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بیست و نهمین دوره آیین معرفی و تجلیل از اعضای هیئت علمی و دانشجویان نمونه کشوری برگزار شد:

اصفهان دومین استان دانشگاهی کشور

Spinach 101: 
Nutrition Facts 

and Health 
Benefits
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معاون عمران شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

آزادسازی و تملک زمین مهمترین قسمت اجرای پروژه رینگ چهارم

مدیرکل ارتباطـات و فناوری اطالعات اسـتان اصفهان 
گفـت: محدودیتـی در اعطای تسـهیالت شـرکت های 
فعـال در حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطات اسـتان 
وجود ندارد و دولت به منظور حمایت از توسـعه اشـتغال 

از ایـن نـوع شـرکت ها حمایـت می کند.
جعفـر مطلـب زاده در گفت و گـو بـا ایرنا اظهار داشـت: 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـرای حمایت از 
شـرکت های فعـال در حوزه فنـاوری اطالعـات و دفاتر 
پیشـخوان خدمـات دولـت در قالب طرح هـای مختلف 

تسـهیالت ارائـه می دهد.
وی ادامـه داد: ایـن تسـهیالت از محل منابـع بند »الف 
و ب« تبصـره ۱۸ قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۰، بـرای 

شـرکت های فعـال در حوزه هـای مختلـف فنـاوری 
اطالعـات همچنیـن دفاتـر پیشـخوان خدمـات دولت 
و بخش عمومـی غیردولتـی کـه دارای پروانـه حقوقی 
هسـتند، پرداخت می شـود تا بتوانند طرح هـای فناورانه 

خـود را اجرایـی کنند.
مدیرکل ارتباطـات و فناوری اطالعات اسـتان اصفهان 
افزود: این تسـهیالت در قالب حمایت از توسـعه اشتغال 
در شـرکت های فعـال حـوزه فاوا شـامل شـرکت های 
نوپـا و غیرنوپـا، حمایـت از توسـعه پلتفرم های کسـب 
و کارهـای مبتنـی بـر فنـاوری اطالعـات و حمایـت از 

آمـوزش پرداخت می شـود.
وی اضافـه کـرد: همچنیـن توانمندسـازی و کاریابـی 

نیـروی انسـانی و برگزیـدگان رویدادهـای نـوآوری در 
حوزه فـاوا، حمایـت از توسـعه بسـترهای آنالیـن ارائه 
محصـوالت و خدمـات در واحدهـای صنفـی و کسـب 
و کارهـای متـداول و سـنتی، حمایـت از طرح هـای 
ملـی ویـژه، تأمیـن سـرمایه در گـردش شـرکت های 
فنـاوری اطالعـات و حمایـت از توسـعه فعالیت هـای 
دفاتر پیشـخوان خدمـات دولـت و خدمـات ارتباطات و 
اطالعات روسـتایی از دیگر اهداف پرداخت تسـهیالت 

اسـت.
مطلب زاده خاطرنشـان کـرد: نرخ بهره این تسـهیالت 
۱۰ درصد و مـدت زمـان بازپرداخت تسـهیالت ۳۶ ماه 

پس از دوره تنفـس یکسـاله خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: 
مدیریت استان با راه اندازی صنایع و پروژه های جدید آب 
بر مخالف است اما هر گونه کارآفرینی مبتنی بر نیاز آبی 

کم مورد تأیید ما است.
مهران زینلیان در حاشیه کارگروه تلفیق زیربنایی 
استان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این 
جلسه طرح های احداث مجتمع های رفاهی- تفریحی 
بین راهی در اصفهان، شاهین شهر، اردستان و نطنز 

مصوب شد.

وی با بیان اینکه در کارگروه زیربنایی سازوکار احداث بنا 
و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها 
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: در 
این جلسه طرح هایی نیز به دلیل همخوانی نداشتن با 
آمایش سرزمینی و پهنه بندی استان رد شد که از جمله 
آنها می توان به درخواست سازمان میادین میوه و تره بار 

مبنی بر احداث منطقه نساجی اشاره کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با بیان 
اینکه با درخواست پیست سوارکاری شاهین شهر نیز 

به دلیل تناقض استعالمات موافقت نشد، ادامه داد: 
طرح شهرستان تیران و کرون درخصوص جابه جایی 
صنایع مزاحم کارگاهی به دلیل اینکه خارج از حریم 

بود، مصوب نشد.
زینلیان تصریح کرد: مدیریت استان بی تردید با صنایع 
آب بر و همه پروژه هایی که آب بر باشند مخالف می کند 
با وجود این کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهایی که 
مبتنی بر نیاز آبی کم باشد، مورد تأیید ما است و دولت 

وظیفه دارد آب حداقلی مورد نیاز را تأمین کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان:

 محدودیتی در اعطای تسهیالت
به شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات اصفهان وجود ندارد

معاون استاندار اصفهان:

مخالف راه اندازی پروژه های جدید آب بر در اصفهان هستیم
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ســالمت فــردی و اجتماعــی در گــرو شــهر و  
جامعــه ســالم اســت و نقــش شــهر ســالم در 
ــواده، ارتباطــات ســالم و حتی  رشــد افراد، خان
اقتصــاد مهــم اســت. ایــن مســاله در شــهری 
هماننــد اصفهــان کــه شــاهد الیه هــای 
ظاهــری و پنهــان زندگــی مــردم در آن 
هســتیم، بایــد ظاهــر و باطن شــهر براســاس 
ــا شــهروندان  ــد ت ــالم باش ــی س ســبک زندگ

نشــاط اجتماعــی داشــته باشــند. ایــن درحالی 
اســت کــه مــا درمعمــاری ایرانــی - اســالمی 
اصــول و مبانــی بســیارخوبی داریــم، امــا 
ــاری  ــن معم متأســفانه سال هاســت کمترازای
اســتفاده می شــود. بایــد بــه یــاد داشــته 
ــاختن روح  ــبزبرای س ــای س ــه فض ــیم ک باش
و روان انســان ها اهمیــت دارد، امــا متأســفانه 
ــه  ــت. ب ــن نیس ــن چنی ــوارد ای ــی م دربرخ

ــت  ــوری، اهمی ــل محله مح ــن دالی ــه ای هم
ــراردادن  ــور ق ــردم و مح ــش م ــه نق دادن ب
مســجد، مدرســه و خانــواده درمحلــه، بــه حل 
مشــکالت اجتماعــی کمــک می کنــد و حتــی 
ــوان در  ــردم می ت ــا اداره محــالت توســط م ب
ــرا  ــناخت فق ــادی و ش ــه اقتص ــع عادالن توزی
و ناهنجاری هــا نیــز تصمیمــات درســتی 

ــت. گرف

شیوا امیریان
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

شهروند شاد در بسترشاد فرهنگی شهروندی رشد می کند
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هشدار نماینده سابق مجلس خطاب به سکان داران اقتصاد:

یک زمان مسکن و ماشین آرزو بود
حاال غذا

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

حذف خودیاری درشهرداری و درآمد پاک 
از اولویت های شورای ششم
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معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

فعالسازی 2 هزار پایگاه اوقات فراغت 
توسط آموزش و پرورش

از سوی مرکز ملی تأیید صالحیت ایران انجام شد؛

تمدید گواهینامه های تأیید صالحیت 
آزمایشگاه های ذوب آهن اصفهان

چهره روز

 گفت و گو با متخصص روانشناسی
درباره نگرش های تربیت فرزند

سبک فرزندپروری آسان گیرانه 
رایج ترین روش تربیت

2

 حسن دحانی  عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و 
روان درمانگر کودک و نوجوان گفت: در سبک فرزندپروری 
آسان گیرانه که بخش زیادی از افراد جامعه را تشکیل می دهند، 
والدین، خود را موظف به برآوردن نیازها و خواسته های فرزندان 

می دانند و ...

صفهان زیبا
منبع: ا

 آگهی مزایده اجاره شماره 6521
)نوبت سوم(

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد بهره برداری از 2 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی را از طریق مزایده عمومی و با جزییات مندرج 
دراسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت WWW.SETADIRAN.IR و با شماره مزایده 5001094734000013 به 

صورت الکترونیکی واگذار نماید.
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/4/23 زمان انتشار در سایت: 1401/4/7    

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/5/3 تاریخ بازدید: 1401/4/9    
زمان اعالم به برنده: 1401/5/5 زمان بازگشایی: 1401/5/4    

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
)در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران 

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.
شناسه: 1344108
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 امیـن رضایـی  سـه عضـو هیات 
اصفهـان  دانشـگاه های  علمـی 
و صنعتـی اصفهـان در مراسـمی 
در تهـران به عنـوان اسـتاد نمونـه 
کشـوری معرفـی و تجلیـل شـدند.

 ۱۸ و  علمـی  هیئـت  عضـو   ۳۶
دانشـجوی نمونه کشـوری در بیست 
و نهمیـن دوره آیین معرفـی و تجلیل 
از اعضای هیئت علمی و دانشـجویان 
نمونـه کشـوری بـا حضـور آیـت اهلل 
سـید ابراهیم رییسـی در محل سـالن 
همایش های دانشـگاه علـم و صنعت 
ایـران تجلیل شـدند کـه در بیـن آنها 
سـه اسـتاد نمونـه از اسـتان اصفهان 

بودنـد.
در ایـن مراسـم، سـید علـی اصغـر 
میرباقـری فرد و رحمت اهلل هوشـمند 
محمـد  و  اصفهـان  دانشـگاه  از 
اسماعیلی همدانی گلشـن از دانشگاه 
صنعتـی اصفهـان به عنوان اسـتادان 

نمونـه کشـور معرفـی شـدند.
رحمـت اهلل هوشـمند اسـتاد تمـام 
گروه مهندسـی برق دانشـکده فنی و 
مهندسـی دانشـگاه اصفهان و دانش 
آموختـه دکتـرای مهندسـی بـرق 
دانشـگاه تربیت مدرس تهران اسـت 
کـه تاکنـون در زمینه هـای کنتـرل 
سیسـتم های  از  بهره بـرداری  و 
قـدرت، بـازار بـرق، مدیریـت انرژی 
و کاربـرد سیسـتم های هوشـمند در 
سیسـتم های قـدرت و سیسـتم های 
توزیع، تحقیقات گسـترده و کارآمدی 

انجـام داده اسـت.
چـاپ و انتشـار ۱۴۸ عنـوان مقالـه 
در نشـریه های معتبـر خارجـی، ۳۷ 
عنـوان مقالـه در مجله های فارسـی، 
۳۴ مقالـه در کنفرانس هـای خارجی، 
۶۶ مقالـه در کنفرانس هـای داخلـی، 
تألیـف و ترجمـه ۱۲ عنـوان کتـاب 
و مجـری و همـکار پژوهشـی در ۳۱ 
پـروژه تحقیقاتـی بخشـی از کارنامه 
علمـی رحمـت اهلل هوشـمند اسـت.

سـید علی اصغـر میرباقـری فـرد نیز 
اسـتاد تمـام رشـته زبـان و ادبیـات 
فارسـی دانشـکده ادبیـات و علـوم 
انسـانی دانشـگاه اصفهـان و دانـش 
آموختـه دکتـرای زبـان و ادبیـات 
فارسـی دانشـگاه تهـران اسـت کـه 
چـاپ و انتشـار ۱۱۴ عنـوان مقاله در 
نشـریه های معتبـر داخلـی و خارجی، 
۳۶ مقالـه چاپ شـده در همایش های 
داخلـی و بین المللـی، تألیـف بیش از 
۱۱ عنـوان کتـاب، تصحیـح بیـش از 
۱۰ اثـر فاخر فارسـی و عربـی و بیش 
از هشت طرح پژوهشـی را در کارنامه 

علمـی خـود دارد.
همچنیـن جریـان سـازی علمـی در 
حـوزه ادبیـات عرفانـی در کشـور، 
دانـش  بـرای  آفرینـی  اشـتغال 
آموختـگان مقاطـع مختلـف رشـته 
زبـان و ادبیـات فارسـی و سیاسـت 
گذاری و ارائـه راهکارهـای عملیاتی 
با اسـتفاده از ادبیـات عرفانی و عرفان 
اصیل اسـالمی برای حل مشـکالت 
جامعـه از جمله اقدامات وی به شـمار 

. یـد می آ
روابـط عمومـی دانشـگاه صنعتـی 
اصفهـان نیـز اعـالم کـرد: محمـد 
اسـماعیلی همدانـی گلشـن دانـش 
آموخته دانشـگاه صنعتـی اصفهان در 
مقطع کارشناسـی )۱۳۶۶(، دانشـگاه 
صنعتی شـریف در مقطع کارشناسـی 
۱۳۶۹( و دکتـرای رشـته  ارشـد )
مهندسـی بـرق از دانشـگاه صنعتـی 

اصفهـان در سـال ۱۳۷۷ اسـت.
کتـاب  عنـوان  سـه  تألیـف  وی 
تخصصـی در حـوزه سیسـتم های 
رلـه و حفاظـت،  توزیـع قـدرت، 
انتشـار بالـغ بـر ۱۰۰ مقالـه علمـی 
در نشـریه های معتبـر بیـن المللـی 
دانشـجوی   ۱۰۰ راهنمایـی  و 
تحصیـالت تکمیلـی را در کارنامـه 
فعالیت هـای علمـی آموزشـی خـود 

. د ر ا د
اصفهـان با حدود ۲۰۰ هزار دانشـجو، 
هفـت هـزار و ۲۰۲ عضـو هیئـت 
علمـی و ۱۸۰ دانشـگاه و موسسـه 
اسـتان  دومیـن  عالـی،  آمـوزش 

دانشـگاهی کشـور اسـت.

اصفهان دومین استان 
دانشگاهی کشور

بیست و نهمین دوره آیین معرفی و تجلیل 
از اعضای هیئت علمی و دانشجویان نمونه 

کشوری برگزار شد:

مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان از برگزاری چهارمین 
فصل پاتوق فیلم کوتاه اصفهان خبر داد.

سید محمد طباطبایی با اعالم این خبر به ایسنا گفت: به علت 
اپیدمی کرونا و شرایط ناشی از آن، تعداد زیادی از فیلم های 
کوتاه وجود دارند که رونمایی و دیده نشده اند به همین علت و 
با هدف حمایت از فیلم سازان اصفهانی شرایطی فراهم شد تا 
سازندگان فیلم کوتاه با مراجعه به صفحه مجازی پاتوق فیلم 

کوتاه برای اکران فیلم خود ثبت نام کنند.
مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان افزود: پاتوق فیلم کوتاه 
اصفهان سه سال پیش از اپیدمی کرونا فعالیت خود را آغاز کرد 
و اکنون می توان گفت که بزرگ ترین پاتوق فیلم کوتاه در 
سطح کشور از سوی سینمای جوان اصفهان برگزار می شود. 
این پاتوق تنه به تنه پاتوق کوتاه تهران می زند و حتی با نگاهی 

به نسبت جمعیتی می توان گفت که استقبال در اصفهان 
بیشتر است.

طباطبایی با بیان اینکه پاتوق فیلم کوتاه اصفهان توانسته جای 
خود را باز کند و حاال تالش ها معطوف به افزایش سطح کیفی 
برنامه ها و جلسات است، ادامه داد: دلیل این موفقیت حضور، 
تالش و حمایت تعداد زیادی از جوانان و عالقمندان حوزه فیلم 
است که برای این جلسات با تمام وجود وقت می گذارند و همین 
باعث شده که پاتوق فیلم کوتاه حتی باعث شگفتی میهمانان 
خارجی ما باشد به طوری که آن ها اذعان داشتند استقبال از 
فیلم کوتاه حتی در کشورهای صاحب سبک اروپایی هم به 

این میزان نیست.
مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان به جلسات فصل جدید 
پاتوق در تابستان ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: این جلسات، تلفیقی 

و شامل پخش منتخب فیلم های کوتاه ایران و جهان، نقد و 
بررسی و رونمایی از یک یا دو فیلم از فیلمسازان اصفهانی است، 
همچنین برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های تخصصی با 

حضور اساتید سینمای ایران نیز در حال انجام است.
او ضمن دعوت از فیلم سازان اصفهانی برای نمایش فیلم های 
خود در پاتوق اصفهان اظهار کرد: این فیلم ها پس از بررسی در 
شورای تخصصی و فنی و با کسب حداقل امتیازات ضمن اکران 
در پاتوق فیلم کوتاه اصفهان در جشن فیلم کوتاه اصفهان نیز 

واردشده و داوری می شوند.
به گزارش ایسنا، چهارمین فصل پاتوق فیلم کوتاه اصفهان 
با نام نوری بیلگه جیالن، فیلمساز برجسته ترک در پردیس 
سیتی سنتر آغاز شد و در ادامه نیز هر هفته روزهای یکشنبه 

ساعت ۱۸ در سالن شماره ۶ سیتی سنتر برگزار خواهد شد.

مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان خبر داد:

فصل تابستان پاتوق فیلم کوتاه شد

 یلـدا توکلـی  دقایـق زیـادی از تحویل 
سـال نگذشـته بود که برادرم بـا من تماس 
گرفت و گفت با چنـد نفر درگیـر و مجروح 
شـده و از من خواسـت تا به کمکـش بروم 
بالفاصلـه بـه محـل درگیـری رفتـم و بـا 
چاقویـی کـه در دسـت داشـتم ضرباتی به 

یکی از افـراد حاضـر در آنجـا زدم و...
• مرگ جوان مجروح

در پی تمـاس تلفنـی شـهروندان بـا مرکز 
فوریت هـای پلیسـی ۱۱۰ مبنـی بـر یـک 

مـورد درگیـری منجر بـه جـرح بالفاصله 
واحد گشـت انتظامی شهرسـتان اصفهان 
در محـل حاضـر وآثـار درگیـری و مقادیـر 
زیـادی خـون کـه بـر روی زمیـن ریختـه 
شـده بـود را مشـاهده کردنـد. لحظاتـی 
بعـد مامـوران از انتقـال فـردی بـه یکی از 
بیمارسـتان های اصفهـان بـه علـت چاقو 
خوردگی مطلـع و سـریعًا در محـل حضور 
یافتنـد. در بررسـی های صـورت گرفتـه 
مشـخص شـد جوانـی ۲۸ سـاله کـه بـه 

وسـیله چاقو از ناحیـه گردن مجروح شـده 
بـود بـه ایـن بیمارسـتان انتقـال یافتـه اما 
علـی رغـم تـالش پزشـکان جـان باختـه 

اسـت.
• قتل در نخستین ساعت سال

بـا جـان باختـن ایـن جـوان، پرونـده قتل 
در نخسـتین سـاعت سـال ۱۴۰۱ بـه اداره 
جنایـی پلیـس آگاهـی اسـتان اصفهـان 
ارجـاع داده شـد. بالفاصلـه تیمـی از 
کارآگاهـان جنایـی پلیـس آگاهـی کـه در 
اسـتراحت بسـر می بردنـد جمـع خانـواده 
خـود را رهـا کـرده و بـا حضـور در محـل 
کارشـان بـه بررسـی ابعـاد ایـن حادثـه 
پرداختنـد. کارآگاهـان، ابتدا در بیمارسـتان 
حضـور یافتـه و تحقیقـات اولیـه خـود را 
از همراهـان مقتـول آغـاز کردنـد. در 
بررسـی های تخصصـی مشـخص شـد 
بین مقتول و ۴ نفـر دیگر بر سـر اختالفات 
قبلـی درگیـری رخ داده کـه متهمـان پس 
از مجـروح شـدن وی از صحنـه متـواری 
می شـوند. بـا اطالعـات بدسـت آمـده 
اقدامـات همـه جانبـه بـرای شناسـایی و 

دسـتگیری ضاربـان آغـاز شـد.
• رصد هوشمندانه قاتل در مرز

 پـس از یـک هفتـه تـالش شـبانه روزی 

و کارهـای تخصصـی و پلیسـی سـرانجام 
هویت متهم اصلی که مقتـول را با ضربات 
چاقو به قتـل رسـانده بود بدسـت آمـد و با 
اقدامـات تخصصـی کارآگاهان مشـخص 
شـد ایـن فـرد قصـد دارد بـه صـورت غیر 
قانونی از مرزهای غربی کشـور خارج شود. 
متهم بالفاصله در رصد هوشـمندانه پلیس 
قرار گرفته و با شناسـایی محـل دقیق وی 
اکیپی از کارآگاهان با اخـذ نیابت قضائی به 
یکی از اسـتان های مـرزی رفتـه و در یک 
عملیات ضربتی وی را دسـتگیر و به پلیس 

آگاهی اسـتان اصفهـان منتقـل کردند.
• با چاقو به محل دعوا رفتم 

قاتل که تمـام راه هـا را به روی خود بسـته 
دیده و در برابر مسـتندات و مدارک مستدل 
کارآگاهـان چـاره ای جـز اعتراف نداشـت 
گفـت: »شـب حادثـه در منـزل یکـی از 
دوسـتانم بـودم، دقایـق زیـادی از تحویل 
سـال نگذشـته بود که برادرم بـا من تماس 
گرفت و گفت با چنـد نفر درگیـر و مجروح 
شـده و از من خواسـت تا به کمکـش بروم 
بالفاصلـه بـه محـل درگیـری رفتـم و بـا 
چاقویـی کـه در دسـت داشـتم ضرباتی به 
یکـی از افراد حاضـر در آنجـا زدم و وقتی او 
نقش بر زمین شـد همگی با هـم از صحنه 

فـرار کردیـم.« بـا اعتـراف صریـح متهـم 
بـه ارتـکاب قتـل جـوان ۲۸ سـاله پرونده 
تکمیل و وی بـرای انجام اقدامـات قانونی 

تحویـل مرجـع قضائی شـد.
• سـرانجام دعواهایی که از سالح 

سرد اسـتفاده می شود 
سـرهنگ حسـین ُترکیـان، رئیـس پلیس 
آگاهی اسـتان اصفهان با بیـان اینکه بیش 
از یـک سـوم قتل هـای کشـور بـه صورت 
ناگهانی و با اسـتفاده از سـالح سـرد اتفاق 
می افتد اظهار داشت: سـرانجام دعواهایی 
که در آنها از سـالح سـرد اسـتفاده می شود 
یک طرف قاتـل و یک طـرف دیگر مقتول 
است. وی با هشـدار به جوانان در خصوص 
نـزاع و درگیـری با یکدیگـر گفـت: در این 
پرونـده نیـز یـک طـرف دعـوا جانـش را 
بـر سـر مسـائل بـی مـورد از دسـت داده و 
فرد دیگـر نیز حـاال در زنـدان بایـد منتظر 
قصـاص باشـد کـه امیدواریم مطالعـه این 
ماجـرا درس عبـرت شـده  تـا دیگر شـاهد 

چنیـن وقایعی نباشـیم.
• سالح سـرد، انگیزه ارتکاب جرم 

را افزایش می دهد
رئیـس پلیـس آگاهـی اسـتان اصفهـان، 
همراه داشـتن سالح سـرد را باعث افزایش 

انگیزه ارتکاب جرم دانسـت کـه در نهایت 
پشیمانی و ندامت را برای استفاده کنندگان 
از آن بـه دنبـال دارد. وی اظهـار داشـت: 
خویشـتنداری، متانـت، تدبیـر و مـدارا در 
پیشـگیری از انـواع خشـونت و حتـی قتل، 
نقـش چشـمگیر و غیر قابـل انـکاری دارد 
بنابـر ایـن توصیـه می کنیـم به هیـچ وجه 
سالح سـرد را همراه نداشته باشـید چرا که 
حمـل هرگونه سـالح سـرد جسـارت نزاع 
با دیگـران را افزایـش می دهـد و در نهایت 
۲ خانـواده را داغـدار می کنـد. سـرهنگ 
ُترکیان در خاتمـه به یک نکتـه حقوقی در 
مورد اسـتفاده از سـالح سـرد اشـاره کرد و 
عنوان داشـت: براسـاس تبصره یـک، ماده 
۶۱۷ قانون مجـازات اسـالمی مصوب ۲۹ 
آذر مـاه ۱۳۹۶ حمل قمـه، شمشـیر، قداره 
و پنجـه بوکـس در صورتـی کـه صرفـاً به 
منظـور درگیری فیزیکـی و ضـرب و جرح 
انجـام شـود جـرم محسـوب و مرتکـب به 
حداقل مجـازات مقرر در این مـاده محکوم 
می شـود. ضمنـًا واردات، تولیـد و عرضـه 
سـالح های مذکور ممنوع اسـت و مرتکب 
بـه جـزای نقـدی درجه شـش محکـوم و 
حسـب مـورد این سـالح ها بـه نفـع دولت 

ضبط یـا معـدوم می شـود.

تاکید و تشریح رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از پایان خونین یک درگیری لفظی؛

حمل سالح سرد همیشه برای همه خطرناک است

رضاعلـی نـوروزی در گفـت و گو بـا خبرنـگار ایرنـا بدون اشـاره بـه میزان 
غیبـت داوطلبـان، افزود: امسـال هیـچ داوطلـب مبتال بـه کرونا بر اسـاس 
خوداظهـاری در اسـتان نداشـتیم امـا در چنـد مـورد، داوطلبـان به دلیـل 
اضطراب حال مناسـبی نداشـتند که سـعی شـد این مسـائل در اوج آرامش 

حـل و فصل شـود.
وی با تاکیـد بر لـزوم برخـورد با مـوارد تقلـب در آزمـون سراسـری، اظهار 
داشـت: کشـف تقلـب بـا هـدف ایجـاد شـرایط برابـر و عادالنـه در آزمون 
سراسـری ورود بـه دانشـگاه ها و رسـیدن حـق بـه حقـدار انجام می شـود.

وی تصریح کرد: مردم باید مراقب باشـند فرزندان آنهـا در دام کالهبرداران 
فروش جعلی کلیدهای کنکـوری و تجهیزات بی ثمـر تقلب نیفتند.

نوروزی با بیـان اینکه در مجمـوع، آزمون سراسـری ورود به دانشـگاه ها در 
سال ۱۴۰۱ در اسـتان اصفهان بدون تنش و با سـالمت و آرامش برگزار شد 
و تالش کردیـم حق هیچ داوطلبـی تضییع نشـود، افزود: مـوردی از قطعی 
بـرق در حوزه هـای امتحانی به مـا گزارش نشـد هرچنـد برخـی حوزه ها با 

مسـائلی درباره سـامانه های سرمایشـی مواجه بودند.
وی با اشـاره به شـرکت حـدود ۸۷ هزار نفـر در آزمـون سراسـری ۱۴۰۱ در 
اسـتان اصفهـان، تصریـح کـرد: نمی توانیـم بـا قطعیـت بگوییم کـه هیچ 
نقصـی وجـود نداشـته اما سـعی شـد ایـن آزمون بـا کمتریـن تنـش برای 

داوطلبـان و خانواده هـا برگـزار شـود.
رئیـس سـتاد آزمون هـای اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی از مسـائل 
پیـش آمـده در آزمون سراسـری به ثبت نـام داوطلبـان بر می گـردد، گفت: 
به عنـوان مثال برخـی داوطلبـان هنگام ثبـت نام، محـل آزمون و رشـته را 

اشـتباه انتخـاب کردنـد و در روز آزمون با مشـکل مواجه شـدند.
وی بـا تاکید بـر ضرورت اطـالع رسـانی در ایـن زمینه از سـوی رسـانه ها، 
ادامه داد: این مشـکالت در روزهای برگـزاری آزمون سراسـری گریبانگیر 
ما و برخـی داوطلبان شـد به عنوان مثـال داوطلبـی که اهل اصفهان اسـت 
محل آزمـون را آران و بیدگل انتخاب کـرده بود و بدلیل اینکـه امکان تغییر 

محل آزمـون در روز برگـزاری کنکـور وجود ندارد با مشـکل مواجه شـد.
نوروزی از داوطلبان و خانواده های آنها خواسـت تا دفترچه آزمون سراسـری 
را بـه خوبـی مطالعـه و فرم های ثبت نـام را بـا دقـت تکمیل کننـد و گفت: 
پس از ثبت نـام داوطلبان، دفترچه های سـؤاالت و پاسـخنامه ها بـرای آنها 
شخصی سـازی می شـود و در روز آزمون امـکان جابه جایی آنهـا از حوزه ای 

به حـوزه دیگر وجـود ندارد.
وی درباره قطع بودن شـبکه های ارتباط سـیار در محل حوزه های امتحانی 
توضیـح داد: این کار بـا هدف از بیـن رفتن هر گونه سـاز و کار و بسـتر برای 

تقلب و با هـدف افزایش سـالمت و امنیت آزمون انجام شـد.
آزمون سراسـری ورود به دانشگاه ها در سـال ۱۴۰۱ از هشـتم تا یازدهم تیر 
امسـال برگزار شـد و حدود ۸۷ هـزار داوطلب در ۲۷ شـهر اسـتان اصفهان 

به رقابـت پرداختند.
اصفهـان بـا حـدود ۲۰۰ هـزار دانشـجو، هفـت هـزار و ۲۰۲ عضـو هیئت 
علمی و ۱۸۰ دانشـگاه و مؤسسـه آموزش عالی، دومین اسـتان دانشـگاهی 

کشـور است.

رئیــس ســتاد آزمون هــای اصفهــان گفــت: 
ــون  ــه در آزم ــد ک ــان می ده ــه نش ــی اولی ارزیاب
ــال ۱۴۰۱  ــگاه ها در س ــه دانش ــری ورود ب سراس
ــه  ــوط ب ــان مرب ــت داوطلب بیشــترین تعــداد غیب
گــروه هنــر و بیشــترین درصــد غیبــت مربــوط به 

ــت. ــی اس ــای خارج ــروه زبان ه گ

گروه هنر رکورددار 
بیشترین غیبت در آزمون 

سراسری ۱۴۰۱

رئیس ستاد آزمون های اصفهان خبر داد:

گفت و گو

 حسن دحانی  عضو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان و روان درمانگر کودک 
و نوجوان گفت: در سبک فرزندپروری 
آسان گیرانه که بخش زیادی از افراد 
جامعه را تشکیل می دهند، والدین، 
خود را موظف به برآوردن نیازها و 
و  می دانند  فرزندان  خواسته های 
محدودیت در این سبک جایی ندارند 
و فرزندان این والدین پرخاشگر، 
 وابسته به دیگران، خودشیفته و...

خواهند شد.
احمد عابدی در دوره »فرزندپروری« 
که توسط اداره آموزش های کاربردی 
مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
برگزار شد با بیان اینکه کودکان 
متولد شده از سال ۲۰۱۰ را نسل آلفا 
می گویند، اظهارکرد: این کودکان 
بیشترین مواجهه و ارتباط را با وسایل 
ارتباط جمعی مثل تلویزیون، موبایل و 
شبکه های اجتماعی داشته اند و همین 
نکته از آنها نسلی با ویژگی های خاص 

ساخته است.
وی افزود: در گذشته خانواده ها با 
تعداد فرزندان بیشتر، بدون اطالع از 
مباحث روان شناختی و آموزش های 
فرزندپروری، اغلب فرزندانی مستقل 
و توانمند تربیت می کردند درحالی که 
امروزه ظهور کارشناسان فرزندپروری 
و نظرات مختلف و متعدد آنها باعث 
سرگرم شدن والدین به موضوعات 
بی ارزش، نگران کردن آنها، دورکردن 
کودکان از ناکامی، شکست و اتفاقات 
همه  در  دخالت  و  زندگی  واقعی 

ارتباطات کودک شده است.
این متخصص روانشناسی با اشاره 
به تعریف والدگری و فرزندپروری، 
گفت: هر اقدام، برنامه، تکنیک و روشی 
که برای بزرگ کردن فرزند انجام 
می شود، فرزندپروری است، که امروز 
به علت پیچیدگی ارتباط با نسل آلفا به 
فرایندی بسیار سخت و پیچیده تبدیل 

شده است.

تربیت  نگرش های  انواع   •
فرزند

سبک های  و  نگرش ها  عابدی 
فرزندپروری را برشمرد و اظهارکرد: 
این نگرش ها به طور کالن در دو دسته 
قرار می گیرد، نگرش اول مبتنی بر 
پاسخگو بودن والدین است به این 
معنا که فرزندان ما نیازها، انتظارات و 
آرزوهایی دارند و والدین باید پاسخگوی 
این توقعات و آرزوها باشند، این والدین 
سهلگیر، مهربان و در اختیار فرزندان 
هستند و کنترل، تنبیه و محدودیت در 

روش تربیت آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: گروهی دیگر والدین 
مطالبه گری هستند که در برابر امکاناِت 
اعطایی، انتظاراتی از فرزند دارند، 
کنترل، محدودیت و مسئولیت بخشی 

در این سبک جای دارند.
این روان درمانگر کودک و نوجوان با 
اشاره به اینکه »دایانا بامریند« اولین 
کسی بود که فرزندپروری را به صورت 
علمی مورد بررسی قرار داد، گفت: او 
در بررسی های خود مشاهده کرد که 
والدین در مواجهه با فرزندان سه نوع 
رفتار نشان می دهند؛ گروه اول که 
رفتاری مبتنی بر پذیرش و همراهی 
داشتند، گروه دوم والدین کنترلگر و 
گروه سوم والدینی که طرفدار استقالل 

و عزت نفس کودک بودند.
• سبک فرزندپروری مقتدرانه، 
بهترین و کارآمدترین روش 

تربیت فرزند
وی افزود: بامریند با بررسی و مطالعه 
این والدین، ۴ سبک فرزندپروری را 
ارائه کرد که عبارتند از؛ سبک مقتدرانه، 
سبک مستبدانه یا سختگیرانه، سبک 
آسان گیرانه و سبک بی اعتنا؛ سبک 
فرزندپروری مقتدرانه که بهترین، 
سبک  موفق ترین  و  کارآمدترین 
فرزندپروری است مبتنی بر منطق 
و استدالل است، به این معنا که والد 
هر دستور و خواسته ای را با استدالل 

و منطق به فرزند خود اعالم می کند، 
و  هستند  فعال  شنوندگانی  آن ها 
بدون قضاوت و داوری به حرف های 
فرزندشان گوش می کنند، استفاده از 
ضمیر »ما« در صحبت ها، )بیا باهم 
فکر کنیم و باهم مسئله را حل کنیم( 
و توضیح دالیل منطقی محدودیت و 
کنترل برای فرزند در عین مهربانی، 

از دیگر ویژگی های این والدین است.
عابدی به ویژگی های فرزندان با سبک 
تربیتی مقتدرانه اشاره کرد و گفت: 
فرزندان این والدین خویشتن دار، صبور، 
دارای استقامت در تکالیف، توانایی باال 
در همکاری، عزت نفس و پختگی 
اجتماعی هستند البته باید توجه داشت 
که استفاده از این سبک فرزندپروری 
باید از دوران پیش از دبستان آغاز شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 
با بیان اینکه اجبار فیزیکی، خشونت 
کالمِی غیر توضیحی و دستوری، 
کنترل و تنبیه ویژگی های سبک 
فرزندپروری مستبدانه و سختگیرانه 
هستند، اظهارکرد: فرزندان تربیت 

شده با این سبک مضطرب، ناخشنود، 
بدون عزت نفس و توانایی انتخاب 
هستند، آن ها تا متوسطه دوم به علت 
کنترل باالی والدین در تحصیل موفق 
می شوند اما به محض اینکه توانایی 
مخالفت و مقابله با والدین پیدا کنند از 
فضای تحصیل و خواسته های والدین 

فاصله می گیرند.
فرزندپروری  سبک   •
آسان گیرانه، رایج ترین روش 

تربیت در بین والدین ایرانی
 وی افزود: در سبک فرزندپروری 
آسان گیرانه، والدین خود را موظف به 
برآوردن نیازها و خواسته های فرزندان 
می دانند و محدودیت، توقع، کنترل 
و تنبیه در این سبک جایی ندارند. 
فرزندان این والدین پرخاشگر، پرتوقع، 
غیرقابل کنترل، وابسته به دیگران، 
خودشیفته، توجه طلب با رفتارهای 

پرخطر و عزت نفس کاذب هستند.
این روان درمانگر کودک و نوجوان 
گفت: امروز فرزندان تربیت یافته با 
این سبک بخش زیادی از افراد جامعه 

را تشکیل می دهند، چرا که والدین از 
کودکی با سبک آسان گیرانه شروع 
می کنند و بعد توان سلب این آزادی 
بیش از حد و اعمال کنترل و محدودیت 

را ندارند.
عابدی با اشاره به سبک فرزندپروری 
بی اعتنا، گفت: پذیرش و روابط پایین، 
کنترل کم و بی تفاوتی کلی نسبت به 
استقالل فرزند، مشخصه های این 
سبک است، این والدین اغلب به لحاظ 
هیجانی از فرزندان جدا هستند و وقت 
و انرژی کمی برای او صرف می کنند، 
فرزندان رها می شوند و بعضًا حتی 
نیازهای اولیه آنها هم تأمین نمی شود.

این روانشناس ادامه داد: والدینی که 
با اکراه ازدواج کرده اند یا مشکالت 
شخصیتی دارند، نسبت به فرزندان خود 
بی اعتنا هستند، که بدرفتاری با کودک 
در این نوع تربیت، تمام جنبه های رشد 
از جمله رشد شناختی و اجتماعی او را 
مختل می کند و رفتارهای ضداجتماعی 
و مشکالت رفتاری از جمله پیامدهای 

آن در آینده هستند.

سبک فرزندپروری آسان گیرانه، رایج ترین روش تربیت
گفت و گو با متخصص روانشناسی درباره نگرش های تربیت فرزند
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طبق اعـالم مدیرکل پیشـگیری و رفع تخلفات شـهری شـهرداری اصفهان رفع 
معضالتـی همچـون تکدی گـری و کارتن خوابـی بـر عهـده ۱۲ دسـتگاه متولی 
همانند شـهرداری اسـت کـه باید نسـبت بـه انجـام وظیفـه خـود در ایـن زمینه 

اقـدام کنند.
روح الـه ابوطالبی گفت: تکدی گـری و کارتن خوابـی ازجمله عوامل ایجـاد ناامنی 
و نازیبایی در شـهرها به شـمار می روند و شـهر اصفهان نیـز در دهه هـای اخیر به 
دلیل سـیل مهاجرت بـا افزایـش تکدی گـری و کارتن خوابی مواجه شـده اسـت.

وی افزود: برای رفع تکدی گـری و کارتن خوابی متولیان و دسـتگاه های مختلفی 

باید پـا به میدان گذاشـته و طـی یک فرآیند مشـارکتی در ایـن زمینه اقـدام کنند. 
موضوعی کـه به گفتـه مدیـرکل پیشـگیری و رفع تخلفات شـهری شـهرداری 

اصفهان به حوزه مسـئولیت ۱۲ دسـتگاه مرتبط اسـت.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شـهرداری اصفهان در دیدار با دادستان 
عمومی و انقالب مرکز اسـتان اصفهان با تأکید بـر این موضوع اظهـار کرد: برای 
رفع معضالتـی همچون تکدی گـری و کارتن خوابی تمام ۱۲ دسـتگاه متولی باید 
همانند شـهرداری، حضور فعال و مستمر داشـته باشـند تا بتوان برای رفع آن اقدام 

اساسی انجام داد.

• نقش مدیران در پیگیری مطالبات شهروندان قابل توجه است
دادسـتان عمومی و انقـالب مرکز اسـتان اصفهـان نیز در ایـن دیدار نقـش مؤثر 
مدیـران در پیگیری مطالبـات و رفع نیازهـای شـهروندان را قابل توجه دانسـت و 
گفت: اگر کار شـهروندان به کاغذبازی ها و بروکراسـی اداری گره بخورد، احساس 

نارضایتـی می کنند.
سـیدمحمد موسـویان اضافه کرد: پیشـگیری و رفع تخلفات شـهری باید با قوت 
بیشـتری نسـبت به گذشـته ادامه یابـد و بایـد در زمینه حفـظ موضوعاتـی که در 

سـطح مطلوب کار شـده اسـت، تالش کرد.

۱2 دستگاه متولی 
حل معضل تکدی گری 
و کارتن خوابی در 
اصفهان هستند

 مدیرکل پیشگیری
و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهــان گفــت: ۲ هــزار پایــگاه 
اوقــات فراغــت در مراکــز آموزشــی، 
کانون هــا و دارالقرآن هــای آمــوزش 
ــا  ــزاری کالس ه ــا برگ ــرورش ب و پ
ــف در تابســتان  ــای مختل و برنامه ه

ــد. ــد ش ــال خواه ــال فع امس
ــارس از  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــاون  ــات، مع ــدی نم نب ــان، مه دهاق
اداره کل  فرهنگــی  و  پرورشــی 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان 
در آئیــن تجلیــل از برترین هــای 
ــاز  ــرت و نم ــرآن، عت ــابقات ق مس
هنــری  فرهنگــی  مســابقات  و 
ــان  ــتان دهاق ــوزان شهرس دانش آم
دانش آمــوزان  از  تقدیــر  ضمــن 
مســابقات  ایــن  در  شــرکت کنده 
اظهــار داشــت: شــیوع بیمــاری 
منحــوس کرونــا در ۲ ســال گذشــته 
ــوزش  ــی آم ــال آن تعطیل ــه دنب و ب
تعطیلــی  بــه  منجــر  حضــوری، 
نیمــه تعطیلــی فعالیت هــای  یــا 
ــدارا  ــد و خ ــی ش ــی و ورزش فرهنگ
بــا شکســت دادن  شــاکریم کــه 
ــاری و کاهــش  ــن بیم ــای ای موج ه
می توانیــم  مجــدد  محدودیت هــا 

از ســر بگیریــم. فعالیت هــا را 
وی بــا بیــان این کــه بایــد تابســتان 
نحــو  بــه  و  بدانیــم  غنیمــت  را 
کنیــم  بهره گیــری  آن  از  احســن 
ــوزان  ــا و دانش آم ــه اولی ــاب ب خط
افزایــش  جهــت  بــه  گفــت: 
دانش آمــوزان  در  نشــاط  و  شــور 
خواهشــمندیم خانواده هــا عرصــه 
ــوزان در  ــرکت دانش آم ــرای ش را ب
کالس هــای تابســتانه فراهــم کننــد 
ــر ایــن  ــز ب و خــود دانش آمــوزان نی

ــند. ــته باش ــام داش ــر اهتم ام
ــه آســیب های  ــا اشــاره ب ــات ب نم نب
از  اســتفاده  و  مجــازی  فضــای 
گوشــی های همــراه گفــت: اســتفاده 
بیــش از حــد و نادرســت از فضــای 
مجــازی موجــب ایجــاد آســیب های 
ــد  ــمی خواه ــی و جس ــی، روان روح
ــادل  ــد تع ــه بای ــن زمین شــد و در ای

ــود. ــت ش رعای
فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــازی  ــی س ــرای غن ــن اداره کل ب ای
دانش آمــوزان  فراغــت  اوقــات 
اوقــات  پایــگاه  هــزار   ۲ گفــت: 
آموزشــی،  مراکــز  در  فراغــت 
دارالقرآن هــای  و  کانون هــا 
ــزاری  ــا برگ ــرورش ب ــوزش و پ آم
کالس هــا و برنامه هــای مختلــف 
ــد  ــال خواه ــال فع ــتان امس در تابس

ــد. ش
ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
ســیاحتی  اردوهــای  برگــزاری 
دانش آمــوزان  بــرای  زیارتــی  و 
اردویــی  بســته های  گفــت: 
مختلفــی بــرای پایگاه هــای اوقــات 
فراغــت تعریــف خواهــد شــد و 
آن  در  می تواننــد  دانش آمــوزان 

کننــد. شــرکت 
نم نبــات بــا اشــاره بــه تشــییع 
ــود  ــهید محم ــم ش ــکوه معل ــا ش ب
گفــت:  شهرســتان  در  دهقانــی 
خاطــره  و  یــاد  گرامی داشــت 
ــایش  ــت و آس ــه امنی ــهدایی ک ش
هســتیم  مدیون شــان  را  خــود 
اســت،  اهمیــت  حائــز  بســیار 
در  دهاقــان  پــرورش  و  آمــوزش 
ســال های گذشــته بــا برگــزاری 
ــدارس  ــی م ــادواره شــهدا در تمام ی
شهرســتان اقــدام شایســته ای انجــام 

داد.
ــور  ــا حض ــارس، ب ــزارش ف ــه گ ب
معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان 
ــن اداره  ــان ای ــی از کارشناس و جمع
از  شهرســتانی،  مســئولین  و  کل 
و  قــرآن  مســابقات  برترین هــای 
عتــرت و نمــاز، مســابقات فرهنگــی 
ســفیران  جشــنواره  و  هنــری 
ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــالمت تجلی س

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان:

فعالسازی 2 هزار پایگاه 
اوقات فراغت توسط 

آموزش و پرورش

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

رضـا رضایـی: مدیـر اداره بـرق شهرسـتان نجـف 
فرماندهـی  کارکنـان  از  تجلیـل  درمراسـم  آبـاد 
نیـروی انتظامـی شهرسـتان به مناسـبت همـکاری 
در دسـتگیری سـارقین تأسیسـات بـرق و کشـف 
رمزارزهـای غیـر مجـاز بـا اداره برق این شهرسـتان 
بـرق  امـور  سـرمایه ای  اعتبـارات  جـذب  گفـت: 
شهرسـتان نجـف آباد نسـبت بـه سـال 1397 بیش 

افزایـش داشـته اسـت. از 3۰۰ درصـد 
محمـد نیـازی گفـت: جـذب اعتبـارات اداره بـرق 
شهرسـتان نجـف آبـاد از 5/6 میلیاردتومـان دولتـی 
و 7 میلیـارد تومـان بخـش خصوصـی در سـال 97 
بـه ۲9 میلیـارد دربخـش دولتی و 5۲ میلیـارد تومان 
دربخـش خصوصی درسـال 14۰۰ افزایـش افزایش 
داشـته و وایـن امر باعث گردیده کـه در زمینه تأمین 
برق مطمئن مشـترکین شهرسـتان زیرسـاخت های 

مناسـبی فراهـم گـردد و ایـن حرکت بـا تالش های 
شـبانه روزی کلیـه پرسـنل زحمتکـش امـور بـرق 

شهرسـتان نجـف آباد همچنـان ادامـه دارد.
مشـترکین  رفـاه  افزایـش  به منظـور  افـزود  وی   
اپلیکیشـن  غیرحضـوری  خدمـات  زیرسـاخت های 
بـرق مـن سـامانه های تلفنـی 1۲1 بـرای حـوادث 
بـرق و روشـنایی معابر و 371۲1 بـرای کلیه خدمات 
انشـعاب در این شهرستان فعال شـده و در شهرهای 
مختلـف شهرسـتان نیز بیـش از 3۰ دفتر پیشـخوان 
خدمـات انشـعابات و قبـوض بـرق را بـدون نیـاز به 

مراجعـه حضـوری بـه اداره بـرق ارائـه می نماینـد.
مدیـر بـرق شهرسـتان نجـف آباد اعـالم داشـت: از 
سـال 97 تا پایان 14۰۰ بیش از 163 میلیارتومان در 
بخـش دولتی وخصوصـی در زیرسـاخت های برق و 
تجهیزات و روشـنایی در این شهرسـتان هزینه شده 

است.
نیـازی تعـداد مشـترکین ایـن شهرسـتان را بیـش 
از 166 هـزار مشـترک اعـالم کـرد و گفـت: حـدود 
صنعتـی  بخـش  در  مشـترکین  ایـن  از  درصـد   ۲
می باشـند ولـی 6۲ درصد بـرق مصرفی شهرسـتان 
دربخـش صنعتـی مصـرف می گـردد. و 11 درصـد 
تعـداد مشـترکین در بخـش کشـاورزی و ۲9 درصد 
در بخش هـای خانگـی و سـایر مصـارف می باشـند 
ودرسـال جـاری وبـا توجه بـه افزایش گرمـا و برای 
آرامـش مـردم تـالش شـده قطعـی بـرق در بخش 
خانگی و مراکز بهداشـتی درمانـی، کارخانجات لبنی 
ومراکز حسـاس نداشته باشـیم وقطعی برق هفته ای 
یـک روز فقـط در مناطق صنعتـی باهماهنگی قبلی 

انجـام می گـردد.
. مدیـر بـرق شهرسـتان نجـف آبـاد بـا اشـاره بـه 
اقداماتی که در سـال 14۰۰ برای بازسـازی شـبکه ها 
و جلوگیـری از سـرقت تاسیسـات بـرق انجام شـده 
اسـت بـه تبدیـل شـبکه های سـیمی بـه کابلهـای 
خودنگهـدار بمیـزان 15۰ کیلومتـر، نصـب قفل های 
ضد سـرقت ترانسـفورماتورها به تعداد 35۰۰ دستگاه 
و نصـب تجهیـزات هوشـمند در پسـتهای اطـراف 

شـهرها اشـاره نمود
وی افـزود: کارکنـان زحمتکـش ایـن اداره در جهت 
ارائـه خدمات به روسـتاییان منطقه تـالش و اهتمام 
ویژه ای داشـته اند و در این راسـتا بیشـتر شـبکه های 
برق روسـتایی شهرسـتان مـورد باز سـازی واصالح 

قرار گرفته اسـت.
بازسـازی شـبکه های فرسـوده روسـتاهای  نیـازی 
دومـاب، خونـداب، هسـنیجه، حسـین آبـاد دربخش 
مهردشـت و نهضـت آبـاد، حاجی آبـاد و جـالل آباد 

دربخـش مرکزی در سـال 14۰۰ را از اقدامات انچام 
شـده ور روسـتاهای شهرسـتان اعـالم کرد.

 وی بـا اشـاره به اجـرای یک پروژه طـرح نورخدمت 
در دو روسـتای علـی آبـاد و گلـدره اعـالم داشـت: 
چراغ هـای فرسـوده ایـن دو روسـتا بـه چراغ هـای 
پربـازده LED تبدیـل شـده اسـت و ایـن حرکـت 
دربقیه روسـتاهای شهرسـتان با برنامه ریزی صورت 

گرفتـه اجرایـی خواهد شـد.
معـاون اسـتاندارو فرماندار ویژه شهرسـتان نجف آباد 
دراین مراسـم ضمن تقدیر از مسـئولین برق استان و 
شهرسـتان وهمکاریهای نیروی انتظامی شهرسـتان 
بـا اداره بـرق گفـت: همـکاری بیـن ادارات وارگانهـا 
درامـر خدمت رسـانی و آرامش وامنیت جامعه بسـیار 
موءثـر می باشـد واین همـکاری بین دسـتگاهها باید 

افزایـش یابد.
موسـی مباشـری گفت: باتوجه به اینکـه قطعی برق 
درسـال جـاری وبراسـاس مصوبـه کشـوری هیـات 
دولـت دربخـش صنعـت و کشـاورزی اجرایی شـده 
ودرایـن مـدت در مراکـز صنعتـی شهرسـتان نجف 
آبـاد این امـر بخوبی مدیریت گردیده اسـت ضرورت 
دارد بـه مراکـز حسـاس ریختـه گری و لبنی بیشـتر 

توجه شـود.
فرمانـدار نجـف آبـاد اعالم داشـت: درجهـت صرفه 
جویـی مصـرف بـرق درهمـه قسـمت های صنعتی 
کشـاورزی و خانگـی بایـد فرهنـگ سـازی صورت 
بگیـرد چـون هرجایـی کـه صـرف جوئـی صـورت 

گرفتـه قطعـی بـرق کاهش داشـته اسـت.
مباشـری افزود: همکاری نیروهـای انتظامی قضایی 
بـا  برخـورد  بـرق شهرسـتان در  اداره  بـا  وامنیتـی 
سـارقین تجهیـزات بـرق قابل تقدیر اسـت امـا باید 

مواردیکـه زمینـه سـرقت را دارنـد راضمـن حفـظ 
وحراسـت باتدابیـری کاهـش بدهیـم کـه اداره برق 
شهرسـتان در ایـن زمینـه اقدامـات خوبـی را برنامه 

ریـزی نموده اسـت.
 قائـم مقـام مدیـر عامل شـرکت توزیع برق اسـتان 
نیـز در ایـن مراسـم گفـت: بخاطـر اینکه قطـع برق 
کمتـر داشـته باشـیم بایـد بـرای عبـور از شـرایط 
گرمـای تابسـتان در کاهـش مصرف بـرق همه باید 

کنند. همـکاری 
رحمـت اهلل حمامیـان گفـت: سیاسـت وزارت نیـرو 
درسـال جـاری کاهـش کمتـر قطـع بـرق منـازل 
و مراکـز درمانـی وحسـاس بـوده و فعـاًل یـک روز 
درهفتـه قطـع بـرق در مراکـز صنعتی برنامـه ریزی 

است. شـده 
الزم  گـذاری  سـرمایه  بـا  امیدواریـم  گفـت:  وی 
درصنعـت بـرق توسـط دولـت وبخش خصـوص در 
سـالهای آینـده ایـن مشـکالت را نداشـته باشـیم.

پناهی ریاسـت دادگسـتری شـهر سـتان نجـف آباد 
نیز دراین مراسـم نیزاز عملکرد امور برق شهرسـتان 
در ارائه خدمات به مشـترکین وبرنامه ریزی مناسـب 
زمـان بنـدی شـده بـا صنعتگـران برای قطعـی برق 
از اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای مقابلـه با سـرقت 
تجهیـزات بـرق تقدیر نمـود وتـداوم این حـرکات با 

تعامـل بین دسـتگاهی خواسـتار گردید.
اسـتان  مسـئولین  باحضـور  مراسـم  درپایـان 
وشهرسـتان بـا اهداءلوح تقدیر از سـرهنگ گوهری 
آرانـی فرمانده نیروی انتظامی شهرسـتان نجف آباد 
وجمعـی از نیروهـای زحمتکـش ایـن یـگان کـه با 
اداره بـرق شهرسـتان همکاری نمـوده بودند تجلیل 

آمد. بعمـل 

گزارش

مدیر اداره برق شهرستان نجف آباد:

افزایش ۳۰۰ درصدی جذب اعتبارت امور برق

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: بارها گفته 
شده که کارها را به دست مردم بسپارید، اما ساختار اداری کشور این اجازه را 
نداده است. سید مسعود خاتمی، در آئین بزرگداشت روز صنعت در گلپایگان، 
اظهار کرد: طی 5۰ سال گذشته صنعت در گلپایگان رشد تصاعدی داشته 
است و در برخی از تولیدات عالوه بر اینکه به برند تبدیل شدند صادرات هم 
دارند. همچنین الزم است که تشکل های مردم نهاد وارد صحنه شوند و کمک 
کنند که صنعت در این شهر همچنان گسترش یابد. وی ادامه داد: اکنون با 
توجه به مشکالت مختلف از جمله خشکسالی، کرونا، تحریم اقتصادی و... جز 

اینکه مردم خود وارد میدان شوند و عهده دار مسائل مختلف شوند راهی نیست 
و بارها گفته شده که کارها را به دست مردم بسپارید، اما ساختار اداری کشور 
این اجازه را نداده است. به گزارش ایسنا، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 
در مجلس، گفت: بیشترین مانع تولید، دولت بوده است، اجرای برخی مقررات 
و ضوابط، خود سبب ایجاد موانع می شود که باید با اتخاذ سیاست های جدید 
شاهد رفع موانع تولید باشیم. امروز در جنگ اقتصادی آن کسی که تولید 
کننده است سردار خط مقدم جنگ است و باید مورد احترام قرار گیرد. خاتمی 
افزود: موضوع شهرک صنعتی گلشهر را پیگیری کردیم و امیدواریم هرچه 

زودتر راه اندازی شود، همچنین در صدد حل مشکالت فاز 3 شهرک صنعتی 
گلپایگان نیز هستیم، ضمن اینکه معوقات قطعه سازان را پیگیری کردیم. 
بخشی از آن پرداخت شده و قول پرداخت مابقی را هم گرفتیم. وی تصریح 
کرد: زمانی که رئیس جمهور فعلی رئیس قوه قضاییه بود در دادستانی کل 
کشور فردی را مسئول صنایع گذاشت. وی به شرکت هایی که به دلیل مسائل 
بانکی و بیمه تعطیل شده بودند ورود پیدا کرد و موارد قانونی را حل می کرد و 
به تولیدکنندگان فرصت دو تا سه ساله می داد تا بدهی خود را پرداخت کند. با 

همین روش کارخانه چادرسازی خوانسار مجدداً مشغول به کار شد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس:

تولیدکنندگان، سردار 
خط مقدم جنگ 
اقتصادی هستند

فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان از کشـف 7 هزار تن سـیمان احتکار شـده 
بـه ارزش 1۰۰ میلیـارد ریـال در عملیـات مأمـوران پلیس امنیـت اقتصادی 

شهرستان کاشـان خبر داد.
سـردار محمدرضـا میرحیـدری فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان اظهـار 
داشـت: در تـداوم طرح هـای نظـارت بـر واحدهـای صنفـی و برخـورد بـا 
مخـالن اقتصـادی، مأمـوران پلیـس امنیت اقتصادی شهرسـتان کاشـان از 
فعالیـت فـردی در زمینـه احتکار سـیمان در یک انبار فروش سـیمان در این 
شهرسـتان مطلع شـدند و بررسـی موضوع را در دسـتور کار خود قرار دادند.

وی افـزود: مأمـوران پس از انجـام تحقیقات و اقدامات پلیسـی با هماهنگی 
مرجـع قضایـی، انبـار مذکـور را شناسـایی و در بازرسـی مشـترک مأموران 

پلیـس امنیـت اقتصـادی و نماینـدگان سـازمان صنعت، معـدن و تجارت، از 
ایـن محـل 7 هـزار تن سـیمان احتکار شـده بـه ارزش بالغ بـر 1۰۰ میلیارد 

ریال کشـف شد.
میرحیـدری بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن خصـوص، انبـار فـروش سـیمان 
پلمـب، فـرد محتکـر دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونـده برای سـیر مراحل 
قانونـی تحویـل مرجـع قضایی شـد، بیان کـرد: هدف محتکران و مفسـدان 
نیازمندی هـای  دیگـر  و  ارزاق  اساسـی،  کاالهـای  احتـکار  از  اقتصـادی 
مـردم ضربـه زدن بـه اقتصـاد کشـور، منفعت طلبـی و سـوء اسـتفاده از نیاز 
مصرف کننـدگان اسـت و پلیـس بـا قاطعیت بر اسـاس مقررات بـا متخلفان 

برخـورد می کنـد.

پایه هـای  اینکـه  بیـان  بـا  کاشـان  ویـژه  فرمانـدار 
اصلـی جهـاد تبییـن را نخبـگان تشـکیل می دهنـد، 
گفـت: جهـاد تبییـن در برهـه کنونـی بیـش از هـر 
زمانی نیازمند آگاهی و مسـلح شـدن نخبگان اسـت. 
محمدشـریف زارعی روز دوشـنبه در نشست کارگروه 
و  معلمـان  اسـتادان،  افـزود:  کاشـان  تبییـن  جهـاد 
اجتماعـی در  پایـگاه  افـرادی کـه دارای جایـگاه و 
تبییـن  در حـوزه جهـاد  جامعـه هسـتند، می تواننـد 
مؤثـر باشـند و بـه آگاهـی بخشـی مـردم بپردازنـد.

فرمانـدار ویژه کاشـان اظهار داشـت: جنـگ و جدال 
وارونگـی تبیین از سـالها پیش با طـرح مطالب دروغ 
و غیرواقعـی علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران بـه راه 
افتـاده و دشـمنان با ابزار رسـانه ای بیگانـه در تالش 
بـرای ایجـاد یـاس و ناامیـدی بیـن مردم و بـه ویژه 

جوانان هسـتند.
وی ادامـه داد: برخـی اتفاق هـا ناشـی از این موضوع، 
طـرح مسـائل ناحـق و نادرسـت از سـوی معانـدان 

ست. ا

زارعـی اضافـه کـرد: در موضـوع جهاد تبییـن، برای 
خنثی سـازی شـایعات و توطئه هـای دشـمن نیازمنـد 
برنامه ریـزی مـدون و بیـان کامل و درسـت مسـائل 

. هستیم
فرمانـدار ویـژه کاشـان جهـاد را کلمـه ای مقـدس 
و تبییـن را روشـنگری عنـوان و تاکیـد کـرد: الزم 
نهادهـای  بـه ویـژه  و  اجرایـی  اسـت دسـتگاه های 
فرهنگـی بـا هـر طیـف و گـروه در جامعه با روشـی 
مطلـوب برنامه ریـزی مشـخصی تدوین کننـد و امید 
مـی رود کارگـروه جهاد تبییـن بتواند مسـیر را هموار 
و نقشـه راه را ترسـیم کند. کاشـان با مسـاحت چهار 
هـزار و 39۲ کیلومتـر مترمربـع و جمعیـت افـزون بر 
364 هـزار نفـر بـر پایـه سرشـماری سـال 1395، 
پرجمعیت تریـن شهرسـتان اصفهـان پـس از مرکـز 
ایـن اسـتان و بیسـت و هشـتمین شـهر پرجمعیـت 
ایـران محسـوب می شـود. ایـن شهرسـتان در فاصله 
نزدیـک بـه ۲۰۰ کیلومتـری شـمال اصفهـان واقـع 

است. شـده 

شـهیدان  مـادر  سـلمان  خانـم  کبـری  حاجیـه 
غالمرضایـی و فـرخ از شـهدای روسـتای چاهملک 
شهرسـتان خور و بیابانک در شـرق اسـتان اصفهان 
در ۸۸ سـالگی دعـوت حـق را لبیـک گفـت و بـه 

فرزنـدان شـهیدش پیوسـت.
رییـس بنیاد شـهید و امور ایثارگران شهرسـتان خور 
و بیابانک روز دوشـنبه در گفـت وگو با خبرنگار ایرنا 
اظهـار کـرد: پیکـر ایـن بانوی صبـر و اسـتقامت با 
بدرقـه مـردم والیت مدار و عاشـقان ایثار و شـهادت 
عصر امروز در روسـتای چاهملک تشـییع و در جوار 

گلـزار شـهدا به خاک سـپرده می شـود.
کاظـم رشـیدی بـا بیـان اینکـه همـه مـا مدیـون 
شـهدا و مادران شـهدا هسـتیم افزود: مادران شـهدا 
فرزندانـی را تربیـت کردنـد کـه فدایی امـام خمینی 

)ره( و ارزش هـای انقـالب اسـالمی شـدند.
نظـام  اقتـدار  و  امنیـت  امـروز عـزت،  افـزود:  وی 
رشـادت های  و  مجاهدت هـا  مدیـون  اسـالمی 
شـهدا و ایثارگـران، و صبـر و اسـتقامت خانواده های 

آنهاسـت.
طلبـه شـهید اسـماعیل غالمرضایـی متولـد 1349 
در روسـتای چاهملـک، سـال 67 در منطقـه فـاو 
بسـیجی  و  رسـید  شـهادت  بـه  سـالگی   1۸ در 
شـهید غالمحسـین فرخ متولـد 133۲ در روسـتای 
چاهملـک، سـال 6۲ در دیوانـدره بـه درجـه رفیـع 
شـهادت نائل شـد. شهرسـتان خـور و بیابانک 119 
شـهید واالمقام تقدیم انقالب اسـالمی کرده اسـت 
کـه از این مجموع 31 شـهید از روسـتای چاهملک 

. هستند

رییس سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور در سـفر به شهرسـتان 
خمینـی شـهر از توابع اسـتان اصفهـان گفت: با توجه به مشـکالت 
متعـدد ثبتـی، کارگـروه ویـژه ای بـرای ایـن شهرسـتان در زمینـه 
مسـائل ثبت اسـناد تشـکیل می شـود. حسـن بابایی روز دوشنبه در 
سـفر بـه خمینی شـهر در جمع خبرنـگاران افزود: نظر سـازمان ثبت 
اسـناد و امـالک ایـن اسـت که درخصـوص اراضـی ُخرد شـده هم 
سـند صـادر شـود تا بـا ذکر نـوع کاربری زمیـن، به تثبیـت مالکیت 

و جلوگیـری از تغییـر کاربری منجر شـود.
وی همچنیـن از اختصـاص 3۰ میلیـارد ریـال بـرای آغـاز عملیـات 
احداث سـاختمان اداره ثبت اسـناد شهرسـتان خمینی شهر خبر داد و 
گفـت: بـا توجـه به وضعیت سـاختمان ثبتی فعلی موضـوع از دو بُعد 
عمرانی و نیروی انسـانی بررسـی و اعالم حمایت و پشـتیبانی شـد.

معـاون رییـس قوه قضاییه اظهار داشـت: بـا توجه بـه زمینی که در 
اختیـار واحـد ثبتـی این شهرسـتان قـرار دارد از فردا نیروهـای دفتر 
فنـی و مهندسـی سـازمان ثبـت اسـناد کشـور در این واحد مسـتقر 
می شـوند و نسـبت بـه نقشـه بـرداری اقـدام می کنند تـا مجوزهای 

الزم دریافت شـود.
وی اظهـار داشـت: از بُعـد نیروی انسـانی نیز با توجه بـه اینکه 1۸۰ 
هـزار پرونـده ملکـی در ایـن واحـد ثبتی در شهرسـتانی بـا جمعیت 
4۰۰ هـزار نفـری موجـود اسـت تقویت و کمـک به نیروی انسـانی 
در راسـتای نهضـت خدمـت رسـانی و جلـب رضـای مـردم صورت 

خواهـد گرفت.
نماینـده مردم خمینی شـهر در مجلس شـورای اسـالمی نیـز در این 
بازدیـد گفـت: اداره ثبـت اسـناد و امـالک ایـن شهرسـتان در رده 
اولیـن اداراتـی اسـت کـه بیشـترین مراجعـه مردمـی و در کنـار آن 
بیشـترین اعتراضـات را هـم بـه دلیـل بحـث وضعیت سـاختمانی، 
نیـروی انسـانی و مسـائل ثبتـی کـه در قالـب پرونده هـای ثبتی در 
جریـان اسـت دارد. حجت االسـالم محمدتقـی نقـد علـی افـزود: با 
توجـه بـه زمینـی کـه بـرای جابه جایـی سـاختمان این واحـد ثبتی 
در نظـر گرفتـه شـد، اعتبـار ابتدایـی نیـز تخصیـص یافـت و منابع 
دیگـری نیـز بـرای آن پیـش بینی شـده تا هرچـه زودتـر این طرح 

شـود. انجام 

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

کشف 7 هزار تن سیمان احتکار شده در کاشان به ارزش 1۰۰ میلیارد ریال

فرماندار ویژه کاشان:

نخبگان پایه های اصلی جهاد تبیین هستند

 مادر 2 شهید شهرستان خور و بیابانک
به دیار باقی شتافت

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

 کارگروه ویژه بررسی مسائل ثبت اسناد
در شهرستان خمینی شهر اصفهان تشکیل می شود

هشدار  اعالم  با  اردستان  شهرستان  هواشناسی  اداره  رئیس 
وضعیت نارنجی گفت: شروع گرد و غبار از عصر امروز دوشنبه 
آغاز و تا پایان روز سه شنبه ادامه خواهد داشت و وضعیت هوای 

شهرستان برای گروه های حساس خطرناک و ناسالم است.
 جواد رمضانپور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرایط سامانه 
جدیدی که از سمت جنوب سمنان و غرب کشور وارد شده است، 
ریزگرد و ورود سیستم های مربوط به گرد و غبار را همراه دارد که 

همراه با وزش باد نسبتاً شدید و شدید خواهد بود.
وی با بیان اینکه این وضعیت همراه با تجمع گرد و خاک در 
مناطق شمال و شرق استان اصفهان بیشتر خواهد بود، افزود: 
نائین  و  خوروبیابانک  کاشان،  نطنز،  اردستان،  شهرستان های 
نسبت به دیگر مناطق استان بیشتر درگیر این سامانه خواهند بود.

هشدار  اعالم  با  اردستان  شهرستان  هواشناسی  اداره  رئیس 
وضعیت نارنجی اضافه کرد: شروع گرد و غبار از عصر امروز 

دوشنبه آغاز و تا پایان روز سه شنبه ادامه خواهد داشت و وضعیت 
ناسالم  و  خطرناک  حساس  گروه های  برای  شهرستان  هوای 
است. رمضان پور گفت: توصیه می شود ورزشکاران در فضای باز 
ورزش نکنند و گروه های حساس امروز و فردا به هیچ عنوان در 

سطح جامعه حضور نداشته باشند.
وی با اشاره به ترکش های سامانه سرد سیبری که وارد کشور 
شده است، خاطرنشان کرد: ورود این سامانه باعث افت دمای 1۲ 
درجه ای برای کشور شده است. همچنین ترکش های این سامانه 
باعث کاهش 4 درجه ای هوا در اردستان شد. وضعیت خنکی هوا 
تا روز چهارشنبه ادامه دارد و پس از آن هوا مجدد گرم خواهد 
شد. رئیس اداره هواشناسی شهرستان اردستان گفت: هفته آینده 
روند افزایش دما را برای شهرستان اردستان پیش بینی می کنیم 
و این وضعیت به صورت نمودار سینوسی تا پایان مردادماه کم و 

زیاد خواهد شد.

رئیس اداره هواشناسی اردستان:

هوای اردستان ناسالم است
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The value of Iran’s non-oil 
trade increased three percent 
in the third Iranian calendar 
month Khordad (ended on 
March 21), from the same 
month of the previous year, 
the spokesman of the Islam-
ic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) an-
nounced.
Ruhollah Latifi put the coun-

try’s non-oil trade at 13.622 
million tons worth $8.9 billion 
in the third month, and said 
the with the country’s exports 
being more than imports in 
that month, a positive trade 
balance of $204 million was 
achieved.
The official further put the 
monthly non-oil export at 
10.65 million tons worth 

$4.553 billion, and that of 
import at 2.972 million tons 
valued at $4.349 billion.
As previously announced by 
the IRICA head, the value of 
Iran’s non-oil exports reached 
$13.69 billion in the first three 
months of the current Iranian 
calendar year, up 21 percent 
compared to the last year’s 
same period.

Alireza Moghadasi said Iran 
exported 27.7 million tons of 
non-oil commodities in the 
mentioned three months.
Meanwhile, some 8.154 mil-
lion tons of goods valued at 
$12.464 billion were imported 
into the country in the said pe-
riod to register an 18-percent 
rise in terms of value com-
pared to the last year’s same 
quarter.
In total, the Islamic Republic 
traded about 36 million tons 
of non-oil goods worth $25.5 
billion with its trade partners 
in the first quarter of the cur-
rent Iranian calendar year, up 
19.5 percent in terms of value, 
Moghadasi said.
According to the official, the 
country’s trade balance was 
$605 million positive in the 
mentioned time span.
Iran’s top export destination 
during this period was China 
with $4.214 billion worth of 
imports from the Islamic Re-
public, followed by Iraq with 
$1.824 billion, Turkey with 
$1.737 billion, the United 
Arab Emirates (UAE) with over 
$1.645 billion, and India with 
$424 million.
Meanwhile, the country’s top 
five sources of imports during 
these three months were the 

UAE with $3.426 billion, Chi-
na with $3.131 billion, Turkey 
with $1.273 billion, India with 
$512 million, and Germany 
with $456 million worth of 
imports.
As previously announced by 
the IRICA head, the value of 
Iran’s non-oil trade rose 38 
percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on 
March 20), as compared to its 
previous year.
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 preced-
ing 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 entrepreneurs, producers 
and the cooperation of foreign 
trade-related organizations, a 
historical record was achieved 
in the past year which was 
unprecedented in recent dec-
ades, the official has under-
lined.

Monthly non-oil trade increases 3%

TPO launches plat-
form to provide trad-
ers with info on desti-
nation markets

Head of Iran’s Trade Promotion Or-
ganization (TPO) has announced 
launching a platform that provides 
traders with a database containing 
information on Iran’s trade part-
ners, the TPO portal reported.
According to Alireza Peyman-Pak, 
the mentioned database has been 
established as part of the organi-
zation’s strategy to move towards 
smart business and promoting 
new ways of foreign trade.
“In order to make foreign trade 
smarter and to move away from 
traditional ways, two important 
programs have been implemented 
by the Trade Promotion Organiza-
tion,” the official said.
The mentioned platform is de-
signed so that traders can have a 
detailed analysis of the destination 
markets, Peyman-Pak said, add-
ing: “Instead of spending days 
for identifying appropriate trade 
partners traders can quickly find 
potential markets with the help of 
data mining, whose job is to collect 
market information and analyze it.”
Noting that using such platforms 
has been popular in developed 
countries for years, the official 
said: “With the information collect-
ed using artificial intelligence, our 
businessmen are able to identify 
certain products and learn about 
the target community that has a 
demand for those products to be-
come prepared to get into the busi-
ness without wasting too much 
time.”
According to the TPO head, the 
mentioned platform is currently 
undergoing trial stages for the val-
idation of the collected data, and it 
will go into the operational stage in 
the coming weeks and the infor-
mation extracted by this platform 
will be available to traders.
He also announced reaching 
agreements with China, Russia, 
and the United Arab Emirates 
(UAE) to connect the mentioned 
platforms to the databases of these 
countries and said: “Since billions 
must be spent for a platform to be 
recognized in the world, and our 
domestic companies cannot af-
ford this cost, we negotiated with 
China, UAE, and Russia to prepare 
the ground for connecting our da-
tabase to the platforms of these 
countries.”

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

Iran exports $358m 
of goods to Iraq via 
Mehran crossing
Director-General of Customs Ad-
ministration of the western prov-
ince of Ilam has said that $358 
million worth of commodities has 
been exported to Iraq from the 
Mehran border crossing in the 
first quarter of the current Iranian 
calendar year (March 21-June 21).
In an interview with Mehr News 
Agency, Ruhollah Gholami noted 
that 886,000 tons of goods were 
exported to Iraq through this bor-
der in the said quarter.
Exports via the mentioned cross-
ing have increased by 100 percent 
in terms of weight and 73 percent 
in terms of value compared to the 
same period last year, he added.
He underlined that Ilam province 
customs has won first place this 
year among the 12 customs bor-
dering Iraq in terms of trade per-
formance.
The Mehran border crossing has 
created jobs for over 2,000 people 
working currently in the place, he 
pointed out.

Museum of Anthro-
pology, a must-see 
place in Orumieh

The Museum of Anthropol-
ogy is a must-see place in 
Eyalat Square of Orumieh in 
the northwestern province of 
West Azarbaijan Province.
The traditional costumes, 
which are on display in the 
museum, were selected 
based on historical docu-
ments, field observations, 
old pictures and interviews 
conducted with knowledgea-
ble people, said Isa Aziznejad 
serving as an expert in the 
museum.
He added that there is no fun-
damental difference between 
the traditional garments worn 
by people of the province and 
those of other parts of the 
country.

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

Iran’s net foreign 
assets up 43.7% 
y/y in April to 
$26.2b: CBI

Figures by the Central Bank 
of Iran (CBI) showed assets 
held by the country in foreign 
banks rose by 43.7% in the 
year to April 20.
CBI figures published on 
the bank’s website showed 
that Iran’s net foreign assets 
reached a total of 8,380.1 
trillion rials ($26.18 billion), 
up from 5,830.4 trillion rials 
reported in late April 2021, 
Press TV reported.
The figure included 5,593.5 
trillion rials in CBI assets and 
2,786.6 trillion rials in assets 
held by Iranian banks and 
credit institutions in other 
countries.

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

Iran, Turkey, 
Russia consider 
launching joint 
car project: Indus-
try businessman

Iran, Turkey and Russia could 
launch a joint car project in 
the near future based on a 
proposal submitted to the 
three governments by private 
industries, says an Iranian 
industry businessman who is 
familiar with the issue.
Mohammadreza Najafi 
Manesh, who heads Iran’s 
Association of Autoparts 
Makers, said that the Turkish 
industries have first raised 
the idea for setting up a con-
sortium with Iran and Russia 
to design and manufacture a 
joint car.

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

Thousands of Ira-
nians Arrive in 
Mecca for Hajj 

Thousands of Iranian pil-
grims have arrived in the 
holy city of Mecca for the 
Hajj pilgrimage. This once-
in-a-lifetime journey requires 
spiritual as well as physical 
preparation. It’s an arduous 
trip and pilgrims usually start 
exercising prior to traveling 
to Mecca to enhance their 
fitness levels.
However, what if pilgrims 
got sick or had an injury? To 
make sure Iranian pilgrims 
will receive proper and quick 
medical services during their 
Hajj pilgrimage, the Islamic 
Republic’s Red Crescent So-
ciety has taken special meas-
ures.

Loading and unloading of goods in 
Chabahar port, in the southeast of 
Iran, increased 40 percent in the first 
quarter of the present Iranian cal-
endar year (March 21-June 21), as 
compared to the same period of time 
in the past year, the country’s Ports 

and Maritime Organization (PMO) an-
nounced.
According to the PMO, loading and 
unloading of goods in the ports of Iran 
increased seven percent in the three-
month period of this year, from that 
of the previous year, as 51,661,306 

tons of commodities were loaded and 
unloaded in the ports during the men-
tioned three-month period.
Quarterly loading and unloading of 
oil products stood at 25,453,417 
tons, with nine percent growth, and 
that of the non-oil goods stood at 
26,207,889 tons, with seven percent 
rise year on year.
Meanwhile, loading and unloading 
in the container sector was 622,524 
twenty-foot equivalent units (TEUs) in 
the first quarter of the present year, 
showing 12 percent as compared to 
555,334 TEUs in the first quarter of 
the previous year.
As Iran’s only oceanic port on the 
Gulf of Oman, Chabahar port holds 
great significance for the country 
both politically and economically. 
The country has taken serious meas-
ures for developing this port in order 
to improve the country’s maritime 
trade.
In this regard, the Islamic Republic 

has been welcoming investors from 
all over the world to take part in the 
development of this port and benefit 
from its distinguished position as a 
trade hub in the region.
Chabahar port consists of Shahid 
Kalantari and Shahid Beheshti ter-
minals, each of which has five berth 
facilities. The port is located in Iran’s 
Sistan-Balouchestan Province and 
is about 120 kilometers southwest 
of Pakistan’s Baluchistan province, 
where the China-funded Gwadar port 
is situated.
In May 2016, India, Iran, and Afghan-
istan signed a trilateral agreement for 
the strategically-located Chabahar to 
give New Delhi access to Kabul and 
Central Asia.
Based on an agreement with Iran, 
India is going to install and oper-
ate modern loading and unloading 
equipment including mobile harbor 
cranes in Shahid Beheshti Port in 
Chabahar.

Loading, unloading of goods in Chabahar port up 40% in 3 months yr/yr

Iranian railway fleet re-
ceived 319 domestical-
ly-made wagons and loco-
motives worth 94.6 trillion 
rials (about $34 million) in a 
ceremony on Monday.
The ceremony was attended 
by Transport and Urban De-
velopment Minister Rostam 
Qasemi, IRNA reported.
Some 305 new freight wag-
ons, six newly-made loco-
motives, seven renovated 

passenger wagons, and a 
renovated locomotive joined 
the railway fleet in the said 
ceremony.
The mentioned wagons and 
locomotive have been man-
ufactured and renovated by 
domestic companies name-
ly Novin Sanat Raja, Wagon 
Kowsar Company, Wagon 
Pars Company, Green Plour 
Industrial Group, and Irani-
an Rail Industries Develop-

ment Company, as well as 
Mapna.
Speaking at the unveiling 
ceremony, Qasemi referred 
to the capabilities of domes-
tic manufacturers to build 
wagons, rail infrastructure, 
and even locomotives, say-
ing that there is a need for 
developing the country’s 
railway network and con-
sequently the railway fleet 
since the country is facing 

an increasing demand for 
domestic freight rail trans-
portation.
According to the minister, in 
addition to the domestic de-
mand for rail transportation, 
the country’s neighbors are 
also calling for new corri-
dors to transit their goods 
through Iran.
“Recently, we have signed 
a contract with Russia to 
transport 10 million tons of 
cargos to the Persian Gulf 
nations. Turkmens are also 
looking for a cargo trans-
portation contract through 
Iran’s transit channel. Tur-
key has also made such a 
request and a delegation 
from the country is going 
to visit Iran in the next few 
days,” he said.
The development of the 
railway sector is one of the 
macro policies of the Iranian 
government as it has been 
emphasized by the general 
policies of the country’s Na-
tional Development Plan.
In this regard, the nation-

al railway fleet has been 
constantly receiving new 
domestically-made locomo-
tives and wagons over the 
past two years under the 
framework of a program im-
plemented by the Transport 
Ministry in collaboration 
with the country’s private 
sector.
Advantages such as con-
suming less fuel and creat-
ing less pollution as well as 
high safety attach priority to 
the railway when compared 
to some other transporta-
tion systems, and makes its 
development economically 
viable.
When it comes to railway 
development, the renova-
tion of existing infrastruc-
tures comes also under the 
spotlight, since according 
to RAI, currently, the av-
erage age of the country’s 
passenger and freight wag-
ons stands at 24 years and 
there are also rail tracks 
that have been built over 50 
years ago.

Railway fleet receives 319 domestically-made wagons, locomotives
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Paulo Santos was named as fit-
ness coach of Esteghlal football 
team.
The 28-year-old coach arrived 
in Tehran on Tuesday.
Paulo Santos has already 
worked in Saudi Arabian club Al 

Taawon and Portuguese coach 
Boavista.
The Portuguese coach will 
work with his countryman Ri-
cardo Sa Pinto who was named 
as Esteghlal head coach in late 
June.

Paulo Santos 
named Esteghlal 
fitness coach

Terrorism & Human 
Rights Violations 
Hallmark of US Re-
gimes

Not a day passes when US armed 
forces, whether the mostly white 
police in American towns and 
cities, or whether Yankee occu-
pation soldiers abroad, do not in-
dulge in acts of sadistic terrorism.
As a matter of fact, there is no 
conception of human rights in 
official American thinking from 
the White House to the ordinary 
white-skinned cops notorious for 
their bloodcurdling violation of all 
civilizational norms.
For instance, this heartlessness 
was on full display last week in 
Akron, Ohio, where a 25-year un-
armed old Afro-American citizen 
was killed for no fault, in the most 
brutal manner. White traffic po-
licemen, on mere suspicion, gave 
a 7-minute chase to motorist Jay-
land Walker, and after cornering 
him, pumped at least 60 bullets 
into his body, even though he had 
neither committed any crime nor 
violated the rules of the road.

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

Iranian Tennis Play-
er Safi Misses 2022 
Wimbledon Cham-
poinships Due to 
Visa Issues

Meshkatolzahra Safi, a 17-year-
old Iranian girl, missed out on 
playing at Wimbledon this year 
after failing to get a visa in time.
Before the tournament, she ob-
tained a license to participate in 
the junior tournament but had to 
withdraw at the last moment.
According to Safi’s manager, the 
British government and Wimble-
don were uncooperative on the 
visa. “Today is a sad day for sport 
in general and for tennis in Iran,” 
her manager wrote on Instagram.

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

Iran into FIBA Bas-
ketball World Cup 
2023 Asian Qualifi-
ers second round

Iran defeated Syria 91-56 in 
Group E to book their spot in 
the second round at the end of 
Window 3 in the FIBA Basketball 
World Cup 2023 Asian Qualifiers. 
Iran won on the road to end their 
first round campaign thanks to 
14 points and 15 rebounds from 
Hamed Haddadi. Mohammad 
Jamshidi also did well with 16 
points. Nadim Issa had 13 points 
to lead Syria. Iran are drawn in 
Group F along with Australia, Ka-
zakhstan, China, Japan and Bah-
rain. The top three teams will se-
cure their place at the 2023 FIBA 
Basketball World Cup.

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

Murals on Imam Ali 
(AS) to embellish 
Tehran highway for 
Eid al-Ghadir

Tehran will celebrate Eid al-Ghad-
ir, the day on which Imam Ali (AS) 
was appointed as successor to 
the Prophet Muhammad (S), by 
murals that are being produced 
along the Imam Ali (AS) Highway.  
Prominent artists, including Has-
san Ruholamin, Ali Bahreini, Mo-
stafa Gudarzi and Hassan Jafarin-
ia, have been hired to reproduce 
some of their paintings on the 
walls of the highway for this art 
project, the Tehran Municipality’s 
Beautification Organization said 
on Sunday. The murals will be un-
veiled on Eid al-Ghadir, which will 
fall this year on July 18.

TEDPIX, the main index of the Teh-
ran Stock Exchange (TSE), gained 
4,169 points to 1.507 million on 
Monday.
As IRNA reported, over 9.47 billion 
securities worth 66.678 trillion rials 
(about $240.25 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index rose 2,865 
points, and the second market’s in-
dex climbed 8,985 points.
Iranian stock market has been 
struggling for months to get back 
on track, however various internal 
and external factors have been hin-
dering this market from reaching its 
true potential.
According to Market Analyst Va-
hid Halalat, the uncertainty of the 
global economy in the wake of the 
Ukraine war, the uncertainty about 
the results of nuclear talks, the un-
clear situation of the privatization 
of the country’s major automakers, 
and most importantly, the lack of 
enough attention paid by the gov-
ernment officials to the stock mar-
ket are among the internal and ex-
ternal factors that have caused the 
capital market to fall behind other 
markets such as housing.
Emphasizing that these factors have 
affected the mindset of the share-
holders and caused everyone to 

stay away from the market, Halalat 
said: “Considering internal factors, 
the country’s major automakers 
play an important role in the stock 
market and have a great psycholog-
ical impact; And since their privati-
zation process has not been realized 
yet, the validity of the entire project 
has become questionable.”
He further mentioned the possible 
positive impact that reaching an 
agreement in nuclear talks could 
have on the market, saying: “We 
hope that the negotiations will 
come to a conclusion. Because in 
that case, it can have long-term 
and short-term effects on the stock 
market and reduce the return gap 
that has been created between the 
stock market and other parallel 
markets.”
The analyst stressed that the mar-
ket is in a stagnated condition, add-
ing: “If new developments occur in 
favor of the market, for example, 
a political agreement is reached 
or the shares of automakers are 
offered, it can be an excuse for 
the market to return to its upward 
trend.”
Overall, at the moment there is no 
expectation for the market to fall or 
rise. If nothing changes, the market 
will grow over time, he said.

TEDPIX climbs 4,169 points on Monday

Transportation of basic goods via Iran’s 
railway network has increased 150 
percent in the first three months of the 
current Iranian calendar year (March 
21-June 21) compared to the figure for 
the same quarter last year, the head of 
the Islamic Republic of Iran Railways 
(known as RAI) said.
According to Seyed Miad Salehi, fol-
lowing a memorandum of understand-
ing signed with the Industry, Mining 
and Trade Ministry, the railway network 
has become the priority for the trans-
portation of basic goods across the 
country, Mehr News Agency reported.
Last week, the director-general of the 
cargo transportation department of 
the Road Maintenance Organization 
announced that more than 5.5 million 
tons of basic commodities were trans-

ported from eight port cities of the 
country to the designated destinations 
during the first quarter of the current 
Iranian calendar year.
This amount of basic goods was load-
ed from eight ports of Imam Khomeini, 
Shahid Rajaei, Chabahar, Amirabad, 
Fereydoun-Kanar, Nowshahr, Anzali, 
and Bushehr, and transported to the 
desired destinations in the country, 
Mehrdad Hamdollahi said, adding, “Ac-
cording to the statistics of loading of 
basic goods from the country’s ports, 
Imam Khomeini port ranks first with 
the issuance of 132,000 bills of lading 
and the loading of 3.277 million tons of 
commodities.”
Shahid Rajaei port with 899,000 tons, 
Chabahar port with 516,000 tons, 
Amirabad port with 338,000 tons, and 

Anzali port with 182,000 tons are in 
the next ranks respectively, the official 
added.
As announced by the deputy head of 
the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), 30.9 million 
tons of basic goods worth $19.6 billion 
were cleared from the customs in the 
past Iranian calendar year 1400.
Foroud Asgari, the deputy head of IR-
ICA for customs affairs, said that the 
imported goods were in 25 commodity 
groups.
Putting the value of the imported ba-
sic commodities at $19.6 billion in the 
past year, the official said that the im-
ports show a 60-percent rise in worth 
and 32-percent growth in weight, as 
compared to the Iranian calendar year 
1399.

Quarterly rail 
transport of basic 

goods up 150% yr/yr

Eating spinach may benefit eye health, re-
duce oxidative stress, help prevent cancer, 
and reduce blood pressure levels.
There are many ways to prepare spinach. 
You can buy it canned or fresh and eat it 
cooked or raw. It’s delicious either on its 
own or in other dishes.
This article tells you everything you need to 
know about spinach.
Nutrition facts
The nutrition facts for 3.5 ounces (100 
grams) of raw spinach are (1Trusted 

Source):
• Calories: 23
• Water: 91%
• Protein: 2.9 grams
• Carbs: 3.6 grams
• Sugar: 0.4 grams
• Fiber: 2.2 grams
• Fat: 0.4 grams
Carbs
Most of the carbs in spinach consist of fiber, 
which is incredibly healthy.
Spinach also contains small amounts of 

sugar, mostly in the form of glucose and 
fructose (1Trusted Source).
Fiber
Spinach is high in insoluble fiber, which 
may boost your health in several ways 
(2Trusted Source).
It adds bulk to stool as food passes through 
your digestive system. This may help pre-
vent constipation.
Vitamins and minerals
Spinach is an excellent source of many vita-
mins and minerals, including (3):

• Vitamin A. Spinach is high in carotenoids, 
which your body can turn into vitamin A.
• Vitamin C. This vitamin is a powerful an-
tioxidant that promotes skin health and im-
mune function.
• Vitamin K1. This vitamin is essential for 
blood clotting. 
• Folic acid. Also known as folate or vitamin 
B9, this compound is vital for pregnant 
women and essential for normal cellular 
function and tissue growth.
• Iron. Spinach is an excellent source of this 
essential mineral. Iron helps create hemo-
globin, which brings oxygen to your body’s 
tissues.
• Calcium. This mineral is essential for bone 
health.
Spinach also contains several other vita-
mins and minerals, including potassium, 
magnesium, and vitamins B6, B9, and E.
Plant compounds
Spinach contains several important plant 
compounds, including (4Trusted Source, 
5Trusted Source, 6Trusted Source, 7Trust-
ed Source, 8, 9Trusted Source, 10Trusted 
Source):
• Lutein. This compound is linked to im-
proved eye health.
• Kaempferol. This antioxidant may de-
crease your risk of cancer and chronic dis-
eases.
• Nitrates. Spinach contains high amounts 
of nitrates, which may promote heart health.
• Quercetin. This antioxidant may ward off 
infection and inflammation.
•  Zeaxanthin. Like lutein, zeaxanthin can 
also improve eye health.
Health benefits of spinach
Spinach is extremely healthy and linked to 
numerous health benefits.
It has been shown to improve oxidative 
stress, eye health, and blood pressure.
Oxidative stress
Free radicals are byproducts of metabolism. 
They can cause oxidative stress, which 
triggers accelerated aging and increases 
your risk of cancer and diabetes (11Trusted 
Source).However, spinach contains antioxi-
dants, which fight oxidative stress and help 
reduce the damage it causes.
Eye health
Spinach is rich in zeaxanthin and lutein, 

which are the carotenoids responsible for 
color in some vegetables.
Human eyes also contain high quantities 
of these pigments, which protect your 
eyes from the damage caused by sunlight 
(15Trusted Source).
Cancer prevention
Spinach contains two components, MGDG 
and SQDG, which may slow down cancer 
growth.
Several human studies link spinach con-
sumption to a reduced risk of prostate can-
cer. Eating this leafy green may also help 
prevent breast cancer (24Trusted Source, 
25Trusted Source).
Blood pressure
Spinach contains high amounts of nitrates, 
which have been shown to help moderate 
blood pressure levels and decrease your 
risk of heart disease (28, 29).
Potential downsides
Spinach is generally considered very 
healthy. However, it may cause adverse ef-
fects in some individuals.
Kidney stones
Kidney stones are caused by acid and min-
eral salt buildup. The most common variety 
is calcium stones, which consist of calcium 
oxalate.
Spinach is high in both calcium and oxa-
lates, so people who are at a high risk of de-
veloping kidney stones should limit their in-
take (32Trusted Source, 33Trusted Source).
Blood clotting
Spinach is high in vitamin K1, which serves 
several functions in your body but is best 
known for its role in blood clotting.
As such, it could interfere with blood-thin-
ning medication. People who are taking 
blood thinners, such as warfarin, should 
consult with their healthcare practitioner 
before eating large amounts of spinach 
(34Trusted Source).
The bottom line
Spinach is a nutritious, leafy green.
This vegetable has been shown to benefit 
health in several ways. Spinach may de-
crease oxidative stress, improve eye health, 
and help prevent heart disease and cancer.
If you’re interested in its health-boosting 
potential, spinach is an easy food to add to 
your diet.

Spinach 
101: Nu-
trition 
Facts and 
Health 
Benefits
Source: https://www.healthline.com/nutri-
tion/foods/spinach#bottom-line
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اقتصاد استان
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مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور 
اقتصادی اسـتانداری اصفهان گفت: 
تعریـف و اجـرای ۹ طـرح پیشـران 
اقتصادی در اسـتان به ایجاد زیسـت 
بوم کسـب و کار و فرصت های شغلی 

زیـادی منجـر خواهد شـد.
احسان شـهیر افزود: ۹ طرح پیشران 
اقتصادی شـامل دهکده لجسـتیک، 
چهار منطقـه ویژه اقتصادی، شـیمی 
پـارک، شـهرک های گلخانـه ای، 
منطقه ویـژه علم و فنـاوری، مجتمع 
اصفهـان هوشـمند و شـهرک های 
»طـا و جواهـر«، »پوشـاک، کیف 
و کفـش« و فـرآوری عناصـر معدنی 
راهبـردی اسـت که بـا آینـده نگری 
و نگاه همه جانبه تعریف شـده است.

وی بـا بیـان اینکـه در سـفر رییـس 
جمهـور و هیـات دولـت بـه اسـتان 
اصفهـان در خـرداد امسـال بـر 
تسـریع در صدور مجوزهـا و عملیات 
اجرایـی ایـن طرح هـا تاکیـد شـد، 
اظهـار داشـت: اجـرای هـر یـک از 
ایـن طرح هـا فرصت هـای شـغلی 
مسـتقیم و غیـر مسـتقیم زیـادی را 
بوجود مـی آورد بعنوان مثـال با ایجاد 
دهکده لجستیک ظرفیت ایجاد ۵۰۰ 
فرصت شـغلی بصـورت مسـتقیم و 
بیش از پنـج هزار فرصت شـغلی غیر 

مسـتقیم ایجـاد می شـود.
شـهیر بـا اشـاره بـه اینکـه دهکـده 
لجسـتیک در نزدیکـی منطقـه ویژه 
اقتصادی شـرق اصفهـان قـرار دارد، 
اضافـه کـرد: زیرسـاخت های اولیـه 
آن آمـاده شـده اسـت، در مرحلـه 
اول، پایانـه صـادرات و واردات آن را 
پیگیری می کنیـم و بر صـدور مجوز 
و موافقـت اصولـی این طرح در سـفر 

هیـات دولـت تاکیـد شـد.
طرح هـای  از  دیگـر  یکـی  وی 
پیشـران اقتصادی اصفهـان را ایجاد 
چهار منطقه ویـژه اقتصـادی عنوان 
و خاطرنشـان کـرد: منطقـه ویـژه 
اقتصادی در کاشان، شهرضا، شاهین 
شـهر و شـرق اصفهـان بـا ظرفیـت 
اشـتغال ۴۰ هـزار نفـر راه انـدازی 

خواهـد شـد.
مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور 
اصفهـان  اسـتانداری  اقتصـادی 
بـا اشـاره بـه اینکـه مرحله نخسـت 
منطقه ویـژه اقتصـادی در کاشـان با 
همـکاری بخـش خصوصی آغـاز به 
کار کـرده و در حـال تکمیـل شـدن 
اسـت، گفت: در سـفر هیات دولت به 
اصفهان نیـز بر تسـریع در اختصاص 
منطقه ویژه اقتصادی شـاهین شـهر 
تاکیـد شـد و پیگیری هـای الزم در 

حـال انجـام اسـت.
وی با اشـاره بـه اینکه کارهـای اولیه 
بـرای تخصیـص زمیـن بـه منظـور 
منطقه ویژه اقتصادی شـرق اصفهان 
در محـدوده سـگزی نیز انجام شـده 
اسـت، افـزود: در حـال اخذ اسـتعام 
از دسـتگاه های اجرایـی بـرای ایـن 
طرح هسـتیم و در سـفر هیات دولت 
نیز موافقـت کلی بـرای آن اخذ شـد.

شـهیر ادامـه داد: در سـفر هیـات 
دولـت بـه اصفهـان بـر تسـریع در 
صدور مجوزهـای اولیه منطقـه ویژه 
اقتصـادی در شـهرضا نیز تاکید شـد 
که برای پیشـبرد و شـروع فعالیت آن 

کمـک بسـیاری می کنـد.
وی مجتمـع اصفهـان هوشـمند را 
یکـی دیگـر از طرح هـای پیشـران 
اسـتان خواند و اظهار داشت: کارخانه 

نوآوری در بسـیاری از استان ها ایجاد 
شـده اسـت اما هنوز در اصفهـان این 
کارخانـه را نداریم و بر اسـاس توافق 
بیـن شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 
اصفهان، وزارت ارتباطـات و فناوری 
اطاعـات، معاونت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری و اسـتانداری 
اصفهـان مقرر شـد ایـن کارخانـه در 
قالب طـرح اصفهان هوشـمند در ۱۱ 
سـوله مسـتقر در خیابان امام خمینی 

اصفهـان اجرا شـود.
وی بـا بیـان اینکـه تمرکـز فعالیـت 
مجتمع اصفهـان هوشـمند در حوزه 
دیجیتـال و هـوا و فضـا بـا ظرفیـت 
اشـتغال ۲ هـزار نفـر بطور مسـتقیم 
خواهد بود، خاطرنشان کرد: مقدمات 
اولیه بـرای راه اندازی ایـن مجموعه 
توسـط شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهـان و بخـش خصوصـی انجام 

شـده است.

شـهیر بـا اشـاره بـه اینکـه ایجـاد 
شـهرک های تخصصـی پوشـاک 
و طـا نیـز از طرح هـای پیشـران 
اقتصـادی اسـتان اصفهـان اسـت، 
افـزود: جانمایـی اولیـه بـرای آنهـا 
انجـام شـده و بـا همـکاری اصناف 
در حـال پیگیـری و اجرایـی شـدن 

آنهـا هسـتیم.
وی به طرح شـهرک های گلخانه ای 
با اشتغال مسـتقیم حدود ۲۵ هزار نفر 
و بمنظور اسـتفاده بهینـه از منابع آبی 
محدود نیز اشـاره و خاطرنشـان کرد: 
در سـفر هیـات دولـت بـه اصفهـان 
مسـائل و چالش هـای ایـن طـرح با 

حضـور وزیر نیرو بررسـی شـد.
وی، شـیمی پـارک را نیـز یکـی از 
شـهرک های تخصصـی در بیـن 
اقتصـادی  پیشـران  طرح هـای 
اسـتان دانسـت و اظهـار داشـت: 
ایـن مجموعـه بـا ظرفیـت اشـتغال 

حـدود سـه هـزار و ۵۰۰ نفـر بطـور 
مسـتقیم و ۴۰ هـزار نفـر بطـور غیر 
مسـتقیم در جـوار شـهرک رازی در 
جنوب اصفهان و شهرسـتان شهرضا 
طراحـی شـده اسـت و در حـال اخـذ 
مجوزهـای آن هسـتیم تـا فعـال و 

اجرایـی شـود.
مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور 
اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان بـا 
اشـاره بـه طـرح پیشـران شـهرک 
تخصصـی فـراوری عناصـر معدنی 
بـا ظرفیـت اشـتغال پنـج هـزار نفر، 
خاطرنشـان کـرد: مـا معدن هـای 
بزرگـی در اسـتان از جملـه در شـرق 
داریـم کـه در دنیا بـی بدیل اسـت و 
زیرسـاخت های اولیـه بـرای ایجـاد 
ایـن شـهرک طراحـی شـده اسـت.

اسـتان اصفهان بیش از پنـج میلیون 
و ۳۰۰ هـزار نفـر جمعیـت در ۲۸ 

شهرسـتان دارد.
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معـاون برنامـه ریـزی شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان 
اصفهان گفت: ۵۵ خوشـه صنعتی در این اسـتان تعریف شده 
که توسـعه صنعتی ۱۲ مورد از آنها در زمینه سـنگ ساختمان، 
سـنگ های قیمتـی و جواهـر آالت، صنایـع پاسـتیک و 
نسـاجی به پایـان رسـیده اسـت. علیرضا وحـدت پـور افزود: 
مجموع ظرفیت هـای موجود در اصفهان موجب شـده اسـت 
تا خوشـه های صنعتی کسـب وکاردر این خطه تشـکیل شود 
واین اسـتان دررتبـه اول کشـورقرار بگیـرد. وی ادامـه داد: با 
توجـه بـه برنامـه ریزی هـا وسـندهای راهبـردی کـه بـرای 
هرکـدام از خوشـه های صنعتی طراحی شـده اسـت، ظرفیت 
ارتباط گیـری بین المللی توسـط هر کـدام از آنها وجـود دارد. 
معـاون برنامـه ریـزی شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان 
اصفهان اظهار داشـت: ظرفیتخوبـی برای سـرمایه گذاری و 
جـذب سـرمایه گـذار در شـهرک های صنعتی نقـاط مختلف 

اسـتان وجود دارد.
وحدت پورخاطرنشـان کرد: شناسـایی و رفع نیازهای فناورانه 
به عنـوان موضـوع روز شـهرک های صنعتی اسـتان اصفهان 

مطـرح اسـت و در زمان حاضـر نهضتی بـرای ارتقای سـطح 
فناوری ایـن واحدهای صنعتی شـکل گرفته اسـت.

وی بـا بیـان اینکه در ایـن راسـتا به دنبـال انتقـال دانش فنی 
هسـتیم، بیـان کـرد: هـدف مـا تنهـا وارد کـردن تجهیـز یـا 

دسـتگاه نیسـت و با انتقـال دانـش فنی مشـکل واحدهـا و یا 
ارتقـاء سـطح تولیـد را پیگیـری می کنیم.

معـاون برنامـه ریـزی شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان 
اصفهان افـزود: در این زمینـه دفاتر انتقـال فنـاوری در خارج 
از کشـور از جمله کـره و چین شـکل گرفته اسـت کـه ارتباط 
خیلـی خوبـی بـا آنهـا داریـم و خدمـات خیلـی خوبـی را بـه 

واحدهـا ارائـه می دهیـم.
وی بیـان کـرد: انتظار مـی رود که ایـن حرکت با کشـورهای 

دیگر هـم از طریق تعامـات برقرار شـود.
وحـدت پـور اظهـار داشـت: ۸۷ شـهرک صنعتی مصـوب در 
سـطح اسـتان اصفهان وجود دارد که باالترین آمار در سـطح 
کشـور اسـت و رتبـه اول کشـور در این زمینـه به این اسـتان 

اختصـاص دارد.
وی ادامـه داد: ۷۵ شـهرک صنعتـی اسـتان در حـال بهـره 
بـرداری اسـت و بهـره بـرداری در آنهـا در قالـب ۱۲ هـزار 
قرارداد واگذاری و اشـتغال زایی بـرای ۱۴۰ هزار نفـر به انجام 

رسـیده اسـت.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: آزادسازی و تملک از مهمترین 
قسمت های اجرای پروژه های رینگ چهارم حفاظتی است که الزمه تحقق آن 
همراهی و همکاری دستگاه های مختلف شهری حتی استانداری اصفهان در زمینه 

تأمین منابع مالی و تغییر کاربری های پیشنهادی است. 
اصغر کشاورز راد معاون عمران شهری شهرداری اصفهان در خصوص رینگ چهارم 
حفاظتی شهر اصفهان اظهار کرد: رینگ چهارم یا رینگ حفاظتی شهر اصفهان، 

مجموعه ای از بزرگراه ها و تقاطع های غیرهمسطح است که از تقاطع غیر هم سطح 
سپهبد سلیمانی شروع و با گذر از شمال اصفهان به سمت شهرستان خمینی شهر 
می رود با عبور از اتوبان ذوب آهن، مجدا به سمت کمربندی شرق اصفهان حرکت 
می کند و به تقاطع سپهبد سلیمانی وصل می شود تا شهر اصفهان و ترافیک آن را در 

خودش محصور کند.
وی با بیان اینکه این رینگ حفاظتی در صورت اجرا تحولی در حمل و نقل اصفهان و 
شهرهای اطراف آن خواهد بود، افزود: کاهش اتاف وقت و کاهش مصرف سوخت، 
کاهش بار ترافیکی در مبادی ورودی شهر، کاهش اثرات منفی ترافیک نظیر آلودگی 
هوا و صوت، کاهش بار ترافیکی رینگ سوم، جلوگیری از گسترش بی رویه ساخت و 
ساز، گسترش کمربند سبز اصفهان و حذف صد درصدی ترافیک ماشین های سنگین 

از اهداف اصلی اجرای این پروژه است.
کشاورز راد با اشاره به اینکه طول این پروژه ۷۸.۲ کیلومتر است، خاطرنشان کرد: 
حدود ۴۶ کیلومتر رینگ در محدوده شهر اصفهان و بقیه در شهرهای اطراف از جمله 
خورزوق، شهر ابریشم، درچه، خمینی شهر، دولت آباد و سایر فرمانداری ها قرار دارد؛ 
این رینگ ترافیکی با اتوبان فرودگاه، آزادراه معلم، میدان استقال، بلوار آتشگاه، بلوار 
شهید اشرفی اصفهانی، خیابان بعثت )جاده دولت آباد( بلوار امام رضا، اتوبان ذوب آهن 
و چند دستگاه پل بر رودخانه زاینده رود، تقاطع دارد که تا امروز از ۲۳ دستگاه تقاطع، ۶ 

دستگاه تقاطع آن اجرا شده است.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان، میزان بهره برداری تا پایان خرداد ماه سال 
۱۴۰۱ را حدود ۹ کیلومتر عنوان کرد و افزود: حفظ باالترین استانداردهای الزم مانند 

دوربین های ترافیکی، عائم ایمنی و روشنایی، پیش بینی سرعت تا ۱۲۰ کیلومتر بر 
ساعت و معماری خاص و متفاوت پل های شهید سلیمانی با ستون های منحصر به فرد 

را از جمله ویژگی های متمایز این پروژه است.
وی ادامه داد: فاز ۴۵۰ متر تا ۲ هزار و ۵۰۰ متر رینگ چهارم نیز جز برنامه های امسال 
شهرداری به شمار می رود که قرار بود تا خردادماه ۱۴۰۱ مباحث آزادسازی آن به صورت 
کامل انجام شود که به دلیل افزایش قیمت ها، آزادسازی با کندی پیش می رود و باید 

تصمیماتی در این زمینه اتخاذ تا منابع مالی برای آن قسمت تأمین شود.
کشاورز راد تصریح کرد: آزادسازی و تملک از مهمترین قسمت های اجرای پروژه های 
رینگ چهارم حفاظتی است که الزمه تحقق آن همراهی و همکاری دستگاه های 
مختلف شهری حتی استانداری اصفهان در زمینه تأمین منابع مالی و تغییر کاربری های 

پیشنهادی است.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان ابراز کرد: عملیات اجرایی فاز ۲ هزار و ۵۰۰ 
متر تا ۴ هزار متر رینگ چهارم حفاظتی نیز در دستور کار است و تاکنون ۲۹ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است، البته هنوز آزادسازی اماک این فاز باقی مانده است؛ اما 
شهرداری منطقه ۱۵ تاش می کند تا آزادسازی این محور را تکمیل کند تا عملیات 

اجرایی آن سریع تر انجام شود.
وی با اشاره به فاز سوم رینگ مطرح کرد: طول مسیر در این قسمت شامل ۴.۵ کیلومتر 
می باشد که با پیشرفت واقعی ۱۰۰ درصدی همراه است و در این قسمت شاهد بهره 

برداری از تقاطع غیرهمسطح آفتاب و تقاطع غیر همسطح قهجاورستان هستیم.
کشاورز راد تصریح کرد: اولویت بعدی پروژه حلقه حفاظتی در منطقه ۱۳ و ۵ شهرداری 

اصفهان و شهر ابریشم است، که کیلومتر ۴۵ تا ۶۳ حلقه حفاظتی در این مناطق قرار 
دارد؛ مهم ترین مشکل این بخش، قسمتی به طول ۱.۵ کیلومتر در محدوده تقاطع 
رینگ با اتوبان ذوب آهن )بزرگراه شهید کاظمی( در منطقه ۱۳ شهرداری است؛ چرا 
که در این بخش قسمتی به متراژ ۱۰۴ هزار مترمربع باید آزادسازی شود که عمده 

کاربری های موجود صنعتی، کارگاهی و تجاری است.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه داد: برآوردی که برای آزادسازی این 
قسمت شده است، حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که بار مالی بسیار زیادی برای 
منطقه ۱۳ شهرداری به همراه دارد؛ بنابراین چنین موانعی می طلبد که ما سیاست گذاری 
مشخصی تدوین کنیم؛ در این راستا ابتدا باید شهرداری منطقه منابع و امکانات اطراف 
این مسیر و کاربری های موجود را شناسایی و احصا و به معاونت شهرسازی و مالی 
و اقتصادی پیشنهاد کند تا از محل درآمد تغییر کاربری ها منابع آزاد سازی این پروژه 

محقق شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین قسمت عمده این بخش از حلقه حفاظتی در منطقه ۵ 
شهرداری قرار گرفته است که شامل اراضی ارتش است و اقتضا می کند جلساتی را با 
ارشد نظامی ارتش برگزار کنیم تا تصمیمات و توافقاتی گرفته شود تا مسیری به طول 
۱۰ کیلومتر که در این اراضی قرار دارد آزاد و عملیات اجرایی پروژه از سال آتی آغاز شود.

کشاورز راد اظهار کرد: احداث رینگ چهارم ترافیکی شهر اقدام بسیار بزرگی است و 
اگر این قسمت یادشده انجام شود و رینگ حفاظتی از غرب به جنوب و از جنوب به 
مسیر کمربندی شهر وصل شود، می توان ادعا کرد ۷۰ درصد از بهره دهی رینگ را 

در اختیار داریم.

معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

۵۵ خوشه صنعتی در استان تعریف شد

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

آزادسازی و تملک زمین مهمترین قسمت اجرای پروژه رینگ چهارم

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان مطرح کرد:

ایجاد زیست بوم کسب وکار در اصفهان با اجرای ۹ طرح پیشران اقتصادی

 مسـعود اتحـاد تـوکل، مدیـر اتوماسـیون و ارتباطـات شـرکت با اعـام این 
خبرگفت: آزمایشـگاه کالیبراسـیون مدیریت اتوماسـیون و ارتباطات به عنوان 
متولی پیگیری تأمین اعتبارهای الزم به نتایج کالیبراسـیون در سطح کارخانه، 
 CE تأمین الزامات مورد نیـاز در زمینه کالیبراسـیون در دریافت گواهینامه های
و CRAES بـرای صـادرات محصـوالت کارخانـه بـه اروپـا و همچنیـن اخذ 
پروانه های استاندارد ملی محصوالت، سـال ۱۳۹۴ گواهینامه تأیید صاحیت 
از مرکز ملی تأیید صاحیت ایران در زمینه های دما، فشـار، ابعاد و دورسـنجی 
را اخذ کرد و تاکنون بـا جدیت و تاش مسـتمر، این گواهینامه از سـوی مرکز 

ملی تأییـد صاحیت ایران تمدید شـده اسـت.
وی افزود: آزمایشگاه کالیبراسـیون ذوب آهن اصفهان در دی ماه سال گذشته 
بر اسـاس اباغیه مرکز ملی تأیید صاحیت ایران و بر اسـاس ویرایش ۲۰۱۷ 
اسـتاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ مورد ارزیابی مراقبتی قرار گرفـت که در پی این 

ارزیابی با درخواسـت اعطای اعتبار دوسـاله به این آزمایشـگاه موافقت شد.
مدیر اتوماسـیون و ارتباطات شـرکت تأکیـد کرد: بـا توجه به نقـش و اهمیت 
کالیبراسـیون در فرایندهای تولیدکارخانه، آزمون و کنترل کیفیت، سیاسـت و 
هدف گـذاری آزمایشـگاه کالیبراسـیون ذوب آهن در راسـتای به روز رسـانی 
تجهیـزات و اسـتانداردهای مرجـع مـورد نیـاز، بازسـازی فضاهـای انجـام 
کالیبراسیون در راسـتای تأمین شـرایط محیطی مورد نیاز، برگزاری دوره های 
آموزشـی تخصصی و همچنین تدوام و اسـتمرار سیسـتم مدیریـت کیفیت بر 
مبنای الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ بوده اسـت و تاکنون در این زمینه تاش های 
ثمر بخشـی انجام گرفته اسـت کـه از مجمـوع اقدامـات انجام شـده می توان 
بـه طـرح ریـزی و انجـام برنامه هـای تضمیـن کیفیـت از جملـه شـرکت در 
آزمون های مهارت کالیبراسـیون و کسـب موفقیت در این زمینه اشـاره نمود. 
یکـی از اهداف عالـی که بـرای آزمایشـگاه کالیبراسـیون در نظر گرفته شـده 
اسـت افزایش دامنه تأییـد صاحیت در زمینه جـرم و الکتریکال می باشـد که 
انتظار می رود بـا مسـاعدت های الزم از سـوی مدیریت های مرتبـط با تأمین 
تجهیزات و اسـتانداردهای مـورد نیاز، ایـن مهم نیـز در دوره بعـدی ارزیابی از 

آزمایشـگاه تحقق یابد.
محمود پوری شـعبان نیـز در خصوص ایـن موفقیت گفـت: با توجه بـه انجام 
ارزیابـی مراقبتی بر مبنـای الزامـات اسـتاندارد ملی ایـران- ایزو آی ای سـی 
۱۷۰۲۵ )تجدید نظـر دوم( که بر اسـاس ویرایش سـال ۲۰۱۷ و موفقیت آمیز 
بودن این ارزیابی، آزمایشـگاه مرکزی دریافت تمدید دو سـاله خـود را به مرکز 
ملی تأیید صاحیـت ایران به عنـوان مرجع اعتبار دهی در کشـور درخواسـت 
نمود که پس از بررسی های الزم توسـط گروه تأیید صاحیت آزمایشگاه های 
این مرکز، درخواسـت آزمایشـگاه مرکـزی ذوب آهن اصفهان مـورد پذیرش 

قـرار گرفت.
مدیرآزمایشـگاه مرکزی بیان داشـت: آزمایشـگاه مرکزی درراسـتای تسهیل 
در فراینـد فـروش و اخـذ پروانه هـای اسـتاندارد محصـوالت از سـازمان ملی 
اسـتاندارد ایـران وهمچنیـن تسـهیل درفراینـد اخـذ گواهینامه هـای CE و 
CARES بـرای صـادرات محصـول بـه اروپـا، از سـال ۱۳۹۱ موفق بـه اخذ 
گواهینامه تأیید صاحیـت آزمایشـگاهی از مرکز ملی تأییـد صاحیت ایران 
گردید و تا کنـون تا قبل از انجـام ارزیابی مراقبتی اخیر در سـال گذشـته، در دو 
دوره موفق به تمدیـد این گواهینامـه گردیده بود. در همین راسـتا آزمایشـگاه 
مرکزی بـه عنـوان یکـی از آزمایشـگاه های معتبـر و در برخی مـوارد حتی به 
عنـوان آزمایشـگاه مرجـع در سـطح کشـور، همـواره با تکیـه بر دانـش فنی 
کارکنـان و بهره گیـری از تجهیـزات و دسـتگاه های مـدرن آزمایشـگاهی و 
اسـتمرار بخشـی مناسـب در حفظ و تداوم سیسـتم مدیریت کیفیت، توانسته 
اسـت تصویر ذهنی شـناخته شـده و متناسـب با جایگاه مجتمع عظیـم ذوب 

آهـن اصفهـان در مرکز تأییـد صاحیت ایـران ایجـاد نماید. 

 مریـم محسـنی  گواهینامه هـای تأییـد صالحیـت 
آزمایشـگاه های آزمـون و کالیبراسـیون ذوب آهن 
اصفهان برای دو سـال دیگر از طـرف مرکز ملی تأیید 

صالحیـت ایـران، تمدید شـد.

از سوی مرکز ملی تأیید صالحیت ایران انجام شد؛

تمدید گواهینامه های تأیید صالحیت 
آزمایشگاه های ذوب آهن اصفهان

گفت و گو

رئیس خانه صمت ایران گفت: حقوق 
کارگران ۵۸ درصد اضافه شد که در واقع 
تأمین اجتماعی ۵۸ درصد به ما هزینه اضافه 
تحمیل کرد و به همان میزان که حقوق ها را 
زیاد کردیم به همان اندازه هم باید به بیمه 

پرداختی داشته باشیم.
آیین  در  سهل آبادی  عبدالوهاب  سید 
بزرگداشت روز صنعت در گلپایگان، اظهار 
کرد: دهه تولید و تجارت را به فعاالن 
اقتصادی و رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی 
کشور تبریک می گویم. گایه های زیادی 
داریم، نقد خوب است، اما در شرایطی هستیم 
که همه دشمنان چشم دوختن که ایران 
در زمینه اقتصادی به ِگل بنشیند. موتور 
محرکه اقتصاد تولید است و سنگرنشینان 

آنان صنعتگران و تولیدکنندگان هستند.
وی ادامه داد: باید تاش کنیم که نا امیدی 
ایجاد نکنیم و همه باید دست به دست هم 
دهیم تا از این گردنه صعب العبور بگذریم، 
اما ما هم انتظار داریم و خواهشمان از 
مجلس و دولت این است که در شرایط 
موجود سنجیده تر عمل کنند. در ابتدای 
سال برای دولت پیشنهاد افزایش حقوق 
کارگران که حق مسلم آنها است را داشتیم، 
اما چنان تورم افزایش پیدا کرد که همان 
میزان افزایش حقوق کارگران بار سنگینی 
بر تولیدکنندگان هم تحمیل کرد، اما باز 
هم کارگران نتوانستند یک سفره آرام و 
راحتی داشته باشند و دالالن، فاسدان و 
سوءاستفاده گران به هر روشی بود از این 

فرصت سوءاستفاده کردند.
رئیس خانه صمت ایران گفت: حقوق 
کارگران ۵۸ درصد اضافه شد که در واقع 
تأمین اجتماعی ۵۸ درصد به ما هزینه اضافه 
تحمیل کرد و به همان میزان که حقوق ها را 
زیاد کردیم به همان اندازه هم باید به بیمه 

پرداختی داشته باشیم.
سهل آبادی افزود: جامعه صنعتی ما خود را 
در کرونا ثابت و با تغییر خط و کار شبانه روزی 
ماسک و نیازهای بهداشتی را فراهم و تولید 
کردند و در این راستا دانش بنیان ها وارد 
صحنه شدند. امسال همه تصور می کردند 
کارفرمایان ریزش نیروی زیادی داشته 
باشند، اما میزان آن با پارسال خیلی تفاوتی 
نکرد و این نشان از همت تولیدکنندگان 

است.
وی تصریح کرد: وظیفه حفظ اشتغال 
و پویا نگه داشتن اقتصاد را داریم، اما 
خواهش می کنیم سر به سر ما نگذارید، 
به ما می گویید رزمندگان جبهه اقتصادی 
پس به ما هم قدری مانند رزمندگان جنگ 
تحمیلی نگاه کنید نمی گوییم برای ما 
هم بیمارستان خاتم االنبیا بسازید، اما 
جور دیگری با ما رفتار نکنید. نباید برای 
۵۰ میلیون تومان بدهی یک کارخانه، 
۴۲ حساب آن مجموعه تولیدی که دارای 

چندین هلدینگ است بسته شود.
رئیس خانه صمت ایران، یادآور شد: پول 
قدرت می آورد و علم شهرت، اما تنها چیزی 
که ماندگار است کاری است که برای مردم 
انجام شود. به خود می بالیم که سفره ای 
را گسترده کردیم که پدری خجالت زن و 
بچه خود را نکشد و تا پای جان برای آن 

ایستاده ایم.

تأمین اجتماعی هزینه های 
کارگران را تقبل نمی کند

رئیس خانه صمت ایران:

خبراول
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نایب رئیس انجمن صنعت پخش استان اصفهان گفت: اگرچه تحریم های 
خارجی آثار خود را دارند، اما محدودیت های داخلی و قوانین ضد و نقیض 

موجود به ویژه در دو سال اخیر چالش عمده صنایع است.
حسین همتی نژاد درباره شرایط صنعت و عملکرد صنایع در کشور، اظهار کرد: 
زمانی صحبت از تحریم های خارجی بود که صنایع کشور را با محدودیت 
مواجه کرده، اما واقعیت این است که بخش عمده چالش های ما تحریم از 

داخل است.
وی افزود: قوانین ضد و نقیض موجود به ویژه در دو سال اخیر اعمال شده که از 

سوی دستگاه های دولتی کارشناسی شده نیست. کاربران و کاربلدان صنایع 
اعام آماده کردند تا دستگاه های نظارتی و دولتی بتوانند از پتانسیل های 
کارشناسی شده بخش خصوصی کمک بگیرند. اینگونه می توان از آزمون و 

خطاهای پرهزینه جلوگیری کرد.
وی با تاکید بر لزوم تسهیل گری در داخل کشور، تصریح کرد: تحریم های 
خارجی آثار خود را دارند، اما تحریم های داخلی گرفتاری بیشتری برای صنعت 
به وجود آورده است. بخش خصوصی انصافًا همیشه پیشکسوت و پیشگام در 

حل مشکات صنایع است.

همتی نژاد خواستار رفع موانع و تسهیل گری از دستگاه حاکمیت شد تا ایجاد 
انگیزه برای کارآفرینی شود.

وی با اشاره به آثار مخرب نوسانات ارزی بر بازار صنایع، یادآور شد: نوسانات 
ارز کل جامعه را تحت تأثیر قرار داده و صنعت نیز از آن مستثنی نیست.

عضو هیئت مدیره انجمن پخش استان اصفهان همچنین درباره توافق برجام 
و پیامدهای آن، تأکید کرد: اگر برجام با توجه به مصالح کشور به سرانجام 
برسد، امید داریم که حتمًا به مصلحت صنایع بوده و در صورت به نتیجه 

رسیدن، در توفیقات اقتصادی داخلی و کارآفرینان مثمر ثمر خواهد بود.

نایب رئیس انجمن صنعت 
پخش استان اصفهان:

صنایع گرفتار 
تحریم های 

داخلی است
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از طبیعت  اتحادیه جهانی حفاظت  عضو 
و منابع طبیعی IUCN با اشاره به خسارت 
ساالنه حدود ۸ میلیارد دالری بحران های 
گفت:  استان،  اقتصاد  به  زیست محیطی 
چراغ های قرمز بحران های محیط زیست 
در اصفهان بیش از پیش روشن شده و باید 
جدی تر به این بحران ها و آینده آن ها اندیشید، 
چراکه اگر امروز فکری نشود، فردا دیر خواهد 

بود.
علوم  دکتری تخصصی  نسب،  فرح  امیر 
و مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، 
زیستگاه ها و تنوع زیستی در گفت وگو با ایسنا، 
زیست محیطی  چالش های  مهم ترین  به 
اصفهان در شرایط کنونی اشاره و اظهار 
چالش  و  اولویت  مهم ترین  مسلمًا  کرد: 
محیط زیستی در استان اصفهان، در حال 
حاضر بحران آب و پیامدهای ناشی از آن 
افت  رودخانه،  بستر  است. خشک شدن 
شدید زمین های زیر سطح کشت به دلیل 
خشک سالی در بستر زاینده رود، تغییرات 
اقلیمی و آب و هوایی، کاهش میزان بارندگی و 
رطوبت مطلوب، افت شدید ورودی های آب به 
پشت سد زاینده رود، از مهم ترین پارامترهای 
بحران آب در استان است که پیامدهای 
جبران ناپذیر بسیاری را در پی خواهند داشت.

وی از پیامدهای بحران آب در استان، به 
خشک سالی های پی درپی، خشک شدن تعداد 
زیادی از گیاهان حاشیه زاینده رود از سرچشمه 
تا پایاب اشاره کرد و افزود: بسیاری از این 
گیاهان تثبیت کننده خاک و بسیار ارزشمند 

هستند.
این استاد دانشگاه یکی دیگر از پیامدهای 
بحران آب در استان اصفهان را عدم وجود 
رطوبت کافی در سطح اکوسیستم شهر و در 
نتیجه تشدید خشکی و عدم بارندگی های 
مطلوب برشمرد و افزود: مسلمًا بحران آب، 
افت شدید زمین های زیر سطح کشت را در 
اقلیمی که یکی از مهدهای کشاورزی بوده 
تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این شرایط 
حق آبه محیط زیست و حق آبه ای که حق 
کشاورزان شرق اصفهان بوده و مستندات 
آن نیز از گذشته های دور در طومار شیخ 
بهایی موجود است تضییع شده که مسلمًا از 
پیامدهای آن، مهاجرت کشاورزان از روستاها 

به شهرها خواهد بود.
بحران  گاوخونی؛  خشکی   •
ریزگردهای آلوده به انواع آالینده های 

مضر
وی یکی دیگر از مشکالت محیط زیستی 
استان اصفهان را اوج گیری بحران در تاالب 
بین المللی گاوخونی و وضعیت فعلی آن عنوان 
کرد و گفت: اگر تاالب گاوخونی احیا نشود، 
عالوه بر احتمال خروج آن از کنوانسیون 
لمللی تاالب ها )رامسر(، قطعًا بحران  بین ا
جبران ناپذیر دیگری تعداد زیادی از ساکنان 
اطراف تاالب و کالن شهر اصفهان را در 
خواهد گرفت، و آن بحران ریزگردهای آلوده 

به انواع آالینده های مضر خواهد بود.
فرح نسب با اشاره به قرارگیری تاالب 
بین المللی گاوخونی در یک اکوسیستم خشک 
و شکننده، تصریح کرد: این تاالب می تواند از 
گسترش کویر و بیابان جلوگیری کند، اما در 
حال حاضر حال خوشی ندارد و به عنوان یک 

مشکل اولویت دار در استان مطرح می باشد.
متخصص علوم منابع طبیعی و محیط زیست 
اظهار کرد: بیشترین مصرف آب در استان 
و حتی در کشور مربوط به بخش کشاورزی 
است و صنایع و سایر مصارف دیگر در 

اولویت های بعد قرار می گیرند. یکی از دالیل 
مهم بخش کشاورزی در مصرف آب در استان، 
کشت محصوالتی است که نباید در این اقلیم 
کاشته شوند، زیرا که نیاز آبی باالیی دارند 
و عمومًا برای کشت، به روش های غرقابی 

نیازمندند.
وی راهکارهای مقابله با مصرف آب در بخش 
کشاورزی را حذف کشت های نامناسب، 
رعایت الگوی کشت متناسب با اقلیم اصفهان، 
وضعیت آب و هوایی و ظرفیت آبی هر منطقه، 
تغییر روش های کشت و الگوهای مصرف 
و ایجاد محدودیت ها در عرصه کشاورزی 
و همچنین بهره گیری از فناوری هایی که 
به افزایش بهره وری آب در مزرعه یا باغ 
می انجامد، از قبیل آبیاری قطره ای و تحت 
فشار برشمرد که همه این راهکارها نیاز به 
آگاه سازی و آموزش توسط مسئوالن و فعاالن 

در این حوزه دارد.
افسردگی  زاینده رود؛  خشکی   •

انسان ها و مهاجرت پرندگان
این استاد دانشگاه و فعال محیط زیست یکی 
دیگر از پیامدهای خشکی در بستر رودخانه 
را عالوه بر مواردی که اشاره شد، افسردگی 
ساکنان و گردشگران داخلی و خارجی و 
حس تأسف و ناراحتی آن ها عنوان کرد و 
افزود: خشکی بستر زاینده رود مانع مهاجرت 
پرندگان به بستر بزرگ ترین رودخانه فالت 
مرکزی ایران به علت عدم وجود آب و سالمت 

در اکوسیستم شده است.
• کلکسیون آلودگی هوا، آب، خاک، 

آلودگی های نوری، صوتی، دیداری
وی ادامه داد: در کنار بحران آب که یک 
اولویت مهم و بحرانی عظیم در استان 
اصفهان است، یکی دیگر از چالش های 
زیست محیطی اصفهان تنوع آلودگی همچون 
آلودگی هوا، آب، خاک، آلودگی های نوری، 
الکترومغناطیسی، صوتی، دیداری و ... در 
سطح استان است که از بین همه این موارد که 
بحران های بزرگی را به بار آورده اند، آلودگی 

هوا از همه ملموس تر است.
فرح نسب خاطرنشان کرد: باوجود نظارت ها 
حفاظت  کل  اداره  مداوم  پایش های  و 
محیط زیست استان اصفهان و آزمایشگاه های 
معتمد وابسته به سازمان محیط زیست بر روند 
خروجی های صنایع آالینده، در قالب نظارت 
و بازدیدهای مکرر فصلی از صنایعی که طرح 
خود اظهاری دارند، و همچنین تردد وسایل 
نقلیه عمومی، باز هم شاهد آلودگی های 
عظیمی در استان هستیم. متأسفانه برخی 
صنایع در استان شبانه دستگاه های خود را 
روشن کرده و آالینده های بسیاری را از طریق 
خروجی های خود، وارد جو می کنند که در 
این زمینه باید نظارت های بیشتری از سوی 
مسئوالن انجام شود. الکتروفیلترها، بگ 
فیلترها، اسکرابرها، سایکلون ها و... در صنایع 
باید مورد نظارت و پایش دقیق تری قرار 
بگیرند. از طرفی آالینده هایی همچون بنِزن، 
تولوئِن، زایلِن، آزبست، سرب و موارد دیگر، 
سالمت محیط زیست و انسان ها را تهدید 
می کنند که در روزهایی که به عنوان روزهای 
آلوده اعالم می شوند، گاهی درصد آن ها را بر 
روی تابلوی ایستگاه های ترافیکی سطح شهر 

و اطراف میادین بزرگ می بینیم.
عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران 
در این حوزه نیز به برخی از راهکارهای قابل 
اجرا از سوی مسئوالن اشاره و تصریح کرد: در 
اولویت آموزش، جایگزینی موتورسیکلت های 
برقی و جمع آوری موتورسیکلت های دودزا، 

جمع آوری خودروهای فرسوده و دودزا، انجام 
معاینات فنی به طور کامل و تبیین و تعریف 
خودروهایی با باالترین استانداردها و سازگار 
با محیط زیست، استفاده از سوخت های سبز، 
ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و آموزش های 
راهبردی به عموم مردم و نهادها، ایمن سازی 
اتمام  دوچرخه سواران،  تردد  مسیرهای 
پروژه قطار شهری، توسعه اتوبوسرانی در 
استان و شناسایی و جمع آوری اتوبوس های 
فرسوده و دودزای شهری و بین شهری، 
ایجاد کمربندهای سبز در شهر اصفهان و 
حاشیه آن، آموزش به معماران و طّراحان و 
در نتیجه طراحی سازه هایی همگام با طبیعت 
و محیط زیست با استفاده از بام های سبز، 
دیوارهای سبز و تراس سبز با در نظر گرفتن 
رقوم متنوع گیاهی، مقاوم به کم آبی و ... از 

جمله این راهکارهاست.
زیرزمینی،  آب  سفره های  افت   •

فرونشست و فروریزش زمین
مشکالت  و  اولویت ها  دیگر  از  وی 
بافت های  به  را  استان  در  محیط زیستی 
فرسوده، فرونشست و فروریزش های بسیار 
زیاد بر اثر افت سفره های آب زیرزمینی اشاره 
کرد که یکی از علت های عمده فرونشست 
و فروریزش زمین می تواند حفر چاه های 
غیرمجاز و برداشت های آب بیش از ظرفیت 
قابل تحمل محیط باشد. همچنین می توان به 
بحران سالمت و فرسودگی شبکه فاضالب 

شهری اصفهان اشاره کرد.
این استاد دانشگاه یکی دیگر از مهم ترین 
فاجعه  عنوان  با  محیط زیستی  مشکالت 
محیط زیست را بحران زباله برشمرد و گفت: 
مسلمًا روند رشد جمعیت رو به افزایش است و 
در نتیجه تولید، مصرف و مدیریت پسماندها 
نیز سخت تر. از طرفی باید فرهنگ حفاظت 
از محیط زیست در جامعه دقیق تر تعریف و 

توصیف شود.
فرح نسب به راهکارهای مدیریت پسماند 
اشاره و تصریح کرد: باال بردن سطح فرهنگ 
جامعه و اعمال جریمه هایی برای ریختن زباله 
توسط مردم در طبیعت، در اختیار قرار دادن 
کیسه های زباله تجزیه پذیر توسط مسئوالن 
به مردم و تعریف این کیسه ها در فروشگاه ها، 
میوه فروشی ها و ...، کاهش و یا حتی عدم 
استفاده از ظروف یک بارمصرف پالستیکی 
تولیدشده از مواد اولیه نفتی، آموزش عموم 
مردم به فرهنگ تفکیک زباله، کاهش مصرف 
و بازیافت که مسلمًا این کار به طور مستقیم و 
غیرمستقیم موجب صرفه جویی در مصرف 
انرژی، کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از 
پراکنده شدن موادی چون پالستیک در 
طبیعت می شود و زیان های جبران ناپذیری 
بر آب، خاک و موجودات زنده خواهد گذاشت.

پایه گذار گردشگری کودک و نوجوان در 
طبیعت در استان اصفهان، با اشاره به اینکه 
ساالنه در حدود ۱۳۰ میلیون کتاب توسط 
دانش آموزان ایرانی استفاده می شود، گفت: 
بازیافت این تعداد کتاب می تواند به حفظ 
منابع طبیعی کمک کند، چراکه با بازیافت 
یک تن کاغذ می توان از قطع ۱۳ درخت، 
۴۱۰۰ کیلووات ساعت برق، ۳۱۷۸۰ لیتر آب، 
۲/۵ بشکه نفت، ۴ هکتار زمین قابل کشت، 

محافظت و صرفه جویی نمود.
وی در مجموع کاهش میزان نزوالت جوی 
و ایجاد تنش های آبی شدید، سوء مدیریت و 
بهره وری پایین در مدیریت آب، حفر بی رویه 
چاه، عدم توجه به مدیریت حوضه آبریز 
زاینده رود، الگوهای کشت نامناسب و مصرف 

آب در کشت محصوالتی که هیچ گونه توجیه 
اقتصادی ندارند، فرونشست و فروریزش های 
گوناگون، استقرار صنایع آب بر در اقلیم خشک 
استان اصفهان، بی توجهی به مسائل اقلیمی 
و جغرافیایی، بی توجهی به آلودگی منابع آب 
شیرین حاصل از آالینده های کشاورزی و 
صنعتی، فرسودگی شبکه های آب شهری، 
تنوع و شدت آلودگی های محیط زیستی و... 
را از مهم ترین چالش های محیط زیستی 

اصفهان در شرایط فعلی عنوان کرد.
این متخصص و فعال محیط زیست با یادآوری 
اینکه تعداد زیادی از مخاطرات طبیعی که 
در جهان آن ها را جزو مخاطرات جدی در 
نظر می گیرند، در استان اصفهان نیز وجود 
دارند، گفت: چراغ های قرمز بحران های 
محیط زیست در این کالن شهر بیش ازپیش 
روشن شده اند و باید جدی تر به این بحران ها 
و آینده آن ها اندیشید، چراکه اگر امروز فکری 

نشود، فردا دیر خواهد بود.
وی ریشه بحران های زیست محیطی اصفهان 
را در مدیریت ناکارآمد در حوزه های مختلف 
محیط زیست در کالن شهر اصفهان، نبود 
نظارت های کافی در بخش های مختلف، عدم 
سواد محیط زیستی کافی در خصوص آمایش 
سرزمین، ظرفیت بُرد یا ظرفیِت قابل تحمل 
محیط و توجه به توسعه پایدار، تأخیرها و 
وقت گذرانی های بی دلیل در خصوص اجرای 
عملی مسائل محیط زیستی، تخصیص منابع 
 .. مالی ناکافی به مسائل محیط زیستی و .

دانست.
• چالش های زیست محیطی و بروز 

فاجعه انسانی
این  تبعات  اینکه  بر  تأکید  با  نسب  فرح 
چالش های زیست محیطی برای اصفهان 
بروز فاجعه انسانی خواهد بود، گفت: مطمئنًا 
بحران های  و  مسائل  برای  اقدامی  اگر 
محیط زیستی استان صورت نگیرد، فاجعه ای 
انسانی ساکنان این استان را در خواهد گرفت. 
فاجعه ای همچون فرونشست های متعدد 
که اتفاقًا اخبار آن، با فاصله کمی به گوش 
می رسد. افزایش آمار مشکالت تنفسی مزمن 
و مرگ ومیر ناشی از شدت آلودگی هوا و 
استنشاق انواع آالینده ها، ریزگردها و ذرات 
معلق، کاهش رطوبت در اقلیم اصفهان و بروز 
انواع بیماری ها از دیگر تبعات چالش های 

زیست محیطی برای مردم می باشد.
جوابگو  کوتاه مدت  راهکارهای   •

نیست
دکتری تخصصی علوم و مهندسی محیط 
زیست و منابع طبیعی، زیستگاه ها و تنّوع 
با  مقابله  راهکارهای  مورد  در  زیستی 
بحران های زیست محیطی اصفهان توضیح 
داد: راهکارهای کوتاه مدت، آن چنان دیگر 
جوابگو نخواهند بود، چراکه در بخش هایی، به 
اوج بحران رسیده ایم. البته که همیشه درگیر 
کردن جوامع در امر حفاظت از محیط زیست 
طریق  از  شهرنشینی  اکوسیستم های  در 
آموزش و تغییر در رفتار و آگاه سازی، گزینه 
مناسبی در ارتقای کیفیت زندگی در بسیاری از 

کالن شهرهای دنیا بوده است.
و  خودروها  جمع آوری  و  شناسایی  وی 
ناوگان فرسوده حمل ونقل عمومی، کنترل 
و نظارت های شبانه روزی صنایع آالینده و 
آموزش های اجباری در خصوص تفکیک زباله 
را از دیگر راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت 
برشمرد و افزود: اما اکنون راهکارها بیشتر باید 
میان مدت و بلندمدت باشند. ساالنه حدود ۸ 
میلیارد دالر به دلیل مسائل محیط زیستی، به 
اقتصاد استان خسارت وارد می شود که برای 
حل آن باید در مسیر توسعه پایدار به حفظ 

محیط زیست توجه کرد.
• تشکیل واحد صرفه جویی با عنوان 

پلیس آب
عضو اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و 
منابع طبیعی IUCN با بیان اینکه توسعه 
پایدار همیشه راه حل هایی برای الگوهای 
ساختاری، اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه 
می دهد، گفت: می توان به تشکیل یک واحد 
صرفه جویی آب با عنوان "پلیس آب" اشاره 

کرد.
وی توضیح داد: پلیس آب می تواند با هدف 
آموزش عموم نسبت به اهمیت آب و نحوه 
صرفه جویی در مصرف آن و همچنین نظارت 
بر روند اجرای مصوبات محدود کننده آب 
توسط عموم مردم فعالیت کند. همچنین 
اعمال و افزایش جریمه روزانه مشترکین 
پرمصرف که بیش ازحد مجاز از آب برای 
مصارفی چون آبیاری و یا شستن خودروها 
و سطح کوچه های خود، استفاده می کنند 
می تواند توسط پلیس آب انجام گردد. در 

این راستا می توان فرهنگ استفاده از آب 
خاکستری که از بقایای شست و شوی میوه ها، 
سبزیجات، شستن ظروف و... به دست می آید، 
جهت آبیاری بهره برد و حتی در صنایع نیز 
آبیاری های فضای سبز توسط پساب تصفیه 
شده کارخانه در حوضچه های تصفیه انجام 
پذیرد که البته برخی از صنایع استان به این 

شکل عمل می کنند.
این استاد محیط زیست راهکار مهم دیگر را 
خشک کردن چمن های با نیاز آبی باال در 
سطح شهر و جایگزین کردن گونه هایی از 
چمن های طبیعی و کاشت گیاهانی با مقاومت 
بیشتر به کم آبی دانست و توضیح داد: آبیاری 
چمن های سطح شهر استان و نیاز آبی باالی 
آن ها می تواند در آینده ای نزدیک به شدِت 

بحران آب در استان بیفزاید.
فرح نسب اجرای راهکارها با نظارت و به 
توسط متخصصان را از راهکارهای میان مدت 
برای مقابله با بحران های زیست محیطی 
اصفهان برشمرد و افزود: مقاالت بسیار و 
تجربیات فراوانی در کشورهای توسعه یافته 
وجود دارد که حکایت از احیای یک اکوسیستم 
و ترمیم سفره های آبخوان آن دارد، که اگر 
بودجه ها و اعتبارات الزم و کمی اعتماد به 
متخصصین و صاحب نظران تخصیص داده 

شود، غیرممکن، ممکن خواهد شد.
مؤلف کتاب سالمت، بهداشت و صیانت 
آموزش  بر  خاتمه  در  زیست  محیط  از 
مردم از سوی سازمان های متولی حفاظت 
محیط زیست، متخصصان و فعاالن حوزه 
محیط زیست، تأکید و خاطرنشان کرد: 
مردم می توانند با مدیریت و صرفه جویی 
در مصرف آب، استفاده از وسایل حمل ونقل 
عمومی، تفکیک صحیح زباله، استفاده از 
به جای کیسه های  پارچه ای  کیسه های 
پالستیکی و عدم استقبال از خرید ظروف 
پالستیکی و یک بارمصرف و در کنار همه 
این موارد، مطالبه گری از مسئوالن، برای 
حفظ زیست بوم و محیط زیست خود تالش 
کنند. امیدوارم همه حفاظت از محیط زیست 
را وظیفه خود بدانیم و از پهنه تنها سپهر 
حیات بخشمان زمین که تنها سکونتگاه فعلی 
انسان است، به درستی و به امانت حفاظت 
کنیم، تا آیندگان از ساکنین فعلی زمین، به 

نیکی یاد کنند.
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اخیراً درسلطح پایتخت مشلاهده شلده کله خودروهای پورشله با پلالک گذر 
موقلت درحلال تلردد هسلتند درحالی کله طبلق بخشلنامه گمرک درسلال 
۱۳۹۶ ورود برخلی برندهلا حتی بله صورت گذرموقلت، ممنوع اسلت؛ همین 
موجب واکنش هایی شلد. پیگیلری جریلان این خودروهلا از گملرک ایران با 
ایلن اعالم به ایسلنا هملراه بود که ایلن تردد غیلر قانونی نبلوده و بلا اطالع و 

مجلوز صادر شلده از سلوی گمرک انجام شلده اسلت.
طبلق اعلالم وکیللی مدیلر کل دفتلر واردات گملرک ایلران ایلن خودروهلا 

مربلوط بله هموطنان مقیلم اوکرایلن بلوده که با بلروز جنلگ در این کشلور 
ناگزیر به ترک این کشلور شلده اند، از ایلن رو با توجه بله تاکیداتی کله وزارت 
امور خارجله و مقامات کشلور بلرای ایجاد تسلهیالتی بلرای آنها در شلرایط 
اضطلراری پیلش آملده داشلته اند، گملرک نیلز اجلازه ورود موقت خلودرو را 

داده اسلت.
آن طلور کله وکیللی گفتله در مجملوع بلرای سله دسلتگاه و صرفلاً از مبلدأ 
اوکرایلن و از طریلق گملرک بلازرگان مجلوز ورود موقت صادر شلده اسلت.

ایلن ممنوعیت تلردد بله بخشلنامه ای کله در دی ملاه سلال ۱۳۹۶ از سلوی 
مرکلز واردات و املور مناطلق آزاد و ویلژه به گمرک هلای اجرایی ابالغ شلده 
اسلت بلر می گلردد، طبلق آن، ورود موقلت خودروهای سلواری بلا برندهای 
پورشله، هامر، مازراتی، بوگاتی، خودروهلای تشلریفاتی و خودروهای لوکس 
امکان پذیلر نیسلت، از ایلن رو نبایلد گملرک پروانله ورود موقلت جهلت این 
خودروهلا را صادر کنلد و حتلی تمدید مدت تلردد آنهلا و موافقت بلا ورود این 
خودروها تحلت صحابلت کارنله دوپاسلاژ )مجلوز ورود( ممنوع خواهلد بود.

جوالن پورشه های 
اکراین در 
خیایان های تهران

گذرموقت ها با وجود قانون 
ممنوعیت حاشیه سازی کردند؛

گفتوگو

ISFAHAN
N E W S

هشدار نماینده سابق مجلس خطاب 
به سکان داران اقتصاد:

یک زمان مسکن و 
ماشین آرزو بود

حاال غذا
براهیملی   دریـا وفایـی  عللی ا
نماینده سلابق ملردم اسلتان مرکزی 
در مجلس شورای اسلالمی در گفتگو 
بلا ملا، بلا رقت بارتلر خوانلدن اوضاع 
معیشلتی ملردم در دوللت سلیزدهم 
گفلت: اگلر تلا پیش ازایلن خریلدن 
خانله و خلودرو بلرای ملردم آرزو 
بلود، اآلن تهیله نلان و غذا برایشلان 

رؤیایلی شلده اسلت.
وی بابیلان اینکله »بلرای بیلان 
دردهلا باکسلی تعلارف نداریلم«، 
ملردم  معیشلت  کلرد:  تصریلح 
به شلدت دچار آسلیب شلده و اوضاع 
بخلش قابل توجهلی از جامعله اعلم 
آسلیب پذیر  اقشلار  و  متوسلط  از 
دارنلد زندگی شلان را به سلختی و 
می کننلد. طلی  نفس نفس زنلان 

ایلن نماینلده مجللس دهلم ادامله 
داد: یک زمانلی هزینه هلای مسلکن، 
بهداشلت و دارو و درملان و پوشلاک 
مطلرح بلود وللی حلاال هزینه هلای 
تغذیله ای سرسلام آور شلده. ملا جلزء 
کشلورهایی بودیلم کله در تأمیلن 
خوردوخوراک مردم چندان احسلاس 
سلختی نمی کردنلد و تهیله منلزل و 
ماشلین برایشلان دغدغه بود اما اآلن 
بلرای سلیر کلردن شکمشلان دچلار 

ند. مشلکل شلده ا
ابراهیملی گفت: گوشلت قرملز ۲۵۰ 
هزارتومانلی شلوخی نیسلت. در یک 
مقطلع ملرغ و تخم ملرغ آن هلم بله 
علت امتناع ملردم از خریلد و تولیدی 
کله از قبلل داشلتیم و یک مقلدار هم 
واردات انجام شلد، قیمت کمی پائین 
آملد املا اصلاًل پایلدار نبلود و دوبلاره 

قیمت هلا افزایلش یافلت.
ایلن سلخنگوی سلابق کمیسلیون 
شلورای  مجللس  در  کشلاورزی 
اسلالمی بیلان داشلت: اگلر کسلی 
مانند مردم گوشله و کنار بازار را درک 
کلرده باشلد هیلچ موقلع شلعارهای 
توهملی نخواهلد داد. اآلن کاملاًل 
واضلح و روشلن اسلت کله زندگی بر 
ملردم بیش ازآنچله می بینیم سلخت 
و دشلوار شلده اسلت. افلرادی کله 
ایلن حقیقلت را کتملان می کننلد، یا 
واقعلًا چشلم و گلوش سلالمی ندارند 
یلا عالقه مند بله دروغ پردازی اسلت.

وی خطلاب بله برنامله ریلزان ارشلد 
اقتصلادی گفلت: نبایلد فراملوش 
کنیلم کله تلاب آوری ملردم در برابلر 
کمبلود  و  حمل ونقلل  مشلکالت 
فضای سلکونت، شلاید خیلی بیشلتر 
از تلاب آوری بلرای تأمیلن غذاسلت. 
اگلر بلا همیلن فرملان و سلبک 
و سلیاق پیلش برویلد و ملردم را در 
برابلر موضوعلات اقتصلادی حمایت 
ننلد حداقلل ملواد  نکنیلد کله بتوا
موردنیاز بدنشلان را تهیه کننلد، قطعًا 
کشلور در آینلده نه چنلدان طوالنلی 
خسلارت های سلختی را باید متحمل 

شلود.
ابراهیملی خاطرنشلان کلرد: اینکله 
و  خلوب  »ملردم  بگوییلم  ملدام 
نجیبلی داریم و پشلت مسئوالنشلان 
منسلوخ  نسلخه ای  ایسلتاده اند«، 
اسلت و برایشلان نان و غلذا وزندگی 

. د نمی شلو

چراغ های قرمز بحران های زیست محیطی در اصفهان روشن شده است
هشدار عضو اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی:



رئیـس اداره امـور بیابـان اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیزداری اسـتان اصفهـان گفت: ۲۶ درصد مسـاحت 
اسـتان تحت فرسـایش بـادی اسـت و در اصفهـان ۱۴ 
کانـون بحـران فرسـایش بـادی شناسایی شـده اسـت.

بیابان زایـی فرآینـدی اسـت کـه طـی آن زمین هـای 
حاصلخیـز بـه بیابـان تبدیـل می شـوند و ایـن فرآینـد 
معمواًل نتیجـه خشکسـالی، جنگل زدایی یا کشـاورزی 
نامناسـب اسـت. هنگامی کـه بیابان زایـی رخ می دهد، 
بهـره وری بیولوژیکـی از بیـن مـی رود. رونـد روزافزون 
تخریـب منابـع طبیعـی در بسـیاری از نقـاط جهـان، 
تهدیـدی جـدی بـرای بشـریت محسـوب می شـود. 
بیابان زایـی به عنـوان یکـی از مظاهـر ایـن تخریـب، 
کشـورهای در حال توسـعه و توسـعه یافته را تحت تأثیر 
قرار داده اسـت. در اجـاس ریو زمیـن در سـال ۱۹۹۲، 
بیابان زایـی به عنـوان یکـی از بزرگ تریـن چالش هـای 

توسـعه پایدار شـناخته شـد.
معاونـت پژوهشـی دانشـکده مهندسـی منابـع طبیعی 
دانشـگاه صنعتـی اصفهان بـا همـکاری کمیتـه علم و 
فنـاوری کارگروه مقابله بـا بیابان زایی نشسـت علمی به 
مناسـبت روز جهانی مقابله بـا بیابان زایـی را برگزار کرد.

مهـدی عالی پـور، بیابان زایـی )تخریـب سـرزمین( و 
خشک سـالی را یکـی از مهم تریـن چالش هـای جهانی 
قرن بیسـت و یکم نام برد و به ایسـنا، گفـت: بیابان زایی 
به همـراه آلودگی هـای زیسـت محیطی، رشـد بی رویه 
جمعیـت، انقـراض گونه هـای گیاهـی و جانـوری، عدم 
امنیـت غذایـی، تغییـرات اقلیمـی، کمبـود منابـع آب 
شـیرین، جهان گرمایـی، فقـر و بیماری های ناشـناخته 

تهدیدهایـی بـرای جهـان عصـر حاضر ما هسـتند.
وی بیابان زایـی را این گونـه تعریـف کـرد: بیابان زایـی، 
تخریـب سـرزمین در مناطـق خشـک، نیمه خشـک 
و خشـک نیمـه مرطـوب ناشـی از عوامـل محیطـی و 

فعالیت هـای انسـانی UNCCD اسـت.
• وضعیت حوضه های آبریز کشور

رئیـس اداره امـور بیابـان اداره کل منابـع طبیعـی 
و آبخیـزداری اسـتان اصفهـان در توضیـح وضعیـت 
حوضه های آبریز کشـور، گفت: ۲۵.۴ درصد فراخشـک، 
۳۹.۵ درصد خشـک و ۲۵.۴ درصد نیمه خشک هستند و 

تنهـا ۱.۲ درصـد بسـیار مرطوب اسـت.
عالی پـور بابیـان اینکـه ۰.۸ درصد اسـتان جنـگل و ۳۰ 
درصـد آن را بیابـان تشـکیل داده اسـت، تصریـح کرد: 

۸.۷ درصد کشـور جنـگل و ۲۰.۰۸ درصد بیابان اسـت. 
درحالی کـه در دنیا ۳۳ درصـد را جنـگل و ۱۰.۲ درصد را 

بیابان شـامل می شـود.
وی مهم تریـن عوامـل تخریـب سـرزمین در ایـران را 
عوامـل محیطـی شـامل عوامـل اقلیمـی، سـازندهای 
شـور و بایـای طبیعـی نـام بـرد و توضیـح داد: ایـران 
روی کمربنـد خشـک جهـان واقـع و دارای گرم تریـن، 
خشـک ترین و شـورترین کویرهـای تابسـتانی جهـان 
اسـت. زمان و میـزان بارندگی سـاالنه، متوسـط تبخیر 
سـاالنه زیاد، سـرعت و فراوانی نسـبتاً باالی باد )تا ۲۰۰ 
روز در سـال و تا سـرعت ۱۴۷ کیلومتر در سـاعت( دوره 
برگشـت کوتاه خشک سـالی )حتی ۳ تا ۵ سـال( وسعت 
اراضی بـا اقلیـم خشـک وفراخشـک از عوامـل اقلیمی 

هسـتند که در تخریـب ایـران نقـش دارند.
رئیـس اداره امـور بیابـان اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری اسـتان اصفهـان، ادامـه داد: سـازندهای 
شـور، قلیایی، تبخیـری و گنبدهـای نمکی حسـاس به 
فرسـایش و بایـای طبیعـی همچـون لغـزش ورانش 
زمیـن و سـیل نیـز از دیگـر عوامـل تخریـب سـرزمین 

هسـتند. همچنین رشـد نامتوازن جمعیت، بهره برداری 
بیش ازحـد از منابـع آب هـای زیرزمینـی، بیـان منفی 
آب دشـت ها، افت سـطح سـفره و شـور شـدن آب های 
زیرزمینـی، آلودگـی آب هـای زیرزمینـی از طریـق 
پسـاب های صنعتـی، شـهری و کشـاورزی( ناشـی از 
مصرف بی رویه کـود و سـموم آفت کـش و علف کش و 

... نیـز از دیگـر عوامـل اسـت.
وی اضافـه کـرد: شـیوه های نامناسـب آبیـاری، شـخم 
درجهـت شـیب، آیـش بلندمـدت و رهاسـازی اراضـی 
زراعی حسـاس به فرسـایش، عدم تعـادل دام و ظرفیت 
مرتـع )۴۶ میلیـون واحد دامـی، دام مـازاد(، بوتـه کنی، 
تخریب و تبدیـل غیراصولـی جنگل ها و مراتـع(، چرای 
دام در جنگل هـا، تخریب ناشـی از برداشـت غیراصولی 
از معادن سـطحی نیز در تخریب سـرزمین نقـش دارند.

• آثار پدیده تخریب سرزمین در ایران
عالی پـور در پاسـخ بـه مهم تریـن آثـار پدیـده تخریـب 
سـرزمین در ایـران، گفـت: فرسـایش بـادی و تهدیـد 
هجـوم ماسـه های روان بـه کانون هـای جمعیتـی، 
زیربنایـی، صنعتـی و کشـاورزی در سـطح ۴.۶ میلیون 

هکتار در ۱۶۴ منطقـه، ۱۷۸ نقطه و در ۸۲ شهرسـتان و 
۲۲ اسـتان نمود پیـدا می کنـد. همچنین فرسـایش آبی 
)بالغ بر ۲ میلیـارد تن در سـال بـه ارزش ۵ هـزار میلیارد 
تومـان( مشـکل خواهـد داشـت و ایـن پدیـده موجـب 
کاهـش حاصلخیـزی و تـوان تولیـد اراضـی زراعـی و 
عرصه هـای منابـع طبیعـی، کاهـش کمـی و کیفـی 
آب های زیرزمینی، تشـدید شـوری زایی و زهدار شـدن 
اراضـی، افزایش حساسـیت اراضـی به فرسـایش آبی و 
بادی و سـیل خیزی، فقر، مهاجرت، بیـکاری، ناپایداری 
منابع پایـه، نظام تولید، منابع معیشـت جوامع روسـتایی 
و عشایری و مشـاغل کشـاورزی، مرتع داری، دامداری، 
باغـداری و درمجمـوع تشـدید ناپایـداری اکولوژیکـی، 

اجتماعـی، اقتصـادی و زیسـتی می شـود.
رئیـس اداره امـور بیابـان اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری اسـتان اصفهان به وسـعت مناطـق بیابانی 
از جنبه سـرانه جمعیـت اشـاره و تصریح کـرد: در جهان 
۰.۲ هکتار بـه ازای هر نفـر، در ایران ۰.۵ هکتـار به ازای 
هر نفـر و در اسـتان اصفهـان ۰.۶۶ هکتـار بـه ازای هر 

نفر اسـت.

عالی پـور گفـت: مسـاحت مناطـق تحـت فرسـایش 
بـادی در اسـتان را ۲ میلیـون و ۸۳۴ هـزار و ۴۵۶ هکتار 
و معـادل ۲۶ درصـد مسـاحت اسـتان اسـت و میـزان 
افزایش مسـاحت مناطـق تحت تأثیـر فرسـایش بادی 
طی سـال های ۱۳۸۹ تـا ۱۳۹۸ رقـم ۹۴۴ هـزار و ۸۱۹ 

هکتـار اسـت.
وی بابیـان اینکـه در اسـتان اصفهان ۱۴ کانـون بحران 
فرسـایش بـادی شناسـایی شـده اسـت، توضیـح داد: 
مجموع خسـارات وارد ناشـی از این کانون هـای بحران 
به منابع زیسـتی و اقتصـادی یک میلیـون و ۲۸۳ هزار و 

۴۵۰ میلیـون ریال اسـت.
عالی پور افـزود: مسـاحت کانون های بحران فرسـایش 
بـادی در اسـتان یک میلیـون و ۵۰۵ هـزار و ۹۷۸ هکتار 
معـادل ۱۴ درصـد مسـاحت اسـتان اسـت و میـزان 
افزایـش مسـاحت کانون های بحـران فرسـایش بادی 
در سـال های ۱۳۸۹ تـا ۱۳۹۸ رقـم ۴۱۳ هـزار و ۴۰۳ 

هکتار اسـت.
رئیـس اداره امـور بیابـان اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیزداری اسـتان اصفهان به اقدامات انجام شـده برای 
مقابله بـا بیابان زایی اشـاره و خاطرنشـان کـرد: مطالعه 
یک میلیـون و پنـج هـزار و ۱۳۰ هکتـار از کانون هـای 
بحران فرسـایش بـادی مقدمه شناسـایی نـوع عملیات 
اجرایی برای کنترل فرسـایش بادی، جنگل های دسـت 
کاشـت بیابانـی بـه مسـاحت ۳۰۹۸۴۰ هکتـار، کنترل 
فرسـایش بادی، حفاظـت از مناطق مسـکونی، خطوط 
مواصاتـی، تأسیسـات و اراضـی کشـاورزی ازجملـه 

اقدامـات انجام شـده اسـت.
وی افـزود: در ایـن راسـتا تدویـن برنامـه جامـع 
مطالعاتـی- عملیاتی مدیریـت کانون هـای گردوغبار 
ایـران مرکـزی، اسـتفاده از واتـر باکـس پلی اتیلـن، 
اسـتفاده از واتر باکس زیسـت تخریب پذیر با همکاری 
شـرکت هلنـدی، کـود دهـی بـه پـروژه نهـال کاری، 
اسـتفاده از نانـو رس به عنـوان مالـچ، اجـرای تلفیقـی 
پـروژه بـذرکاری و مدیریـت روانـاب در مناطق تحت 
تأثیـر فرسـایش بـادی در محـدوده مشـترک مرتع و 
بیابان، اجـرای تعهـدات احیایی توسـط معـدن داران، 
استفاده از پساب، مشـارکت با بسیج سـازندگی و احاله 
مدیریـت جنگل هـای دسـت کاشـت در قالـب طـرح 
مـاده ۳ به منظور توسـعه صنعـت اکو توریسـم ازجمله 

اقدامـات انجام شـده اسـت.

گونـــاگون
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زهرا قوامی نژاد اسکیت باز اهل اصفهان در مسابقات کاپ آزاد جهانی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

۲۰۲۲ ایتالیا موفق به کسب مدال طا شد. در این رقابت ها که با حضور 
۴۸ نماینده همراه بود پس از ورزشکار مورد اشاره، اسکیت بازانی از ایتالیا 
رده های دوم و سوم را کسب کردند. مسابقات آزاد جهانی در شهر الکوییا 
ایتالیا و با حضور ملی پوشان و ورزشکاران باشگاهی از کشورهای ایتالیا، 
هلند، آرژانتین، آلمان، دانمارک، اوکراین، بلژیک، اتریش، جمهوری چک، 
فرانسه، ایران، سنگال، پرتغال، دومینیکن، اکوادور و ونزوئا برگزار شد. 
استان اصفهان ۲۸ شهرستان و افزون بر پنج میلیون و ۳۰۰ نفر جمعیت دارد 
و حدود ۳۷۵ هزار ورزشکار سازمان یافته و یک هزار و ۷۰۰ باشگاه در این 

استان فعالیت می کنند.

برگزاری مسابقات کاپ آزاد جهانی ایتالیا

اسکیت باز اصفهانی مدال طال گرفت

 اخبار اصفهان  عضو شورای 
اسامی شهر اصفهان گفت: در 
سلسله نشست های هم اندیشی میز 
محات شهرداری منطقه دو که با 
حضور معتمدان و فعاالن فرهنگی 
و اجتماعی محله دهنو برگزار شد، 
گفت: دو محله دهنو و عاشق آباد 
به دنبال مطالبه های خود هستند 

تا مشکات این منطقه رفع شود.
سلسله  در  فاح  محمدرضا 
میز  هم اندیشی  نشست های 
محات شهرداری منطقه دو که با 
حضور معتمدان و فعاالن فرهنگی 
و اجتماعی محله دهنو برگزار شد، 
اظهار کرد: همیشه دو محله دهنو و 
عاشق آباد را به دو محله پویا با افراد 
مطالبه گر و فعال می شناسم و بسیار 
خرسندم که اکنون محله دهنو را با 
چهره ای متفاوت با رویکرد توسعه 

می بینم.
مشکات  پیگیری  افزود:  وی 
مردمی وظیفه شورای اسامی 
شهر و مطالبه گری حق مردم است، 
اما زحمات مسئوالن شهری در 

آبادانی شهر نیز نباید مغفول بماند.
شهر  اسامی  شورای  عضو 
اصفهان با اشاره به اینکه محله 
دهنو با ۱۶۰ شهید دوران دفاع 
مقدس و یک شهیده به نام"طیبه 
واعظی" از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است، تصریح کرد: اکنون چهره 
خیابان های محله دهنو نسبت به 
گذشته بسیار متفاوت و اقدامات 
خوبی به مدد فعاالن اجتماعی و 
معتمدان محل و شهرداری انجام 

شده است که باید قدردان آنها بود.
دوره  این  در  کرد:  اضافه  وی 
شورای اسامی شهر که همگی 
جزو نیروهای ارزشی و انقابی و با 
حمایت مردم انتخاب شدند؛ در نظر 
داریم که درآمد پاک به شهرداری و 
شورای اسامی شهر تزریق شود 
و خودیاری از هیچ فردی گرفته 

نشود.
فاح تاکید کرد: در هیچ کدام 
اصفهان  شهرداری  مناطق  از 
توافق  عنوان  تحت  مصوبه ای 
غیراصولی و دریافت هزینه ای 

تحت عنوان خودیاری نداریم.
وی گفت: مردم محله دهنو به 
ورزش های باستانی عاقه زیادی 
دارند، اما حسینه ابوالفضل )ع( محل 
مناسبی برای ورزش های باستانی 
نیست و باید ذکرخانه )زورخانه( 
برای این محله احداث شود. دوره 
چهارم شورای اسامی شهر احداث 
محل ورزش های باستانی برای 
این محله مصوب شد، اما در دوره 
پنجم اجرایی نشد که درخواست 
داریم شهردار منطقه این موضوع 

را پیگیری کنند.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و 
حمل و نقل شورای اسامی شهر 
اصفهان ایجاد فضای سبز را حق 
مردم دانست و گفت: هر شهروندی 
نیازمند حداقل فضای سبز و پارک 
است، زیرا پارک محلی موجب 
می شود مراجعات مردم به سایر 
پارک های شهر کمتر بروند و پارک 

محلی رونق بگیرد.
وی افزود: احیای حمام دهنو به 
صورت موزه مردم شناسی و محلی 
دهنو و محل اجرای امور فرهنگی 
از مواردی است که در شورای ششم 

و شهرداری بررسی می شود.

مدیریت شهری
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حذف خودیاری 
درشهرداری و درآمد 
پاک از اولویت های 

شورای ششم

عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان مطرح کرد:

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: 
نظارت جدی بر روی عملکرد رانندگان اتوبوس استان اصفهان در 
مبدأ و حین سفر در زمینه رعایت زمان معین شده دردستور کار 

است.
محمدعلی صلواتی با اشاره به اینکه برخی از مسافران شکایت هایی 
در زمینه تأخیر در زمان حرکت ناوگان در مبدأ و یا حین سفر ناوگان 
اتوبوس رانی داشتیم، اظهار داشت: برای این امر طرح »کنترل ویژه 
تأخیرات سفر در مبدأ و حین سفر ناوگان های اتوبوسی« را در دستور 

کار قرار دادیم.
وی افزود: بر اساس این طرح بازرسان نظارت جدی تری را خواهند 
داشت اما خود مسافران نیز باید با استفاده از سامانه ۱۴۱ این موضوع 

را گزارش دهند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان با بیان اینکه رضایتمندی مسافران اصل مهم و اساسی است، 
ابراز داشت: نظارت جدی در راستای تحقق رضایتمندی شهروندان 

در دستور کار است.

شهردار اصفهان گفت: به همت تیم خوب مستقر شده در شهر و هم دلی 
و هم گرایی ایجاد شده، اصفهان در زمینه هوشمندی نسبت به سایر 

شهرهای کشور پیشگام است.
علی قاسم زاده در بازدید از غرفه خبرگزاری ایمنا در سومین نمایشگاه 
شهر هوشمند ایران، اظهار کرد: در جلسه شهرداران شهرهای با جمعیت 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر با وزیر کشور، موضوع هوشمندسازی شهرها مطرح 
شد. وی مطرح شدن موضوع هوشمندسازی شهرها را تلنگری برای توجه 
به این موضوع دانست و ادامه داد: به نظر می رسد مطرح شدن این موضوع 

برای تحقق آن مؤثر واقع شود.
شهردار اصفهان تاکید کرد: با توجه به انجام مراحل ثبت درخواست 
صدور الکترونیک، به نظر می رسد سامانه »توسعه هوشمند شهر« خوب 
عمل می کند، اما امکان دارد مشکالتی وجود داشته باشد که به تدریج 
برطرف می شود. وی تصریح کرد: به دلیل اینکه بخشی از هوشمندسازی 
مربوط به مباحث فناوری است، اما اصل آن به هوشمندی انسان در تمام 
زمینه ها بازمی گردد، ناگزیر هستیم هوشمندانه عمل کنیم و به استقبال 

هوشمندسازی برویم.

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

۲۶ درصد مساحت استان تحت فرسایش بادی است

معـاون پژوهش و فنـاوری دانشـگاه صنعتـی اصفهـان ایجاد زیسـت بوم فنـاوری را بـه عنوان 
اولیـن تجربه دانشـگاه صنعتـی اصفهـان در توسـعه دانشـگاه نسـل ۳ و ۴، گام مهمی دانسـت 
و گفت: نیـاز صنعت بـه توسـعه فنـاوری در آینـده، زمینـه شـکل گیری پروژه های مشـترک با 

دانشـگاه و ایجـاد فرصت هـای مطالعاتـی اسـاتید در صنعـت را فراهـم می کند.
حمیدرضـا صفـوی معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه صنعتـی اصفهـان در آئیـن امضـای 
تفاهم نامه راه انـدازی اولین مرکز نـوآوری و فناوری فوالد کشـور در دانشـگاه صنعتی اصفهان 
برگزار شـد، با اشـاره به اینکه این دانشـگاه تبـادالت علمی و فناوری بسـیاری با فـوالد مبارکه 
داشـته اسـت، اظهـار داشـت: راه انـدازی مرکـز نـوآوری و فنـاوری فـوالد مبارکه در دانشـگاه 

صنعتـی اصفهان باعـث شـتاب بیشـتر در همکاری هـای ایـن دو مجموعه می شـود.
وی مهم تریـن هـدف ایجـاد ایـن مرکـز در دانشـگاه را کمک بـه توسـعه و تقویت زیسـت بوم 
فنـاوری دانسـت و افـزود: بـا امضـای ایـن تفاهم نامـه، زمینـه حمایـت از تیم هـا و واحدهـای 
فناوری در راسـتای ایجاد و توسـعه مراکز اسـتارتاپی و تسـهیل گری در جهت جذب گرنت های 

پژوهشـی مرتبـط با صنعـت فـوالد در نظـر گرفته می شـود.
صفـوی ایجـاد زیسـت بوم فنـاوری را بـه عنـوان اولیـن تجربـه دانشـگاه صنعتی اصفهـان در 
توسـعه دانشـگاه نسـل ۳ و ۴، گام مهمـی دانسـت و خاطرنشـان کـرد: نیـاز صنعت به توسـعه 
فنـاوری در آینـده، زمینـه شـکل گیری پروژه های مشـترک بـا دانشـگاه و ایجـاد فرصت های 

مطالعاتـی اسـاتید در صنعـت را فراهـم می کنـد.
• افتتاح رسمی مرکز نوآوری و فناوری فوالد در هفته دولت

همچنیـن در این آئیـن یحیی پالیـزدار، مدیرعامل شـرکت پشـتیبانی و توسـعه نـوآوری فوالد 
مبارکه بیان داشـت: تاش می شـود در مجموعـه نـوآوری دانشـگاهی، نیازهایی کـه در آینده 
بـا آن روبرو هسـتیم را تبییـن و اعضـای هیأت علمی و پژوهشـگران دانشـگاه را تشـویق کنیم 

کـه کار علمـی خـود را در آن حوزه ها متمرکـز کنند.
وی تأکیـد داشـت: ایـن کار را می توانیـم بدون حضـور فیزیکی هـم انجـام دهیم، ولـی قرابت 

فیزیکـی و حضـور در دانشـگاه صنعتی اصفهان منشـأ اثـر قابل توجهی اسـت.
پالیزدار افزود: مرکز نـوآوری فوالد مبارکه دانشـگاه صنعتی اصفهان، در گام نخسـت روندهای 
گسـترده ای کـه در صنعت فـوالد به آن نیـاز اسـت را به اطـاع اعضـای هیأت علمی رسـانده، 
هزینه هـای تحقیقاتـی را پرداخـت و اسـتارت آپ های دانشـگاهی را در جهـت رفـع نیازهـای 

صنعـت فـوالد توانمنـد می کند.
مدیرعامـل شـرکت پشـتیبانی و توسـعه نـوآوری فـوالد مبارکه با بیـان اینکـه مرکز نـوآوری 

دانشـگاهی فوالد به دنبـال چند برابـر کـردن فرصت های سـرمایه گذاری در دانشـگاه اسـت، 
اذعان داشـت: با تجهیـز دفتر این مرکـز در دانشـگاه صنعتی اصفهان و اسـتقرار دانشـجویان و 
نخبـگان دانشـگاهی در آن، در هفتـه دولت شـاهد افتتاح رسـمی ایـن مجموعه خواهیـم بود.

• هیچ محدودیتی برای حمایت از پروژه های دانش بنیان نداریم
امیر مظاهـری مشـاور مدیرعامل فـوالد مبارکـه در امـور شـرکت های دانش بنیان نیـز در این 
نشسـت با اشـاره به حضور مؤثـر دانش آموختـگان و متخصصان دانشـگاه صنعتـی اصفهان در 
صنعت فوالد کشـور بیان داشـت: سـرمایه گذاری مازاد بر اعتبار در شـرکت فـوالد مبارکه برای 

شـرکت های فناور، اسـاتید و محققیـن دانشـگاه در نظر گرفته می شـود.
وی بـا اشـاره به اینکـه شـرایط حـوزه تحقیقـات و صنعـت نه تنها در کشـور کـه در سـطح دنیا 
متفاوت شـده اسـت خاطرنشـان کرد: با باالرفتن سـرعت رشـد علم و تغییـرات ایجاد شـده در 
توسـعه فناوری ها، ضـرورت ایجـاد زیسـت بوم های فناوری میـان دانشـگاه و صنعت بـرای به 

روزرسـانی فناوری هـای کشـور بیش از گذشـته احسـاس می شـود.
مظاهـری تصریـح کـرد: صنعت فـوالد افتخـار خـود می دانـد کـه در حوزه هـای دانش بنیان و 
حمایت از پروژه هـای تحقیقاتی هیچ محدودیت و سـقفی قائل نشـده اسـت؛ چرا که بر اسـاس 

وظیفـه و نیـاز مجموعه فـوالد اگر با ایـن تغییـرات همراه نشـویم، زیـان می بینیم.
در پایان این نشسـت و در راسـتای امضای این تفاهم نامه، قرارداد پژوهشـی میان پژوهشـکده 
فوالد و شـرکت پشـتیبانی و توسـعه فناوری فـوالد مبارکـه باهدف انجـام خدمـات تحقیقاتی 
موردنیاز شـرکت فوالد مبارکه به امضا رسـید؛ در همین راسـتا در زیسـت بوم فناوری دانشـگاه 
صنعتی اصفهـان و فوالد مبارکه، شـاهد توسـعه محصـوالت فوالدی پیشـرفته، توسـعه منابع 
اولیه و مـواد مصرفـی جایگزین، حرکت در مسـیر انقـاب صنعتی چهـارم، اقتصاد چرخشـی و 

تغییـرات آب وهـوای جهانـی، خواهیم بود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان از ایجاد زیست بوم فناوری خبر داد:

ایجاد اولین مرکز فناوری فوالد کشور در دانشگاه صنعتی

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مطرح کرد؛

 نظارت جدی در زمان حرکت رانندگان اتوبوس
بین شهری در اصفهان

شهردار اصفهان عنوان کرد:

 اصفهان پیشگام در زمینه هوشمندی
نسبت به سایر شهرها

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5
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