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نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:

آغاز ساخت ۱۵ هزار واحد از طرح نهضت ملی مسکن

5

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان مطرح کرد:

راه شکوفایی اقتصاد فرش درکشور
6

ــی   ــا و همزمان ــع تحریم ه ــام و رف ــای برج احی
ــا در ســطح  ــا فروکــش کــردن بیمــاری کرون ب
جهانــی، گردشــگری ایــران را در موقعیــت 
ــا  ــت ب ــن صنع ــا ای ــد ت ــرار می ده ــازی ق ممت
احیــای بــازار بین المللــی خــود، فرصتــی بــرای 
بازنگــری سیاســت ها و برنامه ریزی هــای 

ــت آورد. ــم بدس ــی را ه داخل
ــازار  ــترش ب ــوزه گس ــام در ح ــای برج ــا احی ام
ــاد  ــی را ایج ــگری تحوالت ــی گردش و بازاریاب
خواهــد کــرد، بــه طــور مثــال گردشــگری های 

تخصــص ماننــد گردشــگری ســامت توســعه 
می یابــد و تجهیــزات مــورد نیــاز آن بــه راحتــی 
ــش  ــا کاه ــی ب ــد. از طرف ــد ش ــن خواه تأمی
ــد از  ــر جدی ــودن تصوی ــی و رخ نم ایران هراس
ــا  ــا احی ــران در اروپ ــنتی ای ــای س ــران بازاره ای
ــه  ــهولت ورود هرچ ــر س ــاوه ب ــود، ع می ش
بیشــتر ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور، از 
ــی و  ــریفات گمرک ــررات ورودی و تش ــر مق نظ
فرودگاهــی ورود گردشــگران خارجی به کشــور 

تســهیل می شــود.

همزمانــی رفــع تحریم هــا بــا فروکــش کــردن 
ــور  ــه ط ــی ب ــطح جهان ــا در س ــاری کرون بیم
مضاعفــی صنعــت گردشــگری ایــران را در 
ــن  ــا ای ــد ت ــرار می ده ــازی ق ــت ممت موقعی
ــود،  ــی خ ــازار بین الملل ــای ب ــا احی ــت ب صنع
فرصتــی بــرای بازنگــری سیاســت ها و 
ــت آورد.  ــز بدس ــی را نی ــای داخل برنامه ریزی ه
ــوزه  ــن ح ــور در ای ــات متص ــن اقدام مهم تری
بازســازی تصویر ایــران و ترســیم چهــره واقعی 

ــود. ــد ب ــورمان خواه از کش

فرصتی مغتنم در اختیار شهرهای گردشگر پذیر است 

گردشگرانه های برجامی
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در جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تشریح شد؛

 آینده صنعتی استان
در گرو اجرای 10 استراتژی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی خبر داد:

 امکان وثیقه شدن
طال و سکه به زودی

آیا پیش بینی های هالیوودی محقق خواهد شد؟!

 حیات در متاورس یعنی
خداحافظی با ارتباطات انسانی
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 موکب داران اربعین تزریق واکسن را
به مرز موکول نکنند

چهره روز

رئیس کل دادگستری استان تهران:

تاکنون گزارش تحقیق و تفحص 
مجلس در مورد فوالد مبارکه 

نهایی نشده است 
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رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هنوز گزارش تحقیق 
و تفحصی در مورد فوالد مبارکه تدوین و نهایی نشده و یا حداقل 

به هیئت رئیسه مجلس اعام نشده تا به قوه قضاییه ارسال شود.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان شــاهین شــهر و میمه در نظــر دارد برابر قانون موجر و مســتاجر مصوب ســال 76 
و آیین نامه اجرایى آن نســبت به واگــذارى به اجــاره تعدادى از رقبــات موقوفات بشــرح ذیل اقدام نمایــد. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/6/19 به این اداره واقع در شاهینشهر خیابان نظامى، 
فرعى 8 شرقى، پالك 20 مراجعه فرمایند. بدیهى است زمان برگزارى کمیسیون مزایده روز یکشنبه مورخ 1401/6/20 خواهد بود. جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.
رقبات قابل واگذارى به اجاره عبارتند از: 

1- موقوفه مسجد المهدى (عج)، کد تفضیلى رقبه: 20055197100016 واقع در شاهین شهر، خیابان فردوسى، بین فرعى 4 و 5 شرقى
یک باب آپارتمان خدماتى با وضعیت موجود به مساحت 152/13 مترمربع با اجاره ماهیانه 30/000/000 ریال (نوبت اول)

2- موقوفه مسجد المهدى (عج)، کد تفضیلى رقبه: 20055197100015 واقع در شاهین شهر، خیابان فردوسى، بین فرعى 4 و 5 شرقى
یک باب آپارتمان خدماتى با وضعیت موجود به مساحت 229/81 مترمربع با اجاره ماهیانه 35/000/000 ریال (نوبت اول)

3- موقوفه اهل البیت (ع)، کد تفضیلى رقبه: 20060181100008 واقع در شاهین شهر، خیابان فردوسى، بین فرعى 3 و 4 شرقى
یک باب آپارتمان خدماتى با وضعیت موجود به مساحت 148 مترمربع با اجاره ماهیانه 25/000/000 ریال (نوبت اول)
4- موقوفه مسجد ابوالفضل (ع)، کد تفضیلى رقبه: 2006832100011 واقع در شاهین شهر، خیابان شیخ بهائى جنب مسجد
یک باب آپارتمان مسکونى با وضعیت موجود به مساحت 75 مترمربع با اجاره ماهیانه 15/000/000 ریال (نوبت اول)

5- موقوفه مسجد قائم (عج)، کد تفضیلى رقبه: 20029307100012 واقع در شاهین شهر، خیابان فرخى جنب مسجد
یک باب دفتر خدماتى با وضعیت موجود به مساحت 14/62 مترمربع با اجاره ماهیانه 6/000/000 ریال (نوبت اول)

6- موقوفه مسجد فاطمیه (س)، کد تفضیلى رقبه: 20034894100017 واقع در شاهین شهر، خیابان عطار فرعى 4 شرقى طبقه فوقانى
یک باب دفتر خدماتى با وضعیت موجود به مساحت 10 مترمربع با اجاره ماهیانه 5/000/000 ریال (نوبت اول)

 آگهى مزایده به شماره 1401/491204 مورخ 1401/6/2

مهدى قربانى- رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه شناسه: 1370312

مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

آگهى مزایده (مرحله دوم)
شهردارى قمصر بر اساس ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد بخشى از امالك و مستغالت تحت تصرف خود را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده 

به مدت یک سال به صورت اجاره واگذار کند.

سایر شرایط:
1- پیشهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2- پیشنهاد دهندگان بایستى مبلغ سپرده مورد تقاضا (طبق مبلغ جدول فوق) را به حساب 3100005117003 شهردارى قمصر نزد بانک ملى ایران شعبه قمصر واریز و با ضمانت نامه بانکى 
به میزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اســناد مزایده از تاریخ انتشار آگهى نوبت دوم لغایت 1401/6/21 در اوقات ادارى به 
شهردارى قمصر مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

4- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهاد خود را با ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد مزایده در پاکت مهر شده و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخه 1401/6/22 به دبیرخانه 
محرمانه شهردارى تسلیم و رسید اخذ نمایند.

5- به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- کمیسیون عالى معامالت شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 1401/6/23 در محل ساختمان ادارى شهردارى باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در کمیسیون آزاد مى باشد.
8- کمیسیون مى توانند در صورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه آن را اعالم نماید.

9- سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد خوددارى نماید سپرده 
وى به نفع شهردارى ضبط و از نفر بعدى دعوت بعمل خواهد آمد بدیهى است چنانچه نفرات دوم و سوم نیز ظرف مدت مقرر پس از ابالغ شهردارى حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
10- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده دراسناد مناقصه مندرج است.

11- پیشنهاد دهندگان مى بایستى رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف، مدارك شرکت کننده (کپى شناسنامه و کارت ملى) را در پاکت (ب) و پیشنهاد خود را در پاکت 
(ج) قرار دهند.

چاپ دوم: 1401/6/10 چاپ اول: 1401/6/3 

مساحت (حدود)مبلغ سپرده (ریال)قیمت کل در سال (ریال)قیمت پایه هر ماه (ریال)وضعیتمحل مورد مزایدهردیف

13/000/000156/000/0007/800/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب ابتداى خیابان خدمات شهرى1

9/000/000108/000/0005/400/00025محل استقرار کیوسک کیف و کفشمحوطه بوستان گالب ابتداى خیابان گل آذین2
11/000/000132/000/0006/600/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب روبروى بخشدارى3
8/000/00096/000/0004/800/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب جنب شهر بازى4
11/000/000132/000/0006/600/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب نبش خیابان گل آذین5
10/000/000120/000/0006/000/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب روبروى انبار تعاونى6
8/000/00096/000/0004/800/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىابتداى خیابان مسکن مهر سردشت7
10/000/000120/000/0006/000/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب جنب بوستان حافظیه8

شناسه: 1370377مجتبى ولى پناه- شهردار قمصر
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معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهـان بـه موکـب داران اعزامـی از ایـن 
اسـتان و زائـران بـرای حضـور در همایـش 
اربعین توصیـه کرد کـه دسـتور العمل های 
بهداشـتی در زمینـه پیشـگیری از ابتـا به 
کرونا و شـیوع بیمـاری وبا را جـدی بگیرند 
و تزریـق واکسـن کرونـا را بـه پایگاه هـای 

مـرزی موکـول نکنند.
• تزریـق دوز یادآور از مسـائل مهم 

و الزامات در پیشگیری
حمید گلـه داری بـا تاکید بر حفظ سـامت 
جسـمانی برای تـوان سـامت معنـوی در 
اربعین افزود: یکی از مسـائل مهم و الزامات 
در پیشـگیری از ابتـا بـه کرونـا در سـفر 
اربعین دریافت ُدز یادآور واکسـن کروناست.

• همه واکسـن ها مورد تأیید کشور 
عراق است

تمـام  اکنـون در  اظهـار داشـت:  وی 
مراکـز خدمـات جامـع سـامت شـهری و 
روسـتایی، پایگاه های سـامت و خانه های 
بهداشـت اسـتان ۲ نوع واکسـن سـینوفارم 
و پاسـتوکووک موجـود اسـت کـه ایـن 
واکسـن ها مـورد تأیید کشـور عراق اسـت.

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهـان بـه موکـب داران و زائـران توصیه 
کرد کـه تزریق واکسـن را به دلیـل عوارض 
و حساسـیت های احتمالـی از اکنـون انجام 

دهنـد.
وی همچنیـن بـا تاکید بـر رعایـت موازین 
بهداشـتی در زمینـه پیشـگیری از ابتـا به 
کرونا گفت: اسـتفاده از ماسـک و شسـت و 
شـوی دسـت ها در طول سفر بسـیار الزم و 

ضـروری اسـت.
گلـه دار افـزود: امسـال در ۵۰ موکـب 
پرجمعیـت اسـتان اصفهـان، کارشناسـان 
بهداشـت محیـط مسـتقر می شـوند و بـر 
موضوع رعایت مسائل بهد آشـتی و درمانی 

نظـارت دارنـد.
•موکـب داران داروهـای مـورد نیاز 
را بـه کمیتـه درمـان سـتاد اربعین 

اسـتان اعـام کنند
وی با اشـاره به امـکان انتقال دارو از سـوی 
جمعیـت هال احمـر گفـت: موکـب داران 
داروهای مورد نیـاز خود را به کمیتـه درمان 
سـتاد اربعین اسـتان اعام کنند تـا از طریق 
هـال احمـر بـرای تأمیـن و انتقـال آنهـا 

اقدام شـود.
رییس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین 
اسـتان اصفهان همچنین با اشـاره به شیوع 
بیماری وبا در کشـور عراق به موکـب داران 
و زائـران توصیـه و تاکیـد کـرد کـه درصدد 
تأمیـن آب بسـته بندی و شسـت و شـوی 
مواد غذایی و سـبزی ها با آب سـالم باشـند.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه سـرعت انتقـال 
سـویه جدیـد کرونـا تـا حـد ۱۸ نفـر گفت: 
زائـران بایـد در زمـان برگشـت اگـر دارای 
عائـم سـرماخوردگی و گوارشـی بودنـد تا 
حداقل پنج روز نسـبت به قرنطینه خوداقدام 

کننـد.
به گـزارش ایرنـا، امسـال ۱۴۸ موکب از 
اسـتان اصفهـان در همایـش بین المللی 
خدمت رسـانی  ئـران  زا بـه  اربعیـن 

. می کننـد

موکب داران اربعین 
تزریق واکسن را به مرز 

موکول نکنند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان:

نائـب رئیـس انجمـن انبـوه سـازان اصفهان 
گفـت: سـاخت ۱۵ هـزار واحـد مسـکونی از 

طرح نهضـت ملی مسـکن این اسـتان از روز 
چهارشـنبه و توسـط انبوه سازان ارشـد و پایه 

یک آغـاز شـد. سـید کریـم داوودی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشـت: بر اسـاس توافقات 
انجـام شـده، انبـوه سـازان اسـتان اصفهـان 
ایـن واحدهـا را در شـهرهای بهارسـتان، 
مجلسـی و فوالد شـهر خواهند سـاخت. وی 
با اشـاره بـه برگـزاری جلسـه ای بـا مدیرکل 
راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان، مدیرعامل 
شـرکت عمـران بهارسـتان و انجمـن انبـوه 
سـازان اصفهـان ادامـه داد: زمین هـای طرح 
نهضت ملی مسـکن از سوی شـرکت عمران 
بهارسـتان بـه هشـت انبوه سـاز برتر اسـتان 
اصفهـان جهت آغـاز سـاخت و سـاز تحویل 
شـد. نائب رئیس انجمن انبوه سـازان اسـتان 
اصفهـان اظهـار داشـت: در صورت تسـهیل 
مشـکات و سـاز و کارهـای اداری، پیـش 

بینی می شـود که ایـن واحدهـا یـک و نیم تا 
۲ سـال آینده به متقاضیان تحویل داده شـود.

نهضـت ملی مسـکن طـرح دولت سـیزدهم 
بـرای خانـه دار کـردن مردم اسـت کـه درآن 
سـهم اسـتان اصفهـان سـاخت ۲۰۳ هـزار 
واحد در چهار سـال اعام شـده اسـت. استان 
اصفهـان با بیـش از ۴۲۳ هـزار نفـر متقاضی 
از نظرمیـزان ثبـت نـام درطرح نهضـت ملی 
مسـکن پس از تهـران بعنوان دومین اسـتان 

کشـور است.
مهم تریـن هـدف ایـن طـرح برنامه ریـزی 
بـرای تولیـد یـک میلیـون مسـکن در سـال 
اسـت و در اُفـق چهـار سـاله، دولـت ُمصمم 
به ایجـاد چهـار میلیـون واحـد مسـکونی در 

کشـور اسـت.

مصوبـه تخصیـص اعتبـار بـرای جبـران 
خسـارات ناشـی از سـیل و طوفـان در 
برخی شهرسـتان های اسـتان اصفهان با 
امضـای معـاون اول رئیس جمهـور اباغ 
و قرار شـد ۹۰ میلیـارد ریال بـرای جبران 
خسـارت به اماکن مسـکونی این اسـتان 

اختصـاص یابد.
هیـات وزیـران بـا توجـه بـه بـارش برف 
سـنگین و وقـوع سـیل و آبگرفتگـی و 
طوفـان در دی و اسـفند سـال گذشـته 
و ۲ مـاه نخسـت امسـال در برخـی از 

شهرسـتان های اسـتان اصفهان، مصوب 
کـرد مبلـغ ۹۰ میلیـارد ریـال بـه منظـور 
جبـران خسـارت بـه اماکـن مسـکونی 
تأسیسـات  و  روسـتایی(  و  )شـهری 
زیربنایـی )راه و ابنیه، خطـوط آب و برق، 
گاز و تلفـن( در اختیـار دسـتگاه های 
اجرایـی ذی ربـط قـرار گیـرد تـا برابـر 
قوانیـن و مقـررات مربـوط هزینـه شـود.

همچنیـن بـا تصویـب دولـت، مبلـغ ۷۶ 
میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون ریـال تسـهیات 
بانکـی ارزان قیمـت )بـا سـود و کارمـزد 

۴ درصـد در مناطـق روسـتایی و ۵ درصد 
در مناطـق شـهری( بـه منظـور جبـران 
خسـارات مذکور، بـا ضمانـت زنجیره ای 

پرداخـت می شـود.
براسـاس مصوبـه فـوق، بنیـاد مسـکن 
انقـاب اسـامی و سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی اسـتان اصفهـان موظـف 
شـدند گزارش عملکرد ایـن تصویب نامه 
را در مقاطـع زمانـی سـه ماهـه بـه 
سـازمان های برنامـه و بودجـه کشـور و 

مدیریـت بحـران کشـور ارسـال کنـد.

نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:

آغاز ساخت ۱۵ هزار واحد از طرح نهضت ملی مسکن

رئیس دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی اسـتان اصفهان 
با تاکیـد براینکـه مهارت آموزی نیـاز جامعه امروز اسـت، 
گفت: کشـورهای توسـعه یافته به موضوع مهارت آموزی 
توجـه ویـژه داشـته اند و جوانـان خـود را بـه این سـاح 

مجهـز کرده انـد.
بهـزاد رضایـی، در نشسـت خبـری در مرکـز آمـوزش 
مهد قـرآن کریم و والیـت اسـتان اصفهان، اظهـار کرد: 
دانشـگاه جامع علمـی کاربـردی در کنار دانشـگاه فنی و 

حرفه ای مشـغول ارائه آموزه های مهارتی به دانشجویان 
عاقه منـد بـه مهارت آمـوزی اسـت.

وی با بیـان اینکه در دانشـگاه علمـی کاربردی بـه دنبال 
تبلیغ و کسب درآمد نیستیم، گفت: سـعادت هر جامعه ای 
در گـرو کسـب مهارت هـای مـورد نیـاز جامعـه اسـت 
که توسـعه کشـور را در پـی خواهد داشـت. متاسـفانه در 
سـال های گذشـته در آموزش رشـته های مهارتی غفلت 
شـده که ایـن غفلت منتـج بـه آسـیب های بسـیاری در 
سـطح جامعـه شـده اسـت. کشـورهای توسـعه یافته به 
موضـوع مهارت آمـوزی توجـه ویـژه داشـته اند و جوانان 

خود را بـه ایـن سـاح مجهـز کرده اند.
رضایـی، بزرگ تریـن سـرمایه هـر کشـور را سـرمایه 
انسـانی معرفی کرد و افـزود: جامعـه باید به سـمت ارائه 
آموزه هـای مهارتی که بیشـترین بازدهی را دارند، سـوق 
داده شـود. در گذشـته آمـوزش مهـارت در خانواده هـا 
به صـورت انتقـال دانـش و بـه شـیوه سـینه به سـینه در 
نسـل های مختلف وجود داشـت، امـا اکنـون در دهکده 
جهانـی باید کسـب و کارهـا را بـر اسـاس نیازهـای روز 

جامعـه توسـعه دهیم.
رئیس دانشـگاه جامع علمی کاربردی اسـتان اصفهان با 

تاکید براینکـه معرفی رشـته های مهارتی باید در دسـتور 
کار باشد، تصریح کرد: بر اسـاس آمار موجود، خوشبختانه 
تعـداد افـرادی کـه پـس از تحصیـل در دانشـگاه علمی 
کاربـردی وارد بـازار کار می شـوند، آمـار خوبـی اسـت. 
درحـال حاضـر یکـی از نیازهـای روز بـازار، رشـته های 
آی تـی و بازاریابـی اسـت کـه پذیـرش دانشـجو در این 
رشـته ها و در مراکـز مختلـف اسـتان اصفهـان انجـام 

می شـود.
رضایـی بـه تغییـر نگـرش جامعـه بـه سـمت یادگیری 
رشـته های مهارتی اشـاره کـرد و افـزود: در حـال حاضر 
اسـتقبال از رشـته های مهارتی بیشـتر شـده و بر اسـاس 
آمـار حـدود ۵۰ درصـد از دانش آمـوزان بـرای تحصیل، 
هنرسـتان های فنی وحرفـه ای و کارودانـش را انتخـاب 
می کنند و تنهـا حـدود ۶ درصد به سـمت رشـته ریاضی 
می رونـد. همچنین بر اسـاس آمار، تعـداد ۲۳ هـزار نفر از 
هنرسـتان های کار و دانش و فنی و حرفـه ای در اصفهان 
فارغ التحصیـل می شـوند کـه البتـه حـدود پنج یا شـش 
هزار نفـر جذب دانشـگاه های علمی کاربردی می شـوند.

وی با تأکید براینکه دانشـگاه جامع علمـی کاربردی باید 
بتوانـد فعالیت هـای خـود را در سـطح جامعـه بـه خوبی 

معرفی کنـد، خاطرنشـان کـرد: از سـویی رسـانه ها باید 
با فرهنگ سـازی، توجـه خانواده ها را به سـمت تحصیل 
در رشـته های مهارتـی افزایـش دهنـد. در حـال حاضـر 
انتظار داریـم از طریـق تفاهم نامه بـا آمـوزش و پرورش، 
دوره هایـی بـرای آشـنایی بـا نظام هـای مهارتی داشـته 

باشـیم.
رئیس دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی اسـتان اصفهان 
تاکید کـرد: یادمان نـرود رشـته های مهارتـی را برای چه 
دنبال می کنیـم؛ رشـته های مهارتی بایـد در کنار محیط 
کار آموزش داده شـوند. در کشـور صنعتی و موفقی مانند 
آلمان، ۷۰ درصد افـراد پس از دیپلم به کالج هـا و مدارس 
مهارت آمـوزی و ۲۰ تـا ۳۰ درصـد بـه سـمت دانشـگاه 
می روند کـه این روند در کشـور مـا برعکس اسـت و نیاز 

به اصـاح دارد.
به گـزارش ایسـنا، رضایـی بابیان اینکـه درحـال حاضر 
تعداد ۱۱ هزار و ۲۰۰ دانشـجو در ۲۲ مرکز استان اصفهان 
مشـغول به تحصیل هسـتند، گفت: برای سال تحصیلی 

جدید ظرفیت بیـش از ۲۰ هزار دانشـجو فراهم اسـت.
عباس تاتایـی, نماینده شـورای هم اندیشـی و تبادل نظر 
مراکز آمـوزش علمـی کاربـردی اسـتان اصفهـان نیز با 

بیان اینکه قـرار بـود در برنامه ششـم توسـعه، ۳۰ درصد 
آموزش ها مهارتی باشـد، اظهار کرد: متاسـفانه ۱۳ درصد 
آن محقق شـده اسـت. این عدم تحقق، به دلیل ناآگاهی 

و همخوان نبـودن آموزش هـا با نیاز صنعت اسـت.
عبدالرضـا طیـاری، رئیـس مرکز علمـی کاربـردی خانه 
کارگر اصفهان نیز با بیان اینکه در گذشـته مهارت بیشتر 
از علم بـود، اظهار کرد: درحـال حاضر دانش بـدون توجه 
به مهـارت آمـوزش داده می شـود که موجب فاصلـه ما با 
کشـورهایی که این دو را در کنار هم داشـتند، شده است. 
مهـارت در کنار دانش الزمـه جامعه جدید اسـت و اکنون 
بایـد بپذیریم کـه راهی جز ایـن نیسـت و ایـن دو باید در 

کنار هم باشـند.
ابراهیـم یـزدی، رئیـس مرکـز علمـی کاربـردی مهد 
قرآن کریـم و والیت بـا بیان اینکـه این موسسـه عام 
المنفعـه در راسـتای برطـرف کـردن نیازهـای قرآنی 
جامعـه شـکل گرفته اسـت کـه در ۹ رشـته شـامل ۶ 
رشته کاردانی و ۳ رشته کارشناسـی دانشجو می پذیرد. 
در ایـن مرکـز رشـته ها بـر اسـاس نیـاز جامعـه قرآن 
تعریف شـده اسـت. به زودی نیز مرکـز نـوآوری قرآن 

راه انـدازی می شـود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان:

مهارت آموزی، نیاز جامعه امروز است

وی با بیان اینکه مسجد در صدر اسام محلی برای اجتماع مسلمانان در امور دینی 
و اجتماعی، محل مشورت مردم با ولی خدا، محل قضاوت، پیگیری امور اقتصادی و 
اجتماعی، اعام جهاد و اجتماع مسلمانان، اطاع رسانی، آموزش و تربیت دینی بود، 
اضافه کرد: مسجد النبی )ص( در مدینه به عنوان مرکز برنامه ریزی، سیاستگذاری 
و مدیریت فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی در زمان رسول اعظم )ص( و 
مسجد کوفه به عنوان محلی برای اجرای قانون، قضاوت و مشورت، بصیرت 
آفرینی سیاسی در زمان حضرت علی )ع(، ۲ الگوی اصلی برای نقش آفرینی 

مسجد در صدر اسام است.
جانشین سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان ادامه داد: عاوه بر این الگوها با 
نگاهی به نقش مسجد در عصر دوره های مختلف اسامی مشاهده می شود همواره 
مراکز اقتصادی مثل بازار، مراکز علمی و آموزشی مثل مدارس و مکتب خانه ها، 
مراکز بهداشتی مثل حمام ها، مراکز ورزشی مثل زورخانه ها و ذکرخانه ها، مرکز 
ارائه خدمات اجتماعی مثل خیریه ها و موقوفات و حتی دارالحکومه ها در مجاورت 
با محوریت مساجد بنا می شده است که نمونه بارز آن در معماری عصر صفویه در 

میدان امام )ره( با محوریت مسجد امام )ره( مشاهده می شود.
وی به نقش مساجد در دوران انقاب اسامی و دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: 
مساجد در دوران انقاب کانون مبارزه و آموزش و پرورش فکری و سیاسی بودند 
و در دوران دفاع مقدس نیز مراکزی برای بسیج نیروهای مردمی، آموزش، 

جمع آوری کمک های مردمی و پشتیبانی از جبهه های حق علیه باطل بودند.
سرهنگ عمومهدی با تاکید بر اینکه امروز نیز الزم است مساجد به عنوان 
قطب های فرهنگی، معرفتی، بصیرتی و معنوی و خدمت رسانی در راستای 
گره گشایی از مشکات مردم نقش آفرینی کند، ابراز داشت: عبادت تنها به اقامه 
نماز نیست بلکه همه فعالیت های فرهنگی، معرفتی، بصیرتی و خدمت رسانی به 

نوعی عبادت است.
وی به نقش ارکان مسجد اعم از امام جماعت، هیأت امنا، هیأت مذهبی، بسیج و 
کانون فرهنگی در برنامه ریزی مناسب برای ایجاد شور و نشاط دینی در مسجد، 
گفت: امروز مسجد طراز انقاب اسامی، مسجدی است که در حل امور مردم و 
مسلمین، حل مشکات، رفع نیازها و محرومیت ها برای نیازمندان پیشگام است 
و قطعاً چنین مساجدی پر جمعیت و نمازگزاران عاوه بر شرکت در نماز جماعت، 
برگزاری مراسم سوگواری ائمه اطهار )ع(، برگزاری جشن، انجام امور خیریه را نیز 

در دستور کار دارند.
جانشین سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان افزود: الزم است امروز نیز در 
شهرسازی به ویژه در شهرهای جدید با نگاه محله محوری و مسجد محوری، مراکز 
علمی و آموزشی مانند مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی مانند درمانگاه ها و مراکز 

اجتماعی مانند دفترهای مشاوره با محوریت مسجد بنا شوند.
وی با اشاره به فعالیت سه هزار پایگاه بسیج محات خواهر و برادر در استان 
اصفهان، ابراز داشت: این پایگاه ها برنامه های مختلفی در حوزه های مذهبی، 
فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و آموزشی، برپایی کاس های قرآن، کاس های 

معرفتی و بصیرتی، حلقه های صالحین، دفاعی و امنیتی اجرا می کنند.

جانشین سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
از فعالیت سه هزار پایگاه بسیج در مساجد استان 
اصفهان خبر داد. سرهنگ پاسدار مرتضی عمومهدی 
در جمع خبرنگاران، با گرامی داشت روز جهانی 
مسجد با بیان اینکه این مکان مقدس در فرهنگ 
اسامی ظرفیتی بزرگ برای گره گشایی از مشکات 
مسلمانان و رفع حوائج مردم است، اظهار داشت: 
متأسفانه برخی با نگاه تنگ نظرانه مسجد را صرفاً 
محلی برای نیایش و عباداتی چون نماز می دانند 
در حالی که مسجد ظرفیتی برای عبودیت، خدمت، 
مردم،  به  کمک رسانی  خیریه ای،  فعالیت های 

گره گشایی و رفع نیازمندی های مردم است.

۳۰۰۰ پایگاه بسیج در 
مساجد اصفهان فعال است

 جانشین سپاه صاحب الزمان )عج(
استان اصفهان:

گزارش روز

مدیرعامـل شـرکت آبفـای اسـتان 
اصفهان بـه ایثـار خانواده های اسـرا 
در دوران اسـارات پرداخـت و افـزود: 
از رشـادت های خانواده های آزادگان 
نیـز نبایـد بـه راحتی گذشـت کـه با 
فـداکاری و سـختی فـراوان ایـن 
دوران را گذراندنـد و بایـد همـه مـا 
بایـد قـدردان زحمـات آنها باشـیم.  
چندی پیـش و به مناسـبت سـالروز 
بازگشـت غرورآفریـن آزادگان بـه 
کشـور بـا حضـور مدیرعامـل، از ۲۰ 
نفر از آزادگان آبفای اسـتان اصفهان 

تجلیـل بـه عمـل آمد.
مدیرعامـل آبفـای اسـتان اصفهان 
اختصاصـی  نشسـت  اولیـن  در 
بـا آزادگان شـاغل و بازنشسـته 
شـرکت گفـت: رهبر معظـم انقاب 
آزادگان را بهتریـن سـربازان انقاب 
عنـوان کرده انـد و فرموده انـد کـه 
لحظـه لحظـه دوران اسـارت شـما، 
صدقه اسـت و فعـاالن صنعـت آبفا 
بـا الگـو بـرداری از ایثارگری هـا و 
مجاهدت هـای سـربازان وطـن و 
مقاومـت اسـیران در دوره اسـارت، 
سـعی در سـقایی هـر چـه بهتـر بـه 

مـردم دارنـد.
و  خاطـرات  اکبریـان  حسـین 
دوران  در  آزادگان  تجربیـات 
اسـارت را نقشـه راه مناسـبی برای 

خدمـات رسـانی هـر چـه بهتـر بـه 
مـردم دانسـت و اظهـار داشـت: بـا 
آگاهـی از چگونگـی مقاومـت و 
پایمردی آزادگان در شـرایط سخت 
دوران اسـارت، هـر گونـه تهدیـد 
و محدودیتـی در زمینـه خدمـات 
رسـانی بـه مـردم را بـه فرصـت 

می کنیـم. تبدیـل 
وی حضـور در جمـع آزادگان را یکی 
از اولویت ها برشـمرد و اظهار داشت: 
فعاالن صنعت آبفا در تاش هسـتند 
از شـما دالورمـردان کـه بـا وجـود 
شرایط بسیار سـخت و شکنجه های 
بسـیار در دوران اسـارت نـه تنهـا از 
آرمان های انقاب دسـت نکشیدید، 
بلکه با قـدرت از آن دفـاع کردید و به 
تبلیـغ و تبییـن آرمان هـای مقـدس 
نظام جمهـوری اسـامی پرداختید، 

تبعیـت کنند.
مدیرعامـل شـرکت آبفـای اسـتان 
اصفهان بـه ایثـار خانواده های اسـرا 
در دوران اسـارات پرداخـت و افـزود: 
از رشـادت های خانواده های آزادگان 
نیـز نبایـد بـه راحتـی گذشـت کـه 
بـا فـداکاری و سـختی فـراوان این 
دوران را گذراندند و بایـد همه ما باید 

قـدردان زحمـات آنها باشـیم.
اکبریـان ادامـه داد: امـروز دور هـم 
جمـع شـده ایم تـا مجاهدت هـا و 

جهـاد ایثارگونه شـما را بـرای حفظ 
و اعتای عزت، عظمت و اسـتقال 
ایران اسـامی ارج نهیم. امید اسـت 
همـه مـا بتوانیـم رهـروان صدیـق 
و سـربازان فـداکار بـرای ولـی امـر 
مسـلمین و حضرت ولی عصر )عج( 

باشـیم.
پیگیـری  و  هماهنگـی  مسـئول 
امـور ایثارگـران شـرکت نیـز گفت: 
آزادگان آبفـای اسـتان اصفهـان بـه 

رغـم اینکـه در دوران اسـارت از نظر 
جسـمی و روحـی آسـیب بسـیاری 
دیـده بودنـد، امـا همـواره بـه لحاظ 
بهتریـن  جـز  کاری  و  اخاقـی 
نیروهای شـرکت به شـمار می آیند.

سـید جـواد قاضـی عسـکر ضمـن 
تعریـف بخشـی از خاطـرات دوران 
اسـارت خـود افـزود: صبـوری، 
اسـتفامت و ایسـتادگی در برابـر 
نامایمات، مهم تریـن و اصلی ترین 

درسـی اسـت کـه از دوران اسـارت 
می تـوان آموخـت و در زندگـی پیاده 

کـرد.
الزم بـه یـادآوری اسـت: در ایـن 
نشسـت اختصاصـی مدیـر عامـل 
بـا آزادگان آبفـا، هـر کـدام از آنها به 
ذکـر خاطـرات دوران دفـاع مقدس 
و اسـارت خـود پرداختنـد کـه چراغ 
راهـی بـرای صنعـت گـران آبفـا 

می شـود. محسـوب 

تجلیل از آزادگان شاغل و بازنشسته آبفای استان اصفهان
به میزبانی شرکت آبفای استان اصفهان انجام شد:
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مدیـر روابـط عمومـی باشـگاه سـپاهان گفـت: تـور گردشـگری و بازدیـدی 
ورزشـگاه بـزرگ نقش جهـان بـرای عمـوم برگـزار می شـود.

ورزشـگاه نقش جهان، ورزشـگاهی چندمنظوره بـا گنجایش ۷۵ هزار تماشـاگر 
اسـت کـه دومیـن ورزشـگاه بـزرگ ایـران و اسـتانداردترین ورزشـگاه پس از 
انقاب اسـامی به شـمار می رود. ایـن ورزشـگاه کـه از سـال ۱۳۷۲ به همت 
اداره کل ورزش و جوانـان و فوالد مبارکه سـاخته شـده، در قراردادی ۴۵ سـاله 
به باشـگاه سـپاهان واگذار شـد کـه در دو فصل اخیر بـه دلیـل محدودیت های 

کرونایی تنهـا ۳۰ درصد جایگاه تماشـاچیان ورزشـگاه پر شـده اسـت.

از سـوی دیگر با توجه به ممنوعیـت حضور تماشـاچیان بانو در مسـابقات لیگ 
برتر آقایـان، تقریبـاً اکثـر بانـوان اصفهانی تاکنـون پا بـه این ورزشـگاه عظیم 
نگذاشـته و تونل معروف و نمایشـگاه افتخارات سـپاهان را از نزدیک ندیده اند.

حاال مدیر روابط عمومی باشـگاه سـپاهان خبر از برگزاری تور گردشـگری این 
مجموعه ورزشـی می دهد.

محمدصـادق میرصالحیـان در گفت وگو با ایسـنا، اظهـار کرد: تور گردشـگری 
ورزشـگاه بزرگ نقش جهان روز پنج شـنبه، سـوم شـهریورماه رأس ساعت ۱۰ 

صبح برای عمـوم شـهروندان برگزار خواهد شـد.

وی افـزود: عاقه منـدان بـه شـرکت در این تـور گردشـگری می تواننـد برای 
www. ثبت نـام بـه وب سـایت باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان بـه نشـانی

sepahansc.com مراجعـه کننـد. مدیـر روابـط عمومـی باشـگاه سـپاهان 
دربـاره برنامه هـای ایـن تـور، توضیـح داد: بازدیـد از ورزشـگاه بزرگ نقـش 
جهان، موزه افتخـارات، تاالر مشـاهیر و تاالر افتخـارات فوتبال بخشـی از این 
تور گردشـگری را شـامل می شـود. میرصالحیان خاطرنشـان کرد: شـرکت در 
تور گردشـگری ورزشـگاه نقش جهـان بـرای عمـوم آزاد و هزینـه آن ۵۰ هزار 

تومان اسـت.

برگزاری تور 
بازدید از ورزشگاه 
نقش جهان

مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان 
خبر داد:

خبر روز
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 توسط معاون اول رییس جمهور
برای استان اصفهان ابالغ شد:

تخصیص ۹۰ میلیارد 
ریال به جبران 
 خسارات ناشی
از سیل
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شهرستان

Isfahan News

رئیـس اداره منابع طبیعی شهرسـتان 
ریزگردهـا  درصـِد  گفـت:  گلپایـگان 
در هـوای گلپایـگان زیـاد اسـت و در 
آینـده یکـی از کانون هـای ریزگـرد 

کشـور ایـن شـهر خواهد شـد.
مهـدی رمـدان در گفت وگو با ایسـنا 
بـا بیـان اینکـه گلپایـگان و شـهرضا 
اضافـه  بیابانـی  شهرسـتان های  بـه 
اظهـار کـرد: دشـت شـمال  شـدند، 
بـا ۷ هـزار و ۱۰۰ هکتـار مسـاحت 
اسـت.  گلپایـگان  بیابانـی  منطقـه 
گلپایـگان دچـار ریزگـرد شـده کـه 
از دشـت شـمال بـه سـمت گلشـهر 
می کنـد. طـی  گلپایـگان حرکـت  و 
مکاتباتی که با مرکز اسـتان داشـتیم 
برایشـان باورپذیر نبود کـه گلپایگان 
منطقـه بیابانـی داشـته باشـد و نهایتًا 
طـی بازدیدهایـی کـه انجـام دادنـد 
تأییـد کردنـد کـه گلپایـگان ریزگـرد 
دارد و در آینـده یکـی از کانون هـای 
ریزگـرد کشـور و اسـتان خواهد شـد 
و از اکنـون باید پیشـگیری های الزم 

را انجـام داد.
اسـتاندار  ادامـه داد: طـی سـفر  وی 
صـدد  در  گلپایـگان  بـه  اصفهـان 
جـذب اعتبـار تهیـه طـرح مطالعاتـی 
بـرای دشـت شـمال بودیـم کـه جز 
مصوبـات هـم قـرار گرفـت و اکنون 
حـدود  و  تهیـه  حـال  در  آن  طـرح 
۷۰ درصـد پیشـرفت داشـته اسـت و 
بعـد از تصویـب ایـن طـرح، از محل 
هـم  گلپایـگان  بیابـان،  اعتبـاراِت 

شـد. خواهـد  بهره منـد 
رئیـس اداره منابع طبیعی شهرسـتان 
گلپایـگان، گفـت: در طـرح مقابلـه با 
ریزگردها در دشـت شـمال، پیشـنهاد 
کاشـت گونه هـای سـازگار بـا محیط 
مانند گزشـاهی را ارائه دادیم. دشـت 
شـمال نیـازی به مالچ پاشـی نـدارد، 
چـرا کـه ایـن روش در مناطقـی کـه 
می شـود.  انجـام  دارد  روان  ماسـه 
همچنیـن دشـت شـمال ماسـه روان 
نـدارد و با کاشـت گونه های سـازگار 
و جنـگل کاری می تـوان  بـا محیـط 
اقدامـات خوبـی در آن منطقـه بـرای 

مقابلـه بـا ریزگردها انجـام داد.
مشـاور  طـرح  پیشـنهاد  افـزود:  وی 
در ایـن بـاره بـه کمیتـه فنی اسـتان 
آنجـا  در  نهایـی  طـرح  و  ارسـال 
تصویـب می شـود و طـرح مطالعاتـی 
تـا پایـان سـال بـه درازا می کشـد و 
در نیمـه دوم سـال آینـده و در فصل 

می شـود. اجرایـی  طـرح  مناسـب 
رمـدان دربـاره طرح هـای آبخیزداری 
 ۶۰ افـزود:  گلپایـگان،  و  گلشـهر 
گلشـهر  آبخیـزداری  طـرح  درصـد 
گلپایـگان  مهـر  مسـکن  منطقـه  و 
تهیـه شـده اسـت و اگـر ایـن طـرح 
کامـل و مصـوب شـود سـال ۱۴۰۲ 
اولیـن اعتبـار اجـرای فـاز اول طـرح 
را دریافـت خواهیـم کـرد و اولویـت 
شـهر  طـرح،  اجـرای  بـرای  اسـتان 
گلشـهر است. طی سـال های گذشته 
بندی در گلشـهر احـداث کرده بودیم 
بـه نام بنـد تیکن کـه در سـیِل اخیر 
گلشـهر را از خطـرات احتمالی نجات 
داد. البتـه اگـر بنـد سـرریز می کـرد 

شـاهد خسـاراتی بودیـم.
رئیـس اداره منابع طبیعی شهرسـتان 
گلپایـگان، یـادآور شـد: تمـام اراضی 
مسـکن مهر مسـکونی و کشـاورزی 
اسـت، ضمن اینکـه حوزه باالدسـت 
مسـکن مهر راهی بـه رودخانه اصلی 
نـدارد و بـا توجـه به خشکسـالی ها و 
پوشـش گیاهـی ضعیـف شـده اگـر 
اراضـی  بـه  شـود  جـاری  سـیالبی 
منطقـه  آن  مسـکونی  و  کشـاورزی 
ایـن  در  می کنـد.  وارد  خسـارت 
منطقـه اجرای سـازه های آبخیزداری 
نیازمند آزادسـازی اسـت و شهرداری 
در ایـن راسـتا بـا مـا همکاری هـای 
سـفر  در  می دهـد.  انجـام  را  الزم 
ریاسـت جمهـوری حـدود ۱۱ میلیارد 
تومـان اعتبـار بـرای منابـع طبیعـی 
گلپایـگان از محـل اعتبارات اسـتانی 
و ملـی در نظـر گرفتـه که بـه تدریج 

بـه ایـن اداره تزریـق خواهـد شـد.

رئیس اداره منابع طبیعی گلپایگان:

گلپایگان، کانوِن ریزگرِد 
کشور خواهد شد

خبر
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و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری شهرسـتان تیـران و کـرون گفـت: یکی 
از هنرهـای مختـص بـه ایـن شهرسـتان در بخـش 
هنرهـای صنایع دسـتی، هنر »زنگوله سـازی« اسـت 

کـه بیـش از هـزار سـال سـابقه دارد.
محسـن مظاهـری در گفت وگـو با ایسـنا دربـاره هنر 
زنگولـه سـازی که جز هنرهای صنایع دسـتی اسـت، 
اظهـار کـرد: هنر زنگوله سـازی که در ایـران مختص 
به شهرسـتان تیران و کرون اسـت، یکـی از هنرهای 
صنایع دسـتی این شهرسـتان اسـت که بیـش از هزار 
سـال در تیران و کرون سـابقه دارد. در قدیم به دلیل 
وجـود گله هـای گوسـفند در اطراف تیـران و کرون و 

شـهرهای مجاور، رشـته زنگوله سـازی در این شـهر 
شـکل گرفته و سـاخت زنگوله در رشـته های متناوب 
از قبیل زنگوله شـتر، گاو و گوسـفند انجام می شـود.

وی افـزود: در حـال حاضـر ۳۰ کارگاه زنگوله سـازی 
در شهرسـتان تیـران و کرون فعال اسـت که کسـب 
برخـوردار  خوبـی  رونـق  از  هنرمنـدان  ایـن  کار  و 
اسـت، بـه طـوری کـه زنگوله هـای تولیـد شـده بـه 
شهرسـتان های همجـوار و سـایر نقـاط ایران ارسـال 

می شـود.
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری شهرسـتان تیران و کرون، گفت: مراحل 
سـاخت زنگوله شـامل ۲۵ تا ۳۰ مرحله اسـت. از نظر 

هنرمنـدان زنگولـه سـاز، زنگولـه صداهـای مختلفی 
دارد کـه بـر اسـاس ضرباتی کـه بر زنگولـه می خورد 
و تعـداد ورِق چکـش خـورده، صداهـای مختلفـی 
تولیـد می کنـد و تنهـا خوِد زنگوله سـازان تشـخیص 
می دهنـد کـه با تولیـد کـدام صـدا آن زنگولـه آماده 

عرضـه بـه بازار اسـت.
سـاخت  مراحـل  تمـام  کـرد:  تصریـح  مظاهـری 
زنگولـه بـا دسـت انجـام می شـود و یـک هنرمنـد 
می توانـد در روز ۷۰ زنگولـه و حتـی بیشـتر تولیـد 
کنـد کـه هنرمنـدان از سـندان و کـوره آهنگـری 
بـرای سـاخت زنگولـه بهـره می برنـد. زنگوله سـازی 
یکـی از رشـته های چلنگـری )آهنگـری( بـوده که از 
قدیم االیـام در تیـران و کـرون رایـج بـوده اسـت. از 
رشـته چلنگـری یک انشـعاب دیگر هم داریـم که در 
سـاخت ادوات دسـتی کشـاورزی مانند داس، چکش، 
چنـگک و ...فعـال بوده انـد و ایـن ابـزار فلـزی که در 
صنایـع مختلف کاربرد دارد از قدیم به شـکل دسـتی 

در تیـران و کـرون تولیـد می شـده اسـت.
وی گفـت: زنگوله هـا در ابعـاد کوچک و بزرگ بسـته 
بـه انـدازه دام تولید می شـوند. بـرای مثـال زنگوله ۳ 
سـانتیمتری برای بره های متوسـط و زنگوله های ۳۰ 
سـانتیمتری برای شـتر تولید می شـود. جنس زنگوله 
از ورق گالوانیـزه اسـت که برش داده می شـود و پس 
از خـم کـردن در کـوره، کالهـک مخصوصـی برای 

آن سـاخته می شـود و داخـل آن حلقـه ای مخصوص 
بـرای تولیـد صدا تعبیه می شـود.

و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری شهرسـتان تیـران و کـرون، افـزود: هـر 
زنگولـه در بـازار بیـن ۱۵ تـا ۲۰ هـزار تومـان بـه 
فـروش می رسـد. بیشـتر زنگوله هـای تولید شـده در 
ایـن شهرسـتان به اسـتان های خوزسـتان، لرسـتان، 
می شـود.  ایـالم صـادر  و  بختیـاری  و  چهارمحـال 
معمواًل واسـطه ها زنگوله هـا را از هنرمندان خریداری 

و بـه اسـتان های مختلـف ارسـال می کننـد.
مظاهـری بـا بیـان اینکـه زنگولـه تولیـد شـده فقط 
بـرای دام کاربـرد نـدارد، یـادآور شـد: برخـی از انواع 
ایـن زنگوله هـا برای تزئینات هم اسـتفاده می شـود و 
حتـی در قدیـم این زنگوله ها به سـنگ های آسـیاب 
هـم  چایخانه هـا  ورودی هـای  در  و  می شـد  بسـته 
بـرای تولیـد صـدا و خبـر دادن آمدن مشـتری نصب 
می شـده اسـت، اما بیشـترین اسـتفاده زنگولـه برای 
دام اسـت تـا چوپانـان با تولیـد صدا بهتـر بتوانند گله 

را ردیابـی کنند.
وی خاطرنشـان کرد: صرفه اقتصادی زنگوله سـازی 
بـرای هنرمنـدان ایـن رشـته مطلوب اسـت، امـا باید 
توجه داشـته باشـیم که در برخی مواقـع تولید زنگوله 
ارتبـاط مسـتقیمی با خشکسـالی دارد و در سـال های 
خشکسـالی کـه حجـم علوفـه و غـذای دام کاهـش 

می یابـد به تبـع آن تولیـد زنگوله نیز تقلیـل می یابد. 
در مواقـع ترسـالی بر تعـداد گله های گوسـفند اضافه 
افزایـش  زنگولـه  سـاخت  درخواسـت  و  می شـود 

می یابـد.
و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری شهرسـتان تیـران و کـرون، گفـت: بعـد 
از مدتـی زنگوله هـا نیـز کهنـه می شـوند و از گـردن 
گوسـفندان می افتنـد و حتـی بـه دلیـل فرسـایش 
زنگ هـای وسـط زنگوله صـدای تولید شـده کاهش 
می یابـد و در نتیجـه زنگولـه قابـل اسـتفاده نخواهـد 
بـود. در ایـن مواقـع درخواسـت زنگوله هـای جدیـد 

افزایـش پیـدا می کنـد.
مظاهـری خاطرنشـان کـرد: بـه صراحـت می توانیم 
بگوییم هنر زنگوله سـازی در ایـران مختِص تیران و 
کرون اسـت و عمومیت آن متعلق به این شهرسـتان 
اسـت و بـه نوعی قطـب صـادرات زنگوله در کشـور 
تیـران و کرون اسـت. اخیراً با اسـتفاده از ریخته گری 
زنگوله هایـی تولید می شـود که به هیـچ وجه کیفیت 
زنگوله هـای دست سـاز را ندارند و این نـوع زنگوله ها 

بیشـتر در قالده سـگ کاربرد دارد.
وی افـزود: هنر زنگوله سـازی از صدها سـال پیش در 
تیـران و کـرون رواج داشـته و بومـی این شهرسـتان 
شـده اسـت و بیشـتر هنرمنـدان زنگوله سـاز بـا طی 
مراحـل قانونـی زیر مجموعه صنایع دسـتی شـده اند.

گزارش

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تیران و کرون:

»زنگوله سازی«؛ هنری هزار ساله در تیران و کرون

سـخنگوی کمیسـیون اقتصادی مجلـس، گفت: کلیـات الیحه 
اجـازه مشـارکت جمهـوری اسـالمی ایـران در افزایـش سـهام 
سـرمایه دور ششـم بانـک توسـعه اسـالمی پـس از بررسـی در 

کمیسـیون اقتصـادی بـه تصویب رسـید.
مهدی طغیانی سـخنگوی کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای 
اسـالمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت، در 
تشـریح کمیسـیون متبـوع خـود، گفت: یکـی از دسـتورکارهای 
امـروز کمیسـیون اقتصادی ادامه بررسـی طرح اصـالح بند )ب( 

مـاده )۳۹( قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده در خصـوص تغییر 
سـهم توزیـع منابـع شـهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشـور 
بـود کـه کلیـات آن مصـوب شـد و جزئیـات آن نیـز مجـدداً در 

کمیسـیون مـورد بررسـی قـرار می گیرد.
نماینـده مردم اصفهان در مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره به 
اینکـه دسـتور کار بعـدی نشسـت کمیسـیون اقتصادی بررسـی 
الیحـه اجـازه مشـارکت جمهـوری اسـالمی ایـران در افزایـش 
سـهام سـرمایه دور ششـم بانک توسـعه اسـالمی بود که کلیات 

آن بـه تصویـب رسـید، ادامـه داد: ایـن افزایش سـهام سـرمایه 
جمهـوری اسـالمی ایران در بانک توسـعه اسـالمی بـه صورت 

اقسـاطی و در بازه ۱۴ سـاله و اقسـاطی اسـت.
ایـن نماینده مـردم در مجلس شـورای اسـالمی، افـزود: الیحه 
پروتـکل تمدیـد موافقتنامـه موقت تشـکیل منطقـه آزاد تجاری 
بیـن جمهـوری اسـالمی ایـران و اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا و 
دولت هـای عضـو نیـز در دسـتور کار کمیسـیون اقتصـادی قرار 

داشـت و مـورد بررسـی قـرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست 
کمیسیون:

کلیات الیحه اجازه مشارکت 
ایران در افزایش سهام سرمایه 
بانک توسعه اسالمی تصویب شد

شهردار کاشان گفت: کاهش ترافیک یکی از مهم ترین دغدغه های مردم است که 
به عنوان اصلی ترین رویکردهای مدیریت شهری در قالب پروژه های زیرساختی تعریف 
شده است. حسن بخشنده امنیه، در نشست شورای اسالمی شهر کاشان، اظهار کرد: 
کالن  و  زیرساختی  پروژه های  اجرای  برای  دوره  این  در  شهری  مدیریت  نگرش 
شهری است و بهترین شیوه از نظر توجیه اقتصادی، قابلیت های اجرایی و مالحظات 
زیست محیطی انتخاب شده است. وی، افزود: تقاطع غیرهمسطح گازرگاه به عنوان یکی 
از پروژه های مهم ترافیکی شهر است که اجرای آن را با توجه به سانحه های رانندگی و 

ترافیک سنگین شهری در این محدوده بسیار مهم و ضروری است.
شهردار کاشان با اشاره به طرح زیرگذر آیت اهلل کاشانی حدفاصل میدان ۱۵ خرداد تا 
چهارراه سلمان، تصریح کرد: یکی از شاخص ها و مالک ها در تأیید طرح اجرایی پروژه، 
موضوع آزادسازی ها بود که با توجه به لزوم عرض ۲۴ متری و در عین حال وجود مراکز 

تجاری متعدد چالشی مهم برای پروژه محسوب می شد.
بخشنده آمینه گفت: انتخاب مشاور جدید و جلسه های مستمر و متمرکز با بررسی الگوها 
و راهکارهای مختلف برگزار شد تا به طرحی دست یافتیم که دغدغه آزادسازی ها را 
به طور کلی رفع کرده و ضمن توجیه اقتصادی، از بهترین شیوه فنی و اجرایی نیز 
برخوردار است. شهردار کاشان افزود: طول زیرگذر آیت اهلل کاشانی ۳.۱ کیلومتر است 
که مالحظات زیست محیطی برای این پروژه در نظر گرفته شده است، به گونه ای که 

اجرای آن کمترین هزینه در این حوزه را به دنبال دارد.
وی اظهار کرد: دهکده سالمت به عنوان پروژه کالن دیگری است که مورد توجه 
مدیریت شهری قرار گرفته است که در کنار سایر طرح ها می تواند آینده ۲۰ ساله و 

چشم انداز شهر را تأمین کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کاشان گفت: ریزش دیوار بر روی چهار کارگر ۲۷، ۲۸، ۳۰ 
و ۳۳ ساله در این شهرستان یک فوتی و سه مصدوم بر 

جای گذاشت.
گفت وگو  در  فدایی  روح اهلل  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
با  تلفنی  تماس  دنبال  به  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با 
آتش نشانی کاشان مبنی بر وقوع حادثه در خیابان جانبازان 
که سه نفر از آنان کارگران اتباع افغانستان بودند، ماموران 
تیم های امداد و نجات ایستگاه شماره چهار و ۶ این سازمان 
به محل اعزام شدند و با تجهیزات مربوطه به نجات آنان 

اقدام کردند.
شده  ساخته  تازه  دیوار  یک  حادثه  این  در  افزود:  وی 

ساختمان در حال ساخت بر روی کارگران فرو می ریزد 
و آنان را محبوس و در این بین یک کارگر ۳۰ ساله فوت 
می کند اما با حضور آتش نشانان، تمامی افراد از زیر آوار 
خارج و تحویل تیم های عملیاتی اورژانس در محل شدند.

وی تصریح کرد: از شهروندان و به خصوص کارفرمایان 
ساختمانی درخواست می شود با رعایت اصول ایمنی در 
همه  در  را  ایمنی  شرایط  تخریب ها،  و  سازها  و  ساخت 
مراحل کار فراهم کنند تا دیگر شاهد حادثه ای از این دست 
نباشیم. پنج ایستگاه آتش نشانی با ۲۷ دستگاه خودروی 

سبک و سنگین در کاشان خدمت رسانی می کند.
کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله نزدیک 

به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

اصفهان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
از وقوع آتش سوزی گسترده در شهرک فرش 

سلیمان صباحی آران وبیدگل خبر داد.
ایرنا  با  گو  و  گفت  در  شیشه فروش  منصور 
افزود: این حادثه به سامانه ۱۲۵ اطالع رسانی 
شد و ستاد فرماندهی به سرعت آتش نشانان را 
همراه با ۱۲ دستگاه خودروی سنگین عملیاتی 
محل  به  آتش نشانان  همراه  به  آتش نشانی 

حادثه اعزام کرد.
وی با بیان اینکه آتش سوزی گسترده در یکی 
از شرکت های فرش آغاز شده که به ۲ شرکت 
داد:  ادامه  است،  کرده  سرایت  هم  همجوار 
تیم های امدادی و اطفای حریق شهرداری های 
شهرستان اران و بیدگل و کاشان و ظرفیت 
آتش نشانی صنایع همجوار برای کنترل حریق 

و پیشگیری از سرایت به واحدهای فرش دیگر 
به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه وزش باد کار را برای اطفای 
برق  کرد:  اضافه  است،  کرده  سخت  حریق 
شهرک صنعتی سلیمان هم برای ایمن سازی 
و اقدامات پیشگیرانه به طور کامل قطع شده 

است.
و  امدادی  نیروهای  تالش  وی،  گفته  به 
همچنان  آتش سوزی  مهار  برای  آتش نشانی 

ادامه دارد.
از  برخورداری  با  بیدگل  و  آران  شهرستان 
بر ۸۰۰ شرکت  افزون  و  ۳ شهرک صنعتی 
تولیدی و جمعیت افزون بر ۱۰۳ هزار نفری در 
فاصله نزدیک به ۶ کیلومتری کاشان و ۲۱۵ 

کیلومتری شمال اصفهان واقع است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای 
اسالمی با طرح سوالی از سه وزیر نفت،  کشور 
و راه علت کاهش سهمیه سوخت خودروهای 

دیزلی درون شهری را جویا شد.
مردم  نماینده  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی در 
سوالی مشترک از سه وزیر نفت،  کشور و راه 
و شهرسازی، علت کاهش سهمیه سوخت 

خودروهای دیزلی درون شهری را جویا شد.
وی با طرح این سؤال؛ از وزیر کشور علت 
دیزلی  خودروهای  سوخت  سهمیه  کاهش 
درون شهری، از وزیر راه و شهرسازی دلیل 
دیزلی  خودروهای  سوخت  سهمیه  کاهش 
برون شهری و از وزیر نفت نیز علت کاهش 
سهمیه سوخت خودروهای دیزلی را خواستار 
شد. سؤال حاجی دلیگانی به این شرح است: 

ماهه  هر  کاهش  دلیل  وزیر  آقای  جناب 
سهیمه سوخت گازوئیل خودروهای دیزلی که 
مسئولیت شبکه حمل ونقل کاال و خدمات را 
برعهده دارند چیست؟ کامیون درون شهری 
که روزانه ۱۲۰ لیتر مصرف سوخت دارد بر چه 
مبنای ۶۰۰ تا ۹۰۰ لیتر برای ۱۵ روز سهمیه 
برون شهری  کامیون  می شود؟  شارژ  آن 
و  می پیماید  را  طوالنی  مسافت  روزانه  که 
مصرف سوخت باالی ۳۵۰ لیتر دارد بر چه 
مبنایی برای ۱۵ روز ۷۰۰ لیتر سهمیه سوخت 
برایش شارژ می شود؟ اقدام به کاهش سهمیه 
سوخت گازوئیل خودروهای دیزلی عالوه بر 
ایجاد خلل در شبکه حمل و نقل کاالها و 
خدمات سبب نارضایتی رانندگان این صنف 
نیز گردیده که ضروریست هرچه زودتر نسبت 

به رفع مشکل اقدام الزم صورت پذیرد.

زیست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست 
دامداران  برای  گفت:  نطنز  شهرستان 
متخلف در بحث چرای دام غیرمجاز در 
مناطق حفاظت شده کرکس نطنز حکم 

قضایی صادر شد.
اکبر عسکریان زاده در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: به منظور اجرای طرح کنترل 
منطقه  در  دام  تعادل  و  دام  خروج  و 
حفاظت شده کرکس نطنز برای دامداران 

متخلف حکم قضایی صادر شد.
در  مرتع  و  دام  تعادل  برای  افزود:  وی 
منطقه حفاظت شده کرکس نطنز نسبت 
فصل  در  موجود  دام های  شمارش  به 
کرکس  شده  حفاظت  منطقه  ییالقی 
دامداران  از  تعدادی  اقدام شد که  نطنز 
شناسایی  غیرمجاز  دام  چرای  متخلف 

شدند.

زیست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست 
شهرستان نطنز، گفت: بعد از شناسایی 
و تنظیم شکایت علیه دامداران متخلف 
و معرفی مراجع قضایی، تاکنون ۶ فقره 
رأی علیه دامداران متخلف صادر شده 

است.
وی تصریح کرد: چند مرتبه به دامداران 
خود  گوسفندان  خروج  برای  متخلف 
نطنز  کرکس  شده  حفاظت  منطقه  از 
تذکر داده شد، ولی به تخلف خود ادامه 
دادند که مجبور به استفاده از ابزار قانونی 

شدیم.
دادگاه  کرد:  خاطرنشان  عسکریان زاده 
قانون   ۴۷ ماده   ۲ تبصره  استناد  به 
تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت این 
جزای  پرداخت  به  را  متخلف  دامداران 

نقدی محکوم کرد.

شهردار کاشان:

 کاهش ترافیک یکی از مهم ترین
دغدغه های شهروندان کاشان است

سخنگوی آتش نشانی کاشان:

ریزش دیوار ساختمان در کاشان یک فوتی و ۳ مصدوم داشت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

آتش سوزی گسترده در شهرک فرش آران و بیدگل
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نطنز خبر داد:

صدور حکم قضایی برای دامداران متخلف 
چرای غیرمجاز در نطنز

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

ایجاد خلل در شبکه حمل و نقل کاالها و خدمات
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: در دو هفته گذشته تمام موارد و شاخص های 
کرونایی شامل بیماران سراپایی، موارد مثبت ابتال و بستری مبتالیان در اردستان افزایشی 

بوده است.
حسن ذبیحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود افزایش بستری های ناشی از ویروس 
کرونا در دو هفته گذشته، میزان درصد تست هایی که افراد می دهند افزایش داشته که 

نشان از حاد بودن وضعیت شهرستان دارد.
وی با بیان اینکه در دو هفته گذشته درصد کرونای مثبت در شهرستان اردستان ثابت و 
حدود ۴۷ درصد بوده است، افزود: در حال حاضر ۱۵ نفر در بخش های کرونایی بیمارستان 
اردستان بستری هستند و در هفته چهارم مردادماه ۲ نفر فوتی کرونایی گزارش شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان، تصریح کرد: در دو هفته گذشته تمام موارد و 
شاخص های کرونایی شامل بیماران سراپایی، موارد مثبت ابتال و بستری مبتالیان در 
اردستان افزایشی بوده و رنگ کرونایی این شهرستان را در وضعیت قرمز قرار داده است.

ذبیحی بر تزریق ُدزهای یادآور تأکید کرد و گفت: با توجه به گزارش های دریافتی ُدزهای 
یادآور در همه کشور تأثیرگذار بوده است. همچنین تمام بیمارانی که نوبت های واکسن 
خود را دریافت کردند دچار بیماری های بسیار خفیف شدند که تأثیر واکسیناسیون را نشان 

می دهد.
وی خاطرنشان کرد: مادران برای تزریق واکسن فرزندان ۵ تا ۱۲ سال خود اقدام کنند تا 
در زمان بازگشایی مدارس که به صورت حضوری انجام می شود سطح ایمنی دانش آموزان 

موجب حفاظت آنها شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان با بیان اینکه مهم ترین عامل در ابتالی یک فرد 
به ویروس کرونا، عدم دریافت واکسن کرونا است، ادامه داد: کسانی که به هیچ عنوان 
واکسن نزدند و یا دوره های واکسیناسیون خود را تکمیل نکردند برای جامعه یک تهدید 
محسوب شده و با وجود اینکه اینگونه افراد دچار ابتالی سخت بیماری می شوند موجب 

گردش ویروس در جامعه می شوند.
ذبیحی اضافه کرد: جهش ویروس کرونا یکی دیگر از مواردی است که از ابتدای بیماری 
تاکنون به نوع های مختلف خود را نشان داده است و تنها راه جلوگیری از مرگ و میر، 
ایمنی افراد و کاهش شدت بیماری، واکسن است. همچنین کاهش شدید عادی انگاری ها 
یکی دیگر از عوامل افزایش ویروس کرونا در جامعه محسوب می شود که بر بحرانی شدن 

اوضاع تأثیر داشته است.
وی درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا در شهرستان اردستان گفت: با تالش 
همکاران ما در مراکز منتخب واکسیناسیون، هم اکنون ۹۴ درصد از جامعه هدف نوبت 
اول واکسن کرونا را دریافت کردند. همچنین ۸۸ درصد نوبت دوم، ۵۷ درصد نوبت سوم 
و حدود ۱۰ درصد از جامعه هدف ُدز چهارم واکسن کرونا را در شهرستان اردستان دریافت 

کرده اند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان در خصوص اجرای محدودیت های کرونا به دلیل 
وضعیت قرمز کرونا، گفت: به هیچ عنوان برنامه ای برای محدودیت های کرونایی در 
وضعیت قرمز اعالم نشده، زیرا نگرشی که وجود دارد این است که مردم باید به زندگی 

عادی خود در کنار کرونا عادت و بتوانند با آن زندگی کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان خبر داد:

افزایش موارد ابتال و بستری بیماران کرونایی در اردستان
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 Tatarstan’s Deputy Prime Min-
ister and Minister of Industry 
and Trade Korobchenko Oleg 
Vladimirovich said the Repub-
lic of Tatarstan is determined 
to expand trade with Iran and 
also play role in the Interna-
tional North South Corridor 
(INSTC).
The official, who is visiting 
Iran on the top of a delegation, 
made the remarks in a meeting 
with Iranian Deputy Transport 
and Urban Development Min-
ister Shahriyar Afandizadeh in 
Tehran on Tuesday.
Addressing the meeting, Afan-
dizadeh elaborated on the 
transportation status of Iran 
and the country’s potentials in 
different transportation fields, 

and expounded upon the de-
tails of the agreements made 
between Iran and Russia in the 
thirteenth meeting of the two 
countries’ transportation com-
mittee for developing transit 
ties.
The Minister of Industry and 
Trade of Tatarstan, for his part, 
announced the establishment 
of logistics centers in Tatarstan 
in order to increase trade with 
Iran through the North-South 
Corridor and Caspian Sea, ex-
pressing Tatarstan’s desire to 
be present and play a role in 
the North-South Corridor.
He also introduced a company 
active in the field of sea and 
road transportation with 5,000 
trucks to be present in the 

North-South corridor.
The delegates from Tatarstan 
also met Head Alireza Peyman, 
the head of Iran’s Trade Pro-
motion Organization (TPO), 
on Saturday, during which 
Vladimirovich said his country 
is eager to benefit from Iran’s 
experience in circumventing 
U.S. sanctions.
“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 delega-
tion,” he noted.
In this meeting, Peyman-Pak 

underlined the industrial and 
oil and gas capacities of the 
Republic of Tatarstan, saying: 
“We are fully ready to devel-
op relations with the Republic 
of Tatarstan. Fortunately, in 
the new era, the relations be-
tween the two countries have 
increased a lot and a suitable 
framework 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 var-
ious Iranian cities will be an 
introduction to the expansion 

of economic relations and will 
create a leap in future com-
mercial and industrial cooper-
ation,” Peyman-Pak said.
The high-ranking trade dele-
gation from Russia’s Republic 
of Tatarstan also visited Tehran 
Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA) on Saturday to at-
tend a business forum aimed 
at exploring opportunities for 
expansion of mutual trade.
The delegation was comprised 
of the representatives of 45 
companies active in a variety 
of areas including oil, gas and 
petrochemicals, transporta-
tion and logistics, aviation, 
food and agriculture, health, 
cosmetics, chemicals, auto-
mobile, construction materials 
and supplies, polymer, invest-
ment, and entrepreneurship. 
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 collabo-
rations.
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.

Tatarstan determined to boost trade with Iran

Iran calls for dialogue 
in Iraq amid political 
crisis
Iran once again has called on Iraqi po-
litical factions to stick to dialogue to 
overcome the current political crisis 
facing Iraq. 
Underlining the need to maintain uni-
ty in Iraq, Iranian President Ebrahim 
Raisi said, “All the main political cur-
rents of Iraq should agree on a way 
out of the existing political problems 
through interactive dialogue.”
The remarks were made in a phone 
call between Ayatollah Raisi and Iraqi 
Prime Minister Mustafa al-Kadhimi on 
Monday. 
President Raisi emphasized the ne-
cessity of implementing the agree-
ments made in relation to the moves 
of the Iraqi government to improve 
the political climate of the region and 
welcomed the acceleration of inter-
active measures following the imple-
mentation of the agreements, accord-
ing to a readout put out by the Iranian 
presidency.
In another part of the conversation, 
President Raisi emphasized the need 
to facilitate the travel of Iranian pil-
grims, especially during the Arbaeen 
ceremony, which the Iraqi prime min-
ister also promised in this regard.
The Iraqi prime minister also empha-
sized that he would personally follow 
the issues related to the presence of 
Iranian pilgrims in the Arbaeen cere-
mony.
During the telephone conversation, 
referring to the role of the Islamic 
Republic of Iran in the region and the 
world, al-Kadhimi emphasized that he 
would continue his efforts to improve 
and raise the level of regional relations 
and cooperation.
Iraq has been racked by a political 
commotion since the October 2021 
parliamentary election which handed 
the Sadrist movement a clear, yet in-
conclusive, victory. 
A few weeks ago, the Sadrists began 
an open-ended sit-in at the Iraqi par-
liament and on Tuesday the expanded 
it to include the Iraqi judiciary, a move 
that prompted al-Kadhimi to cut his 
visit to Egypt and return to Baghdad 
to follow the developments. 
“PM @MAKadhimi cuts short his vis-
it to the Arab Republic of Egypt and 
returns to Baghdad in light of recent 
developments in the country, and 
to follow-up directly the work of the 
security forces in protecting the insti-
tutions of the judiciary and the state,” 
the Iraqi government said in a state-
ment on Twitter. 
It added, “PM @MAKadhimi warned 
that disrupting the work of the judicial 
institution exposes the country to real 
dangers, stressing that the right to 
protest is constitutionally guaranteed 
but with the need to respect state in-
stitutions. PM @MAKadhimi called for 
calm, and for an immediate meeting 
of the leaders of political forces in or-
der to activate the national dialogue 
and defuse the crisis.”
On August 17, the Iraqi prime minister 
issued another statement calling for a 
national dialogue among the country’s 
political factions. This statement came 
after al-Kadhimi’s meeting with most 
Iraqi political leaders. The Sadrist 
movement boycotted the meeting. 
“The participants expressed their 
commitment to the national funda-
mentals, and to finding a solution 
to all crises through dialogue and 
adopting a spirit of brotherhood and 
collaboration in order to preserve the 
unity of Iraq, the security and stabil-
ity of its people, the continuity of the 
constitutional democratic system. 
They emphasized prioritizing the su-
preme national interests and the spirit 
of solidarity among the people of the 
same country to address the current 
political crisis,” the statement said.
It added, “The participants called on 
the brothers in the Sadrist Movement 
to engage in the national dialogue in 
order to put in place mechanisms for 
a comprehensive solution to serve 
the aspirations of the Iraqi people and 
achieve their goals. The participants 
agreed to continue the national dia-
logue in order to develop a legal and 
constitutional road map to address 
the current crisis.”

Iran envoy to 
Baghdad meets 
Amir Abdollahian, 
briefs him on lat-
est developments 
in Iraq 
Iran’s Ambassador to Iraq 
Mohammad Kazem Al Sade-
gh met on Monday with For-
eign Minister Hossein Amir 
Abdollahian, briefing him on 
the latest state of affairs and 
developments in Iraq and ties 
between the two countries.
Al Sadegh also informed 
Amir Abdollahian of meas-
ures and coordination that 
have been made for the pur-
pose of holding the Arbaeen 
rituals, according to the Ira-
nian Foreign Ministry.
In the meeting, the foreign 
minister gave some recom-
mendations and instructions 
to the Iranian ambassador 
on relations with Iraq. Amir 
Abdollahian underlined the 
necessity of making coordi-
nation to hold the Arbaeen 
ceremonies in the best pos-
sible way and thanked the 
precious efforts of the Iraqi 
government and people to 
this end.
Iraq has been grappling with 
a huge crisis since lawmak-
ers of the Sadrist movement 
collectively resigned from 
Parliament and subsequently 
called for a new early elec-
tion. The Sadrist movement 
also staged an open-ended 
sit-in in front of the building 
of Parliament in a bid to pre-
vent the formation of a new 
government. And on Tues-
day, followers of Muqtada 
Sadr, the leader of the move-
ment, held another sit-in in 
front of the Iraqi judiciary.
Iran has called on Iraqis to 
listen to the voice of rea-
son and enter dialogue. In 
mid-August, Iranian Foreign 
Ministry spokesman Nasser 
Kanaani called on Iraqi polit-
ical factions to respect Iraq’s 
constitution and legal institu-
tions amid political mutiny in 
the country.
He said developments in Iraq 
are important to Iran and that 
Tehran is undertaking efforts 
to close the gap between 
Iraq’s political factions.
Speaking at a regular press 
conference, Kanaani said, 
“Iraq’s issues are important 
to us and we closely and me-
ticulously follow this coun-
try’s developments. We are 
trying to help bring the views 
of this country’s political par-
ties closer together through 
[our] positive and construc-
tive contacts with Iraq’s var-
ious political factions.”
He added, “We call on all 
Iraq’s political factions to 
respect the country’s consti-
tution as a national charter 
and safeguard the legal insti-
tutions of the country.” 
Kanaani noted that calm 
and stability in Iraq can be 
achieved through consensus 
among the political factions. 
“Communication with Iraqi 
friends and brothers is con-
tinuous and we have never 
been disconnected and sepa-
rated. It is done through the 
Iranian embassy in Baghdad 
and the exchange of delega-
tions, and this positive and 
constructive communication 
exists,” he stated.
The Iranian ambassador to 
Iraq has been in contact with 
various Iraqi factions as part 
of his efforts to calm the sit-
uation.

Head of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (ICCIMA) 
has said that lack of an efficient roadmap is the main reason for the lack of success 
in the country’s industrial sector.
Gholam-Hossein Shafeie made the remarks in a meeting with members of the Par-
liament’s Special Committee for Production Growth and Development on Tuesday, 
the ICCIMA portal reported.
“Despite the existing problems and challenges, serious efforts have been made for 

the development of the industrial sector, however, the reason for the lack of suc-
cess in this field is the lack of a roadmap that is welcomed by the public,” Shafeie 
said in the meeting.
In addition to the members of the parliament committee, heads of the chambers of 
commerce of various provinces and also the heads of ICCIMA specialized commit-
tees also attended the mentioned gathering.
Speaking at the meeting, Shafeie underlined the need for taking the necessary 
measures for supporting the private sector companies active in the industrial sec-
tor and noted that the government should place more importance on this sector.
He further mentioned the privatization of some of the country’s major industrial 
companies over the past few years and said: “Both the government and the pri-
vate sector are unsatisfied with the outcomes of the privatization programs in the 
country.”
“If the direction is not changed, we cannot hope that a certain transformation will 
happen. It seems that [during the privatization process] government resources are 
handed over to people who are mostly from the government and not the other way 
around,” the ICCIMA head said.
“Our main issue is not lack of financial resources and capital but the allocation of 
the resources; this is a much bigger problem that leads to the waste of resources 
in the country,” he said.
“Currently, if we have a detailed investigation on the country’s industrial units, we 
will see that many of them are in unfavorable conditions,” he regrated.

Lack of efficient roadmap, main reason for industrial stagnation: ICCIMA head

Iranian Deputy Transport and Urban 
Development Minister Kheirollah 
Khademi has said Rasht-Astara rail-
way can be completed within four 
years if the necessary funding is pro-
vided for the project.
Khademi made the remarks in a meet-
ing with a Russian delegation in Teh-
ran on Monday, the portal of Trans-
port Ministry reported.
“From a technical point of view, there 
are no obstacles in the way of imple-
menting the project, and according 
to the similar experience in Qaz-
vin-Rasht railway construction, if the 
necessary resources are provided by 
Russia, this strategic railway will be 
completed within three to four years,” 
Khademi said.
Iranian Transport Ministry hosted a 
meeting with a Russian delegation 
comprised of experts and officials 
from the country’s railways in which 
the two sides discussed conditions 
and methods of participation in the 
construction of the Rasht-Astara rail-
way.
Speaking in this meeting, the Ira-

nian deputy minister emphasized 
the importance of the International 
North-South Corridor (INSTC) as a 
vital transport highway from St. Pe-
tersburg to the ports of Iran and India 
and said: “The North-South Corridor 
connects the countries of Northern 
Europe, Scandinavia, and Russia 
through Iran with the countries of the 
Persian Gulf, the Indian Ocean and 
Southeast Asia, and its completion 

will make the cheapest and fastest 
transit route available to these coun-
tries.”
Referring to the meeting between the 
Iranian President and the Prime Min-
ister of Russia and the emphasis of 
the heads of the two countries on par-
ticipation in the construction of the 
Rasht-Astara railway, Khademi said: 
“This meeting has been held consid-
ering the importance of the operation 

of this rail route for the two countries 
in order to review the conditions of 
cooperation in the field of design and 
implementation and the technical 
specifications of the project.”
The Astara–Rasht–Qazvin railway is a 
transport corridor that connects exist-
ing railways of Russia, Azerbaijan and 
Iran. The project is carried out within 
the framework of the International 
North-South Transport Corridor. The 
purpose of the project is to integrate 
the transport and information routes 
of Russia, Azerbaijan, Iran, and India.
Back in April, Iranian Minister of 
Transport and Urban Development 
Rostam Qasemi said Iran and Rus-
sia had reached an agreement on 
expanding road, rail, sea, and air co-
operation and completing the INSTC.
Qasemi said that during a visit to 
Russia, he had expressed Iran’s read-
iness to exchange experiences and 
export construction materials such 
as cement, stone and tiles to Russia, 
and described the exchange of trade 
delegations in that industry as a way 
to develop cooperation in that regard.

‘Rasht-Astara railway could be completed in 4 years’
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 Iran suffered a 66-65 loss against 
South Korea on Wednesday and 
failed to advance to the 2022 FIBA 
U18 Asian Championship semifi-
nals.
The Iranian team failed to book their 
place in the competition’s semifinals 
and will not participate at the 2023 
FIBA U19 Basketball World Cup.

It was a tough test for the hosts in 
Tehran after that comeback of epic 
proportions they pulled off against 
Japan on Monday.
Mohammad Amini led Iran with 20 
points, 13 rebounds and two as-
sists. South Korea’s Chae Hyung Lee 
earned 16 points, five rebounds and 
four assists.

Iran fail to ad-
vance to 2023 
FIBA U19 Bas-
ketball World 
Cup

TEDPIX gains near-
ly 7,000 points on 
Tuesday

After several days of drop, 
TEDPIX, the main index of 
Tehran Stock Exchange (TSE), 
rose 6,944 points to 1.431 
million on Tuesday.
As reported, over 6.603 billion 
securities worth 39.085 trillion 
rials (about $140 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index rose 
5,374 points, and the second 
market’s index gained 13,111 
points.
TEDPIX rose 20,931 points 
(0.2 percent) in the past Ira-
nian calendar week (ended on 
Friday).
As reported, 40.58 billion se-
curities worth 228.555 trillion 
rials (about $816.267 million) 
were traded through 1.874 
deals at the TSE in the past 
week.
The number and value of trad-
ed securities rose 30 percent 
and 34 percent, respectively, 
while the number of deals 
increased 114 percent in the 
past week from the preceding 
week.

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

Development of 
4 major oil, gas 
fields to begin 
s o o n
Head of National Iranian Oil 
Company (NIOC) has said the 
development projects of four 
major oil and gas fields are 
going to commence on the 
occasion of Government Week 
(August 24-30), IRIB reported.
The executive operations of 
North Yaran, South Yaran, 
and Sohrab oil fields as well 
as Balal gas field in the vicin-
ity of South Pars field in the 
Persian Gulf will start in the 
government week, Mohsen 
Khojasteh-Mehr said on Tues-
day on the sidelines of the in-
auguration ceremony of a gas 
pipeline project.
The official noted that in addi-
tion to the mentioned projects, 
several other oil industry de-
velopment projects will also 
begin during the mentioned 
week.
The desalination plants of 
phases 2 and 3 of South Pars 
gas field, the connecting pipe-
line between site 1 and site 2 
of South Pars which transfers 
gas condensate at a mini-
mal cost, a centralized power 
plant in Asaluyeh and also the 
start of pipe laying operation 
of South Pars phase 16 are 
among the projects that are 
scheduled to go operational 
during Government Week, ac-
cording to Khojasteh-Mehr.
Every year, on the occasion of 
Government Week numerous 
development projects are in-
augurated in various provinc-
es across the country.
This year too, several devel-
opment projects in different 
sectors including oil, gas, 
water, agriculture, infrastruc-
ture, industry, and electricity 
are slated to go operational 
across Iran.

In a meeting between Deputy 
Head of Iran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) Hossein 
Selahvarzi and Mali’s minister of 
trade and industry, the two sides 
stressed the use of barter trade 
for the expansion of economic 
relations between the two coun-
tries.
During the meeting in Mali capi-
tal Bamako, Selahvarzi underlined 
the capacities of the Republic of 
Mali in the agricultural sector, 
especially cotton production, and 
recommended the use of barter 
trade to develop exchanges be-
tween the two countries, the IC-
CIMA portal reported.
Selahvarzi, who visited Mali to 
meet with the officials of the 
country with the aim of expand-
ing trade ties, referred to the 
good political relations between 
the Islamic Republic of Iran and 
the Republic of Mali as well as 
the interest and positive attitude 
of the people of Mali towards Iran 
and said: “these two factors are 
valuable advantages for Iranian 
businessmen and industrialists 
for cooperation and establishing 
businesses in Mali.”
Pointing out that Africa has al-
ways been at the top of Iran’s 
foreign trade and economic rela-
tions development programs, the 
official added: “Iranian govern-
ment and the private sector have 

always been looking for ways to 
develop relations with African 
countries, and in this regard, eco-
nomic cooperation with Mali Re-
public is of special importance.”
Selahvarzi further stated that 
Iran’s capabilities in infrastruc-
ture development and technical 
and engineering services are in 
line with the market needs of the 
Republic of Mali, saying: “Con-
sidering the appropriate quality 
and competitive prices of Iranian 
goods and services, especially in 
the field of technical and engi-
neering services, there is a pos-
sibility of cooperation in various 
fields including the installation 
and operation of textile produc-
tion lines for the optimal use of 
cotton in order to produce fabric 
and clothes.”
Since the economy of the Repub-
lic of Mali is heavily dependent 
on the production and export of 
cotton, this collaboration can also 
contribute to the economic devel-
opment of the country, he added.
In this meeting, the minister of 
industry and trade of the Repub-
lic of Mali referred to the his-
tory of friendship and positive 
political relationship between 
the two countries, saying: “The 
government of Mali supports 
and welcomes the development 
of commercial, economic, and 
investment collaborations with 
Iran.”

Iran, Mali to use barter 
trade to realize business potentials

According to the data released by Chi-
na’s customs administration, the value of 
Iran’s non-oil exports to China reached 
$4.47 billion in the first seven months of 
2022, registering a 23-percent rise year 
on year.
The Islamic Republic exported $3.63 
billion worth of goods to China in Janu-
ary-July 2021.
Based on the mentioned data, Iran and 
China traded $9.67 billion worth of com-
modities in the mentioned six months to 
register a 22-percent increase compared 
to the same period in 2021.
China’s exports to Iran in the first seven 
months of 2022 also grew by 22 percent 
compared to the previous year to reach 
$5.2 billion. The Asian country had ex-

ported $4.26 billion worth of goods to 
Iran in the same period of the previous 
year.
Iran-China non-oil trade stood at $14.8 
billion in 2021, according to China’s cus-
toms administration.
The value of trade between the two coun-
tries during the previous year declined 
by less than one percent in comparison 
to 2020 in which the figure was reported 
to be $14.9 billion.
China’s imports from Iran in 2021 grew 
by more than one percent compared to 
the previous year and reached $6.5 bil-
lion. China imported $6.4 billion worth of 
goods from Iran in 2020.
However, China’s exports to Iran in Jan-
uary-December 2021 fell by about two 

percent to $8.3 billion from $8.5 billion 
in the previous year.
Iran mainly exports foodstuff and agri-
cultural products to China while import-
ing machinery and industrial raw materi-
als, medical equipment, fabrics, and auto 
parts.
China is one of Iran’s main trade part-
ners that has maintained strong trade 
ties with the Islamic Republic despite the 
strict U.S sanctions.
Iran and China officially signed the doc-
ument for 25-year comprehensive coop-
eration in March 2021.
The document was signed between Iran’s 
former Foreign Minister Mohammad Ja-
vad Zarif and Chinese Foreign Minister 
Wang Yi at the Iranian Foreign Ministry.

 An Iranian knowledge-based company has designed and manufactured 
wellhead equipment with metal-to-metal sealing elements for 15,000 
psi working pressures, for the first time in the country, Shana reported.
The dual stem wellhead was unveiled on Tuesday in a ceremony attend-
ed by Oil Minister Javad Oji and Head of National Iranian Oil Company 
(NIOC) Mohsen Khojasteh-Mehr.
The equipment worth 300 billion rials (about $1.1 million) has been 
manufactured by WETCO which is a manufacturer of Wellhead Equip-
ment in Iran, at the order of the National Iranian South Oil Company 
(NISOC).
The design, production, testing, and assembly of wellhead equipment 
has always been one of the goals of the Iranian oil industry, which 
fortunately was realized with the efforts of the country’s experts and 

the support of the NISOC.
The mentioned wellhead is going to be used in the fields operated by 
NISOC in the Maroun region.
The design and manufacturing of the mentioned wellhead have been 
done completely inside the country and by WETCO experts and primary 
tests have been successfully conducted on the equipment in accord-
ance with international standards.
A wellhead is a component at the surface of an oil or gas well that pro-
vides the structural and pressure-containing interface for the drilling 
and production equipment.
The primary purpose of a wellhead is to provide the suspension point 
and pressure seals for the casing strings that run from the bottom of 
the hole sections to the surface pressure control equipment.

Iran unveils 1st homegrown wellhead equipment

Iran’s export to China rises 23% in 7 months on year

Top 10 Best Airports In The World 2022
By: PARISA JAMADISource: https://infos10.com/best-airports-in-the-world/

Best Airports in the World
The country whose airport is clean and 
beautiful, the country gets the same re-
spect. The 10 best airports in the world 
have been awarded by Skytrax in 2022. 
In which Qatar’s Doha Hamad Airport 
has been given the first status. Here is 
the list of top 10 Best Airports in the 
world 2022. Let’s see!
10. Hong Kong Airport
Hong Kong International Airport is the 
main airport in Hong Kong, built on re-
claimed land on the island of Chek Lap 
Kok. The airport is also referred to as 
Chek Lap Kok International Airport, to 
distinguish it from its predecessor, the 
former Kai Tak Airport.
The airport is one of the largest pas-
senger and cargo airports in the world, 
and is the hub of Cathay Pacific Air-
ways. In 2022, Hong Kong Airport has 
been ranked the tenth best airport by 
Skytrax, up from sixth in 2020.
09. Kansai Airport
Kansai International Airport, commonly 
known as Kank, is the primary inter-
national airport in the Greater Osaka 
region of Japan and the nearest inter-
national airport to the cities of Osaka, 
Kyoto, and Kobe. 
Kansai International Airport is the ninth 
best airport in the world 2022. Kansai 
Airport was opened in 1994, and has 
become an important international hub 

for Japan. 
08. London Heathrow Airport
Heathrow Airport was originally called 
London Airport until 1966 and is now 
known as London Heathrow. It is a ma-
jor international airport in London, Eng-
land, and one of six international air-
ports serving the London area. In 2019, 
it was the world’s second busiest air-
port by international passenger traffic, 
the world’s seventh busiest airport by 
total passenger traffic, and the busiest 
airport in Europe by passenger traffic.
In 2022, Heathrow Airport has been 
ranked the eighth best airport by 
Skytrax.
07. Zurich Airport
Zurich Airport is the largest interna-

tional airport in Switzerland and the 
primary hub for Swiss International 
Air Lines. It serves Zurich, Switzer-
land’s largest city, and, with its surface 
transport links, most of the rest of the 
country.
In 2022, Zurich Airport has been ranked 
the seventh best airport by Skytrax, up 
from 11th in 2020. It is the busiest air-
port in Switzerland.
06. Munich Airport
Munich Airport is the international air-
port of Munich, the capital of Bavaria. 
It is the second busiest airport in Ger-
many in terms of passenger traffic after 
Frankfurt Airport. It is the ninth busiest 
airport in Europe, handling 47.9 million 
passengers in 2019. Munich Airport is 

the 15th busiest airport in the world in 
terms of international passenger traffic, 
and was the 38th busiest airport world-
wide in 2018.
Also, it is ranked sixth among the top 
10 best airports in the world 2022.
05. Tokyo Narita Airport
Narita International Airport (Tokyo-Nari-
ta) formerly known as New Tokyo Inter-
national Airport. 
Narita is the busiest airport in Japan 
by international passenger and interna-
tional cargo traffic.
04. Seoul Incheon Airport
Incheon International Airport, some-
times referred to as Seoul Incheon In-
ternational Airport, is the largest airport 
in South Korea. It is the primary airport 

serving the Seoul Capital Area and one 
of the largest and busiest airports in the 
region.
In 2022, it is ranked by Skytrax as the 
fourth best airport in the world.
03. Singapore Changi Airport
Singapore Changi Airport commonly 
known as Changi Airport. It is a major 
civilian airport serving Singapore, and 
is one of the largest transportation hubs 
in Asia. As one of the busiest airports 
in the world by international passenger 
and cargo traffic, it is currently rated 
the third best airport in the world by 
Skytrax.
02. Tokyo Haneda Airport
Tokyo International Airport commonly 
known as Haneda Airport. It is one of 
two primary airports serving the Great-
er Tokyo area, and is the primary base 
of two of Japan’s major domestic air-
lines, Japan Airlines (Terminal 1) and 
All Nippon Airways (Terminal 2). 
01. Doha Hamad Airport
Hamad International Airport is the only 
international airport in Qatar. Located 
south of the capital Doha, it replaced 
the former Doha International Airport 
as Qatar’s major airport. 
The airport is named after the previous 
Emir of Qatar, Hamad bin Khalifa Al 
Thani. It has been awarded as the best 
airport in the world 2022, as well as be-
ing the most luxurious.
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 مریم یـادگاری  در سـیزدهمین 
جلسـه کمیسـیون صنایـع اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان 10 اسـتراتژی 
برای آینـده صنایع اسـتان پیشـنهاد 

و تشـریح شـد.
محمدرضا رجالی رئیس کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در این 
نشست اظهار داشت: ماده 132 قانون 
مالیات های مستقیم یکی از اصالحات 
ارزشمند قانون مالیات بود که در گذشته 
با پیگیری های فراوان به ثمر نشست 
که بخشی از آن مربوط به معافیت های 

مالیاتی بود.
وی با اشاره به اثرات مطلوب این قانون 
در توسعه صنعت کشور افزود: متأسفانه 
اخیراً تالش هایی برای تغییر این قانون 
در جریان است اما نباید اجازه داد این 
پیشنهادات به تصویب برسد چون ضد 

تولید است.
رجالی با بیان اینکه در کشورهای 
 GDP توسعه یافته 70 تا 80 درصد
مربوط به خدمات است، گفت: این نرخ 
در کشورمان نزدیک به 50 درصد و در 
استان اصفهان حدود 43 درصد است. 
این در حالی است که ایجاد اشتغال 
در بخش خدمات کم هزینه تر از سایر 
بخش ها است؛ بنابراین در اصالح 
قانون مالیاتی باید به نحوی عمل شود 
که با اعمال معافیت های مالیاتی در 
بخش خدمات به توسعه این بخش 

بینجامد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: با فعالیت هایی که در 
سال های اخیر انجام شد اصفهان از 
رتبه بیست وششم محیط کسب وکار 
به رتبه پنجم کشور رسید که کار آسانی 
نبود. هنوز هم امکان ارتقای این رتبه 
وجود دارد و باید در این زمینه تالش 

کنیم.
• ضرورت استفاده صنعت از 

انرژی های تجدیدپذیر
کمیسیون  نایب رئیس  لباف  اکبر 
انرژی، صنایع پاالیش و پتروشیمی 
اتاق بازرگانی اصفهان نیز بیان کرد: 
چالش های صنعت برق در سال های 
اخیر سایر صنایع را تحت تأثیر قرار داده 
و مسئوالن کشور با تصویب قوانین 
و صدور بخشنامه های جدید سعی 

در جبران کمبود برق دارند و قوانین 
جدید، صنایع و شرکت ها را به سوی 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و 
خودتأمینی سوق داده است؛ اما با توجه 
به کمبودهای مالی، سیاست های 
تشویقی پیشین به سیاست های الزامی 

و تنبیهی تبدیل شده است.
وی با اشاره به حذف خرید تضمینی 
تجدیدپذیر  نیروگاه های  از  برق 
جدیداالحداث محدود به ظرفیت 
انشعاب صنایع افزود: شرکت ها و 
مصرف کنندگانی که دیماند مصرفی 
آنها بیش از یک مگاوات است، باید 
طی پنج سال پنج درصد مصرف خود 
را از انرژی های تجدیدپذیر تأمین کنند، 
در غیر این صورت تعرفه 5 درصد از 
برق مصرفی آنها مطابق با تعرفه های 
برق تجدیدپذیر، محاسبه خواهد شد. 
همچنین به نظر می رسد واحدهای 
صنعتی به سوی خودتأمینی برق سوق 

داده شده اند.
لباف تصریح کرد: در قانون بودجه 
1401 بانک مرکزی مکلف شده 60 
هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض 
الحسنه به خانوارهای مناطق محروم 
برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 
این  دهد.  اختصاص  کیلوواتی   5
تسهیالت با هدف ایجاد درآمد پایدار 
20 ساله برای اقشار ضعیف جامعه 
استان  سهم  و  می شود  پرداخت 
اصفهان 5 هزار واحد 5 کیلوواتی است 
و به هر شخص 120 میلیون تومان وام 
با بازپرداخت هشتاد ماهه اختصاص 
می یابد. این در حالی است که متاسفانه 
به دلیل محدودیت تأمین پنلهای 
فتوولتائیک، توان اجرای این پروژه ها 
در بخش خصوصی محدود شده است. 
بنابراین پیشنهاد می شود واحدهای 
صنعتی و فعاالن اقتصادی به صورت 
مشارکتی و از محل صادرات خود، 
اقدام به واردات پنل های خورشیدی 

کنند.
• برگزاری همایش بین المللی 
سرمایه گذاری  فرصت های 

استان
همچنین روح اهلل میرزاامیری مدیر امور 
کمیسیون های اتاق بازرگانی اصفهان 
و دبیر منطقه ویژه علم و فناوری استان 

درباره برگزاری همایش بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری استان 
اصفهان گفت: این همایش در زمستان 
1401 و با مشارکت اتاق بازرگانی، 
استانداری و شهرداری اصفهان برگزار 
می شود. با برگزاری این همایش باید 
به پاسخ این پرسش برسیم که صنعت 
و اقتصاد اصفهان در 10 تا 20 سال 
آینده قرار است در چه جایگاهی قرار 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها 
فرصت های سرمایه گذاری خود را با 
برگزاری نمایشگاه به سرمایه گذاران 
خارجی معرفی می کنند، ادامه داد: 
جلسات متعددی برای جمع آوری 
طرح های نیازمند سرمایه گذاری در 
استان برگزار و کمیسیون های مختلف 
اتاق بازرگانی موظف به جمع آوری و 
ارائه طرح ها شده اند که این طرح ها 
می تواند حتی در حد ایده باشد. مقرر 
است موانع جذب سرمایه داخلی و 
خارجی در این طرح ها تا مهرماه احصا 
و در جلسه شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی مطرح و راهکاری 

برای آن اندیشیده شود.
احسان شعاعی دبیر کمیسیون انرژی، 
صنایع پاالیش و پتروشیمی اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز اظهار داشت: 
براساس ماده 16 قانون جهش تولید 
دانش بنیان، صنایع با توان مصرفی 
بیشتر از یک مگاوات از مهرماه سال 

جاری موظف به تأمین یک درصد از 
برق مصرفی خود از منابع انرژیهای 
تجدیدپذیر هستند که در چشم انداز 
پنج ساله این عدد باید به پنج درصد 
برسد. در غیر این صورت تعرفه برق 
آنها به مقدار درصد تکلیفی تأمین از 
محل انرژیهای تجدیدپذیر، با نرخ 
میانگین خرید برق ساتبا از نیروگاه های 
تجدیدپذیر محاسبه و دریافت خواهد 

کرد.
وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی 
این قانون هنوز ابالغ نشده و می تواند 
ایجاد  صنایع  برای  چالش هایی 
کند، افزود: صنایع هم اکنون باید 
پیش بینی ها و تمهیدات الزم را برای 
افزایش تعرفه برق داشته باشند که 
شوک هایی مشابه افزایش تعرفه گاز 
در سال 1400، در سال جاری با افزایش 
نرخ برق به آنها وارد نشود. همچنین در 
حال حاضر پنلهای فتوولتائیک مورد 
نیاز برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی 
را می توان با واردات از محل صادرات 
با حقوق ورودی 5 درصد که از کمترین 
تعرفه های وارداتی است، تأمین کرد. 
عالوه بر این، تسهیالتی که هم اکنون 
برای تکمیل زنجیره تولید پنلهای 
فتوولتائیک در نظر گرفته شده، فرصت 
خوبی برای صنایع با هدف سرمایه 

گذاری محسوب می شود.
• پیشنهاد 10 استراتژی برای 

صنایع استان

سید آرش امامی دبیر کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی اصفهان نیز با تشریح 10 
استراتژی صنعتی استان گفت: این 
10 استراتژی شامل تکمیل زنجیره 
صنعتی موجود، تأکید بر صنایع خاص، 
توسعه خدمات صنعتی، توسعه صنایع 
با سطح فناوری باال و متوسط، توسعه 
شبکه محور بر مبنای زنجیره ارزش 
و خدمات، برون سپاری سیستماتیک 
صنایع آلوده از استان، توسعه تجارت و 
خدمات صنعتی مبتنی بر استراتژی راه 
و مرکزیت ترانزیتی اصفهان، توسعه 
برندینگ صنعتی، بازسازی و توسعه 
صنعتی و توسعه زیرساختی تحقیق و 

توسعه صنعتی است.
وی ادامه داد: در استراتژی تأکید بر 
صنایع خاص باید بر صنایع با آب بری 
کم، انرژی بری کم، توان اشتغال زایی 
زیاد، هزینه کمتر برای ایجاد شغل 
برای هر نفر، زنجیره طوالنی تر، ارزش 
افزوده باالتر، ارزش صادراتی محصول 
و وابستگی کمتر به واردات مواد اولیه 

تمرکز شود.
در ادامه فرشید توکلی از فعاالن 
اقتصادی در کشور سوریه فرصت های 
صنعت استان در این کشور را تشریح 

کرد.
همچنین نفیسه عروجی دبیر کارگروه 
مد و پوشاک اتاق بازرگانی توضیحاتی 
درباره پیشنهاد پایتختی اصفهان در 

صنعت مد و لباس ارائه داد.
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اسـتاندار اصفهان در گردهمایـی فرمانداران 
تاکیـد کـرد: حتـی یـک مصوبـه در سـفر 
اسـتانی و سـفرهای شهرسـتانی نباید از قلم 
بیفتـد؛ چراکـه موجـب نارضایتـی و ناامیدی 

مـردم می شـود.
سـیدرضا مرتضـوی اسـتاندار اصفهـان 
در گردهمایـی فرمانـداران اسـتان ضمـن 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای دولـت 
بیـان کـرد: خوشـبختانه شـرایط همـدل و 
همسویی در اسـتان حاکم اسـت اما ترافیک 

کار زیاد اسـت؛ از این رو فرمانداران مصوبات 
سـفر اسـتانی ریاسـت جمهور کـه مصوبات 
آن ابـالغ شـده اسـت و مصوبات سـفرهای 
شهرسـتانی هیئت دولت را پیگیـری کنند تا 

نتایـج مطلـوب حاصل شـود.
وی ادامـه داد: حتـی یـک مصوبـه در سـفر 
اسـتانی و سـفرهای شهرسـتانی نباید از قلم 
بیفتـد؛ چراکـه موجـب نارضایتـی و ناامیدی 
مـردم می شـود لـذا پیگیـری مصوبـات تـا 
رسـیدن به اجرا و حصـول نتیجه بسـیار حائز 

اهمیـت اسـت.
اسـتاندار اصفهـان با اشـاره به شـاخص های 
اصلـی دولـت، عنوان کـرد: رفتـار مـا باید به 
گونه ای باشـد که شـاخص های اصلی دولت 
از جملـه همدلـی بـا مـردم، پاکدسـتی، نگاه 
انقالبـی و … بـه صـورت شـهودی در قلب 

مردم جـای خـود را بـاز کند.
دکتر مرتضـوی خطاب به فرمانـداران گفت: 
باتوجـه بـه شـرایط اقتصـادی و اجتماعـی 
مـردم، در هفته دولـت و کل سـال از تبلیغات 

پرهزینـه و حواشـی اجتناب شـود. همچنین 
مراسـم های بهره بـرداری، افتتاحیـه، کلنگ 
زنی و … بـا حضور و مشـارکت مـردم انجام 

شـود.
وی عنوان کرد: تزریـق روحیه امیدآفرینی در 
مردم و بدنه دولت را فرامـوش نکنیم؛ چراکه 
دشـمن تالش می کند بـا اسـتفاده نامطلوب 
از رسـانه، مردم را ناامید کند از ایـن رو باید در 
معرفـی صحیح دسـتاوردهای نظـام و دولت 

هوشـمندانه و تخصصی عمل کنیم.

معـاون امـور بازرگانی سـازمان صمـت اسـتان اصفهان 
گفـت: اگـر نیـروی انسـانی را در زنجیـره تأمیـن فـرش 
دسـتباف مدنظر قـرار داده و در این زمینه سـرمایه گذاری 
و ایجاد انگیزه کنیم، با افزایش سـهم بیشـتر قالیبافان در 
این زنجیـره، موجب شـکوفایی اقتصـاد فرش در کشـور 

خواهیـم بود.
اسـماعیل نـادری در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره ضروت 
توجه به اقتصـاد قالی دسـتباف، اظهار کرد: یکـی از موارد 
مدنظر در حـوزه اقتصاد فرش دسـتباف، تاکیـد و دقت در 
زنجیره تأمین اسـت و به طور همه جانبه توجـه به نیروی 

انسـانی بخش تولیـد مورد تاکید اسـت.
وی با بیـان اینکـه همواره بـا توسـعه صنعت در شـهرها 
و کالنشـهرهای بـزرگ شـاهد مهاجـرت نیـروی کار از 
روستاها به سـمت شـهرها و در کنار آن معضل اجتماعی 
حاشیه نشـینی هسـتیم، افـزود: اگـر اقتصـاد خانـوار در 
روسـتاها مـورد توجه قـرار گیـرد و تقویت شـود، بـه طور 
قطع می توان بـا جلوگیـری از مهاجرت، شـاهد مهاجرت 

معکـوس نیز باشـیم.
معـاون امـور بازرگانی سـازمان صمـت اسـتان اصفهان 
گفـت: یکـی از راهکارهـا بـرای جلوگیـری مهاجـرت از 
روستاها به شهرها، آموزش روسـتاییان و مدنظرقرار دادن 
اقتصاد خانـوار روسـتایی اسـت و در این خصـوص دولت 
و بخـش خصوصـی بایـد بـرای تقویـت اقتصـاد خانـوار 
روسـتایی تـالش کـرده و بـه وظایف خـود عمـل کنند.

وی حمایـت و تسـهیل گری را وظیفـه دولت ها دانسـت 
و افـزود: از جملـه این حمایت هـا تخصیص بودجـه برای 
آمـوزش و بیمـه قالیبافـان اسـت و در کنـار آن بخـش 
خصوصـی بایـد آموزش هایـی را بـرای بهبـود اقتصـاد 
خانوار روسـتاییان و قالیبافان در نظر بگیرد، از سوی دیگر 
مبلغ و حق الزحمـه ای که بـرای قالیبافـان در نظر گرفته 

می شـود، سـبب ایجـاد انگیزه بـرای فـرد خواهد شـد.
نـادری بـا تاکیـد بـر ضـرورت ورود جوانـان و نوجوانـان 
بـه حـوزه فـرش بـا همـکاری نزدیـک دولـت و بخـش 
خصوصـی، توضیح داد: یکـی از مشـکالت و چالش های 

موجود این اسـت که جوانان مـا رغبتی زیادی بـرای ورود 
به قالیبافی ندارند و حتی اگر مشـکالت حوزه صـادرات و 
انتهای زنجیـره فرش را حل کنیـم، اما در ابتـدای زنجیره 
تولیـد فرش بـه نیـروی انسـانی توجـه نکنیم، بـا چالش 
مواجـه می شـویم، بنابرایـن ایجـاد انگیـزه در جوانـان و 
نوجوانان برای حرکت آنها به سـمت قالیبافـی، با حمایت 

دولت مؤثـر خواهـد بود.
وی همچنین با اشـاره به اینکـه قالیبـاف و هنرمندی که 
در ایـن حـوزه کار می کند باید شـاهد دسـت رنج خـود در 
اقتصاد فـرش باشـد، تصریح کـرد: یکی دیگـر از وظایف 
دولـت برندسـازی و شناسـنامه دار کردن فرش دسـتباف 
اسـت و بایـد بـه قالیبافان فـرش دسـتباف کمـک کرد و 
نام آنهـا ثبت شـود تا خریـداران فـرش متوجه شـوند که 
چـه کسـی و در کـدام نقطه از کشـور ایـن فـرش را بافته 
اسـت، در این شـرایط می توان در بافندگان فرش، انگیزه 

ایجـاد کنیم.
معـاون امـور بازرگانی سـازمان صمـت اسـتان اصفهان 

اظهار کـرد: اگـر نیـروی انسـانی و تأثیـر آن را در زنجیره 
تأمین فرش دسـتباف مدنظر قـرار داده و سـرمایه گذاری 
کنیـم، این سـرمایه گذاری بـا زودبـازده بودن، بـه اقتصاد 
کشـور کمـک می کنـد. بـا توجـه بـه وضعیـت اقتصـاد 
و خشکسـالی کـه کشـور و روسـتاها را تحت تاثیـر قـرار 
داده، از ایـن طریق می تـوان به اقتصـاد خانوار روسـتایی 

کمـک کنیم.
وی گفت: دولت باید در تخصیـص بودجه بیمه قالیبافان، 
ضمانت اجرایی داشـته باشـد و سـازمان فنـی و حرفه ای 
و مرکـز ملـی فـرش در ایـن زمینـه، پیگیری هـای الزم 
را در بحـث آمـوزش انجـام دهنـد، همچنیـن در بحـث 
برندسـازی و شناسـنامه دار کـردن قالی هـای دسـتباف، 
دولت بایـد وظیفـه خـود را انجـام دهـد و از سـوی دیگر 
بخش خصوصـی بـرای ورود جوانـان و نوجوانـان به این 
صنعت انگیـزه ایجـاد کند و بـا ایجاد سـهم بیشـتر برای 
قالیبافـان در این زنجیره، موجب شـکوفایی اقتصاد فرش 

کشور شـوند.

استاندار در گردهمایی فرمانداران استان:

حتی یک مصوبه سفر استانی و شهرستانی نباید از قلم بیفتد

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان مطرح کرد:

راه شکوفایی اقتصاد فرش درکشور

در جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تشریح شد؛

آینده صنعتی استان در گرو اجرای 10 استراتژی

محمود فرمانی بابیان اینکه آسانسـور مشـمول اسـتاندارد اجباری است، 
افـزود: دریافـت تأییدیـه ایمنـی اولیـه و ادواری به منظـور بهره بـرداری 
از آسانسـور اجبـاری اسـت و دسـتگاه هایی کـه تأییدیـه ایمنی نداشـته 

باشـند، صالحیـت اسـتفاده را ندارند.
وی بابیـان اینکـه تأییدیه ایمنـی اولیه مربوط بـه نصب آسانسـور و آغاز 
بهره برداری از آن اسـت و تا زمانی که اخذ نشـود، پروانه پایـان کار برای 
سـاختمان صادر نمی شـود، اظهار داشـت: تأییدیه ایمنی اولیه یک سـال 
اعتبار دارد و پس ازآن باید هرسـال بـرای دریافت تأییدیـه ایمنی ادواری 

آسانسـور اقدام کرد.
فرمانـی بـا اشـاره بـه اینکه شـاهد رونـد خوبـی بـرای دریافـت تأییدیه 
ایمنـی ادواری آسانسـور به ویـژه در اماکـن عمومی در اسـتان نیسـتیم، 
تصریـح کرد: ایـن موضوع دالیـل متعـددی دارد ازجملـه ناآگاهی مردم 
نسـبت به ایـن موضـوع و همچنین نداشـتن ضمانـت اجرایی کـه برای 

رفـع آن هـا بـه اطالع رسـانی نیاز اسـت.
مدیـرکل اسـتاندارد اصفهـان توضیـح داد: اخـذ تأییدیـه ایمنـی اولیـه 
آسانسـور به دلیل ضمانت اجرایـی قوی کـه دارد یعنی صـدور پایان کار 
سـاختمان، روند بهتری نسـبت بـه تأییدیـه ادواری دارد بـه همین دلیل 
نیاز اسـت که ضمانت اجرایی مناسـبی نیز بـرای تأییدیه ادواری توسـط 

قانون گـذار اتخاذ شـود.
وی با تأکید بـر اینکه مالـکان، بهره بـرداران و متولیان سـاختمان ها باید 
برای اخـذ تأییدیه ایمنـی ادواری آسانسـور خود اقـدام کنند، افـزود: اگر 
یک دسـتگاه آسانسـور تأییدیه ایمنی ادواری نداشـت و دچار مشـکل یا 
خسـارت شـد، مدیـر سـاختمان یا مجتمـع یـا مسـوول سـازمان باید در 

قبال آن پاسـخگو باشـد و بیمه نیـز خسـارت آن را پرداخـت نمی کند.
فرمانی بابیـان اینکه ما با مشـکل ضمانت اجرایـی بـرای تأییدیه ایمنی 
ادواری مواجـه هسـتیم، اظهـار داشـت: دریافـت تأییدیه ایمنـی ادواری 
بـرای آسانسـورهایی کـه در اماکن عمومـی و پرتـردد نصب هسـتند از 
اهمیـت بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت و مـا از مالـکان و بهره بـرداری 
درخواسـت داریم کـه به دلیـل حفظ جـان مـردم و مسـئولیت اجتماعی 

خود ایـن موضـوع را جـدی بگیرند.
وی بابیان اینکـه آمار دقیقی از تعداد آسانسـورهای نصب شـده در اماکن 
مختلـف در اسـتان اصفهـان وجـود نـدارد، اظهـار داشـت: مجتمع های 
تجـاری، اداره هـا، بیمارسـتان ها، پل هـای هوایـی و مراکـز پزشـکی 
ازجملـه مراکزی هسـتند که میـزان اسـتفاده از آسانسـور در آن هـا زیاد 

اسـت.
مدیـرکل اسـتاندارد اصفهـان با اشـاره بـه اینکه وضعیـت اخـذ تأییدیه 
ایمنـی در سـازمان های دولتـی در یـک سـال اخیـر بـه دلیـل مکاتبات 
صـورت گرفتـه و جلسـه های برگزارشـده، مقـداری نسـبت بـه دیگـر 
بخش هـا بهبـود یافـت، تصریـح کـرد: امـا درزمینـه اماکـن عمومـی 

وضعیـت خوبـی نداریـم.
وی با اشـاره بـه اینکه برای دسـتیابی بـه یک ارزیابـی اولیـه از وضعیت 
ایمنـی در آسانسـورهای اماکـن عمومـی، مقرر اسـت که 150 دسـتگاه 
آسانسـور توسـط اداره کل اسـتاندارد اسـتان مـورد بازرسـی قـرار گیرد، 
گفت: ایـن کار ابـالغ اعتبار مـورد نیـاز آغاز و گـزارش آن به مسـووالن 

ارشـد اسـتان اعالم می شـود.
فرمانی یکی از روش های مهـم برای افزایش ضریب ایمنی آسانسـورها 
را آموزش های همگانـی و افزایش اطالعات مردم در این زمینه دانسـت 
و افزود: سـال گذشـته از پنـج هزار و 234 بازرسـی آسانسـور در اسـتان، 
سـه هزار و 4۹3 مـورد بازرسـی منجر به صـدور تأییدیـه ایمنی تـا پایان 

سـال شد.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
اخذ تأییدیه ایمنی ادواری آسانسور، اجباری است، 
گفت: این موضوع در اصفهان وضعیت قابل قبول و 
رضایت بخشی ندارد و بیشتر مالکان و بهره برداران برای 

دریافت تأییدیه ادواری اقدام نمی کنند.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان:

اخذ تأییدیه ایمنی ادواری آسانسور 
در اصفهان رضایت بخش نیست

گزارش روز
با آغاز عملیات 24 میلیون یورویی در 
سفیددشت، 800 هزار تن شمش بیلت 

به ظرفیت تولید کشور افزوده می شود
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه از آغاز 
عملیات اجرایی طرح عظیم ماشین 
ریخته گری بیلت در شرکت فوالد 
سفیددشت با سرمایه گذاری و حمایت 
شرکت فوالد مبارکه و ایمیدرو خبر داد 
و گفت: پس از اجرای کامل این طرح، 
بسته به شرایط و نیاز بازار، ظرفیت و 
توانایی تولید هم زمان محصول تختال 
و بیلت در شرکت فوالد سفیددشت 

فراهم خواهد شد.
محمد یاسر طیب نیا با اشاره به هزینه 
24 میلیون یورویی و 2 هزار میلیارد 
ریالی این طرح که با مشارکت فوالد 
مبارکه و سازمان ایمیدرو تعهد گردیده 
است، افزود: مدت زمان اجرای پروژه 
30 ماه برآورد شده که از طریق فاینانس 
و با همکاری کنسرسیوم شرکت طرف 
قرارداد خارجی و شرکت فوالد تکنیک 

اجرا خواهد شد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه ظرفیت 
این خط تولید را 800 هزار تن شمش 
اسلب و بیلت با گریدهای مختلف اعالم 
و اظهار کرد: با اجرایی شدن این طرح 
امکان تولید محصوالت طویل در گروه 
فوالد مبارکه و کامل تر شدن زنجیره 

تولید فراهم خواهد شد.
در همین زمینه محمود ارباب زاده 
مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری پس از نشست 
ماشین  طرح  اجرای  هماهنگی 
شرکت  این  در  بیلت  ریخته گری 
تصریح کرد: به منظور افزایش بهره وری 
تجهیزات و با عنایت به این که بازارهای 
داخلی و حتی خارجی بعضاً تولید بیلت و 
در مواقعی هم تولید محصوالت تخت را 
می طلبد، تصمیم گرفته شد که امکان 
و توانایی تولید هر دو محصول طویل 
و تخت در شرکت فوالد سفیددشت 

فراهم باشد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح 
که به متنوع تر شدن سبد محصوالت 
این شرکت منجر خواهد شد، به تشریح 
وضعیت اجرای عملیات ساختمانی 
و سازه ای طرح و شرایط ساخت 
تجهیزات خط تولید آن اشاره و اظهار 
کرد: خوشبختانه با هماهنگی های 
به عمل آمده عملیات ساخت تجهیزات 
خارجی این پروژه در شرکت طرف 
قرارداد آغاز و به پیشرفت 6 درصدی 
رسیده است و عملیات مربوط به بخش 
اجرای سالن پروژه نیز با سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه و با قراردادهایی که بین 
شرکت ملی فوالد ایران، پیمانکاران 
پروژه و شرکت به امضا رسیده است، 
آغاز و طبق برنامه زمان بندی شده، 
مقرر است که طی مدت 30 ماه وارد فاز 

بهره برداری شود.
به گفته مدیرعامل شرکت فوالد 
سفیددشت، این شرکت بعد از شرکت 
فوالد خوزستان دومین شرکت کشور 
خواهد بود که ظرفیت و توانایی تولید 
هم زمان بیلت و تختال را خواهد داشت.

اجرای طرح ماشین 
ریخته گری بیلت در شرکت 

فوالد سفیددشت

با حمایت شرکت فوالد مبارکه و ایمیدرو 
آغاز شد؛

 خبر
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رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در 
مورد فوالد مبارکه تدوین و نهایی نشده و یا حداقل به هیئت رئیسه مجلس 

اعالم نشده تا به قوه قضاییه ارسال شود.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص گزارش اخیر 
تحقیق و تفحص مجلس در مورد فوالد مبارکه گفت: روز گذشته در جلسه 
شورای عالی قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا در خصوص اخباری که پیرامون 
گزارش های مفاسد رخ داده در فوالد مبارکه مطرح شده بود، دستوری صادر 
کرد تا موضوع به طور دقیق، جامع، سریع و در چارچوب قوانین پیگیری شود 

و شعب ویژه ای برای رسیدگی به این موضوع در دادسرا و دادگستری تهران 
تعیین شود.

القاصی اظهار کرد: صبح امروز با رئیس کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای 
اسالمی به صورت تلفنی در خصوص اینکه آیا در مورد فوالد مبارکه گزارش 
تحقیق و تفحص تنظیم و نهایی شده، تماس حاصل شد و رئیس کمیسیون 
اصل ۹0 مجلس و کارشناس مربوطه اعالم داشتند که همچنان در خصوص 

فوالد مبارکه گزارش نهایی تنظیم و تدوین نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس پیگیری های به عمل آمده از رئیس کمیسیون اصل 

۹0 مجلس شورای اسالمی بنای این کمیسیون بر این است تا در صورت 
نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص، این گزارش را به هیات رئیسه ارجاع 
دهند و سپس عندالزوم از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی به قوه 

قضاییه ارسال شود.
القاصی تصریح کرد: آخرین پیگیری ها از کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای 
اسالمی حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فوالد 
مبارکه تدوین و نهایی نشده و یا حداقل به هیئت رئیسه مجلس اعالم نشده 

تا به قوه قضاییه ارسال شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران:

تاکنون گزارش تحقیق 
و تفحص مجلس در 
مورد فوالد مبارکه 
نهایی نشده است 
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 امین سریزدی  طبق آنچه در خبرها می بینیم و 
می شنویم امروزه پول کالنی به متاورس سرازیر می شود، 
دنیای جایگزینی که درآن بدون نیاز به خارج شدن از 
خانه تان می توانید کار، بازی و با دیگران مالقات کنید. 
اما آیا ظهور این فضای مجازی گسترده، خطوط واقعیت 
را محو کرده و نحوه مصرف و ارتباط ما را برای همیشه 

تغییر می دهد؟
• متاورس چیست؟

امـروزه همـه، چـه در فضـای مجـازی و چـه در دنیای 
واقعـی راجـع بـه متـاورس حـرف می زننـد و بـه نظـر 
می رسـد کلیدواژه نوینیسـت. اما ایده آن بـرای اولین بار 
در سـال ۱۹۹۲ و در یـک رمـان علمی-تخیلـی مطرح 
شـد. چون فناوری پشـت متـاورس روز به روز به سـوی 
دربرگرفتـن بسـیاری از جنبه هـای واقعیت مجـازی در 
حال پیشـروی اسـت، توضیح واقعی چیسـتی آن دشوار 
اسـت. اما به زبان سـاده، دنیای دیجیتال فراگیری است 

که در مـوازات جهـان واقعی وجـود دارد.
شـرکت Somnium Space، یکـی از نخسـتین 
 )Open Source( پالتفورم هـای متـاورس متـن بـاز
بـازار اسـت. آرتور سـیکوف، مؤسـس و مدیرعامـل این 
شـرکت، دربـاره چگونگـی زندگـی، کار و بـازی در این 
محیـط جایگزیـن می گوید: »وقتـی در فضـای واقعیت 
مجازی، مثـل جایی که من االن هسـتم، حضـور دارید، 
کامـاًل بـه محیـط متصلیـد. مـن در اینجـا بـه صورت 
ذهنـی، یا بهتـر بگوییم، فیزیکـی ذهنی حاضر هسـتم. 
چـون مغـزم، چشـمانم و هـر آن چـه می بینـم در ایـن 

فضاسـت، بـاور دارم کـه در این فضـا حضـور دارم.«
• رشد اقتصاد متاورس

شـاید Somnium Space یکی از نخسـتین پالتفورم 
متاورس باشـد اما رقبـای زیـادی اخیـراً در ایـن عرصه 

به رقابـت پیوسـته اند. شـرکت فیسـبوک بـا تغییـر نام 
خود بـه متا، تعهد خـود بـرای تبدیل متـاورس به بخش 
بزرگـی از اسـتراتژی کسـب و کارش را نشـان داد. امـا 
امثـال مایکروسـافت، آلفابـت، روبلوکـس و انویدیا هم 
سـرمایه گذاری عظیمـی در واقعیـت مجـازی کرده اند.

اقتصـاد متـاورس پتانسـیل جـذب گسـتره وسـیعی از 
جریان هـای درآمـدی را نشـان می دهـد و بـر اسـاس 
برخـی پیش بینی هـا طی تنهـا دو سـال آینـده می تواند 
بـه یـک بـازار ۸۰۰ میلیـارد دالری تبدیـل شـود و تـا 

ده سـال آینده می تواند ۳ تریلیارد دالر بـه اقتصاد جهانی 
اضافـه کند.

• بازی متاورسی چیست؟
متاورس فقط بـرای بـازی و تفریح نیسـت. ایـن دنیای 
گسـترده واقعیت مجـازی به شـرکت ها فرصتـی برای 
یافتـن راه حل های قابل ارائـه در دنیای واقعـی، می دهد. 
شرکت مشاور PwC امیدوار اسـت به وسیله جدیدترین 
آزمایشـگاه خود در خاورمیانـه و در دوحه، ایـن راه حل ها 
را ارائـه کنـد. رهـف ابوطربـوش، متخصـص فنـاوری 

 PwC می گویـد: »در PwC Middle East آزمایشـگاه
به کارگیـری متـاورس را به عنـوان تکامل و نـه تحول، 
در نظـر می گیریم. با این رویکرد، ما بسـیار سـریع العمل 
هسـتیم و تغییـر را درک می کنیـم و می دانیـم نیازهای 

مشـتریان متفاوت است.«
متخصصان PwC به صورت فزاینـده ای با به کارگیری 
ربات هـا، هـوش مصنوعـی و واقعیـت مجـازی، در پی 
یافتـن راه هـای خالقانه ای بـرای فراتـر رفتـن از دنیای 
فیزیکی بدون از دست دادن ارتباطات انسانی هستند. به 

این معنی که امـروزه تقریبـاً همه چیز از جمله جلسـات 
کاری، همکاری هـای در مقیـاس بـزرگ و گفتگـو در 
متاورس امکان پذیر اسـت. اسـتفان اندرسـون، مسئول 
اسـتراتژی و بازار PwC خاور میانه می گوید: »مشتریان 
مـا از تماشـای نوآوری هـا و ارائـه توصیـه تجـاری یـا 
پاورپوینت قدم فراتـر گذاشـته اند و می خواهند ببینند به 
صورت عملـی چه اتفاقـی می افتد و فنـاوری نوظهور در 

این راه بسـیار مهم اسـت.«
• امنیت متاورس چگونه تأمین می شود؟

با بـاال رفتن محبوبیـت واقعیـت مجـازی، نگرانی ها در 
مورد تأثیـر آن بـر تعامالت انسـانی، انـزوای اجتماعی و 
سـالمت روانی افزایش پیـدا می کنـد. اکنون کـودکان 
زمان بیشـتری را در فضای مجـازی می گذرانند و زمانی 
کـه می تواننـد در متـاورس بسـیار خـوش باشـند، عدم 
وجود قوانین روشـن می توانـد آن را بـه مکانی خطرناک 
بدل کند. پـس چگونـه پالتفرم های واقعیـت مجازی با 

ایـن مشـکالت روبرو می شـوند؟
تامـی بومـک معـاون امـور اجتماعـی و همکاری های 
Roblox، پالتفورمـی بـا روزانـه بیـش از ۴۰ میلیـون 
کاربر اسـت. او می گویـد روبلوکـس به قانونمنـد کردن 
پالتفورم های خود و آموزش کاربران جوان و والدینشـان 
بـرای چگونگی بـازی بـه شـیوه امـن، پایبند اسـت. او 
اضافـه می کنـد: »پالتفـرم مـا بـه مـردم امـکان خلق 
و اشـتراک تجربـه را می دهـد. شـما بـرای بیـان کامل 
تصوراتتان بـه یک محیـط اجتماعـی نیازمندیـد. بارها 
با ایـن سـؤال از سـمت والدین کـه Roblox چیسـت و 
چگونـه می توانیـم بچه هایمـان را ایمـن نگـه داریـم، 
مواجه شـدیم. پس من متوجه شـدم این کـه چه جامعه 
بزرگی نیـاز به آمـوزش در ایـن مسـاله دارد، بـرای ما نه 

تنها مسـئولیت بلکـه فرصت اسـت.«

گونـــاگون
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معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

توسعه همگانی ورزش در این استان مستلزم مشارکت بیشتر نهادهای 
مختلف و دستگاه های اجرایی است تا به این وسیله بتوان برنامه ها و 
رویدادها را افزایش داد و تشویق همگانی را برای رو آوردن به فعالیت های 

بدنی رقم زد.
علیرضا امینازاده افزود: توسعه ورزش به ویژه درخانواده ها نیازمند مشارکت 
بیشتر دستگاه های مختلف از جمله آموزش و پرورش و شهرداری است 
و باید هیات های ورزشی برنامه های خود را در راستای کشف استعدادها 
و همچنین رونق ورزش در بین خانواده ها داشته باشند تا به این وسیله 

رشته های مختلف در خانواده ها توسعه پیدا کند.

معاون اداره کل ورزش و جوانان اصفهان تصریح کرد: از طرفی هرچه 
بتوان مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش را داشته باشیم می توان 
برای رونق فعالیت های بدنی امیدوار بود لذا باید برنامه ریزی جامع برای 

حمایت از بخش خصوصی ضروری است.
امینازاده خاطرنشان کرد: از آنجا که ورزش نقش اساسی در پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد دارد لذا با سرمایه گذاری در آن می توان 
بسیاری از هزینه های اجتماعی را کاهش داد و افزایش شور و نشاط در 

سطح جامعه را رقم زد.
وی گفت: همچنین رونق ورزش در مناطق کم برخوردار نقش اساسی در 

توسعه محلی ایفا می کند و بسیاری از آسیب های اجتماعی را می کاهد.

معاون اداره ورزش و جوانان استان اصفهان:

توسعه همگانی ورزش در اصفهان مستلزم مشارکت بیشتر دستگاه های اجراییست

مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعی اسـتان اصفهـان گفت: 
۳۴ طرح تعاونی در هفتـه دولت و 
تعاون، با مشـارکت ۲ هزار و ۸۶۸ 
عضـو، سـرمایه گـذاری بیـش از 
۱۱ هـزار و ۲۱۴ میلیـارد ریـال و 
اشـتغال زایی ۲ هـزار و ۶۸ نفـر 

بهـره بـرداری خواهـد شـد.
اول  رتبـه  اصفهـان   •
سـرمایه گذاری و اشـتغال

میثـم مداحـی اظهـار داشـت: 
در سـرمایه  اصفهـان  اسـتان 
گـذاری و اشـتغال ایجاد شـده در 
طرح هـای قابـل افتتاح در سـطح 

کشـور رتبـه اول را داراسـت.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعی اسـتان اصفهـان اظهار 
داشت: ۹۹ درصد سـرمایه گذاری 
ایـن طرح ها توسـط اعضـا و تنها 
یک درصـد آن از طریـق دریافت 
کـه  شـده  انجـام  تسـهیالت 
از شـاخصه مهـم ایـن طرح هـا 

محسـوب می شـود.
تعـداد  بیشـترین   •
در  تعاونـی  طرح هـای 
خدمـات رشـته های 

وی خاطرنشـان کـرد: بیشـترین 
تعـداد طرح هـای تعاونـی بـه 
ترتیـب در رشـته های خدمـات، 
صنعتی هرکـدام با هشـت طرح، 
مسـکن هفت طرح، کشـاورزی و 
تأمین نیـاز هرکـدام با سـه طرح، 
چنـد منظـوره و اعتبار هرکـدام با 
۲ طـرح و صنایـع دسـتی بـا یک 

طـرح، فعالیـت دارنـد.
• بیشـترین تعـداد طرح ها 
شهرسـتان  بـه  مربـوط 

اصفهـان
مداحـی بـا اشـاره بـه تفکیـک 
شهرسـتانی ایـن طرح هـا افـزود: 
بیشـترین تعـداد طرح هـا مربوط 
به شهرسـتان اصفهان با ۹ طرح، 
کاشـان و مبارکـه هر کدام با سـه 
طرح، خوانسـار، فریـدن، لنجان و 
شـاهین شـهر و میمه هر کـدام با 
۲ طـرح، آران و بیـدگل، تیـران و 
کـرون، چـادگان، خمینی شـهر، 
خورو بیابانک، دهاقان، شـهرضا، 
فالورجـان، گلپایـگان، ناییـن و 
نطنز هـر کـدام یـک طـرح بوده 

اسـت.
• الگـوی تعاونـی یکـی از 
الگوهـای  کارآمدتریـن 
و  اقتصـادی  توسـعه 

عـی جتما ا
وی گفـت: الگـوی تعاونـی یکی 
از کارآمدتریـن الگوهـای توسـعه 
اقتصادی و اجتماعی برای تحقق 
اهدافـی چـون مردمـی سـازی 
اقتصـاد، توزیـع عادالنـه فرصتها 
و منابـع و امکانات، ایجاد اشـتغال 
و بهبود معیشـت و رفاه اقشـار کم 

درآمـد و متوسـط جامعه اسـت.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعی اسـتان اصفهـان اظهار 
داشـت: بـا آغـاز هفتـه تعـاون 
)هفتـم تـا ۱۳ شـهریور مـاه( و در 
راسـتای ترویج و توسـعه فرهنگ 
تعـاون مراسـم افتتـاح نمادیـن 
۴۵۷ طـرح تعاونـی بـا مشـارکت 
۲۱ هـزار و ۴۳۳ عضـو و سـرمایه 
گـذاری بیـش از ۴۱۷۲.۴ میلیارد 
تومـان و ایجاد اشـتغال بـرای ۱۱ 
هـزار و ۶۸۶ نفر در سـطح کشـور 
افتتـاح و به بهـره بـرداری خواهد 

رسـید.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

 ۳۴ طرح تعاونی
 در اصفهان به

بهره برداری می رسد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان:

آیا پیش بینی های هالیوودی محقق خواهد شد؟!

حیات در متاورس یعنی خداحافظی با ارتباطات انسانی

 دریا وفایی  تقاضای بیش از یک ضامن برای تسهیالت، بر خالف 
قانون بودجه امسال است. این صحبِت روزهای گذشته علی صالح آبادی 
رئیس کل بانک مرکزی است. این صحبت صالح آبادی واکنش های 
متعددی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. درهمین رابطه 
با بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 

شورای اسالمی به گفتگو نشستیم که درادامه می خوانید.
• دستور رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر دریافت فقط یک 
ضامن برای اعطای تسهیالت بانکی چه اندازه می تواند 

عملیاتی شود؟ اصالً ماجرای این دستورالعمل چیست؟
 مـا دربودجـه ۱۴۰۱ آوردیـم کـه بـرای تسـهیالت وام ازدواج، یـک 
ضامن معتبرکافیسـت. امـا ببینید وقتـی می گوئیـم معتبـر، یعنی اگر 
اسـتنکاف کردنـد و وام گیرنـده اقسـاطش را نـداد، آن ضامـن بتواند 
ادای ِدیـن کنـد و آن قـرض را بدهد. امـا دوسـتان بانکی مـی گویند 
شـما یک نفـر ضامـن را به مـا معرفـی می کنیـد، مـا می رویـم اعتبار 
سـنجی می کنیـم، می بینیم ایـن فـرد در مثـاًل ده جای دیگـر ضامن 

شـده اسـت خب این اعتبـار سـنجی دیگـر دقیق نیسـت.
• به نظر این شرط بازهم نوعی سنگ اندازی برای متقاضی 

وام است؟
ما گفتیم ضامن معتبر یک نفر کافی است.

• شرایط معتبر بودن این یک ضامن چیست؟
همیـن، از نظر اعتبـاری توانمنـدی پرداخت این وام را داشـته باشـد و 
نباید بـه طـور همزمان بـرای چنـد نفـر دیگرهم ضامن شـده باشـد. 
االن همیـن موضـوع مشـکل ایجـاد کـرده و بانک هـا گالیـه دارند. 
بـرای همیـن مـی گوینـد فـرد بایـد دو ضامـن بیـاورد. یعنی بـه این 
دلیل اسـت کـه االن بانک ها ایـن قانـون را می شـکنند. یعنـی مردم 
به ما مراجعـه کردنـد و گفتند ما یـک ضامـن بردیم بانک ولـی بانک 

نپذیرفتـه، بعـد ما بـا بانک هـا تمـاس گرفتیـم، بانک ها هـم گفتند ما 
براسـاس قانـون اعتبـار سـنجی می کنیـم. اگـر فـرد چک برگشـتی 
داشـته باشـد که اصـاًل نمی تواند ضامن شـود. حـاال اگر کسـی معتبر 
هم باشـد ولی بایـد توان پرداخـت بدهـی وام گیرنده را اگر اسـتنکاف 
کرد و وامـش را نداد، از حقوقش داشـته باشـد. لـذا مردم نروند سـراغ 
آن ضامنـی کـه مثـاًل ده الی بیسـت جـا ضمانت کرده اسـت، فـرد با 

ضمانـت کمتـر را ببرند.
• این قانون فقط برای دریافت وام ازدواج است؟ چون 
صحبت آقای صالح آبادی ظاهراً به همه تسهیالت اشاره 

دارد.
ببینید، دریافـت وام ازدواج را در قانـون بودجـه ۱۴۰۱ تصریح کردیم. 
برای سـایر وام هـا نیـز بایـد همراهـی کنند. قـرار شـد بـرای هر ۵۰ 

میلیـون تومـان وام هم فقـط یـک ضمانـت را بپذیرند.
• یعنی وام تا سقف 50 میلیون تومان در هر قالبی باشد، یک 

ضامن معتبر کافیست؟
بلـه، البتـه بانک ها بایـد همراهـی کنند. مـا به بانـک مرکـزی رفتیم 
جلسـه گذاشـتیم و از آقـای صالـح آبـادی خواسـتیم کـه این مسـاله 
وثیقه هـا را حـل کند. قرار شـد حتـی بتواننـد طـال را به عنـوان وثیقه 
بگذارنـد. قرار شـده اگر کسـی خودرویـی دارد بتواند قسـمتی از آن را 

به عنـوان وثیقـه اسـتفاده کند.
• این ها چه زمانی اتفاق می افتد؟

دارنـد بـه بانک هـا ابـالغ می کننـد ولی خـب متاسـفانه هنـوز عملی 
نشـده اسـت. بـه نظـرم نبایـد اواًل بانک هـا بـرای هـر ۵۰ میلیـون 
تومـان بیـش از یک ضامـن بخواهنـد و دوما طال و سـکه و خـودرو و 
دارایی هـای ارزشـمند بتوانـد بـه عنـوان وثیقـه وام پذیرش شـود. به 
هرحال بانـک باید بتوانـد اگر اسـتنکاف کرد و طـرف وامـش را نداد، 

مبلـغ را از ضامـن بگیرد.
• شامل همه بانک ها می شود؟

بلـه ایـن قوانین شـامل همـه بانک هـا اسـت. بانـک مرکـزی اعالم 
کرده اسـت و دارد تـالش می کند کـه سـبدی از وثیقه هـای مختلف 
را قـرار بدهد تـا افـراد بتوانند از تسـهیالت بانکـی به راحتی اسـتفاده 
کننـد. از سـهام عدالـت هـم قـرار بـود دردولـت قبـل کارت هـای 
اعتباری صادرشـود که افـراد بتواننـد برای وام هـای خرد و ریـز ۱۰ تا 

۳۰ میلیون تومـان، خودشـان ضامن خودشـان باشـند. کارمندان هم 
که قرار شـد بـرای وام تا سـقف ۱۰۰ میلیـون تومان خودشـان ضامن 
خودشـان باشـند چون به هرحال حقوقشـان افزایش پیدا کرده است.

• االن بانک ها وثیقه سهام عدالت را قبول می کنند؟
بلـه اگـر اشـتباه نکنـم دو بانـک ملـی و رسـالت در دولـت گذشـته 
 ایـن کار را شـروع کردنـد و امیدواریـم بـه همـه بانک ها تسـری پیدا

کند. 

معـاون محیـط زیسـت و خدمـات شـهری شـهرداری 
اصفهان گفت: منطقـه ۱۵ ظرفیت اجـرای پروژه های مهم 
و شـاخص را دارد و الزم اسـت پروژه هـای جدیـد مبتنی بر 
فعالیت هـای هوشمندسـازی و تقویـت فناوری هـای جدید 
در بودجه سـال آینـده شـهرداری بـرای این منطقـه لحاظ 
شـود. مهـدی بقایـی در بازدیـد از منطقـه ۱۵ شـهرداری 
اصفهـان، هـدف از بازدیدهـای دوره ای در مناطق مختلف 
شـهر را شـناخت بیشـتر محیـط و رفـع اشـکاالت موجـود 
دانسـت و اظهـار کـرد: خوشـبختانه بـا توجـه بـه مدیریت 
باثبـات، فعالیت جدی و منسـجمی که در منطقـه ۱۵ وجود 
دارد، وضعیـت منطقه از حیـث نظافت، تاسیسـات و فضای 
سـبز مطلوب و اسـتاندارد اسـت. او افـزود: یکـی از عوامل 
مؤثـر در بهبـود فضـای شـهری ایـن منطقـه همراهـی و 
مشـارکت شـهروندان برای جمع آوری پسـمانپ و رعایت 
نظافت اسـت کـه بـی شـک شایسـته تحسـین و قدردانی 

اسـت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی خبر داد:

امکان وثیقه شدن طال و سکه به زودی

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

قائم مقام مدیرمسئول: محمد حسین محزونیه
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: صمیم
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

امتیاز: 38/5

معاون محیط زیست و خدمات 
شهری شهرداری اصفهان:

منطقه 15 ظرفیت 
اجرای پروژه های 

شاخص را دارد
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