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فناوران - معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در ارتباط ویدئو کنفرانسی با یزد، گفت: تالش می شود از جستجوگر پارسی جو به عنوان پایلوت برای جستجو 
در شبکه ملی اطالعات استفاده ش��ود که در صورت تحقق و موفقیت پارسی جو به عنوان یک ش��رکت یزدی و دانش بنیان، امید است بخشی از مشکل اشتغال فارغ 

التحصیالن مرتفع شود.

پروژه های پیشران »اقتصاد دیجیتال« افتتاح شدند

 یک ماه اشتراک رایگان تلویزیون اینترنتی برای همه ایرانیان

دیدگاه

»می شودها« را دور بریزید

مطبوعاتی های قدیمی  به تازه کارها می گفتند، اخباری که تیتر 
آنها به »می شود« ختم می شود، ارزش خبری ندارند و نباید به آنها 
پرداخت، چون اصال اتفاقی رخ نداده که خبر محسوب شود. بلکه 
صرفا یک مقام مسوول در حالت خوش��بینانه یکی از برنامه ها یا 
آرزوهایش را گفته و در حالت بدبینانه وعده سرخرمن و شعار داده 
تا چند صباحی بیشتر فشارها و مطالبات را از خود بردارد. لذا تاکید 
داشتند که وقت مخاطب را با »می شودها« نباید گرفت چون چیزی 

عاید ایشان نمی شود.
حاال اما بی ارزشی این »می شودها« آن هم در سال پایانی کاِر 
یک مسوول دو چندان می شود. چون مقام مسوولی که در چند 
سال گذشته مسوولیت خود، کار ملموس و اساسی نکرده، در چند 
ماه پایانی خود دیگر نه چیزی برای از دست دادن دارد و نه نیازی 

به رای کسی دارد.
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اگر وقت بگذارید و مروری 
کوتاه بر قوانین، مصوبات و طرح های این حوزه داش��ته باش��ید، 
خواهید دید که در چند سال گذشته یا اصال اطالعی از سرنوشت 
برخی از آنها وجود ندارد، یا همچنان در فاز بالتکلیفی و پاسکاری 
هستند و یا در ظاهر اجرا ش��ده اند، اما در عمل خبری از خروجی 

عملیاتی نیست.
حکیم ابوالقاسم فردوسی شعر زیبایی دارد که می گوید:

درختی که تلخ است وی را سرشت  
گرش برنشانی به باغِ  بهشت

ور از جویِ  خلدش به هنگامِ  آب
به بیخ انگبین ریزی و شهدِ  ناب

سرانجام گوهر به کار آَورَد
همان میوه ی تلخ بار آَورَد

به عبارت دیگر وقتی کس��ی اصال در حد و ان��دازه کار بزرگ و 
زیربنایی نیست، یا آنکه از اساس و ابتدا فاسد است و یا آنکه خود را به 
خواب زده، چه یک سال و چه هر قدر بیشتر که خود را معطل کنید و 
هزار و یک امید هم به او ببندید، سرانجام چیزی جز مشتی مزخرف 

و آمار و ارقام بی حساب و کتاب تحویل نخواهد داد.
تشخیص این میوه تلخ و یا درخت های بی حاصل از قضا نیازی به 
صبر و گذشت زمان ندارد. آنها که با تجربه هستند، در چند برخورد 
ابتدایی و از رفتارها، سخنان، رویکردها، انتصابات و انگل هایی که 
از روز نخست دور یک درخت را فراگرفته اند، تشخیص می دهند 
که این درخت یا محصول نمی دهد و یا محصولی نارس و غیرقابل 
استفاده خواهد داد. اما آنها که بی تجربه هستند، بیشتر که منتظر 
بمانند، در نهایت چوب خشکی در زمین خواهند یافت که حتی 

سایه ای هم برای استفاده ندارد.
اما چه می توان گفت ک��ه حاال دوره زمانه عوض ش��ده و مثل 
خیلی چیزها که سرجایش نیست، رسانه ها همچنان پر است از 

»می شودها!«.  

روز پنج شنبه و با دستور رییس جمهوری سه پروژه بزرگ در راستای توسعه زیرساخت 
شبکه ملی ارتباطات و همچنین ارتقا سهم محتوای داخلی بر بستر این شبکه و یک طرح 

حمایتی از استارت آپ ها افتتاح شد.
وزارت ارتباطات - در این جلسه  برای نخستین بار در کشور بیش از هزار کاربر با کمک 

یک پلت فورم بومی  ارتباطی )ویدئو کیک( بر بستر شبکه ملی اطالعات شرکت داشتند. 
 افتتاح یکی از بزرگترین دیتاسنترهای ایران

بر اساس این گزارش نخستین پروژه افتتاح شده، مرکز داده های بزرگ ایرانسل بود. در 
راستای تامین زیرساخت های اطالعاتی مورد نیاز برای ارایه خدمات عمومی  در کشور و 
اجرای تکالیف مندرج در اسناد باالدستی شبکه ملی اطالعات، شرکت ایرانسل هم  راستا با 
اهداف و برنامه های شبکه ملی اطالعات و در چارچوب سند معماری و طرح کالن این شبکه 
نسبت به ایجاد یک مرکز داده بزرگ با استفاده از به  روزترین فناوری های جهان اقدام کرد.

این مرکز داده 400 رکی، با سرمایه گذاری 1100 میلیارد تومانی ایجاد شده که ظرفیت 
مراکز داده کشور را تا 25 درصد افزایش می دهد و در اجرای آن از آخرین فناوری های روز 
دنیا استفاده شده اس��ت. این مرکز داده در کالس مراکز داده مقیاس بزرگ قرار دارد و با 

سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده بهره برداری شده است.
با راه اندازی این پروژه یکی از مهم ترین ارکان زیرساخت های شبکه ملی اطالعات محقق 
شد و گام بلند دیگری در راستای دستیابی به هدف توسعه محتوا و خدمات داخلی و کسب 

70 درصدی آن از سبد مصرفی کاربران برداشته خواهد شد.
همچنین با افتتاح این پروژه بخش مهمی  از نیازمندی  ارایه دهندگان خدمات عمومی به 
خدمات مراکز داده در شبکه ملی اطالعات تامین خواهد شد و بخشی از تکالیف دولت در 
تأمین زیرساخت های اطالعاتی شبکه ملی اطالعات به اجرا در خواهد آمد. جلوگیری از 
خروج اطالعات از کشور و تأمین استقالل در فضای مجازی از دیگر کارکردهای این مرکز 

بزرگ داده ای است.
 افتتاح پروژه خدمات ابری

پروژه خدمات ابری زیرساختی دومین پروژه ای بود که به دستور رییس جمهوری افتتاح 
شد. خدمات ابری یکی از مهم ترین ارکان تامین زیرساخت های اطالعاتی کشور و مورد 

تاکید در اسناد باالدستی شبکه ملی اطالعات است.
فاز نخست این پروژه توسط بخش خصوصی )شرکت آسیاتک( با ظرفیت حافظه 100 
ترابایت و ظرفیت ذخیره سازی 3 پتا بایت آماده بهره برداری شده است و در آینده نزدیک 
فازهای بعدی آن در شهرهای مشهد، شیراز و تبریز افتتاح خواهد شد تا تحول بزرگی در 

ارایه خدمات داده ای کشور صورت گیرد.
برای این پروژه در فاز نهایی، 8500 میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد شد که با افتتاح 
آن دستاوردهای بسیار مهمی  همچون استقالل و خودکفایی در تامین نیازمندی های 
کشور به خدمات ابری، حفظ اطالعات درون کشور، افزایش تاب آوری در برابر تحریم ها، 
تامین نیازمندی  کسب وکارهای دیجیتال داخلی به خدمات ابری، اجرای بخشی از تکالیف 
دولت در تأمین زیرساخت های اطالعاتی شبکه ملی اطالعات، جلوگیری از خروج اطالعات 
از کشور و اجرای گام دیگری در راستای تامین استقالل و ایجاد قوت در فضای مجازی 

محقق خواهند شد.
 بسته حمایتی از استارت آپ ها

این طرح با ابتکار سازمان فناوری اطالعات و همکاری و همراهی صندوق نوآفرینی و به 
منظور حمایت از کسب و کارهای فناورانه خرد آماده شده است.

بر اساس این طرح با س��رمایه گذاری 2500 میلیارد ریالی بخش دولتی و خصوصی 
)50-50( از شرکت های مشمول طرح نوآفرین که از شیوع کرونا آسیب دیده اند حمایت 

می شود و به پنج هزار استارت آپ مبلغ 50 میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
  افتتاح طرح »انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی«

چهارمین و شاید مهم ترین پروژه که در این مراسم به دستور رییس جمهوری افتتاح شد 
»طرح انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی« بود.

به منظور ارتقای سهم محتوای داخلی در سبد مصرفی کاربران و افزایش ضریب نفوذ 
خدمات دسترسی ثابت به ش��بکه ملی اطالعات، این طرح با همکاری سازمان فناوری 
اطالعات ای��ران، مرکز ملی فضای مج��ازی، ارایه کنندگان خدم��ات ویدئوی خانگی و 
ارایه کنندگان خدمات دسترسی ثابت به شبکه ملی اطالعات تهیه شده تا با ایجاد هم افزایی 
و با تأمین سامانه های موردنیاز، هموطنان بتوانند ضمن برخورداری از اشتراک دسترسی 
ثابت به شبکه ملی اطالعات از اشتراک یک ماهه رایگان خدمات تلویزیون اینترنتی نیز 

برخوردار شوند.
در این طرح هر خانواده و حتی هر یک از اعضای یک خانواده می توانند از طریق اینترنت 
ثابت خانگی از اشتراک رایگان یک ماهه برنامه های یک تلویزیون اینترنتی بهره مند شوند.

بر اساس این طرح هر فرد ایرانی که اشتراک تلویزیون اینترنتی نداشته باشد می تواند 
با استفاده از س��امانه ictgifts.ir برای بهره برداری از برنامه های یکی از تلویزیون های 

اینترنتی ثبت نام کند.
ارزش مجموع طرح های افتتاح شده 2280 میلیارد تومان است که از این میان برای 
افتتاح مرکز داده اقماری شماره یک شبکه ملی اطالعات شرکت ایرانسل، 11000 میلیارد 
ریال، افتتاح پروژه زیر ساخت ابری شبکه ملی اطالعات شرکت آسیاتک، 8500 میلیارد 
ریال، افتتاح طرح حمایتی کسب و کارهای دیجیتالی آسیب دیده از کرونا ،2500 میلیارد 
ریال و برای طرح انتخاب هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی، 800 میلیارد ریال س��رمایه 

گذاری شده است.
رییس جمهور: اقتصاد دیجیتال فضای مهمی  برای کشور است 

رییس جمهوری در آیین افتتاح پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال با بیان اهمیت 
دولت الکترونیک، به وزیر ارتباطات تاکید کرد که برای تحقق دولت الکترونیک قدم های 

مهمی  برداشته شود.
حسن روحانی گفت: بسیار خوشحالم که در کاروان افتتاح های توسعه ای و زیرساختی 

هر پنجشنبه امروز به مقصد اقتصاد دیجیتال رسیدیم و با توجه به اینکه بخش بزرگی از 
اقتصاد کشور به نحوی دیجیتال است باید توجه داشته باشیم که امروز اقتصاد دیجیتال، 

فضای بزرگ و مهمی  برای کشور است.
رییس  جمهور با بیان اهمیت فضای مجازی و اینترنت در ارای��ه خدمات به مردم در 
حوزه های مختلف از جمله کشاورزی، سالمت و بهداشت و حوزه های مختلف ارایه خدمات 
به مردم، گفت: در فضای اقتصاد دیجیتال و استفاده از فضای مجازی و اینترنت برای ارایه 
خدمات کارها سریع تر دقیق تر و همچنین کم هزینه تر انجام می شود و این مدل اطمینان 
بخش تری است. روحانی افزود: در همین ایام سخت شیوع ویروس کرونا و بیماری کویید 
19، فرصت نمود و بروز فناوری اطالعات برای مردم بیشتر شد و بسیاری از کارها و ارایه 

خدمات با استفاده از فناوری اطالعات و فضای مجازی انجام شد.
رییس  جمهور با بیان اینکه در سیاست هم فناوری اطالعات در روند سیاسی نقش آفرین 
است، گفت: در تبلیغات انتخابات و اطالع رسانی به مردم و حتی حضور و مشارکت مردم در 
انتخابات، فناوری اطالعات نقش مهمی  ایفا می کند و موضوع شفافیت و مبارزه با فساد از 
مسایل بسیار مهمی  است که از طریق فضای مجازی و سیستم الکترونیکی می توان حریف 

آن شد و با شیوه های سنتی نمی شود.
روحانی تاکید کرد: اگر می خواهیم در اقتصاد با کشورهای دیگر رقابت کنیم هم چاره ای 

نداریم جز اینکه این فضا را توسعه دهیم.
 جهش اقتصاد دیجیتال به سوی ایران هوشمند 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در این مراس��م تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال 
می تواند جایگزین اقتصاد نفتی ش��ود و با جهش اقتصاد دیجیتال ایران هوشمند قابل 

تحقق است.
محمدجواد آذری جهرمی ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد دیجیتال پرداخت تا به پاسخ این 

پرسش برسد که چرا اقتصاد دیجیتال می تواند جایگزین اقتصاد نفتی شود.
وی در ادامه با مقایس��ه س��هم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد جهان پرداخت و ارایه 
نمونه های آماری از کشورهای آمریکا، چین به استناد گزارش »اقتصاد دیجیتال- آنکتاد 
2019« گفت: سهم ایران در هسته اصلی اقتصاد دیجیتال 4 و در کل اقتصاد دیجیتال 
6.5 است. به طور متوسط در معیار جهانی سهم اقتصاد دیجیتال نسبت به کل اقتصاد 15.5 
درصد است و این نشان می دهد ایران در حوزه اقتصاد دیجیتال ظرفیت رشد بسیار بزرگی 
دارد و این حوزه ای است که باید موردتوجه قرار گیرد و خدمات دیجیتال یکی از مهم ترین 
حوزه هایی است که می تواند رشد قابل توجه ای داشته باشد که در کنار این رشد اشتغال 

فراوانی هم ایجاد می شود.
آذری جهرمی  در ادامه با بیان رشد اقتصادی در حوزه فناوری اطالعات گفت: هسته 
اقتصاد دیجیتال کشور از 2.23 در س��ال 92 به 4 درصد در سال 98 رسیده است یعنی 
بخش سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات مجموعاً 4 درصد رشد داشته است. در سال 98 هم 
سهم اقتصاد دیجیتال در GDP به 6.5 درصد رسیده است. این در حالی است که این عدد 

در سال 92، 3.68 درصد بوده است.
وزیر ارتباطات در ادامه با برشمردن عوامل مؤثر در موفقیت هایی که موجب شد درخت 
اقتصاد دیجیتال در کشور به بار بنشیند گفت: عوامل مؤثر در رشد اقتصاد دیجیتال توسعه 
ظرفیت هسته شبکه ملی اطالعات از 680 گیگابیت بر ثانیه در سال 1392 به 18 هزار 
گیگابیت بر ثانیه در سال 1398 رس��ید و افزایش ظرفیت ارتباطات بین الملل از 130 

گیگابیت بر ثانیه در سال 1392 به 4500 گیگابیت بر ثانیه در سال 98 بود.

 علی شمیرانی

برای ارایه خدمات الکترونیکی انجام شد
مهلت یک ماهه رییس جمهور

 به ۱۰ دستگاه
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات گفت: طی دستور ویژه 
رییس جمهوری به چند دس��تگاه اجرایی مقرر شد ظرف مدت 
یک ماه چندین خدمت از خدمات دولت به صورت غیر حضوری و 

الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد.
ایرنا - رضا باقری اصل درباره وظایفی که دستگاه های مختلف 
باید ظرف مدت یک ماه آن ها را به نتیجه برسانند، افزود: با دستور 
رییس جمهوری دستگاه ها موظف شدند خدمات خود را به صورت 
الکترونیک به ذینفعان ارایه دهند و دبیرخانه ش��ورای اجرایی 
فناوری اطالعات نیز مس��وول رسیدگی و پیگیری این خدمات 
است و موظف شده تا گزارش پیشرفت آن ها را به رییس جمهوری 

اعالم کند.
وی گفت: وظایفی که رییس جمهوری برای دستگاه ها مقرر 
کرده  است به اجرای مصوبات جلسه س��یزدهم شورای اجرایی 
فناوری اطالعات برمی گردد و به منظور تسهیل در ارایه خدمات 
الکترونیکی، کاهش ت��ردد، فاصله گ��ذاری اجتماعی و افزایش 

رضایتمندی مردم ابالغ شده است.
در تمام��ی  ای��ن 10 نامه ابالغی ب��ه دس��تگاه های مختلف، 
محمدجواد آذری جهرمی  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که 
نایب رییس  ش��ورای اجرایی فناوری اطالع را عهده دار است نیز 
موظف شده تا به صورت مستمر پیش��رفت موضوع را تا حصول 

نتیجه، پیگیری کرده و جزییات آن را گزارش دهد.
او درباره برخی از محورهای این خدمات گفت: بر این اساس 
بانک مرکز موظف شده ضمن تسریع در ابالغ ضوابط الزم برای 
استقرار خدمات مربوط و اصالح فرآیندهای در بانک ها و مؤسسات 
تابعه حداکثر تا پایان خردادماه الکترونیکی شدن خدمات کیف 
پول الکترونیکی، خدمات پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی 
استعالم الکترونیک و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در 
افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیالت، درخواست صدور 
و تحویل دسته چک و استعالم الکترونیکی تضامین بانکی را در 
دستور کار خود قرار بدهد. وی افزود: وزارت اقتصاد و امور دارایی 
دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا تمهیداتی به منظور 
حذف مدارک فیزیکی هویتی، استعالمات غیر الکترونیکی بین 
دستگاهی در صدور مجوز در کسب وکارها، اصالح فرآیند، تعامل و 
تبادل داده با ذینفعان و تسریع در ارایه خدمات بیندیشد و آن ها را 

تا آخر خردادماه ارایه دهد.
باقری اصل در ادامه گف��ت: در این ابالغی��ه وزارت آموزش و 
پرورش نیز به ثبت نام الکترونیکی م��دارس، ارایه گواهی ارزش 
تحصیلی دانش آموزان به صورت الکترونیکی، پذیرش و جایگزینی 
اس��تعالم الکترونیکی هویت و م��کان اقامت و ح��ذف دریافت 

مستندات کاغذی معادل در ثبت نام دانش آموزان موظف شد.  
سازمان امور مالیاتی کشور نیز دیگر دستگاهی است که یک ماه 
فرصت دارد تا مالیات نقل وانتقال امالک، مالیات بر اجاره، مالیات 
بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، صدور گواهی ثبت نام مالیات 
بر ارزش اف��زوده، پرداخت الکترونیکی مالی��ات، راه اندازی ابالغ 

الکترونیکی مالیات را در دستور کار خود قرار بدهد.

افزایش تولید و رشد سود عملیاتی در شرکت 
معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان

اصفهان - بهمن توکلی فرد - مجمع عمومی عادی ساالنۀ شرکت معدنی 
و صنعتی فوالدســنگ مبارکۀ اصفهان )سهامی خاص( با حضور اکثریت 
صاحبان ســهام در محل شــرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه 
اصفهان برگزار شد.مرتضی شبانی، مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها 
با اعالم این خبر افزود: در این مجمع که ریاســت آن را غالمرضا طاهری 
مدیر ســرمایه گذاری و امور شــرکت های فوالد مبارکه بر عهده داشت، 
ابتدا گزارش عملکرد شــرکت با توجه به کلنگ زنــی طرح های افزایش 
ظرفیت ســه برابری آهک و دولومیت کلســینه و دو برابری تولید سنگ 
دانه بندی شــده در طرح های توسعۀ شرکت فوالدســنگ توسط مهرداد 
فقیهیان مدیرعامل شرکت، ارائه گردید و در ادامه، پس از قرائت گزارش 
بازرس قانونی و حسابرس مســتقل شرکت، صورت های مالی سال مالی 
منتهی به پایان اســفندماه سال 1398 تصویب شــد.وی با بیان این که 
ســود خالص این شــرکت در ســال 98، مبلغ  122,834 میلیون ریال 
بوده گفت: ســود خالص این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 62 

درصد رشد داشته است.
شــبانی تصریح کرد: در این مجمع از 1015 ریال ســود هر سهم مبلغ 
110 ریال تقسیم شد.در این مجمع، فقیهیان با ارائۀ گزارشی از عملکرد 
شــرکت معدنی و صنعتی فوالدســنگ مبارکۀ اصفهان از بهره برداری از 
کورۀ دوم پخت آهک کلســینه و رشد 72 درصدی تولید و فروش آهک 
کلسینه از 72 هزار به 124 هزار تن و افزایش تولید سنگ آهک از 550 
هزار به 600 هزار تن به عنوان مهم ترین دستاوردهای این شرکت نام برد.

نصب تندیس کارگر نماد سختی در اصفهان 
اصفهــان - بهمن توکلی فــرد  -با حضور شــهردار اصفهان و جمعی از 
مدیران شــهری از تندیس کارگر اثر هنرمند اصفهانی مجتبی آقاباباگلی 

در خیابان دانشگاه مقابل خانه کارگر اصفهان رونمایی شد .
قدرت اهلل نوروزی شــهردار اصفهان درآییــن رونمایی از این تندیس به 
کارگران زحمتکش شــهر اصفهان اظهار کرد : اصفهان به لحاظ صنعتی 
و وجود کارخانجات و صنایع متعدد  ، شــهری کارگری است و کارگران 

بسیاری ، نقش اصلی توسعه اقتصادی را در این شهر بر عهده دارند .
وی با بیــان این که شــهرداری اصفهان درصدد بود تا امســال به نحو 
شایسته ای با برگزاری آیینی بزرگ مانند سال گذشته از زحمات کارگران 
شهرداری تقدیر کند تصریح کرد : با وجود شرایط کنونی کرونا در کشور 
، این فرصت از شهرداری اصفهان گرفته شد اما رونمایی از تندیس کارگر 

به همه کارگران تقدیم می شود .
پیمایش بیش از 2 میلیون و 150 انشعاب آب در 

استان اصفهان
اصفهــان - بهمن توکلی فرد - معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفا 
استان اصفهان گفت: در سال جاری اجرای جامع طرح پیمایش انشعابات 
آب در 93 شــهر و بیش از 953 روســتا، در سطح اســتان صورت می 
گیرد.رضا رضایی اعــالم کرد: با اجرای این پروژه که با همکاری بیش از 
270کنتور نویس انجام می شــود، عالوه برشناسایی و قطع انشعاب های 
غیر مجاز، می توان انشعاب های پرمصرف یا تغییر کاربری و تغییر واحد 

را شناسایی و وضعیت آنها را به روز رسانی کرد.
وی ادامه داد: در این طرح، راستی آزمایی شماره تلفن همراه مشترکین 
نیز بررســی می گردد تا از دریافت قبوض به صورت الکترونیکی توسط 

آنها اطمینان حاصل گردد. 
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفا اســتان اصفهــان در خصوص 
پیمایش باغــات، واحدهای تفریحی و صنعتی عنــاون کرد: با پیمایش 
انشــعاب آب  باغات ، استخرها ، واحدهای تفریحی و صنعتی در صورتی 
که با واحدهایی مواجه شویم که آب را بیش از الگوی تعریف شده مصرف 
می کنند، به آنها اخطار الزم داده می شود که این امر تاثیر به سزایی در 

جلوگیری از مصرف بی رویه آب دارد.
وی با اشــاره به میزان مصرف ســرانه آب در اصفهان اظهار داشت: هم 
اکنون میزان سرانه آب شرب  و بهداشت در اصفهان در حدود 150 لیتر 
درشبانه روز اســت، که در این میان اجرای طرح پیمایش انشعابات آب 

درکاهش این عدد تاثیرگذار است. 
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان اصفهان با اشاره به پیمایش 
انشــعاباتی که تغییر کاربــری داده اند و با افزایــش مصرف در ظرفیت 
قراردادی مواجه شــده اند، اظهار داشت: با پیمایش این گونه واحدها نه 
تنها محاسبات دقیق آب بها صورت می گیرد، بلکه خدمات بهتری هم به 
مشــترکین ارائه می شود، چراکه با افزایش تعداد واحدها، قطر کنتور نیز 
افزایش  می یابــد و در این پیمایش با تعویض کنتور قدیمی با کنتور با 

اخبار شهرستان ها
قطر بیشتر، میزان آب بیشتری با فشار مناسب در اختیار مشترکین قرار 

می گیرد که به نوعی خدمات رسانی بهتر محسوب می شود.
رضایــی با بیــان اینکه در حال حاضــر 676 هزار انشــعاب فاضالب به 
مشــترکین واگذار شــده است تصریح کرد:در ســال جاری طرح فروش 
انشــعاب فاضالب در مکان هایی کــه دارای امکانات  فنی هســتند، با 
استفاده از تسهیالت قرض الحسنه بلند مدت ادامه دارد و متقاضیان می 

توانند از طریق سامانه 1522  در خواست خود را ثبت کنند.
لبیک پلیس اصفهان به فرمان فرمانده کل قوا 

اصفهان-  بهمن توکلی فرد -فرمانده انتظامی اســتان با اشــاره به آغاز 
رزمایش همدلی مومنانه کارکنان انتظامی اســتان اصفهان گفت: پلیس 
اســتان اصفهان به فرمان رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( لبیک گفت 
و یک هزار و 200 بســته معیشتی را برای توزیع بین اقشار آسیب پذیر 
تهیه کرده است. سردار "محمدرضا محمدی"  اظهار داشت: از زمانی که 
ویروس منحوس کرونا در کشــورمان شیوع پیدا کرد بسیاری از فعالیت 
هــای اقتصادی جامعه و افراد ضعیف جامعه تحت تاثیر این ویروس قرار 
گرفتند.وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی از همان روزهای اول شیوع 
کرونا در حوزه های مختلف وارد عمل شد افزود: رزمایش همدلی مومنانه 
کارکنان انتظامی استان اصفهان به همت مجموعه عقیدتی سیاسی این 

فرماندهی آغاز شد.
ایــن مقام انتظامی بیان داشــت: در این رزمایش به نــدای رهبر فرزانه 
انقالب لبیک گفته شــد و در این طرح همدلی مومنانه یک هزار و 200 

بسته معیشتی تهیه شده که بین نیازمدان توزیع می شود.
سردار میر حیدری با اشاره به اینکه کمک های نقدی و غیر نقدی زیادی 
نیز در این ایام توســط کارکنان انتظامی اســتان اصفهان بین نیازمندان 
توزیع شــده اظهار داشت: بســته هاي تهیه شده شــامل برنج ، روغن، 

ماکاراني، رب گوجه و دیگر اقالم مصرفی است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: انشاءاهلل با یاری خدای 
متعــال و همدلی مومنانــه مردم عزیز کشــورمان و رعایت توصیه های 

بهداشتی به زودی شاهد شکست این ویروس منحوس باشیم.
افزایش  30 درصدی  مصرف آب شرب و بهداشت  

در اصفهان با شروع فصل گرما
اصفهان - بهمن توکلی فرد - مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان با 
تاکید بر مصرف بهینه آب گفت: همه ســاله در فصل گرما با افزایش دما 
مصرف آب شــرب حدود 30 درصد بیشتر می شود، این در حالیست که 
در فروردین و اردیبهشــت 99 با شــیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل 

های بهداشتی مصرف آب شرب به مراتب بیش از گذشته بوده است.
مهندس هاشــم امینی با اشاره به افزایش 18 درصدی مصرف آب شرب  
همزمان با شــیوع ویروس کرونا اعالم کرد: در چند ماه گذشته که موج 
شیوع ویروس کرونا روند صعودی داشــت، مصرف آب شرب دراصفهان 

نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 18 درصد افزایش یافت. 
وی بــا بیــان اینکه در نیمه اول ســال با توجه به افزایــش دما و وجود 
ویروس کرونا  چگونگی تامین آب شرب متفاوت تر از سالهای قبل است 
خاطر نشــان ساخت: آبفا اســتان اصفهان با توجه به منابع محدود آب ، 
برای اینکه بتوانند آب شــرب مردم را به صورت پایدار تامین کند، عالوه 
بــر راهکارهای فرهنگی، پروژه های فنی را هم در دســتور کار قرار داده 
اســت. مدیرعامل آبفا اســتان اصفهان مردم را به مصرف بهینه فراخواند 
و بیان داشــت: از مردم می خواهیم همیشه آب را درست مصرف کنند 
تا از هدر رفت آب جلوگیری شــود این در حالیست که درسالهای اخیر 
برنامــه های متنوعی در زمینه مصرف بهینــه آب در قالب های مختلف 
ارائه گردید.درادامه معاون بهره برداری و توســعه آب شرکت آبفا استان 
اصفهان در خصوص ســامانه هوشمند سازی شبکه آب گفت: هم اکنون  
به منظور توزیع عادالنه آب شــرب در شهرهای تحت پوشش این سامانه 
88 ایســتگاه هوشمند در استان راه اندازی شده است.ناصر اکبری افزود: 
هم اکنون از طریق اپراتور  با اســتفاده از سیستم تله متری و تله کنترل 
مدیریت توزیع آب در شــهر های تحت پوشــش طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ انجام می شــود اما در آینده در فازهای توســعه ای این طرح  به 

صورت اتوماتیک وکامال هوشمندانه توزیع آب شرب انجام می شود.
شهردار اصفهان :  

تا پایان سال جاری  80 درصد ناوگان تاکسیرانی 
اصفهان به بارکدخوان مجهز می شود

اصفهان - بهمن توکلی فرد -روابط عمومی ها کارکرد ویژه ای در همراه 
سازی مردم در شرایط کرونا داشتند  

شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر نصب بارکدخوان روی 500 تاکسی 
شــهر اصفهان اجرا شده است و تا پایان سال در راستای هوشمند سازی، 

حدود 80 درصد تاکسی ها مجهز به بارکدخوان می شوند تا از این طریق 
پرداخت کرایه تاکســی به صورت آنالین برای شهروندان میسر شود. به 
گزارش رســیده از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله 
نــوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »ســالم اصفهان« اظهار کرد: 
بــا توجه به شــرایطی که کرونا ایجاد کرده بود، هفته گذشــته با تالش 
سازمان تاکسیرانی امکان پرداخت کرایه تاکسی به صورت الکترونیکی و 
با اســتفاده از بارکد خوان ) QR ( در اصفهان فراهم شد. افزایش ضریب 
ایمنی، جلوگیــری از برخورد فیزیکی در رد و بدل کردن اســکناس به 
خصوص در شــرایط کرونایی، افزایش بهره وری و چابک ســازی ناوگان 

از اهداف این طرح است. 
وی گفت: نکته مهم در اجرای این طرح این است که راننده تاکسی برای 
ایجاد زیرســاخت این طرح نباید هزینــه ای بپردازد چراکه در این طرح 
این شــرکت مجری است که هزینه ســخت افزاری طرح را پرداخت می 
کند.   نوروزی افزود: امیدوارم این طرح مورد اســتفاده شــهروندان قرار 
گیرد و تاکســیرانان شــریف از شــیوه اجرای طرح رضایت کامل داشته 
باشند. تاکســیرانان هم نظرات خود را منتقل کنند تا اگر مشکلی وجود 
داشت، برطرف شود.وی تصریح کرد: این طرح در حال حاضر روی 500 
تاکسی اجرا شده است و تا پایان سال در راستای هوشمند سازی حدود 

80 درصد تاکسی ها مجهز به بارکدخوان می شوند.   
وی در ادامه با اشــاره به اینکه مانند هفته های گذشــته از شــهروندان 
درخواســت می کنم حفظ فاصله فیزیکی در مراســم هــا، حمل و نقل 
عمومی و فضاهای شــهری را رعایت کنند، اظهــار کرد: بعضا دیده می 
شود که شــهروندان ماسک و دستکش را در معابر رها می کنند که این 

امر به شدت برای سالمت همه شهروندان و پاکبانان شریف خطر دارد.
اصفهان، تنها شهری که موفق به خرید اتوبوس 

جدید شد
وی ادامه داد: ســال گذشــته و قبل از پایان ســال، 75 اتوبوس جدید 
خریداری کردیم که وارد اصفهان شده و به زودی مورد بهره برداری قرار 
می گیرد.    شهردار اصفهان تصریح کرد: این کار اقدام بسیار مهمی بود 
چراکه در ســال گذشته اتوبوســی برای خرید وجود نداشت اما ما اوراق 
مشارکت برای خرید داشتیم که نقد شده بود و شهر اصفهان تنها شهری 
بود که توانست این اقدام را انجام دهد. وی با اشاره به اینکه این اتوبوس 
ها به زودی وارد ناوگان اتوبوسرانی می شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
هم اکنون به علت شیوع کرونا استفاده کمتری از اتوبوس ها می شود، ما 

هنوز این تعداد را وارد ناوگان نکرده ایم
دستگیری سارقان 100 میلیاردی منازل در 

اصفهان 
اصفهان -  بهمن توکلی فرد - فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری 2 
ســارق که اقدام به سرقت 100 میلیارد ریال اموال از منازل مردم کرده 

بودند در عملیات هوشمندانه کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد. 
   ســردار" محمدرضا میرحیدری" با بیان این خبر اظهار داشت: در پی 
وقوع یک فقره ســرقت منزل و شــکایت مال باخته، بررسی موضوع در 

دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد، سارق یا سارقان با 
اطالع ازعدم حضور ســاکنان منزل و خلوت بودن ســاختمان به صورت 
حرفه ای اقدام به باز کردن در منزل کرده و سپس با تخریب گاو صندوق 
داخل منزل، اموالی از قبیل پول نقد، دالر و طالها را به سرقت برده اند.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان تصریح کــرد: کارآگاهان پس از انجام 
تحقیقات علمی و تخصصی و بکارگیری یک ســری اقدامات هوشمندانه 
موفق شــدند هویت یکی از ســارقان و مخفیگاه وی را در استان تهران 
شناسایی کنند.ســردار میرحیدری گفت: با شناســایی مخفیگاه متهم، 
مامــوران با اخذ نیابت قضائی به محل اعــزام و در یک عملیات ضربتی 
وی را دســتگیر و به پلیس آگاهی اصفهان منتقل کردند.این مقام ارشد 
انتظامی اســتان بیان کرد: متهم که در ابتــدا منکر هرگونه جرمی بود، 
هنگامی که با مدارک و مستندات پلیس مواجه شد به 36 فقره سرقت با 

همدستی یکی از دوستانش اعتراف کرد.
وی با بیان اینکه متهم ردیف دوم نیزطی عملیاتی هوشــمندانه در یکی 
از اســتان های همجوار دستگیر شد اظهار داشت: برابر اعالم کارشناسان 
مربوطه ارزش اموال به ســرقت رفته توسط این ســارقان 100 میلیارد 
ریال برآورد شــده است.ســردار میرحیدری با بیان اینکه متهمان اموال 
مذکور را صرف خرید امالک، زمین و خودرو کردند از پیگیری های الزم 
بــرای مصادره اموال و بازگرداندن آن ها به مال باختگان خبرداد و اظهار 
داشت: سارقان با شکایت شاکیان به همراه پرونده برای انجام اقدامات 

قانونی تحویل مراجع قضائی شدند./

برگ ســبز خودرو ســواری پژو تیپ PARS TU5 مدل 1397 رنگ سفید به شــماره موتور  164B0179571 شماره 
شاسی  NAAN11FEXJH550751 شماره پالک ایران 24- 632 ب 52 به مالکیت فاطمه علی نژاد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد خرمشهر 

 FEA16013  برگ سبز خودرو وانت دو کابین مزدا تیپ بی 2000 ای مدل 1391 رنگ سفید روغنی شماره موتور
شــماره شاســی NAGP2PC12CA113375 به شــماره پالک ایران 93- 139 و 16 به مالکیت نجمه رفیعی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد خرمشهر 

»مرکز دادۀ بزرگ ایرانسل« آغاز به کار کرد
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