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بیست و یکمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان برگزار شد:

تشریح سناریوهای فضای کسب و کار استان تا افق ۱۴۰۸

The best places 
to visit in 
Moscow

5

هشدار بازرس کل استان اصفهان:

بارگزاری های جدید روی زاینده رود باید متوقف شوند
2

ــا   ــل ب ــه تعام ــدی نیســت ک ــه تردی ــن نکت در ای
ــت. ــهرداری اس ــت ش ــز موفقی ــهروندان رم ش

ــاه و  ــرای رف ــهرداری ها ب ــداف ش ــه اه ــه ک البت
آســایش شــهروندان اســت امــا آبادانــی هرچــه 
بهتــر محــات نیازمنــد تعامــل و همــکاری 
شــهروندان با شــهرداری اســت، زیرا شــهرداری 
ــداث  ــه اح ــات در زمین ــه خدم ــا ارائ ــه ب در رابط
فضــای ســبز، جــدول گــذاری و آســفالت و 
ســایر اقدامــات عمرانــی مشــارکت همــه جانبــه 
را می طلبــد. در دیگــر ســو و از آنجایــی کــه 

ــه  ــن اســت ک ــر ای ــواره ب ســعی شــهرداری هم
ــات  ــه خدم ــا ارائ ــه ب ــرد در رابط ــن عملک بهتری
شــهری به شــهروندان داشــته باشــد الزم اســت 
ــه  ــان هم ــهری و در کنارش ــران ش ــه مدی هم
ــن  ــر ای ــعی ب ــادی س ــزم جه ــه ع ــهروندان ب ش
ــوی  ــه س ــهر را ب ــد ش ــه بتوانن ــد ک ــه دارن نکت
ــع آگاه  ــد. در واق ــش ببرن ــعه پی ــی و توس آبادان
ســازی شــهروندان و تعریــف پروژه هــا و مــکان 
ســنجی آنهــا بایــد بــه درســتی انجــام شــود تــا 
پــول بیت المــال اســراف نشــود و در ایــن راســتا 

ــرای  ــانه و ب ــد کارشناس ــهر بای ــای ش پروژه ه
ــور  ــن منظ ــه همی ــد. ب ــد باش ــهر مفی ــده ش آین
ــی و  ــهرپژوهان پویای ــاد ش ــه اعتق ــه ب ــت ک اس
ــرمایه  ــن س ــهری بهتری ــاط فعاالن حوزه ش نش
ــهری  ــران ش ــت و مدی ــرای مدیریت شهرهاس ب
ــه  ــه ب ــه و توج ــا تکی ــد ب ــهرها می توانن کانش
ــت  ــان در جه ــش بنی ــت شــرکت های دان ظرفی
پویایــی اقتصاد شــهری، جــذب ســرمایه گذاری 
ــول  ــی و تح ــای اساس ــات گام ه ــدور خدم و ص

ــد. ــی بردارن آفرین

نوشین رواقی
سرمقالـــه
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تعامل و همکاری شهروندان با شهرداری گامی در اتوباِن آبادانی
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با عاملیت بانک کشاورزی تا پایان 23 مرداد ماه انجام گرفت؛

 خرید گندم تضمینی از کشاورزان
استان اصفهان

11 خودرو از طرح های پیش فروش، فروش فوق العاده و فروش فوری خارج شده اند؛

 بورسـی ترین
روزهای خــودرو

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی:

 غربالگری جنین ممنوع نشده
و اختیاری است

6

6

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

 ذوب آهن در 6 ماه، 12 محصول جدید
تولید کرده است

چهره روز

تهیه کننده برنامه تلویزیونی »عشق شورانگیز ما«:

حمایت شهرداری اصفهان از 
فعالیت های فرهنگی قابل توجه است
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تهیه کننده برنامه تلویزیونی »عشق شورانگیز ما« گفت: سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از فعالیت های 

فرهنگی حمایت قابل توجهی دارد.

منبع: ایرنا

 آگهى مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان شــهرضا در نظر دارد یک باب مغازه از موقوفه علــى اکبر و عالم خانم 
حمیدى واقع درخیابان ولیعصر غربى، مابین فرعــى 5 و 7 یک باب مغازه از موقوفــه دکتر جواد نوربخش، 
واقع در بلوار شــهید همت، جنب خانقاه، یک باب مغازه از مســجد باغملى واقع در بازارچه، آقاعلى جنب مسجد باغملى، 
یک باب مغــازه مربوط به موقوفه رضا واقــع در بلوار آیت اله مطهرى، نبــش فرعى 45 و یک باب انبــار از موقوفه کربالئى 
حســن واقع در خیابان اردیبهشــت فرعى 36 را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان مــى توانند از تاریخ 
1401/5/26 الى 1401/6/10 از محل بازدید و جهت کســب اطالعات بیشــتر به اداره اوقاف مراجعه و یا با شــماره تلفن هاى 
53243264-53227246 تماس حاصل فرمایند. تاریخ بازگشــایى پاکــت ها و برگزارى مزایده روز شــنبه 1401/6/12 

خواهد بود.
فرهاد عرب بافرانى- رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا شناسه: 1366299

حمیدى واقع درخیابان ولیعصر غربى، مابین فرعــى 

 آگهى مناقصه
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

شرکت تولیدات پتروشیمى قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب 
کارکنان خود را از تاریخ 1401/7/1 به مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید. 
متقاضیان محترم مى توانند جهت اخذ مدارك و شرایط شرکت در مناقصه همراه 
با معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت و کارت شناسایى معتبر از تاریخ 
1401/5/25 لغایت 1401/6/5 به آدرس: گلپایگان، کیلومتر 10 جاده خمین، مجتمع 

تولیدات پتروشیمى قائد بصیر، واحد ادارى مراجعه نمایند.
همچنین در صورت نیازبه کســب اطالعات تکمیلى از ساعت 8:00 لغایت 16:00 با 
شماره تلفن 57382362-031 واحد ادارى تماس حاصل نمایند. ضمنا شرکت در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

   021 - 88016649     -  88356308
031 - 32274793   -   32274792        

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

است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟



در شـــهر

Isfahan News
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معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: دانشگاه های بزرگ و برتر کشور به 
دلیل برخورداری از زیرساخت های مناسب 
در سرعت بخشی و جهت دهی به اجرای 
طرح تحول آموزش عالی نقش ارزنده و 

بسزایی دارند.
قاسم عموعابدینی در نشست علمی آموزشی 
شورای دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: 
دانشگاه های بزرگ بدلیل برخورداری از 
زیرساخت هایی که در ۴۰ سال گذشته کسب 
کردند توانمندی مناسبی برای اجرای طرح 
تحول آموزش عالی دارند و باید این توانمندی 
در دانشگاه های نوپا و در حال توسعه ایجاد 

شود.
وی در این جلسه با اشاره به اهداف و جزییات 
طرح تحول آموزش عالی، اظهار داشت: ما 
چهار چالش عمده را در مجموعه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها شناسایی 
کردیم که با اجرای این طرح باید برطرف شود.

وی با بیان اینکه این چالش ها در زمینه های 
مختلف فرهنگی، آموزشی، فناوری، پژوهشی 
و مباحث حکمرانی دانشگاه هاست، اضافه 
کرد: الزم است برنامه های متناسب با این 
طرح تحول در دانشگاه ها در بخش های 
مختلف به گونه ای که قابل سنجش باشد و 
بتواند چالش های موجود را برطرف کند، تهیه 

و اجرایی شود.
عموعابدینی ارتباط صنعت و دانشگاه، مسائل 
فرهنگی و دیپلماسی علمی و فرهنگی را از 
چالش های دانشگاه ها خواند و گفت: دانش 
آموختگان دانشگاهی باید به گونه ای تربیت 
شوند که بتوانند نیازهای جامعه و صنعت را 

حل کنند.
وی خاطرنشان کرد: برنامه هایی که در هر 
یک از دانشگاه ها برای اجرایی شدن طرح 
تحول آموزش عالی تدوین می شود مانند هم 
نیست بلکه در دانشگاه های کوچک و بزرگ و 

جامع و صنعتی باهم تفاوت دارد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته راهبردی طرح 
تحول آموزش عالی در وزارت علوم و برنامه 
ریزی برای هدایت اجرای این طرح اظهار 
داشت: برش بخش آموزش در طرح تحول 
مشخص و به همه دانشگاه ها ابالغ شده 

است.
معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه تا 
کنون ۱۰ دانشگاه برنامه خود را برای طرح 
تحول مشخص کردند، اضافه کرد: چهار 
دانشگاه توافقنامه خود را در این زمینه امضا 
کردند و ارزیابی ما این است که ۲ تا سه ماه 
آینده ۵۰ تا ۶۰ درصد دانشگاه ها طرح تحول 

خود را آماده امضا خواهند کرد.
عموعابدینی با اشاره به اینکه دانشگاه ها باید 
مشخص کنند که برای هر یک از راهبردهای 
سند تحول آموزش عالی در دولت سیزدهم چه 
نیازهایی دارند و چه اقداماتی انجام می دهند، 
تاکید کرد: این طرح، اساس توسعه علمی 
و تمدن سازی در نظام آموزشی عالی و گام 
دوم انقالب است و هدف آن نقش آفرینی در 
تمدن نوین اسالمی و حرکت بر اساس و رو 

به جلوست.

سرعت بخشی به طرح 
تحول آموزش عالی توسط 

دانشگاه های برتر

معاون وزیر علوم مطرح کرد:

اخبـار اصفهـان  کارگاه انتقـال تجربـه 
قصه گویی بـه مربیگری مصطفـی جعفری 

خوزانـی؛ نمایشـنامه نویس، داسـتان نویس 
جشـنواره های  برگزیـده  قصه گـوی  و 

حضـور  بـا  قصه گویـی  لمللـی  بین ا
تعـدادی از کتابـداران عالقه منـد اسـتان 
اصفهـان، در کتابخانـه عمومـی صائـب 
برگزار شـد. همزمـان بـا برگـزاری دومین 
دوسـاالنه قصـه گویـی »نهـال امیـد« 
نهـاد کتابخانه هـای عمومـی کشـور، روز 
۲۲ و ۲3 مـرداد مـاه کارگاه انتقـال تجربـه 
قصه گویی بـه مربیگری مصطفـی جعفری 
خوزانـی، نمایشـنامه نویس، داسـتان نویس 
جشـنواره های  برگزیـده  قصه گـوی  و 
بین المللـی قصه گویـی بـا حضـور تعدادی 
از کتابـداران عالقه منـد اسـتان اصفهـان 
در کتابخانـه عمومـی صائـب برگـزار شـد. 
در ایـن گارگاه انتقال تجربه، سـعی شـد به 
طور فشـرده بـا تکنیک های جدیـد آموزش 

به عنـوان یـک تسـهیلگر، خلـق، پرداخت 
و اجـرای قصـه بـا کتابـداران منتخـب 
اسـتان اصفهـان تمریـن شـود. در انتهـای 
ایـن نشسـت مصطفـی جعفـری خوزانـی 
گفـت: امیـدوارم برگـزاری کارگاه انتقـال 
تجربـه قصه گویـی بـه آفرینـش قصه های 
خـوب و حضـور پررنگ کتابـداران اسـتان 
اصفهـان در دومین دوسـاالنه قصـه گویی 
»نهـال امیـد« و ترویـج این هنـر در بخش 
کـودک کتابخانه هـای عمومـی اسـتان 
بیانجامـد. گفتنی اسـت، دوسـاالنه »نهال 
امیـد« در دو بخـش قصه گویـی صحنه ای 
و قصـه گویـی دیجیتـال و در سـه سـطح 
 ملی، منطقـه ای و اسـتانی تا 3۱ مـرداد ماه

برگزار می شود.

همزمان با برگزاری دومین دوساالنه قصه گویی نهال امید؛

گارگاه انتقال تجربه قصه گویی در کتابخانه عمومی صائب اصفهان برگزار شد

مسـوول اجتماعی سـپاه صاحب الزمان )عج( اسـتان 
اصفهـان از اجـرای طرح هـای پنجگانـه کرامـت در 

۱۰۴ محله اسـتان اصفهـان خبر داد.
سـرهنگ پاسـدار ناصر چاوشـی در جمع خبرنگاران 
مسـأله محـوری و پیامدمحـوری را ۲ راهبـرد 
فعالیت هـای اجتماعـی بسـیج دانسـت و گفـت: 
طرح هـای اجتماعـی بسـیج مبتنـی بـر رصـد و 
برآوردهـای آسـیب های اجتماعـی و شناسـایی 
مسـائل دارای اولویت اجرا می شـود و از سـوی دیگر 
الزم اسـت ایـن طرح هـا پیامـد و نتایـج ملمـوس 

داشـته باشـد.
وی ادامـه داد: کاهـش اعتیـاد، افزایـش ازدواج، 
فرهنگ سـازی در خصـوص افزایـش جمعیـت، 
کاهـش طـالق و تحکیـم بنیـان خانـواده، حاشـیه 
نشـینی، ایجاد شـور و نشـاط اجتماعی و امید آفرینی 
و مبـارزه بـا ناهنجاری هـای اجتماعـی از جملـه 
بی حجابـی از جملـه مسـائل دارای اولویـت در حوزه 

اجتماعـی هسـتند.
مسـئول اجتماعـی سـپاه حضـرت صاحـب الزمـان 
)عـج( اسـتان اصفهـان خاطرنشـان کـرد: در همین 
راسـتا طرح هـای کرامـت از سـال گذشـته در ۱۰۴ 
محله با جمعیتـی حدود ۹۵۰ هـزار نفر کـه عمدتًا در 
حاشـیه شـهر سـاکن هسـتند اجرا می شـود و از این 
تعداد ۲۲ محله در حاشـیه شـهر اصفهان قـرار دارند.

وی ادامـه داد: طرح هـای کرامـت در پنـج عرصـه 
فرهنگـی و اجتماعـی، بهداشـت و درمـان، ایجـاد 
اشـتغال پایـدار، عمـران و سـازندگی و امنیـت مردم 

پایـه دنبـال می شـود.
چاوشـی بـه برنامه هـای بسـیج در حـوزه ازدواج، 
جمعیت و تحکیـم بنیان خانواده اشـاره کـرد و گفت: 
در این راسـتا دومین طرح ازدواج آسـان در خصوص 
فرهنـگ سـازی و تسـهیل ازدواج آسـان بـا هـدف 
کمک به افزایش کمـی و کیفی ازدواج هـا و فرهنگ 
سـازی برای ازدواج آسـان در سـطح اسـتان در حال 

اجرا اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه نبایـد ازدواج هیـچ زوجـی بـه 
خاطـر جهیزیـه بـه تأخیـر افتـاد، افـزود: در همیـن 
راسـتا طرح جهیزیـه از سـال ۹۸ در راسـتای ترویج 
فرهنـگ ازدواج آسـان در دسـتور کار قـرار گرفته و 
در ایـن مدت یـک هـزار ۶۵۰ سـری جهیزیـه با ۲۰ 
قلـم کاالی اساسـی تولید داخل و در سـطح اسـتان 
توزیع شـد و افـراد بـا داشـتن عقدنامـه و تأییـد نیاز 
از سـوی دسـتگاه های مسـوول، فـارغ از اینکـه فرد 
عضو بسـیج باشـد یا نباشـد، امـکان اسـتفاده از این 

خدمـات را داراسـت.
مسـئول اجتماعـی سـپاه حضـرت صاحـب الزمـان 
)عـج( اسـتان اصفهـان اظهـار کـرد: فعالیت شـبکه 
مشـاوران و کلینیک هـای خانـواده از سـال گذشـته 

آغاز شـده اسـت و پنج کلینیک خانواده در شـهرهای 
اصفهـان، کاشـان، لنجـان، برخوار و شـاهین شـهر 
مشـغول به ارائـه خدمـات مشـاوره ای و کارگاهی در 
خصوص روابط زوجیـن، روابط فرزندان، پیشـگیری 
از اعتیـاد، تسـهیل ازدواج و تحکیـم بنیـان خانـواده 

هسـتند.
وی بـه طرح های بهداشـتی و درمانی بسـیج اسـتان 
اشـاره کرد و گفـت: ارائه خدمـات بهداشـتی درمانی 
در قالـب طرح »لبخنـد کرامـت« از ابتـدای تیرماه و 
دهـه کرامـت در 3۰ نقطـه و محـالت کرامـت آغاز 
شـده و تـا ۱۱ شـهریورماه بـه مـدت ۷۰ روز ادامـه 

خواهد داشـت.
چاوشـی اضافـه کـرد: در قالـب ایـن طـرح بـا 
بهره گیـری از ظرفیت هـای جهـادی و پزشـکان 
اسـتان انواع خدمات دندانپزشـکی، مشاوره تحصیلی 
و خانواده، روانشناسـی، مامایی، کـودکان، بازی های 
بومـی محلـی، جشـن ها و مسـابقه های مناسـبتی، 
آرایشـگری ویژه برادران، آموزش دوخـت چادر ویژه 

زنـان در ایـن مناطـق ارائـه می شـود.
وی با اشـاره بـه بازخورد خـوب این طرح هـا تصریح 
کـرد: اسـتقبال مـردم از طرح هـا بـه گونه ای اسـت 
کـه در برخـی مواقـع ۷۰۰ نفـر در یـک روز خدمات 
دریافـت کرده اند یـا ۲۰۰ نفـر در یـک روز از خدمات 
دندانپزشـکی اسـتفاده کرده اند و امیدواریـم در نیمه 

دوم سـال، بخـش دوم طرح اجرا شـود.
مسـئول اجتماعـی سـپاه حضـرت صاحـب الزمـان 
)عج( اسـتان اصفهان بـا بیـان اینکه نیروی انسـانی 
مـورد نیـاز ایـن طـرح بـه صـورت جهـادی و بـا 
بهره گیـری از ظرفیت هـای بسـیجیان و نیروهـای 
جهـادی اسـتان تأمیـن می شـود، افـزود: مـواد اولیه 
طـرح نیـز بـا همـکاری بسـیج، خیریـن و پزشـکان 
اسـتان تأمین می شـود و مـردم هیچ هزینـه ای بابت 
ایـن خدمـات پرداخـت نمی کننـد، البتـه همـکاری 
دسـتگاه های مسـوول از جملـه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی در تأمیـن امکانـات از قبیـل یونیت هـای 
دندانپزشـکی افزایـش کمـی و کیفی خدمـات مؤثر 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه خدمـات بسـیج در حـوزه مقابلـه و 
کاهش اعتیاد بـه مواد مخـدر، اظهار کـرد: در همین 
راسـتا اردوگاه کرامـت مـاده ۱۶ مبارکـه بـا ظرفیت 
۲۵۰ نفـر از مرداد ۱3۹۹ بـا هدف بازپـروری معتادان 

متجاهـر راه اندازی شـد.
چاوشـی گفـت: معتـادان متجاهـر در ایـن مراکـز 
طرف مدت 3 تـا ۶ ماه غربالگـری، سـم زدایی، توان 
افزایـی، مهارت آمـوزی را دنبال می کننـد و همزمان 
طرح صیانـت و ارتباطات خانـواده تا به منظـور پیوند 
زدن با خانـواده، جامعه پذیـری، خانواده پذیری انجام 
می شـود و پس از بازیابی جسـمی و روحـی به کانون 

جامعـه بـاز می گردند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن مرکـز ویـژه آقایـان اسـت 
گفـت: تـا کنـون یـک هـزار و ۲۲۶ نفـر از خدمـات 
مرکـز بهـره گرفته انـد و 3۰۰ نفـر در صـف انتظـار 
قـرار دارند و افـزون بر ایـن با توجـه به اینکـه برخی 
معتادان متجاهـر زن در جامعه هسـتند، هیچ مرکزی 
بـرای نگهـداری آنهـا وجـود نـدارد و الزم اسـت 
دسـتگاه های مسـوول در ایـن زمینه تمهیـدات الزم 

را پیش بینـی کننـد.
مسـئول اجتماعـی سـپاه حضـرت صاحـب الزمـان 
)عج( اسـتان اصفهان بـه برنامه های بسـیج در حوزه 
عفـاف و حجـاب و برخـی ناهنجاری هـای اجتماعی 
اشـاره کرد و ادامـه داد: عده ای اندک ولـی به صورت 
سـازمان یافته و اقدامات رسـانه ای با عقبـه جریانات 
وابسـته به بیگانگان در صدد قبح زدایـی در خصوص 
پوشـش و حجاب و عفاف دارنـد و مردم شـهید پرور 

اسـتان به این امـر راضی نیسـتند.
وی اضافـه کـرد: در همیـن راسـتا طـرح افزایـش 
نظـارت اجتماعـی و مطالبه گـری بـا تشـکیل ۲۰۰ 
گـروه تذکـر لسـانی در قالـب تفاهـم نامـه بسـیج 
نتظامـی و دادگسـتری اسـتان دنبـال  فرمانـده ا

. د می شـو
چاوشـی تاکید کرد: هدف اقدامـات ایجابی، اقناعی و 
فرهنگی از فروردین امسـال دنبال شـده اسـت و این 

گروه ها بـا اقدامـات ایجابـی از جملـه تبیین فلسـفه 
حجـاب، دعـوت افـراد بـه حجـاب از طریـق دادن 
هدیه هـای فرهنگـی و گفتگوهای دوسـتانه در صدد 

نهادینه کـردن حجـاب در جامعه هسـتند.
وی بـه بخـش دیگـری از برنامـه بسـیج در حـوزه 
حجاب و عفـاف اشـاره و تصریـح کرد: ۲۶ دسـتگاه 
متولـی حجـاب و عفـاف هسـتند؛ ولـی متاسـفانه 
برخـی بـه وظایـف قانونـی خـود عمـل نمی کنند و 
الزم اسـت مطالبه گـری مـردم از ایـن دسـتگاه ها 
دنبال شـود کـه در این حـوزه نیـز بسـیج وارد عمل 

شـده اسـت.
مسئول اجتماعی سـپاه حضرت صاحب الزمان )عج( 
اسـتان اصفهـان گفـت: بهره گیـری از ظرفیت های 
سـازمانهای مردم نهـاد حمایـت از تالش هـای ایـن 
تشـکل ها در راسـتای تحقق اهداف نظام اسـالمی و 
ارتقای شـاخص های اجتماعی از دیگـر رویکردهای 
اجتماعی سـپاه اسـتان اسـت که پیـش از ایـن وجود 

داشـته و گسـترش داده خواهد شد.
وی ادامـه داد: همچنیـن ایجـاد پلـی ارتباطـی برای 
تقویت تعامل بین دسـتگاه های رسـمی، تشکل های 
مردمـی و هم افـزا کـردن ادارات و سـازمان ها در 
راسـتای اهـداف نظام اسـالمی و اثر بخشـی بیشـتر 
در سـطح جامعه از دیمر رویکردهای اجتماعی سـپاه 

اسـتان اصفهان اسـت.

مسوول اجتماعی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:

طرحهایپنجگانهکرامتدر۱۰۴محلهاستاناصفهاناجرامیشود

مهران زینلیان در حاشیه برگزاری پنجمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک 
استان در سال جاری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق مصوبه 
جلسه امروز مقرر شد جاده کمربندی غرب اصفهان توسط راه و شهرسازی استان 

در اسرع وقت به بهره برداری برسد و بخشی از رینگ ترافیکی را تکمیل کند.
وی اضافه کرد: بهره برداری از کمربندی غرب باعث حذف حمل و نقل سنگین 

در محور اتوبان صفه و انتقال این بار ترافیکی به مسیر بعد از سپاهان شهر شود.
معاون امور عمرانی استاندار اصفهان مصوبات امروز جلسه شورای هماهنگی 
ترافیک را خوب ارزیابی کرد و افزود: یکی از موضوعات مورد بحث این جلسه، 
اتصال بزرگراه های دستجردی به کشوری و اقارب پرست به دستجردی بود 
که مقرر شد جاده راست َگرد بزرگراه دستجردی در اسرع وقت با هماهنگی 
شهرداری اصفهان و بررسی و آزادسازی زمین های متصرفه نیروی انتظامی 
و سپاه در دست اجرا قرار گیرید که بخشی از معضل ترافیکی شهر را می تواند 

حل و فصل کند.
زینلیان خاطرنشان کرد: آزادراه شرق نیز الزم بود در این جلسه مصوب شود؛ 
بخشی از این آزاد راه از منطقه حفاظت شده کاله قاضی رد می شود و این امر در 

سال های اخیر مورد مناقشه بوده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از جاده های استان در گذشته بدون رعایت 
مسائل زیست محیطی اجرا شده و این امر باعث آسیب به محیط زیست شده 
است، تصریح کرد: اما بهرحال درمورد آزادراه شرق شاید به لحاظ گزینه فنی، 

چاره ای نیست که از این منطقه رد شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان افزود: با توجه به هماهنگی های 
انجام شده و اینکه آزادراه شرق شریان حیاتی شمال به جنوب کشور محسوب 
می شود و نیز با توجه به اینکه بخش های زیادی از این آزاد راه بزرگ اجرا شده 
و فقط این قسمت از آزادراه قفل شده بود، تاکید شد با رعایت همه مالحظات 
زیست محیطی، مانند خارج از ایران با فنس گذاری و احداث تونل های زیرگذر 

برای عبور حیوانات و دوربین های مدار بسته برای کنترل حفاظت، اجرا شود.
زینلیان با اشاره به اینکه مسیر تعیین می شود، ابراز داشت: ما معتقد هستیم هم 
می شود توسعه داد هم محیط زیست را حفظ کرد و باید در طرح ها مالحظات 

زیست محیطی انجام شود که در این پروژه اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه آزادراه کنارگذر شرق )اصفهان- شیراز( از منطقه حفاظت 
شده می گذرد، گفت: این در سطح استان مورد تأیید اداره محیط زیست هم 
قرار گرفته است و مراحل اداری را طی می کند و در تهران نیز جلسات مقدماتی 

انجام شده است.
معاون عمرانی استاندار اصفهان تصریح کرد: عبور آزادراه از پارک ملی خط قرمز 

ما است و به هیچ وجه به داخل پارک ملی نفوذ نمی شود.
زینلیان درخصوص دیگر مصوبه جلسه امروز نیز ابراز داشت: نیروی انتظامی 
درخواستی مبنی بر حذف ناوگان شهری برای مسیرهای بین شهری از جمله 
اصفهان- فوالدشهر، اصفهان- بهارستان و تیران- نجف آباد داشت با این هدف 

که امنیت در جاده ها افزایش یابد.
وی افزود: این درخواست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اینها 
مسیرها طوالنی نیست و نیاز شهر است تاکید شد نکات ایمنی بیشتری رعایت 
شود و نیز مقرر شد صنف حمل و نقل و بخش خصوصی با حمایتی که صورت 
خواهد گرفت، ورود کرده و مسئولیت اجرای حمل و نقل بین شهری )شهرهای 

نزدیک( را بر عهده گیرند.
https://mehrnews.com/xYjLd

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار 
اصفهان گفــت: جــاده کمربنــدی غــرب اصفهان 
بــا هــدف کاهــش بــار ترافیکــی اتوبــان صفــه به 

ــود. ــرداری می ش ــره ب زودی به

بهرهبرداریازکمربندی
غرباصفهان

  معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار اصفهان خبر داد:

خبر روز

بازرس کل استان اصفهان با بیان 
اینکه امروز مسئله آب، کشاورزی، 
محیط زیست، فرونشست زمین و 
از  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل 
مهم ترین مسائل استان اصفهان 
است که به جد باید به آنها پرداخته 
شود گفت: یکی دیگر از مشکالت 
بارگزاری های جدید بر روی زاینده 
رود است که باید هرچه زودتر متوقف 

شوند.
سید محمدمهدی طباطبایی مهریزی 
در جلسه مشترک سازمان بازرسی 
استان اصفهان و مجمع رهروان امر 
به معروف و نهی از منکر با اشاره به 
اهمیت زیر ساخت های اجرای طرح ها 
در کشور اظهار کرد: برای هر کار 
مبانی، چهارچوب و وظایفی تعیین 
شده است که باید انجام شود و انجام 
هر طرحی مستلزم فراهم شدن زیر 
ساخت های آن طرح می باشد تا مردم 

از اجرای آن آسیب نبینند.
رئیس منطقه ۶ بازرسی کل کشور 
و بازرس کل استان اصفهان به 
اهمیت کارشناسی شده بخشنامه ها 
و دستورالعمل ها برای اجرا اشاره کرد 
و افزود: در تصمیمات توجه به مبانی 
دقیق کارشناسی و فنی ضروری است 
تا در اجرا هم شاهد نتیجه مؤثر باشیم 
و هم پیشگیری از سوء استفاده های 

ابزاری توسط عده ای خاص شود.
• مسئوالن در تصمیم گیری ها 
به منافع مردم توجه داشته 

باشند
در  اصفهان  استان  کل  بازرس 
خصوص تصمیم گیری مسئوالن 
در امور مختلف ابراز کرد: تصمیماتی 
که گرفته می شود باید منافع مردم 
در آن دیده شود امروز مسئله آب و 

کشاورزی، محیط زیست، فرونشست 
زمین و مسائل فرهنگی و اجتماعی از 
مهم ترین مسائل استان اصفهان و به 
نحوی مسائل کشور محسوب می شود 

که باید به جد به آنها پرداخته شود.
طباطبایی مهریزی به طرح های نیم 
تمام تأمین و انتقال آب اشاره کرد و 
گفت: متاسفانه مشاهده می شود از 
یک طرف طرح های تأمین و انتقال 
آب سال های سال است که معطل 
مانده و از طرفی دیگر منابع آبی استان 
بدون استفاده و بهره برداری به خارج 
از استان و نهایتًا به دریا می ریزد لذا 
مدیریت مؤثر جهت بهره برداری 
بهینه آب در استان الزم و ضروری 

است.
• بارگزاری های جدید روی 

زاینده رود باید متوقف شوند
وی با اشاره به اهتمام دولت در جهت 
کم  و  خشکسالی  مشکالت  رفع 
آبی گفت: یکی دیگر از مشکالت 
بارگزاری های جدید بر زاینده رود 
است که باید هرچه زودتر متوقف 

شوند.
رئیس منطقه ۶ بازرسی کل کشور 
تصریح کرد: مطالبات کشاورزان 
منطقی و به حق است و باید همه در 
جهت احقاق حق آنها تالش کنیم 
امروز فالت مرکزی مشکل آب دارد 
مسئولین امر در تصمیمات خود در 
اجرای ضوابط می بایست مشکالت 
را هم لحاظ نمایند و با توجه به شرایط 
استثناهایی در این خصوص قائل 

شوند.
•حجاب و عفاف یک مسئله 
شرعی و قانونی است که همه 

موظف به رعایت آن هستند
بازرس کل استان اصفهان با اشاره 

به اهمیت مسئله عفاف و حجاب در 
جامعه خاطرنشان کرد: مسئله عفاف 
و حجاب در جامعه اسالمی یک 
مسئله شرعی و قانونی می باشد که 
همه موظف به رعایت آن هستند و 
توجه ادارات و نهادهای دولتی به این 
مسئله بیش از پیش ضروری است و 
یکی از موارد توجه به قانون و انجام 
دقیق تکالیف خصوصی و عمومی در 

دستگاه می باشد.
• تکریم ارباب رجوع در ادارات 
و نهادها یک وظیفه قانونی 

برای کارکنان است
وی تصریح کرد: مدیر اداره باید تمام 
وقت و در تمام شبانه روز در خدمت 
مردم باشد اینکه یک روز هفته جهت 
مالقات مردمی اختصاص داده شود 
و در طول هفته مراجعه مردم نداشته 
باشند، این امر با مبانی تفکر انقالبی 

و جهادی مغایر است. تکریم ارباب 
رجوع در ادارات و نهادها یک وظیفه 
قانونی برای همه مدیران و کارمندان 
است و باید بدانند که همه نوکر و خادم 
مردم هستیم و برای رفع مشکالت 
مردم و خصوصًا مراجعین به ادارات 
با تمام توان در جهت رضایت مردم 

تالش کنیم.
و  برخورد  به  مهریزی  طباطبایی 
تصمیمات مسئوالن اشاره و افزود: 
برخورد و تصمیمات و عمل مسئوالن 
مستقیماً در جامعه تاثیرگذار می باشد و 
باید توجه داشته باشیم مدیون خون 
شهدا و ایثارگری های ایثارگران 
هستیم لذا عالوه بر تکلیف قانونی، 

تکلیف شرعی و اخالقی هم داریم.
وی در خصوص مسائل فرهنگی 
جامعه ابراز کرد: مسائل فرهنگی و 
اعتقادی باید از خانواده ها شروع و در 

آموزش و پرورش که مهم ترین وظیفه 
آن تعلیم و تربیت است تکمیل شود 
لذا باید تالش جدی تری نسبت به 
قبل در این امر داشته باشد با ایجاد 
سازوکارهای مناسب و مؤثر از جمله 
احیاء مربی پرورشی در مدارس اقدام 

شود.
بازرس کل استان اصفهان با توجه به 
لزوم استفاده از ظرفیت تشکلها و … 
در همه دستگاه ها به اهمیت همکاری 
با مجمع رهروان امر به معروف و نهی 
از منکر اشاره کرد و افزود: مجمع 
رهروان امر به معروف و نهی از منکر 
یک مجموعه مردم نهاد است که 
در عرصه های مختلف مطالبه گری 
های به حقی را در دفاع از حقوق مردم 
و نظام اسالمی دارد و بازرسی کل 
استان آماده هرگونه همکاری را با این 

نهاد ارزشی و مردمی دارد.

بارگزاریهایجدیدرویزایندهرودبایدمتوقفشوند
هشدار بازرس کل استان اصفهان:
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رییس دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان از برگزاری نخستین "همایش ملی 
دو ساالنه خوشنویسی" با رویکرد تخصصی و پژوهشی در آذر امسال در اصفهان خبر داد.

فرهاد خسروی بیژائم افزود: نخستین دوره همایش ملی دو ساالنه خوشنویسی توسط 
دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان و همزمان با هفته پژوهش در ۲3 آذر 

سال جاری برگزار خواهد شد.
دبیر اجرایی همایش ملی دو ساالنه خوشنویسی اظهار داشت: این رویداد نخستین 
همایش تخصصی و پژوهشی در زمینه خوشنویسی است که در پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم نمایه شده و با همکاری حدود ۱۵ دانشگاه و نهاد فرهنگی و هنری برگزار 

خواهد شد.
خسروی، محور اصلی این همایش را " منبع شناسی و متون کهن در خوشنویسی و 
هنرهای وابسته" عنوان و اضافه کرد: محورهای فرعی این همایش نیز شامل احوال و آثار 
خوشنویسان، نسخه آرایی، مضمون شناسی کتیبه های اسالمی، مواد و ابزار خوشنویسی 
و کتیبه نگاری، نقش خوشنویسی و گرایش های نوین در هنر معاصر، سیر تحول و تطور 
خوشنویسی در جغرافیای جهان اسالم، زیبایی شناسی آثار خوشنویسی و کتیبه نگاری، 
سبک شناسی خوشنویسی و کتیبه نگاری و شناسایی و معرفی نسخه های شاخص در 

تاریخ خوشنویسی است.

وی با بیان اینکه محورهای این همایش با تاکید بر سده های یک تا چهار هجری قمری 
است، خاطرنشان کرد: ثبت نام و دریافت مقاله در این رویداد از اول مرداد آغاز شده و عالقه 
مندان تا یکم آذر امسال برای ارسال مقاله به دبیرخانه و تا دهم آذر برای ثبت نام فرصت 
دارند. استاد دانشگاه هنر اصفهان با تاکید بر اینکه تاکنون در زمین پژوهش خوشنویسی 
در کشور قوی عمل نکرده ایم، افزود: ۲ سال گذشته دانشگاه هنر اصفهان همایشی 
درباره خوشنویسی و نگارگری برگزار کرد اما بدلیل حیطه گسترده خوشنویسی و اهمیت 
پژوهش در آن تصمیم گرفتیم تا همایش دو ساالنه خوشنویسی بصورت مجزا برگزار و 

کم کاری در این زمینه جبران شود.

اصفهانمیزبان
نخستینهمایش
ملیدوساالنه
خوشنویسیاست

رییس دانشکده صنایع دستی 
دانشگاه هنر اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

مسـئول نمایندگـی میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشگری شهرستان 
روسـتای  گفـت:  میاندشـت  بوئیـن 
تنهـا  »زرنـه«  دیدنـی  و  تاریخـی 
روسـتای ارمنی نشـین کشـور اسـت، 
امـا هنـوز بـه درسـتی از ظرفیت های 
گردشـگری آن اسـتفاده نشـده است.

جـواد فرهـادی در گفت وگـو با ایسـنا 
درباره روسـتای زرنه که در شهرستان 
اظهـار  دارد،  قـرار  میاندشـت  بوئیـن 
کـرد: روسـتای زرنـه تنهـا روسـتای 
ارمنی نشـین کشـور اسـت کـه تمـام 
سـاکنان آن ارمنی و مسیحی هستند. 
در ایـن روسـتا یک کلیسـای تاریخی 
بـه نـام »غـوکاس« بـا قدمـت ۲۵۰ 
سـال وجـود دارد کـه تاکنـون چندبار 
مـورد مرمت قرار گرفته اسـت و هنوز 
هـم از این کلیسـا ارمنیان این روسـتا 
اعیـاد  گرفتـن  و جشـن  دعـا  بـرای 

اسـتفاده می کننـد.
وی افـزود: ارامنـه ایـن روسـتا چهـار 
عیـد بـزرگ دارنـد کـه هـر کـدام از 
را  خـود  خـاص  مراسـم  اعیـاد  ایـن 
دارد. یکـی از آیین هـای ایـن روسـتا 
مراسـم »آب پاشـان« اسـت کـه تـا 
قبـل از کرونـا حتـی از خـارج کشـور 
بـرای انجـام این مراسـِم سـه روزه به 
روسـتای زرنه می آمدند. جشـن انگور 
و عیـد قربـان از دیگـر اعیـاد ارمنیان 

اسـت. این روسـتا 
مسـئول نمایندگـی میـراث فرهنگی، 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
شهرسـتان بوئیـن میاندشـت، گفـت: 
البتـه عید قربان مسـیحیان روسـتای 
زرنـه متفاوت با عید قربان مسـلمانان 
اسـت که طـی آن مسـیحیان ۴۰ روز 
روزه می گیرنـد و از گوشـت در ایـن 
مـدت اسـتفاده نمی کنند. به مناسـبت 
بـه صلیـب کشـیده شـدن حضـرت 
عیسـی )ع( کـه طبـق اعتقـادات آنان 
بـرای مـردم و در راه اعتالی بشـریت 
قربانـی و به صلیب کشـیده شـد، این 
روز را عیـد قربـان نامیده انـد و چیزی 

تحـت عنـوان سـوگواری ندارند.
از  یکـی  کـرد:  تصریـح  فرهـادی 
روسـتای  گردشـگری  ظرفیت هـای 
»پِلیسـتون«  بیشـه زار  وجـود  زرنـه 
اسـت کـه جاذبـه طبیعـی محسـوب 
زرنـه  روسـتای  کل  در  می شـود. 
دارای جاذبه هـای گردشـگری زیادی 
اسـت، به طـوری کـه به عنـوان یکی 
از روسـتاهای هدف گردشـگری اداره 
میـراث فرهنگی محسـوب می شـود. 
تأثیـر  تحـت  روسـتا  ایـن  جمعیـت 
ییـالق و قشـالق اسـت، بـه طـوری 
روسـتای  جمعیـت  تابسـتان  در  کـه 

می شـود. بیشـتر  زرنـه 
در ۸  زرنـه  روسـتای  داد:  ادامـه  وی 
کیلومتری شـهر بوئین میاندشـت قرار 
دارد و جـاده مواصالتـی آن آسـفالت 
و از کیفیـت نسـبتاً مناسـبی برخوردار 
روسـتا  ایـن  در  خانـوار   ۳۵ اسـت. 
زندگـی می کننـد و کل جمعیـت آن 
۱۰۲ نفر و شغل سـاکنان آن دامداری 

و کشـاورزی اسـت.
مسـئول نمایندگـی میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشگری شهرستان 
بوئین میاندشـت، خاطرنشـان کرد: در 
کل اقداماتـی را برای شناسـاندن بهتر 
روسـتای زرنـه انجـام داده ایـم، امـا با 
توجـه بـه اینکه تنها چند سـال اسـت 
که بوئین میاندشـت، شهرسـتان شده، 
در سـال های گذشـته اقدامات مؤثری 
نشـده  روسـتا  ایـن  معرفـی  بـرای 
میاندشـت  بوئیـن  اسـت. شهرسـتان 
شهرسـتانی پنـج قـوم )فـارس، گرج، 
ُتـرک، لُر، ارمنی( اسـت که به شـکل 

متمرکـز در آن زندگـی می کننـد.
»َزرنـه«  روسـتای  گفـت:  فرهـادی 
یـک  بـزرگ  قبرسـتان  یـک  دارای 
و  دوطبقـه  قبرهـای  بـا  هکتـاری 
ایـام  در  اسـت.  ُمنقـش  سـنگ های 
نـوروز روزانـه ۱۵۰۰ نفر از این روسـتا 
دیـدن می کننـد و در طبیعـت زیبـای 
مرکـز  هنـوز  می یابنـد.  اسـکان  آن 
اقامتـی در ایـن روسـتا احداث نشـده 
اسـت، امـا در تـالش هسـتیم یـک 
مرکـز اقامتـی مناسـب بـا مشـارکت 
سـاکنان آن در روسـتای زرنـه احداث 

. کنیم

 مسئول نمایندگی میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری شهرستان 

بوئین میاندشت:

»َزرنه«؛ تنها روستای 
ارمنی نشین کشور است

گزارش ویژه
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صنایع دسـتی  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رییـس 
لنجـان گفـت: ایـن شهرسـتان ظرفیت هـای زیـادی در زمینه 
گردشـگری مذهبـی دارد کـه ایجـاد زائرسـرا و ثبـت میـراث 

فرهنگـی ناملمـوس بمنظـور توسـعه آن ضـروری اسـت.
دارای  لنجـان  شهرسـتان  داشـت:  اظهـار  فتحـی  احمـد 
امامزاده هـا و بقـاع متبرکـه زیـادی اسـت کـه تعـدادی از آنها 
ظرفیـت خوبـی به منظـور ایجـاد زائرسـرا و پذیرش گردشـگر 

مذهبـی دارنـد.
باغبهـادران  بخـش  توابـع  از  "هاردنـگ"  روسـتای  بـه  وی 
اشـاره و اضافـه کـرد: امامـزاده سـید بهاءالدیـن )ع( ملقـب به 
شاه خراسـان در ایـن روسـتا ثبـت ملی شـده اسـت و بـا توجه 
بـه طبیعـت بکـر و زیبـای اطـراف آن ظرفیـت زیـادی بـرای 
ایجـاد تاسیسـات گردشـگری و زائرسـرا و اخـذ پروانـه بهـره 

بـرداری زیـر نظـر اداره میـراث فرهنگـی دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پیـش از ایـن اقدامـات جـدی بـرای 
در  فرهنگـی  میـراث  نظـارت  و  مجـوز  بـا  زائرسـرا  ایجـاد 
شهرسـتان لنجـان انجـام نشـده اسـت، تصریـح کـرد: اگـر 
از  می تواننـد  کننـد  اقـدام  زمینـه  ایـن  در  گـذاران  سـرمایه 
مزایایـی ماننـد تسـهیالت بانکـی، بیمـه و سـایر امکاناتی که 
در اختیـار تاسیسـات گردشـگری قـرار می گیرد، اسـتفاده کنند 
و درآمـد پایـدار برای آنهـا و همچنین دهیاران و شـهرداری ها 

می شـود. ایجـاد 

در شـهرهای  امامزاده هـای مسـتقر  اینکـه  بیـان  بـا  فتحـی 
زاینـده رود، باغبهـادران و ورنامخواسـت نیـز ظرفیـت خوبـی 
بـرای ایجاد زائرسـرا دارنـد، خاطرنشـان کرد: ایـن موضوع در 
شهرسـتان لنجـان مطـرح و پیگیری شـده و امید اسـت هرچه 

زودتـر بـه نتیجه برسـد.
وی بـه رونمایـی از قـرآن در سـعیدآباد کـه در ماه هـای محرم 

و رمضـان برگـزار می شـود نیز اشـاره و اضافه کـرد: این کتاب 
قـرآن بعنـوان اثـر منقـول ثبـت ملی شـده و در محـل خاصی 
نگهـداری می شـود کـه ایـن موضـوع نیـز یکـی از جاذبه های 

شهرسـتان بـرای ایجاد زائرسـرا در این مکان اسـت.
رییـس میـراث فرهنگی لنجان با اشـاره به اینکـه ثبت میراث 
فرهنگـی ناملموس نیز به توسـعه گردشـگری مذهبـی در این 

شهرسـتان کمـک می کنـد، گفت: تاکنون آیین " شـاق شـاقو 
" یـا سـنگ زنی زرین شـهر ثبت ملی شـده و بـرای ثبت ملی 
۲ آییـن دیگـر یعنی "سـالم ظهر عاشـورا " در شـهر باغبادران 
و " نـذر گالب هفـت محـرم " در چـم علیشـاه نیز اقدام شـده 

کـه در حال پیگیری اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در برخـی شـهرها ماننـد فوالدشـهر نیـز 
اقـوام مختلفـی زندگـی می کننـد و هر یـک از آنهـا آیین های 
خـاص مذهبـی دارنـد، اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه جریـان 
رودخانـه زاینـده رود در شهرسـتان لنجـان می تـوان از ایـن 
فرصـت در کنـار ظرفیت هـای معنـوی و آیینـی برای توسـعه 
گردشـگری مذهبـی و طبیعی اسـتفاده و تورهای گردشـگری 

در ایـن زمینـه راه انـدازی کـرد.
وی خاطرنشـان کرد: شهرسـتان لنجـان دارای ۱۱ اثر تاریخی 

و پنـج میـراث فرهنگی ناملموس ثبت ملی شـده اسـت.
شهرسـتان لنجـان با حـدود ۲۶۰ هـزار نفر جمعیـت در جنوب 
مرکـزی،  بخـش  سـه  دارای  و  دارد  قـرار  اصفهـان  غربـی 
باغبـادران و فوالدشـهر اسـت؛ برنـج لنجان به دلیـل بو و طعم 

خـوش بسـیار معروف اسـت.
تـا کنـون ۴۷۱ اثـر از جاذبه هـای گردشـگری مذهبی اسـتان 
اصفهـان ماننـد مسـجدهای تاریخـی، امامزاده ها، حسـینیه ها، 
آرامگاه هـا، بقـاع متبرکـه، زیارتگاه هـا و کلیسـاها شناسـایی 

شـده و بـه ثبـت ملی رسـیده اسـت.

گزارش

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان:

ایجاد زائرسرا برای توسعه گردشگری مذهبی در لنجان ضروری است

نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس بـا تأکید بـر اینکه نبایـد از حوادث 
بـرای تطهیـر پـروژه غیرقانونـی بن-بروجـن اسـتفاده شـود، گفـت: 
بـه دلیـل  بـا رئیـس سـازمان محیط زیسـت صحبـت کرده ایـم کـه 
بـرای طـرح بن-بروجـن  نبایـد مجـوزی  مشـکالت زیسـت محیطی 

شـود. صادر 
مهـدی طغیانـی در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره برخـی اخبـار نسـبت 
بـه بهره بـرداری از فـاز اضطـراری طـرح بـن- بروجـن، اظهـار کـرد: 
بهره بـرداری از فـاز اضطـراری طـرح بن-بروجن حرف دقیقی نیسـت.

وی توضیـح داد: فـاز اضطـراری شـامل تغییـر محل آبگیـری و اجرای 
خـط لولـه تغییر محـل آبگیری بـود که هیچ کـدام از آنها انجام نشـده، 
البتـه بخشـی از خـط اضطـراری اجـرا شـده، امـا هنـوز آبگیـر احداث 

نشـده که محـل آن تغییـر کند.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس افـزود: مشـاهدات میدانی نشـان 
می دهـد کـه محـل آبگیـر اضطـراری طـرح بن-بروجـن در روسـتای 
مارکـده هنـوز احـداث نشـده اسـت، امـا در مـورد اینکـه از خـط لولـه 

فعلـی آب اسـتفاده شـده یـا خیـر، امـکان اسـتفاده وجـود دارد.

وی اضافـه کرد: یک سـری ایسـتگاه های پمپـاژ در اسـتان چهارمحال 
و بختیـاری در دهـه هفتـاد و هشـتاد مجـوز بارگـذاری و برداشـت آب 
گرفته انـد و به نوعـی این هـا تخصیص هـای غیرمجـاز هسـتند و مـا 
امـروز معتـرض بـه تمـام برداشـت های مجـاز و غیرمجـاز باالدسـت 
زاینـده رود هسـتیم، بنابرایـن از محـل پمپاژهـا و آبی که بـرای باغات 
اسـتفاده می شـود ماننـد طـرح باغـات »عمـان سـامانی«، امـکان دارد 
بخشـی از آن را در خـط لولـه بن-بروجـن انداختـه باشـند تـا بتواننـد 

مشـکالت گل آلـود بـودن آب شـرب شـهرکرد را مرتفـع کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

پروژه غیرقانونی 
بن-بروجن به 

بهانه حوادث 
تطهیر نشود

اصفهـان  اسـتانداری  بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
رودبـار  رودخانـه  شـدن  مسـدود  بـه  اشـاره  بـا 
فریدون شـهر بـه علـت رانـش زمیـن گفـت: قـرار 
اسـت بـا هماهنگـی وزارت نیـرو در راسـتای کنترل 
سـیالب های احتمالـی و رفـع خطر از تأسیسـات زیر 
دسـت و عملیـات سـاماندهی و تخلیـه آب بـا ایجاد 

کانـال و سـر ریـز اجرایـی شـود.
بحـران  مدیریـت  مدیـرکل  شیشـه فروش  منصـور 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  اصفهـان  اسـتانداری 
فـارس در اصفهـان اظهار داشـت: بارش هـای باران 
و سـیالبی شـدن مسـیل ها طـی هفتـه گذشـته در 
سـبب  فریدون شـهر  شهرسـتان  موگویـی  بخـش 
رانـش قسـمتی از ارتفاعـات مسـیر رودخانـه رودبار 
واقـع در دهسـتان پشـت کوه اول، ۱۱۰ کیلومتـری 
شـهر فریدون شـهر حدفاصـل محور روسـتای رودبار 
و  اسـتان  نقطـه  غربی تریـن  منتهی الیـه  در  واقـع 
ریزش خاک و سـنگ و مسـدود شـدن رودخانه شد.

وی افـزود: روز گذشـته بازدیـد هوایـی متخصصـان 
امـور آب از محـل انجـام و امـروز عوامـل دفتر فنی 
شـرکت های آب منطقـه ای اصفهـان و لرسـتان بـا 

پیمایـش زمینـی بـرای برنامه ریـزی در رفـع خطـر 
و سـاماندهی مسـیر بـه محـل اعـزام شـدند و قـرار 
اسـت بـا هماهنگـی وزارت نیـرو در راسـتای کنترل 
سـیالب های احتمالـی و رفـع خطر از تأسیسـات زیر 
دسـت و عملیـات سـاماندهی و تخلیـه آب بـا ایجاد 

کانـال و سـر ریـز اجرایی شـود.
محـور  جـاده  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شیشـه فروش 
روسـتایی فـوق بـه علـت آب شکسـتگی و ریـزش 
مسـدود و قـرار اسـت بعـد از اعـزام ماشـین آالت 
بازسـازی محـور انجـام شـود، گفـت: در رابطـه بـا 
رعایـت اصـول ایمنـی و عـدم قـرار گرفتـن عشـایر 
و سـاکنان محلـی و گردشـگران به زیردسـت محل 
دهیاری هـا،  طریـق  از  الزم  هشـدارهای  رانـش 
شـده  انجـام  شهرسـتان  فرمانـداری  و  بخشـداری 

. ست ا
مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهـان بیان 
کـرد: بـه علـت صعب العبور بـودن منطقه پشـت کوه 
فریدون شـهر، وجـود ارتفاعـات و دره هـای عمیـق و 
جنـس خـاک، جاده هـای منطقـه بـر اثـر بارش های 

فصلـی در معـرض رانش قـرار دارند.

بـا اشـاره  رئیـس پلیـس راه اسـتان اصفهـان 
بـه آزادراه اصفهـان- کاشـان گفـت: روکـش 
فرسـوده  گاردریل هـای  و  نامناسـب  آسـفالت 
عامـل بیشـتر تصادفـات در ایـن آزادراه اسـت.

اصفهـان،  از  فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
اصغـر زارع، رئیس پلیس راه اسـتان اصفهان در 
نشسـت خبـری با خبرنـگاران اسـتان با اشـاره 
داشـت:  اظهـار  کاشـان  اصفهـان-  آزادراه  بـه 
آزادراه اصفهان- کاشـان نقـص راه دارد و جان 
مـردم را می گیـرد، خطـای راننـده نبایـد منجر 

به مـرگ او شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال جـاری تاکنـون 
۱۷ نفـر جـان باختـه و ۱۶۴ نفـر نیـز مجـروح 
شـده اند، گفـت: در آمار پنج سـاله در ۱۱۰ فقره 

تصـادف ۲۱۴ نفـر فـوت کردنـد.
آسـفالت  روکـش  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  زارع 
عامـل  فرسـوده  گاردریل هـای  و  نامناسـب 
بیشـتر تصادفـات در ایـن آزادراه اسـت، افـزود: 
هـر خودرویـی پـس از برخـورد بـا گاردریل هـا 
بـه الیـن مخالـف رفتـه و تصادفـات مرگباری 

می افتـد. اتفـاق 
رئیـس پلیـس راه اسـتان اصفهـان بـا تأکید بر 
اینکـه گاردریل های فرسـوده بایـد جمع آوری و 
گاردریل هـای جدیـد نصـب شـود، بیـان کـرد: 
تاکنـون از سـوی بهره بـردار ایـن پـروژه اقـدام 
جـدی انجـام نشـده اسـت و ضـرورت دارد در 
اسـرع وقـت در راسـتای حفظ جان مـردم اقدام 

اساسـی انجام شـود.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان گفت: 
احـداث تصفیه خانـه فاضـالب از سـال ۱۳۹۲ بـا صـرف 
هزینـه ای بالـغ بـر ۱۹۰ میلیـارد ریـال آغـاز شـده و هـم 
اکنـون به لحاظ سـازه ای به ۷۰ درصد پیشـرفت فیزیکی 

رسـیده است.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از اصفهـان بـه نقـل از 
روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهان، 
اکبریـان، مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب  حسـین 
اسـتان اصفهـان در بازدید معاون هماهنگـی امور عمرانی 
فاضـالب  تصفیه خانـه  احـداث  فرآینـد  از  اسـتانداری 
چـادگان، اظهـار داشـت: احداث ایـن تصفیه خانه از سـال 
۱۳۹۲ بـا صـرف هزینـه ای بالـغ بـر ۱۹۰ میلیـارد ریـال 
آغـاز شـده و هـم اکنـون به لحاظ سـازه ای بـه ۷۰ درصد 

پیشـرفت فیزیکی رسـیده اسـت.
وی بـا یـادآوری اینکـه بـرای برخـورداری مـردم چادگان 
از خدمـات شـبکه فاضـالب نیـاز اسـت ۵۸ کیلومتر خط 
انتقـال و شـبکه فاضـالب اجـرا شـود کـه تاکنـون ۳۴ 
کیلومتـر خط انتقال و شـبکه فاضالب در این شهرسـتان 
اجرا شـده اسـت، افزود: برای تکمیل سـازه، تهیه و نصب 
تجهیـزات الکترومکانیـکال و سـایر ملزومـات و اجـرای 
مابقـی شـبکه فاضـالب و همچنیـن احـداث دو بـاب 
ایسـتگاه پمپـاژ فاضالب مبلغ ۲ هـزار و ۲۰۰ میلیارد ریال 

اعتبـار نیاز اسـت.
لجـن  سیسـتم  بـا  پـروژه  ایـن  شـد:  یـادآور  اکبریـان 
فعـال و تصفیـه تکمیلـی uf )فیلتراسـیون( کـه یکـی از 
پیشـرفته ترین سیسـتم های تصفیـه فاضـالب اسـت، بـا 
ظرفیـت تصفیه ۲ هزار و ۳۳۰ متر مکعب در شـبانه روز با 

دو مـدول عملیاتـی شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان بـا 
اشـاره به طرح جمع آوری و دفع فاضالب شـهر رزوه بیان 
کـرد: مطالعـات طـرح جمـع آوری و دفـع فاضالب شـهر 
رزوه بـه طـور کامل انجام شـده و نیازمند مـاده ۲۳، جهت 

ردیـف دار نمودن اعتبار اسـت.
وی در ادامـه بـه طرح هـای آب رسـانی بـه روسـتاهای 
مجتمـع سـینه کوه اشـاره و اظهـار کـرد: طرح آب رسـانی 
بـه ۵ روسـتای مجتمـع سـینه کوه بـا اجـرای ۱۸ کیلومتر 
خـط انتقال همچنـان ادامـه دارد که با تکمیـل این پروژه 
۵ هـزار نفـر در ایـن مجتمع از آب شـرب پایـدار برخوردار 
می شـوند، این درحالی اسـت که هم اکنون سـه روسـتای 
علی عـرب، ده کلبعلـی و معـروف از مجتمـع سـینه کوه، 

دارای آب شـرب پایدار هسـتند.
بـه مجتمـع چنـارود  اکبریـان در خصـوص آب رسـانی 
بخـش خرسـانک ها، هرمانک هـا،  جنوبـی کـه شـامل 
دولـت آبادها و مناطق عشایرنشـین اسـت، اظهار داشـت: 

بـرای تأمیـن آب پایـدار ایـن مجتمع هـای روسـتایی و 
مناطـق عشایرنشـین حفـر یک حلقه چـاه در دسـتور کار 
قـرار گرفـت و بـا همکاری امور عشـایر عملیـات فاز یک 
تأمیـن پایدار آب شـرب سـاکنان این مجتمع روسـتایی و 

مناطـق عشایرنشـین عملیاتی شـده اسـت.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهـان افزود: 
مجتمـع چنـارود جنوبـی دارای ۱۵ روسـتا بـا ۳۱۰ خانوار 
و بـا جمعیتـی بالـغ بـر هـزار و ۱۰۰ نفر اسـت کـه حدود 
۴۰۰ نفـر از عشـایر نیـز در فصـول گـرم در ایـن مناطـق 

سـاکن هستند.
وی بـا بیان ایـن که برای تأمین پایدار آب شـرب مجتمع 
چنـارود جنوبـی بـه ۳۰۰ میلیـارد ریـال اعتبار نیاز اسـت، 
خاطر نشـان کرد: نیاز اسـت بـرای تکمیل این پـروژه ۲۲ 
کیلومتـر خـط انتقـال و ۴ کیلومتر شـبکه توزیـع آب اجرا 
شـود، همچنین احـداث دو باب مخـزن ۱۰۰ متر مکعبی، 
یـک بـاب مخـزن ۵۰ متـر مکعبـی و احـداث یـک باب 

پمپـاژ ثانویه نیز نیاز اسـت.
اکبریـان در پایـان اصـالح و تعویض شـبکه فرسـوده آب 
شـرب شهرها و روستاهای شهرسـتان چادگان را ضروری 
دانسـت و تصریـح کـرد: در حـال حاضـر بـرای اصالح و 
نوسـازی ۴۰ کیلومتر از شبکه فرسـوده آب این شهرستان 

بـه ۳۰۰ میلیـارد ریال اعتبار نیاز اسـت.

اجـرای شـبکه جمـع آوری فاضالب شـهر خوانسـار 
۵۰ درصـد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت.

بـه گـزارش صاحـب نیـوز؛ مدیـر آبفـای خوانسـار 
بـا بیـان ایـن کـه تاکنـون ۷۰ کیلومتـر از شـبکه 
اجـرا شـده  خوانسـار  فاضـالب شـهر  جمـع آوری 
از  اسـتفاده  بـا  طـرح  ایـن  کـرد:  تصریـح  اسـت، 
لوله هـای پلی اتیلن به قطرهـای ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ 

میلـی متـر در حـال انجـام اسـت.
مهـدی جهانگیـری تکمیل طرح شـبکه جمع آوری 
فاضالب شـهر خوانسـار را نیازمند صـرف هزینه ای 
گفـت:  و  دانسـت  تومـان  میلیـارد   ۱۰۰ بـر  بالـغ 

امیدواریـم بـا تخصیص اعتبـار مورد نیـاز این طرح 
تا سـه سـال آینـده بـه بهره بـرداری کامل برسـد.

وی افـزود: تاکنـون در شـهر خوانسـار ۱۵ هـزار و 
۳۵۸ انشـعاب آب و ۱۵۱۷ انشـعاب فاضـالب بـه 
مشـترکان واگـذار شـده اسـت و در صورتـی کـه 
شـبکه جمـع آوری فاضـالب ایـن شـهر بـه طـور 
کامـل اجرا شـود می تـوان در حدود ۵ هزار انشـعاب 
فاضـالب دیگـر بـا ۱۳ هـزار آحـاد بـه متقاضیـان 

جدیـد واگـذار کرد.
جهانگیـری در عیـن حـال تصریـح کـرد: مجمـوع 
خطـوط انتقال فاضالب شـهر خوانسـار ۱۴ کیلومتر 

اسـت کـه بـه طـور کامل اجرا شـده اسـت.
مدیر آبفای خوانسـار در بخش دیگری از سـخنانش 
از تصفیـه خانه فاضالب خوانسـار با ظرفیت تصفیه 
۷۲ لیتـر فاضـالب در ثانیـه بـه عنوان یـک تصفیه 
خانـه پیشـرفته یاد کـرد و گفـت: این تصفیـه خانه 
هـم اکنـون بـا ظرفیـت تصفیـه فاضـالب ۱۸ لیتر 
بـر ثانیـه بـه روش لجـن فعـال همـراه بـا هوادهی 

گسـترده در مـدار بهره برداری اسـت.
در حـال حاضـر شـهرهای خوانسـار و ویسـت و 
۱۸ روسـتا بـا جمعیـت ۳۰ هـزار و ۸۷۸ نفـر تحـت 

پوشـش خدمـات آبفـای خوانسـار قـرار دارنـد.

آغاز عملیات رفع خطر از رودخانه رودبار فریدون شهر

اصالح گاردریل های فرسوده آزادراه اصفهان- کاشان 
اجرایی شود

تکمیل 50 درصدی شبکه جمع آوری فاضالب شهر خوانسار

احداث تصفیه خانه فاضالب چادگان، ۷0 درصد پیشرفت داشته است

فرمانـده انتظامی شهرسـتان نجف آباد از 
دسـتگیری ۲۴ سـارق و کشـف ۳۸ فقره 
طـرح  شـانزدهمین  اجـرای  در  سـرقت 
ارتقـای امنیـت اجتماعـی محلـه محوردر 

این شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ میثـم گوهـری آرانـی افـزود: 
بمنظـور افزایش احسـاس امنیت عمومی 
و برخـورد قاطع و قانونـی با مخالن نظم 
جامعـه مرحله شـانزدهم از طـرح ارتقای 
امنیـت محله محـور در شهرسـتان نجف 
آباد توسـط مامـوران فرماندهـی انتظامی 
نجـف آباد در سـطح شهرسـتان بـه اجرا 

گذاشـته شد.
ایـن  اجـرای  در  مامـوران  افـزود:  وی 
نفـر   ۲۴ دسـتگیری  بـه  موفـق  طـرح 
قبضـه  سـه  کشـف  دار،  سـابقه  سـارق 
سـالح شـکاری غیرمجـاز و دسـنگیری 
رابطـه، دسـتگیری  ایـن  در  سـه متهـم 
۱۰ خـرده فـروش مـواد مخـدر و کشـف 

انـواع مـواد مخـدر شـدند. ۲ کیلـو 
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نجـف آباد 
بـا بیـان اینکـه در ایـن طـرح عـالوه بر 
لـوازم  انـواع  قلـم   ۷۰ از  بیـش  کشـف 
مسـروقه و ۲ دسـتگاه خودرو و ۳ دستگاه 
مخفیـگاه  از  مسـروقه  سـیکلت  موتـور 
نیـز  سـرقت  انـواع  فقـره   ۳۸ متهمـان، 
کشـف شـد گفت: تمامـی متهمـان پس 
از تشـکیل پرونـده بـرای سـیر مراحـل 
قانونـی بـه مرجـع قضائی معرفی شـدند.

وی خاطرنشـان کـرد: موفقیـت پلیس در 
کشـف جرائم نتیجه تعامل با شـهروندان 
همراهـی  و  مشـارکت  بـدون  و  اسـت 
مطلـوب  امنیـت  حصـول  شـهروندان 
مقـدور نیسـت و لـذا مـردم می بایسـت 
پلیـس  هشـدارهای  بـه  توجـه  ضمـن 
هرگونـه مـورد مشـکوک را بالفاصلـه از 
طریـق ۱۱۰ شـماره بـه پلیـس اطـالع 

. هند د

دستگیری ۲۴ سارق دراجرای طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی نجف آباد
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After six years of continued ab-
sence, Kuwaiti has sent an am-
bassador to Iran in a move that 
has been widely seen as the 
beginning of a thaw in broader 
Iran-Arab relations. 
On Thursday, the Iranian 
foreign minister had many 
meetings but only one drew 
the attention of observers: 
the meeting during which the 
new Kuwaiti ambassador to 

Iran, Badr Abdullah al-Mu-
nikh, submitted a copy of his 
credentials to Hossein Amir 
Abdollahian at the beginning 
of his tenure. 
Al-Munaikh is the first Kuwaiti 
ambassador to Tehran after six 
years. He is considered one 
of the prominent diplomats in 
the Kuwaiti Ministry of Foreign 
Affairs and served in his coun-
try’s embassies in London and 

Pretoria. He also served as the 
deputy ambassador of Kuwait 
to the United Nations at the 
time when the tiny, oil-rich Arab 
country was a non-permanent 
member of the UN Security 
Council between 2018-2019.
Kuwait downgraded its dip-
lomatic relations with Iran in 
2016 in solidarity with Saudi 
Arabia over the storming of 
the Saudi diplomatic missions 

in Iran in the wake of the Saudi 
execution of a prominent Shi-
ite cleric. Since then, Kuwait 
has not had an ambassador in 
Tehran. 
But the ongoing negotiations 
between Tehran and Saudi Ara-
bia, which started last year in 
April, seem to have motivated 
Kuwait and other fellow Arab 
countries to enhance ties with 
Iran. Kuwait is known for its 
moderate foreign policy toward 
Iran despite the fact that it often 
seeks to coordinate its Iran pol-
icy with Saudi Arabia. Kuwait 
seems to have gotten the green 
light from Saudi Arabia to dis-
patch an envoy to Iran. 
Further reinforcing this ex-
trapolation is concurrent with 
a decision by the UAE to dis-
patch an ambassador to Iran. A 
senior Emirati official said last 
month that the UAE was work-
ing to send an ambassador to 
Iran as it sought to rebuild ties 
with Tehran after years of ten-
sions. 
The Kuwaiti move comes amid 
Iranian-Saudi negotiations 
hosted by Iraq to restore ties 
with Tehran. After more than 
a year of painstaking and se-
curity-oriented talks, Iran and 
Saudi Arabia appear to be on 
the verge of making a break-
through that could end years of 
diplomatic boycott. 
In late July, Iran accepted an 
offer by Saudi Arabian Crown 
Prince Mohammad bin Salman 
for Iraq to hold a public meet-

ing of the Iranian and Saudi 
foreign ministers, an indication 
that the countries were moving 
the talks to the political level.
The Baghdad talks began in 
April 2021 and continued in-
termittently since then. After 
five rounds of talks, the Saudi 
crown prince sent a message 
via the Iraqi foreign minister 
requesting that Iraq host a 
meeting between the foreign 
ministers of Iran and Saudi 
Arabia. 
“Five meetings were held be-
tween Saudi Arabia and Iran 
on the security level,” Iraqi For-
eign Minister, Fuad Hussein, 
told Rudaw in July. “The Saudi 
crown prince asked us to host 
the meeting of the Saudi for-
eign minister with his Iranian 
counterpart in Baghdad.”
Iranian Foreign Ministry 
spokesman Nasser Kanaani 
said the result of the Iran-Saudi 
talks in Baghdad was “encour-
aging.”
Since July nothing has taken 
place in the negotiations. But 
the return of the Kuwaiti am-
bassador to Iran could well 
indicate a Saudi tendency to 
patch up ties with Iran. 
Arab media has said the send-
ing of an ambassador to Iran 
by Kuwait is indicative of “a 
new orientation” by the Persian 
Gulf Arab states toward Iran. 
The New Gulf news website 
has said upgrading Iran-Kuwait 
relations is part of this orienta-
tion. 

Kuwait upgrades ties with Iran in broader thaw

Iran deputy FM meets 
Turkmen officials

Iranian Deputy Foreign Minister 
for Economic Diplomacy Mehdi 
Safari has met with Turkmen po-
litical and economic officials to 
discuss a range of bilateral issues. 
Safari traveled to Turkmenistan to 
follow up on agreements signed 
by the two countries during the 
recent visit of the Turkmen pres-
ident to Tehran that happened in 
June.
In his meeting with Turkmen-
istan’s Deputy Prime Minister 
and Foreign Minister Rasit Mere-
dow, Safari explained the Islam-
ic Republic of Iran’s economic 
possibilities and capabilities. He 
underlined the need for expan-
sion of economic and trade ties 
with Turkmenistan and said Iran 
is ready to also give Turkmeni-
stan access to high seas through 
southern Iranian ports like Bandar 
Abbas and Chah Bahar.
The Iranian deputy foreign minis-
ter for economic diplomacy said 
Iran is interested in boosting tran-
sit of goods through Turkmen-
istan, according to the Iranian 
foreign ministry.
He added that it’s possible to in-
crease cooperation between Teh-
ran and Ashgabat in the oil and 
gas sector, including the transit 
of energy carriers from Turkmen-
istan to neighboring countries 
through Iranian soil.
Safari further stressed, among 
others, the necessity of reducing 
tariffs, reopening the Bajgiran bor-
der market, launching the Parsesu 
border crossing and boosting co-
operation between border prov-
inces of the two countries.
In the meeting, Turkmenistan’s 
Deputy Prime Minister and For-
eign Minister also welcomed Sa-
fari’s proposals and stressed the 
need to expand economic and 
trade cooperation between the 
two countries.
Safari has also met with Turk-
menistan’s Deputy Prime Minister 
for Agriculture, Environment and 
Water Diplomacy Annageldi Yaz-
myradov to discuss possibilities 
for expansion of cooperation be-
tween the two countries.
Safari has also met with Turk-
menistan’s Deputy Chairman of 
Cabinet of Ministers Responsible 
for Construction and Energy Cary-
myrat Purcekow.
Safari traveled to Turkmenistan to 
follow up on agreements signed 
by the two countries during the 
recent visit of the Turkmen pres-
ident to Tehran that happened in 
June.
In the meeting, Safari underlined 
the necessity of boosting coop-
eration between Tehran and Ash-
gabat in areas of mutual interest. 
He also said Iran is ready to export 
goods necessary for construction, 
building materials, equipment 
and the energy sector’s technical 
know-how to Turkmenistan.
Safari added that competent Ira-
nian companies are able to repair 
Turkmenistan’s electricity power 
plants. The Iranian deputy for-
eign minister stressed the need 
for speeding up the completion 
of a project to transfer electricity 
between the two countries. Safari 
noted that Iran is ready to transit 
electricity from Turkmenistan to 
neighboring countries.
In the meeting, Carymyrat Purce-
kow also welcomed Safari’s pro-
posals and stressed the need to 
expand cooperation between the 
two countries in the energy and 
construction sectors.

Iran sends techni-
cal team to Cuba 
to help put out fire 
in oil facilities
Iranian Oil Ministry has dis-
patched a group of technical 
experts to Cuba in order to 
help put out a fire set off by a 
lightning strike at an oil stor-
age facility in the Cuban city 
of Matanzas, Shana reported.
Following the incident, the 
Cuban government asked for 
help from international ex-
perts in “friendly countries” 
with experience in the oil sec-
tor.
As reported, the first goal of 
this group is to transfer ex-
periences and train Cuban 
firefighters and experts about 
the ways of dealing with oil 
tank fires. The training will 
help Cubans to be prepared 
to deal with such incidents in 
the future.
In addition to the dispatching 
of the mentioned team, Direc-
tor General of the Iranian Oil 
Ministry’s Health, Safety and 
Environment (HSE) Mazaher 
Ansari had also had a vid-
eo conference session with 
Cuban firefighting groups 
based at the incident site, and 
the country’s oil officials, in 
which he provided them with 
instructions and keynotes 
about the dos and don’ts of 
fire control in oil facilities.
Iran has a significant history 
in providing such services 
to other oil-rich countries in 
need. As in the fire incident in 
Kuwait oil facilities during the 
Iraq-Kuwait war, Iranian ex-
perts played a prominent role 
in controlling the fire.

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

DMC to be 
launched in South 
Pars Gas Complex 
for 1st time
Gas Condensate Demer-
captanization (DMC) will be 
launched in South Pars Gas 
Complex for the first time.
A DMC unit will be set up in 
the second refinery of the 
complex, which will lead to 
the highest refining capacity 
which is 80,000 barrels of 
gas condensate per day, while 
also improving the quality of 
refining, Hossein Bagheban, 
the director of the refinery, 
stated.
The DMC unit is aimed to 
reduce the corrosive effects 
of harmful compounds on 
refinery facilities, cut environ-
mental pollutants, improve 
the quality of gas condensate 
and ramp up the value added 
of the item with a daily pro-
cessing capacity of 80,000 
barrels.
South Pars gas field, which 
Iran shares with Qatar in the 
Persian Gulf water, is divided 
into 24 standard phases of 
development in the first stage. 
Most of the phases are fully 
operational at the moment.
The huge offshore field cov-
ers an area of 9,700 square 
kilometers, 3,700 square 
kilometers of which are in 
Iran’s territorial waters in the 
Persian Gulf. The remaining 
6,000 square kilometers, 
called North Dome, are situat-
ed in Qatar’s territorial waters.
The field is estimated to con-
tain a significant amount of 
natural gas, accounting for 
about eight percent of the 
world’s reserves, and approx-
imately 18 billion barrels of 
condensate.

Head of Tehran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines and Agricul-
ture (TCCIMA) has said that over $1.5 
billion worth of natural gas is wasted 
in Iran’s oil and gas fields every year, 
IRIB reported.
“Studies show that 47.5 million cubic 

meters of gas is wasted in the coun-
try’s oil and gas fields every day, and 
if we consider a price of nine cents 
for each cubic meter of gas, the total 
value of the wasted gas is about 1.5 
billion dollars every year,” Masoud 
Khansari said in a TCCIMA board 

meeting on Tuesday.
“According to a World Bank report, 
in the years 2012 to 2021, Iran had 
the first place in terms of natural gas 
wastage among the world’s oil-rich 
countries; natural gas waste increased 
from 11.1 billion cubic meters in 2012 
to 17.4 billion cubic meters in 2021,” 
Khansari said, mentioning a recent 
WB report on world’s energy crisis 
after Russia-Ukraine war.
He noted that the major part of Iran’s 
wastage is related to the flaring of 
gases associated with oil.
“I hope that with the measures taken 
by the Oil Ministry and the expansion 
of activities to prevent gas flaring, we 
will see a day when this wastage will 
reach the lowest possible level and 
even become zero,” the official said.
The World Bank data indicate that gas 
flaring is costing oil-rich countries 
billions of dollars in lost revenues, so 
that, over the past decade 144 billion 
cubic meters of gas have been wasted 

around the world annually; with this 
amount of gas, 1,800 million meg-
awatt hours of electricity could be 
produced, which is equivalent to two-
thirds of the electricity produced in the 
entire European Union.

Gas flaring is the process of burning 
the gas released through certain in-
dustrial processes, including oil ex-
traction. In the past, when the demand 
for natural gas was low and, conse-
quently, producers had little incentive 
to gather and sell it, it was generally 
– and more reasonably – dissipated 
through flaring.
Now, however, natural gas is known 
to be a valuable means of generating 
electricity and an important raw ingre-
dient for the petrochemical industry. 
On the other hand, when released 
into the air, unrefined gas pollutes the 
atmosphere by releasing greenhouse 
gases such as carbon dioxide, caus-
ing extensive environmental damage.

‘Over $1.5b worth of natural gas wasted in Iran annually’

Aiming to develop trade with Africa, Iran 
is planning to open seven new trade 
centers in countries of the continent by 
the end of the current Iranian calendar 
year (March 20, 2023), IRNA report-
ed on Tuesday, quoting a senior official 
with Iran’s Trade Promotion Organization 
(TPO) as saying.
“So far, three business centers have 
been established in Africa, and we plan 
to increase this number to 10 centers by 
the end of the year,” Director-General of 
TPO’s Africa Office Mohammad-Sadeq 
Qanadzadeh said.
Speaking at the first meeting of the 
Iran-Africa House which was held in col-
laboration with TPO, Qanadzadeh stated: 
“The purpose of this meeting is to in-
troduce Iran’s investment and business 
opportunities to African trade partners.”
According to the official, since the begin-
ning of the current Iranian calendar year 
(March 21), more than 400 business 
delegations from Africa have traveled to 
Iran, and the Iranian government is also 

taking all the necessary measures to de-
velop mutual relations.
Stressing the need for the improvement 
of infrastructure and providing new in-
centives for the development of trade 
with Africa, Qanadzadeh noted that sev-
eral contracts have been signed with Af-
rican trade partners for the development 
of infrastructure and maritime and air 
transportation.
“The agreement for the establishment of 

a direct airline between Iran and South 
Africa will also be concluded by the end 
of the year,” he added.
He further pointed to the upward trend 
of trade with African nations, saying: “In 
the first quarter of this year, many Afri-
can countries have been among Iran’s 
top trade partners, which is a very good 
thing.”
Back in June, TPO Head Alireza Pey-
man-Pak said the country is taking the 

necessary steps to increase annual trade 
exchanges with African countries to $5 
billion by the Iranian calendar year 1404 
(begins in March 2025).
Peyman-Pak said the trade with the men-
tioned countries is expected to reach 
$2.5 billion by the end of the current Ira-
nian calendar year.
Referring to the preparation of the coun-
try’s trade development roadmap at the 
beginning of the work of the 13th admin-
istration, the official said: “In this roadm-
ap, major factors including exports and 
the share of different sectors is specified, 
and in the case of Africa, the priorities 
and targets for trade with different coun-
tries and the requirements for reaching 
these targets are determined.”
Peyman-Pak put the share of African 
countries in Iran’s export basket at $1.2 
billion, saying: “Africa’s annual imports 
amount to about $580 billion and our 
share of this figure is still small despite all 
the efforts. We have managed to export 
$1.2 billion to this market.”

Iran to establish 7 new trade centers in Africa by Mar. 2023
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Iran eased past Kuwait 3-0 (25-12, 25-
21, 25-13) in the 14th edition of the 
Asian Men’s U18 Volleyball Champion-
ship on Wednesday.
Iran, who started the competition with 
a 3-0 win over China on Tuesday, are 
to meet Chinese Taipei on Thursday 
in Pool A. Japan, India, Thailand and 

South Korea are in Pool B.
The 2022 Asian Boys’ U18 Volleyball 
Championship is being held at the Azadi 
Hall in Tehran, Iran from Aug. 15 to 22.
The top four teams of the tournament 
will qualify for the 2023 FIVB Volleyball 
Boys’ U19 World Championship as the 
AVC representatives.

Iran eases Ku-
wait at Asian U18 
Volleyball Cham-
pionship

Quadrilateral MOU 
signed to promote 
new technologies 
in mining sector
Iranian Mines and Mining In-
dustries Development and 
Renovation Organization (IMI-
DRO) has signed a quadrilateral 
memorandum of understand-
ing (MOU) with three govern-
ment entities to develop smart 
technologies in the mining sec-
tor, IRNA reported.
As reported, the MOU has been 
signed with the country’s Au-
tomation and Digital Technolo-
gies Development Headquarter, 
Technology and Innovation 
Department of the Ministry of 
Information and Communica-
tions Technology, and Mines 
and Materials Processing De-
partment of the Ministry of In-
dustry, Mining and Trade.
The MOU is aimed at facilitating 
cooperation and effective inter-
action among the mentioned 
parties to realize the slogan 
of the year which is Knowl-
edge-based and Job-creating 
Production in the mining sec-
tor.
The promotion of smart tech-
nologies in the country’s min-
ing industries with the aim of 
increasing productivity, com-
petitiveness, and resilience is 
also another major goal of this 
MOU.
Some of the measures expect-
ed to be taken by the signato-
ries based on the MOU include 
forming joint research and 
development consortia among 
the country’s large mining 
firms and knowledge-based 
companies, investigating the 
technological needs of mining 
companies and industries to 
create a large-scale market for 
knowledge-based companies, 
and guaranteeing the risks of 
cooperation between mining 
and knowledge-based compa-
nies to promote positive inter-
action between the two.
Defining meaningful incen-
tive packages for large mining 
companies to encourage them 
to adopt new technologies, as 
well as establishing industrial 
technology centers with the 
aim of promoting research col-
laborations among large min-
ing firms, Knowledge-based 
companies, and major univer-
sities are also among the sub-
jects covered in the MOU.
Having 81 different types of 
minerals, Iran is one of the 
top 10 mineral-rich countries 
across the globe. In this re-
gard, the Iranian government is 
pursuing several programs for 
promoting the mining sector 
as a major contributor to the 
country’s economic growth.

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

TEDPIX drops 4,000 
points on Tuesday
TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), fell 
4,190 points to 1.459 million on 
Tuesday.
As reported, over 8.891 billion 
securities worth 39.457 trillion 
rials (about $140.9 million) 
were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 
3,931 points, and the second 
market’s index fell 5,857 points.
Tehran Stock Exchange experi-
enced a growth of 9.5 percent 
in the value of its trades in the 
past Iranian calendar week 
(ended on Friday).
TSE is one of the four Irani-
an stock exchanges, the other 
three ones are Iran Mercantile 
Exchange (IME), Iran Energy 
Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) mar-
ket, known as Iran Fara Bourse 
(IFB).

The best places to visit in Moscow
By: PARISA JAMADISource: https://www.expatica.com/ru/lifestyle/things-to-do/places-to-visit-in-moscow-104122/

Moscow is full of wonderful places to visit. From 
historic sites to quirky galleries and shopping, 
read on to discover the Russian capital.
The sprawling city of Moscow is a mixture of his-
torical and contemporary sights. A tourist there is 
spoiled for choice – from museums and galleries 
to music venues and festivals. Whether you’re in-
terested in Soviet architecture, imperial Russian 
history, or even window shopping, there is some-
thing for everyone. Sights include:
Historical landmarks to visit in Moscow
The Kremlin
The Moscow Kremlin and Red Square represent 
one of the most ancient parts of the city. This 
iconic location has played an important role 
throughout Russian history and has been a res-
idence for leaders of Russia since Soviet times. 
Since 1990, the Moscow Kremlin and Red Square 
have been a UNESCO World Heritage Site. So if 
the Kremlin is top of your list of places to visit in 
Moscow, you’re in luck. There are tours around it 
every day, and there are several museums inside 
the complex. These include the Armory Chamber, 
full of antique royal items, the Patriarch’s Palace, 
and several cathedrals and churches.
Kuskovo Estate
Kuskovo was built in the 18th century and is a 
typical Russian estate. Its owners used to host 
grand parties twice a week for a multitude of 
guests from the nobility – even Empress Cathe-
rine II of Russia was invited. The estate itself is a 
beautiful combination of baroque and classicism 
with a palace, a large park, and ponds. It’s an ide-
al place to visit when the weather’s on your side. 
Kuskovo also has a museum, and in the summer, 
it hosts festivals and concerts.

 Saint Basil’s Cathedral
The nine iconic, colorful domes of Saint Basil’s 
Cathedral (Храм Василия Блаженного, Khram 
Vasiliya Blazhennovo) bloom at the end of Red 
Square. This Orthodox cathedral is not only well-

known, but it’s also pretty old – Ivan the Terrible 
ordered its construction in 1555. One of Mos-
cow’s most famous places, Saint Basil’s, is well 
worth visiting. You’ll undoubtedly get a few pho-
tos of the exterior if you’re visiting Moscow, but 

the inside is also enchanting. There, you’ll find 
several churches, all richly decorated. The interior 
is full of wall paintings, Russian icons, and or-
namental decorations. Bear in mind that some of 
the passages are very narrow, and the stairwells 
can be steep.
 Saint Basil’s is part of the Historical Museum of 
Moscow (SHM – in Russian). This vast collection 
represents every phase of Russian history.
Arts and culture in Moscow
Bolshoi Theatre
The Bolshoi Theatre is the most famous theater 
in Moscow, showing around 3–4 different operas 
and 2–3 ballets each year. The focus is on classi-
cal masterpieces from composers such as Mo-
zart, Verdi, Wagner, and Tchaikovsky. Russian 
ballet is world-famous and is an integral part of 
Russian culture.
Tretyakov Gallery
There are several sites associated with the Tret-
yakov Gallery – these include the State Tretyakov 
Gallery (Третьяковская галерея, Tretyakovskaya 
galereya) and the New Tretyakov Gallery (Новая 
Третьяковка, Novaya Tretyakovka). The first is 
home to art from the 12th century to the early 
20th century, while the New Tretyakov houses 
modern and contemporary art. 
Discover Moscow’s architecture
Moscow Metro
The Moscow metro is famous for its architecture, 
and the stations are considered the ‘underground 
palaces’ of the city. However, that’s not the only 
reason the Metro is impressive – it’s about 300km 
long and transports about 9 million people on a 
typical weekday. The first metro line was the 
Sokolnicheskaya, built in 1935. `

The secretary of Iran’s Free Zones 
High Council said on Monday that 
the trade balance of the country’s 
free trade zones has become $35 
million positive for the first time in 
30 years, Mehr News Agency re-
ported.
According to Saeid Mohammad, 
there are currently 15 free trade 
zones and 33 special economic 
zones active in the country and the 
necessary licenses have also been 
obtained for the establishment of 79 
new special economic zones.
The official noted that although the 
overall trade balance of the free 
trade and special economic zones 
together has always been positive, 
but this is the first time that the for-
eign trade balance of the free trade 
zones becomes positive separately.
Underlining the important role that 
free trade and special economic 
zones play in the country’s eco-
nomic growth, Mohammad said: 
“The main function of free zones is 
to facilitate export, production, for-
eign exchange, entry of new tech-
nologies and promotion of knowl-
edge-based companies.”
He expressed dissatisfaction with 
the current performance of free 
zones, saying: “They have not been 
able to grow in line with the free 
zones of our competitors in the re-
gion.”
Mohammad further mentioned 
some of the obstacles in the way 
of the development of the country’s 
free zones including unnecessary or 

vague regulations, lack of enough 
incentives for encouraging activi-
ties in such areas, and the lack of 
unified and integrated management 
in these zones, and said the gov-
ernment is doing its best to resolve 
such issues.
The establishment of free trade 
zones (FTZs) in Iran dates back 
to the Iranian calendar year 1368 
(March 1989 - March 1990) fol-
lowing the fall in the country’s oil 
income in the preceding year which 
prompted the government to pro-
mote non-oil exports.
The first two free trade zones of Iran 
were established in the south of the 
country. The first one was Kish Free 
Trade Zone established in 1368 on 
Kish Island in the Persian Gulf and 
the second one was Qeshm Free 
Trade Zone established the year af-
ter on Qeshm Island in the Strait of 
Hormuz.
Some five other free trade zones 
have been also established in 
the country since then, including 
Chabahar in southeastern Sis-
tan-Baluchestan Province, Arvand 
in southwestern Khuzestan Prov-
ince, Anzali in northern Gilan Prov-
ince, Aras in East-Azarbaijan Prov-
ince, and Maku in West-Azarbaijan 
Province, both in the northwest of 
the country.
The development of existing free 
trade zones and the establishment 
of new FTZs has become one of the 
major economic approaches of the 
Iranian government.

Free zones’ trade balance 
becomes positive for 1st time in 30 years

The value of Iran’s non-oil export to 
its neighboring countries increased 22 
percent in the first four months of the 
current Iranian calendar year (March 
21-July 22), as compared to the same 
period of time in the past year, the 
spokesman of the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRICA) 
announced.
Ruhollah Latifi said that Iran has ex-
ported 20.711 million tons of non-oil 
products worth $8.871 billion to its 
neighbors in the said four-month pe-
riod.
Putting the four-month non-oil trade of 
Iran with the neighboring countries at 
27.35 million tons worth $16.871 bil-
lion, the official said that the value of 
trade shows an 18-percent rise year on 
year.
Latifi further announced that the Islam-
ic Republic has imported 6.323 million 
tons of non-oil goods valued at $8.14 
billion from its neighbors in the first 
four months of this year, with a 13-per-
cent growth year on year.
As previously announced by the IRICA 

head, the value of Iran’s non-oil trade 
with its neighbors during the previous 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20) stood at $51.875 billion to 
register a 43 percent increase year on 
year.
Alireza Moghadasi put the weight of 
non-oil trade with the neighboring 
countries at 100.131 million tons in 
the said year, stating that trade with the 
neighbors also increased by 23 percent 
in terms of weight.
The official put the annual non-oil ex-
ports to the mentioned countries at 
75.445 million tons valued at $26.29 
billion, with a 29 percent rise in value 
and a 12 percent growth in weight.
Major export destinations of the Irani-
an non-oil goods were Iraq with $8.9 
billion, Turkey with $6.1 billion, the 
United Arab Emirates with $4.9 bil-
lion, Afghanistan with $1.8 billion, and 
Pakistan with $1.3 billion in imports 
from the Islamic Republic, followed by 
Oman, Russia, Azerbaijan, Turkmen-
istan, Armenia, Kazakhstan, Kuwait, 
Qatar, Bahrain, and Saudi Arabia, ac-

cording to the official.
Moghadasi further stated that Iran im-
ported 24.686 million tons of non-oil 
commodities worth over $25.846 bil-
lion in the previous year, with a 60-per-
cent growth in value and a 68-percent 
rise in weight year on year.
The United Arab Emirates was the top 
exporter to Iran in the said period ex-
porting $16.5 billion worth of goods to 
the country, followed by Turkey, Rus-
sia, Iraq, and Oman, he stated.
Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Afghanistan, Armenia, 
Kuwait, Qatar, and Bahrain were other 
top neighboring countries that supplied 
goods to Iran in 1400, respectively.
Increasing non-oil exports to the neigh-
boring countries is one of the major 
plans that the Iranian government has 
been pursuing in recent years.
Iran shares land or water borders with 
15 countries namely UAE, Afghanistan, 
Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Iraq, Ku-
wait, Kazakhstan, Oman, Pakistan, Qa-
tar, Russia, Turkey, Turkmenistan, and 
Saudi Arabia.

Iran’s non-oil export 
to neighbors grows 22% in 4 months on year
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Isfahan News

در بیسـت و یکمین جلسه کمیسیون 
بهبـود محیط کسـب و کار و توسـعه 
اقتصـاد دانـش بنیـان سـناریوهای 
فضـای کسـب و کار اسـتان تـا افق 

۱۴۰۸ تشـریح شـد.
اتـاق  بهبـود  کمیسـیون  جلسـه 
بازرگانـی اصفهـان با حضـور رئیس 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
اعضـای هیـات علمـی  اسـتان، 
دانشـگاه ها و فعاالن اقتصادی عضو 
اتـاق بازرگانـی اصفهان برگزار شـد.

در ایـن جلسـه رئیـس سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان 
سـناریوهای  تدویـن  از  هـدف 
فضـای کسـب و کار اسـتان تـا افق 
۱۴۰۸ را شناسـایی عوامـل مؤثـر بر 
بهبود مسـتمر فضـای کسـب و کار 
اسـتان بـه منظـور ارائه پیشـنهادات 
بـه سیاسـت گذاران و برنامه ریـزان 

اسـتان بیـان کـرد.
محمدرضـا قاسـمی تاکیـد کـرد در 
طـرح مذکـور فضـای کسـب و کار 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت نـه 
شـاخص های آن و ایـن دو دقیقـًا بر 

یکدیگـر منطبـق نیسـت.
وی تصریـح کـرد: در مطالعـه آینده 
نگاری توسـعه اسـتان در نهایت ۱2 
عامـل اثرگـذار بر توسـعه اسـتخراج 
شـد که یکـی از آنهـا فضای کسـب 

و کار بـود و بـر این اسـاس سـازمان 
تصمیـم گرفـت کـه بـا همـکاری 
بخـش خصوصـی و دانشـگاه بـه 
شناسـایی عوامـل کلیـدی مؤثـر بر 
کسـب و کارها پرداخته و مشـخص 
کند کسـب و کارهـا تـا ۱۴۰۸ با چه 

سـناریویی روبـرو خواهنـد بـود.
قاسـمی گفـت: سـازمان مدیریـت 
و برنامه ریـزی در ایـن طـرح نقـش 
تسـهیلگر داشـته تـا بـا اسـتفاده از 
نظـر خبـرگان عالقه مند بـه مباحث 
آینده نگری و آشـنا به فضای کسـب 
و کار بـرای تدویـن ایـن سـناریو 

اسـتفاده نمایـد.
زهـرا زمانـی مدیـر واحـد پژوهـش 
اتـاق  اقتصـادی  بررسـی های  و 
بازرگانـی اصفهـان نیز گفـت: پروژه 
سـناریوهای فضـای کسـب و کار 
اسـتان تـا افـق ۱۴۰۸ توسـط مرکز 
آمـوزش و پژوهش هـای توسـعه و 
آینده نـگاری سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی اسـتان بـا همـکاری 
اتاق بازرگانـی، خبرگان دانشـگاهی 
و دسـتگاه های اجرایـی انجام شـده 

اسـت.
وی هـدف از برگـزاری ایـن جلسـه 
را آگاهـی فعـاالن اقتصـادی از 
دسـتاوردهای ایـن طـرح وزیـن 
بیـان و تصریـح کـرد: علی رغـم 

نوسـانات شـاخص فضای کسـب و 
کار اسـتان طـی سـال های اخیـر و 
بهبود رتبـه اسـتان در این شـاخص 
از 2۸ در زمسـتان ۱39۸ بـه رتبـه 9 
در زمسـتان ۱۴۰۰ هنـوز بـا جایـگاه 
ایـده آل فاصله داریـم و امید اسـت با 
اسـتفاده از نتایج این طرح چشمانداز 
واضحی برای اقتصاد اسـتان ترسیم 

شـود.
همچنیـن رفیعـی از تسـهیلگران 
سـناریوهای فضـای کسـب و کار 
اسـتان تـا افـق ۱۴۰۸ ضمـن بیـان 

اینکـه مطالعـه ایـن طـرح از سـال 
9۸ آغـاز شـد افـزود: از ۱72 عامـل 
مؤثـر بـر فضـای کسـب و کار، 65 
عامـل احصـا و پایـش شـد کـه در 
نهایـت ۸ عامـل کلیـدی حکمرانی 
خـوب، ثبـات قوانیـن و راهبردهای 
کالن کشـور، تعامـالت بین المللـی 
سیاسـی و غیـر سیاسـی، تـورم 
انتظاری، تقدم سیاسـت بـر اقتصاد، 
نظام مالیاتـی، نظام بانکی و بسـط و 
توسـعه فضـای مجـازی بـه عنوان 
عوامل مؤثر بـر فضای کسـب و کار 

اسـتان تـا افـق ۱۴۰۸ معرفی شـد. 
در ادامـه این جلسـه تسـهیلگران و 
فعـاالن اقتصـادی بـه بیـان نظرات 
و سـؤاالت خـود در خصـوص ایـن 
طـرح پرداختنـد و مقـرر شـد طـرح 
پژوهشـی مشـترکی توسـط اتـاق 
سـازمان  و  اصفهـان  بازرگانـی 
مدیریت و برنامه ریزی اسـتان برای 
تبیین سیاسـت ها و اسـتراتژی های 
کسـب و کار برای دسـتیابی به آینده 
مطلـوب فضای کسـب و کار تعریف 

شـود.
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 مریـم یـادگاری  همـکاری مرکـز احیـا 
اندیشـه و سـیره علـوی بـا دانشـگاه صنعتـی 
اصفهـان، شـهریورماه امسـال با اجـرای طرح 
معمـاران پیشـرفت، بـرای اولین بـار به صورت 
پایلـوت در دانشـگاه صنعتـی اصفهـان آغـاز 

. می شـود
سـیدعلی محمـد میرمحمدی میبـدی رئیس 
دانشـگاه صنعتی اصفهـان در نشسـت با مرکز 
احیـای اندیشـه و سـیره علـوی بـا اشـاره بـه 
نقش آفرینـی مؤثـر مرکز احیـا اندیشـه علوی 
در مباحـث فرهنگـی و اجتماعی اسـتان اظهار 
داشـت: همـکاری مشـترک بـا مرکـز علوی، 
به عنوان یـک برنامه تحول علمـی– فرهنگی 
بـرای دانشـگاه صنعتـی اصفهـان از اهمیـت 

بسـیاری برخوردار اسـت.
وی افـزود: انتظار مـی رود با اجـرای طرح های 
پیشنهادی از سـوی این مرکز فرهنگی، شاهد 
ارتقـا و تقویـت بنیان هـای فکـری مدیـران و 
مسـئوالن دانشـگاه صنعتـی اصفهـان بـرای 

تحـوالت بـزرگ در آینده باشـیم.
میرمحمدی میبدی خاطرنشـان کـرد: به نظر 
می رسد، اسـاتید و پژوهشگران شناخته شده در 
مرکز اندیشـه علوی بـه عنوان یـک مجموعه 
برجسـته فرهنگی در اسـتان اصفهان پشتوانه 

درسـتی برای اجرای موفـق این طرح اسـت.
محمـد صالـح طیب نیـا، رئیـس مرکـز احیـا 
اندیشـه و سـیره علوی در این نشسـت با بیان 

اینکه مرکز سـیره علوی در طراحـی مدل های 
توسـعه و رشـد مجموعه هـای فرهنگـی و 
آمـوزش عالـی فعال اسـت بیـان کـرد: تمرکز 
اصلـی فعالیت ایـن مرکـز، تربیت مدیـر برای 
نسـل آینـده کشـور در شـرایط اسـتراتژیک 

امـروز اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـگاه بایـد مبـدأ 
تحوالت بـزرگ در کشـور قرار گیـرد، تصریح 
کـرد: شـاید در مقطع کنونـی مهم تریـن رکن 
انقـالب و مسـؤولیت کشـور را دانشـگاه ها بر 

عهـده دارنـد.
ایـن مدیـر فرهنگـی بـا بیـان اینکـه، تربیـت 
نیـروی کارآمد انقالبی و رشـد علمـی مرهون 
فعالیت هـای دانشـگاه ها اسـت، افـزود: اگـر 

شـاهد مشـکالت بزرگ اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی هسـتیم ناشـی از فقدان مدلی اسـت 
کـه از ظرفیـت و تـوان دانشـگاه ها به درسـتی 

اسـتفاده شود.
وی ادامـه داد: دانشـگاه صنعتـی اصفهـان در 
تربیـت نیروهـای متخصـص و اثرگـذاری در 
آمـوزش عالی کشـور همواره پیشـگام و موفق 
بوده اسـت و باید در ادامه مسـیر خـود، بتواند با 
تقویـت بنیان هایی فکری و مدل سـازی، تکیه 
بـر بودجه هـای دولتـی را محـدود و به سـمت 

توسـعه درآمدهـای اختصاصی حرکـت کند.
طیب نیـا بـا برشـمردن فعالیت هـای مؤثـر 
اندیشـکده های وابسـته بـه مرکـز علـوی 
خاطرنشـان کرد: همکاری مشـترک میان این 

مرکـز با دانشـگاه صنعتـی اصفهـان می تواند، 
نمونـه خوبـی از مـدل تحـوالت جریان سـاز 

انقالبـی کشـور باشـد.
رئیس مرکز احیا اندیشـه و سـیره علوی گفت: 
امیدواریـم این همـکاری مشـترک زمینه های 
رشد فرهنگی دانشـجویان در مباحث اشتغال، 

ازدواج و خانواده را فراهم سـازد.
همـکاری مرکـز احیـا اندیشـه و سـیره علوی 
بـا دانشـگاه صنعتـی اصفهـان، شـهریور مـاه 
امسـال با اجرای طرح معماران پیشرفت، برای 
اولین بار به صورت پایلوت در دانشـگاه صنعتی 

اصفهـان آغـاز می شـود.
توسـعه همکاری هـای علمـی، آموزشـی و 
فرهنگی برای حل چالش ها و مسـائل اسـتان 
و کشـور، موضـوع تفاهم نامـه ای اسـت کـه 
میان دانشـگاه صنعتی اصفهان و مرکز احیای 
اندیشـه و سـیره علوی با حضور مسـؤوالن دو 

مرکـز منعقد شـد.
مهم تریـن هـدف از طـرح مهارت افزایـی 
مدیـران جـوان هیأت علمـی جـوان دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان بـرای تقویـت جریان های 
فکـری و تحولـی دانشـگاه در کشـور اسـت. 
مجـری ایـن طـرح پژوهشـکده مهرسـتان 
)مطالعات حکمرانی( از مجموعه های وابسـته 
به مرکز احیا و سـیره نبوی اسـت که آبـان ماه 
سـال گذشـته در دانشـگاه اصفهان کار خود را 

آغاز کـرده اسـت.

 مریم محسـنی  مدیرعامل ذوب آهـن اصفهان 
با بیـان اینکه این شـرکت در شـش ماه گذشـته ۱2 
محصـول جدید تولیـد کـرده اسـت، گفـت: گرانی 
مـواد اولیـه وارداتـی و بعضـی تنگناهـای تأمیـن 
مـواد در داخـل کشـور محدودیت هایـی را بـرای ما 

ایجـاد می کنـد، با ایـن حـال از طریق صـادرات ۴۰ 
درصدی محصوالت به خارج بخشـی از منابع ارزی 

خـود را تأمیـن می کنیم.
ایرج رخصتی در حاشـیه بیسـت و دومین نمایشگاه 
بین المللی صنعت سـاختمان از آمادگی این مجتمع 

عظیم صنعتـی بـرای تولید محصـوالت مـورد نیاز 
پروژه هـای سـاخت مسـکن خبـر داد و اظهـار کرد: 
برنامه دولت سـیزدهم مبنی بر سـاخت یک میلیون 
مسـکن در هرسـال را بایـد به صـورت معـدل نگاه 
کنیم که تحقق آن در دوره چهارسـاله مدنظر اسـت.

وی درمـورد آمادگـی و نقـش ذوب آهـن اصفهـان 
در تأمیـن مقاطـع سـاختمانی مـورد نیـاز نهضـت 
ملـی سـاخت مسـکن درکشـور، گفـت: در ایـن 
زمینـه درخواسـت هایی از سـازمان های مربوطـه از 
ذوب آهـن شـده اسـت و ایـن شـرکت در حـد توان 
آمـاده تولیـد و تحویل سـبد کاالهـای درخواسـتی 
پروژه های مسـکن در کشـور اسـت. در واقـع تولید 
و عرضـه محصـول بر اسـاس ایـن درخواسـت ها و 
با توجه بـه میـزان و نـوع آن در ابعاد مختلـف انجام 

. می شـود
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهان بـه اهمیـت تأمین 
پایـدار مـواد اولیه بـرای تولیـد و همچنیـن افزایش 
کمی و کیفی آن اشـاره کرد و دربـاره واردات کک و 
زغال سـنگ از خـارج کشـور و افزایـش قیمت های 

جهانـی، گفـت: گرانـی مـواد اولیـه وارداتـی و 
بعضـی تنگناهـای تأمیـن مـواد در داخـل کشـور 
محدودیت هایـی را بـرای ما ایجـاد می کنـد، با این 
حال از طریـق صادرات ۴۰ درصـدی محصوالت به 
خارج بخشـی از منابع ارزی خـود را تأمین می کنیم.

رخصتـی افـزود: ذوب آهـن اصفهـان از هیـچ نـوع 
یارانه انـرژی برخوردار نیسـت و قیمت هـای انرژی 

نیز بر قیمـت نهایـی تولیـد اثرگذار اسـت.
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان با اشـاره بـه وجود 
نیروگاه هـای بـرق در ایـن شـرکت، افـزود: تولیـد 
2۴۰ مگاوات بـرق در داخـل کارخانه بـه تأمین این 
حامل انرژی کمـک کرده و بـه مشـتریان اطمینان 
می دهـد کـه تولیـد سـبد کاالهـای درخواسـتی 

پروژه هـای آنهـا بـا مشـکلی مواجـه نمی شـود.
وی ادامـه داد: هم اکنـون 65 درصـد تیرآهـن مورد 
نیاز کشـور در این شـرکت تولیـد می شـود. در عین 
حال درخواسـت های جدید مـا را به سـوی تولیدات 
جدیـد سـوق داده و در 6 مـاه گذشـته ۱2 محصول 

جدیـد تولید و عرضه شـده اسـت.

رخصتـی در زمینه کیفیـت محصـوالت ذوب آهن، 
گفت: ذوب آهن در تولیـد تابع قوانین و اسـتانداردها 
اسـت و کیفیـت را فـدای هیـچ منفعـت دیگـری 
نمی کنـد، بـه طـوری کـه می تـوان ایـن مجتمـع 

عظیـم صنعتـی را پیشـگام کیفیت دانسـت.
وی در زمینه سـاخت و تولید انواع ریـل، گفت: تولید 
ایـن محصـول در ذوب آهـن اصفهـان بـر اسـاس 
درخواسـت انجام می شـود و قطعات مهم خط تولید 

آن بومی سـازی شـده است.
مدیـر عامـل ذوب آهـن بـا اشـاره بـه فعالیت هـای 
زیسـت محیطی گسـترده این شـرکت، گفـت: این 
مجتمع عظیم صنعتـی با دارا بودن بیـش از ۱6 هزار 
هکتـار فضـای سـبز ۸2 برابـر بیشـتر از اسـتاندارد، 
فضای سـبز ایجاد کرده اسـت که آبیـاری عمده آن 
به صورت دیم اسـت. در راسـتای کاهـش آالیندگی 
نیـز بـا نوسـازی تجهیـزات، ضمـن مدرن سـازی 
بخش هـای مختلـف خط تولیـد از جملـه درب های 
فلکسـیبل باطری هـای کک سـازی بـه سـمت 

صنعـت سـبز حرکـت کرده ایم.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد:

آغازهمکاری مشترک دانشگاه صنعتی ومرکزاحیا اندیشه وسیره علوی

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن در ۶ ماه، ۱۲ محصول جدید تولید کرده است

بیست و یکمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان برگزار شد:

تشریح سناریوهای فضای کسب و کار استان تا افق ۱۴۰۸

مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اصفهـان اظهـار داشـت: 
بازرسـان ایـن شـرکت بـا حضـور در شـهرک های صنعتـی و بازدیـد از 
واحدهـای تولیـدی، پـس از انجـام عارضـه یابـی بـا کمـک مشـاوران 
تخصصی در شـرکت و دسـتگاههای اجرایی نسـبت به حل مشکل این 

واحدهـا اقـدام می کننـد.
وی اضافه کـرد: بر اسـاس بررسـی های انجام شـده واحدهـای صنعتی 
کـه از نظـر ظرفیـت با مشـکل مواجـه می شـوند با چنـد مشـکل مواجه 
هسـتند کـه نقدینگـی از مهم تریـن آن هـا محسـوب می شـود کـه این 

نقدینگـی در ایـن واحدهـا بیشـتر در زمینه سـرمایه در گردش اسـت.
سـواری خاطرنشـان کرد: اعتبارات خوبـی از طریق مرکز دریافت شـده 
و بـر اسـاس تفاهم بـا بانـک ملـی و سـایر بانک هـا، براحتـی می توانیم 
در اسـتان دسـتکم تا سـقف 5۰۰ تا 6۰۰ میلیـارد تومان تسـهیالت را به 

این امـر اختصـاص دهیم.
• احیـای ۴۵۰ واحد تولیـدی راکد و نیمه فعـال اصفهان در 

دستورکار است
وی با اشـاره به اینکـه بدنبـال افزایش این اعتبـارات هسـتیم، بیان کرد: 
تأمین مواد اولیه، مشـکل بـازار، بیمـه و مالیات و اختالف شـرکا، از دیگر 
مشـکالت واحدهـای صنعتی محسـوب می شـود کـه از طـرق مختلف 

بدنبال رفع این مسـائل و مشـکالت هسـتیم.
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اصفهـان افـزود: برخـی از 
مشـکالت واحدهـای تولیـدی بـا سـایر دستگاه هاسـت و بعضـی از 
مسـائل هم بـه ما بـر می گـردد؛ مشـکل زیرسـاخت ها در شـهرک های 
صنعتی اسـت که در ایـن زمینه بررسـی و رفع مشـکل بر عهده شـرکت 
شـهرک های صنعتی اسـت و بـه   راحتـی و با جدیـت انجام خواهد شـد.

بـه گفتـه وی، بایـد تـالش کنیـم کـه واحدهایـی کـه بـرای تأمیـن 
زیرسـاخت ها و تحویل سـند تفکیکـی با شـرکت شـهرک های صنعتی 
به مشـکلی برخورده اند با سـرعت مشکلشـان برطـرف شـود و اقدامات 
بسـیاری برای در اختیـار قرار دادن سـند بـه واحدهای صنعتـی بصورت 

تفکیکـی انجام شـده اسـت.
سـال گذشـته حـدود 9۰۰ واحـد راکـد در شـهرک های صنعتی اسـتان 
اصفهان شناسـایی شـدند که بـا اقدامات صـورت گرفته توسـط مدیران 
واحدهـای صنعتـی و پیگیری هـای شـرکت شـهرک های صنعتـی 

اصفهـان، حـدود 2۱9 واحـد بـه چرخـه تولید بازگشـتند.
اسـتان اصفهـان بیـش از پنـج میلیـون و 3۰۰ هـزار نفـر جمعیـت دارد 
و سـهم آن در صنعـت کشـور ۱۱ درصـد، سـرمایه گذاری ۱۰ درصـد و 
اشـتغال صنعتی ۸ درصـد و ُرتبـه آن در طرح هـای نیمه تمـام صنعتی و 
تعداد معـادن کشـور، اول و از نظـر ذخایر معدنی دوم اسـت. این اسـتان 
بـا حـدود 9 هـزار و 5۰۰ واحـد صنعتـی در 76 شـهرک و ناحیـه صنعتی 
اسـتان اصفهان، ۱3 درصد از تولیـد ناخالص داخلی را بـه خود اختصاص 

داده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اصفهان 
بـا اشـاره بـه راه انـدازی نهضـت احیـای واحدهای 
تولیدی راکد گفـت: احیـای ۴۵۰ واحد راکـد و نیمه 
فعـال در شـهرک های صنعتـی اسـتان در سـال 
جاری در دسـتور کار اسـت. رسول سـواری در جمع 
خبرنـگاران افزود: پایـش واحدهای تولیـدی راکد و 
با کمتر از ظرفیـت ۵۰ درصد در دسـتور کار امسـال 
شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان اصفهان قرار 
دارد بـه گونـه ای کـه روز گذشـته پرونـده ۱۵ واحد 
تولیـدی راکد و نیمـه تعطیل اسـتان مورد بررسـی 
قـرار گرفـت و در نهایـت مشـکل ایـن واحدها حل 

. شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:

 احیای ۴۵۰ واحد تولیدی راکد
و نیمه فعال اصفهان در دستورکار است

گزارش

مدیـر پژوهـش، خالقیـت و فناوری های 
نویـن شـهرداری اصفهان گفت: مسـابقه 
ملی »زیوری بـرای اصفهان« بـا رویکرد 
اسـتفاده از نمادهـای شـهر اصفهـان 
در صنایـع دسـتی و زیـورآالت برگـزار 

. د می شـو
مرتضـی نصوحـی بـا اعـالم ایـن خبـر 
گفـت: شـبکه شـهرهای خالق جهـان با 
تأکیـد بر نقـش صنایـع خـالق در اقتصاد 
محلـی، بـه دنبـال توسـعه رشـته های 
فرهنگـی بـرای تبـادل دانش، تجـارب و 
بهتریـن شـیوه ها جهت توسـعه اقتصادی 
و اجتماعـی از طریق صنایع خالق اسـت.

او بـا بیـان اینکـه سـازمان یونسـکو بعـد 
از پایه گـذاری شـبکه شـهرهای خـالق، 
صنایع دسـتی،  کنـار  در  را  خالقیـت 
معمـاری، طراحـی، رسـانه، موسـیقی و 
غذا به عنـوان شـاخصه های شـهر خالق 
اعـالم کـرد، افـزود: اصفهـان بـه لحـاظ 
برخـورداری از صنایـع دسـتی و هنرهای 
مردمـی بـه عنـوان عضـو رسـمی ایـن 

شـبکه انتخـاب شـده اسـت.
• اسـتقبال طراحـان از رویـداد 
چهـل وکتـور از خـط آسـمان 

ن صفهـا ا
مدیـر پژوهـش، خالقیـت و فناوری های 
نویـن شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه 
برگـزاری مسـابقه ملـی »چهل وکتـور از 
خط آسـمان اصفهان« که در سال ۱۴۰۰ 
از سـوی شـهرداری اصفهان برگزار شـد 
و اسـتقبال طراحـان کشـور را بـه دنبـال 
داشـت، گفـت: بـه منظـور تـالش برای 
ایجاد تصویـر نمادین از شـهر اصفهان در 
ذهن مخاطبـان و گردشـگران، قرار شـد 
وکتورهـای خـط آسـمان اصفهـان را در 
مسیر توسـعه گردشـگری و صنایع دستی 
بـه عنـوان یادبـودی از شـهر در قالـب 
زیـورآالت توسـط هنرمنـدان و طراحـان 

معرفـی کنیـم.
او خاطرنشـان کرد: آثـار برگزیـده در این 
رویـداد عـالوه بـر اینکـه در قالـب یـک 
کتـاب منتشـر شـد، در درگاه الکترونیکی 
شـهرداری اصفهـان به صـورت الیـه باز 
تحـت عنـوان »نمایشـگاه مجـازی خط 
آسـمان اصفهـان« در دسـترس عمـوم 

قـرار گرفـت.
• ورود نمادهـای هویتـی اصفهان 

به صنایـع دسـتی و زیورآالت
نصوحـی بـا تأکیـد بـر ضـرورت ورود 
نمادهـای طراحـی شـده از اصفهـان بـه 
حوزه صنایع دسـتی و صنعت گردشگری، 
خبـر داد: در ایـن راسـتا مسـابقه ملـی 
»زیـوری بـرای اصفهـان« را طراحـی 
کردیـم کـه اسـتفاده از وکتورهـای خـط 
آسـمان اصفهـان در صنایـع دسـتی و 

زیـورآالت را مدنظـر قـرار می دهـد.
او اضافه کـرد: تأکید مـا صرفًا اسـتفاده از 
وکتورهای خط آسـمان اصفهان نیسـت، 
بلکـه هنرمنـدان و طراحـان می تواننـد از 
تمامـی نمادهـا و نشـانه هایی کـه معرف 
شـهر اصفهـان هسـتند، در آثـار خـود 

اسـتفاده کننـد.
او دربـاره جزئیـات ایـن مسـابقه توضیـح 
داد: مهـران هوشـیار؛ عضو هیئـت علمی 
صنایـع دسـتی دانشـگاه سـوره تهـران، 
الهـام علیرضایی؛ فـارغ التحصیل رشـته 
نقاشـی و طراح جواهر، مرتضی بصراوی؛ 
طـراح، مجسـمه سـاز، برنـده جایـزه دوم 
فسـتیوال هنـر و تئاتـر لهسـتان و برنـده 
جایزه ویژه ویدئوآرت در فسـتیوال شـیراز 

از داوران ایـن مسـابقه هسـتند.
نصوحی با بیـان اینکه برای سـه برگزیده 
نخسـت مسـابقه بـه ترتیـب مبالـغ 2۰۰، 
۱۰۰ و 5۰ میلیـون ریـال جایـزه در نظـر 
گرفتـه شـده اسـت، ادامـه داد: عـالوه بر 
گواهی حضـور، به تمام شـرکت کنندگان 
کتـاب مجموعه آثـار نیز اهدا خواهد شـد.

او آخریـن مهلـت ثبت نـام برای شـرکت 
در مسـابقه ملی زیـوری بـرای اصفهان را 
3۱ مردادمـاه ۱۴۰۱ اعـالم کـرد و افزود: 
عالقمنـدان می تواننـد آثـار خـود را بـه 
survey.porsline.ir/s/ آدرس اینترنتی

LNUTocp ارسـال کننـد.
مدیـر پژوهـش، خالقیـت و فناوری های 
نویـن شـهرداری اصفهـان، نـگاه نـو و 
خالقانـه را از معیارهـای اصلـی ایـن 
رویـداد دانسـت و گفـت: همـه آثـار بـا 
نام و مشـخصات کامـل طراح در سـامانه 
اسـناد ثبـت خواهد شـد و حقـوق معنوی 

هنرمنـدان کامـاًل رعایـت می شـود.

مسابقه ملی »زیوری برای 
اصفهان« برگزار می شود

 با هدف به کار گیری نمادهای اصفهان
در صنایع دستی و زیورآالت؛

 خبر

ISFAHAN
N E W S

 اخبـار اصفهـان  بیـش از ۴2 هـزار و ۸۰۰ تن گنـدم بـه ارزش ۴ 
هـزار و 937 میلیـارد ریال به صـورت تضمینی از کشـاورزان اسـتان 

اصفهـان خریداری شـد.
از آغـاز فصـل خریـد گنـدم 39 مرکـز خریـد در اسـتان با مشـارکت 
سازمان غله و شـرکت های تعاونی روسـتایی از طریق سـامانه جامع 
الکترونیکـی خریـد تضمینی گندم بانک کشـاورزی ۴2 هـزار و ۸۱۰ 
تن گنـدم در قالـب ۸۰۰۰ محموله از کشـاورزان خریـداری کرده اند.

رضـا جمشـیدیان مدیر شـعب بانک کشـاورزی اسـتان اصفهـان در 
گفتگـو با روابـط عمومـی این بانـک گفت: تـا امـروز مبلغ 3 هـزار و 
697 میلیـارد ریـال معـادل 75 درصـد وجـه گنـدم خریداری شـده، 
بـه حسـاب گندمـکاران واریـز شـده و عملیـات پرداخـت همچنـان 

ادامـه دارد.
ارزش وزنـی گندم خریداری شـده از کشـاورزان اصفهانی نسـبت به 
مدت زمان مشـابه سـال گذشـته صد درصد رشـد داشـته که نشـان 

دهنده اسـتقبال کشـاورزان از خریـد تضمینی گندم اسـت.
ابتدای سـال جاری هیات دولـت قیمت خریـد تضمینی گنـدم برای 
سـال ۱۴۰۱ را مبلـغ ۱۱5 هـزار ریـال تعییـن کـرد. ایـن رقم سـال 

گذشـته معادل 75 هـزار ریـال بـه ازای هر کیلـو بود.
کارشناسـان پیـش بینـی کرده انـد رشـد ۱۰ تـا ۱5 درصـدی خریـد 
تضمینـی هـم می توانـد در افزایش تولیـد گنـدم و خود کفایـی مؤثر 

باشـد و هـم می توانـد تحریم هـا را خنثـی کند.

با عاملیت بانک کشاورزی تا پایان 23 مرداد ماه 
انجام گرفت؛

خرید گندم تضمینی از 
کشاورزان استان اصفهان



جهـــــــان

Isfahan News

 دریا وفایی  همایون سامح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی درگفتگو 
با ما ازعدم ممنوعیت غربالگری جنین خبر داد و گفت: غربالگری جنین ممنوع نشده و اجباری هم 

نیست. بنابراین والدین درصورت تمایل می توانند این مرحله را انجام دهند.
این نماینده کلیمیان درمجلس یازدهم با تاکید براینکه »اجباری بودنش بهتر از اختیاری شدنش 
است« اضافه کرد: وقتی غربالگری اجباری نیست بالطبع خیلی از افرادی که توانایی پرداخت 

هزینه آزمایش ها را ندارند، این کار را انجام نخواهند داد و احتمال تولد فرزندان معلول زیاد است.
وی که رئیس انجمن کلیمیان نیز است با اشاره به پیامدهای اختیاری شدن غربالگری جنین، اظهار 
داشت: کسی مخالف افزایش جمعیت و جوانی جمعیت نیست و این واقعاً فکر خیلی خوبی است، اما 
درمورد مساله غربالگری باید توجه ویژه ای نسبت به آن انجام می شد. مطمئناً وجود یک بچه معلول 

نه تنها برای خانواده بلکه در جامعه نیز باعث مشکالت و معضالت متعددی می شود.
سامح توضیح داد: مخارجی که دولت یا خانواده باید صرف یک بچه معلول کنند چندین برابر 
یک بچه سالم است. همچنین حمایت های عاطفی و مشکالت نگهداری یک فرزند معلول 
باعث می شود یا والدین تمایلی به فرزندآورِی مجدد نداشته باشند. ترس از اینکه شاید بچه دوم و 

سوممان هم معلول دربیاید.
 این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ادامه داد: با این حال چاره نیست و 
اختیاری بودن غربالگری اختیاری است و همه باید به قانون احترام بگذاریم. مطمئناً هر قانونی شاید 
نواقصی هم داشته باشد که در نهایت با جمع بندی مشکالتش باید قانون تعدیل شود. امیدواریم 
دراین مورد هم تعدیل قانون یا رفع نواقصش درمجلس رأی بیاورد و بتوانیم این کار را انجام بدهیم.

وی در واکنش به اظهارات محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهوازمبنی براینکه »با فرزند آوری 
مشکالت کشور حل می شود« نیز، بیان داشت: درست است که مشکالت اقتصادی یک طرف 
قرار دارد و بحث جوانی جمعیت هم مساله دیگر، ولی به نظر من این دومورد به هم گره خورده و 

خب خیلی از نظرات مختلف است. معتقدم مشکالت اقتصادی بر بسیاری از رفتارها تأثیر می گذارد 
و نمی توان آن را انکار کرد.

رئیس انجمن کلیمیان یادآورشد: البته کسانی که مشکالت اقتصادی دارند هم قطعًا می توانند 
فرزندانی را تربیت کنند که درآینده سودمند باشند. حتی گفته می شود نوابغ و بیشتر افرادی که 
درجامعه سربلند کرده اند و خودشان را نشان داده اند از نسل خانواده هایی هستند که از نظر اقتصادی 

در حد پائین بوده اند.

 رضـا اخـاق پـور  آخریـن روز معامالتـی 
هفتـه پیـش، مصـادف بـا سـالروز یکـی از 
تلخ تریـن روزهـای تاریـخ بـورس ایـران بـود. 
این روز، سـالروزآغاز شـدیدترین افت شـاخص 
بورس تهران در سـال 1399 بود. سـقوطی که 
تبعـات منفـی آن هنـوز هـم بـر پیکره خسـته 
بـورس تهـران سـنگینی می کنـد. یکـی از این 
تبعـات، بـی اعتمادی مـردم بـه بورس اسـت. 
بـی اعتمـادی مـردم به حـدی زیـاد اسـت که 
حتـی اخبـار مثبـت و تأثیـر گـذار بـر بـورس 
نیـز اثـری کوتـاه مـدت و مقطعی بر شـاخص 

کل بـازاردارد.
• ریزشی که باعث بی اعتمادی شد

 بورس تهـران هنوز هـم از برخی ضربـات این 
واقعه – ریـزش تاریخـی شـاخص در مردادماه 
1399- بهبـود نیافته اسـت. افت شـدیدی که 
در ابتـدا به دنبـال اختـالف بیـن دو وزارتخانـه 
نفـت و امـور اقتصـادی و دارایـی بر سـر نحوه 
فـروش صنـدوق قابـل معاملـه پاالیـش یکم 
در دولـت دوازدهـم - مردادماه 1399- شـروع 
شـد و درادامـه؛ اتخـاذ برخـی تصمیمـات 
غیرکارشناسـی، سیاسـتگذاری های غلط مانند 
قیمت گذاری های دسـتوری بـر صنایع مختلف 
و وعـده و وعیدهایـی کـه تاکنون عملی نشـده 
اسـت ماننـد افزایـش دامنـه نوسـان قیمـت تا 
سـقف مثبت و منفـی 10 درصد، باعث تشـدید 
بی اعتمادی مـردم به بورس و افزایش سـرعت 
خـروج نقدینگی ها از بازارسـهام شـده اسـت.

• ارزش معامـات خـرد کمـی بهبـود 
فت یا

در هفتـه گذشـته؛ مجمـوع ارزش معامـالت 
خرد-اشـخاص حقیقـی- بـه بیـش از ۷ هـزار 
میلیـارد تومـان رسـید؛ بـه بیـان دیگـر، ارزش 
معامـالت خـرد روزانه بـه طـور میانگیـن برابر 
بـا ۲ هـزار و 3۴۵ میلیارد تومـان بـود. این رقم 
هرچند نسـبت به هفته پیش از آن بهبـود یافته 
اسـت؛ اما به نظر می رسـد تـا زمانی کـه ارزش 
معامـالت خرد بـه میانگیـن سـال 1۴01 یعنی 
حدود ۵ هـزار میلیـارد تومان نرسـد، بازگشـت 

جـدی بـازار دور از انتظار اسـت.
• بـورس بـه کـف سـطوح حمایتـی 

رسـیده اسـت
بررسـی شـاخص کل در تایـم فریـم هفتگـی، 
نشـان می دهـد کـه ایـن شـاخص بـه حمایت 
معتبـر میانگیـن متحـرک ۵0 دوره ای واکنش 
نشـان داده اسـت. موضوعـی که یـک حمایت 
قـوی را در محـدوده یـک میلیـون و چهارصـد 
هـزار واحـد ایجـاد کرده اسـت؛ بنابرایـن تـا 
زمانـی کـه میانگیـن متحـرک ۲۵ دوره ای 
بـه زیـر میانگیـن متحـرک ۵0 دوره ای نفـوذ 
نکند، به نظر نمی رسـد ریزش شـدید شـاخص 
محتمـل باشـد؛ اما اگـر شـاخص کل بـه دلیل 
افزایـش ریسـک های سیسـتماتیک بـه رونـد 
نزولـی خـود ادامـه دهـد، افـت بیشترشـاخص 
باعـث تبدیـل شـدن سـطوح فعلـی حمایت به 
مقاومـت می شـود کـه می توانـد باعـث ریزش 
بیشـتر قیمت هـا و شـاخص های بورس شـود.

• سـایه سـنگین برجـام بـر بـازار 
یه ما سـر

 هفتـه گذشـته در حالـی بـه پایـان رسـید کـه 
بـورس تهـران تحـت تأثیـر اخبـار مربـوط بـه 
برجـام قـرار داشـت. بـه طـوری کـه با انتشـار 
هر خبـری در خصوص برجـام، جریـان عرضه 
و تقاضـا تغییـر می کـرد؛ رونـدی کـه نشـان 

می دهـد بـازار در شـرایط بالتکیفـی بـه سـر 
می بـرد. طبیعی اسـت در این شـرایط نمی توان 
انتظار شـکل گیـری یک رونـد مشـخص را از 

بـازار سـرمایه داشـت.
• اخبـار تعییـن کننـده رونـد بـازار در 

هفتـه جاری
اخبـار دوروز پایانی هفته گذشـته، نقـش تعیین 
کننـده ای دررونـد بازارسـرمایه دارد. نتیجـه 
مذاکرات هسـته ای و انتشـار آمار تـورم ماهانه 
آمریـکا، دو موضوعـی اسـت کـه تـا حـدود 
زیادی رونـد این هفته بازار سـهام را مشـخص 
می کننـد. در صورتـی کـه موضع رسـمی ایران 
در خصوص متن پیشـنهادی اروپا مثبت باشـد، 
پیـش بینـی می شـود صنایـع ریالـی همچـون 
بانکی هـا،  خودرویی ها وحمـل و نقـل در هفته 
جاری بـا افزایش تقاضـا روبرو شـوند؛ ودرنقطه 
مقابـل، سـهام صنایـع صادرت محـور و دالری 
بـازار بـا افزایـش فشـار عرضـه و افـت قیمت 

روبـرو خواهند شـد.
از سـوی دیگـر، در آخریـن روزهـای هفتـه 
گذشـته، نـرخ تـورم مـاه آمریـکا اعـالم شـد. 
اداره آمار آمریکا، نـرخ تورم ماه ژوییـه )تیرماه( 
ایـن کشـور را نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبـل – ژوبیـه ۲0۲1- 8.۵ درصـد اعـالم کرد 
که ایـن رقـم کمتـر از پیش بینـی کارشناسـان 
بـود. کارشناسـان انتظار داشـتند که نـرخ تورم 
مـاه قبـل آمریـکا،8.۷ درصـد اعالم شـود. این 
در حالی اسـت کـه نرخ تـورم ماه ژوئـن آمریکا 
)دو مـاه قبل تـر( 9.1 درصد اعالم شـده بود که 
باالتریـن نـرخ در ۴0 سـال گذشـته محسـوب 
می شـود. ایـن یعنـی سـرعت رشـد تـورم در 
آمریکا نسـبت به مـاه قبل، کاهش محسوسـی 
داشته است و از شدت افزایشـی آن کاسته شده 
اسـت. پس از انتشـار این گزارش، شاخص دالر 
کاهـش یافـت، زیـرا با افـت نـرخ تـورم، بانک 
مرکـزی آمریـکا - فـدرال رزرو- دیگـر مجبور 
نیسـت نرخ های بهره بانکـی را با سـرعت، باال 
ببـرد تـا تـورم راکنتـرل کنـد. از سـوی دیگـر، 
کاهـش نرخ تـورم نشـان می دهـد کـه اقتصاد 
جهـان در مسـیر درسـت حرکـت می کنـد و از 
ریسـک رکود اقتصادی تا حدودی کاسـته شده 
اسـت. ایـن موضـوع می توانـد باعـث افزایش 
قیمـت کامودیتی ها در بازارهای جهانی شـود و 
بر قیمت سـهام شـرکت های کامودیتـی محور 

در بـورس نیز اثـر مثبت بگـذارد.
کارشناس بازار بورس و سرمایه
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نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه بی برنامگی در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به اوج خود رسیده است تا جایی که بعد از گذشت ۵ ماه از سال هنوز حقوق 
بازنشستگان تعیین تکلیف نشده، از رئیس جمهور خواست تا هر چه سریعتر نسبت به 

معرفی وزیر برای این وزارتخانه مهم اقدام کند.
ولی اســماعیلی گفت: متاسفانه بعد از گذشــت ۵ ماه از ســال هنوز در مورد حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی تصمیم قطعی اعالم نشده است و با سهل انگاری سازمان 
تأمین اجتماعی و گذشت چندین ماه همچنان چند میلیون نفر در بالتکلیفی بسر می برند. 
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه وظیفه شرعی 

و قانونی مجلس نظارت بر اجرای قانون است، ادامه داد: آیا این وضعیت جز مدیریت 
ضعیف عنوان دیگری می تواند داشته باشد، آیا ما نمایندگان ملت جوابی مستدل برای 

موکالن، مردم و بازنشستگان گرانقدرمان داریم؟
وی یادآور شد: کمیسیون تخصصی اجتماعی هم با تشکیل کمیته ارزیابی و نظارت و هم 
تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی قطعاً به وظایف قانونی 
و شرعی خود عمل خواهد کرد و به هیچ وجه در برابر منافع ملت با احدی تعارف نخواهیم 
داشت. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه دولت انقالبی رئیسی نباید 
تاوان مدیریت ضعیف افراد بی تجربه را بدهد. تصریح کرد: ما در نشست سه شنبه آتی 

کمیسیون اجتماعی اعضای هیات رئیسه تیم تحقیق و تفحص را انتخاب خواهیم کرد تا 
هر چه سریع تر در سازمان تأمین اجتماعی مستقر شوند و انتظار داریم سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته بعد تکلیف حقوق سایر سطوح را معلوم نماید در غیر 
این صورت از تمام ظرفیت قانونی خود برای اجرای قانون مخصوصاً در مورد وزرایی که 
عضو هیات امنای تأمین اجتماعی هستند، استفاده خواهیم کرد. نایب رییس کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: معرفی هر چه سریعتر وزیر برای وزارتخانه 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از مهم ترین وزارتخانه ها در مورد معیشت مردم، 

بازنشستگان و کارگران و ... بوده انتظار مجلس از دولت انقالبی است.

بی برنامگی در 
وزارت کار به اوج 
خود رسیده است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

۱۳۶۷ میلیارد تومان سپرده اتاق 
بازرگانی در حساب های مختلف است!

اتاق بازرگانی یار اقتصاد 
یا بار اقتصاد؟

۱ - کمک به هیدراته ماندن بدن
بدن بـرای داشـتن عملکـرد صحیـح بایـد هیدراته بمانـد، همچنیـن بدن 
بـرای تنظیـم دمـا، عملکـرد طبیعـی اندام هـا، تحویـل مـواد مغـذی بـه 
سـلول ها و هوشـیاری نیاز بـه هیدراته مانـدن دارد. بـه منظـور تأمین آب 
کافی برای بـدن، بهترین گزینه مصـرف موادغذایی آبدار اسـت 9۲ درصد 
از هندوانـه را آب تشـکیل می دهـد، پـس ایـن میوه آبـدار گزینـه ای عالی 
برای مصـرف روزانـه می باشـد. هندوانه حاوی کالری بسـیار کمی اسـت.

2 - سرشار از مواد مغذی و ترکیبات گیاهی مفید
هندوانـه سرشـار از مـواد مغـذی مختلفـی از جملـه پتاسـیم، منیزیـم و 
ویتامین هـای A و C می باشـد. بعـالوه، کالـری نسـبتًا کمـی دارد، در 
واقـع هـر 1۵۲ گـرم هندوانـه )معـادل 1 فنجـان( تنهـا حـاوی ۴6 کالری 
می باشـد. بعـالوه، هندوانـه سرشـار از سـیترولین، یـک اسـید آمینـه کـه 
باعـث بهبـود عملکـرد ورزشـی می شـود، می باشـد. همچنیـن، دارای 
آنتـی اکسـیدان هایی از جملـه ویتامیـن C، کاروتنوئیدهـا، لیکوپـن و 
کوکوربیتاسـین E اسـت. ترکیبـات ذکر شـده بـه مبـارزه بـا رادیکال های 
آزاد، مولکول هـای ناپایداری کـه در صورت تجمع در بـدن می توانند باعث 
آسـیب سـلولی شـوند، کمک می کنند. با گذشـت زمـان، این آسـیب های 
سـلولی می توانند منجـر بـه بیماری هایـی از جمله دیابـت، بیمـاری قلبی 

و سـرطان شـوند.
۳ - اثرات ضد سرطانی

هندوانه حـاوی چندین ترکیـب گیاهی از جملـه لیکوپن و کوکوربیتاسـین 
E، می باشـد کـه ممکن اسـت دارای اثـرات ضد سـرطانی باشـند. مصرف 
لیکوپـن ممکـن اسـت خطـر ابتـال بـه برخـی از انـواع سـرطان ها، مانند 
سـرطان پروسـتات و کولورکتـال را کاهـش دهد؛ اگرچـه نتایـج حاصل از 

تحقیقـات متفاوت هسـتند.
4 - بهبود سامت قلب

مـواد مغـذی موجـود در هندوانـه باعـث بهبـود سـالمت قلب می شـوند. 
بیمـاری قلبـی عامل اصلـی مـرگ و میر در سراسـر جهـان اسـت. پیروی 
از سـبک زندگی سـالم و دنبال کـردن رژیم غذایـی خوب، باعـث کاهش 
فشـار خون و سـطح کلسـترول، کاهش خطر حملـه قلبی و سـکته مغزی 
خواهـد شـد. طـی نتایـج بـه دسـت آمـده از تحقیقـات، لیکوپـن می تواند 
باعث کاهش کلسـترول و فشـار خون شـود. همچنیـن می تواند از آسـیب 

اکسـیداتیو ناشـی از سـطح کلسـترول باال جلوگیـری کند.
5 - کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو

عامـل اصلـی بسـیاری از بیماری هـای مزمـن، التهـاب اسـت. ترکیـب 
آنتـی اکسـیدان ها، لیکوپـن و ویتامیـن C موجـود در هندوانـه باعـث 
کاهـش التهـاب و آسـیب اکسـیداتیو می شـود. لیکوپـن بـه عنـوان یـک 
آنتی اکسـیدان، باعث کند شـدن روند شـروع و پیشـرفت بیمـاری آلزایمر 
می شـود. با این حـال، نیاز بـه تحقیقـات بیشـتری در این زمینه می باشـد.

۶ - تسکین درد عضانی
هندوانـه حـاوی سـیترولین، یـک نـوع اسـید آمینـه، می باشـد کـه باعث 

بهبـود عملکـرد ورزشـی و کاهـش درد عضالنـی می شـود.
۷ - کمک به سامت پوست

هندوانه سرشـار از ویتامین های A و C می باشـد که برای سـالمت پوست 
بسـیار مهم هسـتند. ویتامیـن C- هـم زمانی که خورده شـود هـم هنگام 
اسـتفاده بـه صـورت موضعـی- بـه سـاخت کالژن- پروتئینی کـه باعث 
تقویـت و سـالمت پوسـت و مو می شـود- کمـک می کنـد. طـی نتایج به 
دسـت آمده از تحقیقات، مصرف کافـی ویتامیـن C از غذاها یـا به صورت 
مکمـل، می توانـد باعـث کاهش چیـن و چـروک شـود. ویتامیـن A باعث 
ایجـاد و ترمیـم سـلول های پوسـت شـده و بـه همیـن دلیـل به سـالمت 

پوسـت کمـک می کند.
www.healthline.com/nutrition/watermelon-health-bene-
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 پریسا جمدی   هندوانه میوه ای آبدار و شیرین است و 
گزینه ای عالی برای رفع تشنگی و عطش در تابستان 
می باشد. این میوه تابستانه سرشار از مواد مغذی از جمله 
آنتی اکسیدان ها و ویتامین های A و C می باشد. هندوانه 
دارای مزایای زیادی است که در این مقاله قصد داریم به 

معرفی آنها بپردازیم.

زندگی سالم 

 خواص هندوانه را بخوانید
و با لذت بیشتری میل کنید؛

آبداِر مغذی

به تازگـی یکـی از نماینـدگان مجلس از 
تخلفات گسـترده اتـاق بازرگانی و پنهان 
کاری اعضـای ایـن اتـاق از درآمدهـا و 
حسـاب های آن سـخن گفتـه اسـت. در 
صـورت اثبـات ایـن مـوارد در تحقیق و 
تفحـص مجلـس، مشـخص می شـود 
کـه ایـن نهـاد بـه جـای آنکـه یاری گر 
بخـش خصوصـی باشـد، بـه محملـی 
برای سوءاسـتفاده عده ای معـدود تبدیل 
شـده اسـت. اتـاق بازرگانـی از ابتـدای 
تشـکیل آن قـرار بـود پذیـرای فعـاالن 
بخش هـای مختلـف بخـش خصوصـی 
باشـد تـا از طریـق هـم افزایـی میـان 
آنهـا، زمینه بـرای رونـق و رشـد اقتصاد 
کشـور فراهـم شـود. چنانچـه در مـاده 
یـک قانـون تشـکیل اتـاق بازرگانـی به 
همیـن فلسـفه وجـودی اشـاره شـده و 
آمده اسـت: "بـه منظور کمک بـه فراهم 
آوردن موجبـات رشـد و توسـعه اقتصـاد 
کشـور، تبادل افـکار و بیـان آراء و عقاید 
مدیـران صنعتـی، معدنـی، کشـاورزی و 
بازرگانـی به موجـب وظایـف و اختیارات 
ایـن قانـون اتـاق بازرگانـی و صنایـع و 
معادن جمهوری اسـالمی ایران تأسیس 

می شـود."
چنـد دهـه از تشـکیل اتـاق بازرگانـی 
می گـذرد امـا حواشـی ایـن نهـاد هـر 
سـال بیشـتر و بیشـتر می شـود. شدت و 
گسـترده حواشـی و تخلفات مطرح شده 
علیـه اتـاق بازرگانی بـه حدی رسـید که 
تا کنون نمایندگان سـه مرتبه درخواست 
تحقیـق و تفحـص از آن را داشـته اند. 
آخریـن درخواسـت تحقیـق و تفحـص 
نماینـدگان از اتـاق بازرگانـی آبـان مـاه 
سـال گذشـته بـود کـه پـس از تصویب 
در کمیسـیون اقتصادی مجلـس، تقدیم 

هیئـت رئیسـه مجلس شـد.
آخریـن مـورد از حواشـی اتـاق بازرگانی 
بـه دخـل و خـرج و حسـاب های ایـن 
تازگـی  بـه  نهـاد مربـوط می شـود. 
یکـی از نماینـدگان مجلـس از خـالف 
گویـی و پنهـان کاری اعضـای اتـاق 
بازرگانـی از درآمدهـای این نهـاد و رقم 
هنگفـت مجمـوع سـپرده های اتـاق در 
حسـاب های مختلف سـخن گفته است.

• ۱۳۶۷ میلیـارد تومان سـپرده 
اتـاق بازرگانـی در حسـاب های 

مختلف
عضو کمیسـیون برنامه و بودجه مجلس 
اخیراً دربـاره درآمدهـای اتـاق بازرگانی 
اظهـار داشـت: درآمـد اتـاق بازرگانی 3 
در هزار درآمد مشـمول مالیات اسـت که 
عدد بسـیار بزرگی اسـت. درآمد دیگری 
وجـود دارد که ۴ در هزار سـود اسـت که 
اینهـا هـر کـدام مشـخص شـده اند کـه 

باید صـرف چـه موضوعی شـوند.
مجتبـی رضاخـواه بیـان کـرد: اتـاق 
بازرگانـی به هیـچ جا پاسـخگو نیسـت. 
بودجـه یک نهـادی کـه انتظـار داریم به 
بخش خصوصـی کمـک کند تـا فضای 
کسـب و کار و تجـارت بهبـود پیـدا کند، 
صـرف کارهایـی شـده کـه غیرقانونـی 

بـوده اسـت.
وی افـزود: ما به ایـن امـور ورود کردیم. 
در بودجه امسـال می خواستیم موضوع را 
شـفاف کنیم اتـاق بازرگانـی مخالف بود 
در جلسـاتی که گذاشـته شـد گفته شـده 
بـود کـه بـه طـور متوسـط درآمـد اتـاق 

چقـدر بوده اسـت.

بی ثباتی بورس روندی قطعی!
بورس تهران تلخ ترین روزهای تاریخ را سپری می کند؛

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی:

غربالگری جنین ممنوع نشده و اختیاری است



 امین رضایی  در حالی که رکود، وعده و بی منطقی 
قیمت در بازار خودرو دست از سر مصرف کننده بر 
نمی دارد خبر بورسی شدن خودروها فراگیرشد. به یاد 
داریم که در بند )۵( از فرمان هشت ماده ای رییس جمهور 
در حوزه خودرو درخصوص نحوه عرضه خودرو به مردم 
به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم 
آمده است:  ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با 
افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو )از طریق 
قرعه کشی( فوراً اصالح و شفاف سازی الزم در آن 

انجام شود.
این اتفـاق افتـاد و همین دیـروز تشـکر فعـاالن بازار 
سـرمایه از رئیـس جمهـور بابـت عرضـه خـودرو در 
بورس منتشر شـد. جمعی از سـهامداران بازار سرمایه 
بـا انتشـار نامـه ای خطاب بـه رئیـس جمهـور ضمن 
تشـکر، بابـت از سـرگیری دوبـاره عرضـه خـودرو در 
بـورس، خواسـتار تـداوم عرضـه خـودرو و همچنیـن 
عرضه کاالهای شـرکت های مشـمول قیمت گذاری 
دسـتوری در تـاالر شیشـه ای شـدند. در بخـش از 
نامـه آمـده بـود: نخسـت این کـه عرضـه خـودرو در 
بورس کاال مقدمـه ای بـرای توزیع تمـام خودروهای 
داخلی در بـورس و همچنین در راسـتای از میان رفتن 
قیمت گـذاری دسـتوری، کوتاه شـدن دسـت دالالن، 
رسـیدن خـودرو بـه متقاضیـان و مصرف کننـدگان 
نهایی و عدالـت و شـفافیت در فروش و واقعی شـدن 
قیمـت خـودرو اسـت. همچنیـن در بخـش دیگـری 
آمده بود: از سـوی دیگر با حذف دالالن و واسـطه ها، 
سـود واقعـی بـه شـرکت های خودروسـاز و در نهایت 
سـهامداران بـازار سـرمایه و همچنیـن جامعـه ۵۰ 
میلیونـی سـهامداران عدالـت کـه بعضـًا از اقشـار 
کم درآمـد و کـم بضاعـت هسـتند، خواهـد رسـید. به 
عـالوه ایـن کـه بـا تصویـب عرضـه دوبـاره خـودرو 
در بـورس کاال ایـن روزهـا شـاهد معامـالت بهتـر 
سـهامداران در گروه خودرویی و همچنیـن کلیت بازار 

سـرمایه هسـتیم.

• حذف تدریجی قرعه کشی خودرو یکی از 
سیاست های وزارت صمت

سـخنگوی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: 
حـذف تدریجـی قرعه کشـی خـودرو کـه یکـی از 
سیاسـت های وزارتخانـه و مـورد تاکیـد وزیـر صمت 
اسـت، به تدریـج در حـال انجـام اسـت و تاکنـون ۱۱ 

خـودرو از شـمول قرعه کشـی خـارج شـده اسـت.
در این زمینه امید قالیباف افزود: یکی از سیاسـت های 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت حـذف تدریجـی 
قرعه کشـی خودرو اسـت که وزیر صمت بارها و بارها 

آن را مطـرح کرده اسـت.
وی بیان داشـت: بررسـی روند قرعه کشـی خـودرو در 
سـال جاری حاکی از آن اسـت که در هـر مرحله تعداد 

بیشـتری از خودروها از قرعه کشـی خارج شـده اند که 
ایـن مهـم بـه دلیـل افزایـش تولیـد خـودروی کامل 

بوده اسـت.
قالیبـاف ادامه داد: اکنون در گروه خودروسـازی سـایپا 
به جز خودروهـای کوئیـک اس و سـاینا اس که هنوز 
در فرآینـد قرعه کشـی هسـتند، بقیـه خودروهـا از 
قرعه کشـی خـارج شـده و بـه صـورت پیش فـروش 

عرضـه می شـوند.
وی گفت: در گـروه صنعتـی ایران خودرو نیـز تاکنون 
چهار خـودروی تارا بـا دنـده اتوماتیـک، تارا دبـا دنده 
دسـتی، دنا پالس توربوشـارژ و دنا پالس توربوشـارژ 

اتوماتیک از قرعه کشـی خارج شـده اسـت.
سـخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: 

امسـال بـا در پیـش گرفته شـدن شـیوه قرعه کشـی 
یکپارچـه، شـاهد برقـراری ثبـات در بـازار بودیـم و 
رفتارهای هیجانـی و تقاضاهـای کاذب رو به کاهش 
گذاشـت و در چنـد مـاه اخیـر قیمت هـا در بـازار روند 

کاهشـی داشـته است.
وی تصریح کـرد: در قرعه کشـی ها نیز شـاهد کاهش 
تقاضـای سـفته بازی و واسـطه گری بودیـم و بـا 
مدیریتـی کـه در عرضه اتفـاق افتـاد، تعداد بیشـتری 

از خودروهـا از قرعه کشـی خـارج شـدند.
قالیباف در پاسـخ بـه اینکـه چـه زمانی شـاهد حذف 
قرعه کشـی ها در فـروش فوق العـاده خـودرو خواهیم 
بود، خاطرنشـان کرد: ایـن گام بعـدی خواهد بـود و با 
افزایـش تولید می توان تعـداد خودروهای بیشـتری را 

از طریـق فروش فوق العاده از قرعه کشـی خـارج کرد.
وی یادآوری کـرد: اکنـون خودروهـای کوئیـک، 
کوئیـک آر )دو رنـگ(، وانـت سـایپا ۱۵۱ و همـه 
محصـوالت زامیـاد به صـورت فـروش فوق العـاده از 

قرعه کشـی خـارج شـده اند.
در  داشـت:  اظهـار  صمـت  وزارت  سـخنگوی 
ایران خودرو، مسـاله کمی متفـاوت اسـت و این گروه 
صنعتـی در گام نخسـت دو خـودروی هایمـا و تـارا را 
برای کشـف قیمت پایـه در بـورس کاال عرضـه کرد.
وی افـزود: در گام بعـدی، خودروهـای پـژو پـارس و 
پـژو ۲۰۶ تیـپ دو وارد بورس خواهد شـد کـه در این 
صورت دسـت این خودروسـاز برای تأمیـن نقدینگی 
در راسـتای رشـد تولید و خروج خودروها از قرعه کشی 

بازتـر می شـود.
قالیبـاف خاطرنشـان کرد: اکنـون گـروه سـایپا اعالم 
کرده کـه تولید خـودروی ناقـص را به صفر رسـانده و 
این مهـم بـه زودی در ایران خودرو نیز انجام می شـود.

نوبت  سومین  شهریور،  نخست  نیمه   •
قرعه کشی یکپارچه خودرو

 وی همچنیـن از برگزاری سـومین نوبت قرعه کشـی 
یکپارچه خودروهـا در نیمه نخسـت شـهریورماه خبر 
داد و گفـت: اطالعـات تکمیلـی در این زمینـه متعاقبًا 

اعـالم خواهد شـد.
• خروج ۱۱ خودرو از شمول قرعه کشی

تاکنون خودروهای تارا بـا دنده اتوماتیک، تـارا با دنده 
دسـتی، دنا پالس توربوشـارژ و دنا پالس توربوشـارژ 
اتوماتیـک از ایران خـودرو، سـاینا اس، کوئیـک اس، 
کوئیـک آر با گیربکـس معمولی و رینـگ آلومینیومی 
و کوئیـک با گیربکـس معمولی از گروه سـایپا، ایکس 
۵۵ اکسـلنت اسـپورت، ایکـس ۵۵ پـرو اکسـلنت 
اسـپورت و تیگـو ۸ پـرو پرمیـوم از مدیران خـودرو در 
طرح هـای مختلف مشـارکت در تولید، پیـش فروش، 
فـروش فوق العـاده و فـروش فـوری از قرعه کشـی 

خـارج شـده اند.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

معـاون اجتماعـی و مشـارکت های مردمی سـازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شـهرداری اصفهان از برگزاری گردهمایی 
فعاالن فرهنگـی، اجتماعی و نکوداشـت هفته مشـارکت های 
مردمـی در روز ۲7 مردادمـاه بـا حضـور علیرضـا نبـی؛ از 
کارآفرینـان برجسـته کشـور خبـر داد. سـعید امامـی بـا اعالم 
ایـن خبـر گفـت: ایـن برنامـه بـه همـت اداره مشـارکت های 
فرهنگـی اجتماعـی سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی 
شهرداری اصفهان به مناسبت نکوداشـت هفته مشارکت های 

مردمی با حضـور اسـتاندار اصفهـان و جمعی از مدیران ارشـد 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان برگـزار می شـود. او افـزود: ارائه 
اولویت هـای فرهنگـی اجتماعـی همـراه بـا تعییـن بودجـه 
فعالیـت ویـژه تشـکل های مردمـی از دیگـر بخش هـای 
ایـن برنامـه خواهـد بـود. امامـی از سـخنرانی علیرضـا نبی از 
کارآفرینـان برجسـته کشـور در ایـن برنامـه خبـر داد و گفت: 
این برنامـه روز پنج شـنبه ۲7 مـرداد از سـاعت ۱۶ و 3۰ دقیقه 
در تـاالر کوثر واقـع در سـه راه حکیـم نظامی برگزار می شـود.

27مردادماهبرگزارمیشود؛

مراسم نکوداشت هفته مشارکت های مردمی با حضور »علیرضا نبی«

تهیه کننده برنامه تلویزیونی »عشق 
شورانگیز ما« گفت: سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
از فعالیت های فرهنگی حمایت 
قابل توجهی دارد.برنامه تلویزیونی 
»عشق شورانگیز ما« با محوریت 
مشاوره  و  روان شناسی  مباحث 
خانواده و با اجرای علیرضا خمسه 
بازیگر سرشناس کشورمان مدتی 
است که از شبکه تلویزیونی استان 
اصفهان در حال پخش است.این 
برنامه که با حمایت سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
تهیه شده، خانواده محوری و تحکیم 
بنیان روابط زوجین را هدف و رویکرد 

اصلی خود قرار داده است.
رسول هنرمند که تهیه کنندگی این 
برنامه را برعهده دارد، یکی از نقاط 
مثبت جامعه ایرانی به لحاظ دینی 
و ملی را مهم دانستن خانواده قلمداد 
کرد و گفت: برنامه عشق شورانگیز 
ما با رویکرد خانواده محوری از 
سوی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان به صدا 
و سیمای مرکز اصفهان پیشنهاد 
شد و پس از آن ما طرح برنامه را 
ارائه کردیم سپس با کسب توافق 
الزم، تولید برنامه کلید خورد.او تأکید 
کرد: فعالیت های سازمان فرهنگی 
شهرداری  ورزشی  اجتماعی 
اصفهان در زمینه حمایت از اقدامات 
فرهنگی یک سر و گردن از سایر 
استان ها باالتر است و به ویژه در 
تولید برنامه هایی با محوریت تئاتر و 
نمایش نقش پررنگی دارد.هنرمند 
افزود: در حالی که متاسفانه اغلب 
نهادهای مسئول در حوزه فرهنگ 
و هنر در اصفهان فعالیت خاصی در 
زمینه حمایت از فعالیت های فرهنگی 
ندارند، سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان از این 
فعالیت ها حمایت قابل توجهی دارد؛ 
چنانکه با اختصاص تاالر هنر به 
هنرهای نمایشی، از تولید تئاتر و 
حتی فیلم در استان حمایت می کند.

تهیه کننده برنامه عشق شورانگیز ما، 
تأکید صدا و سیمای مرکز اصفهان 
به تولید برنامه های خانواده محور را 
از دیگر عناصر مهم در تولید برنامه 
عشق شورانگیز ما دانست و با اشاره 
به اظهار نظر شهروندان درباره این 
برنامه از طریق روابط عمومی شبکه 
اصفهان و فضای مجازی گفت: به 
نظر می رسد این برنامه جایگاه خود 
را در میان مخاطبانش پیدا کرده و 
توانسته با مخاطبان اصلی خود که 
خانواده ها هستند، ارتباط برقرار کند.

به گفته هنرمند، بررسی ها نشان 
می دهد کسانی که یک قسمت از این 
برنامه را دیده اند، آن را دنبال کرده اند 
که این موضوع نشان دهنده ساختار 
مناسب برنامه و برقراری ارتباط با 
مخاطب است. تهیه کننده برنامه 
عشق شورانگیز ما همچنین خبر 
داد: اخیراً نمونه برنامه برای شبکه 
سراسری ۲ سیما ارسال شده تا در 
صورت موافقت، فصل اول برنامه 
برای پخش ارسال و فصل دوم با رفع 
نواقص احتمالی و حمایت شهرداری 
اصفهان تولید شود.او خاطرنشان 
کرد: تولید فصل دوم این برنامه به 
تصمیم مدیران فرهنگی شهرداری 
اصفهان بستگی دارد که امیدواریم 
بتوانیم با تولید فصل بعدی هم 

میهمان خانه های مردم باشیم.

 خبراول
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حمایت شهرداری 
اصفهان از فعالیت های 

فرهنگی قابل توجه 
است

تهیهکنندهبرنامهتلویزیونی
»عشقشورانگیزما«:

۱۱ خودرو از طرح های پیش فروش، فروش فوق العاده و فروش فوری خارج شده اند؛

بورسی ترین روزهای خودرو

مدیـر منطقـه ۱۱ شـهرداری اصفهـان گفت: 
به مناسـبت گرامیداشت سـی و دومین سالروز 
ورود آزادگان سـرافراز بـه میهـن اسـالمی، 
مراسـم تجلیل و تکریم جمعـی از آزادگان این 

منطقـه برگزار شـد.
حسـن محمدحسـینی رزمندگان و آزادگان را 
حماسـه آفرینـان هشـت سـال دفـاع مقدس 
دانسـت و اظهـار کـرد: اگـر امـروز آرامـش و 
آسایشـی در کشـور وجـود دارد بـه واسـطه 
رشـادت و فداکاری این افراد اسـت که دوران 
سـخت اسـارت در زندان هـای رژیـم بعثـی 
را عزتمندانـه تحمـل کردنـد و پـس از آزادی 
نیـز همچنـان بـا عـزت در خدمـت مـردم و 

نظـام هسـتند.

او بـا بیـان اینکـه مراسـم تجلیـل از آزادگان 
منطقه رهنـان در راسـتای پاسداشـت جایگاه 
آزادگان برگـزار شـد، افـزود: ایـن مراسـم بـا 
تجلیـل از ۵۰ نفـر از آزادگان سـرفراز محلـه 
رهنـان، سـخنرانی، خاطـره گویـی از دوران 
اسـارت آزادگان، پخـش کلیـپ تصویـری، 
شعرخوانی و بیان مسـائل و مشکالت آزادگان 

همـراه بـود.
محمدحسـینی ادامـه داد: برخـی از اعضـای 
شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان، مدیـر کل 
بنیـاد شـهید و ایثارگـران اسـتان اصفهـان، 
فرمانده سـپاه پاسـداران ناحیه امام رضا )ع( و 
امـام جمعه غرب اصفهـان از حاضـران در این 

مراسـم بودنـد.

مدیرمنطقه۱۱شهرداریاصفهان:

 مراسم تجلیل از آزادگان
در منطقه 11 برگزار شد

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

 اخبار اصفهان  معاون شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران 
به منظور اطالع از روند فعالیت و بررسی زمینه های مشارکت بانک در 
طرح های توسعه ای از دو واحد تولیدی و صنعتی در استان فارس بازدید کرد.

محمد نجف زاده در بازدید از دو کارخانه تولیدی رامک و ارس در استان 
فارس خاطرنشان کرد: بانک ملی ایران در شرایط تحریم و فشارهای بین 
المللی بیش از پیش خود را مکلف به ارائه خدمات برای توسعه فعالیت 

واحدهای تولیدی می داند.
وی افزود: تعامل و همکاری های دو جانبه بین بانک و شرکت های معتبر 
تولیدی همانند رامک )تولید کننده فرآورده های لبنی( و ارس )تولید کننده 

مواد معدنی( منجر به رونق تولید و اشتغالزایی خواهد شد.
معاون شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران افزود: یکی از افتخارات 

این بانک مشارکت در ایجاد و توسعه طرح های زیربنایی کشور است.
وی افزود: از اولویت های مهم بانک ملی ایران کمک به بهبود چرخه 
ارزی کشور است که با تکیه بر دانش بومی و قطع زنجیره خروج ارز از 

کشور محقق می شود.
نجف زاده با تاکید بر حمایت حداکثری از شرکت های دانش بنیان و 
آمادگی این بانک نسبت به رفع نیازها و خواسته های واحدهای تولیدی 
استان گفت: خدمات الکترونیکی و اینترنتی بانک ملی ایران منطبق با 

سالیق و نیازهای شرکت ها طراحی شده است.
وی افزود: واحدهای تولیدی با تجهیز و بهره برداری از سامانه های 

بانک ملی ایران می توانند بسیاری از امور عملیات بانکی خود را تسهیل 
بخشند.

کریم ریگی زادگان رئیس اداره امور شعب استان فارس نیز ضمن تقدیر از 
همکاری های نزدیک کارخانه تولیدی رامک به عنوان یکی از مشتریان 
خوشنام بانک ملی ایران گزارشی از عملکرد مطلوب این واحد تولیدی و 

تعامل سازنده با این اداره ارائه کرد.
وی نیز مشارکت در این طرح بزرگ اقتصادی تا حصول نتیجه مطلوب 
را افتخار ارزشمندی برای بانک ملی ایران دانست و خاطرنشان کرد: این 
طرح از جهت اشتغالزایی، کاهش وابستگی به واردات و کمک به افزایش 

ذخیره ارزی برای استان فارس اهمیت ویژه ای دارد.
دکتر عادل مدیر پروژه کارخانه ارس نیز با قدردانی از حضور مدیران بانک 
ملی ایران در این کارخانه، مسئولیت پذیری بانک ملی ایران نسبت به 
توسعه زیربنایی کشور را مهمترین عامل ماندگاری این بانک دانست و از 

همراهی مؤثر این اداره با این طرح صنعتی قدردانی کرد.
گفتنی است: کارخانه در دست احداث ارس یکی از واحدهای تولیدی 
مهم و استراتژیک کشور است که تولید سیانید سدیم را در دستور کار بهره 
برداری قرار داده است. این واحد تولیدی برای اولین بار در ایران تولید 
سیانید سدیم به روش گاز آمونیاکی بصورت قرصی با خلوص ۹۸ درصد 
را کلید زده که در نوع خود گام مهم و بلندی در جهت خودکفایی و تکیه بر 

توان داخلی محسوب می شود.

استاندار اصفهان گفت: این استان مستعدترین نقطه برای تحقق اقتصاد 
دانش بنیان است؛ نگاه ما به این اقتصاد کار زودگذر نیست، بلکه باید این 
کار را برای بلند مدت در استان شروع کنیم تا با توجه به ضرورت ها و 
محدودیت موجود، در آینده از رکود و سکون اقتصاد استان جلوگیری 
کنیم. سید رضا مرتضوی در جلسه قرارگاه اقتصاد دانش بنیان در 
استانداری اصفهان، افزود: حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد 
گردشگری بعنوان ۲ محور در سند آمایش این استان تعریف شده است و 
هدف ما این است که فضای مناسب تری را برای اشتغال و فعالیت دانش 
آموختگان دانشگاهی و رفع نیازهای آینده و آینده صنعت و نیازهای 

فناورانه فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: توجه به ایجاد شرکت های جدید دانش بنیان در این حوزه 
باید بیش از پیش مد نظر قرار گیرد و فرآیند ارائه ایده و حرکت دانش 
آموختگان به سمت تشکیل مجموعه ها را با ایجاد شرایط مناسبتر در 

حوزه اقتصاد دانش بنیان فراهم شود.
مرتضوی خاطرنشان کرد: باید به موضوع دانش بنیان شدن شرکت های 
موجود توجه ویژه ای را داشته باشیم و فرآیندی را برای ادامه مسیر 

تجربه ای که در این مجموعه ها جمع می شود، تعریف کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد که با دغدغه مندی بتوانیم اقدام مناسبی را در 

راستای تحقق شعار سال و رونق اقتصاد استان و کشور انجام دهیم.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه 

ظرفیت صادراتی شرکت های دانش بنیان در استان اصفهان بسیار عالی 
است، گفت: بستر سازی برای توسعه بازار شرکت های فناوری در سطح 
ملی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از وظایف مهم 
این کارگروه محسوب می شود. جعفر قیصری افزود: صادرات ساالنه 
شرکت های فناور در استان اصفهان ۵۴ میلیون دالر و استان اصفهان در 
این زمینه پیشتاز است. وی ادامه داد: دارایی، ظرفیت و تجهیزات خوبی در 
زمینه شرکت های دانش بنیان در استان اصفهان وجود دارد و این خطه با 
فاصله زیادی از نظر صادرات محصوالت دانش بنیان با سایر استان های 

کشور قرار دارد و در این زمینه در کشور پیشگام و پیشتاز است.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: نگاه به فروش بین المللی 
در این زمینه باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در کنار آن توجه به رفع 

نیازهای داخلی هم از اهمیت باالیی برخوردار است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این 
جلسه گفت: ۸۰ چالش واحدهای دانش بنیان در استان اصفهان احصا 
شده و راهکارهای رفع این چالش ها هم در سه کارگروه مشخص شده 

است.
احسان شهیر افزود: 7۰ درصد چالش و مشکالت موجود صنایع نیز توسط 
واحدهای دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته و نیاز به خلق جدیدی در 
این زمینه وجود نداردو باید پیوست فناوری برای سه پروژه کالن استان 

در نظر گرفته شود.

معاون شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران مطرح کرد:

 توسعه همکاری های گسترده
بانک ملی ایران با صنایع کشور

استاندار اصفهان:

 اقتصاد دانش بنیان مانع رکود استان
در آینده خواهد شد
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