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»درخت مایع« راه حل بیوتکنولوژیکی کاماًل جدید
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آغاز شهریورمصادف با افتتاح بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و فرآورده های لبنی است:
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 مکتـب اصالـت فایـده کـه بـه زعـم اکثـر  
اقتصاددانـان یکـی از اساسـی ترین پایه هـای 
علم اقتصـاد متعارف را تشـکیل می دهـد و معیار 
کارآیـی پارتـو کـه مبنـای بسـیاری از تصمیـم 
گیری هـای اقتصادی اسـت، مشـکالت زیسـت 
محیطـی متعـددی را ایجـاد کـرده اسـت کـه از 
آن جملـه می تـوان بـه ایجـاد اثـرات خارجـی 
منفی زیسـت محیطی، توسـعه ناپایـدار و تضییع 
حقوق و ارزشـهای انسـانی اشـاره کـرد. بنابراین 
می تـوان آن را از مهمتریـن عوامـل ایجـاد اثرات 

خارجـی منفی زیسـت محیطـی به حسـاب آورد. 
بـا توجـه بـه اینکـه راهکارهـای اقتصـادی رایج 
که به منظـور جلوگیـری از ایجاد لطمات زیسـت 
محیطـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، بـرای 
مبارزه بـا نابـودی منابع طبیعـی و تخریب محیط 
زیسـت به تنهایـی کافی نیسـتند؛ اجـرای مبانی 
ارزشـی نظام اقتصادی اسـالم در جامعه می تواند 
با کاهش اثـرات خارجـی منفی زیسـت محیطی 
و تحقق توسـعه پایدار و اسـتیفای حقوق انسـانی 
بسـتر مناسـبی را برای محافظت از منابع طبیعی 

و محیط زیسـت فراهم کنـد. آلودگی هـوا یکی از 
مشکالت زیست محیطی اسـت که در سال های 
اخیر و همـگام با توسـعه جوامع، صنعتی شـدن و 
رشـد تکنولوژی به خطری جدی برای بشـر بدل 
شـده اسـت. چنانچه آلودگی هوا موجب گسترش 
بیماری ها و متعاقبـًا نیازمندی جوامـع به خدمات 
بهداشـتی گردیـده، مصـرف منابـع مالـی جهت 
مراقبت های بهداشـتی را افزایش داده اسـت. این 
مهـم بـار اقتصـادی سـنگینی بـر دوش جامعه و 

دولت هـا تحمیـل کرده اسـت.

مهردادزند
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

شهر، شهروند و محیط زیست
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فرماندار اصفهان:

ظرفیت دانش بنیان ها پای کار مشکل 
کشاورزی اصفهان بیاید

افرادی که 70 میلیون دالرفرش صادر کنند، می توانند خودرو وارد کنند؛

فرش
در برابر ماشین

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

میدان علیخانی بزرگ ترین پروژه در دست 
اجرا در منطقه 12

6

2

معاون استاندار اصفهان:

کرامِت خبرنگاران در برخی از جلسات 
رعایت نمی شود

چهره روز

معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان:

فصلجدیدیاز
فعالیتهایرسانهایدر
شهرداریآغازشدهاست
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معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان از آغاز فصل جدیدی از فعالیت های رسانه ای در مدیریت 

شهری اصفهان خبر داد و گفت...

منبع: ایرنا

شهردارى نایین باستناد بودجه مصوب ســال 1401 خود در نظر دارد عملیات اجرایى، توسعه، بازسازى و تعمیرات غسالخانه شــهر نایین را از طریق مناقصه با اعتبارى بالغ بر 
38/432/558/711 (سى و هشت میلیارد و چهارصد و سى و دو میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار و یکصد و هفده) ریال طبق مفاد شرایط عمومى پیمان، نقشه و مشخصات 
فنى موجود در شهردارى و بر اساس فهرست بهاء سال 1401 ابنیه (ساختمان) و تحت نظارت شهردارى و نظارت عالیه دفتر فنى استاندارى و با تعدیل به پیمانکار واجد شرایط به 

شرح زیر واگذار نماید.
شرایط شرکت کنندگان:

1- داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى پایه 5 رشته ابنیه (ساختمان) یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزى
2- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهردارى ها در معامالت دولتى و شهردارى ها مصوب دى ماه 1337

3- پیشنهاد دهندگان باید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از محدوده خدماتى مورد قرارداد و دریافت اسناد مناقصه (نقشه و مشخصات فنى) پروژه تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/6/7 
به شهردارى نایین و سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) مراجعه و یا با شماره تلفن 46252023-031 واحد عمران تماس بگیرند.

4- پیشنهاد دهندگان باید 5 درصد از کل اعتبار (معادل 1/930/000/000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکى (مدت اعتبار از تاریخ صدور کمتر از سه نباشد) و یا وجه نقد 
به حساب شماره 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى نایین واریز و مدارك مربوطه را به همراه اسناد مناقصه (مهر و امضاء شده) حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/6/19 در سه پاکت 

به شرح زیر در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى نمایند.
پاکت الف: محتوى اصل اوراق سپرده شرکت در مناقصه (فیش یا ضمانت نامه بانکى)

پاکت ب: محتوى گواهینامه صالحیت پیمانکارى، آگهى تاسیس، اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت و سوابق کارى (رزومه) و همچنین تکمیل و ارایه فرم هاى ارزیابى کیفى ماده 16 آیین نامه اجرایى 
بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات و ...

پاکت ج: محتوى برگ آنالیز و پیشنهاد قیمت
5- پیشنهادات رسیده درساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/6/19 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد.

6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با هماهنگى قبلى در کمیسیون مناقصه بالمانع است.
7- کمسیسون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى مناقصه رسیده مبهم و یا مخدوش یا مشروط باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد و کمیسیون 

ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه را اعالم خواهد کرد.
8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در اینصورت سپرده 

نفر اول به نفع شهردارى ضبط با نفر دوم منعقد خواهد شد چنانچه نیز نفر دوم حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.
9- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10 درصد کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه بانکى و یا سپرده نقدى به حساب شماره 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى شعبه نایین واریز و رسید 

آن را به شهردارى تسلیم نماید. (بارگذارى در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد»)
10- کسورات قانونى نظیر بیمه، مالیات، عوارض مربوطه به عهده برنده مناقصه مى باشد و از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.

11- کارفرما مى تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید.
12- هزینه کارهاى انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیرى و ارایه صورت وضعیت (کارکرد) توسط پیمانکار و رسیدگى آن توسط مهندس ناظر و تایید نهایى دستگاه نظارت طبق مقررات از 

طریق شهردارى پرداخت خواهد شد.
13- انجام مناقصه بر اساس آیین نامه مالى شهرداریها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و اصالحیه هاى بعدى انجام مى گیرد. شرایط و ضوابط ذکر شده در قرارداد که بین طرفین منعقد خواهد شد مالك 

عمل طرفین خواهد بود.

 تجدید آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

حسن شفیعى- شهردار نایین

نوبت اول

 مناقصه عمومى یک مرحله اى
فراخوان عملیات اجرایى زیرسازى و فنس کشى پیرامون زمین چمن مصنوعى ویژه (نوبت اول)

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى زیرسازى و فنس کشى پیرامون زمین چمن مصنوعى ویژه به شماره 2001094734000044 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه 
صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانى:
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/6/10 - تاریخ انتشار فراخوان: 1401/5/31    

- زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/6/21 - مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/6/20   
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه):ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 1/500/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: شاهین شهر،  میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى 
تلفن تماس:  03145225200

سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر شناسه آگهى:1368766

چاپ اول

 آگهى مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانســار در نظر دارد واحدهاى تجارى از 
موقوفات باباسلطان، سیدحسین خلف آمیرباقر، چشمه آخوند، آخوند مالحیدر، 
حاج میرباقر و یک قطعه زمین خدماتى از موقوفه عمادیه را از طریق آگهى مزایده 
برابر نظریه کارشناس دادگسترى به متقاضیان واجد الشرایط (بدون هیچگونه حقى) به مدت یک 
سال از طریق مزایده و با رعایت شرایط و مقررات اوقافى به اجاره واگذار نماید.متقاضیان مى توانند 
براى کسب اطالعات بیشتر صرفا در ساعات ادارى، به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار 

مراجعه و یا با شماره تلفن 57792236 داخلى 14 تماس حاصل نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار شناسه: 1368617

موقوفات باباسلطان، سیدحسین خلف آمیرباقر، چشمه آخوند، آخوند مالحیدر، 

شناسه آگهى:1369033

شهردارى نایین باستناد بودجه مصوب ســال 1401 خود در نظر دارد عملیات اجرایى، توسعه، بازسازى و تعمیرات غسالخانه شــهر نایین را از طریق مناقصه با اعتبارى بالغ بر 
38/432/558/711 (سى و هشت میلیارد و چهارصد و سى و دو میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار و یکصد و هفده) ریال طبق مفاد شرایط عمومى پیمان، نقشه و مشخصات 
فنى موجود در شهردارى و بر اساس فهرست بهاء سال 1401 ابنیه (ساختمان) و تحت نظارت شهردارى و نظارت عالیه دفتر فنى استاندارى و با تعدیل به پیمانکار واجد شرایط به 

شرح زیر واگذار نماید.
شرایط شرکت کنندگان:

1- داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى پایه 5 رشته ابنیه (ساختمان) یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزى
2- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهردارى ها در معامالت دولتى و شهردارى ها مصوب دى ماه 1337

3- پیشنهاد دهندگان باید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از محدوده خدماتى مورد قرارداد و دریافت اسناد مناقصه (نقشه و مشخصات فنى) پروژه تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/6/7 
به شهردارى نایین و سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) مراجعه و یا با شماره تلفن 46252023-031 واحد عمران تماس بگیرند.

4- پیشنهاد دهندگان باید 5 درصد از کل اعتبار (معادل 1/930/000/000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکى (مدت اعتبار از تاریخ صدور کمتر از سه نباشد) و یا وجه نقد 
به حساب شماره 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى نایین واریز و مدارك مربوطه را به همراه اسناد مناقصه (مهر و امضاء شده) حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/6/19 در سه پاکت 

به شرح زیر در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى نمایند.
پاکت الف: محتوى اصل اوراق سپرده شرکت در مناقصه (فیش یا ضمانت نامه بانکى)

پاکت ب: محتوى گواهینامه صالحیت پیمانکارى، آگهى تاسیس، اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت و سوابق کارى (رزومه) و همچنین تکمیل و ارایه فرم هاى ارزیابى کیفى ماده 16 آیین نامه اجرایى 
بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات و ...

پاکت ج: محتوى برگ آنالیز و پیشنهاد قیمت
5- پیشنهادات رسیده درساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/6/19 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد.

6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با هماهنگى قبلى در کمیسیون مناقصه بالمانع است.
7- کمسیسون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى مناقصه رسیده مبهم و یا مخدوش یا مشروط باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد و کمیسیون 

ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه را اعالم خواهد کرد.
8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در اینصورت سپرده 

نفر اول به نفع شهردارى ضبط با نفر دوم منعقد خواهد شد چنانچه نیز نفر دوم حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.
9- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10 درصد کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه بانکى و یا سپرده نقدى به حساب شماره 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى شعبه نایین واریز و رسید 

آن را به شهردارى تسلیم نماید. (بارگذارى در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد»)
10- کسورات قانونى نظیر بیمه، مالیات، عوارض مربوطه به عهده برنده مناقصه مى باشد و از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.

11- کارفرما مى تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید.
12- هزینه کارهاى انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیرى و ارایه صورت وضعیت (کارکرد) توسط پیمانکار و رسیدگى آن توسط مهندس ناظر و تایید نهایى دستگاه نظارت طبق مقررات از 

طریق شهردارى پرداخت خواهد شد.
13- انجام مناقصه بر اساس آیین نامه مالى شهرداریها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و اصالحیه هاى بعدى انجام مى گیرد. شرایط و ضوابط ذکر شده در قرارداد که بین طرفین منعقد خواهد شد مالك 

عمل طرفین خواهد بود.

 تجدید آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

حسن شفیعى- شهردار نایین

نوبت اول

 مناقصه عمومى یک مرحله اى
فراخوان عملیات اجرایى زیرسازى و فنس کشى پیرامون زمین چمن مصنوعى ویژه (نوبت اول)

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى زیرسازى و فنس کشى پیرامون زمین چمن مصنوعى ویژه به شماره 2001094734000044 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه 
صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانى:
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/6/10 - تاریخ انتشار فراخوان: 1401/5/31    

- زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/6/21 - مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/6/20   
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه):ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 1/500/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: شاهین شهر،  میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى 
تلفن تماس:  03145225200

سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر شناسه آگهى:1368766

چاپ اول

 آگهى مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانســار در نظر دارد واحدهاى تجارى از 
موقوفات باباسلطان، سیدحسین خلف آمیرباقر، چشمه آخوند، آخوند مالحیدر، 
حاج میرباقر و یک قطعه زمین خدماتى از موقوفه عمادیه را از طریق آگهى مزایده 
برابر نظریه کارشناس دادگسترى به متقاضیان واجد الشرایط (بدون هیچگونه حقى) به مدت یک 
سال از طریق مزایده و با رعایت شرایط و مقررات اوقافى به اجاره واگذار نماید.متقاضیان مى توانند 
براى کسب اطالعات بیشتر صرفا در ساعات ادارى، به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار 

مراجعه و یا با شماره تلفن 57792236 داخلى 14 تماس حاصل نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار شناسه: 1368617

موقوفات باباسلطان، سیدحسین خلف آمیرباقر، چشمه آخوند، آخوند مالحیدر، 

شناسه آگهى:1369033
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معــاون محیــط زیســت و خدمــات 
ــت:  ــان گف ــهرداری اصفه ــهری ش ش
منطقــه 15 ظرفیــت اجــرای پروژه هــای 
مهــم و شــاخص را دارد و الزم اســت 
بــر  مبتنــی  جدیــد  پروژه هــای 
ــت  ــازی و تقوی ــای هوشمندس فعالیت ه
ــال  ــه س ــد در بودج ــای جدی فناوری ه
ــه  ــن منطق ــرای ای ــهرداری ب ــده ش آین

ــود. ــاظ ش لح
مهـدی بقایـی در بازدیـد از منطقـه 15 
شـهرداری اصفهان، هدف از بازدیدهای 
دوره ای در مناطـق مختلـف شـهر را 
شـناخت بیشـتر محیط و رفع اشـکاالت 
موجود دانسـت و اظهار کرد: خوشبختانه 
بـا توجـه بـه مدیریـت باثبـات، فعالیـت 
جـدی و منسـجمی کـه در منطقـه 15 
وجـود دارد، وضعیـت منطقـه از حیـث 
نظافت، تاسیسـات و فضای سبز مطلوب 

و اسـتاندارد اسـت.
او افـزود: یکـی از عوامـل مؤثـر در بهبود 
فضـای شـهری ایـن منطقـه همراهی و 
مشـارکت شـهروندان برای جمـع آوری 
پسـمانپ و رعایـت نظافت اسـت که بی 
شک شایسـته تحسـین و قدردانی است.

اجـرای پروژه های جدیـد مبتنی 
بر هوشمندسـازی در منطقه 15

معاون محیط زیسـت و خدمات شـهری 
شـهرداری اصفهـان بـا تأکیـد بـر اینکه 
منطقـه 15 ظرفیـت اجـرای پروژه هـای 
مهـم و شـاخص را دارد، اظهارکـرد: بـا 
توجه به ظرفیت هـا و موقعیت جغرافیایی 
ایـن منطقـه کـه یکـی از ورودی هـای 
شـهر نیـز محسـوب می شـود، الزم 
اسـت پروژه هـای جدیـد مبتنـی بـر 
هوشمندسـازی و تقویـت فناوری هـای 
جدیـد در بودجـه سـال آینده شـهرداری 

بـرای ایـن منطقـه لحـاظ شـود.

کمبـود آب از مشـکالت اصلـی 
منطقـه 15 اسـت

مدیـر منطقـه 15 شـهرداری اصفهـان 
نیـز در ایـن بازدیـد از افزایـش ارتقـای 
خدمات شـهری در ایـن منطقه خبـر داد 
و گفـت: باتوجه بـه اینکه حریم شـهر در 
این منطقـه حـدود چهـار برابر بیشـتر از 
محدوده خدماتی شـهرداری است، سعی 
شـده تمهیـدات الزم بـرای حراسـت از 
منطقه به صورت کامل اندیشـیده شـود.

هوشــنگ نظری پــور ادامــه داد: نظافــت 
روزانــه و نظــارت بــر ُحســن اجــرای آن، 
ــهری  ــات ش ــرات تأسیس ــظ و تعمی حف
ــبز از  ــای س ــه از فض ــداری بهین و نگه
اقدامــات صــورت گرفتــه در منطقــه 

ــت. اس
او یکــی از دالیــل افزایــش کیفیــت 
خدمــات در ایــن منطقــه را تقویــت 
ــا ســامانه 137 دانســت  ارتبــاط مردمی ب
و تأکیــد کــرد: تــاش می کنیــم پــس از 
ثبــت موضــوع و ارجــاع آن بــه واحدهای 
مختلــف شــهرداری، در کوتاه تریــن 

ــم. ــع کنی ــن آن را رف ــان ممک زم
او یکـی از معضـات اساسـی در حفـظ 
فضـای سـبز، نظافـت و پاکیزگـی معابر 
شـهر را خشکسـالی دانسـت و افـزود: 
کمبـود آب یکـی از مشـکات جـدی 
منطقه اسـت چراکه در حـال حاضر هفت 
حلقه چـاه آب منطقـه خشـک و احتمال 
بروز این مشـکل در سمت شـمال منطقه 

نیـز وجـود دارد.

منطقه 15 ظرفیت 
اجرای پروژه های 

شاخص را دارد

معاون محیط زیست و خدمات 
شهری شهرداری اصفهان:

رئیـس مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد اسـتان 
اصفهان گفت: طرح مسـاجد دوسـت دار خانـواده در 
اصفهـان در حـال اجـرا اسـت، کـه ایـن طـرح برای 
خانم هـای خانـه دار بـوده کـه در فرصت هـای 
خالـی خـود در دو نوبـت صبـح و عصـر کاس های 
تخصصـی همسـرداری، فرزنـد داری شـرکت کرده 
و در کنـار ایـن کاس ها بـرای کـودکان مهدکودک 

برقـرار اسـت.
حجت االسـام مجتبی کوچکزاده در نشست خبری 
بـا اهالی رسـانه با بیـان تبریـک روز جهانی مسـاجد 
به همه مسـلمانان جهـان اظهـار کرد: حضـرت امام 
خمینی )ره( فرمودند: انقاب ما از مسـاجد آغار شـده 
و بایـد در مسـاجد تداوم باشـد؛ همـه کارهـای خیر و 
رشـد دهنده بایـد در مسـاجد انجـام گیرد،، که شـعار 
مسـاجد باید به زمان حضرت محمـد مصطفی )ص( 

برگـردد، را در رأس کار خـود قـرار داده ایـم، و ایـن را 
باید بدانیم که اسـام بدون مسـجد پیشـرفت ندارد.

رئیـس مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد اسـتان 
اصفهـان بیـان کـرد: در مسـاجد مهم تریـن فریضه 
دینـی یعنی نمـاز اقامـه می شـود، امـا مسـاجد نباید 
فقط بـرای نماز باشـد، بلکـه باید کارهـای فرهنگی، 
علمـی و همچنیـن پژوهشـی در آن انجـام شـود؛ 
مکان هـای آموزشـی بـرای بعضـی از اقشـار خاص 
بوده امـام مسـجد برای همـه مـردم و همه اقشـار با 

هـر رنده سـنی اسـت.
وی با بیـان اهمیت حضـور فعـال نوجـوان و جوانان 
گفت: بایـد در مسـاجد جـذب حداکثـری نوجـوان و 
جوانان صـورت بگیـرد و آنها در مسـاجد حضور فعال 
داشـته باشـند، که در طرح رتبه بندی مسـاجد حضور 

نوجـوان و جوانان بسـیار مؤثر اسـت.

رئیـس مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد اسـتان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه جایـگاه بسـیار واالی زن در 
جامعه اسـامی بیان کرد: مـا به خانم ها در رشـد این 
جامعـه خیلی امیـد داریـم، که امـام خمینـی )ره( هم 
فرموند: از دامن زن اسـت کـه مرد به معـراج می رود.

حجـت االسـام کوچکـزاده افـزود: طـرح مسـاجد 
دوسـت دار خانـواده در اصفهـان در حال اجرا اسـت، 
که ایـن طرح بـرای خانم هـای خانـه دار بـوده که در 
فرصت هـای خالـی خـود در دو نوبـت صبـح و عصر 
کاس هـای تخصصـی همسـرداری، فرزنـد داری 
شـرکت کرده و در کنار این کاس ها بـرای کودکان 
مهدکودک برقرار اسـت و برنامه هـای متنوعی برای 

کـودکان اجـرا می کنـد.
وی افـزود: در شـهر اصفهـان یـک هـزار و ۲۰۰، در 

شهرسـتان اصفهـان دو هـزار و 5۰۰ و در اسـتان 
اصفهـان 5 هزار مسـجد داریم، کـه متاسـفانه از این 
تعداد مساجد در اسـتان اصفهان فقط در یک چهارم، 
فریضه نمـاز صبح برقرار اسـت؛ همچنیـن نقاطی در 
اسـتان شـاهد هسـتیم که فاقـد مسـجد بوده کـه با 
همکاری خیرین مسـجد ساز و شـهرداری امیدواریم 

ایـن مشـکل از بیـن برود.
حجـت االسـام کوچکـزاده اذعـان داشـت: خـادم 
مسـجد از امام جماعت نقشـش کـم رنگ تـر نبوده، 
بـر همیـن اسـاس طرحـی بـرای ثبـت نـام افـراد 
واجـد شـرایط، کـه در حـال برنامـه ریزی هسـتیم؛ 
همچنین بیمه مسـاجد در اصفهان یکی از مهمترین 
برنامه هایـی بـوده کـه تـا پایـان سـال جـاری بـه 

سـرانجام می رسـد.

اجرای طرح مساجد دوست دار خانواده در اصفهان:

بیمهمساجدتاپایانسالجاریبهسرانجاممیرسد

ــورای  ــه ش ــن جلس ــنبه در چهلمی ــاری، روز یکش ــان نث ــا ج محمدرض
ــای  ــی از گایه ه ــه برخ ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــانی اس اطاع رس
ــرای پوشــش برنامه هــای  ــود شــرایط مناســب ب ــاره نب ــگاران در ب خبرن
ــند و در  ــته باش ــی داش ــارت کاف ــت و نظ ــووالن دق ــزود: مس ــری اف خب
جلســات، جایــی متناســب بــا کرامــت خبرنــگاران بویــژه بانــوان درنظــر 
بگیرنــد تا آنهــا بــدون دغدغــه و در شــرایط مناســب، مأموریــت حرفه ای 

ــد. ــود را انجــام دهن خ
وی همچنیــن با اشــاره بــه آغــاز »هفتــه دولــت« افــزود: در هفتــه دولت 
ــان فعالیت هــای انجــام شــده در ســال گذشــته نپردازیــم و  ــه بی فقــط ب

بــه مهندســی آینــده نیــز بیشــتر توجــه کنیــم.
وی توصیــه کــرد: رســانه ها در ایــن هفتــه یــک دولــت انقابــی در تــراز 
ــر اســاس شــاخصه هایی کــه  جمهــوری اســامی را ُمتصــور شــوند و ب

بــرای آن تعریــف می کننــد، بــه دولــت ســیزدهم نُمــره بدهنــد.
ــودن  ــی ب ــن شــاخصه ها، مردم ــر یکــی از ای ــه داد: اگ ــاری ادام جــان نث
دولــت باشــد، می توانیــم دولــت ســیزدهم را بــا ایــن شــاخصه، ســنجش 

ــم. ــا دیگــر دولت هــا مقایســه کنی و ب
معــاون اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان کرد: بطــور مثــال در دولــت قبل، 
ــن حرکــت و از پشــت شیشــه  یکــی از مســووالن می گفــت مــن در حی
خــودروی خــود وضعیــت مــردم را ارزیابــی می کنــم حال آنکــه در دولــت 
کنونــی، شــخص رییــس جمهــوری در سیســتان و بلوچســتان و در میان 
طوفــان شــن بــا مــردم صحبــت می کنــد و پــای درِد دل آنهــا می نشــیند 
ــا ببینیــم تفاوت هــا  ــا هــم مقایســه شــود ت کــه ایــن ماحظــات بایــد ب

چقــدر اســت.
ــد ایــن ارزشــگذاری ها را  وی تاکیــد کــرد: رســانه ها در هفتــه دولــت بای
انجــام و به مــردم پیــام دهنــد کــه شــما در انتخــاب خــود اشــتباه نکردید 

و اکنــون نیــز شــاهد وقــوع تحــول در ســاختار دولت هســتید.
ــرد:  ــه ک ــانه ها اضاف ــن رس ــش امیدآفری ــه نق ــاره ب ــا اش ــاری ب ــان نث ج
ــاش مســووالن در  ــا نشــان دادن ت ــد ی ــانه ها بای ــت، رس ــه دول در هفت
مــردم امیدآفرینــی کننــد ولــی در عیــن حال، مــا از برخــی مســووالن نیز 
ــازه  ــد و اج ــوس می کنن ــود را محب ــات خ ــرا اطاع ــه چ ــم ک گایه مندی
ــا  ــه همان ــود ک ــی خ ــق اصل ــه ح ــردم را ب ــانه ها، م ــه رس ــد ک نمی دهن

دانســتن اســت، برســانند.
ــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار اصفهــان، یکــی دیگــر  مع
ــه مذاکــرات  ــد ناظــر ب ــل و جدی ــت قب ــروز تحــول در دول از نمادهــای ب
ــم  ــران بودی ــا نگ ــته م ــه در گذش ــرد ک ــف ک ــه توصی ــام را اینگون برج
ــران  ــک نگ ــی این ــود ول ــی ش ــار وادادگ ــا دچ ــده م ــات مذاکره کنن هی
آن هســتیم کــه هیــات کنونــی آنقــدر ســفت بگیــرد کــه بطورکلــی راه 

ــود. ــته ش ــل بس تعام
ــار  ــن اظه ــم اربعی ــودن مراس ــش ب ــه در پی ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــود  ــوان خ ــه در ت ــر کاری را ک ــانه ها ه ــن، رس ــث اربعی ــت: در بح داش
دارنــد، انجــام دهنــد زیــرا صهیونیســت ها و وهابی هــا بســیار نســبت بــه 
اربعیــن نگراننــد چــرا کــه در ایــن مراســم عظیــم، امــام حســین )ع( بــه 
دنیــا معرفــی و شــناخته می شــود که ایــن موضــوع نیــز یکــی از مقدمات 

ــت. ــج( اس ــن )ع ــت ابن الحس ــرت حج ــور حض ظه
معــاون اســتاندار اصفهــان در بــاره آســیب های اجتماعــی و نحــوه 
برخــورد بــا آنهــا نیــز گفــت: ورود بــه آســیب های اجتماعــی بایــد ظریف 
ــد کــه  ــل نشــود و می طلب ــه ضــِد خــود تبدی ــا ب ــق انجــام شــود ت و دقی
ایــن کار بســیار هنرمندانــه صــورت پذیــرد تــا باعــث تشــدید ناهنجاری 

ــه نشــود. در جامع
ــوان یکــی  ــی« بعن ــه موضــوع »ســگ گردان ــاره ب ــا اش ــاری ب ــان نث ج
ــث  ــروزه بح ــزود: ام ــه اف ــه در جامع ــی ُمبتاب ــیب های اجتماع از آس
ــا،  ــِر تنه ــا تذک ــده و ب ــت ش ــک صنع ــه ی ــل ب ــگ تبدی ــداری س نگه
ــرای  ــد ب ــذا بای ــرد ل ــاح ک ــرف را اص ــت ُمنح ــک صنع ــوان ی نمی ت

ــت. ــف را درنظرگرف ــاد مختل ــوع، ابع ــن موض ــا ای ــورد ب برخ

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
ــری،  ــات خب ــی از جلس ــت: در برخ ــان گف اصفه
ُحرمــت خبرنــگاران رعایــت نمی شــود و رعایــت 
ــوان  ــژه بان ــگاران بوی ــت خبرن ــت و کرام ُحرم

ــت. ضروریس

کرامِتخبرنگاراندر
برخیازجلساترعایت

نمیشود

معاون استاندار اصفهان:

گفت و گو

یلدا توکلی: با توجه به این که 54 درصد 
از جمعیت جهان در شهرها زندگی 
می کنند و شهرنشینی با سرعت زیادی 
در حال افزایش است، قرار شده تا 
درختان مایع میهمان شهرها شوند، 
درختانی که هدف اصلی استفاده از 
آنها کاهش آلودگی است و اصفهان به 
عنوان اولین شهر در ایران میزبان این 

درختان خواهد بود.
حل  راه  مایع«  »درخت   •

بیوتکنولوژیکی کامالً جدید
در حقیقت این موضوع به شدت 
کیفیت  سکونتگاه ها،  تراکم  بر 
زندگی، افزایش تعداد وسایل نقلیه 
در خیابان ها، آلودگی هوا و افزایش 
گازهای گلخانه ای مضر تأثیر می گذارد 
و درختان و مناطق سبز که تصفیه 
طبیعی هوا در مناطق شهری محسوب 
می شوند, باکمبود فضای آزاد کاشت 
مواجه هستند. از همین رو به منظور 
مقابله با آلودگی هوا و افزایش فضای 
درخت کاری, یک درخت مایع اخیراً 
در مقابل یکی از شهرداری های بلگراد، 
پایتخت صربستان قرار گرفته است که 
راه حل بیوتکنولوژیکی کامًا جدید 
برای تصفیه هوا و کاهش انتشار 
دی اکسید کربن در مناطق شهری 
محسوب می شود. این »درخت مایع« 
با نام لیوکوئید 3 در موسسه تحقیقات 
چند رشته ای دانشگاه بلگراد طراحی 
شده است. درخت مایع یک راه حل 
بیوتکنولوژیکی کامًا جدید برای 
تصفیه هوا و تولید اکسیژن است. 
فتوبیوراکتور در حوزه زیست فناوری 
استفاده می شود و روشی برای تولید 
ریزجلبک ها است که قابلیت فتوسنتز 
دارند. در این درخت ها در یک آکواریوم 
6۰۰ لیتری حاوی آب، جلبک هایی 
قرار دارند که از طریق فتوسنتز اکسیژن 
خالص تولید می کنند. ریزجلبک ها در 
هر دستگاه درخت مایع جایگزین دو 
درخت 1۰ ساله یا ۲۰۰ متر مربع چمن 

می شوند.
• مراحل اجرایی نصب سه 

دستگاه درخت مایع
یکی از محققان این پروژه می گوید 
که آن ها از جلبک های تک سلولی 

آب شیرین استفاده می کنند که در 
حوضچه ها و دریاچه های صربستان 
وجود دارند و می توانند در آب های 
لوله کشی رشد کنند و در برابر دماهای 
باال و پایین مقاوم هستند. همچنین 
این سیستم نیازی به تعمیر و نگهداری 
خاصی ندارد. الزم به ذکر است که این 
طرح به عنوان یکی از 11 راه حل های 
نوآورانه و هوشمند در پروژه های توسعه 
شهری سازمان ملل شناخته شده است. 
استفاده از درختان مایع برای نخستین 
بار در پایتخت صربستان و برای کاهش 
آلودگی اجرایی شد و اکنون نیز مراحل 
اجرایی نصب سه دستگاه درخت مایع 
در سطح شهر اصفهان در حال انجام 

است.
• این درخت مایع به شکل 

مکعب طراحی شده است
این درخت مایع که به شکل مکعب 
طراحی شده است، بخشی همچون 
نیمکت دارد که رهگذران می توانند 
برای استراحت های کوتاه از آن استفاده 
کنند؛ این درخت جدید همچنین 
مجهز به یک پنل خورشیدی است 
که به وسیله آن نیمکت در طول 
شب روشنایی دارد. ریزجلبک های 
موجود در هر دستگاه درخت مایع، 
جایگزین دو درخت 1۰ ساله یا ۲۰۰ 

متر مربع چمن می شود و با توجه اینکه 
نیاز به تعمیر و نگهداری خاصی ندارد، 
می تواند بهره وری مناسبی داشته باشد. 
تنها هدف از ساخت درخت مایع که 
در مؤسسه تحقیقات چندرشته ای 
دانشگاه بلگراد طراحی شده است، 
تولید اکسیژن و تصفیه هوا است. با 
توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی 
همچنین  سکونتگاه ها،  تراکم  و 
افزایش روزافزون تردد وسایل نقلیه 
در معابر شهری و آلودگی هوا و 
گازهای گلخانه ای مضر، لزوم توسعه 
فضاهای سبز شهری ضروری است 
و با توجه به شرایط اقلیمی و کمبود 
منابع آبی، استفاده از فناوری های نوین 
در این راستا کارساز خواهد بود. یکی از 
راه حل های جدید برای تصفیه هوا و 
تولید اکسیژن، استفاده از راکتورهای 
زیستی نوری است که در حوزه زیست 
فناوری استفاده می شود و روشی برای 
تولید ریزجلبک ها محسوب می شود که 
قابلیت فتوسنتز دارد. در واقع در راستای 
استفاده از فتوبیوراکتورها )راکتورهای 
زیستی نوری(، طرح جدیدی با عنوان 
LIQUID 3 که به نام »درخت مایع« 
شناخته می شود، ارائه شد و طبق آن، 
در یک آکواریوم 6۰۰ لیتری حاوی 
آب، جلبک هایی قرار دارد که از طریق 

فتوسنتز، اکسیژن خالص تولید می کند.
• مراحـل اجرایـی نصب سـه 
دسـتگاه درخـت مایـع در 

اصفهـان
امیر رضایی رئیس اداره فنی و اجرایی 
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان 
شهرداری اصفهان است. وی با تاکید 
بر اینکه در حال حاضر مراحل اجرایی 
نصب سه دستگاه درخت مایع در سطح 
شهر اصفهان در حال انجام است، 
می گوید: درخت مایع، راه حلی مبتکرانه 
برای کاهش آلودگی هوا است. وی 
افزود: هدف از ایجاد این ساختار جدید 
با عنوان درخت مایع، جایگزینی 
درختکاری ها و پارک های شهری 
نیست، بلکه استفاده از این سیستم در 
محل هایی است که به رغم بار ترافیکی 
و آلودگی باال، امکان کاشت درخت یا 

توسعه فضای سبز در آن وجود ندارد.
•انتظار تغییرات مثبت همچون 

افزایش اکسیژن
علی نیکبخت، کارشناس فضای سبز 
شهری و دانشیار دانشگاه صنعتی 
اصفهان است. وی نیز گفت: او با بیان 
اینکه درخت مایع فناوری جدید و نوینی 
است که نمی تواند جایگزین درختان در 
شهرها شود، افزود: این گونه گیاهی 
می تواند با مقدار کمی آب، همچون 

درخت عمل فتوسنتز را انجام دهد و 
اکسیژن به هوا بیفزاید. موضوع درخت 
مایع نخستین بار در پایتخت صربستان 

اجرا شده است.
 این نوع درخت با توجه به وجود 
جلبک ها و انجام عمل فتوسنتز، 
اکسیژن را جایگزین کربن می کند. 
این کارشناس حوزه فضای سبز 
با بیان اینکه به نظر می رسد واژه 
»درخت مایع« برای این گونه گیاهی 
جدید مناسب نیست، خاطرنشان 
ذهن  در  است  ممکن  می کند: 
شهروندان تداعی شود که این گونه 
گیاهی قرار است جایگزین درختان 
اصلی شهر شود. یکی از این مزایا، 
آورده علمی است که بار علمی شهر 
را افزایش می دهد و به بهترین نحو 
می تواند نمایان کند که درخت چه 
اقدام ارزشمندی برای شهر انجام 
می دهد و وظیفه یک درخت چیست 
که می تواند نمادین باشد. به رغم این 
موضوع، نباید انتظار داشت با اجرای 
آن آلودگی هوای شهر به کمترین 
حد برسد؛ در صورتی که تعدادی 
درخت مایع در یک فضای بسته 
نصب شود، می توان انتظار تغییرات 
اکسیژن  افزایش  مثبت همچون 

را داشت.

عالجآلودیاصفهانازصربستانمیرسد
»درخت مایع« راه حل بیوتکنولوژیکی کاماًل جدید
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مدیرعامل شـرکت واحد اتوبوس رانی اصفهـان و حومه گفت: در 
حال حاضـر و بـا توجه به اینکـه بخشـی از اتوبوس هـای ناوگان 
اتوبوسـرانی اصفهان فرسـوده هسـتند، می توان گفت 7۰ درصد 

این ناوگان امکانـات الزم را بـرای جامعه توان خـواه دارد.
سـید عبـاس روحانـی اظهـار کـرد: مناسب سـازی شـهر بـرای 
توان خواهـان یکـی از پروژه هایـی اسـت کـه بایـد بـه صـورت 
تدریجـی و به طـور کامل در سـطح شـهر بـرای جانبـازان، افراد 

سـالخورده و به طورکلـی جامعـه توان خـواه اجـرا شـود.

او یکـی از وظایـف شـرکت واحـد اتوبوس رانی را مناسب سـازی 
اتوبوس هـا بـرای ایـن گروه هـا دانسـت و گفـت: همـه 
اتوبوس هایـی کـه تاکنـون خریـداری شـده و یـا خرید آنهـا در 
دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت، بـرای اسـتفاده توان خواهـان 

مناسـب اسـت.
روحانی افزود: پایین بودن ارتفاع، برخـورداری از محلی برای قرار 
دادن ویلچـر و کالسـکه و مجهز شـدن اتوبوس بـه قابلیت تغییر 
ارتفـاع از جملـه اقدامات انجام شـده بـرای توانخواهـاِن حرکتی 

اسـت و برای سـایر توانخواهان نیز پروژه هایی تعریف شـده و در 
دسـتور کار قرار گرفته اسـت.

مدیرعامـل شـرکت واحـد اتوبوس رانی اصفهـان و حومـه ادامه 
داد: در حـال حاضـر اگر فعالیـت اتوبوس هـای فرسـوده را نادیده 
بگیریـم، می توانیـم بگوییـم 1۰۰ درصـد نـاوگان اتوبوس رانـی 
جدیـد اصفهـان از امکانـات الزم بـرای اسـتفاده توانخواهـان 
برخوردار اسـت. اما با توجه بـه اینکه هنوز اتوبوس های فرسـوده 
در ناوگان فعالیت دارنـد، باید این میـزان را 7۰ درصد ارزیابی کرد.

مناسبسازی70
درصدازناوگان
اتوبوسرانیبرای
توانخواهان

مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوس رانی اصفهان و حومه 
خبر داد:

خبر
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مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان گفت: با 
ایجاد شتاب دهنده هوش مصنوعی، از شرکت های فناور و دانش 

بنیان فعال در استان حمایت می کنیم.
شتاب دهنده )Accelerator( یک ساختار منسجم و مشخص 
در جهت حمایت و توسعه کارآفرینی نوآورانه و دانش بنیان است 
که با هدف کمک به کوتاه کردن روند راه اندازی و توسعه کسب و 
کارهای نوپا و باالبردن کیفیت محصوالت، خدمات و ثبات مالی 
آنها، مشارکت در فرآیند فشرده توسعه این کسب و کار برای مدت 
محدود، ارائه مشاوره توسط کارشناسان و کارآفرینان ُمجرب 
فعالیت می کند و در واقع شتاب دهنده، مرکزی است که امکان 

رشد سریع و صحیح شرکت های فناور نوپا را مهیا می سازد.
محمد ُمروج االحکامی افزود: اصفهان، توانایی تبدیل شدن به 
ُقطب )هاب( هوش مصنوعی را در کشور دارد بنابراین ایجاد 
شتاب دهنده و مرکزی برای حمایت از دانشجویان، متخصصان 

و شرکت های فعال در این زمینه ضروریست.
وی با تاکید بر نقش هوش مصنوعی در دنیای آینده و تصریح 
رهبر معظم انقاب در باره ایفای نقش برتر کشورمان در این زمینه 

گفت: ما برای تحقق چنین هدفی باید بطور قوی عمل کنیم و به 
همت همه بخش های دولتی و خصوصی نیاز داریم.

وی با اشاره به نقش صندوق پژوهش و فناوری در حمایت از 
فعاالن و شرکت های فناور در زمینه هوش مصنوعی از طریق 
ارائه تسهیات و پیگیری امور ستادی و راهبری اظهار داشت: 
ظرفیت اصفهان بدلیل برخورداری از دانشگاه های برتر، صنایع 
بزرگ، دانشجویان ُمستعد، نیروی انسانی متخصص، پارک های 

علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و فناور، بسیار باالست.
ُمروج االحکامی با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در زمینه 
هوش مصنوعی ادامه داد: صندوق پژوهش و فناوری بعنوان 
یکی از بازوهای این کار می تواند در زمینه مالی، ستادی، اجرایی 
و راهبری در حمایت از فعاالن عرصه هوش مصنوعی اقدام کند.

وی گفت: بمنظور تبدیل اصفهان به ُقطب هوش مصنوعی، 
تفاهمنامه ای بین صندوق پژوهش و فناوری و بنیاد نُخبگان این 

استان برای راه اندازی شتاب دهنده هوش مصنوعی ُمنعقد شد.
ُمروج االحکامی اظهار داشت: این تفاهمنامه بمنظور استفاده از 
ظرفیت فنی، مالی و اجرایی طرف های قرارداد در امور اقتصاد دانش 

بنیان، فعال کردن و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان در زمینه 
هوش مصنوعی و توسعه زیست بوم نوآوری امضاء شد.

وی با اشاره به تأثیر بلندمدت این برنامه گفت: این صندوق فضای 
فیزیکی مناسبی را با عنوان "گاراژ یادگیری ماشین" بمنظور 
ایجاد یک شتاب دهنده در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری 

ماشینی ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری اصفهان تصریح کرد: 
بر اساس این تفاهمنامه، راهبری علمی از طریق شناسایی و 
اولویت بندی توسعه فناوری های هوش مصنوعی برای ارائه 
به واحدهای فناور و فعاالن این عرصه بر عهده بنیاد نُخبگان 

استان است.
وی اظهار داشت: در شتاب دهنده هوش مصنوعی از ظرفیت 

نُخبگان داخلی و خارجی کشور نیز استفاده می شود.
به گفته این فعال حوزه پژوهش و فناوری، شناسایی نیازها و 
اولویت های کشور و شرکت های دانش بنیان در زمینه فناوری 
هوش مصنوعی و شبکه سازی برای ارتقای واحدهای نوپای این 

عرصه از اهداف راه اندازی شتاب دهنده توصیف کرد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان:
شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی در اصفهان حمایت می شوند
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نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس 
گفـت: امـروز باید دید که حل مشـکل 
آب اصفهـان راه حـل دارد یا نـدارد؟ بله 
نمی شـود؟  یـا  می شـود  انجـام  دارد؛ 
بلـه وابسـته بـه نظر یـک نفر اسـت و 

آن هـم وزیـر نیرو اسـت.
مـردم  نماینـده  میرزایـی،  حسـین 
خصـوص  در  کـرد:  اظهـار  اصفهـان 
موضـوع زاینـده رود و آب، امـروز تمـام 
نماینـدگان اسـتان اصفهـان دغدغـه 
مشـترک دارنـد و اگر بگوییـم در یک 
مسـئله نماینـدگان اصفهـان یک جـور 
فکر می کنند، مسـئله زاینده رود اسـت. 
نماینـدگان  مجموعـه  کـه  زمانی کـه 
اصفهان با آقای رئیسـی جلسه داشتند 
حتـی افرادی کـه در مـورد موضوعات 
دیگـر دغدغه داشـتند نیز در مـورد آب 

اصفهـان یـک جملـه را گفتند.
میرزایـی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال که 
چـرا دو مـاه از سـفر رئیس جمهـور بـه 
اصفهـان می گـذرد و هنـوز مصوبـات 
ایـن سـفر بـه اصفهـان بـه خصـوص 
اسـت؟  نشـده  ابـاغ  آب  حـوزه  در 
گفـت: آقـای محرابیـان حـدود ۹ مـاه 
پیـش در اصفهـان بودنـد و بایـد آن 
مصوبـات را اجـرا کنند، مصوبات سـفر 
امـا وزیـر  رئیس جمهـور تـازه اسـت. 
نیـرو سـال گذشـته بـه اصفهـان آمـد 
و یک سـری قول هایـی داد کـه بنابـر 
اطاعات دسـتگاه های اجرایی اسـتان، 
آن طور کـه بایدوشـاید عملیاتی نکرده 

ست. ا
وی ادامه داد: ما برای بن-بروجن هم 
پیشنهاد داریم. منهای بن که در حوضه 
تا  شهرکرد  از  است،  زاینده رود  آبریز 
بروجن در حوضه آبریز کارون قرار دارد، 
این  ما  استدالل  دو جهت  به  بنابراین 
از کارون بگیرند.  باید آب را  است که 
ما نمی گوییم لوله های طرح بن بروجن 
را دربیاورند و تصفیه خانه شان را از بین 
کارون  پشت  از  می گوییم  بلکه  ببرند، 
چهار یک لوله کشی کرده و به لردگان، 
دوراهان و آلونی آب بدهند و آب را به 
روی  بر  بروجن  از  و  برسانند  بروجن 
همین خط لوله، پمپاژ معکوس کنند تا 
آب به بن برسد. در این شرایط هزینه ها 
به جا خرج می شود و از سوی دیگر از 
کارون غنی، آب برمی داریم، چراکه این 
شهرها در حوضه کارون هستند نه در 
زاینده رود. همچنین  حوضه ورشکسته 
در جدول منابع و مصارف آب قرار بود 
اگر آبی برای پروژه بن-بروجن تعریف 
می شود از کوهرنگ سه اتفاق بیفتد. اما 
امروز کوهرنگ ۳ کجاست؟ تونل آن 

اتفاق افتاده، اما سد آن کجاست؟
به  پاسخ  در  اصفهان  نماینده  این 
اجرا  طرح ها  این  چرا  که  سؤال  این 
مرکزی  نقطه  کرد:  تصریح  نمی شود؟ 
داشت  توجه  باید  است.  نیرو  وزارت 
بختیاری،  و  چهارمحال  مردم  ما  که 
اصفهان، خوزستان و یزد خواهر و برادر 
اینکه مشکات آب  از  ایمانی هستیم 
آن ها حل شود   ... و  شرب، کشاورزی 
بین  نباید  خانواده  پدر  اما  خوشحالیم، 
این  که  بگذارد  فرق  خانواده  بچه های 

باعث مشکات دیگری خواهد شد.
نیرو  وزارت  اینکه  خصوص  در  وی 
چطور باید وضعیت موجود را مدیریت 
برادرانه،  راه حل  یک  با  گفت:  کند؟ 
مؤمنانه، عادالنه منصفانه و با محوریت 
وزارت نیرو این کار باید سامان گیرد و از 
کشمکش های بین نمایندگان و مردم و 
سایر مسئوالن استان ها باید پرهیز شود.

بحـران  خصـوص  در  میرزایـی 
تصریـح  اصفهـان،  در  فرونشسـت 
کـرد: دو سـال پیـش بـرای سـران قوا 
نامـه ای تنظیـم کردم که اگـر با همین 
وضعیت فرونشسـت زمیـن ادامه دهیم 
و  بلعیـد  خواهـد  را  اصفهـان  زمیـن 
درزمانـی نه چنـدان دور در آینده، اگر به 
داد اصفهان نرسـیم بایـد اصفهان را در 
کتاب هـای تاریـخ بخوانیم و جسـتجو 
کنیم، نـه در کف زمین. این هشـدارها 
را داده ایـم. نشسـت یـک سـانتیمتری 
زمیـن در سـال وضعیـت سـاختمان ها 
را بحرانـی می کنـد، امـا امـروز مـا در 
اسـتان اصفهـان و دشـت های مختلف 
آن بین ۷.۵ تا ۸ تا ۱۹ یا ۲۰ سـانتیمتر 
در سـال فرونشسـت داریـم در حالیکه 
یک سـانتیمتر نشسـت آن هم بحران 

ست. ا

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

راه حل مشکل آب اصفهان 
در دست وزیر نیرو است

گفت و گو
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دبیــران ســازمان های مــردم نهــاد جوانــان در 
ــرای توســعه شــهر  راســتای مشــارکت بخشــی ب
ــران گفت وگــو  ــا شــهردار تی نشســت صمیمــی ب

ــد. کردن
همزمــان بــا هفتــه ملــی مشــارکت های اجتماعــی 
ــردم  ــازمان های م ــران س ــی دبی ــت صمیم نشس
ــهری و  ــت ش ــا مدیری ــران ب ــان تی ــاد جوان نه
تجلیــل از ســمن های برتــر برگــزار شــد. برگــزاری 
چنیــن نشســتی کــه در گذشــته مدیریــت شــهری 
ــای  ــا ظرفیت ه ــد ت ــی ش ــوده فرصت ــابقه ب بی س
ــع  ــرای رف ــان ب ــوزه جوان ــژه در ح ــی به وی مردم

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــهری ب ــای ش دغدغه ه

• توســعه شــهری بــا به کارگیــری 
ظرفیــت مردمــی

حســن حجتــی، شــهردار تیــران در این نشســت بر 
ضــرورت مشــارکت مــردم در غالــب ســازمان های 
مــردم نهــاد بــرای توســعه شــهری تاکیــد و اظهار 
کــرد: زمینــه ســازی فعالیــت جوانــان بــرای 
ــی  ــای اجتماع ــع دغدغه ه ــهری و رف ــعه ش توس
ــرفت و  ــروری در پیش ــد و ض ــردی هدفمن را راهب

توســعه شــهر دانســت.
وی افــزود: ســپردن کار شــهر بــه مــردم در 
پیشــرفت هــر چــه بیشــتر فعالیت هــا مؤثــر بــوده 
ــه ایــن امــر  و مدیریــت شــهری در دوره جدیــد ب

ــژه ای دارد. ــه وی توج
شــهردار تیــران ادامــه داد: تاش هایــی کــه 
ــه، ازدواج  ســمن ها در حــوزه فرهنگــی، عام المنفع
ــه  ــد ب ــام می دهن ــی انج ــای اجتماع و فعالیت ه
رشــد شــهر و شــهروندان کمــک کــرده و مدیریت 

ــان اســت. ــی آن شــهری حام
شــهردار تیــران بــا بیــان اینکــه ترویــج فرهنــگ 
ازدواج آســان ضــرورت دارد، تصریــح کــرد: حرکت 
مردمــی در ایــن حــوزه اثربخــش بــوده و موجــب 
خیــر و برکــت و کاهــش دغدغه هــای اجتماعــی 

می شــود.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت مؤسســه مــردم نهــاد در 
حــوزه جمــع آوری زباله هــای بازیافتی، خاطرنشــان 
ــهر  ــای ش ــزو دغدغه ه ــوع ج ــن موض ــرد: ای ک
ــت دارد و  ــط زیس ــظ محی ــم در حف ــی مه و نقش
یــک جریــان مردمــی بــه ایــن موضــوع پرداختــه 
و درآمــد آن بــرای رفــع دیگــر نیازهــای شــهری 

ــود. ــرف می ش ص
دبیــران ســازمان های مــردم نهــاد در ایــن نشســت 
ــود  ــای خ ــرد و توانمندی ه ــا، عملک از ظرفیت ه
ــای  ــی از فعالیت ه ــه گزارش ــد و ارائ ــخن گفتن س

آنــان انجــام شــد.

• کمــک بــه تأمیــن نیــازی بــازی 
ازدواج  و  فراغــت  اوقــات  کــودکان، 

جوانــان
دبیــران ســازمان های مــردم نهــاد جوانــان تیــران 
ازدواج  و  فرهنگــی  خیرخواهانــه،  اقدامــات  از 
ــود را در  ــرد خ ــد و عملک ــت کردن ــان صحب جوان

ــد. ــریح کردن ــا تش ــن حوزه ه ای
به  اشاره  با  شادی  ارمغان  سمن  دبیر  طاهری 
فعالیت های جدید این مؤسسه در حمایت از اقشار 
آسیب پذیر، اظهار کرد: جشن آرزوها برای کودکان 
نیازهای شادی  به  آنان  تا  بی بضاعت فرصتی شد 
در  میوه  توزیع  همچنین  برسند،  خود  آرزوهای  و 
فصل های مختلف سال برای خانواده های نیازمند و 
همچنین کمک به اوقات فراغت و تحصیل فرزندان 

آنان با مشارکت خیران انجام می شود.

مســعود دادخــواه دبیــر جمعیــت دســتان زندگــی 
هــم بــه جمــع آوری پســماند پاســتیک و کاغــذ 
شــهروندان اشــاره کــرد و گفــت: مــواد بازیافتــی 
ــد  ــه خری ــک ب ــی و کم ــرای درآمدزای ــی ب فرصت
تجهیــزات پزشــکی نیازمنــدان شــده اســت. 
همــکاری مــردم در ایــن کار خیــر چشــم گیر 
بــوده و تاکنــون کمک هــای زیــادی بــه بیمــاران 

ــد شــده اســت. نیازمن
ــوزه  ــم در ح ــردا ه ــوان ف ــون نســل ج ــر کان دبی
فرهنگــی و برگــزاری رویدادهــای فراغــت و 
ــه تشــریح  پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی ب

فعالیت هــای خــود پرداخــت.
ــات  ــی و مداخ ــای آموزش ــی برنامه ه ــش بین پی
روانشناســی و ترویــج ازدواج آســان از فعالیت هــای 
دو ســمن ازدواج بــود کــه در ایــن نشســت بیــان 

شــد.

ــعه  ــان در توس ــد جوان ــرد کارآم • عملک
ــهری ش

مهــدی مــرادی رئیــس اداره ورزش و جوانــان 
ــت ۱۱  ــه فعالی ــن جلســه ب ــرون در ای ــران و ک تی

مؤسســه مــردم نهــاد جوانــان در ایــن شهرســتان 
ــای  ــن نهاده ــرد ای ــرد: عملک ــار ک ــاره و اظه اش
مدنــی و نقــش جوانــان در توســعه شــهری داشــته 
ــن مراکــز  ــدادی از ای و در ســطح اســتان هــم تع

پیشــتاز هســتند.
وی ادامــه داد: مشــارکت اجتماعــی جوانــان 
توانســته در رفــع برخــی از مشــکات شــهر مؤثر 
ــاورد. ــه همــراه بی باشــد و دســتاورد مؤثــری را ب

ــرون  ــران و ک ــان تی ــس اداره ورزش و جوان رئی
ــت  ــرون رف ــرای ب ــه ب ــرد: جامع ــان ک خاطرنش
از مشــکات نیازمنــد کنشــگری اجتماعــی و 
ــت. ــی اس ــن بخش ــگ بی ــای هماهن فعالیت ه

صمیمــی  نشســت  در  ایمنــا،  گــزارش  بــه 
مدیریــت شــهری بــا ســمن های جوانــان تیــران 
ــورای  ــس ش ــده مجل ــر نماین ــئول دفت ــه مس ک
و  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس  و  اســامی 
ــتند  ــتان حضــور داش ــان شهرس ــناس جوان کارش
حمایــت از طرح هــای ســازمان های مــردم نهــاد 
جوانــان توســط مدیریــت شــهری مــورد بررســی 
قــرار گرفــت و از پنــج ســمن فعــال شــهر تجلیل 

شــد.

گزارش

در نشست شهردار تیران با سمن های جوانان مطرح شد:

ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج آسان

ابوالفضـل ابوترابـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملت، 
بـا اشـاره بـه عـدم تشـکیل شـورای عالـی انتقـال پایتخـت در دولت 
سـیزدهم، گفـت: تاکنـون شـورای عالـی انتقـال پایتخـت در دولـت 
رئیسـی تشـکیل نشـده اسـت، ایـن امهـال و کوتاهـی خـاف قانون 
و قابـل پیگـرد بـه لحـاظ ترک فعـل از طریق دسـتگاه قضایی اسـت.

نماینـده مـردم نجـف آبـاد در مجلـس ادامـه داد: بـا این حال شـخصًا 
با رسـتم قاسـمی وزیر راه و شهرسـازی و معاونان وزارتخانه نشسـتی 

برگـزار کـردم، گفتگـوی خوبـی هـم شـکل گرفـت و قـرار شـد طی 
نامـه ای بـه معـاون اول رئیـس جمهـور، بر ضرورت تشـکیل شـورای 

عالـی انتقـال پایتخت تاکید شـود.
وی بـا بیـان اینکـه شـورای عالـی انتقال پایتخـت با عضویـت 6 وزیر 
و دسـتگاه های مختلـف شـکل می گیـرد، اظهـار داشـت: ایـن شـورا 
فراقـوه ای اسـت و در شـرایط کنونـی می توانـد بهترین فرصـت برای 
پیشـگیری و سـاخت مسـکن باشـد، با انتقال پایتخت، می توان بخشی 

از یک میلیون مسـکنی که وعده داده شـده اسـت را در پایتخت جدید 
سـاخت، تهـران دیگر ظرفیت سـاخت مسـکن را ندارد.

عضـو کمیسـیون امـور داخلی کشـور و شـوراها در مجلـس گفت: این 
شـورا بـه ریاسـت رئیـس جمهـور تشـکیل می شـود و در نبـود رئیس 
جمهـور، معـاون اول بایـد جلسـات را دنبال کند، تا امـروز مخبر به این 
تکلیـف قانونـی عمـل نکرده اسـت امـا منتظر هسـتیم بـا نامه نگاری 

رسـتم قاسـمی هر چـه زودتر تشـکیل جلسـه بدهند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور در 
مجلس تاکید کرد:

شورای عالی انتقال 
پایتخت در دولت 

سیزدهم تشکیل جلسه 
نداده است

دفترچـه سـرمایه گذاری  گلپایـگان گفـت:  شـهردار 
شـهرداری گلپایـگان بـا ۲۷ عنـوان طـرح، تحویـل 

اتـاق بازرگانـی اسـتان اصفهـان شـد.
پیمـان شـکرزاده در گفت وگو با خبرنـگار ایمنا، اظهار 
سـرمایه گذار،  جـذب  راسـتای  در  شـهرداری  کـرد: 
کتابچـه سـرمایه گذاری شـهرداری گلپایـگان را بـا 
زمینه هـای  در  سـرمایه گذاری  طـرح  عنـوان   ۲۷
گردشـگری، تجـاری، کشـاورزی و صنعتـی، تحویل 
اتـاق بازرگانی اسـتان اصفهـان داد تا آشـنایی کامل 
با پروژه های سـرمایه گذاری شـهرداری میسـر شـود.

وی بـا بیـان اینکـه در راسـتای جـذب سـرمایه گذار 
مشـارکت مـردم اهمیـت زیـادی دارد، افـزود: جهـاد 
کشـاورزی و صنعـت، معـدن و تجـارت نیـز تعدادی 
پـروژه اضافـه خواهند کـرد تا یک پک کامل داشـته 

شیم. با
شـهردار گلپایـگان خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه 
اینکـه اتـاق بازرگانـی اسـتان فعالیـت جدیـدی در 
جـذب سـرمایه گذار آغاز کـرده، شـهرداری گلپایگان 
کـه  اسـت  اسـتان  در  پیشـتاز  شـهرداری های  از 
همـکاری خوبـی بـا اتـاق بازرگانـی بـرای معرفـی 
دارد. سـرمایه گذران  بـه  سـرمایه گذاری  پروژه هـای 

اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  شـکرزاده 
بازرگانـی  اتـاق  در  کشـور  بازرگانـی  دایرةالمعـارف 
شـکل می گیـرد؛ بنابراین شـهرداری با هدف تسـریع 
در رونـد مجوزها، معرفـی پروژه های سـرمایه گذاری 
در اسـتان و کشـور، همچنیـن برقـراری ارتبـاط بـا 
اتاق هـای بازرگانـِی مرتبط با اسـتان، چین و روسـیه، 
بـا تسـهیل در رونـد اداری و کاری، شـرایط را بـرای 

می کنـد. مهیـا  سـرمایه گذار  ورود 

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
گفــت:  کاشــان،  شهرســتان  گردشــگری  و 
ــه  ــد ب ــی می توان ــای بوم ــتی و حرفه ه صنایع دس
رشــد اقتصــاد جامعــه کمــک کــرده و در توســعه 
پایــدار نقــش مهمــی داشــته باشــد، بنابرایــن برای 
ــازار  ــه در ب ــاد رفت ــای از ی ــق هنره ــا و رون احی
ــی  ــتاد بازآفرین ــک س ــه کم ــان ب ــی کاش تاریخ

ــم. ــهری نیازمندی ش
ــع  ــا، در کارگــروه تخصصــی صنای احمــد دانایی نی
ــهر  ــرد: ش ــار ک ــان، اظه ــتان کاش ــتی شهرس دس
کاشــان بــه شــهر ملــی نســاجی ســنتی معــروف 
ــاس  ــهر در مقی ــن ش ــودن ای ــب ب اســت و داوطل

ــا ضمــن حفــظ  ــی اســت ت ــی فرصــت خوب جهان
ــه  ــز توج ــاعه آن نی ــوزش و اش ــه آم ــر ب ــن هن ای

ــژه ای شــود. وی
وی افـزود: دریافـت نشـان های ملـی و مرغوبیـت 
کاال توسـط هنرمندان صنایع دسـتی کاشان، نشانه 
ریشـه دار بودن این هنر در منطقه فرهنگی کاشـان 
و مایـه مباهـات و غـرور ملـی اسـت کـه ایجـاد 
بازارچه هـای صنایـع دسـتی یکـی از اولویت هـای 
اداره میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 

شهرسـتان کاشـان است.
بــه گــزارش ایســنا، رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان کاشــان، 

ــزار  ــک ه ــش از ی ــار، بی ــر آم ــرد: بناب ــد ک تأکی
هنرمنــد در ۷۰ رشــته مختلــف صنایــع دســتی در 
کاشــان فعالیــت دارنــد. صنایــع دســتی جایگزیــن 
مناســبی بــرای صــادرات غیرنفتــی اســت کــه بــا 
ــر  ــگ و هن ــوان فرهن ــب می ت ــزی مناس برنامه ری

ایرانــی را بــه جهانیــان معرفــی کــرد.
دانایی نیــا تأکیــد کــرد: بازارچه هــای محلــی 
بهتریــن فرصــت بــرای احیــا هنرهــای ســنتی از 
یــاد رفتــه اســت و امیدواریــم اداره اوقــاف و امــور 
خیریــه کاشــان شــرایط واگــذاری مغازه هــای 
ــن  ــرای ای ــی را ب ــای تاریخ ــه در محله ه متروک
منظــور فراهــم کنــد تــا ضمــن ارتقایشــان 

محله هــا، کســب و کارهــای ســنتی نیــز در ایــن 
ــرد. ــق بگی ــا رون محله ه

وی بــا اشــاره بــه بازدیدهــای هفتگی از روســتاها، 
ــه  ــت همه جانب ــا حمای ــم ب ــار داری ــت: انتظ گف
مســئوالن، موانــع تولیــد صنایــع دســتی روســتایی 
ــتی در  ــع دس ــای صنای ــظ و احی ــرف و حف برط
ــل  ــوان و تحصی ــل ج ــور نس ــا حض ــتاها ب روس

ــت شــود. ــرده تقوی ک
دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
بـازار  افـزود:  کاشـان،  شهرسـتان  گردشـگری  و 
و  تولیـد  مکان هـای  بهتریـن  از  یکـی  کاشـان، 
عرضـه صنایع دسـتی اسـت کـه انتظـار داریـم بـا 

بـا  و  فرهنگـی  میـراث  کارگـروه  مصوبه هـای 
همـکاری سـتاد بازآفرینـی شـهری و شـهرداری 
کاشـان، مرمـت بخشـی از بـازار به عنـوان نمونـه 
آغـاز شـود و با احیای سـراها، تیمچه ها و راسـته ها 
همچـون گذشـته، حرفه هـای سـنتی فعـال شـود.

کارگــروه تخصصــی صنایع دســتی شهرســتان 
کاشــان بــا حضــور رئیــس شــورای شــهر، 
مســئوالن مرتبــط در اداره هــای شهرســتان و 
جمعــی از صنعتگــران و فعــاالن صنایع دســتی بــه 
ــع  ــا و مشــکات صنای منظــور بررســی ظرفیت ه
دســتی منطقــه کاشــان در مجموعــه جهانــی بــاغ 

ــد. ــزار ش ــن برگ تاریخــی فی

شهردار گلپایگان خبر داد:

تحویل دفترچه سرمایه گذاری شهرداری
به اتاق بازرگانی اصفهان

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان:

احیای هنرهای از یاد رفته به رشد اقتصادی جامعه کمک می کند

فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
صنایع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان 
لنجـان گفـت: گردشـگری مذهبـی در 
شهرسـتان لنجـان یکـی از شـاخه های 
مغفـول گردشـگری اسـت کـه بایـد بـا 
ایجاد بسـتر مناسـب، امـکان بهره مندی 
مردم شهرسـتان از این گونه گردشـگری 

آورد. فراهـم  را 
احمد فتحـی در گفت وگو با ایسـنا درباره 
ظرفیت های طبیعـی، فرهنگی و مذهبی 
شهرسـتان لنجان، اظهار کرد: شهرستان 
لنجـان بـه دلیـل قـرار گرفتن در مسـیر 
رودخانـه زاینـده رود و جریـان دائمـی آب 
رودخانـه بـا وجـود خشـکی های فصلـی 
آن در سـایر نقـاط اسـتان، دارای مناظـر 
طبیعی بسـیاری اسـت که هر ساله خیل 
عظیم گردشـگران حـوزه اکوتوریسـم را 

بـه خـود فـرا می خواند.
اداره  اخیـر  سـال های  در  افـزود:  وی 
میـراث فرهنگـی لنجـان تـاش کـرده 

تا با شناسـایی پتانسـیل های شهرسـتان 
زمینـه ایجاد و توسـعه سـایر شـاخه های 
گردشـگری را در ایـن شهرسـتان فراهم 
کنـد. از جملـه می تـوان بـه گردشـگری 
صنعتـی مبتنی بـر حضور صنایـع بزرگی 
چـون ذوب آهـن اصفهـان، فوالد سـبا و 
سـایر صنایع موجود در این شهرسـتان و 
همچنیـن گردشـگری ورزشـی مبتنی بر 
حضـور اسـتعدادهای ملـی و بین المللـی 
ورزشـکاری در شهرسـتان، مانند سهراب 
مـرادی و علیرضـا مختـاری و ... اشـاره 
جهـت  الزم  برنامه ریـزی  کـه  کـرد 
سـاماندهی و اسـتفاده از این پتانسـیل ها 

آغاز شـده اسـت.
میـان  ایـن  در  کـرد:  تصریـح  وی 
گردشـگری مذهبی در شهرستان لنجان 
یکـی از شـاخه های مغفـول گردشـگری 
اسـت کـه باید بـا ایجاد بسـتر مناسـب، 
امـکان بهره منـدی مـردم شهرسـتان از 
ایـن گونـه گردشـگری را فراهـم آورد. 

دسـتیابی  کـردن  همـوار  راسـتای  در 
بـه گردشـگری مذهبـی در شهرسـتان 
لنجان، سـال گذشـته پرونده آیین »شاق 
شـاقو« )سـنگ زنی( زرین شـهر تهیـه و 
در فهرسـت مواریث فرهنگـی ناملموس 

کشـور بـه ثبت رسـید.
وی ادامـه داد: همچنیـن پرونـده آییـن 
سـاِم ظهر عاشـورای باغ بهادران توسط 
شـهرداری این شهر تدوین شـده و آماده 
بررسـی در شـورای ثبت اسـتان اصفهان 

است.
فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
صنایع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان 
آیین هـای  از  دیگـر  از  افـزود:  لنجـان 
شناسـایی شـده بـرای ثبت در فهرسـت 
نـذر  آییـن  ناملمـوس کشـور،  مواریـث 
گاب هفتـم محرم روسـتای چمعلیشـاه 
اسـت که روند مسـتندنگاری آن در هفتم 
محـرم امسـال انجـام شـده و بـه زودی 
پرونـده آن به شـورای ثبت آثـار اداره کل 

میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
ارسـال می شـود. اصفهـان  دسـتی 

فتحـی خاطرنشـان کـرد: در کنـار موارد 
فـوق، آییـن رونمایی قـرآن سـعیدآباد در 
ماه محـرم و رمضـان و آیین های مربوط 
الشـان  عظیـم  امامـزادگان  زیـارت  بـه 
شهرسـتان لنجـان کـه مقبـره و حـرم 
ایشـان مورد احترام و زیارت گردشـگران 
داخلـی و خارجـی اسـت نیـز از مـواردی 
در  آنهـا  معرفـی صحیـح  کـه  هسـتند 
دسـتیابی به صنعت گردشـگری پایدار در 
شهرسـتان لنجان کمک زیـادی می کند.

وی گفـت: بـا تاش هـای انجـام شـده 
انتظـار داریـم شـرایط حضـور هدفمنـد 
گردشـگران مذهبی در شهرستان لنجان 
فراهـم شـود و بـا هم افزایـی این شـاخه 
گردشـگری  کنـار  در  گردشـگری،  از 
صنعتـی و گردشـگری طبیعـی، شـاهد 
رونـق گردشـگری پویـا و پایـدار در ایـن 

شهرسـتان باشـیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی لنجان مطرح کرد:

لنجان در مسیر توسعه گردشگری مذهبی پایدار

رئیـس کمیته امـداد امام خمینـی )ره( نطنز 
گفـت: در سـال جاری ۲۲۰ میلیـارد ریال وام 
به افراد مسـتعد اشـتغال تخصیـص می یابد.

مهـدی مزرعـه خطیـری در گفت وگـو بـا 
ایسـنا اظهـار کـرد: مقـرر شـده در سـال 
جـاری ۲۲۰ میلیـارد ریـال وام اشـتغال بـه 
مسـتعد،  مددجـوی  غیـر  و  مددجـو  افـراد 

یابـد. تخصیـص 
وی افزود: عاوه بر شهروندان مددجو، افراد 
فاقد کار  تا 6۰ ساله که  غیر مددجوی ۱۸ 
تمام وقت بوده و سرپرست خانوار و یا مجرد 
اول  دهک   ۵ جزو  و  اشتغال  بیکارمستعد 
درآمدی، همچنین فاقد بیمه اجباری باشند 

می توانند از این وام بهره مند شوند.
رئیـس کمیته امـداد امام خمینـی )ره( نطنز 
برنامـه  شـدن  اجرایـی  به منظـور  گفـت: 
راهبـردی و عملیاتـی اشـتغال و خودکفایی 
کمیتـه امـداد و حمایـت و توانمندی اقشـار 

آسـیب پذیر در سـال تولیـد، دانـش بنیـان 
معرفـی  و  شناسـایی  آفریـن،  اشـتغال  و 
دهـک   ۵ خانوارهـای  اشـتغال  مسـتعدان 
پاییـن درآمـدی در راسـتای قطـع زنجیـره 
فقـر بـه خصوص در نسـل جـوان ایـن وام 

تخصیـص یافتـه اسـت.
مزرعـه خطیـری تصریـح کـرد: در سـال 
گذشـته ۱۵6 مـورد تسـهیات اشـتغال بـه 
مبلـغ ۷۲ میلیارد ریـال )در قالـب طرح های 
هدایـت و راهبـری شـغلی( بـه مددجویـان 
پرداخـت شـده کـه منجـر بـه ایجـاد ۲۲۵ 
فرصـت شـغلی مسـتقیم و غیرمسـتقیم از 
طریـق پرداخـت وام و اجرای طـرح کاریابی 

است. شـده 
وی خاطرنشـان کرد: در سـال جـاری تعهد 
اشـتغال این نهـاد ۴۷۰ مورد فرصت شـغلی 
اسـت که تـا امروز لحظـه حـدود ۱۵ درصد 

آن محقق شـده است.

رئیس کمیته امداد نطنز خبر داد:

تخصیص ۲۲۰ میلیارد ریال وام به
افراد مستعد اشتغال
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Managing Director of Pet-
ropars Company Shamseddin 
Mousavi said the construction 
of South Azadegan oil field’s 
flowlines has reached 10 per-
cent physical progress, IRNA 

reported on Saturday.
“The contractor for the con-
struction and commissioning 
of the field’s wellhead facilities 
and flowlines has started the 
work on the project which has 

progressed about 10 percent so 
far,” Mousavi said.
According to the Petropars 
head, the first phase of the 
field’s development project is 
underway based on an Engi-

neering, Procurement, Con-
struction, and Commissioning 
(EPCC) contract with a domes-
tic contractor.
The official noted that the said 
phase includes the implemen-
tation of 42 wells, as well as the 
construction of 29 kilometers 
of six-inch flowline and 126 
kilometers of eight-inch line.
He said all the necessary equip-
ment used in the project includ-
ing HIPP and Wellhead Control 
Panel are going to be manufac-
tured by domestic companies 
and Petropars is currently ne-
gotiating with some manufac-
turers in this regard.
Mousavi further noted that 
negotiations are also under-
way with domestic companies 
for cladding and coating of 
high-pressure pipes in this 
project, and emphasized that 
Petropars is determined to ful-
fill its commitment to the early 
production in this field.
South Azadegan is one of the 
five major oilfields Iran shares 
with Iraq in the western part of 
Iran’s Karoun region, known as 
the West Karoun fields.
West Karoun holds great im-
portance for the country’s oil 
industry since according to the 
latest studies, its in-situ depos-
it is estimated to be 67 billion 

barrels containing both light 
and heavy crude oils, and there-
fore it could have a big impact 
on Iran’s oil output increases in 
the future.
Having an estimated 67 bil-
lion barrels of in-situ oil, West 
Karoun fields definitely deserve 
the spotlight which has been 
put on them recently.
National Iranian Oil Company 
(NIOC) has awarded the devel-
opment of Azadegan oil field, 
including the South and North 
blocks, to a consortium of do-
mestic companies.
NIOC Head Mohsen Kho-
jasteh-Mehr said in December 
2021 that the development 
project of the strategic Azade-
gan oil field will be completed 
by early Iranian calendar year 
1402 (begins in March 2023).
In March 2022, Managing Di-
rector of National Iranian Drill-
ing Company (NIDC) Hamid-
reza Golpayegani announced 
that the digging operation of 10 
wells started in the South Aza-
degan oil field.
“The digging operation of the 
mentioned wells started by 
Petroleum Engineering and De-
velopment Company (PEDEC), 
in line with the oil industry de-
velopment plans,” Golpayegani 
said.

Construction of South Azadegan field’s flowlines reaches 10% progress

Knowledge-based pro-
duction proceeding 
apace
In line with the law enforced on 
May 24, knowledge-based pro-
duction is a priority of the gov-
ernment so the plan for promot-
ing knowledge-based products 
has progressed well so far.
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khame-
nei designated the new Iranian 
calendar year, which started on 
March 21, as the year of “Pro-
duction: Knowledge-Based and 
Job-Creating.” 
Over the past couple of years, 
the concept of ‘knowledge-based 
company’ has changed to 
‘knowledge-based society’, 
meaning that supporting knowl-
edge-based companies will lead 
to many social and economic 
advantages for the public.
The Leader reemphasized the 
importance of boosting domes-
tic production, as he had done 
in past years, saying the reason 
he placed so much emphasis 
on production was “because 
it boosts economic growth, it 
creates employment, it reduces 
inflation, it increases per capita 
income and it improves public 
welfare.”
To this end, the Vice Presidency 
for Science and Technology has 
executed and supported sever-
al projects toward the goal of 
boosting knowledge-based pro-
duction.
Moreover, the development of an 
innovation ecosystem is on the 
agenda, according to which 65 
houses of innovation have been 
set up across the country.
The Innovation and Prosperity 
Fund has paid a total of 240 tril-
lion rials (nearly $960 million) to 
support knowledge-based com-
panies over the last [Iranian cal-
endar] year (March 2021-March 
2022).
The Iranian banking system 
paid 669.4 trillion rials (about 
$2.5 billion) in loans to 1,362 
knowledge-based companies in 
the past Iranian calendar year 
(March 2021-March 2022), an 
increase of 108 percent year on 
year.
The share of knowledge-based 
companies in the country’s 
economy has exceeded 9 quad-
rillion rials (about $34 billion), 
and since 2019, it has experi-
enced a growth of more than 450 
percent.
Today, the country’s knowl-
edge-based ecosystem accounts 
for more than 3 percent of GDP. 
And the figure is projected to 
reach 5 percent, however, the 
main goal is to step toward a 10 
percent share in GDP, Vice Presi-
dent for Science and Technology, 
Sourena Sattari told Fars on Feb-
ruary 13.
There are more than 6,800 
knowledge-based companies 
operating in the country, offering 
advanced products and services 
in various fields of technology to 
domestic and foreign markets, 
and some of them have entered 
international markets.
Iranian knowledge-based com-
panies marketed their products 
in 70 countries, and in some 
global markets have overtaken 
European and American com-
panies, Siavash Maleki, deputy 
head of the Innovation and Pros-
perity Fund, has said.
Exporting technological prod-
ucts of Iranian knowledge-based 
companies is one of the impor-
tant and key programs of the 
vice presidency for science and 
technology, and in this regard, 
the Iranian houses of innova-
tion have been set up in several 
countries to develop the global 
market for knowledge-based 
products.
These centers have already been 
set up in countries such as Rus-
sia, Turkey, China, Syria, Kenya, 
Armenia, and Iraq.

Tehran, Kazan ex-
plore avenues of 
economic cooper-
ation
 
A high-ranking trade delega-
tion from Russia’s Republic 
of Tatarstan visited Tehran 
Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agricul-
ture (TCCIMA) on Saturday to 
attend a business forum aimed 
at exploring opportunities for 
expansion of mutual trade, the 
TCCIMA portal reported.
Headed by Deputy Prime Min-
ister and Minister of Industry 
and Trade of the Republic of 
Tatarstan Korobchenko Oleg 
Vladimirovich, the delegation 
was comprised of the repre-
sentatives of 45 companies ac-
tive in a variety of areas includ-
ing oil, gas and petrochemicals, 
transportation and logistics, 
aviation, food and agriculture, 
health, cosmetics, chemicals, 
automobile, construction ma-
terials and supplies, polymer, 
investment, and entrepreneur-
ship. 
During the business forum, 
the two sides discussed the 
improvement of transportation 
infrastructures and the launch-
ing of a Tehran-Kazan airline as 
prerequisites for the expansion 
of trade ties.
In their visit to Iran, the Tatar 
delegation also met and held 
direct talks with the Iranian 
private sector representatives 
to discuss potential collabora-
tions.
The Republic of Tatarstan is a 
republic of Russia located in 
Eastern Europe. It is a part of 
the Volga Federal District, and 
its capital and largest city is 
Kazan which is an important 
cultural and economic center 
in Russia.

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

C r o w d f u n d i n g 
brings $6.5m for 
innovative pro-
jec ts
Some 19.5 trillion rials (about 
$6.5 million) have been invest-
ed so far in 70 innovative pro-
jects through crowdfunding, 
the practice of funding a project 
or venture by raising money 
from a large number of people, 
typically via the Internet.
The projects are mainly in the 
fields of computer sciences, 
agriculture, medicine, and 
pharmaceuticals, IRNA quoted 
Alireza Daliri, an official with 
the Vice Presidency for Science 
and Technology, as saying.
he Global Innovation Index in 
Iran from 2015 to 2019 has 
risen from 106 to 61 with 
continuous improvement, 
showing 45 steps growth.
The development of acceler-
ators and innovation centers 
over the last five years has led 
to a rapid increase in startups 
and knowledge-based compa-
nies.
Between 2014 and 2017, ex-
ports of knowledge-based 
goods grew by a factor of five, 
before slumping in 2018 after 
the U.S. withdrew from the 
Joint Comprehensive Plan of 
Action (2015), commonly re-
ferred to as the nuclear deal, 
and re-imposed sanctions.
The report states that inno-
vation in Iran has developed 
rapidly over the past five 
years, and by the end of last 
year, 49 accelerators and 113 
innovation centers had pro-
vided services to start-ups 
with the participation of the 
private sector.

 India’s Minister of Ports, Shipping, 
and Waterways Sarbananda Sonow-
al has said the Indian government is 
committed to equipping and develop-
ing Chabahar port and will make its 
utmost effort for turning the port into 
a regional and international transit 
hub.
Sonowal made the remarks in Chaba-
har on Saturday on the sidelines of a 
meeting with Head of Iran’s Ports and 
Maritime Organization (PMO) Ali-Ak-

bar Safaei in which the two sides dis-
cussed the development of maritime 
and port cooperation between the two 
countries, the PMO portal reported.
Stressing the rich cultural and histor-
ical relations between Iran and India, 
the minister noted that such relations 
will pave the way for the development 
of bilateral economic cooperation be-
tween the two countries.
Emphasizing that the Indian gov-
ernment is committed to developing 

Chabahar Port, the minister stated 
that the joint determination of the 
two countries to develop cooperation 
in 2016 and during the visit of the 
Prime Minister of India to Iran led to 
strengthening bilateral cooperation in 
relevant fields.
Chabahar port is a transit gateway 
and has a significant role in Interna-
tional North-South Transport Cor-
ridor, he said, adding that the port 
shortens the time and route of trans-
porting goods for Central and South 
Asian countries.
The Indian government will continue 
its effort for turning Chabahar Port 
into a regional and international tran-
sit hub, Sonowal stressed.
After meeting with Sonowal, Safaei 
told the press that Iran expects the 
Indian government to increase en-
gagement in Chabahar port.
“We expect the activity of the Indian 
government to increase in Chabahar 
port,” he said.
“We take the visit of the Minister of 
Ports, Shipping and Waterways of In-
dia in Chabahar port as a good sign 

and encourage both sides to fulfill 
their commitments regarding Chaba-
har port,” Safaei added.
Emphasizing that Chabahar will be 
open to all neighboring countries as 
a gateway for trade, the official said: 
“We are sure that with the practical 
actions taken by India and Iran, we 
will witness the increasing prosperity 
of Chabahar port.”
Sonowal arrived in Tehran on Friday, 
August 19 to discuss the expansion 
of cooperation with the Islamic Re-
public of Iran’s authorities.
Under a 10-year agreement with Iran, 
India has committed to developing 
and operating Shahid Beheshti termi-
nal in Chabahar, located on the Sea of 
Oman in southeast Iran.
Earlier this month, the Indian Minis-
try of Port, Shipping, and Waterways 
celebrated “Chabahar Day” in Mum-
bai to reiterate its commitment to 
developing the southeastern Iranian 
port which is going to connect India 
to Central Asian markets through the 
International North-South Transport 
Corridor.

India determined to fulfill commitments in Chabahar port: minister

The head of Securities and Exchange 
Organization (SEO) said that amend-
ing the charter of the first and second 
exchange-traded funds (ETFs) is at the 
final stages.
Majid Eshqi said that clause by clause 
of the charter of these two funds must 
be approved by the government.
In mid-March, the official had said that 
the structure and charter of the men-
tioned ETFs would be amended, noting 
that the two funds had become a prob-
lem in the capital market and have a 
special structure.
“If this structure is reformed, the price 
of these two funds could be closer to 
the net value of their assets,” he added.
According to Note 2 of the budget law 
of the past Iranian calendar year (ended 
on March 20, 2021), the government is 
allowed to offer and sell its remaining 
shares in the state-owned companies 
in the usual way or through the ex-
change-traded funds.
Following this legal capacity, at the 
beginning of the previous year, the 
cabinet allowed the Ministry of Finance 
and Economic Affairs to transfer the 

remaining government shares in the 
framework of three ETFs.
An ETF is an investment fund traded 
on stock exchanges, much like stocks. 
An ETF holds assets such as stocks, 
commodities, or bonds and generally 
operates with an arbitrage mechanism 
designed to keep it trading close to its 
net asset value, although deviations can 
occasionally occur.
In May 2020, the government sold 
shares in three banks and two insurance 
companies via the first exchange-trad-

ed fund (dubbed Dara First).
The bank-based ETF holds 17 percent 
of government stake in Tejarat Bank, 17 
percent in Bank Mellat, 18.32 percent 
in Bank Saderat Iran, 17.34 percent in 
Alborz Insurance Company and 11.44 
percent in Amin Reinsurance Company. 
Dara First, listed on Tehran Stock Ex-
change, which is Iran’s major stock 
exchange, was the first fund from a 
series of three ETFs, through them 
shares of some state-owned organi-
zations and companies are planned to 

be offered.
The shares to be offered via the men-
tioned Iranian ETFs belong to those 
governmental bodies defined in Iran’s 
privatization program, a comprehen-
sive plan seriously followed up by the 
government to downsize and reduce its 
role in the economy.
The second ETF (dubbed First Refinery, 
or Dara Second), which holds govern-
ment shares in four major oil refining 
companies, namely Tehran Oil Refining 
Company, Isfahan Oil Refining Compa-
ny, Tabriz Oil Refining Company and 
Bandar Abbas Oil Refining Company, 
was offered in late August 2020.
The government owns 20 percent of 
shares in each refinery. 
It had also a plan to divest shares in gi-
ant auto and metal companies through 
a third ETF (dubbed Dara Third). The 
third fund was expected to hold 12.05 
percent of government stakes in the 
National Iranian Copper Industry Com-
pany, 17.2 percent in Mobarakeh Steel 
Company, 14.04 percent in Iran Kho-
dro, and 23 percent in SAIPA (the two 
main domestic carmakers).

Amending charter of first, second ETFs at final stages
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Maryam Kamyab won the Best 
Single Photo in the Sports Sec-
tion at the Sixth Iran Press Photo 
Awards on Friday.
Kamyab, who works for the Mehr 
News Agency, received her award 
during a special ceremony held at 

the Iranian Artists Forum.
“Despite all limitations being im-
posed on female photographers 
in the country’s sports events, as 
a female photographer, I’m really 
glad to receive this award,” Kamy-
ab said after accepting her award.     

Mehr photographer 
Maryam Kamyab 
wins Iran’s best 
sports photo of the 
year

11-year-old brain-
dead girl gives 
new lease of life to 
11 people
The father of an 11-year-old in 
Tehran has donated his girl’s or-
gans after her death to give life to 
eleven patients.
Mahtab Mousavi had an accident 
on July 26 and unfortunately died 
on July 31. His father, Abdollah 
Mousavi, donated the organs of 
his beloved daughter and gave 
new lease of life to eleven peo-
ple, Tehran City Councilor Habib 
Kashani said.
The number of organ donors in 
Iran has increased from 10.2 per 
million population (PMP) to 12.8 
in the first four months of the cur-
rent Iranian calendar year (March 
21-July 22).
Over the four-month period, 356 
persons have received trans-
planted organs, while the figure 
was 283 and 151 in the same 
period last year and its preceding 
year, respectively, the head of the 
Health Ministry’s center for trans-
plantation and disease manage-
ment, Amirhesam Alirezaei, said 
on August 12.
So, the organ donation PMP in-
dex was 10.2 and 5.4 respectively 
in the years ending March 2022 
and March 2021, he added, ISNA 
reported.
In the fourth calendar month 
(June 22-July 22), the organ do-
nation PMP index grew by 30 per-
cent year on year, he noted.
Organ donation is an altruistic 
decision that can be made by the 
family members after brain death.
Although many organizations 
and medical centers have im-
plemented various interventions 
and training courses to increase 
satisfaction with organ donation, 
a lack of organs for donation still 
is a serious problem in the world.
In Iran, about 5,000 to 8,000 
people die each year from brain 
death, half of whom, or about 
3,000, have transplanted organs.
Unfortunately, 1,000 families, or 
one-third, are satisfied with organ 
donation.

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

Iranian Greco-Ro-
man wrestlers win 
three medals at 
U20 World Cham-
pionships
Iran sent three Greco-Roman 
wrestlers in the finals but only 
won one in the U20 World Cham-
pionships.
At 63kg, Iman Mohammadi of 
Iran controlled the final against 
Baiaman Karimov from Kyr-
gyzstan with ease and won 6-1, 
most of the points coming via 
stepouts.
The Asian bronze medalist also 
scored the first three points via 
steptouts before Karimov was 
called for passivity. At the break, 
he led 5-0. Abolfazl Choubani lost 
to Armenian wrestler Vigen Naz-
aryan in the 87kg final bout. The 
two exchanged passivity points 
but with just three seconds re-
maining on the clock, Choubani 
dragged Nazaryan towards the 
zone and pushout.
But Armenia challenged the call 
and in the review, it appeared that 
Choubani moved his hands below 
Nazaryan’s waist while pushing 
him out. That prompted the jury 
to rule the decision in Armenia’s 
favor. Fardin Hedayati was also 
defeated against Mykhailo Vysh-
nyvetskyi of Ukraine 6-4.
Hedayati tried hard to keep Vysh-
nyvetskyi quiet in the first period 
and even took a 4-2 lead. But he 
was called passive in the second 
period and Vyshnyvetskyi scored 
a gut wrench to lead 5-4.

Top 10 Most Expensive Buildings In The World 2022
By: PARISA JAMADISource: https://infos10.com/most-expensive-buildings-in-the-world/

Most expensive buildings in the world
 Want to know what is the most expensive build-
ing in the world? The Great Mosque of Mecca 
(Masjid al-Haram) is by a vast distance the most 
expensive building in the world. Continuing ex-
pansion projects have been added to its cost over 
the years and it is estimated that its cost is now 
$100 billion in today’s money. Abraj al-Bait, also 
in Mecca, comes in second place with a cost of 
$16 billion that was completed in 2012. Singa-
pore’s luxurious Marina Bay Sands resort ranks 
third. Here we have listed the top 10 most Expen-
sive Buildings in the world 2022.
10. Emirates Palace – $3 billion
Emirates Palace is the tenth most expensive 
building in the world by 2022. This is a luxury 
five star hotel in Abu Dhabi, United Arab Emir-
ates. Furthermore, the hotel’s design is a blend 
of Islamic architectural elements such as balance, 
geometry, proportion, rhythm and hierarchical 
emphasis as well as modern methods of design 
and construction. The central dome has elaborate 
geometric patterns and 114 smaller domes are 
spread throughout the building. 
09. Lotte World Tower – $3.1 billion
Lotte World Tower is the ninth most expensive 
building in the world. It is a 1,823 ft, 123-story 
skyscraper located in Sincheon-dong, Songpa 
District, Seoul, South Korea. Lotte World Tower is 
currently the tallest building in South Korea and 
the sixth tallest building in the world.
08. One World Trade Center – $3.9 billion
One World Trade Center is eighth in the top 10 
most expensive buildings in the world 2022. It is 
the main building of the World Trade Center com-
plex in Lower Manhattan, New York City. A WTC 
is the tallest building in the United States and the 

seventh tallest building in the world.
07. The Cosmopolitan – $4.1 billion
The Cosmopolitan of Las Vegas (The Cosmo) is a 
luxury resort casino and hotel on the Las Vegas 
Strip in Paradise, Nevada. It has two tall towers, 
the Boulevard Tower and the Chelsea Tower, both 
of which are 184 meters in height.  The Cosmo-
politan is the seventh most expensive building in 
the world. 
06. Wynn Palace – $4.2 billion
Wynn Palace is sixth among the top 10 most ex-
pensive buildings in the world. It is the second 

luxury integrated resort from international resort 
developer Wynn Resorts in the Macau Special 
Administrative Region of the People’s Republic 
of China. 
05. Resorts World Sentosa – $4.93 billion
Resorts World Sentosa is an integrated resort 
on Sentosa Island, located on the southern coast 
of Singapore. It was first conceived in 2006, the 
US$5.03 billion resort was developed by Genting 
Singapore, and construction began in 2007. It 
was the third most expensive building ever built 
upon completion in 2010. Resorts World Sentosa 

is the fifth most expensive building in the world 
in 2022.
04. Apple Park – $5 billion
Apple Park is the corporate headquarters of Ap-
ple Inc., located in Cupertino, California, United 
States. It was opened to employees in April 2017 
while construction was still underway. Apple Park 
is one of the top 10 most expensive buildings in 
the world 2022 with an estimated $5 billion to 
build. 
03. Marina Bay Sands – $5.5 billion
Marina Bay Sands is an integrated resort in Sin-
gapore facing Marina Bay. It is the third most ex-
pensive building in the world. 
02.Abraj Al Bait – $16 billion
The Abraj al-Bait is the second most expensive 
building in the world, costing about $16 billion to 
build. It is a state-owned complex of seven sky-
scrapers in Mecca, Saudi Arabia. The Abraj al-Bait 
towers are a part of the King Abdulaziz Endow-
ment Project, which aims to modernize the city 
for its pilgrims. In addition, the central hotel tow-
er, the Mecca Clock Royal Tower, has the largest 
clock face in the world and is the fourth tallest 
building in the world and the sixth tallest free-
standing structure. Also, the clock tower houses 
the Clock Tower Museum which is located on the 
top four floors of the tower.
01. Masjid al-Haram – $100 billion
The buildings of Masjid al-Haram are the most ex-
pensive buildings in the world. With a capacity of 
4 million worshipers, the world’s largest mosque 
Masjid al-Haram costs much more than the most 
expensive buildings in the world. Masjid al-Haram 
(also known as the Great Mosque of Mecca) is a 
mosque that surrounds the Kaaba in Mecca, in 
the Mecca Province of Saudi Arabia. 

During the past Iranian calendar 
week (ended on Friday), 2,574,119 
tons of commodities worth $721 
million were traded at Iran Mercan-
tile Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Re-
lations and International Affairs De-
partment, the exchange traded on 
its metals and minerals trading floor 
1.986 million tons of commodities 
valued at almost $477 million.
On this floor the IME sold 869,683 
tons of cement, 495,000 tons of 
iron ore, 506,228 tons of steel, 
96,500 tons of sponge iron, 625 
tons of zinc, 10,975 tons of alu-
minum, 7,557 tons of copper, 200 
tons of molybdenum concentrate, 
30 tons of precious metals con-
centrate, 500 tons of coke, 18 kg of 
gold bars and 600 Dignity and Fidel-
ity SUV automobiles.
Furthermore, the IME witnessed on 
both domestic and export rings of 
its oil and petrochemical trading 
floor 578,017 tons of commodities 
valued at more than $240 million.
Commodities traded on this floor 
included 74,642 tons of polymeric 
products, 220,000 tons of vacuum 
bottom, 57,000 tons of lube cut, 
32,891 tons of chemicals, 48,300 
tons of sulfur, 5,711 tons of base 
oil, 640 tons of insulation and 

138,419 tons of bitumen.
The IME also traded within the same 
week 9,476 tons of commodities on 
its side market.
The value of trades at the Iran Mer-
cantile Exchange rose 102 percent, 
and the volume of trades at the 
exchange increased 128 percent 
in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), which 
was the highest level of growth in 
the history of the exchange since its 
establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in 
the volume and value of trades of 
different products, 10 major re-
cords in total value and physical 
market trades were registered. In 
a way that besides the total value 
of trades, the volume and value of 
physical market trades, the volume, 
and value of industrial products and 
petrochemicals trades, the value of 
oil products trades, and the volume 
and value of side market trades all 
hit records.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three 
markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter 
(OTC) market known also as Iran 
Fara Bourse (IFB), and Iran Energy 
Exchange (IRENEX).

Commodities worth $721m 
traded at IME in a week

The nominal capacity of Iran’s thermal 
power plants has reached 72,027 meg-
awatts (MW), registering an increase 
of 3,000 MW over the past 12 months, 
IRNA reported.
The government has managed to in-
crease the capacity of the country’s ther-
mal power plants including steam, gas, 
and combined cycle power plants from 
69,000 MW to over 72,027 since it took 
office in August 2021.
Combined cycle power plants account 
for the biggest share of the country’s 
power generation capacity with a total 
capacity of 34,219 MW, followed by gas 
power plants with a capacity of 21,979 
MW and steam power plants with a ca-
pacity equal to 15,829 MW.
Increasing the country’s power genera-

tion capacity and preventing blackouts 
during peak consumption periods have 
been among the Energy Ministry’s top 
priorities.
Back in August 2021, Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian announced that 
his ministry was planning to boost the 
country’s power generation capacity by 
35,000 MW over the next four years.
The mentioned figure would be achieved 
through the construction of thermal 
power plants with 15,000 MW of capac-
ity, and renewable power plants with the 
capacity of 10,000 MW by the public and 
private sectors, as well as the construc-
tion of new power plants with 10,000 
megawatts capacity by large industries.
Over the past decade, constant tempera-
ture rising and the significant decrease in 

rainfalls across Iran have put the country 
in a hard situation regarding electricity 
supply during peak consumption peri-
ods.
In this regard, the Energy Ministry has 
been following new programs to meet 
the country’s power demand during peak 
periods and to prevent outages.
Constructing new units in the country’s 
power plants and also building new pow-
er plants for major industries are among 
the mentioned programs that are being 
pursued seriously by the ministry in col-
laboration with other related government 
entities.
The Islamic Republic’s total power 
generation capacity currently stands at 
about 85,500 gigawatts most of which is 
supplied by thermal power plants.

 Tatarstan’s Deputy Prime Minister and Minister of Indus-
try and Trade Korobchenko Oleg Vladimirovich has said his 
country is eager to benefit from Iran’s experience in circum-
venting U.S. sanctions, the portal of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) reported.
“In recent months, Russia has faced problems that Iran has 
been wrestling with over the past 40 years, for this reason, 
in order to benefit from the experiences of your country to 
get rid of such problems we have traveled to Iran with a 
30-member business delegation,” Vladimirovich said in a 
meeting with TPO Head Alireza Peyman-Pak on Saturday.
In this meeting, Peyman-Pak underlined the industrial and 

oil and gas capacities of the Republic of Tatarstan, saying: 
“We are fully ready to develop relations with the Republic of 
Tatarstan. Fortunately, in the new era, the relations between 
the two countries have increased a lot and a suitable frame-
work for the cooperation of the parties has been drawn.”
He stated that a working group has been set up to organize 
the two sides’ collaborations in various areas including com-
merce, industry, logistics, and energy.
“I hope today’s meeting and the trips you will have to various 
Iranian cities will be an introduction to the expansion of eco-
nomic relations and will create a leap in future commercial 
and industrial cooperation,” Peyman-Pak said.

‘Tatarstan eager to use Iran’s experiences in neutralizing sanctions’

Capacity of thermal power plants rises over 3,000 MW
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عضـو کمیسـیون فرهنگی مجلس 
بـا بیـان اینکـه جسـارت دولـت در 
قبال حذف ارز ترجیحی قابل تقدیر 
بـود، گفـت: اشـکال این اسـت که 
روش اجـرا بـدون اقنـاع عمومـی و 
مجلـس اجـرا شـد کـه نتیجـه آن 
مطلوب نبود لـذا هماهنگی بیشـتر 
در مراکـز تصمیـم گیـری دولـت و 
اقناع عمومـی برای همراهـی آحاد 
جامعـه در تصمیم هـای مهـم ملی 

مهم اسـت.
سـیدصادق طباطبایـی نـژاد ضمن 
تسـلیت ایـام سـوگواری محـرم و 
از تسـهیل سـفر  صفـر، تشـکر 
اربعین بـرای زائـران امسـال و ابراز 
امیـدواری از برگزاری باشـکوه این 
مراسم، گفت: در آستانه هفته دولت 
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 
رو گرامی می دارم. حدود یک سـال 
از عمـر دولـت سـیزدهم می گـذرد 
که در ایـن یک سـال نقـاط قوت و 

ضعفـی وجـود دارد.
نماینده مـردم اردسـتان در مجلس 
شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه 
یکـی از نقـاط قـوت جهـت گیری 
صحیـح و انقابـی در مسـیر کلـی 
دولت به خصوص در مسـائل برجام 
و مذاکـرات اسـت، عنـوان کـرد: ما 
از طرف هـای مذاکـره تجربـه ای 
نزدیـک و جلوی دیـدگان داریم که 
به هیـچ وجـه نبایـد غفلـت کنیم.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: همـان 
گونـه کـه در گـزارش تیـم دولـت 
بـه مجلـس آمـد، هـدف از مذاکره 
اقتصـادی  گره هـای  برداشـتن 
تحریم هـای ظالمانـه علیـه ملـت 
ایـران بـوده و نبایـد بـه هیـچ چیـز 
به جز ایـن گره گشـایی قانع شـد و 
بـه وعده هـا اکتفا کـرد که بـه نظر 
می رسـد موضـع دولـت صحیـح و 

اصولـی اسـت.
طباطبائـی نـژاد ادامـه داد: حضـور 

میدانـی و تـاش مسـتمر رئیـس 
جمهـور بـرای دوسـت و دشـمن 
مشـهود و قابـل تقدیـر اسـت کـه 
اسـت  جهـادی  روحیـه  همـان 
کـه نویدبخـش حرکتـی نـو در 
دولتمـردان بـوده البتـه بـا توجـه 
بـه گذشـت یـک دوره کامـل از 
سـفرهای اسـتانی، آسـیب شناسی 
جهـت نتیجه بخـش تر شـدن این 
سـفرها الزم بـه نظـر می رسـد.

ایـن نماینـده مـردم در مجلـس 
یازدهم افـزود: مهار بیمـاری کرونا 
که دو سال همه مسـائل اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگـی و غیره را تحت 
تأثیـر قـرار داده بـود قابـل تقـدی 
اسـت اما یکی از نقـاط ضعف دولت 
در ارتبـاط با گفتگـوی دولتمردان با 
مـردم احسـاس نقـض وجـود دارد. 
انعـکاس تصمیم هـا در جامعـه باید 
اقناعـی باشـد. در مـورد حـذف ارز 
ترجیحـی تقریبًا همـه متخصصان 
و مطلعـان اصـل موضـوع را قبـول 
داشـته امـا در روش اجـرا ابهامـات 

زیـادی وجود داشـت.
وی همچنیـن با بیان اینکه امسـال 
در کمیسـیون تلفیـق عضـو بـودم 
از ایـن رو هـم رأی موافـق بـه آن 
نـدادم، اظهـار کـرد: آنچـه باعـث 
شـد تصویـب بودجـه طول بکشـد 
و در صحـن مجلـس نیـز بـه بحث 
و گفتگـو بیفتـد روش اجرا بـود و نه 
اصـل موضـوع. در نهایـت مجلس 
نیز از روش اجرا قانع نشـد و در یک 
مصوبـه کلـی بـرای رهایـی از بـن 
بسـت تصمیـم، رأی مشـروط داد 
که شـهریور 1401 با 1400 تفاوتی 
نکنـد و بـه همـان قیمـت دسـت 

مـردم برسـد کـه اینگونه نشـد.
طباطبائـی نـژاد ادامـه داد: اشـکال 
ایـن اسـت کـه روش اجـرا بـدون 
اقنـاع عمومـی و مجلـس اجرا شـد 
کـه نتیجـه آن مطلوب نبـود اگرچه 

جسـارت دولت قابـل تقدیر بـود اما 
هماهنگی بیشـتر در مراکز تصمیم 
گیـری دولـت و اقنـاع عمومـی 
بـرای همراهـی آحـاد جامعـه در 
تصمیم هـای مهـم ملی از مسـائلی 
اسـت که در آینده باید بیشـتر مورد 

توجـه دولـت قـرار گیرد.
طباطبائی نژاد با اشاره به مسائل 
فرهنگی یادآور شد: امروز روز جهانی 
مسجد است که از نطق دکتر قالیباف 
و مطالب ارزنده وی در ابتدای جلسه 
تشکر می کنم. در آستانه تدوین 
برنامه هفتم توسعه هستیم؛ مبنای 
توسعه باید توسعه فرهنگی و توجه 
به زیرساخت های فرهنگی باشد 
که امروز دشمن بیش از هر چیز با 
جنگ ادراکی به مبارزه با مردم ما 
آمده و جهاد تبیین راهکار رهبری 
بوده و زیربنای فرهنگی ما را نشان 

رفته است.
عضو فراکسـیون روحانیت مجلس 
در ادامـه با اشـاره به ایـن مطلب که 
اگر در مقابـل جبهه دشـمن آرایش 
صحیـح نداشـته باشـیم قطعـًا در 
برنامـه هفتم موفـق نخواهیـم بود، 

گفت: کل بودجـه فرهنگی نزدیک 
2 درصـد بودجـه کشـور اسـت که 
آن هم تولیـد پروژه هـای فرهنگی 
نبـوده و عمدتـًا حقـوق و دسـتمزد 
مراکـز فرهنگـی مثل صداوسـیما، 
وزارت ارشـاد، وزارت ورزش و 

میـراث اسـت.
وی افـزود: عمًا بایـد بگوییم برای 
فرهنـگ در کشـور بودجـه کمـی 
تصویـب و تخصیص داده می شـود 
و همـواره تخصیص امـور فرهنگی 
پایین تـر از مـوارد دیگر اسـت و هم 
نامناسـب توزیـع می شـود و گویـا 
فرهنـگ یـک موضوع تشـریفاتی، 
حاشـیه ای و غیرضـروری اسـت در 
حالـی کـه نقطـه قـوت انقـاب ما 
فرهنـگ بـوده و دشـمن هـم بـر 

فرهنـگ تمرکـز کرده اسـت.
طباطبائـی نـژاد در ادامـه بـا اشـاره 
بـه مسـائل حـوزه انتخابیـه خـود 
عنـوان کـرد: قطعـًا مسـأله اصلـی 
اسـتان اصفهـان آب اسـت کـه در 
دو دوره دهـم و یازدهـم از نزدیـک 
شـاهد هسـتم این معضل مـردم و 
کشـاورزان اسـتان را رنـج می دهد 

کـه البتـه راهـی جـز هـم افزایی و 
همگرایـی و وحـدت رویـه میـان 
استان های متأثر اسـت خشکسالی 
نداریـم کـه خوشـبختانه گام هـای 

خوبـی برداشـته شـده اسـت.
این عضو مجمع نمایندگان استان 
اصفهان در ادامه با بیان اینکه 
استان  در شمالی ترین  اردستان 
اصفهان و در کویری ترین نقطه 
مرکزی ایران قرار دارد، یادآور شد: 
تذکر اول به وزیر نیرو این است 
که نیمی از روستاهای شهرستان 
حدود 100 روستا در زمینه آب شرب 
با مشکل مواجه هستند که در این 

زمینه اقدام جدی را می طلبد.
وی در تذکری خطاب به وزیر راه، 
عنوان کرد: راه های اصلی و روستایی 
شهرستان با فرسودگی شدید مواجه 

است که اقدام جدی را می طلبد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسامی در پایان همچنین 
در تذکری به وزیر میراث خاطرنشان 
کرد: بناهای تاریخی با قدمت باالی 
هزار سال فرسوده شده و نیاز به 

مرمت و نگاهداری دارد.

سه شنبه 1 شهریور 1401  | شمـاره 1132

معـاون محیـط زیسـت و خدمـات شـهری 
شـهردار اصفهان گفـت: احـداث 19 نیروگاه 
خورشـیدی در شـهر اصفهان در نظـر گرفته 
شـده که از شـهریورماه سـال جاری عملیات 
اجرایـی 6 نیـروگاه آغـاز می شـود و مابقی تا 

پایان سـال راه انـدازی خواهد شـد.
مهـدی بقایـی بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: 
یکـی از مهم تریـن برنامه هـای شـهرداری 
اصفهان، اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیر 
و اجـرای پروژه های مربـوط به آن اسـت که 
بخش مهمی از آن امسـال با کمک شـورای 

اسـامی شـهر محقـق می شـود.
او تصریـح کـرد: از سـال 85 تاکنـون یعنـی 
طی 15 سـال حـدود 600 کیلـووات نیروگاه 
خورشـیدی در شـهر اصفهـان ایجـاد شـده 
اسـت و در ایـن در حالـی اسـت کـه امسـال 
دقیقاً به همـان اندازه )600 کیلـوات( نیروگاه 
در اصفهـان ایجـاد می کنیم؛ یعنـی ماحصل 

یک رونـد 15 سـاله، طـی تنها یک سـال در 
اصفهـان انجـام می شـود.

او افـزود: احـداث 19 نیـروگاه در اصفهـان 
برنامه ریزی شـده اسـت کـه در حـال حاضر 
6 نیـروگاه در مرحلـه برگزاری مناقصـه قرار 
دارد و از شـهریورماه سـال جاری آغـاز به کار 
می کنـد و بقیـه نیروگاه هـا نیـز بـه ترتیب تا 

آخر سـال راه انـدازی می شـوند.
معـاون محیـط زیسـت و خدمـات شـهری 
شـهرداری اصفهـان تاکیـد کرد: شـهرداری 
اصفهـان در ایـن زمینه افـق بلنـدی را برای 
شـهر در نظـر گرفتـه اسـت، چنانکـه بـر 
اسـاس پیشـنهادی کـه بـه صندوق توسـعه 
انـرژی ارائـه کرده ایم، تـا سـال 1405 حدود 
27 درصـد از بـرق شـهری از انرژی هـای 
تجدیدپذیر تأمین خواهد شـد کـه این میزان 
تا سـال 1410 به 70 و تا سـال 1415 به 100 

درصـد می رسـد.

سرپرسـت شـرکت توزیع برق اصفهـان با 
اشـاره بـه افتتـاح 175 پـروژه بـزرگ برق 
رسـانی بـا اعتبـاری بالـغ بـر 10۳ میلیـارد 
تومـان در هفته دولـت، گفـت: اصفهان در 
بحث تلفات شـبکه بـرق، کم تریـن تلفات 

را در سـطح کشـور دارد.
علیرضـا کشـانی، در جمـع خبرنـگاران بـا 
بیان اینکـه شـرکت توزیـع بـرق اصفهان 
شامل پنج شهرستان با مسـاحت حدود 16 
هزار کیلومتـر مربـع و یک میلیـون و 270 
هـزار مشـترک را پوشـش می دهـد، اظهار 
کرد: ایـن شـرکت تعـداد 14 هزار پسـت و 
ترانـس زمینی و هوایـی و 15 هـزار و 200 
کیلومتـر شـبکه توزیـع، وظیفـه خدمـات 

رسـانی به مشـترکین خـود را دارد.
وی بـا اشـاره بـه حـدود 250 هـزار چـراغ 
روشـنایی معابر شـهرها و روسـتایی تحت 
پوشـش این شـرکت، افزود: سـال گذشته 
حـدود 245 کیلومتـر را بـه شـبکه توزیـع 

اضافـه و حـدود 5۳0 کیلومتـر از شـبکه 
توزیـع اصفهـان را بهینـه سـازی کرده ایم.

بـه گفتـه سرپرسـت شـرکت توزیـع بـرق 
اصفهـان، از جملـه شـاخص های ایـن 
شـرکت نسـبت بـه سـایر شـرکت های 
توزیع در سـطح کشـور، حدود 800 نقطه را 
در شـبکه توزیـع اتوماسـیون و کنترل پذیر 
نقطـه  هـزار   2۳ حـدود  و  کرده ایـم 
مانیتورینـگ نیز در شـبکه توزیـع اصفهان 

فعـال اسـت.
وی بـه مراکـز سـمیع و بصیر این شـرکت 
بـرای خدمـات غیـر حضـوری اشـاره 
کـرد و گفـت: سـال گذشـته حـدود 504 
هـزار مشـاور تلفنـی مربوط بـه بـرق را به 
مشترکین داشـتیم. همچنین در نقشه های 
GIS شـرکت توزیع اصفهان پیشـرو کشور 

اسـت.
کشـانی بـا بیـان اینکـه اصفهـان در بحث 
تلفـات شـبکه بـرق کمتریـن تلفـات را در 

سـطح کشـور دارد، اظهـار کـرد: امـروز از 
پیک بـار 1401 عبـور کردیـم، در حالی که 
سـال گذشـته همین موقع در سـطح شـهر 
و روسـتاها حداقـل یـک نوبـت خاموشـی 
داشـتیم و ایـن بـه دلیـل ناتـرازی بـرق و 
فاصلـه 1۳ هـزار مگاواتـی بیـن تولیـد و 
مصـرف برق بـود کـه منجـر به خاموشـی 

. می شـد
وی تاکیـد کـرد: امسـال بـا برنامه ریـزی 
دقیـق و حسـاب شـده وزارت نیـرو، تـوان 
تولیـد را افزایـش داده و از ایـن 1۳ هـزار 
مـگاوات، حـدود سـه هـزار مـگاوات را در 
بخـش تولیـد مرتفـع کردیـم و 10 هـزار 
مـگاوات دیگـر توسـط شـرکت های بـرق 

منطقـه ای و توزیـع مدیریـت بـار شـد.
سرپرسـت شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان 
بـه برنامه هـای مدیریـت بـار در بخـش 
کشـاورزی، صنعـت و ادارات از 15 خـرداد 
اشـاره کرد و گفت: طـی ایـن برنامه ریزی، 

سـهم شـرکت ها و مولـد صنایـع و بخـش 
تولیـد مشـخص شـد و ایـن بخش هـا 
ژنراتورهـای خـود را وارد مـدار کردنـد، از 
سـوی دیگـر شـاهد همـکاری اصنـاف از 
جملـه لوسترفروشـی ها و میوه فروشـی ها 

بودیـم.
وی همچنین اضافه کـرد: در بخش فروش 
انـرژی بخـش صنایـع، امسـال اقدامـات 
خوبـی صـورت گرفـت و هفتـه گذشـته با 
توجه بـه پیـش بینی سـازمان هواشناسـی 

مـا پیـک بـار کشـور را گذراندیم.
کشـانی در ادامـه بـا اشـاره بـه افزایـش 
کیفیـت بـرق تحویلـی بـه مشـترکان بـا 
احـداث بیش از 4 هـزار کیلومتـر کابل خود 
نگهـدار، گفـت: همزمـان بـا هفتـه دولت 
175 پـروژه بـزرگ بـرق رسـانی، ایجـاد 
روشـنایی معابـر و بازسـازی شـبکه های 
شـهری و روسـتایی، کاهـش خاموشـی ها 
و کاهـش تلفـات با هزینـه ای بالـغ بر 10۳ 

میلیارد تومـان در اصفهان افتتاح می شـود.
وی افـزود: احـداث 242 کیلومتـر شـبکه 
فشـار متوسـط و ضعیـف زمینـی و هوایـی 
برق رسـانی به یـک میلیـون و 266 هزار و 
668 مشـتری را در 16 هزار متر مربع میسر 
کـرده و ظرفیت سـازی برای رسـیدگی به 
درخواسـت های جدیـد مـردم، افزایـش 
ضریـب پایداری هـای شـبکه بـرق را بـا 
احـداث 1۳6۳0 دسـتگاه ترانـس زمینـی 
و هوایـی بـا ظرفیـت ۳۳76 مگاولـت آمپر 
در محـدوده شـرکت توزیـع بـرق اصفهان 
ایجـاد کـرده کـه ۳0 دسـتگاه آن در هفته 

دولـت آمـاده بهره بـرداری اسـت.
سرپرسـت شـرکت توزیع برق اصفهـان با 
بیـان اینکه یکـی از طرح هایی که شـرکت 
توزیـع بـرق در یکی دو سـال اخیر بـه طور 
جـدی بـه آن پرداختـه، تبدیل شـبکه های 
سـیمی به کابل خـود نگهدار اسـت، اظهار 
کرد: بـه طوری کـه 4 هـزار و 600 کیلومتر 

از شـبکه ها بـه سـاختار کابـل خودنگهـدار 
تبدیل شـده اسـت و در ایـن هفتـه بیش از 
45 کیلومتر شـبکه خـود نگهدار نیـز افتتاح 
می شـود که نـه تنهـا در پایداری شـبکه ها 
مؤثـر اسـت بلکـه در متحد الشـکل شـدن 
تجهیـزات و زیبایـی مبلمـان شـهری نیـز 

حائـز اهمیت اسـت.
وی بـه برخـی از پروژه هـا در هفتـه دولت 
اشـاره کرد و گفت: اصـاح و بهینه سـازی 
سـاختار شـبکه های فشـارضعیف هوایـی 
محلـه پردیـس بهارسـتان، احـداث 15 
دسـتگاه ترانس هوایـی در راسـتای بهبود 
کیفیـت بـرق تحویلـی بـه مـردم، بهینـه 
سـازی کابل هـای روغنـی پایـگاه هوایـی 
شـهید بابایـی، تعویـض 150 اصلـه پایـه 
فشار متوسـط فرسـوده جابجایی تاسیسات 
و بهینه سـازی شـبکه های برخی روستاها، 
نصـب 15 دسـتگاه سکسـیونر بـه منظـور 
مدیریـت پیک بـار تابسـتان و برق رسـانی 

بـه مشـاغل مکمـل کشـاورزی نظیـر 
پـرورش ماهـی، گلخانـه و دامـداری و ... 

از جملـه ایـن پروژه هـا اسـت.
کشـانی اسـتفاده از پنـل. های خورشـیدی 
به عنـوان یک انرژی پـاک را قابـل اهمیت 
اعـام کـرد و افـزود: سـرمایه گذاری در 
خصـوص پنل های خورشـیدی با ریسـک 
حداقلـی همـراه اسـت، چراکـه این شـیوه 
سـرمایه گذاری می توانـد بـدون درگیـری 
نیروی کار، بـدون هزینه تولیـد و بدون نیاز 
بـه مـواد اولیـه و بـدون نیـاز بـه بازاریابی، 
شـخص را منتفـع کنـد، به طـوری کـه 
89 سـامانه خورشـیدی متصـل به شـبکه 
داخلـی کـه در سـال 92 پیاده سـازی شـد 
بـا ظرفیـت 446 کیلـووات، بـرق رسـانی 
به شـبکه را بـر عهـده دارد و 104 سـامانه 
خورشـیدی بـه ظرفیـت 1722 کیلـو وات، 
قـرارداد خریـد تضمینـی متصل به شـبکه 

عمومـی هسـتند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان:

امسال به اندازه ۱۵ سال نیروگاه 
خورشیدی ایجاد می شود

سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان:

اصفهان کم ترین تلفات برق را در کشور دارد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در نطق میان دستور:

نحوه اجرای قانون حذف ارز ترجیحی نیاز به اقناع عمومی داشت

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت وگو با 
خبرنگار ایراسین اظهار کرد: در دنیا واحدهای کوچک و متوسط نقش مهمی در 
اشتغالزایی جامعه دارند. ما نیز از این نظر موفقیت هایی داشتیم. تعداد شهرک های 

صنعتی ایران قابل توجه است.
وی افزود: مشکات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط عمدتاً به دلیل مسائل 
بانکی است. متاسفانه در کشور ما تسهیات، هم بسیار گران است و هم انضباط 

خاصی ندارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: علت اینکه واحدهای صنعتی 
نمی توانند به نحو مطلوب کار کنند این است که با وجود قواعد و قوانین خاص 
صادراتی نمی توانند تعهدات خود را همیشه رعایت کنند. برای مثال امروز با یک 
خریدار خارجی صحبت می کنند اما پس از مدتی نرخ عرض در کشور تغییر می کند 
و چنان گرانی به وجود می آید که کاال با قیمت تمام شده و فروش واحد صنعتی 

یاد شده همخوانی ندارد.
سهل آبادی افزود: خریداران نیز چون امنیتی از سمت فروشنده حس نمی کنند، 
چندان مایل به خرید نیستند. واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نیاز دارند که 
بتوانند کاالی خود را با یک ضابطه و نرخ برای حداقل 6 ماه تا دو سال بفروشند و 

در بازارهای جهانی رقابت کنند.
وی گفت: از سوی دیگر واحدهای کوچک و متوسط توان تقبل برخی هزینه های 
صادراتی را ندارد. بخش اقتصادی سفارت خانه های ایران در کشورهای دیگر نیز 

چندان فعال نیستند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: یک کارخانه بزرگ مثل فوالد 
مبارکه در کشورهای هدف تشکیات خاصی را برای تسهیل صادرات ایجاد کرده 
است اما شرکت های کوچک توان این کار را ندارند، بنابراین الزم است که دولت 
در این زمینه کمک هایی را از طریق سفارتخانه ها و رایزنان بازرگانی انجام دهد.

سهل آبادی گفت: متاسفانه واحدهای کوچک و متوسط با توجه به مشکلی که در 
صنعت برق داریم و بر اساس دستورالعمل سازمان های ذی ربط مجبور هستند 
یک یا دو روز در هفته تعطیل باشند. زنجیره تولید برخی واحدهای صنعتی به 
گونه ای است که نمی توانند تولید خود را متوقف کنند بنابراین مجبور هستند 

فرضاً برای یک ماه تعطیل باشند!
وی افزود: باید در شهرک های صنعتی، نیروگاه هایی به منظور تأمین برق مورد 
نیاز واحدهای صنعتی تأسیس شود، البته دولت نیز باید از این مسئله حمایت کند. 
حمایت دولت هم صرفاً حمایت مالی نیست بلکه حمایت بدین معناست که دولت 

با واحدهای صنعتی همراهی کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بسیاری از نیروگاه های کوچک 
خصوصی پیشتر ایجاد شده اما دولت در پرداخت پول آن ها تأخیر داشته و باعث 
شد بسیاری از این نیروگاه ها ورشکسته و تعطیل شوند. زیرساخت ها باید در 
شهرک های صنعتی ایجاد شود. عمده مسائل ما در حوزه مواد اولیه بیشتر مربوط 

به صنایع فوالدی، کاشی و سرامیک و سفالی ها است.
وی افزود: در حال حاضر بالغ بر 6 هزار واحد معدنی در کل کشور تعطیل است 
که همه آن ها معادن کوچکی هستند که می توانند اشتغال خوبی داشته باشند. 
یکی از مشکات مهم معادن ماشین آالت است که با توجه به مشکات ارز در 
داخل کشور، خرید ماشین آالت برای واحدهای کوچک بسیار سخت شده است. 
برای خرید یک بیل مکانیکی یا لودر چند میلیارد تومان قیمت دارند. در مجموع 
می توانم این را به عنوان یک افتخار بگویم که علی رغم همه مشکات، بخش 
صنعتی و معدنی همچنان در حال فعالیت است. با تمام نامهربانی هایی که متوجه 
این بخش بوده، از خود فداکاری انجام داده و اشتغال خود را تا حد توان حفظ کرده 
است. امیدوارم بتوانیم رسالت اصلی خود که همان چرخاندن چرخ های اقتصاد 

است به درستی انجام دهیم.
عبدالوهاب سهل آبادی خاطرنشان کرد: عمده مواد اولیه ای که از خارج از کشور 
وارد می شود دستخوش تحریم ها شده است و خرید، تأمین مالی یا حمل ونقل 
آن ها با مشکات متعددی روبه رو است و بنابراین قیمت نهایی مواد اولیه بسیار 
افزایش می یابد که عمًا امکان رقابت در بازارهای جهانی را از بین می برد. 

امیدواریم با رفع تحریم ها ارتباطات خود را با دنیا تقویت کنیم.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بالغ بر 
۶ هزار واحد معدنی در کل کشور تعطیل است که همه 
آن ها معادن کوچکی هستند که می توانند اشتغال خوبی 

داشته باشند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

۶ هزار معدن در کشور تعطیل است

گفت و گو یلدا توکلی: بیستمین نمایشگاه بین المللی 
تخصصی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی 
و فرآورده های لبنی با حضور برندهای 
مطرح و صاحب نام کشور و جهان در 
اصفهان برپا می شود، این نمایشگاه که 
طی روزهای یکم تا چهارم شهریورماه 
1401 برگزار خواهد شد، شرایطی را 
فراهم می آورد که 160 شرکت از 15 استان 
کشور و نمایندگانی از 10 کشور صاحب نام 
صنعتی به ارائه محصوالت و خدمات 
خود بپردازند. این دوره از نمایشگاه در 
17 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی 
برگزار می شود و فعاالن حوزه های مختلفی 
مانند ماشین آالت خوراک دام، طیور و 
آبزیان، ماشین آالت و تجهیزات وابسته 
صنعت گاوداری، تجهیزات جوجه کشی 
و مرغداری و صنایع وابسته، سیستم های 
توزین، تهویه سردخانه و برودتی، خوراک 
دام، طیور، آبزیان، افزودنی ها و مکمل ها، 
تامین کنندگان و تولیدکنندگان صدف های 
معدنی، دانه های روغنی، نهاده ها و پودر 
چربی، تولیدکنندگان دارو و نهاده های 
تغذیه ای، تولیدکنندگان و تامین کنندگان 
واکسن ها و سرم دامی، پرورش دهندگان 
وآبزیان،  سنگین  و  سبک  دام  انواع 
تولیدکنندگان و تامین کنندگان محصوالت 
اصاح نژاد و لقاح مصنوعی و مؤسسات 
آموزش و مشاوره مرتبط با صنعت در این 
دوره حضور خواهند داشت. در بیستمین 
نمایشگاه بین المللی تخصصی دام، طیور، 
آبزیان، دامپزشکی و فرآورده های لبنی 
استان های  از  شرکت هایی  اصفهان، 
اصفهان، تهران، خراسان رضوی، گلستان، 
مازندران، فارس، آذربایجان غربی، خراسان 
جنوبی، قم، چهارمحال و بختیاری، قزوین، 
البرز، خوزستان، یزد و مرکزی به ارائه 
دستاوردهای خود می پردازند. همچنین 
نمایندگانی از کشورهای آلمان، ایتالیا، هلند، 
دانمارک، چین، ترکیه، روسیه، آمریکا، 
کانادا و فرانسه نیز حضور دارند تا شبکه 
توزیع و فروش خود در کشورمان را تقویت 
کنند. حضور دام ها و نژادهای برتر دام 
استان، پاویون ویژه اسب، مانژ سوارکاری، 
حضور پاویون شرکت های دانش بنیان، 
برگزاری چهار کارگاه آموزشی، برگزاری 
بیش از 20 جلسه B2B با هیات های 
تجاری خارجی و غرفه داران و بازدید از 
کارخانجات و مراکر تولیدی استان از جمله 
ویژگی های نمایشگاه صنعت دام و طیور 
امسال خواهد بود. از جمله برندهایی که 
در بیستمین دوره نمایشگاه صنعت دام 
و طیور اصفهان حضور خواهند داشت 
نیز می توان به پیشگام دامپرور سپاهان، 
فوده، قیام، فجر، فکا، بهدانه نام آوران، 
شهدینه، پگاه اصفهان، کیمیا رشد سپاهان، 
صدرا، شرکت تعاونی فاتح، رویان دارو، 
کودیس، ویوان، زانیار، آریو و... اشاره کرد. 
عاقمندان به بازدید از بیستمین نمایشگاه 
بین المللی تخصصی دام، طیور، آبزیان، 
دامپزشکی و فرآورده های لبنی می توانند 
از ساعت 15 تا 21 روزهای یکم تا چهارم 
شهریورماه به نمایشگاه بین المللی اصفهان 
واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه 

روشن دشت مراجعه کنند.

برندهای صنعت دام و طیور 
ایران و جهان میهمان اصفهان

آغــاز شــهریورمصادف بــا افتتاح 
بیســتمین نمایشــگاه بین المللــی 
تخصصــی دام، طیــور، آبزیــان، 
دامپزشــکی و فرآورده های لبنی است:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

فرماندار اصفهان گفت: تعامل و هم افزایی کشاورزان و 
شرکت های دانش بنیان می تواند موجب توسعه و افزایش بهره 

وری و همچنین حفظ منابع آب و خاک کشاورزی شود.
محمدعلی احمدی، فرماندار اصفهان در کارگاه آموزشی 
کشاورزی هوشمندانه که با حضور جمعی ازمدیران شرکت های 
دانش بنیان و کشاورزان شهرستان برگزار شد، با اشاره به 
خشکسالی های اخیر و کمبود منابع آب، اظهار داشت: متاسفانه 
با وجود کمبود منابع آب، هنوز شاهد کشاورزی سنتی و عدم 

آموزش های الزم برای کشاورزان برای استفاده بهینه از آب و 
خاک کشاورزی هستیم.

وی افزود: هنوز بدلیل حاکم بودن اصطاحات و روش های سنتی 
و عدم آگاهی کشاورزان از روشهای نوین، از بهره وری پایینی در 
بخش کشاورزی مواجه هستیم و از سویی دیگر ادامه این روند 
موجب تخریب زمین های کشاورزی و تشدید کمبود آب می شود.

احمدی با انتقاد از عدم بهره برداری و استفاده بهینه از تحقیقات 
مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف 

تولیدی به ویژه کشاورزی، خاطرنشان ساخت: تعامل و هم افزایی 
کشاورزان و شرکت های دانش بنیان می تواند موجب توسعه و 
افزایش بهره وری و همچنین حفظ منابع آب و خاک کشاورزی 

شود.
فرماندار اصفهان بخش کشاورزی را نیازمند یک تحول بنیادی 
و اساسی در اجرای شیوه های نوین دانست و از مدیران جهاد 
کشاورزی خواست با استمرار این گونه کارگاه های آموزشی زمینه 

توسعه کشاورزی شهرستان را فراهم کنند.

فرماندار اصفهان:

ظرفیت دانش بنیان ها 
پای کار مشکل 

کشاورزی اصفهان 
بیاید
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اگرچه چشـم امید اقتصاد کشـور به مذاکرات 
پیشـرو و تیـم مذاکره کننـده اسـت، امـا بـه 
عقیده یک عضـو هیئت علمی گـروه اقتصاد 
دانشـگاه اصفهـان، دولـت و مجلـس بایـد از 
تاریخ اقتصادی کشـور عبـرت بگیرنـد و بعد 
از بـه نتیجـه رسـیدن برجـام، سیاسـت های 
اقتصـادی بـه نحـوی اعمـال شـود کـه تنها 
راهگشـای مشـکالت در کوتاه مدت نباشـد.

به گفته این استاد دانشگاه اگر دولت و مجلس 
بر مبنای عبرت گرفتن از تاریخ اقتصاد ایران 
در پی تحوالت ساختاری در اقتصاد ایران 
باشند و ثانیًا سیاست های اقتصادی مناسب 
اعمال شود، می توان امیدوار بود که این بار 
گشایش های ارزی کمک کننده به فرایند 

پیشرفت عدالت محور باشد که جزئیات آن 
می تواند در ابعاد مختلف همچون فناوری، توزیع 
درآمد و ثروت، ساختار بودجه دولت و ... در آینده 
مورد بحث قرار گیرد. آنچه در ادامه می خوانید 
گفت وگوی ایسنا با محمد واعظ، دانشیار گروه 

علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان با ایسنا است.
• از نـگاه شـما توافـق برجـام چـه 
آثـاری بـر اقتصـاد ایـران خواهـد 

داشـت؟
صرفه نظـر از ابهامـات و نااطمینانـی کـه در 
خصوص به سـرانجام رسـیدن برجـام وجود 
دارد، بـا فـرض اینکـه توافـق برجـام صورت 
گیـرد، در کوتاه مـدت منابـع جدیـدی وارد 
اقتصاد ایـران خواهد شـد و در ماه هـای اولیه 

در دو بخـش شـاهد تغییـر شـرایط هسـتیم. 
اول درآمـد جدیـدی ناشـی از فروش بیشـتر 
نفـت و دوم آزادسـازی منابـع ارزی تحـت 
تحریم صـورت می گیرد. همچنیـن پس ازآن 
می توان انتظـار ورود سـرمایه به کشـور را در 
قالـب قراردادهای مشـارکت و غیرمشـارکت 

داشـت.
• مجموعه این امکانـات چه تأثیری 
بر بنیان های اقتصادی کشـور دارد؟

این مـورد به سـاختار نهادی بر سیاسـت های 
اقتصـادی مربوطـه بسـتگی دارد. اگـر 
سیاسـت های اقتصادی بخواهد پاسـخگوی 
توقعـات جامعـه در کوتاه مـدت باشـد، دولت 
اقدام بـه افزایش حقـوق کارکنان خـود کرده 

و یا بنگاه هـای دولتی بـه دنبال توسـعه نظام 
اداری و افزایش حقوق و دسـتمزد خود، ایجاد 
تعهدات جدید بـرای امور جـاری و ... می کند، 
بنابرایـن در ایـن شـرایط ابتـدا آثـار ناشـی از 
گشـایش درآمدهـای ارزی قطعـاً کوتاه مدت 
خواهـد بـود و ثانیـًا مشـکالت سـاختاری و 
اقتصادی ایـران در یـک ابعاد بـزرگ در آینده 
مثـاًل در افق سـه سـال آینـده مجـدداً ظاهر 

خواهد شـد.
• در چه صورت گشـایش های ارزی 
ناشـی از رفع تحریم هـا می تواند به 

اقتصاد کشـور کمک کند؟
امـا اگـر دولـت و مجلـس بـر مبنـای عبرت 
گرفتـن از تاریـخ اقتصـاد ایـران در پـی 
تحـوالت سـاختاری در اقتصـاد ایران باشـند 
و ثانیاً سیاسـت های اقتصادی مناسب اعمال 
شـود، آنگاه می تـوان امیـدوار بود کـه این بار 
گشـایش های ارزی کمک کننـده بـه فرایند 
پیشـرفت عدالت محور باشـد که جزئیات آن 
می توانـد در ابعـاد مختلف همچـون فناوری، 
توزیع درآمد و ثروت، سـاختار بودجـه دولت و 

... در آینـده مـورد بحـث قـرار گیرد.
• با توجـه به تاریـخ برجـام، در این 
دوره سیاسـت گذاران مـا بایـد از 
برجـام قبلـی چـه درسـی بگیرند؟

اگر گشـایش های پیشـرو همراه بـا تحوالت 
سـاختاری و سیاسـتی مناسـب صورت گیرد، 
می تـوان امیـد داشـت کـه ایـن گشـایش ها 
فرایند پیشرفت اقتصاد ایران را تسریع کند، در 
غیر این صورت اقتصاد ایـران در مدار تاریخی 
خود عمل خواهـد کرد و این گشـایش ها تنها 
موجب یک رفـاه کوتاه مدت برای اقشـاری از 
جامعه بـه خصـوص حقوق بگیران می شـود، 
اما ایـن رفـاه عاقبت نـدارد و در آینده مسـائل 

و نارسـایی های بنیـادی اقتصاد ایران بـا ابعاد 
بزرگ تـری مجـدداً ظاهر می شـود.

• به اعتقـاد کارشناسـان اقتصادی و 
با توجه بـه تجربـه گذشـته، تداوم 
برجـام از اهمیـت باالیی برخـوردار 

. ست ا
تداوم برجام از آنچه به ما مربوط می شود ناشی 
از موقعیت اقتصادی و غیراقتصادی ما است، به 
این معنا که اگر از موقعیت قوی چه در صحنه 
اقتصاد و چه در صحنه های دیگر برخوردار 
باشیم، اساساً نقض عهد از طرف مقابل مقرون 
به صرفه خواهد بود. برای مثال اگر بتوانیم در 
یک دوره سه ساله حداقل ۱۵ میلیارد دالر 
در زمینه کاالهای وارداتی راهبردی اقدام به 
تولید داخلی کنیم و ضریب وابستگی خود را به 
واردات ذرت به ۳۰ درصد برسانیم، دیگر از نظر 
اقتصادی برای طرف مقابل نیت عهدشکنی و 

خود عهدشکنی مقرون به صرفه نخواهد بود.
• پـس بـه ایـن دلیـل در سـال ۹۷ 
ترامـپ و یا آمریـکا از برجـام خارج 

شـد؟
دقیقـاً، طـرف مقابـل احسـاس کـرد اگـر در 
قالـب راهبـرد فشـار حداکثـری اقـدام بـه 
عهدشـکنی کنـد، می توانـد به خواسـته های 
خـود برسـد. هرچنـد اقتصـاد ملـی ایـران در 
مقایسـه با ۳۰ سـال قبـل از بنیـه بـه مراتب 
قوی تری برخـوردار بـود، اما همچنان سـهم 
واردات کاالهـای راهبـردی در کل واردات ما 
تعیین کننده بود و ۴۰ درصـد واردات کاالهای 
ما بـه کاالهای راهبـردی اختصاص داشـت، 
بنابرایـن دشـمن احسـاس کـرد بـا بسـتن 
مجـرای واردات کاالهای راهبـردی می تواند 
جریان تأمین و تولیـد کاال را در اقتصاد به طور 
اساسـی مختل کند؛ اگرچه خوشبختانه تا حد 

زیادی موفق نشـد. هـر چند آثـاری همچون 
افزایـش ۹ برابری نـرخ ارز به وقوع پیوسـت، 
امـا بـه هـدف اقتصـادی خـود کـه اختـالل 
جدی در زنجیـره تأمیـن و تولید کاالهـا بود، 
نرسـید و این ناشـی از بنیان های ایجاد شـده 
بـود، بنابراین ایـن بنیان ها امـروز باید تکمیل 

و تقویت شـود.
• تقویـت این بنیان ها چطـور خواهد 

بود؟
مثاًل اقتصاد ایران در تولید انرژی نه تنها به 
خودکفایی برسد، بلکه به یکی از کانون های 
تأمین انرژی در منطقه تبدیل شود و ظرفیت 
ترانزیت منطقه ای و بین المللی در اقتصاد 
ایران را به فعلیت برساند. به عنوان مثال 
تکمیل قطعه راه آهن رشت- آستارا، حرکت 
فوق العاده راهبردی برای اقتصاد ایران است و با 
بهره برداری این قطعه و باز شدن مسیر ترانزیت 
جنوب به شمال و بالعکس، اقتصاد ایران از 
موقعیت بازیگری جدیدی برخوردار خواهد شد.

• درنهایـت حصـول توافـق برجام 
چه تأثیـری بـر نـرخ تـورم خواهد 

داشـت؟
مطابـق پیش بینـی شـخصی مـن در افـق 
۱۴۰۱، نـرخ تـورم نقطه به نقطه تا اسـفندماه 
به عددی بیـن ۲۵ تـا ۳۰ درصد می رسـد، اما 
اگـر توافق بـه هر دلیـل حاصـل نشـود، نرخ 
تـورم بیـن ۳۰ تـا ۴۰ درصـد خواهـد بـود. در 
بازار سـرمایه ظرفیت انتخاب و نوسـان وجود 
دارد و سـایر بازارهـا در ابتـدا تحـت تأثیر نرخ 
ارز خواهـد بـود و سـپس قیمت هـا با نـرخ ارز 
تثبیت شـده خود را تطبیق خواهنـد داد. با این 
وجـود وضعیت اقتصادی پیشـرو به چگونگی 
توافق و چگونگـی اسـتفاده از دسـتاوردهای 

توافق بسـتگی دارد.
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زهرا وفایی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تا زمانی که از فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی برای بهبود عملکرد ارگان ها و نهادهای اقتصادی کشور بهره 
مند نشویم، راه برای توزیع فســاد و رانت وعدم تحقق بودجه هایی که در نهادها و 

شرکت های اقتصادی انتظار می رود باز است.
لطف اهلل سیاهکلی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره راهکارهای 
جلوگیری از توزیع رانت و فسادی که در گمرکات کشور سالهاست محل بحث است، 
گفت: یکی از عمده ترین مسائلی که دست برخی افراد را در نهادهای مختلف برای 
افزایش فعالیت های شبه ناک و فسادزا باز گذاشته، عدم بهره مندی از فن آوری های 

نوینی است که مانع دخالت کارمندان و نیروی انسانی در مسائل مهمی می شود که 
بخشی از آن مالی است. وی در این باره افزود: تا زمانی که از فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطی برای بهبود عملکرد ارگان ها و نهادهای اقتصادی کشور بهره مند نشویم، راه 
برای توزیع فساد و رانت وعدم تحقق بودجه هایی که در نهادها و شرکت های اقتصادی 

انتظار می رود باز است.
لطف اهلل سیاهکلی با تاکید براینکه دولت باید سامانه های الکترونیکی را در گمرکات 
نصب و راه اندازی کند، گفت: اشراف باال به عملیات ها و فعالیت های گمرکی از جمله 
عواید استفاده از فناوری های روز و الکترونیکی شدن فعالیت ها در گمرکات کشور است. 

افزایش سرعت فعالیت های تجاری در گمرک، ارتقای شفافیت، کاهش هزینه ها و 
افزایش درآمدها در گمرکات کشور نتیجه عبور از دستی بودن فعالیت ها و جلوگیری 
از مراجعات حضوری است. حذف کاغذ از فرآیند تشریفات منجر به حذف فسادهایی 

می شود که در کاهش درآمدهای گمرک بسیار مؤثر است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: الکترونیکی شدن گمرک نقش قابل توجهی در درآمدهای 
وارداتی و صادراتی و تسهیل تجارت دارد. مستندسازی در امور گمرکی شفافیت را باال 
می برد و عامل مهمی در راستای مبارزه با فسادهایی است که به هر حال در بخش هایی 

از گمرکات گزارش شده است.

شفافیت گمرک در 
گرو راه اندازی 
سامانه الکترونیکی 
است

عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

شست و شوی درخت ها و 
درختچه های شهر

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
و  از شست  اصفهان  شهرداری  سبز 
شوی شبانه درخت ها و درختچه های 
شهر اصفهان خبر داد.  به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
مجید عرفان منش با اعالم این خبر گفت: 
شست و شوی درخت ها و درختچه ها با 
هدف پاکسازی و رفع آلودگی از آنها انجام 
می شود و یکی از بندهای قراداد حفظ 
و نگهداری فضای سبز با پیمانکاران به 
شمار می رود. او افزود: این اقدام در ایجاد 
طراوت و شادابی شهر و زدودن گرد و 
غبار و آالینده های محیطی، افزایش 
میزان فتوسنتز درخت ها، صرفه جویی در 
میزان سم مصرفی و کاهش آلودگی های 
زیست محیطی به واسطه کنترل نسبی 

برخی از آفات برگ ها تأثیر مهمی دارد.
عرفان منش ادامه داد: تمامی درخت های 
فرعی سطح  و  اصلی  معابر  در  واقع 
مناطق با استفاده از محلول آب و صابون 
مخصوص درخت شویی )صابون پتاسیم( 
یا ماده شوینده معمولی شست و شو 
می شوند. مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: این روش بدون ایجاد آلودگی های 
هزینه های  تحمیل  و  زیست محیطی 
سنگین سم پاشی، موجب خشک شدن 

آفات و از بین رفتن آنها می شود.
او بـا بیـان اینکـه در سـال های گذشـته 
عملیـات شست وشـوی درختـان موجب 
کاهـش حداقـل یـک نوبـت سمپاشـی 
عمومـی درختـان شـهر شـده اسـت، 
تأکیـد کـرد: هدف مـا حفـظ و نگهداری 
درخت هـا و درختچه های شـهر بـا وجود 
بحـران کم آبـی اسـت و امیدواریـم این 

برنامـه مهـم را محقـق کنیـم.

تاریخ اقتصادی معلم دولت و مجلس
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

به استناد ماده )11( آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی(، از اعضای اتحادیه صنف 
تاسیسات مکانیک ساختمان شهرستان اصفهان دعوت می شود با همراه داشتن اصل پروانه کسب )دائم یا موقت( یا کارت شناسایی معتبر، روز دوشنبه مورخ 1401/6/14 
از ساعت 8 الی 12 به ساختمان شماره 2 اتاق اصناف مرکز استان به نشانی: خیابان مصلی )آب 250(، انتهای خیابان نیکبخت شرقی مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات، از 

بین داوطلبان حائز شرایط اشخاص مورد نظر خود را با توجه به تعداد اعضای اصلی مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر انتخاب نمایند.
اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد.

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی:
- اتحادیه ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه، پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های کمتر از هزار واحد 

صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. )ماده 22 قانون(
- در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رییس، دو نفر نائب رییس )اول و دوم(، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود. همزمان با 

برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علی البدل( برگزار می شود. )ماده 22 قانون(
- در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 22 قانون(

- بر اساس بند )1( ماده )19( آیین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند می توانند ظرف مدت سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتبا و با ذکر 
دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند.

بر اساس ماده )17( آیین نامه انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور هیئت اجرایی مکلف است مطابق ماده 
)11( این آیین نامه نسبت به برگزاری فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت 30 روز اقدام نماید. درصورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور 

کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید.
- بر اساس تبصره ماده )12( آیین نامه، در صورت درخواست داوطلبان، هیات اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و نشانی واحدهای صنفی آنان را جهت انجام تبلیغات 

انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.
- بر اساس تبصره )4( ماده )6( آیین نامه، افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:

1- اعضای معزول هیئت مدیره
2- اعضای هیئت مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات شده است.

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

آگهی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیک ساختمان شهرستان 
اصفهان )شماره 1401/601( تاریخ  1401/5/31

اسامی داوطلبان هیئت مدیره

1- علیرضا اسماعیلیان اردستانی 
2-مجید اسماعیلی فالح   

3- سیدمحسن امامی    
4- اکبر بنی نجاریان    

5- مسعود توکلی    
6- جواد جعفری فشارکی   

7- حمید جمشیدیان    
8- محمد جوانی پور    
9- حمیدرضا حاجیان    

10- محمد حبیب اللهی یان

11- علی شمسی
12- مجید صادقی
13- اکبر صادقی

14- علی صدری ایرانی
15- اسماعیل کیانی

16- علیرضا گالب دار
17- مرتضی گالب دار

18- آرش مقدسی سنگ بجاری
19- حمید مهدیه

20- مجید نوری

اسامی داوطلبان بازرس

1- اصغر امیری شهبازی         2- حسن صائبی

تعداد مورد نیاز:
هیئت مدیره: پنج )5( نفر اصلی، دو )2( نفر علی البدل   بازرس: یک )1( نفر اصلی، یک )1( نفر علی البدل



مریم یــادگاری  مزیــت خــوب تجــارت در فرش 
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه فــرش ایرانــی 
اکثــراً در دنیــا شــناخته شــده اســت و اکثــر بازارهای 
ــه  ــد ب ــت دارن ــا کارپ ــرش، راگ ی ــای ف ــا تقاض دنی
ــتری های  ــید و مش ــد آن را بفروش ــی می توانی راحت
ــای سرســختی وجــود دارد  ــد. رقب ــدا کنی خــود را پی
امــا بــا ایــن وجــود فــرش ایرانــی خواهــان خــودش 
ــل صــادرات  ــد در مقاب ــرار باش ــر ق ــاال اگ را دارد، ج
فــرش خــودرو هــم وارد شــود موضــوع کمــی 

متفــاوت و جذاب تــر می شــود.

ــط  ــارج توس ــازار خ ــلیقه ب ــن س • تأمی
طرح هــای خــاص فــرش ایرانــی

ــرش  ــادرات ف ــیاق ص ــبک و س ــاره س ــااًل درب احتم
ــف و  ــواع مختل ــا ان ــا فرش ه ــنیده اید، ام ــاد ش زی
ــام  ــوان از تم ــد و می ت ــی دارن ــای مختلف ظرفیت ه
ــرد.  ــتفاده ک ــادرات اس ــرای ص ــای آن ب ظرفیت ه
تقریبــًا تــا ۲۵ ســال پیــش فــرش ایــران بــه عنــوان 
یــک کاالی ســرمایه ای در کشــورهای مختلــف 
دنیــا در نظــر گرفتــه می شــد، بمانــد کــه چــه علتــی 
ــرش  ــه ف ــد ک ــن ش ــب ای ــرهایی موج ــه دردس و چ
ــود.  ــی ش ــک کاالی مصرف ــه ی ــل ب ــتباف تبدی دس
یعنــی دیگــر ماننــد طــا یــا ســاعت ســوئیس کــه 
نگهداشــتن آن باعــث افزایــش ارزش آن می شــود و 
قیمــت آن براســاس دالر افزایــش می یابــد، در نظــر 
گرفتــه نمی شــود. ایــن قســم کاالهــا را بــه عنــوان 

ــفانه در  ــند و متأس ــرمایه ای می شناس ــای س کااله
حال حاضــر اینطــور نشــده و امــروز فرش دســتباف 
ــت و  ــرده اس ــدا ک ــم راه پی ــن ه ــای چی ــه بازاره ب
ــوز  ــا هن ــد. ام ــتباف می بافن ــرش دس ــا ف چینی ه
ــتباف  ــرش دس ــوزه ف ــی در ح ــیرهای متفاوت مس
بــرای ایــران وجــود دارد و مســیر فرش هــای 
ــده  ــاز نش ــن ب ــرای چی ــران ب ــی ای ــنتی و قدیم س
اســت و طرح هــای خــاص ایرانــی هنــوز هــم 
ــان و  ــد. زم ــن کن ــازار و ســلیقه ها را تأمی توانســته ب
مــکان و شــدت و فشــار گرهی کــه هــر بافنــده وارد 
ــای خــود  ــد معن ــی برشــی کــه می زن ــد و حت می کن
را دارد و بــه همیــن دلیــل هیچ فرشــی دومــی ندارد 

و تکــرار نمی شــود.
ــا  • هنــوز هیــچ کــس قــادر بــه رقابــت ب

ــران نیســت ــرش ای ف
فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران است. وی با 
تاکید بر اینکه فرش دستباف یک کاالی سرمایه ای و 
بنابراین گران است، اظهار کرد: فرش دستباف از چند 
میلیون تا چند میلیارد در رده های مختلف تجاری و 
نفیس قرار دارد و هنوز هیچ کس قادر به رقابت با فرش 
ایران نیست و مدیریت دانش آن در دنیا در دست ایران 

است که باید حفظ شود.
ــادرات  ــه ص ــرد ک ــان ک ــر نش ــه خاط ــع در ادام راف
فــرش ایرانــی در مقابــل واردات خــودرو مجــاز 
اســت و افــرادی کــه ۷۰ میلیــون دالر فــرش صــادر 

ــد. ــودرو وارد کنن ــد خ ــد، می توانن کنن

ــرش  ــادرات ف ــوم ص ــه س ــران رتب • ای
را دارد

ــا بیــان اینکــه ترکیــه  رئیــس مرکــز ملــی فــرش ب
و چیــن نمی تواننــد بــازار ایــران را بــه دســت 
ــران رتبــه  ــد مــپ، ای ــد، تصریــح کــرد: درتری آوردن
ــوم  ــا در اصــل س ــرش را دارد، ام ــادرات ف ــوم ص س
ــد ارزی  ــا و تعه ــر تحریم ه ــه بخاط ــتیم؛ چراک نیس
بــا کــم اظهــاری مواجــه هســتیم. صــادرات وزنــی 
فــرش هــم کاهشــی نداشــته کــه ایــن موضــوع را 
ــای  ــه فرش ه ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــد می کن تأیی
کشــورهای دیگــر بــا ایــران قابــل مقایســه نیســت، 
ــب و کار  ــی در کس ــکل قانون ــرد: دو مش ــح ک تصری
ــت  ــور موق ــی و عب ــای مرجوع ــه فرش ه ــوط ب مرب
ــر  ــتیم و وزی ــل آن هس ــر ح ــه پیگی ــود دارد ک وج

ــت. ــک داده اس ــول کم ــم ق ــت ه صم

• مشــکل اصلــی صــادرات فــرش بــه جز 
ــت ــم، تعهد ارزی اس تحری

ــرای  ــا بیــان اینکــه بازگشــت ارز ب رافــع در ادامــه ب
فــرش در حــال حاضــر یــک ســال در نظــر گرفتــه 
شــده، از تــاش بــرای افزایــش ایــن زمــان بــه ۳۶ 
ــادرات  ــی ص ــکل اصل ــت: مش ــر داد و گف ــاه خب م
فــرش بــه جــز تحریــم، تعهــد ارزی اســت. آمارهــا 
ــته  ــی نداش ــت وزن ــادرات اف ــد ص ــان می ده نش
ــم  ــی ه ــت ارزش ــد اف ــی باش ــار واقع ــر اظه و اگ
نداشــتیم. صــادرات در چهــار ماهــه هــم افزایشــی 

ــادرات  ــک ص ــل ی ــزود: در اص ــت. وی اف ــوده اس ب
پنهــان هــم وجــود دارد کــه بخاطــر تحریــم و 
تعهــد ارزی اســت و اگــر ایــن رقــم بــا آمــار رســمی 
ــد،  ــار تولی ــاس آم ــر اس ــود، ب ــع ش ــادرات جم ص
ــی  ــل توجه ــم قاب ــادرات رق ــت ص ــوان گف می ت
بــوده اســت. همچنیــن بــه دلیــل شــرایط یــاد شــده 
ــورهای  ــم کش ــا اس ــران ب ــرش ای ــت ف ــن اس ممک

ــود.  ــادر ش ــم ص ــر ه دیگ
رافـع همچنیـن از برنامه ریـزی بـرای حضـور 
در آسـیای میانـه و شـرقی و همچنیـن برگـزاری 
نمایشگاه در ارمنسـتان، یونان، روسیه و کشورهای 
عربـی از جملـه قطـر همزمـان بـا برگـزاری جـام 
جهانـی خبـر داد. بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول در 
چهار ماهـه امسـال یـک میلیـون متر مربـع فرش 
بافتـه و ۴۰۷۹ نفـر اشـتغال ایجاد شـده اسـت. وی 
درباره وضعیت بیمـه قالیبافان، گفـت: از دو میلیون 
شـاغل در ایـن بخـش، ۲۳۰ هـزار نفر بیمه شـدند. 
البتـه االن تفاهـم نامه هایـی منعقـد شـده کـه این 
تعداد بیشـتر شـود. همچنین مقرر شـده هر کسـی 
بازنشسـته شـد، یـک نفـر جایگزیـن بیمـه شـود. 
بـرای فعالیت های بعـدی هـم در بودجـه ۱۴۰۲ در 
حـال برنامه ریـزی هسـتیم. رافـع درباره دسـتمزد 
پایین قالیبافان نیز گفت: دسـتورالعمل شـورای مزد 
تصویـب و ابـاغ شـده کـه فعـًا در چند اسـتان به 
صورت آزمایشـی اجـرا می شـود و اگر موفق باشـد 

ادامـه پیـدا می کنـد.

• بیســت و نهمیــن نمایشــگاه فــرش 
دســتباف ایــران در پســاکرونا

وی اظهـار کرد: بعـد از دو سـال وقفه بخاطـر کرونا، 
بیسـت و نهمین نمایشـگاه فرش دسـتباف ایـران از 
۳۱ مرداد تا ششـم شـهریور در نمایشـگاه بین المللی 
از سـاعت ۱۰ صبـح تا ۲۰ شـب برگـزار خواهد شـد. 
پیـش بینـی و تـاش می کنیـم ایـن نمایشـگاه ۱۰ 
هزار نفـر بازدید کننده داشـته باشـد. قبًا ایـن تعداد 
۸۰۰۰ نفـر بـود. وی با بیـان اینکه مهمانـان خارجی 
هـم در نمایشـگاه حضـور دارند کـه جزئیـات آن در 
جریـان نمایشـگاه اعـام می شـود، گفـت: بیـش از 
۵۵۰۰ نفـر در مـدارس و دانشـگاه ها در رشـته فرش 
در حـال تحصیـل هسـتتد کـه قـرار اسـت اقداماتی 
مثل کانـون ارزیابان فـرش با همـکاری آن هـا اجرا 
شـود تا بـا مهـر ارزیابـان اصالت فـرش تأیید شـود.

ایــن مقــام مســئول در ادامــه از رونمایــی مجموعــه 
ــر  ــگاه خب ــالن ۳۵ نمایش ــس در س ــای نفی فرش ه
داد و گفــت: فرش هــای جــام جهانــی نیــز در 
ــا  ــه فیف ــد اســت کــه یکــی از آن هــا ب مراحــل تولی
فرســتاده می شــود. البتــه فرشــی کــه گفتــه شــد از 
طاســت و بــه آقــای پوتیــن هدیــه داده شــده هــم 
ــود  ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــگاه ب ــن نمایش در ای
ــن  ــد از ابریشــم اســت و طــا نیســت. ای ــه ببینی ک
ــی  ــدرت و زیبای ــده ق ــط نشــان دهن ــا فق صحبت ه
ــد از  ــر می کنن ــردم فک ــه م ــت ک ــران اس ــرش ای ف

ــت. ــا اس ط
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: چهارمین خط اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اتوبوس تندروی اصفهان، حدفاصل پایانه جی تا سه راه درچه واقع در 
خیابان آتشگاه از روز شنبه ۲۹ مردادماه آغاز به کار کرد. 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سیدعباس روحانی 
با اعام این خبر گفت: خط چهار اتوبوس تندروی اصفهان از سه راه درچه 
در غرب اصفهان تا پایانه جی در شرق به طول ۱۸ کیلومتر با اعتباری 
بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید. او افزود: این خط از پایانه 
جی آغاز می شود و با گذر از خیابان های همدانیان، نیرو، هشت بهشت 
شرقی و غربی، نشاط، چهارراه نقاشی، فلسطین، چهارراه فلسطین، بلوار 
هشت بهشت، میدان امام حسین )ع(، شمس آبادی، شیخ بهایی و آتشگاه، 

به سه راه درچه می رسد.
به گفته او، تبادل مسافر با خطوط یک، دو و سه اتوبوس تندرو و تبادل 
مسافر با خط یک مترو و خطوط پر مسافر شمالی- جنوبی اتوبوسرانی از 
مزایای خط چهار اتوبوس تندرو است. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه اضافه کرد: با راه اندازی این خط اتصال شمال، جنوب، 
شرق، غرب و مرکز شهر اصفهان به یکدیگر و ارتباط مسافران درون 
استانی و برون شهری به مرکز شهر انجام  و زمینه رونق پایانه مسافربری 
جی فراهم می شود. او تاکید کرد: توسعه حمل ونقل ترکیبی و استفاده از 
ظرفیت موجود جهت خدمت رسانی مطلوب تر به مسافران و رانندگان از 

دیگر ویژگی های چهارمین خط بی.آر.تی اصفهان است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

خط اتوبوس تندروی پایانه جی تا سه راه درچه آغاز به کار کرد

معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
از آغاز فصل جدیدی از فعالیت های 
رسانه ای در مدیریت شهری اصفهان 
خبر داد و گفت: پس از تشکیل 
جلسات متعدد کارشناسی و انجام 
تاشی چندماهه، شرح وظایف و 
حوزه عملکردی مسئولین ارتباطات 
در مناطق ۱۵ گانه شهرداری مورد 
آیین نامه  و  گرفته  قرار  بازبینی 
جدیدی که فعالیت های آنها را به 
درستی تبیین می کند تدوین شده و 

به زودی اباغ خواهد شد.
»محمدحسن مردانی« برگزاری 
هفتگی جلسات گپ وگفت با حضور 
مدیران شهری و خبرنگاران را از 
برنامه های مهم این اداره کل برشمرد 
و افزود: تاش کرده ایم در فضایی 
صمیمانه و به دور از تعارفات مرسوم 
در جلسات اداری و نشست های 
باز  آغوش  با  مدیران  خبری، 
پاسخگوی سؤاالت خبرنگاران باشند 
و از دریچه چشم آنها به مشکات و 

چالش های پیش روی شهر بنگرند.
او با بیان اینکه تاکنون مدیران بیش 
از ده منطقه، معاونت و سازمان در این 
نشست ها حضور یافته اند، تصریح 
نشست های  این  بر  کرد: عاوه 
گپ وگفت، مجموعه ای از تولیدات 
تصویری با عنوان »در جریان باشیم« 
به صورت روزانه در حال تولید و پخش 
است که هر ویدئو، یکی از پروژه های 
عمرانی، خدماتی و فرهنگی در 
حال اجرا در مناطق و سازمان های 
مختلف را در زمانی کوتاه و مؤثر، به 

شهروندان اصفهانی معرفی می کند.
مردانی با تأکید بر اینکه تاکنون بیش 
از ۲۰۰ تصویربرداری از پروژه های 
مختلف شهری انجام گرفته است، 
اضافه کرد: در حوزه تبلیغات محیطی 
پروژه های  از  مجموعه ای  نیز، 
مهم و اثرگذار شهری نظیر احداث 
ایستگاه جدید آتش نشانی در خیابان 
چهارباغ، پارکینگ زیرسطحی توحید، 
چهارمین خط اتوبوس های تندرو، 
راه اندازی دستگاه پیرولیز پسماند و 
مجتمع بزرگ خوار و بار در قالب ۳۰۰ 
تابلوی تبلیغاتی در مناطق ۱۵گانه 
شهر، به شهروندان معرفی شده است.

معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری اصفهان، 
اجرای تبلیغات محلی در دل مناطق 
۱۵ گانه را یکی دیگر از رویکردهای 
جدید حوزه روابط عمومی در دوره 
اخیر برشمرد و خاطرنشان کرد: با 
نگاه  بر  شهری  مدیریت  تأکید 
از  مجموعه ای  محله محوری، 
پروژه های در حال اجرا در محات 
مختلف در قالب تبلیغات محیطی 
پیش روی ساکنان مناطق مختلف 
قرار خواهد گرفت که این اقدام 
درخصوص منطقه ۳ شهر اصفهان 

در هفته جاری انجام می شود.
مردانی، بهره گیری از قالب های 
اطاع رسانی  برای  نمایشی 
پروژه ها و اقدامات شهری را یکی 
از ایده های خاق پیش رو ذکر کرد 
و افزود: در روزهای آتی به کمک 
هنرمندان عرصه نمایش، به میادین 
و چهارراه های اصلی شهر آمده و 
با بهره گیری از فرم های جذاب 
نمایشی، به اطاع رسانی مهمترین 
به  شهری  مدیریت  رخدادهای 
شهروندان خواهیم پرداخت که این 
اتفاق در نوع خود، خاق و قابل تأمل 

است.

 خبراول
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فصل جدیدی از 
فعالیت های رسانه ای در 
شهرداری آغاز شده است

معاون برنامه ریزی اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری اصفهان:

افرادی که ۷۰ میلیون دالرفرش صادر کنند، می توانند خودرو وارد کنند؛

فرش در برابر ماشین

پریسـا جمدی  همیشه شـنیده ایم 
کـه اشـعه های نـور خورشـید بـرای 
پوسـت مضر هسـتند، امـا آیـا می دانید 
کـه تعـادل در اسـتفاده از نور خورشـید 
عاوه بـر اینکـه ضـرری نـدارد، برای 
بهبـود خلـق و خـو مفیـد هم هسـت؟ 

نـور خورشـید و تاریکـی باعث ترشـح 
هورمون در مغز می شـود. قـرار گرفتن 
در معرض نور خورشـید باعـث افزایش 
ترشـح هورمونی به نـام سـروتونین در 
مغز می شـود. سـروتین باعـث تقویت 
خلـق و خـو و ایجـاد احسـاس آرامش 
و تمرکـز می شـود. در شـب و تاریکـی 

مغز تحریک شـده و هورمـون دیگری 
بـه نـام ماتونیـن تولیـد می کنـد. این 
هورمـون بـه خـواب کمـک می کند.

در صـورت عـدم قرارگیـری در معرض 
نور خورشید، سطح سـروتونین کاهش 
می یابد. سـطوح پایین سروتونین باعث 
افسـردگی شـدید فصلـی می شـود. 

افسـردگی فصلـی نوعـی افسـردگی 
اسـت که در نتیجـه تغییر فصـل ایجاد 

می شـود.
بهبود خلـق و خو تنهـا مزیـت دریافت 
نور خورشید نیسـت، قرارگیری متعادل 
در برابـر نور خورشـید مزایـای دیگری 

نیز به همـراه دارد.

• نور خورشید و سالمت روان
کاهـش قـرار گرفتـن در معـرض 
نـور خورشـید باعـث کاهـش سـطح 
سـروتونین شـده کـه می توانـد منجـر 
به افسـردگی شدید فصلی شـود. اثرات 
ناشـی از نور کـه باعث تحریـک تولید 
سـروتونین می شـود از طریـق چشـم 
وارد می شـود. نـور خورشـید نواحـی 
خاصـی را در شـبکیه ایجـاد می کنـد 
که باعث ترشـح سـروتونین می شـود. 
برای همین، بـه احتمال زیـاد در فصل 
زمسـتان که روزها کوتاهتر اسـت، این 
نـوع افسـردگی را تجربه خواهیـد کرد.

به همیـن منظـور یکـی از درمان های 
اصلی افسـردگی فصلـی، نـور درمانی 
اسـت کـه بـه آن فتوتراپـی نیـز گفتـه 
می شـود. می توانیـد از یـک جعبـه نور 
درمانـی در خانـه اسـتفاده کنیـد. نـور 
جعبه شـبیه نور طبیعی خورشـید عمل 
می کنـد کـه باعـث تحریـک تولیـد 
سـروتونین در مغز و کاهـش ماتونین 

اضافـی می شـود.
• دیگر مزایای نور خورشید

فواید نور خورشید چیزی فراتر از بهبود 
خلق و خو است. در زیر لیستی از مزایای 

دیگر نور خورشید شرح داده شده است:

• ساختن استخوان های قوی
قـرار گرفتـن در معرض اشـعه مـاوراء 
بنفش-B موجود در پرتوهای خورشـید 
باعـث تولیـد ویتامیـن D در پوسـت 
می شـود. ویتامین D تولید شده توسط 
نور خورشـید نقش مهمی در سـامت 
اسـتخوان ها دارد. سـطوح پاییـن 
ویتامیـن D باعـث ایجـاد راشیتیسـم 
در کـودکان و بیماری های اسـتخوانی 
مانند پوکی اسـتخوان و استئوماالسی 

می شـود.
• پیشگیری از سرطان

اگرچـه قرارگرفتـن بیـش از حـد در 
معرض نـور خورشـید می توانـد باعث 
ایجـاد سـرطان شـود، امـا در صورتی 
کـه بـه انـدازه کافـی در معـرض نـور 
خورشـید قرار بگیرید، می توانـد اثرات 
پیشـگیری در برابـر سـرطان داشـته 

باشـد.
طبـق گفتـه محققـان، افـرادی که در 
مناطقی زندگی می کنند کـه طول روز 
کوتاه اسـت و کمتر در معـرض آفتاب 
قـرار می گیرند، در مقایسـه بـا افرادی 
کـه در مناطقـی زندگـی می کننـد که 
روزهـا طوالنی تـر اسـت، بیشـتر در 
معـرض ابتا بـه سـرطان های خاص 

قـرار می گیرنـد. برخـی از انـواع ایـن 
سـرطان ها عبارتنـد از: سـرطان روده 
بـزرگ، لنفـوم هوچکیـن، سـرطان 
تخمدان، سـرطان پانکراس و سرطان 

پروسـتات.
• بهبود شرایط پوستی

جهانـی  سـازمانی  نظریـه  طبـق 
بهداشـت، قرارگیـری در معـرض نور 
خورشـید می تواند بـه درمـان چندین 

بیمـاری پوسـتی کمـک کنـد.
از آنجایـی که نـور درمانی بـرای همه 
مناسـب نیسـت، پزشـک تصمیـم 
می گیـرد کـه آیـا نـور درمانـی بـرای 
درمـان بیمـاری شـما مؤثـر اسـت یـا 

خیـر.
• عارضه های دیگر

باتوجـه بـه نتایـج بـه دسـت آمـده از 
تحقیقـات، نور خورشـید بـرای درمان 
عارضه هـای دیگـری همچـون موارد 
زیـر نیـز مؤثـر و مفیـد اسـت: آرتریت 
روماتوئیـد )RA(، لوپـوس اریتماتـوز 
سیسـتمیک، بیمـاری التهابـی روده و 

تیروئیدیـت.

www.healthline.com/health/ 
depression/benefits-sunlight

چگونه از گرمای هوا و نور خورشید استفاده کنیم؛
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