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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
بر کسی پوشیده نیست که جوانان 
ایرانــی در زمینه هــای مختلف 
علمی ســرآمد دنیا و یا حداقل 
خاورمیانــه هســتند. یعنی در 
سالهای اخیر کمتر شنیده ایم که 
کشــورهایی هم چون عربستان، 
امارات، عراق و ... در علم خاصی 
پیشــرفتهایی کرده باشــند که 
قبــل از آن ایرانیــان آن مراحل 
را پشت سر نگذاشــته باشند. اما 
متاسفانه این روزها در یک صنعت 
مهم و اســتراتژیک نام برخی از 
کشورهای حوزه خلیج فارس در 
کنار نام ایران قرار گرفته اســت. 
البته این درخشندگی نه به خاطر 
علم بیشتر بلکه به خاطر سرمایه 
گذاری و برنامه ریزی بهتر صورت 

گرفته است.
هــوش مصنوعــی در واقع یک 
سیســتم کامپیوتری اســت که 
می تواند کارهایی را انجام دهد که 
معموالً برای انسان بسیار پیچیده 
تلقی می شــود، در حــال حاضر 
هوش مصنوعی پیشــرفته ترین 
فناوری جهانی محســوب شده و 
در بســیاری از صنایع مختلف از 

آن استفاده می شود.
2 ادامه در صفحه 
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

یلدا توکلــی :   در ۸ ماهه امســال تأمین 
اجتماعی اســتان اصفهان ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان کسری داشته است. این مطلب را محسن 
ریاضی مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان 
اعالم کرد و گفت: تا آخر سال پیش بینی شده ۵ 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دخل و خرج ما تفاوت 
خواهد داشت. وی با بیان اینکه این کسری با شیب 
تندی درحال افزایش است، تصریح کرد: کسری 
منابع در ســال های آینده مشــکل اساسی برای 
ایفای تعهدات ما است و در حال حاضر این کسری 
از محل فروش دارایی یا وام ها پرداخت می شود. 
مدیر کل تأمین اجتماعی استان با یادآوری اینکه 
تمام صندوق های بازنشستگی در کشور مشکل 
دارند و دولت باید نــگاه ویژه ای به آنها داشــته 
باشد، خاطرنشــان کرد: مشکل تأمین اجتماعی 
در مقایسه با سایر صندوق ها کمتر است، اما نگاه 
تبعیض آمیز در تأمین کسری می شود. اگر کمک 
دولت نباشــد صندوق ها در ایفای تعهدات خود 

دچار مشکل می شوند، درحالی که سازمان تأمین 
اجتماعی یک روز هم نمی تواند پرداخت مستمری 
و خدمات درمانی را عقب بینــدازد. وی به اجرای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای امسال 
اشــاره و تصریح کرد: همسان ســازی را از ابتدای 
سال اجرا کردیم، اما هنوز اعتبار آن از محل بودجه 
دولت پرداخت نشده است. ریاضی تأکید کرد: در 
شرایط فعلی بزرگ ترین چالش تأمین اجتماعی 
کسری صندوق بازنشستگی است که امروز به بلوغ 
خود رسیده و دولت باید به آن کمک کند. مشکل 
اصلی ما کسری منابع است و جمعیت مخاطب ما 
باید این موضوع را بداند. وی با بیان اینکه مردم باید 
بدانند سازمان تأمین اجتماعی بنگاه خیریه نیست 
و نمی تواند هر سیاســت و برنامه حمایتی را اجرا 
کند، گفت: برای اجرای هر برنامه نیازمند حمایت 
دولت هســتیم. مدیر کل تأمین اجتماعی استان 
اصفهان عدم پایداری مالی و عدم شــناخت کافی 
و فرهنگ بیمه ای در ســطح جامعه را دو چالش 

اصلی تأمین اجتماعی اعالم کرد و افزود: باتوجه 
به جمعیت قابل توجه افراد تحت پوشــش تأمین 
اجتماعی، سامانه ۱۴۲۰ طراحی شده تا هرکسی 
هر مشاوره یا شکایتی که از تأمین اجتماعی دارد در 
این سامانه انجام دهد. همچنین از سال قبل طرح 
۳۰۷۰ را انجام دادیم و دنبال غیرحضوری کردن 
خدمات رفتیم. وی با اشاره به بدهی های بخش های 
مختلف به تأمین اجتماعی در سطح استان، گفت: 
شرکت هایی داشتیم که جرائم آن به دو سه دهه 
قبل بر می گشت، یعنی بدهی هایی وجود داشت 
که به دالیــل مختلف تعیین تکلیف نشــده بود، 
اما خوشبختانه امسال توانســتیم بخشی از این 
مشکالت را حل کنیم. در این راستا، شرکت های 
باالی ۱۰ میلیارد را هدف قرار دادیم و با آنها وارد 
تعامل شدیم، برخی دســتگاه ها نیز برای وصول 
این بدهی به ما کمک کردند. حدود هزار تا هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان با کارفرمایان استان همکاری 

و بدهی های آنها را تقسیط کردیم.

رییس عقیدتی سیاســی گروه پدافند هوایی 
شــهید عدالت نژاد اصفهان گفت: وحدت ملی و 
همبستگی داخلی دست مایه اساسی موفقیت و 
پیروزی در عرصه های مختلف و رفع مشــکالت 

کشور است.
حجت االسالم و المسلمین عبدالرسول عباسی 
در جمع فرماندهــان و کارکنان گــروه پدافند 
هوایی هاشم آباد شــرق اصفهان افزود: وحدت و 
یکپارچگی ملت ایران عامل پیروزی انقالب بود که 
این انسجام با محوریت امام خمینی )ره( و جایگاه 

والیت فقیه رقم خورد.
وی بیــان کرد: همیــن وحدت و انســجام ملت 
ایران بود که با وجــود محرومیت ها در برابر رژیم 
قدرتمندی پیروز شد و امروز نیز خروج از مشکالت 
و کسب موفقیت در حوزه هایی که تاکنون به حد 

اعلی نرسیده، به همین اتحاد و دوری از تفرقه های 
سلیقه ای نیاز دارد.

رییس عقیدتی سیاسی گروه پدافند هوایی شهید 
عدالت نژاد اصفهــان موفقیت های پدافند هوایی 
ارتش در حوزه ها و نقاط مختلف کشور را برگرفته 
از همدلی، اتحاد و هم افزایی بین همه قسمت ها 
مختلف دانست و اظهار داشت: انسجام درونی به 
انجام صحیح مأموریت اصلــی یعنی رصد دقیق 
آسمان کشور توسط رادارها و تولید امنیت برای 

کشور منجر شده است.
وی پیوستن ارتش به انقالب را یکی از مهمترین 
عوامل پیــروزی انقالب اســالمی بر شــمرد و 
خاطرنشان کرد: ارتش مردمی و با ایمان و متشکل 
از انسان های پاک مثل شــهید صیاد شیرازی و 
شهید بابایی سودای استقالل از استکبار جهانی 

را در ذهــن می پروراند و تــوان دفاعی نظام را 
تقویت می کند.

حجت االســالم عباســی بــه خودکفایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران اشــاره کرد و گفت: در 
دوران پیش از پیروزی انقالب اسالمی ساده ترین 
ابزارهای مورد نیاز آن روز ارتــش از آمریکا وارد 
می شد اما امروز تحول جدی در حوزه نظامی ایران 

داریم و وابستگی ها به حداقل رسیده است.
رییس عقیدتی سیاسی گروه پدافند هوایی شهید 
عدالت نژاد اصفهان نقــش والیت فقیه و اطاعت 
مردم را در پیروزی انقالب اسالمی مهم و تاریخی 
دانســت و یادآور شــد: اگر والیت فقیه در رأس 
جریان های مردمی مردم نبود، آن وقت کشور تحت 
تأثیر گروه های مختلفی همچون منافقین، خلق 

عرب و ضد انقالب دچار تفرق و تجزیه می شد.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان:

بزرگ ترین چالش کسری صندوق بازنشستگی است

رییس عقیدتی سیاسی گروه پدافند هوایی اصفهان:

وحدت ملی دست مایه پیروزی و برون رفت مشکالت کشور است

 رونق از طریق هوش مصنوعی
 را از یاد نبرید

حلقه مفقود و مهم 
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همزمان با 10 هزار طرح در کشور به بهره برداری رسید:

۲۰۹۱ طرح مخابراتـی در استان اصفهان
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تشریح عملیات فاضالب بلوار میرزا کوچک خان توسط مدیرآبفای منطقه 2 اصفهان:

اصالح و بازسازی خط انتقال در مرحله پایانی است

 فاطمه براتی :  نمایشگاهی از نقاشی های منوچهر سلطانی با نام »مستند زنده« 
درگالری گذاربرپا شده است. گالری »گذار« این روزها میزبان آثار هنرمند جوانی 
است که پس از پایان تحصیالت دانشگاهی، تصمیم می گیرد از اتفاقات و حوادث 
روزمره ساده عبور نکند و نکاتی را به افراد جامعه گوشزد کند، چرا که به عقیده این 
هنرمند، ریشه اکثر مشکالت عدم آگاهی انسان است. این تصمیم انگیزه اصلی 
هنرمندشدن می شود و اخیراً منجر به برپایی نمایشگاه در گالری »گذار«. این 

نمایشگاه هم بهانه ای برای مصاحبه.
 منوچهرسلطانی درگفت وگو با خبرنگار نســل فردا، در این باره اظهار کرد: در 
سالهای پایانی دبیرستان با فعالیت در تئاتر و حضور در گروه های دوستانه به نقاشی 

عالقه پیدا کردم و سرانجام در سال ۷۹ به کالس طراحی رفتم.
 وی افزود: برای موضوع پایان نامه مستند زنده را انتخاب کردم و برایم سؤال بود 
چرا موضوعات مهم جهان صرفاً به صورت خبر در فضای مجازی میان مردم رد و 
بدل می شود؟ مرحله دوم مجموعه دوم مستند زنده درسال ۹۶ به اتمام رسید و 

نمایشگاه فعلی ادامه همان مجموعه و مرحله سوم است.
این هنرمند نقاش با بیان اینکه در نمایشگاه های گروهی متعدد شرکت کرده است، 
ادامه داد: مستند زنده اولین نمایشگاه انفرادی من است و از ترکیب مواد استفاده 

کردم، در زمینه چاپ، کالژ، نقاشی وپوستر فعالیت های اندکی داشتم.
سلطانی گفت: ایده نمایشگاه از صحبت های معمول و روزمره که میان خانم ها رواج 
دارد گرفته شد و این گفت وگوها پراکندگی بسیاری داشت که توجهم را جلب کرد 

و در مجموعه مستند زنده رابطه دوخواهر مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه افراد باید آگاهانه از فضای مجازی و تلفن همراه استفاده کنند 

تصریح کرد: با شروع ویروس کرونا ارتباطات مجازی گسترش بیشتری پیدا کرد و 
همین موضوع مشکالت عدیده ای را به وجود آورد، بنابراین باید اطالعات و دانش 

خود را در این حوزه افزایش دهند.
به گزارش نسل فردا، منوچهر سلطانی متولد سال ۱۳۶۱ و دانش آموخته رشته 
نقاشی از دانشگاه شهید باهنر کرمان است. عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه 
نقاشی مستند زنده می توانند تا ۲۱ بهمن ماه از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
و ۱۶ تا ۲۰: ۳۰ به گالری گذار واقع در خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگ تراشهای 

غربی، روبه روی بن بست الله پالک ۱۵ مراجعه کنند.

گفت و گو با هنرمندی که نمایشگاه نقاشی با نام »مستند زنده« در گالری »گذار« برپا کرده است:

بررسی رابطه دو خواهر در یک مجموعه

جارش شدن زاینده رود جلوه ای زیبا به شهر داده و انگیزه ای برای ادای رسم »دنبال رودخونه 
رفتن« مردم ایجاد کرده است. شما هم سری بزنید، با فاصله گذاری.

اشرف کمالی / اخبار اصفهان
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جنجال ها بابت نگرانی برچیدن پل »کونینگز هاون« ادامه دارد:

تولد یک کشتی کابوس یک پـل!

یک فعال سیاسی مطرح کرد:

 استقالل سیاسی و خودباوری ملی 
دستاورد انقالب اسالمی

یک استاد فلسفه در برنامه پاسخ به نیازهای معنوی انسان امروز:

 انساِن نهج البالغه جهان
 را به شکل شاهد و مشهودی می بیند

چهره  برتر چهره روز

همزمان با 10 هزار طرح در کشور به 
بهره برداری رسید:

 نایب رئیس شورای 
شهر اصفهان:

 ۲۰۹۱ طرح مخابراتی
 در استان اصفهان

پیشرفت شهرها مرهون انقالب 
اسالمی است

۲ هزار و ۹۱ طرح مخابراتی استان اصفهان 
همزمان با ایام اهلل فجر بــا حضور ویدئو 
کنفرانسی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات و همزمان با بیش از ۱۰ 
هزار طرح مخابراتی در سراســر کشور به 
بهره برداری رسید. مدیر مخابرات منطقه 

اصفهان در مراسمی ...

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
پیشــرفت شــهرها را مرهون انقالب 
اسالمی دانست و گفت: با مقایسه شرایط 
از ابتدای پیروزی انقالب شــکوهمند 
اسالمی تاکنون، شاهد پیشرفت شهر در 
ابعاد مختلف هستیم. ابوالفضل قربانی در 

66گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد...

How Much How Much 
Walking Is Best Walking Is Best 

for Diabetes for Diabetes 
Control?Control?

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

سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir
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ادامه از صفحه یک:
... بررسی ها نشان می دهد امارات 
و عربستان سرسخت ترین رقبای 
ایران در توســعه هوش مصنوعی 
در منطقه خاورمیانه هستند. سهم 
هوش مصنوعــی از رونق اقتصاد 
جهانی در سال 2030 بالغ بر 15.7 
تریلیــون دالر خواهد بــود که از 
این رقم 6.6 تریلیون دالر حاصل 
بهبود بهره وری و 9.1 تریلیون دالر 
حاصل مزایایی است که مشتریان 
و مصرف کنندگان از آن بهره مند 

می شوند.
یکــی از مهم تریــن ویژگی های 
هــوش مصنوعی این اســت که 
این سیســتم ها می توانند به طور 
مســتقل، از محیط اطراف خود، 
دانش کسب کنند! و همین نکته 
چیزی است که آن ها را برای کسب 
و کارها بسیار ارزشمند می کند. در 
واقع برنامه های هوش مصنوعی 
برای حل مشکالت به وسیله جمع 
آوری اطالعات یا انجام وظایف به 
تنهایی، طراحی و تنظیم شده اند. 
آن ها این قابلیت را دارند که حجم 
وســیعی از اطالعات را با سرعت 
باال تجزیــه و تحلیل کــرده و بر 
اساس الگوهایی که در طول زمان 

می آموزند، تصمیم گیری کنند.
هوش مصنوعی، این قدرت را دارد 
که کسب و کار شــما را متحول 
کند! می تــوان از هوش مصنوعی 
بــرای همهٔ بخش های کســب و 
کار، از خدمات مشتری گرفته تا 
فروش اســتفاده کرد و هم چنین 
پیاده سازی و اســتفاده از آن نیز 
آسان است. همانطور که می دانید 
هوش مصنوعــی در حال حاضر 
در بخش های بزرگی از صنایع در 
حال استفاده است، اما طی چند 
ســال اخیر، در حال تبدیل شدن 
به جریان اصلی در بخش کسب و 

کارهای کوچک است.
بررسی ها نشــان می دهد سهم 
کشورهای خاورمیانه از سود 320 
میلیــارد دالری هوش مصنوعی 
در چند سال آینده تنها دو درصد 
خواهد بــود که نصیــب معدود 
کشورهای منطقه می شود که خود 
را به سرعت با تحوالت اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی ناشی از همه 
گیری هوش مصنوعی هماهنگ 
می کنند. عربستان سعودی سهم 
زیادی را از ایــن رونق اقتصادی با 
135.2 میلیارد دالر تا سال 2030 
از آن خود می کند که برابر با 12.4 
درصد تولیــد ناخالــص داخلی 
این کشــور اســت. اما بیشترین 
تأثیرپذیری از این تحول مربوط به 
امارات متحده عربی است که 13.6 
درصد )96 میلیارد دالر( از تولید 
ناخالص داخلــی آن متأثر از بهره 
گیری از مزایای هوش مصنوعی 
خواهد بود. رتبه سوم هم با سهم 
7.7 درصدی از تولیــد ناخالص 
داخلی )42.7 میلیــارد دالر( به 

مصر می رسد.
راه های بسیار مختلفی وجود دارد 
که از طریق آن ها هوش مصنوعی 
می تواند بــه رونق کســب و کار 
در کشــور کمک کند، و صنایع 
متفاوت، تاکنون فقــط از بخش 
کوچکــی از این راه ها اســتفاده 
کرده اند. استفاده از هوش مصنوعی 
می تواند مشاغل را به سطح باالتری 
ببرید. به همین دلیل بهتر است 
تا دیر نشــده در برنامه ریزی های 
کالن به این مهم توجه شــود تا 
نتیجه رضایت بخشــی در زمینه 
رونق از طریق هــوش مصنوعی 

حاصل شود.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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مهدی شاکران در گفت وگو با ایسنا 
دربــاره مهم ترین دســتاوردهای 
انقالب اسالمی در 42 سال گذشته، 
اظهار کــرد: معتقــدم مهم ترین 
دســتاورد انقالب ایجاد استقالل 
سیاسی و خودباوری ملی در مردم 
ایران بود. ایران پــس از انقالب از 
قیود وابســتگی به غرب و شــرق 
رهایی پیدا کرد و توانست به عنوان 
یک قــدرت مســتقل، در منطقه 
نقش آفرینی کند. امــام )ره( این 
باور را در مردم ایران ایجاد کرد که 
می توان بدون اتکا به دیگر قدرت ها، 
با ایستادن روی پای خود، کشور را 
به یک قدرت منطقه ای تبدیل کرد 
و به نظر من این دستاورد تا حدود 

زیادی محقق شده است.
وی افزود: ایجــاد خودباوری ملی 
در یک ملت، سرآغاز تحول در آن 
ملت خواهــد بود. امــام )ره( و در 
ادامه رهبر معظــم انقالب در طول 
تمام این 43 ســال، تالش کردند 
تا اهمیت این مطلب را برای مردم 

تشریح کنند.
ســخنگوی جمعیت پیشــرفت و 

عدالت اصفهان دربــاره مهم ترین 
نقاط ضعفی که کشور در 40 سال 
گذشته داشته اســت، گفت: نقاط 
ضعف زیاد است و تا نقطه مطلوب 
یــک حکومــت اســالمی فاصله 
داریم، اما مهم تریــن نقطه ضعف 
در طول این 40 سال عدم توانایی 
در پیاده ســازی عدالــت در تمام 
شــئون زندگی مردم است. به ویژه 
در این چند سال اخیر، بی عدالتی 
اقتصادی، امنیت روانی مردم را هم 

دچار خدشه کرده است.
شاکران تصریح کرد: برنامه هایی که 
عدالت محور تهیه نشــده و بعضاً به 
اختالف طبقاتی دامن زده از نقاط 
ضعف کشور است. عدالت محوری 
در تمــام سیاســت ورزی هــا و 
برنامه ریزی ها باید اولویت اول قرار 
گیرد. نقطه ضعف دیگر عدم رهایی 
از اقتصاد نفت محــور و ناتوانی در 
مقاوم سازی اقتصاد در برابر فشار و 
تحریم هاست که در سال های اخیر 
به علت فشــار بی امان دشمن در 
جنگ اقتصادی اهمیت آن بیش از 

پیش نمایان شد.

وی در پاسخ به این سؤال که اکنون 
جایگاه ایران در جهان در مقایسه 
با قبل از انقالب و دوران پهلوی در 
ابعاد مختلف چگونه اســت؟ اظهار 
کرد: در بسیاری از ابعاد اکنون در 
بین کشــورهای صاحب حرف در 
جهان هســتیم که قبل از انقالب 
این گونه نبــود. این مهــم هم به 
آن روحیه خودبــاوری و ایمان به 
توانایی های داخلی که به واســطه 
انقــالب در جوانــان متخصص ما 
ایجاد شــد بر می گردد. در زمینه 
علوم مهندســی، پزشکی، نظامی،  
هوافضا و.... اکنون ایران ما در سطح 
کشورهای مطرح جهان قرار گرفته 

است.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: از 
طرف دیگــر، فعالیت های میدانی 
ما باعث شــده که ایران در منطقه 
خاورمیانه به عنوان یک کشور امن و 
در عین حال بازیگر اصلی تحوالت 

منطقه شناخته شود.
شاکران در پاســخ به این سؤال که 
در حوزه زنان و جایــگاه مقام آنان 
بعــد از انقالب چقدر تالش شــده 
است؟ گفت: در حوزه زنان، با یک 
مقایســه بین تعداد متخصصان و 
دانشــجویان و تحصیل کرده های 
بین بانوان به نســبت جمعیتی با 
قبل از انقالب، مشــخص می شود 

که فضا برای رشــد بانوان ما بعد از 
انقالب مهیا بوده است.

وی خاطرنشــان کرد: امــا باز هم 
در زمینه عدالت بــرای بانوان باید 
فعالیت های بیشتری شود. باید امر 
خانه داری و فرزندپروری با کارهای 
فرهنگی در جامعــه به عنوان یک 
شــغل با ارزش و واال نهادینه شود 
و حاکمیت تالش کند که در زمینه 
تحصیل و در زمینه کاری، قوانین 
حمایتی را به گونه ای ارتقا دهد که 
بانوان بتوانند در عیــن پرداختن 
به امــور مدیریت خانــه و تربیت 
فرزندان، بتوانند بــه فعالیت های 

اجتماعی و تحصیلی هم بپردازند.

یک فعال سیاسی مطرح کرد:

استقالل سیاسی و خودباوری ملی؛ دستاورد انقالب اسالمی
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: مهم ترین دستاورد انقالب ایجاد 
استقالل سیاســی و خودباوری ملی در مردم ایران بود، اما در 

زمینه عدالت برای بانوان باید فعالیت های بیشتری شود.
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 رونق از طریق هوش مصنوعی
 را از یاد نبرید

حلقه مفقود و مهم 

یک استاد فلسفه در برنامه پاسخ به نیازهای معنوی انسان امروز:

انساِن نهج البالغه جهان را به شکل شاهد 
و مشهودی می بیند

یک استاد فلسفه گفت: انساِن محصوِل نهج البالغه، خداوند را یگانه و تمام 
هستی را از آن خدا و جهان را به شکل شاهد و مشهودی می بیند، و این یعنی 
همه چیز در محضر خدا است. حسنعلی بختیار نصرآبادی، در برنامه پاسخ به 
نیازهای معنوی انسان امروز، دیدگاه تطبیقی نهج البالغه و مکاتب اومانیسم، 
لیبرالیسم و مارکسیسم، اظهار کرد: انقالب معرفت شناسی که از کانت شروع 
شد، دنبال صورت ها یا ایده آل های ثابتی می گشت تا انسان را با حقایق انطباق 
دهد. کانت از یک دیدگاه دیگر از حقیقت شناسی به سمت حرکت معرفتی 
آمد. کانت شناخت ناپیداها را بررسی کرد، به طوری که به شناخت ناب اشیا 

بیرونی راهی نداریم.
وی افزود: اگر تربیت تغییر در شناخت انسان را به وجود آوریم، این تغییر در 
اراده شخص تأثیرگذار است. بعد از رنسانس، انسان جانشین خداوند شد و 
انسان با شناخت هستی قصد حاکم کردن خود با طبیعت داشت و فلسفه از 
معنای گذشته دور شد و بشر به این نتیجه رسید که تفکرات قبلی اش از روی 
جهل و خرافات بوده و باید علم در اندیشه های انسان حاکم باشد. به گزارش 
ایسنا، این استاد فلسفه ادامه داد: داروینیسم اجتماعی وارد تعلیم و تربیت 
شد و حقیقت را به شکل نسبی بیان کرد و ارزش ها را زیر سؤال برد و این طور 
استدالل کرد که ارزش باید در عمل کارآمد باشد. ارزش به مقدار مفید بودن 
به شی ء است. این اندیشه ها در کنگره وین مطرح شد و بحث به این نتیجه 
رسیدند که علوم ریاضی و تجربی جانشــین علوم دیگر شود و اندیشه های 

نامربوط دیگر از ذهن بشر بیرون رود.
بختیار نصرآبادی گفت: هگل اندیشــه جبرگرایی در انسان را مطرح کرد و 
تکامل گرایی در اندیشه های برخی افراد دیگر هم بود. بنابراین آزادی انسان 
دیده شد و انسانی که در تاریخ به دنیا بیاید، این انساِن تاریخی است و عمل او 
باید باورمند باشد. آیا تاریخ جبر است و انسان در میدان تاریخی پیاده می شود 
یا میدان اختیار به او داده می شود؟ اگزیستانسیالیســم ها این اختیار را به 
انسان دادند و انسان گرا بودند به طوری که هستی انسان را مرکز و غایت همه 
مسائل می دانند. جوان امروزی مولوی را با دید امروز می شناسد و بازخوانی 

اندیشه های او را باید در نظر بگیریم.
همچنین حجت االسالم احمد فعال اصفهانی، استاد حوزه و دانشگاه گفت: در 
نهج البالغه به عنوان یک متن دینی با یک نظام معنایی خاصی مواجه می شویم. 
پس وقتی می خواهیم به انسان و نیازهای او نگاه کنیم، باید آنچه را که در منظر 
الهی است، تبیین کنیم. حضرت علی )ع( به شیوه های خلق انسان پرداخته و 
در خطبه اول نهج البالغه می فرمایند: »وقتی خدا در روح انسان دمید معنای 
انسانیت شکل گرفت که در نام وحی با انسانی صحبت می کنیم که هویت الهی 

دارد و نمی توان او را از خدا جدا کرد«.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: امام علی )ع( می فرمایند: »خداوند در وجود 
انسان توانمندی هایی ایجاد کرده است و یک نوع فکر که می تواند مفاهیم 
خاصی را خلق کند«. خداوند متعال یک نوع قوه ای به نام معرفت و شناخت 
در انسان به وجود آورد و نقطه امتیاز انسان در متون وحیانی همین معرفت 
است. در درون انسان یک نوع فطرت وجود دارد که نیازمند پرورش و حفظ 
کردن است. وی ادامه داد: چرخه ای که قرار است انسان را نگه دارد قوه تعقل 
را در وجود انسان نگه می دارد و یکی از نکات دین حفظ همین نکته است. قوه 
عاقله انسان او را متوجه می کند که رابطه هویتی میان تو و خالق وجود دارد 
و اگر این هویت گرفته شود، برگشتن به راه کار سختی است. فعال اصفهانی 
افزود: اگر متصل به خدا شدیم عمیق می بینیم که در نهج البالغه به این مهم 
اشاره شده است. سالمت انسان در پدیده های اجتماعی وابسته به این است 
که تصویر را عمیق تر نگاه کند و انسان امروزی به شدت دچار ظاهربینی شده 
است. در ادامه بختیار نصرآبادی گفت: انساِن محصوِل نهج البالغه، خداوند را 
یگانه و تمام هستی را از آن خدا می بیند. انسان نهج البالغه جهان را به شکل 
شاهد و مشهودی می بیند و این یعنی همه چیز در محضر خدا است. این انسان 
وقتی به هستی نگاه می کند، هستی را محیط و محاطی می بیند و نمی تواند 
غیرمسئوالنه با این جهان برخورد کند، آن هم در جهانی که هیچ چیز در آن به 
جز ذات اهلل، پایدار نیست. وی افزود: این بینش ها در نهج البالغه در خطبه های 
مختلف دیده می شود. اندیشه و انگیزه اجتماعی، نوعی ایفای رسالت است و 
چنین انسانی رسالت خود را در برابر انسان ها می بیند. این انگیزه الهی، رسیدن 
به رضوان الهی است. چنین انسانی، تجلی شخصیتی انسان دنیا و آخرت را 
در خود جمع کرده و امیدوارانه به آخرت نگاه می کند. این استاد فلسفه گفت: 
انسان نهج البالغه سادگی و آراستگی و خودجوشی زیادی دارد و ارزش های 
مثبت را مسیر راه خود می بیند و تالش و توکل را سرلوحه خود می داند و به 
مصوبات عالم یقین دارد و با حداکثر تالش کار می کند. در میدان احساسی، 
معتقدم انسان آزاد است و تاریخ مندی باید قابل تجربه و لمس باشد. در جنگ 
تحمیلی این ارزش ها در میدان تجلی یافت و خروجی انسان نهج البالغه در 
جنگ دیده شد. در ادامه فعال اصفهانی در پاسخ به این سؤال که کتاِب 1400 
سال قبل منطبق با انسان امروز است؟ گفت: انسان در طول تاریخ بشریت 
تفکرات مختلفی داشته اســت و یک فکر و نظام فکری در طول تاریخ بشر 
وجود داشته و در طول تاریخ انسان با همین توانمندی ها اندیشه هایی را ایجاد 
کرده است. وی افزود: اندیشه امام علی )ع( چون متصل به نظام وحیانی است 
می تواند الگوی کاملی باشد. در دین انسان را کنار نمی کشیم و وسط میدان با 
او کار داریم. آنچه که ما شاهد هستیم انسان در طول تاریخ در میدان زندگی 

می کرده و این فکری است که در طول تاریخ بشر وجود داشته است.
فعال اصفهانی تصریح کرد: افکار و اندیشه انسان ها را دنبال خود می کشاند 
و حضرت علی )ع( در خطبه 17 می فرمایند: »انسان مادی گرا رابطه اش با 
جریان وحیانی قطع است. امیر مؤمنان می فرمایند همه فضایل انسانی در 
وجود انسان است و دسته های دیگر انسان به شکلی هستند که در نسل امروز 

مشاهده می کنیم«.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

بار مالی بودجه 
۱۴۰۱ بر دوش 

مردم نباشد

رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشی شــورای اسالمی شــهر اصفهان: 
در بودجه 1401 بــار مالی نبایــد بر دوش 
مردم باشد و از همه ظرفیت های شهری باید 

استفاده شود. 
حجت االســالم منوچهر مهروی پور در نطق 
میان دســتور بیســت و نهمین جلسه علنی 
شورای اســالمی شــهر، با تبریک دهه فجر 
اظهار کرد: رهبر معظم انقالب موضوع جهاد 
تبیین را مطرح کردنــد، امیدواریم بتوانیم با 
تبیین صحیح، دستاوردهای انقالب اسالمی 

را برای نسل جوان مطرح کنیم.

وی افزود: این روزها شــاهد بازگشــایی سد 
زاینــده رود و جاری شــدن آب در رودخانه 
هستیم. ان شاء هلل کشــاورزان شرق بتوانند 
برای کشــت محصــوالت خــود از این آب 
اســتفاده کنند، البته امید ما به آینده است، 
زیرا جریان طبیعی زاینده رود حق مســلم و 

طبیعی برای اصفهان است.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اســالمی شــهر اصفهان با 
تبریک و تسلیت شهادت، شــهید علی اکبر 
رنجبر از کارکنــان نیــروی انتظامی گفت: 
برخورد قاطعانه و مســتمر با اراذل و اوباش 

آرامش و آســایش و امنیت همیشگی را در 
جامعه جاری و ساری می کند.

وی با اشــاره به بررســی بودجه 1401 در 
کمیســیون تلفیق بیان کرد: بعد از بررسی 
دقیــق، اظهارنظــر درباره بودجــه صورت 
می گیرد، اما نکته این است که نباید بار مالی 
بر دوش مردم باشد و از ظرفیت های شهری 

باید استفاده شود.
حجت االســالم مهروی پــور با بیــان اینکه 
تذکر وظیفه قانونی اعضای شــورای شــهر 
اســت، گفت: از شــهردار و مدیران شهری 
خواهشــمندم که نســبت به ایــن تذکرات 

حساسیت داشته باشــند و پاسخ تذکرات به 
شورا ارائه شود.

وی با بیــان اینکه از لحــاظ قانونی، اعضای 
شــورای شــهر حق دخالت در انتصابات را 
ندارند، افــزود: ما نیــز در انتصابات دخالتی 
نداریم، ما ناظر عملکرد مدیران هســتیم که 
از این حق مسلم استفاده می کنیم، اما نکته 
این است که در انتصابات مقبولیت افراد هم 
باید مدنظر قــرار گیرد و از مدیــران کاربلد 
استفاده شود و اگر مدیرانی که منصوب شدند 
همراهی الزم را با شهردار نداشتند نسبت به 

تغییر آن ها اقدام شود.

گزارش

رئیس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرد؛

 اولویت مردم خرید کاالهای اساسی است 
نه خریدهای تفننی

یک فعال حوزه مشاغل خانگی:

توسعه مشاغل خانگی درگرو حمایت از 
پیشران هاست

رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه اعداد باالی تراکنش های بانکی 
اصناف ناشی از کاهش شدید ارزش پول کشور است، گفت: امروز رکود 
اصناف به دلیل شرایط اقتصادی موجود است که مردم تنها به سمت 

خرید کاالهای اساسی رفته اند و دیگر خرید تفننی ندارند.
رسول جهانگیری در گفت وگو با ایســنا درباره اتصال دستگاه های 
خودپرداز اصناف به سامانه امور مالیاتی، اظهار کرد: اصناف همواره به 

دنبال شفاف سازی وضعیت درآمد و مالیاتی خود هستند.
وی با تأکید بر اینکه اصناف هیچ گاه مخالف دیون مالیات بر درآمد و بدهکاری به دولت نیستند، 
گفت: گالیه اصناف این است به دلیل اینکه زیرساخت های دریافتی مالیاتی همچون دستگاه های 
کارت خوان، صندوق های مکانیزه هنوز به طور کامل فراهم نشده، نصفه نیمه عمل کردن این 

قانون باعث ضرر و خسارت به آنها می شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اصناف پرداخت مالیات بر درآمد را قبول دارند، افزود: اصناف 
مخالف این هستند که ممکن است کسب و کار انجام شده و یا نشده، اما مالیات آن را به طور 

کامل می گیرند.
وی به متولیان دریافت مالیات از کسب و کار توصیه کرد: به جای هم و غم بررسی چند صد واحد 
صنفی یک استان، همین ظرفیت و نیرو را برای شنانسایی فرارهای مالیاتی بسیج کنند که به طور 

قطع چندین برابر مالیات وصولی از اصناف را می توان از فرارهای مالیاتی وصول کرد.
جهانگیری گفت: با بررسی مالیاتی های استان ها و شهرستان های مختلف متوجه می شویم که 

بخش هایی از تحقق باالی صد درصدی درآمد آنها ناشی از شناسایی فرارهای مالیاتی است.
وی افزود: در حال حاضر تمام دستگاه های کارتخوان به سامانه امور مالیاتی متصل هستند، اما در 
بررسی دستگاه های کارتخوان متوجه می شویم که این ارقام درآمد اصناف نیست و این بیشتر 

نقل و انتقال پولی است که بابت بدهی و حتی افزایش قیمت کاالها صورت گرفته است.
رئیس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد: اعداد باالی تراکنش های بانکی اصناف ناشی از کاهش 
شدید ارزش پول کشور است و تمام این اعداد درآمد اصناف نیست و به نوعی افزایش قیمت ها 

مربوط به کاالها است.
وی درباره دغدغه اصناف، گفت: امروز دغدغه اصناف، عدم فعالیت کسبه است، چراکه رونق در 
بازار نیست. جهانگیری توضیح داد: زمانی که وضعیت اقتصادی مردم خوب باشد به جز کاالهای 
اساسی به سراغ خرید دیگر کاالها می روند، اما در شرایط بد اقتصادی آنها در خرید خود تقدم 

و تأخر می گذارند.
وی گفت: زمانی که وضعیت اقتصادی مردم خوب نباشد، به عنوان مثال هزینه ای برای سفر خود 
نمی کنند. امروز رکود اصناف به دلیل شرایط اقتصادی موجود است که مردم تنها به سمت خرید 

کاالهای اساسی رفته اند و دیگر خرید تفننی ندارند.

یک فعال حوزه مشــاغل خانگــی در اصفهان با اشــاره به قوانین 
سختگیرانه پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی، گفت: توسعه مشاغل 

خانگی درگرو حمایت از پیشران ها و بازاریابی اصولی است.
رضــوان عابدی در گفت وگــو با ایســنا، با بیان اینکــه در حیطه 
صنایع دســتی و تولید مکرمه، در حوزه مشــاغل خانگی فعالیت 
می کنم، اظهار کرد: طی پنج سال گذشــته با آموزش هنرجویان 
بسیاری به عنوان پیشران در حوزه مشاغل خانگی فعالیت می کنم و اکنون با پنج هنرجو به طور 

مستقیم در این حوزه فعالیت دارم.
وی با اشاره به طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، گفت: آشنایی با جهاد دانشگاهی در آموزش و 
کمک به پیشران های مشاغل خانگی می تواند منجر به توسعه این دسته از مشاغل به ویژه در 

بین بانوان شود.
این فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان، به نمایشگاه مشاغل خانگی در خیابان حکیم اصفهان 
اشاره کرد و گفت: اگرچه برپایی این نمایشگاه مفید است، اما معتقدم که مکان آن زیاد منجر به 
جذب مخاطبان نمی شود، البته فعالیت جهاد دانشگاهی در برپایی این نمایشگاه در پنجشنبه هر 
هفته مطلوب است. وی با اعتقاد بر اینکه قوانین و مقررات برای دریافت تسهیالت مشاغل خانگی 
سختگیرانه است، توضیح داد: بانک ها همواره در پرداخت وام های خود اشتغال سختگیرانه عمل 
می کنند. عابدی با بیان اینکه برای توسعه مشاغل خانگی در اولویت نخست، آموزش هنرجویان 
و حمایت از پیشران ها اهمیت دارد، توضیح داد: زمانی که از پیشران ها حمایت شود، به طورقطع 

آنها نیز می توانند هنرجویان و افراد زیرمجموعه خود را تشویق و راضی نگه دارند.
وی همچنین ادامه داد: توجه به بازاریابی و فروش نیز در توسعه مشاغل خانگی نقش مؤثری 
دارند. وی تأکید کرد: دیده شــدن فعاالن حوزه مشــاغل خانگی و وجود بازار فروش برای 
محصوالت و همچنین برپایی نمایشگاه های مشاغل خانگی می تواند به توسعه این مشاغل 

کمک کند و مردم با هنر دست شاغالن این حوزه آشنا می شوند.
این فعال حوزه مشاغل خانگی با اعتقاد بر اینکه تولیدات باکیفیت مشاغل خانگی حتی قابلیت 
صادرات به دیگر کشورها را دارد، گفت: متأسفانه بازاریابی نامناسب و غیراصولی مانع این کار 
می شود و به نظر می رسد امروز پیشران ها در حوزه آموزش مشاغل خانگی بیشتر موفق عمل 
می کنند. وی گفت: اگر بازاریابی و فروش مناســبی در حوزه مشاغل خانگی نداشته باشیم، 
به طورقطع افراد تازه کار با دلسردی و سرخوردگی از این حوزه زود خارج می شوند، چراکه به 

امید کسب سود و درآمد وارد این حیطه شده اند.
عابدی همچنین با انتقاد بر اینکه اطالع رسانی در حوزه مشاغل خانگی ضعیف است، اظهار کرد: 
به طورقطع برپایی نمایشگاه های مشاغل خانگی موجب کسب تجربه در زمینه بازاریابی و فروش 

و آشنایی با فعاالن این حوزه می شود. 

بازار

ISFAHAN
N E W S

مشاغل خانگی

ISFAHAN
N E W S

فرماندار اصفهان با بیان اینکه در راستای رفع مشکالت باید همه سازمان ها پای کار حل مشکالت مردم باشند، گفت: باتوجه به خشکسالی های اخیر، توسعه 
مجموعه مستقر در منطقه رحیم آباد به نفع مردم این منطقه است و گام های مؤثری در راستای توســعه و رفع مشکالت خاص مجموعه مستقر در منطقه 

رحیم آباد برداشته خواهد شد.
محمدعلی احمدی، فرماندار اصفهان با حضور در منطقه رحیم آباد از توابع بخش مرکزی، از منطقه صنعتی آن بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت 

آنها قرار گرفت.
وی با بیان اینکه عشق و انگیزه خدمت در مجموعه های مستقر در منطقه رحیم آباد مشهود است، اظهار داشت: عشق و انگیزه برای ایجاد اشتغال و توجه به 

کارگران در این منطقه کاماًل مشهود و شایسته تقدیر است.
احمدی با اشاره به کاهش بارش ها و مشکالت حوزه کشاورزی، عنوان کرد: باتوجه به خشکسالی های اخیر، توسعه مجموعه مستقر در منطقه رحیم آباد به 
نفع مردم این منطقه است که نشستی با مشارکت شرکت ها و سازمان های ذی ربط برگزار و گام های مؤثری در راستای توسعه و رفع مشکالت خاص مجموعه 

مستقر در منطقه رحیم آباد برداشته خواهد شد.
الزم به ذکر است، هزینه های باالی حامل های انرژی اعم از آب، برق و گاز، مشکل تغییر کاربری ها، تأمین مواد اولیه، ورود مواد و کاالهای بی کیفیت از خارج 
به کشور، تبدیل رحیم آباد به عنوان شهرک یا منطقه صنعتی، شــناخت رحیم آباد به عنوان منطقه محروم برای معافیت های مالیاتی، ازجمله خواسته ها و 

مشکالت مجموعه های مستقر در منطقه رحیم آباد بود.

فرماندار اصفهان با حضور در 
منطقه رحیم آباد:

همه سازمان ها پای 
کار حل مشکالت 
تولید بیایند



شهردار تیران مطرح کرد:

 سرانه مردم شهر
کمتر از ۵۰ درصد متوسط سرانه شهرهای استان

رئیس شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه خبر داد:

 افزایش ۱۰ برابری ابتال به کرونا
در شاهین شهر

مسئول بخش اطفال و نوزادان بیمارستان شهید بهشتی اردستان گفت: مراجعه و 
بستری اطفال و نوزادان در این بخش از بیمارستان شهید بهشتی اردستان حدود 
۲ تا ۳ برابر افزایش داشته است. محبوبه شفیعی اظهار کرد: نیروهای بخش اطفال 

و نوزادان بیمارستان شهید بهشتی اردستان در آماده باش کامل به سر می برند.
اینکه در روزهای گذشته تعداد پذیرش بخش اطفال و نوزادان  بیان  با  وی 
بیمارستان افزایش چشم گیری داشته است، افزود: مراجعه و بستری اطفال و 
نوزادان در این بخش از بیمارستان شهید بهشتی اردستان حدود ۲ تا ۳ برابر 

افزایش داشته است.
مسئول بخش اطفال و نوزادان بیمارستان شهید بهشتی اردستان با اشاره به اینکه 
در پیک ششم کرونا نسبت به سایر پیک ها ابتالی کودکان به کرونا افزایش 
یافته است، تصریح کرد: متأسفانه همچنان والدین برای بررسی فرزندان خود 

دیر به مراکز درمانی مراجعه می کنند و بیشتر با عالئم تب شدید و تشنج که 
باعث خطرات احتمالی می شود در بیمارستان حاضر می شوند.

شفیعی با اشاره به اینکه خانواده ها نسبت به کوچک ترین عالئم تب و بی حالی 
در فرزندان خود واکنش نشان دهند، گفت: با توجه به اینکه کودکان نسبت به 
ویروس کرونا واکسینه نشده اند خانواده ها در صورت مشاهده هرکدام از عالئم 

ویروس کرونا در اولین اقدام به پزشک مربوطه مراجعه کنند.
وی شایع ترین عالئم ویروس کرونا در کودکان را تب، ضعف و بی حالی 
شدید، اسهال، استفراغ، دل درد و سردرد گرفتگی صدا و سخت شدن تنفس 
عنوان کرد و گفت: به محض مشاهده این عالئم باید کودک را به مراکز 
درمانی رساند. بیشتر کودکان عموماً از طریق بچه های دیگر در مراکز عمومی 
و دورهمی ها به امیکرون آلوده شدند. این کودکان واکسینه نیستند و به راحتی 

به بیماری مبتال شده و می توانند عامل ابتالی ویروس به گروه بزرگساالن هم 
باشند. مسئول بخش اطفال و نوزادان بیمارستان شهید بهشتی اردستان، گفت: 
با تالش مسئوالن بیمارستان تجهیزات خوبی در بخش های مختلف فراهم شده 
است ولی کافی نیست و می طلبد که خیران شهرستان نسبت به تکمیل تجهیزات 

بخش اطفال ما را یاری کنند.
شفیعی گفت: تنها توصیه ای که می توان به خانواده ها داشت پرهیز از حضور 
در مراکز عمومی، همراه نکردن کودکان در جمع های خانوادگی و مهمانی ها، 
پرهیز از گرفتن جشن تولد و لغو مسافرت های غیرضروری است. وی خاطرنشان 
کرد: تعطیل شدن مدارس ابتدایی در شهرهای اردستان و مهاباد اقدامی درست 
و به جا بود ولی تأکید داریم مسئوالن مربوطه فکری برای محدود کردن دانش 

آموزان در مابقی مقاطع تحصیلی کنند.

ابتدایی  یاوران رضوی مدرسه  کامیون حمل کمک های 
دخترانه حاجیه خانم فاطمه ابریشم چی آران و بیدگل به 
ارزش بیش از ۱۱۰ میلیون تومان برای مردم زلزله زده اندیکا 

در استان خوزستان اعزام شد.
ابتدایی  یاوران رضوی مدرسه  کامیون حمل کمک های 
دخترانه حاجیه خانم فاطمه ابریشم چی آران و بیدگل به 
ارزش بیش از ۱۱۰ میلیون تومان برای مردم زلزله زده اندیکا 
مدرسه  معلمان  و  خیران  شد.  اعزام  خوزستان  استان  در 

و  آران  چی  ابریشم  فاطمه  خانم  حاجیه  دخترانه  ابتدایی 
بیدگل به عنوان یاوران رضوی پس از اعالم فراخوان پویش 
»به عشق رضا به مهر اندیکا« از سوی کانون خدمت رضوی 
برای جمع آوری کمک های مردمی برای مردم زلزله زده 
اندیکا در استان خوزستان، عالوه بر تأمین بخشی از نیازهای 
فوری معیشتی مردم زلزله زده بخش زیادی از ابزار و وسایل 
آموزشی، اداری و ورزشی برای تجهیز و راه اندازی یک 

مدرسه در اندیکا را خریداری و ارسال کردند.

اصفهان گفت:  در غرب  واقع  تیران  شهردار 
سرانه شهروندان تیرانی بر اساس بودجه ۱۴۰۱ 
این شهرداری به متوسط سرانه شهری استان 
اصفهان یعنی ۳۰ میلیون ریال می رسد. حسن 
حجتی در گفت وگو با ایرنا افزود: سرانه فعلی 
متوسط  درصد   ۵۰ از  کمتر  شهر  این  مردم 
با  که  است  اصفهان  استان  شهرهای  سرانه 
افزایش ۳۰۰ درصدی بودجه شهرداری برای 
سال آینده، این رقم به ۳۰ میلیون ریال خواهد 
رسید. وی بودجه پیشنهادی شهرداری تیران 
برای سال آینده را بیش از ۷۲۵ میلیارد ریال 
اعالم کرد و اظهار داشت: بودجه شهرداری در 
سال جاری ۲۵۰ میلیارد ریال بود که تاکنون 
۱۰۰ درصد آن تحقق یافته و بر اساس پیش 

بینی ها تا پایان سال به ۳۵۰ میلیارد ریال درآمد 
محقق می شود.

به اعتقاد شهردار تیران، افزایش فزاینده بودجه 
شهر برای توسعه فعالیت های عمرانی، خدماتی 
سرانه  باید  و  الزم  اجتماعی  و  فرهنگی  و 
خدماتی شهروندان این شهر برای ارائه خدمت 

بیشتر رشد پیدا کند.
درصد   ۱۰ محل  از  بودجه  این  او،  گفته  به 
فروش امالک شهرداری، عوارض آالینده و 
خواهد  تأمین  شهرداری  عمومی  درآمدهای 
شد و تأمین بودجه صرفاً متمرکز بر جیب مردم 
نیست. حجتی اضافه کرد: عوارض نوسازی و 
کسب پروانه ۱۰ درصد در برنامه سال آینده 

افزایش می یابد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه از خیزش کرونا و ورود به 
رنگ بندی پرخطر نارنجی و تعطیلی تمام مدارس ابتدایی تا اطالع ثانوی در 

این شهرستان خبرداد.
علی پارسا با اشاره به ورود شاهین شهر و میمه به رنگ بندی نارنجی و پرخطر، 
اظهار کرد: گونه امیکرون کرونا قابلیت انتشار باالیی دارد به نحوی که تعداد 
مبتالیان به کرونا با افزایش ۱۰ برابری از ۷۸ نفر در دو هفته گذشته به ۷۴۴ 
نفر در این هفته رسیده است. همچنین، تعداد بستری ها نیز در بازه زمانی یک 

هفته ای با افزایش ۱۵ درصدی از ۲۰ نفر مبتال به ۲۳ نفر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه افراد واکسن نزده و کودکان بیشتر در معرض ابتال به این 
سویه کرونا قرار دارند، افزود: به منظور حفظ سالمت و امنیت دانش آموزان 
در کارگروه ستاد مقابله با کرونا شاهین شهر و میمه تعطیلی مدارس ابتدایی 
برگزاری غیرحضوری کالس های درس در  و  ثانوی  اطالع  تا  شهرستان 
این مقطع مصوب شد. همچنین، دوره های متوسطه اول و دوم با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی و شرایط ایمن حضوری برگزار می شود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه، ادامه داد: در مدارس 
متوسطه اول و دوم اگر در یک کالس دو نفر یا بیشتر موارد ابتال به کرونا 
شناسایی شد آن کالس به مدت ۱۰ روز غیر حضوری برگزار می شود و اگر 
در یک مدرسه دو کالس درس غیرحضوری به آموزش پرداختند، کل 

مدرسه به مدت ۱۰ روز غیر حضوری خواهد شد.
ایام، تصریح کرد:  با اشاره به دهه فجر و برنامه های مناسبتی در این  وی 
برگزاری هر گونه همایش و مراسم تا اطالع ثانوی در شهرستان ممنوع 
خواهد بود و جشن های انقالب و جشن ورزشکاران نیز با ۵۰ درصد ظرفیت 

و رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار خواهد شد.
پارسا با بیان اینکه کارگروه درمان ستاد کرونا در راستای آمادگی و هماهنگی 
سیستم درمان و بستری بیماران کرونایی در شهرستان تشکیل خواهد شد، 
خاطرنشان کرد: فعالیت باشگاه های ورزشی و استخرها تا اطالع ثانوی ممنوع 
است و در صورت عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در ادارات، بانک ها 
و مراسم ها، مسئوالن مراکز به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند، همچنین 
اتحادیه های صنفی و بازرسان اتاق اصناف موظفند از صنوف تحت پوشش 

بازدید و با متخلفان بهداشتی برخورد و به پلمب محل اهتمام ورزند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه با تاکید بر تزریق دوز سوم 
کرونا برای شهروندان افزود: راهکار مقابله با اُمیکرون عالوه بر رعایت حد 
اکثری شیوه نامه های بهداشتی، تزریق دوز سوم واکسن و پرهیز از تجمعات 

و دورهمی ها است.

همزمان با پنجمین روز از دهه فجر انقالب اسالمی

دومین مرکز ترک اعتیاد اقامتی ویژه بانوان استان اصفهان 
در زرین شهر افتتاح شد

معاون دادستان کل کشور:

بسیاری از مسائل کشور با رفع مشکالت اقتصادی حل می شود
رفع  و  است  گرفتاری ها  همه  ریشه  اقتصاد  گفت:  کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون 

مشکالت اقتصادی، بسیاری از مسائل کشور حل می کند.
سعید عمرانی پس از بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی در کاشان در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار داشت: اگر تولیدکننده و سرمایه گذار در کشور حمایت شود، آسیب های 

اجتماعی کاهش می یابد و روی طالق، اعتیاد، ازداوج و آرامش مردم تأثیر می گذارد.
وی افزود: پیرو دستور رهبر معظم انقالب برای رفع موانع و پشتیبانی از تولیدکنندگان، 
حرکت دستگاه قضایی شتاب گرفت و فقط در مرکز نزدیک به چهار هزار تولیدکننده از 
سراسر کشور که با دستگاه های اجرایی مشکل داشتند به قوه قضاییه مراجعه کردند، امید 

مردم به دستگاه قضاست و آنها را ناامید نمی کنیم.
مشکالت  و  مراجعه ها  قضاییه  قوه  کرد:  تاکید  کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون 
تولیدکنندگان و سرمایه گذران را از دستگاه های مختلف پیگیری می کند، درصدی منجر 

به نتیجه می شود و برخی مشکالتی نیز ساختاری و به قانون مرتبط است که بیشتر زمان بر 
است و باید برای رفع آنها با دستگاه های دیگری، تعامل برقرار کرد.

وی ادامه داد: حضور قوه قضاییه به واسطه وظیفه ذاتی نیست بلکه حضور پررنگ این قوه 
به دلیل تکلیف شرعی و قانونی در اقتصاد مقاومتی برای کمک به دولت جهادی سیزدهم 

است.
دفتر  در  قضاییه  و  مجریه  قوه  مدیران  اینکه  بیان  با  کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون 
است،  تاکنون کارهای خوبی شده  دارند، گفت:  میدانی  بلکه حضور  ننشسته اند،  کار 
صحبت های تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را گوش می دهند، مشکالت را از نزدیک 

مشاهده و مسائل آنان را لمس می کنند.
وی تاکید کرد: ابایی از پیگیری قضایی با هیج دستگاه اجرایی نداریم و همکاری های بین 

بخشی قوه های مجریه و قضاییه بیشتر شده است.

عمرانی تصریح کرد: برخی مشکالت از جمله گرانی در حامل های انرژی، هم هزینه تولید 
را افزایش می دهد و هم ممکن است به نابودی و ورشکستگی تولیدکنندگان منجر شود و 

نتواند دیگر جبران کند.
به گفته وی، برخی قبض ها از ۱۰۰ تا ۴۰۰ برابر افزایش قیمت دارد که اگر پذیرفته شود، 
هزینه تولید باال می رود و باید مصوبه ها بررسی و تجدید نظر شود تا بتوانیم از تولیدکنندگان 

حمایت و آنها را سرپا نگه داریم.
کاشان به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید و صنعت کشور دارای نزدیک به یک هزار 

و ۵۰۰ واحد تولیدی و ۱۳ شهرک، ناحیه و منطقه صنعتی است.
این خطه با مساحت چهار هزار و ۳۹۲ کیلومتر مترمربع و جمعیت ۳۶۴ هزار و ۴۸۲ نفر 
بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵، پرجمعیت ترین شهرستان اصفهان پس از مرکز این استان و 

چهار شنبه 2۰ بهمن ۱۴۰۰ | شمــــاره 992بیست و هشتمین شهر پرجمعیت ایران محسوب می شود.
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فرماندار فریدن گفت: افزون بر ۶۵ طرح بااعتبار بیش از ۵۸۰ 
میلیارد ریال در این شهرستان به بهره برداری رسید. عزیز اهلل 
عمرانی،  طرح های  از  بهره برداری  آیین  حاشیه  در  عباسی 
به مناسبت دهه فجر،  خدماتی، کشاورزی و صنعتی فریدن 
افزود: ساخت سه واحد گلخانه صیفی جات و گیاهان زینتی، 
بازسازی و مرمت قنات، توسعه سیستم آبیاری بارانی، آبرسانی 
سیالب  کنترل  و  برق رسانی  شبکه  اصالح  قفر،  روستای  به 
وی  است.  طرح ها  این  مهترین  ازجمله  سواران  روستای 
بهره برداری از مسکن مددجویی، کابل کشی، بهسازی شبکه 
برق و نصب پایه در معابر روستایی، زیرسازی، جدول گذاری، 

آسفالت معابر اصالح شبکه ساختمان دهیاری و فضای سبز 
که  برشمرد  طرح هایی  دیگر  از  را  فریدن  رود  زنده  بخش 
در این شهرستان به بهره برداری رسید. عباسی به سهم بخش 
خصوصی در این طرح ها نیز اشاره و بیان کرد: کارگاه بزرگ 
میلیارد  با سرمایه گذاری ۱۱۰  نیز  تولید ماشین آالت صنعتی 
ریال از سوی بخش خصوصی بهره برداری شد که برای ۱۲ نفر 
اشتغال مستقیم بدنبال داشته است. به گفته وی، ظرفیت اشتغال 
این واحد صنعتی در سال آینده به بیش از ۵۰ نفر می رسد. 
فریدن با ۲ شهر داران و دامنه و جمعیت افزون بر ۴۹ هزار نفر 

در ۱۴۰ کیلومتری غرب استان واقع است.

 فرمانـده انتظامـی ناییـن گفـت: مامـوران یـگان امـداد ایـن شهرسـتان در 
بازرسـی از یک دسـتگاه تانکر حمل گاز در محور اردسـتان به نایین، یک 
محموله کاالی قاچاق به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال را کشـف کردند.

سـرهنگ هادی کیانمهر افزود: در بازرسـی از این خودروی حامل کاالی 
قاچـاق، ۶۵ هـزار و ۹۲۱ قلـم لـوازم آشـپزخانه، ۱۳ هـزار و ۷۷۰ قلـم لوازم 
آرایشـی، ۱۲۸ عـدد اسـباب بـازی الکترونیکـی، ۱۵ هـزار و ۸۴ قلـم لوازم 
الکترونیکـی، ۶ هـزار و ۶۲۵ قطعـه لـوازم تلفـن همـراه و ۳۶ دسـتگاه لـپ 

تاپ کشـف شـد.
وی گفـت: در ایـن عملیـات، راننـده تانکـر کـه قصد ارسـال این لـوازم را 
از اسـتان های شـرقی به مرکز کشـور داشـت، دسـتگیر و به مراجع قضایی 

تحویل داده شـد.
بـه گـزارش ایرنـا؛ روزانـه افزون بـر ۲۵ هزار دسـتگاه خـودرو از جاده های 
ناییـن عبـور می کننـد و گلـوگاه شـهید شـرافت ایـن شهرسـتان یکـی از 
ایسـتگاه های مهم کشـف کاالی قاچاق و مواد مخدر در کشـور محسوب 
می شـود. ایسـتگاه بازرسـی شـهید شـرافت در کیلومتـر ۱۵ جـاده ناییـن به 

اردکان واقع اسـت.

 دومین مرکز ترک اعتیاد اقامتی میان مدت ویژه بانوان 
فجر  دهه  از  روز  پنجمین  با  همزمان  اصفهان،  استان 
انقالب اسالمی، در زرین شهر مرکز شهرستان لنجان 
افتتاح شد. به گزارش ایرنا، این مرکز با مساحت ۹۰۰ 
مترمربع و سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیون تومان و ظرفیت ۳۰ 
نفر تحت مدیریت بخش خصوصی و نظارت سازمان 
بهزیستی برای ارائه خدمات درمانی و اقامتی به بانوان 

معتاد، روز شنبه به بهره برداری رسید.
اصفهان  استان  بهزیستی  کل  اداره  پیشگیری  معاون 
در مراسم گشایش این مرکز گفت: پیش از این، تنها 
یک مرکز ترک اعتیاد اقامتی میان مدت ویژه بانوان در 
اصفهان وجود داشت و از مدتها قبل نیاز به راه اندازی 

یک مرکز دیگر در استان احساس می شد.
علی اکبر ابراهیمی افزود: با توجه به ویژگی های خاص 
بهزیستی  حساسیت های  و  اعتیاد  به  مبتال  بیمار  بانوان 
نسبت به پذیرش درخواست هایی که برای تأسیس مرکز 
ویژه بانوان وجود داشت، تصمیم بر آن شد تا مجوز این 

مرکز در شهرستان لنجان صادر شود.
وی از مدیران این مرکز تازه تأسیس خواست تا که با 
رعایت کامل دستورالعمل های سازمان بهزیستی و سایر 
نهادهای مرتبط، نهایت تالش خود را برای بازگشت 

سالمت بیماران متقاضی درمان داشته باشند.
اصفهان  استان  بهزیستی  مردمی  مشارکت های  معاون 
از رسالت های سازمان  این مراسم گفت: یکی  نیز در 
بهزیستی حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی از جمله 
با  راستا  این  در  افزود:  رحمانیان  امید  است.  معتادان 
تأسیس و راه اندازی این مرکز، بیمارانی که به اعتیاد مبتال 
می شوند و خود و خانواده آنها تمایل به درمان دارند، 
می توانند در این مرکز پذیرش و با طی دوره ای، درمان 
این مراکز  شوند. وی خاطرنشان کرد: کسانی که در 
پذیرفته می شوند عالوه بر دریافت خدمات پزشکی و 
باشند  فاقد شغل و درآمد  مشاوره ای، در صورتی که 
می توانند پس از گذراندن یک سال از درمان و تداوم 
سالمت خود، با داشتن مُجوز کسب و کار، از تسهیالت 

اشتغالزایی سازمان بهزیستی نیز بهره مند شوند.
زمینه  در  مرکز   ۴۰۰ به  نزدیک  ایرنا،  گزارش  به 
پیشگیری، درمان و کاهش آسیب معتادان به مواد مخدر 

در استان اصفهان فعالیت دارد.
استان اصفهان بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارد و بر 
اساس آخرین آمار، جمعیت معتادان این استان دست کم 
۱۲۰ هزار نفر است که ۱۰ درصد از آنها را بانوان تشکیل 

می دهند.

فرماندار فریدن به مناسبت دهه فجر:

افزون بر ۶۵ طرح در فریدن اصفهان، بهره برداری شد

 فرمانده انتظامی نایین مطرح کرد:

  کشف یک محموله کاالی قاچاق
به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال

مسئول بخش اطفال و نوزادان بیمارستان شهید بهشتی اردستان

افزایش ۲ تا ۳ برابری مراجعه کودکان کرونایی

توسط یاوران رضوی مدرسه ابتدایی دخترانه »حاجیه خانم فاطمه ابریشم چی« انجام شد:

کمک ۱۱۰ میلیون تومانی به مردم زلزله زده اندیکا

اینفوگرافیک



Iran’s 15th International Ex-
hibition of Plastic, Rubber, 
Machinery, and Equipment 
(IRAN PLAST) was opened at 
the Tehran Permanent Inter-
national Fairground on Mon-
day, Shana reported.
The opening ceremony was 
attended by senior officials in-
cluding Oil Minister Javad Oji, 
Head of National Petrochem-
ical Company (NPC) Morteza 
Shah-Mirzaei, as well as 
some parliament members, 
and ambassadors of various 
countries in Tehran.
As reported, more than 430 
domestic and foreign com-

panies from various countries 
including China, Taiwan, and 
Italy are participating in this 
four-day exhibition.
The exhibition which is held 
in full compliance with health 
and safety protocols covers 
four major areas including 
raw materials, machinery and 
equipment, final and semi-fin-
ished products as well as ser-
vices.
Some 17 specialized meetings 
and workshops in various 
fields including downstream 
petrochemical and polymer 
industries are planned to be 
held on the sidelines of this 

exhibition, while an online 
exhibition is also being held 
concurrently with the physical 
event and will continue for a 
month.
Over 300 foreign business-
men and company repre-
sentatives from 15 different 
countries are also scheduled 
to visit the international event.

Petchem industry a major 
source of revenue for Iran
Speaking at the opening cer-
emony of the exhibition, Oji 
underlined the significant role 
of the petrochemical industry 
in the country’s economy and 

said: “In difficult conditions of 
the country [the sanctions], 
petrochemical complexes 
were bringing in as much as 
revenue as the crude oil and 
gas condensate sales so that 
in the first 10 months of [the 
current fiscal] year (March 
21, 2021-January 20, 2022), 
$10 billion in foreign curren-
cy revenues was injected [by 
petrochemical complexes] 
into the Nima system.”
“The petrochemical industry 
is less vulnerable to sanctions 
and has played an important 
role in meeting the country’s 

foreign exchange needs,” the 
minister stressed.
He noted that there is no field 
more profitable than the pet-
rochemical industry, saying: 
“In the 13th government, we 
plan to make a huge change 
in the country’s petrochemi-
cal industry and increase the 
production capacity of pet-
rochemical products to 140 
million tons by [the Iranian 
calendar year] 1404 (starts in 
March 2025).”

Petchem production capacity 
to reach 200m tons by 2032
Further in the mentioned cer-
emony, NPC Head Morteza 
Shah-Mirzaei also mentioned 
some of the Oil Ministry’s 
plans for the development of 
the petrochemical industry in 
the future and said the coun-
try’s petrochemical produc-
tion capacity is planned to be 
increased to 200 million tons 
by the Iranian calendar year 
1411 (begins in March 2032).
He put the current capacity of 
the country’s petrochemical 
production at 90 million tons.
Shah-Mirzaei further stressed 
the need for the diversification 
of the country’s petrochemical 
products basket in the future 
and noted that petrochemi-
cal complexes should move 
towards producing products 
with more added value.

Iran Plast expo running in Tehran

As energy bills rise, 
oil giants are poised 
to make unpopular 
profits
Millions of British homes are 
preparing for a cost of living cri-
sis prompted by the global gas 
supply crunch, but the high mar-
ket prices mean big revenues for 
the world’s fossil fuel giants. That 
includes BP, which is forecast to 
reveal a historic return to multi-
billion-dollar profits in its results 
this week.
The oil company is expected 
to have raked in a profit of al-
most $4b for the final quarter of 
last year, compared with a thin 
$115m in the same period the 
year before, in large part due to 
record-breaking energy market 
prices around the globe.

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

Vienna talks serve to 
punish U.S.; Europe 
seeking to gain its 
own interests: MP
The talks in the Austrian capital 
of Vienna on the restoration of a 
2015 nuclear deal are meant to 
be a punishment for the United 
States, said a senior Iranian MP.
Making the remark in an exclusive 
interview with IRNA, Chairman of 
the Iranian Parliament’s Nation-
al Security and Foreign Policy 
Committee Vahid Jalalzadeh add-
ed that Iran has kept the United 
States behind closed doors of the 
negotiating room in Vienna.
He noted that the U.S. presence 
in the talks hinges on Iran’s per-
mission.

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

Iran wrestling team 
canceling Texas trip 
good move against 
U.S. double stand-
ards
The cancelation of the U.S. trip 
by Iran men’s national freestyle 
wrestling team was a good meas-
ure to counteract Washington’s 
use of double standards, said 
an MP. Esmaeil Hossein-Zehi, 
a member of the Iranian Parlia-
ment’s sports and youths group, 
made the remark on Sunday in 
reaction to the U.S. denying visas 
for some members of the Iranian 
national team.

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

Ministry Reports 
90% Surge in Iran’s 
Foreign Investment
Foreigners have committed to 
more than $2.8 billion in invest-
ment in manufacturing, mining 
and trade projects in Iran, shows 
figures published by the govern-
ment which indicate investment 
flow into the country has con-
tinued despite American sanc-
tions targeting various economic 
sectors. Figures published on 
Saturday by Iran’ Ministry of In-
dustry, Mine and Trade (MIMT) 
showed that the government had 
approved a total of 102 projects 
with foreign investments worth 
$2.804 billion in the three quar-
ters to December 21.

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

103 relics returned 
home by Supreme 
Court order
The Supreme Court of Iran has 
ordered the return of 103 histor-
ical relics to their original place; 
the western province of Kerman-
shah. 
The relics were previously be-
ing kept by an individual who is 
obliged to surrender the antiq-
uities to Kermanshah’s Cultural 
Heritage, Tourism, and Handi-
crafts Department, a provincial 
tourism official announced on 
Sunday.

Transport, Ur-
ban Development 
Ministry inaugu-
rates 500 projects 
across country

Iranian Transport and Urban 
Development Minister Ros-
tam Qasemi inaugurated 500 
projects in the fields of ports 
and navigation, road and road 
transport, rail, airport, con-
struction, and development 
as well as meteorology across 
the country through video 
conferencing.
As reported by the portal of 
the ministry, the mentioned 
projects were put into opera-
tion on Monday in a ceremony 
on the occasion of the 43rd 
anniversary of the victory of 
the Islamic Revolution.
The mentioned ceremony was 
attended by senior transport 
officials including Head of 
Iran Ports and Maritime Or-
ganization (PMO) Ali-Akbar 
Safaei, Deputy Transport and 
Urban Development Minister 
Kheirollah Khademi, Head of 
Iran Road Maintenance and 
Transportation Organization 
(RMTO) Darioush Amani, 
Head of the Islamic Republic 
of Iran Railways (known as 
RAI) Seyed Miad Salehi, Head 
of Iran Airports Company Si-
avash Amirmokri, as well as 
Director of Iran’s Meteorolog-
ical Organization (IMO) Sahar 
Tajbakhsh.
The inaugurated projects in-
clude 30 port development 
projects in Imam Khomeini, 
Bushehr, Genaveh, Chaba-
har, Shahid Rajaei, and Anzali 
ports with a total investment 
of 6.6 trillion rials (about 
$269.4 million).
Also, 388 projects including 
smartening of transport equip-
ment, development of border 
terminal, building traffic po-
lice stations, improvement of 
asphalt roads, as well as the 
construction of welfare service 
complexes were also among 
the projects inaugurated by 
the transport minister.
Over 19.33 trillion rials (about 
$78.930 million) was invested 
in the above-mentioned pro-
jects.
Some 53 projects worth 26.72 
trillion rials (about $109.105 
million) were also put into op-
eration in the railway sector, 
including fleet development 
and modernization, education 
and technology, railway im-
provement, modernization of 
railway signs and stations.
Also, 15 transportation infra-
structure projects worth 11.66 
trillion rials (about $47.6 mil-
lion) were among the inaugu-
rate projects.
Eight projects worth 3.01 tril-
lion rials (about $12.2 million) 
were also put into operation 
in the aviation sector, includ-
ing the development and im-
provement of flight levels 
and airports of Bandar Abbas, 
Zahedan, Saravan, and Khor-
ramabad.
Six meteorological projects 
valued at 750 billion rials 
(about $3.06 million) were 
also inaugurated and put into 
operation in Gilan province.
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Experts and engineers at Irani-
an Gas Transmission Company 
(IGTC) have managed to achieve 
the knowledge for the domestic 
production of a turbo compressor 
control system used in gas pres-
sure boosting complexes.
The mentioned system was put into 
operation in a pressure boosting 
station near Yasuj city in Kohgi-
luyeh-Boyer Ahmad Province in a 
ceremony attended by IGTC Head 
Mehdi Jamshidi-Dana, Shana re-
ported.
According to Jamshidi-Dana, the 
Turbo Compressor Control System 
is an advanced software system 
that has been completely designed 
and created by local engineers.
The use of more advanced control 
systems leads to longer device life, 
higher efficiency, lower environ-
mental pollution, and more efficient 
protection while ensuring speed of 
operation and accuracy of usage, 
the official said.
He noted that one of the ways to 

increase productivity and efficiency 
in the gas transmission industry is 
to design new systems or upgrade 
the existing systems.
Among gas transmission equip-
ment, turbines are among the most 
widely used, and having modern 
systems to monitor them would 
be a great step forward in this in-
dustry.
The above-mentioned system has 
been created after months of study, 
research, and analysis of various 
charts, and graphs, according to 
Jamshidi-Dana.
Back in December 2021, Jamshi-
di-Dana had said that gas trans-
mission in Iran hit a new record of 
over 844 million cubic meters per 
day (mcm/d) in the Iranian calendar 
month of Azar (November 22-De-
cember 21, 2021).
Earlier in November 2021, the of-
ficial had said his company was 
completely prepared for sustain-
able gas supply throughout the 
country during winter.

Knowledge for domestic production of gas 
turbo compressor control system achieved

Nearly 700 water and electricity sup-
ply projects were put into operation 
across Iran through a video confer-
ence on Monday, the portal of the 
Energy Ministry known as Paven re-
ported. The mentioned projects were 
inaugurated in a ceremony attended 
by President Ebrahim Raisi and Ener-
gy Minister Ali-Akbar Mehrabian on 
the occasion of the 43rd anniversary 
of the victory of the Islamic Revolu-
tion in Iran.The said projects include 
211 electricity supply projects valued 
at two trillion rials (about $8.16 mil-
lion) as well as water supply to 480 
villages with a total population of 
250,000 people. Providing portable 
solar power stations for 10,630 no-
madic households with a total invest-
ment of one trillion rials (about $4.08 
million) and developing and improv-
ing the electricity networks of 4,500 
villages under the framework of Ba-
harestan project with a total invest-
ment of over 17 trillion rials (about 
$69.4 million) were also among the 
projects officially put into operation 

by President Raisi. As reported, the 
mentioned projects were inaugurat-
ed in 21 provinces including East 
Azarbaijan, Kermanshah, Qazvin, 
Khuzestan, and North Khorasan. 
Over the last 43 years, every week 
24 villages have been connected to 
the national power grid on average, 
and the number of villages with ac-
cess to electricity in the country has 
increased from 1367 villages before 
the Islamic Revolution to 13,966 vil-
lages. Currently over 99.7 percent of 
the Iranian population has access to 
the national electricity network, while 
the average electricity access in the 
world is 85 percent. Every year, dur-
ing the Ten-Day Dawn celebrations, 
numerous infrastructure projects are 
inaugurated or commenced to mark 
the development of the country after 
the revolution. Earlier in January, Ira-
nian Energy Ministry had announced 
plans to implement over 10,000 
water supply projects in rural areas 
across the country in the next four 
years.

Water, electricity supply projects 
worth over $102m put into operation

Iran’s 15th In-
t e r n a t i o n a l 
Exhibition of 
Plastic, Rub-
ber, Machinery, 
and Equipment 
(IRAN PLAST) 
was opened 
at the Tehran 
P e r m a n e n t 
International 
Fairground on 
Monday, Sha-
na reported

In a message on Saturday, President Ebrahim 
Raisi of Iran congratulated Sergio Mattarella on 
his re-election as the Italian president.
The text of the president’s message is as fol-
lows:
Dear Mr. Sergio Matarella,

President of Italy,
Congratulations on your re-election as the Pres-
ident of Italy.
While emphasizing the friendly relations be-
tween the Islamic Republic of Iran and the Ital-
ian Republic, as well as recalling the long histo-

ry of political, economic and cultural relations, I 
hope that the two countries could expand their 
relations in various areas more and more.
I ask God Almighty for your health and success, 
and for the well-being of the people of the Italian 
Republic.

Raisi congratulates Italian president on re-election



 Iran is planning to implement ma-
jor railway projects for completing 
North-South and East-West interna-
tional transport corridors which pass 
through the country, the deputy head 
of the country’s Construction and 
Development of Transportation Infra-
structures Company (CDTIC) has an-
nounced.
According to Abbas Khatibi, the Irani-
an Transport and Urban Development 
Ministry’s main priorities in the railway 
transportation sector are the develop-
ment of the North-South corridor, the 
development of the East-West corri-
dor, and the development of transit in-
frastructure in the country, Mehr News 
Agency reported.
Khatibi noted that the Chabahar-Za-

hedan railway is the major project un-
derway in the East-West corridor, while 
Rasht-Caspian and Rasht-Astara rail-
ways are the major projects underway 
in the North-South corridor in Iran.
He said that the North-South corridor 
is 13,000 kilometers expanding from 
the Indian port of Mumbai to Finland’s 
capital Helsinki.
A significant section of this corri-
dor, stretching from Bandar Abbas in 
southern Iran to the northern city of 
Astara, is located in the Islamic Re-
public. So far, this railway has been 
constructed from Bandar Abbas to 
Rasht in northern Iran and from Rasht, 
it is divided into two branches, one of 
which goes to the Caspian Sea coastal 
region including Caspian and Anzali 

ports and the other branch goes to 
Astara to be connected to the railway 
network of Azerbaijan, according to 
Khatibi.
He put the physical progress of the 
Rasht-Caspian railway which is 35 
kilometers at 70 percent, saying: “We 
hope this railway will be operational in 
the first six months of the next [Iranian 
calendar] year (begins on March 20).”
The official further mentioned the 
complexity of the Rasht-Astara pro-
ject, saying that it is a megaproject that 
requires over $20 billion of investment 
to be completed.
“The Rasht-Astara railway project is 
going to be financed through three 
methods of domestic financing, for-
eign investment, and bartering, and we 
are negotiating to finalize the resourc-
es through these methods,” Khatibi 
explained.
Mentioning the Chabahar-Zahedan 
railway project, the official said the 
resources needed for the implementa-
tion of this project have been provided 
From the National Development Fund 
(NDF), and the project is being imple-
mented on schedule.
“We hope this project will be opera-
tional by the end of [the Iranian calen-
dar year] 1402 (March 19, 2024),” he 
added.
He finally noted that the Transport Min-
istry is expected to put into operation 
1,000 kilometers of new railways in 
the next Iranian calendar year provided 
that the necessary funding will be pro-
vided by the government.

How Much Walking Is Best for Diabetes Control? 

Momeni Moghddam 
takes charge of Iran U20 volleyball team

Iran volleyball federation appointed Gho-
lamreza Momeni Moghaddam as new 
head coach of the U20 volleyball team 
on Monday. Momeni Moghaddam has 
worked in Iran’s volleyball for more than 
a decade. He was Mohammad Vakili’s as-
sistant in the 2019 FIVB Volleyball Boys’ 
U19 World Championship in Tunisia. 
Momeni Moghaddam will lead Iran in the 
21st edition of the Asian Men’s U20 Vol-

leyball Championship. The competition, 
which is slated for Aug. 22 to 29 in Riffa, 
Bahrain, will serve as the Qualification 
Tournament for the 2023 FIVB Volleyball 
Men’s U21 World Championship. He re-
placed Behrouz Ataei in the Iranian U20 
volleyball team. The 2020 Asian Men’s 
U20 Volleyball Championship was origi-
nally scheduled to be held in Iran but was 
canceled due to COVID-19 pandemic.
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 7,561 
points to 1.274 million on Monday.
Over 5.561 billion securities worth 
34.452 trillion rials (about $127.6 
million) were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 
8,020 points and the second mar-
ket’s index lost 7,554 points.
TEDPIX rose 92,000 points (5.8 
percent) to 1.301 million in the 
past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
During the past week, the indices 
of Mobarakeh Steel Company, 
Bandar Abbas Oil Refining Com-
pany, Isfahan Oil Refinery, Iran 
Khodro Company, Saipa Compa-
ny, and National Iranian Copper 
Company were the most widely 
followed ones.
Capital market in a country elim-
inates the enterprises’ need for 
external financing that requires 
forex rate risk; and plays an im-
portant role in risk sharing and the 
effectiveness of capital allocation 
in various economic sectors, and 
as a result increases economic 
growth and welfare in society.
In Iran, where the capital market 
plays a small role in the long-term 
financing of enterprises, the gov-
ernment can play an important 
role in the development of the cap-
ital market and take initiatives to 

develop this market and increase 
its efficiency.
Two recent measures taken by the 
Iranian government indicate that 
the government is determined to 
support the capital market and 
strengthen this market’s role in 
the national economy.
The first one was the six clauses 
in the national budget bill for the 
next Iranian calendar year (starts 
on March 21) on supporting the 
capital market.
The budget bill, submitted by 
president to the parliament on 
December 12, has paid special 
attention to the capital market and 
bourse companies.
The measures considered in the 
budget bill and its overall positive 
effects on the capital market in-
cludes 1- Reforming the price of 
gas feed, as well as electricity, wa-
ter, oxygen and other utilities for 
the petrochemical units, refineries, 
steel reduction units, and down-
stream industries 2-Reducing 
taxes on production units active in 
the stock market 3- Strengthening 
Capital Market Development and 
Stabilization Fund 4- Reducing 
the government’s revenue from 
selling bonds 5-Eliminating sub-
sidized foreign currency alloca-
tions 6- Eliminating pre-ordered 
pricing.

Exercise and walking are excellent tools for con-
trolling Type 2 diabetes and improving health for 
people with diabetes. Brisk walking workouts can 
help you maintain a steady blood sugar level and 
body weight if you have Type 2 diabetes. 
A 30-minute walk at least five days per week is 
recommended by the American College of Sports 
Medicine and the American Diabetes Associa-
tion.1
Learn how you can enjoy walking and manage 
your diabetes. 
Walking Workout for Diabetes 
Consult your health care team to see if walking 
is the right exercise for you and any precautions 
necessary for your individual circumstances and 
adjustments to your medications or diet. 
Preparations 
Before you get started, take care of the following 
preparations for a successful walking workout: 
• Walking shoes and socks: You need to pro-
tect your feet and prevent developing blisters or 
sores. Get fitted for flat and flexible athletic shoes 
at the best running shoe store in your area. Avoid 
cotton socks and tube socks and choose athletic 
socks or diabetic socks made of sweat-wicking 
polyester fiber.
• Walking clothing: You need good freedom 
of movement and you need to prevent chafing, 
which can lead to sores. Wear a fitness T-shirt 
and fitness shorts, warm up pants or yoga pants. 
Sweat-wicking polyester fabric is preferred over 
cotton.
• Where to walk: You can use a treadmill for your 
walking workout. If you prefer to walk outside, 
you should look for a walking route where you 
can walk with few interruptions to cross streets. 
Using a track at a nearby school is an option, or 

look for a greenway path or a park with a walking 
loop.
• Do a foot check: Check your feet before and 
after each walk. You may not feel blisters and 
hot spots, which could develop into ulcers if not 
treated.
Walking Workout 
Once you’re ready for your workout, follow these 
steps: 
1. Get ready to walk: Prepare for your walk with 
a few moves to get your body ready. Stand up. 
Loosen up your shoulders and neck with a few 
shrugs and shoulder circles. Loosen up your legs 
and hips by marching in place for a few seconds.
2. Walk at an easy pace for three to five min-

utes: Use the beginning of your walk as a war-
mup to get your blood flowing to your muscles 
and to continue to tweak your walking posture. 
An easy pace is one where you could sing or 
carry on a full conversation without any heavier 
breathing.
3. Speed up to a brisk pace for 20 to 25 min-
utes: Now now want to move into a brisk walking 
pace to achieve moderate exercise intensity that 
has the best health benefits. Move your arms 
faster in coordination with your steps to help pick 
up the pace. A brisk walking pace is one where 
you are breathing heavier but you can still speak 
in sentences..
4. Cool down for one to three minutes: Finish 

your walk by walking at an easy pace.
Getting Started 
If you cannot yet comfortably walk for 30 min-
utes at a time, you should gradually increase 
your time. A beginner’s walking plan often starts 
with 10 to 15 minutes of walking and increases 
the time of your daily walking workout by a few 
minutes each week. 
Not Enough of a Workout? 
If you have difficulty raising your heart rate into 
the moderate intensity zone, use arm motion. 
You can also raise your heart rate by adding in-
cline to a treadmill workout or using a route with 
hills and stairs for an outdoor workout. 
You can also switch to cycling, swimming, or 
running if you prefer those activities. At the gym, 
try a variety of cardio machines such as the el-
liptical trainer, stair climber, or rowing machines. 
Find the one you enjoy the most or mix it up. 
Walk More, Sit Less 
Walkers who log 10,000 steps per day consist-
ently are more likely to achieve the recommend-
ed amount of moderate physical activity and 
reduce the effects of being inactive.3 Wearing a 
pedometer or checking an activity app on your 
cell phone can help you be active. 
Sitting for more than an hour at a time raises 
your risks of cardiovascular disease and diabe-
tes.4 Many activity monitors now have inactivity 
alerts to remind you to get up and move. 
A Word From Verywell 
Whether you have diabetes or you are at risk of 
developing it, take the first steps to improve your 
physical fitness. Build up to the minimum rec-
ommended exercise levels. Then challenge your-
self further, as the experts say that even more 
exercise is better

TEDPIX falls 7,000 points on Monday

IME Weekly Trade 
Posts $862mn
The Iran Mercantile Exchange 
(IME) has reported that 
around $862mn of various 
commodities weighting over 
2,040,000 tonnes were trad-
ed in its domestic trading and 
exports halls, posting growths 
of 29% in volume and 77% 
in value of trades compared 
to the figures of the previous 
week.
The IME reported that over 
1,750,000 tonnes of metal 
and mineral products includ-
ing 857,181 tonnes of ce-
ment, 799,003 tonnes of steel, 
43,500 tonnes of zinc dust, 
37,000 tonnes of iron ore, 
7,465 tonnes of copper, 6,400 
tonnes of aluminum, 2,000 
tonnes of sponge iron, 1,000 
tonnes of zinc ingots, 480 
tonnes of lead, 150 tonnes 
of molybdenum concentrate, 
18 tonnes of precious met-
als concentrate and 1 kg of 
gold bars with total value of 
$645mn were traded in the 
IME domestic and exports 
halls in the last week.

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

Iran to Host 2022 
Asian Men’s Club 
Volleyball Cham-
pionship
Iran will host the 22nd edi-
tion of the Asian Men’s Club 
Volleyball Championship. The 
competition will most likely 
take place in Urmia, northwest 
of Iran from May 15 to 2 with 
the participation of 11 teams.
Iran Super League champions 
Foolad Sirjan and a team from 
the host city will represent 
Iran in the competition.
Iran has previously hosted 
the competition three times in 
2002, 2004 and 2013.

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

Iranian photogra-
phers honored at 
Mahfuz Ullah pho-
to contest in Bang-
ladesh
Several Iranian photographers 
have been honored at the 6th 
Mahfuz Ullah Memorial In-
ternational Photo Contest in 
Bangladesh.
The competition was organ-
ized by the Mahfuz Ullah 
Memorial Foundation with 
contributions from the Fed-
eration Internationale de l’Art 
Photographique (FIAP), Glob-
al Photographic Union (GPU), 
Bangladeshi Photographic 
Society (BPS), Turkey’s Sille 
Sanat Sarayi (SSS) and the 
Federation of Indian Pho-
tography (FIP) was also held 
in the four categories of mon-
ochrome, color, nature and 
travel.

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

Tehran museum 
to host Fajr crafts 
festival 
The 6th edition of the Fajr na-
tional handicrafts festival will 
take place at the National Mu-
seum of Iran on Monday. 
“The works of the partic-
ipants in the festival have 
been judged, and those that 
have been approved will be 
displayed at the National 
Museum of Iran, where the 
exhibition will be held,” the 
deputy tourism minister has 
announced.

Foreign 
investment 
approved in 
industry, mining, 
trade sectors up 
nearly %90

 The Ministry of Industry, Mining and 
Trade has approved 102 foreign invest-
ment projects valued at about $2.804 
billion in the first nine months of the cur-
rent Iranian calendar year (March 21-De-
cemebr 21, 2021), which indicates 89.8 
percent rise as compared to the same 
period of time in the past year.
The data released by the ministry say that 
104 foreign investment projects valued at 
about $1.477 billion had been approved 
in the first nine months of the past year.
Approved foreign investment includes 
all applications, including investment to 

create new projects, purchase of shares 
of existing companies, as well as foreign 
investment in the form of contractual ar-
rangements. The ministry had approved 
74 foreign investment projects valued at 
about $2.227 billion in the first six half of 
the present year (March 21-September 
22, 2021). A total of 113 foreign invest-
ment projects valued at $2.614 billion 
were approved in the country during the 
mentioned period, of which the share of 
the industry, mining, and trade sector 
was 65 percent and 85 percent in terms 
of number and value, respectively.
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سرپرســت مدیریت عامل شرکت 
در این آیین با بیان این که ســفره 
معیشت همکاران هیچ گاه کوچک 
نخواهد شد گفت: مهندس یزدی 
زاده و مدیران ارشــد شرکت برای 
معیشــت همکاران روند مناسبی 
انتخاب کرده بودند کــه این روند 

حفظ و ارتقاء خواهد یافت.
 وی با تاکید بر ایــن که ذوب آهن 
اصفهان یک بنگاه اقتصادی است 
افزود: با تالش همه همکاران روند 
تولید شرکت رو به رشد است و دو 
رکورد تولیدی در ایام دهه مبارک 
فجــر، گــواه صادقی بر ایــن ادعا 

می باشد.
رخصتی خاطرنشان ساخت: همه 
ما مکلف هســتیم بر اساس اصول 
اقتصــاد مقاومتی و بنــد »موتور 
پیشــران کشــور در عرصه علم و 

فّنــاوری و ایجاد زیرســاخت های 
حیاتی و اقتصادی و عمرانی کشور« 
که ولی امر مسلمین جهان )مدظله 
العالی( در بیانیه گام دوم انقالب آن 
را تبیین و ابالغ فرمودند، در ذوب 
آهن اصفهان، محصوالت را به روش 

علمی و اقتصادی تولید کنیم.
وی به دستاوردها و ثمرات انقالب 
اســالمی در عرصه هــای مختلف 
پرداخت و افزود: افزایش ۸۰ برابری 
ظرفیت تولید فوالد، بومی ســازی 
۸۵ درصدی تجهیزات و تکنولوژی 
مورد نیاز صنعت فــوالد و هزاران 
دستاوردهای بزرگ در عرصه های 
علمی، صنعتــی، فــن آوری و ... 
حاصل برکات و ثمــرات انقالب و 

اتکا به توان داخلی است.
 مدیرعامل شــرکت گفت: باید با 
کارکنان بر اســاس قانون و رأفت 

اسالمی و انســانی برخورد شود و 
حتی برخورد با کارکنانی که بعضاً 
بی اخالقی نموده اند نباید ســفره 
معیشــت آن ها را تحت شعاع قرار 

دهد.
وی تاکید کرد: ذوب آهن سرشار از 
نیروهای متخصص است فقط الزم 
است فضایی مهیا کنیم تا همکاران 
بتوانند از تخصــص خود در جهت 
شکوفایی خود و شــرکت استفاده 

کنند.
رخصتی به همکاران توصیه نمود 

با همدلی، همبســتگی و دست در 
دست هم برای رشد تولید و توسعه 
ذوب آهــن گام بردارنــد و اجازه 
ندهند حاشیه جای تولید و توسعه 

شرکت را بگیرد.
آیــت ا.. حبیب ا.. رهبر مســئول 
هماهنگی تبلیغات اسالمی و ستاد 
برگزاری مراســم های دهه مبارک 
فجر شــرکت نیز با بیان این که به 
فرموده معصومین )ع( دین شناسی 
در رأس کماالت است گفت: برای 
شناخت دین باید به دین شناسان 

مراجعه کنند تا دیندار باقی بمانند. 
وی افزود موفقیــت از رهگذر صبر 
و شکیبایی به دست می آید. رهبر 
تاکید کرد: با پرهیز از اسراف خیلی 
از مباحث و مشــکالت اقتصادی 
در کشور حل خواهد شــد. وی با 
بیان این که تولید اصل اول اقتصاد 
است، گفت: نباید ظرفیت تولیدی 
ذوب آهن معطل بمانــد، بنابراین 
مسئولین باید به قید فوریت نسبت 
به تأمین مــواد اولیه مورد نیاز این 

شرکت اقدام نمایند.

آیین گرامیداشت دهه مبارک فجر و جشن سالروز پیروزی 
انقالب شکوهمند اسالمی ایران با حضور ایرج رخصتی، 
سرپرست مدیریت عامل شــرکت و جمعی از مسئولین و 
کارکنان ذوب آهن اصفهان، دوشنبه ۱۸ بهمن ماه در تاالر 

آهن برگزار شد.

06
۲ هزار و ۹۱ طرح مخابراتی استان اصفهان همزمان با ایام اهلل فجر با حضور 
ویدئو کنفرانسی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و همزمان 
با بیش از ۱۰ هزار طرح مخابراتی در سراسر کشور به بهره برداری رسید. 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در مراسمی که به همین مناسبت در اصفهان 
برگزار شــد، گفت: این پروژه ها با هزینه کردن بیش از یک هزار میلیارد 
تومان در حوزه های توســعه تلفن ثابت، اینترنت پُرسرعت، فناوری های 
نوین ارتباطی از جمله FTTH و فیبر نوری، سایت های جدید همراه اول و 

اینترنت مخابراتی در نقاط روستایی و شهری استان به بهره برداری رسید.
اسماعیل قربانی از بهره رداری از ۵۲۶ طرح در حوزه تلفن سیار استان خبر 
داد و افزود: توسعه شبکه انتقال و فیبرنوری به تعداد ۸۰۶ طرح و بهینه سازی 
و توسعه شبکه دیتا در قالب ۴۰۵ طرح از جمله طرح های مخابراتی افتتاح 
شده استان است. قربانی از توسعه و نوســازی شبکه دسترسی به مراکز 
تلفنی در قالب ۱۶۴ طرح و توسعه و بهینه سازی تجهیزات تغذیه نوری 
مراکز و ســایت ها در قالب ۱۹۰ طرح بعنوان دیگر طرح های افتتاح شده 

شرکت مخابرات استان اصفهان به مناسبت دهه فجر نام برد.وی با اشاره به 
اینکه اصفهان در حوزه تلفن همراه یکی از استان های برتر کشور محسوب 
می شود، توضیح داد: در این استان هفت میلیون و ۴۲۰ هزار تلفن همراه 
اول وجود دارد و ضریب نفوذ آن در اســتان ۱۳۸.۳۸ درصد است.  مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان با بیان اینکه در زمان حاضر تمام شهرهای استان 
تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه قرار دارند، گفت: از مجموع یک هزار 
و ۶۹۵ روستای استان یک هزار و ۴۳۱ روستا از امکان ارتباطی برخوردارند.

همزمان با ۱۰ هزار طرح در کشور به 

بهره برداری رسید:

۲۰۹۱ طرح مخابراتی در 
استان اصفهان

نایب رئیس شــورای اسالمی 
شهر اصفهان پیشرفت شهرها را 
مرهون انقالب اسالمی دانست و 
گفت: با مقایسه شرایط از ابتدای 
پیــروزی انقالب شــکوهمند 
اسالمی تاکنون، شاهد پیشرفت 

شهر در ابعاد مختلف هستیم.
ابوالفضل قربانــی در گفت وگو 
با ایمنا، اظهار کــرد: جمعیت 
۶۰۰ هزار نفری شــهر اصفهان 
در ابتدای پیــروزی انقالب در 
حال حاضر به بیش از دو میلیون 
نفر رسیده و امکانات شهری نیز 
نسبت به گذشته قابل مقایسه 

نیست.
وی با بیان اینکــه اوایل انقالب 
به ندرت در سطح شهر اصفهان 
خیابان دوطرفه وجود داشــت، 
اما امروزه اکثر خیابان های شهر 
دو بانده شده است، خاطرنشان 
کرد: در حــال حاضر شــاهد 
کامل شــدن حلقه اول، دوم و 
ســوم ترافیکی و احداث حلقه 
چهارم هســتیم، همچنین در 
تقویت و افزایش زیرساخت های 
حمل ونقــل عمومی بــه ویژه 
ناوگان اتوبوســرانی و استفاده 
از قطار شهری شــرایط فعلی 
با ســال های اول انقالب قابل 
مقایسه نیست، هر چند نسبت 
به دیگر شــهرها فاصله زیادی 
داریم، اما قطعــاً اقدامات انجام 

شده را نمی توان پنهان کرد.
نایب رئیس شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه 
ممکن است اشکاالتی نیز وجود 
داشته باشد که ما نسبت به آن 
نگران و منتقد هســتیم، گفت: 
در حوزه فرهنگی، زیباســازی 
شــهر و خدمات دهی به مردم 
در شــهرداری ها امــور بهتر و 
بیشــتر انجام می شــود؛ اوایل 
پیروزی انقالب در شهر اصفهان 
شاهد جمع شــدن زباله ها در 
ابتدای کوچه ها و معابر شــهر 
بودیم که حتی یک شــبانه روز 
باقی می ماند و بــه محلی برای 
تجمع حیوانــات موذی تبدیل 
می شد و ســالمت و بهداشت 
مردم را به خطــر می انداخت، 
اما امروزه چنیــن صحنه هایی 
در هیچ نقطه از شــهر اصفهان 
دیــده نمی شــود و سیســتم 
جمع آوری زباله و اســتفاده از 
پسماند به عنوان کود در فضای 
سبز و درختان غیرمثمر، حفظ 
و نگهــداری فضای ســبز در 
وضعیت خشکســالی به خوبی 

انجام شده است.
وی پیشرفت شهرها را مرهون 
انقالب اسالمی دانست و گفت: 
با مقایســه شــرایط از ابتدای 
پیروزی انقــالب تاکنون، قطعاً 
شاهد پیشرفت شــهر در ابعاد 

مختلف هستیم.
قربانی با بیان اینکه در ابتدای 
انقــالب نزدیــک بــه یکصد 
مأموریت برای شــهرداری به 
لحــاظ قانونی ذکر شــده بود 
که در حال حاضر بــه بیش از 
۳۰۰ مأموریــت افزایش یافته 
است و خدمات و سرویس دهی 
مناســب به شــهروندان ارائه 
می شــود، گفت: در همان ایام 
کوچه هایی در مرکز شهر بودند 
که آســفالت نداشــت و موقع 
بارندگی مختصر، رفت و آمد در 
آنها مختل می شد که مجموعه 
شــهرداری ها پــس از انقالب 
خدمات بسیار زیادی را در کل 

کشور انجام دادند.
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نایب رئیس شورای شهر اصفهان:
پیشرفت شهرها مرهون 

انقالب اسالمی است

وبینار »تبیین آخرین بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص 
اســترداد مابه التفاوت نرخ ارز واردات و ابعــاد حقوقی آن« به 
منظور آشنایی فعاالن اقتصادی اســتان با آخرین بخشنامه ها 
و دســتورالعمل های بانک مرکزی و آرای دیوان عدالت اداری 
در خصوص شرایط شــمول و اســترداد مابه التفاوت نرخ ارز 
واردکنندگان به همت میز امــور ارزی و گمرکی اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار شد.
زهرا زمانی، مدیر پژوهش و بررسی های اقتصادی با بیان اینکه 
در سال های اخیر به دلیل شرایط ناشــی از تحریم و نوسانات 
شدید نرخ ارز، مشکالت ارزی به مهم ترین چالش حوزه کسب 
و کار استان و کشور تبدیل شده است، افزود: به همین منظور 
پارلمان بخش خصوصی اصفهان در سال ۹۸ برای نخستین بار 
در بین اتاق های سراسر کشــور میز بانک مرکزی را به منظور 

پیگیری و رفع مشکالت ارزی اعضاء تشکیل داد.
وی ارائه مشــاوره به فعاالن اقتصادی و اطالع رسانی آخرین 
تغییرات قوانین و بخشنامه ها، پیگیری نامه ها، مشکالت کالن 
و درخواست های فعاالن اقتصادی تا حصول نتیجه و درخواست 
صدور بخشنامه های تســهیلگر و همچنین برگزاری وبینارها 
و همایش هایی با حضور خبرگان این حــوزه به منظور تبیین 
آخرین قوانین، بخشنامه ها و رویه های اجرایی در زمینه ارزی را 

از مهم ترین اقدامات این میز دانست.
زهرا زمانی رفع مشکالت و تحقق خواسته های فعاالن اقتصادی 
در بیــش از 7۰ درصد پرونده های ارجاع شــده را از افتخارات 
این میز دانســت و از اعضای اتاق بازرگانی اصفهان خواست به 
منظور پیگیری مشکالت خود در حوزه ارزی به میز امور ارزی 

و گمرکی اتاق اصفهان مراجعه نمایند.
محسن محمد باقری، مشــاور ارزی و پرداخت های بین الملل 
اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این وبینار به تشــریح بخشنامه 
۳۰۴۸۳۹ بانک مرکزی پرداخت و تصریح کرد: شــرکت های 
بازرگانی و تولیدی به ترتیب ۶ و ۹ روزاز زمان تأمین ارز مهلت 
دارند تا اسناد کاالهای وارداتی خود را ارائه نمایند و در صورت 
اتمام این مهلت مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خواهند 

شد.
وی با بیان اینکه بخشــنامه جدید بانک مرکــزی دارای نکته 
جدیدی برای فعاالن اقتصادی نیســت تصریح کرد: بر اساس 
بخشنامه های قبلی بانک مرکزی، ارائه هرگونه خدمات ارزی 
به واردکنندگان منوط به امضای فرم نوســانات نرخ ارز توسط 

آنها بوده است.
مشــاور امور ارزی و پرداخت های بین الملل اتــاق بازرگانی 
اصفهان بــا بیان اینکه در بحــث مربوط به رفــع تعهد ارزی، 
بانک های عامل به عنوان وکیل بانک مرکزی عمل می کنند و نه 
اصیل گفت: در این مورد وارد کنندگان در واقع به بانک مرکزی 
تعهد دارند و نه به بانک عامل و بانک های عامل از قوانین بانک 

مرکزی تبعیت می کنند.
کامران پورجوهری، مشــاورحقوقی اتــاق بازرگانی اصفهان 
نیزگفت: هرچند فعاالن اقتصادی بخش خصوصی هیچ نقشی 
در ایجاد مشکالت ارزی سال های اخیر کشــور نداشته اند اما 
بیشترین آســیب را در این حوزه دیدند. وی افزود: متاسفانه 
دستگاه های اجرایی نیز نه تنها حمایت و مسئولیت پذیری در 
این خصوص نداشته اند بلکه با تصمیمات خلق الساعه و ارجاع 
موضوعات به سازمان تعزیرات عماًل مشکالت را تشدید کرده اند. 
این در حالی اســت که راهکار موضوع در ماده ۶ دستورالعمل 

سامانه رفع تعهد ارزی پیش بینی شده است.
پورجوهری ضمن انتقــاد از عملکرد بانــک مرکزی در حوزه 
پرونده های ارزی به ویژه موارد مرتبط با پرداخت مابه التفاوت 
نرخ ارز تاکید کرد: در بخش قابل توجهــی از این پرونده ها با 
استناد به موارد »فورس ماژور«، »تغییر اساسی اوضاع و احوال 
حاکم بر قراردادها«، »هاردشــیپ« و ...؛ باید فعاالن اقتصادی 
درگیر با مشکل ناشی از تحریم ها و دارای عذر موجه از پرداخت 
مابه التفاوت معاف شوند اما متاسفانه تاکنون اقدام مناسبی از 

سوی بانک مرکزی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به استفساریه دیوان عدالت اداری از فقهای محترم 
شورای نگهبان در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز توسط 
واردکنندگان تصریح کرد: بر اســاس نظر فقهای محترم این 
شــورا اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در زمان 
عقد قرارداد فرم تعهد پرداخت مابه التفــاوت نرخ ارز را امضاء 
نکرده باشــند، حرام اســت اما این حکم هم کمک چندانی به 
فعاالن اقتصادی نخواهد کرد زیرا بانک های عامل بر اســاس 
بخشــنامه های قبلی ارائه هرگونه خدمات ارزی را به تکمیل 

فرم نوسانات نرخ ارز از سوی واردکنندگان منوط کرده است.
وی اقدامات انجام شده در اســتان اصفهان در زمینه حمایت 
از فعاالن اقتصادی قانونی و سالم را در کشور بی نظیر دانست 
و گفت: تشــکیل کمیته ارزی ذیل ســتاد اقتصاد مقاومتی از 
سازوکارهای منحصر به فردی است که با ابتکار اتاق بازرگانی 
اصفهان و حمایت ویژه دادگستری استان اصفهان تشکیل شد 
وتاکنون خدمات مناسبی در حمایت از فعاالن اقتصادی استان 

ارائه نموده است.
در پایان این وبینار در بخش پنل پرســش و پاسخ به سؤاالت 

فعاالن اقتصادی پاسخ داده شد.

گزارش

به همت میز امورارزی و گمرکی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد:

 وبیناری با موضوع نرخ ارز واردات
 و ابعاد حقوقی آن

اقتصاد استان

سرپرست مدیریت عامل شرکت در آیین گرامیداشت دهه مبارک فجر:

روند تولید ذوب آهن اصفهان با تالش همه همکاران رو به رشد است

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: قرار بر این بود 
که اصالح بودجه ۹ ماهه و عملکرد ۹ ماهه شهرداری قبل از 
ارائه بودجه ۱۴۰۱ به شورای شهر ارائه شود که این اتفاق رخ 

نداد، دالیل این موضوع به شورا اعالم شود.
علی صالحی در تذکر خود در بیســت و نهمین جلسه علنی 
شورای شهر اظهار کرد: ۲۳ آبان در هفدهمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر بر اساس بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیالت 

و وظایف شــوراها و بند یک بخش اول فصل سوم بخشنامه 
بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ها بر لزوم ارائه اصالح بودجه ۹ ماهه 
و عملکرد ۹ ماهه شــهرداری قبل از ارائه بودجه ۱۴۰۱ تذکر 
دادیم که متاسفانه شاهد هستیم این اتفاق رخ نداد. سخنگوی 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در تذکر دیگری بر اساس 
بند ۳ ماده ۸۰ قانون تشــکیالت و وظایف شوراها از شهردار 
اصفهان می خواهم براساس شــیوه نامه اجرایی خزانه داری 

در شهرداری ها، سازمان های وابسته، مؤسسات و شرکت های 
تابعه ابالغیه اسفند ۹۹ و دستورالعمل خزانه داری در شهرداری 
ابالغیه اردیهشت ۹۶ و اصالحیه اسفند ۹۹ سازمان شهرداری 
کشور و همچنین بند ۶ بخش الف راهبردهای بودجه ۱۴۰۱ 
شورای شهر، گزارشی را درباره اقدامات انجام شده در رابطه با 
موارد ذکر شــده تا قبل از رأی گیری نهایی بودجه به شورای 

شهر ارائه دهد.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

دالیل عدم ارائه اصالح بودجه و عملکرد ۹ ماهه شهرداری به شورای شهر ارائه شود

همزمان با چهل و ســومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی ایران، تالشــگران مدیریت 
مهندســی نورد ذوب آهن اصفهــان موفق 
 N۱۶ شدند رکورد جدیدی در تولید میلگرد
با آج din و براساس اســتاندارد ۳۱۳۲ را با 
تناژ ۲۱۰۰ تن تولید در ۲۴ ساعت ثبت کنند.

مدیر مهندســی نــورد ذوب آهــن اصفهان 
در این باره گفــت: رکورد قبلــی مربوط به 
ســال های ۸7 و ۸۸ با ۱۸۰۰ تن تولید بود 
که تالشگران کارگاه نورد ۳۰۰ موفق شدند 
با تالش شبانه روزی خود رکورد جدیدی را 
به میزان ۲۱۰۰ تن تولید از این نوع میلگرد 
 در کارنامــه کاری ذوب آهــن اصفهان ثبت 

کنند.
محمدامین یوســف زاده افزود: در مدیریت 
مهندســی نورد ذوب آهن ۹۸ نــوع پروفیل 
ســاختمانی و صنعتی با مارک های مختلف 
فوالدی و منطبق با آخرین استانداردهای روز 
دنیا تولید می شود، بنابراین در طرح ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی، این شرکت مادر 
صنعتی به همت تالشگران خود مفتخر است، 

نقش آفرین باشد.
وی دربــاره برنامه هــای آینــده مدیریت 
مهندسی نورد برای تولید محصوالت جدید، 
 H۲۴ ,H۲۲ ،V۲۹ اظهار کرد: تولید مقاطع

توسعه و تغییر ساختاری در نورد ۵۰۰ برای 
ایجاد پتانســیل تولید تیرآهــن و ناودانی تا 
ســایز ۲۲ و اختصاص نــورد ۶۵۰ به تولید 
مقاطع سنگین تر و همچنین افزایش تولید 
ریل که در کنــار تجهیز خطــوط راه آهن، 
صادرات آن نیز ارزش افزوده باالیی دارد را در 

دستور کار داریم.
مدیر مهندســی نــورد ذوب آهــن اصفهان 
خاطرنشان کرد: توسعه پروفیل های بال پهن، 
ناودانی های ســایز باال، تولید صادرات محور 
در تمامی نوردها و ارتقــاء کیفیت برای فتح 
بازارهــای جدید و همچنیــن توجه ویژه به 
ایمنی ســازه ها و نیاز مشتریان در چارچوب 
استانداردها از جمله ســایر برنامه های این 

مدیریت در آینده نزدیک است.
به گزارش ایســنا، به نقــل از روابط عمومی 
شــرکت ذوب آهن، سرپرســت کارگاه نورد 
۳۰۰ نیز در ادامه گفــت: میلگرد N۱۶ با آج 
din و براساس استاندارد ۳۱۳۲ به دلیل دارا 
بودن اســتحکام باال این امکان را به طراحان 
ســازه های مختلــف می دهد که از شــاخه 
محصول کمتری استفاده کنند، بنابراین این 

موضوع سبک تر شدن سازه را رقم می زند.
ســیدجعفر رضویان اظهار کــرد: با تالش 
پرسنل نورد ۳۰۰ ، سایز ۱۶ این میلگرد نیز 

در حال تولید است.
وی افزود: در ماه های اخیر بنا به درخواست 
مشتری، محصوالت تولیدی نورد ۳۰۰ با وزن 
واحد و طول ســبک تر نسبت به قبل و کاماًل 
استاندارد تولید می شود که عالوه بر رعایت 
اصول مشتری مداری امکان صادرات بیشتر 

را نیز فراهم کرده است.

اختتامیه رویداد کارآفرینی و نوآوری با محوریت 
شناسایی کسب و کارهای کم سرمایه و زودبازده 
در حوزه مشاغل ُخرد )مشاغل خانگی( با مشارکت 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و کمیته امداد امام 

خمینی )ره( اصفهان برگزار شد.
از پنج ایده راه یافته به مرحله نهایی این رویداد، سه 
ایده به عنوان ایده برتر و دو ایده نیز شایسته تقدیر 
شناسایی و تجلیل شدند. نوع ارائه اطالعات، نیاز 
به سرمایه کم و امکان اشتغال باال و در نهایت مدل 
ارائه افراد از جمله نکات مورد توجه داوران در این 

رویداد بود.
هومن ســراج، دبیر اجرایی رویداد کارآفرینی و 
نوآووری امروز )یکشنبه، ۱7 بهمن ماه( در آیین 
اختتامیه این رویداد در تاالر زیتون دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، توجه و حمایت از مشاغل ُخرد را 
ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که این دست 
همایش ها تلنگری برای شکوفایی ایده پردازی در 

ذهن جوانان باشد.
وی اعــالم کــرد: در مرحله نخســت رویداد 
کارآفرینی و نوآووری، تعداد ۵۵ ایده به دبیرخانه 
ارسال شــد که در نهایت ۱۵ طرح برگزیده و از 
میان این طرح ها پس دو مرحله داوری، پنج طرح 
به ارائه نهایی راه یافتند.احمــد رضایی، معاون 
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان اصفهان نیز با بیان اینکه دستگاه های 
مختلف در کشور در حوزه اشتغال مشغول به کار 
هســتند، اظهار کرد: اما متأسفانه در این زمینه 
همچنان مشکل داریم و دلیل آن نبود هم افزایی 
میان دستگاه ها است.وی گفت: کمیته امداد امام 
خمینی )ره( در زمینه مردم سازی اقتصاد فعالیت 
دارد و گام هایی برداشــته است. نمونه آن مراکز 
نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی )ره( است. 

هرجا دســت مردم در کار بوده موفقیت حاصل 
شده است و باید از این پتانسیل استفاده کرد.

رضایی با بیان اینکه در کشــور ۴۰ میلیون نفر 
در سن اشــتغال قرار دارند که ۱۵ میلیون نفر 
آنها دانش آموزند، تصریــح کرد: باید بدانیم چه 

برنامه ریزی برای اشتغال این جوانان داشته ایم؟
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان اصفهان افزود: کمیته امداد 
امام خمینی در زمینه اشتغال فعالیت هایی داشته 
و بنا به اعالم مرکز آمار، ۴۰ درصد فرصت اشتغال 
کشور توسط کمیته امداد انجام شده است و یک 
سوم نیکوکاران کشــور مخاطبان کمیته امداد 
هستند.وی خبر داد: برای سال آینده ۵۰۰ هزار 
فرصت شغلی برای کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در نظر گرفته شده اســت.رضایی اعالم آمادگی 
همکاری با ایده های برتر این رویداد در قالب وام 
را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، طرح مریم کاظمی 
در حوزه طراحی و چاپ، طرح »گلخانه آلوورا« 
از زینت السادات حسینی و طرح بهاره قاراخانی 
با نام »آیینه ها و هدایای موزاییکی«، طرح زهرا 
نیکوبخت با تولید »کیت هــای پارچه ای حامی 
محیط زیست« و طرح امیرمحمد داوودی با عنوان 
»وب سایت آموزشــی آنالین ویژه مددجویان 
کمیته امداد« به ترتیب به عنوان طرح های برتر و 

شایسته تقدیر معرفی و تجلیل شدند.

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان خبر داد:

ثبت رکورد تولید روزانه میلگرد N۱۶ در ذوب آهن اصفهان
اختتامیه رویداد کارآفرینی و نوآوری برگزار شد:

معرفی ایده های برتر رویداد کارآفرینی و نوآوری مشاغل ُخرد

با اصالح ۱۰۰۰ متــر از خط انتقال فاضالب 
بلوار میرزا کوچک خان، این عملیات به مراحل 
نهایی خــود نزدیک می شــود. مدیر آبفای 
منطقه ۲ شهر اصفهان گفت: عملیات اصالح 
خط انتقال فاضالب بلوار میرزا کوچک خان به 
طول ۱۱۵۰ متر و قطر ۶۰۰ میلمتر از مهر ماه 
سال جاری از حد فاصل سه راه نظر تا کنارگذر 
پارک ناژوان آغاز شــده که تاکنون در حدود 
۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و انتظار 

می رود تا پایان بهمن ماه به پایان برسد.
 امیر حســین رحیمی با اشاره به فرسودگی 
خط انتقال فاضالب بلوار میرزا کوچک خان 
که منجر به پس زدگــی فاضالب در فضای 
ســبز انتهای خیابان باغ فردوس و مناطقی 
از خیابان قائمیه می شــد افزود: پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مسئوالن شهری و پلیس 
راهور، عملیات اصالح و بازســازی از زیرپل 
وحید به سمت کنارگذر پارک ناژوان آغاز و 

با صرف هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در 
مدت پنج ماه به انجام رسید.

وی به برخی از مشکالت در اجرای این عملیات 
اشاره کرد و اظهار داشت: ریزشی بودن شدید 
بافت زمین در محل کنار گذر پارک ناژوان، 
عبور خط انتقال فاضــالب از زیر پل وحید، 
وجود کابل های فشار قوی برق و بار ترافیکی 
شدید از عمده مشــکالت اجرای این طرح 

است.

تشریح عملیات فاضالب بلوار میرزا کوچک خان 
توسط مدیرآبفای منطقه 2 اصفهان:

 اصالح و بازسازی
 خط انتقال در مرحله 
پایانی است



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
گفت: کلید ۵۰۰ واحد مســکونی همزمان با برنامه 
مشترک کشوری و به مناسبت ایام اهلل فجر تحویل 

مددجویان این نهاد در استان شد.
کریم زارع، افزود: احداث مسکن مددجویان کمیته 
امداد بویژه در نقاط محروم استان با مشارکت بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در حال انجام است که ۵۰۰ 
باب آن همزمان با دهه فجر آماده و تحویل مالکان شد.

وی بیان کرد: برای احداث این واحدها، تســهیالت 
بالعوض، قرض الحســنه ارزان قیمت و کمک های 

کمیته امداد و خیرین پیش بینی شده است.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان با بیان اینکه امسال 

۴۸ میلیارد ریال برای خرید، احــداث و تعمیرات 
مسکن مددجویان توسط این نهاد هزینه شده است، 
تصریح کرد: این اعتبار برای خرید و احداث بیش از ۲ 
هزار ۶۰۰ واحد مسکونی و تعمیر بیش از هزار خانه 

مصرف شده است.
وی یادآور شــد: احداث هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی 
برای مددجویان این نهاد حمایتی در دســت اقدام 

است.
زارع همچنین از راه اندازی ۱۷ مرکز نیکوکاری در این 
استان همزمان با دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: 
مراکز نیکوکاری بصورت مردمی و با هدف افزایش 
مشــارکت آحاد جامعه در رفع نیازهای هر روستا و 

محله ایجاد می شود.
وی اضافه کرد: از میــان این تعداد مراکز نیکوکاری 
۶ باب آن بصورت تخصصی در حوزه درمان، زکات 
و نیازهای فرهنگی فعالیــت دارند و مابقی بصورت 
عمومی نیازهای افراد تحت پوشش را پاسخ می دهند.

به گفته مدیرکل کمیته امداد اصفهان، بیش از ۵۰۰ 
مرکز نیکوکاری در سراسر استان در ۱۰ سال گذشته 
راه اندازی شده است و با مشــارکت مردم و خیرین 

مدیریت می شوند.
به گزارش ایرنا، هم اکنون بالغ بر ۹۶ هزار و ۳۳۱ خانوار 
با جمعیت ۱۸۰ هزار و ۳۶۹ نفر زیر پوشش کمیته 

امداد امام خمینی استان اصفهان هستند.
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به مناسبت دهه فجر انجام گرفت؛

تحویل ۵۰۰ 
واحد مسکونی به 
مددجویان کمیته 

امداد اصفهان

متــا تهدیــد کــرد در صورتیکه 
رگوالتورهای اتحادیه اروپا اجازه 
ندهند داده های خصوصی کاربران 
در اروپا و آمریــکا را فراوری کند، 
شبکه های اجتماعی فیس بوک و 
اینستاگرام را در این منطقه تعطیل 
می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، 
متا در گزارشی به کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار آمریکا به طور واضح 

این تهدید را بیان کرده است.
 شرکت مذکور در گزارش اش ادعا 
می کند فراوری داده ها در آمریکا 
و اروپا برای کسب وکارش حیاتی 
است و سبب می شود تا عملیات ها 
و همچنین فرایند تبلیغات هدفمند 
آن انجام شوند. در بخشی از گزارش 
آمده است: اگر نتوانیم داده ها بین 
و میان کشــورها و مناطق محل 
فعالیــت خود را منتقــل کنیم یا 
اگر اشــتراک گذاری داده ها میان 
محصــوالت و ســرویس هایمان 
محدود شود، این روند روی توانایی 
ما برای فراهم کردن سرویس و ارائه 
تبلیغات هدفمند تأثیر می گذارد. 
مشکل آنجاســت که طبق قانون 
اتحادیه اروپا داده های شهروندانش 
باید در سرورهایی فراوری شود که 

فقط در اروپا مستقر هستند.

متا رگوالتورهای اتحادیه اروپا را تهدید کرد:

احتمال تعطیل کردن 
اینستاگرام

 خبر روز
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معاون وزیر ارتباطات پیش بینی کرد که 
در آینده و با توسعه شــبکه دسترسی به 
فیبرنوری، مدل مصرف منصفانه اینترنت از 
بین می رود و مردم اینترنت نامحدود واقعی 

را لمس خواهند کرد.
صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار 
مهر در خصوص مدل فروش اینترنت با در 
نظر گرفتن حد مصرف منصفانه از سوی 
اپراتورها و برنامــه وزارت ارتباطات برای 
تغییر این مدل با اجرای »پروژه فیبرنوری 
منازل و نقاط«، اظهار داشت: بحث مصرف 
منصفانه در اینترنت یــک الگوی جهانی 
اســت. به این معنی کــه در مواقعی که 
سرویس اپراتور به صورت حجم نامحدود 
عرضه می شود ســقفی به عنوان مصرف 
منصفانه در نظر گرفته می شــود که حد 
مصرف نگه داشته شود و شبکه با مصرف بی 

رویه کاربر، دچار مشکل نشود.
وی تاکید کرد: این روال در همه کشورها 
رایج است. برای اینکه شبکه ها در جریان 
مصرف همزمان کاربران، دچار مشــکل 
نشوند، اپراتورها حدی را به عنوان آستانه 
مصرف در نظر می گیرند. تا اینطور نباشد 
که یــک کاربر به صــورت دائمی در حال 
دانلود باشد و باعث افت سرعت شود و شبکه 
را برای دیگران غیرقابل استفاده کند. در 
این مواقع به کاربر هشداری مبنی بر اینکه 
به آســتانه مصرف منصفانه رسیده است، 
داده می شود. عباسی شاهکوه با اشاره به 
روند حرکت کشور به سمت ایجاد شبکه 
اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری، گفت: 
ما کم کم در حال حرکت به سمت شبکه 
دسترسی فیبرنوری هســتیم و در برنامه 

داریم که تا سال ۱۴۰۴ این شبکه را برای 
سرویس دهی به ۸۰ درصد خانوار ایرانی 
مهیا کنیم. به این ترتیب در آینده اینترنت 
نامحدود واقعی را روی شــبکه فیبرنوری 

تجربه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: تکنولوژی فیبرنوری ظرفیتی 
ارائه می دهد که شبکه اپراتورها، مصرف 
اینترنت نامحدود واقعی را جواب خواهد 
داد و کل شبکه انتقال و سطوح باالی آن 
آمادگی مصرف نامحدود را خواهند داشت. 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی گفت: با توسعه بیشتر شبکه ها، حد 
مصرف منصفانه نیز باالتر خواهد رفت و ما 
امیدواریم که در آینده کل شبکه دسترسی 
کشور مبتنی بر فیبرنوری شــود. در این 
صورت ظرفیت شبکه انتقال افزایش پیدا 
می کند و حد مصرف منصفانه برداشته شده 
و در این صــورت کاربر، اینترنت نامحدود 

واقعی را خواهد دید.
وی افزود: در شــرایط فعلــی با مصرف 
منصفانه، سرویس کاربر برقرار است اما اگر 
به سقف حجم مصرفی برسد، سرعتش کم 
می شود. اما در صورتی که شبکه دسترسی 
فیبرنوری در کل کشــور توسعه یابد، این 

سقف مصرف برداشته خواهد شد.
عباسی شاهکوه در مورد جزئیات اجرای 
پروژه دسترســی بــه فیبرنــوری گفت: 
دسترسی مبتنی بر فیبر یعنی فیبرکشی 
تا یک فاصله ای نزدیــک منازل؛ از آنجا به 
بعد هم این سرویس می تواند از طریق فیبر 
تا داخل منازل بــرود و یا اینکه می توان از 
 ADSL و یا VDSL طریق شبکه سیم مسی
این خدمات را به کاربر ارائــه کرد. این ها 
بستگی به موقعیت کاربر دارد. در جاهایی 
است که ممکن باشد تا نقطه نهایی، عمده 

ارتباط از طریق فیبرنوری خواهد بود.

معاون وزیــر ارتباطات در مورد ســرعت 
دسترسی کاربران در شــبکه فیبرنوری 
اظهار داشت: جایی که فیبر تا پایان مسیر و 
در داخل منزل افراد برود، دیگر محدودیت 
سرعتی هم در کار نیست. همه اینها بستگی 
به تأمین شبکه انتقال دارد که اگر تأمین 
شود، سرعت های گیگابیت بر ثانیه را متصور 
خواهیم بود. اما در جاهایی که در انتهای 
مسیر از سیم مسی استفاده شود ممکن 
است سرعت ۵۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 
باشد. همه اینها مبتنی بر نیاز کاربران تنظیم 

می شود و البته بستگی به قیمت هم دارد.
وی با بیان اینکه هدفگذاری ۴ ســاله ما 
پوشــش ۲۰ میلیون خانوار است، اضافه 
کرد: مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات به زودی نهایی و ابالغ می شود و 
کلیات این پروژه، تعریف مشخصی از آن و 
نحوه انجام کار مشخص خواهد شد. در این 
مصوبه مشخص خواهد شد که چه امتیازها 
و حمایت هایی را در اختیار اپراتورهای اجرا 
کننده این پروژه باید بگذاریم؛ هدفگذاری 
در هر استان چگونه باشد و چقدر پوشش 
ایجاد شود. مطابق این مدل، کشور را تقسیم 
بندی کرده و اپراتورها در اجرای پروژه، در 
استان ها گروه بندی می شوند تا به صورت 
موازی بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به این هدف 
بزرگ برسیم. عباسی شاهکوه با اشاره به 
اینکه اپراتورهایی کــه هم اکنون در حال 
ارائه سرویس اینترنت هستند می توانند در 
صورت تمایل وارد این چرخه شوند، تاکید 
کرد: پروژه فیبرنوری نقاط، نیازمند سرمایه 
گذاری قابل توجهی است و دولت نیز در آن، 
نقش حمایتی و مرتفع کننده موانع را دارد.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص مدل فروش اینترنت:

حذف مدل »مصرف منصفانه« با اینترنت فیبرنوری
سهامداران عدالت بخوانند؛

سه تصمیم مهم برای ۳0 میلیون مشمول سهام عدالت
شورای عالی بورس تصمیمات جدیدی را درمورد شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت 
اتخاذ کرده است که روی سرنوشت ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت که روش غیرمستقیم 
را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند، تأثیر گذار اســت. در زمان آزادسازی 
سهام عدالت در اردیبهشت ماه پارسال ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت با انتخاب روش 
غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود، سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت شدند. ارزش این شرکتها به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و در دولت قبل 
قرار بود مجامع الکتریکی شرکتهای سرمایه گذاری استانی برگزار شود تا سهامداران با 
حضور در مجامع اعضای هیات مدیره شرکت ها را انتخاب کنند. این اتفاق که به عبارتی 
بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور محسوب می شد قرار بود در ۲۰ اسفندماه سال گذشته 
صورت گیرد اما در نهایت لغو شد.در نهایت در دولت جدید قرار شد طرح جدیدی برای 
سهام عدالت تدوین شود؛ موضوعی که جلسه اخیر شورای عالی بورس نیز به آن اختصاص 
داشت ودراین جلسه تصمیمات جدیدی درمورد شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت 
گرفته شد. یکی از مصوبات شورای عالی بورس حذف تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی 
آزادسازی سهام عدالت بود. تا پیش از این شرکتهای سرمایه گذاری استانی باید پرتفوی 
خود را در سهام عدالت به عنوان دارایی های جاری طبقه بندی و بر اساس ارزش روز بازار 
منعکس می کردند؛ در نتیجه و با توجه به کاهش قیمتهایی که طی حدود یک سال و نیم 
گذشته در بازار سهام رخ داد، این شرکتها باید در پایان سال مالی که منتهی به شهریورماه 

هر سال است، زیان شناسایی می کردند.
با حذف این تبصره و بر اساس استانداردهای حسابداری، پرتفوی سرمایه گذاری سهام 
عدالت در شرکت های سرمایه گذاری استانی به عنوان دارایی های بلندمدت طبق بندی 
می شود که این موضوع در صورتهای مالی و بر اساس بهای تمام شده منعکس و بنابراین 
از ثبت کاهش ارزش جلوگیری خواهد شــد. یکی دیگر از مصوبات شــورا این بود که 
شرکت های سرمایه پذیر، چنانچه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آروده نقدی داشته 
باشند، جهت پرداخت سود نقدی باید وجوه مورد نیاز برای کامل شدن افزایش سرمایه را 
برداشت و سپس سود را توسط شرکت سپرده گذاری به مشموالن سهام عدالت پرداخت 
کنند. این اتفاق باعث می شود درصد مالکیت سهام داران عدالت در شرکت های سرمایه 

پذیر حفظ شود و مالکیت مشموالن در این شرکت هاکاهش پیدا نکند. 

بورس
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اقتصاد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
با بیعت همافران با امام خمینــی )ره(، ارتش در کنار 
مردم نقش مهمی در پیروزی و استمرار نظام و انقالب 
اسالمی ایفا کرد. آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد 
در دیدار فرمانده پایگاه هشتم شــکاری و جمعی از 
فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش اصفهان افزود: 
نیروی هوایی ارتش در نوزدهم بهمن ۵۷، با حضور در 
محضر امام راحل، والیت فقیــه را با جان پذیرفتند و 

نقشه های استکبار را برهم زدند.
وی با اشاره به اینکه ارتش در زمان رژیم طاغوت نیز از 
نیروهای مؤمن و انقالبی برخوردار بود، گفت: در همان 
زمان بسیاری از نیروهای ارتش بنا به دستور حضرت 
امام )ره( برای پیوســتن به مردم و انقالب اسالمی، 
پادگان ها و محل کار خود را تــرک کردند. وی افزود: 
امروز ارتش در ادامه راه انقالب نقــش آفرین بوده و 
نیروهای ارتشی الگوی جوانان امروز هستند و حرکتی 

که نیروی هوایی ارتش سه روز قبل از پیروزی انقالب 
انجام دادند کار شجاعانه بود. آیت اهلل طباطبایی نژاد 
ادامه داد: با حضور نیروهای ارتشــی در محضر امام 
خمینی )ره( کمر رژیم ستمشاهی شکست و ارتش 
همراه و همگام با مردم در پیــروزی انقالب قدم های 
بزرگ برداشت. وی با اشــاره به دستاوردهای انقالب 
اسالمی گفت: مهم ترین دســتاورد انقالب اسالمی 
استقالل و ایستادن مقابل قدرت های استکباری برای 
حمایت از مظلومان در جهان بود. عضو خبرگان رهبری 
اضافه کرد: در طول تاریخ دو مکتب انبیا و طاغوت در 
مقابل هم بودند و با پیروزی انقالب اســالمی مکتب 
طاغوت شکســت خورد. امام جمعه اصفهان افزود: 
بالندگی دین اسالم بستگی به رشد مردم دارد و هرچه 
بیشتر مردم به ســمت علم، دانش و فهم گام بردارند 
مکتب انبیا رشد بیشــتری پیدا می کند. همچنین 
فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان دراین دیدار 

گفت: بیعت همافران ارتش ایران با امام راحل در ۱۹ 
بهمن سال ۵۷ روزی حماســی برای نیروی هوایی و 
موجب تقویت روحیه و انگیزه در انقالبیون شد. امیر 
ســرتیپ دوم خلبان علیرضا انگیزه به مناسبت ۱۹ 
بهمن روز نیروی هوایی افزود: این بیعت نشان داد که 
نیروی هوایی، نیروی هوایی شاهنشاهی نیست و ارتش 
ایران سر تعظیم در برابر بنیانگذار انقالب فرود آورد و 
سرانجام نیز انقالب جمهوری اسالمی ایران به پیروزی 
رسید. وی خاطرنشــان کرد: نیروی هوایی در دوران 
هشت سال دفاع مقدس درسی به متجاوزان داد که 

دیگر هیچکس جرات حمله به کشور را نداشته باشد.

مدیرآبفای جرقویه از اتصال ۷ مخزن و ۳ ایستگاه پمپاژ 
آب به سامانه تله متری خبر داد. جواد اسماعیلی با بیان 
این که تاکنون تاسیســات آب چهار شهر نیک آباد، 
حســن آباد، نصر آباد و محمد آباد در منطقه جرقویه 
با هدف توزیع عادالنه آب به ســامانه تله متری وصل 

شده است گفت: در آینده نزدیک همچنین تاسیسات 
آبرسانی ۱۵ روستای شهرســتان جرقویه نیز به این 
سامانه مجهز می شوند. وی با بیان این که هم اکنون 
چهار شهر و ۲۱ روســتا تحت پوشش خدمات آبفای 
منطقه جرقویه قرار دارند گفت: از ۲۱ هزار و ۸۳۶ فقره 
انشعاب آب نصب شده در منطقه جرقویه، تعداد ۱۲ 
هزار و ۲۸۳ انشعاب در روستاها و ۹ هزار و ۵۵۳ انشعاب 

در شهرها نصب شده است.
اسماعیلی با اشاره به جمعیت ۳۸ هزار نفری منطقه 
جرقویه گفت: هم اکنون ۲۰ هزار نفر در چهار شهر و ۱۸ 
هزار نفر در روستاهای این شهرستان ساکن هستند که 

از خدمات آبفا بهره مند می شوند. 

امام جمعه اصفهان:

ارتش در کنار مردم زمینه پیروزی انقالب را رقم زد

مدیر آبفای جرقویه خبر داد؛

مجهز شدن تاسیسات آب شهری جرقویه به سامانه تله متری
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

   ابرکشتیبادبانی»بزوس«ازنزدیکتر
»بوت اینترنشــنال« که مقاالتی را در باره صنعت 
کشتی های سوپر لوکس منتشــر می کند، گزارش 
داده که این کشتی بادبانی با طول 417 فوت )127.1 
متری( در اواخرســال جاری میالدی به بزرگترین 
کشتی بادبانی جهان تبدیل می شــود و در ابعاد از 
کشتی بادبانی »سی کلود« با طول 109 متر پیشی 
خواهد گرفت. سی کلود در سال 1931 ساخته شده 
و متعلق به یک شرکت ســرمایه گذاری مستقر در 

مالت است.
بلومبرگ در باره ابر کشتی بادبانی »بزوس« نوشت 
که ساخت و راه اندازی این کشــتی احتماالً 500 
میلیون هزینــه دارد. بزوس در ســال جاری و پس 
از »ایالن ماســک« مدیر اجرایی تسال، دومین فرد 

ثروتمند جهان لقب گرفت.

  دیدگاههایمتناقضمقاماتارشدشهری
درست یک روز پس از آنکه ســخنگوی شهرداری 
روتردام اعالم کرد که مقامات به درخواست کشتی 
ساز برای برداشتن بخشــی از پل چراغ سبز نشان 
داده اند، شــهردار هر گونه تصمیم در این باره را رد 
کرد و انتقادات زیادی را در رســانه های اجتماعی 

برانگیخت.
 مقامات شهر روتردام هلند می گویند که بخش میانی 
پل تاریخی »کونینگز هاون« را به صورت موقت بر 
می دارند تا کشتی لوکس و تفریحی »جف بزوس« از 

این شهر عبور کند.
به گزارش عصرایران به نقل از نیویورک تایمز، مقامات 
شهر روتردام روز پنجشنبه اعالم کردند که بخشی از 
پل تاریخی این شهر برداشته می شود تا کشتی سوپر 
لوکس جف بزوس بتواند از رودخانه این شهر بگذرد 
و به دریا برسد. این پل با نام »دی هف« نیز معروف 

است.
»نتی کروس« سخنگوی شــهر روتردام در این باره 
گفت که قسمت میانی پل 95 ساله کونینگزهاون در 
تابستان و برای عبور کشتی بادبانی بزوس حذف و در 

همان روز بازسازی خواهد شد.

سخنگوی شهر روتردام افزود: کشتی بادبانی بزوس 
باید بتواند از زیر پل های دیگر روتردام رد شود.

او هیچ تخمینی از هزینه تخریب پل نداشت اما گفت 
که سازنده کشتی و مالک آن هزینه تخریب و بازسازی 
پل را می پردازند نه شــهروندان روتردام. این مقام 
شهری گفت که هیچ تغییر ساختاری در پل ایجاد 
نخواهد شد و افزود که شــهر باید مزایای اقتصادی 
ساخت کشتی تفریحی در روتردام و میزان مشاغل 
تولیدی از ساخت کشتی را بسنجد. شهردار روتردام 
به خبرگزاری فرانسه گفته که مشاغل و کارآفرینی 
ایجاد شده در ساخت این کشتی باعث شد تا طرح 
حذف موقت پل و بازســازی سریع آن شکل بگیرد. 
روزنامه هلندی »الگمین Dagblad« به نقل از »احمد 
ابوطالب« شهردار روتردام نوشت: هنوز هیچ تصمیمی 
در این باره گرفته نشده و حتی درخواستی برای کسب 
مجوز آن ارائه نشده است. شهردار گفت که سازمان او 
تصمیم خود را پس از ثبت درخواست مجوز و ارزیابی 
تأثیر آن اتخاذ خواهد کرد. از جمله تصمیماتی که آیا 
می توان بدون آسیب رساندن به پل این کار را انجام 
داد و آیا بزوس این صورت حساب را خواهد پرداخت 
یا خیر. مقامات دو شــرکت آمازون و »اوشنکو« - 
شرکت هلندی ساخت کشتی سفارشی - که در حال 
ساخت این کشتی هستند به درخواست ها برای اظهار 
نظر درباره هزینه، حذف موقت، بازسازی پل یا مقصد 

نهایی کشتی پاسخ ندادند.

   دربارهپل»کونینگزهاون«
 این پل برای اولین بار در سال 1878 ساخته شده 
و پس از بمباران نازی ها در ســال 1940 به شیوه 
امروزی بازسازی شــد. در حال حاضر کشتی هایی 
با ارتفاع 130 فوت )39.6 متر( قادر به رد شــدن 
از زیر این پل هســتند. این در حالیست که این پل 

مدت هاست مورد استفاده قرار نگرفته است.

   برخیمخالفانکهمشهورترازبقیهاند
یک راهنمای تور در روتردام که خود را »ادی آی« 
معرفی کرده، در این باره گفت که این پل توســط 

»پیتر یوســتینگ« معمار هلندی طراحی شده و 
یک عنصر ثابت در افق روتردام است. او گفت که این 
پل زمانی برای حل و فصل مسئله ترافیک خطوط 
ریلی مورد اســتفاده قرار می گرفــت. این پل که 
قابلیت باالرفتن به صورت عمودی را دارد از اولین 
نمونه های خود در هلند است و از روی نمونه هایی 

در آمریکا کپی شده است.
»سیبه تیسن« نویسنده کتاب »پسری که از روی 
پل پرید« در این باره نوشــته که این سازه چیزی 
بیش از یک پل برای مردم روتردام است. او افزود: 
این پل یک بنای تاریخی و هویــت مردم روتردام 

است.
کتاب او درباره مردی از طبقه کارگر اســت که در 
ســال 1933 از روی پل پریده است. این نویسنده 
گفت که وقتی مقامات شهری در دهه 1990 سعی 
کردند پل را به خاطر بی استفاده ماندن، برچینند، 
اعتراضات بزرگی صورت گرفت. وی تاکید کرد که 
این پل یادآور روزهای قدیم روتردام است. او قبل 
از اشاره به اتهامات علیه آمازون گفت: فکر می کنم 
آشــفتگی زیاد در باره جف بزوس و مسائل پیش 

آمده در باره کشتی و پل به همین دلیل است.
وی افزود: مــردم می گویند چرا ایــن مرد؟ اینجا 
)روتــردام( یک شــهر کارگری اســت و همه آنها 
می دانند جف بزوس کارگرانش را استثمار می کند 
و مردم می گویند چرا این مرد باید بتواند به خاطر 

کشتی اش پل را خراب کند؟
یک راهنمای تور در شــرکت »تورس بای لوکالز« 
که گردشگران را به راهنمایان محلی وصل می کند، 
گفت که تا زمانی که ســاکنان روتــردام هزینه ها 
را متقبل نشوند، مشــکالت زیادی در تخریب پل 

وجود ندارد.
او گفت: فکر می کنم بیشتر روتردامی ها به خاطر 
این کشــتی از توجه بین الملل برخوردار خواهند 
شد. وی افزود: از سوی دیگر این روند نشانگر ثروت 
غیرقابل تصوری است که افرادی مانند جف بزوس 
برای خود ســاخته اند و هیچ چیــز نمی تواند مانع 

تحقق رؤیا و سرگرمی آنها شود.

   واکنشمردمی؛»پرتابتخممرغبهســمت
ابرکشتیجفبزوس«

حدد 500 نفــر از کاربــران فیس بــوک در روز 
پنجشــنبه اعالم کردند که در رویدادی به عنوان 
»پرتاب تخم مرغ به سمت ابرکشتی جف بزوس« 
شــرکت خواهند کرد. کســی که به عنوان برگزار 
کننده این مراسم معرفی شده، از اظهار نظر فوری 

در این باره خودداری کرد.

بانک ملــی ایران بــه منظور 
حــوزه  در  نقش آفرینــی 
مسئولیت اجتماعی، طی یک 
دهه اخیر بیــش از 260 طرح 
عــام المنفعــه و خیرخواهانه 
را در مناطــق محــروم و کم 
برخوردار کشور به مرحله اجرا 

و بهره برداری رسانده است.
این بانک طی یک دهه اخیر با 
جمع آوری منابع و سپرده های 
قرض الحسنه مردمی در مسیر 
پیشبرد اهداف توسعه ای دولت 
و همسو با سیاست مسئولیت 
اجتماعی خــود، با تخصیص 
و صرف اعتبــاری بالغ بر 565 
میلیارد ریال بیش از 260 طرح 
بزرگ عامل المنفعــه و خیر 
خواهانه را در مســیر اعتالی 
ســطح کیفی امور فرهنگی، 
ورزشی، بهداشــت و درمان، 
اجتماعی و اقتصــادی پایدار 
مردم اجرا و به بهــره برداری 

رسانده است.
این بانک همواره از مردم برای 
مردم بــوده اســت. بانکی که 
سرمایه اولیه آن از مردم شکل 
گرفت از بدو تأسیس تاکنون 
به عنــوان نماد شایســته ای 
از اجــرای مســئولیت های 
اجتماعی در کشور مطرح شده 
و امروز هم دغدغــه اصلی آن 

رفع مشکالت مردم است.
بانک ملی ایــران در یک دهه 
اخیــر با عمــل به تعهــد در 
اجرای برنامه های مســئولیت 
اجتماعی با احداث و ســاخت 
121 مدرسه در مناطق محروم 
و کم برخوردار کشور با صرف 
هزینه ای به ارزش 254 میلیارد 
ریال رتبه نخســت مدرســه 
ســازی را در میــان بانک ها و 

مؤسسات مالی داراست.
بیش از 100 درصد استان های 
میهن پهناورمــان از اقدامات 
خیرخواهانــه ایــن بانک در 
خصوص توسعه نظام تعلیم و 
تربیت بهره مند شده اند و بی 
تردید ساخت، تعمیر و تجهیز 
مدارس، گام بزرگی در توسعه 
نظام آموزشــی کشور بوده که 
بانک ملــی ایــران در همین 
مدت نزدیک بــه 700 کالس 
درس به سرانه آموزشی کشور 
افزوده و تاکنون توانسته امکان 
تحصیل ساالنه بیش از 10 هزار 
دانش آموز کم برخــوردار در 
مناطق محروم کشور را فراهم 

کند.
بانــک ملی ایران با ســرلوحه 
قرار دادن اجرای مســئولیت 
اجتماعی در یــک دهه اخیر 
کمک به طرح های بهداشــت 
و درمان و آمــوزش و پرورش، 
ارتقای سطح امکانات و توسعه 
فضاهــای فرهنگی، اجتماعی 
و آموزشی، ســاخت، تکمیل 
و تجهیــز مــدارس، ارتقای 
ســطح بهداشــت عمومــی، 
افزایش امکانــات و فضاهای 
ورزشــی و توســعه سالمت 
عمومی، آزادســازی زندانیان 
غیر عمد ناشی از دیه، توسعه 
کمی و کیفی زیر ساخت های 
کشور، حفظ و صیانت از منابع 
ارزشــمند طبیعی و زیســت 
محیطی و کمک به اســتفاده 
بهینه از انرژی را در دستور کار 

خود قرار داده است.

جنجال ها بابت نگرانی برچیدن پل »کونینگز هاون« ادامه دارد:

تولد یک کشتی کابوس یک پـل!
نوشین رواقی:   طبقه جدید ابرثروتمندان که در دروان پساکرونا سیرصعودی ثروتشان 
سرعت بیشتری گرفته بیش از هر زمان راهها و مسیرهای تازه را در می نوردند. طبقه ای 
که به قول ژورنالیست ها یک شبه ثروتمند شدند و هرروزبا ژست های ضدسرمایده داری 
)بیش از همه ایالن ماسک( طبقات پایین تر جامعه جهانی را به ثروتمندی دعوت می کنند 
اما اندیشه های توسعه طلبانه شان فضا را هم محصورومسحورکرده است. خبر آخرهم 
همین کشتی ناقابل! و رکورد شکن آقای بزوس. ماجرا از جایی آغازشد که قراراست کشتی 

آقای بزوس به آب انداخته شود.

پروژه های شــرکت مخابرات ایران با ســرمایه گذاری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان همزمان با دهه فجر 1400 با حضور وزیر 
ارتباطات به بهره برداری رسید. بیش از 10 هزار نقطه پروژه مخابراتی در سراسر کشور با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات 
و نمایندگان مجلس در مرکز مخابرات شهید نهری تهران و با برقراری ارتباط ویدیو کنفرانس با 31 شرکت مخابرات استانی، 
افتتاح شد. شرکت مخابرات ایران میزان ســرمایه گذاری برای افتتاح این پروژه ها را 2 هزار میلیارد تومان اعالم کرد. عناوین 
این پروژه ها که در استان های مختلف افتتاح شد به شرح زیر است. توسعه 195 هزار پورت تلفن ثابت، توسعه 233 هزار پورت 
باند پهن، توسعه یک میلیون و 103 هزار پورت شبکه NGN، نوسازی 17 هزار و 400 کیلومتر شبکه کابل مسی، توسعه 5580 
کیلومتر شبکه فیبر نوری، بهسازی 685 سایت شبکه تغذیه نیروی مراکز، توسعه 783 نود تجهیزات انتقال، افزایش 3 هزار و 
934 گیگابایت ظرفیت انتقال شبکه، توسعه 6300 گیگ ظرفیت شبکه دیتا، اتصال 312 سایت روستایی به شبکه فیبر نوری، 

تأمین پهنای باند اپراتورهای سیار به ظرفیت 3370 گیگابیت بر ثانیه.

با حضور وزیر ارتباطات به بهره برداری رسید؛

پروژه های مخابراتی همزمان با دهه فجر

به مناسبت دهه فجر به بهره برداری می رسد:به مناسبت دهه فجر به بهره برداری می رسد:

بیش از بیش از ۳۲۰۳۲۰ طرح شرکت بــرق اصفهان طرح شرکت بــرق اصفهان

بانک

ISFAHAN
N E W S

توسط بانک ملی ایران 
انجام گرفت؛

اجرای بیش از 260 
طرح عام المنفعه در 

مناطق محروم

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان از بهره برداری از بیش از 320 طرح این شرکت با اعتبار بیش از یک هزارو 850 میلیارد ریال همزمان با 
دهه فجر در استان خبر داد.

حمید عالقمندان افزود: تاکنون 263 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با اعتبار بیش از 317 میلیارد ریال به کابل خودنگهدار تبدیل، 6 هزار 
دستگاه کنتور با اعتبار 170 میلیارد ریال، تعویض و 600 کیلومتر شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط و پُست های توزیع با اعتبار 220 میلیارد 

ریال، تعمیر شده است.
وی هچنین با اشاره به اصالح و بهینه سازی تاسیسات روستایی در استان گفت: 136 طرح بهینه سازی شبکه برق با اعتبار بیش از 281 میلیارد 

ریال در روستاهای استان اجرا شده و به بهره برداری رسیده است.
به گفته عالقمندان، 58 طرح دیگر در زمینه توسعه و بهسازی نیز با اعتبار 178 میلیارد ریال به مناسبت ایام اهلل فجر افتتاح شده است.

رییس هیات مدیره شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به طرح های روشنایی معابر اظهار داشت: 20 هزار سرویس روشنایی با اعتبار 238 میلیارد 
ریال اجرا و خاموشی معابر رفع و یک هزار دستگاه چراغ فرسوده و معیوب در معابر با چراغ های 20 وات "LED Total" با هزینه 17 میلیارد ریال 
تعویض شده است. وی اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون سه هزار و 517 مشترک جدید به مشترکان شرکت توزیع برق اصفهان افزوده و برای 

تأمین برق آنها 137 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 48 دستگاه کلید قطع کننده با اعتبار حدود 423 میلیارد ریال احداث و نصب شده است.
 عالقمندان با اشاره به شرایط آب و هوایی مختلف استان اصفهان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و گرمای طاقت فرسای تابستان، برق 
مشترکان بدون کاهش کیفیت تأمین می شود و در تابستان امسال با پیشی گرفتن مصرف نسبت به تولید برق، مجبور به اعمال مدیریت بار شدیم 

که با برنامه زمانبندی و اطالع رسانی قبلی به مشترکان همراه بود.
وی افزود: همچنین در غرب و جنوب استان با توجه به کوهستانی بودن مناطق، در زمستان با شرایط آب و هوایی سرد، کوالک شدید، مسیرهای 
صعب العبور و راهبندان های چندروزه روبه رو هستیم که همکاران ما به کمک ادارات راهداری، بسرعت به برطرف شدن مشکالت قطعی شبکه 
برق پرداخته و برق مشترکان را تأمین می کنند. وی عمده پروژه بخش روستایی استان را اتصال شبکه برق روستای »هیران« از توابع شهرستان 
فریدونشهر به شبکه سراسری برق اعالم کرد که با هزینه بالغ بر 70 میلیارد ریال از محل اعتبارات عوارض برق با همکاری مجری طرح برق رسانی 
روستایی شرکت توانیر به انجام رسیده است. وی همچنین به بهره برداری از 2.5 مگاوات نیروگاه خورشیدی در مناطق محروم استان با همکاری 

بسیج سازندگی اشاره کرد و گفت: در این زمینه 350 میلیارد ریال هزینه شده است.
به گزارش ایرنا، شرکت توزیع برق اصفهان، بزرگ ترین شرکت توزیع برق مرکز ایران و سومین شرکت توزیع برق کشور در میان 39 شرکت 
محسوب می شود و به بیش از 1.5 میلیون مشترک، خدمات ارائه می کند. شرکت برق منطقه ای اصفهان، متولی تأمین و توزیع برق 2 استان 

اصفهان و چهارمحال و بختیاری است. استان اصفهان حدود پنج میلیون و 300 هزار نفر جمعیت و نزدیک به سه میلیون مشترک برق دارد.
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