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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
ماه مبارک رمضان، افزون برایجاد بسترهایی 
برای افزایش معنویت و اجرای بیشتروبهتر 
دیگری  مثبت  اثرات  عبادی،  مناسک 
نیزدرزندگی جوامع اسالمی دارد. مطالعات 
نشان می دهد این ماه به علت تغییرعادات 
نهادن  برجای  موجب  ورفتارمسلمانان، 
اثراتی درجریان اقتصادی و حتی سیاسی 
و اجتماعی کشورهای اسالمی می شود.

درزمینه اقتصادی، یکی ازاین تغییرات، 
تغییردرالگوی تقاضای کاالهای مصرفی 
است. به عنوان نمونه در ماه مبارک رمضان 
تقاضای برخی از محصوالت خوراکی 
مانند شکر، خرما، نان و برنج نسبت به سایر 
زمان های دیگرافزایش پیدا می کند. اما یکی 
از اثرات بسیار مثبت تغییر رفتارهای اقتصادی 
در ماه مبارک رمضان، افزایش چشمگیر 
فعالیت های خیریه و کمک های مردمی در 
حمایت از اقشار ضعیف و کم برخوردار 
جامعه و ارتقای سطح بازتوزیع از سمت افراد 
دارا به سمت افراد کمتر برخوردار است. 
البته فعالیت های خیریه و نوع دوستانه در 
تمام کشورهای جهان و در کل طول سال 
جریان دارد اما درکشورهای اسالمی طی 
ماه رمضان، نهادهای مردم نهاد و مؤسسات 
خیریه با طراحی و پیاده سازی طرح های ویژه، 
تالش و کوشش بیشتری از خود برای جذب 
این دسته از کمک های مردمی در حمایت از 
سبد مصرفی خانوارهای نیازمند و محتاج بروز 
می دهند. این کمک ها عمدتاً در قالب هایی 
همچون انفاق، قرض الحسنه، وقف، صدقه و 
نذورات از خیرین جمع آوری شده و در بین 

اقشار کمتر برخوردار جامعه توزیع می شود.

فرهاد باقری
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

ماه رمضان و فرصتی 
از جنس اقتصاد

در همین صفحه

درشبی که صدا وسیما چندان ملی نبود سپاهان چراغ اول را با برد روشن کرد
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 نشست مجازی تحلیل حادثه تروریستی حرم رضوی در مشهد
در جمع هادیان سیاسی سپاه استان اصفهان برگزار شد: 

حادثه تروریستی مشهد شاهدی بر همسویی تفکر 
وهابی با خواست استکبار

8

افزایش 10 درصدی بدهی جهانی در سال 2022؛

جهان
بدهکارتر می شود!
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با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان و اداره کل گمرکات استان اصفهان:

انجمن کارگزاران گمرکی استان اصفهان تشکیل 
خواهد شد

چهره  برتر چهره روز

پیش بینی مدیر آبفای بادرود برای تأمین آب 
شرب پایدار:

رئیس کل دادگستری
اصفهان:

امیدواریم منابع آبی موجود، 
پاسخگوی نیاز مردم در تابستان باشد

شرکت های دانش بنیان در اصفهان 
نباید تعطیل شوند

اخبار اصفهان: مدیــر آبفای بادرود از 
تأمین آب شرب پایدار جمعیت 23 هزار 
نفری شهرها و روستاهای این منطقه در 
تابستان امسال خبر داد. افشین بارونی 
اعالم کرد: منابع تأمین آب شرب منطقه 

بادرود شامل 8 حلقه چاه...

رئیس کل دادگستری اســتان اصفهان 
گفت: اداره ثبت اسناد و امالک و مدیریت 
بانک های اســتان باید قبــل از صدور هر 
گونــه اجرائیه در خصوص شــرکت های 
دانش بنیان مراتب طی گزارشی به ستاد 

66اقتصاد مقاومتی استان...

Can Stress Cause Migraines?
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مدیر گروه علوم نوین رسانه 
دانشکده صدا و سیما در خانه انقالب 

اسالمی اصفهان: 

فیلترینگ بزرگترها را 
فیلتر م یکند
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ویژه برنامه های ماه مبــارک رمضان معاونت 
فرهنگی شهرداری اصفهان با محوریت »بهشت 

اجابت« برگزار می شود.
ویژه برنامه های معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان 
به مناســبت ماه مبارک رمضان در قالب بیش از 
200 برنامه با محوریت »بهشت اجابت«، برنامه 

ریزی شده است.

عالوه بر برنامه ســحرگاهی »بهشــت اجابت« و 
جشنواره فرهنگی ورزشی »جام موالی عرشیان 
و بانوی قدســیان«، ویژه برنامه هایی با محوریت 
مجموعه تخت فوالد، مراکز فرهنگی و مســاجد 
سطح شهر، گلستان شهدا، باغ غدیر، زورخانه های 
سطح شهر، آستان مقدس امامزادگان، خانه انقالب 
و ... تدارک دیده شده است. همچنین معاونت های 

فرهنگی مناطق پانزده گانه شهر اصفهان نیز 
اجرای برنامه های متنوعی را برای این ایام در نظر 

گرفته اند.
گفتنــی اســت؛ عالقه منــدان بــرای دریافت 
جدول روزانــه اعــالم برنامه های مــاه مبارک 
https:// رمضــان می تواننــد بــه ســایت

bevaghteisfahan.com/ مراجعه کنند.

ویژه برنامه »مهماْن شــهر« در شب های ماه 
مبارک رمضان در بوستان ها و فضاهای باز شهری 

مناطق پانزده گانه اصفهان برگزار می شود.
رئیس هماهنگی امور مناطق و دســتیار ویژه در 
امور مناطق سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت: 
ویژه برنامه »مهماْن شــهر« همراه با برنامه های 
جذاب و متنوع برای خانواده ها از 24 فروردین تا 12 

اردیبهشت ماه و در شب های ماه مبارک رمضان )به 
جز شب های قدر( برگزار خواهد شد.

حامد نظــری قرائت قــاری کــودک و نوجوان، 
مناجات خوانی، سرود، تواشــیح، نمایش قرآنی، 
اجرای مسابقه و ... را از جمله بخش های گوناگون 

این برنامه عنوان کرد.
وی افزود: ویژه برنامه »مهماْن شهر« از 24 فروردین 
ســاعت 21 و در قالب 30 اجرا در بوســتان ها و 

فضاهای باز شــهری مناطق پانزده گانه شهر 
اصفهان برگزار می شود.

گفتنی است؛ عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بیشتر در خصوص زمان و مکان برگزاری برنامه 
مهماْن شــهر در مناطق گوناگون شهر اصفهان، 
می توانند با شــماره تلفــن 32۶81۵80 تماس 
گرفته و یا بــه ادارات فرهنگی اجتماعی مناطق 

مراجعه کنند.

رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه اصفهــان می تواند و باید بــه قطب صنایع 
دانش بنیان کشور تبدیل شود، گفت: اگر مشکالتی 
مانند آب، هوا و زمین در شهر اصفهان داریم با ورود 
صنایع دانش بنیان و محدود کردن توسعه صنایع 

آالینده رفع خواهد شد.
محمد نورصالحی در جلســه هم اندیشی راهکار 
تحقق شعار ســال که با حضور معاون وزیر جهاد 
کشاورزی، نمایندگان مجلس و جمعی از رؤسای 

شــرکت های دانش بنیان اصفهان تشکیل شد، 
ضمن گرامیداشت سالروز واقعه پنج رمضان، اظهار 
کرد: هدف از تشکیل این جلســه تبیین راهکار 
تحقق شعار سال در راستای فرمایشات مقام معظم 

رهبری است.
وی افزود: از زمان اســتقرار شورای ششم، صنایع 
دانش بنیان در اصفهان بیش از پیش مورد توجه 
قرار گرفته اســت تــا اصفهان به قطــب صنایع 

دانش بنیان کشور تبدیل شود.

رئیس شورای اســالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: اگر مشکالتی مانند آب، هوا و زمین را در شهر 
اصفهان داریم با ورود صنایع دانش بنیان و محدود 

کردن توسعه صنایع آالینده رفع خواهد شد.
وی اضافه کرد: اصفهــان می تواند و باید به قطب 
صنایع دانش بنیان کشور تبدیل شود و به همین 
جهت از فعاالن عرصه صنعتی و علمی دعوت شده 
اســت تا راهکاری عملی برای تحقق شعار سال 

احصا شود. 

رضا رحمانی: هرچند در کمال خوشحالی و شادی 
نماینده اصفهانی ایران در بازی اول کامبک کرد ولی 
درشبی که صدا وسیما چندان ملی نبود سپاهان 

چراغ اول را با برد روشن کرد.
در حالی که تیم فوالد مبارکه سپاهان به عنوان یکی 
از نمایندگان فوتبال ایران و سفیر این کشور در لیگ 
قهرمانان آسیا حاضر است، صدا و سیمای ملی ایران 

بازی این تیم را از شبکه ملی پخش نکرد.
تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان پس از انجام یک 
پروسه سخت و طوالنی و اخذ مجوز حرفه ای به 
عنوان نائب قهرمان لیگ برتر فوتبال کشور توانست 
مجوز حضور در رقابت های آسیایی را به دست آورد. 
مجوزی که قهرمان فصل گذشته لیگ برتر یعنی 
پرسپولیس و رقیب دیرینه این تیم استقالل موفق 
به اخذ آن نشدند تا مسابقات آسیایی را تلویزیون 
دنبال کنند. اما گویا صدا و سیما جمهوری اسالمی 
ایران اجازه دنبال کردن این رقابت ها از تلویزیون را 
نیز به مخاطبان ایرانی ندارد و بازی سپاهان ایران از 
شبکه سه سیما پخش نشد. در حالی که سپاهان در 
اولین و یکی از حساس ترین بازی های خود در لیگ 
قهرمانان آسیا به مصاف پاختاکور رفت این بازی از 

شبکه استانی اصفهان پخش شد.
این اتفاق درحالی رخ می دهد که سازمان لیگ 
و  استقالل  بازی های  ایران هیچگاه  فوتبال 
پرسپولیس را هم زمان نمی گذراند تا شبکه سوم 
سیما به عنوان پرمخاطب ترین شبکه ایرانی بتواند 

این بازی ها را به صورت کامل پخش کند.
جالب اینکه در کنداکتورپخش شبکه سوم سیما در 
ساعتی که سپاهان بازی داشت، برنامه »زوجی نو« 

قرار گرفت و خبری از پخش بازی نماینده ایران در 
این شبکه نبود. این تبعیض آشکار باعث اعتراض 
هواداران فوتبال و به خصوص طرفداران سپاهان 
در اقصی نقاط ایران شده است. دامنه این اعتراضات 
در فضای مجازی به قدری زیاد بوده که فوتبال 
دوستان دست به دامان صفحه رئیس صدا و سیما 
شدند و با نظرات خود به این تصمیم صدا و سیما 

اعتراض کردند.
این اتفاقات درحالی رخ داده که محمدرضا ساکت، 
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در تاریخ 
23 اسفندماه سال گذشته و در طی یک نامه کتبی 
خطاب به رئیس صدا و سیما ضمن اعالم برنامه 
بازی های آسیایی سپاهان، خواستار پخش زنده 

این بازی ها از شبکه سوم سیما شده بود.
از طرفی علی ناظری، مدیر روابط عمومی باشگاه 
سپاهان در گفت وگویی که با رسانه ها داشت تاکید 
کرد: براساس نامه نگاری انجام شده انتظار داشتیم 
مطابق سنوات گذشته به سپاهان هم به دید ملی 
نگاه شود اما عدم پخش دیدار تیم ما مقابل پاختاکور 
باعث ناراحتی هواداران و مردم خونگرم اصفهان 
شده است. ما به این مساله بسیار اعتراض داریم. این 
اتفاق بر خالف نگاهی است که مسئوالن صداوسیما 
به تیم های دیگر دارند و این نگاه تبعیض آمیز اصاًل 
پذیرش ملی ندارد. چرا رسانه ملی نباید به نماینده 
کشورمان دید مثبتی نداشته باشد؟ انتظار داریم 
با سپاهان نیز مثل سایر تیم های نماینده ایران در 

رقابت های بین المللی رفتار شود.
دامنه نامه نگاری ها و اعتراضات گسترده شده و حتی 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز 

به این اتفاق واکنش نشان داده است.
امیرحسین بانکی پور فرد و زهرا شیخی دو نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی بودند که 
به این اتفاق واکنش نشان دادند. ابتدای بانکی پور با 
ارسال نامه ای از رئیس صدا و سیما خواسته که از 
تداوم رویکرد تبعیض آمیز صدا و سیما که ناشی 
از رویکرد تمرکزگرا و پایتخت نشین است پرهیز 
کرده و بازی های دو نماینده فوتبال ایران در جام 

باشگاه های آسیا از شبکه سوم پخش شود.
همچنین زهرا شیخی نیز در توییتی نوشته است: 
بالفاصله پس از اطالع از عدم پخش دیدار سپاهان 
به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا از 
شبکه 3، موضوع را از دکتر جبلی، رئیس صدا و 
سیما پیگیری کردم و خواستار رفع تبعیض در نگاه 
به تیم های فوتبال و توجه بیشتر به تیم های غیر 
پایتخت نشین شدم، با نگاه مثبت دکتر جبلی قرار 

شد شاهد تحول رویکرد صدا و سیما باشیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره عدم پخش 
بازی سپاهان از شبکه سوم سیما توضیحاتی ارائه 

داد.
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای در پیامی ویدیویی درباره این اتفاق توضیح 
داد: در سه نوبت با مدیر شبکه سه تلفنی صحبت 
داشتم و دقایقی پیش از بازی با من تماس گرفتند 
و گفتند که به دلیل هم زمانی بازی های دو نماینده 
ایران یک بازی از شبکه ورزش و یک بازی از شبکه 
سه پخش خواهد شد. ایشان همچنین قول دادند 
که در مرحله بعدی با نگاه ویژه به این مسابقات توجه 

شود و تیم سپاهان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

شهرداری اصفهان به استقبال ماه رمضان رفت

»بهشت اجابت« در قالب بیش از 200 برنامه

رئیس هماهنگی امور مناطق و دستیار ویژه در امور مناطق سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان:

سی اجرای خاطره انگیزبا مهماْن شهر برگزارمی شود

رئیس شورای شهر:

اصفهان باید به قطب صنایع دانش بنیان تبدیل شود

درشبی که صدا وسیما چندان ملی نبود سپاهان چراغ اول را با برد روشن کرد

سیمـای مـیلی نه مـلی!
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 آگهی مزایده )نوبت سوم(

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد بند 24 از مصوبه شماره 1400/1387 مورخ 1400/7/11 شورای محترم اسالمی 
شهر نسبت به فروش عرصه دوازده پالک مسکونی )از محل منابع داخلی(، واقع در بلوار آزادگان، میدان انقالب، مجموعه آپادانا، 
جمعا به مساحت کل 5953 مترمربع با قیمت پایه کارشناسی کل به مبلغ 176/199/000/000 ریال به صورت پالک بندی جداگانه و 

حسب مشخصات موجود در مدارک مزایده اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/2/6 به امور قراردادهای 
شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد.

شناسه: 1298063
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رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه استان اصفهان در سالروز 
تأسیس این نهاد، از اهداف، برنامه های و عملکرد این 
مرکز در راستای تسهیل دسترسی عامه مردم به خدمات 

حقوقی گفت.

دریافت ۱۱۰۰ پروانه وکالت 
پایه یک در استان اصفهان

رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه استان اصفهان
خبر داد:

خبر روز

نرگـس صلواتـی در گفتگـو با ایسـنا با اشـاره بـه سـالروز تأسـیس مرکز 
وکال، کارشناسـان رسـمی و مشـاوران خانـواده قـوه قضاییه اظهـار کرد: 
۱۷ فروردین ۱۳۷۹ در راسـتای تسـهیل دسترسـی عامه مردم به خدمات 
حقوقی راه اندازی مرکز وکال، کارشناسـان رسـمی و مشـاوران خانواده در 

قالـب مـاده ۱۸۷ قانون برنامه سـوم توسـعه مصوب شـد.
وی افـزود: امـروزه در خانواده بـزرگ مرکـز وکالی قوه قضائیـه که بیش 
از ۲۰ سـال از زمان تأسـیس آن گذشـته اسـت، شـاهد فعالیت بیش از ۴۸ 
هزار وکیـل و کارشـناس رسـمی و بیـش از هزار مشـاور خانواده هسـتیم 
که هدف آنهـا صیانـت از حقوق عامـه و تحقق دسترسـی عادالنـه مردم 

به خدمـات حقوقی اسـت.
رئیس مرکـز وکالی قوه قضاییه اسـتان اصفهان ادامـه داد: در حال حاضر 
در اسـتان اصفهان در حوزه وکالت، بیـش از ۱۱۰۰ نفر پروانـه وکالت پایه 
یـک و حـدود ۵۰۰ نفـر پروانـه کارآمـوزی وکالـت از مرکـز وکالی قـوه 
قضاییه دریافـت کرده انـد. کارآمـوزان مرکـز وکالی قوه قضاییـه پس از 
قبولـی در آزمون کتبـی و مصاحبه شـفاهی به ۱۸ مـاه دوره کارآمـوزی را 
سـپری کرده و پس آن بـا شـرکت و قبولـی در آزمـون اختبار پروانـه پایه 

یـک وکالت دریافـت خواهنـد کرد.
صلواتی بـا اشـاره بـه اقدامات ایـن مرکز در راسـتای تسـهیل دسترسـی 
مردم بـه خدمـات حقوقـی اظهـار کـرد: همـکاران ما در سراسـر اسـتان 
به صـورت روزانـه در واحدهای ارشـاد و معاضدت دادگسـتری ها مسـتقر 
هسـتند و به صـورت رایـگان خدمـات مشـاوره حقوقـی را به شـهروندان 

ارائـه می کننـد.
رئیـس مرکـز وکالی قـوه قضاییـه با اشـاره بـه فعالیت سـامانه مشـاوره 
تلفنـی ۱۲۹ تصریح کـرد: از آذرمـاه سـال ۱۳۹۹ به طور رسـمی سـامانه 
مشـاوره تلفنی ۱۲۹ مرکز وکالی قوه قضاییه در اسـتان اصفهـان آغاز به 
کارکرده اسـت تـا شـهروندان به سـهولت قادر بـه طرح سـؤاالت حقوقی 

خود باشـند.
وی با اشـاره به آمـار ارائه خدمـات حقوقی رایگان به شـهروندان در سـال 
۱۴۰۰ خاطرنشـان کرد: در سـال گذشـته مرکز وکالی قوه قضاییه استان 
اصفهان مفتخـر به ارائـه بیـش از ۷۰ هزار جلسـه مشـاوره رایـگان برای 
مراجعان به واحدهای ارشـاد دادگسـتری های سراسـر اسـتان بوده است؛ 
همچنیـن از طریق سـامانه ۱۲۹ نیز بیـش از ۲۰ هزار مورد مشـاوره تلفنی 

به شـهروندان عزیز ارائه شـده اسـت.
صلواتـی بـا بیـان اینکـه مرکـز وکالی قـوه قضاییـه در امـر پرونده های 
وکالـت تسـخیری و معاضدتی نیـز بـه شـهروندان ارائه خدمـت می کند، 
گفـت: در سـال ۱۳۹۹ و سـال ۱۴۰۰ مجموعـًا بیـش از ۳۰۰ پرونـده 
معاضدتی و بیـش از ۲۰۰ پرونده تسـخیری توسـط وکالی مرکز بر عهده 

گرفته شـده اسـت.
رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه استان اصفهان افزود: همچنین در راستای 
کمک به گسترش عدالت قضایی، این مرکز به دارندگان مدرک کارشناسی 

حقوق مطابق با شرایط، جواز وکالت اتفاقی اعطا می کند.
وی ادامه داد: بر این اسـاس دارندگان مدرک کارشناسـی حقوق که شغلی 
به غیر از وکالت دادگسـتری مشـغول هسـتند با ایـن مجوز قـادر خواهند 
بود وکالت اتفاقی اقربای سـببی یا نسـبی خود تـا درجه دوم از طبقه سـوم 

به میزان سـه نوبت در سـال را بر عهـده بگیرند.

مدیر گــروه علــوم نویــن رســانه دانشــکده ارتباطات دانشــگاه 
ــدون  ــی ب ــاد نظام ــه جه ــور ک ــت: همانط ــیما گف ــدا و س ص
اســلحه امکانپذیــر نیســت جهــاد تبییــن هــم بــدون رســانه 
محقق نمی شــود. ســید بشــیر حســینی در مراســم حماســه ۵ 
رمضــان کــه در خانه انقــالب اســالمی اصفهــان برگزار شــد، 
ــوان  ــان و نوج ــه جوان ــای ک ــده فضاه ــار داشــت: درعم اظه
ــزرگان انقــالب نیســتند، امــروز خرج هــا  نفــس می کشــند ب
ــدا شــده و  ــم ج ــون از ه ــوان و انقالبی و ســفره های نســل ج
ــا ایــن نــوع نــگاه کــه ســر ســفره  امیــد اشــتراک نیســت و ب
خدا نشســتیم و بــا ایــام اهلل می تــوان ایــن شــکاف را پــر کرد، 
بــه هــم پیمانــی نخواهیــم رســید. وی بــه اســم انقالبی گری 
غفلــت و بــه اســم صیانــت، حفاظــت و حمایــت خیانــت و بــه 
اســم مواظبــت فیلتــر کردیــم، ادامــه داد: قبــل از فیلترینــگ 
تلگــرام جماعــت حــزب اهلل و انقالبیــون، عامــه مــردم و ضــد 
انقــالب بودنــد امــا بعــد فیلترینــگ ضــد انقالبیــون و عامه و 
تــوده جوانــان بودنــد امــا انقالبیــون نبودنــد یــا کــم اثــر بودند 
ــا تصمیــم غلــط و انگاره هــای غلــط گذاره هــا را واگــذار و  و ب
بــه آن هــم افتخــار کردیــم. عضــو هیــات علمــی دانشــکده 
ارتباطــات دانشــگاه صــدا و ســیما با اشــاره بــه اینکــه آنجایی 

ــالب  ــزرگان انق ــت ب ــته اس ــوان سرگش ــوان و نوج ــه ج ک
حضــور و بــروز فعــال ندارنــد، ادامــه داد: آنجائــی کــه جــوان 
وقــت، عمر، فکــر و ذکــرش را صــرف و تلــف فضــای مجازی 
می کنــد آن زمــان کــدام مجــرا، مرجــع و منبعــی اســت کــه 
بــه آن مراجعــه کنند آیــا گزینــه دیگــری وجــود دارد یــا اینکه 
ما غفلــت کردیم. وی اصل شــکاف نســلی را شــکاف لســانی 
دانســت و گفت: نســل جدیــد اصــاًل برداشــتنی و چســباندنی 
)کپــی پیــس( نیســت کــه همــان مدل هــا و فرمــول ســابق 
راهگشــا باشــد و باید زبــان آنهــا را پیــدا کــرد و با همــان زبان 
بــا آنهــا صحبــت کــرد. وی گفــت: زبــان نســل جدیــد دنیای 
دیجیتــال اســت و اگــر یــک زمانــی تربیــت خانــواده تربیــت 
ــود  ــب ب ــر و غال ــن دوره بســیار مؤث ــد از ای ــود و بع منحصــر ب
امــروز تربیــت غالــب، تربیت های مغلــوب اســت و جوانــان از 

ــد. ــاد می گیرن ــر ی ــم دیگ ــر معل ــش از ه ــانه ها بی رس
مدیر گـروه علـوم نویـن رسـانه دانشـکده ارتباطات دانشـگاه 
صدا و سـیما اضافه کرد: فیلترینـگ بزرگترها را فیلتـر و حذف 
می کنـد و نسـل جـوان و نوجـوان راه هـای رفـع فیلترینگ را 
می دانـد و درسـت و غلط با دنیـای مجـازی پیوند خـورده و آن 

را رهـا نمی کنـد.

مدیر گروه علوم نوین رسانه دانشکده صدا و سیما در خانه انقالب اسالمی اصفهان:

فیلترینگ بزرگترها را فیلتر می کند

ISFAHAN
N E W S

فرهنـگ  توسـعه  اداره  رئیـس 
فرهنگـی  سـازمان  شـهروندی 
اجتماعی ورزشی شـهرداری اصفهان 
از اختصاص گالـری تبلیغات شـهری 
بـه مضامیـن مربوط بـه مـاه پربرکت 

رمضـان خبـر داد.
احمـد رضایـی دربـاره مضمـون دوره 
جدیـد تبلیغات شـهری اظهار داشـت: 
در ماه های اخیـر گالری شـهری را در 
قالب دوره های مقدماتـی یا دوره های 
انتظـار بـه یـک موضـوع اختصـاص 
می دهیـم و ایـن موضـوع را در دوره 

بعـدی تکمیـل می کنیـم.
اختصـاص  از  پـس  افـزود:  وی 
بـه  شـهری  تبلیغـات  تابلوهـای 
طرح هایـی بـا عنـوان »ایـن یـه 
قانونـه« در نـوروز ۱۴۰۱ کـه بـا 
هشـتگ #سـال_پربرکت طراحـی 
شـده بود، تابلوهـای تبلیغات شـهری 
از ابتـدای مـاه مبـارک رمضـان بـه 
طرح هایی با هشـتگ #ماه_پربرکت 

اختصـاص داده شـده اسـت.
وی با اشـاره بـه اشـتراکات موضوعی 
میـان نـوروز و مـاه مبـارک رمضـان 
افـزود: در گالـری شـهری نـوروز بـا 
عنـوان مشـترک »ایـن یـه قانونـه«، 
تأکیـد شـده بـود کـه مهمان نـوازی، 
له،  بسـم ا گفتـن  بـودن،  دورهـم 
بـه  سـحرخیزی  و  خوش انصافـی 
زندگی برکت مـی آورد کـه مقدمه ای 
بـرای ورود بـه مـاه مبـارک رمضـان 

بـود.
فرهنـگ  توسـعه  اداره  رئیـس 
فرهنگـی  سـازمان  شـهروندی 
اجتماعی ورزشی شـهرداری اصفهان 
ادامـه داد: »نـگاه بـه مـادر؛ کوتـاه اما 
پربرکـت«، »بازی با یک نوزاد؛ سـاده 
اما پربرکت«، »تشـویق یک نوجوان؛ 
آسـان امـا پربرکـت«، »آب دادن بـه 
یـک گیاه؛ کـم امـا پربرکـت« و »غذا 
دادن به یـک پرنده؛ کم امـا پربرکت« 
از جملـه مضامیـن گالری شـهری در 

مـاه مبـارک رمضـان اسـت.
ایـن  از  اسـتفاده  هـدف  رضایـی 
مضامین در گالری شـهری را تأکید بر 
ایـن نکته دانسـت کـه در کنـار انجام 
کارهـای بـزرگ و خـاص، کارهـای 
کوچـک مثبـت نیـز بـه زندگـی مـا 

برکـت می دهـد.
از  دوره  ایــن  اســت؛  گفتنــی 
تبلیغــات شــهری تــا پایــان مــاه 
مبــارک رمضــان ادامــه دارد کــه 
عالقــه منــدان بــرای دریافــت 
طرح هــای هــر یــک از تبلیغــات 
ننــد بــه ســایت  شــهری می توا
esfahanfarhang.ir مراجعــه 

. کننــد

در  پربرکــت  مــاه 
ــهری  ــری ش ــاب گال ق
می شــود برگــزار 

فرهنگی  سازمان  در  مقام  یک 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان:

خبر اول

فرونشست زمین 
اولویت اول همه 

معاونت های 
استانداری استان است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری اصفهان:

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: موضوع خشکسالی 
و فرونشست زمین از مهم ترین مشکالت استان اصفهان است که به صورت 
تخصصی اولویت اول همه معاونت های ذی ربط استانداری است. محمدرضا 
جان نثاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در گفت وگویی 
ضمن ابراز تأسف از رویکرد بعضی از رسانه های مجازی در برجسته سازی کردن 
جمالت تقطیع شده، اظهار داشت: موضوع خشکسالی و فرونشست زمین از 
مهم ترین مشکالت استان اصفهان است که به صورت تخصصی اولویت اول 
همه معاونت های ذی ربط استانداری از جمله معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

است که در دست پیگیری و اقدام مجدانه است. وی ادامه داد: پدیده خشکسالی و 
فرونشست، پدیده ای است که با مدیریت صحیح و راهبردی منابع آب و استفاده 
مؤثر از ابزار کارآمد می توان آن را مدیریت و کنترل کرد و آسیب های ناشی از آن را 
به حداقل کاهش داد ولی اگر به موضوع رشد منفی جمعیت توجه نشود، بی گمان 
شاهد بحران های غیر قابل جبران خواهیم بود. جان نثاری عنوان کرد: به دنبال 
آسیب ناشی از کاهش مخاطره آمیز جمعیت جوان، بی تردید شاهد پدیده های تلخ 
خواهیم شد که دامن گیر چندین نسل می شود و می تواند خسارات غیر قابل جبرانی 

به زیرساخت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی تمدنی وارد سازد.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان، با تأکید بر اولویت های دولت 
سیزدهم اظهار کرد: در کنار اولویت های استان مبنی بر خشکسالی و فرونشست 
زمین باید یکی از اولویت های استان توجه راهبردی به سیاست دولت در خصوص 
ارائه مشوق های کارآمد به کانون خانواده ها برای افزایش میل به فرزندآوری و ایجاد 

انگیزه و عالقه در میان جوانان در موضوع ازدواج آسان باشد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: حمایت دولت از زیرساخت های راهبردی جمعیت از 
جمله پذیرش افراد مجرد در طرح مسکن ملی و اتخاذ تدابیر دیگر می تواند تأثیر به 

سزایی در افزایش شاخص امید اجتماعی و اعتماد جمعی ایفا کند.

معاون سیاســی ســپاه امام رضا )ع( 
خراســان رضوی گفــت: در حادثه 
تروریســتی حرم رضوی در مشهد، 
اختالف افکنی بین شیعه و سنی، القای 
بدبینی مردم نســبت به روحانیت و نا 
امن سازی کاذب با بهره گیری از تفکر 
تکفیری با بُرد رسانه ای دنبال شده و 
شاهدی بر همســویی تفکر وهابی با 

خواست استکبار و صهیونیست است.
به گزارش ایرنا، حســین عباســیان 
در نشســت مجازی تحلیــل حادثه 
تروریســتی حرم رضوی در مشــهد 
در جمع هادیان سیاســی سپاه استان 
اصفهان با بیان اینکه این حادثه از چند 
بُعد دارای اهمیت است، افزود: انتخاب 
قشــر روحانیت به عنوان هدف ترور 
یکی از ابعاد این مسأله است و اهمیت 

موضوع را بیشتر می کند.
عباسیان اضافه کرد: همچنین انتخاب 
محل صحن رضوی و پوشش لباس 
مردم کشور همسایه برای این عمل 
تروریستی، این پرسش را ایجاد می کند 
که اهداف این قضیه چیست و هرچه 
انسان بیشــتر در زوایای این حادثه 
دقت می کند جز ب ُعد رســانه ای برای 
بدخواهان این نظــام، چیز دیگری به 

دنبال ندارد.
معاون سیاسی سپاه خراسان رضوی 
با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب 
در دیدار با اندیشــمندان و میهمانان 
شــرکت کننده در کنگــره جهانی 
جریان های تکفیری از دیدگاه علمای 
اسالمی در آذر ســال ۱۳۹۳، گفت: 
اقدامات جریان تکفیــری در جهت 

اهداف آمریکا و دولت های استعماری 
و رژیم صهیونیســتی به ویژه تالش 
برای به فراموشی سپرده شدن موضوع 
اصلی فلسطین و مسجداالقصی است.

وی افزود: جریان تکفیر و حکومت های 
پشــتیبان آن کاماًل در جهت اهداف 
استکباری یعنی آمریکا و دولت های 
استعماری اروپایی و رژیم صهیونیستی 
حرکت می کنند و با ظاهری اسالمی، 
بطور عملی درخدمت آن ها هستند و در 

این زمینه شواهد بسیاری وجود دارد.
معاون سیاسی سپاه خراسان رضوی 
ادامه داد: دشمن در صدد است با برخی 
تحلیل های غلــط و بزرگنمایی های 
واهــی و انحراف اذهان در راســتای 
تخریب امنیت حرکــت کند و با انواع 
تکنیک های رسانه ای، شبهه افکنی و 
تردید این روند را تبدیل به نارضایتی 
اجتماعی و در گام های بعدی به سمت 

آشوب سازی سوق دهد.
وی خاطر نشان کرد: راه خنثی سازی 
این مسأله، بصیرت و هوشمندی در 
فهم واقعیت، عمل با تکلیف و داشتن 
عزم و اراده و همچنین روشــنگری و 
تبیین در جامعه است و قطعاً در روزهای 
آینده شاهد مشخص شــدن ابعاد و 
سرنخ های بیشتری درباره این پرونده 

خواهیم بود.
عباســیان با بیان اینکه روشن شدن 
همه ابعاد حادثه تروریســتی مشهد 
می توانــد زمینه تحلیل بیشــتری را 
فراهم کند، اظهار داشت: ضارب سه 
روحانی در صحــن رضوی، فردی به 
نام »عبدالطیف مرادی« اســت که 

یک سال پیش به صورت غیر قانونی 
وارد ایران شد و سپس در مشهد اقامت 

داشته است.
معاون سیاسی سپاه خراسان رضوی 
اضافه کرد: ضــارب، دارای تفکرات 
تکفیری بود و پیــش از این در برخی 
شبکه های اجتماعی با نام های متعدد با 
هدف اختالف افکنی در امت اسالمی 

فعالیت مجازی داشته است.
وی ادامه داد: اینکه آیا ضارب، این سه 
نفر را از قبل در نظر داشــته در دست 
بررسی است ولی اینکه هدف وی حمله 
به روحانیون بوده، مشخص است و البته 

تحقیقات ادامه دارد.
وی با اشاره به محکومیت این حادثه 
تروریستی از ســوی شخصیت ها و 

نهادهای مختلف، خاطرنشــان کرد: 
طالب افغانســتانی با صدور پیامی 
خاطرنشان کرده اند که دست استکبار 
و ایادی آنها در منطقــه عامل اصلی 
این حادثه اســت تا بین امت اسالمی 
تفرقه و دو دستگی ایجاد کنند و از همه 
مهمتر مایه بدبینی نسبت به مهاجران 

افغانستانی شوند.
معاون سیاسی سپاه خراسان رضوی با 
اشاره به فعالیت های تبلیغی و جهادی 
مبلغان افغانســتانی در عرصه های 
مختلف فرهنگی و تبلیغی دوشادوش 
طالب ایرانی، گفت: افــزون بر این 
بسیاری از مردم افغانستان بارها امتحان 
خود را در صحنه های دفاع مقدس و 

دفاع از حرم پس داده اند.

نشست مجازی هادیان سیاسی سپاه 
اســتان اصفهان با هدف تبیین ابعاد 
حادثه تروریستی مشهد بصورت برخط 

در فضای مجازی برگزار شد.
یک فرد تکفیری روز ســه شنبه ۱۶ 
فروردین مــاه در صحن پیامبر اعظم 
حرم امام رضا )ع( با چاقو به سه روحانی 

حمله کرد.
هر سه روحانی که در این حادثه مورد 
ســوء قصد قرار گرفتنــد از فعاالن و 
ساکنان حاشیه شــهر مشهد بوده اند. 
در این حمله تروریستی حجت االسالم 
اصالنی بر اثر شدت جراحات وارده به 
شهادت رسید اما حجج اسالم پاکدامن 
و دارایی پس از جراحی در بیمارستان 

بستری هستند.

حادثه تروریستی مشهد شاهدی بر همسویی تفکر وهابی با خواست استکبار
نشست مجازی تحلیل حادثه تروریستی حرم رضوی در مشهد در جمع هادیان سیاسی سپاه استان اصفهان برگزار شد:



رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان سمیرم از اهدای ۶۲ سری جهیزیه به 
نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد. اردشیر فرخ وند اظهار 
داشت: اقالم این جهیزیه ها شامل لوازم ضروری برای شروع زندگی مشترک، اعم از 
یخچال فریزر، ماشین لباسشوئی تمام اتوماتیک، اجاق گاز، تلوزیون آل سی دی، جارو 

برقی و چند قلم دیگر به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال است.
به گفته وی، این امر مهم و خداپسندانه با کمک خیران و نیکوکاران سمیرمی در قالب 

هم افزائی با کمیته امداد سمیرم تحقق یافته است.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( سمیرم یادآور شد: سال گذشته نیز بیش از یکصد 

جهیزیه برای افراد و خانوارهای تحت پوشش این نهاد حمایتی تهیه و به آنها اهدا شد.
فرخ وند با بیان اهمیت توجه به سبک زندگی ایرانی و اسالمی مورد تاکید رهبر انقالب، 
خاطر نشان کرد: ازدواج آسان زمینه زندگی همراه با نشاط و قناعت را فراهم می کند و 

به نوعی اشاعه خیر و نیکی نیز محسوب می شود.

فرماندار اردستان گفت: به دلیل حفظ سالمت دانش 
آموزان رعایت پروتکل ها و بازرسی ها از مدارس 

شهرستان اردستان باید سخت گیرانه باشد.
پرورش  و  آموزش  شورای  در  تأملی  حمیدرضا 
اردستان، اظهار کرد: یکی از اهدافی که مجموعه 
شهرستان در سال جدید برای آن برنامه ریزی دارد 
شعار اردستاِن قوی است که برای تحقق این هدف، 
آموزش می تواند مهم ترین زیرساخت تحقق قوی 

شدن در حوزه های دیگر باشد.
با اشاره به آغاز بازگشایی مدارس به صورت  وی 
حضوری، افزود: استقبال خوبی از سوی خانواده ها 
برای همراهی فرزندان به کالس های تعلیم و تربیت 
امنیتی و  انتظار داریم مسائل  بوده ایم که  را شاهد 
و  مدرسه  تا  خانه  از  آموزان  دانش  تردد  انتظامی 

بالعکس نیز به روال قبل از کرونا برگردد.
فرماندار اردستان تصریح کرد: بازگشایی کامل و 

حضوری مدارس همچنان قید سخت گیرانه رعایت 
حفظ  دلیل  به  و  دارد  را  بهداشتی  پروتکل های 
سالمت دانش آموزان دستورالعمل ها و بازرسی ها از 

مدارس شهرستان اردستان باید سخت گیرانه باشد.
تأملی گفت: با پیگیری هایی که اواخر سال گذشته 
اردستان  نماینده مردم  با حمایت های  انجام شد و 
ریال  میلیارد  مبلغ ۲۰  اسالمی  مجلس شورای  در 
متوسطه  و  ابتدایی  مدارس  نیاز  مورد  تجهیزات 
تخصیص پیدا کرد که مدیران آموزش و پرورش 
کل  اداره  طریق  از  باید  زواره  و  اردستان  مناطق 
نوسازی مدارس پیگیری کنند تا بر اساس نیازشان 

این تجهیزات را تا سقف این مبلغ تحویل بگیرند.
از  شهری  مدیریت  عدم حمایت  از  با گالیه  وی 
برنامه های آموزش و پرورش، گفت: در چند سال 
با پرداخت ارزش افزوده، تمام هزینه های  گذشته 
جاری شهرداری ها از این محل تأمین شده است، اما 

اگر قرار است همه تالش شورای شهر و شهرداری 
فقط برای پرداخت حقوق کارکنان باشد یک نگاه 

سخیف به مدیریت شهری است.
فرماندار اردستان گفت: انتظار داریم شهرداری و 
و  برنامه های آموزش  از  در حمایت  شورای شهر 
پرورش پیشتاز مابقی دستگاه ها باشد و برای هفته 
برنامه اجتماعی و فرهنگی جداگانه ای  مقام معلم 

برگزار شود.
۹۰ درصد دانش آموزان اردستانی در مدارس حاضر 

شدند
همچنین مدیر آموزش و پرورش اردستان در این 
جلسه گفت: با برنامه ریزی های انجام شده و نیازی 
که در شهرستان احساس می شد و تخصیص بودجه 
نیاز، به زودی کلنگ احداث هنرستان فنی  مورد 

دخترانه در شهرک کاوه اردستان زده خواهد شد.
احمد خاکسار با بیان اینکه ستاد اسکان مدیریت 

آموزش و پرورش اردستان در نوروز امسال حدود 
۳ هزار نفر مسافران نوروزی را اسکان داده است، 
از  که  بازخوردهایی  کرد: خوشبختانه  خاطرنشان 
مسافران نوروزی گرفته شد رضایت بخشی این افراد 
را نسبت به وضعیت اسکان نوروزی اعالم می کرد.

وی با اشاره به ۱۲ اردیبهشت ماه سالروز گرامیداشت 
مقام معلم، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده قرار 
است مراسم تجلیل از ۵۳۰ نفر از معلمان آموزش 
و پرورش برگزار و از ۴۲ نفر از فرهنگیان که به 

تازگی بازنشسته شده اند، قدردانی شود.
کالس  گفت:  اردستان  وپرورش  آموزش  مدیر 
کاماًل  فروردین ماه   ۱۴ از  شهرستان  مدارس  تمام 
مدیران  از  که  گزارش هایی  با  و  شده  حضوری 
دریافت کردیم حدود ۹۰ درصد دانش آموزان در 
روزهای گذشته در کالس های درس حاضر شدند.

ســخنگوی مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان در خبــر دیگــری 
ــرکت های  ــی از ش ــران یک ــاخت روی کارگ ــال س ــوار در ح ــزش دی ــه ری ــه حادث ب
ــه ســاعت ۱۰ و ۱۳  ــاد اشــاره کــرد و گفــت: ایــن حادث شــهرک صنعتــی در نجف آب
ــه محــل اعــزام  ــس ب ــس ۱۱۵ اعــالم و ۲ واحــد آمبوالن ــه اورژان ــه ب ــه روز حادث دقیق

شــدند.
وی تصریــح کــرد: در ایــن حادثــه ریــزش آوار ۴ مــرد ۱۸ تــا ۴۸ ســاله مصــدوم و بــه 
ــاد منتقــل شــدند. عابــدی خاطرنشــان کــرد:  بیمارســتان فاطمــه الزهــرا )س( نجف آب
وضعیــت مصدومــان ایــن حادثــه خــوب گــزارش شــده اســت. شهرســتان نجف آبــاد 

در ۳۰ کیلومتــری غــرب اصفهــان قــرار دارد.

سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان:

ریزش آوار در نجف آباد ۴ مصدوم برجا گذاشت

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان خبر داد:

توزیع ۶۲ سری جهیزیه
بین مددجویان کمیته امداد در سمیرم

رئیس سـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری کاشان 
از اجرای جشـنواره »دل روشـنی« همزمان با شـبهای ماه رمضان 

در فضاهـای فرهنگی این شـهر خبر داد.
ماه  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  واحدیان  محمدحسین 
رمضان، فرصتی برای رشد اخالق معنوی شهروندان است و انس 
و الفت با قرآن در ایجاد روحیه معنوی شهروندان بسیار اثرگذار 
است که تالش می کنیم در قالب برنامه های فرهنگی بستری برای 

بهره وری از برکات معنوی این ماه فراهم کنیم.
ــی  ــارکت اجتماع ــاد و مش ــب اعتم ــدف جل ــا ه ــزود: ب وی اف
شــهروندان بــرای افزایــش کیفیــت زندگــی و حرکت در مســیر 
ــان« در  ــوی رمض ــه »ک ــور برنام ــه مح ــای محل ــرای برنامه ه اج
ــاز و مســئوالن شــهری  ــان ممت ــا حضــور قاری ــی ب محافــل قرآن
ــهروندان در  ــارکت ش ــش مش ــن افزای ــا ضم ــود ت ــرا می ش اج
ــز  ــئوالن نی ــراها، مس ــا فرهنگ س ــتر ب ــاط بیش ــهر و ارتب اداره ش
ــه حــل آن  معضــالت و مشــکالت محلــه را شــنیده و نســبت ب

اقــدام کننــد.
رئیس سـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی شهرداری کاشان، 
تاکیـد کـرد: برنامه »دعـوت« با اجـرای تواشـیح، ابتهال خوانی و 
قرائـت قـرآن در فرهنگ سـراهای مهـر، عالمه فیض کاشـانی و 
فرهنگ سـرای المهـدی در ۵ مـکان از سـطح شـهر اجـرا شـده 

است.
وی گفـت: برنامـه »ماهسـتان معرفـت« نیـز به عنـوان یکـی دیگر 
از برنامه هـای ایـن جشـنواره اسـت که بـه منظور ترویـج معارف 

قرآنی ویژه عموم شـهروندان در پارک های سـطح شـهر برگزار 
می شـود.

واحدیـان افـزود: بـا همـکاری مجمـع فرهنگـی مذهبـی الغدیر، 
محفـل جزءخوانـی و اجـرای برنامه هـای قرآنـی و آموزشـی 
در گروه هـای کـودکان، نوجوانـان، بزرگسـاالن و اهالـی محلـه 
طاهـر منصـور بـا نـام »در پنـاه قرآنیـم« بـه مـدت ۳۰ شـب در 

می شـود. برگـزار  معـراج  فرهنگ سـرای 
رئیس سـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی شهرداری کاشان، 
اظهـار کرد: فرهنگسـرای بانـو نیز میزبان محفل نیکان اسـت که 
بـا حضـور بانـوان و حافظـان قـرآن تشـکیل می شـود تـا فرصت 

انـس و الفـت با قـرآن کریم برای شـهروندان فراهم شـود.
وی گفـت: برنامه هـای »از افطار تا سـحر« و »ورزش و سـالمتی« 
در پـارک آیـت اهلل مدنـی و مجموعه هـای تفریحـی ورزشـی 
مهربانـو و شـهربانو انجـام می شـود. خانه هـای فرهنـگ تمدن و 
جـوان نیـز بـا »شـب های قرآنـی« برنامه هایـی را در قالب تفسـیر 
ویـژه خانواده هـا و ایسـتگاه نقاشـی و قصه گویی ویـژه کودکان 

می کنند. اجـرا 
واحدیـان گفـت: کارگاه »به سـالمت روزه بگیریـم« با موضوع 
تغذیـه و روزه داری در فرهنگ سـرای بانـو برگـزار می شـود و 
فرهنگ سـرای مهـر نیـز میزبـان بانـوان آشـپز در رقابـت »سـفره 
رمضـان« بـا هـدف سـبک زندگـی و ارتقا سـالمت شـهروندان 
بـا تاکیـد بـر تغذیه سـالم و آشـنایی بـا غذاهـای سـنتی و ایرانی 

بود.  خواهـد 

همزمان با شبهای ماه رمضان؛

جشنواره دل روشنی در کاشان برگزار می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

حل مشکالت استان اصفهان عزم ملی می طلبد  
نماینـده مردم اصفهان در مجلس گفت: حاشیه نشـینی، 
کمبـود آب و فرونشسـت زمین مشـکالت مهم اسـتان 
اصفهـان هسـتند کـه عـزم ملـی را بـرای حـل آن طلب 

می کند.
عبــاس مقتدایــی در جلســه شــورای اداری اصفهــان که 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــتان برگ ــهرداری بهارس در ش
ــان  ــه اصفه ــور ب ــس جمه ــک رئی ــده ای نزدی در آین
ــره  ــر به ــی حداکث ــا هم افزای ــد ب ــد و بای ــد آم خواهن
ــدگان  ــع نماین ــم. مجم ــفر را ببری ــن س ــرداری از ای ب
شهرســتان اصفهــان آمادگــی کامــل بــرای همــکاری 

ــتانی را دارد. ــران اس ــا مدی ــل ب کام

ــت  ــود آب و فرونشس ــینی، کمب ــزود: حاشیه نش وی اف
زمیــن از مشــکالت مهــم اســتان اصفهــان هســتند کــه 
ــرای  ــد و ب ــب می کن ــرای حــل آن طل ــی را ب ــزم مل ع
ــد.  ــش یاب ــی افزای ــاق و همدل ــد وف ــتان بای ــعه اس توس
جلســه امــروز کارآمــدی خوبی داشــت و ۴ شهرســتان 
ــده اند  ــه ش ــان اضاف ــتان اصفه ــه اس ــه ب ــم ک ــد ه جدی

بایــد چنیــن جلســاتی داشــته باشــند.
ــه گــزارش ایســنا، همچنیــن زهــرا شــیخی، نماینــده  ب
مــردم اصفهــان در مجلــس گفــت: در ۲۰ مــاه گذشــته 
ــوغ  ــه بل ــدی ب ــاز ج ــودم نی ــان ب ــده اصفه ــه نماین ک
کاری داریــم و مســئوالن بیشــتر در اســتان بــه حاشــیه 

پرداختنــد تــا متــن کــه در جلســه امــروز خوشــبختانه 
ایــن بلــوغ و کارآمــدی را دیدیــم. هــم صدایــی 

ــت. ــاز اس ــئوالن نی مس
سـید رضـا مرتضـوی، اسـتاندار اصفهـان نیـز گفـت: 
ایـن جلسـات را مرتـب برگـزار می کنیـم و به صـورت 
میدانـی به شهرسـتان ها می رویم و مصوبـات خاصی را 

هـم خواهیم داشـت.
وی افزود: مصوبات جلسـات باید جدی پیگیری شـود 
تـا روحیـه نشـاط و امیـد مـردم بـه یـاس تبدیـل نشـود. 
هیـچ مصوبـه ای کـه در سـفرهای شهرسـتانی تصویـر 

شنبه، 20 فروردین 1401| شمــــاره 1026می شـود نبایـد معطـل بماند.
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فرماندار اردستان:

رعایت پروتکل ها در مدارس اردستان سخت گیرانه باشد

الپلنگ  معدن  در  اسکلت هایی  بر کشف  مبنی  خبری  سال گذشته  ماه  آبان 
شد.  منتشر  شده اند  مومیایی  طبیعی  روش  به  که  اردستان  ریسه  چاه  روستای 
حاال پس از گذشت حدود ۵ ماه مجدداً این خبر در حال دست به دست شدن 
است و مطرح شده که این اسکلت ها وضعیت خوبی در موزه زواره ندارند و 

درخواست ها برای انتقال آن به تهران نادیده گرفته شده است.
به همین دلیل و برای پیگیری آخرین وضعیت به سراغ علیرضا ایزدی مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان رفتیم تا جزئیات را 

شرح دهد.
 از کلمـه مومیایـی اسـتفاده نکنیـد! ایرانیـان اجسـاد را مومیایی 

نمی کردنـد
بکارگیری  به  نسبت  تأسف  ابراز  و  واکنش  با  فارس  با  در گفت وگو  ایزدی 
عنوان »مومیایی« برای این دو جسد اظهار داشت: متاسفانه یک مسأله عامیانه و 
غیرکارشناسی در کشور تحت عنوان مومیایی باب شده است، ایرانی ها هیچ گاه 
مومیایی نداشتند، به جز یکی دو پادشاه هیچ کدام از ایرانی ها به دلیل یکتاپرستی 

و اعتقاد به معادی که از دیرباز داشتند، مومیایی نمی کردند. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان درخصوص 
آنچه در معدن اردستان رخ داده است گفت: یک معدن روی در این منطقه 
داریم و خاصیت خاک و روی این است که وقتی جسدی دفن می شود در این 

فضا تقریباً سالم می ماند و مردم عادی تصور می کنند که این ها مومیایی هستند.
وی افزود: مکرراً در همدان و مناطق دیگر این اتفاق رخ داده که اجسادی که 

حین ریزش ها و کاوش ها کشف شده، بالفاصله هجمه ها شروع شده که مومیایی 
پیدا شده است. ایزدی تصریح کرد: براساس پایش ما معدن مربوط به دوره پهلوی 
اول بوده و برداشت روی می کردند، دچار وقفه می شود و چندسال بعد آن را 
واگذار می کنند، هنگام کار این دو جسد بیرون می آید و آن ها هم بالفاصله 
اطالع می دهند که از آن ها تشکر می کنیم. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در آن نقطه شواهد تاریخی نداریم، 
افزود: اما در پایین دست کوه یک سری شواهد دوره های مختلف میانی اسالمی 
و قاجار در کوره برای برداشت روی وجود دارد و حدس ما این است که این دو 
نفر بر اثر یک ریزش زیر خاک ماندند. وی ادامه داد: شیوه قرارگیری یکی از 
آن ها به صورتی است که سنگی با لبه تیز روی سینه فرود آمده و به همان صورت 

مانده چون جنس خاک فرسایش کمی ایجاد کرده است.
 تمدن در معدن یافت نشد

ایزدی خاطرنشان کرد: پس از آن پژوهشگاه بررسی هایی داشت اما شواهدی 
که نشان از تاریخی بودن یا تمدن در معدن را پیدا نمی کنند اما دو جسد به زواره 

منتقل شد.
با اشاره  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
به اینکه در حال حاضر این اجساد در زواره نگهداری می شوند،  افرود: چون 
اتاقک  دو  موزه  روز  برای  و  ندارند  نگهداری  برای  مشکلی  نیستند  مومیایی 

شیشه ای می سازیم تا با یک فضای مناسب در معرض دید عموم قرار گیرند.
 قدمت احتماالً ۱00 تا ۲00 سال است

وی با بیان اینکه بحث قدمت آن ها برای ما سؤال برانگیز است عنوان کرد: به دلیل 
اینکه یک کیف چرمی روی دوش یکی از اجساد است نشان می دهد که فوت 
آن ها ناگهانی بوده و ریزش رخ داده و قدمت آنچنانی ندارد؛ حدس ما بین ۱۰۰ تا 
۲۰۰ سال گذشته است. ایزدی گفت: تکنولوژی تخمین قدمت را نداریم و ناچارا 
به خارج از کشور منتقل شده که انجام هم به دلیل زمان بر بودن احتماالً در مرداد 

و شهریور ماه پاسخ خواهند داد. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان بیان داشت: 
بخشی که این دو جسد پیدا شده با همکاری معدن ممنوع شده اما همکاران ما هر 

روزه به آنجا می روند و گزارش ارسال می کنند.
 جای اسکلت ها خوب است!

برای پیگیری بیشتر به سراغ مهدی مشهدی رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان 
نیز رفتیم و او هم با تفاوت هایی جزئی همان پاسخ های مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان را به ما داد: جای جسدها خوب است!

مهدی مشهدی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان پیرامون داستان پیدا 
شدن این دو اسکلت اظهار داشت: فضایی به عنوان معدن در نزدیک روستای چاه 
ریسه به عنوان معدن روی فعالیت دارد، در گذشته شاید از زمان صفویه این معدن 
به صورت محلی اداره می شده است و حتی قدمت بیشتر از آن هم تخمین زده 
می شود. وی ادامه داد: بعد از آن نمایندگان صنعت و معدن مجوز می دهند که 
به صورت صنعتی حفاری و برداشت انجام شود، معموالً معادن این چنینی روی 

معادنی است که قباًل هم مشغول به کار بوده است.

مشهدی گفت: در زمانی که ماشین آالت مکانیکی مشغول به کار بوده راننده 
لودر متوجه یکی از اسکلت ها می شود که بر اثر ضربه بیل آسیبی هم به یکی از 

اسکلت ها وارد شده بود اما اسکلت بعدی سالم استخراج می شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان بیان داشت: غارها و محل هایی که از گذشته 
برای کار وجود داشته مشخص بوده اما کارگران معدن تخصصی در این حوزه 

نداشتند و فکر می کردند صرفاً غارهایی است که در کوه وجود دارد.
 اسکلت ها به موزه زواره منتقل شدند

وی عنوان کرد: بالفاصله با نیروی انتظامی تماس می گیرند چون فکر می کنند 
دو جسد عادی است، بعد از آن کار کردن در آن قسمت را تعطیل کردیم و 
اسکلت ها به موزه زواره منتقل شد. مشهدی افزود: کارشناسانی آمدند و اقداماتی 
در این زمینه انجام شد دستوراتی هم دادند که طبق آن درحال انجام کار هستیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان با اشاره به اینکه افرادی که در معدن به 
طور مستقیم و غیرمستقیم کار می کنند حدود ۶۰۰ نفر هستند، افزود: مسؤوالن 
نخواستند این افراد تا مشخص شدن نتیجه بیکار شوند، قسمتی که غارها وجود 

دارد هم کار انجام نمی شود.
 انفجار معدن متوقف شده است

مشهدی در پاسخ به اینکه آیا هنوز هم تخریب مکان مذکور انجام می شود، 
گفت: انفجار پیش از کشف این اسکلت ها انجام می شد چون آثار آن وجود 
داشت اما بعد از این اتفاق تا به حال به ما گزارشی ارائه نشده و طی بازدیدها هم 

کشف نشده است.

شهردار نجف آباد در نشست خبری با اصحاب رسانه:

 شهر در مسیر شهر هوشمند شدن گام برمی دارد

 گزارش
نشست

عضو شورای شهر اردستان گفت: شورای شهر اردستان در حال تنظیم سواالتی از شهردار این شهر 
است که اگر شهردار نتواند به سؤاالت پاسخ دهد، موضوع استیضاح شهردار اردستان را در دستور 
کار خود قرار می دهیم. مصطفی ایراندوست در نشست خبری اعضای شورای شهر با خبرنگاران، 
اظهار کرد: با مساعت اعضای شورای شهر اردستان و بررسی های انجام شده بودجه شهرداری 
اردستان در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۰ میلیارد ریال بسته شده است که از این میزان ۱۲۰ میلیارد ریال 
بودجه جاری و ۱۴۰ میلیارد بودجه عمرانی است. وی با بیان اینکه شهرداری اردستان در دوره ششم 
شورای شهر با بدهی حدود ۱۱۰ میلیارد ریالی تحویل گرفته شده است، افزود: متاسفانه شهرداری 
و شورای شهر در ابتدای فعالیت خود به دلیل تغییرات متعدد اعضای شورای شهر آرامش الزم را 
نداشت و تمام فعالیت چند ماه اخیر شهرداری صرف پرداخت کردن بخشی از بدهی ها قبلی شده 
است. شهردار اردستان با اشاره به اجرای طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱ در شهر اردستان، تصریح کرد: 
شهرداری اردستان برای سال جدید رنگ آمیزی جداول به طول ۲۵ هزار متر و تیرهای برق بلوارها 
را با هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال انجام داده است. همچنین تجهیز ماشین االت بخش خدمات، 
رنگ آمیزی و خط کشی معابر، توسعه و بهسازی فضای سبز و... از دیگر خدمات شهرداری در 
طرح استقبال بهار بوده است. ایراندوست با اشاره به گالیه های مردم و رسانه ها درباره عملکرد 
شهرداری در عید نورز امسال، گفت: شهرداری اردستان برای عید نوروز برنامه های خود را به ستاد 
تسهیالت سفر شهرستان پیشنهاد داده، ولی با مخالفت اعضای ستاد نوروزی مواجه شد و عماًل 
نتوانستیم برنامه هایی که می خواستیم را اجرا کنیم. وی با بیان اینکه شهرداری اردستان برای سال 
جدید حدود ۶۰۰ تن آسفالت را برای لکه گیری معابر اصلی شهر استفاده کرده است، خاطرنشان 
کرد: وضعیت آسفالت خیابان های اردستان اصاًل درشان مردم این شهر نیست که اگر بخواهیم 

آسفالت معابر را به یک سطح قابل قبولی برسانیم نیازمند حدود ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.
شهردار اردستان گفت: شهرداری اردستان با توجه به وضعیت بودجه و شرایط مالی که داشت و با 
توجه به بازخودهایی که از مسافران و میهمان نوروز گرفته شد، عملکرد مطلوب و رضایت بخش 
در نوروز داشته است. البته مطمئناً کمبودهایی وجود داشته که تالش خواهیم کرد برای سال های 

آینده برطرف شود.
 استیضاح شهردار اردستان در دستور کار شورای شهر است

یک عضو شورای شهر اردستان در این جلسه با بیان اینکه اکثریت اعضای شورای شهر اردستان 
از عملکرد شهردار اردستان رضایت ندارند، گفت: از زمان شروع به کار شهردار جدید، شاهد 
یک سری قانون شکنی هایی از سوی شهرداری هستیم که برخی از اعضای شورای شهر اعتراض 
خود را دران خصوص بارها بیان کردند. حسین صمیمی گفت: متاسفانه شاهد هستیم برخی از 
خدمات شهرداری اردستان برای لیدرهای انتخاباتی برخی از اعضای شورای شهر انجام می شود در 

صورتی که خدمات مدیریت شهری باید برای عموم مردم و بدون نگاه سیاسی انجام شود.
وی با بیان اینکه تمام انتقاداتی که به شهرداری اردستان انجام می شود قابل قبول است، خاطرنشان 
کرد: متاسفانه شهردار اردستان فقط از یک نفر اعضای شورای شهر حرف شنوی دارد و این 
موضوع باعث ایجاد مشکالتی در مدیریت شهری شده است. شورای شهر در حال تنظیم سواالتی 
از شهردار اردستان است که اگر شهردار نتواند به سؤاالت پاسخ دهد موضوع استیضاح شهردار 
اردستان را در دستور کار خود قرار می دهیم. عضو شورای شهر اردستان گفت: مردم بدانند بنده 
بارها مشکالت و انتقادات مردم را به شهردار اردستان انتقال داده ام، ولی با وجود برخی از اعضا با 

وجود کاستی هایی که وجود دارد تالش می کنند شهردار ضعیت در جای خود ابقا شود.
صمیمی با بیان اینکه عملکرد شهرداری اردستان در نوروز گذشته به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و 
شهردار باید نسبت به این عملکرد پاسخگو باشد، تاکید کرد: اعضای شورای شهر باید جوابگوی 
آرایی که از مردم گرفتند باشند. بنده در امور مدیریت شهری با کسی شوخی ندارم به ویژه شهردار 

اردستان که خودشان هم می دانند.
سند چشم انداز مناسب برای رفع مشکالت در شهرداری اردستان وجود ندارد

همچنین سخنگوی شورای شهر اردستان در این جلسه گفت: با بازخوردهایی که از رسانه های شهر 
و میهمانان نورزی گرفته شده، عملکرد شهرداری اردستان در نوروز گذشته موفقیت آمیز نبوده 
است. متاسفانه مدیریت شهری هنوز نتوانسته برای مناسبت های ملی و اجتماعی به گونه ای عمل کند 
که حال عمومی مردم تغییر کند. معین مهدانیان با بیان اینکه نظارت بر عملکرد کارکنان شهرداری 
به شدت کاهش پیدا کرده و حس بی تفاوتی در مدیریت شهری در حال افزایش است، اظهار کرد: 
شهردار اردستان برای اینکه بتواند وضعیت ناپسند موجود را نداشته باشد، باید یک سری تغییراتی را 
در پرسنل خود انجام دهد. وی افزود: شهرداری اردستان باید برای سال جدید برنامه های متعددی 
در راستای نشاط اجتماعی داشته باشد. امروز در همه شهرها برای باال بردن فرهنگ عمومی مردم 
هزینه می شود، ولی این موضوع در اردستان وجود ندارد. سخنگوی شورای شهر اردستان تصریح 
کرد: اگر قرار است شهر اردستان به سمت رشد و پویایی مدیریت شهری حرکت کند باید یک 
سند تحول و چشم انداز ۱۰ ساله در شورای شهر تصویب شود. مهدانیان نبود سند چشم انداز در 
شهرداری اردستان را علت اصلی عدم ساماندهی و رفع مشکالت این شهر و روزمرگی اقدامات 
انجام شده دانست و تصریح کرد: اگر سند چشم اندازی در این زمینه وجود داشت که بر اساس آن 

حرکت می شد، ظرف سال های آتی بسیاری از مشکالت و نیازهای مردم برطرف می شد.

عضو شورای شهر اردستان:
استیضاح شهردار اردستان بررسی می شود

دچار  فریدونشهر  پشت کوه  کوالب  روستای  در  خانواده  یک  اعضای  از  نفر   ۹
مسمومیت غذایی و راهی بیمارستان شدند.

سـخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشـکی اسـتان اصفهان گفت: سـاعت ۱۶ و 
۲ دقیقه شـب حادثه مسـمومیت غذایی اعضـای یک خانواده به اتـاق فرمان اورژانس 
پیـش بیمارسـتانی اعـالم و یـک واحـد امـدادی بـه محـل اعـزام شـد. عبـاس عابدی 
افـزود: در ایـن حادثه ۹ نفر شـامل ۳ زن، ۳ مرد و ۳ کودک مسـموم شـدند. وی ادامه 
داد: ۵ نفـر از ایـن افـراد پـس از انجـام اقدامـات اولیه درمانـی با آمبوالنـس و ۴ نفر از 
آن ها با وسـیله شـخصی به مرکز خدمات سـالمت اسـالم آباد این شـهر منتقل شدند. 

فریدونشـهر در ۱۸۰ کیلومتری عرب اسـتان واقع اسـت.

سخنگوی مرکز حوادث و
فوریت های پزشکی استان اصفهان خبر داد:

مسمومیت ۹ نفر از اعضای یک خانواده در 
پشت کوه فریدونشهر
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The cabinet has approved a 
new resolution proposed by 
the Oil Ministry to add a note 
to Article (17) of the executive 
law on supporting the devel-
opment of downstream oil 
and gas condensate sectors 

in order to allow changing the 
license of refinery projects to 
petro-refinery ones.
As reported by Shana, the 
mentioned resolution was ap-
proved in a cabinet meeting 
headed by President Ebrahim 

Raisi on Wednesday.
Based on the mentioned 
resolution, the contractors 
implementing refinery pro-
jects across the country can 
request to change their legal 
project license into petro-re-

finery after receiving proof of 
financial capability and ap-
proval of their development 
plan by the Oil Ministry.
Increasing the country’s 
petro-refining capacity has 
recently become a hot topic 
among Iran’s top research 
institutions and research 
centers as a key defense 
mechanism against the im-
pacts of the U.S. sanctions on 
the country’s oil industry.
Experts and analysts argue 
that in addition to generating 
more revenue, the conversion 
of crude oil to oil products 
will have many other bene-
fits including creating new 
job opportunities, economic 
prosperity, and reviving other 
industries. And most impor-
tantly, it will lead to a strong-
er economy that could easily 
withstand U.S. pressures.
Based on the national budget 
bill for the current Iranian cal-
endar year (started on March 
21), Oil Ministry has been 
authorized to use various re-
sources including the private 

sector and foreign invest-
ments to construct petro-re-
fineries with a total capacity 
of 300,000 barrels per day 
across the country.
The decision in this regard 
was announced during a Par-
liament’s (Majlis) open ses-
sion in early March.
The ministry is also allowed to 
barter crude oil for paying the 
contractors of the mentioned 
project.
Earlier in January, Oil Minis-
ter Javad Oji said some major 
domestic banks are going to 
form a consortium with a to-
tal investment capacity of four 
billion dollars to implement 
petro-refinery projects across 
the country.
“A large part of the financial 
resources required for the im-
plementation of the country’s 
oil projects will be provided 
with the support of the Min-
istry of Finance and Economic 
Affairs, and this includes the 
financial resources needed for 
the refining sector as well,” Oji 
said.

The value of export from Chaharma-
hal-Bakhtiari province rose 177 percent 
in the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), from its preced-
ing year, a provincial official announced.
Jahanbakhsh Moradi, the deputy head 
of the province’s Industry, Mining and 
Trade Department for trade affairs, said 
that over 130,000 tons of commodities 
worth $92.785 million were exported 
from the province in the previous year, 
indicating also 252 percent growth in 

terms of weight year on year.
He named tiles and ceramics, home 
appliances, milk powder, urea and 
ammonia, almonds, aquatic feed, 
floor covering, fish feed, metal and 
plastic products, and gas cylinders as 
the main products exported from the 
province, and Iraq, Turkey, India, Af-
ghanistan, Syria, Pakistan, Armenia, 
Azerbaijan, Lebanon, and Georgia as 
the major export destinations in the 
past year.

As previously announced by the head 
of Islamic Republic of Iran’s Customs 
Administration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil trade rose 38 percent in 
the past Iranian calendar year 1400, as 
compared to its previous year.
Alireza Moqadasi put the country’s 
non-oil trade at 162 million tons worth 
$100 billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million 
tons of non-oil products worth $48 
billion in the previous year, which was 

$14 billion (41 percent) more than the 
figure for its preceding year.
The country’s non-oil trade record in 
1400 was reached while the tough-
est sanctions were imposed on Iran, 
but thanks to God and the efforts of 
entrepreneurs, producers and the 
cooperation of foreign trade-related 
organizations, a historical record was 
achieved in the past year which was 
unprecedented in recent decades, the 
official underlined.

Cabinet approves resolution to support developing oil, gas downstream sectors

Constructing 100,000 
National Housing 
Movement units to be 
started in new towns

The deputy transport and ur-
ban development minister an-
nounced that the construction 
operation of 100,000 units of 
National Housing Movement will 
be started in new towns by the 
end of the current Iranian calen-
dar month (April 20).
Alireza Jafari, who is also the 
managing director of New Towns 
Development Company, made 
the remarks in a virtual meeting 
with the related directors, on the 
latest status of conducting Na-
tional Housing Movement in the 
new towns.
“He said that 608,000 units of 
National Housing Movement 
have been planned to be con-
structed in the new towns, 
which besides 100,000 units of 
National Housing Action, our 
commitment in this due is the 
construction of about 700,000 
units”, he added.
Back in late March, Transport 
and Urban Development Min-
ister Rostam Qasemi said that 
over 800,000 units of National 
Housing Movement are already 
under construction across the 
country.
Referring to the important steps 
taken in National Housing Move-
ment, Qasemi said: “Important 
issues such as banking, land 
extensions, land use change and 
the creation of a land bank have 
been resolved with the support 
of National Land and Housing 
Organization.”
He said that according to the in-
formation of the land bank, there 
are 40,000 cases in the field of 
land, the value of some of which 
is significant, noting that issues 
such as the law prohibiting the 
sale of land, which prevented 
access to new resources for 
years, were resolved.
In mid-March, the deputy trans-
port and urban development 
minister announced that 5.2 mil-
lion applicants have already reg-
istered in the government’s two 
major housing plans (National 
Housing Action and National 
Housing Movement).
Mahmoud Mahmoudzadeh said 
that according to the Supreme 
Housing Council, the two plans 
of National Housing Movement 
and National Housing Action 
were merged so that those who 
had already registered (in Hous-
ing Action) could enjoy the ben-
efits of this plan (Housing Move-
ment).
After monitoring the applicants 
in these two housing projects, 
the names will be sent to the 
departments of the provinces 
and the relevant organizations 
to approve the condition, and 
those who are eligible to go 
through other steps, the official 
explained.
As previously reported, the op-
eration for the construction of 
209,212 residential units of Na-
tional Housing Movement began 
in early February.
The ceremony to begin the men-
tioned operation and also to 
launch some development pro-
jects in the housing sector was 
attended by Transport and Ur-
ban Development Minister Ros-
tam Qasemi.
After the National Housing Ac-
tion Plan (started in 2018), the 
National Housing Movement is 
the government’s second major 
program for providing afforda-
ble housing units to low-income 
classes.

Loading, unloading 
of goods in Imam 
Khomeini port rises 
17% in a year
 
Loading and unloading of 
goods in Imam Khomeini port, 
in the southwestern Khuzestan 
province, rose 17 percent dur-
ing the previous Iranian cal-
endar year 1400 (ended on 
March 20), as compared to the 
preceding year, a provincial of-
ficial announced.
Adel Deris, the director-gen-
eral of Khuzestan’s Ports and 
Maritime Department, said 
that 45.976 tons of commod-
ities were loaded and unload-
ed in this port during the past 
year.
The official also said that the 
annual loading and unload-
ing of non-oil goods in Imam 
Khomeini port increased 11 
percent to stand at 29 million 
tons.
He further announced that 
16.665 million tons of oil 
products were loaded and 
unloaded in the port during 
the previous year, with four 
million tons growth from its 
preceding year.
Based on the data released by 
Transport and Urban Develop-
ment Ministry, loading and un-
loading of goods in the ports 
of Iran rose 17 percent during 
the past year.
The ministry’s data show 
that loading and unloading of 
goods in the country’s ports 
reached 152.91 million tons in 
the previous Iranian calendar 
year, while the figure stood 
at 130.69 million tons in the 
preceding year.
During the said year, loading 
and unloading operations in 
the container sector reached 
2.1 million twenty-foot equiva-
lent units (TEUs) with a weight 
of 24.57 million tons, which 
was 13.5 percent more than 
the 1.85 million TEUs in the 
Iranian calendar year 1399, 
the report said.
The loading and unloading 
of goods during the previous 
year also grew by 12.8 percent 
in the dry bulk sector, while in 
the liquid bulk sector the fig-
ure increased by 12.6 percent, 
in the general cargo sector 
rose by 13.1 percent, and in 
the petroleum sector grew by 
22.5 percent.
While Iran is combating the 
U.S. unilateral sanctions on its 
economy, the country’s ports 
as the major gates of exports 
and imports play a significant 
role in this battle. This role 
makes all-out support to ports 
and more development of 
them serious and vital.
Such necessity has led the 
government to define pro-
jects for more development of 
the ports and also take some 
measures to encourage in-
vestment making in ports, in 
addition, to facilitate loading 
and unloading of goods, es-
pecially basic commodities, 
there.
It is worth mentioning that 
Iran’s Ports and Maritime Or-
ganization (PMO) has defined 
a high number of projects 
to develop and improve the 
country’s ports, as the country 
aims to double the capacity 
of its ports in a course of five 
years.
According to Ports and Mari-
time Organization, the capac-
ity of the country’s ports has 
increased from 180 million 
tons in the Iranian calendar 
year 1392 (ended in March 
2014) to 250 million tons in 
1399 (ended in March 2021).

Iranian Energy Minister Ali-Akbar Meh-
rabian said his ministry is currently 
implementing a comprehensive pro-
gram for supplying drinkable water 
to 10,000 villages across the country, 
IRNA reported. 
Speaking to the press on the sidelines 

of a meeting with members of the Agri-
culture, Water, Natural Resources, and 
Environment Committee of the parlia-
ment on Tuesday, Mehrabian pointed 
to the issues raised in this meeting, 
saying “This was our first meeting 
in the current year 1401 (began on 

March 21) during which the plans of 
the Energy Ministry for this year were 
presented.”
“Hopefully with the budget allocations 
that have been approved within the 
framework of the current year’s budget 
bill, the implementation of the minis-
try’s programs will be accelerated,” the 
minister said.
According to Mehrabian, the men-
tioned comprehensive plan is a large-
scale development project which will 
be implemented in all the provinces, 
and the water problems of many villag-
es will be resolved when the program 
is completed. With regard to the urban 
water supply, the development of water 
supply to cities, especially cities in dry 
areas and those which have emergen-
cy plans, has been given priority, the 
official added. “This year we hope to 
be able to implement many of these 
projects, although we have difficult 
years ahead due to reduced rainfall. 
Unfortunately, we are facing serious 

water problems in some provinces, 
especially those that have already ex-
perienced drought for two consecutive 
years,” he said. Iran has been wres-
tling with severe drought over the past 
decade and the situation is expected to 
get worsened in the future. According 
to the World Meteorological Organiza-
tion’s multiannual forecast, in the next 
five years, Iran’s average rainfall will 
decline by 75 percent, and the tem-
perature rises by 50-75 percent com-
pared to the long-term average. Back 
in March 2021, the Vice Presidency for 
Science and Technology announced 
the preparation of a national document 
for preserving water resources, man-
aging drought, and soil erosion, and 
protecting the environment. 
Optimization of water consumption, 
protection of the environment, man-
agement of sand and dust storms 
(SDSs), and reduction of pollutants in 
water, air, and soil were the four main 
themes of the mentioned document.

Comprehensive plan underway to supply water to 10,000 villages

Annual export from Chaharmahal-Bakhtiari province rises 177%

The value of export from Markazi prov-
ince, in the center of Iran, rose 39 percent 
in the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), from its preceding 
year, a provincial official announced.
Ali Jodaki, the acting head of the prov-

ince’s Industry, Mining and Trade De-
partment, said that over 917,000 tons 
of non-oil commodities worth $1.109 
billion were exported from the province 
in the previous year.
He named petrochemical products, 

aluminum ingots, juices, chemicals, all 
kinds of glass, casting products, poly-
ester fibers, rebar, flowers and plants, 
heavy and light polyethylene, and poly-
propylene as the main products exported 
from the province in the previous year, 
and Iraq, Afghanistan, Turkey, Pakistan, 
and the United Arab Emirates (UAE) as 
the major export destinations.
The official further announced that 
129,000 tons of products worth $446 
million were imported into the province 
in the past year.
He named alumina powder, carbon an-
ode, aluminum coil, peanuts, juice raw 
materials, aluminum ingots, steel pipes 
and rebars, juice bags, and cotton as the 
major imported items, and China, Turkey, 
the UAE, India and Germany as the main 
sources of imports.
More than 2,800 production units are 
active in Markazi province, of which 250 
units are also active in the field of export.

As previously announced by the head of 
Islamic Republic of Iran’s Customs Ad-
ministration (IRICA), the value of Iran’s 
non-oil trade rose 38 percent in the past 
Iranian calendar year 1400, as compared 
to its previous year.
Alireza Moqadasi put the country’s non-
oil trade at 162 million tons worth $100 
billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million 
tons of non-oil products worth $48 bil-
lion in the previous year, which was $14 
billion (41 percent) more than the figure 
for its preceding year.
The country’s non-oil trade record in 
1400 was reached while the toughest 
sanctions were imposed on Iran, but 
thanks to God and the efforts of entre-
preneurs, producers and the cooperation 
of foreign trade-related organizations, a 
historical record was achieved in the past 
year which was unprecedented in recent 
decades, the official underlined.

Annual export from Markazi province increases 39%
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TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), lost 7,675 points to 1.463 million on Wednesday. 
Over 12.303 billion securities worth 60.457 trillion rials 
(about $237.08 million) were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 9,654 points, and the 
second market’s index lost 2,990 points.
Back in October 2021, the head of Iran’s Securities and 
Exchange Organization (SEO) had outlined new strat-

egies and programs for the country’s stock market 
during his tenure, among which supporting investors, 
creating a transparent, efficient, and equitable market, 
as well as reducing inclusive risk based on the market’s 
broad objectives can be mentioned.
Majid Eshqi had stressed the use of modern technolo-
gies and mechanisms to increase public access to mar-
ket data as a major strategy in this regard.

TEDPIX falls 7,000 points on Wednesday

Can barter trade re-
alize Iran-Pakistan 
$5b trade target?
Despite close political relations 
and geographical distance, U.S. 
sanctions on the Islamic Repub-
lic have prevented Iran-Pakistan’s 
economic ties from realizing their 
full potential over the past decade, 
particularly because the Islamic 
Republic of Iran cannot access 
international banking.
To resolve the mentioned prob-
lem, the two countries inked a 
barter trade agreement during the 
meeting of their Joint Economic 
Committee in Tehran in early No-
vember 2021.
According to the government of-
ficials of the two countries, under 
the framework of this agreement, 
the two countries’ annual trade 
exchange is expected to reach $5 
billion.
Although barter trade is clearly 
an effective tool for sidestepping 
economic sanctions on Iran, the 
question is: “will it be enough for 
Iran-Pakistan trade to get back on 
track?”
Sanctions and solutions
As mentioned earlier, the trade 
ties between Iran and Pakistan 
have been overshadowed by U.S. 
sanctions and the two countries, 
despite having great histori-
cal and cultural ties, have been 
stripped of opportunities for mu-
tually beneficial business.
Bilateral trade between the two 
neighbors, which share a border 
of 960 kilometers, stood at about 
$300 million in 2021, while the 
value of Pakistan’s trade with Chi-
na amounted to over $27.8 billion 
in the same year.
Considering the significantly low 
level of trade between Iran and 
Pakistan, the two nations are go-
ing to use barter mechanisms as 
a solution that can remove some 
of the current barriers to trade 
and hopefully allow them to fully 
benefit from their mutual eco-
nomic capacities.
Regulatory barriers
According to Pakistani Expert 
and Member of the Digital Econ-
omy Task Force in United Nations 
Economic and Social Commis-
sion for Asia and the Pacific 
(UNESCAP) Muhammad Anwar, 
although signing the barter trade 
agreement is a big step toward re-
moving the barriers in the way of 
trade between the two countries, 
it is not enough for realizing the 
$5 billion annual trade target.
In order for the barter trade agree-
ment to be implemented effective-
ly, the two countries should make 
several regulatory adjustments as 
well, Anwar stressed.
“There are regulatory matters 
[that should be resolved as well]. 
[for instance] Iran charges Pa-
kistani trucks $1 for each three 
kilometers distance in terms of 
the fuel price difference, despite 
that they need to buy fuel on open 
market rate in Iran,” Anwar said.
Iranian trucks carrying cargoes 
from Pakistan and going inside 
Pakistan don’t need to pay any 
tax as per Pakistan government 
policy, he added.
Trading in national currencies
Anwar believes that another step 
that would help the two countries 
realize their economic potential is 
to use their national currencies 
for trade along with the barter 
trade mechanism.
“Current trade balance is in favor 
of Iran. Due to banking restric-
tions exports of Pakistan to Iran 
are less,” the official said.
Trading in national currencies will 
make the two sides able to di-
verse the variety of the exchange 
commodities and this way the 
trade between the two sides will 
be more balanced, Anwar stated.

Can Stress Cause Migraines?
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/migraine-from-stress#bottom-line

A migraine causes throbbing, pulsing 
pain, on one or both sides of your head. 
The pain is most often felt around the 
temples or behind one eye. Pain can last 
anywhere from 4 to 72 hours.
Other symptoms often accompany mi-
graines. For instance, nausea, vomiting, 
and sensitivity to light are common dur-
ing a migraine.
Migraines are different than headaches. 
What causes them isn’t well-under-
stood. But there are known triggers, in-
cluding stress. 
According to the American Headache 
Society, about 4 out of 5 people with 
migraines report stress as a trigger. Re-
laxation following a period of high stress 
has also been identified as a possible 
migraine trigger.
So, what’s the connection between 
stress and migraines? We explain the 
research, symptoms, and coping strat-
egies to get you feeling better, sooner.
To help you treat and manage this chal-
lenging condition, we’ll send you trusted 
remedies, coping techniques, and expert 
advice.
What does the research say?
Though what exactly causes migraines 
hasn’t been established, researchers 
believe they may be caused by chang-
es in the levels of certain chemicals in 
the brain, such as serotonin. Serotonin 
helps regulate pain.
A 2014 study found that people with mi-
graines who experienced a reduction in 
stress from one day to the next were sig-
nificantly more likely to have a migraine 

the next day. 
Researchers believe that relaxation after 
high levels of stress was an even more 
significant trigger for migraine than the 
stress itself. 
Symptoms of stress and migraines
You’ll likely first notice symptoms of 
stress before the symptoms of a mi-
graine. Common symptoms of 
stress include:
• upset stomach
• muscle tension
• irritability
• fatigue
• chest pain
• rapid heart rate
• sadness and depres-
sion
• lack of sex drive
The symptoms of a 
migraine can begin a 
day or two before the 
actual migraine. This 
is called the prodrome 
stage. The symptoms of 
this stage may include:
• fatigue
• food cravings
• mood changes
• neck stiffness
• constipation
• frequent yawning
Some people experience migraine with 
aura, which occurs after the prodrome 
stage. An aura causes vision disturbanc-
es. In some people, it can also cause 
problems with sensation, speech, and 
movement, such as:

• seeing flashing lights, bright spots, or 
shapes
• tingling in the face, arms, or legs
• difficulty speaking
• temporary loss of vision
When the pain of the 

h e a d a c h e begins, it’s 
referred to as the attack phase. Symp-
toms of the attack phase can last from a 
few hours to a few days, if left untreated. 
The severity of symptoms varies from 
person to person.

Symptoms may include:
• sensitivity to sound and light
• increased sensitivity to smells and 
touch
• throbbing head pain on one or both 
sides of your head, in your temples, or 
in the front or back
• nausea

• vomiting
• dizziness

• feeling faint or lightheaded
The final phase is called the 

postdrome phase. It can 
cause mood changes 
that range from eu-
phoria and feeling 
very happy to feeling 
tired and worn out. 
You may also have a 
dull headache. These 
symptoms usual-
ly last for about 24 
hours.

How to get relief from 
migraines caused by 

stress
Migraine treatments include 

medications to relieve your 
symptoms and prevent future 

attacks. If stress is causing your 
migraines, finding ways to reduce your 
stress levels can help prevent future at-
tacks.
Medications
Medications to relieve migraine pain in-
clude:
• over-the-counter (OTC) pain relievers, 
such as ibuprofen (Advil, Motrin) or 

acetaminophen (Tylenol)
• OTC migraine medications that com-
bine acetaminophen, aspirin, and caf-
feine, such as Excedrin Migraine
• triptans, such as sumatriptan (Imi-
trex), almotriptan (Axert), and rizatriptan 
(Maxalt)
• ergots, which combine ergotamine and 
caffeine, such as Cafergot and Migergot
• opioids, such as codeine
You may also be given anti-nausea med-
ication if you experience nausea and 
vomiting with a migraine.
Corticosteroids are sometimes used 
with other medications to treat severe 
migraines. However, these aren’t recom-
mended for frequent use because of side 
effects.
You may be a candidate for preventive 
medications if:
• You experience at least four severe at-
tacks a month.
• You have attacks that last more than 
12 hours.
• You don’t get relief from pain-relieving 
medications.
• You experience an aura or numbness 
for prolonged periods.
Preventive medications are taken dai-
ly or monthly to reduce the frequency, 
length, and severity of your migraines. 
The bottom line
If stress is a trigger for your migraines, 
work to reduce or eliminate the source 
of your stress. Medications and self-care 
measures can also help you get relief 
from symptoms and prevent or reduce 
the frequency of your migraines.

Average housing price rose 16 percent in the capital 
Tehran during the last month of the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 20), compared to 
the same month in the preceding year, according to 
a report by the Central Bank of Iran (CBI).
Based on the CBI data, the average price for one 
square meter of a residential unit in Tehran stood 
at 351.2 million rials (about $1,377) during the last 
month of the past year, up 6.2 from its previous 
month, and 16 percent from the same month of 
the preceding year. As reported, the number of real 
estate deals stood at 6,800 in the capital city in the 
last month of the past year, falling 19.9 percent from 
its previous month, while increasing 29.6 percent, 
from the same month of the preceding year.
Back in April, 2021, the head of Iran’s Property 
Advisers Union had said that housing prices in the 
country should decrease at least 25 percent in order 
for people to be able to afford to purchase.
Mostafa Gholi Khosravi stressed the need for es-
tablishing a market regulation headquarters for the 
housing sector to monitor the activities of dealers 
and real estate agencies in order to balance the pric-
es. Housing prices in Iran have been constantly ris-
ing over the past three years due to various internal 
and external factors.

Housing price increases 
16% in Tehran city

Loading and unloading of goods in 
the ports of Gilan province, in the 
north of Iran, rose four percent dur-
ing the previous Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), as com-
pared to the preceding year, a provin-
cial official announced.
Hamid-Reza Abaei, the director-gen-
eral of the province’s Ports and Mari-
time Department, said that over 1.676 

million tons of commodities were 
loaded and unloaded in Anzali and 
Astara ports in the past year.
Of the mentioned figure, 1.66 million 
tons was related to the non-oil and 
about 17,000 tons was related to the 
oil products, the official said.
He also announced a 51-percent 
growth in the export of non-oil prod-
ucts from the ports of Gilan in the 

previous year.
Based on the data released by Trans-
port and Urban Development Minis-
try, loading and unloading of goods in 
the ports of Iran rose 17 percent dur-
ing the past year. The ministry’s data 
show that loading and unloading of 
goods in the country’s ports reached 
152.91 million tons in the previous 
Iranian calendar year, while the figure 
stood at 130.69 million tons in the 
preceding year. During the said year, 
loading and unloading operations 
in the container sector reached 2.1 
million twenty-foot equivalent units 
(TEUs) with a weight of 24.57 million 
tons, which was 13.5 percent more 
than the 1.85 million TEUs in the Ira-
nian calendar year 1399, the report 
said. The loading and unloading of 
goods during the previous year also 
grew by 12.8 percent in the dry bulk 
sector, while in the liquid bulk sector 
the figure increased by 12.6 percent, 
in the general cargo sector rose by 
13.1 percent, and in the petroleum 
sector grew by 22.5 percent.
While Iran is combating the U.S. uni-

lateral sanctions on its economy, the 
country’s ports as the major gates of 
exports and imports play a significant 
role in this battle. This role makes all-
out support to ports and more devel-
opment of them serious and vital.
Such necessity has led the govern-
ment to define projects for more 
development of the ports and also 
take some measures to encourage in-
vestment making in ports, in addition, 
to facilitate loading and unloading of 
goods, especially basic commodities, 
there.
It is worth mentioning that Iran’s 
Ports and Maritime Organization 
(PMO) has defined a high number of 
projects to develop and improve the 
country’s ports, as the country aims 
to double the capacity of its ports in a 
course of five years.
According to Ports and Maritime Or-
ganization, the capacity of the coun-
try’s ports has increased from 180 
million tons in the Iranian calendar 
year 1392 (ended in March 2014) to 
250 million tons in 1399 (ended in 
March 2021).

NITC plays significant role in boosting Iran’s oil export

ICCIMA board member outlines major concerns of businessmen this year
Keyvan Kashefi, a board member 
of Iran Chamber of Commerce 
and Industries, Mines and Ag-
riculture (ICCIMA), has said 
the increase in wage rates, the 
elimination of subsidized foreign 
currency, and the dependence 
of the foreign exchange rates on 
the results of the Vienna talks are 

among the most important con-
cerns of Iranian businessmen in 
the current Iranian calendar year 
(started on March 21), the ICCI-
MA portal reported.
Stating that the increase in wag-
es will be one of the serious 
problems for business owners 
this year, Kashefi said: “Although 

in theory the minimum wage has 
increased by 57 percent, but tak-
ing into account other expenses 
such as insurance, taxes, etc., 
the figure will reach 100 per-
cent.”
Speaking in a meeting with the 
representatives of Kermanshah 
Province’s private sector, the 

official warned about the conse-
quences of such a great rise in-
cluding unemployment and infla-
tion, saying: “I believe that it is not 
logical to set wages on a solid ba-
sis and we should move towards 
floating and negotiated wages that 
will both boost production and in-
crease productivity.”

The value of trade between Iran and the members of the 
Eurasian Economic Union (EAEU) reached $5.034 billion 
during the 11-month period from March 21, 2021 to Feb-
ruary 19, 2022, Mohammad-Reza Karbasi, a member of 
Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agri-
culture (ICCIMA) told the Young Journalists Club (YJC).
Iran and Eurasian Economic Union reached a free trade 
agreement in October 2018 based on which about 862 
commodity items were subjected to preferential tariffs.
The interim agreement enabling the formation of a free 
trade area between Iran and the EAEU was signed on 
May 17, 2018, and officially came into force on October 

27, 2019.
Iran is a very important market in the region and the de-
velopment of ties with this country is of high significance 
for the EAEU members (Russia, Belarus, Armenia, Ka-
zakhstan, and Kyrgyzstan).
The free trade agreement between Iran and this union 
has laid the ground for the expansion of trade ties be-
tween the two sides.
The agreement with the bloc has increased Iran’s exports 
to the EAEU member states significantly, which is a turn-
ing point for the Islamic Republic’s plans for boosting 
non-oil exports during the U.S. sanctions.

Trade between Iran, EAEU exceeds 5$b in 11 months



حجت االسالم اسـداله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان 
در نخستین جلسـه سـتاد اجرای سیاسـت های اقتصاد مقاومتی قوه 
قضاییه در اسـتان با بیان اینکـه منویات مقام معظم رهبـری در قالب 
شعار سال نقشـه راه همه اقشـار اسـت، اظهار داشـت: منویات و اوامر 
مقام معظم رهبـری که برگرفته از یـک نظام مترقی اقتصاد اسـالمی 
اسـت، چراغ و نقشـه راهی اسـت بـرای همـه، دولـت در مرحلـه اول 
و سـپس سـایر ارکان نظـام و حاکمیـت تمـام اهـداف و تصمیمات و 
سیاسـت گذاری های خود را در مسـیر تحقـق آن معطـوف می دارند.

وی افـزود: اسـالم به عنـوان کامل تریـن و جامع تریـن دیـن در میان 
ادیان کـه در تمامی شـئون زندگـی بشـر دارای برنامه اسـت، یکی از 

ایـن برنامه های جامـع، اقتصاد اسـالمی اسـت.
جعفری بـا تأکید بر ضـرورت مقاوم سـازی اقتصـاد در نظام اسـالمی 
گفـت: بـا مقـاوم سـاختن اقتصـاد می تـوان در برابـر تهدیـدات و 
تحریم ها، مشـکالت و آسـیب ها با توانمندی ایسـتاد و با به کارگیری 
مبانی اقتصاد اسـالمی و بـا تکیه بر ایمـان و ایثار در حـوزه اقتصاد که 
نگاه مقـام معظم رهبـری نیز بر همین اسـاس اسـت، در ایـن میدان 

بـه موفقیت رسـید.
  اقتصادی پویا و مقاوم در برابر تهدیدات باید پایه ریزی کرد

رئیس کل دادگستری اسـتان اصفهان در ادامه با اشـاره به اینکه علم 
باید رشـدآور باشـد، بیان کـرد: یکـی از مصادیـق دانش بنیـان بودن 
صنعـت تولید آن اسـت که بر اسـاس علم رشـدآور، نافـع و تأثیرگذار 
باشـد و از همیـن رو صاحبـان تکنولـوژی، فنـاوری و کارآفرینـان به 
عنـوان صف شـکنان و پیشـگامان اصلـی در خـط مقـدم ایـن میدان 
می تواننـد بـا محوریـت دانـش بنیانـی در صنعـت، اقتصـادی پویا و 

مقـاوم در برابـر تهدیـدات پایه ریـزی کنند.
وی ادامه داد: دادگسـتری کل استان اصفهان در سـال جدید با نقشه 
راه قرار دادن شـعار سـال و راهبرد سـوی مقام معظم رهبـری در این 
مبحـث سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی را اجرایـی خواهد کـرد و با 
تشـکیل کارگروه و کمیته ای جدیـد با عنـوان کارگروه دانـش بنیان 
در این سـتاد در سـه محـور حقوقـی و قضایـی، اجرایی و تسـهیالت 

بانکی، ایـن سیاسـت را دنبال خواهـد کرد.
جعفری حمایـت همـه جانبـه و همراه بـا تشـویق و ترغیـب جوانان 
پرشـور و صاحب علـم و نظـر را از دیگـر برنامه هـای این سـتاد اعالم 
کـرد و گفـت: امـروز همـه بـاور داریم کـه انقـالب اسـالمی بـا تکیه 
بـر همیـن جوانـان رشـد و قـدرت یافتـه و در خیلـی از زمینه هـا بـر 
قلـه افتخـار و اقتـدار ایسـتاده اسـت و اینهـا رویش هـا و ثمره هـای 
مبارک انقالب هسـتند و دسـتگاه قضایی و همه نهادها و سـازمان ها 
بـا حمایـت و فراهـم کـردن شـرایط، زمینه هـای رشـد و شـکوفایی 
فعالیت هـای تحقیقاتـی و نبـوغ علمـی ایشـان را همه جانبـه فراهم 

خواهـد کـرد.
  از تعطیلی شرکت های دانش بنیان باید جلوگیری کرد

رئیس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان از اداره ثبت اسـناد و امالک و 
نیـز مدیریت بانک های اسـتان خواسـت کـه قبـل از صدور هـر گونه 
اجراییـه در خصوص شـرکت های دانش بنیـان مراتب طی گزارشـی 
به سـتاد اقتصاد مقاومتی اسـتان منعکس تـا با طرح موضـوع و اتخاذ 
تصمیـم شایسـته از تعطیلـی ایـن شـرکت ها جلوگیـری بـه عمـل 
آید و تمامـی مسـؤوالن و نهادها در مسـیر صـدور مجوزهـا و اعطای 
تسـهیالت و اراضی با کانـون توجـه قـرار دادن موضوع دانـش بنیان 
شـدن تولیـد اقتصـاد نهایـت تـالش را بـه عمـل آورنـد و برنامه ها و 

تصمیمـات در این خصـوص محسـوس و ملموس باشـد.
  حمایـت از تولیـد و اشـتغال پایدار جـزو تکالیـف اصلی 

دسـتگاه قضایی اسـتان
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان گفـت: یکـی از برنامه های 
دادگسـتری کل اسـتان در سـال جاری به سـرانجام رسـاندن بعضی 
از پرونده هایی اسـت که به سـال جـاری موکـول شـده و برنامه ریزی 
الزم انجـام شـده تـا ایـن پرونده هـای نیمـه تمـام حتمـاً بـا اولویت 

تعییـن تکلیـف نهایی شـود.
حجت االسـالم اسـداله جعفـری، رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 
اصفهان اظهارداشـت: یکـی از برنامه های دادگسـتری کل اسـتان در 
سـال جاری با توجه بـه نامگذاری سـال جدیـد از سـوی رهبر معظم 
انقالب به سـرانجام رسـاندن بعضی از پرونده هایی اسـت کـه با وجود 
پیگیری هـا و بـه دلیـل طبیعـت کار به سـال جـاری موکول شـد که 
برنامه ریـزی الزم انجام شـده تا ایـن پرونده هـای نیمه تمـام حتماً با 

اولویـت تعییـن تکلیف نهایی شـود.
وی افزود: نامگذاری هر سـال از سـوی رهبر معظم انقالب در حقیقت 
برای ما یـک نوع فرمـان و تکلیف اسـت و دسـتگاه قضایی اسـتان در 
کنـار مأموریـت اصلـی خـود کـه رسـیدگی قضایـی اسـت، حمایت 
از تولیـد و اشـتغال پایـدار در چهارچـوب مشـخص و قانونـی را جزو 
تکالیف اصلـی خـود می دانـد و این مسـأله ای اسـت که ریاسـت قوه 

نیز بـر آن تأکیـد دارند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
به همراه جمعی از معاونین و 
مدیران این شرکت از مجتمع 

فوالد سبا بازدید کرد.
به  طیب نیا  محمدیاسر 
تالش های  از  قدردانی  پاس 
شبانه روزی کارکنان مجتمع 
فوالد سبا در ایام نوروز و ثبت 
رکورد تولید و دستیابی به امکان 
تولید محصوالت ویژه در دیدار 
با کارکنان این مجموعه اظهار 
کرد: رکوردزنی این مجموعه 
قابل تقدیر و نشانگر عزم کارکنان 
برای رسیدن به اهداف گروه فوالد 
مبارکه است اما به این میزان هم 
نباید قانع شویم و باید درصدد 

رکوردزنی های بیشتری باشیم.
از بازدید  وی در ادامه پس 
VOD- از روند اجرای پروژه

V.D مجتمع فوالد سبا افزود: 
برای ارتقای رضایت مشتریان و 
ایجاد تنوع در سبد محصوالت 
نیازمند ورود به چنین پروژه هایی 
هستیم که امیدوارم موانع اجرای 
هرچه سریع تر این پروژه نیز 
برداشته شود تا در موعد مقرر به 
بهره برداری برسد چراکه ظرفیت 
فوالد سبا برای تولید گریدهای 

جدید قابل توجه است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در ادامه بازدید از مجتمع فوالد 
سبا با تأکید بر ضرورت حفظ 
و ارتقای کیفیت سنگ آهن 
با  خاطرنشان کرد: همکاری 
شرکت های دانش بنیان در این 
از  زمینه علی رغم جلوگیری 
خروج ارز، منجر به کاهش هزینه 
تولید و اشتغال آفرینی در استان، 

منطقه و کشور خواهد شد.
محمود محمدی فشارکی مدیر 
مجتمع فوالد سبا در این بازدید 
اظهار کرد: برنامه تولید آهن 
اسفنجی در این مجتمع تا پایان 
فروردین بیش از ۱۲۴ هزار تن 
است که تالش می شود با اجرای 
طرح های بهره وری این میزان 
به بیش از ۱۳۲ هزار تن افزایش 
یابد. مدیر مجتمع فوالد سبا با 
اشاره به افزایش کیفی تولید 
آهن اسفنجی در این مجموعه 
خاطرنشان کرد: میزان خلوص 
آهن این محصول باالی ۹۴ درصد 
است که این خلوص در کاهش 
مصرف انرژی در فوالدسازی و 
افزایش ذوب و کیفیت محصول 
نهایی بسیار مؤثر است. وی در 
پایان با اشاره به روند راه اندازی 
VOD-V.D مجتمع فوالد 
سبا ابرازداشت: با راه اندازی این 
تجهیز، سبد محصوالت تکمیل 
شده و گریدهای جدید تولید 
خواهند شد؛ فوالد الکتریکی، 
فوالد ورق خودرو، فوالد انتقال 
گازترش و فوالد ضد زنگ ازجمله 
محصوالت جدیدی خواهند بود 
که با راه اندازی این تجهیز قابل 
تولید می شوند. بهمن خلیلی، 
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا 
نیز در این بازدید با اشاره به رکورد 
روزانه در واحد آهن سازی این 
مجموعه بیان کرد: این رکورد در 
راستای تحقق شعار سال حاصل 
شد و نتیجه تالش شبانه روزی 
کارکنان واحد شهید شهبازی 

مجتمع فوالد سبا بود.
وی افزود: امسال تولید یک 
میلیون و ۴00 هزار تن آهن 
اسفنجی در واحد آهن سازی 
مجتمع فوالد سبا هدف گذاری 
شده و کیفیت تولید این محصول 
در کوره های قوس الکتریکی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است 
که با همت کارکنان غیور فوالد 
سبا عالوه بر رکورد کمی شاهد 
اسفنجی  آهن  کیفی  ارتقای 

هستیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از 
مجتمع فوالد سبا مطرح کرد؛

ظرفیت قابل توجه فوالد 
سبا برای تولید گریدهای 

جدید
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در نشسـتی کـه اتـاق بازرگانـی 
اصفهان با هدف پیگیری مشـکالت 
کارگـزاران گمرکـی اسـتان برگزار 
کـرد، مقرر شـد انجمن کارگـزاران 
گمرکـی اسـتان اصفهـان زیرنظـر 
اتـاق بازرگانـی اصفهـان تشـکیل 

شـود.
میـز امـور ارزی و گمرکـی اتـاق 
بازرگانـی اصفهان اقدام به تشـکیل 
مدیـرکل  حضـور  بـا  نشسـتی 
مدیـرکل  اسـتان،  گمـرکات 
دفتـر هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری، رییـس اداره بازرگانی 
خارجـی اداره کل صنعـت، معـدن 
و تجـارت اسـتان و رئیـس اتحادیه 
کارگـزاران گمرکـی ایـران بـه 
منظور احصاء مشـکالت کارگزاران 

گمرکـی اسـتان نمـود.
 در ابتـدای ایـن نشسـت فرشـته 
رئیسـه  هیئـت  عضـو  امینـی 
اتـاق بازرگانـی اصفهـان بـا بیـان 
این کـه این جلسـه بـه درخواسـت 
کارگزاران گمرکی اسـتان مبنی بر 
احصاء مشـکالت وتشـکیل انجمن 
برای پیگیـری بهتر امـور این صنف 
برگـزار شـده اسـت، افـزود: اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان از ظرفیت هـای 
خود برای رسـیدگی به مشکالت و 
پیگیری امـور مربوط بـه این صنف 

اسـتفاده خواهـد کـرد.
 وی ضمـن تقدیـر از زحمـات 
مدیـرکل گمـرکات اسـتان گفـت: 
الزم اسـت بـا اسـتفاده از همراهـی 
خـوب مدیـر کل گمـرکات اسـتان 
و حرکت منسـجم و نظـام یافته تر، 
مشـکالت موجود در حـوزه گمرک 

را مرتفـع کـرد.
کوهسـتانی  رسـول  ادامـه  در   
مدیرکل گمرکات اسـتان بـا تاکید 
بر اینکه از دو سـال گذشته تاکنون 
پیگیـر تشـکیل انجمن کارگـزاران 
گمرکـی بوده ایـم گفـت: بـا وجود 
تشـکیل این انجمن در اسـتان های 
مختلـف، اصفهـان از ایـن غافلـه 

عقـب افتـاده اسـت.
وی افـزود: کارگـزاران گمرکـی 

در تمـام دنیـا دارای جایـگاه ویـژه 
هسـتند و بـه عنـوان بروکرهـا 
شـناخته می شـوند ودر کشـوری 
ماننـد ژاپـن بیـش از ۹0 درصـد 
عملیـات گمرکی توسـط آنها انجام 

. د می شـو
کوهسـتانی الزمـه ایجـاد جایـگاه 
شایسـته کارگـزاران را تشـکیل 
انجمـن دانسـت و تصریح کـرد: در 
صـورت تشـکیل انجمـن جایـگاه 
کارگـزاران بـرای فعـاالن اقتصادی 
شـناخته شـده و می تـوان مسـائل 
و امـور مربـوط بـه آنهـا را پیگیری 

نمـود.
وی بـا بیـان اینکه تـا سـال ۱۳۹0 
جایگاهـی بـرای رسـیدگی بـه 
تخلفـات کارگـزاران گمرکی وجود 
نداشـت ولـی بر اسـاس مـاده ۱۲۹ 
قانـون گمرکـی نماینـده اتحادیـه 
کارگـزاران گمرکی در کمیسـیون 
رسـیدگی به تخلفات حضـور دارد، 
کـه الزم اسـت ایـن فـرد نماینـده 

انجمـن باشـد.
مدیـر کل گمـرکات اسـتان تعیین 
نـرخ نامـه کارگـزاران گمرکـی را 
نیزاز موضوعـات نیازمنـد پیگیری 

دانسـت.
همچنین احسـان شـهیر مدیرکل 
دفترهماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری اصفهان در این نشست 
گفـت: تشـکیل انجمن کارگـزاران 
گمرکـی عالوه بـر کمک به شـبکه 
سـازی میـان فعـاالن ایـن حـوزه، 
در افزایـش آمـار مبـادالت گمرکی 
استان و شـکوفایی اقتصادی استان 
مؤثـر خواهـد بـود. وی از اعـالم 
آمادگی اسـتانداری اصفهـان برای 
کمک بـه رفع مشـکالت کارگزاران 
در قالـب پتانسـیل هایی ماننـد 
سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولید 
خبر داد همچنین تصریـح کرد: در 
صـورت تشـکیل انجمـن می تـوان 
جلسـات  در  را  موجـود  موانـع 
شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش 
خصوصـی اسـتان که مصوبـات آن 

الزم االجراسـت پیگیـری کـرد.

 علـی میرعبدالـه رئیـس اتحادیـه 
کارگـزاران گمرکـی ایـران نیـز بـا 
بیـان اینکـه بیـش از 80 درصـد 
لجسـتیک  و  گمرکـی  عملیـات 
اکثرکشـورهای پیشـرفته اروپایـی 
بر عهده کارگـزارن گمرکی اسـت؛ 
گفت: ایـن رقم در ایران حـدود 5 تا 

6 درصـد اسـت.
وی افـزود: بـر اسـاس آماررسـمی 
جهـان هـر روز تأخیـر درعملیـات 
لجسـتیک و گمرکـی معـادل یک 
درصد هزینه بـوده و ایـن امر مبین 
نقـش مهـم بروکرهـا در عرصـه 

تجـارت اسـت.
رئیـس اتحادیه کارگـزاران گمرکی 
ایـران گفـت: اگـر هـر کارگـزاری 
تنها یک روز عملیـات ترخیص کاال 
را تسـریع نمایـد، ۱0 برابـر کارمزد 
خود به چرخه تجارت سـود رسانده 

اسـت.
میرعبدالـه ضمـن ابـراز تأسـف از 
اینکـه در سـال های اخیـر تعـداد 
کارگـزاران کاهـش یافتـه اسـت، 
دلیل ایـن امر را فکر سـنتی تجارت 

در کشـور و مشـکالت عدیـده ایـن 
صنـف بـه ویـژه مشـکالت مالیاتی 

دانسـت.
وی در پایان سـخنان خود خواستار 
ایجاد فرهنـگ اسـتفاده از کارگزار 
گمرکـی و تبییـن مزیـت اسـتفاده 
از آنهـا در چرخـه تجـارت توسـط 
اسـتانداری و اتاق بازرگانی اصفهان 

شـد.
میرعبدالـه از تشـکیل 7 انجمـن 
درکشـور  گمرکـی  کارگـزاران 
خبـر داد و بـا توجه بـه تعـداد زیاد 
تشـکیل  اصفهانـی  کارگـزاران 
انجمـن ایـن صنـف را ضـروری 

نسـت. ا د
همچنیـن کریـم سـلیمی رییـس 
اداره بازرگانـی خارجـی اداره کل 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
از حمایـت این سـازمان از تشـکیل 
اتحادیه هـا و انجمن هـای صادراتی 
و وارداتـی و تشـکل های تسـهیل 
کننـده فرآینـد صـادرات و واردات 

فعـاالن اقتصـادی خبـر داد.
محمدآقاجـان  علـی  ادامـه  در 

مدیـر واحـد خدمـات بـه اعضـاء، 
تشـکل ها و امـور دفاتـر منطقـه ای 
اتـاق بازرگانـی اصفهـان بـا تاکیـد 
بر اینکه بهبـود محیط کسـب وکار 
از اهـداف اصلـی دوره نهـم اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان اسـت افـزود: 
تشـکیل انجمن در صنوف مختلف 
در مطالبـه گـری، تسـهیل گـری 
و شـبکه سـازی فعـاالن اقتصـادی 
بسـیار تاثیرگـذارو حائـز اهمیـت 

اسـت.
زهـرا زمانـی مدیـر واحـد پژوهش 
و بررسـی های اقتصـادی اتـاق 
نیـز هـدف  اصفهـان  بازرگانـی 
از تشـکیل ایـن جلسـه را احصـاء 
مشـکالت کارگزاران به دلیل نقش 
پررنـگ ایـن صنـف در مبـادالت 

تجـاری کشـور عنـوان کـرد.
در ادامـه جلسـه پـس از بیـان 
مشکالت از سـوی کارگزاران با رأی 
حداکثـری کارگـزاران، مقـرر شـد 
انجمن کارگـزاران گمرکی اسـتان 
اصفهـان زیرنظـر اتـاق بازرگانـی 

اصفهـان تشـکیل شـود.

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان گفـت: اداره 
ثبـت اسـناد و امـاک و مدیریـت بانک های اسـتان 
بایـد قبـل از صـدور هـر گونـه اجرائیـه در خصوص 
شـرکت های دانش بنیـان مراتـب طـی گزارشـی به 
سـتاد اقتصاد مقاومتی اسـتان منعکس تا از تعطیلی 

ایـن شـرکت ها جلوگیری شـود.

06
اخبار اصفهان: مدیر آبفای بادرود از تأمین آب شرب پایدار جمعیت ۲۳ 
هزار نفری شهرها و روستاهای این منطقه در تابستان امسال خبر داد. افشین 
بارونی اعالم کرد: منابع تأمین آب شرب منطقه بادرود شامل 8 حلقه چاه با 
آبدهی ۱68 لیتر در ثانیه است که پیش بینی می شود این میزان آب تولیدی، 

پاسخگوی نیاز آبی مشترکین در نیمه اول سال جاری باشد.
وی با اشاره به این که در حال حاضر ۱00 درصد جمعیت شهری و روستایی در 
۲ شهر و 6 روستا تحت پوشش خدمات آبرسانی آبفای بادرود قرار دارند گفت: 

تأمین آب شرب پایدار، نیازمند همکاری مشترکین در رعایت الگوی مصرف و 
صرفه جویی در روزهای گرم تابستان است.

مدیر آبفای بادرود افزود: در دو سال گذشته به دلیل کاهش آبدهی منابع موجود 
و لزوم گذر از بحران کم آبی، نهمین حلقه چاه نیز در این منطقه حفر شد که 

هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
وی افزود: با تجهیز و در مدار قرار گرفتن این چاه در حدود ۲۳ لیتر در ثانیه به 
ظرفیت تولید آب منطقه افزوده می شودکه این امر در تأمین آب شرب پایدار 

مردم شهرها و روستاهای بادرود بسیار مؤثر است.
مدیر آبفــای بــادرود با بیــان این کــه تاکنــون ۱۳ هــزار و 600 انشــعاب آب 
به مشــترکین در شــهرها و روســتاهای بــادرود واگذار شــده اســت تصریح 
کــرد: بــا اســتفاده از ســامانه های تله متــری و تلــه کنتــرل، تعــداد 8 حلقه 
چــاه و 6 بــاب مخــزن ذخیــره آب بــه ظرفیــت ۴ هــزار و 800 مترمکعــب 
ــش  ــه نق ــی گیردک ــرار م ــش ق ــی و پای ــورد بررس ــط م ــورت برخ به ص

بســزایی در توزیــع عادالنــه آب دارد.

پیش بینی مدیر آبفای بادرود
برای تأمین آب شرب پایدار:

امیدواریم منابع آبی 
موجود، پاسخگوی نیاز 
مردم در تابستان باشد

خبر اول
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گفت و گو

 رئیس کل دادگستری اصفهان:

شرکت های دانش بنیان در 
اصفهان نباید تعطیل شوند

اقتصاد استان

با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان و اداره کل گمرکات استان اصفهان:

انجمن کارگزاران گمرکی استان اصفهان تشکیل خواهد شد

مدیـرکل اسـتاندارد اصفهـان گفـت: مهم ترین 
چالشـی کـه دربـاره آسانسـورهای مسـتقر در 
اماکن عمومی و اداره های این اسـتان وجود دارد 
مربوط بـه بازرسـی های دوره ای و سـاالنه برای 

تأیید صحـت عملکـرد و ایمنی آنهاسـت.
محمـود فرمانـی افـزود: انجـام بازرسـی های 
دوره ای از آسانسـورها در همـه سـاختمان ها 
و دریافـت تأییدیه هـای سـاالنه از طریـق 
شرکت های بازرسی ایمنی اسـتاندارد، ضروری 
اسـت اما در مـواردی شـاهد کم توجهی بـه این 
موضـوع در برخـی از اماکـن عمومـی و اداره هـا 

هسـتیم.
وی بــا بیــان اینکه ضمانــت اجرایــی ضعیفی در 
ایــن زمینه وجــود دارد، اظهــار داشــت: ایمنی و 
ســالمت مردم در هنــگام اســتفاده از آسانســور 
بســیار مهم اســت بنابرایــن اداره کل اســتاندارد 
ــی های دوره ای  ــر روی بازرس ــژه ای ب ــد وی تاکی

و بررســی ایمنــی و صحت عملکــرد آنهــا دارد.
فرمانی با اشـاره به این که اسـتفاده از آسانسـور 
در اماکن عمومـی ماننـد پاسـاژها، درمانگاه ها، 
بیمارسـتان ها، هتل هـا، مراکـز خدمات رسـان 
و اداره هـا بسـیار زیـاد اسـت، تصریـح کـرد: 
متصدیـان، مالـکان و مدیـران ایـن بخش هـا 
به دلیـل اهمیت ایمنـی آسانسـور باید نسـبت 
بـه بازرسـی های دوره ای و سـاالنه اقـدام کنند.

وی بـا بیـان این کـه ایـن بازرسـی ها در اسـتان 
اصفهان توسط حدود ۱۴ شرکت دارای تأییدیه 
صالحیت از اداره کل اسـتاندارد انجام می شـود، 
افـزود: ایـن شـرکت ها موظف هسـتند تـا یک 
هفته پس از ارائه درخواسـت نسـبت به بازرسی 
از آسانسـور اقدام کرده و اگـر دارای نقص ایمنی 
باشـد آن را اعالم کننـد و صدور تأییدیه سـاالنه 

منوط بـه رفـع این نواقص اسـت.
مدیــرکل اســتاندارد اســتان اصفهــان بــا بیــان 
ــی  ــرد و ایمن ــت عملک ــی صح ــه بررس این ک
آسانســور در زمینه هــای مختلــف از جملــه 

ترمــز ایمنــی، قفــل در آسانســور و چالــه 
آسانســور از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، 
ــر و نحــوه اســتفاده از  ــداری، تعمی ــت: نگه گف
آسانســور نیــز بســیار مهــم اســت به طوری کــه 
مالــکان یــا مدیــران ســاختمان ها بایــد نســبت 
بــه تعمیــر و نگهــداری ماهانــه از طریــق 
شــرکت های دارای پروانــه طراحی ومونتــاژ 

ــد. ــدام کنن اق
فرمانی با بیان این که آسانسـورهای نصب شـده 
در سـاختمان هایی کـه پروانه سـاخت آنها پس 
از سـال 8۲ اسـت، مشـمول اسـتاندارد اجباری 
هستند، خاطرنشـان کرد: این موضوع مشمول 
همه سـاختمان های دولتی، عمومی، خصوصی 

و مجتمع های مسـکونی است.
وی ادامـه داد: براسـاس تکلیـف قانونـی، تـا 
زمانی که آسانسـور نصب شـده در ساختمان ها 
دارای تأییدیـه اسـتاندارد نباشـد، پایـان کار 
شـهرداری بـرای آنهـا صـادر نمی شـود. وی 
خاطرنشـان کرد: بـا توجه بـه اهمیـت موضوع 
ایمنـی آسانسـورها و ضـرورت بازرسـی های 
دوره ای و سـاالنه از آنها به ویژه در اماکن عمومی 
و اداره هـا، مقرر شـد که جلسـه ای بـا محوریت 
مدیریت کل بحران استانداری اصفهان و حضور 
سـایر دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط به منظـور 
اتخاذ راهـکار اجرایی برای ورود به این مسـئله و 
رفـع چالش های موجود برگزار شـود. آسانسـور 
از سـال 8۲ مشـمول مقررات اجرای اسـتاندارد 
اجبـاری قـرار گرفتـه اسـت؛ ۲ نـوع اسـتاندارد 
آسانسـور شـامل اولیـه و ادواری وجـود دارد که 
هـر مالک یـا مدیـر سـاختمان بایـد بـرای اخذ 
آن اقـدام کنـد. بعـد از اتمـام نصـب آسانسـور، 
آسانسـور توسـط کارشـناس مربوطه بازبینی و 
در صورت نداشتن مشکل، گواهینامه استاندارد 
اولیه صادر می شـود و براسـاس قانون هر مالک 
سـاختمان بـرای دریافـت پایان کار سـاختمان 

نیـاز به اخـذ اسـتاندارد آسانسـور دارد.

مدیـر بهره بـرداری و نگهـداری از تاسیسـات 
آبـی شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان گفـت: 
۳7۳ میلیـون متر مکعب آب در سـدهای این 
اسـتان ذخیره شـده کـه نشـان می دهـد 7۲ 

درصـد از ایـن مخـازن خالی اسـت.
احسـان اله امینـی در گفت وگـو با ایرنـا افزود: 
میـزان ذخیـره فعلـی آب در سـدهای ایـن 
اسـتان نسـبت بـه متوسـط بلنـد مـدت 56 
درصـد کاهـش داشـته اسـت و در مقایسـه با 
سـال قبـل نیـز هفـت میلیـون متـر مکعـب 

کمتـر اسـت.
وی اضافـه کـرد: ذخیره سـد مخزنـی زاینده 
رود با گنجایش یـک میلیـارد و ۲50 میلیون 
متـر مکعـب به عنـوان اصلی تریـن سـد ایـن 
خطـه ۳۱۴ میلیـون مترمکعـب اسـت که در 
مقایسـه بـا بلندمـدت )دوره 5۲ سـاله( 60 

درصـد کاهـش دارد.
مدیـر بهره بـرداری و نگهـداری از تاسیسـات 
آبـی شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان دربـاره 
اسـتان  غـرب  در  واقـع  گلپایـگان  سـد 
اظهارداشـت: ذخیـره این مخـزن ایـن روزها 
بـه ۱۹.6 میلیـون مترمکعـب رسـیده اسـت، 
مقـدار آن به نسـبت مدت مشـابه سـال قبل 
بـدون تغییر امـا در مقایسـه با بلند مـدت ۳0 

درصـد کمتـر اسـت.
به گفته امینـی، ذخیـره کنونی سـد قره آقاچ 
شهرسـتان سـمیرم واقع در جنوب اسـتان با 
گنجایش ۲۱ میلیـون مترمکعب، ۲0 میلیون 

مترمکعـب برآورد می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـد حنـای سـمیرم 
۹.8 میلیون مترمکعب آب دارد اظهارداشـت: 
مقـدار ذخیره این سـد در مدت مشـابه سـال 
گذشـته ۱6.7 میلیـون مترمکعـب بـود کـه 
نشـانگر کاهـش ۴0 درصـدی اسـت، ضمـن 
اینکـه در مقایسـه بـا بلنـد مـدت 50 درصـد 

کاهـش دارد.

مدیـر بهره بـرداری و نگهـداری از تاسیسـات 
آبی شـرکت آب منطقه ای اصفهان خاطرشان 
کـرد: سـد خمیـران در شهرسـتان تیـران و 
کرون 6.8 میلیـون مترمکعـب آب دارد که به 
نسـبت مدت مشابه سـال گذشـته ۳۴ درصد 
و در مقایسـه میانگیـن بلند مـدت ۴۳ درصد 

افزایـش نشـان می دهد.
امینی درباره سـد باغـکل واقع در شهرسـتان 
خوانسـار افـزود: ذخیـره آن ۲ میلیـون 
مترمکعـب و ۲0 درصـد کمتر از سـال ۱۴00 

اسـت.
سـد زاینـده رود به عنـوان یکـی از اصلی ترین 
سـدهای مرکـز کشـور و تأمین کننـده آب 
شـرب، محیط زیسـت، کشـاورزی و صنعـت 
در منطقـه مرکـزی ایـران، در سـال ۱۳۴۹ 
بهره بـرداری شـد، این سـد قوسـی شـکل در 
۱۱0 کیلومتری غرب اصفهان در شهرسـتان 

چـادگان قـرار دارد.
زاینـده رود به طـول افـزون بـر ۴00 کیلومتر 
بزرگ تریـن رودخانـه منطقـه مرکـزی ایران 
اسـت که از کوه هـای زاگرس مرکـزی به ویژه 
زرد کـوه سرچشـمه می گیـرد و در کویـر 
مرکـزی ایران به سـمت شـرق پیـش می رود 
و در نهایـت بـه تـاالب گاوخونـی در شـرق 

اصفهـان می ریـزد.
ایـن رودخانـه کـه نقشـی اصلـی و مؤثـر در 
پایداری محیط زیسـت، تأمین آب آشامیدنی، 
رونـق کشـاورزی و اقتصـاد منطقـه مرکزی و 
هسـتی تاالب گاوخونـی داشـته، در دهه های 
اخیـر بـه دلیـل برداشـت های غیرقانونـی 
در باالدسـت، انتقـال آب بـه حوضـه دیگـر، 
تراکـم جمعیـت و تا حـدودی کاهش نسـبی 
بارندگی هـا، بـه یـک رودخانـه بـا جریـان 
دوره ای، تبدیـل و در پایین دسـت در فصـول 
گـرم به ویـژه تابسـتان بـا خشـکی مواجـه 

شـده اسـت.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای:

۷۲ درصد از سدهای استان اصفهان خالیست
مدیرکل استاندارد اصفهان هشدار داد:

بازرسی دوره ای مهمترین چالش آسانسورهای اماکن عمومی
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اخبار اصفهان: رئیس سازمان 
انرژی اتمی برنامه محوری این 
سازمان را در حوزه برق هسته ای 
دانست و گفت اضافه شدن ۱۰ 
هزار مگاوات برق جدید به کشور 
رنسانســی در این حوزه خواهد 
بود که اعتبــارات تحقق آن در 
قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی 

شده است.
محمد اســامی معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان انرژی 
اتمی در نشست خبری با حضور 
خبرنگاران رســانه های داخلی 
و خارجی به تشریح برنامه های 
مراسم شانزدهمین سالروز ملی 
فناوری هســته ای که قرار است 
2۰ فروردین ماه با حضور رئیس 
جمهور برگزار شــده و از برخی 
از دستاوردهای جدید سازمان 
انرژی اتمی در آن رونمایی شود، 

پرداخت.
اسامی با اشاره به ایجاد مزرعه 
تولید علم و فنــاوری به عنوان 
یک ایستگاه برای تجاری سازی 
و ســرمایه گذاری که توانسته 
اســت زمینه های فراوانی برای 
شرکت های دانش بنیان فراهم 
کند، اظهار داشــت: این مرزعه 
علمی می تواند ایستگاهی فعال 
برای تحقق شعار سال مقام معظم 
رهبری جهت حمایت از دانش 
بنیان ها در راستای ایجاد اشتغال 
و در زندگی مردم تأثیرگذار باشد.

رئیس ســازمان انرژی اتمی در 
ادامه با بیان اینکــه تولیدات ما 
ریشه در نگاه به کمیت و کیفیت 
بر پایه دانش داشته تا محصوالتی 
با کیفیــت در الیه های مختلف 
تولید کنیم، ابراز داشت: سازمان 
انرژی اتمی تحقیقــات خود را 
بر مبنای نیازهای کشــور انجام 
می دهد و از فکر، تاش و کوشش 
جوانان دانشمند در حوزه فناوری 
هسته ای اســتفاده می کند لذا 
امروز به عنوان کشوری صاحب 

این فناوری هستیم.
وی در ادامه با اشاره به برنامه های 
این سازمان در سال جاری عنوان 
کرد: با توجه به سیاه نمایی ها و 
القائاتی که علیه صنعت هسته ای 
کشورمان صورت می گیرد، قرار 
است در راســتای جهاد تبیین، 
تاریخ هسته ای کشــور را که در 
چارچــوب پادمــان و تعهدات 
انرژی هسته ای است، به زبان ها 
و شیوه های مختلف ارائه کنیم که 
این موضوع بخشی از سند تحول 

دولت خواهد بود.
اسامی همچنین تصریح کرد: از 
سوی دیگر قرار است در مراسم 
شانزدهمین سالروز ملی فناوری 
هسته ای از اسنادی رونمایی شود 
که سند راهبردی توسعه جامع 
انرژی اتمی از جمله آنها است که 
فعالیت های هسته ای کشور را تا 
افق ۱۴2۰ نشان داده و مسیر آن 

را معرفی می کند.
وی با اشاره به دو برنامه محوری 
ایــن ســازمان در حــوزه برق 
هسته ای و کاربرد پرتوها، عنوان 
کرد: این موضوع اســنادی دارد 
که از آن رونمایی می شــود و از 
ظرفیت های بزرگ کشور است 
و می تواند ۱۰ هزار مگاوات برق 
جدید به کشور اضافه کند که در 
سایت های پیش بینی شده هدف 
گذاری کرده ایم و رنسانسی در 

این حوزه خواهد بود.

افزایش ۱۰ درصدی بدهی جهانی در سال ۲۰۲۲؛

جهانبدهکارترمیشود!

به منظور همکاری مشترک شهرک علمی و تحقیقاتی، اتاق 
بازرگانی وانجمن شرکت های دانش بنیان استان  و با هدف 
شناسایی مشکات و رفع موانع توسعه اقتصاد دانش بنیان، 
نشستی با حضور مدیران و روسای این ارگان ها و شرکت سهامی 
عام سپنتا فناوران اسپادانا با مهدی طغیانی نماینده مردم 

اصفهان در مجلس شورای اسامی برگزار شد.
در این دیدار علی محمد آقاجان مدیر واحد خدمات به اعضاء، 
تشکل ها و امور دفاتر منطقه ای اتاق بازرگانی اصفهان ضمن 
ابراز خرسندی از نام گذاری سال، تحت عنوان»تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین« بر همکاری اتاق در راستای توسعه بازار 

محصوالت دانش بنیان و بازارهای بین المللی تاکید کرد و از 
آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان به منظور همکاری در این زمینه 
خبر داد.  همچنین حمید مهدوی رئیس پارک شهرک علمی و 

تحقیقاتی بر لزوم توسعه پارک ها و نواحی فناوری تاکید کرد.
انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس  نجات بخــش  فریــد 
ــاوری و  ــعه فن ــز توس ــتان نی ــان اس ــش بنی ــرکت های دان ش
پیوســت آن بــا صنایــع را، الزمــه توســعه اقتصــاد دانش بنیــان 
دانســت. در ادامــه مجیــد محمــدی رییــس اداره انتقــال 
فنــاوری شــهرک علمــی و تحقیقاتــی نیزمشــکات فــن آوران 

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس ــادی را م ــعه اقتص در توس

اعالمآمادگیاتاقبازرگانیاصفهانبرای
کمکبهتوسعهبازارمحصوالتدانشبنیان

انرژی
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رئیس سازمان انرژی 
اتمی در نشست خبری 

مطرح کرد:

رنسانس جدید با 
تولید برق هسته ای

شـرکت مدیریـت دارایـی هندرسـون اعـام کـرد: 
بدهی جهانی نزدیک بـه ۱۰ درصد افزایـش یافته و 
به باالترین حد خود در سـال 2۰22 رسـیده اسـت.
به گـزارش رویترز، شـرکت مدیریـت دارایی یانوس 
هندرسـون در گزارشـی اعام کرد که بدهی دولتی 
جهانی امسـال ۵/ ۹ درصد افزایش یافتـه و به رکورد 
۶/ ۷۱ تریلیـون دالر رسـیده که این رقـم متعلق به 
ایاالت متحـده، ژاپـن و چیـن هسـت. دولت هـا در 
سرتاسـر جهـان از زمـان شـیوع همه گیـری کرونا 
در دو سـال پیـش، در راسـتای محافظـت از اقتصاد 
خود در برابر پیامدهـای کرونا، وام گیـری را افزایش 
داده اند. بـه گفته یانوس هندرسـون، بدهـی دولتی 
جهانـی در سـال 2۰2۱ بـه رکـورد ۴/ ۶۵ تریلیـون 
دالر در مقایسـه با 2/ ۵2 تریلیـون دالر در ماه ژانویه 
2۰2۰ رسـید. بدهی چین در سـال گذشـته تا یک 
پنجـم یـا ۶۵۰ میلیـارد دالر افزایـش، سـریع ترین 
و بیشـترین افزایـش نقـدی را داشـت. در میـان 
اقتصادهـای بزرگ و توسـعه یافته، آلمان بـا افزایش 
۱۵ درصدی بدهی هایـش، تقریباً دو برابر متوسـط 
جهانـی، بیشـترین افزایـش را داشـت. بـه گفتـه 
یانوس هندرسـون، بدهی دولتی در دو دهه گذشته 
سـه برابـر شـده، امـا یـک عامـل کاهش دهنـده، 
هزینه هـای پاییـن مربـوط به خدمـات بدهـی بود.

این گزارش اضافه کـرد: بهبود قـوی اقتصاد جهانی 

به ایـن معنی اسـت کـه نسـبت بدهـی جهانـی به 
تولید ناخالص داخلی از ۵/ ۸۷ درصد در سال 2۰2۰ 
بـه ۷/ ۸۰ درصـد در سـال 2۰2۱ رسـیده اسـت. با 
این حال، ایـن شـرکت مدیریت دارایـی پیش بینی 
می کند که اکنون ممکن اسـت هزینه هـای مربوط 
به خدمات بدهـی به شـدت افزایش یابد. بـا افزایش 
نرخ هـای بهـره، هزینه هـای مالـی قابل توجهـی 
به سیاسـت پولـی کاهـش کمـی مربوط می شـود. 
زیـان اوراق قرضـه بانک هـای مرکـزی باید توسـط 
مالیات دهنـدگان پرداخـت شـود. بانـک مرکـزی 
انگلیس از ماه دسـامبر سـه بـار نـرخ بهره را تـا ۷۵/ 
۰ درصـد افزایـش داده اسـت. نرخ هـا در بازارهـای 
مالی تـا پایـان سـال جـاری بـه 2 درصد می رسـد. 
با جهـش تـورم و پیش بینـی سـرمایه گذاران برای 
نرخ هـای باالتر از سـوی بانک هـای مرکـزی بزرگ، 
سـود اوراق قرضـه دولتـی نیـز افزایش یافته اسـت. 
به عنـوان مثـال، سـود اوراق ۱۰ سـاله خزانـه داری 
ایاالت متحـده، تقریبـاً ۱۰۰ واحـد پایـه در سـال 
جاری افزایش یافته و به ۴۵/ 2 درصد رسـیده است. 
گزارش یانوس هندرسـون می گوید بازارهـای اوراق 
قرضه دولتی جهانی، سـود منهای ۹/ ۱ درصدی در 
سـال 2۰2۱ را به دسـت آوردنـد که ایـن چهارمین 
بار طی ۳۵ سـال گذشـته اسـت که کاهش داشـته 

اسـت.

اگـر در جماتـی کـه بـر زبـان دوسـتان ثروتمنـد و افـراد طبقـه 
متوسـط اقتصـادی رانـده می شـود دقـت کنیـد، تفاوت هایـی را 
تشـخیص می دهید کـه راز فاصلـه ثـروت آنهـا از یکدیگـر نیز در 

همیـن تفاوت هـا نهفتـه اسـت.
تفاوت هایی که بسـیاری از افراد طبقه متوسـط اقتصادی جهان را 
دچار نگرش منفی به پـول و ثروت زیـاد کرده یا آنهـا را از تصاحب 

آن ناامید کرده اسـت.
در مقابل، ثروتمنـدان کارآفریـن معتقدند که هیچ اتفاقی نیسـت 
کـه رخـداد آن غیرممکـن باشـد و هـر اتفاقـی هـم کـه می افتـد 

فرصتـی برای کسـب پول بیشـتر اسـت.
این تفاوت ها را که ریشـه در باورهای فـردی آنهـا دارد، از بیان و به 

زبان نیـاوردن چهار تکیه کام می توان تشـخیص داد:
۱- مشکل من نداشتن سرمایه است

از اکثـر افـرادی که در طبقـه متوسـط اقتصادی قـرار دارنـد مدام 
می شـنویم کـه ایده هـای درخشـانی داشـته و دارنـد کـه تنهـا 
به دلیـل کمبـود سـرمایه و پـوِل الزم بـرای اجرایـی کـردن آنها، 
ثروتمند نشـده و عطـای کارآفرینـی را به لقـای یک درآمـد ثابت 

ند. بخشـیده ا
امــا در مقابــل، یــک کارآفریــن اگــر بــه ایــده خــود ایمــان داشــته 
باشــد، ریســک اســتقراض، دریافــت وام و جــذب ســرمایه گذار را 
بــه جــان می خــرد تــا ایــده خــود را عملــی کنــد و بــه ســوددهی 
برســانند. ولــی بســیاری از افــراد دارای درآمــد متوســط همــواره 
تکــرار می کننــد کــه تحمــل زیــر بــار قــرض و وام رفتن و شــریک 

شــدن بــا شــخص دیگــری را ندارنــد.

۲- به نان و ماستی که می خورم قانع هستم
فراتر از طبقه متوسـط، این یک اعتقاد فراگیر در بین توده هاسـت 
که باید نسـبت بـه وضـع موجود رضایـت داشـت؛ زیرا فـرد قانعی 
بـودن یـک ارزش مثبت اسـت. گویـا یک بـاور عمومی هسـت که 
کارآفرینی یک خصلت ژنتیک اسـت و هر کسـی قـادر به ثروتمند 

شـدن نیست.
بـــا ایـــن حـــال، بررســـی احـــوال کارآفرینـــان موفـــق جهـــان 
نشـــان می دهـــد کـــه چـــه بســـیارند افـــرادی کـــه فقیـــر و 
ـــران  ـــکل دیگ ـــل مش ـــدف ح ـــا ه ـــی ب ـــد ول ـــت بوده ان بی بضاع
و رفـــع نقـــص موجـــود در جامعـــه، خالـــق کســـب و کارهـــای 

بزرگـــی شـــده اند کـــه آنهـــا را بـــدل بـــه ثروتمنـــدان مـــورد 
ـــت و  ـــاور آنهـــا هـــر کســـی لیاق ـــه ب ـــردم کـــرده اســـت. ب ـــرام م احت
ـــود. ـــد ش ـــد ثروتمن ـــش را دارد و می توان ـــق رویاهای ـــی تحق توانای

۳- ورشکست نشوم!
اکثـر مـردم نگـران از دسـت دادن پـول و ثـروت خـود هسـتند و 
در مواجهـه بـا هـر پیشـنهاد سـرمایه گذاری ناگهـان ایـن جملـه 

معترضـه را تکـرار می کننـد کـه مبـادا ورشکسـت شـوم!
همیــن تــرس عمومــی مانــع بســیاری از ســرمایه گذاری ها 
می شــود. امــا کارآفرینــان دارای یــک پیــش فــرض ذهنــی 
هســتند کــه همانقــدر کــه احتمــال کســب درآمدهای محاســبه 
نشــده وجــود دارد، ریســک از دســت دادن پــول هــم وجــود دارد 
ولــی مهــم ایــن اســت کــه همیشــه فرصت هــای جبــران ضررهــا 

ــت. هس
۴- از شغلم متنفرم

اکثـر افراد حاضـر در طبقه متوسـط، شـغلی را برای خـود انتخاب 
کرده انـد کـه بتوانـد درآمـد مناسـبی را تـا رسـیدن آنهـا به سـن 
بازنشسـتگی تأمین کند. شـغلی که در بسـیاری از موارد عاقه ای 
به آن ندارند و حتی در برخـی موارد از آن متنفرنـد. اما کارآفرینان 
موفـق معتقدند که اشـتیاق به کار راز اصلی ثروتمند شـدن اسـت 
و بدون عشـق و عاقه بـه کاری که می کننـد، خلق ثـروت ممکن 

. نیست
البته فکر کـردن همانند یـک کارآفریـن ثروتمند به خـودی خود 
کسـی را پولـدار نمی کند؛ ولـی حداقـل ایـن حسـن را دارد که به 

شـما اطمینـان می دهـد در مسـیر درسـتی گام برمی دارید.

دنیای اقتصـاد: جـی ام و هونـدا بـرای سـاخت خـودروی برقـی 
جدیـدی همـکاری می کنند کـه مـردم واقعـاً ُوسـع خریـد آن را 
داشـته باشـند. به گزارش سـایپانیوز، جنـرال موتورز گفته اسـت 
کـه می خواهـد خـودروی برقـی ای در سـبد محصوالتش داشـته 
باشـد کـه از شـورولت اکویناکـس برقـی یعنـی از ۳۰ هـزار دالر 

ارزان تـر باشـد.
ــود  ــی خ ــان بنزین ــی از همتای ــای برق ــر خودروه ــال حاض در ح
بســیار گران تــر هســتند امــا ایــن وضعیــت در حــال تغییر اســت. 
خــودروی برقــی ارزان در آمریــکای شــمالی از ســال 2۰2۷ قابــل 

عرضه خواهــد بــود. در حــال حاضــر خودروهــای برقــی در جرگه 
ــات  ــاس اطاع ــر اس ــد. ب ــرار می گیرن ــری ق ــای الکچ خودروه
ــدز متوســط  ــی ادمون منتشــر شــده توســط وب ســایت خودروی
قیمــت خودروهــای برقــی در بــازار آمریــکا در مــاه فوریــه حــدود 
ــی کــه متوســط قیمــت خودروهــای  ــوده در حال ۶۰ هــزار دالر ب
نوی بنزینــی در بــازار آمریکا حــول وحــوش ۴۵ هــزار و ۵۰۰ دالر 
اســت. بــرای آنکــه خودروهــای برقــی بــه جریــان اصلــی زندگــی 
مــردم تبدیل شــود ابتــدا بایــد قیمــت آن کاهــش یابد. بر اســاس 
نظرســنجی موسســه تحقیقاتــی اکســیوس Axios poll از هــر 

۱۰ بزرگســال ۷ نفــر حاضرنــد خــودروی برقــی بخرنــد به شــرط 
آن کــه وســع آنهــا بــه خریــد آن برســد. تســا بــا فاصلــه زیــادی 
ــای  ــده خودروه ــن تولیدکنن ــازان، بزرگ تری ــایر خودروس از س

برقــی در جهــان اســت.
ایــن شــرکت وعــده داده بــود کــه از ســال 2۰2۳ می توانــد 
ــه  ــا ژانوی ــد. ام ــه کن ــزار دالری عرض ــی 2۵ ه ــای برق خودروه
همیــن امســال اعــام کــرد کــه دیگــر روی چنیــن پــروژه ای کار 
ــرم  ــدا روی پلت ف ــورز و هون ــرال موت ــت جن ــرار اس ــد. ق نمی کن
ــت  ــا قیم ــد ت ــری کار کنن ــد بات ــای جدی ــوم و فناوری ه اولتی

ــل  ــارا مدیرعام ــری ب ــانند. م ــی برس ــد معقول ــه ح ــودرو را ب خ
جــی ام در بیانیه ای خبــری گفته اســت: »جــی ام و هونــدا بهترین 
ــتراک  ــه اش ــود را ب ــاخت خ ــاوری، طراحــی و س ــای فن راهبرده
می گذارنــد تــا خودروهــای ارزان در مقیــاس جهانــی در بازارهای 
ــد.« ــن عرضــه کنن ــی و چی ــکای جنوب ــمالی، آمری ــکای ش آمری

این شـراکت بر اسـاس همکاری هـای موجـود بین جـی ام و هوندا 
شـکل گرفت که محصول مشـترک آن تاکنون مدل برقـی اس یو 
وی پـروالگ هوندا و یـک مدل آکـورا )برند الکچری هوندا( اسـت 

و هر دوی آنهـا سـال 2۰2۴ در بازار عرضه خواهند شـد.

چهارتکیهکالمطبقهمتوسطکهثروتمندانهرگزبهزباننمیآورند؛

مگـوهـایآنهـا!

چهارتکیهکالمطبقهمتوسطکهثروتمندانهرگزبهزباننمیآورند؛

بزرگترهابهدنبالبهینهسوزیهستند

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه به همراه معاونین تکنولوژی و خرید و جمعی از مدیران این شرکت، با رویکرد شناسایی توانمندی های شرکت های دانش بنیان از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید به عمل آوردند.
منبع: ایراسین
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