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معاون استاندار اصفهان گالیه کرد:

یک دهم منابع بانکی تهران در اختیارصنعتی ترین استان ایران

5 Reasons for the
Importance of Family Financial Management
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مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خبر داد:

تدارک ویژه مرکز قلمستان برای عالقمندان به ادبیات
2

 
زمانـی کـه دولـت بـر طبـل مسـکن سـازی 
می کوبـد بـه دلیـل نبـود انبـوه سـاز مسـکن، 
هیـچ برنامـه ای جلـو نمـی رود. بـا ایـن تبلیغات 
و رفتارهـای نمایشـی دولـت، همیـن خـرده 
سـازان هـم بـه بـازار مسـکن کشـورهای دیگر 
مهاجـرت می کنند چون ابـزار الزم برای سـاخت 
و سـاز را ندارنـد.در یـک سـالی که گذشـت فقط 
صحبت هـای فراوانـی بیـان شـد و کاری از 
پیش نرفـت. گویـا برنامه هـای اقتصـادی دولت 
نمی خواهـد بـه سـرانجام برسـد. هرچنـد تحقق 
بخشـی از ایـن برنامه هـا منوط بـه بحـث برجام 

اسـت. با تحقـق برجام بـازار مسـکن خـودش را 
نشـان خواهد داد. در حـال حاضر کاهـش میزان 
و تزلـزل تولیـد را داریـم چراکـه تولیدکننـدگان 
عمدتـًا خـرده سـاز هسـتند. تولیدکنندگانـی که 
در بـازار مسـکن فعـال هسـتند بیـن 20 تـا 50 و 
حداکثـر 200 واحد مسـکونی در سـال می توانند 
تولید کنند.علیرغم اینکه مسـکن دارای پتانسیل 
سیاسی بسیار باالیی اسـت اما نباید از آن استفاده 
سیاسـی کرد. اتفاقـی که متاسـفانه امـروز در این 
بازار افتاده اسـت. وقتـی حرکات سیاسـی در بازار 
مسـکن آغاز می شـود تولید مسـکن هـم متوقف 

می شـود، دولـت می خواهـد از این موضـوع بهره 
برداری سیاسـی کند.دولـت تنها بایـد زمین مورد 
نیـاز را تأمیـن کنـد و هیـچ مسـئولیت دیگـری 
در بـازار مسـکن نـدارد. وزارت راه و شهرسـازی 
هم وظیفـه ای در بـازار نـدارد، ابزارهـای مالی در 
اختیار وزارتخانه نیسـت. مسـکن موضوع عظیم 
اقتصادی اسـت و باید در دسـت بخش خصوصی 
باشـد. باید وزارت اقتصاد، بانک مرکـزی و وزارت 
صمـت پاسـخگو باشـند، بگوینـد برای مسـکن 

چـه کرده انـد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

بیت اله ستاریان
سرمقالـــه
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لزوم اصالح سیاست ها در حوزه مسکن 
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مدیرعامل شرکت بهتاش سپاهان اصفهان در نشست خبری:

 اصفهان قطب ویژه صنعت ریل
در کشور خواهد شد

هزینه های تولید تا فروش تولیدکننده ها را به دردسرانداخته است 

 فروشگاه های زنجیره ای
خاکریز مبارزه تولید و فروش!

کاراگاه ژاپنی دسته گل به آب داد؛

 َمستــــی
و پرتــــی!
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عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:

بستر سازی برای جذب سرمایه های مردمی 
در بخش های مولد اقتصادی

چهره روز

 بازیگر سینما و تلویزیون
درباره جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان:

 انتقال جشنواره از اصفهان
به برند آن لطمه می زند
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یک بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه شهر اصفهان 
توانسته جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان را به یک برند 
بین المللی در جهان معرفی کند، گفت: انتقال این جشنواره از 

اصفهان، به برند بودن آن لطمه می زند.

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهى تجدید مناقصه (چاپ اول  )
شهردارى خمینى شهر در نظر دارد:

1- مناقصه خودروهاى سوارى استیجارى به شماره ثبت در سامانه تدارکات دولت به شماره 2001093298000021 مورخه 1401/5/24
2- مناقصه آسفالت معابر سطح شهر (2) ثبت در سامانه تدارکات دولت به شماره 2001093298000022 مورخه 1401/5/24

3- مناقصه آسفالت معابر سطح شهر (3) ثبت در سامانه تدارکات دولت به شماره 2001093298000023 مورخه 1401/5/24 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید.

*کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
*متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به 

عمل آورند.
مواعد زمانى:

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/6/3 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/5/26    
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/6/15 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/6/14    

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینى شهر، میدان قدس، شهردارى مرکزى
على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرتلفن تماس: 33641415

شناسه: 1365537

 آگهى تجدید مزایده عمومى
شهردارى زاینده رود در نظر دارد نسبت به مزایده عمومى طبق مشخصات زیر اقدام نماید.

1- موضوع تجدید مزایده: فروش اسباب بازى هاى فلزى ضایعاتى موجود در پارك استاد شهریار
2- واریز 63/250/000 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده

3- در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
4- زمان و محل دریافت اسناد مزایده: از روز پنجشنبه مورخ 1401/5/27 لغایت 1401/6/7 صرفا از طریق سامانه ستاد

5- مهلت ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1401/6/13
6- تاریخ گشایش پاکت ها: روز دوشنبه مورخ 1401/6/14

7- کلیه اطالعات مربوطه در اسناد مزایده و سامانه ستاد بارگذارى گردیده است.
على اکبر محمودى-  شهردار زاینده رود شناسه: 1365607

نوبت  اول

آگهى فراخوان شناسایی سرمایه گذار
تامین مالى، احداث و بهره بردارى  بخشى از تاسیسات فاضالب شهرستان لنجان

فراخوان شماره 401-2-197
    شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 و ماده 2 قانون تشکیل 
شرکت هاى آب و فاضالب مصوب سال 1369، تامین مالى، احداث ،تکمیل و بهره بردارى  بخشى از تاسیسات جمع آورى و تصفیه فاضالب شهرستان لنجان را 
در ازاى تخصیص بخشى از پساب تصفیه شده به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به 

سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
- شرح مختصري از پروژه :

- موضوع پروژه : تامین منابع مالى به مبلغ 27،000 میلیارد ریال جهت احداث، تکمیل، ارتقا و بهره بردارى تاسیسات فاضالب شهرستان لنجان به تفکیک :
الف: . تامین مالى و تکمیل تاسیسات فاضالب شامل 314 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب و احداث 14 باب ایستگاه پمپاژ . 

ب: تامین مالى واحداث، ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضالب جمعا به ظرفیت 6480 متر مکعب در شبانه روز
ج: بهره برداري، راهبري، تعمیر و نگهداري تاسیسات احداث شده در دوره واگذاري امتیاز استفاده از پساب تا سقف 25 سال

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره تامین مالى: 3 سال

- دوره بهره بردارى تجارى: با ارائه مدل مالى تا سقف 25 سال مى باشد.
- محل اجرا: شهرستان لنجان 

ب- شرایط کلى براي سرمایه گذاري :
- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

- محل و زمان تحویل مدارك درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شده، تا ســاعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/06/05 و محل تحویل دبیرخانه 
معامالت شرکت واقع در اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان شیخ کلینى ، خیابان جابر ابن حیان، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، اتاق 292 تحویل و رسید 

دریافت نماید. 
- بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت دریافت قیمت پیشنهادى 

دعوت به عمل مى آید.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنى یا مالى سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

تامین مالى، احداث و بهره بردارى  بخشى از تاسیسات فاضالب شهرستان لنجان

نوبت  دوم

    شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 



در شـــهر

Isfahan News
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مرکـز  مدیـر  اصفهـان   اخبـار   
آفرینش هـای ادبـی قلمسـتان از برپایـی 
چندیـن برنامـه و کارگاه آموزشـی بـرای 
عالقمندان به کتاب، شـعر و ادبیـات، ویژه 
همه رده های سـنی در این مرکـز خبر داد.

الهـه رضایـی بـا بیـان اینکـه پـس از 
همه گیـری کرونـا، مرکـز قلمسـتان نیـز 
مثل سایر مراکز دو سـال کمرنگ را پشت 
سـر گذاشـت، گفـت: بـا وجـود تعطیلـی 
برنامه هـای حضـوری، سـعی کردیـم 
برنامه ها و جشـنواره های مجـازی را برای 
فعالیـت عالقمندان ادبیـات اجـرا کنیم تا 
بتوانند فعالیت های ادبـی را از منزل دنبال 
کنند، به ویـژه اینکه ادبیات و نویسـندگی 
جنبه فـردی باالیـی دارد و بسـیاری از آثار 

ادبـی در خلـوِت خانـه شـکل گرفته اند.
او برگـزاری جشـنواره ادبـی "شـهر مـن" 
بـا همـکاری اداره شـهروندی شـهرداری 
اصفهان و با موضوع داسـتان کـودک و دو 
دوره جایزه ادبی جمال زاده را از برنامه های 
اجرا شـده در دوران شـیوع کرونا دانست و 
افـزود: جشـنواره نهج البالغه بـا همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی استان 
اصفهـان و جشـنواره آثـار ادبـی دفـاع 
مقـدس بـا همـکاری بنیـاد حفـظ آثـار و 
نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس از دیگـر 
برنامه هایـی بود کـه در دو سـال کرونایی 

برگزار شـد.
مدیر مرکـز آفرینش های ادبی قلمسـتان 
با اشـاره بـه از سـر گرفتـن اقدامـات تازه 
پـس از فروکـش کـردن کرونـا و دریافت 
مجوز برگزاری جلسـات عمومی، توضیح 
داد: برنامه هـای جدیـد مرکز قلمسـتان را 
ویـژه عمـوم شـهروندان آغـاز و بـا هدف 
حضـور حداکثـری عالقمنـدان، سلسـله 
نشسـت های زیبایی شناسـی در ادبیات را 
با حضور دکتر رشـید کاکاوند چهـره ادبی 
محبـوب کشـور در پنجشـنبه های پایانی 

هـر مـاه برگـزار کردیم.
او افـزود: برنامـه "هرماه، یـک کتاب، یک 
نـگاه" نیـز از دیگـر برنامه هایی اسـت که 
ماهیانـه بـا حضـور یکـی از نویسـندگان 
مطرح اصفهانـی برگزار می شـود و در این 
جلسـات نویسـنده یکـی از داسـتان های 
مـورد نظـر خـود را معرفـی کـرده و بـا 
همراهـی حاضـران به نقـد و بررسـی آن 

می پـردازد.
بـه گفتـه رضایـی، در جلسـات رونمایـی 
از کتـاب نیـز کـه بـا محوریـت مجموعه 
اشـعار مطرح در کشـور با حضور شـاعران 
و نویسـندگان این کتـب برگزار می شـود، 
اشـعار توسـط فعـاالن و عالقمنـدان 
ادبیـات و بـا هـدف تقویـت جریـان نقـد 
ادبـی در اصفهـان، مـورد نقـد و بررسـی 

قـرار می گیـرد.
 رضایی بـا اشـاره بـه اسـتقبال فوق العاده 
مخاطبـان از این جلسـات، اظهار کـرد: به 
طـور خاص نشسـت های زیبایی شناسـی 
در ادبیـات هرماه با اسـتقبال بسـیار خوب 
مـردم برگـزار می شـود، برنامه هـای 
"هرماه، یک کتاب، یک نـگاه" و رونمایی 
از کتـاب همچنـان ادامه دارند و جشـنواره 
ادبـی جمـال زاده نیـز امسـال بـا اعمـال 

تغییراتـی برگـزار خواهد شـد.

تدارک ویژه مرکز 
قلمستان برای 

عالقمندان به ادبیات

مدیر مرکز آفرینش های ادبی 
قلمستان خبر داد:

رئیس اداره تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان از امضای تفاهم نامه ای با اداره کل فنی و 
حرفه ای استان اصفهان با محوریت ارتقای مهارت های آموزشی 

و فنی باغبانان فعال در این سازمان خبر داد.
نیما نیکخواه با اعالم این خبر گفت: هدف اصلی از انعقاد این 
تفاهم نامه، توسعه همکاری دو جانبه در راستای ارتقای کیفی 
فضای سبز شهر اصفهان است که با توجه به اهمیت کسب مهارت 
در تحقق این هدف، استفاده از تجارب اداره کل فنی و حرفه ای که 
در مقوله آموزش های عملیاتی و تقویت مهارت ها تخصص دارد، 

ضروری به نظر می رسد.
او در خصوص تعهدات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان در این تفاهم نامه اظهار کرد: نیازسنجی، تعیین محتوا و 
برگزاری دوره های آموزشی، تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی 

مرتبط، همکاری در تدوین سرفصل های جدید و کاربردی و ارائه 
خدمات مشاوره درخصوص نگهداری فضای سبز محوطه اداری 

این مجموعه از تعهدات این سازمان است.
نیکخواه درباره تعهدات اداره کل فنی و حرفه ای در این تفاهم 
نامه هم گفت: برنامه ریزی برای اجرای تعهدات آموزشی در 
پرتابل آموزشی آن اداره کل، بهره گیری از اساتید معرفی شده 
از سوی سازمان پارک ها در دوره های آموزشی و افزایش امکان 
دسترسی اعضا به آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی از جمله 

این تعهدات است.
او افزود: از دیگر تعهدات اداره فنی حرفه ای می توان به ایجاد 
امکان دسترسی به بانک اطالعات کارآموزان دوره های رشته 
کشاورزی، استفاده از امکانات هتل، رستوران و سالن کنفرانس، 
پیگیری کد بین المللی جهت استانداردهای آموزشی موردنیاز، 

پرداخت بیمه و و بیمه مسئولیت مدنی کارآموزان و مربیان در 
برابر حوادث حین آموزش و صدور گواهینامه برای کارآموزان 

دوره های آموزشی پس از قبولی در آزمون اشاره کرد.
رئیس اداره تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان توضیح داد: تعهدات مشترک دوجانبه نیز 
شامل استفاده از ظرفیت های دوطرفه جهت آموزش در بخش 
کشاورزی و فضای سبز شهری، همکاری جهت بازدیدهای 
آموزشی و کارآموزی در محیط کار واقعی مهارت آموزان، 
همکاری در برگزاری آزمون های پایان دوره مرتبط در دوره های 
مشترک، برگزاری سمینارها، نشست ها و همایش علمی و 
مهارتی، همکاری در اجرای طرح های تخصصی و پژوهشی، 
برگزاری دوره های ارتقای سطح علمی ویژه مربیان آموزشی 

و همکاری جهت ارائه آموزش های رایگان به شهروندان است.

رئیس اداره تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:
همکاری دوجانبه با اداره فنی و حرفه ای برای ارتقای مهارت های باغبانان

مدیـرکل مطالعـات و برنامه ریـزی حمل ونقـل و 
ترافیـک شـهری معاونـت حمل ونقـل و ترافیـک 
شـهرداری اصفهـان در واکنـش بـه گالیه هـای 
شـهروندان دربـاره کاهـش عـرض خیابان مسـجد 

سـید به دلیـل احـداث مسـیر ویـژه اتوبوس تنـدرو، 
ضمن تأکید بـر آمار بـاالی مسـافران این خـط ابراز 
امیـدواری کـرد که به مـروز زمـان، ترافیـک خیابان 

بـه تعـادل می رسـد.

ایجـاد مسـیر ویـژه اتوبـوس تنـدرو )بی.آر.تـی( 
در خیابـان مسـجد سـید گالیه هایـی را از سـوی 
شـهروندان بـه دنبال داشـته اسـت. خیابان مسـجد 
سـید از خیابان های اصلـی و محوری شـهر اصفهان 
به شـمار می رود که بافت قدیمی و تاریخی شهر را از 
چهارراه تختی به سـایر نقـاط همچـون خیابان های 
پنج رمضان، آیـت اهلل بیدآبـادی، آیت اهلل کاشـانی و 

خیابـان طیـب متصـل می کنـد.
احداث مسـیر ویژه اتوبوس تندرو )بی.آر.تـی( در این 
خیابـان در ماه هـای اخیـر و کاهـش عـرض خیابان 
سـبب بروز نارضایتی بخشی از شـهروندان، ساکنان 
و مغـازه داران این خیابان شـده تا جایی کـه برخی از 
شـهروندان از ترافیک کنونـی را حاصل اجـرای این 

پـروژه می دانند.
 خبرگـزاری ایمنا در گزارشـی که اخیراً منتشـر کرده، 
ضمن اشاره به موارد مطرح شـده از سوی شهروندان 
در ایـن خصوص، توضیحـات »مدیـرکل مطالعات و 
برنامه ریـزی حمل ونقـل و ترافیک شـهری معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شـهرداری اصفهـان« را نیز در 

اینباره منتشـر کرده اسـت.
مسجدسـید،  خیابان هـای  محـور   •
عبدالـرزاق، ولی عصـر و جـی روزانـه ۱۲ 

هـزار مسـافر دارد
مدیـرکل مطالعـات و برنامه ریـزی حمل ونقـل و 
ترافیـک شـهری معاونـت حمل ونقـل و ترافیـک 
شـهرداری اصفهـان در ایـن خصـوص توضیـح داد: 
محور خیابان های مسجدسـید، عبدالرزاق، ولی عصر 
)عـج( و جـی که خـط سـه اتوبـوس تنـدرو به عنوان 
یکـی از کریدورهـای اصلـی غرب به شـرق شـبکه 
حمل ونقل همگانـی اصفهـان در آن فعال اسـت، در 
حال حاضـر روزانه ۱۲ هـزار مسـافر دارد و پیش بینی 
شده اسـت در آینده میزان مسـافران آن افزایش یابد.

محمد پورمیدانی ادامه داد: در خیابان مسـجد سـید با 
توجـه به محدودیـت عـرض خیابان، مسـیر اتوبوس 
تندرو بـه صورت خط پرش طراحی شـده و در دسـت 
اجرا اسـت که در این طراحـی به جای دو خـط بی.آر.

تی تنها یک خط در وسـط خیابـان به عبـور اتوبوس 
اختصـاص پیـدا می کنـد و اتوبـوس مسـیر رفـت و 

برگشـت بنابـر شـلوغی ترافیـک پشـت تقاطع هـا 
مشـخص می شـود.

او بـا بیـان اینکه فضای مـورد نیـاز این خط پـرش از 
رفیوژ میانـی خیابان بـه اضافه عرض یک متـر از هر 
سـمت خیابان تأمیـن شـده اسـت، ادامـه داد: در هر 
سـمت خیابان همچنـان دو خـط عبور برای وسـایل 

نقلیـه و یک خـط پارکینگ وجـود دارد.
او اضافـه کـرد: این طراحـی ویـژه، بدون تأثیـر قابل 
توجهـی در شـرایط ترافیکـی خیابـان، زمـان سـفر 

اتوبوس هـا را کاهـش می دهـد.
• افزایش کمیـت و کیفیت نـاوگان خطوط 

اتوبوسرانی در دسـتور کار است
مدیـرکل مطالعـات و برنامه ریـزی حمل ونقـل و 
ترافیـک شـهری معاونـت حمل ونقـل و ترافیـک 
شـهرداری اصفهـان بـا تأکیـد بـر اینکه شـهرداری 
عالوه بر توسـعه زیرساخت های مسـیر اتوبوس های 
تنـدرو در حـال پیگیـری افزایـش کمیـت و کیفیت 
نـاوگان خطـوط اتوبوسـرانی اسـت، اعـالم کـرد: 
از جملـه اقدامـات انجـام شـده در ایـن خصـوص 

می تـوان بـه خریـد ۱۰۰ دسـتگاه میدل بـاس، خرید 
۲۲۰ اتوبـوس با مشـارکت دولـت و اوراق مشـارکت 
اسـالمی و بازسـازی ۲۰۰ دسـتگاه اتوبـوس اشـاره 

کـرد.
پـور میدانـی بـا بیـان اینکـه آلودگی هـوا در شـهر 
اصفهـان تـا حـدی ناشـی از تـردد خودروهـای 
شخصی تک سرنشـین در شـهر اسـت، خاطرنشان 
کـرد: در ایـن راسـتا شـهرداری اصفهـان جهـت 
اسـتفاده بهینـه از امکانـات موجـود بـرای توسـعه 
پایـدار شـهر و ارتقـای سـالمت شـهروندان بـر 
اسـاس مطالعـات جامـع حمل ونقـل همگانـی 
شـهر اصفهان، اقـدام بـه توسـعه خطـوط تندروی 

اتوبوسـرانی کـرده اسـت.
او ادامـه داد: تجربـه راه انـدازی و بهره بـرداری از 
اتوبوس هـای تندرو در خطـوط قبلی حاکـی از بهبود 
شـرایط حمل ونقـل همگانـی و رضایت مسـافران و 
افزایش تعـداد اسـتفاده کننـدگان این خطوط اسـت 
و ترافیـک خیابـان هـم بـه مـرور زمـان بـه تعـادل 

می رسـد.

آینده پیش روی خیابان مسجد سید پس از احداث خط جدید اتوبوس تندرو؛

ترافیکخیابانبهمرورزمانمتعادلمیشود

محمدصالـح خالقـی، در رویـداد ملی تبـادل فنـاوری بنگاه هـای صنعتی 
کوچـک و متوسـط در سـیتی سـنتر اصفهـان اظهار داشـت: توسـعه فن 
بازارهـای تخصصی در پنج حوزه نفت، گاز، پتروشـیمی، سـالمت و شـهر 
هوشـمند انجام شـده اسـت و به تقریب تا یک مـاه آینده حـوزه معدن هم 

بـه آنهـا اضافه خواهد شـد.
وی ادامـه داد: بـر اسـاس سـازوکاری کـه در حوزه های تخصصـی وجود 
دارد، مبـادالت فنـاوری در حوزه هـای تخصصـی هـم انجام خواهد شـد.

دبیر شـبکه فن بـازار ملی ایـران اظهـار داشـت: مجموعـه فن بـازار ملی 
ایران و معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری از ۱۰ سـال گذشـته 
تاکنـون بـا مجموعـه صنایـع کوچـک، در راسـتای توسـعه فـن بازارها و 
مبادالت فنـاوری همـکاری می کنند کـه بعنـوان یکـی از همکاری های 

بسـیار خوب در کشـور محسـوب می شـود.
وی اضافه کـرد: حدود ۲۰ سـال از عمـر فن بازار ملـی ایـران می گذرد که 
در ابتدا مبـادالت خیلی کم بـود و در دوره ای بیشـتر شـد و در زمان حاضر 

نیز تعـداد مبـادالت خیلی افزایـش پیدا کرده اسـت.
خالقی خاطرنشـان کـرد: همه اسـتان های کشـور امسـال دارای دفتر فن 
بازار منطقه ای شـدند و یک شـبکه بسـیار خوب در این زمینه شکل گرفته 
اسـت که در صورتی که یک سـر مبادله در یک اسـتان و سـر دیگـر آن در 
یک اسـتان دیگر باشـد، براحتی شناسـایی می شـود و روند مبادله براحتی 

و با سـرعت به پیش مـی رود.
وی بیان کـرد: شـبکه کارگـزاران تجـارت و فنـاوری موجود در کشـور از 
اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت که در زمـان حاضر ۵۴ کارگـزار تجارت و 

فناوری در کشـور وجـود دارد.
دبیـر شـبکه فن بـازار ملـی ایـران گفـت: سـال گذشـته بـر اسـاس 
قراردادهایـی کـه همه آنهـا مـورد تأیید شـبکه فن بـازار ملـی ایـران بود 

توانسـتیم ۱۷۶ مبادلـه فنـاوری قطعـی را بـه نتیجـه برسـانیم.
وی خاطرنشـان کرد: این مبادالت چند سـال پیش مقداری سـخت و دور 
از ذهـن بود امـا در زمـان حاضـر در حال انجام اسـت و سـال گذشـته هم 

۲۶۷ میلیـارد تومان قرارداد همرسـانی را امضـا کردیم.
به گـزارش ایرنا، رویـداد ملی تبـادل فنـاوری بنگاه هـای صنعتی کوچک 
و متوسـط، امروز همزمـان بـا هفته حمایـت از صنایـع کوچک بـا حضور 
معاون وزیـر صنعت معدن و تجـارت و مدیرعامل سـازمان صنایع کوچک 

و شـهرک های صنعتی ایران در سـیتی سـنتر اصفهان برگزار شـد.
در این رویـداد از کتاب"رفع نیازهای فناورانه کشـور در سـال های ۱۳۹۹ و 
۱۴۰۰" و همچنین چهـار فقره قـرارداد انتقال فنـاوری که بـا حمایت این 

شـرکت به انجام رسـیده اسـت، نیز رونمایی شد.

دبیـر شـبکه فن بـازار ملـی ایـران گفت: توسـعه 
فن بازارهای تخصصی در دسـتور کار ما قـرار دارد 
و بـر اسـاس نقشـه جامع علمـی کشـور موظفیم 
در هشـت حـوزه الـف ایـن نقشـه، فـن بازارهای 

تخصصـی را ایجـاد کنیم.

توسعهفنبازارهایتخصصی
دردستورکارقراردارد

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران:

همایش

معاون آموزشـی وزیر علـوم، تحقیقات 
و فناوری گفت: بر اسـاس سـند تحول 
دولت مردمی در آمـوزش عالی، اختیار 
تعیین رشـته های تحصیلی مـورد نیاز 
صنعـت را بـه خـود دانشـگاه ها واگذار 
می کنیـم و همراهـی الزم را در ایـن 

زمینه با آنهـا خواهیم داشـت.
قاسـم عمـو عابدینـی در همایـش 
»طـرح تحـول آمـوزش عالـی« در 
دانشـگاه اصفهان افزود: دانشگاه های 
هـر اسـتان می تواننـد بـا توجـه بـه 
ظرفیت هـا، توانمندی هـا و نیازهـای 
بخش های مختلـف صنعـت و جامعه 
رشـته های تحصیلـی مـورد نیـاز را 
تعریـف کننـد و مـا نیـز در کوتاه ترین 
زمان ممکـن مجوزهـای الزم را برای 

آنهـا صـادر می کنیـم.
وی بـه "سـند تحـول دولـت مردمی" 
اشـاره و خاطرنشـان کرد: ما بر اساس 
ایـن سـند می کوشـیم تـا بـا ایجـاد 
تغییـرات و تحـوالت مثبـت در بخش 
آمـوزش وزارت علوم و مدیریـت آنها، 
منفعت ملـی و فضـای جدیـدی برای 
کشـور ایجاد و دانشـجویان را اشتغال 

پذیـر تربیـت کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس 
آمار رسـمی حدود ۵۰ درصـد از دانش 
آموختگان دانشـگاهی در کشور بیکار 
هسـتند، افزود: بخشـی از دالیـل این 
امـر بـه آمـوزش عالـی بازمی گـردد 
بنابرایـن مـا بایـد در ارتبـاط مؤثـر بـا 
جامعه و صنعـت، نیازهـای واقعی آنها 
را شناسـایی کنیـم و در تعامـل بـا آنها 
رشـته های حرفه ای در دانشـگاه ها راه 
اندازی شـود تا دانشـجویان متناسب با 
فرصت هـا و نیازهـای شـغلی آموزش 
داده شـوند و آینده شـغلی آنها به نوعی 

تضمین شـده باشـد.
معاون آموزشـی وزیـر علوم بـه برخی 
اقدامـات انجام شـده در ایـن زمینه در 
برخـی از دانشـگاه های کشـور اشـاره 
کـرد و گفـت: در ایـن دانشـگاه ها در 
تعامـل بـا صنایـع، بـورس صنعتـی 
برای برخـی از رشـته ها یا کارشـناس 
فنی حرفـه ای بـرای تربیـت قاضی با 
تضمین اسـتخدام صد درصـد تعریف 

شـده اسـت.
وی با اشـاره به اینکـه حـدود ۴۰ تا ۵۰ 
درصد از مشـاغل موجـود تا ۱۰ سـال 
آینـده از بیـن خواهـد رفـت، تصریـح 
کرد: بسـیاری از رشـته هایی که امروز 
در دانشـگاه ها تدریس می شود در چند 
سـال آینـده شـغلی بـرای آنهـا وجود 
نـدارد بنابرایـن بایـد سـرفصل برخی 
از دروس و رشـته های دانشـگاهی بـر 
اسـاس نیـاز صنعـت و جامعـه تغییـر 
کند کـه ایـن موضـوع همت اسـتانی 

. می طلبـد
معـاون آموزشـی وزیـر علـوم بـا بیان 
اینکه توسـعه کمی آمـوزش عالی باید 
بـه توسـعه کیفـی تغییـر یابـد، گفت: 
دانشـگاه های مـا باید بـا چرخش های 
تحول آفرین، اقتدار علمی کشـورمان 
را در دنیـا بـاال ببرنـد و بـه دیپلماسـی 

علمـی و فرهنگی برسـند.
وی تاکیـد کـرد: دانشـگاه هایی کـه 
در کشـورمان مدعـی بیـن المللـی 
بودن دارنـد باید بـه جایگاهی برسـند 
کـه حتـی دانشـجویان ایرانـی خـارج 
از کشـور، آرزو کننـد کـه در ایـن 
دانشـگاه ها درس بخواننـد بنابرایـن 
آنها بایـد در این مسـیر حرکـت کنند.

عموعابدینـی بـا بیـان اینکـه اجـرای 
سـند تحـول در آمـوزش عالـی آغـاز 
شـده اسـت، افـزود: در این سـند چهار 
چالـش اصلـی، هشـت عامـل بـرای 
چالش هـا، ۱۰ راهبـرد و ۳۱ اقـدام 
تعریف شـده اسـت و باید ایـن اقدام ها 

تـا ۲ تـا سـه سـال آینـده اجرا شـود.
وی برخـی از چالش های آموزش عالی 
را ناکارآمدی در نظـام حکمرانی و اداره 
دانشـگاه ها، حـوزه مالـی و تداخـالت 
زیاد عنـوان و اضافـه کرد: یکـی دیگر 
از چالش هـا، توسـعه نیافتگـی نظـام 
فرهنگـی و اجتماعی اسـت کـه برای 
رفع آن بایـد رویکرد خانـواده گرایی در 

آموزش عالـی، توسـعه یابد.
معـاون وزیر علـوم، بـا تاکید بـر اینکه 
همه اسـناد باالدسـتی در سـند تحول 
آمـوزش عالی دیده شـده اسـت، یکی 
از طرح هـای راهبـردی در اجـرای این 
سـند را " تحقـق حکمرانـی دانشـگاه 

آینـده بـا رویکـرد ایرانـی اسـالمی و 
حکمت بنیـان "، افزود: دانشـگاه های 
ما در نسـل ششـم باید حکمـت محور 

. شند با
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـر یـک از 
دانشـگاه ها باید برنامه خـود را بمنظور 
اجـرای این سـند مشـخص کننـد، به 
برخـی از اقدامـات کلیدی انجام شـده 
برای سـند تحول آموزش عالی اشـاره 
و اضافـه کـرد: حمایت از بـه کارگیری 
دانشـجویان دکترا بعنوان پژوهشـگر 
یکـی از ایـن مـوارد اسـت بطوریکـه 
جذب حداقـل ۲۰ درصد دانشـجویان 

دکتـرا بایـد مأموریت گرا باشـد.
عموعابدینـی جـدا شـدن شـورای 
گسـترش از شـورای عالـی برنامـه 
ریـزی در وزارت علـوم را نیـز از دیگـر 
اقدامـات انجـام شـده در جهـت سـند 
تحول دانسـت و گفت: بـرای حمایت 
از دانشـجویان اسـتعداد درخشـان 
نیـز مصوبه هایـی در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت بطوریکـه بـه برخـی از 
دانشـگاه و رشـته ها مجـوز می دهیـم 
تـا دانشـجویان اسـتعداد درخشـان و 
رتبه هـای کمتـر از یکصـد کنکـور، 
بطور مسـتقیم پـس از دیپلـم، مدرک 

کارشناسـی ارشـد بگیرنـد.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه 
جریان های تمـدن سـاز از جوامعی که 
منبـع علـم هسـتند، شـکل می گیرد، 
اظهار داشـت: دانشـگاه ها نقش بسیار 
مهمـی در تمدن سـازی و اجـرای گام 

دوم انقـالب دارنـد.
معاون وزیـر علـوم بـا تاکید بـر اینکه 
الزم اسـت جریان هـای اسـتانی برای 
تمـدن سـازی ایجـاد شـود، افـزود: 
اصفهـان همـواره در زمینـه علـم و 
فنـاوری ماننـد ایجـاد پـارک علـم و 
فناوری و شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
پیشـرو بـوده اسـت و می توانـد در این 

زمینـه نیـز بـه خوبـی اقـدام کند.
عمو عابدینی، تمدن سـازی را شـیرازه 
گام دوم انقـالب و یـک جریـان نـرم 
دانسـت و تصریح کـرد: دانشـگاه ها و 
بخش علـم و پژوهش کشـور، نیروی 
محرکـه بـرای تحقـق ایـن اهـداف 

هسـتند.
رییـس دانشـگاه اصفهـان نیـز در 
ایـن همایـش گفـت: ایـن دانشـگاه 
دارای ۱۵ دانشـکده، ۲ مرکـز آمـوزش 
عالی شـهرضا و خوانسـار و حـدود ۱۵ 
هـزار دانشـجو اسـت کـه ۴۰ درصـد 
دانشـجویان در مقطـع تحصیـالت 
تکمیلـی و ۱۰ درصـد آنهـا خارجـی 

. هسـتند
حسـین هرسـیج با اشـاره بـه فعالیت 
حـدود ۶۵۰ عضـو هیـات علمـی در 
این دانشـگاه که ۶۰ درصد آنهـا دارای 
مرتبه دانشیاری به باال هسـتند، افزود: 
نسـبت دانشـجو بـه اسـتاد ۲۳ نفـر و 
نسـبت اسـتاد بـه کارمند یـک به یک 

اسـت.
وی با اشـاره بـه سیاسـت های تحولی 
وزارت علـوم، اظهار داشـت: دانشـگاه 
اصفهـان بعنـوان دانشـگاه جامـع 
اسـتان بـا اجـرای برنامه هـای تحولی 
متناسـب بـا سیاسـت های دولـت در 
جهـت افزایـش اقتـدار نظـام، تحقق 
شـعار سـال و افزایـش ارزش افـزوده 

پیـش مـی رود.
در پایـان ایـن همایـش نیز جمعـی از 
اسـتادان دانشـگاه، پرسـش هایی را 
دربـاره چگونگـی اجرای طـرح تحول 

آمـوزش عالـی مطـرح کردند.
همایش طـرح تحـول آمـوزش عالی 
روز سه شـنبه با حضور معاون آموزشی 
وزیر علوم، رییسان و اسـتادان تعدادی 
از دانشـگاه های اسـتان و برخـی از 
مسـووالن بخـش دولتـی و صنایـع 
بزرگ در تاالر صدر دانشـگاه اصفهان 

برگزار شـد.

تعیینرشتههایموردنیازصنعتبهدانشگاههاواگذارمیشود
معاون وزیر علوم در همایش »طرح تحول آموزش عالی« در دانشگاه اصفهان:
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مدیر منطقـه ۱۲ شـهرداری اصفهـان گفت: بـا اجرای طـرح اتصـال بزرگراه 
معلم بـه بلوار فرزانگان در شـمال این کالنشـهر، ترافیـک روان و میزان خطر 

تصادفـات این بخـش کمتر می شـود.
علـی اکبر رسـالت در جمع خبرنـگاران افـزود: این پـروژه به طـول ۲ کیلومتر 
و عرض ۱۱ متـر از جملـه طرح هـای حمل و نقـل و ترافیک اسـت کـه بطور 

مشـترک با شـهرداری منطقه هفـت انجـام می گیرد.
وی اضافـه کـرد: ۴۸ میلیـارد تومان بـا احتسـاب اجرا و آزادسـازی بـرای این 
پروژه هزینه شـده اسـت و امسـال بـه بهره بـرداری خواهد رسـید. ایـن معبر 

یکـی از اصلی ترین ورودی های اصفهان اسـت کـه بخصـوص در زمان ورود 
مسـافران، سـردرگمی آنان را در پی داشـت و اجرای پروژه بی شـک رضایت 

گردشـگران را نیز به همـراه دارد.
مدیـر منطقـه ۱۲ شـهرداری اصفهـان خاطرنشـان کـرد: اصالح هندسـی و 
مناسب سـازی چهارراه توحیـد خیابان بهارسـتان غربی، دوربرگـردان خیابان 
آیـت اهلل محمودآبـادی، خیابـان نیایـش شـهرک مهدیـه، تقاطـع خیابـان 
عاشـق آباد و خیابـان مینـو، راسـتگرد خیابـان امـام خمینـی بـه امیرکبیـر با 
صـرف هزینـه یـک میلیـارد تومانـی از جملـه دیگـر پروژه هایـی اسـت کـه 

کاهـش چشـمگیری در ترافیک و تسـهیل در عبـور و مـرور را در پـی خواهد 
داشـت.

رسـالت تصریح کرد: ایمن سـازی معابـر معابر، آرام سـازی معابر و خط کشـی 
ترافیکی با اعتبـاری بالغ بـر ۲.۷ میلیـارد تومان نیز بـرای این منطقـه در نظر 

گرفته شـده است.
وی اظهارداشـت: حریـم منطقـه ۱۰ شـهرداری اصفهـان ۶ هـزار و ۷۴۵، 
محـدوده قانونی آن هـزار و ۴۷۸ و کل منطقه و حریم آن هشـت هـزار و ۲۲۳ 

هکتـار اسـت و حـدود ۱۴۶ هـزار در آن سـکونت دارند.

ترافیکشمال
کالنشهراصفهان
روانمیشود

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

آبخیـزداری،  مسـؤول  کارشـناس 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره 
سـد  گفـت:  نجف آبـاد  شهرسـتان 
از ۲۵  بیـش  دهـق در حـال حاضـر 
داشـته  آبگیـری  مکعـب  متـر  هـزار 
و بـا توجـه بـه بارش هـای موسـمی 
مونسـون حوضه هـای آبخیـز دمـاب 
ایـن  کـه  شـد  آبگیـری  علی آبـاد  و 
میـزان آبگیـری در حـدود ۱۰ سـال 

اسـت. بـوده  بی سـابقه  قبـل 
مسـئول  کارشـناس  ایـزدی  مهـدی 
و  طبیعـی  منابـع  اداره  آبخیـزداری، 
نجف آبـاد  شهرسـتان  آبخیـزداری 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس در 
اصفهـان اظهـار داشـت: سـد دهـق 
وضعیتـی  در  سـازه ای  لحـاظ  از 
 ۷۰ دهـه  در  و  دارد  قـرار  مطلـوب 
مسـتقر  آبخیـزداری  واحـد  توسـط 
صـورت  بـه  کشـاورزی  جهـاد  در 
کنتـرل  هـدف  بـا  سـیمانی  سـنگی 
حوضـه  غربـی  بخـش  سـیالب های 

شـد. احـداث  مهردشـت  آبخیـز 
وی افـزود: سـد دهق در حـال حاضر 
بیـش از ۲۵ هزار متـر مکعب آبگیری 
بارش هـای  بـه  توجـه  بـا  و  داشـته 
 ۶ روزهـای  در  مونسـون  موسـمی 
تـا ۸ مـرداد مـاه امسـال بـا متوسـط 
بارندگـی بیـن ۵ تـا ۲۵ میلی متـر از 
حوضه هـای آبخیـز دمـاب و علی آباد 

شـد. آبگیری 
ایـزدی با اشـاره بـه اینکه سـیالب از 
روسـتاهای دماب علی آباد و قسـمتی 
از گلـدره بـه سـد دهـق واریـز شـد، 
افـزود: از گلـدره تـا دهـق هیچگونـه 
مطالعاتـی  نیسـت،  آبخیـزی  بنـد 
بـرای  بودجـه ای  ولـی  شـده  انجـام 
اجـرا تخصیـص پیـدا نکـرده اسـت و 
سـیالب تا سـد دهـق پیش مـی رود.

آبخیـزداری،  مسـؤول  کارشـناس 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره 
کـرد:  بیـان  نجف آبـاد  شهرسـتان 
در طـرح حـدود ۵۰  گنجایـش سـد 
هـزار متـر مکعـب بـوده اسـت و بـا 
توجـه بـه نبـود بودجه و بارش پشـت 
سـد، نیـاز بـه الیروبـی داشـته کـه 
اقدامـی انجـام نشـده اسـت؛ امـا بـا 
توجـه بـه بارش هـای اخیـر الیروبی 
امیدواریـم  و  شـد  خواهـد  انجـام 
بندهـای جدیـد بـرای ایـن منطقه در 
نظـر گرفته شـود و سـازه های قدیمی 

مرمـت شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـد قبـاًل 
ایـن  ولـی  داشـته،  آبگیری هایـی 
میـزان آبگیـری در حـدود ۱۰ سـال 
قبـل بی سـابقه بـوده اسـت، عنـوان 
سـد  سـازه  حاضـر  حـال  در  کـرد: 
مشـکلی نـدارد، امـا جـاده منتهـی به 
سـد با توجـه بـه اینکه در سـال های 
اخیـر متروک و بـدون اسـتفاده بوده، 
در حـال حاضـر آبگیری شـده اسـت.

ایـزدی با بیان اینکه سـریز سـد قطعًا 
نیاز به بازسـازی و مرمـت دارد، ادامه 
داد: ۱۱ حوضـه آبخیـز در شهرسـتان 
وجـود دارد کـه ۴ حوضـه اصلـی آن 
آن  مطالعـات  و  ندارنـد  مطالعـات 
نیازمنـد بودجه اسـت، هزینـه حداقلی 
کـه  می باشـد  تومـان  میلیـارد   ۵ آن 
هزینـه اصلی اجـرای طرح هـا بعداً در 

هر طـرح بـرآورد می شـود.
آبخیـزداری،  مسـؤول  کارشـناس 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره 
در  گفـت:  نجف آبـاد  شهرسـتان 
بخـش گلدره حـدود ۲۸ بنـد تأخیری 
وجـود دارد کـه در دهـه ۷۰ توسـط 
جهـاد اجـرا شـده و نیـاز بـه مرمـت 
و الیروبـی دارد کـه بودجـه ای بـرای 
و  اسـت  نشـده  داده  تخصیـص  آن 
امسـال ۶ فقـره از آن بـه طـور کامل 
تخریـب شـد و بقیـه نگهـدار آب بود 
و آب را هدایـت کـرد؛ در غیـر ایـن 
صـورت تمـام خانه های بنیاد مسـکن 
و خانه هـای پاییـن دسـت روسـتا زیر 

می رفـت. آب 
وی خاطرنشـان کرد: در سـیالب های 
اخیر خسـارت وارد شـده به سازه های 
آبخیز حـوزه منابع طبیعی شهرسـتان 
نجف آبـاد بیـن ۵ تـا ۷ میلیـارد تومان 

بوده اسـت.

هشدار کارشناس مسؤول آبخیزداری، 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان نجف آباد:

میزان آبگیری سد دهق 
اصفهان در 10 سال گذشته 

بی سابقه بوده است

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

عضـو هیئـت مدیـره نظـام صنفـی کشـاورزان 
فـاز  از  بهره بـرداری  بـه  اشـاره  بـا  اصفهـان 
از  برداشـت  و  بن-بروجـن  طـرح  اضطـراری 
زاینـده رود، گفـت: ظاهـراً بـه نظر می رسـد مدیر 
اقدامـی  هیـچ  دراین بـاره  زاینـده رود  حوضـه 
نمی کنـد و در طبقـه دوازدهم وزارتخانه نشسـته 
و می خواهـد ایـن حوضـه بحـران زده را مدیریت 

. کند
حسـین وحیـدا در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا تأییـد 
خبـر بهره بـرداری از فـاز اضطـراری طـرح بـن- 
بروجـن و برداشـت از زاینـده رود، اظهـار کـرد: 
طبـق تابلـو منابـع و مصـارف، قـرار بـر ایـن بود 
کـه در ابتـدای سـال آبـی آینـده، ۴۰۰ میلیـون 
مترمکعـب آب در سـد زاینـده رود باشـد و در ۱۵ 

آبان مـاه کشـاورزان حقابـه خـود را برای کشـت 
کنند. دریافـت  پاییـزه 

در  مدیریـت  عـدم  متأسـفانه  کـرد:  تاکیـد  وی 
زاینـده رود  سـد  و  آسـمان  چـم  باالدسـت سـد 
موجـب کاهـش ذخیـره سـد زاینـده رود بـه ۲۶۰ 
میلیـون مترمکعـب شـده اسـت، از سـوی دیگـر 
اکنـون فـاز اضطـراری طـرح بـن - بروجـن بـه 
بهره بـرداری رسـیده و از زاینـده رود برداشـت آب 

دارد.
عضـو هیئـت مدیـره نظـام صنفـی کشـاورزان 
اصفهـان توضیـح داد: از سـوی دیگـر بخشـی از 
پـروژه بـن- بروجـن در باالدسـت سـد تنظیمی 
روبـروی تونـل گالب در اصفهـان جابجـا و بـه 
مارکـده منتقـل شـده و بقیـه ایـن پـروژه به جد 

اجـرا می شـود.
وی افـزود: بـه گفتـه آب منطقـه ای اصفهـان در 
ایـن فـاز اضطـراری آب از طریـق دو پمـپ بـه 
میـزان ۳۶۰ لیتـر بـر ثانیـه از زاینده رود برداشـت 

می شـود.
وحیـدا تصریـح کرد: ایـن میـزان آب در قالب فاز 
اضطـراری طـرح بـن -بروجـن از خروجـی سـد 
زاینـده رود برداشـته می شـود و در ایـن شـرایط 

اگـر تأمیـن آب شـرب اصفهـان بـه خطـر نیفتد، 
معجـزه ای رخ داده اسـت.

وی بـا انتقـاد از وزیـر نیـرو و برنامـه ای که برای 
پنجشـنبه  روز  گفـت:  دارد،  زاینـده رود  حوضـه 
الماسـوندی، مدیـر حوضه زاینـده رود در اصفهان 
جلسـه داشـت که چندین بـار از او سـؤال کردیم 
کـه باالدسـت سـد زاینـده رود و چـم آسـمان را 
بـه چـه شـیوه مدیریـت می کنـد کـه پاسـخی 

ندادنـد. دراین بـاره 
عضـو هیئـت مدیـره نظـام صنفـی کشـاورزان 
آب  کـه  مـدت  ایـن  در  داد:  ادامـه  اصفهـان 
بـاز  بـرای شـرق و غـرب اصفهـان  زاینـده رود 
نبـود و تنها بـرای تحویل حقابه شـرب و صنعت 
بـود، خروجی سـد زاینـده رود ۲۸ متر بـود. گرچه 
سـهم شـرب اصفهـان از سـد چـم آسـمان بیـن 
۱۳ تـا ۱۴ مترمکعـب بـر ثانیـه بود، بقیـه آب در 
طـول مسـیر از طریق پمپاژ برداشـت می شـود و 
برداشـت ها در باالدسـت سـد زاینده رود همچنان 

ادامـه داد.
وی اظهـار کـرد: طبـق وعـده اسـتاندار اصفهان 
و وزیـر نیـرو بـرای تحویـل حقابه کشـاورزان در 
آبان مـاه، بایـد دیـد در ایـن شـرایط چه پاسـخی 

بـه حقابـه داران می دهنـد.
وحیـدا در پاسـخ بـه ایـن سـؤال ایسـنا دربـاره 
واکنـش مسـئوالن اسـتان و نماینـدگان اصفهان 
اضطـراری  فـاز  بهره بـرداری  بـه  نسـبت   ... و 
طـرح بن-بروجـن از زاینـده رود، گفـت: در ایـن 
خصـوص چند جلسـه بـا معـاون عمرانی اسـتان 

داشـته ایم و آنهـا تـالش خـود را می کننـد.
وی تصریـح کـرد: به نظر می رسـد مدیـر حوضه 
زاینـده رود دراین بـاره هیـچ اقدامـی نمی کند و در 
طبقـه دوازدهـم وزارتخانـه نشسـته و می خواهـد 

ایـن حوضـه بحـران زده را مدیریت کند.
عضـو هیئـت مدیـره نظـام صنفـی کشـاورزان 
اگرچـه  اینکـه  بیـان  بـا  همچنیـن  اصفهـان 
نماینـدگان مجلـس پیرامـون اجرای ایـن طرح و 
مخالفـت با آن جسـته وگریخته تـالش می کنند، 
و  چهارمحـال  نماینـدگان  کـه  جدیتـی  بـا  امـا 
بروجـن  بـن  طـرح  اجـرای  پیگیـر  بختیـاری 

نیسـتند. پیگیـر  آن هـا  هسـتند، 
وی تأکیـد کـرد: نماینـدگان اصفهـان پیگیر حق 
هسـتند؛ مسـلمًا کسـی که پیگیر حق اسـت باید 
تـالش بیشـتری کنـد، اما هنـوز چانه زنـی کافی 

در وزارت نیـرو ندارند.

گزارش

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان مطرح کرد؛

برداشت آب طرح بن-بروجن از حوضه بحران زده زاینده رود

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: باید 
در مسیر بسترسازی برای جذب سرمایه های مردمی در بخش های 

مولد اقتصادی به منظور توسعه و رشد کشور گام برداشت.
رحمت اهلل فیروزی پوربادی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت 
گام برداشتن در مسیر مردمی کردن اقتصاد کشور، بیان کرد: استفاده 
از ظرفیت های مردمی در اقتصاد بسیار ضروری است، دولت نمی تواند 
به تنهایی مجری در حوزه تولید باشد بلکه باید نظارت کند. باید بستر 
جذب سرمایه های مردم در حوزه تولید داخل را فراهم کرده و دولت 

نیز باید نقش حمایتگر در این میان داشته باشد.
• باید اعتماد مردم برای سرمایه گذاری در حوزه تولید 

جلب شود
نماینده نطنز در مجلس در ادامه اظهار کرد: اخیراً شاهد بودیم که 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در راستای افزایش سرمایه از محل 
سود انباشته و تقسیم بی سابقه سود نقدی بین سهامداران خود اقدام 
کرد که این اقدام فوالد مبارکه اصفهان گام مثبتی در مسیر جلب 
اعتماد مردم است. امیدواریم سایر مجموعه های اقتصادی کشور از 

به  باید  این تالش ها  این مجموعه استفاده کنند.  تجربه مدیریتی 
زیرساخت های  توسعه  به  و کمک  سرمایه  افزایش  تولید،  افزایش 

کشور بینجامد.
فیروزی پوربادی در پایان اظهار کرد: البته هم باید نظارت صورت 
گیرد و هم برای توسعه و تعمیق آن تالش شود. این اقدام منجر به 
تشویق مردم برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد کشور 
می شود. سایر بخش های بزرگ اقتصادی کشور نیز باید در این مسیر 

گام بردارند تا شاهد جذب سرمایه های مردم در حوزه تولید باشیم.

 عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد:

بستر سازی برای جذب 
سرمایه های مردمی در 
بخش های مولد اقتصادی

اسـالمی شهرسـتان  ارشـاد  و  اداره فرهنـگ  رئیـس 
دهاقـان گفـت: بـرای نخسـتین بـار در دهاقـان، ورود 
بازسـازی  نمادیـن  بـه صـورت  ایـران  آزادگان دالور 

می شـود.
سـعید طبیبیـان در گفت وگـو بـا خبرنگار مهـر، ضمن 
بزرگداشـت و تبریـک روز خبرنگار اظهار کـرد: خداوند 
بـه قلـم قسـم یـاد کـرده و حرفـه خبرنـگاری قطعـًا 
ارزشـمند و سـتودنی اسـت و روز خبرنـگار را بـه همـه 

اصحـاب رسـانه تبریـک عـرض می کنـم.
وی بـا اشـاره به ۲۶ مـرداد، سـالروز ورود آزادگان افزود: 
ورود آزادگان سلحشـور و غیور به کشـور، برای همیشه 
در تاریـخ ثبـت شـده و مایـه افتخـار ایرانیان اسـت به 
همین مناسـبت بـه منظور پاسداشـت ایـن روز عظیم، 
مراسـم ویـژه ای در سـطح شـهر دهاقـان رقـم خواهد 

خورد.
اسـالمی شهرسـتان  ارشـاد  و  اداره فرهنـگ  رئیـس 
دهاقـان از ورود نمادیـن آزادگان بـه دهاقـان خبر داد و 
عنوان کرد: برای نخسـتین بار در دهاقان، ورود آزادگان 
دالور ایران پس از هشـت سـال دفاع مقدس و تحمل 
سـختی ها و زجرهـا بـه صـورت نمادین برگـزار خواهد 

. شد
وی خاطرنشـان کـرد: در این مراسـم نمادیـن؛ آزادگان 
دهاقانـی کـه روزگاری از اسـارت رهایـی یافتنـد و بـه 

وطـن و زادگاه خـود بازگشـتند و بـا اسـتقبال گرم هم 
وطنـان خـود مواجه شـدند در مراسـم حضـور خواهند 

یافـت تـا یـاد آن روز بـزرگ زنـده و جـاودان بماند.
طبیبـان بـا بیان این کـه دهاقانی ها بـاز هـم از آزادگان 
تقدیـر می کننـد، تصریـح کـرد: ایـن مراسـم از مقابل 
سـپاه پاسـداران دهاقان که محـل اعزام رزمنـدگان به 
جبهـه بود آغاز می شـود و به صورت نمایشـی، اسـرای 
روزهـای جنـگ و اسـارت حضـور به هم می رسـانند و 
مـردم دهاقـان به شـکل نمادین با روی گشـاده از آنان 

قدردانـی خواهند نمود.
وی بـا بیـان اینکه ایـن هفته به عنـوان هفته فرهنگی 
شهرسـتان دهاقـان نامیـده شـده اسـت کـه شـامل 
برنامه هـای متنوعـی می شـود، تاکید کـرد: برنامه ویژه 
بـا حضور پرچـم داران کوچـک، تجلیـل از خبرنگاران، 
مراسـم »بشـنو از نی«، نمایشـگاه صنایع دسـتی، ویژه 
برنامه »آفتاب ماندگار« و سـوگواره »خورشـید بر نیزه« 

از جملـه برنامه هـای ایـن هفته اسـت.
اسـالمی شهرسـتان  ارشـاد  و  اداره فرهنـگ  رئیـس 
دهاقـان گفت: هم چنین تجلیل از تولیـد کنندگان برتر 
بخـش کشـاورزی، تقدیـر از رتبه آوران کنکور سراسـر 
سـال جـاری، جشـنواره پخـت نـذری توسـط بانـوان، 
مراسـم پرچـم داران کوچـک، و پیـاده روی خانوادگـی 

در ایـن هفتـه رقـم می خـورد.

گفـت:  گلپایـگان  شـهر  اسـالمی  شـورای  رئیـس 
فعالیتمـان در محالت را از مناطقـی آغاز کردیم که در 
دوره قبل شـورا کار بسـزایی در آنجا انجام نشـده بود. 
سـید حسـن علـوی، در نشسـت خبـری، اظهـار کرد: 
از ابتـدای ایـن دوره از شـورا تاکنـون نزدیـک به ۶۰۰ 
درخواسـت مردمی به شـورای شـهر گلپایگان ارسـال 
شـده اسـت و در حد توان درخواسـت هایی که مربوط 
بـه معضـالت شـهری بـود را در سـریع ترین زمـان 
ممکـن بـا همـکاری شـهردار حـل کردیم و بـا تغییر 
فرمانـدار پیگیری آن دسـته از درخواسـت های مردمی 
کـه بـه سـازمان ها و ادارات مربـوط می شـد سـرعت 
زیـادی گرفـت تا جایـی که با یـک تلفن بـه فرماندار 

معضلـی که چنـد ماه بر زمیـن مانده بود حل می شـد 
و نهایتـاً رضایـت مردمـی را به همراه داشـت.

وی ادامـه داد: در یـک سـال گذشـته ۱۴۳ مصوبـه 
آغـاز  شـد.  خـارج  شـهر  شـورای  جلسـه   ۱۳۴ از 
فعالیـت شـورای شـهر همـراه بـا پیک هـای متعدد 
کرونـا بـود، امـا مالقات هـای مردمـی را بـه تأخیـر 
نینداختیـم و پیگیـر مطالبـات آنهـا بودیـم. توافق با 
ورثـه یـک قطعـه زمیـن در کوچـه مسـجد حاجـی 
بـرای سـاخت پارکینـگ یکـی از معضـالت خیلـی 
بـزرگ بود، امسـال آزادسـازی محل ایـن پارکینگ 
را حتمـًا بـه نتیجـه خواهیـم رسـاند تا در سـال های 

آینـده فازهـای بعـدی آن را اجرایـی کنیـم.

سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی شـهرداری اصفهـان از مصدومیت پنـج نفر در 
تصـادف پرایـد و کامیـون در محور نائیـن خبر داد.

فرهـاد کاوه آهنگـران در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهـر با اشـاره به حادثه ویـژه ترافیکی در اسـتان 
اصفهـان اظهـار داشـت: ایـن حادثـه سـاعت ۱۴ دقیقـه بامـداد بـه مرکـز فرماندهـی عملیـات 

آتش نشـانی اصفهـان گـزارش شـده اسـت.
وی افـزود: در ایـن حادثـه یـک دسـتگاه خـودروی پرایـد بـا کامیـون در محـور نائین بعـد از باغ 

رضـوان برخـورد کرده اسـت.
سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری اصفهان با اشـاره به اینکه نیروهای 
امـداد و نجـات از ایسـتگاه شـماره ۱۵ بـه محـل این حادثـه اعزام شـدند، اضافه کـرد: این حادثه 

۵ مصدوم داشـت.
وی افـزود: در ایـن حادثـه دختـر بچه هفت سـاله در خودرو محبوس شـده بود کـه به همت آتش 

نشـانان آزادسـازی و تحویل نیروهای اورژانس شد.

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان گفـت: 
و  اصفهـان  اسـتان  اداری  مشـترک  شـورای  در 
شهرسـتان چـادگان مصوباتـی در حوزه هـای مختلف 
راه و شهرسـازی اخـذ و پروژه هـای راهسـازی ایـن 

شهرسـتان تعییـن تکلیـف شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از اصفهان بـه نقل از 
اداره کل روابـط عمومـی اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان اصفهـان، علیرضا قاری قـرآن مدیـر کل راه و 
شهرسـازی اسـتان اصفهان در ادامه سـفر یـک روزه 
خـود به شهرسـتان چادگان اظهار داشـت: مشـکالت 
پروژه هـای حوزه راه و شهرسـازی این شهرسـتان در 
نشسـت مشـترک اداری در حضـور اسـتاندار اصفهان 
مطـرح و ضمـن بررسـی، به منظـور پیگیـری چابک 
و سامان بخشـی پایـدار به موضوعـات، تصمیم گیری 

. شد
وی افـزود: در ایـن شـورا مصوبات مختلفـی در حوزه 

راه و شهرسـازی داشـتیم و مباحـث مرتبـط بـا طـرح 
تفصیلـی و طـرح جامـع شـهر چـادگان نیـز مـورد 

بررسـی قـرار گرفت.
راهسـازی  حـوزه  در  اینکـه  بیـان  بـا  قاری قـرآن 
شهرسـتان چـادگان، دو بانـده شـدن محـور اصلی از 
سـمت تیران بـه چـادگان از پروژه های حائـز اهمیت 
اسـت گفـت: طـول ایـن مسـیر بالـغ بـر ۳۱ کیلومتر 
اسـت کـه در دو حـوزه تیران و چـادگان واقع شـده و 

دارای ترافیـک عبـوری بـاال اسـت.
بیـان  اصفهـان  اسـتان  و شهرسـازی  راه  مدیـرکل 
داشـت: در سـنوات گذشـته دو فـاز از پـروژه در حوزه 
چـادگان تکمیل شـد و فاز ۵ و نیـم کیلومتری آن که 
آخریـن بخش در حوزه چادگان محسـوب می شـود از 
سـال ۱۴۰۰ شـروع و در حـال اجـرا اسـت کـه اعتبار 

خوبـی نیز بـرای آن اخذ شـده اسـت.
وی ابـراز امیـدواری کـرد تا قبـل از آغاز فصل سـرما 

عمـده عملیـات ایـن پروژه بـه اتمـام برسـد و گفت: 
بـا توجـه به اینکـه در ایـن محـدوده در فصل سـرما 
نمی تـوان کار عمرانـی انجـام داد تمام تـالش خود را 
برای سـرعت بخشـی به این پـروژه به کار بسـته ایم.

قاری قـرآن عنـوان کـرد: در شـورای مشـترک اداری 
پیرامـون  چـادگان  شهرسـتان  و  اصفهـان  اسـتان 
باقیمانـده ایـن مسـیر در حـوزه تیـران نیـز مباحثـی 
مطـرح و مقرر شـد طی جلسـه ای تأمیـن منابع مالی 

ایـن پـروژه تعییـن تکلیف شـود.
مدیرکل راه و شهرسـازی استان اصفهان بیان داشت: 
در حـوزه چـادگان بـه سـمت رزوه نیز بحـث دو بانده 
شـدن مسـیر را داریـم کـه بخشـی از آن قبـاًل انجام 
شـده و بـرای مبحث اعتبـار مطالعه مابقـی محور نیز 
در این جلسـه مصوبه ای داشـتیم که براین اسـاس به 
لطـف خـدا بـه زودی مطالعات آغـاز و اقدامـات الزم 

بـرای مجوزها انجـام می پذیرد.

رئیس اداره ارشاد دهاقان خبر داد؛

برپایی مراسم ورود نمادین آزادگان به دهاقان

رئیس شورای اسالمی شهر گلپایگان

نبوِد فاضالب و ترمینال؛ دو معضل شهر

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

 ۵ نفر در برخورد پراید و کامیون
در محور نائین مصدوم شدند

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

اتمام عمده عملیات اجرایی فاز ۵ و نیم کیلومتری جاده چادگان

 نماینـده مـردم اردسـتان در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: تاکنـون 
حدود ۴۰ کیلومتر از راه های روسـتایی اردسـتان آسـفالت گـرم و بیش از 

۶۰ کیلومتر از راه های روسـتایی آسـفالِت سـرد شـده اسـت.
ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  طباطبایی نـژاد  صـادق  سـید  حجت االسـالم 
روکـش  و  بهسـازی  موضـوع  در  اردسـتان  شهرسـتان  کـرد:  اظهـار 
آسـفالت جاده هـای روسـتایی عقب افتادگی هـای زیـادی دارد و بـا وجود 
بودجه هـای زیـادی کـه در ایـن بخـش هزینـه شـده، همچنـان در این 

موضـوع مشـکالتی داریـم.
وی افـزود: بـا پیگیری هـای صـورت گرفتـه در شـش سـال گذشـته 
جاده هـای روسـتایی شهرسـتان بـا توجـه بـه اولویـت خرابـی کـه اداره 
راهـداری اعـالم کـرده اسـت روکش آسـفالت صـورت گرفتـه و راه های 
روسـتایی شـهراب، امیران، ماربین، میشـاب، نهوج و دره باغ بهسـازی و 

روکـش آسـفالت گرم شـده اسـت.
نماینـده مـردم اردسـتان در مجلـس گفـت: تاکنـون حـدود ۴۰ کیلومتـر 
از راه هـای روسـتایی اردسـتان آسـفالت گـرم و ۶۰ کیلومتـر از راه هـای 
روسـتایی آسـفالت سـرد )سـیلکت( شـده اسـت که توانسـته بخشـی از 

خرابی هـا را جبـران کنـد.
طباطبایی نـژاد تصریـح کـرد: بـا وجـود همـه فعالیت هایی کـه در بخش 

بهسـازی جاده هـای روسـتایی انجـام دادیـم بـا اعـالم اداره راهـداری 
شهرسـتان همچنان بیش از ۲۰۰ کیلومتر از راه های روسـتایی اردسـتان 
نیـاز بـه روکـش آسـفالت و مرمت دارد که در تالش هسـتیم بـا توجه به 

اولویت بنـدی، اقدامـات بهسـازی را انجـام دهیم.
• باند دوم اردستان به زواره زیر بار ترافیک رفت

وی بـا اشـاره به زیر بـار ترافیک رفتن بانـد دوم محور اردسـتان به زواره 
گفـت: اوایـل سـال ۱۳۹۴ عملیات زیرسـازی بانـد دوم جاده اردسـتان به 
زواره بـه طـول حدود ۱۰ کیلومتر شـروع شـده بود، ولی تا یکی دو سـال 

ابتدایی پیشـرفت قابل توجهی نداشـت.
نماینـده مـردم اردسـتان در مجلـس اضافـه کـرد: از سـال ۹۶ سـرعت 
تکمیـل بانـد دوم جاده اردسـتان بـه زواره سـرعت گرفت، ولـی به دلیل 
اینکـه ایـن جـاده ردیـف بودجه مشـخصی نداشـت، تالش کردیـم تا در 
سـفرهای مسـئوالن استان و کشـور به اردسـتان هزینه های تکمیل این 

پـروژه را تأمیـن کنیم.
طباطبایی نـژاد، خاطرنشـان کـرد: بـا توجه بـه اینکه این جـاده در مقاطع 
مختلفی سـاخته شـده، هزینه به روز سـاخت این مقدار جـاده حدود ۱۰۰ 
میلیـارد بـرآورد شـده اسـت که در شـش سـال تکمیـل و به تازگـی زیر 

بار ترافیـک رفت.

نماینده مردم اردستان در مجلس:

100 کیلومتر از راه های روستایی در اردستان بهسازی شد
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As announced by a provincial 
official, 100 idle industrial 
units were revived in East 
Azarbaijan province, in the 
northwest of Iran, during 
nine months since the cur-
rent administration took of-
fice in early August 2021.
Saber Parnian, the head of 
the province’s Industry, Min-

ing and Trade Department, 
also said that 20 industrial 
units that were taken over by 
the banks were also taken out 
of possession and resumed 
their production.
The official further announced 
that 180 new industrial units 
also started activity by mak-
ing an investment of 28 tril-

lion rials (about $100 million) 
in the mentioned time span.
As recently announced by the 
head of Iran Small Industries 
and Industrial Parks Organ-
ization (ISIPO) announced 
that 300 idle industrial units 
have been revived in the 
country since the beginning 
of the current Iranian calen-

dar year (March 21).
Ali Rasoulian said that 31 
percent of the mentioned 
units have been revived by 
the entrepreneurs and noted, 
“We hope that we will see 
more private sector’s contri-
bution in this field”.
Rasoulian has previously 
announced that 2,067 idle in-
dustrial units were revived in 
the country’s industrial parks 
and zones during the pre-
vious Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20).
According to the ISIPO head, 
with the reviving of the men-
tioned units job opportunities 
were created for over 39,000 
people.
“ISIPO had put it on the 
agenda to revive 2,000 stag-
nant units inside and outside 
industrial parks and zones in 
the previous year and by the 
end of the year 2,067 idle 
units returned to the produc-
tion cycle, which provided 
employment for more than 
39,000 people,” Rasoulian 
said.
The official noted that 1,433 
small workshop units were 
also established in the men-
tioned year most of which 
were production and knowl-
edge-based units with high 
technology.
The necessary licenses were 
also obtained for establishing 
26 new industrial parks and 

zones across the country in 
the previous year, he added.
In late February, the official 
said that 900 consultants 
from the private sector and 
knowledge-based companies 
were selected in the form 
of industry clinics across 
the country to recognize the 
weaknesses of industrial 
units with the aim of reacti-
vating stagnant units or units 
that are operating below ca-
pacity.
He stressed that reviving idle 
production units is the main 
approach that the govern-
ment is currently following in 
the industry sector.
The government is serious-
ly pursuing its programs to 
resolve production units’ 
problems in collaboration 
with the private sector; Very 
good planning has been done 
in this regard, Rasoulian said.
He mentioned providing in-
frastructure and supporting 
small businesses and enter-
prises as two major programs 
of the Ministry of Industry, 
Mining and Trade in relation 
to industrial parks and said 
that 2,023 projects related 
to providing infrastructure 
for industrial parks, includ-
ing water, electricity, and gas 
supply, with 60 trillion rials 
(about $215 million) of credit 
is underway in different parts 
of the country.

100 idle industrial units revived in East Azarbaijan during 9 months

Iran-India trade grows 
by 53%
India’s Ministry of Commerce said 
that the country’s trade with Iran 
has increased 53 percent, to hit $1.4 
billion, in the first half of 2022. The 
latest figures released by India’s Min-
istry of Commerce indicated that the 
country’s trade with Iran accounted 
for $1.37 billion in the first half of 
2022, IRNA reported.
The statistics showed a 53 percent 
growth compared to the same period 
last year when their trade was $897 
million. In the first half of 2022, In-
dia exported $1.04 billion worth of 
goods to Iran and imported $335 
million worth of goods, according to 
India’s Ministry of Commerce.
Basmati rice accounted for 60 per-
cent of Iran’s imports from India, 
while the South Asian country most-
ly purchased fruits and oil products 
from Iran. Iran-India trade in the first 
half of 2022 nearly equaled their total 
trade in 2021.

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

Iran Khodro prioritiz-
ing exports to Russia
Iran Khodro, the Middle East’s lead-
ing automaker, is eyeing Russia’s 
large market which the Europeans 
have abandoned amid the raging 
Ukraine conflict.
Mehdi Khatibi, Iran Khodro’s man-
aging director, said the carmaker is 
prioritizing exports to Russia which 
has a lot to learn from the Islamic Re-
public about how to take the West’s 
expanding sanctions in its stride, ac-
cording to Press TV.
“We are going to pay special atten-
tion to the Russian market, and we 
are also thinking of partnering with 
Russian investors,” Khatibi was 
quoted as saying.
“We have held good negotiations 
with Moscow. The Russian market, 
with its capacities, will be one of our 
important markets,” he added.

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

Mehdishahr: A dream 
paradise in Semnan 
Province
The city of Mehdishahr, also known 
as Sangsar, is located 20km from the 
center of the north-central Iranian 
province of Semnan. Numerous re-
gions of the city are very familiar to 
tourists and nature lovers.
In addition to natural attractions, the 
city has a large number of historical 
monuments including several castles 
and historical mansions. In fact, Me-
hdishahr is regarded as a great travel 
destination in all seasons, especial-
ly in the summer, chtn.ir reported 
wrote.
The history of the city goes back to 
the pre-Islamic Period and even the 
Pishdadian Dynasty. Mehdishahr is 
bordered by the city of Semnan from 
the south, Mazandaran Province 
from the north, Firouzkuh from the 
west, and Damghan from the east.
A large number of mines are located 
in the area. However, Mehdishahr 
should be considered a completely 
mountainous region, which is located 
in the south of the Alborz Mountains.

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

Iran Tanker Retrieves 
Oil Stolen by U.S.
An Iranian-flagged tanker has re-
trieved an oil cargo which the Unit-
ed States had confiscated and is set 
to leave Greece, sources familiar 
with the matter said on Monday. 
The seizure from the Lana, formerly 
the Pegas, prompted Iranian forces 
in May to seize two Greek tankers 
in the Persian Gulf which have 
not yet been released. The United 
States had hired a tanker in April to 
impound the oil onboard the Lana 
tanker, which had been anchored 
off Greece. The oil was then part-
ly removed and placed aboard the 
Ice Energy tanker, which had been 
chartered by Washington and had 
been expected to sail to United 
States before Greece’s supreme 
court ruled that the cargo should be 
returned to Iran.

IRICA: Exports to 
Neighbors Grow 
22%
The spokesman for Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) 
Rouhollah Latifi has said 
in the first four months of 
the Persian year of 1401, 
27,035,000 tons of goods 
worth $16,871,873,000 
have been traded between 
Iran and neighboring coun-
tries.
Latifi added that these fig-
ures show an 18% rise com-
pared to the same period in 
the year 1400.
As for exports, Lati-
fi said some 20,711,657 
tons of goods worth 
$8,871,733,655 accounted 
for Iran’s exports in the first 
4 months of this year.

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

Iran Women’s 
Hockey Team Be-
comes Fifth in 
A s i a
The Iranian women’s na-
tional hockey team finished 
Asian competitions in the 
fifth place on Sunday. The 
Iranian women’s national in-
door hockey team landed in 
fifth place in Asia.
Iran’s women’s national in-
door hockey team played 
against Chinese Taipei in 
their last match of the Asian 
Championship and won their 
rivals. The Iranian side won 
the match on penalty shoot-
outs. Meanwhile, the Iranian 
men’s national hockey team 
played against Thailand and 
defeated 12-3.

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

IRISL transports 
3,000 tons of 
goods along IN-
STC in 2 months
The Islamic Republic of Iran 
Shipping Lines (IRISL) has 
transported 3,000 tons of 
goods as well as 114 TEUs 
of container commodities 
along the International 
North-South Transport Cor-
ridor (INSTC) over the past 
two Iranian calendar months 
(May 22-July 23). As IRNA 
reported, IRISL formed an 
operational working group 
for the development of 
transportation along INSTC 
in early April and the com-
pany has so far allocated 
300 vessels to the transpor-
tation of goods through this 
corridor.
The north-south corridor 
was primarily launched with 
the aim of transiting goods 
between India and Europe 
through Iran; however, it 
remained in the early stages 
of execution for many years.

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

National Environ-
ment Fund to em-
power women
The National Environment 
Fund will provide facilities 
to empower women with 
sustainable livelihood, Mehr 
reported.
Allocation of credit for the 
development of small busi-
nesses is necessary in or-
der to protect the natural 
ecosystems. Increasing the 
livelihood of local com-
munities and villagers will 
protect the country’s envi-
ronment.

Energy Minister Ali-Akbar Mehrabian 
has said the country’s peak electrici-
ty consumption in the current Irani-
an calendar year (started on March 
21) has reached 69,278 megawatts 

(MW), which is 2,000 MW more than 
the figure for the previous year.
Speaking to the press on Monday, 
Mehrabian said the gap between 
electricity supply and demand was 

around 19,000 MW in the previous 
year, however, due to the significant 
surge in demand the figure is expect-
ed to reach 20,000 MW in the current 
year, ILNA reported.
According to the minister, the aver-
age temperature in the country has 
been 38 degrees on the Celsius scale 
since the beginning of the year so far, 
which shows an increase of 1.1 de-
grees compared to the same period 
last year.
The official further noted that each 
degree of temperature rise would 
boost the country’s electricity con-
sumption by 1,500 MW and this 
means that with each degree of tem-
perature rise 2,500 MW capacity of 
new power plants should be added to 
the country’s power network.
“This year, despite people’s savings, 
we have witnessed an 85 percent 
growth in electricity consumption,” 
Mehrabian said.
He noted that over one million new 

electricity subscribers have been 
added to the number of the country’s 
power consumers since the previous 
calendar year.
The minister had previously called 
on people to continue following con-
sumption management programs, 
saying: “If the people’s cooperation 
and saving continue like in the ear-
ly days of the summer, we will get 
through the remaining days of the 
season with minimal problems.”
Over the past decade, constant tem-
perature rising and the significant 
decrease in rainfalls across Iran have 
put the country in a hard situation 
regarding electricity supply during 
peak consumption periods.
Iran’s Power Generation, Distribu-
tion, and Transmission Company 
(known as Tavanir) has previously 
announced that the company is im-
plementing a variety of programs for 
managing the situation and prevent-
ing blackouts in the country.

Peak electricity consumption exceeds 69,000 MW

Market analyst, Mehdi Souri, believes 
that stimulation of demand, providing 
support packages and liquidity injec-
tion by the government can push the 
stock market in a positive direction, 
IRNA reported on Monday.
“In the current situation when share-
holders do not expect further decline in 
the market index, demand stimulation, 
support packages and liquidity injection 
can push the stock market to a positive 
direction,” Souri said.
In his assessment of the market condi-
tion, he pointed to the low probability of 
a heavy fall in the stock market, saying: 
“In general, when market participants 
do not expect a severe fall [in the mar-
ket index], the market can continue to 
perform more optimistically.”
Mentioning the impacts of the political 
issues like the nuclear deal and Vienna 
talks on the market condition, he noted 
that at some times, the market’s view of 
the JCPOA (nuclear deal known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action) 
has been positive and at other times 
negative.

“At the moment, the market’s view on 
the issue [JCPOA] is positive, because 
shareholders believe that if positive 
relations are established with other 
countries, companies will have a better 
chance for selling their products and 
provide equipment needed for their 
overhaul and development projects, as 

well as transferring money inside the 
country,” Souri added.
According to the expert, the loss of 
people’s trust in the capital market has 
been one of the biggest challenges for 
the market.
“Willingness for investment in the 
country has decreased, and this is a 

big threat; we are always worried about 
the outflow of capital from the country 
along with the outflow of talents,” he 
said.
Iranian stock market has been strug-
gling for months to get back on track, 
however various internal and external 
factors have been hindering this market 
from reaching its true potential.
Back in July, senior stock market ana-
lyst, Ashkan Zoudfekr had also said that 
government must support the stock 
market against other parallel competi-
tors like money and property markets.
“Considering the fact that the capital 
market provides liquidity and dyna-
mism to the economy, and is a useful 
and active part of the country’s eco-
nomic development, strengthening it 
should become a priority for the gov-
ernment,” Zoudfekr said.
Stating that lack of sufficient attention 
and determination by the government 
to regulate and supervise speculative 
markets has caused liquidity to be 
guided to such markets and become 
idle and unproductive.

‘Govt. support packages can push stock market towards an upward trend’
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The managing director of Tehran 
Industrial Estates Company said on 
Monday that a specialized industrial 
park is going to be established for 
garment and textile industries, IRIB 
reported. “The construction of a 
garment industrial park will begin 
in the next few days,” Saeid Sadeqi 
said. Sadeqi said the establishment 

of this park, which was delayed for 
a long time due to various reasons, 
will commence in the next few days 
after receiving the necessary per-
mits.
According to the official, the con-
struction of the mentioned park 
is expected to take one year to be 
completed.

Construction of 
Iran’s 1st special-
ized textile indus-
trial park to begin 
soon

TEDPIX gains 43 
points on Monday
TEDPIX, the main index of the 
Tehran Stock Exchange (TSE), 
gained 43 points on Monday.
The index closed at 1.463 mil-
lion points at the end of Mon-
day trades, as over 7.374 bil-
lion securities worth 36.258 
trillion rials (about $130 mil-
lion) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 
403 points and the second 
market’s index gained 1,388 
points.
Tehran Stock Exchange expe-
rienced a growth of 9.5 per-
cent in the value of its trades 
in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday).
TSE is one of the four Iranian 
stock exchanges, the other 
three ones are Iran Mercantile 
Exchange (IME), Iran Ener-
gy Exchange (IRENEX), and 
Iran’s over-the-counter (OTC) 
market, known as Iran Fara 
Bourse (IFB).
---------------------------------------------------

IRISL transports 
3,000 tons of 
goods along IN-
STC in 2 months
The Islamic Republic of Iran 
Shipping Lines (IRISL) has 
transported 3,000 tons of 
goods as well as 114 TEUs of 
container commodities along 
the International North-South 
Transport Corridor (INSTC) 
over the past two Iranian cal-
endar months (May 22-July 
23).
As IRNA reported, IRISL 
formed an operational work-
ing group for the develop-
ment of transportation along 
INSTC in early April and the 
company has so far allocated 
300 vessels to the transpor-
tation of goods through this 
corridor.
The north-south corridor 
was primarily launched with 
the aim of transiting goods 
between India and Europe 
through Iran; however, it re-
mained in the early stages of 
execution for many years.
The conflicts between Russia 
and Ukraine and the special 
geopolitical situation of Iran 
in the region have once again 
laid a suitable ground for the 
revival of the mentioned cor-
ridor; so, this has created a 
great business opportuni-
ty for the Islamic Republic 
of Iran on the international 
stage.
Currently, most of the com-
modities that are transported 
through Iran along the INSTC 
are shipments from Russia 
for India.
Russians and Indians know 
very well that the transit time 
of shipping goods on routes 
through the Black Sea and 
Suez Canal takes something 
between 45 and 60 days, and 
cargoes on these two routes 
roam 14,000 kilometers from 
ports of Central Asian coun-
tries to East Asian countries 
which is considered a very 
long way. However, the same 
goods reach their destination 
via the INSTC using Iranian 
Bandar Abbas and Chabahar 
ports in only 14 to 15 days 
which is a third of that time.
To be transited through the 
north-south corridor, cargos 
enter northern Iranian ports 
on the Caspian Sea shores 
and then transferred by road 
to the southern ports of the 
country on the Persian Gulf. 
From there they are loaded 
onto a ship and sent to their 
destinations in East Asia.

Iran’s Trade Promotion Organiza-
tion (TPO) has signed a memoran-
dum of understanding (MOU) with 
Mauritius’ Economic Development 
Board (EDB) to cooperate on fa-
cilitating economic exchanges be-
tween the two countries.
The MOU was signed on Sunday on 
the sidelines of an Iran-Mauritius 
business forum held at the con-
vention hall of Tehran Permanent 
International Fairgrounds, the TPO 
portal reported.
The event was attended by senior 
officials from the two countries in-
cluding Mauritius’ Minister of La-
bor, Human Resource Development 
and Training Soodesh Satkam Calli-
churn, Iranian Chargé d’Affaires in 
Mauritius Hassan Ali Bakhshi, Iran’s 
Deputy Industry, Mining, and Trade 
Minister Mohammad-Sadeq Mo-
fateh, and Director-General of TPO’s 
Africa Office Mohammad-Sadeq 
Qanadzadeh.
As reported, some of the main goals 
of the mentioned MOU include cre-
ating a practical framework for joint 
cooperation between the two coun-
tries in various fields, promotion 
of investment-making with a focus 
on sectors such as engineering, 
agricultural processing, medicine, 
health care, ports and logistics, 
information and communication 
technology, construction, hoteling, 
education and breeding, industry 
and cinema, etc.

The MOU is also aimed at pro-
moting mutual trade between the 
private sectors of the two sides 
considering the potentials and ex-
port capabilities of the parties in the 
agricultural, industrial, and mineral 
sectors.
It also emphasizes the exchange of 
information about export opportu-
nities, resources, incentives, and 
support services between the two 
countries, as well as facilitating ac-
tivities related to information gath-
ering and market research.
Facilitating the formation of joint 
investment projects between pri-
vate and public sectors of Mauritius 
and the Islamic Republic of Iran, 
technology transfer, and technical 
knowledge exchange between the 
two countries, especially in the 
fields of agriculture, animal hus-
bandry, fisheries, processing of ag-
ricultural products, medicine, and 
medical equipment as well as con-
struction industry were also report-
ed to be among the issues covered 
in the said MOU.
During the gathering, the two 
sides underlined the significance 
of the event as a platform for pro-
moting cooperation between the 
two countries in the commercial, 
economic, and tourism sectors 
and expressed hope that both 
sides will be able to benefit from 
each other’s facilities in future col-
laborations.

TPO inks co-op 
MOU with Mauritius’ EDB

As announced by a provincial official, 
the value of export from Hamedan prov-
ince increased by 50 percent in the first 
four months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-July 22).
Javad Mohammadi, the director-general 
of the province’s customs department, 
said that commodities worth $35.955 
million have been exported from the 
province in the mentioned four-month 
period.
He named Iraq, Turkey, Pakistan, India, 
Russia, Bulgaria, Armenia, Belgium 
and Italy as the main export destina-
tions, and raisins, single-phase indus-
trial electric motor, industrial Vaseline, 
ribbed rebar, uncoated aluminum wire, 
salt and pickles, dairy products and po-
tato starch as the major exported items 
in the first four months of this year.
As previously announced by Ahmad 
Shanian, the head of the province’s In-
dustry, Mining and Trade Department, 
commodities valued at $21 million were 
exported from Hamedan province in the 
first quarter of the present Iranian calen-
dar year (March 21-June 21).

The official said that of the mentioned 
figure, $7.242 million was the export 
from industry sector of the province, 
with 112 percent growth year on year.
He said agricultural products valued 
at $3.091 million were exported from 
Hamedan in the first quarter, showing 
50 percent drop as compared to the first 
quarter in the past year.
According to the data released by the Is-
lamic Republic of Iran Customs Admin-
istration (IRICA), the value of Iran’s non-
oil exports reached $17.24 billion in the 
first four months of the current Iranian 
calendar year, up 22 percent compared 
to the last year’s same period.
Based on the mentioned data, Iran ex-
ported 35.656 million tons of non-oil 
commodities in the mentioned four 
months, IRIB reported.
Meanwhile, some 11.159 million tons 
of goods valued at $17.24 billion were 
imported into the country in the said 
period, indicating a 17-percent rise in 
terms of value compared to the last 
year’s same time span.
In total, the Islamic Republic traded 

about 46.815 million tons of non-oil 
goods worth $34.48 billion with its 
trade partners in the first four months 
of the current Iranian calendar year, up 
19 percent in terms of value, the IRICA 
data showed.
Iran’s top export destination during 
this period was China with $5.617 bil-
lion worth of imports from the Islamic 
Republic, followed by Iraq with $2.398 
billion, the United Arab Emirates (UAE) 
with over $2.264 billion, Turkey with 
$2.06 billion, and India with $567 mil-
lion.
Liquid propane, methanol, liquefied nat-
ural gas, urea, liquid butane, polyethyl-
ene, bitumen, light petroleum oils, iron 
and steel ingots, and light oil products 
were among the top exported items in 
the said four months.
Meanwhile, the country’s top five sourc-
es of imports during these four months 
were the UAE with $4.875 billion, China 
with $4.422 billion, Turkey with $1.787 
billion, India with $859 million, and 
Russia with $599 million worth of im-
ports.

Export from Hamedan 
province rises 50% in 4 months on year

5 Reasons for the
Importance of Family 

Financial Management 
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.makanulmarifat.com/2022/02/6-reasons-for-importance-of-family.html

Many people believe that the higher the 
income, the better the quality of family 
life will be. But in reality, the amount of 
money you have does not necessarily 
guarantee financial health. Financial 
management is the key to the family’s 
financial resilience.
Families with healthy financial condi-
tions have the potential to achieve more, 
for example, sending their children to 
the highest possible level of education. 
But not only that, there are many other 
reasons why family financial manage-
ment plays such an important role.
The Importance of Family Financial 
Management
Broadly speaking, the scope of finan-
cial management includes the process 
of budgeting, spending, saving, and 
investing wisely. This process itself re-
quires many skills, from building trust, 
communication, to conflict resolution.

Make no mistake, finances that are not 
managed properly will be a source of 
stress in their own right in the family.
Here are some important reasons why 
you need to carry out the financial man-
agement function within the family:
1. Assist in Planning and Meeting Needs
The needs of family life certainly have 
components that are so diverse. This 
applies to both daily and routine needs, 
as well as long-term needs.
Many families only focus on meeting 
routine needs, such as paying for rent 
or house installments, to monthly shop-
ping.
However, with good financial man-
agement, income allocation can begin 
to lead to future needs. For example, 
setting up savings to pay tuition fees 
for children. Do not let when the time 
comes, parents do not have the readi-
ness to cover the costs.

2. Increase Family Cash Flow
Families with good financial manage-
ment can monitor in detail every ac-
count they have. This includes identi-
fying the various sources of additional 
income and expenditure items.
These good habits not only make 
spending more controllable, but they 
can also encourage creativity. Parents 
can start thinking about new sources 
of income without interfering with their 
main source of income.
The family’s cash flow will get better 
with the increase in the amount of in-
come. This increased cash flow will also 
be able to encourage families to start 
investing or increase the investment 
value.
3. Helping Families When Making Big 
Financial Decisions
Along the way, the family may be faced 
with various major financial decisions. 

This decision, for example, is like 
buying a house or sending children 
to school abroad. Of course, this all 
requires mature financial readiness by 
considering the various risks.
Without effective and efficient financial 
management, it is difficult to imagine 
that financial decisions like this will be 
realized.
4. Encourage thrifty behavior in the 
family
Mismanagement of finances in the fam-
ily, one of which starts from wasteful 
behavior or habits, such as shopping 
for goods for reasons of discounts. On 
the one hand, families who make finan-
cial management a priority will tend to 
appreciate the importance of frugality 
and save money for the future.
Saving habits in the family not only af-
fect adults but also help children to start 
liking saving activities.

5. Makes Families Feel Safer
Families who have good financial plan-
ning and management will feel more 
secure in living their days. Not only 
that, but families are also better pre-
pared when they have to face difficult 
times.
Sometimes the economic downturn 
occurs so that income is not always 
stable. Even the shadow of layoffs can 
haunt. Or it could be that other unde-
sirable things happen, for example 
when one of the breadwinners has to 
stop working temporarily because of 
health problems.
Families who are aware of the impor-
tance of the benefits of financial man-
agement will be better prepared to face 
these times. Usually, they already have 
an emergency fund that was collected 
in advance and ready to be used at the 
right time.



اقتصاد استان
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معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری اصفهان گفت: ۵۵ درصد 
از منابـع بانکی کل کشـور در اسـتان 
تهران تمرکز یافتـه، در حالی که تنها 
۵.۵ درصـد )معـادل یک دهـم منابع 
تهـران(، به اصفهـان بعنـوان دومین 
استان صنعتی کشـور اختصاص داده 

شـده است.
امیررضـا نقـش، در جلسـه کارگـروه 
ویژه پـروژه فعال سـازی ظرفیت های 
تولیـد و احیـاء واحدهای راکد اسـتان 
اصفهان افـزود: اکنون بیـش از نیمی 
از منابـع بانکـی کشـور در اسـتان 
تهـران تمرکـز یافتـه کـه ایـن امـر 
نگرانی هایـی را در سـایر اسـتان ها 

بوجـود آورده اسـت.
وی ادامـه داد: خراسـان رضـوی بـا 
اختصاص ۵ درصد از منابـع بانکی در 
مقام سـوم کشـور از این نظر قرار دارد 
در حالی برخـی از اسـتان ها تنها یک 
دهـم درصـد از منابـع بانکـی کشـور 
را در اختیـار دارنـد کـه ایـن مسـاله 
نشـانه نبود تـوازن منابـع بانکی میان 
اسـتان ها اسـت که باید بطـور جدی 

پیگیری شـود.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری اصفهان با تاکیـد بر پایین 
بـودن منابـع بانک هـا در اسـتان ها 
اظهار داشت: ما بدنبال آن هستیم که 
منابع بانکی از اسـتان خارج نشـود و با 
همـکاری مدیران بانکی می کوشـیم 
تا نسـبت منابع و مصـارف خـود را به 

سطح متوسـط کشور برسـانیم.
وی خاطرنشـان کرد: نسـبت منابع و 
مصـارف بانکـی در اسـتان ۲۵ درصد 
کمتر از متوسـط کشـوری اسـت که 
بایـد اقدامـات جـدی در ایـن زمینـه 

انجام شـود.

نقش گفت: ۸۲ جلسـه سـتاد تسهیل 
و رفع موانـع تولید در ۹ ماهه گذشـته 
در اسـتان برگزار و بیش از هزار و ۳۰۰ 

پرونده در آن بررسـی شـده است.
وی بـا بیـان اشـاره بـه اجرایـی 
از  درصـد   ۸۰ از  بیـش  شـدن 
مصوبـات سـتاد تسـهیل و رفـع 
موانـع تولیـد اسـتان خاطرنشـان 
کـرد: حـدود ۵۰ درصـد از حجـم 
پرونده های سـتاد تسـهیل اسـتان 
در ماه هـای گذشـته به مشـکالت 
واحدهـای صنعتـی بـا بانک هـا 
اختصـاص داشـت که بـا همکاری 
خـوب بانک ها بـا ایـن سـتاد، این 
آمـار در زمـان حاضـر بـه زیـر ۲۰ 

درصـد رسـیده اسـت.
معـاون اسـتاندار اصفهـان تصریـح 
کرد: مشـکل تأمین مالی و سـرمایه 
در گـردش در صـدر مشـکالت 
واحدهـای تولیـدی اسـتان اصفهان 
قـرار دارد کـه دلیـل اصلـی آن 
مشـکالت اقتصـادی و افزایش نرخ 

ارز و مـواد اولیـه اسـت.
نقـش افـزود: سـتاد تسـهیل و رفـع 
موانـع تولیـد از ظرفیـت قانونـی 
برخـوردار بـوده و طبـق دسـتور 
دادسـتان کل کشـور ُمصوبـات ایـن 

سـتاد نافـذ و الزم االجراسـت.
وی افـزود: بـر اسـاس آمـار، اصفهان 
بـه  نسـبت  ویـژه ای  شـرایط  از 
سـایر اسـتان ها برخـوردار اسـت و 
صنعتی ترین استان کشـور محسوب 
می شـود و بـه همیـن نسـبت نیـز با 
مشـکالت و موانع بیشـتری سروکار 

دارد.
نقـش اظهار داشـت: هشـت جلسـه 
رونـق تولیـد در یـک مـاه گذشـته 
برگـزار شـده کـه در مجمـوع تبصره 

۱۸ و رونـق تولیـد حـدود هفـت هزار 
میلیـارد تومـان مصوبـه داشـته و در 
زمـان حاضر حـدود پنج هـزار میلیارد 
تومـان آن پرداخـت شـده که نشـانه 
اقدامات جـدی در زمینـه تأمین مالی 

در اسـتان اسـت.
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های 
صنعتی اصفهـان نیـز در این جلسـه 
گفـت: سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع 
تولید اسـتان با هیچ نقطه ای از کشور 
قابـل مقایسـه نیسـت و هـر هفته ۲ 
جلسـه ایـن سـتاد در راسـتای فعـال 
سـازی واحدهـای راکـد بـا کمـک 
اسـتانداری، صمـت، بانک هـا، بیمـه 
و مالیـات، اتاق بازرگانی و سـایر اعضا 

بـا جدیـت برگـزار می شـود.
رسـول سـواری افـزود: بسـیاری از 
مشـکالت شـهرک های صنعتـی و 
واحدهـای صنعتـی اسـتان در سـتاد 
تسـهیل و رفع موانـع تولیـد برطرف 

. می شـود

وی ادامـه داد: اقدامات خوبی توسـط 
مدیریـت اسـتان بویـژه بـرای فعـال 
سـازی واحدهـای صنایـع کوچـک 
و متوسـط مسـتقر در شـهرک های 

صنعتـی انجام شـده اسـت.
پـروژه  ویـژه  کارگـروه  جلسـه 
فعال سـازی ظرفیت هـای تولیـد و 
احیـاء واحدهای راکد، امـروز با حضور 
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع 
کوچک و شـهرک های صنعتی ایران 
و معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی 
اسـتانداری در شـرکت شـهرک های 

صنعتـی اصفهـان برگزار شـد.
سال گذشـته حدود ۹۰۰ واحد راکد در 
شـهرک های صنعتی استان اصفهان 
شناسـایی شـدند کـه بـا اقدامـات 
صـورت گرفتـه توسـط مدیـران 
واحدهای صنعتی و پیگیری شـرکت 
شـهرک های صنعتی اصفهان، حدود 
۲۱۹ واحـد به چرخه تولید بازگشـتند.

پنـج  از  بیـش  اصفهـان  اسـتان 

میلیـون و ۳۰۰ هـزار نفـر جمعیـت 
دارد و سـهم آن در صنعت کشـور ۱۱ 
درصـد، سـرمایه گذاری ۱۰ درصـد و 
اشـتغال صنعتی ۸ درصد و ُرتبه آن در 
طرح هـای نیمه تمام صنعتـی و تعداد 
معـادن کشـور، اول و از نظـر ذخایـر 

معدنـی دوم اسـت.
ایـن اسـتان بـا حـدود ۹ هـزار و ۵۰۰ 
واحد صنعتـی در ۷۶ شـهرک و ناحیه 
صنعتـی اسـتان اصفهـان، ۱۳ درصد 
از تولیـد ناخالـص داخلـی را بـه خود 

اختصـاص داده اسـت.
درصـد   ۵۵ فـوالد،  درصـد   ۴۵
درصـد   ۲۰ طـال،  مصنوعـات 
فراورده های نفتـی، ۴۵ درصد مصالح 
ساختمانی و سـنگ، ۷۰ درصد فرش 
و بافت فرش، ۴۵ درصد نسـاجی و ۲۵ 
درصد تشـکیالت پزشـکی و دارویی 
کشـور در این خطـه تولید می شـود و 
در عین حـال سـهم ۱۱.۷ درصدی در 

حمـل و نقـل کاال دارد.
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 آزاده سلیمان نژاد مدیر عامل شرکت بهتاش سپاهان اصفهان در گفتگوی خبری 
با اصحاب رسانه گفت: این شرکت با احداث اولین کارگاه خصوصی تعمیرات ناوگان 
ریلی در کشور از سال ۱۳۹۰ وارد عرصه تعمیرات واگن گردید و در حال حاضر سالیانه 

۲۵ درصد از کل تعمیرات اساسی و ۵۰ درصد از کل تعمیرات بازسازی واگن کشور را 
در اختیار دارد. به گفته خیراهلل سلیمیان این شرکت ساالنه ۷ میلیون تن بار را جابه جا 

می کند و در سراسر کشور دارای ایستگاه های ۱۷ گانه است.
وی درخصوص روند شروع به کار این شرکت گفت: بهتاش سپاهان با سرمایه گذاری 
شرکت های ایثارگران شهرستان های زرین شهر و فالورجان، که سهام آن متعلق به 
خانواده های معظم شهدا ایثارگران و یادگاران هشت سال دفاع مقدس هست، در 

سال ۱۳۸۴ وارد عرصه حمل ونقل ریلی کشور گردید.
مدیرعامل بهتاش سپاهان با اعالم اینکه این شرکت به عنوان یکی از اولین سرمایه 
گذاران بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی، مجموعه فعالیت های خود را با خـرید 
وتملک ۴۰۰ دستگاه واگن آغاز نمـود، گفت: هم اکنـون پس از گذشت ۱۳ سال 
تالش بی وقفه در این زمینه با در اختیار داشتن ۳۰۰۰ دستگاه واگن باری، ۲۱ درصد 

از کل حمل ریلی کشوررا در اختیار دارد.
به گفته سلیمیان بهتاش سپاهان بزرگ ترین شرکت حمل و نقل ریلی است که 
ساالنه بخش اعظمی از مواد اولیه کارخانه های فوالدی کشور را حمل ونقل 
می کند همچنین حمل و نقل محصوالت صادراتی کارخانه های فوالدی، سیمانی 
و پتروشیمی در داخل و خارج کشور ازجمله آسیای میانه، ترکیه و دیگر کشورهای 

همسایه به عهده این شرکت می باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه شرکت حمل و نقل مجتمع صنایع ریلی بهتاش 
سپاهان توانست در کاهش وابستگی به بیگانگان گام بلندی بردارد افزود؛ این شرکت 

نخستین خریدار ریل تولید داخل بوده که توسط شرکت ذوب آهن تولید می شود.
این مدیر عامل ادامه داد، در سال ۱۴۰۰ با همکاری صنعتگران اصفهانی حدود ۲۵ 
نمونه قطعه در منطقه شاهپور کلید زدیم و می توانیم ادعا کنیم با توجه به کیفیت 

فعالیت صورت گرفته وابستگی به خارج از کشور قطع شده است.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل مجتمع صنایع ریلی بهتاش سپاهان با اشاره به اینکه 
در صورت حمایت مسئوالن می توان امید داشت اصفهان قطب ویژه صنعت ریل 

در کشور شود افزود:
بدون شک توجه و سرمایه گذاری و در ادامه اعتماد به صنعتگران اصفهانی می تواند 

در آینده این استان از لحاظ صنعت ریلی اثرگذار باشد.
خیراهلل سلیمیان در مورد اشتغالزایی این شرکت گفت: شرکت بهتاش سپاهان 
توانسته است تعداد قابل توجهی شغل ایجاد کند از سوی دیگر اصفهان چهارراه ریلی 

کشور است که باید از این ظرفیت بهره برداری کرد.
خیر اهلل سلیمیان با بیان اینکه این مجموعه از لحاظ تعداد انواع واگن، جزو 
شرکت های برتر در بین شرکت های ریلی در کشور بوده و فرصت های اشتغال زایی 
مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر فراهم کرده، گفت: این شرکت در برهه جنگ 

اقتصادی توانسته مبالغ قابل توجهی برای سهامداران ایجاد ارزش و درآمد نماید.
وی در مورد اقالم تعمیرات واگن هایی که باالی هزار میلیارد تومان گردش مالی 
دارد، گفت: در حال حاضرواگنی که به کشور وارد می شود ۲ میلیارد تومان است که 

با تولید در داخل می توان از این هزینه پیشگیری و صرفه اقتصادی را شاهد باشیم.
به گفته مدیر عامل شرکت بهتاش سپاهان اصفهان راه آهن کشور در سال ۱۴۰۰ در 
بخش ترانزیت رکوردی مطلوب بر جای گذاشته است که شرکت بهتاش سپاهان با 

استناد به بارنامه های صادرشده رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
همچنین در این نشست مشاور حمل و نقل مجموعه بهتاش سپاهان اصفهان گفت: 
سیاست شرکت در طول این سالها حرکت در راستای تحقق منویات رهبری در حوزه 
حمل و نقل بوده است. محمد تمنایی در مورد فعالیت های این شرکت افزود: شرکت 
بهتاش سپاهان آریا یکی از فعالترین و بزرگ ترین مجموعه ها در زمینه تعمیرات 
انواع واگن باری بوده و در مجاورت ایستگاه راه آهن سیستان در شرق استان 
اصفهان و در موقعیت کیلومتر ۳۵ جاده اصفهان- نائین قرار گرفته است. به گفته 
تمنایی، مجموعه شرکت حمل و نقل ریلی داخلی و بین المللی بهتاش سپاهان با 
برخورداری از کلیه امکانات از سمت شمال به جاده ترانزیت اصفهان یزد بندرعباس 
و از جنوب به خط اصلی راه آهن یزد متصل است ودارای ۱۳ کیلومتر خطوط ریلی 

می باشد.

مدیرعامل شرکت بهتاش سپاهان اصفهان در نشست خبری:

اصفهان قطب ویژه صنعت ریل در کشور خواهد شد

معاون استاندار اصفهان گالیه کرد:

یک دهم منابع بانکی تهران در اختیارصنعتی ترین استان ایران

وی اضافه کرد: کماکان ۹۸ درصد تاالب گاوخونی خشک است و تنها ۲ درصد 
آن رطوبت دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اهمیت وجود ارزشمند 
تاالب بین المللی گاوخونی برای استان و کشور و کارکردهای اکوسیستمی این 
عرصه ۴۷ هزار هکتاری در شرق اصفهان، افرود: گاوخونی در گذشته ساالنه 
میزبان ۱۵۰ هزار بال انواع پرنده بود در حالی که بر اساس آخرین سرشماری 

ساالنه کمتر از ۷۰۰ پرنده مهاجر در این تاالب مشاهده می شود.
شیشه فروش، حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی، فرصت های ارزشمند 
گردشگری و حفظ ارزش های تاریخی، تعدیل آب و هوای منطقه و کنترل سیالب 
و پاالیش آالینده ها و تصفیه پساب را از جمله کارکردهای ارزشمند تاالب برشمرد 
و خاطرنشان کرد: اگر تاالب گاوخونی احیا شود از حرکت تپه های ماسه ای و بیابان 

زایی پیشگیری و از منابع آب و خاک حفاظت می کند.
به گفته وی تداوم خشکی تاالب بین المللی گاوخونی این عرصه عظیم را به 
کانون گردوغبار تبدیل می کند که ریزگردهای آن دستکم پنج استان کشور را 
در بر می گیرد و به شور شدن آب منطقه، نبود کیفیت و کمیت منابع آب، تشدید 

فرونشست و افزایش کانون های ریزگرد می انجامد.
• سازمان محیط زیست کشور در راستای قانون برای نجات 

گاوخونی اقدام کند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: الزم است سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور مطابق طرح اکوسیستم های تاالبی و نیز در راستای 
اجرای قانون حفاظت از تاالب ها و رودخانه های در معرض خطر با همکاری 

وزارت نیرو نسبت به احیای تاالب گاوخونی و احیای حقابه آن اقدام کند.
شیشه فروش با اشاره به اینکه طرح احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی در کارگروه 
سازگاری با کم آبی استان تصویب شده، ابراز داشت: وزارت نیرو باید به اجرای 
طرح های تأمین آب برای حوضه زاینده رود برای جلوگیری از تشدید شرایط 

گردوغبار و فرونشست کمک کند.
وی افزود: وزارت نیرو و سارمان محیط زیست باید در راستای ساماندهی رودخانه 
زاینده رود، احیای تاالب گاوخونی و جلوگیری از بیابان زایی اقدام کنند زیرا تداوم 

شرایط موجود، افزایش روزهای آلوده و تشدید فرونشست زمین است.
• 73 روز هوای آلوده سهم اصفهان تا نیمه مرداد ۱۴۰۱

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، کالنشهر اصفهان از ابتدای 
سال جاری تا نیمه مرداد ماه، بدون داشتن یک روز هوای پاک، ۶۹ روز هوای 
قابل قبول و ۷۳ روز هوای آلوده داشته که دلیل عمده آن فعال شدن کانون های 
گردو غبار است. شیشه فروش با بیان اینکه خسارات ناشی از فعالیت کانون های 
فرسایش بادی به استان اصفهان ساالنه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان است، افزود: 
طبق مطالعات انجام شده، به واسطه خشکی رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونی 
و همچنین کشت نشدن اراضی کشاورزی، افزایش دما و خشکی هوا، کانون های 
نقطه ای در مسیر زاینده رود شکل گرفته که با اندک وزش بادی گردوخاک از 

مزارع کشاورزی برمی خیزد و در هوا منتشر می شود.
وی با بیان اینکه علت عمده افزایش روزهای آلوده در نیمه اول سال گردوغبار و 
نیمه دوم سال خودروها و صنایع آالینده است، اظهار داشت: اصفهان همچنین 
به دلیل داشتن مرزهای مشترک بیابانی با استان های یزد، سمنان، قم و خراسان 
جنوبی و نیز فعال شدن کانون های شمال کشور عراق تحت تأثیر گردوغبار است.

• نیاز به اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای جلوگیری از بیابان زایی 
در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: برای اجرای طرح های 
بیابان زدایی استان که مطالعات آن انجام شده، ضرورت دارد سازمان منابع طبیعی 

کشور ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار بدهد.
شیشه فروش خاطرنشان کرد: دومین راهکار احیای رودخانه زاینده رود و تاالب 
گاوخونی است تا منابع آبی با هدف پیشگیری از فرونشست زمین و آسیب 

گردوغبار تغذیه شود که رودخانه زاینده رود نقش مؤثری در این زمینه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
یک درصد از تاالب بین المللی گاوخونی با سیالب های 
هفت مرداد ورزنه آب گرفت. منصور شیشه فروش در 
گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با سیالب های 
هفتم مرداد ورزنه یک درصد تاالب بین المللی گاوخونی 
آب گرفت و به دلیل اینکه خیلی تشنه بود سیالب سریع 
جذب و خشک شد و اکنون اثری از آب در بستر تاالب 

نیست.

در پی سیالب هفتم مرداد؛

یک درصد گاوخونی آبگیری شد

گزارش

معاون حقوقـی و امور نماینـدگان مجلس 
فرماندهـی انتظامـی اسـتان از شناسـایی 
فوریتهـای  مرکـز  تلفنـی  مزاحمـان 
پلیسسـی ۱۱۰ و معرفـی آنهـا بـه مرجـع 

قضایـی خبـر داد.
سـرهنگ نبـی اهلل محمـدی افـزود: بـا 
توجـه بـه ماموریت هـای فـراوان مرکـز 
فوریت هـای پلیسـی ۱۱۰ نیـاز اسـت که 
خطوط ایـن مرکز به طـور شـبانه روز آزاد 
باشـد تـا کارشناسـان پلیس پاسـخگوی 
نیـاز و امدادخواهـی شـهروندان باشـند و 
هرگونـه تمـاس تلفنـی و مزاحمت هـای 
تلفنـی باعـث ایجـاد اختـالل در فعالیـت 
مرکز ۱۱۰ شـده و بـه تبع مامـوران پلیس 
نیـز نمی تواننـد بـه تماس هـای فوریتـی 

مـردم رسـیدگی کنند.
وی اظهـار داشـت: گاهـی ممکـن اسـت 
یا حادثـه ناگـواری بخواهـد اتفـاق بیفتد 
که بایـد مامـوران خیلی سـریع در صحنه 
حادثـه حضـور یابنـد امـا بدلـی مزاحمت 
تلفنـی کـه بـا مرکـز فوریت های پلیسـی 
۱۱۰ صـورت می گیـرد مامـوران نتواننـد 
در صحنـه حاضـر شـده و حضـور نیافتن 
بموقـع آن هـا بـه قیمـت از دسـت رفتـن 

جـان یـک انسـان تمام شـود.
نماینـدگان  امـور  و  حقوقـی  معـاون 
مجلـس فرماندهـی انتظامـی اسـتان در 
ایـن راسـتا از شناسـایی مزاحمـان تلفنی 
مرکز فوریت هـای پلیسـی ۱۱۰ و معرفی 
آنهـا بـه مرجـع قضایـی خبـر داد و گفت: 
براسـاس ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون 
مجـازات اسـالمی هـر کـس بـه وسـیله 
تلفـن یـا دسـتگاه های مخابراتـی دیگـر 
بـرای اشـخاص ایجـاد مزاحمـت کنـد، 
عالوه بـر اجـرای مقررات خاص شـرکت 
مخابـرات، مرتکب بـه حبس از یـک تا ۶ 

مـاه محکـوم خواهد شـد.
وی ادامـه داد: عالوه بـر این مـاده واحده 
قانـون اصـالح تبصـره ۲ مـاده ۱۴ قانون 
تأسـیس شـرکت مخابرات ایران مصوب 
سـال ۱۳۶۶ نیـز مویـد این مطلب اسـت 
که می گویـد: هر کـس وسـیله مخابراتی 
در اختیـار خود را وسـیله مزاحمت دیگری 
قـرار دهـد یـا بـا عمـد و سـؤنیت ارتبـاط 
دیگـری را مختـل کند بـرای بار نخسـت 
پـس از کشـف، ارتبـاط تلفنی او بـه مدت 
یک هفتـه همـراه بـا اخطـار کتبـی قطع 
ارتبـاط مسـتلزم پرداخـت  و تجدیـد 

هزینه هـای مربوطـه خواهـد بـود.
سـرهنگ محمـدی اظهـار داشـت: برای 
بـار دوم اگـر مزاحمـت تلفنـی صـورت 
گیـرد، ارتبـاط تلفنـی شـخص مزاحـم 
بـه مـدت ۳ مـاه همـراه بـا اخطـار کتبی 
ارتبـاط مسـتلزم پرداخـت  و تجدیـد 
هزینه هـای مربوطـه و تقاضای مشـترک 
خواهـد بـود و بـرای بـار سـوم، شـرکت، 
ارتبـاط تلفنـی وی را بطـور دائـم قطـع و 
اقدام بـه جمع آوری منصوبـات تلفن کرده 
و ودیعه مشـتری را پس از تسـویه حساب 

مسـترد خواهـد کـرد.
این مقـام انتظامی در خصـوص اینکه چه 
مـواردی شـامل یـک مزاحمت می شـود 
تصریح کـرد: همانطور کـه در قانون آمده 
هـر گونـه مزاحمتی کـه در آن شـخص، 
خط تلفـن را مشـغول کند و این مشـغول 
کردن باعث آزار و اذیت و سـلب آسـایش 

شـود مزاحمت خواهـد بود.

شناسایی مزاحمان تلفنی ۱۱۰ 
و معرفی به مراجع قضایی

معاون حقوقی مجلس فرماندهی انتظامی 
استان خبرداد:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

نخسـتین رویداد ایده هـای اسـتارت آپی در حـوزه علوم زیسـتی بـا همکاری 
دانشـکده علـوم و فناوری هـای زیسـتی دانشـگاه اصفهـان و انجمـن علمی 
زیست شناسی این دانشـگاه، ۲۰ مهرماه در دانشـگاه اصفهان برگزار می شود.

دبیر اجرایی نخسـتین همایش ایده هـای اسـتارت آپی در حوزه علوم زیسـتی 
در گفت وگـو با ایسـنا، با اعـالم این خبـر، اظهار کـرد: هـدف از برگـزاری این 
همایش، جـذب ایده های خالقانـه و نوآورانـه در حوزه علوم زیسـتی و حمایت 
از طرح های برگزیده بـرای تولید محصـول و تجاری سـازی آن و به کارگیری 

محصوالت نو در پیشـرفت کشـور است.

سـعید احمدی مجد افـزود: در حوزه های علـوم زیسـتی ایده هـای فناورانه به 
منظـور تجاری سـازی وجـود دارد کـه در قالب ایـن همایش در پی شناسـایی 
آنها هسـتیم. بـرای طرح های برگزیـده عالوه بر اهـدای جوایز نقـدی، امکان 

تسـهیل ورود در مراکز رشـد فراهم است.
وی گفت: عالقه مندان به شـرکت در نخسـتین همایش ایده های استارت آپی 
https:// در حـوزه علوم زیسـتی، بـا مراجعـه بـه سـایت همایـش بـه آدرس

ui.ac.ir/fa.sibs2022/# می توانند مشـخصات طرح خـود را در قالب فرمت 
همایش ارائه کنند تـا پـس از داوری اولیه در روز بیسـتم مهرمـاه، طرح ها ارائه 

و داوری فنی و علمی شـوند.
عضو هیئـت علمی دانشـگاه اصفهان بـه محورهای مـورد نظر ایـن همایش 
اشـاره و تصریـح کـرد: میکروبیولـوژی، بیوتکنولـوژی، نانوبیوتکنولـوژی، 
بیوفیزیک، بیوشیمی، سـلولی و مولکولی و تمام علوم مرتبط با زیست شناسی 
از جمله محورهای همایش اسـت که عالقه منـدان می تواننـد طرح های خود 

را در قالـب این محورهـا به دبیرخانـه همایش ارسـال کنند.
احمـدی مجد بـا بیان اینکـه همایـش در بیسـتم مهرماه برگـزار خواهد شـد، 
تصریح کـرد: بـرای ارسـال ایده ها تا بیسـت شـهریورماه زمـان باقی اسـت.

نخستین رویداد ایده های استارت آپی 
درحوزه علوم زیستی برگزار می شود:

تجاری سازی ایده های 
علوم زیستی در همایش 
استارت آپی

معـاون اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان 
اصفهان گفـت: غفلت از معماری روسـتایی 
آن را در معـرض نابـودی قـرارداده اسـت. 
احمـد دانایی نیـا در گفـت و گو بـا خبرنگار 
مهر با اشـاره به اینکه طی سـالیان گذشـته 
از ظرفیت هـای موجـود در روسـتاها غفلت 
شده است، اظهار داشـت: از جمله مهمترین 
ایـن ظرفیت هـا در بحـث گردشـگری و 
میـراث فرهنگـی اسـت. وی با بیـان اینکه 
روسـتاهای کاشـان و اسـتان اصفهـان 
سرشـار از آثـار فرهنگـی و بافـت منحصـر 
به فرد اسـت، ابـراز داشـت: غفلـت از بافت 
و معماری روسـتایی در سطح اسـتان باعث 
شـده اسـت کـه در معـرض نابـودی قـرار 
بگیـرد. معـاون اداره کل میـراث فرهنگـی 
اسـتان اصفهان بـا اشـاره به اینکه سـاخت 
و سـازهای غیرمجاز معمـاری روسـتایی با 
نشانه گرفته اسـت، تصریح کرد: در صورت 
ادامـه این رونـد می تـوان گفت تا ۱۰ سـال 

آینـده معمـاری روسـتایی در شهرسـتانی 
مثل کاشـان وجـود نخواهـد داشـت. وی با 
بیان اینکه بازدید از روسـتاهای شهرسـتان 
کاشـان و مشـاهده ملمـوس مشـکالت و 
چالش هـای موجـود را پیگیـری می کنیـم، 
خاطرنشـان کـرد: برخـی از ایـن روسـتاها 
مثل پنـداس و نشـلج را می توان بـه عنوان 
روسـتای هـدف گردشـگری نیز برشـمرد. 
دانایـی نیـا در بخـش دیگـری از سـخنان 
خـود بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای روسـتای 
پنداس از بخش برزک شهرسـتان کاشـان 
به منظور ترویج و توسـعه گردشگری گفت: 
بودجـه ای بـرای ثبت ملـی بافت روسـتای 
پنـداس در نظـر گرفتـه شـده اسـت. وی با 
اشـاره بـه اینکـه ثبـت ملی یـک روسـتا به 
نفـع کل مجموعـه آن اسـت، افـزود: ایـن 
موضـوع باعـث می شـود تـا اتفاقاتـی کـه 
بـرای بافت هـای تاریخـی برخـی دیگـر از 

روسـتاها رخ افتـاده اسـت تکرار نشـود.

مدیـر منطقـه ۱۲ شـهرداری اصفهـان از 
اختصـاص حـدود ۴۸ میلیارد ریـال اعتبار به 
پروژه هـای محله محور محمودآبـاد خبر داد.

علی اکبر رسـالت بـا اعـالم این خبـر گفت: 
محلـه محمودآبـاد بـا مسـاحتی حـدود ۸۱ 
هکتـار، جمعیتـی حـدود ۵۵۰۰ نفـر دارد و 
تراکـم جمعیتـی آن ۶۹ نفر در هکتار اسـت.

او بـا بیـان اینکـه مسـیر دسترسـی محلـه 
محمودآبـاد بـه مرکـز شـهر اصفهـان 
طوالنـی اسـت، ادامـه داد: مجـاورت ایـن 
محله بـا کارخانه هـای سـنگ بری و تبعات 
زیسـت محیطی و آالیندگی این کارخانه ها، 
مشـکالتی را بـرای سـاکنان محلـه ایجـاد 

کـرده اسـت.
مدیر منطقه ۱۲ شـهرداری اصفهـان با بیان 
اینکه سـرانه فضای سـبز محله محمودآباد 
مناسـب اسـت، خاطرنشـان کرد: این محله 
بـه لحـاظ برخـورداری از مراکز ورزشـی نیز 
وضعیـت مناسـبی دارد امـا بـه دلیـل اینکه 

اکثـر بافـت محلـه محمودآبـاد روسـتایی 
اسـت، معابـر آن نیازمنـد روکش آسـفالت و 

پیاده روسـازی اسـت.
او عـدم برخـورداری ایـن محله از انشـعاب 
گاز را از مشـکالت آن دانسـت و افزود: برای 
پروژه هـای محله محـور ایـن محلـه، حدود 
۴۸ میلیـارد ریال اعتبـار در نظر گرفته شـده 
اسـت که برخـی از آنهـا شـامل نوسـازی و 
بازسـازی جداول و پیاده روهای با هزینه ۸.۵ 
میلیـارد ریـال، احداث شـبکه دفـع آب های 
سـطحی معابـر بـا هزینـه ۵ میلیـارد ریال، 
مسـاعدت در تکمیـل ذکرخانـه بـا اعتبـار 
۳ میلیارد ریـال و ترمیـم و روکش آسـفالت 

معابر بـا اعتبـار ۲۰ میلیـارد ریال اسـت.
او خاطرنشان کرد: پروژه بهسـازی محدوده 
و اصالح پـارک محمودآباد هم بـا اعتبار ۱۲ 
میلیارد ریالی شـهرداری این منطقه توسـط 
سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز در حـال 

بررسـی است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

 غفلت از معماری روستایی آن را
در معرض نابودی قرار داده است

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خبر داد:

اختصاص حدود ۴۸ میلیارد ریال 
اعتبار به پروژه های محمودآباد
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون 
از مجموع یک هزار و ۶۰۰ نیاز فناورانه بنگاه های 
کوچک و متوسط کشور که با کمک مشاوران و مدیران 
شرکت های دانش بنیان شناسایی شده، بیش از ۴۰۰ نیاز 
برآورده شده است. علی رسولیان، در رویداد ملی تبادل 
فناوری بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط در سیتی 
سنتر اصفهان افزود: نیاز جدی امروز کشور، توسعه 
فناوری و افزایش دانش بنگاه های کشور و اتکا نداشتن 

به فناوری موجود و حرکت به سمت جلوست.
وی با اشاره به نامگذاری سال مبنی بر "تولید؛ دانش 
بنیان، اشتغال آفرین" ادامه داد: امروز تولید دانش 
بنیان و اشتغالزایی بعنوان نیاز جدی و واقعی جامعه ما 
شناسایی شده و مورد تاکید رهبر معظم انقالب نیز قرار 

گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: یکی 
از مشکالت بزرگ کشور در گذشته این بود که بین 
بنگاه های بزرگ و نیازهای حوزه فناوری و شرکت های 
دانش بنیان و انسان های اهل اندیشه فاصله وجود داشت 
و بسیاری از بنگاه های صنعتی بویژه بنگاه های بزرگ 
نیازهای خود را از خارج وارد می کردند، در صورتی که 
انسان های خوشفکری در کشور وجود داشتند که 

می توانستند این نیازها را در داخل تولید کنند.
وی با اشاره به برگزاری رویداد ملی تبادل فناوری 
بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط در اصفهان بیان 
کرد: برگزاری اینگونه رویدادها می تواند به همرسانی 
بنگاه های کوچک و متوسط با شرکت های دانش بنیان 
بدرستی کمک کند و بر اساس سوابق و اقدامات انجام 

شده در چند سال گذشته، بسیار هم مؤثر بوده است.
رسولیان خاطرنشان کرد: امروز کشور ما زیر فشار جدی 
استکبار قرار دارد و دشمنان با تمام توان درتالشند تا 
اقتصاد ما را با مشکل مواجه کنند و جلوی رشد ما را 
بگیرند اما بسیاری از نیازها در داخل تأمین می شود و 
بسیاری از کاالهایی که در گذشته کسی فکر تولید آنها 

را نمی کرد امروز در کشور تولید می شود.
وی افزود: امروز جوان ها و انسان های خوشفکر و با 

استعداد، اساتید دانشگاه و فعاالن اقتصادی کشور 
توانسته اند در این مسیر به موفقیت های بزرگی دست 

پیدا کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تبریک بیست 
و یکم مرداد بعنوان "روز صنایع کوچک" به همه 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی ابراز امیدواری کرد که 
همه ارکان حاکمیت و تصمیم گیری کشور به سمت و 

سوی تولید حرکت کنند.
وی گفت: دانش بنیان شدن در چند سال گذشته در حال 
تبدیل شدن به تفکری غالب در کشور است و نگاه به 
صنایع کوچک متفاوت شده و امروز دنیا نیز به این سمت 
رفته و هر کشوری که پیشرفت خوبی بویژه در حوزه 
اشتغال داشته، بر روی "اس ام ای")ها( و بنگاه های 
کوچک و متوسط سرمایه گذاری ویژه کرده است که 
از جمله می توان به کشورهای آسیای جنوب شرقی و 

آلمان، ُکره و ترکیه اشاره کرد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران ادامه داد: هر بنگاه کوچک در اصفهان با یک لیتر 
بر ثانیه آب ۲۰۰ شغل ایجاد می کند که این امر نشان 
می دهد این بخش از ارزش بسیار باالیی برخوردار است.

وی بیان کرد: الگوهایی که امروز ما در کشورمان استفاده 
می کنیم، بیشتر جهانی است که توسط سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد )UNIDO( اجرا و به نوعی در ایران 
بومی سازی شده است و ضرورت دارد که بتوانیم این 
موارد را در کشورمان پیاده و با کمک آنها به توسعه 

صنعت کمک کنیم.
رسولیان اضافه کرد: مشکالتی در صنایع کوچک 
کشور وجود دارد که باید با کمک بخش دولتی، 
نیم آنها را مرتفع  تشکل ها و بخش خصوصی بتوا
کنیم که مهمترین این مشکالت فضای نامناسب 
کسب و کار کشور است که رتبه های خوبی را در این 
زمینه نداریم و بنگاه های کوچک و متوسط هم تحت 
تأثیر جدی این فضا قرار می گیرند و وقتی این بنگاه ها 
با مشکالتی نظیر مالیات، تأمین اجتماعی، شهرداری 
و شرکت شهرک ها مواجه می شوند در روند تولید نیز با 

مشکل مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه باید ُرتبه فضای کسب و کار در کشور 
ارتقا پیدا کند، اظهار داشت: دولت بویژه دولت سیزدهم 
در این مسیر قدم های جدی برداشته و وزارت اقتصاد، 
کارهای خوبی را شروع کرده و مجوزهای کسب و کار در 

حال الکترونیکی شدن است.
رسولیان تصریح کرد: به تقریب، همه فرآیندها در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در حال الکترونیکی شدن است 
و فرآیند واگذاری زمین در شرکت شهرک های صنعتی 
نیز الکترونیکی شده و سرمایه گذاران دیگر در این زمینه 
ُمعطل و گرفتار دریافت امضاهای طالیی و تصمیمات 

افراد نخواهند شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بیش از ۵۵ 
فرآیند در مجموعه شهرک های صنعتی کشور تعریف و 
اقدامات الزم در مورد آن انجام شده است و در تالشیم 
تا در سالجاری تمام امور را بصورت الکترونیکی انجام 
دهیم که این امر می تواند بخشی از فضای کسب و کار 

را اصالح کند.
از  اقتصادی  شاخص های کالن  کرد:  بیان  وی 
موضوع های مهم دیگر است که تورم بر بنگاه های 
اقتصادی تأثیر جدی دارد و تمام تالش دولت بر این است 
تا بتواند فضای اقتصادی را تثبیت کند زیرا تثبیت فضای 
اقتصادی به برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی کمک 
بسیاری می کند و بویژه بنگاه های کوچک و متوسط را از 

مواجهه با چالش های سنگین نجات می دهد.
رسولیان افزود: زیرساخت های مورد نیاز این بنگاه ها 
یکی دیگر از موارد مبتالبه آنهاست زیرا خدماتی از جمله 
آب، برق و گاز و سایر خدمات که ارائه می شود برای آنها 

گران تمام می شود.
وی اضافه کرد: یکی از سیاست های ما در سازمان صنایع 
کوچک این است که بتوانیم برای شرکت های دانش 
بنیان و بنگاه های کوچک، کارگاه هایی را در شهرک ها 

ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بیش از هزار و ۶۰۰ کارگاه ۲۰۰ تا 

۳۰۰ متری در یکسال گذشته در کشور ایجاد و توافق 
خوبی هم با معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری 
امضا شده است تا در شهرک های فناوری موجود 
بتوانیم کارگاه هایی را برای شرکت های دانش بنیان 
و شرکت های فناور ایجاد کنیم که در این زمینه در 
اصفهان هم هفته گذشته تفاهمنامه ای به امضا رسید و 
۵۰ کارگاه در شهرک فناوری استان بصورت مشارکتی 

احداث خواهد شد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران گفت: مشکل تأمین مالی برای بنگاه های کوچک 
و متوسط از دیگر مشکالت آنها محسوب می شود که 
بدلیل هزینه باالی تولید در داخل که در سطح جهانی 
هم قیمت مواد اولیه ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده، سرمایه 

در گردش بنگاه ها نیز بشدت افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: برای تأمین مالی بنگاه ها باید راهکار 
اساسی اندیشیده شود و سهم بخش صنعت از تسهیالت 

بانک ها افزایش پیدا کند.
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رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به اقدامات 
مثبتی که درباره الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون های 
تخصصی مجلس صورت گرفته، قرار است این الیحه به زودی به صحن علنی مجلس 
برود. فاطمه قاسم پور افزود: فرایند بررسی الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی به پایان رسیده است و در 

کمیسیون تخصصی، وضعیت بررسی نهایی و تکمیل شده دارد.
وی تصریح کرد: موضوعی که درباره این الیحه وجود دارد این است که پیشنهاد داده 
شده مواردی به الیحه اضافه شود؛ جلسه ای در هفته های آینده در کمیسیون های 

تخصصی خواهیم داشت تا این اقدام انجام و سپس به صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی تحویل داده شود. قاسم پور ادامه داد: پیش بینی ما این است که در هفته های 
آینده اقدامات نهایی مرتبط با این الیحه انجام شود تا با این اقدامات جدی که انجام شده 
است، در صحن علنی مجلس شورای اسالمی برای تکمیل شدن در دستور کار قرار 

گیرد چون فرایند بررسی آن تمام شده است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی درباره پیش بینی زمان 
نهایی شدن این الیحه در مجلس شورای اسالمی و اینکه چه زمانی به صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی خواهد رفت، اظهارداشت: امیدواریم با تالش هایی که در 

کمیسیون های تخصصی برای به نتیجه رسیدن این الیحه انجام شده است در آینده ای 
نزدیک و شاید هفته های آینده در صحن علنی مجلس مطرح و در نهایت به تصویب 

برسد تا در نهایت زمینه اجرایی پیدا کند.
همچنین الیحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت 
نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد 
مربوطه اعالم کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ الیحه حمایت از زنان در برابر 
خشونت در قوه قضاییه ماند و نهایتاً با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه 
قضاییه با عنوان الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.

الیحه حفظ کرامت 
زنان در برابر 
خشونت در راه به 
صحن علنی

رئیس فراکسیون زنان و خانواده 
مجلس خبر داد؛

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

کاراگاه ژاپنی دسته گل به آب داد؛

َمستی و پرتی!
 مریم محسنی  معمواًل قرار نیست افراد 
پلیش در خبرهای سرویس حوادث حضوری 
پررنگ داشته باشند ولی وقتی پای َمستی 
و پرتی یک کاراگاه در میان باشد، خبرساز 

می شوند.
پلیس مسـت ژاپنـی با به خـواب رفتـن در 
خیابـان اسـناد یـک پرونـده جنایـی را گم 
کرد. پلیـس ژاپن گفـت که یـک بازپرس 
)کارآگاه( در غرب این کشـور پس از مستی 
و خوابیـدن در خیابـان، اسـنادی حـاوی 
اسـامی یـک مظنون بـه ارتـکاب جـرم و 
حـدود ۴۰۰ نفـر دیگـر را در پرونـده ای که 

روی آن کار می کـرد، گـم کـرد.
گویا ایـن بازپـرس )کارآگاه پلیـس( بعد از 
اتمـام کار با دو نفـر از زیر دسـتانش به یک 
بار رفته و در نوشـیدن الکل زیاده روی کرد. 
پلیـس گفـت کـه ایـن فـرد حـدود هفت 
لیـوان نوشـیدنی از جمله آبجو و مشـروب 
تقطیـر شـده شـوچو مصـرف کـرد و پس 
از مشـایعت همکارانـش در یک ایسـتگاه 
قطار در حوالی سـاعت ۱۱ شـب در خیابان 
در حالـی که پیـاده راهـی خانه اش بـود به 

خـواب رفت.
به گفته پلیـس اسـتان هیوگـو، زمانی که 
کارآگاه ۴۹ سـاله حدود ساعت پنج صبح از 
خواب بیـدار شـد، متوجه گم شـدن کیفی 
شـد که برای حملـه اسـناد از آن اسـتفاده 

می کـرد.
پلیـس گفت ایـن اسـناد حـاوی اطالعات 
شـخصی مانند تاریـخ تولـد، آدرس خانه و 
محـل کار یک مظنون اسـت امـا این نهاد 
مشـخص نکرد کـه تاکنـون از این اسـناد 

سواسـتفاده شـده اسـت یا خیر.
نیروهـای پلیـس ژاپـن از جابجایی اسـناد 
تحقیقاتـی بـه خـارج از محـل کار بـدون 
اجازه منـع شـده اند. پلیس ژاپـن گفت که 
این بازپـرس مسـتقیماً بـدون بازگرداندن 
مـدارک به محـل کارش بـه بار رفتـه بود.

 ۴۰۰ نیاز فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط تأمین شد
معاون وزیر صمت در رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط در سیتی سنتر اصفهان:



 یلـدا توکلـی  انتقـاد تولیدکننـدگان نسـبت بـه 
هزینه های سرسـام آوری کـه فروشـگاه های زنجیره ای 
از آن ها دریافت می کننـد، این روزها بـاال گرفته و تبدیل 
به یـک معضـل شـده تـا جایی کـه طبـق گفتـه برخی 
تولیدکننـدگان، آن ها تنهـا می توانند ۴۰ درصـد از قیمت 
درج شـده بـر روی کاال را از فروشـگاه ها دریافـت کننـد 
و مابقـی صـرف هزینـه ورود بـه فروشـگاه زنجیـره ای، 
خسـارت، بازاریابـی و غیره می شـود کـه همـان مبلغ را 

هـم قسـطی و بـا دیرکـرد پرداخـت می کنند.
• مشخص نیست چقدر بازاریابی عملی شود

یـک تولیـد کننـده فعـال در حـوزه مـواد غذایـی معتقد 
اسـت کـه وضعیـت کار بـا فروشـگاه های زنجیـره ای 
بسـیار سـخت اسـت مثاًل یک واحـد تولیـدی ۲۰ بارکد 
)محصـول( را به فروشـگاه معرفی می کند که فروشـگاه 
ممکن اسـت پنج تـا از آن هـا را انتخـاب کنـد و علیرغم 
اینکه می گوینـد این محصوالت را همـراه با محصوالت 
سـایر رقبا در یک قفسـه قرار نمی دهنـد، ولی ایـن کار را 
انجام می دهند. وی می افزاید: در سـال ۱۳۹۶ فروشـگاه 
زنجیره ای شـش محصول مـا را قبـول کردند و بـه ازای 
هر کدام ۸۵ میلیـون تومـان ورودی از ما گرفتنـد. این در 
حالی اسـت که اکنون ایـن رقم بـه ۲۰۰ میلیـون تومان 
بـرای هـر بارکـد رسـیده اسـت. ورودی بـه ایـن معنـی 
اسـت که فروشـگاه زنجیره ای بـرای قبـول محصول و 
فـروش آن هزینه دریافـت می کنـد. وی متذکر شـد که 
فروشـگاه های زنجیره ای عـالوه بر هزینـه ورودی، یک 
ارزش افزوده هـم به عنوان هزینه خدمـات از تولیدکننده 
می گیرند در واقع فروشـگاه ها یک قـرار داد ترکمانچای 
با تولیدکنندگان منعقـد می کنند که بر اسـاس آن هزینه 
حمل تـا تحویل بـه انبار بـا تولیدکننـده اسـت و در زمان 
جابجایـی ایـن کاالهـا در انبـار نیـز ماهانـه ایـن هزینه 
شـارژ می شـود؛ بنابرایـن فروشـگاه هیچ هزینـه اضافی 
به عهـده نـدارد و حتی بـه ازای هـر بارکد یـک تخفیف 
اضافـی هـم از تولیدکننـدگان دریافـت می کنـد کـه 
مثاًل ممکن اسـت معـادل ۵۰ تـا ۶۰ درصد قیمـت کاال 
باشـد. فروشـگاه ها می گوینـد ایـن هزینه اضافـی برای 

بازاریابی و فروش دریافت می شـود، اما مشـخص نیست 
چقـدر بازاریابـی عملـی شـود. همچنیـن بـه گفتـه این 
تولیدکننده، "فروشـگاه ها حدود سـه ماه بعد از سـفارش 
و دریافت محصـول، هزینـه آن را پرداخـت می کنند، اما 
همان زمان هـم ورودی ابتـدای قرارداد را قسـطی از این 
پول کم می کننـد و همـان پول را هـم با تأخیـر پرداخت 
می کنند. یک مدت هم که گذشـت حتـی مبلغ نایلکس 
را بـه عنـوان هزینـه تبلیغـات از مـا دریافـت می کننـد. 
تولیدکننـدگان را هم بـه سـاختمان خـود راه نمی دهند.

باید بابت دیرکرد اقساط به بانک ها،   •
جریمه های کالن بپردازیم

یـک تولیـد کننـده دیگـر در بخـش بسـته بندی از 
تعویق فروشـگاه های زنجیـره ای در پرداخـت مطالبات 
تولیدکننـدگان گالیـه کـرد و گفـت: فروشـگاه های 

زنجیـره ای بـا تولیدکننـدگان قـرارداد دو ماهـه دارنـد، 
امـا پنـج مـاه اسـت کـه پـول محصوالتـی کـه از ایـن 
تولیدکننـده خریده اند، پرداخـت نکرده انـد. این وضعیت 
بـه تولیدکننـدگان آسـیب جـدی وارد می کنـد، چـرا که 
آن هـا بایـد بابـت دیرکـرد اقسـاط خـود بـه بانک هـا، 
جریمه هـای کالن بپردازنـد. این تولیدکننـده همچنین 
می گویـد کـه فروشـگاه های زنجیـره ای بـا پول هـای 
تولیدکننـدگان کارهای اقتصـادی متفـاوت و طرح های 
توسـعه ای اجـرا می کننـد و سـود می برند یـا بدهی های 
خـود را پرداخـت می کننـد. فروشـگاه های زنجیـره ای 
به نوعـی مـا را گـروگان گرفته انـد و حتـی نمی توانیم از 
آن ها شـکایت یـا بـا آن هـا برخـورد تنـد کنیم. چـرا که 
بـا کوچک تریـن اتفاقـی، فروشـگاه ها اختالف حسـاب 
یـک طرفـه می زننـد و می گوینـد بایـد ایـن اختـالف 

حسـاب را حل کنیـد. یعنـی تولیدکننـده طلبکار اسـت، 
امـا فروشـگاه ها پول هایـی کـه تاکنـون پرداخـت کرده 
را منظـور می کننـد، اما رسـید بـار جدیـد تولیدکننـده را 
نمی زننـد و در نهایـد می گوینـد شـما بدهـکار هسـتید. 
در ایـن شـرایط تولیدکننـده باید دو مـاه دوندگـی کند تا 
اختالف حسـاب را حـل کنـد و بنابراین دو مـاه دیگر هم 
عقـب می افتـد. او از بدهـی شـش میلیـارد تومانـی خود 
از فروشـگاهی زنجیـره ای خبـر می دهـد: بیشـتر تأمین 
کننـدگان در حـال حاضر بـا این مشـکل دسـت و پنجه 
نرم می کنند. فروشـگاه ها در یک سـایت میـزان کاالی 
فروخته شـده خـود را اعـالم می کنند که نشـان می دهد 
کاالها را فروخته اند، اما پول تولیدکننـده را در موعد مقرر 
پرداخـت نمی کنند. این وضعیت فشـار زیـادی به بخش 

تولیـد کشـور وارد می کنـد.

• تبلیغات، هزینه نسبتاً زیادی را به خود 
اختصاص می دهد

محمـد علـی خراسـانی، عضـو هیـات مدیـره اتحادیـه 
کشـوری فروشـگاه های زنجیره ای درباره علت دریافت 
ایـن هزینه هـا از تولیدکننـدگان گفـت: مبحـث تولید و 
فروش همیشـه در کنار هـم بوده و هسـت. یعنـی تولید 
بدون فـروش بـرای تولیـد کننـده محکوم به شکسـت 
اسـت و فروش بدون تولید معنایی نخواهد داشـت. یکی 
از مـوارد زیر مجموعه و تسـهیل کننده فـروش، تبلیغات 
اسـت و تأمیـن کننده هـا هـزاران میلیـارد تومـان برای 
تبلیغ محصـوالت خـود در کانال های مختلـف تبلیغاتی 
پرداخـت می کنند. عضو هیـات مدیره اتحادیه کشـوری 
فروشـگاه های زنجیـره ای بـا بیـان اینکه در سـطح بین 
الملل هـم موارد شـبیه بـه ایـن موضوعیـت دارد، گفت: 
مثـل تولید انحصـاری برنـد برای یـک فروشـگاه، تولید 
محصول تحت نـام تجـاری فروشـگاه، دریافـت هزینه 
برای اجـرای کمپین هـای فـروش و تبلیغاتی در سـطح 
فـروش دریافـت امتیـازات ویـژه از تولیـد کننـده بابـت 
حضـور در شـلف فروشـگاه و بسـیاری مـوارد دیگـر. به 
طور کلی توافقـات به صـورت دو جانبه و تأییـد دو طرفه 
بین تولیدکننده و فروشـگاه صـورت می گیـرد و اتحادیه 
کشـوری از چند و چون و کـم و کیف آن آگاه نیسـت. هر 
چند همواره پیشـنهادهای خـود را بـرای بهره گیـری از 
این پتانسـیل تبلیغاتی در قالب مشـاوره به همه طرف ها 
ارائـه داده اسـت. وی همچنیـن بـا اشـاره بـه هزینـه بر 
بودن تبلیغات گفت: بـه طور کلی تبلیغات، هزینه نسـبتًا 
زیـادی را به خـود اختصاص می دهـد. در همیـن تهران، 
هزینه حضور یـک ماهـه در برخـی از بیلبوردهـا به چند 
صد میلیـون تومـان در ماه هـم می رسـد. تولیدکنندگان 
بایـد توجه داشـته باشـند کـه حضـور در یک فروشـگاه 
زنجیـره ای بـه عنـوان یکـی از اثرگذارتریـن کانال های 
تبلیغاتی، نیاز بـه برنامه ریـزی و تدوین اسـتراتژی برای 
بهره برداری هرچه بیشـتر از حضور در شـلف فروشـگاه 
دارد کـه بـدون تدویـن اسـتراتژی تبلیغاتـی و بازاریابی 

نمی تـوان از ایـن ظرفیـت بهره مثمـر ثمـر را برد.

گونـــاگون
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مدیـر منطقـه ۵ شـهرداری اصفهـان از پیشـرفت ۹۰ درصـدی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

فرهنگسـرای ادب در حسـین آباد با اعتباری بالغ بر ۱۵۰میلیارد 
ریال خبـر داد.

احمـد رضایـی بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: فرهنگسـرای ادب 
بـا هـدف ارتقـای سـطح فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی محله 
حسـین آباد با اعتبـاری بالغ بـر ۱۵۰ میلیـارد ریـال در منطقه ۵ 

شـهرداری اصفهـان احداث شـده اسـت.
او افزود: مسـاحت زمین این مجموعـه ۳۷۰ مترمربـع، زیربنای 
آن هـزار و ۱۰۶ متـر مربـع و تعـداد طبقـات آن ۳ طبقـه روی 
پیلوت بـه عالوه یک طبقـه زیرزمین بـا زیربنـای ۲۳۶ مترمربع 

اسـت.
رضایی درباره مسـاحت سـایر طبقات این مجموعـه اظهار کرد: 
طبقات همکـف و اول هر کـدام ۲۱۶ مترمربع، طبقـه دوم ۲۱۱ 

مترمربـع و طبقه سـوم ۱۷۷ مترمربع مسـاحت دارند.
مدیر منطقـه ۵ شـهرداری اصفهـان افـزود: حجـم خاکبرداری 
برای احـداث این مجموعـه ۱۶۰۰ مترمکعب، حجـم بتن ریزی 

۴۰۰ مترمکعـب و آرماتـور مصرفی ۵۸ تن بوده اسـت.
بـه گفتـه او، فرهنگسـرای ادب امکاناتـی همچون سـالن های 
ورزشـی، کالس هـای آموزشـی و سـالن های چندمنظـوره و 

کارگاهـی را در اختیـار شـهروندان قـرار خواهـد داد. 

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 90 درصدی فرهنگسرای ادب در حسین آباد

گفـت:  اصفهـان  شـهردار 
شـهرداری اصفهـان بـر اتمـام 
شـهر  نیمه تمـام  پروژه هـای 
متمرکـز شـده اسـت و از هفتـه 
یکبـار  هفتـه  دو  هـر  آینـده 
پروژه هـای عمرانـی، فرهنگـی 
و خدماتـی را تـا پایـان سـال 

کـرد. خواهیـم  رونمایـی 
برنامـه  در  قاسـم زاده  علـی 
رادیویـی »سـالم اصفهـان« بـا 
بیـان اشـاره بـه برپایـی باشـکوه 
حضـرت  سـوگواری  مراسـم 
اباعبدهلل الحسـین )ع( در مساجد، 
حسـینیه ها و معابـر اصلی شـهر، 
افزود: پس از پایان مراسـم در روز 
عاشـورا، پاکبانان بالفاصله شـهر 
را بـه حالـت اولیـه بازگرداندنـد و 
شست وشـوی خیابان های اصلی 
مناطـق پانزده گانـه با اسـتفاده از 
خودروهـای مکانیـزه انجام شـد.

او ادامـه داد: از نیروهـای خـدوم 
و  اتوبوسـرانی  آتش نشـانی، 
خدمات شـهری کـه در ایـن ایام 
کنار مردم و دوشـادوش عزاداران 
حسـینی کمـک کردند تا مراسـم 
عـزاداری خوبـی داشـته باشـیم، 

قدردانـی می کنیـم.
• تمرکـز شـهرداری بـر 
تکمیـل پروژه هـای نیمـه 

تمـام شـهر
از  یکـی  اصفهـان  شـهردار 
اولویت هـای ایـن دوره مدیریـت 
اتمـام  بـر  را تمرکـز  شـهری 
کـه  نیمه تمامـی  پروژه هـای 
باعث کنـدی رفت وآمد یـا ایجاد 
آلودگی هـای بصـری در شـهر 
شـده اسـت دانسـت و خبـر داد: 
طبـق برنامه ریـزی انجـام شـده 
از هفته آینـده هر دو هفتـه یکبار 
پروژه هـای مختلـف عمرانـی، 
فرهنگـی و خدماتـی شـهر بـه 

بهـره بـرداری می رسـد.
او تصریـح کـرد: اغلـب ایـن 
پروژه هـا منطقه محـور هسـتند 
معابـر،  احـداث  قالـب  در  و 
آتش نشـانی،  ایسـتگاه های 
فرهنگسـراها و ورزشـگاه ها بـه 
بـه بهـره بـرداری می رسـند.

از  افتتاحیه هـا  آغـاز   •
3 منطقـه 

 قاسـم زاده با بیـان اینکـه برنامه 
افتتاحیه هـا بـا بهـره بـرداری از 
پروژه هـای منطقـه ۳ شـهرداری 
آغـاز می شـود، خاطرنشـان کرد: 
شـهروندان اصفهانـی در مناطق 
مختلف شـهر منتظـر هدایایی از 

طرف شـهرداری باشـند.
او بـا بیـان اینکـه پروژه هـای 
شـهرداری اصفهـان بـه سـه 
دسـته ابرپروژه هـا، پروژه هـای 
پروژه هـای  و  محـور  منطقـه 
محلـه محـور تقسـیم می شـوند، 
ادامـه داد: اجـرای ابـر پروژه هـا 
یـا پروژه هـای بـزرگ شـهری 
همچـون قطـار شـهری و رینگ 
چهـارم سـال ها طول می کشـد و 

هزینه هـای سـنگینی دارد.
او افـزود: پروژه هایـی همچـون 
پارکینـگ  میـدان فرزانـگان، 
تقاطـع  و  توحیـد  زیرسـطحی 
آیـت اهلل غفـاری در حـال احداث 
اسـت کـه بـا حضـور مسـتمر در 
محل پـروژه و برگزاری جلسـات 
پیگیـری، درصـدد هسـتیم تـا 
پایـان امسـال آنهـا را بـه بهـره 

بـرداری برسـانیم.

خبر روز
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آغاز رونمایی از 
پروژه های عمرانی، 
فرهنگی و خدماتی 
شهر از هفته آینده

شهردار اصفهان خبر داد:

هزینه های تولید تا فروش تولیدکننده ها را به دردسرانداخته است 

فروشگاه های زنجیره ای خاکریز مبارزه تولید و فروش!

 دریا وفایی  وزارت بهداشت کشورمان طی روزهای گذشته اعالم 
کرده است، داوطلبان رشته های علوم انسانی می توانند بدون کنکور، 
در رشته های مامایی و بهداشت مشغول به تحصیل و اخذ مدرک علوم 
پیراپزشکی شوند. این سیاست گذاری اکنون با موج گسترده ای از انتقادات 
جامعه پزشکی و اساتید و دانشجویان رشته های مختلف پیراپزشکی 

کشور مواجه است.
سـید مؤید علویـان رئیـس هیـات مدیره نظـام پزشـکی تهـران بزرگ 
در جمـع خبرنـگاران ضمـن انتقـاد از این طـرح گفـت: پذیـرش بدون 
کنکـور دانشـجو در رشـته های کاردانـی زیرمجموعه وزارت بهداشـت 
از داوطلبـان کنکور رشـته علـوم انسـانی، تصمیمی بسـیار غلـط و غیر 
کارشناسـی اسـت که مطمئنـًا نتیجه ای جـز لطمـات مـادی و جانی به 

همـراه نخواهد داشـت.
وی اضافه کرد: جای بسـی تأسف اسـت که سـکان حفاظت از سالمت 
و جـان مـردم ایران بـه دسـت عـده ای کج اندیش افتـاده که بـا طرح ها 
و نظریه هـای کاماًل غیرعلمـی و تخصصی، نسـل فردای کشـورمان را 

به نابودی بکشـانند.
علویـان گفـت: موضـوع وقتـی دردآورتـر می شـود کـه بانیـان چنیـن 
طرح هـای زیان بـاری، زمانی کـه عـوارض فاجعه بـار آن بـروز می کند 
دیگر در دسـترس نیستند که پاسـخگوی نتایج شـاهکارهای بی خردانه 

خود باشـند.
رئیـس هیـات مدیره نظـام پزشـکی تهـران بـزرگ تصریح کـرد: کدام 
عقـل سـلیمی می پذیـرد کـه جـان و سـالمت انسـان ها را بـه دسـت 
افـرادی بدهیـم کـه بـدون اندوختـه علمـِی زیربنایـی و بدون عبـور از 
فیلتـر کنکـور، وارد عرصه بهداشـت و درمان شـده اند. جهـان روزبه روز 
به سـمت تخصصی تـر شـدن و فوق تخصصی تر شـدن مـی رود و ایران 

در حـال درجا زدن اسـت.

وی اضافـه کـرد: این گونه اقدامـات عماًل می توانـد به معنای این باشـد 
کـه میـان دانش آمـوزان رشـته علـوم تجربـی و علـوم انسـانی تفاوتی 
وجـود نـدارد و اصـاًل هیـچ آمـوزش زیربنایـی در مقطـع دبیرسـتان به 

دانش آمـوزان ارائـه نمی شـود.
علویان با تأکیـد بر اینکـه »پذیرش بـدون کنکـور و ورود دانشـجویان 
غیر مرتبـط، به شـاخه های پیراپزشـکی یک تهدید بسـیار جـدی برای 
حوزه بهداشـت و درمان اسـت"، از آحاد جامعه خواست تا نسـبت به این 
طرح معترض شـوند. وی اذعان داشـت: جان مردم ایران درخطر اسـت 
ازاین روی به ملـت ایران هشـیار باش می دهم کـه در آینده سـالمتتان 
در معرض خطر اسـت و اگـر امروز صـدای اعتراض خـود را بلنـد نکنید 

در آینده حتمـًا جانتـان به خطـر می افتد.
رئیـس هیـات مدیره نظـام پزشـکی تهـران بـزرگ همچنین خواسـتار 
ورود سـایر مقامات کشـوری و لشـکری به این مقوله شـد و تأکید کرد: 
از دلسـوزان کشـورمان می خواهـم که متولیـان و سیاسـت گذاران نظام 

سـالمت را نصیحـت کنند که جـان مـردم را ملعبه خـود قـرار ندهند.
• اقداماتی که باعث افت کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی 

می شود ممنوع
مجیـد حاجـی فرجـی رئیـس انسـتیتو تغذیـه کشـورمان نیـز در ایـن 
خصـوص گفتـه اسـت: اوایـل مردادماه مطلـع شـدیم که برخی شـعب 
دانشـگاه آزاد اقـدام بـه توزیـع اعالمیـه ای مبنـی بـر امـکان ثبت نـام 
از داوطلبـان برخـی رشـته ها نظیـر تغذیـه، بـدون نیـاز بـه شـرکت در 
کنکـور سراسـر نموده انـد. ازآنجاکـه بی شـک ایـن قضیـه موجـب 
اخـالل در کیفیـت تحصیلـی دانشـجویان این رشـته می شـود موضوع 
به هیئـت بـورد )ممتحنه و ارزشـیابی( رشـته تغذیـه، معاونت آموزشـی 
وزارت بهداشـت، رؤسـای گروه هـای تغذیـه سراسـر کشـور و گـروه 
بهداشـت و درمان مجلس شورای اسـالمی منعکس شـد و خوشبختانه 

اسـتدالل های ارائه شـده موردقبـول مراجـع قانونـی قـرار گرفـت و 
مقرر شـد ثبت نـام در مراکز دانشـگاهی کـه مجـوز دریافـت نکرده اند، 

متوقـف شـود.
وی بابیـان اینکـه »فارغ التحصیـالن ایـن رشـته دارای کارت نظـام 
پزشـکی هسـتند« یـادآور شـده اسـت: همچنیـن فارغ التحصیـل ایـن 
رشـته می توانـد در بیمارسـتان ها، مراکـز بهداشـت، مراکـز تحقیقاتـی 
مثل انسـتیتو تحقیقات تغذیـه ای و صنایع غذایی کشـور فعالیـت نماید. 
مداخـالت آن هـا در حـوزه سـالمت از حساسـیت و اهمیـت بسـیاری 
برخوردار اسـت و اثـرات آن بسـیار فراگیر اسـت. بـه همین جهـت باید 
گام به گام به سـمت ارتقاء سـطح تحصیلـی فارغ التحصیالن این رشـته 
حرکـت کنیـم و از هرگونـه اقدامی کـه ممکن اسـت منجر بـه کاهش 

افت کیفیـت خدمـات شـود پرهیـز گردد.
سـید علی کشـاورز مدیر گروه تغذیه بیوشـیمی دانشـگاه علوم پزشکی 
تهران هـم ضمن تأییـد پیگیری هـای الزم بـرای توقف ثبت نـام بدون 
آزمـون سـالمت گفتـه اسـت: کارشـناس تغذیـه زمانـی قابلیـت ارائـه 
خدمـات مراقبت هـای تغذیـه ای را دارا خواهنـد بـود کـه مهارت هـای 
متناسـب و به روز را در فضای آموزشـی دانشـگاه ها دریافت کرده باشند.

گفتنـی اسـت، برخـی از اسـاتید و تعـداد بسـیاری از دانشـجویان و 
فارغ التحصیـالن سـایر رشـته های پیراپزشـکی نیـز نسـبت بـه 
طرح"پذیرش بدون کنکور رشـته های علوم انسـانی در حوزه بهداشـت 
و درمـان" واکنش نشـان داده انـد و مراتـب اعتراض خـود را بـه مراجع 

ذی ربـط اعـالم کرده انـد.

یک بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه شهر اصفهان 
توانسته جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان را به یک 
برند بین المللی در جهان معرفی کند، گفت: انتقال این جشنواره 

از اصفهان، به برند بودن آن لطمه می زند.
 حبیب دهقان نسب اظهار کرد: جشنواره بین المللی فیلم کودک 
و نوجوان از کارکردهای مثبت فرهنگی، تربیتی و آموزشی 
الزم برای کودکان و نوجوانان برخوردار است و به همین دلیل 
باید همچون سایر جشنواره های بین المللی کشور تقویت شود.

او با بیان اینکه در سال های اخیر تولیدات سینمایی کودک و 

نوجوان بسیار اندک شده و کارگردانان تمایل چندانی برای 
ساخت فیلم کودک و نوجوان ندارند، تأکید کرد: برگزاری 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان می تواند عامل محرک برای 
تولیدات سینمایی در این حوزه باشد، ضمن اینکه فضای 
رقابتی سالم و ارزیابی خوبی را برای تولیدات سینمایی کودک 

فراهم می آورد.
دهقان نسب انجام یک بازنگری در سیاست های این جشنواره 
را یک ضرورت دانست و تأکیدکرد: این جشنواره باید ارتباط 
خود را با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تقویت 

کند و از ظرفیت این کانون برای سیاست گذاری و برگزاری 
جشنواره استفاده کند.

• اهمیت برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
در شهر اصفهان

این فارغ التحصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر افزود: انتقال 
جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوان از اصفهان به 
شهرهای دیگر یک آسیب بزرگ به جشنواره است زیرا 
اصفهان توانسته است این جشنواره را در سطح جهان به عنوان 

یک برند بین المللی مطرح کند.

او انتقال این جشنواره به شهرهای دیگر را باعث آسیب زدن 
به برند آن دانست و افزود: در کجای جهان شاهد هستیم که 
مکان جشنواره ها و رویدادهای بین المللی تغییر پیدا کند؟ اگر 
متولیان این جشنواره قصد انتقال آن را بر مبنای نگاهی عادالنه 
دارند انتقال جشنواره از شهری به شهر دیگر عدالت نیست، بلکه 
عدالت این است که همچون جشنواره بین المللی فیلم فجر که 
محوریت برگزاری آن یک شهر است، مکان برگزاری تغییر 
نکند و تالش شود فیلم های این جشنواره هم زمان در تمام 

سینماهای کشور اکران شود.

گالیه رئیس نظام پزشکی تهران از پذیرش بدون کنکوِرعلوم انسانی ها در حوزه بهداشت و درمان:  

صیانت از سالمت آینده ضروری است  

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

قائم مقام مدیرمسئول: محمد حسین محزونیه
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

بازیگر سینما و تلویزیون درباره جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان:

انتقال جشنواره از اصفهان به برند آن لطمه می زند
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