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مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در اصفهان مطرح کرد:

اصفهان در تعداد شرکت های دانش بنیان جزو سه استان برتر کشور

Top 10 Cleanest 
Countries In The 

World 2022
5

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت برگزار شد:

در انتظار تردد اتوبوس شهری اسنا در اصفهان
8

ــالی   ــد س ــف چن ــا مخال ــیم ی ــق باش مواف
هســت کــه همــه مــا بــا کلماتــی همچــون 
فنــاوری اطالعــات، دیجیتــال، شــبکه های 
اجتماعــی، کانال هــای الکترونیــک، فضای 
ــنا  ــل آش ــن قبی ــی از ای ــازی و مفاهیم مج
شــده ایم و بــا آنهــا ســر و کار داریــم. در 
ــال و اقتصــاد  ــان بانکــداری دیجیت ــن می ای
دیجیتــال مباحثــی هســتند که خصوصــاً در 
ســال های اخیــر بــه دلیــل شــیوع بیمــاری 
ــا و ایجــاد محدودیت هــای مختلــف و  کرون

از همــه مهمتــر تغییــر ســبک زندگــی همه 
مــردم، مــورد توجــه و اســتقبال قــرار گرفت 

ــاز آن احســاس شــد. و بیــش از پیــش نی
ــد  ــز چن ــا نی ــال در کشــور م اقتصــاد دیجیت
ســالی اســت کــه جــزو اولویت هــای 
ــی  ــی و خصوص ــف دولت ــای مختل بخش ه
ــاخت های آن  ــت و زیرس ــه اس ــرار گرفت ق

ــت. ــده اس ــا ش بن
ــال  ــا در ح ــب وکار ه ــو کس ــر س  در دیگ
تغییــر و تبدیــل بــه یــک فضــای دیجیتالی 

هســتند. در نتیجــه اقتصاد امــروز اقتصادی 
دیجیتالــی اســت کــه از طریق شــبکه های 
ــب  ــه کســ ــکان را ب ــن ام ــی ای اجتماع
ــتقیم  ــاط مســ ــا ارتب ــد ت ــا می ده وکاره
ــد و  ــرار کنن ــتریان برق ــک و مش ــن بان بی
ــرای دو طــرف  ــت ب ــاز مثب ــک امتی ــن ی ای
ــاوت  ــی متف ــه در محیط ــود ک ــد ب خواه
و جــذاب فعالیــت کننــد و بــه ســمت 
پیشــرفت و رونــق بیشــتر اقتصادی کشــور 

ــود. ــته ش ــدم برداش ق

امیررضا محمدی
سرمقالـــه
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تقویت اقتصاد دیجیتال، عامل توسعه کسب و کار در کشور
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:

رفع مشکالت کشور در گرو فعالیت های 
کارشناسی و پژوهشی است

تازه های نشر؛ 

»میان آب ها« 
منتشر شد

جزییات جدید از واردات خودرو  از زبان سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

آئین نامه واردات خودرو
محرمانه شد
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای پروژه بازیافت پسماندهای 
ساختمانی با 70 میلیارد تومان اعتبار 

چهره روز

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی:

یعنی جهاد تبیین یعنی فقط 
توانمندی هایمان را بیان نکنیم

8

شاید بد نباشد در بحبوحه چرایی ها به برخی انتقاد و گالیه ها 
از سوءمدیریت های گوناگون، مفهوم »جهاد تبیین« اینبار به 
صورت تخصصی یادآوری شود. کمااینکه بنا به تاکیدات 

رهبری، مقوله »جهاد تبیین« همه ابعاد و ....

منبع: ایمنا

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزارى مناقصات و

آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 1401/5/29 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اســناد فیزیکى (پاکت الف – ضمانت نامه) خود را به نشانى جاده 
اصفهان، نایین، روستاى جیالن آباد، مدیریت برق نواحى شرق اصفهان، دبیرخانه امور، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر 

بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى
http:iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى

http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122953-031 اداره مالى و ادارى آقاى غالمحسین نعمت الهى و جهت آگاهى بیشتر در مورد 

الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34122941-031 اداره مهندسى و طرح ها تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
مناقصه گران جهت به روز رســانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

 http://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید.)
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح دراسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود محفوظ مى دارد.

شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و 
مزایده از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.

پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت و باز قرائت خواهد شد.
حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.

به مدارك پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

موضوع مناقصه
تاریخ 
توزیع 
دفترچه

مهلت 
تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد 

ارزیابى 
کیفى

بازگشایى 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین

401140122000094018000012

مناقصه عملیات 
توسعه، اصالح و 

بهینه سازى شبکه 
و روشنایى معابر 

(شامل احداث شبکه 
فشار ضعیف، فشار 

متوسط و پست 
هوایى و روشنایى 
معابر، رفع حریم و 

جابجایى تاسیسات 
و پایه هاى موجود، 
تعویض تاسیسات و 
پایه هاى فرسوده) 

در محدوده امور برق 
شهرستان هرند 1، 

سال 1401

1401/5/111401/5/191401/5/291401/5/301401/6/22/100/000/000

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار
آگهى مزایده عمومى شماره 1401/44 (نوبت سوم)

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار بر اساس مصوبه شماره 1400/2316 مورخ 1400/12/9 هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به عملیات 
جمع آورى مواد قابل بازیافت از خط پردازش پسماند مطابق با شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مزایده و قرارداد 

منظم اقدام نماید.
* متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند با شماره تماس 57420621-031 و یا به نشانى: گلپایگان، پارك شهر، مجتمع 

تجارى و ادارى پارسیان، طبقه سوم، واحد 7، پالك 182 اقدام نمایند.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 1401/5/25 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 1401/5/26 مى باشد.

شناسه: 1359476 محسن محسنى -  مدیرعاملشماره تماس: 03157420621   

سایت ثبت 
آگهى مفقودى : 

agahinaslefarda.ir
   021 - 88016649     -  88356308
031 - 32274793   -   32274792        

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود 
شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به 

عنوان مجرم شناخته شوید؟



در شـــهر

Isfahan News
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رئیس اداره امور کتابخانه ها و سالن های 
مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان از اهدای 800 جلد 
کتاب از مرکز مبادله کتاب شهروند به چهار 

نهاد در شهر خبر داد.
• مرکـز مبادلـه کتـاب شـهروند 
شـهرداری اصفهـان اولیـن بار 
در کتابخانـه مرکزی افتتاح شـد

مرضیـه اربابـان بـا اعـام ایـن خبـر 
گفـت: در ایـن طـرح از بخش هـای 
مبادلـه کتابخانـه عمومـی میردامـاد و 
تخصصـی حقـوق شـهروند 200 جلـد 
کتـاب تخصصـی روانشناسـی بـه خانـه 
روانشناسـان اصفهـان، 150 جلـد کتاب 
روانشناسـی و تربیتـی بـه بانوسـرای 
آفتاب، 300 جلـد کتاب به پایگاه هشـتم 
شـکاری اصفهـان و 150 جلـد کتـاب 
به مرکـز بهینـه سـازی ارتـش اصفهان 

اهـدا شـد.
او افـزود: مرکـز مبادلـه کتـاب شـهروند 
اداره امـور کتابخانه هـا و سـالن های 
مطالعـه سـازمان فرهنگـی اجتماعـی 
ورزشـی شـهرداری اصفهـان اولیـن بار 
در کتابخانـه مرکـزی افتتـاح شـد و پس 
از مدتی بـه کتابخانه میردامـاد )کتابخانه 
تخصصـی حقـوق شـهروند( واقـع در 
خیابان نیکبخـت انتقـال پیدا کـرد و هم 
اکنـون روزهـای زوج از سـاعت 14 تا 19 
عصـر آمـاده پذیرش شـهروندان اسـت.

او ادامـه داد: شـهروندان بـا مراجعـه بـه 
ایـن مرکـز می تواننـد کتاب هایـی کـه 
دیگـر نیازی بـه آنهـا ندارنـد را بـه مرکز 
مبادله کتـاب تحویـل داده و بـه جای آن 
کتاب هایـی را دریافـت کرده و بـه منزل 
ببرنـد و در مرحلـه بعـد نیـز می تواننـد 
مجدداً همیـن کتاب های جدیـد دریافتی 
را نیز بـا کتاب هـای دیگـر مبادلـه کنند.

• امـکان مبادلـه کتاب بـه زودی 
در کتابخانـه تخصصـی نوجوان 

فراهـم می شـود
رئیس اداره امور کتابخانه ها و سـالن های 
مطالعـه سـازمان فرهنگـی اجتماعـی 
ورزشی شـهرداری اصفهان تصریح کرد: 
در حال حاضر مبادله کتاب با شـهروندان 
فقـط در مرکـز کتابخانـه میردامـاد 
)کتابخانـه تخصصـی حقـوق شـهروند( 
انجـام می شـود اما بـه زودی ایـن امکان 
در کتابخانـه تخصصـی نوجـوان در خانه 

نوجـوان نیـز فراهـم خواهد شـد.
او خبر داد: اگر شـهروندی امکان مراجعه 
حضـوری نداشـته باشـد، می توانـد از 
شـماره  بـا  تلفنـی  تمـاس  طریـق 
36621100 و بـا کمـک همـکاران مـا، 
بـرای دریافت کتاب ها از منـزل و تحویل 

کتاب هـای جدیـد اقـدام کنـد.
به گفتـه او، در سـه مـاه اخیر حـدود 400 
نفر بـه صورت حضـوری به مرکـز مبادله 
کتـاب مراجعـه کـرده و هرکـدام بین دو 
تـا سـه کتـاب را مبادلـه کرده انـد کـه در 
مجموع شـامل بیـش از هزار جلـد کتاب 

اسـت.

800 جلد کتاب به چهار 
نهاد در شهر اهدا شد

توسط مرکز مبادله کتاب شهروند؛

مدیر کل دیـوان محاسـبات اصفهان گفـت: عملکرد 
بودجه ای 1۷2 دسـتگاه دولتی اسـتان در سـال 1400 
توسـط این مجموعه حسابرسـی شـد کـه در گزارش 
تفریـغ بودجـه کل کشـور بـه هیـات رییسـه مجلس 

تقدیم شـده اسـت.
سـید مجتبی ارشـاد افزود: دیوان محاسـبات اصفهان 
2۷6 بند و تبصره مربـوط به بودجه 1400 در اسـتان را 

اسـتخراج و عملکرد آنها را بررسـی کرده است.
وی با اشـاره به اینکه گزارش تفریغ بودجه 6 ماه زودتر 
از موعد به مجلس ارائه شـد، اظهار داشـت: ما جزییات 
گزارش تفریغ بودجه را اسـتخراج و دسته بندی کردیم 
و پـس از آنکـه ایـن گـزارش در مجلـس قرائت شـد، 
گـزارش مربوط بـه اسـتان اصفهـان را به مسـووالن 

اسـتان، رسـانه ها و مردم اعام خواهیـم کرد.
گـزارش دیوان محاسـبات در مورد تفریغ بودجه سـال 

1400 کل کشـور دوم مـرداد جـاری از سـوی هیـات 
رییسـه مجلس شـورای اسـامی اعام وصول شـد.

وی بابیان اینکـه دیوان محاسـبات، دسـتگاه نظارتی 
قـوه مقننـه اسـت، خاطرنشـان کـرد: تهیـه و تقدیـم 
گـزارش تفریغ بودجـه زودتـر از موعـد با هـدف بهره 
برداری به موقـع از آن صورت گرفـت بطوریکه دولت 
و اسـتانداران بتواننـد در پیشـنهاد بودجه سـال 1402 
مسـائل و عملکردهـای موجـود را در نظـر بگیرنـد و 

اشـتباهات گذشـته تکرار نشـود.
ارشـاد با تاکید بـر اینکه ایـن کار یک تحـول در دیوان 
محاسـبات کشـور اسـت، اضافـه کـرد: زمانی کـه بـا 
حسابرسـی ها، برخـی از اشـتباهات در اجـرای قانـون 
بودجه مشـخص می شـود باید بررسـی شـود کـه آیا 
اشـکال از قانون یا پیشـنهاد بودجه بـوده و یـا اینکه با 

انحـراف در اجـرای قانـون بودجـه مواجـه بودیم.

وی با بیان اینکه مردم باید این مباحث را بدانند، تصریح 
کرد: امروزه با فضای رسانه ای ضد نظام مواجه هستیم 
بهمین دلیل عملکرد دستگاه های نظارتی باید بصورت 

شفاف به مردم و رسانه ها اطاع رسانی شود.
مدیرکل دیوان محاسـبات اسـتان اصفهان با تاکید بر 
لزوم ارتباط دسـتگاه های نظارتـی با رسـانه ها، گفت: 
دسـتگاه های نظارتی می تواننـد در ارتباط با رسـانه ها 

باعـث تقویت اعتماد مـردم به نظام شـوند.
ارشاد با اشاره به اینکه نگاه دیوان محاسبات در زمان 
حاضر فقط ارائه گزارش های حسابرسی نیست بلکه قصد 
کمک کردن به دولت را دارد، افزود: عده ای به دنبال ایجاد 
نا امیدی در بین مردم هستند و جریان های رسانه ای نیز 
در این زمینه ایجاد شده که برای رفع آن باید رسانه ها و 
دستگاه های نظارتی و اجرایی در کنار هم قرار بگیرند و 

جزیره ای عمل نکنند.

وی با بیـان اینکه آماده شـدن گزارش تفریـغ بودجه با 
هدف کاربردی شـدن آن و استفاده نمایندگان مجلس 
از آن بـرای قانونگذاری نیز صـورت گرفـت، ادامه داد: 
بخشـی از قوانیـن بودجـه ای در برنامـه هفتم توسـعه 

نیـز قـرار می گیرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در گـزارش تفریـغ بودجـه 
پیوستی با 19 موضوع مانند بهداشت، آب، فرونشست 
زمین، صنعت، معدن، کشـاورزی، اشتغال و درآمدهای 
اسـتانی نیز بصورت یـک گـزارش تحلیلی ارائه شـد، 
اظهار داشـت: مردم باید اتفاق و تغییرات جدید را حس 
کننـد و بداننـد کـه سـاختارهای نظارتـی بخش های 

مختلـف را کنتـرل و رصـد می کنند.
مدیـرکل دیـوان محاسـبات اصفهان بـا بیـان اینکه 
مردم می توانند اطاعات مالی و تخلفات و مشـکات 
احتمالی را بـه سـامانه 198 اطاع دهند، خاطرنشـان 

کـرد: شـبکه یـاوران مردمـی در اسـتان اصفهـان راه 
انـدازی شـده و در آن از نخبـگان، بسـیج، اصنـاف و 
اسـتادان دانشـگاه دعوت شـده اسـت تـا ارتبـاط ما با 
نهادهای مردمـی تقویت شـود و آنها مشـکات را به 

مـا انتقـال دهند.
وی بـه 2 مورد کـه از ایـن طریـق در اسـتان اصفهان 
رسـیدگی شـد، اشـاره کـرد و گفـت: برخـی مواقـع 
تعدادی از موضوع های رسـیدگی شـده باید رسـانه ای 

شـود تا مـردم امیـد پیـدا کنند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه دیـوان محاسـبات کشـور 
در رویکـرد جدیـد خـود در صـدد تقویـت ارتبـاط بـا 
رسانه هاسـت، خاطرنشـان کـرد: تکمیـل طرح هـای 

نیمـه تمـام نیـز از اولویت هـای ماسـت.
ارشـاد با اشـاره بـه اینکـه دیـوان محاسـبات اسـتان 
چگونگـی اجـرای مصوبـات سـفر رییس جمهـور به 

اصفهـان را نیز رصـد می کند، افزود: مقرر شـده اسـت 
که برخـی از ایـن مصوبات تـا پایان امسـال بـه اتمام 

برسـد و ما میـزان پیشـرفت آنهـا را رصـد می کنیم.
مدیـر کل دیـوان محاسـبات اسـتان اصفهـان درباره 
وظایف این مجموعه نیـز توضیـح داد: از نظر حقوقی، 
نظـارت برگرفتـه از 2 اصـل 54 و 55 قانون اساسـی و 
رسـیدگی و حسابرسـی بودجـه دسـتگاه های اجرایی 
دولتـی از وظایـف ایـن مجموعه اسـت اما بر اسـاس 
ماده یـک و 2 و تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسـبات، 
پاسـداری از بیت المال نیز از وظایف ما بشـمار می آید.

به گفتـه وی، بر اسـاس تبصـره مـاده 2 قانـون دیوان 
محاسـبات، حسابرسـی بـرای کلیـه دسـتگاه های 
اجرایی کـه بنحوی از بودجه کشـور اسـتفاده می کنند 
یا مالکیـت عمومـی بر آنهـا مترتـب اسـت از وظایف 

ایـن نهاد اسـت.

مدیر کل دیوان محاسبات اصفهان:

عملکرد بودجه ای ۱۷۲ دستگاه دولتی در استان اصفهان حسابرسی شد

یکی از ابرپروژه های عمرانی شاخص شهر اصفهان »حلقه حفاظتی شهر« 
است که با طول حدود ۷8.2 کیلومتر در دورتا دور شهر اصفهان احداث 
می شود و سهم قابل توجهی در کاهش بار ترافیکی و به دنبال آن کاهش 
آلودگی هوا، کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی 

اقتصادی خواهد داشت.
اینکـه رونـد احـداث این پـروژه که چندسـال اسـت از سـوی شـهرداری 
اصفهان در دسـت اجرا قـرار دارد تا امروز بـه چه مرحله ای رسـیده و چقدر 
پیشـرفته داشـته اسـت، سـوالی اسـت که معاون عمران شـهری شهردار 
اصفهان در پاسـخ بـه آن می گویـد: حـدود 46 کیلومتر از رینـگ حفاظتی 
شـهر در منطقه 11 شـهرداری اصفهان قرار دارد که برخی از قسمت های 
ایـن پـروژه در محدوده یـا حریم شـهر اصفهان واقع شـده اسـت و سـایر 
قسـمت های آن نیـز در محـدوده فرمانداری هـای برخوار، خمینی شـهر، 
فاورجـان و شـهرهای حبیب آبـاد، دولت آباد، خـورزوق، درچه و ابریشـم 

قـرار دارد.
اصغر کشاورزراد می افزاید: استانداردهای الزم برای احداث حلقه حفاظتی 
شهر شامل برخورداری از حداقل سه یا چهار خط حرکت تندرو و دو خط برای 
برقراری دسترسی به مراکز جمعیتی کوچک، مراکز صنعتی و روستاها در 
سمت کندرو، نبود گذر عرضی و تقاطع همسطح و وجود زیرگذرها و روگذرها 

برای عبور افراد و وسایل نقلیه در نقاط جمعیتی رعایت شده است.
• پیشرف ۸۰ درصدی آزادسازی های کیلومتر ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰

معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به احداث رینگ چهارم 
ترافیکی شهر اصفهان حدفاصل کیلومتر 2500 تا 4000، اظهار می کند: 
احداث این بخش از مهرماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و در صورت 

آزادسازی تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.
او ادامه می دهد: این بخش از پروژه در محدوده منطقه 15 شهرداری اصفهان 

واقع شده و در حال حاضر 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
کشـاورزراد خاطرنشـان می کند: برای احداث ایـن بخش از پـروژه رینگ 
چهـارم، ۷3 هـزار و 500 مترمکعـب خـاک و 2۷ هـزار تن آسـفالت مورد 
اسـتفاده قرار می گیـرد و 52 هزار مترمکعـب مصالح زیرسـازی و 9۷ هزار 

مترمکعـب خاک بـرداری انجام می شـود.
او با بیان اینکه مبلغ قرارداد اجرایی احداث کیلومتر 2500 تا 4000 حلقه 
حفاظتی اصفهان بالغ بر هزار و 310 میلیارد ریال است، خبر می دهد: تاکنون 
142 هزار و 500 ساعت نیرو و 54 هزار و 500 ساعت ماشین آالت برای 

احداث این بخش مورد استفاده قرار گرفته است.
کشـاورز راد با بیـان اینکه کیلومتـر 2500 تـا 4000 حلقه حفاظتی شـهر، 
شـامل دو مسـیر کندرو، دو مسـیر تنـدرو، رفیوژ بیـن دو تنـدرو به عرض 
پنج متـر و رفیوژ بیـن تندرو و کنـدرو به عـرض 3.4 متر به صورت شـمال 
به جنوب به عـرض کلی ۷5 متر اسـت، می افزایـد: در میانه مسـیر، تقاطع 
غیرهمسـطح بهاران واقع شـده اسـت کـه خیابـان رویـان را به روسـتای 
بهاران متصـل می کند و توسـط چهار رمـپ و دو لـوپ، تردد و دسترسـی 

ایمن در ایـن محـدوده را فراهم کرده اسـت.
به گفتـه معـاون عمـران شـهری شـهردار اصفهـان، تاکنـون 80 درصد 
عملیـات آزادسـازی کیلومتـر 2500 تـا 4000 مسـیر رینـگ بـا صـرف 

هزینـه ای بالـغ بـر 550 میلیـارد ریـال انجام شـده اسـت.

ــان از  ــهردار اصفه ــهری ش ــران ش ــاون عم مع
ــر  ــازی های کیلومت ــدی آزادس ــرف ۸۰ درص پیش
۲۵۰۰ تــا ۴ هــزار حلقــه حفاظتی شــهر خبــر داد.

پیشرف ۸۰ درصدی 
آزادسازی های کیلومتر 

۲۵۰۰ تا 4 هزار حلقه 
حفاظتی شهر

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

گفت و گو

کارشــناس مســئول بیماری ســالک 
ــان  ــتان اصفه ــت اس ــز بهداش مرک
ــالک  ــرل س ــه کنت ــت: در برنام گف
ــان  ــوم پزشــکی اصفه دانشــگاه عل
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــود ت ــاش می ش ت
تحقیقــات و یافته هــای علمــی 
اســتادان دانشــگاه، روش هــای 
ــا مخــازن  ــارزه ب ــرای مب ــدی ب جدی
ــن بیمــاری، ارائه شــود. و ناقــان ای

ســالَک یــک بیمــاری پوســتی 
ــی  ــزش نوع ــر گ ــر اث ــه ب ــت ک اس
ــل  ــان منتق ــه انس ــی ب ــه خاک پش
ــکل و  ــد ش ــات ب ــود و ضایع می ش
عــوارض اجتماعــی، روحــی و روانی 
ــاری  ــن بیم ــوار ای ــای ناگ از پیامده
اســت؛ اصفهــان از اســتان های 

ــت. ــور اس ــز کش ــالک خی س
ــگاه  ــزود: دانش ــور اف ــواد رمضانپ ج
علوم پزشــکی اصفهــان از ســال 8۷ 
ــاری  ــرل بیم ــی کنت ــه عملیات برنام
ســالک را در ســطح اســتان و 
شهرســتان های زیــر پوشــش خــود 
اجــرا کــرده اســت و در صــدد اســت 
ــا همــکاری اســتادان دانشــگاه  ــا ب ت
ــای  ــا و روش ه ــه راهکاره ــه ارائ ب
جدیــد مبــارزه بــا مخــازن و ناقــان 

ــردازد. ــالک بپ س
وی اظهــار داشــت: تــا کنــون در 
ــتادان  ــور اس ــا حض ــه هایی ب جلس
گــروه گیــاه پزشــکی و گیاهــان 
زراعتــی دانشــکده کشــاورزی 
ــاره  دانشــگاه صنعتــی اصفهــان درب
ــد،  ــی، جدی ــای عمل ــه راهکاره ارائ
کــم هزینه تــر و موثرتــر بــرای 
مبــارزه بــا مخــازن و ناقان ســالک 
و همچنیــن روش هــای ارزیابــی 
مقاومــت مخــازن و ناقــان ســالک 
ــه ســموم مــورد اســتفاده در برنامه  ب
کنتــرل ســالک دانشــگاه علــوم 
ــادل  ــث و تب ــان بح ــکی اصفه پزش

ــت. ــده اس ــر ش نظ
ــد  ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــور ب رمضانپ
اســتادان دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
از مناطــق صحرایــی و تاغــزاری 
ــز  ــتان، نطن ــز در اردس ــالک خی س
و ورزنــه، اضافــه کــرد: در ایــن 
بازدیدهــا وضعیــت گیاهــان و 
درختــان مناطــق ســالک خیــز مورد 
ــتادان  ــا اس ــت ت ــرار گرف ــی ق بررس
دانشــگاه جایگزیــن مناســبی بــرای 
ــا  ــی و تاغزاره ــش گیاه ــن پوش ای
ــی  ــز معرف ــالک خی ــق س در مناط
کننــد کــه عــاوه بــر کارکردهایــی 
ــروی کویر و  ــری از پیش مانند جلوگی
گــرد و غبــار، مــکان مناســبی بــرای 
زندگــی موش هــای صحرایــی 

مخــزن ســالک نباشــند و آنهــا را بــه 
ســمت مناطق مســکونی نکشــانند.

وی خاطرنشــان کــرد: در برخــی 
ــت و  ــز، کش ــالک خی ــق س از مناط
ــد  ــود مانن ــه انجــام می ش ــی ک زرع
ــای  ــذب موش ه ــث ج ــه باع گوج
ــی مخزن ســالک به ســمت  صحرای
ــن از اســتادان  خــود می شــود بنابرای
دانشــگاه خواســتیم تــا کشــت و زرع 
جایگزیــن را در ایــن مناطــق بــه مــا 

ــد. ــی کنن معرف
ــه اینکه در ســال های  وی با اشــاره ب
اخیــر جایــگاه مراکــز علمــی ماننــد 
دانشــکده های منابــع طبیعــی و 
کشــاورزی دانشــگاه های اســتان 
در برنامــه کنتــرل ســالک در اســتان 
خالــی بــود، افــزود: امســال در 
ــا دانشــگاه صنعتــی  ارتباطــی کــه ب
ــارات  ــد، انتظ ــرار ش ــان برق اصفه
مــورد نظــر بــرای ارائــه راهکارهــا و 
ــرل بیماری  ــد در کنت روش های جدی
ســالک و مبــارزه بــا مخــازن و 
ــه اســتادان  ــن بیمــاری ب ناقــان ای
مرتبــط بــا ایــن بخــش، منتقل شــد.

رمضانپــور با بیــان اینکــه در مبــارزه 
بــا مخــازن و ناقــان ســالک در 
ــا شــیوه  اســتان اصفهــان مطابــق ب
نامه هــای کشــوری از ســموم 
و تجهیــزات خاصــی اســتفاده 
می شــود، تصریــح کــرد: مــا از 
اســتادان دانشــگاه خواســتیم تــا 
ــد و  ــی کنن ــا را بررس ــای م روش ه
ــر  ــر و ایمن ت ــای موثرت ــر روش ه اگ
بــرای محیــط زیســت دارنــد بــه مــا 

ــد. ــی کنن معرف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا در 
برنامه هــای تخصصــی کنتــرل 

ــر  ــا کنــون مقاومتــی در براب ســالم ت
ســموم نداشــتیم، خاطرنشــان کــرد: 
بــا اینحــال از اســتادان دانشــگاه 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــد ت ــته ش خواس
تحقیــق کننــد و اگــر مقاومتــی 
وجــود دارد چگونگــی آن مشــخص 

شــود.
بیمــاری  مســئول  کارشــناس 
ســالک مرکــز بهداشــت اســتان 
اصفهــان اظهــار امیــدواری کــرد که 
ــه  همــکاری و کمــک دانشــگاه ها ب
ــالک در  ــرل بیماری س کاهش و کنت

ــود. ــر ش ــده منج آین
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــن ب وی همچنی
برنامه کنترل ســالک دانشــگاه علوم 
ــه  ــوان برنام ــان بعن ــکی اصفه پزش
ــه ای  ــاس تفاهم نام ــر اس ــو و ب الگ
ــت،  ــگاه، وزارت بهداش بین این دانش
درمــان و آمــوزش پزشــکی و 
اســتانداری اصفهــان از ســال 8۷ 
آغــاز شــد، گفــت: حــدود 150 
کانــون ســالک در اســتان شناســایی 
شــده کــه برنامــه کنتــرل ســالک در 
ــم و منتخــب  ــون مه حــدود 91 کان

اجــرا می شــود.
ــه  ــه برنام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کنتــرل ســالک تــا ســال 9۷ در چهار 
مرحلــه انجــام می شــد، ادامــه داد: از 
ــه در  ــن برنام ــد ای ــه بع ــال 9۷ ب س

ــود. ــام می ش ــه انج ــج مرحل پن
رمضانپــور بــا بیــان اینکــه دانشــگاه 
ــز در 2  ــان نی ــکی کاش ــوم پزش عل
ــود در  ــش خ ــر پوش ــتان زی شهرس
هفــت کانــون ســالک خیــز اقدامات 
الزم را انجــام می دهــد، اظهــار 
داشــت: بیمــاری ســالک در اســتان 
از نــوع روســتایی اســت و بــرای 

کنتــرل آن بایــد بــا موش هــای 
صحرایــی مخــزن و ناقــان آن 

ــرد. ــارزه ک مب
وی پنــج راهبــرد اصلــی برنامــه 
عملیاتــی کنتــرل ســالک اصفهــان 
ــان  ــازن و ناق ــا مخ ــارزه ب را »مب
ســالک در کانون هــای منتخــب 
ــای  ــری خانه ه ــزار مت ــعار ه ــا ش ت
مــردم«، »ترویــج اســتفاده از 
وســایل حفاظــت فــردی ماننــد 
ــرات«، »  ــع حش ــپری داف ــم و اس قل
ــان«، »  ــی و کارکن ــوزش عموم آم
ــه خدمــات تشــخیصی و درمانی  ارائ
ــط «  ــازی محی ــگان« و » بهس رای
ــردم  ــرد: م ــان ک ــوان و خاطرنش عن
در مناطــق ســالک خیــز بایــد از 
ابتــدای غــروب تــا طلــوع خورشــید 
و از ابتــدای فروردیــن تــا شــهریور از 
ــتفاده  ــردی اس ــت ف ــام محافظ اق

ــد. کنن
رمضانپــور با اشــاره بــه اینکــه از پنج 
ــج اســتفاده از  ــور، تروی ــرد مذک راهب
وســایل حفاظــت شــخصی، آموزش 
ــه خدمات تشــخیص  ــی و ارائ عموم
و درمــان از وظایــف دانشــگاه علــوم 
ــح  ــان اســت، تصری پزشــکی اصفه
کــرد: مبــارزه بــا مخــزن و بهســازی 
محیــط از شــرح وظایــف مــا نیســت 
امــا از ســال 8۷ تــا کنــون بــه عهــده 

مــا بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا 
ــش  ــاری بی ــان بیم ــزن و ناق مخ
از 30 درصــد در کنتــرل بیمــاری 
ــرد:  ــد ک ــدارد، تاکی ــر ن ــالک تأثی س
ــدود ۷0  ــط زیســت ح مســائل محی
درصــد در مشــکات شــیوع ســالک 
ــی  ــامل معضات ــه ش ــر دارد ک تأثی

ماننــد زبالــه، نخالــه، فاضــاب، 
کــود حیوانــی، مخروبه هــا و اماکــن 

ــت. ــه اس متروک
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن بخش 
ــوان و جــزو وظایــف ما نیســت،  در ت
ــه  ــه ب ــه ای ک ــر منطق ــزود: در ه اف
ــد،  ــل ش ــه عم ــن زمین ــع در ای موق
نتایــج خوبــی در کنتــرل ســالک 
بدســت آمــد امــا هــر جــا کــه ایــن 
ــوارد  ــش م ــا افزای ــاد ب ــاق نیفت اتف

ــدیم. ــه ش مواج
رمضانپــور همچنیــن بــا بیــان اینکه 
ــان  ــالک اصفه ــرل س ــه کنت برنام
ــی،  ــگاهی، فن ــه دانش دارای 6 کمیت
تشــخیص و درمــان، آمــوزش و 
اطــاع رســانی، پژوهش و پشــتیانی 
ــرد: در  ــان ک ــت، خاطرنش ــی اس مال
کمیتــه فنی نیــز از نظــرات اســتادان 
و کارشناســان مطــرح کشــوری و 

ــود. ــتفاده می ش ــتانی اس اس
اصفهــان یکــی از اســتان های 
ســالک خیــز کشــور بــه ویــژه از نوع 
روســتایی اســت کــه مناطقــی مانند 
ــاهین  ــوار، ش ــز، برخ ــتان، نطن اردس
ــق  ــان )مناط ــه، اصفه ــهر و میم ش
ــن،  ــرق(، نایی ــوب ش ــوب و جن جن
کاشــان و آران و بیــدگل بــا جمعیــت 
حــدود ۷00 هــزار نفــر بــا ایــن پدیده 

ــتند. ــه هس مواج
ــه  ــه س ــک ب ــته نزدی ــال گذش س
ــالک در  ــه س ــا ب ــورد ابت ــزار م ه
شهرســتان های زیــر پوشــش 
ــان  ــوم پزشــکی اصفه دانشــگاه عل
ــدگل(  ــان و آران و بی ــز کاش ــه ج )ب
ثبــت شــد کــه حــدود 2 هــزار مــورد 
ــتان  ــرق شهرس ــه ش ــوط ب آن مرب

ــود. ــان ب اصفه

ارائه روش های جدید مبارزه با سالک
با همکاری استادان دانشگاه

کارشناس مسئول بیماری سالک مرکز بهداشت استان اصفهان خبر داد:
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دبیر شـورای هماهنگی مبارزه با مـواد مخدر اسـتان اصفهان، گفـت: در حال 
حاضر 2 مرکز فعال مان بـا ظرفیت هرکـدام 200 نفر در حال فعالیت هسـتند 
یعنی همیشـه از 400 نفر از معتـادان نـگاه داری می کنیم و با راه انـدازی مراکز 
باغ فـدک و زنـدان کاشـان، ظرفیتمان بـه هـزار و 400 نفـر افزایـش خواهد 

داشت.
محسـن یارمحمدیان، دبیر شـورای هماهنگـی مبارزه بـا مواد مخدر اسـتان 
اصفهـان در گفت وگو با خبرنـگار فـارس در اصفهان با اشـاره به دسـتور وزیر 

کشـور به اسـتانداران مبنی بر جمع آوری معتـادان متجاهر تا پایان شـهریور، 
با بیـان اینکه بـرای این موضـوع دنبالیم مراکـز باغ فـدک و زندان کاشـان را 
بـه زودی راه اندازی کنیم، اظهار داشـت: بـرای پیگیری این موضـوع چند روز 
قبل به تهران رفتم زیرا بـرای راه اندازی نیازمند تأمین اعتبار و مجوز هسـتیم.

وی خاطرنشـان کرد: در حـال حاضـر 2 مرکز نگهـداری از معتـادان متجاهر 
داریم که در بازه هـای زمانی مختلف با دسـتور مقام قضایی، 100 تـا 150 نفر 

از مراکز ترخیـص می شـوند و افراد جدیـدی جمع آوری می شـوند.

یارمحمدیان بـا تأکید بر اینکه بـا راه انـدازی مراکز مذکـور ظرفیت مان حدود 
هـزار نفـر افزایـش خواهـد داشـت، خاطرنشـان کـرد: 2 مرکـز فعال مـان با 
ظرفیت هرکـدام 200 نفر در حال فعالیت هسـتند یعنی همیشـه از 400 نفر از 
معتادان نـگاه داری می کنیم و بـا راه انـدازی مراکز مذکور، ظرفیتمـان به هزار 
و 400 نفر افزایش خواهد داشـت. دبیر شـورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اسـتان اصفهان در پایان عنوان کـرد: امیدواریـم تا پیش از شـهریور مرکز باغ 

فدک و زندان کاشـان راه اندازی شـود تا شـرایط بهتر شـود.

ظرفیت مراکز 
نگهداری معتادان 

متجاهر اصفهان 
افزایش می یابد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان اصفهان:

خبر

ISFAHAN
N E W S

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از اجرای پروژه بازیافت پسماندهای 
ساختمانی با اعتباری بالغ بر ۷0 میلیارد تومان از سوی این سازمان و با مشارکت بخش 
خصوصی خبر داد. غامرضا ساکتی با اعام این خبر گفت: طبق قانون مدیریت پسماند، 
پسماندهای ساختمانی جزیی از پسماندهای عادی شهری به شمار می رود و مدیریت آن به 
شهرداری واگذار شده است. او افزود: در حال حاضر پسماندهای ساختمانی در شهر اصفهان 
توسط سازمان مدیریت پسماند در محل گردنه زینل دفع می شوند و مالک زمینهای در حال 
ساخت و ساز در شهر و یا پیمانکار آن موظف است پس از عملیات عمرانی این پسماندها را جمع 

آوری و به سایت دفع پسماندهای ساختمانی انتقال دهد. 

جمع آوری روزانه حدود 3 تا ۴ هزار تن پسماند ساختمانی در اصفهان
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گام بعدی در این روند را بازیافت 
نخاله های ساختمانی دانست و توضیح داد: به صورت روزانه در شهر اصفهان حدود 3 تا 4 هزار 
تن پسماندهای ساختمانی جمع آوری و به سایت دفع منتقل می شود که مقرر است با اجرای 
این پروژه، پس از بازیافت به مصالح ساختمانی تبدیل و در چرخه ساخت و ساز به کار گرفته 
شود. او با اعام آغاز به کار این پروژه از سوی سازمان مدیریت پسماند افزود: به منظور استقرار 
هرچه بهتر این پروژه، از چند شهر که این سیستم در آنها مستقر شده است بازدیدهایی به عمل 

آمده و جلسات متعددی را با حضور متخصصان این حوزه برگزار کرده ایم.

به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان فراخوانی نیز در سطح ملی 
منتشر و از شرکت های توانمند در این حوزه جهت مشارکت در این طرح دعوت شده است.

ساکتی خبر داد: دو شرکت که در این زمینه فعالیت های قابل توجهی انجام داده اند، اعام 
آمادگی کرده اند که در حال حاضر سازمان مدیریت پسماند و سازمان سرمایه گذاری شهرداری 
اصفهان در حال تصمیم گیری درباره انتخاب یکی از این دو شرکت به عنوان سرمایه گذار 

در این حوزه هستند.
او افزود: هزینه مورد نیاز برای این پروژه بالغ بر ۷0 میلیارد تومان است که با مشارکت بخش 

خصوصی عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان خبر داد:

اجرای پروژه بازیافت 
پسماندهای ساختمانی با 70 

میلیارد تومان اعتبار
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شهرستان

Isfahan News

بهداشت  مرکز  هپاتیت  مرکز  پزشک 
و   B هپاتیت  گفت:  کاشان  شهرستان 
سیروز  علت  مهم ترین  و  شایع ترین   ،C
کبدی، سرطان کبد و مرگ و میر ناشی 

از هپاتیت های ویروسی است.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  هدایتی،  مهرداد 
اظهار کرد: بزرگساالنی که عفونت مزمن 
هپاتیت B دارند، ۲۰ تا ۳۰ درصد گرفتار 
سیروز کبدی و یا سرطان کبد می شوند و 
ساالنه بیش از ۶۸۶ هزار نفر در جهان براثر 
عواقب هپاتیت B شامل سیروز و سرطان 

کبد می میرند.
وی افزود: مبتالیان به هپاتیت C نیز ۱۵ تا 
۳۰ درصد در طی ۲۰ سال مبتال به سیروز 
هرسال  تقریباً  و  و سرطان کبد می شوند 
۷۰۰ هزار نفر به علت عوارض ناشی از این 

بیماری جان خود را از دست می دهند.
بهداشت  مرکز  هپاتیت  مرکز  پزشک 
اطرافیان  شهرستان کاشان، تصریح کرد: 
نزدیک و بستگان درجه یک افراد مبتال به 
هپاتیت B و C در زمره افراد پرخطر برای 
ابتال به این دو بیماری ویروسی هستند که 
باید مورد بررسی، تشخیص و ایمن سازی 

قرار بگیرند.
مشاغل  صاحبان  کرد:  تأکید  هدایتی 
درمان،  کادر  آرایشگران،  جمله  از  خاص 
نوزادان متولد شده از مادران مبتال، مصرف 
هموفیلی،  بیماران  مخدر،  مواد  کنندگان 
گروه های  جمله  از  دیالیزی،  و  تاالسمی 
پزشک  هستند.  هپاتیت  به  ابتال  پرخطر 
شهرستان  بهداشت  مرکز  هپاتیت  مرکز 
کاشان، گفت: بیماری هپاتیت، التهاب کبد 
انواع A,B,C,D,E تقسیم  به  است و 
می شود و هرسال حدود یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر مرگ به علت هپاتیت در جهان 
رخ می دهد و این در حالی است که تنها ۱۰ 
درصد مبتالیان به هپاتیت از وضعیت خود 
آگاه هستند و می توانند به درمان دسترسی 

داشته باشد.
احتیـاط،  اصـول  رعایـت  افـزود:  وی 
و  شـغلی  ابتـالی  از  پیشـگیری  بـرای 
هپاتیـت  ایمنوگلبولیـن  تزریـق  اتفاقـی، 
B، واکسیناسـیون هپاتیـت B در نوزادان 
مادران مبتـال و گروه هـای پرخطر، پرهیز 
برای اسـتفاده از وسـایل تزریق و وسـایل 
تیـز و برنـده مشـترک از جملـه اقدامـات 
پیشـگیرانه از ابتـال بـه هپاتیت B اسـت.

بهداشت  مرکز  هپاتیت  مرکز  پزشک 
 C شهرستان کاشان، تأکید کرد: هپاتیت
واکسن مؤثر ندارد ولی داروی خوراکی با 
اثربخشی باال جهت درمان قطعی هپاتیت 
به  آزمایش  و  است  موجود  کشور  در   C
موقع هپاتیت می تواند زندگی افراد مبتال را 
 B نجات دهد و با درمان به هنگام هپاتیت
و C مانع سرطان کبد می شود. وی افزود: 
برنامه حذف هپاتیت C در ایران تا سال 
داروهای  از  بهره گیری  واسطه  به   ۱۴۱۰
گرفته  قرار  کار  دستور  در  کارآمد  و  مؤثر 
است و رسیدن به این هدف مهم نیازمند 
ارتقای سطح دانش جامعه و توسعه فرهنگ 
آگاهی از هپاتیت، آموزش و بیماریابی فعال 

در گروه های پرخطر است.

پزشک مرکز هپاتیت مرکز بهداشت 
شهرستان کاشان:

هپاتیت B و C شایع ترین علت 
سیروز کبدی و سرطان کبد است

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

اینفوگرافی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: رفع بسیاری 
مشکالت از دل فعالیت های کارشناسی و پژوهشی که در دفتر تبلیغات 

اسالمی انجام شده استخراج می شود.
زهرا شیخی در حاشیه برگزاری نمایشگاه روایت تبلیغ در گفت و گو با 
خبرنگار مهر، با بیان اینکه آنچه در این نمایشگاه در قالب دستاوردهای 
کرد:  اظهار  است،  خالقیت  سراسر  شده  ارائه  اسالمی،  تبلیغات  دفتر 
انسان های پرتالش، ایده های نو بسیار خوبی در کنار کار عملیاتی قوی 
ارائه کرده اند که اگر این مسیر هدایت و تقویت شود می تواند راهگشای 

مسائل و معضالتی شود که امروز نگرانی آن در جامعه وجود دارد.
فعالیت های  دل  از  مشکالت  بسیاری  حالل المسائل  داد:  ادامه  وی 
کارشناسی و پژوهشی که در دفتر تبلیغات اسالمی انجام شده استخراج 
می شود، راهکارهایی که می تواند گره های کوری را که سال ها در لیست 

مشکالت ما بوده اند، باز کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با تقدیر از کار عمیق 
فکری دفتر تبلیغات اسالمی گفت: فعالیت ها، حاصل زحمات چندساله 
طالب، کارشناسان و پژوهشگران است که خروجی تصمیمات، راه حل ها 

و برنامه های ارائه شده حتماً باید حمایت شود تا منجر به کارهایی مؤثر 
برای آینده کشور و جوانان شود.

از  مانع  شده  انجام  فعالیت های  اطالع رسانی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
موازی کاری می شود، گفت: کارهای چندباره باعث صرف هزینه و هدر 
رفت انرژی نیروی انسانی می شود، در حالی که با بررسی، هماهنگی 
و هدایت فعالیت ها و هماهنگی تیم های فعال، ضمن صرفه جویی در 
وقت و هزینه، امکان هدایتگری درست و استفاده از ظرفیت گروه ها 

بهتر فراهم می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

رفع مشکالت کشور 
در گرو فعالیت های 

کارشناسی و پژوهشی 
است

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان خمینـی شـهر گفـت: 
قاتل جوان ۳۱ سـاله خمینی شـهری از توابع اسـتان 

اصفهـان در کمتـر از یـک روز شناسـایی و دسـتگیر 
. شد

به گـزارش خبرنـگار ایرنا، سـرهنگ غالمرضا براتی 
بـا اشـاره بـه وقوع یـک فقره قتـل در خمینی شـهر 
اظهارداشـت: جـوان ۳۱ سـاله ای امـروز در مناطـق 
حاشـیه ای شـهر بـه وسـیله ضربـات چاقـو بـه قتـل 
رسـید کـه موضوع در دسـتور کار پلیس قـرار گرفت.

وی بیـان کـرد: پـس از بررسـی آثـار جرم و شـک و 
ظن هـای حاشـیه این اقـدام مجرمانـه، هویت مجرم 
و قاتـل شناسـایی و توسـط عوامل انتظامـی و پلیس 

آگاهی در مخفیگاهش دسـتگیر شـد.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان خمینـی شـهر بـا بیان 
اینکـه شناسـایی و دسـتگیری قاتـل در مـدت ۱۲ 
سـاعت پـس از وقـوع جرم انجام شـد، تصریـح کرد: 
اختـالف بیـن قاتـل و مقتـول عامل وقـوع این جرم 

از زبـان متهـم بیان شـد.

فرمانـدار خـور و بیابانـک گفـت: در ایـام عزاداری سـید و سـاالر 
اباعبـداهلل الحسـین )ع( مدیـران تاسیسـات  شـهیدان حضـرت 
گردشـگری از پذیـرش هرگونـه گردشـگر در قالـب تـور در دهه 

ابتدایـی محـرم و دهـه انتهایـی مـاه صفـر خـودداری کنند.
احمدرضـا طحانـی در سـتاد خدمـات سـفر شهرسـتان افـزود: 
بـا شـرط رعایـت شـئونات  پذیـرش مسـافرین و گردشـگران 

اسـالمی و ایـام محـرم و صفـر بـه صـورت شـخصی باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اعمـال ممنوعیـت تـردد تریلرهـا و کامیون هـا 
گفـت: بـا توجـه بـه پیـک سـفر ایـام پایانـی تابسـتان و ابتـدای 
فصـل پاییز نسـبت به درخواسـت اعمال ممنوعیت تـردد تریلرها 
و کامیونهـا در سـاعات شـبانه از سـاعت ۲۱ لغایـت ۶ صبـح بازه 
زمانـی ۲۵ شـهریور لغایـت ۸ مهـر از طریـق شـورای هماهنگی 

ترافیـک اسـتان اصفهـان اقـدام گردد.

فرمانـدار خـور و بیابانـک همچنین از شـهرداری های شهرسـتان 
و بخشـدار مرکـزی خواسـت در خصـوص هماهنگـی برگـزاری 
مراسـم سـنتی آب به بذر شـلغم در شـهر خور، حسـن و حسـین 
در شـهر فرخی، زنجیر آتشـین و تعزیه ظهر عاشـورای روسـتای 
بیاضـه جهـت ثبت در فهرسـت آثار معنوی کشـور همکاری الزم 

با اداره میراث داشـته باشـند.
معرفی  مسافران،  اسکان  ریزی  برنامه  کرد:  خاطرنشان  طحانی 
جاذبه های گردشگری، برطرف کردن نقاط ضعف سال های قبل و 
تقویت نقاط قوت با همکاری بین دستگاه های اجرایی انجام شود.

دارای  و  مسـافران  اسـکان  امـر  متولـی  دسـتگاه های  از  وی 
تاسیسـات اقامتـی و همچنیـن شـهرداریها خواسـت نسـبت بـه 
ارسـال آمـار اسـکان در اقامتگاههـای موقـت از جملـه پارکهـا و 
مجتمع هـای خدماتـی شـهری بـه صـورت کمـپ و چـادر اقدام

فرمانـدار ویـژه کاشـان گفـت: تـوازن و عدالـت آموزشـی در 
بسـیاری از مناطـق ایـن شهرسـتان مـورد غفلـت واقع شـده و 

بـرای رفـع ایـن مشـکل بایـد تـالش بیشـتری کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا، محمدشـریف زارعـی در نشسـت 
شـورای آمـوزش و پـرورش شهرسـتان کـه بـا حضـور نماینده 
ولـی فقیـه در منطقـه و امام جمعـه کاشـان برگزار شـد، افزود: 
گسـترش عدالـت آموزشـی مهم ترین بخـش از توسـعه عدالت 

اسـت. اجتماعی 
وی ادامـه داد: بسـیاری از مناطـق کاشـان بـا تصمیم هایـی که 
در دوره هـای گذشـته انجـام شـده بـا نبـود و یا کمبـود فضای 

آموزشـی مواجـه شـده اند و الزم اسـت ایـن خدمـات در تمامی 
مناطـق شهرسـتان بـه صـورت عادالنه توزیع شـود.

بـه گفتـه وی، مـردم در برخـی مناطـق کاشـان به دلیـل وجود 
بی عدالتی ها با مشـکل های بسـیاری روبه روهسـتند چـرا که نه 
برخـی دولت هـا بـه این مهم توجه داشـتند و نه سیاسـت گذاری 
صحیحـی بـرای هدایـت خیـران و کمک هـای مردمـی بـرای 

مناطـق محـروم و کم برخـوردار صورت گرفته اسـت.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب ــرورش کاش ــوزش و پ ــورای آم ــس ش ریی
ــتور  ــد در دس ــد بای ــه ج ــی ب ــت آموزش ــع عدال ــه توزی اینک
کار مدیریــت جدیــد آمــوزش و پــرورش قــرار گیــرد، اضافــه 
کــرد: خدمــات و فضاهــای آموزشــی نیــز بایــد بــا همــکاری 
دســتگاه های دولتــی و مشــارکت خیــران در مناطــق مختلــف 

ــد. ــتان اختصــاص یاب شهرس
شهرسـتان کاشـان بـا ۳۷۰ مدرسـه دارای نزدیک بـه ۶۸ هزار 

اسـت. دانش آموز 
کاشـان در فاصلـه نزدیک بـه ۲۰۰ کیلومتری شـمال اصفهان، 
بـا مسـاحت ۴۳۹۲ کیلومتـر مترمربـع و جمعیـت ۳۶۴ هـزار و 
۴۸۲ نفـر بـر پایـه سرشـماری سـال ۱۳۹۵، پرجمعیت تریـن 
بیسـت  و  اسـتان  ایـن  مرکـز  از  پـس  اصفهـان  شهرسـتان 

وهشـتمین شـهر پرجمعیـت ایـران محسـوب می شـود.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی تیران 
و کـرون گفـت: مدیریـت شـهری بـا حفـظ بافـت تاریخـی و 
هویت شـهر و با حمایت از سـرمایه گذاران صنعت گردشـگری 

را در این شهرسـتان رونق بخشـیده اسـت.
محسـن مظاهـری در گفـت و گـو با ایرنـا افـزود: قدمت هفت 
هـزار سـاله تیـران و کـرون و ۲۵۰ اثر تاریخی کـه ۲۷ مورد آن 
بـه ثبـت ملی رسـیده اسـت از گنجینه هـای ارزشـمند در حوزه 
میـراث فرهنگـی و صنایـع دسـتی ایـن شهرسـتان بـه شـمار 
مـی رود کـه ایـن ظرفیـت در گذشـته ناشـناخته مانـده و امروز 
بـه همت نـگاه مدیریت شـهری به حـوزه صنعت گردشـگری 

سـبب تقویت آن شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: شـهرداران در شـهرهای تیـران، رضوانشـهر و 
عسـگران و همچنین دهیاران نگاه متفاوتی نسـبت به گذشـته 

در توسـعه محلـی متناسـب بـا ظرفیـت تاریخی و گردشـگری 
داشـته اند کـه این موضوع آثـار تاریخی شهرسـتان را احیا کرده 

است.
رییـس میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری تیران و 
کـرون ادامـه داد: ۴۰ کیلومتـر کوچه بـاغ تاریخی و بکر طبیعی 
در تیـران قابلیـت باالیـی را دارد که درهای سـنگی آن به ثبت 
ملـی رسـیده و دیوارهـای گلی آن و پیـچ و خم های متنوع حال 

و هـوای خاصی را به گردشـگران می بخشـد.
وی بـا بیـان اینکه طرح های سـرمایه گـذاری در حـوزه میراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری با اقبال صاحبان سرمایه 
روبـرو شـده اسـت، یادآورشـد: در برخـی از مواقـع بروکراسـی 
سـخت اداری و رفتارهـای سـلیقه ای رونـد پیشـرفت کار را بـا 

چالش هایـی روبـرو کرده اسـت.

فرماندهانتظامیشهرستانخمینیشهر:

قاتل در کمتر از یک روز شناسایی شد

فرماندارخوروبیابانک:

پذیرش تورهای گردشگر دهه اول محرم
در خور و بیابانک ممنوع است

رئیسادارهمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیتیرانوکرون:

نگاه مدیریت شهری به حوزه صنعت گردشگری
سبب تقویت آن است

فرماندارویژهکاشان:

عدالت آموزشی مورد غفلت قرار گرفته است
سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان گفت: تعداد آزمایش 
مثبـت ویروس کرونا در شهرسـتان های کاشـان و آران و بیدگل 

بـا ثبـت ۱۰۳ مـورد جدید بـه ۶۷ هزار و ۴۲۰ نفر رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا، کـورش سـاکی در گفت وگـو بـا 
خبرنـگاران افـزود: یـک مرد ۷۱ سـاله مبتال به کرونا در کاشـان 

باخت. جـان 
وی ادامـه داد: ۱۷ بیمـار جدیـد حاد تنفسـی با سـن یـک و نیم 
ماهـه تـا ۹۴ سـال در منطقه کاشـان بسـتری شـدند کـه از این 
تعـداد ۱۳ بیمار در مرکزهای درمانی کاشـان و چهـار نفر در آران 

و بیـدگل تحت مراقبـت و درمان قـرار گرفتند.
وی بـا بیـان اینکـه اکنـون ۵۳ بیمار حـاد تنفسـی در مرکزهای 
و  آران  بیمارسـتان های  در  نیـز  بیمـار  و ۱۸  کاشـان  درمانـی 
بیـدگل بسـتری هسـتند، اظهار داشـت: ۱۳ بیمار هـم در بخش 
مراقبت هـای ویـژه مرکـز درمانـی این منطقه بسـتری هسـتند.

سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان با اشـاره بـه مراجعه 
۳۳۰ نفـر بـه کلینیک های حاد تنفسـی دانشـگاه علوم پزشـکی 
کاشـان اضافه کرد: ۶ هزار و ۹۶۶ نفر نیز شـمار پذیرش بسـتری 

موقـت در مرکزهـای ریفرال )زیر مجموعه( دانشـگاه اسـت.
بـه گفتـه وی، ۳۹۷ هـزار و ۳۲۴ نفر از آغاز شـیوع کرونا )اسـفند 
۹۸( تاکنـون بـه مرکزهـای بسـتری و سـرپایی تشـخیصی و 

درمانـی ۲ شهرسـتان کاشـان و آران و بیـدگل مراجعـه کرده اند 
و ۲۰ هـزار و ۸۷۵ بیمـار حـاد تنفسـی نیـز از بیمارسـتان های 

شهرسـتان های کاشـان و آران و بیـدگل مرخـص شـده اند.
وضعیـت کرونایـی کاشـان در برهـه کنونـی نارنجـی و آران و 

بیـدگل زرد اسـت.
جمعیـت نزدیـک بـه ۵۰۰ هزار نفری شهرسـتان های کاشـان و 
آران و بیـدگل زیرپوشـش خدمات بهداشـتی و درمانی دانشـگاه 

علوم پزشـکی کاشـان قرار دارد.
ویـروس کرونـا )COVID-۱۹( اواسـط دسـامبر ۲۰۱۹ )۲۴ آذر 
۹۸( در شـهر »ووهـان« کشـور چیـن گزارش شـد؛ ابتـدا از این 
بیمـاری به عنـوان ذات الریه نام برده می شـد اما کمیسـیون ملی 
بهداشـت چین در ۳۰ دسـامبر سـال ۲۰۱۹ )۹ دی ۹۸( به صورت 
رسـمی شـیوع ایـن ویـروس را در ایـن کشـور اعالم کـرد؛ این 
ویـروس در نهایـت بـه همـه کشـورها از جملـه ایـران سـرایت 
کـرد و سـازمان بهداشـت جهانـی را بـر آن داشـت تـا وضعیت 

فوق العـاده اعـالم کند.
شهرسـتان کاشـان بـا جمعیـت افـزون بـر ۳۶۴ هـزار نفـر در 
فاصلـه حـدود ۲۰۰ کیلومتـری شـمال اصفهـان و شهرسـتان 
آران و بیـدگل بـا بیـش از ۱۰۳ هـزار نفر جمعیـت در حدود ۲۱۵ 

کیلومتـری اصفهـان قـرار دارد.

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیکاشان:

۱۰۳ مورد جدید ابتال به کرونا در منطقه کاشان ثبت شد
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Iranian tire manufacturers pro-
duced 5,968,536 million car 
tires in the first quarter of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-June 21), falling 
one percent from the output in 
the first quarter of the previous 
year.
This number of produced tires 
weighed over 62,494 tons, with 
a two-percent drop year on 
year.
According to the statistics, in 
the mentioned period, 39,083 

tons of passenger car tires 
were produced, showing a 
six-percent rise year on year.

Meanwhile, 5,620 tons of van 
tires were produced, indicating 
an 18-percent fall, and 12,056 
tons of truck and bus tires were 
produced, showing a 10-per-
cent drop.
Production of the tires of agri-
cultural vehicles experienced a 
decline of 12 percent to stand at 
4,835 tons, and that of the road 

building and industrial vehicles 
fell 20 percent to 900 tons in 
the period under review.
In the first three months of the 
present year, 4,392 tons of bi-
cycle and motorcycle tires were 
also produced.
Iranian tire manufacturers pro-
duced 47,624,426 vehicle tires 
in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), 
which was one percent more 
than the figure of its preceding 
year.

This number of produced tires 
weighed over 288,149 tons, 
with a four-percent drop year 
on year.
As reported, 24,179,708 car 
tires weighting 259,096 tons 
were produced in the past 
year, with four percent drop in 
number, and five percent fall 
in weight as compared to its 
preceding year.
In the previous year, 152,251 
tons of passenger car tires 
were produced, showing a 
five-percent fall year on year.
Passenger cars accounted for 
58.7 percent of the total tires 
produced in 1400.
Van tires output rose six per-
cent to stand at 27,360 tons, 
while truck and bus tires out-
put fell six percent to stand at 
54,928 tons. Production of the 
tires of light agricultural vehi-
cles experienced a decline of 24 
percent to stand at 3,256 tons, 
while that of the heavy ones 
also declined eight percent to 
stand at 16,620 tons. 
Production of the tires of road 
building and industrial vehicles 
also fell 28 percent to 4,681 
tons in the period under review.
In the past year, 18,746 tons 
of bicycle and motorcycle tires 
were produced, showing 13 
percent growth.

Production of tubes rose one 
percent to stand at 10,307 tons.
The tire industry has a 60-year 
history in Iran. Currently, 11 tire 
manufacturing companies are 
active across the country that 
produce tires for passenger 
cars, trucks, buses, vans, road 
construction, and agriculture 
machinery, as well as bicycles 
and motorcycles in addition to 
other types of tubes.
Some15,000 people are direct-
ly employed in this industry and 
more than 250,000 people are 
indirectly involved in the value 
chain of this industry.
The Iranian tire industry, de-
spite the continuation of sanc-
tions and the coronavirus 
pandemic conditions, as well 
as some domestic restrictions, 
has been following a thriving 
and successful path over the 
past few years.
In addition to the successes 
achieved in terms of the output 
amount, Iranian tire manufac-
turers have entered new areas 
including production of the 
wide-base tires and the tires of 
SUVs.
Wide base tires, which are a 
new generation of heavy vehi-
cles’ tires, have been produced 
for the first time in West Asia by 
Iranian producers.

Nearly 6m car tires produced in a quarter

Housing price in-
creases 8.3% in Teh-
ran city
Average housing price rose 8.3 per-
cent in the capital Tehran during the 
fourth Iranian calendar month Tir 
(ended on July 22), compared to its 
previous month, according to a report 
by Statistical Center of Iran (SCI).
Based on the SCI data, the average 
price for one square meter of a res-
idential unit in Tehran stood at 448 
million rials (about $1,611) during the 
mentioned month.
The average housing price in the said 
month also increased 27.1 percent in 
comparison to the same month in the 
previous year.
As reported, the number of real estate 
deals stood at 8,685 in the capital city 
in the fourth month of this year.
As previously reported by Central 
Bank of Iran (CBI), the average hous-
ing price rose 16 percent in the cap-
ital Tehran during the last month of 
the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), compared to 
the same month in the preceding year.
Based on the CBI data, the average 
price for one square meter of a resi-
dential unit in Tehran stood at 351.2 
million rials (about $1,263) during 
the last month of the past year, up 
6.2 from its previous month, and 16 
percent from the same month of the 
preceding year.
Housing prices in Iran have been con-
stantly rising over the past three years 
due to various internal and external 
factors.
Although, in early May, the chairman 
of Real Estate Agencies Union said, 
“This year is the year of lower housing 
prices; this condition will continue in 
the country for the next two years, and 
we will see a continuous decrease in 
housing prices”. Mostafa Qoli Khos-
ravi referred to a report released by 
Central Bank of Iran in terms of hous-
ing price in the first Iranian calendar 
month Farvardin (ended on April 20), 
and said: “The government is trying to 
compensate the housing shortage in 
the country with the National Housing 
Movement plan, and this plan is being 
prepared and implemented in several 
urban and rural areas”.
He said that there is currently short-
age of about 720,000 housing units 
in the country, adding: “Every year, 
dilapidated apartments are added to 
this number, therefore, the current 
government intends to compensate 
for the housing deficit by recognizing 
this shortage and implementation of 
National Housing Movement.”
The market will react positively to the 
increase in supply, and the completion 
of the government plans including 
Mehr Housing and National Housing 
will control the uncontrolled growth of 
housing prices, he further predicted.
In early June, transport and urban 
development minister said that 1.35 
million units of National Housing 
Movement are currently under con-
struction throughout the country and 
the number is increasing every day.
Making the remarks in a ceremony to 
break the ground for starting the con-
struction operation of 15,000 units of 
National Housing Movement in Chit-
gar region, northwest of Tehran city, 
Rostam Qasemi said, “With the sup-
port of the parliament and the credit 
provided for the facilities of National 
Housing Movement, we will proceed 
according to the schedule”.
After National Housing Action Plan 
(started in 2018), National Housing 
Movement is the government’s sec-
ond major program to provide af-
fordable housing units for the low-in-
come classes.
The operation for the construction 
of 209,212 residential units of Na-
tional Housing Movement began 
in early February. National Housing 
Movement to construct four million 
housing units in four years is one of 
the major plans of the current govern-
ment in the housing sector.
According to the plan, out of these 
four million residential units, 3.2 mil-
lion units will be constructed in cities 
and 800,000 units in villages, some 
of these units are currently being 
constructed after providing lands and 
preparing the necessary conditions.

Iran produces 
90% of its nuclear 
equipment: AEOI

Deputy head of the Atomic En-
ergy Organization of Iran (AEOI) 
stated on Saturday that the Stra-
tegic Action Plan approved by the 
Iranian parliament led to produc-
tion of uranium enriched to 60 
percent purity and manufacturing 
of IR6 centrifuges.
Pejman Shirmardi stated that the 
AEOI’s successes are the nego-
tiating team’s winning card and 
the Western negotiators’ greatest 
fear, despite the fact that the tech-
nology employed to attain these 
achievements are indigenous.
According to the AEOI deputy 
chief, the sanctions resulted in 
increased self-confidence, re-
alization of internal capacities, 
crossing borders of knowledge, 
and the actual implementation of 
Imam Khomeini’s (RA) instruc-
tion that “we can do it”.
Shirmardi further stated that 
around 90% of nuclear tech-
nological equipment are being 
produced domestically, owing 
to the efforts of Iranian experts, 
and that this would not have been 
possible if the country relied on 
foreign powers.
He went on to say that Iran plans 
to produce 10,000 megawatts of 
nuclear electricity by 2041.
 “According to the comprehen-
sive strategic document of the 
Atomic Energy Organization in 
Iran’s 1420, the production of 
10,000 megawatts of nuclear 
electricity is envisaged, and the 
approach of the organization is 
fully Iranian and indigenous re-
actor production, along with the 
use of external capacities; the 
Arak reactor will be used to pro-
duce radioisotopes, and the main 
goal is to make Iran a hub for the 
production of radioisotopes with 
medical use in the region,” he 
stated. 
The deputy chief went on to say 
that the organization aims to 
compile a comprehensive stra-
tegic document by 2041 while 
simultaneously focusing on 
hardware sector (power plants, 
fuel cycle, use of radiation, etc.) 
and  soft sector (law, security, 
and nuclear diplomacy).
Such an approach will lead to 
social, cultural, and economic 
attachment, as well as strength-
ening foreign relations and using 
these capacities, he pointed out.
Shirmardi stated that the purpose 
of new technologies is to get be-
yond the research stage and into 
commercialization.
Examples of this sector include 
quantum technologies and nu-
clear fusion, he remarked. 
In the area of the nuclear fuel cy-
cle, the nation has matured and 
is now one of the 13 countries 
with a full nuclear fuel cycle, he 
noted. “This action and its ap-
proval was done correctly; this 
plan created tasks for the Atomic 
Energy Organization, which was 
implemented with the determi-
nation and order of the head of 
the organization,” Shirmardi said 
in reference to the effect that the 
Strategic Action Plan’s approv-
al by the parliament had on the 
nuclear industry. He concluded 
that the opposite side should be 
aware that Iran will have a ready 
retort in case the Western side 
takes any unprofessional meas-
ures. “The arrogant powers are 
against the management method 
of the nuclear issue of the Is-
lamic Republic of Iran, now the 
achievements and actions taken 
by the Atomic Energy Organiza-
tion are a winning card for the 
team,” Shirmardi said in refer-
ence to the organization’s role in 
the JCPOA and support for the 
negotiating team.

Iran-Oman Joint Chamber of Com-
merce has signed a trilateral memo-
randum of understanding (MOU) with 
Trade Promotion Organization (TPO) 
and Iran’s Small Industries and Indus-
trial Parks Organization (ISIPO) to fa-
cilitate the export of non-oil goods to 

Oman and to increase the volume of 
trade between the two countries.
The MOU was signed on Sunday by 
TPO Head Alireza-Peyman Pak, ISIPO 
Head Ali Rasoulian, and Chairman of 
Iran-Oman Joint Chamber of Com-
merce Mohsen Zarabi, the TPO portal 

reported.
The main goal of this memorandum 
is to facilitate the participation of the 
country’s manufacturers and produc-
tion units located in industrial parks 
in Oman’s specialized exhibitions and 
to increase the presence of Iranian 
products in the Omani market.
Based on the MOU, the parties will 
collaborate to provide capable do-
mestic producers located in industri-
al parks with especial incentives and 
supports such as subsidies.
Speaking at the signing ceremo-
ny, Peyman-Pak said: “Many good 
measures have been taken regarding 
the improvement and promotion of 
communication between TPO and 
Iran-Oman Joint Chamber of Com-
merce which have been very effec-
tive.”
He pointed to the establishment of a 
direct shipping line between the two 
countries of Iran and Oman with the 
support of the government, saying: 

“We are also pursuing guarantee is-
sues for exporters through the export 
guarantee fund.”
The TPO head underlined the ISIPO 
supports for production units as one 
of the effective points with regard 
to facilitating foreign trade, say-
ing: “Based on this memorandum, 
ISIPO and TPO will follow up plans 
for sending delegations and holding 
exhibitions in Oman more strongly.”
Peyman-Pak also stated that unifying 
programs and regularizing the goals 
and strategies regarding sending del-
egations and holding exhibitions will 
lead to greater synergy and will have 
positive impacts on trade with Oman.
“Signing this memorandum is in line 
with the general policies of Trade 
Promotion Organization for integrat-
ing and regulating all the government 
affairs related to the development 
of foreign trade. This will have the 
greatest impact on trade with neigh-
boring countries,” he stressed.

Iran-Oman chamber of commerce inks trilateral co-op MOU with TPO, ISIPO

Iranian Minister of Indus-
try, Mining and Trade Reza 
Fatemi-Amin and Belaru-
sian Prime Minister Roman 
Golovchenko have empha-
sized drawing a roadmap for 
developing economic col-
laborations between the two 
countries.
Fatemi-Amin who visited Be-
larus on top of a senior del-
egation for attending the two 
countries’ 15th Joint Eco-
nomic Committee meeting 
was received by Golovchen-
ko, Industry Ministry news 
portal Shata reported on Sat-
urday.
During the meeting, the two 
sides stressed the need for 
using their complementary 
economic capacities to de-
velop mutual ties and boost 
trade exchanges.
Mentioning the potentials of 
the two sides for expanding 
trade ties, Fatemi-Amin said 
Iran’s annual foreign trade is 
about $120 billion and Bela-
rus’ foreign trade exchange 
is $80 billion a year, howev-
er the trade between the two 

countries is only $40 million, 
which is very low considering 
the mentioned figures.
He further invited Golovchen-
ko to travel to Iran to visit 
some international exhibi-
tions and get familiar with the 
Islamic Republic’s technolog-
ical and industrial advance-
ments.

“Sanctions might have 
caused pressure in the short 
term, but in the long term, 
they benefit the countries,” 
he said.
Meanwhile, Golovchenko said 
good cooperation between 
Iran and Belarus has been 
established in all internation-
al arenas and the two coun-

tries should collaborate more 
in confronting the unipolar 
world.
“On all international plat-
forms, be it the United 
Nations Organization, the 
Non-Aligned Movement, the 
Shanghai Cooperation Or-
ganization, we adhere to such 
principles as the multipolar 

world, the inviolability of sov-
ereignty, non-interference in 
internal affairs, and equal co-
operation in the international 
arena,” the prime minister 
emphasized.
“Your visit is important and 
well-timed. Now is the right 
time to take a fresh look at our 
relations, and to take steps to 
strengthen our trade and eco-
nomic cooperation. We have 
already established very good 
and constructive contacts at 
the political level. Our coun-
tries traditionally support 
each other in the international 
arena and regularly exchange 
official visits. The leaders of 
our states met almost a year 
ago,” Golovchenko said.
He also expressed readiness 
to take advantage of Iran’s 
progress in various sectors 
and called for maintaining 
stable cooperation to deal 
with the pressures that have 
been put on Iran, Russia, and 
Belarus due to sanctions.
Golovchenko also expressed 
his country’s willingness to 
import cars from Iran.

Tehran, Minsk stress drawing roadmap for expanding ties
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
17,353 points to 1.423 million on 
Sunday (the second day of Irani-
an calendar week). As reported, 
over 6.166 billion securities worth 
36.429 trillion rials (about $131.3 
million) were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 

14,857 points, and the second 
market’s index lost 28,408 points.
TSE is on the four Iranian stock 
exchanges, the other three ones 
are Iran Mercantile Exchange 
(IME), Iran Energy Exchange 
(IRENEX), and Iran’s over-the-
counter (OTC) market, known as 
Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX falls 
17,000 points 

on Sunday

Iran-Lebanon rela-
tions expected to 
get stronger
With the new Iranian ambas-
sador to Lebanon arriving in 
Beirut, relations between Iran 
and Lebanon seem to be on 
the verge of entering a new 
stage in which the two coun-
tries would further develop 
their ties. On Friday, the new 
Iranian ambassador to Leba-
non, Mojtaba Amani, arrived 
in Beirut and was welcomed 
by Lebanon’s officials and par-
ty figures. Deputy Parliament 
speaker Qabalan Qabalan, and 
the former minister and mem-
ber of the Political Council of 
Hezbollah, Mahmoud Qamati, 
were among the officials who 
received Amani.  Upon his 
arrival, Amani said he will fo-
cus most of his attention on 
strengthening and expanding 
Iran-Lebanon relations.
The ambassador went to 
Lebanon at a time when the 
situation in the tiny Arab Med-
iterranean country is delicate 
due to several internal and 
external factors. Internally, 
Lebanon is struggling eco-
nomically at a time when the 
political elites are unable to 
put together a new govern-
ment. Externally, Lebanon is 
under pressure from Israel 
over a Lebanese Mediterrane-
an gas field claimed by Israel. 
Israel has sought to develop 
the field without getting the 
approval of the Lebanese gov-
ernment. Exploiting Lebanon’s 
internal crises, Israel sought 
to develop the disputed Ka-
rish gas field off the coast of 
Lebanon, which drew the ire of 
Lebanese of all hues, includ-
ing Hezbollah.  In early July, 
Hezbollah flew three unarmed 
drones toward the gas field in 
a warning to Israel. According 
to Hezbollah, the drones were 
launched toward the field, 
situated in Eastern Mediterra-
nean, to carry out reconnais-
sance missions. “The drones 
accomplished their mission 
which was to send a message 
to Israel. The message was in 
line with reinforcing Lebanon’s 
stance in indirect talks with 
the Zionist regime regarding 
demarcation of the territory in 
the disputed maritime area,” a 
top Hezbollah official told Leb-
anon’s Arabic-language OTV 
television station, according to 
a Fars News report.
On Sunday, Hezbollah released 
a warning video showing Is-
raeli offshore oil and gas fa-
cilities in what many believe is 
a warning from the Lebanese 
resistance movement that all 
Israeli targets are within reach. 
The show of force came amid 
renewed Iranian support for 
Lebanon after the new Iranian 
ambassador arrived in Beirut. 
Iran has expressed readi-
ness to supply Lebanon with 
much-needed fuel. On Sunday, 
a senior Iranian diplomat said 
Tehran is ready to host talks 
over that issue. The diplomat, 
Mohammad Sadeq Fazli, who 
is the head of the Iranian for-
eign ministry’s West Asia and 
North Africa Bureau, said on 
Twitter, “The Islamic Republic 
of Iran, as one of the biggest 
producers and exporters of 
energy in the region, is stand-
ing by the Lebanese people to 
help them.” 
He added, “Tehran is ready 
to host the Lebanese in or-
der to talk about supplying 
this country’s people with the 
needed fuel. We will never let 
down our friends in difficult 
times.” 

Top 10 Cleanest Countries In The World 2022
By: PARISA JAMADISource: https://infos10.com/cleanest-countries-in-the-world/

Cleanest Countries in the World 2022
Want to know what is the cleanest country in the 
world 2022. Here is a list of the top 10 cleanest 
countries in the world in 2022, which have the 
highest EPI (Environmental Performance Index).
10. Finland – EPI 78.64
Finland is a Nordic country in Northern Europe. It 
shares land borders with Sweden to the west, Rus-
sia to the east, and Norway to the north. Finland 
is the tenth cleanest country in the world 2022, 
achieving an EPI score of 78.64. 
Helsinki is the country’s capital and largest city. 
09. Ireland – EPI 78.77
Ireland ranks ninth in the list of the top 10 cleanest 
countries in the world in 2022, achieving an EPI 
score of 78.77.
The capital and largest city is Dublin, which is lo-
cated on the eastern side of the island. About 40 
percent of Ireland’s population of 5 million people 
live in the Greater Dublin area.
Ireland is one of the wealthiest countries in the 
world, with a nominal GDP of $476 billion, a GDP 
per capita of $94,556.
08. Austria – EPI 78.97
Austria is a developed country in the southern part 
of Central Europe. It is made up of nine federated 
states, one of which is Austria’s capital and largest 
city, Vienna.
Austria ranks 8th on the list of top 10 cleanest 
countries in the world in 2022, with an EPI score 
of 78.97. Austria was ranked 6th in 2020 with an 
EPI score of 79.6.
Located in Central Europe, it is a landlocked rich 
country with mountainous areas. 
Austria has an area of 32,386 square miles and a 
population of about 9 million. 
07. Luxembourg – EPI 79.12
Luxembourg is a small landlocked country in West-
ern Europe. It is bordered by Belgium to the west 
and north, Germany to the east and France to the 
south. Luxembourg is the 7th cleanest country in 
the world in 2022 with an EPI score of 79.12. Its 
capital, Luxembourg City, is one of the four official 

capitals of the European Union.
Luxembourg is a small country that covers an area 
of 2,586.4 km. The population of this country is 
approximately 633,622 in 2022, making it one of 
the least populated countries in Europe.
With a GDP of 84 billion, Luxembourg is one of the 
richest countries in the world.
06. United Kingdom – EPI 79.89
The United Kingdom has an EPI score of 79.89. It 
is ranked sixth among the top 10 cleanest countries 
in the world in 2022. The UK has a high Air Quality 
Index of 94.43. The UK has got full marks in terms 
of drinking water and sanitation.
Additionally, the United Kingdom is a sovereign 
country in northwestern Europe. It has a total area 

of 93,628 square miles, and a population of 67.8 
million.
The United Kingdom is the 10th most visited coun-
try in the world in terms of tourism. It is the fourth 
most visited country in Europe.
05. Sweden – EPI Score 80.51
With an EPI score of 80.51, Sweden ranks fifth 
among the top 10 cleanest countries in the world 
in 2022. It has consistently been on the list of the 
cleanest countries in the world for many years.
Sweden is the largest country in Northern Europe, 
with an area of 450,295 square kilometers, the 
third largest country in the European Union, and is 
the fifth largest country in Europe. 
Sweden’s capital and the largest city is Stockholm. 

04. Malta – EPI 80.90
Malta is a southern European island country which 
is made of an archipelago in the Mediterranean. 
With the EPI score of 80.90, Malta is at fourth place 
in the top 10 most clean countries in the world 
2022. 
Also, with a dense population of approximately 
515,000 in the field of 122 square miles, Malta is 
the tenth of the world according to the area. Its 
capital is Valeta, which is the smallest national cap-
ital of the EU according to the area of 0.24 square 
meters. 
03. Denmark – EPI 81.60
With an EPI score of 81.60, Denmark ranks third as 
the cleanest country in the world 2022. It is a Nor-
dic country in Northern Europe, the southernmost 
of the Scandinavian countries. 
Denmark is a developed country, and Danes enjoy a 
high standard of living. At the same time, the coun-
try ranks high in certain metrics of national perfor-
mance, including education, health care, protection 
of civil liberties, democratic governance.
02. France – EPI 83.95
France is the second cleanest country in the world 
with an EPI score of 83.95 in 2022. France is the 
third largest and wealthiest country in Europe, and 
is the most attractive tourist destination for tour-
ists.
France is a developed country, whose GDP is the 
seventh largest in the world by nominal GDP and 
the ninth largest in terms of PPP. 
01. Switzerland – EPI 87.42
Switzerland has been crowned the cleanest coun-
try in the world in 2022 with an EPI of 87.42. It is 
known for its dense forests, wildlife as well as safe 
and clean water.
Switzerland is bordered by Italy to the south, France 
to the west, Germany to the north, and Austria and 
Liechtenstein to the east.
Also, Switzerland is known for its expansive land-
scape. There are more than 1,500 lakes in this 
cleanest place on Earth, each less than 10 miles 
from another lake.

Ministry of Industry, Mining and 
Trade has approved 52 foreign in-
vestment projects valued at about 
$131.5 million in the first four 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21- July 22), IRNA 
reported.
According to the latest data re-
leased by the ministry, Of the total 
number of investment projects in 
the current year’s four-month peri-
od, 84 percent was the share of the 
industry sector, 10 percent was the 
share of the mining sector, while 
trade-related projects accounted for 
six percent of the total figure.
Out of the 52 cases of foreign in-
vestment in the mentioned sectors, 
15 cases had 100 percent foreign 
investment, 29 cases were joint 
ventures and eight cases were in 
the form of civil partnership, mu-
tual sale, or build-operate-transfer 
(BOT). The highest volume of for-
eign investment approved in the in-
dustry, mining, and trade sectors in 
the period under review was in the 

categories of basic metals, manu-
facturing of transportation equip-
ment, and chemical products.
Turkey, India, Afghanistan, China, 
and Germany were the top five 
countries with the highest volume 
of investment, while, Khorasan 
Razavi, Hormozgan, Tehran, Alborz, 
and Qazvin were the top five prov-
inces in terms of the volume of ap-
proved foreign investment.
Afghanistan, the UAE, Turkey, Ger-
many, and Iraq were also the top 
five investors in terms of the num-
ber of approved projects during the 
said time span.
Back in April, the Iranian govern-
ment approved a new resolution to 
facilitate foreign investment in the 
country. According to the Invest-
ment and Economic and Technical 
Assistance Organization of Iran 
(OIETAI), the main purpose of this 
resolution was to encourage inves-
tors from other countries, especial-
ly from neighboring countries, to 
invest in Iran.

Over $131m of foreign investment approved in 
industrial, mining, trade sectors

Leader of the Islamic Revolution Aya-
tollah Seyed Ali Khamenei has issued a 
message of sympathy to people in areas 
affected by flash floods and landslides.
“The dreadful, damaging floods taking 
place in various parts of the country 
have incurred physical, financial and 
emotional injuries on a number of our 
dear people. I wish to express my deep 
sympathy with all these loved ones and 
my condolences to the victims of these 
disasters. I also call on the country’s re-
spected authorities to take all necessary 
measures for repairing damages,” the 
Leader said in the message, according to 
khamenei.ir. He added, “I wish to thank 
the officials for their going quickly to the 

areas affected by the floods, and I also 
appreciate the efforts of the groups of 
rescue workers, both volunteer groups 
and from the officials, to help the flood 
victims. All of us have the duty to contin-
ue these actions, which are favorable to 
God, and to continuously keep working 
to try to mitigate the aftermath of such 
painful events is everyone’s duty. I pray 
for God, the Almighty, to give success to 
everyone’s efforts.”
Flash floods in several Iranian prov-
inces have claimed dozens of lives and 
wreaked havoc to multiple cities and vil-
lages. The provinces include Sistan-Bal-
uchestan, Tehran, Fars, Kerman, Hor-
mozgan, Qom, Semnan, Mazandaran, 

Yazd, East Azarbaijan, South Khorasan, 
Golestan, Isfahan, Bushehr, Kohgi-
luyeh-Boyer Ahmad, Markazi, and Cha-
harmahal-Bakhtiari.
The Iranian Red Crescent Society aid 
workers, including 560 teams, have 
provided relief and rescue services to 
27,000 people in flood-affected areas, 
offering emergency accommodation 
to 5,215 flood victims, and relocating 
1,332 to safe areas, Mehdi Valipour, 
head of the IRCS Relief and Rescue Or-
ganization, said.
Additionally, water was pumped out of 
944 flooded houses, and food items 
were distributed among the flood vic-
tims, he added.

Leader issues mes-
sage of sympathy to 

flood-stricken people

 A member of the Parliament’s National Security and Foreign Pol-
icy Committee has said a new round of nuclear talks will probably 
be held in Vienna soon. “Considering the efforts of the European 
parties to reach the conclusion of the JCPOA negotiations, a new 
round of talks will probably be held in the coming days,” Yaqub Re-
zazadeh told ISNA on Sunday.  Late on Sunday, Iran’s chief nucle-

ar negotiator Bagheri Kani also said Iran will “give another chance 
to the U.S. to demonstrate good faith” in attempts to revive the 
JCPOA, the official name for the 2015 nuclear deal.  “We shared our 
proposed ideas, both on substance & form, to pave the way for a 
swift conclusion of Vienna negotiations which were aimed at fixing 
the damaging complicated situation caused by the U.S. unilateral & 

unlawful withdrawal,” Bagheri Kani tweeted. 
He added, “We work closely with our JCPOA partners, in particular 
the Coordinator, to give another chance to the U.S. to demonstrate 
good faith & act responsibly. As Iran, we stand ready to conclude 
the negotiations in a short order, should the other side be ready to 
do the same.”

New round of talks probably to be held in Vienna soon: MP



اقتصاد استان

Isfahan News

مریم یادگاری »متأسفانه در حوزه 
فرهنگ سازی درباره تأمین مالی از 
بازارهای سرمایه نسبت به سایر 
کشورهای جهان ضعیف عمل شده 
و کشورمان در این زمینه در رتبه پایینی 

قرار دارد«.
این مطلب را مجتبی کاروان، رئیس 
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی ایران و نایب رئیس کمیسیون 
مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی 
اصفهان در نشست خبری همایش 
فرصت های تأمین مالی شرکت های 
دانش بنیان اعالم کرد و عنوان داشت: 
در کشورمان تأمین مالی از طریق بازار 
پول متداول تر است. وی ادامه داد: 
تأمین مالی از طریق بورس و فرابورس 
را مطالبه جدی فعاالن اقتصادی است 
و در کشورهای توسعه یافته نیمی از 
تأمین مالی شرکت ها از طریق بازار 
سرمایه انجام می شود؛ بنابراین از 
شرکت فرابورس ایران تقاضا داریم این 
فرآیند را تسهیل کند که البته نسبت 
به گذشته بهبود یافته است. کاروان 
بر تقویت اطالع رسانی در این زمینه 
تأکید کرد و گفت: برای تأمین مالی 
شرکت ها از طریق بازار سرمایه بهتر 
است شرکت ها بر اساس رتبه ای که در 
نظام رتبه سنجی کسب می کنند الزامی 
به ارائه تضمین بانکی نداشته باشند 
تا به سمت بازار پول سوق پیدا نکنند. 
خوشبختانه هم اکنون در حوزه پذیرش 
بازار سرمایه شاهد  شرکت ها در 
شرایط بهتری هستیم که امیدوارم 
تداوم یابد چون هیچ بازاری در دنیا 
شفاف تر از بازار سرمایه نیست. باید 
توجه داشت بازار سرمایه بازار ریسک 
است اما بازدهی و میزان رشد آن از 

تمام بازارهای دیگر بیشتر بوده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان با اشاره به ضربه ای که در 
چند سال اخیر به اعتماد عمومی درباره 
بازار سرمایه وارد شد، افزود: در آن زمان 
برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی 
و عدم اطالع رسانی صحیح به مردم 
باعث ایجاد آشفتگی در بازار سرمایه 
شد که البته این امر برای ما روشن بود 
و در نامه ای به وزیر وقت این اتفاق را 

پیش بینی کرده بودیم.
• ظرفیت های اصفهان در بازار 

سرمایه
شرکت  مدیرعامل  فدایی  میثم 
فرابورس ایران نیز در این نشست 
خبری درباره بروکراسی های اداری 
دست وپاگیر تأمین مالی که بر سر 
راه افراد دارای ایده وجود دارد، گفت: 
اکوسیستم نوآوری کشور در سال های 
گذشته ارتباط خوبی با بازار سرمایه 
برقرار نکرده و خأل نشست های 
هم فکری احساس می شود. اصفهان 
در تعداد شرکت های دانش بنیان جزو 
سه استان برتر کشور است اما سؤال 
اینجاست که چند همایش تأمین 
مالی برای شرکت های دانش بنیان 
در اصفهان برگزار شده است؟ تالش 
کرده ایم با مجوزدهی منطقه ای و 
برگزاری همایش و جلسات هم فکری 
در اصفهان این روند را تسهیل کنیم. 
شرکت های  داشت:  اظهار  وی 
دانش بنیان خاص و پیشرویی در 
اصفهان فعالیت می کنند و این استان 
توسعه  برای  مناسبی  ظرفیت  از 
فعالیت های این شرکت ها در بازار 
سرمایه برخوردار است. وی با اشاره به 
تالش شرکت فرابورس برای فعالیت با 
نگاهی جدید در سال تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین افزود: نباید بازار سرمایه 

را محدود به شهر و استان تهران بدانیم 
بلکه بازار سرمایه، بازاری به وسعت 
ایران است که می تواند از ظرفیت 
تمام استان ها بهره ببرد. فدایی با بیان 
اینکه بازار سرمایه برای تأمین مالی 
شرکت های دانش بنیان در مراحل 
مختلف ابزارهای گوناگونی دارد، ادامه 
داد: صندوق های VC یکی از ابزارهای 
تأمین مالی شرکت های دانش بنیان 
در مرحله ایده است. هم اکنون بازار 
سرمایه 14 صندوق VC دارد که با 
جمع آوری منابع مالی از مردم آماده 
سرمایه گذاری در استارتاپ ها هستند. 
همچنین این صندوق ها با بیش از 400 
میلیارد تومان منابع مالی آماده تزریق 
این منابع به شرکت های دانش بنیان 
هستند که پارک علم و فناوری و اتاق 
بازرگانی اصفهان می توانند طرح های 
نیازمند تأمین مالی را به این صندوق ها 
معرفی کنند. کرات فاندینگ دیگر 
روش تأمین مالی است و هم اکنون 

14 سکوی تأمین مالی جمعی وجود 
دارد که آماده حمایت از شرکت های 
دانش بنیان استان اصفهان است. 
مدیرعامل شرکت فرابورس با اشاره 
به انجام 102 میلیارد تومان تأمین 
مالی جمعی برای کسب وکارهای 
دانش بنیان در سال 1400 تصریح کرد: 
در سال جاری نیز تاکنون 95 میلیارد 
تومان طرح تأمین مالی جمعی تعریف 
و 75 میلیارد تومان تأمین مالی قطعی 
برای 24 طرح در سکوهای کرات 
فاندینگ انجام شده است. جالب اینکه 
یکی از طرح های بزرگ استان اصفهان 
با جمع آوری هشت میلیارد تومان در 
یکی دو ساعت رکورد سریع ترین تأمین 
مالی را شکست.  به نظر می رسد با توجه 
به منایع موجود در استان اصفهان و 
سطح ریسک پذیری سرمایه گذاران، 
سکوی تأمین مالی مربوط به طرح های 
این استان می تواند موفق باشد. فدایی 
صندوق سرمایه گذاری خصوصی 

و پذیرش در بازار سرمایه را دیگر 
روش های تأمین مالی شرکت های 
دانش بنیان دانست و افزود: هم اکنون 
چهار صندوق سرمایه گذاری خصوصی 
بازار سرمایه از شرکت های ورشکسته، 
شرکت هایی که نیازمند تجدید ساختار 
مالی یا تأمین مالی برای رشد سریع تر 
هستند حمایت می کند. هم اکنون 54 
شرکت دانش بنیان در بازار سرمایه و 
19 شرکت در فرابورس داریم و پنج 
شرکت نیز در شرف عرضه در بازار 
سرمایه داریم و استان اصفهان نیز 
سهم خوبی از این شرکت ها دارد. وی 
با اشاره به تعیین مسیر سبز در فرابورس 
برای تسهیل پذیرش شرکت های 
دانش بنیان گفت: می توان از ظرفیت 
شرکت-پروژه نیز برای پذیرش این 
شرکت ها استفاده کرد. در این روش 
50 درصد آورده مالی توسط مؤسسین 
و 50 درصد آورده توسط سرمایه گذاران 

در بورس تأمین می شود.
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ایرج رخصتی مدیرعامل و جمعی از مسئولین ذوب آهن اصفهان در نشستی تعاملی با حسین اکبریان 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفتگو و تبادل نظر کردند. مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری شرکت آبفای اصفهان، بر ضرورت تکمیل هرچه 
سریعتر پروژه انتقال پساب از فالورجان و فوالد شهر به ذوب آهن اصفهان تاکیدکرد و گفت: با اتمام 

این پروژه برداشت آب ذوب آهن از زاینده رود به حداقل می رسد. رخصتی همچنین گزارشی از اقدامات 
این شرکت در راستای کاهش مصرف آب ارائه داد و اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان با وجود اجرای 
پروژه های توسعه طی 15 سال گذشته بیش از 50 درصد در مصرف آب خود صرفه جویی کرده است و 
این روند تداوم خواهد داشت. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز در این دیدار گفت: با 
توجه به شرایط کم آبی در استان، همه سازمان ها و صنایع باید صرفه جویی در مصرف آب را همچنان 
در اولویت فعالیت های خود قراردهند. حسین اکبریان، فعالیت صنایع استان در خصوص کاهش مصرف 
آب را قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعامالت فی مابین، ضمن تأمین آب شرب و 

کشاورزی، خللی در فعالیت صنایع استان ایجاد نشود.

معـاون بهره بـرداری شـرکت ذوب آهـن 
اصفهان دربـاره به کارگیری سـازه های فلزی 
در طرح نهضت ملی مسـکن، گفت: ذوب آهن 
در بحـث ساخت وسـاز بـا سـازه های فلـزی 
و فـوالدی، نامه نگاری هایـی بـرای عقـد 
قـرارداد با وزارت راه و شهرسـازی، شـرکت ها 
و هلدینگ هـای بـزرگ دولتی داشـته اسـت.

مهرداد توالئیان درباره به کارگیری سازه های 
فوالدی در ساخت وسازها به ویژه طرح نهضت 
ملی مسکن، اظهار کرد: در این بحث دو نگاه 
وجود دارد که یکی مربوط به تولیدکننده و 
دیگری مباحث فنی و اقتصادی و بحث سازمان 

نظام مهندسی ایران است.
وی افزود: مناطق شهر اصفهان به دلیل نزدیک 
بودن کارخانجات سیمان شاید ساخت وساز 
به روش بتن و آرماتور، اقتصادی باشد، اما در 
سایر شهرها به دلیل وزن زیاد سیمان و هزینه 
باالی حمل استفاده از سازه های فوالدی در 

ساخت وسازها، کاماًل اقتصادی است.

معـاون بهره بـرداری شـرکت ذوب آهـن 
اصفهـان ادامـه داد: از سـوی دیگـر سـازمان 
نقشـه های  سـاختمان  نظام مهندسـی 
ساخت وسـاز را بـه مصرف کننـدگان می دهد، 
بنابرایـن ایـن مجموعـه نیـز بایـد به طـور 
همزمـان بـا تولیدکننـدگان بـر روی تغییـر 
فرهنـگ ساخت وسـاز اقـدام کنـد و اسـتفاده 
از سـازه های فلزی را در دسـتور کار خـود قرار 

دهـد.
وی تاکیـد کـرد: بـا ورود مهندسـان بـه 
سـازه های فلـزی، تولیدکنندگانـی همچـون 
ذوب آهن نقش خـود را بهتر ایفـا خواهند کرد.

توالئیان با بیان اینکه استفاده از سازه های 
فلزی دو رشته دارد، توضیح داد: می توان از 
پروفیل های استاندارد همچون تیرآهن های 
سنگین، ناودانی های سنگین، نبشی های 
بزرگ و ... در سازه های جدید استفاده کنیم، 
این تولیدات مراحل تست را گذرانده و بعد از قرار 
گرفتن در محاسبات سازه ای، می توان اطمینان 

حاصل کرد که سازه استاندارد داریم.
وی با اشـاره به فاز دوم اسـتفاده از سـازه های 
فلزی، گفت: ایـن روش اسـتفاده از تیر ورق ها 
در سـازه ها اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه در 
پروسـه سـاخت آنهـا دقـت کافی نمی شـود، 
به طورقطـع اسـتانداردهای تدوینـی در آنهـا 
رعایـت نمی شـود کـه در ایـن شـرایط ایمنی 

سـاختمان ها پاییـن می آیـد.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان 
با تاکیـد بر اینکـه در ایـران، غالب سـازه های 
فلزی هـم از نظر قیمـت و هم از نظر سـرعت 
سـاخت به شـدت بـه صرفـه اسـت، تصریح 
کـرد: بایـد در ساخت وسـازها از پروفیل هـای 
اسـتاندارد اسـتفاده کنیم و اگر تمام ایـن موارد 

لحـاظ شـود، صـد درصـد سـازه های فلـزی 
می تواند در بحث مقاوم سـازی نقـش موثری 

داشـته باشد.
وی با بیان اینکه در استان اصفهان به دلیل 
نزدیک بودن کارخانجات سیمان تقریباً تعداد 
سازه های فلزی بسیار کم است، تأکید کرد: البته 
در شهرهای دیگر همچون شیراز، خراسان و ... 

بیشتر از سازه های فلزی استقبال می شود.
توالئیان دربـاره به کارگیری سـازه های فلزی 
در طـرح نهضت ملـی مسـکن، توضیـح داد: 
در بحـث ساخت وسـاز با سـازه های فلـزی و 
فوالدی ذوب آهن نامه نـگاری بـا وزارت راه و 
شهرسازی، شـرکت ها و هلدینگ های بزرگ 

دولتی بـرای عقد قـرارداد کرده اسـت.
وی با بیان اینکه ذوب آهن نزدیک 50 درصد 
محصوالت خود را صادر می کند، گفت: 
این شرکت هر زمان ببیند در کشور نیاز به 
محصوالتش است، اولویت خود را تأمین نیاز 
داخل قرار می دهد، بنابراین به راحتی می توان 
ادعا کنیم که حتی ذوب آهن و شرکت های و 
کارخانه های دیگر می توانند نیاز داخل را برای 

ساخت وساز فلزی های تأمین کنند.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان 
ادامه داد: حتی اگر ساالنه یک میلیون مسکن 
در کشور ساخته شود، طبیعی است که اگر 
ساختمان ها براساس سازه های فوالدی ساخته 

شود، نوع پروفیل آن متفاوت است و اگر سازه ها 
بتنی باشد، بیشتر از میلگرد مصرف می شود، با 
این وجود ذوب آهن این توان و آمادگی را دارد 
که نیاز سازه های فلزی را در کشور تولید و 

تأمین کند.
وی با تاکید بر اینکه سازه های فوالدی بسیار 
ایمن و خطای انسانی در آن کمتر و استاندارد 
است، توضیح داد: البته اگر همانند متروپل به 
فرض یک تیرآهن را به اشتباه کار کنیم و ابعاد 
آن مناسب نباشد، کاری از دست تولیدکننده 
برنمی آید و در این شرایط سازمان نظام مهندسی 
و مهندس طراح باید از تیرآهن و پروفیل 

استاندارد و مطابق با نیاز سازه استفاده کند.
توالئیان ادامه داد: از نظر اسـتحکام، سازه های 
فلـزی در دنیـا با این روش سـاخته می شـوند، 
چراکه حمل ونقل و جابجایی سـیمان سـخت 
اسـت و همه جـا در دسـترس نیسـت، امـا 
سـازه های فـوالدی را می تـوان در دنیا جابجا 

. کنیم

دیدار تعاملی مسئولین ذوب آهن و آبفای اصفهان برگزار شد:

ضرورت بسیج شدن و
همسو شدن صنایع در مصرف آب

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد؛

توان ذوب آهن برای تأمین نیاز سازه های فلزی و فوالدی

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در اصفهان مطرح کرد:

اصفهان در تعداد شرکت های دانش بنیان جزو سه استان برتر کشور

محمـد نورصالحـی روز یکشـنبه پنجـاه و یکمیـن جلسـه علنی شـورای 
اسـالمی شـهر اصفهان افزود: بر همین اسـاس قـرارداد تأمیـن مالی این 

پروژه منعقد شـده اسـت.
وی با بیـان اینکـه اتصـال شـمالی ترین و جنوبی تریـن نقطـه اصفهان و 
سـپس به شـهر بهارسـتان از طریـق مترو ضـروری اسـت اضافه کـرد: از 
سـوی دیگر بـرای تکمیل خـط یک متـروی اصفهـان هم مبلغ مناسـبی 

تخصیـص یافت.
رییس شـورای اسـالمی شـهر بـا اشـاره بـه اهمیت توسـعه حمـل و نقل 
عمومی در این کالنشـهر افزود: بر همین اسـاس بیش از 40 درصد بودجه 

در حـوزه حمل و نقـل عمومی اختصـاص پیدا کرده اسـت.
نورصالحـی بـا اشـاره بـه اتوبوسـرانی در اصفهـان خاطرنشـان کـرد: 
شـهرداری سـال گذشـته با کسـب موافقت شـورای شـهر 17۳ دسـتگاه 
اتوبوس خریـد و امیدواریـم این اتوبوس ها امسـال به نـاوگان حمل و نقل 

عمومـی اضافه شـود.
وی تصریـح کـرد: هدف مـا این اسـت که تـا اول پاییز امسـال یـک هزار 
دسـتگاه اتوبـوس فعال در شـهر تـردد کند تـا میزان انتظـار مسـافران در 

ایسـتگاه ها کاش یابـد.
رییس شـورای اسـالمی شـهر اصفهان با اشـاره بـه شـفافیت در عملکرد 
بعنوان رویکـرد این نهـاد افزود: بـرای مثال نحوه محاسـبه مبالـغ مربوط 
به پروانه سـاختمانی و دریافتی از مردم مبهم و سـلیقه ای و در برخی موارد 
ناسـالم بود و ما با تشـکیل جلسـات با مدیران شـهری این رویه را اصالح 
کردیم تـا جایی کـه دریافـت خـارج از مصوبـات شـورا کاهش یافتـه و یا 

به صفر برسـد.
نورصالحـی شـفافیت درآمد شـهرداری اصفهـان را افـزون بـر 90 درصد 
اعالم و خاطرنشـان کـرد: افـرادی همچـون واسـطه ها در دریافـت ارقام 
گوناگـون دخالت می کردنـد اما با فرایندهـای الکترونیکی فعالیتشـان کم 

و حتـی با شـماری از آنـان برخورد شـد.
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز در این جلسه گفت: ساماندهی ورودی های میدان نقش جهان، 

ایجاد مبلمان شهری و رفع نازیبایی های آن در دستور کار قرار گرفته است.
رسـول میرباقـری بـا تاکید بـر حفـظ میـراث فرهنگـی افـزود: همچنین 
مرمت و بازسـازی بناهای تاریخی به صـورت پهنه ای و نـه خطی از جمله 

دیگـر برنامه ها به شـمار مـی رود.
وی با بیـان اینکه شـماری از فعـاالن میـراث فرهنگـی در زمینـه احیای 
بافـت تاریخـی فعالیـت خوبـی داشـتند، اضافـه کـرد: آنـان بدون شـعار، 
تعـدادی از خانه هـای تاریخـی را بهسـازی کردند، اگر بـه داد ایـن اماکن 

نمی رسـیدیم نابـود می شـدند.
ایـن عضـو شـورا بـا بیـان اینکـه سـرمایه های تاریخی شـهر تابحـال به 
صـورت جزیـره ای و توسـط مدیریـت مناطـق نگهـداری می شـد، اگـر 
وزارت کشـور بـرای قـرار گرفتـن معاونـت بافـت تاریخی و گردشـگری 
در چـارت شـهرداری موافقـت کند شـرایط بهتـری بـرای حفظ ایـن آثار 

بوجـود خواهـد آمد.
خط 2 متـروی اصفهـان کـه از سـال 94 آغـاز شـد قرار بـود هفت سـاله 
اجرا شـود که بدلیل تنگناهـای مالی و افزایش چشـمگیر هزینه سـاخت، 

تاکنون محقق نشـده اسـت.
وی با بیان اینکه 14 کیلومتر از خـط 2 مترو در اولویت اجراسـت، ادامه داد: 
این خط که 2۳ ایسـتگاه دارد بـه طـول 24 کیلومتر و 700 متر از شـهرک 
دارک یـا امام حسـین )ع( در شـمال محله زینبیه آغاز می شـود، سـپس به 
سـمت جنوب، ایسـتگاه حافـظ را به سـمت خیابـان آمـادگاه دور می زند و 

پس از آن به مسـیر متـروی غربی- شـرقی منتهی می شـود.
کالنشـهر اصفهـان بـا 15 منطقـه شـهرداری افـزون بـر 2 میلیـون نفـر 

جمعیـت دارد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تکمیل خط ۲ 
قطار شهری این کالنشهر به غیر از بخش ساختمان، ۶۸۰ 
میلیون یورو معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان برگزار شد:

تکمیل خط ۲ مترو نیازمند ۲۰ هزار 
میلیارد تومان

گزارش

معـاون آبخیـزداری اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری اصفهـان گفت: 
هیـچ سـازه آبخیـزداری اعـم از بنـد 
خاکـی یـا سـنگی مالتـی در سـیالب 
اخیر این اسـتان تخریب نشـده اسـت.

اظهارداشـت:  امینـی  ابوطالـب 
بررسـی های میدانـی نشـان داد کـه 
سـازه های آبخیـزداری اسـتان شـامل 
بندهـای ذخیـره ای، خاکـی، سـنگی 
مالتـی و بتنـی و سـیل بند در کنتـرل 
و مهـار سـیالب تخریـب نشـدند و 
در صـورت نبـود آنهـا شـدت آسـیب 
بـه مناطـق پیرامونـی آنهـا افزایـش 

چشـمگیری پیـدا می کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه بارش هـای اخیـر 
سـبب اسـتحصال 10 میلیـون متـر 
مکعـب سـیالب در مناطـق مختلـف 
اسـتان شـد تصریـح کـرد: در صـورت 
نبـود طرح هـای آبخیـزداری، ایـن 
سـیالب خسـارات بیشـتری را بـه 
اطراف و بویژه منـازل، مـزارع، جاده ها 
و عرصه هـای طبیعـی اسـتان وارد 

. د می کـر
معـاون آبخیـزداری اداره کل منابـع 
اصفهـان  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
خاطرنشـان کـرد: نواحـی مختلـف 
همچـون ناییـن، برخـوار، شـهرضا، 
فریدن و شـرق اصفهـان بیشـتر از این 
سـیالب بهره بردند و تغذیه سفره های 
آب زیرزمینی و قنوات را در پی داشـت.

امینی تصریح کرد: افزایش سـازه های 
آبخیـزداری در چنـد سـال اخیر، بسـتر 
اسـتفاده هرچـه بیشـتر از بارندگی هـا 
و منابـع آبـی سـطحی را فراهـم کرده 
تـا جایـی کـه از سـیالب بـرای تغذیه 
هرچـه بیشـتر منابـع آب زیرسـطحی 

اسـتفاده شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بالـغ بـر 1۳ هـزار 
انـواع سـازه آبخیـزداری ماننـد بنـد 
خاکـی یـا سـنگی مالتـی در اسـتان 
پروژه هـای  گفـت:  دارد،  وجـود 
آبخیزداری اسـتان تا به امـروز در بیش 
از 2.5 میلیـون هکتـار از عرصه هـای 
طبیعی اسـتان اجـرا شـده و در حداقل 
2 میلیون هکتـار دیگـر از عرصه های 
طبیعـی اسـتان نیـاز و مطالعـه آن در 

دسـت انجـام اسـت.
 Watershed ( آبخیـزداری 
Management( علـم و هنـر برنامـه 
ریزی مسـتمر و اجـرای اقدامـات الزم 
بـرای مدیریـت منابـع عرصه هـای 
آبخیـز اعـم از طبیعـی، کشـاورزی، 
اقتصادی و انسـانی بدون ایجـاد اثرات 
منفـی در منابـع آب و خـاک اسـت که 
می توانـد بـه صـورت مکانیکـی یـا 

بیولوژیکـی باشـد.
اسـتان اصفهـان بـا 2۸ شهرسـتان، 
مسـاحتی معادل 10.7 میلیـون هکتار 
دارد که بیش از 90 درصـد از آن معادل 
حدود 9.۸ میلیـون هکتار را عرصه های 
منابـع طبیعـی و ملـی و از ایـن میـزان 
حـدود 40۳ هـزار هکتـار را جنـگل 
)معادل چهار درصـد(، ۶ میلیون هکتار 
مرتع )معـادل ۶4 درصد( و سـه میلیون 
هکتـار بیابـان )معـادل ۳2 درصـد( در 

برگرفته اسـت.

همه سازه های آبخیزداری 
استان سالمند 

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
اصفهان:

خبر ویژه 

ISFAHAN
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روابط عمومی آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: در شرایط جوی موجود، با 
توجه به پایش های به عمل آمده توسط مرکز بهداشت استان آب شرب تصفیه شده 
اصفهان از سالمتی کامل برخوردار بوده و همه پارامترهای اندازه گیری شده در آن 

مطابق با استانداردهای ملی است.
شایعاتی مبنی بر آلوده بودن آب تصفیه شده اصفهان در فضای مجازی منتشر شد که 
پایه و اساس علمی نداشته و تنها باعث نگرانی شهروندان محترم اصفهان شده است.

در پی وقوع بارش های اخیر در باالدست تصفیه خانه آب بابا شیخ علی و افزایش 
کدورت در رودخانه زاینده رود، زمان تصفیه آب نسبت به وضعیت عادی کمی 
طوالنی تر شده، اما تصفیه آب به صورت کامل انجام می پذیرد. شایان ذکر است در 
شرایط جوی موجود، با توجه به پایش های به عمل آمده توسط مرکز بهداشت استان 
آب شرب تصفیه شده اصفهان از سالمتی کامل برخوردار بوده و همه پارامترهای 
اندازه گیری شده در آن مطابق با استانداردهای ملی است و نیازی به تهیه آب 

بسته بندی توسط مصرف کنندگان وجود ندارد.
این اطالعیه افزوده است: با توجه به این که شرکت آب و فاضالب به صورت شبانه 
روزی در حال تأمین آب شرب سالم برای شهروندان و روستائیان می باشد از هم 
استانی های عزیز تقاضا داریم مدیریت بهینه مصرف آب را مد نظر قرار دهند. در 
صورت هرگونه مشکل و یا سؤال، سامانه های 190 دانشگاه علوم پزشکی و 122 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان آماده پاسخگویی به مردم خواهند بود.

اطالعیه آبفا اصفهان:

 آب شرب تصفیه 
شده از سالمت کامل 

برخوردار است
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برتـری محسـوس سـید ابراهیـم رئیسـی دربرابرحسـن 
روحانـی وجـود دارد کـه می تواند مبنـای تحلیـل و پیش 
بینی تحوالت آتـی قرار گیـرد. دولت سـیزدهم درپارادایم 
کالن؛ تفاوت های ماهـوی با دولت هـای اعتدالی یازدهم 
و دوازدهـم دارد و دارای خاسـتگاه جداگانه ای اسـت که در 
صـورت ترکیب بـا مدیریت سـازگار بـا مبانـی کالنی که 
هویت دولـت دکتـر رئیسـی را شـکل می دهـد، می تواند 
بـه خروجـی جداگانـه ای هـم منجرشـود و زخـم کهنـه 
ناکارآمـدی دراداره کشـوررا بهبـود بخشـد. درصورتی که 
بتـوان ایـن مبانـی کالن را در ظـرف مدیریت یک سـاله 
دولـت مـردم ریخـت و نقـد و ارزیابـی کـرد، می تـوان 4 
تفاوت جـدی را برشـمرد که باعث می شـود فهـم دقیقتر 

نتیجه اقدامـات دولـت امکانپذیر شـود.
1. حذف ابررانت بی سابقه ارزی

دالر 4200 تومانـی نه یک برنامه اقتصـادی که بزرگترین 
برنامـه رانتی برای غـارت منابـع عمومی کشـور در دوران 
تحریم هـای اقتصـاد بـود. جنـاح رانتـی کشـور بـه بهانه 
بازگشـت تحریم های غرب اقـدام به طراحی بسـته ایجاد 
نظام چندنرخـی ارزی کرد که به تنهایی بـرای نابود کردن 
هر کشـوری کفایت می کند، و سیاسـتی را درپیش گرفت 
که سـطح زندگی ایرانیان را بـه اواخر دهه شـصت واوایل 
دهـه هفتـاد پرتـاب نمـود. اگریارانـه نقـدی باقـی مانده 
ازدولت دهـم نبود، ضریـب جینی بـه اعداد بی سـابقه ای 
ماننـد 45 صـدم می رسـید و میلیون هـا ایرانی از هسـتی 

ساقط می شـدند.
در 4 سـال گذشـته بیش از 100 میلیـارد دالرارز ترجیحی 
به اسـم فقرا بـه جریان هـای رانتـی پرداخت شـد و باعث 
گردید تا تـورم بـه اعـداد سرسـام آوری برسـد. درحالیکه 
درتحریم های سـال 90 به دلیـل توقف سـریع دالررانتی 
1226 تومانی؛ تورم کنترل شـد و در سـطح 32 درصد آرام 
گرفـت و دالر نیزدرعـدد 3000 تومـان مهـار شـد. امـا به 
دلیل غلبـه منافع خـاص دردولت اعتدال بـر خیر عمومی، 
دولـت دوم حسـن روحانی بـا چنگ ودنـدان ازبقـای دالر 
4200 تومانـی تـا آخریـن لحظـه دفاع کـرد و باعث شـد 

فقر در ایران به سـطوح بی سـابقه ای برسـد و گسـل های 
اجتماعـی را فعـال کنـد. نتیجـه ایجـاد نظـام چندقیمتی 
ارزی این بـود کـه دالر 10 برابرشـود و شـیرازه اقتصادی 
کشورمتالشـی گردد. دولت رئیسی در سـال اول مدیریت 
خـود توانسـت ایـن رانت عظیـم کـه مانند بمب سـاعتی 
عمل می کـرد را حـذف کنـد کـه آثـارآن برتورم سـاالنه 

منتهی بـه پایـان 1401 خود را نشـان خواهـد داد.
2. پرداخت یارانه نقدی

تفکیـک بهتـر سیاسـت قیمتـی از سیاسـت حمایتـی به 

صـورت پرداخت مسـتقیم یارانـه ازخردادماه سـال 1401 
باعـث شـد تـا فقـر شـدید ریشـه کـن شـود کـه آثـارآن 
برضریب جینی هم بـه زودی خود را نشـان خواهـد داد. با 
پرداخـت 400 هـزار تومـان به هـر ایرانی، می تـوان گفت 
که دیگر کسـی گرسـنه نمی مانـد و دولت می بایسـت به 
دنبال برآوردن سـایر وجود حیات انسـانی و رفاه اجتماعی 

پس از رفع گرسـنگی باشـد.
تنهـا کاالیـی کـه در دوران حسـن روحانی قیمـت آن در 
طـی 8 سـال ثابـت مانـد یارانـه نقـدی بـود کـه بـه طور 

اسـمی در 45500 تومان متوقف شـد، اما ارزش واقعی آن 
از 45 دالر بـه 1.5 دالر کاهـش یافـت و بی خاصیت شـد. 
منابـع هدفمندی هـم راهی تبصـره فریبکارانه 14 شـد تا 
به مصـرف بودجه دولـت برسـد. پرداخت یارانه مسـتقیم 
درتمام اقتصادهـای متعارف و برتـر جهان وجـود دارد، اما 
ازطرف برخی مسـئوالن ایرانی به گناه غیرقابل بخشـش 
تبدیل شـده اسـت. درحالیکه در همین دولت هـا پرداخت 
شـاهد وام های بدون بازگشـت هزاران میلیـارد تومانی به 
جریان هـای رانتی هسـتیم کـه ازطریـق نظام بـی قانون 

بانکـی اعمال می شـود ودلیـل اصلـی توفـان نقدینگی و 
تورم بـاال دراقتصاد ایران اسـت. امـا بـا دادن آدرس غلط، 

تـورم بـاال را بـه بودجه دولـت ربـط می دهند.
3. سیاست خارجی فعال

سیاسـت خارجـی دولـت رئیسـی را می تـوان بهتریـن 
بخـش در کارنامـه یـک سـاله وی دانسـت که توانسـته 
اسـت ایـران را وارد داالن سـازمان همـکاری شـانگهای 
)SCO( و گـروه بریکـس کنـد. دولـت سـیزدهم روابـط 
پرتحرکـی را بـا همسـایگان را آغازکـرده و مجـدداً وارد 
آسـیای مرکزی شـده اسـت کـه نتیجـه آنـرا بـر تجارت 
خارجی کشـور می تواند مشـاهده کرد. صـادرات غیرنفتی 
کشوربه سـمت 100 میلیارد دالری شدن حرکت می کند. 
آغازاسـتفاده ازپیمان هـای پولـی دوجانبه؛ با مورد روسـی 
روبـل وسـایرارزهای غیـردالری می توانـد لنگـر درهـم 
امـارات را هـم کنـارزده و اثرگـذاری تحریـم بـر اقتصـاد 
کشـور را به صفـر برسـاند که البتـه نیازمند سیاسـت های 

تکمیلـی هم هسـت.
4. بازگشت دولت به میان مردم

شـخص دکترسـید ابراهیم رئیسـی با رفتن به میان مردم 
بـه صـورت بسـیار بی تکلـف و سـفرهای سـاده اسـتانی 
توانسـته اسـت فاصله عمیق ایجاد شـده دردولت حسـن 
روحانـی کـه اساسـاً اعتقـادی بـه رفتـن بـه میـان مردم 
نداشـت را به سـرعت پرکند واعتماد مردم را جلـب نماید. 
اعتمـاد بیـن رئیس دولـت سـیزدهم و مـردم بـه گونه ای 
اسـت کـه سـومدیریت در برخـی وزارتخانه هـا را مـردم 
بـه پـای رئیـس دولـت ننوشـته و نقـد حـوزه ای در پیش 
گرفته اند که بـرای سـرمایه اجتماعـی دولت بسـیار مهم 
می باشـد ودسـت آنرا برای ایجـاد اصالحات در سـال دوم 
باز می گـذارد. درصورتی که دولت سـیزدهم بـدون تعارف 
به سـراغ ترمیم کابینه رفته وتیم اقتصادی خـود را به طور 
کامل تغییردهـد، می توانـد در 3 سـال باقی مانـده اوضاع 
به کل متفاوتـی را رقم بزند که دسـت نظام را بـرای ایجاد 

اصالحـات سـاختاری اقتصادی بـاز خواهـد کرد.
منبع: پایگاه خبری تحریریه
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رئیس فراکسیون سالمت سالمندان مجلس شورای اسالمی گفت: در سال 1430 
بیش از 30 درصد جمعیت کشور از سالمندان خواهد بود.

محمدعلی محسنی بندپی در آیین هفدهمین سالروز گرامیداشت روز خانواده و 
تکریم بازنشستگان که به همت صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، افزود: 
برای نخستین بار در مجلس شورای اســالمی فراکسیون سالمت سالمندان را 

تشکیل داده ایم و در این فراکسیون به طور جد پیگیر درمان سالمندان هستیم.
وی ادامه داد: برای سالمندان و بازنشستگان که درگیر موضوعات سالمت هستند، 

درمان بسیار مهم است.

محسنی بندپی با تأکید بر لزوم تکریم بازنشستگان و بزرگان جامعه اظهار داشت: 
فراکسیون سالمندان سال گذشته با برگزاری 20 جلسه بیشترین جلسات را در بین 
فراکسیون ها برگزار کرد و من در مجلس مطرح کردم که حال بازنشستگان باید 

خوب باشد.
نماینده مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در انگلستان این طور نیست که 
بازنشستگان در معرض خطر باشند و نظام سالمت به فکر آن ها باشد ما اکنون 
می دانیم که نظام سالمت ما خیلی به فکر بازنشستگان و سالمندان نیست و به 
دنبال این هستیم که درمان، دارو و توان بخشی سالمندان را پیگیری و در اولویت 

قرار دهیم.
• با تمام وجود پیگیر مسائل بازنشستگان و سالمندان هستیم

وی خاطرنشان کرد: ما با تمام وجود پیگیر مسائل بازنشستگان و سالمندان هستیم 
و مباحثی مانند احکام و مطالبات آن ها را به طورجدی پیگیری می کنیم و آن ها هم 
می توانند به نمایندگان مجلس و کانون های بازنشستگی شهرهای خود مراجعه و 

مطالبات خود را مطرح کنند.
محسنی بندپی گفت: در کمیسیون اجتماعی اجرای احکام تیرماه بازنشستگان 

را پیگیر هستیم و اگر مصوبه ای صادر می شود، منابع مالی آن هم باید دیده شود.

۳۰ درصد جمعیت 
کشور در سال 
۱۴۳۰ سالمند 
می شوند

رئیس فراکسیون سالمت 
سالمندان مجلس:

گفت و گو
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جزییات جدید از واردات خودرو  از زبان سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

آئین نامه واردات خودرو
محرمانه شد

 زهرا وفایی  سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس از تدوین محرمانه آئین نامه واردات خودرو در 
دولت خبر داد و گفت: مجلس نیز از آئین نامه اطالعی 
ندارد و نمی داند به چه شکل نوشته شده است. روح 
اله عباسپور در رابطه با آخرین طرح های مربوط به 
کمیسیون صنایع مجلس در مورد خودرو اظهار کرد: در 
جریان شرایط و موقعیت بازار خودرو هستیم و می دانیم 
مردم نسبت به کیفیت و قیمت خودرو نگرانی هایی دارند. 
وی افزود: مجلس بدین نتیجه رسید که ضرورتاً و الزامًا 
خودروسازان باید رقبایی را پیش روی خود ببینند؛ بدین 
منظور واردات را با شرایطی مصوب کردیم و در بودجه 
1401 در نظر گرفتیم. سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس با اشاره به تأییدیه شورای نگهبان و 
موافقت دولت با واردات خودرو گفت: آئین نامه اجرایی 
در هیئت دولت در حال تدوین و محرمانه است، مجلس 
نیز از آئین نامه اطالعی ندارد و نمی داند به چه شکل 
نوشته شده است. عباسپور اضافه کرد: کار باید به تناسب 
قانون و مصوبه مجلس پیش رود؛ هرچند وزیر صمت 
اعالم کرده بر مبنای کیفیت و قیمت برنامه هایی در 
دست دارند. این نماینده مجلس گفت: تا زمانی که 
خودرو دو نرخی و ارزش پول ملی بدین شکل است، 
وضعیت کنونی بازار خودرو به همین صورت ادامه دارد. 
هرچند می گویند شرایط کنونی پاسخگوی بازار نیست 
ولی مسئله اصلی اختالف قیمت بازار و کارخانه است و 
افراد با اختالف قیمت باال، خودرو را ثبت نام کرده و در 
بازار به فروش می رسانند. به گفته عباسپور خودروهای 
کنونی با هر کیفیتی به مردم تحویل داده شده و آن ها 
اقدام به خرید می کنند؛ ولی نباید بازار وارداتی به صورت 
انحصاری در اختیار دو خودروساز قرار گیرد چون در این 
صورت انتظار بازار برآورده نخواهد شد. این خبردر حالی 
است که چندی پیش و با موافقت شورای عالی بورس، 
عرضه خودرو در بورس کاال رسمیت یافت. پیش از 
این، وزارت صمت با طرح دالیلی، فروش خودرو در 
بورس کاال را صالح ندانسته و مانع عرضه دو خودروی 
بخش خصوصی در بورس شده بود. حاال اما عضو ناظر 
در شورای عالی بورس در توییتی بر هماهنگی وزارت 

صمت با بورس در این نوع عرضه تاکید دارد.

۴ برتری رئیسی در برابر روحانی
حذف ابررانت ارزی تا یارانه نقدی، دیپلماسی فعال و مردمی شدن



یلـدا توکلی تکریـم مشـتری اولویـت اصلی مـا در 
بهمـن اسـت. بیـوک علیمرادلو مدیـر عامل شـرکت 
بهمن در نشسـت خبـری یازدهمین نمایشـگاه جامع 
مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل 
و نقـل و ترانزیت گفت: گـروه بهمن طیـف متنوعی از 
محصـوالت را روانـه بـازار کرده اسـت و این شـرکت 
از دو چـرخ تـا ۱۸ چـرخ را تولیـد می کنـد. علیمرادلـو 
اظهارداشـت: محصول ما بـا باالتریـن کیفیت عرضه 
می شـوند و به همین منظـور تقاضا بـرای محصوالت 
گـروه بهمـن زیـاد اسـت. مدیرعامل گـروه بهمـن با 
تاکید بـر اینکه امیـد داریـم بتوانیم بزرگتریـن تجاری 
سـاز شـویم اظهـار داشـت: اکنـون در بخـش تجاری 
بیشـترین سـهم به گروه بهمن تعلـق دارد و در بخش 
مینی بـوس درصـد خوبـی را در اختیـار داریـم و تنوع 
کشـنده هایی که در نمایشـگاه در معرض نمایش قرار 
داده ایـم بیانگران اسـت که در سـال گذشـته سـرمایه 

گـذاری بزرگی صـورت گرفته اسـت.
علیمرادلـو با بیـان آنکـه امیدواریـم اتوبوس شـهری 
اسـنا در خیاباهـای اصفهـان دیده شـود تصریـح کرد: 
مدعی هسـتیم از نظـر کیفیت بهتریـن اتوبـوس را در 

بـازار عرضـه کرده ایـم.
توجه بـه کرامت مشـتری به عنـوان باالتریـن ارزش 
در گروه بهمـن نکته ای بود کـه علیمرادلو بدان اشـاره 
و بیان داشـت: از سـال گذشـته واحدی به نـام رضایت 
و خشـنودی مشـتریان ایجاد و سـعی کردیم با بررسی 
رویکرد تمام خودروسـازان دنیا بهترین هـا را بیاوریم به 
همین دلیل برای رضایت مشـتری حساسـیت باالیی 

داریم. تکریـم مشـتری اولویت اصلی بهمن اسـت
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مرکـز خشـنودی و رضایـت 
مشـتریان نشـان می دهد که اولویت با مشـتری است 
ادامـه داد: همچنیـن واحـد CHC نیـز با عنـوان مرکز 
پاسخگویی مسـولیت ارتباط مداوم با مشتری را عهده 
دار اسـت ومعتقدیم با مشتری و کسـی که محصول ما 
را می خرد خانواده ماسـت و انتظار داریم کـه خانواده ما 

همیشـه محصول ما را اسـتفاده کند.
 حفـظ ارزندگـی محصـول اولویـت بهمن 

اسـت
علیمرادلـو همچنین با تاکیـد بر اینکه با داخلی سـازی 
قطعات در تمـام محصوالت سـعی می کنیم تـا جایی 
کـه کیفیـت دچار خدشـه نشـود داخلـی سـازی کنیم 
تصریـح کـرد: حفـظ ارزندگی محصـول هـدف گروه 
بهمن اسـت یعنی مصـرف کننـده از خریـد محصول 

رضایت داشـته باشـد. در جایی که تیراژ کافی باشـد به 
دنبال سـاخت داخل هسـتیم و در جایی که وابسـتگی 
مـا را کـم کنـد بـاز سـراغ سـاخت داخـل می رویـم. 

شاسـی های خودروهـا را خودمـان تولیـد می کنیم.
مدیرعامـل گـروه بهمـن بـا تاکیـد بـر اینکـه روش 
قیمـت گـذاری محصـوالت بـر اسـاس روش قیمت 
گذاری سـتاد کنترل بازار و سـازمان حمایت از مصرف 
کنندگان اسـت کـه بر اسـاس قانـون اعمال می شـود 
تصریـح کـرد: اگـر در صورت هـای مالی گـروه بهمن 
سـود خوبـی حاصل می شـود مرهـون زحمات شـبانه 
روزی نیروی انسـانی اسـت. افزایش قیمـت خودروی 
بهمن را بـا خودروهای مشـابه و لوازم خانگی مقایسـه 
و تفـاوت بـازار بـا قیمـت کارخانـه را مشـاهده کنیـد!  
بـازار آمادگـی دارد دیگنیتـی را بـاالی یـک میلیـارد 
خریـداری کنـد امـا کارخانـه آن را زیـر یـک میلیـارد 

بفـروش می رسـاند.
 در ادامه نشسـت خبری حسـین خضـری مدیر عامل 
بهمن دیزل نیز بـا تاکید بر اینکه بهمن دیـزل در حوزه 
خودروهـای تجـاری محصـول تولیـد می کنـد افزود: 
بهمـن دیـزل را بـا ایسـوزو می شناسـند. چنـد سـالی 
اسـت تنوع محصـوالت را افزایـش دادیـم و کامیونت 

فـورس ۶ تن و ۸ تـن را تولید کردیم و سـپس کشـنده 
امپـاور تولید شـد.

وی بـا تاکید بـر اینکـه بایـد بتوانیـم پاسـخگوی نیاز 
کشـور باشـیم گفـت: اکنـون مسـولیت اجتماعـی ما 
سـنگین تر اسـت. متاسـفانه تقاضـا و عرضـه در بـازار 

خـودرو خیلـی همخوانـی نـدارد.
خضری همچنیـن بیان داشـت: یکی از سیاسـت های 
گروه بهمـن کـه در بهمـن دیزل هـم دنبال می شـود 
مسـاله قیمت اسـت. با توجه به قیمت و کیفیت، به روز 
بـودن محصـوالت مهم اسـت. تقاضـا در محصوالت 
ما نسـبت به سـایر خودروسـازان بیشـتر اسـت. از این 
رو قصد ما این اسـت با تولید بیشـتر بتوانیـم تعادلی در 

بـازار ایجاد تـا بتوانیم پاسـخگوی بازار باشـیم.
وی با بیـان اینکـه کامیـون ۱۸ تـن، ۲۶ تـن و ۱۲ تن 
را در برنامـه تولیـد شـرکت بهمن دیـزل داریـم افزود: 
هنـوز کامیونـت ۱۲ تـن در بـازار عرضه نشـده اسـت 
البتـه عرضـه ایـن محصـول جـز برنامه های توسـعه 

محصولـی بهمـن دیـزل به شـمار مـی رود.
خضری در ادامه با یادآوری این نکته کـه انواع کاربری 
در بهمن دیزل در حال تولید اسـت اظهارداشت: امسال 
ظرفیت تولید ایـن محصـول را افزایش خواهیـم داد و 

مشـتری محصول کاملی را تحویـل خواهد گرفت
مدیرعامـل بهمـن دیـزل گفـت: فضایـی کـه گـروه 
بهمن در نمایشـگاه به خودش تخصیص داده اسـت و 
محصوالتی کـه ما عرضـه کرده ایم نشـان می دهد به 
دنبال آن هسـتیم که بتوانیم پاسـخگوی بازار باشـیم. 
مینی بوس پگاسـوس کـه در حـوزه خدمات شـهری 
ضمن آنکه جنبـه تجاری برای مـا دارد نیاز بـازار را هم 

تأمیـن می کند.
جلیـل هاشـمی مدیرعامل اسـنا نیـز در این نشسـت 
خبری با اشـاره به اینکه گروه بهمـن در بحث خدمات 
شـهری رتبه نخسـت دارد تصریح کرد: در صـدد آنیم 
محصول جدیـد ۱۲ متری خـود را به زودی بـه ناوگان 

حمـل و نقل شـهر اصفهان اضافـه کنیم.
وی با تاکید بـر اینکه اتوبـوس دوازده متری اسـنا یک 
نـوآوری اسـت تصریـح کـرد: از لحـاظ فنـی می توان 
گفت بهتریـن اتوبـوس در ایران و حتـی اروپا اسـت و 
توانسـتیم اتوبوسـی را در اصفهان ارائه دهیم که از نظر 

رفاه مسـافر و بصـری مـورد توجه بوده اسـت.
وی در توضیح امکانات این اتوبوس نیز گفت: از نظر 
صندلی و کابین مسافر و راننده رضایت بخش است. در 
اتوبوس ها سیستم تهویه هوا راه اندازی شده است. هر 

مسافر سیستم شارژ موبایل دارد سیستم صندلی چرخدار 
تعبیه شده است و از نظر ایمنی تمام ساختارها لحاظ شده 
است. راننده می تواند حتی سقف اتوبوس را ببینید و از نظر 
ایمنی شرکت واحد می تواند رفتار راننده را رصد کند و این 
سیستم ها می تواند به افزایش رضایتمندی شهروندان 

منجر شود.
وی بـا تاکید بر اینکه اتوبـوس ۱۸ متـری را وارد چرخه 
تولیـد خواهد شـد خاطرنشـان کـرد: همینطـور تولید 
اتوبوس هایـی با طـول ۹ متـری روانه شـهرها خواهد 
شـد و امیدواریـم بتوانیـم محصوالتـی را تولیـد کنیم 
که منجر بـه افزایش رضایتمنـدی شـهروندان گردد.

راه اندازی خط مونتاژ رباتیـک بدنه SUV در 
بهمن اتفاق نوینی اسـت

علـی پورابراهیم رییس هیـات مدیره بهمـن موتور نیز 
در این نشسـت خبری با بیان اینکه نصـب و راه اندازی 
خط پرس بدنه خودرو در سـال گذشـته صورت گرفته 
اسـت گفت: راه اندازی خـط مونتاژ رباتیـک بدنه های 
SUV در بهمن اتفاق نوینی اسـت که تاکنون جسارت 
سرمایه گذاری برای خودروهای SUV صورت نگرفته 
بود و هم اکنـون بهمن بـا ظرفیت سـاخت ۱۵ بدنه در 

ساعت راه اندازی شـده است.
وی همچنیـن گفـت: انتقال خـط وانت موجـب ایجاد 
ظرفیت ۲۰ هـزار واحـدی ایجاد شـده و برنامـه داریم 
تولید بهمن موتـور تا سـقف ۶۰ هزار خودرو برسـد که 

از این SUV اسـت.
 می خواهیـم از فـاز مونتـاژ وارد مرحلـه 

طراحـی شـویم
در ادامه این نشسـت خبری آرمان موسوی مدیرعامل 
ایـران دوچـرخ بـا تاکیـد بـر اینکـه بـاالی ۱۰ نـوع 
محصول داریم افزود: سـه چرخه برقی و تریل پرشـی 
۲۵۰ سی.سـی جز محصوالت ایران دو چرخ هسـتند. 
هـدف ما تنها گسـترش سـبد محصـول نیسـت بلکه 
خواهیم از مونتـاژ وارد مرحله طراحی و نوآوری شـویم 
تا مشـکالت موتورسـیکلت های برقـی را بـه صورت 

ریشـه ای رفع شـود.
وی با اشـاره به اینکه اسـتراتژی شـرکت ایران دوچرخ 
عرضه محصوالت بـا قیمت قابـل قبول اسـت گفت: 
محصوالت ما کیفیت خوبـی دارد. جایگاه مناسـبی در 
قیمت گـذاری داریـم. محصوالت مـا از نظـر کیفی و 
قیمتی رقابتی هسـتند و تالش ما این اسـت با افزایش 
تیراژ به سـود دهـی برسـیم و امیدواریم تا بایان سـال 

حداقل ۵ محصـول جدید برای بازار داشـته باشـیم.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بارش های اخیر و جاری اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

شدن سیل، امور روزمره و زندگی عادی ساکنان ۱۸ شهرستان این استان را با 
مشکل مواجه کرد اما خسارت جانی در برنداشت. منصور شیشه فروش اظهار 
داشت: در پی سیالبی شدن ۱۸ شهرستان استان اصفهان شاهد خسارت به ۹۸ 
کیلومتر راه های روستایی و جاده ای، ۶ دستگاه ابنیه فنی و پل، ۲۱۳ کیلومتر از 
ایلراهای عشایری، هزار و ۲۲۰ رأس دام و ۸۷۰ چادر عشایر، معابرشهری و 
روستایی، شبکه آب روستاها و ۷۵۰ واحد مسکونی هستیم. وی اظهار داشت: 
در پی فعالیت سامانه بارشی چند روز اخیر و جاری شدن سیل چهار هزار هکتار 
از اراضی زراعی، ۵۰ هکتار باغ، ۵۰۰ کلنی زنبور عسل، ۳۰ واحددام و طیور و ۱۰ 
واحد پرورش ماه و بخشی از قنوات، استخرهای ذخیره آب و کانالهای کشاورزی 
استان اصفهان آسیب دید. وی گفت: همچنین هدایت سیالب ناشی از بارش ها 

به سمت تاالب گاوخونی، بخشی رطوبت این منطقه در معرض خشکی را 
افزایش داد اما باید هرچه زودتر وزیر نیرو برای خشکی ۹۸ درصدی آن و به خطر 
افتادن زیستگاه گیاهی و جانوری چاره ای بیندیشد. مدیر کل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان تاکید کرد: با توجه به اینکه آب شرب مردم اصفهان از یک 
سامانه تأمین می شود و به دنبال وقوع هر حادثه ای و گل آلود شدن زاینده رود، 
شاهد قطعی آب هستیم بنابراین تسریع در سامانه دوم آبرسانی از اهمیت باالیی 
برخوردار است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعالم کرد: با توجه 
به مشکل پیش آمده در آب شرب مردم اصفهان تا اطالع ثانوی آبرسانی سیار از 

طریق تانکر به مردم مناطق مختلف صورت می گیرد.
بنا به اعالم سازمان هواشناسی، ناپایداری و بارش های جوی و مخاطرات 

احتمالی بارندگی های تابستانی تا یکشنبه آتی در استان اصفهان ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

بارش های اخیر خسارت جانی در استان اصفهان نداشت

رمـان »میـاِن آب هـا« اثـر 
آنـدرآس نِـِزر بـا ترجمـه ای 
بـا  و  عباسـعلی صالحـی  از 
پس گفتـاری از مانفرد پاپسـت، 
به همت نشـر گابـه در اصفهان 

منتشـر شـد.
عباسـعلی صالحی با اعالم این 
خبـر به ایسـنا گفـت: آنـدرآس 
نِِزر، نویسـنده سوئیسی ازجمله 
ادبیـات  مسـتقل  صداهـای 
معاصـر و از سرشـناس ترین 
نویسـندگان ادبیات آلمانی زبان 
به شـمار مـی رود کـه بـه دلیل 
غنـای فـرم و محتـوای آثـار 
و  ملـی  جوایـز  متنوعـش، 
بین المللـی فراوانی را به دسـت 

آورده اسـت.
ایـن مترجـم، نِـِزر را واقعه نگار 
لحظه هـای حسـاس در رمان، 
داسـتان و شعر دانسـت و درباره  
اثر »میـان آب هـا« توضیح داد: 
این رمان، نمایشـی از عشـق و 
فقـدان اسـت، عشـق نامه ای 
روییده و گره خـورده با طبیعت، 

دریـا و صخره هـا اسـت.
او خاطرنشـان کـرد: صحنـه 
بروتـون،  نمایـش،  اصلـی 
منطقـه ای در غـرب فرانسـه 
و دریـا و صخره هـای سـاحل 
ایـن منطقـه اسـت. آسـمان 
بـه پهنـه وسـیعش بـر سـاحل 
دریـا، تماشـاگِر عشـق و آفتاب 
گرمابخـش آن اسـت. امـواج 
غول آسـای دریا اما به ناگاه سـر 
می رسـند، بی خبـر بـه سـاحل 
هجـوم می آورنـد و بـرِگ آخـِر 
این عشـق نامه را ورق می زنند، 
عشـق را در کام خود می کشـند 
و صحنـه نمایـش تیـره و تـار 
می شـود. کرانه دریا، خاموش و 
بی صدا، به سـکوتی ممتـد فرو 
مـی رود و بازمانده این عشـق را 
بـه اندوهـی عمیق می کشـاند.

به گفتـه  صالحی، آنچـه از پس 
ایـن سـکوت در رمـان به جـا 
می مانـد، روایـت خاطره هـا و 
حسـرت اسـت و حسـی از سـر 
تقصیـر و گنـاه و البتـه ادامـه 
زندگـی کـه بـا تک گویه هـا و 
گفتگوهـای بسـیار بر لبـه تیغ 

می گـذرد.
پتر  شد:  یادآور  مترجم  این 
بزرگ  نویسنده  استرهازی، 
مجاری، زبان آندرآس نِِزر در این 
رمان را، زبانی محتاط و ظریف و 
البته قدرتمند، لطیف، تلخ، آرام، 
حساس، دقیق و به همین دلیل، 

زیبا توصیف می کند.
او افـزود: عکـس جلـد رمـان 
»میـان آب هـا« از آنـدرآس 
نِـِزر، طراحـی جلـد از مینـا 
اشـتهاردی ها و ویراسـت اثـر 

نیـز از هنـا معـاوی اسـت.
به گـزارش ایسـنا، رمان»میاِن 
آب هـا« بـا مجـوز رسـمی از 
انتشـارات هایمـون اتریـش 
و نویسـنده اثـر و بـا حمایـت 
شـورای هنـر سـوئیس و بنیـاد 
آرگاو از سـوی نشـر گابـه بـه 

چـاپ رسـیده اسـت. 

خبر
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»میان آب ها« 
منتشر شد

تازه های نشر؛ 

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت برگزار شد:

در انتظار تردد اتوبوس شهری اسنا در اصفهان

دریا وفایی شاید بد نباشد در بحبوحه چرایی ها به برخی 
انتقاد و گالیه ها از سوءمدیریت های گوناگون، مفهوم 
»جهاد تبیین« اینبار به صورت تخصصی یادآوری شود. 
کمااینکه بنا به تاکیدات رهبری، مقوله »جهاد تبیین« 
همه ابعاد و بخش های کشورداری را شامل می شود. 

به همین منظور با منصورعلی زارعی عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی به گفتگو نشستیم 

که درادامه می خوانید:
• اگر بخواهیم حوزه کشاورزی کشور را به 
طور کلی طی سال های بعد از انقالب، از روزنه 

جهاد تبیین صادقانه تبیین و تشریح کنیم، چه 
می توانیم بگوئیم؟

به هرحال درموضوعات اقتصادی کشور، نظر رهبری 
معظم تبیین مسائل انقالب است یعنی آن چیزهایی 
که دارد انجام می شود و نقش مسئوالن دراین اقدامات 
و درواقع اینکه ما مسائلی را که بعد از انقالب اسالمی 
به وجود آمد را تبیین کنیم. اینکه مقایسه انجام بدهیم 
نسبت به مسائل قبل از انقالب و همچنین مسائلی که 
االن دردستور کار داریم. اهداف مقدس نظام جمهوری 
را، اهداف شهیدان را، کارهای بزرگی که درکشور انجام 
شده است و مثاًل درهمین بخش کشاورزی چه اندازه 
پیشرفت داشتیم. انصافًا اقدامات خوبی در این حوزه 
صورت گرفته و خب دراین چهل و اندی سال که دست 
روی دست نگذاشتیم. اما چون گفتید صادقانه بگویم، 
عرض کنم که دربخشی از مسائل کوتاهی کردیم، مثاًل 
ما دربحث تولید، توجه و نگاه به منابع داخلی مان ضعیف 
است. یعنی مثاًل هنوز در تولید یک نهاده دامی ناتوانیم 
و به بیگانگان وابسته ایم. خب این یعنی جهاد تبیین، 
یعنی خودمان به ضعف هایمان اعتراف کنیم و فقط 

توانمندی هایمان را بیان نکنیم.
• کمی بیشترتوضیح دهید:

ببینید، یعنی در تولید بسیاری از نهاده های دامی یا مسائل 
اساسی بخش کشاورزی هنوز به کشورهای بیگانه 

وابسته هستیم. درگذشته باید بیشتر کار می کردیم. مثاًل 
ما باید ۱ میلیون تن برنج وارد کنیم خب اگر تالش و کار 
می کردیم به رغم اینکه تولید ما به نسبت قبل از انقالب 
بیشتر شده و داریم کار می کنیم، بحث مکانیزاسیون و 
باالبردن بهره وری هم داریم، اما آن چیزی که باید اتفاق 
می افتاد انجام نشد. ما این توانایی را داشتیم که بتوانیم 
۱ میلیون تن نیازی که داشتیم را درکشور تولید کنیم اما 
نکردیم. ولی خب االن داریم در کمیسیون کشاورزی 

کارهایی انجام می دهیم.
• چرا این اتفاق نیفتاد؟

 چون بعضی از مسئوالن درمقاطعی دلبستگیشان به 
خارج از کشور بود، به واردات بود. نسبت به ظرفیت ها و 

نسبت به توانایی های داخل کم توجه بودند.
• یعنی تخصص و مدیریت الزم را نداشتیم؟

عالوه براین ها که گاها وجود داشت و البته همچنان 
کماکان شاهدش هستیم، به نظراین واردات منافعی هم 

برای بعضی ها داشته است.
• یعنی بعضی ازعدم خودکفایی ها عامدانه 
بوده است؟ چه کسانی سودش را به جیب 

می زدند؟
البته بعد از انقالب عزت و استقالل کشورما در بسیاری از 
ابعاد تثبیت شد. اما خب دربعضی از جاها کم کاری کردیم 
و همه مدیران ریز و درشت ممکلت باید درحوزه های 

مختلف به تبیین داشته ها و انجام نشده ها بپردازند. ما 
در عرصه جهانی حرف برای گفتن داریم ولی آن چه که 
مهم است اینکه می توانستیم با ظرفیت هایی که داشتیم 
بیش از این کار می کردیم. قبول داریم که کم کاری 
کردیم، باید تا دیرتر نشده بجنبیم تا وابستگی هایمان به 

کشورهای خارجی کمتر شود.
• حال که رهبری بر بحث جهاد تبیین تاکید 
می توان  دستور  این  اجرای  با  آیا  دارد، 

فرصت های ازدست رفته را جبران کرد؟
 ببینید، االن دراین دولت دارد این اتفاق می افتد یعنی 
توجه ها، به همه ظرفیت های داخلی است. رهبری 
معظم انقالب هم نگاهش به ظرفیت های داخلی است. 
البته نـه اینکـه ارتباطاتمـان را با خـارج از کشـور قطع 
کنیـم، ولی وقتی کـه ما بیـش از ۷ درصـد منابع جهان 
را داریـم و می توانیم از ایـن منابع ومعـادن و غیره بهره 
مند شـویم، چـرا بایـد از خودکفایـی سـاده ترین اقالم 
کشـاورزی عاجز باشـیم؟. بنابرایـن باید می توانسـتیم 
با توجه بـه ظرفیت هایـی که داریـم خصوصـًا درحوزه 
دانـش بنیـان کـه سالهاسـت درایـن حـوزه پتانسـیل 
خوبی هـم داریـم، درخیلـی از مسـائل از وابسـتگی به 
کشـورهای بیگانـه رهایـی پیـدا می کردیـم. بنابراین 
موضـوع »جهـاد تبییـن« فرصـت خوبـی اسـت کـه 

بیشـتر از ایـن فرصت هـا را از دسـت ندهیم.

اخبار اصفهان  اولین دوره مسـابقات کشـوری فوتسـال جام 
سـردفتران و دفتریـاران بـا حضور رئیـس و تنی چنـد از اعضای 
هیـات مدیـره کانـون اسـتان ورئیـس پلیـس اماکـن عمومـی 
شـهراصفهان ورئیس بسیج ورزشـکاران اسـتان و رئیس بسیج 
اصنـاف و رئیـس اداره ورزشـهای همگانـی اسـتان اصفهان در 

مجموعـه ورزشـی آبفـای ایـن شـهرآغاز شـد. در روز اول ایـن 
مسـابقات بـه میزبانی کانـون اصفهـان دو بـازی انجام شـد. در 
بـازی نخسـت تیم هـای کانـون اصفهـان و کرمان بـه مصاف 
یکدیگررفتنـد ودربـازی دوم فارس و سیسـتان و بلوچسـتان رو 

درروی هـم قـرار گرفتند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی:

یعنی جهاد تبیین یعنی فقط توانمندی هایمان را بیان نکنیم

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

افتتاح اولین دوره مسابقات کشوری فوتسال 
جام سردفتران و دفتریاران در اصفهان


	1116-1-
	1116-2
	1116-3-
	1116-4
	1116-5
	1116-6-
	1116-7-
	1116-8-

