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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان پنج شنبه| 21 بهمن 1400| 10  فوریه  2022 |  8 رجب  1443 | سال دوم| شماره 993 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر، پاسداری از 
ارزش هایی است که برای آن جانفشانی ها 
شد. دهه فجر یادآور بنیانگذار و شهدای 
انقالب و جنگ و مدافعان حرم اســت 
و وظیفه شرعی و عرفی ما بزرگداشت 
این ایام اهلل اســت. در واقع بزرگداشت 
ایام اهلل دهه فجر، پاسداری از ارزش هایی 
است که برای آن جانفشــانی ها شد و 
این رســالت ما را در این ایام سنگین تر 
می کند. باید بتوانیم یاد و خاطره آن ایام 
را زنده نگاه داریم و جریان انقالبی را ادامه 
دهیم و این پرچم را برافراشته نگاه داریم 
و از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن 
به خوبی صیانت کنیم. انقالب اسالمی، 
دستاوردهای معنوی بیشماری داشته 
اســت که بزرگترین آن خودکفایی و 
استقالل و روی پای خود ایستادن برای 

کشور بوده است.
ایران اسالمی به پشتوانه انقالب توانست 
در حوزه های مختلف علــم و فناوری 
نانو و هوا فضا و در صنالیــع دارویی به 
پیشرفت های خوبی برسد و مراکز علمی 
و دانشــگاهی به ویژه جهاد دانشگاهی 
منشــاء خیرات زیادی در طول انقالب 

اسالمی بوده اند.
انقالب اســالمی، برای ما خودکفایی و 
رشد و توســعه تکنولوژی و دانش را به 
همراه داشته اســت و ما نیز باید همین 
مسیر را تداوم بخشیم و برای پیشرفت و 

توسعه روزافزون قدم برداریم.
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سردار میرحیدری رییس پلیس استان اصفهان:

برخورد قاطع با خرده فروشان در صدر برنامه های پلیس
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چرا در اصفهان سیب زمینی به نزدیک بیست هزار تومان رسیده است!

رکورد شکنی یکی از با ثبات ترین اقالم کشاورزی در سال های اخیر
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نماینده شرکت های دانش بنیان اصفهان:

 سنگ اندازی داخلی بیش از تحریم خارجی
 به تولید کشور ضربه می زند

کمیسیون تلفیق بودجه رتبه بندی معلمان در سال 1401 را افزایش داد:

اختصاص 40 هزار میلیارد تومان
چند توصیه اساسی برای افزایش بهره روی در زمان دورکاری

مدیران بخوانند و کارکنان بدانند

چهره  برتر چهره روز

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان
 به مناسبت دهه فجر؛

 شهردار اصفهان
 خبر داد:

 ۱۵ طرح آبرسانی روستایی
 در استان به بهره برداری رسید

 تشکیل شورای مشورتی بانوان 
در شهرداری اصفهان

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان 
از افتتاح ۱۵ طرح آبرسانی روستایی در 
هشت شهرستان این استان به مناسبت 
گرامیداشــت دهه فجر خبر داد. هاشم 
امینی افزود: این طرح ها افزون بر ســه 
هزار و ۱۰۰ خانوار را در شهرستان های 

اصفهان، تیران و کرون...

اخبار اصفهان :   شهردار اصفهان از 
تشکیل شورای مشورتی بانوان و ایجاد 
فرصتی برای استفاده از ظرفیت فکری 
و ایده پردازی همه بانوان شهر اصفهان 
خبــر داد. علی قاســم زاده همزمان با 
روز تکریــم زنان در انقالب اســالمی 

76ایران در ...
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آگهي برگزاري مناقصه عمومي

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت اول

آگهـی مزایـده )نوبت اول(  
شماره فراخوان آگهی 2000094188000002

شهرداری سمیرم به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر سمیرم در نظر دارد 5 قطعه از سطح شهر را 
جهت نصب تعداد 5 تابلو تبلیغاتی به بخش خصوصی صالحیت دار  واگــذار  نماید. لذا از کلیه  متقاضیان دعوت به 
 عمل می آید  جهت  دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده از تاریخ 1400/11/21 لغایت 1400/12/7 به سامانه ستاد ایران

 https://www.setadiran.ir   مراجعه  فرمایید .
مهلت ارسال بارگذاری مدارک  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/12/7 بارگذاری در سامانه ستاد ایران 

بازگشایی پاكت ها 1400/12/9
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادات مختار است.  هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.
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شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایي به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومي به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال (برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اجراي کارهاي باقیمانده سازه دانه گیر281-4-400
25,545,318,296896,360,000جاریتصفیه خانه شرق اصفهان )با ارزیابی کیفی(

اجراي شبكه توزیع آب شهرك بهپرور لنجان 293-4-400
9,057,197,081402,000,000جاری)فاز 2(

11,072,660,146462,000,000جاریدیوار کشي ساختمان اداري فوالدشهر294-4-400

295-4-400
اصالح و توسعه شبكه فاضالب در محالت 

مختلف شهر درچه خمینی شهر  )با ارزیابی 
کیفی(

22,566,548,525807,000,000جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شركت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/12/07
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یكشنبه به تاریخ 1400/12/08

دریافت اسناد: سایت اینترنتي
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031)داخلي 395 (

نام روزنامه: اخبار اصفهان
تاریخ انتشار نوب اول: 1400/11/21

آگهـی مناقصـه

شناسه: 1272420

نوبت دوم

دهیاری كبوتر آباد در نظر دارد براساس صورتجلسه شماره 1400/93 تاریخ 1400/10/14 شورای 
اسالمی کبوترآباد نسبت به زیر سازی و آســفالت، كانال دفع آبهای سطحی معابر روستا با 
اعتباری در حدود 7.200.000.000 ریال از محل اعتبارات دهیاری از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط در این مناقصه دعوت می شود جهت دریافت اسناد و مدارك مربوطه 
به دهیاری کبوتر آباد واقع در روستای کبوتر آباد، خیابان امام خمینی )ره( ، جنب مدرسه شهید اسدی دهیاری 

کبوتر آباد مراجعه نمایند.
* آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1400/11/27 می باشد. 

* هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.



رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اســتان اصفهان خاطر نشــان 
کرد: براســاس نظــر خواهی از 
کارشناســان بهداشتی و با توجه 
بــا اوج گیری دوبــاره کرونا این 
شورا بنا را برای برگزاری مراسم 
۲۲ بهمن بر راهپیمایی موتوری 
وخودرویــی گذاشــته اســت. 
محمد علی احمدی در نشســت 
برنامه ریــزی برنامه های مربوط 
بــه روز ۲۲ بهمن با مســووالن 
مربوطــه اظهــار داشــت: برای 
برگزاری راهپیمایــی ۲۲ بهمن 
از کارشناســان و متخصصان امر 
نظرخواهی و تحلیل شده که در 
صورت برگزاری یا عدم برگزاری 
مراسم در ایام ۲۲ بهمن، و بعد از 
آن، به اوج شیوع اُمیکرون خواهیم 
رسید البته به دلیل واکسیناسیون 
آســیب ها و بســتری ها کمتــر 
شــده اســت؛ بنابراین تاکنون 
شــورای هماهنگــی تبیلغــات 
اســامی راهپیمایی خودرویی 
و موتوری را اعام کرده اســت. 
وی افــزود: برنامه های دهه فجر 
به دلیل کرونا تعطیل نمی شــود 
و سیاســت دولت هم بر تعطیل 
کردن به دلیل کرونا نیست بلکه 
برای هر فعالیتی شــیوه نامه ای 
اجرایی منحصر بفرد بر اســاس 
دستورالعملهای بهداشتی تعیین 
می شــود. احمدی گفت: حرکت 
راهپیمایی از ساعت ۹ تا ۱۱ است 
و بعد از آن مردم به نماز جمعه در 
مصا ملحق می شوند و از سویی 
دیگر از امشب تا زمان راهپیمایی، 
ایســتگاه های فرعی موجود در 
سطح شهر برای تزئین ماشین ها 
و سقف نویســی، اقدام می کنند. 
رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اســتان اصفهــان تاکیــد کرد: 
صوت های ســیار و ثابت و سایر 
لوازم جانبی باید تأمین شــود و 
مجوزهای آن هماهنگی خواهد 
شــد و پخش گل از طریق بالگرد 
نیز انجام می شود. رییس شورای 
هماهنگی تبلیغات استان اصفهان 
خاطر نشــان کرد: امروزه شاهد 
هستیم که دســت همکاری به 
دســت یکدیگر داده ایم و روحیه 
انقابی حاکم شده است و از این 

روحیه باید قدردانی کرد.
وی با بیان اینکــه همچنان کم و 
کاستی ها وجود دارد، گفت: الزم 
است اطاع رسانی از فعالیت های 
نهادهای مختلــف در خصوص 
دهه فجر بیشــتر انجام شــود؛ 
برخی از نهادها از فرصت خدمت 
رسانی ویژه به مردم در این ایام و 
فراهم بودن بستر مناسب جهت 
ماقات هــای مردمی اســتفاده 
نکردند و برخی دیگــر از نهادها 
این اقدام را در جای جای استان 
رواج دادند ولی برخی از مدیران 
ادارات حتی به آذین بندی در ایام 

دهه فجر همت نکردند.
احمدی ادامه داد: در راســتای 
»نماها« خوب کار شــده اما در 
حوزه »نواها« همچنان جای کار 
وجود دارد و برای روزهای آینده 

باید برای آن بیشتر تاش کنیم.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اســتان اصفهــان و فرمانــدار 
شهرستان اصفهان گفت: شب ۲۲ 
بهمن بانگ تکبیر از بلندگوهای 
مساجد منطقه به منطقه پخش 
و نور افشــانی عاوه بــر مناطق 
شــهری در پل خواجو ساعت ۹ 

شب انجام می شود.

 وی با اشــاره به کاهش ۷ درصدی و 
کشــف ۹۸ درصدی قتل ها در استان 
طی ۱۰ ماهه امســال، تصریح کرد: 
ســرقت به عنــف ۴۸ درصد کاهش 
داشته و ســرقت های تحت پوشش 
مأموران ۵۶ درصد در اســتان کاهش 
داشته است. وی با اعام اینکه در ۱۰ 
ماهه امســال جرائم خشن ۴۲ درصد 
کاهش داشــته اســت، گفت: درطی 
مدت یاد شده سرقت در سطح استان ۵ 
درصد کاهش داشته است، در ۱۰ ماهه 
امسال سرقت مغازه ۳۱ درصد کاهش، 
سرقت منزل ۲۸ درصد، اتومبیل ۱۷، 
موتوسیکلت ۱۶، کیف قاپی ۱۶، احشام 
۲۰، داخل خودرو ۱۹ درصد و قطعات 

خودرو ۲۵ درصد کاهش داشته است.

    دستگیری های دسته جمعی ۵ 
درصد افزایش داشته است

وی اعام کرد: در ۱۰ ماهه امسال نزاع و 
درگیری در استان ۸ درصد کاهش، اما 
دستگیری های دسته جمعی ۵ درصد 
افزایش داشته است. سردار میرحیدری 
با بیان اینکه با فعال شدن قرارگاه امام 
علی )ع( در اســتان طرح هایی شروع 
کردیم، ادامــه داد: تقریباً ۱۶ مرحله 
طرح های بومی اجرا شــده، از جمله 
طرح قدس در ۴ مرحله، طرح محرم 
در ۴ مرحله و طرح ذوالفقار در مرحله 

دهم است.

    انهدام باند مــواد مخدر ۲۲ 
درصد افزایش داشته است

وی ادامه داد: با تغییرات در کشــور 

همســایه، قاچاق مواد مخدر تحت 
شــعاع قرار گرفته و ورود مواد مخدر 
کاهشــی بــوده، به طوری کــه در 
۱۰ ماهه امســال ۱۲ درصد کاهش 
کشــفیات مواد مخدر داشــته ایم و 
دســتگیری قاچاقچیان مواد مخدر 
۵ درصد افزایش داشته است. سردار 
میرحیدری از کشــف ۴۰ تن و ۷۶۱ 
کیلوگرم مواد مخدر خبر داد و توضیح 
داد: کشفیات مواد مخدر استان شامل 
۳۲ تن تریاک، حدود یک تن مورفین، 
۲۴۳ کیلوگرم هروئین، ۵ تن حشیش 
و مابقی سایر مواد مخدر بوده است. 
وی با بیان اینکه دستگیری معتادان 
۴۶ درصــد افزایش داشــته، افزود: 
برخورد با خرده فروشــان ۱۱ درصد 
و انهدام باند مواد مخــدر ۲۲ درصد 
افزایش داشته اســت. برخورد قاطع 
با خرده فروشان در صدر برنامه های 
ما است و نسبت به دستگیری خرده 
فروشــان طرح فراگیری اجرا خواهد 
شد. این مقام انتظامی اضافه کرد: ۱۰ 
درصد کشفیات ساح های جنگی و 
زیر یک درصد ساح های شکاری در 
استان افزایش داشته و در حوزه قاچاق 
کاال نیز کشفیات سوخت ۱۳۶ درصد 
افزایش داشته اســت. وی همچنین 
از تشــدید برخورد و اعمــال جرائم 
سنگینی برای تولید، توزیع و فروش 

مواد محترقه در پایان سال خبر داد.

    تعداد پرونده های قاچاق ۴۵ 
درصد رشد داشته است

فرمانده انتظامی اســتان به افزایش 

۷۷ درصدی ارزش ریالی کشــفیات 
قاچاق در استان اشاره و تصریح کرد: 
تعداد پرونده هــای قاچاق ۴۵ درصد 
رشد داشــته است. امســال بیشتر 
تأکید ما بر قاچاقچیــان کان بوده و 
در این راستا پرونده های باالی ۵۰۰ 
میلیون ۷۹ درصد رشد و باالی ۱۰۰ 
میلیون ۴۷ درصد رشد داشته است. 
وی با بیان اینکه تعــداد خودروهای 
حمل قاچاق توقیف شــده در استان 
امسال ۲۲ درصد افزایش داشته، بیان 
کرد: تردد شوتی ها امنیت محورها را 
تحت تأثیر قرار داده است. طرحی به 
صورت مشترک درحال اجرا است که 
برخورد قاطع، جرائم سنگین و توقیف 
طوالنی مدت وسایل را داریم. سردار 
میرحیدری خاطرنشان کرد: کشفیات 
مواد الکلی در اســتان طی ۱۰ ماهه 
امسال ۲۵ درصد رشد داشته و تعداد 
تولیدکنندگان نیز ۲۳ درصد رشــد 

داشته است.

    برای موارد غیر فوریتی با ۱۱۰ 
تماس گرفته می شود

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان 
گفت: از ابتدای فروردین امســال تا 
۳۰ دی ماه، میزان تماس ها با ۱۱۰، ۳ 
میلیون و ۵۶۹ هزار و ۱۷۵ مورد و به 

طور میانگین ۴ هزار و ۴۴۱ تماس در 
روز بود. از مجموع تماس ها با ۱۱۰، ۱۶ 
درصد مرتبط با ترافیک و تصادفات، 
یک درصد اقتصادی، یک درصد در 
حوزه سایبری، ۳ درصد در ارتباط با 
مواد مخــدر، ۹ درصد مزاحمت، ۱۱ 
درصد ســرقت، ۲۰ درصد درگیری 
و نزاع و ۳۸ درصد ســایر موارد بوده 
است. سردار میرحیدری با اشاره به 
عدم آشــنایی مردم با ماموریت های 
۱۱۰، افــزود: غالباً بــرای موارد غیر 
فوریتی با ۱۱۰ تماس گرفته می شود 
که باعث افزایش تماس ها و تأخیر در 
پاسخگویی می شود، درحالی که باید 
صرفاً اخبار فوری را به اطاع برسانند. 
حدود ۲۱ درصــد از تماس ها با این 
سامانه غیرفوریتی بوده، درحالی که 
اگر مردم با موارد فوری آشــنا شوند 
به بهبود پاسخگویی و سرعت عمل 

پلیس کمک می کند.

    7۰ درصــد ســفرهای بین 
شهری در استان عبوری هستند

وی به آمار تصادفات درون شــهری 
اشاره و اظهار کرد: ۸ درصد کاهش 
متوفیان، ۵ درصد کاهش جرحی ها 
و ۱۵ درصد افزایش تعداد تصادفات 
درون شــهری در ۱۰ ماهه امسال 

ثبت شده اســت. فرمانده انتظامی 
اســتان با بیان اینکــه ۷۰ درصد 
ســفرهای بین شــهری در استان 
عبوری هســتند و اصفهان دومین 
اســتان از نظر تردد اســت، گفت: 
متأســفانه وزارت راه پشــتیبانی 
ناچیزی از راه های استان دارد. پلیس 
۲۳۲ نقطه حادثه خیر اعام کرده، اما 
به خاطر اعتبارات موجود رفع نشده 
اســت و منجر به تحمیل خسارات 

مردم می شود.

    سرقت پالک ۴ درصد افزایش 
داشته

وی از افزایــش ۲۹ درصدی جیب 
بری و کیف زنی نیز خبر داد و افزود: 
سرقت پاک ۴ درصد افزایش داشته 
و میزان کشفیات به وقوع ۲۱ درصد 
بوده است. به مردم توصیه می کنم 
وســایل نقلیه خود را هرجایی رها 
نکنند، چون با همیــن پاک های 
ســرقتی جرائــم ســنگینی انجام 
می شود. فرمانده انتظامی استان با 
اعام اینکه جرائم اقتصادی در ۱۰ 
ماهه امسال ۱۵ درصد کاهش داشته 
است، تصریح کرد: در این مدت جعل 
۱۲ درصد و کاهبرداری ۱۰ درصد 

کاهش داشته است.

سردار میرحیدری رییس پلیس استان اصفهان:

برخورد قاطع با خرده فروشان در صدر برنامه های پلیس
یلدا توکلی: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه سرقت اماکن ۴ 
درصد رشد داشته است در واقع باید در این حوزه دو کار باید انجام 
شود؛ یکی ساماندهی ضایعاتی ها و دیگری همراهی شهرداری در 
ارتباط با شرایط و ضوابط ساختمان های درحال احداث است این 
مطلب را سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان 
اصفهان اعالم کرد و در جمع خبرنگاران گفت: در طی ۱۰ ماه گذشته 

سرقت به عنف ۴۸ درصد کاهش داشته است. 
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در شــــــهر 

رییس شورای هماهنگی تبلیغات استان:

راهپیمایی ۲۲ بهمن 
در اصفهان موتوری و 

خودرویی برگزار می شود

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای شهر:

انعقاد تفاهم نامه های منطقه ای برای رفع 
معضل آب ضروری است

اخبار اصفهان:   رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای 
اسامی شهر اصفهان بر لزوم انعقاد تفاهم نامه های منطقه ای برای رفع معضل 
آب تاکید کرد و گفت: مدیریت مصرف و سپس، اقدامات تعاملی و تفاهمی 

منطقه ای، مهم ترین راهکار برای رفع مشکل جاری شدن زاینده رود است.
مجید نادراالصلی در برنامه رادیویی صدای شهر، ضمن تبریک ایام اهلل دهه 
فجر و یادآوری بیعت ماندگار همافران ارتش ایران در ۱۹ بهمن سال ۵۷ با امام 
راحل، اظهار کرد: افرادی که ایام پیش از انقاب اسامی و دوران شاهنشاهی 
را دیده اند، متذکر می شوند که کشور ما در آن برهه زمانی، کامًا وابسته به 
بیگانه بود و امروز در سایه انقاب اسامی، نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
به چنان صابت و اقتداری رسیده اند که هیچکس در جهان جرأت جسارت 
به کشور را ندارد. وی با اشــاره به اینکه در دوره شاهنشاهی ایران را ژاندارم 
منطقه خطاب می کردند چراکه ایــران را برای حفظ منافع آمریکا تا دندان 
مسلح ساخته بودند، گفت: آن زمان فرمانده عالی ارتش ایران زیرمجموعه 
یک افسر امریکایی بود، اما امروز به مدد انقاب اسامی مستقل ترین کشور 
و حاکمیت دنیا را رقم زده ایم و هیچ نیروی مستشاری در کشور وجود ندارد 

که بخواهد مطلبی را به ایران دیکته کند.
رئیس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسامی شهر اصفهان 
متذکر شد: امروز رسماً کشورهای غربی و آمریکایی اذعان می کنند که در 
مقابل کشور ایران و نظام جمهوری اســامی خلع ساح هستند، آن ها در 
چهار دهه گذشته همه حربه ها و توطئه ها را به کار بستند تا ایران مبتنی بر 
نظام جمهوری اسامی نباشد اما موفق نشدند. نادراالصلی، استقال و عدم 
وابستگی به بیگانگان را مهم ترین دستاورد انقاب اسامی دانست و گفت: 
در سایه انقاب اسامی نخبگان و جوانان متخصص کشور رشد و پیشرفت 

کردند.

    اگر برای فرونشست زمین چاره اندیشــی نشود، تاریخ ملتی بلعیده 
می شود

وی در توضیح عدالت آبی و وضعیت حوضه آبریز زاینده رود، تصریح کرد: دو 
دهه است که مسئله آب و معضات آن گریبان گیر زاینده رود شده است و 
ما به دالیل مختلفی مانند کاهش نزوالت آسمانی، دچار مساله کمبود آب 

هستیم و این معضل ابعاد متفاوتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسامی شهر اصفهان 
افزود: در درجه اول معتقدیم که جریان دائمی زاینده رود باید برقرار باشد و 
به تعبیری زاینده رود باید زنده باشــد، چرا که منفعت این امر نه تنها برای 
اصفهان بلکه برای فات مرکزی ایران اســت و اثرات وضعی آن بر همگان 

آشکار خواهد شد. 
نادراالصلی تاکید کــرد: یکی از معضات ناشــی از خشــکی زاینده رود، 
فرونشست زمین اســت که که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود تاریخ 
ملتی را خواهد بلعید، در این راستا در شورای اسامی شهر نیز در نظر داریم 
مجموعه ای از آنچه باعث بروز چنین پدیده ای شده است را جمع آوری و به 

دنیا عرضه کنیم.
وی متذکر شد: وقتی آب کم اســت باید ابتدا مدیریت مصرف را انجام داد، 
البته این مدیریت از سراب تا پایاب باید انجام شود، سراب زاینده رود کوه های 
زاگرس و در کنار قوم غیور بختیاری است که اذعان دارند اصفهان خاستگاه 

و جایگاه زندگی بسیاری از آنها بوده است.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسامی شهر اصفهان 
خاطرنشان کرد: منافع استان های اصفهان و چهارمحال وبختیاری به یکدیگر 
گره خورده است، بنابراین باید امروز داشته های خود را روی هم بریزیم و بر 
اساس شرایط موجود، آن ها را تقسیم کنیم، البته در مصارف و برداشت ها نیز 

باید بیشتر دقت کنیم.
وی با بیان اینکه در حوضه آبریز زاینده رود پیرامون عدالت آبی، بی توجهی 
صورت گرفته است، گفت: الزم اســت در این زمینه فرهنگ سازی صورت 
بگیرد و بهذاین موضوع توجه شــود که به چه قیمتی در حال از بین بردن 
بخشی از تاریخ کشور هستیم، آیا به قیمت ایجاد چند باغ و توجه به خود، باید 

دیگران را نادیده بگیریم؟!
وی با تاکید بر اینکه امروز فضای سبز شهر اصفهان که روزی باغ شهر بوده 
است، تشنه است، توضیح داد: وضعیت خشکی زاینده رود حق اصفهان نیست 
و باید تفاهم نامه های منطقه ای داشته باشــیم. بیشتر کارشناسان معتقد 
هستند باید مشکات را با حرف زدن و گفت وگو رفع کرد، متاسفانه گاهی 
افرادی حتی در کسوت نمایندگی مجلس مسائل را بر اساس حق و عدالت 

مطرح نمی کنند.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسامی شهر اصفهان 
ادامه داد: حق مردم اصفهان در موضوع جاری شدن زاینده رود ادا نشده، سال 
گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه آبیاری و حتی تأمین آب شرب 
مردم کرده ایم، این در حالی است که امروز درختان شهر اصفهان از تشنگی 

دچار آفت شده اند.
وی تاکید کرد: مدیریت مصرف آب در شهرداری باید نهادینه سازی شده و 
همچنین از هدر رفت آب ممانعت شود و همچنین باید در راستای استفاده 
حداکثری از پساب و آب های خاکستری تاش کنیم که البته این اقدامات در 

بدنه مدیریت شهری در حال انجام است.
نادراالصلی اظهار کرد: بخشــی از مصارف آب در حوزه شهرداری است، در 
حقیقت شــهرداری و شــهر اصفهان نیز ذی نفع و به نوعی یک حق آبه دار 
هســتند، بنابراین پس از مدیریت مصرف و صرفه جویی در حوزه آب، باید 
به سمت اقدامات تعاملی و تفاهمی محلی، شهرستانی، استانی و منطقه ای 

گام برداریم.

رئیس خانه انقالب اسالمی و والیت 
اصفهان:

تاریخ انقالب را 
در خانه انقالب و 

 والیت اصفهان 
مرور کنید

رئیس خانه انقاب اسامی و والیت اصفهان از برگزاری رویدادهای 
ویژه ایام اهلل دهه فجــر از جمله رویداد »عصر ســتاره ها« در این 
مجموعه فرهنگی خبــر داد. محمد هادی عســگری اظهار کرد: 
رویداد »مثبت ۴۴« از مهمترین برنامه هایی است که در این ایام 

برگزار می شود.
او افزود: این رویداد ترکیبی در قالب صوت، نور، تصویر، افکت های 
تصویری، نمایش و نمایش سایه است که به سیر تاریخی انقاب 
اســامی، از شــروع نهضت تا رویدادهای مهم ســال های اخیر 

می پردازد.
رئیس خانه انقاب اســامی و والیت اصفهان هدف از اجرای این 
رویداد را بر اساس تاکید رهبر معظم انقاب »جهاد تبیین« دانست 
و اضافه کرد: بزنگاه های تاریخی انقاب اســامی در این رویداد با 

ابزارهای هنر به نمایش گذاشته می شــود تا فرصتی برای تبیین 
مهمترین اتفاقات تاریخ انقاب اسامی در اختیار نوجوانان به عنوان 

نسل جدید قرار گیرد.
او توضیح داد: این رویداد ترکیبی از نمایش اتفاقات دوران طاغوت 
شــروع و پس از گذر از رویدادهای دوره پیروزی انقاب، ترورها، 
جنگ تحمیلی، رشادت مدافعان حرم و مدافعان سامت به آخرین 

آیتم که ظهور امام زمان )عج( است می رسد.
عســگری با بیان اینکه مخاطبان این برنامــه نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ 
سال هستند، افزود: این رویداد روزانه در ۶ سانس یک ساعته و در 

مجموع در ۴۲ سانس اجرا می شود.
به گفته او، خانه انقاب در برگزاری این رویداد با همکاری بسیج 
دانش آموزی صبح هــا میزبان مدارس و عصرها میزبان شــرکت 

کنندگانی از پایگاه های بســیج، مساجد و مجموعه های فرهنگی 
است.

رئیس خانه انقاب اسامی و والیت اصفهان همچنین از برگزاری 
رویداد "عصر ســتاره ها" با همکاری مجموعه تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی تخت فوالد و فرهنگسرای پایداری نیز خبر داد و گفت: این 
رویداد با عنوان کامل "عصرانه ای از جشن انقاب در میان ستاره ها" 

از ساعت ۱۵ تا ۱۸ روز ۲۱ بهمن ماه برگزار می شود.
او افزود: در این رویداد، مزار شــهدای انقاب اسامی و چهره های 
شاخص انقاب در گلستان شهدا گل آرایی می شود و در جوار هر یک 
از این شهدا یک برنامه هنری، مذهبی و آیینی برگزار می شود که 
شامل خاطره گویی پیشگامان انقاب، طراحی چهره، خوشنویسی، 

نقاشی، اجرای سرود، شعر خوانی، نمایش و نقالی است.

گفت و گو

برپایی نمایشگاه »یادها و خاطره ها« در بوستان هنر اصفهان:

 نمایش روزهای پیروزی انقالب 
در معرض دید عموم است

 مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

 آذین بندی میادین و معابر منطقه یک 
در  دهه مبارک فجر

اخبار اصفهان:  نمایشگاه عکس شهری »یادها و خاطره ها« به مناسبت دهه فجر در 
بوستان هنر اصفهان برپا شده است. 

این نمایشگاه عکس شهری شامل تصاویری ماندگار از روزهای پیروزی انقاب اسامی 
در بهمن سال ۱۳۵۷ است که در قالب بنر در معرض دید عموم قرار گرفته است. »یادها 
و خاطره ها« روزهای به یادماندنی از تظاهرات مردم این شهر علیه رژیم پهلوی، جشن 
و شادی مردم در روز بازگشت امام راحل به میهن و پیروزی انقاب اسامی را در قالب 

تصاویری به یادماندنی به تصویر کشیده است. 
معاون فرهنگی شهردار اصفهان درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: هدف از برپایی این 
نمایشگاه یادآوری صحنه هایی است که پدران و مادران ما در خلق آن حضور داشتند 
و در ذهنشان به یادگار مانده است. مجتبی شاه مرادی افزود: این عکس ها ورای ارزش 
رویدادی، یادآور پیروزی انقاب اسامی است و از ارزش تاریخی باالیی نیز برخوردار 
هستند. وی با بیان اینکه تاش می کنیم در ایام دهه مبارک فجر خاطرات تصویری آن 
روزها برای مردم یادآوری شود، تصریح کرد: نوجوانان و جوانانی که در آن سال ها نبودند 
نیازمند محتوایی مرتبط با اثرگذارترین برهه تاریخی کشــور هستند و این نمایشگاه 
می تواند نسل جدید را با گوشه ای از تاریخ انقاب آشــنا کند. گفتنی است؛ نمایشگاه 
عکس شــهری »یادها و خاطره ها« به همت مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل تا ۲۱ 

بهمن ماه در خیابان استانداری نبش بوستان هنر برپاست.

اخبار اصفهان:  مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان از نصب ۱۵ هزار متر ریسه پرچم 
ایران، ۱۵۰۰ عدد پرچم آویزی،  ۴۰۰ متر کتیبه پرچم، ۸۰ عدد پرچم در ســایزهای 

مختلف و ۷۰۰ متر ریسه المپ در سطح منطقه یک خبر داد.
 میثم بکتاشیان با اشاره به ایام اهلل دهه فجر و توجه به فضاسازی محیطی و آذین بندی 
در این منطقه گفت: امســال به مناسبت چهل و سومین ســالگرد پیروزی شکوهمند 
انقاب اسامی، میادین و معابر منطقه یک شــهر اصفهان توسط اداره خدمات شهری 
آذین بندی شده اســت. وی افزود: عاوه بر ۱۵ هزار متر ریسه پرچم ایران و ریسه های 
الوان به رنگ پرچم مقدس جمهوری اســامی ایران، ۱۵۰۰ عدد پرچم آویزی،  ۴۰۰ 
متر کتیبه پرچم، ۸۰ عدد پرچم در سایزهای مختلف و ۷۰۰ متر ریسه المپ در سطح 

منطقه نصب شده است. 
مدیر منطقه یک شهرداری با اشاره به ضرورت توجه به فضاسازی شهری در مناسبهای 
ملی و مذهبی تاکید کرد: مردم نسبت به مناســبتهای ملی و مذهبی حساس هستند 

و از شهرداری توقع دارند که فضای شهر را متناسب با ایام مناسبتی آذین بندی کند.
وی ایام اهلل دهه فجر را مناسبتی ملی و مذهبی دانست که نقطه تاریخی سرنوشت سازی 
برای مردم ایران محسوب می شود و خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان امسال به صورت 
ویژه فضای شهر را آذین بندی کرده که همزمان با جاری شدن آب در بستر زاینده رود، 

زیبایی اصفهان در ایام دهه فجر را دوچندان کرده است.

سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به رویدادهای 
گرامیداشت بیست و پنجم آبان و سالگرد شهادت حاج قاسم 
ســلیمانی و ویژه برنامه »هنر مردان« گفت: گرامیداشت دهه 
فجر سومین گام در تحول برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهر 
است و به نظر می رسد در این راستا الگوی رویدادهای فرهنگی 

در حال رسیدن به کمال است.
علی صالحی درباره ویژه برنامه های دهه مبارک فجر اظهار کرد: 
تعدادی از رویدادهای ویژه دهه مبارک فجر در شــهر اصفهان 
از گزند کرونا در امان مانده اند و شــرایط قرمز کرونایی به آن ها 
اجازه فعالیت داده است که در یکی دو روز اخیر از تعدادی از این 

برنامه ها بازدیدی میدانی داشتیم.
او با اشــاره به تفاوت رویدادهای امسال نســبت به سال های 
گذشته بیان کرد: عاوه بر مشارکت مردم در اجرای جشن های 
ملی سالگرد پیروزی انقاب اسامی، تفاوتی آشکار را در فضای 

محیطی و رویدادها شاهد هستیم.
به گفته او، ارتباط حلقه های مختلف، تعامل با مخاطبان سنین 
متفاوت و به روز شدن محتوا نسبت به شرایطی که کشور در آن 

به سر می برد، از ضروریات رویدادهای مناسبتی در دهه فجر به 
شمار می رود.

صالحی با بیان اینکه در گذشــته تمرکز رویدادها بیشــتر در 
روزهای پایانی دهه فجر و به ویژه شب پیروزی انقاب اسامی 
و البته غالباً در حوزه تبلیغات شهری بود، افزود: امسال حجم 
زیادی از درخواســت ها را از ســوی پایگاه های بسیج و مراکز 
فرهنگی محات برای برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
و میز خدمت در طول دهه فجر داشــتیم که این موضوع نشان 
می دهد برنامه های فرهنگی به درون محات رفته و در طول دهه 
توزیع شده و یک جشن بزرگ ملی و انقابی با مشارکت مردم 

رقم خورده است.
این عضو شورای شهر، حضور مدیران خدمت رسان شهری در 

رویدادها را از مهمترین اتفاقات برنامه های امسال دهه فجر ذکر 
کرد و ادامه داد: حضور مدیران در میان مردم سبب می شود که 
به مسائل مردم رسیدگی شود و در راستای حل آن ها تاشهایی 
صورت بگیرد که در نتیجه آن، کام مردم شــیرین می شــود و 
شهروندان در کنار شنیده شدن مشکاتشان، پیام های فرهنگی 

نیز دریافت می کنند.
 او با تاکید بر اینکه الگوی برنامه های فرهنگی و اجتماعی باید 
به سرعت به سطح ایده آل برسد، خاطرنشان کرد: در این راستا 
اســتفاده از قالب های جدید، به کارگیری زبان فرهنگ و هنر، 
مخاطب شناسی، هدف گذاری مناسب، توزیع عادالنه خدمات 
و در عین حال مشــارکت مردم در بعد تولید و اجرای برنامه ها 

بسیار مؤثر است.
به گفته این عضو شورای شهر، هرچه این الگوها را کامل تر کنیم 
اتفاقات فرهنگی بهتری در شهر رخ می دهد. در این صورت مردم 
رویدادها را از خود می دانند و می توانیم سبد محصوالت فرهنگی 
را که در شــرایط اقتصادی امروز بسیار کوچک شده به صورت 

متناسب پربار کنیم و نتایج آن را در سطح شهر شاهد باشیم.

عضو شورای اسالمی شهر:

الگوی برنامه های فرهنگی و 
اجتماعی باید به سطح ایده آل برسد

خبر روز
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بیش از ۱۰۲ پروژه با اعتباری معادل 
هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان امروز در شهرضا افتتاح شد که بعضی از این پروژه ها با مشارکت بخش 

خصوصی، بخشی از آن ها طرح ملی و بعضی دیگر طرح استانی بود.
امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان عصر امروز در مراسم افتتاح 
پروژه های دهه فجر در شهرضا اظهار داشت: بیش از ۱۰۲ پروژه با اعتباری معادل هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان امروز در شهرضا افتتاح شد که بعضی از این پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی، 

بخشی از آن ها طرح ملی و بعضی دیگر طرح استانی بود.
وی با بیان اینکه شعار دولت سیزدهم و سیاست اصلی آن مردمی بودن و خدمت رسانی به مردم 
است، بیان کرد: افتتاح این پروژه ها باید سبب خدمت بیشتر به مردم و اشتغالزایی و حل مشکالت 

مردم شود.
نقش با بیان اینکه در مجموع این پروژه ها حدود هزار و ۴۴۰ نفر اشتغالزایی ایجاد شد و امیدوار 

هستیم با افتتاح این پروژه ها شاهد توسعه همه جانبه شهرستان های جنوب استان باشیم.
نقش با اشاره به افزایش نرخ گاز و فشار به تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بحث افزایش نرخ گاز 
مجوز مجلس شورای اسالمی است که از اول سال اجرا شده و مدل محاسبه متفاوت است و قرار 

شد در این زمینه با نمایندگان رایزنی کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه افزایش ناگهانی گاز مشکالتی را 
برای تولیدکنندگان به وجود آورده است، بیان کرد: مقرر شد تولیدکنندگان قطعی گاز نداشته 
باشند تا رایزنی ها انجام شود، این مصوبه چون قانون مجلس است در اختیار دولت نیست و الزم 
االجرا است و قول مساعدی که نمایندگان دادند این است که در قانون بودجه سال آینده نرخ 

گاز اصالح شود تا فشار به تولیدکننده وارد نشود و به عدد معقول تری برای گاز برسیم.
شهرکرازیشهرضابهیکشهرکایمنتبدیلمیشود

محمدجواد بگی، مدیرعامل شرکت شهرک های جنوب اصفهان در مراسم افتتاح ساختمان 
اداری و آشیانه و محوطه سازی آتش نشانی شماره ۲ شهرک رازی شهرضا گفت: ساختمان 
شماره ۲ آتش نشانی شهرک رازی با توجه به اینکه شهرک رازی یکی از شهرک های خطرپذیر 
با سطح بسیار باال به دلیل استقرار صنایع شیمایی و تبدیالت گازی و پتروشیمی است، ساخته شد.

وی افزود: در فاز یک، یک ساختمان با ۳ دستگاه اطفائیه مستقر شد و به دلیل بعد مسافت با فاز 
۳ ساختمان شماره ۲ با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان ساخته شد، ۲ دستگاه ماشین آتش نشانی 
امسال و سال آینده اختصاص داده می شود. بگی اضافه کرد: شهرک رازی شهرضا به عنوان یک 
شهرک صنعتی در کشور از لحاظ تعداد ماشین آتش نشانی با توجه به اینکه حدود ۱۰ دستگاه 

نیز واحدهای پر خطر دارند، به عنوان یکی از شهرک های کاماًل ایمن نامگذاری خواهد شد.
پروژه،  این  با  همزمان  امروز  کرد:  تصریح  اصفهان  جنوب  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
پروژه خط انتقال پساب استحصالی تصفیه خانه به مخزن اصلی شهرک با اعتباری بالغ بر ۱۵ 
میلیارد تومان افتتاح شد. وی با اشاره به توسعه ۵۱ هکتاری شهرک صنعتی اسفرجان گفت: 
زیرساخت های این شهرک در حال انجام است و مبلغی در حدود ۱۷ میلیارد تومان برای شبکه 
آب و برق و محوطه سازی پیمان های آن بسته شده است و برای برق این شهرک پست های 

اختصاصی قبل از عید عملیاتی می شود.
باافتتاحتصفیهخانهپسابفاضالبکمبودآبفضایسبزبرطرفشد

حبیب قاسمی، شهردار شهرضا در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه پساب فاضالب شهرداری 
گفت: این پروژه در مساحت ۳ هزار متر مربع توسط پیمانکار با اعتبار معادل ۱۵ میلیارد تومان 
در حدود ۱۱ ماه به بهره برداری رسید. وی با تأکید بر اینکه تصفیه خانه پساب فاضالب یکی از 
پروژه های زیربنایی این شهرستان است، افزود: کل آبی که در شهر برای فضای سبز در اختیار 
شهرداری بود ۲۵ لیتر بر ثانیه بود، این پروژه در یک طرح مشارکتی با آبفا به مدت ۲۰ سال با ۳۵ 
میلیارد تومان اعتبار این امتیاز خریداری شد. قاسمی با بیان اینکه حدود ۱۵ میلیارد تومان دستگاه 
تصفیه تکمیلی این پروژه بود، بیان کرد: ۴.۵ کیلومتر خط انتقال به شبکه داخلی شهر انجام شد 
و کمبود آبی که سال ها بر فضای سبز شهر سایه انداخته بود، با ورود این آب به شبکه آبرسانی 

فضای سبز برطرف خواهد شد.

مراسم افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرضا برگزار شد:

 اشتغال زایی هزار و 400 نفری
با بهره برداری از 102 پروژه

گـزارش

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛

پایگاه امداد جاده ای هالل احمر 
شهرستان دهاقان افتتاح شد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: شهرستان دهاقان 

ظرفیت ها و توانمندی های خوبی در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با 
آن و گلخانه ها دارد. امیررضا نقش در سفر به دهاقان در جنوب غرب 
اصفهان، اظهار داشت: احداث شهرک های گلخانه ای در کنار تاسیسات 
ساخت آنها در این خطه یکی از فعالیت های مؤثر بخش کشاورزی است. 
وی تصریح کرد: چند ماه اخیر نخستین گلخانه آموزشی کشور با سرمایه 
گذاری پنج میلیارد ریالی خیران در یکی از هنرستان های دهاقان افتتاح شد 
که نشان از همین توانمندی ها و کارآمدی هاست. معاون استاندار اصفهان 
با بیان اینکه این منطقه قطب گلخانه های استان اصفهان محسوب می شود، 
افزود: طبق گزارش ها، ۲۴۷ هکتار گلخانه زیر کشت در منطقه دهاقان 
وجود دارد. نقش با تأکید بر حل مشکالت تولیدکنندگان و کارآفرینان، 
خاطر نشان کرد: موارد یا مشکالتی که عنوان می شود به ستاد رفع موانع 
تولید اعالم شوند تا برای حل و فصل آنها چاره جویی و تصمیم گیری 
شود.وی تصریح کرد: رضایتمندی خوبی در موضوع رفع موانع بخش 
تولید و صنعت ایجاد شده و مشکالت یکی پس از دیگری در حال 
مرتفع شدن است که در این رابطه با همکاری بانک ها مصوباتی را به 

سرانجام رسانده ایم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با 
یادآوری اینکه رویکرد استان به سمت صنایع با فناوری برتر و غیرآالینده 
امکانات،  به  باتوجه  کدام  هر  نیز  استان  شهرستان های  گفت:  است، 
ظرفیت ها، نیروی انسانی و سرمایه گذار و البته هدایت مدیران می توانند 
در این زمینه تسهیل گر باشند. فرماندار دهاقان نیز اظهار داشت: طرح های 
زیادی برای افتتاح در شهرستان وجود داشت که به دلیل رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی امکان افتتاح همه آنها نبود. علی جمشیدیان همچنین 
به نبود شبکه جمع آوری فاضالب در محله مسکن مهر اشاره و ابراز 
امیدوای کرد با همکاری مسووالن استان مشکل این محله و ساکنان آن 
حل شود. وی عدم وجود کمربندی در دهاقان را مشکل مهم دیگر این 
خطه برشمرد و اظهار داشت: احداث این کمربندی تلفات احتمالی را نیز 
کاهش خواهد داد. احداث مسیر کندرو فضای سبز بلوار انقالب، کارگاه 
بسته بندی سبزیجات، خانه بهداشت روستای علی آباد و افتتاح بوستان 
نماز مسکن مهر از جمله طرح های افتتاح شده امروز در دهاقان با حضور 
معاون استاندار اصفهان بود. شهرستان دهاقان با حدود ۳۶ هزار جمعیت 

در ۹۶ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان قرار دارد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان افتتاح چهل و سومین پایگاه 
امداد جاده ای این استان در شهرستان دهاقان به مناسبت گرامیداشت 
دهه فجر خبر داد. علی محمدهاشمی افزود: مساحت و زیربنای این 
پایگاه به ترتیب یک هزار و ۳۰۸ متر مربع است که زمین آن از سوی 

خیران داوطلب در اختیار هالل احمر قرار گرفت.
وی با بیان اینکه راه اندازی این پایگاه امداد و نجات بالغ بر سه میلیارد 
تومان هزینه داشت تصریح کرد: برخورداری از یک پایگاه مناسب و 

مجهز از نیازهای ضروری جنوب استان بود.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان همچنین از آغاز دهمین دوره 
طرح ملی دادرس در مدارس این استان از دیگر برنامه های دهه فجر 
امسال خبر داد و گفت: هدف از این طرح آموزش به دانش آموزان 
برای واکنش و اقدام صحیح در زمان حادثه یا اتفاق غیر قابل پیش 
بینی در محیط های مختلف مانند مدرسه و یا خانه از یک سو و امداد و 

کمک های اولیه از سوی دیگر است.
محمدهاشمی با اشاره به اهمیت آموزش نکات ایمنی به سنین پایه 
اضافه کرد: این دوره برای ۱۵ هزار دانش آموز در ۵۰۰ مدرسه در 

نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: اعزام کاروان سالمت به مناطق محروم و مراکز کم 
برخوردار و ارائه خدمات بهداشتی آموزشی و حمایتی به نیازمندان، 
اجرای پروژه های داوطلبی به نفع خانواده های کم بضاعت در مناطق 
روستایی و شهری از جمله طرح نیابت از دیگر برنامه های این این ایام 

بوده است.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان اظهارداشت: اهدای خون، 
توزیع سبدهای غذایی، تجهیز بانک امانات پزشکی و تأمین کمک 
هزینه ازدواج و تحصیل خانواده های بی بضاعت دیگر اقدامات این 

نهاد بود.
دهاقان مرکز شهرستان دهاقان در ۹۶ کیلومتری جنوب غربی شهر 
اصفهان در مرکز فالت ایران و در دامنه شرقی کوه های زاگرس واقع 

است.
استان اصفهان اکنون سه هزار و ۳۰۰ نجاتگر و امدادگر، ۲۳ هزار عضو 

جوان و ۱۵ هزار داوطلب ثبت شده در سامانه دارد.
ایران جزو مناطق بالخیز دنیا به شمار می رود و از ۴۳ بالی طبیعی و 

انسان ساز شناخته شده در جهان ۳۵ مورد آن در ایران رخ می دهد.

 فرمانده انتظامی نایین مطرح کرد:

  کشف یک محموله کاالی قاچاق
به ارزش بیش از 40 میلیارد ریال

نمایندهاصفهاندرمجلسشورایاسالمی:

 امروز دنیا دوستدار انقالب اسالمی است
نماینـده اصفهـان در مجلس گفت: تاالب گاوخونی هم مانند چشـم باید مورد حفاظت 
و حراسـت قـرار بگیـرد، اما به دلیـل برخی بی تدبیری هـا نه تنها از چشـم منطقه حفاظت 

نکردیـم، بلکه ضربه های کاری بـه آن وارد کردیم.
عبـاس مقتدایـی، اظهـار کـرد: ایـن روزهـا و ایـام یـادآور حماسـه بی نظیـری اسـت که 
مرزها را درنوردید و امروز دنیا دوسـتدار انقالب اسـالمی اسـت. یکی از دسـتاوردهای 
انقـالب، قانون اساسـی کشـور اسـت و اصل پنجاهم قانون اساسـی کشـور مـا، رویکرد 

مترقـی بـرای حفاظت از محیط زیسـت انسـانی و سـایر ابعـاد محیط زیسـتی دارد.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: وقتـی از تاالب هـا صحبت 
می کنیـم، از یـک پهنـه می گوییـم کـه در پیرامـون آن گیاهـان و آبزیـان و نباتـات در 

مجـاورت هـم کمـک می کننـد تـا انسـان ها رشـد و بالندگی داشـته باشـند.  
وی افـزود: زمانـی فکـر می کردم تـاالب گاوخونی کـه اطرافش کویر و شـوری وجود 

دارد، مثـال چشـم اسـت؛ چشـم هـم اگر دقیق نـگاه کنید در یـک پهنه شـور قرارگرفته 
و عضـو مهمـی اسـت. تـاالب گاوخونی هم مانند چشـم باید مورد حفاظت و حراسـت 
قـرار بگیـرد، امـا به دلیل برخـی بی تدبیری هـا، نه تنها از چشـم منطقه حفاظـت نکردیم، 
بلکـه ضربه هـای کاری بـه آن وارد کردیـم. وی بـا تأکیـد بـر اینکـه دسـت درازی های 
مـا، قهـر طبیعت و سـیلی طبیعـت را به همـراه خواهد داشـت، گفت: طبیعـت اگر ضربه 

خـورد، در طـول تاریـخ مسـیر را برمی گـردد و همان ضربـه را به مـا برمی گرداند.
مقتدایـی، بـا بیـان اینکـه شـرق اصفهان یک سـرمایه عظیم اسـت کـه بـرای متولیان هم 
ناشـناخته مانـده، گفـت: در مجلـس نهم تقـالی زیـادی کردیم تـا برای نجـات تاالب، 
اقداماتـی انجـام شـود، اما بـه نتیجه مطلوب نرسـیدیم. در مجلس یازدهـم هم پیگیری ها 
را تـا آخریـن روز ادامـه دادیـم و مصوبـه الزم را گرفتیم، فرمانداران به عنوان سرپرسـت 
تعییـن شـدند و حـاال در اسـتان اصفهـان اگرچـه بـا کنـدی ولـی روبه جلـو درحرکـت 

هسـتیم. امیدواریـم بتوانیـم مراقبت ها را در بخش محلی بیشـتر کنیم، البته سـطح محلی 
بـرای نجـات گاوخونـی کافی نیسـت و الزم اسـت در سـطح ملی نیز نسـبت به موضوع 

حساسـیت ایجاد شود.
نماینـده مـردم اصفهـان بـا بیـان اینکـه یـک خواسـته دارم و آن اینکـه اولویـت حقـا بـه 
زیسـت محیطی در مسـیر زاینـده رود موردتوجـه قـرار بگیـرد، افـزود: بایـد بدانیـم نیـاز 
فـوری تـاالب گاوخونی آب اسـت، قانـون و تابلوهای مصارف و منابع مشـخص و باید 
بدانیـم اگـر این یـک قلم )احیای تـاالب گاوخونی( را حل کنیم، طبیعت خودش اسـتاد 

بازتولیـد و جبـران نواقـص خودش اسـت.
وی در پایـان گفـت: رئیس جدید سـازمان محیط زیسـت کشـور، امیدهـا را زنده کرده 
و مجلـس هم آماده دسـتگیری از این سـازمان اسـت تا سـریع و انقالبی بـه باالترین حد 

پنج شنبه 2۱ بهمن ۱۴۰۰ | شمــــاره 993از ایجاد سـامان در محیط زیسـت کشـور برسیم. 
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شهرستان

سه طرح کشاورزی و ورزشی روز سه شنبه با حضور معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان در سمیرم افتتاح شد و مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
این طرح ها با حدود ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار، روز سه شنبه و به مناسبت 
ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی در این شهرستان به بهره برداری رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در مراسم افتتاح 
این طرح ها، اظهار داشت: یکی از اولویت های مهم در دولت سیزدهم 

رسیدگی به مناطق کمتر توسعه یافته است.
امیررضا نقش تصریح کرد: تکمیل طرح های نیمه تمام و باقی مانده از 
سال های گذشته و همچنین توجه به مساله اشتغال زایی و کارآفرینی 

در دستور کار همه بخش های اقتصادی و خدماتی است.
وی اظهار امیدواری کرد که با حمایت بانک ها حدود یک هزار و 
۶۰۰ طرح نیمه تمام شناسایی شده در استان با بیش از ۵۵ تا ۶۰ درصد 
پیشرفت کار به سرانجام برسد و به چرخه کار، تولید و اشتغال وارد 

شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: تکمیل 
طرح های نیمه تمام در همه شهرستان های استان می تواند برای حدود 
۸۰ هزار نفر شغل پایدار ایجاد کند که تا زمان حاضر برای ۸۲ طرح 

تولیدی حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیالت تخصیص داده شده 
است و با بهره برداری آنها در چند ماه آینده برای بیش از ۲ هزار نفر 

ایجاد اشتغال می شود.
به  وردشت  بخش  در  قطعه ای  هزار   ۲۰ مرغداری  از  بهره برداری 
وسعت ۱۰ هزار و ۲۵۰ متر مربع، چمن ورزشی مصنوعی روستای 
گل افشان در شرق سمیرم و آبیاری نوین تحت فشار دشت ُسهران 
از توابع شهر حنا به مساحت ۲۷۸ هکتار با زیرساخت سه هزار و ۸۰۰ 
متر شبکه انتقال برق و اشتغال زایی ۱۵۰ خانوار با کارفرمایی مدیریت 
جهاد کشاورزی طرح هایی بودند که امروز با حضور معاون استاندار 

اصفهان در شمال و شرق سمیرم افتتاح شدند.
شهرستان کوهستانی و سردسیر سمیرم دارای ۱۸ هزار هکتار باغ، ۱۵ 
هزار هکتار زمین زراعی، ۴۵۵ هزار هکتار عرصه ملی و ۳۳۰ هزار 

هکتار مرتع و جنگل طبیعی است.
ساالنه افزون بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تُن انواع سیب در سمیرم تولید و 
بخش زیادی از آن به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر 
می شود. این شهرستان با اشتغال ۹۰ درصدی در بخش کشاورزی 
دارای چهار بخش، ۶ شهر و ۱۵۰ آبادی و روستا بوده و در ۱۶۰ 

کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.

در  شهرستان  این  امداد  یگان  ماموران  نایین گفت:  انتظامی  فرمانده   
بازرسی از یک دستگاه تانکر حمل گاز در محور اردستان به نایین، یک 
محموله کاالی قاچاق به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

سرهنگ هادی کیانمهر افزود: در بازرسی از این خودروی حامل کاالی 
قاچاق، ۶۵ هزار و ۹۲۱ قلم لوازم آشپزخانه، ۱۳ هزار و ۷۷۰ قلم لوازم 
آرایشی، ۱۲۸ عدد اسباب بازی الکترونیکی، ۱۵ هزار و ۸۴ قلم لوازم 
الکترونیکی، ۶ هزار و ۶۲۵ قطعه لوازم تلفن همراه و ۳۶ دستگاه لپ 

تاپ کشف شد.
وی گفت: در این عملیات، راننده تانکر که قصد ارسال این لوازم را 
از استان های شرقی به مرکز کشور داشت، دستگیر و به مراجع قضایی 

تحویل داده شد.
به گزارش ایرنا؛ روزانه افزون بر ۲۵ هزار دستگاه خودرو از جاده های 
از  یکی  شهرستان  این  شرافت  شهید  گلوگاه  و  می کنند  عبور  نایین 
ایستگاه های مهم کشف کاالی قاچاق و مواد مخدر در کشور محسوب 
می شود. ایستگاه بازرسی شهید شرافت در کیلومتر ۱۵ جاده نایین به 

اردکان واقع است.

با حضور معاون استاندار اصفهان:

سه طرح ورزشی و کشاورزی در سمیرم بهره برداری شد

معاون استاندار اصفهان:

دهاقان ظرفیت های خوبی در بخش کشاورزی دارد

اینفوگرافیک



The value of Iran’s annual 
petrochemical export is ex-
pected to reach $14 billion 
in the current Iranian cal-
endar year (ends on March 
20), the managing director 
of National Petrochemical 
Company (NPC) announced 
on Tuesday.
Making the remarks in a 
press conference on the 
sidelines of Iran’s 15th Inter-
national Exhibition of Plas-
tic, Rubber, Machinery, and 
Equipment (IRAN PLAST), 
Morteza Shah-Mirzaei said 
that the production by 68 
petrochemical complexes 
active in the country is ex-
pected to hit 65 million tons 
by the yearend, of which 30 
million tons is more than the 
domestic need and will be 

exported to the global mar-
kets.
The official further put the 
nominal capacity of the 
country’s petrochemical sec-
tor at over 140 million tons 
per year and said the figure 
is expected to reach 105 mil-
lion tons by the next Iranian 
year.
Technical knowledge for do-
mestic production achieved
Elsewhere in his remarks, 
the NPC managing director 
highlighted Iran’s noticea-
ble success in achieving the 
technical knowledge and 
technology for the domes-
tic production of parts and 
equipment as well as prod-
ucts required in the petro-
chemical sector and said, 
“Through achieving this 

knowledge for the domestic 
production, the process of 
offering required products 
will be accelerated”.
NPC is currently cooperating 
with knowledge-based com-
panies and research institu-
tions in this regard, he said, 
adding, “For example the 
company is moving toward 
domestic production of all 
required catalysts.”
Although he said that for 
those plans that should be 
implemented rapidly the NPC 
is currently importing some 
items.
“We imported $1.8 billion of 
petrochemical products re-
quired in different industries 
in the past year, the figure 
for this year is $1.5 billion; 
this decreasing trend and 

also the projects underway 
indicate that the imports will 
be zero by the next four-five 
years”, the official further 
stated.
Completing chain of value 
on agenda
Elsewhere in his remarks, 
Shah-Mirzaei mentioned the 
current government’s focus 
on domestic production and 
also the oil minister’s em-
phasis on completing the 
value chain and said the NPC 
has many plans to this end.
“We have many suggestions 
in this due. We have also 

prepared many incentives for 
the plans on completing the 
value chain of products and 
complementary industries, 

so that they will reach the 
desired result sooner”, the 
deputy oil minister stressed.
Events such as Iran Plast 
are some good opportuni-
ties in this regard, as they 
lay the ground for matching 
the technology centers and 
knowledge-based companies 
with the production units in 
line with materializing the 
value chain objectives, the 
official further underscored.

Iran’s 15th International Ex-
hibition of Plastic, Rubber, 
Machinery, and Equipment 
(IRAN PLAST) kicked off at 
the Tehran Permanent In-
ternational Fairground on 
Monday and will wrap up on 
Thursday.
The opening ceremony was 
attended by senior officials 
including Oil Minister Javad 
Oji, NPC Managing Direc-
tor Morteza Shah-Mirzaei, 
as well as some parliament 
members, and ambassadors 
of various countries in Teh-
ran.
As reported, more than 430 
domestic and foreign com-
panies from various coun-
tries 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-finished products as 
well as services.

Annual petchem export expected to hit $14b by late March

Nearly $1.8b allo-
cated to 14 prov-
inces during Rai-
si’s visits
The government has allocated 
over 440 trillion rials (about 
$1.79 billion) for funding 
various projects approved by 
President Ebrahim Raisi dur-
ing his 14 provincial visits 
since the beginning of the cur-
rent government incumben-
cy, the Iranian Planning and 
Budget Organization (PBO) 
announced on Tuesday.
According to PBO, the men-
tioned allocations will be fully 
paid to the designated prov-
inces by the Iranian calendar 
year 1403 (begins in March 
2024) as directives proceed 
and projects progress, IRNA 
reported.
Since the 13th government 
administration officially took 
office in August 2021 so far, 
President Raisi has visited 
14 provinces with his cabinet 
members to hold talks with 
local authorities and get in-
formed about the issues and 
problems of various provinces 
first hand. He plans to contin-
ue his visits to all of the coun-
try’s provinces.

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

Double Taxation 
Avoidance Agree-
ment inked between 
Iran, Finland
Iran and Finland have signed 
a Double Taxation Avoidance 
Agreement (DTAA) as the two 
countries are seeking the ex-
pansion of trade and business 
ties, Iranian Finance and Eco-
nomic Affairs Ministry’s news 
portal Shada reported.
The DTAA deal was signed on 
Monday during a visit of Finn-
ish Foreign Minister Pekka 
Haavisto to the Finance and 
Economic Affairs Ministry 
where he met Iranian Economy 
Minister Ehsan Khandouzi.
During this meeting, Khandou-
zi expressed dissatisfaction 
with the current level of trade 
between the two countries 
and said the DTAA could ena-
ble Iran and Finland to restore 
their economic relations to the 
pre-sanction levels.
“We believe that the econom-
ic relations between Iran and 
Europe should not be limited 
to the three European powers 
(Britain, France, and Germa-
ny), and our serious belief and 
desire is to be able to enter 
into wider economic interac-
tions with all the European 
countries, especially Finland,” 
the minister said.
He further hailed the human-
itarian stances adopted by 
Scandinavian countries like 
Finland, saying Iran hopes to 
increase its imports of phar-
maceuticals from the country 
as a result of signing the men-
tioned agreement.
Haavisto, for his part, under-
lined his country’s booming 
relations with Iran and said 
that senior government au-
thorities in the country are 
keen on expanding bilateral 
ties.
The Islamic Republic of Iran 
has so far concluded 51 agree-
ments with other countries 
to avoid double taxation, and 
several such agreements are 
also ready for official signing 
in the near future.
The treaty with Finland comes 
amid Iran’s efforts to provide 
certainty for business and 
trade activity and to strength-
en economic ties with the rest 
of the world as the country 
uses increased trade revenues 
to offset the impacts of Amer-
ican sanctions on its crude 
exports.

Tehran, Muscat ex-
plore avenues of eco-
nomic cooperation

Iranian Industry, Mining and 
Trade Minister Reza Fatemi-
Amin and Oman’s Minister of 
Foreign Affairs Sayyid Badr 
Bin Hamad Bin Hamood Al 
Busaidi held talks on Tuesday 
to discuss ways for expanding 
ties between the two coun-
tries.
Fatemi-Amin is visiting Oman’s 
capital Muscat on top of a 
high-ranking trade delegation 
to attend the 19th Iran-Oman 
Joint Economic Committee 
meeting which is being held 
during February 8-9, the por-
tal of Industry Ministry Shata 
reported.
Speaking in the meeting, Al 
Busaidi expressed his coun-
try’s readiness for expanding 
economic relations with the 
Islamic Republic of Iran.
Fatemi-Amin also underlined 
the close relations between 
the two countries and said: 
“We have long-standing rela-
tions based on friendship and 
mutual closeness with Oman, 
and these friendly relations 
will pave the way for the pro-
motion of trade relations.”
As IRNA reported, Iran and 
Oman are expected to sign 
a series of agreements to 
expand cooperation in vari-
ous economic fields during 
the two countries’ economic 
committee meeting which is 
chaired by Fatemi-Amin and 
Omani Minister of Commerce, 
Industry, and Investment Pro-
motion Qais bin Mohammed 
Al Yousef.
According to Farzad Piltan, 
the director-general of Iran’s 
Trade Promotion Organiza-
tion (TPO)’s Office of Arabian 
and African Countries, on the 
first day of the joint commit-
tee meeting, the two sides’ 
preliminary and expert dele-
gations held talks in various 
sectors, including economic, 
trade, banking, transport, en-
ergy, health, treatment, and 
agriculture.
Stating that the talks were held 
in the form of five expert com-
mittees, the official said: “The 
two sides reached agreements 
in various fields, and the talks 
are expected to continue on 
the second day of the summit 
in other areas, including cul-
tural, educational, scientific 
and technological.”
During his visit to Oman, 
Fatemi-Amin is scheduled to 
meet with the private sector 
and political and economic 
officials of the Kingdom of 
Oman, including the minister 
of Commerce, Industry and 
Investment Promotion, the 
minister of Health, the min-
ister of Economy, Foreign 
Affairs, Energy and Minerals 
and the minister of Transport, 
Communications and Infor-
mation Technology of Oman 
and the heads of Oman’s free 
and special economic zones 
to discuss the latest state of 
economic and trade relations 
between the two countries.
Prior to his visit to Oman, 
Fatemi-Amin had traveled 
to the United Arab Emirates 
(UAE) this week to attend Expo 
Dubai.
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 Head of Iran-Syria Joint Chamber 
of Commerce has said the two 
countries plan to increase their 
trade turnover to $500 million in 
2022, the portal of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) reported.
According to Keyvan Kashefi, the 
trade between the two countries 
experienced a 90-percent rise in 
the first nine months of the cur-
rent Iranian calendar year (March 
21-December 21, 2021) compared 
to the same period in the previous 
year.
He put the trade between the two 
sides during the above-mentioned 
nine months at $190 million, say-
ing that the economic exchanges 
between the two countries are cur-
rently following an upward trend.
Kashefi noted that the govern-
ments of the two countries are 
taking positive measures in vari-
ous areas including transportation, 
banking relations, and visa issu-
ance for traders in order to facili-
tate the business exchanges.
According to the official, currently, 
up to eight percent of all the prod-
ucts that are exported from Iran to 
Iraq end up in the Syrian market, 

not being recorded as imports 
from Iran.
Earlier in January, Iranian Transport 
and Urban Development Minister 
Rostam Qasemi who had visited 
Damascus announced that Iran 
and Syria have reached primary 
agreements for the establishment 
of a joint free zone and a joint bank.
The decisions for the establish-
ment of the mentioned entities 
were made during a three-day visit 
of the Iranian minister to Syria.
Qasemi, who headed a high-rank-
ing delegation in the visit to Syria, 
met with senior officials from the 
Arab country including President 
Bashar al-Assad, Foreign Minister 
Faisal Mekdad, and Minister of 
Economy and Foreign Trade Mo-
hammad Samer al-Khalil.
Referring to his meeting with As-
sad in Damascus on January 14th, 
Qasemi said, “During the meeting 
with the Syrian president, the eco-
nomic issues of this country, as 
well as the current obstacles and 
problems in the economic relations 
between Iran and Syria were dis-
cussed. A joint committee is set to 
be formed between Iran and Syria 
[to resolve such problems].”

Iranian tire manufacturers pro-
duced 20.161 million car tires in 
the first 10 months of the current 
Iranian calendar year (March 21, 
2021-January 20, 2022), IRNA 
reported.
This number of produced tires 
weighed over 217,426 tons, with 
a three percent drop year on year.
According to the statistics, in 
the mentioned period, 127,077 
tons of passenger car tires were 
produced, showing a five per-
cent fall year on year. Meanwhile, 
some 23,199 tons of truck tires 
were also produced, indicating a 
12-percent growth.
Production of the tires of light ag-
ricultural vehicles experienced a 
decline of 22 percent to stand at 
2,822 tons, while that of the heavy 
ones also declined five percent to 
stand at 14,252 tons.
Production of the tires of road 
building and industrial vehicles 
also fell 23 percent to 4,092 tons 
in the period under review.
In the first 10 months of the 
present year, 15,897 tons of bi-
cycle and motorcycle tires were 
produced, showing 15 percent 
growth. The tire industry has a 

60-year history in Iran. Currently, 
11 tire manufacturing companies 
are active across the country 
that produce tires for passenger 
cars, trucks, buses, vans, road 
construction, and agriculture ma-
chinery, as well as bicycles and 
motorcycles in addition to other 
types of tubes.
Some15,000 people are direct-
ly employed in this industry and 
more than 250,000 people are in-
directly involved in the value chain 
of this industry.
The Iranian tire industry, despite 
the continuation of sanctions and 
the coronavirus pandemic condi-
tions, as well as some domestic 
restrictions, has been following a 
thriving and successful path over 
the past few years.
In addition to the successes 
achieved in terms of the output 
amount, Iranian tire manufac-
turers have entered new areas 
including production of the wide-
base tires and the tires of SUVs.
Wide base tires, which are a new 
generation of heavy vehicles’ 
tires, have been produced for the 
first time in West Asia by Iranian 
producers.

Iran, Syria target $500m of trade in 2022Over 20m car tires produced in 10 months

The official 
further put the 
nominal ca-
pacity of the 
country’s petro-
chemical sec-
tor at over 140 
million tons per 
year and said 
the figure is ex-
pected to reach 
105 million 
tons by the next 
Iranian year



As announced by the head of Iran 
Small Industries and Industrial Parks 
Organization (ISIPO), 1,717 idle in-
dustrial units have been revived in 
the industrial parks and zones of the 
country since the beginning of cur-
rent Iranian calendar year (March 21, 
2021).
Ali Rasoulian said the figure is hoped 
to reach 2,000 units by the end of the 
present year.
Putting the number of idle units in 
the industrial parks and zones at 
12,067 at the moment, the official 
said that 62 percent of these units 
can be revived.
The number of idle units has dropped 
18 percent in the current year, he 
added.
The ISIPO head has previously an-
nounced that 1,557 stagnant and 
semi-active units returned to the 
production cycle in the industrial 
parks with a financing of 35 trillion 

rials (nearly $130 million), providing 
employment for 27,000 people, in 
the last Iranian calendar year.
With the aim of reactivating stagnant 
units or units that are operating below 
capacity, 900 consultants from the 
private sector and knowledge-based 
companies were selected in the form 
of industry clinics across the country 
to recognize the weaknesses of these 
units, Rasoulian stated.
“Despite the two major challenges of 
sanctions and coronavirus pandem-
ic, which imposed severe restrictions 
on the country, we tried to activate 
domestic capacities by turning to 
localizing the technology of manu-
facturing parts and equipment”, he 
added.
Sanctions have caused problems 
for financial exchanges and the ex-
port of goods to other countries, he 
said, adding, “The negative effects 
of coronavirus pandemic on various 

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

10 Evidence-Based Health Benefits of Bananas

Foolad beat Persepolis to win Iran’s Super Cup
Foolad Khuzestan football team defeated 
Persepolis 1-0 to win Iran’s Super Cup 
on Monday.
In the match held in Sirjan, Kerman Prov-
ince, Malian defender Moussa Coulibaly 
scored the solitary goal of the match with 
a header in the 18th minute.
Persepolis were reduced to 10 men in 
the 63rd minute after Mehdi Shiri re-
ceived his second yellow card.
Shortly after, Foolad dominated the 

match and created several chances but 
failed to score In the 81st minute, Foolad 
midfielder Hamid Bouhamdan was sent 
off due the second yellow card.
The Iranian Super Cup is an Iranian as-
sociation football trophy awarded to the 
winner of a match between the Persian 
Gulf Pro League’s season champions 
and the winners of the Hazfi Cup. It is 
similar to numerous other Super Cup 
tournaments held in other countries.
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The value of trade exchanges be-
tween Iran and Russia in 2021 topped 
$4 billion to register a dramatic 81.7 
percent hike as compared to the pre-
vious year, data released by Russia’s 
customs showed.
According to the Federal Customs 
Service of Russia (FCS), trade turno-
ver between Iran and Russia reached 
$4.035 billion in 2021, Mehr News 
Agency reported.
In this period, the value of Russia’s 
exports to Iran hit $3.068 billion, re-
cording a 2.2 percent rise while the 
country’s imports from the Islamic 
Republic stood at $967.3 million, reg-
istering a 21.4 percent growth.
Accordingly, Iran’s share of the Rus-
sian Federation’s total trade turnover 
increased from 0.4 percent in 2020 to 
0.5 percent in 2021.
Iran and Russia have been taking se-
rious steps for boosting their mutual 
trade over the past few years.
In late January, Iranian President 
Ebrahim Raisi had said that the Islam-
ic Republic and Russia have reached 
an agreement to boost the trade be-
tween the two countries up to $10 
billion. “We agreed to remove trade 
barriers and boost the economic ex-
changes between the two countries. 

Currently, the level of mutual trade is 
not acceptable, so the two countries 
agreed to increase trade to $10 bil-
lion a year,” Raisi said on January 21, 
upon arrival to Tehran after a two-day 
visit to Moscow.
The president also noted that the two 
sides had also discussed monetary 
and banking issues during his talks 
with Russian officials.
“The two countries can take steps 
to break the dominance of the dollar 
over monetary and banking relations 
and trade with the national currency,” 
Raisi stressed.
The two countries also agreed to 
identify mutual agricultural capaci-
ties as well as suitable areas for the 
exchange of agricultural products in 
order to increase the level of trade in 
the agricultural sector, according to 
the official.
He went on to say that the Islamic 
Republic of Iran has very good capac-
ities in the field of transit and trans-
portation, saying: “During this visit, 
it was agreed to activate the north-
south corridor. This transit route will 
make the time and distance of trans-
iting goods from Russia and different 
northern countries to the southern 
regions much shorter.”

Bananas are incredibly healthy, convenient, de-
licious, and one of the most inexpensive fresh 
fruits you can buy. This makes them an excellent 
choice for anyone interested in eating healthy.
Bananas contain many essential nutrients and 
may benefit weight loss, digestion, and heart 
health.
Here are 10 science-based health benefits of ba-
nanas.
1. Rich in nutrients
Bananas contain a fair amount of fiber and sev-
eral antioxidants. One regular-sized banana (126 
grams) also boasts (1Trusted Source):
• Calories: 112
• Fat: 0 grams
• Protein: 1 gram
• Carbs: 29 grams
• Fiber: 3 grams
• Vitamin C: 12% of the Daily Value (DV)
• Riboflavin: 7% of the DV
• Folate: 6% of the DV
• Niacin: 5% of the DV
• Copper: 11% of the DV
• Potassium: 10% of the DV
• Magnesium: 8% of the DV
One banana provides about 112 calories and con-
sists almost exclusively of water and carbs. They 
hold little protein and no fat.
2. May improve blood sugar levels
Bananas are rich in soluble fiber. During diges-
tion, soluble fiber dissolves in liquid to form a 
gel. It’s also what gives bananas their sponge-like 
texture (3Trusted Source).
Unripe bananas also contain resistant starch, 
which isn’t digested by your body (2Trusted 
Source).
Together, these two types of fiber may moderate 
your blood sugar levels after meals. Plus, they 
may help regulate your appetite by slowing the 
emptying of your stomach (4Trusted Source).
This means that despite their higher carb content, 
bananas won’t cause major spikes in blood sugar 
levels in healthy individuals. However, while peo-
ple with diabetes can enjoy bananas, it’s not rec-

ommended to enjoy a large portion in one sitting.
3. May support digestive health
Dietary fiber has been linked to many health ben-
efits, including improved digestion. One medi-
um-sized banana provides about 3 grams of fiber 
(1Trusted Source).
4. May aid weight loss
No study has directly tested bananas’ effects 
on weight loss. However, this popular fruit does 
have several attributes that could make it a 
weight-loss-friendly food.
First, bananas have relatively few calories. The 
average banana has just over 100 calories, yet 
it’s nutritious and filling (1Trusted Source).
Eating more fiber from vegetables and fruits has 
repeatedly been linked to lower body weight and 
weight loss (4Trusted Source, 9Trusted Source, 
10Trusted Source).
Furthermore, unripe bananas are packed with 
resistant starch, so they tend to be filling and 
reduce your appetite. 
5. May support heart health

Potassium is a mineral that’s vital for heart health, 
especially blood pressure management. Despite 
its importance, few people get enough potassium 
in their diet (12Trusted Source).
Conveniently, bananas are a great source of 
potassium, with a medium-sized banana (126 
grams) providing 10% of the DV (1Trusted 
Source).
A potassium-rich diet can help lower your blood 
pressure. Plus, according to older research and 
animal studies, people who eat plenty of potassi-
um have up to a 27% lower risk of heart disease 
(13Trusted Source, 14Trusted Source).
6. Full of antioxidants
Fruits and vegetables are excellent sources of di-
etary antioxidants, and bananas are no exception.
They contain several types of potent antioxi-
dants, including flavonoids and amines (3Trusted 
Source).
These antioxidants are linked to many health 
benefits, such as a reduced risk of heart disease 
and degenerative illnesses (16Trusted Source, 

17Trusted Source).
7. May help you feel fuller
The soluble fiber in bananas may help keep you 
full by adding bulk to your digestive system and 
slowing digestion (16Trusted Source).
Additionally, bananas are relatively low in calories 
for their size (1Trusted Source).
Combined, the low calorie and high fiber con-
tents of bananas make them a more filling snack 
than other foods like processed or sugary boxed 
snacks (17Trusted Source).
Protein is also filling, but bananas are low in 
this macronutrient. So, for a hunger-fighting 
snack, try eating a sliced banana with pro-
tein-rich foods like Greek yogurt, or blend a ba-
nana into a protein shake (16Trusted Source). 
8. May improve kidney health
Potassium is vital for healthy kidney function 
and blood pressure regulation (19Trusted 
Source).
As great dietary sources of potassium, bananas 
could be especially beneficial when it comes to 
keeping your kidneys healthy.
9. May support exercise recovery
Bananas are sometimes referred to as the per-
fect food for athletes. This is largely due to their 
content of easily digested carbs, as well as the 
minerals potassium and magnesium, both of 
which act as electrolytes (20Trusted Source).
10. Easy to add to your diet
They make a great addition to yogurt, cereal, 
and smoothies. You can even use them in place 
of sugar in your baking and cooking.
The bottom line
Bananas are a popular fruit with many potential 
health benefits. 
They may boost your digestion and heart health 
thanks to their fiber and antioxidant contents. 
Plus, they may support weight loss because 
they’re relatively low in calories, nutrient dense, 
and filling.
Both ripe, yellow bananas and unripe, green 
bananas can satisfy your sweet tooth and help 
keep you healthy.

Trade between 
Iran, Russia exceeds $4b in 2021

President inaugu-
rates hundreds of ru-
ral water, electricity 
supply projects
Hundreds of rural water and elec-
tricity supply projects were inau-
gurated in the presence of Pres-
ident Seyyed Ebrahim Raeisi on 
Monday morning at the Ministry 
of Energy via video conference.
During the ceremony, the opera-
tion of portable solar generators, 
which have been delivered to 
10,000 nomadic families, also 
began.
Raeisi officially inaugurated water 
supply projects to 480 villages, 
and electricity supply projects to 
211 villages. The president also 
ordered the start of the executive 
operation of the “Jihad of Water 
Supply” to 10,000 villages.

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

15th Iran Plast Inter-
national Exhibition 
kicks off in Tehran
The 15th Iran Plast International 
Exhibition started on Monday 
with the participation of 430 do-
mestic and foreign companies in 
the four groups of raw materials, 
machinery, manufactured and 
semi-manufactured goods, and 
technical and engineering servic-
es.
The exhibition opened on Monday 
morning in the presence of Irani-
an oil Minister Javad Owji, Iranian 
members of Parliament, ambas-
sadors and deputy oil ministers, 
and the owners and industrialists 
of the petrochemical industry at 
the Tehran Permanent Interna-
tional Fairgrounds.

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

First Monabat Muse-
um of Iran inaugu-
rated in Kermanshah

The first Monabat Museum of 
Iran was inaugurated in Ker-
manshah, western province of 
Kermanshah, on Sunday. Mon-
abat (Iranian wood carving) is a 
branch of wood industry that is 
considered as an artistic tech-
nique.
Speaking in the inaugural cere-
mony, Jabbar Gohari, the head of 
the provincial Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Organ-
ization said that the Museums 
and Historical Moveable Proper-
ties Department of the Cultural 
Heritage, Tourism and Handi-
crafts Ministry issued the per-
mission for the establishment of 
the museum thanks to the efforts 
undertaken by the private sector.

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

Iraq, Iran Panels 
to Meet on Gen. 
So le imani
 A joint Iranian and Iraqi com-
mittee will meet in Baghdad 
Tuesday to pursue the case of 
the U.S. assassination of top an-
ti-terror commander Lt. General 
Qassem Soleimani and his com-
panion, an official said.
Kazem Gharibabadi, the Iranian 
Judiciary chief’s deputy for in-
ternational affairs, said the new 
round of negotiations will con-
tinue for two days in the Iraqi 
capital. Lt. General Soleimani, 
the former commander the Is-
lamic Revolution Guards Corps 
Quds Force, was martyred to-
gether with his companions in 
a US drone strike that target-
ed Baghdad in January 2020. 
The attack came while General 
Soleimani was paying an official 
visit to the Iraqi capital.
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مرضیه محب رســول:   این زمستان سهم 
قیمت های متالطم فصلی به سیب زمینی رسید 
یکی از با ثبات ترین اقالم کشاورزی در سال های 
اخیر این در روزهای اخیر به دالیلی قیمت های 
باالی ده هزار تومان را تجربه کرد و پس از برنج با 
17 درصد سیب زمینی رده دوم شیب تند گرانی با 
یازده درصد تورم را به دست آورد. در بلند مدت اما 
رکوردها بیش از این است تازه ترین گزارش مرکز 
آمار ایران در مورد قیمت کاالهای خوراکی نشان 
می دهد که این کاال نسبت به دی ماه سال قبل 
افزایش بیش از 1۰۰ درصدی داشته است. طبق 
این گزارش قیمت هر کیلو سیب زمینی در دی 
ماه پارسال به طور متوسط حدود ۵1۰۰ تومان 
بوده که ۹7۰۰ تومان در آذرماه امسال رسیده و 
نرخ 1۰ هزار و ۶۰۰ تومان در هر کیلو در دی ماه 
امسال ثبت شده است. هر کیلو سیب زمینی در 
دی ماه امسال تا 1۳ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت 
خورده است. در بهمن رکورد شکنی این محصول 

ادامه دار است.
 دالیل این وضعیت تقریباً با سایر موارد پیشین 
مشترک است خسارت های ناشی از رخدادهای 
طبیعی مانند سیل، خشکسالی و داللی و نبود 
پیش بینی پذیری و استراتژی های تنظیم بازاری 
از سوی متولیان. پس از سال ها باال و پایین شدن 
قیمت پیاز و گوجه شاید کسی از مسوالن فکرش 
را نمی کرد باید برای سیب زمینی هم برنامه تولید 
و پیش بینی مصرف در نظر گرفته شود. برخی از 
مسوالن تنظیم بازار و روسای اتحادیه های مربوط 
کمبود این محصول در بازار به دلیل خشکسالی 
و سیل را دلیل این ماجرا می دانند از جمله نایب 
رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
می گوید: در چند سال گذشته به دلیل مشکل 
بی آبی و کم آبی اصفهان، میزان تولید سیب زمینی 
در اصفهان بسیار کاهش و یا حتی به صفر رسیده 
است. این در حالی است که علی رغم خشکسالی 
ها در برخی از مناطق اســتان اصفهان از جمله 
فریدون شــهر و تیران همچنان محصول قابل 
توجهی در تابستان امســال برداشت شده است 
بر اساس آنچه ایمان فیروزنیا، مدیر امور زراعت 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در مهرماه 
امسال اعالم کرد استان اصفهان با سطح کشت 
نزدیک به 11۰۰۰ هکتار ســیب زمینی تولید 

پاییزه )حدود 11 درصد سطح زیر کشت سیب 
زمینی تولید پاییزه کشــور( و بــرآورد تولیدی 
حدود ۳2۰۰۰۰ تن )معادل ۹ درصد تولید پاییزه 
کل کشور( یکی از قطب های تولید این محصول 
در کشور است. مدیر امور زراعت سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان افزود: این محصول 
حــدوداً از نیمه بهار تا اوایل تیــر ماه در مناطق 
سردسیر اســتان عمدتاً شهرستان های فریدن، 
سمیرم، فریدونشهر، چادگان، بوئین و میاندشت، 
خوانسار، گلپایگان و تیران و کرون کشت می شود. 
پس تولیــد آنقدرها هم که ادعا می شــود کم و 
محدود نیست کشت سیب زمینی در سایر مناطق 

هم ظاهراً کفاف مصرف داخلی را می دهد.
همچنین در کرمــان علی رغم ســیل مخرب 
هفته های اخیر امــا همچنــان 17۰ هزار تن 
محصول سیب زمینی در جنوب کرمان در حال 
برداشت است این در شرایطی است که در برخی 
از مناطق این استان خســارت های کشاورزی 
گسترده ای به واسطه ســیل اتفاق افتاده است 
وسعت سیل در این استان به حدی است که گفته 
می شود در برخی از مناطق از جمله قلعه گنج و 
رودبار تقریباً اثری از مزارع و زمین های کشاورزی 
و گلخانه ها باقی نماینده است. سیل در مناطقی 
قنات ها کانال های کشاورزی و پمپ های آب را 
محو کرده و همه چیز تقریباً نابود شده است اما 
همچنان پیش بینی برای ورود محصول این استان 
وجود دارد حتی مدیرکل دفتر سبزی ها و گیاهان 

جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در پاییز امسال 
اعالم کرد هیچ کاهش محصولی بر اثر سرمازدگی 
وجود ندارد به گفته وی برداشت ۵ میلیون و ۵۴۴ 
هزار تنی سیب زمینی از سطح 1۴۹ هزار هکتار 
از اراضی در سال گذشته، موجب افت قیمت این 
محصول شده و به همین دلیل امسال دولت هیچ 
محدودیتی برای صادرات این محصول نخواهد 
داشت. و این درست همان نقطه ای است که بحران 
آغاز می شــود در طی ماه های اخیر ایران رکورد 
صادرات سیب زمینی را جا به جا کرده است جالب 
است بدانید ایران در سال 2۰21 ایران معادل ۸۵۵ 
هزار تن سیب زمینی به بازار جهانی صادر کرد که 
از این منظر در جمع ۵ کشور بزرگ صادرکننده 
این محصول کشاورزی در جهان قرار گرفته است. 
این جایگاه اما نه به نفع کشاورزان و تولید کنندگان 
بوده و نه مردم تنها ذی نفع ایــن ماجرا دالالن 
هستند. این رونق داللی البته شوک های قیمتی 
را هم در پیش رو قرار داد قیمت در بازار اصفهان 
تنها در دو هفته به 1۹ هزار تومان رسید. پس از این 
شوک بالفاصله سیب زمینی در لیست کاالهای 
تنظیم بازاری قرار گرفــت و مطابق روال توزیع 
ارزانتر و سهمیه بندی شده آن در اصفهان آغاز 
شد توزیعی که بخش عمده آن از محل واردات 
1۰۰ هزار تن سیب زمینی از مزارع گواهی شده 
خارج از کشور انجام خواهد شد آنهم در شرایطی 
که بر اساس اعالم معاون بازرگانی سازمان تعاون 
روستایی اصفهان صادرات همچنان ادامه خواهد 

داشت چرا که به گفته توکلی صادرات سیب زمینی 
باید در حد متعادل انجام شــود. نمی توان اعالم 
کرد که صادرات ممنوع شــود؛ چون هم زمان با 
محدودیت صادرات، سیب زمینی مازاد روی دست 
تولیدکننده باقی می ماند و تولیدکنندگان بازار 
کشورهای خارجی را از دست می دهند. در این 
وضعیت دالالن چه در صادرات و چه در واردات 
این محصول ذی نفعان اصلی خواهند بود. پیچ 
و تاب خوردن فعالیت های دالالنه تقریباً در تمام 
موارد از شوک قیمت سیب زمینی دیده می شود 
چه آنجا که کشاورزان به کمترین قیمت ناچچار به 
فروش محصول خود می شوند و در سایه به صرفه 
بودن صادرات و نبود هیچ منع و ســقفی بخش 
عمده ای از محصوالت خریداری شده از کشاورزان 
به جای دپو در انبارها راهی کشورهای همسایه 
می شود و چه آنجا که دولت شتاب زده برای مهار 
قیمت ها واردات را اولیه گزینه اعالم می کند در این 
میان مردم ترسیده و نگران خریدهای هیججان 
زده و بیشتر از نیاز را پی می گیرند و بازار نه تنها 
تنظیم نمی شــود که هر روز تب خریدها تندتر 
می شود و در بازار نابسامان با رخدادهای تکراری 
همچنان جای خالی سیاست های بلند مدت و 

برنامه ریزی های دقیق خالی است
 دالالن هم البته در این میان بی نصیب نمانده اند 
و فعاالن بازار می گویند سیب زمینی های اصالحا 
کهنه به مدد گرانی محصوالت نو به قیمت های 
چندین برابری در حال فروش به مشتریان هستند 
و البته تیر آخر برای خالص شدن از این بحران هم 
همان نسخه همیشگی توزیع سیب های تنظیم 
بازاری و واردات در دست اجراست. با کمی دقت 
به خوبی مشاهده می شود که آنچه روزگاری بر سر 
بازار گوجه و برخی دیگر از محصوالت کشاورزی 
آمد و جهش قیمت ها را رقم زد برای سیب زمینی 

هم تکرار شده است
دالیل مختلفی برای افزایش قیمت سیب زمینی 
عنوان می شود، از مهم ترین آن ها سیالب اخیر در 
جنوب کشــور که موجب آسیب به مزارع سیب 
زمینی به ویژه در کرمان شد و فعالیت بی قاعده 
دالالنی که سیب زمینی را با نازل ترین قیمت از 
کشــاورزان خریداری و در انبارها دپو کرده اند و 
اکنون با استفاده فرصت پیش آمده در حجم کم 

عرضه می کنند.

06
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان از افتتاح 1۵ طرح آبرسانی 
روستایی در هشت شهرستان این استان به مناسبت گرامیداشت دهه فجر 
خبر داد. هاشم امینی افزود: این طرح ها افزون بر سه هزار و 1۰۰ خانوار 
را در شهرســتان های اصفهان، تیران و کرون، جرقویه، خور و بیابانک، 

سمیرم، اردستان، فریدن و فریدونشهر زیر پوشش قرار خواهد داد.
وی اعتبار اجرای پروژه های یاد شده را بالغ بر 1۵ میلیارد و یکصد میلیون 
تومان برآورد کرد و ادامه داد: تمام این رقم از منابع دولتی تأمین شده 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان اظهارداشت: آبرسانی 

پایدار به روستاها، ارتقای رفاه و بهداشت، جلوگیری از مهاجرت و رفع 
کمبود آب از جمله مهم ترین مزایای این پروژه ها به شمار می رود.

امینی خاطرنشــان کرد: ایجاد حجم قابل قبول ذخیــره آب، افزایش 
رضایت مندی مشترکان، جلوگیری از هدر رفت و آسان سازی ذخیره 
آب آشــامیدنی از دیگر ثمرات 1۵ طرح آبرســانی روســتایی امسال 
محسوب می شود. وی اظهارداشت: در قالب پروژه های مورد اشاره حدود 
2۶ کیلومتر خطوط انتقال آب احداث و بالغ بر پنج کیلومتر اصالح شبکه 

صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان اضافه کرد: همچنین یک هزار 
و ۵۰۰ متر توسعه شبکه آبرسانی و راه اندازی هشت ایستگاه پمپاژ آب 

انجام گرفت.
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان یک میلیون و 1۸۰ هزار مشترک 

را زیر پوشش دارد.
همه ساله از 12 بهمن سالروز ورود امام خمینی )ره( به میهن در سال 
1۳۵7 تا 22 بهمن ســالروز پیروزی انقالب اسالمی، دهه فجر نامیده 

می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان به مناسبت 
دهه فجر؛

۱۵ طرح آبرسانی 
 روستایی در استان به 

بهره برداری رسید

عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزی شهرســتان اصفهان 
گفت: اگرچه بعد از دو سال تنها 
12 روز برای کشت غله در شرق 
اصفهان آب از ســد زاینده رود 
رهاسازی شده، اما برداشت های 
غیرمجاز در باالدست حتی یک 
روز متوقف نشده است. حسین 
محمدرضایــی، دربــاره برخی 
انتقادات مبنی بر بازگشایی سد 
زاینده رود برای کشاورزان شرق 
اصفهان در اســتان باالدست، 
اظهار کرد: به طورقطع حتی یک 
قطره از منابع حوضه زاینده رود 
بی صاحب نیســت و آب ســد 
زاینده رود اصفهان هر زمان که 
نیاز باشد برای تأمین حقابه های 
کشاورزی و تا جای ممکن برای 
تأمیــن حقابه محیط زیســت 
رودخانــه و تــاالب بین المللی 

گاوخونی رهاسازی خواهد شد.
وی بــا تأکید بر اینکــه تعریف 
حقابه در قانــون توزیع عادالنه 
آب روشن اســت، افزود: باغات 
تــازه تأســیس و پمپاژهــای 
غیرقانونی و طرح های توســعه 
و انتقــال آب بین حوضــه ای 
بعد از ســال ۶1 هیچ حقابه ای 
از زاینده رود نداشــته و ندارند، 
اما متأسفانه در چهار دهه اخیر 
برخی بهره برداران بدون حقابه، 

مدعی حقابه داری شده اند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزی شهرســتان اصفهان 
افزود: از سد چم آسمان واقع در 
استان اصفهان آب شرب اصفهان 
بزرگ، آب شرب و صنعت استان 
یزد و حتی شهرستان دلیجان از 
استان مرکزی در تمام ایام سال 

تأمین می شود.
وی گفت: اگر بنا بر ادعا باشــد، 
اصفهان مدعی ترین اســتان در 
آبرسانی به همسایگان خودش 
است و هرگونه که وزارت نیرو با 
اصفهان تعامل کند، همان گونه 
در سایر حوضه های آبریز، استان 
اصفهان با اســتان های مجاور 

خود تعامل خواهیم کرد.
محمدرضایی با اشــاره به اینکه 
امروز اســتان اصفهــان مطابق 
قوانین جاری کشور، قوه قضائیه 
و قوه مجریــه، مطالبات قانونی 
حقابه داران حوضه زاینده رود را 
از مسیر قضایی و اجرایی دنبال 

می کند.
وی با تأکید بــر اینکه پایداری 
زیســت محیطی  جریــان 
رودخانه های کشور از بدیهیات 
قانــون اســت، اظهــار کــرد: 
به طورقطــع برای آنچــه قانون 
و دســتورالعمل موجود است، 
هیچ گاه نه از سیاست بازان خام و 
نه از افراد جویای نام نظرخواهی 
نخواهد شد و قانون در اداره امور 
جاری کشور فصل الخطاب است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزی شهرســتان اصفهان 
تصریح کرد: اگرچــه بعد از دو 
ســال تنها 12 روز برای کشت 
غله در شرق اصفهان آب از سد 
زاینده رود رهاســازی شده، در 
حالیکه برداشت های غیرمجاز 
در باالدســت حتی یــک روز 

متوقف نبوده است.
وی با بیان اینکــه تنها 2 درصد 
از جمعیت اســتان باالدست در 
حوضه زاینــده رود و ۹۸ درصد 
آن در حوضــه کارون قرار دارد، 
گفت: غیرقانونی و غیرمنطقی و 
غیرکارشناسی است که افرادی 
به دنبال تأمین آب شــرب ۵۰ 
درصد از اســتانی که ۹۸ درصد 
جمعیــت آن در حوضه کارون 
مستقر است، از زاینده رودی که 
طی 2 سال فقط 1۰ روز آب در 

آن جاری بوده، باشند.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزی اصفهان:

برداشت های غیرمجاز 
باالدست زاینده رود 
متوقف نشده است

پریســا جمدی :   مختصات دورکاری تاحدی با کارکردن به 
شیوه حضوری متفاوت است. کسانی که می خواهند به افراد موفق 
و شایسته ای در حوزه دورکاری بدل شوند، باید نظم و مقرراتی 
جدی برای خود در نظر بگیرند و متفاوت تر از شاغالن معمولی 

تالش کنند تا در کارشان موفق شوند.

  مزایای دورکاری
برای کارفرمایان و شرکت های مختلف، جذب نیروهای دورکار 
بسیار سودآور اســت. هزینه ها به شکل درخور توجهی برای این 
دسته از دوســتان کاهش پیدا می کند؛ چون دیگر الزم نیست 
هزینه های مکان را بپردازند و نیازهای افراد شــرکت را تأمین 
کنند. عالوه براین، امکان جذب نیرو از نقاط جغرافیایی مختلف 
هم فراهم می شود و دست کارفرما در استخدام بازتر خواهد بود؛ 
مثالً اگر نیروهای کاری شرکتی از نقاط مختلف دنیا باشند، امکان 
اینکه همیشه کسانی برای پاسخ گویی به مشتریان حاضر باشند، 

به سادگی فراهم می شود.

  معایب دورکاری
دورکاری معایبی هم دارد که نمی توان از آنها چشــم پوشــید. 
درواقع، دورکاری روشی ایدئال برای گرداندن گروه کاری نیست. 
یکی از مشکالت عمده ای که بر سر راه این نوع از کارکردن وجود 
دارد، دشــواری ارتباطات اســت. مهارت های مدیریتی بسیار 
گسترده ای الزم است تا بتوان نیروهای کاری را از نقاط مختلف 
کشــور یا حتی دنیا باهم هماهنگ کرد. اگر تعامل و ارتباطات 
گروهی که به شــکل دورکاری فعالیت می کننــد، به خوبی در 
جریان باشد، بسیاری از مشکالت حل می شود. مدیریت گروه های 
دورکار به مهارت فراوانی نیاز دارد. اگر مدیریت در این زمینه قوی 

باشد، تعامل میان کارمندان و سرپرستانشان افزایش می یابد.
البته معایب دیگــری هم بــرای دورکاری وجــود دارد؛ مثاًل 
ممکن اســت که نیروهای کاری به ورطه انزوا بیفتند و کمی از 
انگیزه هایشان کاسته شود. اگر این افراد نظم و قانون را به خوبی 
در کارشــان در نظر نگیرند یا از خود به خوبــی مراقبت نکنند، 
فرسودگی شغلی و ازدست رفتن انگیزه های کاری بسیار محتمل 
خواهد بــود. با درنظرداشــتن نکاتی که دربــاره مزایا و معایب 
دورکاری گفته شد، نکاتی را در ادامه خواهید خواند که می توانند 

به افزایش بهره وری در زمان دورکاری کمک کنند.
برنامه ای سفت وســخت طراحی کنید: زمانی که به طور دورکار 
مشغول به فعالیت می شوید، به طراحی برنامه ای دقیق برای خود 
نیاز دارید. اگر برنامه ریزی نداشته باشید، ساعت ها و دقیقه ها از 
زیر دستتان لیز می خورند و نمی توانید بهره ور عمل کنید. واقعیت 
این است که چه خوشتان بیاید و چه نه، دورکاری به برنامه ریزی 
دقیقی نیاز دارد که مانع از فرســودگی شــغلی و ازدست رفتن 
انگیزه ها می شود. شاید فکر کنید داشتن برنامه ای سفت وسخت 
باعث می شود که محدود شوید و از خالقیت هایتان کاسته شود؛ 
اما این طور نیست. الزم ترین موضوع برای موفقیت در دورکاری، 
برنامه ریزی و متعهدشدن به آن اســت. هیچ وقت فریب این را 
نخورید که دورکاری یعنی کارکردن با پیژامه و لباس راحتی در 
منزل. بعضی ها فکر می کنند کــه دورکاری یعنی آزادی مطلق. 
خب، درست اســت و باید پذیرفت که نداشتن حضور فیزیکی 
در اداره یا شرکت ممکن است شــما را راحت تر کند؛ اما اگر فکر 
می کنید که دورکاری بدون نظم و مقررات به موفقیت می رسد، 
ســخت در اشــتباهید. در زمان دورکاری هم به تنظیم ساعت 
بیداری، رســیدگی به وضع ظاهری خود و شروع کار سر زمانی 
دقیق نیاز دارید. اگر این مقررات را برای خود وضع نکنید، حساب 
مدیریت زمان از دســتتان خارج خواهد شد و مرز میان زندگی 
شخصی و کاری تان گم می شود. نظم و آماده شدن برای کار در 
خانه در هر روز کاری، انگیزه هایتان را بیشــتر می کند و ازنظر 

ذهنی، شما را در وضعیت پویاتری قرار می دهد.
اولویت بندی را جدی بگیرید: زمانی کــه در محیطی فیزیکی 
حاضر نیستید و خبری از سلسله مراتب اداری نیست، پیگیری 
روند و جریان کاری و اولویت بندی ها دشوار می شود. به همین 
خاطر اســت که باید اولویت بندی دقیقی برای انجام وظایفتان 
داشته باشید؛ مثاًل تنظیم فهرست کارهایی که باید انجام دهید 
و کارهایی که باید دوِر انجام دادن آن ها خط بکشــید، ازجمله 
اقدامات مفید برای افزایش بهره وری دورکاری است. برای بهره ور 
عمل کردن، به ارتباط و تعامل با مدیران خــود و اولویت بندی 

وظایف نیاز دارید.
از ابزارهای کاری مناسب استفاده کنید: اگر بنا باشد که دورکاری 
کنید، باید ابزارها و تجهیزات مناسبی را هم در منزل داشته باشید؛ 
مثالً اهمیت دادن به ارگونومی میز، صندلی و ابزارهایی مانند رایانه 
به شما کمک می کند تا راحت تر کار کنید و بتوانید در طول کار 
به خوبی تمرکز داشته باشید. اگر بدانید که ارگونومی چیست و 
چطور می تواند به بهره وری تان اضافه کند، راحت تر و با جسمی 

سالم تر مشغول به کار خواهید شد.
مراقب خودتان باشــید: مراقبت از خود در دورکاری بسیار مهم 
است. باید طوری زندگی کنید که سطح انرژی تان متعادل باشد. 
آمارها نشان می دهد که دورکاران در مقایسه با کارمندان عادی 
مرخصی کمتری دارند. یعنی مثاًل زمانی که بیمار می شــوند، 

همچنان به کارکردن ادامه می دهند.

 https://aircall.io/blog/customer-
happiness/remote-productivity-tips/

دانستنی ها

چند توصیه اساسی برای افزایش بهره روی در زمان دورکاری

مدیران بخوانند و کارکنان بدانند

اقتصاد استان

چرا در اصفهان سیب زمینی به نزدیک بیست هزار تومان رسیده است!

رکورد شکنی یکی از با ثبات ترین اقالم کشاورزی در سال های اخیر

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان دلیل افزایش 
قیمت سیب زمینی را کشت سنتی آن دانست و گفت: اگر امروز 
در انبارها سیب زمینی نگهداری نشــود، شب عید به دلیل نبود 
موجودی باید این محصول را با قیمت ۵۰ هزار تومان خرید کنیم. 
علی مهرکش درباره دالیل افزایش قیمت سیب زمینی، اظهار کرد: 
موضوع اصلی این است که متأسفانه در فصل خرمن و برداشت 
سیب زمینی هیچ مقام و مسئولی به فکر فردا نیست. وی با بیان 
اینکه اصفهان پیش تر به میزان ســه ماه سیب زمینی موردنیاز 
کشور را تأمین می کرد، گفت: متأسفانه طی چند سال گذشته به 
دلیل مشکل بی آبی و کم آبی اصفهان، میزان تولید سیب زمینی در 

اصفهان بسیار کاهش و یا حتی به صفر رسیده است.
نایب رئیس اتحادیــه میادین میوه و تره بار اصفهــان ادامه داد: 
متأسفانه در زمان اوج داشت و برداشت سیب زمینی از اردیبهشت 
تا مهرماه در کشور هیچ مقام مسئولی به میزان این محصول توجه 
نمی کنند و بعد از برداشت و ورود به بازار بخشی از آن به جای انبار 

شدن به خارج کشور صادر می شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه در تولید محصوالت کشاورزی سرانه 
مصرف، ورود، کاشت و ... مشخص نیست و دلیل آن صنعتی نبودن 
کشاورزی کشور است، اظهار کرد: در این شرایط به یک باره متوجه 

می شویم با کمبود و یا نبود محصولی همچون سیب زمینی مواجه 
هستیم.

مهرکش ادامه داد: در این شرایط تنها باید از چهار انبار سیب زمینی 
نیاز کل کشور را تأمین کنیم که مجموع این محصول از یک هزارم 
نیاز کشور کمتر است و باید توجه داشت که این میزان سیب زمینی 
انبار شده احتکار نیســت، بلکه از قبل برای نیاز شب عید انبار و 
نگهداری شده است. وی گفت: اگر در انبارها سیب زمینی نگهداری 
نشود، شب عید باید سیب زمینی را با قیمت ۵۰ هزار تومان خرید 
کنیم. نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان 
اینکه امروز در میدان میــوه و تره بار اصفهــان قیمت هر کیلو 
سیب زمینی بین ۵۵۰۰ تا 11 هزار تومان عرضه می شود، اظهار 
کرد: قیمت سیب زمینی کهنه )انبارشده( بین ۵۵۰۰ تا ۸۵۰۰ 
تومان و قیمت ســیب زمینی نو که هزینه های تولید آن به دلیل 
روش قدیمی و ۵۰ ساله کشــت و داشت و برداشت باالست بین 

۹۵۰۰ تا 11 هزار تومان در میدان میوه و تره بار عرضه می شود.

وی اضافه کرد: متأسفانه درب مغازه ها با توجه به اینکه مشتری 
تشخیص نمی دهد، سیب زمینی موجود در بازار نو یا کهنه است، 
این محصول با یک قیمت و حتی با نرخ 2۰ هزار تومان هم فروخته 
می شود. مهرکش با پیش بینی قیمت سیب زمینی در بازار، گفت: 
تا پایان سرما سیب زمینی های نو با افزایش وزن و برداشت وارد بازار 
می شود و معتقدم با شروع فصل گرما آرامش به بازار سیب زمینی 
برگردد. وی با تأکید بر اینکه دیگر افزایش قیمت ســیب زمینی 
نخواهیم داشت، اظهار کرد: قدیمی ها سیب زمینی را محصول پا 
گوشتی می دانند که در کنار گوشت پخته می شود، بنابراین امروز 
گوشت کیلویی 2۰۰ هزار تومان دیگر سیب زمینی کیلویی 2 هزار 
تومان را قبول نمی کند. نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان با بیان اینکه هیچ کمبود ســیب زمینی در بازار نداریم، 
گفت: امروز هیجان خرید ســیب زمینی در بین مردم زیاد شده، 
چراکه وقتی قیمت محصولی اندکی افزایش می یابد، مردم شروع 

به خرید می کنند.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

سیب زمینی انبار نشود، شب عید ۵۰ هزار تومان می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان گفت: 2۶ نقطــه حادثه خیز در 
کالنشهر اصفهان شناسایی شده و اقدامات 
الزم برای رفع آن ها در حال انجام اســت. 
مهران زینلیان در حاشــیه جلســه ورای 
هماهنگی ترافیک استان اصفهان در گفت 
و گو با ایرنا افزود: پیش بینی می شود این 
نقاط حادثه خیز در شــهر اصفهان تا سال 
آینده برطرف شــود. وی با بیان اینکه در 
جلســه امروز نقاط حادثه خیز شهرستان 
شهرضا نیز مورد بررسی قرار گرفت، ادامه 
داد: 1۴ نقطه در این شهرســتان به عنوان 

نقطه حادثه خیز شناســایی و تاکنون ۸۰ 
درصد از آنها رفع شده است. زینلیان اظهار 
داشت: یکی از اقدامات شایسته ای که در 
این جلسه پیشنهاد شــد، نرم افزار پلیس 
یار بود که تحقق و راه انــدازی آن موجب 
استفاده از ظرفیت مشارکت مردم با پلیس 
خواهد شد. وی توضیح داد: شناسایی نقاط 
حادثه خیز و تخلفات شهری از مواردی است 
که پلیس با مشارکت مردم در این نرم افزار 
می تواند نسبت به برخورد با افراد متخلف به 
منظور ایجاد ایمنی بیشتر اقدام کند. وی 
همچنین با بیان اینکه ایجاد مســیرهای 
دوچرخه سواری در شهر اصفهان از اقدامات 
مثبت انجام شده در گذشته است، اضافه 
کرد: این مسیرها قرار است با انجام برخی 
اصالحات در نقاط کور شهری بهبود یابد تا 
این مسیر برای همگان به نحو مطلوب تری 

مورد بهره برداری قرار گیرد.

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اصفهان از افتتاح ۳۵ طرح آموزشی با ارتباط ویدئو 
کنفرانس با معاون اول رییس جمهور در هشتمین روز 

از دهه فجر در این استان خبر داد
مجید نسیمی افزود: این طرح ها در قالب 1۹۳ کالس 
درس با زیربنای سه هزار و 2۴1 مترمربع و با مشارکت 

خیران به بهره برداری رسید.
وی اظهار داشت: برای بهره برداری از این طرح ها که 
بخشی از آنها امروز و تعدادی دیگر در روزهای قبل در 
استان افتتاح شد درمجموع بالغ بر 1۵۹ میلیارد تومان 
هزینه شده است. سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس اصفهان افزود: این طرح ها در نواحی 
۶  گانه آموزش و پرورش اصفهان و شهرســتان های 
باغبهادران، برخوار، تیران وکرون، جلگه، خمینی شهر، 
دهاقان، زرین شــهر، زواره، ســمیرم، شاهین شهر، 
شهرضا، فریدونشهر، کاشان، فوالدشهر، کاشان، نطنز 
و مبارکه به بهره برداری رسید. وی خاطرنشان کرد: از 
جمله طرح شاخصی که امروز به بهره برداری رسید، 

مدرســه زنده یاد حاجیه خانم "بیگم هاشم زاده" در 
ناحیه ۶ اصفهان بود که در زمینی با مساحت 2 هزار 
مترمربع و با زیربنایی بالغ بر یکهزار و ۸۰۰ مترمربع 
به بهره برداری رسید. نسیمی یادآور شد: این مدرسه 
که با مشارکت یک خیر با نام "حاج رحمت اهلل هاشم 
زاده" و اداره کل نوسازی مدارس اصفهان افتتاح شد، 
دارای 12 کالس درس، سالن اجتماعات، آزمایشگاه، 

کتابخانه، سایت رایانه و نمازخانه است.
به گزارش ایرنا، امروز بطور متمرکــز 2 هزار و ۹۵۰ 
طرح آموزشــی با 1۳ هزار و ۴۵۰ کالس در سراسر 
کشور با ارتباط ویدئوکنفرانس "محمد مخبر" معاون 

اول رییس جمهور به بهره برداری رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

۲6 نقطه حادثه خیز در کالنشهر اصفهان شناسایی شده است
سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان

۳۵ طرح آموزشی در اصفهان به بهره برداری رسید



زهرا وفایی :  سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۱ مجلس شــورای اســامی از 
اختصــاص ۴۰ هــزار میلیارد تومــان برای 
رتبه بندی معلمان در ســال ۱۴۰۱ بر اساس 

مصوبه این کمیسیون خبر داد. 
»رحیــم زارع« در توضیــح نشســت اخیر 
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به خبرنگاران 
گفت: اعضای کمیســیون امروز با مبلغ ۴۰ 
هزار میلیارد تومــان برای رتبه بندی معلمان 

موافقت کردند. 
پیش از این دولت تقبل کــرده بود مبلغ ۲۵ 
هزار میلیــارد تومان به رتبه بنــدی معلمان 

اختصاص دهد که با تصویب امروز کمیسیون 
تلفیق،  ۱۵ هزار میلیارد تومان به مبلغ پیشین 

اضافه شد.
در همین رابطه خبر »تأکید مخبر بر اجرای 
عدالت آموزشی در کشــور« هم توسط ایرنا 
منتشر شــد. معاون اول رییس جمهور گفت: 
به رغم مشکات اساسی و کارشناسی الیحه 
رتبه بندی معلمان که در دولت قبل تهیه شده 
بود، رییس جمهور تأکید کرد همان الیحه به 
مجلس ارائه و موضــوع رتبه بندی معلمان به 

سرعت به نتیجه برسد. 
محمد مخبر در آیین بهره بــرداری از ۲ هزار 

و ۹۵۰ پروژه آموزشــی در سراســر کشــور 
که همزمان و متمرکز در مدرســه کودکان 
اســتثنایی امام رضا )ع( در جنــوب تهران 
عملیاتی شــد، با تبریــک ایام دهــه فجر و 
گرامیداشــت یاد و خاطره امام خمینی )ره( 
اظهار داشــت: تدین، شــجاعت، بی توجهی 
به دنیا، اســتواری در مســیر، تسلط بر نفس 
و مهمتر از همــه اعتماد به مــردم از جمله 
 ویژگی هــا و ابعاد شــخصیتی امــام راحل 

بود.
مخبر، با اشاره به توجه ویژه دولت به وضعیت 
معلمان و کارکنان آمــوزش و پرورش گفت: 

رســیدگی به وضعیــت عزیزان شــاغل در 
آموزش و پرورش هم در شعارهای انتخاباتی 
رییس جمهور بــود و هم در بودجه ســاالنه 
۱۴۰۱ مورد تأکید قرار گرفته و دولت مصمم 
اســت طرح رتبه بندی معلمــان را به انجام 

برساند.
 وی اضافه کرد: به همین منظور به رغم اینکه 
الیحه دولت قبلی بــرای رتبه بندی معلمان 
دارای اشکاالت و ایراداتی بود اما رییس جمهور 
تأکید کرد همان الیحه را به مجلس شورای 
اســامی ارائه دهیم تا موضوع رتبه بندی به 

سرعت پیگیری شود و به نتیجه برسد.
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کمیسیون تلفیق بودجه رتبه بندی 
معلمان در سال ۱۴۰۱ را افزایش داد:

اختصاص ۴۰ هزار 
میلیارد تومان

یک فست فود ایتالیایی قصد دارد 
با استفاده از تصاویر و هویت بصری 
شــیبا اینو، فعالیتش را گسترش 
دهد. این رســتوران که در شهر 
ناپل ایتالیا واقع شده است، ۸ فوریه 
۲۰۲۲ از طریق توییتر اعام کرد 
که در حــال طراحی محصوالت و 
اســتراتژی هایی بر پایه شیبا اینو 
است. همچنین اعام شد به زودی 

شعب جدیدی راه اندازی می شود.
این شــرکت ادعا می کند که طی 
هفته گذشــته صدها درخواست 
بــرای افتتاح شــعبه های جدید 

دریافت کرده است.
به گــزارش وبســایت یــو توِدی 
هفته گذشــته، شیتوشی کوزاما، 
Shiba Inu از  توســعه دهنده 
همکاری با فست فودی مستقر در 
شهر ناپل خبر داد. این فست فود 
نام تجاری خود را تغییــر داده و 
تصویرمیم کوین شیبا را به لوگوی 

رسمی خود تبدیل کرده است.
فست فود Welly اعام کرد که شیبا 
اینو را به عنوان یــک ارز پرداخت 
خواهــد پذیرفت. به عــاوه این 
مجموعه در نظر دارد پشتیبانی از 

دوج کوین را نیز شروع کند.

یک فروشگاه فست فود ایتالیایی رمزارز می پذیرد

رستوران های شیبا در 
حال افزایش

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

شهردار اصفهان خبر داد:

تشکیل شورای مشورتی بانوان در شهرداری اصفهان
اخبار اصفهــان:   شــهردار اصفهان از 
تشکیل شــورای مشــورتی بانوان و ایجاد 
فرصتی برای استفاده از ظرفیت فکری و ایده 
پردازی همه بانوان شــهر اصفهان خبر داد. 
علی قاســم زاده همزمان با روز تکریم زنان 
در انقاب اســامی ایران در گفتگو با برنامه 
رادیویی صدای شــهر ضمن تبریک ایام اهلل 
دهه فجر انقاب اسامی، گفت: »به مناسبت 
امروز که روز انقاب اسامی و زن نامگذاری 
شده این مژده را به مردم عزیز و به ویژه بانوان 
گرامی شــهر اصفهان می دهــم که با هدف 
اســتفاده از ظرفیت فکری بانوان، شورایی 
به نام شورای مشــورتی بانوان در شهرداری 

اصفهان شکل گرفته است.«
او اضافه کرد: »این شــورا ظرفیتی برای به 
اشــتراک گذاری نظرات همه بانوانی است 
که به شهر عاقه مند هستند و ایده ها و نقطه 

نظراتی برای بهبود شرایط آن دارند.«
شــهردار اصفهــان با بیــان اینکــه بانوان 
همشــهری می توانند از طریق سامانه ۱37 
شــهرداری اصفهان نقطه نظرات خود را در 
اینباره بیان کنند، اظهار کرد: »این ســامانه 
تلفنی نقطه نظرات دریافتی را مستقیماً برای 

دبیرخانه شورای مشورتی ارسال می کند.«
وی در پاسخ به اینکه ایده پردازی بانوان در 
چه حوزه هایی می تواند باشــد، تاکید کرد: 
»بانوان محترم می توانند در تمامی حوزه ها 
ایده بدهند. چنانکه تجربه به ما نشــان داده 
است که خانم ها به دلیل ریزبینی و ظرافت 
نگاهی که دارند مسائل را بهتر از آقایان می 
بیینند. گاهی اموری از چشم ما پنهان است 
که خانم ها آنها را به خوبی متوجه شــده و 
انعکاس می دهند. در واقــع آنها هم ریزبین 
هستند و هم نگاه زیباشناسانه ای به مسائل 
دارند. بر همین اساس تجربه نشان داده است 
که این همفکری و تبادل نظر می تواند تا حد 

زیادی به اداره بهتر شهر کمک کند.«
قاسم زاده با یادآوری اینکه اصفهان از لحاظ 
زیبایی نسبت به دیگر شهرها سرآمد است، 
خاطرنشان کرد: »همه ما باید کمک کنیم که 
این زیبایی روز به روز، بیشتر شود و اصفهان 
همچنان سرآمد شهرهای ایران و در رقابت با 

شهرهای برتر جهان باشد.«
او در پاسخ به این سؤال که استفاده از ظرفیت 
و توانمنــدی بانــوان در ســایر عرصه های 

عملیاتی، اجرایی و ایده پردازی در شهرداری 
اصفهان چگونه است، گفت: »تجربه استفاده 
از ظرفیت های بانوان در امور شهرداری قبًا 
بوده و در حال حاضر نیز در ســطح مدیران 
میانی، بانوان بسیار موفقی داریم. در عرصه 
اجرا هم خانم ها انصافــاً هرکجا وارد عرصه 
شده اند، موفق بوده اند. ما می توانیم در سطح 
ایده پردازی از اندیشه بانوان کمک بگیریم، 
همچنین می توانیــم از تفکر بانــوان برای 

سازندگی و نقد شهر بهره مند شویم.«

    درگاه امورزنــان وخانــواده در پرتال 
شهرداری اصفهان ایجاد می شود

یکــی از اعضای شــورای مشــورتی بانوان 
شــهرداری اصفهان نیز در ایــن گفتگوی 
تلفنی، به تشریح روند تشکیل و فعالیت این 

شورا پرداخت.
»مرتضوی« ضمــن تبریک ایــام اهلل دهه 
مبارک فجر انقاب اســامی و با اشــاره به 
شعار انقاب اســامی در زمینه تکریم مقام 
زن و تحکیم بنیان خانواده، گفت: »چنانکه 
می دانیم حضور بانــوان در همه عرصه های 
انقاب نشــان دهنده موفقیــت جمهوری 
اسامی ایران در بهره گیری از ظرفیت های 
فراوان این قشــر بوده و زنان مــا همواره از 
پیشروان نهضت اسامی بوده اند. زنان نه تنها 
در پیروزی انقاب اسامی سهم بزرگی ایفا 
کردند بلکه در طول تاریخ انقاب، در تثبیت 
جمهوری اسامی و تداوم انقاب اسامی نیز 
حرف نخست را زدند و همواره با حضور خود 
در عرصه های مختلف سیاســی و اجتماعی 
و به ویژه در عرصه های علمــی و فرهنگی، 

درخشان بودند.«
او با بیان اینکه در نگاه بنیــان گذار انقاب 
اســامی و رهبــر معظــم انقــاب، زنان 
دوشــادوش مردان در انقاب اسامی و به 
ثمر رسیدن این نهضت نقش داشته اند، اعام 
کرد: »در این راستا شهرداری اصفهان نیز در 
یک رویکرد و نگاه جدید شــورای مشورتی 
بانوان را در حوزه زنان و خانواده به پیشنهاد 

شهردار محترم اصفهان ایجاد کرده است.«
مرتضوی ادامــه داد: »همــکاران ما در این 
شــورا همه تاش خود را به کار می گیرند تا 
با کمک خدا و همراه با چشم انداز شهرداری 
اصفهان در دوره جدید و با شــعار »اصفهان 
شــهر زندگی« بتوانند با همراهی کارکنان 
شهرداری، استفاده از ظرفیت های مردمی و 
به خصوص توانمندی های بانوان عزیز شهر 
اصفهان، قدم های نو و تــازه ای را در عرصه 
فعالیت های شهری بردارند. ما تاش خواهیم 
کرد برنامه های مفید و موثری را بر اســاس 
روایت سومی که انقاب و جمهوری اسامی 

از زن دارد، طراحی و اجرا کنیم.«
این عضو شورای مشورتی بانوان شهرداری 
اصفهان در پایان این مژده را به همه بانوان 
شــهر اصفهان داد که در یکی از اعیاد پیش 
رو درگاه امور زنان و خانواده در وب ســایت 

شهرداری اصفهان افتتاح می شود.
او افزود: »تاش می کنیم طبق سیاست های 
شــهرداری اصفهان راه ارتباطــی بانوان با 
شــهرداری به آســانی و راحتی فراهم شود 
و آنها بتوانند همه دغدغه هــای خود را در 
زمینه مدیریت شهری، بانوان و خانواده با ما 

در میان بگذارند.

 دریا وفایی :    »پرداخت وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون 
تومانی بدون ضامن«، سوژه دیگر این روزهای کاربران 
شبکه های مجازی و محافل غیرمجازی است. ماجرا از 
این قرار بود که، اواخر دیماه سال جاری ابراهیم رئیسی 
به بانک ها دســتور داد وثیقه گذاری وام ها به گونه ای 
باشــد تا همگان بتوانند به آســانی از این تسهیات 
استفاده کنند. بعد از دو ســه روز، وزیراقتصاد یعنی 
احســان خاندوزی طی اطاعیه ای اعــام کرد: از ۹ 
بهمن ماه به بازنشستگان و شاغان و مستمری بگیران 
وام های کمتر از ۱۰۰ میلیــون تومانیِ  بدون ضامن 

پرداخت می شود.
 ظاهراً پروسه به خیر و خوشــی در حال انجام بود تا 
اینکه طبق تحقیقات میدانی انجام شــده درهمان 
روزهای پس از اباغ، تعدادی زیادی از بازنشستگان و 
مشمولین اعام شده که برای دریافت چنین وامی به 
کانون های بازنشستگی و بانک های عامل از جمله رفاه و 
مسکن مراجعه کرده بودند با پاسخ هایی چون »باید ۵۰ 
میلیون تومان سپرده داشته باشید تا بتوانید این وام را 
بگیرد- ضامن حذف شده ولی وام با نامه کسر از حقوق 
به همراه سفته یا چک است- بروید وام بدون ضامن را 

از هرکسی گفته دریافت کنید و...« مواجه می شوند.

    توانایی پرداخت وام بدون ضامن را داریم
این جوابگویی به متقاضیان وام بدون ضامن، در حالی 
است که اوالً احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تاکید کرده 
است: هرگونه شرط اضافه ای که خارج از مصوبات در 
این زمینه باشد تخلف محسوب می شود و با آن برخورد 
خواهد شد.علی دهقانی کیا مدیر عامل بانک رفاه هم 
در تاریخ 6 بهمن اعام کرده بود: پرداخت تسهیات به 
بازنشستگان روند کاماً الکترونیک و بدون ضامن دارد 
و بازنشستگان می توانند به کانون های بازنشستگی 
مراجعه کنند و بر اساس ســهیمه مشخص شده در 
کانون نسبت به ثبت درخواست تسهیات خود اقدام 

کنند. محمود شــایان مدیرعامل بانک تخصصی 
بخش مســکن هم پس از اباغ این دستور رئیس 
جمهور، گفته بود: »پیــرو ۵ فرمان رئیس جمهور 
به مدیران عامل بانک ها، تســهیل گری در اعطای 
تسهیات خرد در دستور کار قرار گرفت و بر همین 
اساس دســتورالعمل پرداخت وام بدون ضامن تا 
سقف ۱۰۰ میلیون تومانی را به شعب اباغ کردیم. 
در همین رابطه برای اینکه NPL یا همان نســبت 
مطالبات غیرجاری به کل تســهیات پرداختی 
بانک ها قابل کنترل باشد، سیستم اعتبار سنجی 
را به جای ضامــن و وثیقه محوری در سیســتم 
جایگزین کردیم چرا که در همــه بانک های دنیا 
نیز آنچه ماک پرداخت تسهیات قرار می گیرد، 

اعتبار فرد است«.
وی یادآوری کرده بود که »در مرحله اول به شعب 
اباغ کردیم تا افرادی که حقــوق خود را از بانک 
دریافت می کنند بتوانند از تسهیات تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان را بدون ارائه ضامن استفاده کنند«.

    اعطای وام بدون ضامن درقد و قواره ما نیست
طی چند روز اخیر برای دومین بار پرس و جوی میدانی 
راجع پرداخت وام مذکور انجام شــد اما بازهم همان 
صحبت های اولیه مطرح بود. مســاله را با سخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسامی نیز 
درمیان گذاشتیم. غامرضا مرحبا در جماتی انتقاد 
گونه پاســخ داد: انگار وعده های خیالی تمام شدنی 
نیستند. پرداخت وام بدون ضامن منابع قوی می خواهد 
که بانک ها ندارند. آخر مگر می شود بانکی که پشتوانه 
مالی محدود دارد بتواند وام بدون ضامن پرداخت کند؟ 

وی که از منتقدان طرح یاد شده اســت ادامه داد: نه 
چنین چیزی امکان دارد و نــه بانک های ایران توان 
انجامش را دارند. اعطای وام بدون ضامن نیازمند یک 
پشتوانه مالی نامحدود است که اصًا در قد و قواره ما 
نیست. خاصه کام اینکه بهتر است برخی تصمیم 
گیران اول فکر کنند بعد اقدامی نکنند تا خوراک طنز 
گروههای واتساپی، اینســتاگرامی و آنطرف آبی ها 

نشویم.

گفت و گو با سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وام بدون ضامن

یک شوخی که خیلی جدی است
مجری آزادراه های جنوب و جنوب شرق کشور خبر داد:

ورود آزادراه اصفهان-ایزدخواست به فاز اجرایی  با ورود سرمایه گذار
مجری آزادراه های جنوب و جنوب شــرق کشور با 
اشاره به اقدامات عملیاتی برای ورود سرمایه گذار به 
بخش مهم آزادراه اصفهان-شیراز، گفت: در تاش 
هستیم تا آزاد راه اصفهان - ایزدخواست که حلقه 
مفقوده کریدور آزادراهی شمال-جنوب کشور به 
شمار می رود، با ورود ســرمایه گذار وارد فاز اجرایی 

شود.
علیرضا صلواتی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسه 
کمیته طرح های زیربنایی استان اصفهان با حضور 
استاندار اصفهان و مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه 
و اهمیت اجرای پروژه های آزادراهی مرکز کشور با 
نگاه ملی و تکمیل کریدور آزادراهی شمالی-جنوبی 
کشــور، اظهار کرد: یکی از دغدغه های مهم مردم 
مرکز کشور، تکمیل بخش آزادراهی شمالی-جنوبی 
کشور است و بخش ایزدخواســت تا شیراز آزادراه 
اصفهان - شــیراز به طــول ۲۲۴ کیلومتر در حال 

فعالیت بوده و به زودی افتتاح می شود.
وی تصریح کرد: طول کلی این آزادراه ۲۲۴ کیلومتر 
بوده و کاهش حدود ۱3۵ کیلومتر از مسیر موجود و 
کاهش زمان سفر به میزان حدود دو ساعت، کاهش 
مصرف سوخت به میزان ۱36 میلیون لیتر در سال 
و کاهش ساالنه خســارات و هزینه های تصادفات 
جاده ای به میزان حدود ۱۵۰ میلیارد ریال از جمله 

مزیت های مهم آن به شمار می رود.
مجری آزادراه های جنوب و جنوب شــرق کشور با 
بیان اینکه اجرای بخش اصفهان تا ایزدخواست این 
پروژه، از اهمیت بسیاری برخوردار بود و باید برای 
ورود سرمایه گذار آن اقدامات جدی صورت پذیرد، 

ادامه داد: آزادراه اصفهان_ایزدخواســت به عنوان 
بخشــی از آزاد راه شمالی جنوبی کشــور در ادامه 
آزاد راه کنار گذر جنوبی تهران احداث می شــود و 
در انتها به آزادراه در دســت احداث ایزدخواست به 
شیراز وصل می شود و این مسیر، جزئی از کریدور 

شمالی-جنوبی ترانزیتی آسیایی است.
وی ادامه داد: این آزادراه به طول ۱۱۴ کیلومتر در 
حد فاصله سه راهی مبارکه-شهرضا آغاز شده و به 
ایزدخواست می رســد و براساس مطالعات صورت 
گرفته، در اجرای آن، امکانات رفاهی و سایر موارد نیز 

پیش بینی شده است.
صلواتی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه نزدیک به 
۵۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری مورد نیاز است، 
تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که با ورود صنایع 
استان و همچنین ســرمایه گذاران مختلف، زمینه 
اجرای این پروژه مهم را در حوزه زیربنایی راه های 

کشور فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در صورت ورود سرمایه گذار، 
این پــروژه در مدت چهار ســال قابل ســاخت و 
بهره برداری بوده و پیش بینی می شــود که در سال 
۱۴۰۴ به بهره برداری برســد تا مردم بتوانند از این 

پروژه استفاده الزم را ببرند.
مجری طرح های زیربنایی اســتان اصفهان درباره 
آزادراه کنارگذر غربی اصفهان، گفت: ادامه آزادراه 
کنارگذر غرب اصفهان حدفاصــل میدان کرکوند 
تا بزرگراه مبارکه- بروجــن از پروژه های نیمه تمام 
استان به شمار می رود که با ورود سرمایه گذار قابلیت 

تکمیل و اجرا در زمان کوتاهی را دارد.

توسعه
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مدیرعامل مجموعه صنعتی آراد و نماینده 
شرکت های دانش بنیان اســتان اصفهان 
گفت: نوع نگاه برخی از دستگاه های داخلی، 
بیش از تحریم های ناجوانمردانه و ظالمانه 
غرب در مسیر تولید کشــور، سنگ اندازی 
و مانع تراشی می کند. اســماعیل صالحی 
مبارکه، افــزود: افتخار پیدا کــردم که در 
دیدار هفته گذشته جمعی از صنعتگران و 
تولیدکنندگان با رهبر معظم انقالب حضور 
داشته باشــم و توضیحاتی را در باره طرح 
توســعه مجموعه صنعتی آراد و مشکالت 
مبتالبه آن به شکل مکتوب، خدمت ایشان 

ارائه کنم.
وی ادامه داد: هرچنــد نمی توانیم بگوییم 
تحریم ها هیچ تاثیری در تولید و صنعت کشور 
نداشته است اما تأثیر آن در داخل خیلی کم 
بوده اســت اما آنچه که بیش از همه به بروز 
مشکالت انجامیده، سنگ اندازی دستگاه ها 
و نهادها و بروکراسی اداری گسترده در داخل 

کشور است.
مدیرعامــل مجموعه صنعتــی آراد اظهار 
داشت: ســنگ اندازی نهادها و بروکراسی 
اداری گســترده در داخــل، صنعتگران و 

تولیدکنندگان را خسته کرده است.
وی اضافه کرد: باید امکان دیدار صنعتگران 
و تولیدکنندگانی که سهم بزرگی در تولید 
و اشــتغالزایی کشــور دارند با مدیران کل 
یا وزیران مهیا شــود تا بتوان به رفع موانع 
فعالیت های صنعتی و جهش تولید در این 

حوزه کمک کرد.
صالحی مبارکه با اشــاره بــه اینکه کاهش 
بروکراسی اداری در مسیر تولید از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است، خاطرنشان کرد: باید 
ارتباط مستقیم و مستمری بین تولید کننده 
و مسووالن مربوطه برقرار باشد اما در زمان 
حاضر این ارتباط کمرنگ است ضمن اینکه 
نامه نگاری ها و بروکراسی های اداری چندین 

ماه طول می کشد.
وی بیان کرد: برخی از صنعتگران برای تولید 
محصول موردنیاز کشــور به نوع خاصی از 
مواد اولیه نیاز دارند اما بدلیل اینکه ماه ها و 
حتی یکسال در نظام مکاتبات اداری کشور 
می کنند و نامه نگاری ها دســت به دست 
می شــود در عمل تعهد تولیدکننده از بین 
می رود و زمان طالیــی تولید آن محصول 

خاص نیز سپری می شود.
نماینده شــرکت های دانش بنیان اصفهان 

گفت: برخــی از نهادها هنوز بــه اهمیت 
خودباوری و ضرورت نگاه به درون که بارها 
مورد تاکید رهبر معظم انقالب قرار گرفته 

است، نرسیده اند.
وی تاکید کرد: امروز نبــود خودباوری در 
برخی از دستگاه ها نسبت به تولیدکنندگان 
و بروکراســی اداری در داخل کشور، تأثیر 
بیشتری نســبت به تحریم ها بر روی نظام 

تولید گذاشته است.
صالحی مبارکه ادامه داد: بیشتر مواد اولیه ای 
مورد اســتفاده صنایع در داخل وجود دارد 
اما بدلیل نوع نــگاه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در حمایت از این صنایع، ســهمیه 
این صنایع برغم اینکه در مجوز آنها مشخص 
شده، کاهش پیدا می کند که این امر آسیب 
بزرگی به نظام تولیــد وارد می کند و میزان 
تولید این صنایع را برغم ظرفیت باالی آنها، 

محدود می سازد.
به گفته وی، ماده اولیه و سهمیه مورد نیاز 
صنایع به بهانه های مختلــف کاهش پیدا 
می کند اما از طرف دیگر همین مواد بوفور در 
بازار آزاد با چند برابر قیمت اصلی وجود دارد و 
تولیدکنندگان مجبورند برای انجام تعهدات 
خود و جلوگیری از بیکار شــدن کارگران و 

پرسنل خویش، این مواد را خریداری کنند.
صالحی مبارکه با اشــاره به مشکل تأمین 
مــواد اولیه بــه واســطه بخشــنامه ها و 
دستورالعمل های دست وپاگیر وزارتخانه ها 
اضافه کرد: مواد اولیه هیچ ربطی به تحریم ها 
ندارد و در داخل کشور هم تولید می شود و 
اگر در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد 
کمک بزرگی به جهش تولید و تحقق شعار 

سال خواهد کرد.
وی گفت: همچنین کمبود فضای فیزیکی 
بواســطه حضور برخی از دالالن زمین در 

شهرک های صنعتی و در مجاورت صنایع 
فعال موجب شده تا شــرکت ها و مجموعه 
دانش بنیان که مشــغول فعالیت و تولید و 
اشتغالزایی هستند با مشکالت عدیده مواجه 

شوند.
صالحی مبارکه گفت: امروز رشد بی سابقه 
نقدینگی در کشــور، کمتر به ســمت بازار 
تولید ســوق پیدا کرده و این درحالیست 
که رهبر معظم انقالب تاکنون بارها در این 
زمینه در دیدار با صنعتگران و مسووالن ابراز 

ناخرسندی کرده اند.
وی تاکید کــرد: برای هدایــت نقدینگی 
به ســمت بازار تولید و صنعت و در نهایت 
اشتغالزایی و اقتصاد پایدار باید شرایط را برای 
صنعتگران و افراد عالقمند به سرمایه گذاری 
در حوزه صنعت مهیا کنیم که از جمله این 

اقدامات تسهیل در صدور مجوزهای الزم و 
قراردادن زمین کافی در اختیار افراد عالقمند 

به سرمایه گذاری در حوزه تولید است.
صالحــی مبارکه بیــان کــرد: نقدینگی 
افسارگسیخته در کشور موجب ایجاد تورم 
شده است در حالی که باید حجم نقدینگی به 
سمت تولید هدایت شود و فراهم کردن بستر 
الزم برای فعالیت صنعتگــران می تواند به 
کاهش نقدینگی موجود در کشور کمک کند.

وی ابراز اطمینان کــرد، اگر در هر بخش از 
جمله حوزه صنعت، یک نقشه راهبردی و 
برنامه هدفمند و ُمدون وجود داشته باشد این 
کار به پویایی و توسعه آن بخش کمک بسیار 

خواهد کرد.
وی افزود: در صورتی که نقشه راهبردی برای 
بخش های مختلف تولید و صنعت توســط 

مسووالن ذیربط ترســیم شود بر اساس آن 
می توانیم به خودکفایی در تولید محصول 
برسیم و از وابســتگی به خارج کم کنیم و 
در عین حال در راه ارزآوری و شکوفا کردن 

اقتصاد، تولید و اشتغال کشور گام برداریم.
صالحی مبارکه گفت: ترسیم نقشه راه بارها 
مورد تاکید رهبر معظم انقالب قرار گرفته 
است و ما معتقدیم در حوزه صنعت و تولید، 
این حلقه مفقوده ای است که نیاز به توجه 

ویژه دارد.
نماینده شــرکت های دانش بنیان استان 
اصفهان اظهار امیدواری کرد که مسووالن 
ذیربــط در بخش های مختلــف تولید در 
حوزه های کشاورزی، دامپروری و صنعتی، 
نفت و پتروشــیمی و فلزات و مواد معدنی و 
خودرو نقشه راهبردی داشته باشند تا بتوانند 

بر اساس آن برنامه ریزی کنند و به اهداف خود 
و خودکفایی در تولید مواد و محصوالت مورد 
نیازشان دست یازند. به گزارش ایرنا، شرکت 
دانش بنیان آراد صنعــت ماهان جزو گروه 
صنعتی تاش با هدف بومی سازی مواد مورد 
مصرف در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 
تأسیس شده است.. این شرکت در شهرک 
صنعتی واقع در ســه راهی مبارکه اصفهان 

قرار دارد.
این گروه با بهره گیــری از بیش از ۶۰۰ نفر 
نیروی انســانی خود موفق به بومی سازی 
بالغ بر یکصد قلم محصوالت استراتژیک در 
زمینه تصفیه نفت خام، استخراج و انتقال 
گاز طبیعی و مواد بســیار مهــم مربوط به 
تولید صنایع پلیمر و پتروشیمی شده است. 
عمده محصوالت این شــرکت شامل انواع 
آغازگرها، دمولسیفایرها، مواد ضدخوردگی، 
مواد کاهنده اصطــکاک در خطوط انتقال 
نفت خام، باکتری های نفت خــوار بر پایه 
بایوسورفکتانتها مثل osd و ose، مواد کاهنده 
هیدرات در صنعت گاز، مــاده mdea مورد 
مصرف در صنعت گاز و مــواد خاص و ویژه 

حفاری نفت و گاز است.
جمعی از فعاالن بخش های مختلف تولید، 
روز یکشنبه هفته گذشته در حسینیه امام 
خمینی )ره( با حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار و گفت وگو 

کردند.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، 
بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ 
با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال 
۲۶۳ هزار نفر، حــدود ۸۴۰ معدن در حال 
بهره برداری با ســرمایه گذاری بیش از ۱۰ 
هزار میلیارد ریال، صنعتی ترین استان کشور 

بشمار می رود.
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تحقیقات نشان داده که ۳ نفر از 
هر ۴ نفر نمی خواهند که تسلط 
دنیای متاورس به دست شرکتی 
بیفتد که در بحــث محافظت 
از داده و امانتــداری مســائل 
زیادی دارد. این در حالی است 
که مارک زاکربــرگ تغییراتی 
اساسی در شــرکت خود ایجاد 
کرد و حتی برای ورودی رسمی 
در دنیای متاورس، نام آن را به 
Meta تغییر داد. متاورس یکی 
از جدیدترین حوزه های دنیای 
تکنولوژی اســت که چه مثل 
زاکربرگ یکی از هــواداران آن 
باشید چه مثل ایالن ماسک یکی 
از منتقدین آن، یک چیز در مورد 
آن بدیهی است و آن ورود قریب 
الوقوع اغلب شرکت های عظیم 
تکنولوژی و مالی جهان به این 
حوزه است. این نظرسنجی که 
بین ۱۰۰۰ بزرگسال آمریکایی 
انجام گرفته مشخص می کند 
که اغلب مردم ترجیح می دهند 
که متــاورس در یــک پلتفرم 
بالکچینی غیــر متمرکز مثل 
اتریوم یــا کاردانو اجرا شــود. 
نظرسنجی انجام گرفته توسط 
Advakate Group نشــان 
می دهد که ۸7 درصد از مردم 
این نسخه از متاورس را ترجیح 
می دهند و 77 درصد دیگر هم به 
طور بخصوصی از قدرت گرفتن 
فیســبوک در دنیای متاورس 
واهمه دارنــد. متمرکز کردن 
متاورس بزرگ ترین مشــکلی 
بود که در این نظرسنجی به آن 
اشاره شد. فیســبوک در مرکز 
این متمرکزســازی قرار دارد و 
زاکربرگ هم بــه توانایی های 
تقویت متمرکز سازی معروف 
است. متا در حال حاضر صاحب 
اینســتاگرام و واتســاپ است 
که هر کدام بیش از ۱ میلیارد 
کاربر دارد. متا حتی برای خرید 
Snapchat هــم تالش هایی 

کرده است.
 The« زاکربرگ که برخی او را
Zuck« می نامند، گفته بود که 
قصد درآمدزایــی از این دنیای 
مجازی جدید را ندارد. در سال 
گذشته او گفته بود: نکته مهم 
اینجاست که هیچ شرکتی قادر 
به مدیریت متــاورس نخواهد 
بود، زیرا این تجسمی از اینترنت 
خواهد بود. بنابر این نظرسنجی 
اما، افراد بسیار کمی حرف های 
او را بــاور کرده انــد، به همین 
خاطر اســتفاده از یک پلتفرم 
غیر متمرکز بدون حاکمی مثل 

اتریوم را ترجیح می دهند.
حتی در آن زمان هم سؤال اصلی 
این اســت که کدام بالکچین 
می تواند به پایه و اساس اصلی 
دنیای متاورس تبدیل شــود. 
بیت کوین که قادر به پشتیبانی 
از قراردادهای هوشــمندی که 
برای این دنیای مجازی حیاتی 
خواهد بود، نیست. اتریوم هم 
از کارمزدهای باال و محدودیت 

عملکردی رنج می برد.
یکــی از جایگزین هــای مهم 
اتریوم، سوالنا است که تمرکز 
زدایی را فدای کارمزد و سرعت 
کــرده اســت. بالکچین های 
دیگر هم مثل کاردانو، آواالنچ، 
پولکادات، ترا، فانتوم و آلگوراند 
هم هنوز بــه پذیرش همگانی 

نرسیده اند.

نماینده شرکت های دانش بنیان اصفهان:

 سنگ اندازی داخلی بیش از تحریم خارجی
 به تولید کشور ضربه می زند
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و مانع زدایی ها« تفاهم نامه توسعه فناوری بازیافت اسید، بین پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی 
شریف و شرکت فوالد غرب آسیا منعقد شــد. اجرای این تفاهم نامه که هم زمان با سومین جشــنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
ایران، به امضاء دکتر سید محمد طباطبایی رییس پژوهشکده توســعه تکنولوژی و مهندس خلیقی مدیرعامل شرکت فوالد 
غرب آسیا رسید، یک و نیم میلیون یورو صرفه جویی ارزی برای کشورمان خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده 
توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی؛ دکتر طباطبایی در این زمینه اظهار داشت: هم اکنون شرکت فوالد غرب آسیا برای توسعه 
تکنولوژی بازیافت اسید کلریدریک از اسید ســوخته، یک پایلوت با ظرفیت یک تن در روز را با همکاری پژوهشکده توسعه 

تکنولوژی در دست اجرا دارد.

امضاء تفاهم نامه ای برای توسعه فناوری بازیافت اسید
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سایت »بی این کریپتو« نتایج یک 
تحقیق را فاش کرد:

احساس خطر 
کاربران از ارتباط 

زاکربرگ و متاورس!

یک سیاهچاله تنها در کهکشــان راه شیری با روش 
اخترســنجی و ریزهمگرایی گرانشــی، با همکاری 
مشترک صدیقه سجادیان، عضو هیئت علمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان و ســهراب راهوار، اســتاد دانشگاه 
صنعتی شریف، کشف شد که با این خبر عصر جدیدی 

از تحقیقات کیهان شناسی پیش روی بشر قرار گرفت.
همگرایی و ریزهمگرایی گرانشــی از پیش بینی های 
بسیار موفق نظریه نسبیت عام است که توسط آلبرت 
اینشتین در ســال ۱۹۱۵ میالدی مطرح شد، در این 
پدیده، از تقویت نور ســتاره های پس زمینه به وجود 

اجرام سنگین زمینه پی می برند.
در رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی، به علّت کم بودن 
فاصله بین تصاویر، آن ها جدا ازهم دیده نمی شــوند 
بلکه نور مجموع تصاویر دریافت می شود که به نسبت 
ستارهٔ چشمه تقویت شده است. منجمان از این پدیده 
به عنوان یک ابزار رصدی دقیق بــرای فهم کیهان و 

مشاهده اعماق آسمان ها استفاده می کنند.
به گزارش ایســنا، به نقل از روابط عمومی دانشــگاه 
صنعتی اصفهان، یک تیم بین المللی پژوهشی متشکل 
از ۵۰ مؤسسه تحقیقاتی با مشــارکت دو پژوهشگر 
ایرانی، به نام های صدیقه سجادیان، عضو هئیت علمی 

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و سهراب 
راهوار، عضو هیئت علمی دانشــکده فیزیک دانشگاه 
صنعتی شــریف، به کمک اثر ریزهمگرایی گرانشی و 
اخترسنجی توانستند سیاه چاله ای منفرد درکهکشان 

راه شیری را کشف کنند.
صدیقه سجادیان، استادیار گروه نجوم و اخترفیزیک 
دانشگاه صنعتی اصفهان که داده کاهی داده های گرفته 
شده توسط تلسکوپ دانمارک از این رویداد را بر عهده 
داشته است، با اشاره به جنبه های مختلف این موفقیت 
بزرگ علمی گفت: این رصدها در مدت ۶ سال به وسیله 
تلسکوپ های زیادی در سراسر دنیا و از جمله تلسکوپ 

فضایی هابل انجام شد.
عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی 
اصفهان با اشــاره به اهمیت داده کاهــی در این گروه 
بین المللی، گفت: داده کاهــی و آنالیز تصاویر نجومی 
تلسکوپ های مختلف از رویداد ریزهمگرایی گرانشی 
BLG-۲۰۱۱-OGLE-۰۴۶۲ با زمان مقیاس ۲7۰ 
روز، منجر به کشف یک ســیاه چاله منفرد با جرمی 
حدودأ هفت برابر جرم خورشید و در فاصله پنج هزار 

سال نوری از زمین شد.
سجادیان افزود: یکی از این تلسکوپ ها، تلسکوپ یک 

ونیم متری دانمارک اســت که به واسطه قرارگرفتن 
در یکــی از بهترین نقاط دنیا از نظر شــرایط رصدی 
)رصدخانه السیالی شــیلی( بیش از ۹۰۰ تصویر با 
قدرت تفکیک بسیار عالی از این رویداد توسط گروه 

رصدی مایندستپ ثبت کرده است.
وی که عضو فعال گروه مایندستپ است، با بیان این که 
کشــف این ســیاه چاله یک پدیده منحصر به فرد و 
شــروع یک دوره جدید در تحقیقات کیهان شناسی 
رصدی است، خاطر نشــان کرد: این اولین بار است 
که سیاه چاله ای تنها در دیسک کهکشان ما و در این 
بازه جرمی با تعیین دقیق جرم، فاصله و ســرعت آن 
آشکارسازی می شود. پیش از این منجمان با استفاده 
از روش های مختلف مانند مشــاهده امواج گرانشی 
به صورت غیرمســتقیم، سیســتم های دوتایی سیاه 

چاله ها را رصد می کردند.
عضو انجمن علمی فیزیک ایران با تأکید اهمیت ویژه 
این کشــف تاریخی تصریح کرد: حدود ۴۵ کیلومتر 
برثانیه سرعت تصویر شــده در صفحه آسمان برای 
این سیاه چاله محاسبه شده که می تواند ناشی از ضربه 
انفجار اولیه ستاره سنگین تشکیل دهنده سیاهچاله 
باشد؛ اتفاقی که می توانسته حدود صد میلیون سال 

پیش رخ داده باشد. ســجادیان خاطرنشان کرد: این 
امکان برای تلسکوپ ملی ایران نیز وجود دارد که در 
رصدهای مهم بین المللی و اکتشــافات تازه، حضور 
مؤثر داشته باشــد. نتایج این پژوهش که برای مجله 
معتبر The Astrophysical Journal ارســال 
و پیش نویس آن نیز منتشــر شــده، از طریق لینک 

.۲۲۰۱.۱۳۲۹۶/https://arxiv.org/pdf مستقیم
https:// و نیز وب ســایت ساینس به نشــانی pdf
www.sciencealert.com/for-the-first-
time-a-lone-black-hole-has-been-

found-wandering-the-milky-way در 
دسترس است.

با کمبود »زمین« در سیاره خود رو به رو هستیم
۵۰ کارشناس برجسته هشدار دادند:

دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد:

مشارکت استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در کشف سیاه چاله تنها

به گفتهٔ ۵۰ کارشــناس برجســته، هیچ راه حل سریعی برای 
نجات سیاره »مصرف شــده« ما وجود ندارد. با توجه به آن که 
بخش عمده ای از سیاره ما در حال حاضر "مصرف شده" است 
جهان برای اســتفاده از زمین به شــکلی پایدارتر و موثرتر با 

انتخاب های دشواری روبه رو است.
این پیامی است که ۵۰ کارشناس برجسته با توجه به اهمیت 

زمین ها در مقابله با چالش های موجود ارائه کرده اند.
مناطق وسیعی از زمین به طرح های بزرگ مبارزه با تغییرات 
آب و هوایی و از دست رفتن طبیعت اختصاص داده شده اند و 
در همین حال بشر برای تولید غذا و کاهش فقر به زمین های 

کشاورزی نیاز دارد.
دانشــمندان باور دارند که زمین کافی بر روی این سیاره وجود 
ندارد که بتوان با آن به همهٔ این موارد به طور همزمان رسیدگی 

کرد.
دکتر "آریــان دی برمونــد")Ariane de Bremond( از 
دانشگاه برن می گوید: ما روی یک سیاره "مصرف شده" زندگی 
می کنیم که در آن زمین های اســتفاده نشــده، مزایای بسیار 

مهمی برای مردم دارند.
زمین کافی برای انجام همهٔ کارها به طور همزمان وجود ندارد 
ما باید این موضوع را بفهمیم و راه های بهتری پیدا کنیم و این 

مســتلزم انجام مذاکرات زیادی بین بخش های مختلف جامعه 
و ملت ها است. این سند سیاســتگذاری که در مجلهٔ "مقاالت 
 Proceedings of the Academy of("آکادمی علــوم
Sciences( منتشر شده اســت، دلیل اهمیت زمین ها را در 
مجموعه ای از مشــکالت پیش روی بشر تشــریح می کند و از 
سیاســتگذاران و ســهامداران می خواهد تا برای رفع تصورات 
غلط در مورد اســتفاده از زمین و پایــداری منابع تالش کنند. 
براساس این سند، زمین بســیار کمی برای توسعه کشاورزی، 
شهرنشــینی، کاهش تغییرات آب و هوایی و حفاظت از تنوع 
زیستی وجود دارد. ســه چهارم از زمین های سیاره ما که با یخ 

پوشیده نشده اند، قبل تر تحت کشاورزی، شهرسازی و استخراج 
معادن قرار گرفته اند و انــدک زمین های باقی مانده اغلب برای 
مردم محلی اهمیت باالیی دارند یا برای کاهش انتشــار کربن 
و ایجاد فضا برای طبیعت مورد اســتفاده قرار گرفته اند. دکتر 
"کیسی رایان")Casey Ryan( از دانشگاه ادینبرو گفت: زمین 
یک منبع محدود است و هیچ راه حل سریع و آسانی برای مقابله 

با این مشکل وجود ندارد.
به گفتهٔ کارشناسان در نظر گرفتن این موارد به سیاستگذاران 
کمک می کند تا با چالش های استفاده پایدار، عادالنه و مؤثر از 

زمین های سراسر جهان روبه رو شوند.
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