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تا نیمه آذرماه ذخیره سد زاینده رود به 152 میلیون مترمکعب رسید

سد زاینده رود ۸۸ درصد خالی؛ ۱۲ درصد پرشدگی

6 Surprising 
Benefits of 

Green Peppers
5

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان خبر داد:

اصفهان بی بهره از داشتن شهرک لجستیک و پایانه صادراتی

آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های منطقه 12 شهرداری اصفهان
آیین بهره برداری از پروژه های منطقه 12 شــهرداری اصفهان شــامل تعریض خیابان صنعتگران، طرح توسعه پارک مادر، ورزشگاه 

مشارکتی نگین و آغاز احداث خیابان جدید در شهرک امیرکبیر با اعتبار 200 میلیارد تومان با حضور مدیران شهری برگزار شد.

پژمان گنجی پور / خبرگزاری ایمنا
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آیین گرامیداشت در مخابرات منطقه اصفهان 
با حضور جمعی از کارکنان معلول برگزار شد. به 
مناسبت روز جهانی معلوالن مراسم گرامیداشتی 
در مخابرات منطقه اصفهــان با حضور جمعی از 

کارکنان معلول برگزار شد.
این مراسم با حضور اسماعیل قربانی مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان، تعدادی از مدیــران و جمعی از 
کارکنان معلول این مجموعه در سالن اجتماعات 
ساختمان شهید حاج قاسم ســلیمانی مخابرات 
برگزار شد؛ مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اشاره به 
توانمندی های این قشر گفت: معلولیت یک ناتوانی 
جزئی جسمی است که خداوند از روی حکمت برای 
آدمی مقدر کرده، در حالی که درهای بسیاری از 
نبوغ و هوش را برای شخص معلول گشوده است.

اســماعیل قربانی افزود: موفقیت انسانها هم 
در گرو تالش و پشتکاری است که ازخود نشان 
می دهند و دربسیاری از موفقیت ها اثبات شده که 
معلولیت محدودیت نیست و وظیفه ما درقبال این 
عزیزان این است که آنها را جدا ازجامعه ندانیم و 

همواره به دیده احترام به آنها نگاه کنیم.
وی همچنین بــا تاکید بر لزوم توجه بیشــتر به 
نیازهای معلوالن افزود: ما همه همت خود را در 
راه خدمت به شــما عزیزان به کار بسته ایم و در 
چارچوب اختیارات قانونــی از هیچ گونه خدمتی 

دریغ نخواهیم کرد.
گفتنی است، در ادامه این جلسه حاضرین به معرفی 
و بیان مشکالت خود پرداختند و در پایان مراسم با 

اعطای هدایایی از آنان تجلیل شد.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در آیین گرامیداشت روز جهانی معلوالن:

معلولیت یک ناتوانی جزئی جسمی است

شــهر بــه عنــوان پیچیده تریــن مصنــوع بشــر  
ــی از  ــودن طیف ــا دارا ب ــی ب ــد مدیریت ــاز من نی
ادراکــی از ایــن پیچیدگیهــا اســت و بــه همیــن 
ــد  دلیــل الزم اســت کــه مدیریــت شــهری بای
حافظ شــهرها و منافــع مــردم آن باشــد. »ِمری 
پیفولــت« مدیریــت را هنــر انجــام امور بوســیله 
دیگــران توصیــف کــرده و بر نقــش دیگــران و 
قبول هــدف از ســوی آنــان تاکیــد کرده اســت.
ــع توســعه مطــرح  ــوان یــک منب ــه عن شــهر ب
ــد  ــهری در رون ــت ش ــگاه مدیری ــت و جای اس

توســعه شــهر و بهبود ســکونتگاه های شــهری 
نقــش تعییــن کننــده دارد. نحــوه مدیریــت بــر 
ــد  ــهری می توان ــی ش ــوب زندگ ــان مطل جری
در بهبود ســکونتگاه و پایداری توســعه شــهری 
نقشــی مهــم ایفــا زیــرا عامــل تنظیــم کننــده 
برنامه هــای شــهری از کارایــی مدیریــت 

ــرد. ــات می گی ــهری نش ش
ــده  ــروزه عم ــهرهای ام ــی ش ــکالت اصل مش
ــک،  ــهرهای امروزترافی ــی ش ــکالت اصل مش
گســتردگی پهنــه شــهری و افزایــش جمعیــت 

اســت کــه وظیفــه مدیریــت شــهری اســت تــا 
ــی  ــی، خصوصــی و مدن ــن نهادهــای عموم بی
رقابــت و تــوازن ایجــاد کنــد تــا زمینــه پیدایش 

ــا را فراهــم ســازد. شــهر یکپارچــه و پوی
»هربــرت ای سیمســون« مدیریــت را 
تصمیمگیری دانســته و ایــن و ظیفــه را بهترین 
و اصلی تریــن نقــش مدیــر قلمــداد کــرده 

اســت.

کارشناس ارشد جامعه شناسی شهر

یوسف شریف زاده 
سرمقالـــه
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آنچه در مدیریت شهری مهم و اثرگذار است؛

مدیریت شهری نوین و نقش آن در توسعه شهر

7

8

معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

 640 واحد فناور در شهرک علمی
و تحقیقاتی اصفهان فعال است

امضا تفاهم نامه همکاری بین اتاق های بازرگانی اصفهان، مسکو و سن پترزبورگ

 توافق بزرگ
در منطقه 

سمت وسوی جدید بورس با انتشار گزارش ماهانه شرکت ها رقم می خورد؛

 صندوق توسعه
سدی در برابر ریزش شاخص
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

 هالل احمر فقط یک سازمان
امدادی صرف نیست

چهره روز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان خبر داد:

برگزاری جشنواره تئاتر اصفهان 
به رغم برخی فضاسازی ها

2

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان با اشاره به برخی اعمال 
فشارها برای عدم حضور هنرمندان در رویدادهای هنری، گفت: 
به رغم این فضا سازی ها، جشنواره سی و چهارم تئاتر اصفهان با 

مشارکت فعال و پرشور هنرمندان برگزار می شود.

صفهان
منبع: اخبار ا
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agahinaslefarda.ir
سایت ثبت آگهی مفقودی 

 آگهی مزایده
با عنایت به مصوبه شماره 95 مورخ 1401/7/20 شورای محترم اسالمی شهر بدینوسیله به 
اطالع می رساند شهرداری زیار در نظر دارد نسبت به فروش یک پالک با کاربری مسکونی 
با شرایط مندرج در آگهی مزایده شماره 1401/4033 مورخ 1401/9/15 اقدام نماید. 
لذا از متقاضیانی که قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در 
مزایده حداکثر تا مورخ 1401/9/26 به دبیرخانه شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ فرم 

آگهی مزایده اقدام نمایند.
سید رسول داودی- شهردار زیار شناسه آگهی: 1423893

گزارش تصویری



در شـــهر
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان با 
اشاره به برخی اعمال فشارها برای عدم حضور 
هنرمندان در رویدادهای هنری، گفت: به رغم 
این فضا سازی ها، جشنواره سی و چهارم تئاتر 
اصفهان با مشارکت فعال و پرشور هنرمندان 

برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، علی تمنایی در نشست خبری 
به مناسبت برپایی سی و چهارمین جشنواره 
تئاتر استان اصفهان در سالن اجتماعات 
مجتمع مطبوعاتی افزود: جای تأسف است 
که برخی افراد هنرمند به همکاران خودشان 
در فضای مجازی توهین و اهانت می کنند 
و فشار می آورند که در صحنه برگزاری این 

رویداد حضور نداشته باشند.
وی اظهار داشت: این در حالیست که 
هنرمندان نمایش و تئاتر استان با وجود همه 
نامالیمت ها و فشارهای مختلفی که از همه 
سو در کشور و استان وجود دارد در صحنه 
نمایش ایستادند و به عشق مردم و کشورشان، 

فعالیت می کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان 
افزود: شرایط امروز گذراست و کشور ما 
آزاد، فرهنگی و انقالبی است و امید است 
که رویدادهای اخیر موجب افزایش بصیرت 
و آگاهی بیش از پیش مردم استان اصفهان 

شود.
وی با اشاره به زمان برپایی سی و چهارمین 
جشنواره تئاتر استان اصفهان از ۱۸ تا ۲۱ 
آذر گفت: این جشنواره به همت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان و مشارکت 
سازمان هایی از جمله سازمان فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری اصفهان، حوزه هنری، 
شرکت آب و فاضالب استان، انجمن هنرهای 
نمایشی استان و مرکز هنرهای نمایشی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 

می شود.

برگزاری جشنواره تئاتر 
اصفهان به رغم برخی 

فضاسازی ها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اصفهان خبر داد:

رئیس شورای اسـالمی شـهر اصفهان گفت: مدیریت شـهری عزم جدی 
دارد که در سـال آینـده نیز بـا شناسـایی کمبودهـا و رفع آن ها، رسـیدگی 

بیشـتری به مناطـق کم برخوردار داشـته باشـد.
محمـد نورصالحـی در آییـن بهره بـرداری از پروژه هـای منطقـه ۱۲ 
شـهرداری اصفهان، با بیان اینکـه امیدوارم آنچـه نیاز نوجوانـان و جوانان 
امـروز اسـت با احـداث ایـن پروژه هـا تأمیـن شـود، اظهار کـرد: اسـتفاده 
از حداکثـر نظـرات مـردم در اجـرای پروژه هـای شـهری از مهم تریـن 
رویکردهای مدیریت شـهری اسـت. شـهرداری باید به همکاری شـورای 
شـهر برای گفت وگو با مـردم برنامه ریـزی کنند تـا از نظرات عمـوم مردم 
و نخبـگان صاحب نظر اسـتفاده شـود و مردم احسـاس کنند خودشـان در 

اداره از پروژه هـا سـهیم هسـتند.
وی افـزود: عموم مـردم بایـد در شـکل دهی پروژه ها سـهیم باشـند و این 

قطعـاً احسـاس رضایت مـردم را جلـب می کند.
رئیس شورای شـهر اصفهان اعالم کرد: مدیریت شـهری عزم جدی دارد 
که در سـال آینده نیز با شناسـایی کمبودها و رفع آن ها رسـیدگی بیشتری 

به مناطق کم برخوردار داشـته باشـد. 

عزم جدی مدیریت شهری 
اصفهان برای رسیدگی به 

مناطق کم برخوردار

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد:

خبر روز

تفاهم نامـه همکاری هـای علمـی، 
پژوهشـی، فرهنگـی و گردشـگری 
بیـن دانشـگاه های هنـر اصفهـان و 
ترانسـیلوانیای رومانـی منعقـد شـد.

ایـن تفاهم نامـه بـه امضـای »لـوآن 
واسـیل آبـرودان« رییـس دانشـگاه 
ترانسـیلوانیای رومانـی و رییـس 
دفتـر روابـط بیـن الملـل دانشـگاه 
هنـر اصفهـان رسـید. از جملـه مفـاد 
ایـن تفاهم نامـه می تـوان بـه ایجـاد 
بسترهای مناسـب تحقیق در راستای 
فعالیت های علمـی و تطبیقی صنایع 
دسـتی ایـران و رومانـی بـا هـدف 
شـناخت بازار صنایع دسـتی رومانی، 
شـناخت ریشـه های شـرقی - ایرانی 
موسـیقی محلـی رومانـی و ادوات 
موسـیقی مربوطـه، تبادل دانشـجو و 
امـکان سـنجی بـرای فراهـم کردن 
شـرایط مناسـب دربـاره پذیـرش 
دانشـجویان و مدرسـان بـرای انجام 
دوره هـای دکتـرا و پسـا دکتـرا و 
برنامه ریـزی دوره هـای مجـازی و 
نمایشـگاه های آثار دانشـجویی اشاره 

کـرد.
ایجاد همکاری هـای دوجانبه، عملی 
و علمـی دربـاره موضوع هـای قابـل 
تحقیـق در رشـته طراحـی صنعتـی، 
ایجاد بسـترهای مناسـب در راستای 
همکاری هـای دوجانبـه در زمینـه 
گردشگری و ایجاد بسترهای مناسب 
پژوهشـی در زمینـه فنـاوری چوب و 
علوم وابسـته به این شـاخه با توجه به 
وجـود این تخصـص در گـروه مرمت 
اشـیاء تاریخـی و فرهنگـی )بـر پایه 
چـوب( در دانشـگاه هنر اصفهـان، از 
دیگر مفاد تفاهم نامـه همکاری بین ۲ 

دانشگاه هنر اصفهان و ترانسیلوانیای 
رومانی اسـت.

بر اسـاس این گزارش، پیـرو مالقات 
مسـئوالن و اعضـای هیـات علمـی 
دانشگاه ترانسـیلوانیای شهر براشوف 
رومانـی در تابسـتان امسـال، گروهی 
از مسـئوالن و اعضـای هیـات علمی 
دانشـگاه هنـر اصفهـان بـه دعـوت 
دانشـگاه ترانسـیلوانیا اواخـر آبـان 
امسـال برای شـرکت در دوازدهمین 
کنفرانس بین المللی علم موسیقی در 
شهر براشـوف به رومانی سـفر کردند.

این مالقـات با هدف ایجـاد تعامالت 

بین دانشـگاهی و برقـراری ارتباطات 
گسـترده علمی، آموزشـی و پژوهشی 

بین ۲ دانشـگاه صـورت گرفت.
در بازدیـد پنـج روزه از دانشـگاه 
ترانسـیلوانیا، ابعاد مشـترک بسـیاری 
در جهـت ایجـاد تعامـالت علمـی 
و فرهنگـی بیـن دو دانشـگاه مـورد 
بحـث و بررسـی قـرار گرفـت و بـا 
توجه بـه سـابقه قدیمی و قابـل توجه 
همکاری هـای فرهنگـی، علمـی و 
سیاسـی بیـن ۲ کشـور و همچنیـن 
بـر اسـاس مشـابهت های فرهنگی، 
بیـن  همـکاری  ظرفیت هـای 

۲ دانشـگاه بـر پایـه تشـابه برخـی از 
رشـته های آموزشـی شناسـایی شد.

به گزارش ایرنا، یـک هیات فرهنگی 
و دانشـگاهی از رومانـی اواخـر تیـر 
امسـال بـه اصفهان سـفر کردنـد و با 
شماری از مسـووالن این شـهر دیدار 
و از برخـی مراکز علمـی و فرهنگی از 
جملـه دانشـگاه های اصفهـان و هنر 

اصفهـان بازدیـد کردند.
در سـفر هیات رومانیایی به اصفهان، 
تفاهم نامـه همـکاری بیـن دانشـگاه 
ترانسـیلوانیا رومانـی و دانشـگاه 
اصفهـان در ۱۹ سـرفصل منعقد شـد 

که عمـده آنها مربوط بـه فعالیت های 
پژوهشـی اسـت.

دانشـگاه هنـر اصفهـان بـا قدمـت 
حـدود ۴۰ سـال و سـه هزار دانشـجو 
و ۱۲۰ عضـو هیـات علمـی، یکـی از 
دانشـگاه های جامـع و برتـر هنـر در 
مرکز کشور اسـت. ترانسـیلوانیا یکی 
از دانشـگاه های دولتی جامـع و معتبر 
رومانـی در شـهر براشـوف بـا حـدود 
۲۰ هـزار دانشـجو اسـت کـه در رتبه 
بندی های جهانـی مانند تایمـز و کیو 
اِس حضـور داشـته و در وبومتریـک 

رتبـه خوبـی دارد.

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه هنر اصفهان و ترانسیلوانیای رومانی امضا شد
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 یلـدا توکلـی  یکـی از قوی تریـن مراکـز توان بخشـی کشـور در اسـتان 
اصفهـان قـرار دارد و فعالیـت نیروهای امـدادی جاده، کوهسـتان، سـیالب، 
اسـکان اضطـراری و حمایـت روانی بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت. محمدنوید 
متقـی مدیرعامل جمعیت هالل احمر اسـتان اصفهـان با تاکید بـر این مطلب 
در جمع اصحاب رسـانه تصریح کرد: سـازمان هالل احمر دارای پنج معاونت 
عملیاتی شـامل معاونت امدادونجـات، جوانان، آموزش و بهداشـت و درمان و 
توانبخشـی اسـت. مدیرعامل جمعیت هالل احمر اسـتان اصفهان با اشاره به 
معین بودن اسـتان اصفهان برای تهران گفـت: اگر حادثـه ای در تهران اتفاق 

بیفتـد مدیریت موضـوع بر عهـده جمعیت هـالل احمـر اصفهان می باشـد و 
در این راسـتا از مسـئوالن درخواسـت داریم تا ابزارهـا، نفـرات و بودجه های 
معین بودن اسـتان اصفهـان را تأمین کننـد. وی با اشـاره بـه عضویت حدود 
۶۰ هزار نفـر در جمعیت هالل احمـر یاد آور شـد: روزانه بین ۵۰۰ تـا ۷۰۰ نفر 
به داروخانـه هالل احمـر مراجعـه می کننـد. البتـه جمعیـت هالل احمر فقط 
یک سـازمان امدادی صـرف و این سـازمان صرفـًا در زمان حوادث مشـغول 
بـه فعالیت نیسـت، گرچـه این موضـوع قلـه فعالیت هـای هالل احمر اسـت. 
مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر اسـتان اصفهـان در خصـوص پایگاه هـای 

امـدادی هـالل احمـر در اسـتان بیـان کـرد: قبـل از انقـالب هیـچ پایـگاه 
امـدادی در اسـتان اصفهـان وجـود نداشـت امـا در حـال حاضـر ۴۱ پایـگاه 
امدادی در سـطح جاده هـا داریـم. متقی بـا بیـان اینکه قبـل از انقـالب یک 
مرکز توانبخشـی داشـتیم، افزود: در اسـتان اصفهان در حال حاضـر ۱۱ مرکز 
و ۴۰۰ نیـروی هالل احمـر داریـم در صورتـی کـه حـدود ۶۰ هزار نفـر عضو 
جمعیت هالل احمر هسـتند. وی ادامـه داد: در حال حاضر در اسـتان اصفهان 
یـک بالگـرد امـداد هوایـی داریم کـه به عـالوه بـر اصفهـان به اسـتان های 

چهارمحـال و بختیـاری و یـزد نیز خدمـات ارائـه می دهد. 

هالل احمر فقط 
یک سازمان 
امدادی صرف 
نیست

مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

فریدونشهر،  فریدن،  مردم  نماینده 
میاندشت در مجلس  بویین  و  چادگان 
تأمین  پروژه  گفت:  اسالمی  شورای 
فریدن،  شهرستان های  شرِب  آِب 
فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت 
به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد که تا کنون ۳۰ میلیارد تومان آن 

تأمین شده است.
کرد:  اظهار  صالحی  محمد  حسین 
شهرستان  چهار  مشکل  بزرگ ترین 
بویین  و  چادگان  فریدونشهر،  فریدن، 
است.  شرب  آب  تأمین  میاندشت 
متأسفانه در شهرستان بویین میاندشت، 
چادگان  چناروِد  بخش  و  فریدونشهر 
پارسال  داریم.  سیار  آبرسانی  همچنان 
آب  مشکل  محرومیت زدایی  حوزه  در 
پیشکوه  روستاهای  از  بسیاری  شرب 
حد  تا  مرکزی  بخش  و  فریدونشهر 
زیادی رفع و اکنون در حال رفع شدن 
میاندشت  بویین  شهرستان  در  است. 
در  آب شرب  کمبود  مشکل  به شدت 
روستاها حس می شود به همین دلیل از 
ستاد محرومیت زدایی کشور درخواست 
کرده ایم که بخشی از اعتبار برای رفع 

این مشکل را تأمین کند.
افزود: در شهرستان فریدن سطح  وی 
آب بیشتر چاه های روستایی پایین رفته 
و به نیترات آغشته شده است. متأسفانه 
آن  ماده ۲۳  پارسال مجوز  که  طرحی 
شهرستان  چهار  به  آبرسانی  برای  را 
مکعب  متر  میلیون   ۶.۵ تخصیص  با 
آب گرفتیم از سوی وزارت نیرو تأمین 
اعتبار الزم نشد و اعتبارات کمی برای 
آن تخصیص یافت که در حال پیگیری 
برای گرفتن اعتبارات بیشتر هستیم تا 
پروژه تأمین آب شرب چهار شهرستان 
مذکور با سرعت بیشتری پیگیری شود.

فریدونشهر،  فریدن،  مردم  نماینده 
چادگان و بویین میاندشت در مجلس، 
چهار  شرِب  آب  تأمین  عملیات  گفت: 
دو  کردند.  آغاز  امسال  از  را  شهرستان 
شهرستان های  در  آب  بزرگ  مخزن 
ساخته  میاندشت  بویین  و  فریدن 
است  بزرگی  پروژه  چون  اما  می شود، 
با اعتبارات قطره چکانی به راحتی قابل 
انجام نیست و اقداماتی که ادارات آبفای 
چهار شهرستان انجام می دهند، به نوعی 
اما  است،  آبرسانی  بزرگ  طرح  برای 
تأمین اعتبار از سوی وزارت نیرو با تعلل 

روبرو است.
پروژه  کرد:  تصریح  صالحی  محمد 
تأمین آِب شرِب شهرستان های فریدن، 
فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت 
به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد، اما تاکنون با همکاری کمیسیون 
تلفیق توانسته ایم تنها ۳۰ میلیارد تومان 
تأمین  برای چنین پروژه بزرگی  اعتبار 
کنیم. چون اجرای این پروژه با سازمان 
آب منطقه ای است تعلل در آن زیاد است 
اعتبارات  خواسته ایم  نیرو  وزیر  از  که 
الزم را در سال جدید برای این پروژه 
تخصیص دهد و در بودجه سال آینده 
رقم باالتری را برای آن در نظر خواهیم 
گرفت تا مشکل تأمین آب شرب ظرف 

مدت ۴ سال مرتفع شود.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا وزارت 
نیرو به شکل یکجا این اعتبار را تأمین 
نیرو  وزارت  استدالل  گفت:  نمی کند، 
این است که اولویت تخصیص اعتبار با 
پروژه های نیمه تمام است و از طرفی هم 
مجموعه مدیریتی استان اصفهان خیلی 
مایل به اجرای این پروژه نیستند، چراکه 
بارگذاری های جدیدی  پروژه  اجرای  با 
روی زاینده رود انجام می شود، در حالی 
از  شرب  آب  این  از  زیادی  بخش  که 
منابع زیر زمینی و چاه هایی که در فریدن 

و فریدونشهر است، تأمین خواهد شد.
فریدونشهر،  فریدن،  مردم  نماینده 
چادگان و بویین میاندشت در مجلس، 
خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکالتی 
به  اقتصادی  تنگنای  این  در  مردم  که 
تسهیالت  درباره  می کنند،  مراجعه  ما 
بانک ها است، چراکه حتی برای گرفتن 
تسهیالت ُخرد با مشکل مواجه می شوند 
تسهیالت  این  دادن  از  بانک ها  و 
خودداری می کنند که با توجه به تذکرات 
زیادی که به دولت و بانک مرکزی داده 
شد انتظار می رود این نابسامانی ها حل 

شود.

 نماینده مردم فریدن و چادگان
در مجلس:

تأمین آب شرِب ۴ شهرستان 
استان ۵۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

زعفران گران ترین محصول کشاورزی است که اگر 
فرآوری و به شکل مناسبی بسته بندی شود، سود 
آن به جای همسایگان به جیب کشاورزان ایرانی 
ناخودآگاه  می شنویم  که  را  زعفران  نام  می رود. 
عطرش هم در مشاممان می پیچد و نام خراسان 
تداعی می کند؛ منطقه ای که شاید  به ذهنمان  را 
مشهورترین سوغاتش زعفران خوش رنگ و بویش 
سرخ  که طالی  است  گران  آنقدر  زعفران  باشد. 
بنامندش. ادویه ای پرطرفدار که محصولی گیاهی 
کوتاه قد با گل های ریز بنفش است و در مناطق 
نیمه گرمسیر با تابستانی خشک و گرم و زمستانی 
مالیم کشت می شود و حتی باغچه ای خانگی را 

می توان به کشت آن اختصاص داد.
کشت زعفران، اما سالهاست از انحصار کشاورزان 
خراسانی خارج شده و اصفهانی ها توانسته اند خود 
را به جایگاه سومین تولیدکننده زعفران در کشور 
بیشتر  البته  اصفهان،  در  زعفران  کشت  برسانند. 
نتیجه کم آبی و ضرورت تغییر الگوی کشت بوده، 

اما نتیجه کار راضی کننده است. زعفران اصفهان، 
عالوه بر افزایش کمی، کیفیتی مطلوب دارد و اگر 
پیچیده  نسخه ای  فروشی  خام  درد  درمان  برای 
شود، طالی سرخ گره گشای مشکالت اقتصادی 

خواهد بود.
• زعفران، سازگار با اقلیم اصفهان

حق شناس یکی از کشاورزان موفق استان اصفهان 
آب  زعفران  می گوید:  او  است.  زعفران  در کشت 
هم  استان  هوای  و  آب  با  و  می خواهد  کمتری 

سازگار است.
را  آبی  کم  کار  زعفران  کشاورز  این  حال  این  با 
مشکل بزرگ در کشت زعفران می داند و اضافه 
را  غرقابی  آبیاری  امسال  دلیل  به همین  می کند: 
کنار گذاشتم و شبکه آبیاری بارانی را در مزارع خود 

راه اندازی کردم.
حق شناس که ۱۰ هکتار زمین را در استان های 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری زیر کشت زعفران 
برده معتقد است: از سال ۹۷ کشت زعفران، رقابتی 

رغبت  اصفهانی  کشاورزان  دلیل  همین  به  و  شد 
بیشتری به کشت آن نشان دادند.

با  کیفیت  نظر  از  اصفهان  زعفران  او،  گفته  به 
زعفران خراسان قابل رقابت است و به کشورهایی 
صادر  چین  و  کویت  عراق،  کانادا،  هند،  همچون 

می شود.
آقای اکبری از دیگر زعفران کاران اصفهانی است 
که در شرق اصفهان چند هکتار زمین را به کشت 
زعفران اختصاص داده. او هم مانند بسیاری دیگر از 
کشاورزان به ناچار سراغ کشت های کم آب بر رفته، 
اما حاال از کشت و کارش راضی است و می گوید: 

خاک اصفهان مناسب کشت زعفران است.
به  که  سالی  ده  حدود  در  اصفهانی  کشاورز  این 
مزارع  وسعت  توانسته  آورده  روی  زعفران  کشت 
خود را افزایش دهد و زمین های خشک را به مزارع 

خوش رنگ زعفران تبدیل کند.
زعفران  برداشت  عملکرد  است:  معتقد  اکبری 
به جز  البته  دیگر  استان های  از  بهتر  اصفهان  در 
از  بهتر  حتی  و  برابر  کیفیت محصول  و  خراسان 

زعفران خراسان است.
• زعفران نطنز، بی نظیر در رنگ و طعم

بزرگ ترین تولیدکننده زعفران در استان اصفهان، 
شهرستان نطنز است که در مناطق کوهستانی آن 
این  می شود.  کشت  زعفران  که  است  سال  ده ها 
که  دارد  زعفران  مزرعه  هکتار   ۳۵۰ شهرستان 
پارسال دو هزار و صد کیلوگرم محصول از آن ها 

برداشت شد.
می گوید:  نطنزی  کاران  زعفران  از  احمدی  آقای 
زعفران این شهرستان از نظر رنگ، طعم و ماده 

مؤثر در کشور بی نظیر است.

او ویژگی دیگر زعفران نطنز شکستگی  به گفته 
کمتر محصول هنگام برداشت است که دورریز آن 

را کاهش می دهد.
خرید  نبود  و  قیمت  نوسان  نطنزی،  کشاورز  این 
تضمینی زعفران را از مهمترین مشکالت زعفران 
کاران می داند و اضافه می کند: همین موضوع سبب 

شده استقبال از کشت زعفران کمتر شود.
احمدی توضیح می دهد: خریداران جهانی زعفران، 
برای یک سال، قیمت ثابتی در نظر می گیرند و با 
ترجیح می دهند  ایران،  نوسان قیمت در  به  توجه 
به جای خرید از صادرکنندگان ایرانی، محصول ما 
دیگر،  کشورهای  در  را  آن  که  واسطه هایی  از  را 

بسته بندی می کنند بخرند.
• اصفهان پیشگام در تولید زعفران

باغبانی سازمان  امور  زاده مدیر  رئیس  احمد رضا 
استان  گفت:  اصفهان  استان  کشاورزی  جهاد 
اصفهان با تولید ۹۵۰۰ کیلوگرم زعفران در تولید 

زعفران رتبه سوم کشور را دارد.
اصفهان  استان  در  زعفران  کشت  زیر  وسعت  او 
تیران  را ۱۶۷۰ هکتار اعالم و اضافه کرد: نطنز، 
تولیدکنندگان  بزرگترین  بیدگل  آران  و  کرون  و 

زعفران در استان هستند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان اینکه نشان های تجاری موفقی در 
حال  این  با  گفت:  داریم  استان  در  زعفران  تولید 
بندی محصول موفق عمل  بسته  در  نتوانسته ایم 

کنیم.
رئیس زاده خام فروشی را مشکل عمده در زمینه 
صادرات زعفران دانست و راهکار آن را ورود بخش 
بندی  بسته  نیازسنجی مشتریان،  برای  خصوصی 

بازارپسند و. دانست.
زعفران  دیگر  مشکل  دالالن،  حضور   •

کاران
پس  بالفاصله  زعفران  اگر  می گویند  کشاورزان 
تولید بسته بندی و صادر شود، کشاورزان ضرر  از 
نیست،  فراهم  امکان  این  چون  اما،  نمی کنند، 
از  ناچیز  بسیار  قیمت  به  را  زعفران  دالالن 

کشاورزان می خرند.
در همین زمینه آقای سعیدی از کشاورزان اصفهانی 
گل  مجبورند  زعفران کاران  می دهد:  توضیح 
چیده شده را همان روز و با هر قیمت پیشنهادی 
تا  بفروشند  است  دالل  همان  که  خریدار  به 

هزینه هایشان جبران شود.
او ادامه داد: اما مسئوالن به ما توصیه می کنند که 
به  و  نفروشیم  برداشت  از  پس  را  محصول  تمام 

تدریج به بازار عرضه کنیم.
آقای بیگی دیگر زعفران کار هم می گوید: خرید 
تضمینی و حمایتی زعفران، راهی است که دولت 
باید در پیش بگیرد؛ موضوع دیکر احداث کارخانه 
فرآوری و بسته بندی است، چون معمواًل اروپایی ها 

بسته بندی ما را نمی پسندند.
از  و  کالله  گرم  یک  زعفران  گل   ۱۵۰ هر  از 
زعفران  کیلوگرم  یک  تازه،  گل  هزار   ۱۴۷ هر 
خشک به دست می آید. محصولی که کشت آن 
چالش های خشکسالی برای کشاورزان را کاهش 
بندی  برای بسته  برداشت  از  اگر پس  می دهد و 
کیفیت  به  توجه  با  شود  فکری  آن  برندسازی  و 
سرآمد خود می تواند نه تنها برای کشاورزان بلکه 
قابل  درآمدهای  کشور  کشاورزی  اقتصاد  برای 

توجهی را به ارمغان بیاورد.

گزارش

زعفران، طالیی که فله ای می فروشیم!

زعفران، با اقلیم اصفهان

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به اینکه 
شهر سده لنجان مهد و پایتخت وزنه برداری استان و کشور است، از ماه 

آینده ساخت خانه وزنه برداری در این شهر آغاز می شود.
حسین رجایی اظهار کرد: این دوره از مجلس شورای اسالمی، دو سال 
و نیم از عمر خود را پشت سر گذاشت و در طول این مدت اقدامات مؤثر 

و ماندگاری در کشور انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه شهرستان لنجان پتانسیل باالیی در حوزه های 
مختلفی دارد، افزود: لنجان، چهارمین شهرستان پرجمعیت استان است 

و در این راستا نیازمند زیرساخت های مختلف درمانی، آموزشی، بهداشتی 
و ورزشی بوده است.

نماینده لنجان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: در این میان شهر 
و  است  معروف  بین المللی  مجامع  و  کشور  در  علم خیزی  به  »سده« 
زمینه  در  ویژه  به  شهر  این  در  خاصی  استعداد  نیز  ورزشی  حوزه  در 
وزنه برداری وجود دارد به نوعی که از ۱۰ ملی پوش تیم وزنه برداری 

کشور، ۶ نفر از این شهر بوده اند.
وی ادامه داد: با این وجود این شهر از امکانات مناسب ورزشی برخوردار 

نبود و وزنه برداران شرایط سختی داشته اند اما در همین شرایط برای 
استان افتخارات مختلفی کسب کردند.

رجایی تاکید کرد: اعتبارات خوبی برای ساخت خانه وزنه برداری شهر 
آغاز  خانه  این  اجرایی  عملیات  آینده  ماه  از  و  است  شده  جذب  سده 

می شود.
وی گفت: وظیفه خود می دانیم این پروژه زودتر به بهره برداری برسد و 
شاهد شکوفایی استعدادهای ورزشی این شهر، استان و کشور باشیم، 

نگاه ما این است که سده لنجان قطب وزنه برداری کشور شود.

نماینده لنجان در مجلس شورای اسالمی 
خبر داد؛

ساخت خانه 
 وزنه برداری در
سده لنجان

بـه گزارش روابط عمومـی فرمانداری 
بویین میاندشـت رضاعلـی معصومـی 
فرمانـدار شهرسـتان بـا صـدور پیامی 

روز دانشـجو را تبریـک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:

خـون  و  خـاک  بـه  یـادآور  آذر   ۱۶
کشـیدن دانشـجویانی اسـت کـه بـا 
شـهادت خود بـه جهانیـان فهماندند؛ 
برابـر  در  قشـری  هـر  از  ایرانیـان 
اسـتعمار، اسـتکبار و دخالت بیگانگان 
همچـون سـروی اسـتوار، ایسـتاده اند 
و بـرای اسـتقالل کشـور حاضـر بـه 

نثـار جـان خـود نیـز هسـتند.
در مقطـع تاریخـی و حسـاس کنونی 
ضـروری اسـت، جوانـان دانشـمند و 
آگاه بـا پیـروی از رهنمودهـای مقـام 
معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی(، بـا 
عزمـی جهادگونـه در جهـت تحقـق 
جمهـوری  مقـدس  نظـام  اهـداف 

قـرار  بـا  و  برداشـته  گام  اسـالمی 
گرفتـن در مسـیر رشـد و تعالی، تولید 
کارآفرینـی،  و  نـوآوری  نافـع،  علـم 
زمینـه پیشـرفت همه جانبه کشـور را 
فراهـم کننـد و میهن عزیزمـان را به 

جایگاهـی شایسـته برسـانند.
بـا گرامیداشـت و تبریـک  اینجانـب 
دانشـجویان  تمامـی  بـه  روز  ایـن 
اسـاتید  و  دانشـجویان  ویـژه  بـه 
شهرسـتان  پرتـالش  و  زحمت کـش 
بویین میاندشـت امیـدوارم کـه جامعه 
دانشـجویان  و  کشـور  دانشـگاهی 
اندیشـه،  و  ایمـان  مـدد  بـه  عزیـز، 
اسـالمی  ایـران  توسـعه  در  همـواره 
موفـق بوده و بـه یـاری خداوند منان 
و  مسـتحکم  گام هـای  برداشـتن  در 
مطمئـن در مسـیر اعتالی نـام ایران 
اسـالمی در سـطح جهـان کمـاکان 

کوشـا و پویـا باشـند.

هندبـال  اول  دسـته  لیـگ  چهـار  گـروه  رقابت هـای 
باشـگاه های کشـور بـا حضـور چهـار تیـم بـه میزبانی 

کاشـان آغـاز شـد.
رئیـس هیئـت هندبـال کاشـان در حاشـیه آغـاز ایـن 
رقابت هـا افـزود: رقابت هـای لیگ دسـته یـک هندبال 
باشـگاه های کشـور در چهار منطقه کشـور با حضور ۱۶ 
تیم برگزار خواهد شـد و آناصنعت پاسـارگاد کاشـان در 
گـروه چهـارم با تیم هـای »شـهید چمران الرسـتان«، 

»بافـق یـزد« و »نماینده گـرگان« هم گروه اسـت.
مهـدی پـدرام فـر افـزود: ایـن رقابت هـا تـا روز جمعه 

هجدهـم آذرمـاه ادامـه دارد و تیـم آناصنعت پاسـارگاد 
کاشـان به ترتیـب به مصاف تیم نماینده گـرگان، بافق 

یزد و شـهید چمران الرسـتان مـی رود.
وی اظهـار کـرد: مرحلـه نخسـت ایـن رقابت هـا بـه 
صـورت متمرکـز برگـزار خواهـد شـد و از هـر گـروه 
۲ تیـم صعـود می کنـد و در مرحلـه بعـد، بازی هـا بـه 

صـورت رفـت و برگشـت برگـزار می شـود.
شهرسـتان کاشـان با جمعیت افزون بـر ۳۶۴ هزار نفر، 
در فاصلـه نزدیـک بـه ۲۰۰ کیلومتری شـمال اصفهان 

دارد. قرار 

تنهـا راه رفـع معضـل پسـاب فاضـالب اداره زنـدان این 
اسـت کـه در سـتاد بحران اعتبـار ویژه بـرای خرید پکیج 
تصفیـه فاضـالب اداره زنـدان در نظـر گرفته شـود، حفر 

چـاه جوابگو نیسـت.
اجتماعـی  امنیتـی  سیاسـی  معـاون  سـرلک  مهـدی 
شهرسـتان  اجتماعـی  کارگـروه  جلسـه  در  فرمانـداری 
گلپایـگان بـا اشـاره بـه اینکـه پـروژه اجـرای بندهـای 
رودخانـه اناربـار برای کشـاورزی و زیسـت محیطی دیده 
شـده اسـت، اظهار کـرد: آب هـای راکـد در بندها موجب 
شـیوع بیماری می شـود، لذا بـا مدیریت صحیـح نباید در 

بندهـای ایجـاد شـده آب مانـده وجـود داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره به اینکه اداره زندان نسـبت بـه ُکلرزنی آب 
شـرب زنـدان اقـدام کنـد، گفـت: موضوع معضل پسـاب 
فاضـالب اداره زنـدان بایـد بررسـی و برآورد هزینه شـود 

تـا در راسـتای رفع آن سـریعتر اقدام شـود.

سـرلک در ادامـه گفت: پـروژه فاضالب برای شهرسـتان 
مطـرح شـده، امـا بـا توجه بـه موقعیـت جغرافیایـی اداره 
زنـدان اواًل بایـد بازدیـد میدانـی انجـام شـود، در مرحلـه 
بعـدی در بلنـد مدت بـا اجرای پـروژه فاضـالب، مناطق 

دارای معضـل در اولویـت اجـرای طـرح قـرار گیرد.
معـاون سیاسـی امنیتـی فرمانـداری گلپایـگان گفـت: با 
توجـه بـه بافـت سـنگ الخ بـودن منطقـه مسـکن حفر 
چـاه جذبـی امکان پذیر نیسـت، اما منطقه زنـدان ممکن 
اسـت بـا حفـر چـاه جذبی مشـکل حـل شـود، البتـه نیاز 
بـه کار کارشناسـی دارد تـا در صـورت امکان بـا حفر چاه 

جذبی مشـکل رفع شـود.
وی افـزود: بـرای نصـب پکیـج در اداره زنـدان ابتـدا باید 

بـرآورد هزینه و سـپس سـرمایه گذاری شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: اجـرای پـروژه فاضـالب در بلنـد 
مـدت حـالل مشـکالت فاضـالب شهرسـتان اسـت، تا 

مشـکل پسـاب در مناطـق مختلـف شـهری بـه صورت 
اساسـی رفـع انجام شـود.

در همیـن خصوص رئیـس اداره محیط زیسـت گلپایگان 
اظهـار کـرد: در خصـوص آلودگی ناشـی از پسـاب زندان 
گلپایـگان، پایش هـای مسـتمر انجـام، و گزارشـات بـه 

فرمانـداری و اداره زندان ارسـال شـده اسـت.
وی افـزود: بازدیـد میدانـی از واحـد زندان جـزو مصوبات 
کارگروه اجتماعی بوده، که اجرا نشـده اسـت، الزم اسـت 
بازدیـد میدانـی انجام و تصمیم اتخاذ شـود، این مشـکل 
مربـوط بـه سـال های قبل اسـت و بایـد بودجـه ای برای 

رفـع آن تخصیص داده شـود.
شـهاب برهانـی گفـت: تنهـا راه رفـع معضـل پسـاب 
فاضـالب اداره زنـدان ایـن اسـت کـه در سـتاد بحـران 
اعتبـار ویـژه بـرای خریـد پکیـج تصفیـه فاضـالب اداره 
زنـدان در نظـر گرفتـه شـود، حفـر چـاه جوابگو نیسـت.

سرپرسـت اداره کل کتابخانه هـای عمومـی اصفهـان 
در آییـن افتتـاح کتابخانـه عمومی شـهدای عسـگران 
شهرسـتان تیـران و کـرون، ترویـج فرهنـگ کتـاب و 
کتابخوانـی را یکـی از نیازهای اساسـی و اولویت امروز 

دانسـت. جامعه 
معتمـدی  رمضانعلـی  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
اظهـار داشـت: ترویـج فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی 
یکـی از نیازهـای اساسـی و اولویت امروز جامعه اسـت 
و بـا گسـترش کتابخانه هـای عمومـی گامـی مؤثـر در 
راسـتای اجـرای عدالت اجتماعـی و فرهنگی برداشـته 

می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه کتابخانه هـای عمومـی بـه عنوان 
مراکـز فعـال فرهنگـی، از تـک خدمتـی بـودن و فقط 

ارائـه خدمـت امانت خـارج شـده اند، گفـت: کتابخانه ها 
اجتماعـی،  آمـوزش مهارت هـای فـردی و  در زمینـه 
برگـزاری کارگاه هـای موضوعی در حـوزه تحکیم بنیاد 
خانـواده و پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی به ویژه 

در مناطـق محـروم نقـش آفرینـی می کنند.
 حجـت االسـالم و المسـلمین معتمدی افـزود: در یک 
مـاه اخیـر سـه کتابخانـه در اسـتان بـه بهـره بـرداری 
رسـیده اسـت کـه ایـن مهـم جز بـا همت مسـئولین و 

حمایـت آنهـا انجام نمی شـد.
گفتنـی اسـت، ایـن کتابخانـه در حـال حاضـر دارای ۳ 
هـزار نسـخه کتـاب اسـت. شـهر عسـگران ۴ هـزار و 
۵۰۰ نفـر جمعیـت دارد و این کتابخانـه اولین کتابخانه 

عمومـی این شـهر اسـت.

روابط عمومی فرمانداری بویین میاندشت خبر داد:

 پیام تبریک فرماندار شهرستان
به مناسبت روز دانشجو

رئیس هیئت هندبال کاشان خبر داد:

آغاز شروع رقابت های هندبال دسته اول کشور

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری عنوان کرد:

لزوم توجه اداره زندان گلپایگان، نسبت به کلرزنی آب شرب

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان عنوان کرد؛

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیاز اساسی جامعه
رئیس دامپزشکی شهرستان اردستان گفت: فروش ماهی تازه و منجمد 
توسط دست فروشان به هیچ عنوان مورد تأیید شبکه دامپزشکی نیست و 

شهروندان تحت هیچ شرایطی به آن ها اعتماد نکنند.
سعید راعی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو دوره گرد فروشنده ماهی، 
اظهار کرد: با دستور مقام قضایی بخش زواره یک دستگاه خودرو دوره گرد 
به فروش ماهی و میگو می کرد توقیف و تمام  اقدام  این شهر  که در 

محصول آن با اعالم اولیه فساد در آن معدوم شد.
وی با بیان اینکه احتمال فساد در خودروهای حمل بدون مجوز بسیار باال 
است، تأکید کرد: فروش هر گونه موادغذایی و فرآورده های دامی به دلیل 
اینکه مبدأ و نحوه انتقال و زنجیره سرد آن مشخص نیست، ممنوع است.

این شهرستان  اینکه  به  اشاره  با  اردستان  دامپزشکی شهرستان  رئیس 
نیازمند راه اندازی بازار فروش ماهی گرم است و مردم نسبت به کمبود 

این بازار مطالبه گر هستند، افزود: انتظار می رود شهرداری های شهرهای 
اردستان و اصناف مربوطه بستری را برای فروش ماهی تازه و فرآورده های 

آن فراهم کنند.
کلی  طور  به  و  منجمد  و  تازه  ماهی  فروش  کرد:  خاطرنشان  راعی 
فرآورده های دامی توسط دست فروشان به دلیل اینکه هیچ نظارتی از مبدأ 
تا فروش بر آن نیست به هیچ عنوان مورد تأیید شبکه دامپزشکی نیست و 

شهروندان تحت هیچ شرایطی به آن ها اعتماد نکنند.
ماهی ها  عرضه  و  نگهداری  شرایط  صورتی که  در  کرد:  اضافه  وی 
غیربهداشتی باشد، احتمال مسمومیت مصرف کننده ها نیز به جد افزایش 
می یابد و عرضه انواع مواد غذایی خام دامی به صورت غیراستاندارد و در 
شرایط غیربهداشتی به هیچ وجه قابل اغماض نیست و برخوردهای قانونی 

به دنبال دارد.

رئیس دامپزشکی اردستان:

مردم به دست فروشان ماهی اعتماد نکنند
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The value of export from 
Semnan province, in the 
north-central Iran, increased 
23 percent in the first eight 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21-No-
vember 21), as compared to 
the same period of time in the 
past year, according to a pro-
vincial official.
Ali Sa’ddedin, the direc-
tor-general of the province’s 
customs department, said 
that 192,138 tons of products 
worth $74.59 million were 
exported from the province in 
the eight-month period.
He said the products were 
exported to 32 countries, and 
named sodium hydroxide, 

wire and cable, light hydro-
carbon, unrefined lead, re-
fined oil, evaporative cooler, 
plastic containers, detergents, 
refined oil, aluminum sheet, 
sulfuric acid, dry milk, edible 
salt, resin, washing machine, 
hydrochloric acid, perchlo-
rine, calcium chloride, ceram-
ic tiles, barite powder, and 
liquid paraffin as the major 
exported items, while Iraq, Af-
ghanistan, Turkey, Russia, Pa-
kistan, Turkmenistan, United 
Arab Emirates (UAE), Azerbai-
jan, Russia, Kuwait, Pakistan, 
India, Uzbekistan, Armenia, 
and Japan as the main export 
destinations.
The official further announced 

that 13,333 tons of commod-
ities worth $22.151 million 
were imported to the province 
in the first eight months of the 
present year.
He named separate car parts, 
lead soil, production machin-
ery, components and parts of 
transformers, paint ink, insu-
lator, metal strip, module, and 
silicon sheet as the main im-
ported products, which were 
imported to the province from 
22 countries including Turkey, 
China, Germany, Czech Re-
public, UAE, and Japan.
As previously announced by 
the deputy head of the prov-
ince’s Industry, Mining and 
Trade Department, 290,000 

tons of commodities worth 
$97 million were exported 
from Semnan in the past Irani-
an calendar year 1400 (ended 
on March 20), which indicate 
54 percent rise in value and 
12 percent growth in weight 
as compared to year 1399.
Hamidreza Maddah named 
light hydrocarbon, caustic 
soda, ground cable, refined 
lead, washing powder, rebar, 
silicon, ceramic tile, evapora-
tive cooler, sweets and choc-
olate, and sodium chloride 
as the major exported items 
which were exported to 39 
countries including Afghan-
istan, Iraq, UAE, Turkey, Pa-
kistan, China, England, India, 
Croatia, Serbia, Hong Kong, 
Armenia, Azerbaijan, and Italy.
The official also announced 
that 12,000 tons of commod-
ities worth $58 million were 
imported to the province in 
the past year.
He named components and 
parts of electrical machines 
and devices, machines and 
devices for confectionery or 
for the production of cocoa or 
chocolate, cotton wool, sepa-
rate parts of automobiles, and 
bakery or pastry making ma-
chines as the main imported 
items, and Turkey, China, Italy, 
Germany, Uzbekistan, South 
Korea, UAE, Spain, Austria, 
Netherlands, Belgium, Malay-
sia, and Switzerland as the 
major sources of imports.
As announced by the spokes-
man of the Islamic Republic 
of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil export rose 4.44 
percent during the first eight 
months of the current Iranian 
calendar year, as compared to 
the same period of time in the 

past year.
According to Morteza Emadi, 
Iran exported 70.402 mil-
lion tons of goods valued at 
$32.368 billion in the said 
eight months, registering a 
16-percent decline in weight.
Liquefied propane, methanol, 
liquefied butane, polyethyl-
ene, bitumen, urea, liquefied 
natural gas, iron and steel 
ingots, and light oils were the 
main exported products in the 
said time span.
Major export destinations 
of the Iranian non-oil goods 
were China, Iraq, the United 
Arab Emirates (UAE), Turkey, 
and India, according to the 
official.
The Islamic Republic has 
also imported 23.405 million 
tons of non-oil commodities 
worth $37.116 billion in the 
first eight months of the pres-
ent year, with a 15.25-per-
cent growth in value and a 
12.44-percent decrease in 
weight, year on year.
The first five items of goods 
imported into the country in 
the said period include corn, 
rice, wheat, soybeans, sun-
flower seed oil, cell phones, 
flour and unrefined sugar, ac-
cording to Emadi.
The United Arab Emirates was 
the top exporter to Iran in the 
mentioned eight months, fol-
lowed by China, Turkey, India, 
and Germany.
Reportedly, the value of Iran’s 
non-oil trade rose 10 percent 
during the mentioned peri-
od, as compared to the same 
eight months in the past year.
Iran traded 93.807 million 
tons of non-oil products 
worth $69.484 billion with 
other countries in the men-
tioned period.

Export from Semnan province rises 23% in 8 months on year

Iran building 1000-
km missiles to pro-
tect Persian Gulf: 
IRGC Navy chief
The IRGC Navy chief announced 
on Tuesday that during the Shah 
regime Iran’s most advanced 
missile was Harpoon that its 
range was just 40 kilometer and 
even that was run by foreign mil-
itary advisors but today “we are 
building missiles ranging from 10 
to 1000 kilometers for defending 
the Persian Gulf.”
Rear Admiral Alireza Tangsiri 
also said the “enemy has real-
ized what capabilities we have 
and (therefore) wants to halt our 
progress.”
Iran is now quite self-sufficient in 
producing weapons, he added.
Tangsiri also said the forces un-
der his command has carried out 
every task that it has been as-
signed to.
For example, he said, an Iranian 
oil tanker was seized by a coun-
try and Iran took the issue to the 
court but the court did not vote 
for its release.
Even after they unloaded its oil, 
they refused to hand over the 
tanker to Iran, he added. In such 
a situation the IRGC Navy seized 
a tanker that was 240 meters 
long with a height of 21 meters 
and moved it to Bandar Abbas 
port and they (Americans) were 
searching for it for four days, he 
explained.  
Tanker was just two miles away 
from an American warship but 
they did not realize its confisca-
tion, he explained.
“They were surprised by this op-
eration,” he added.
The admiral did not mention the 
name the country that seized the 
Iranian oil tanker and neither the 
one the Iran seized in response. 
But apparently the admiral was 
referring to the seizure of the Ira-
nian oil tanker by Greece in April 
on the orders of the U.S.
Elsewhere in his remarks, the 
admiral said whenever Iranian 
drones fly over American war-
ships, they plead Iran to leave the 
area by claiming that they are in 
international waters but “we say 
that there is no international wa-
ter in the Persian Gulf.”
He added, “Half of them (Persian 
Gulf waters) are our territorial 
waters and the other half are for 
the other countries (those on the 
southern shores of the Persian 
Gulf).”
Iran has mastered all modern mil-
itary technologies
On Tuesday, the IRGC chief Hos-
sein Salami also told a congress 
on the status of science and tech-
nology during the Sacred Defense 
that Iran has mastered all modern 
technologies in military field.
The Sacred Defense refers to 
Iran’s resistance against the In-
vading army of Saddam Hussein 
in the 1980s.
Major General Salami said Iran 
can say with certainty that it 
has acquired all modern military 
technologies with reliance on the 
knowledge and insight of its own 
people, Tasnim reported.
Such technologies have been 
employed by all military units, he 
said, adding, “We have accumu-
lated power to defeat the enemy.”
Commenting on the wars of the 
modern age, the general said 
that surprising the enemy today 
hinges on the technologies which 
are beyond the enemy’s calcula-
tion and with which the foes have 
no prior experience of confronta-
tion.
In May 2020, the senior general 
warned enemies against any mil-
itary adventurism against Iran, 
stressing that a major part of the 
Islamic Republic’s maritime pow-
er is “unknown” to others.
He also ruled out the possibility 
of a war against Iran, saying the 
enemy has become disappointed 
with military action on the Islamic 
Republic.

National Housing 
Movement plan’s 
progress at 52% 
in Sistan-Baluch-
estan

The governor-general of 
Sistan-Baluchestan prov-
ince, in the southeast of 
Iran, announced that the 
National Housing Move-
ment projects enjoy 52 
percent progress in this 
province.
Hossein Modarres Khiabani 
also announced that 6,000 
National Housing Move-
ment units will be inaugu-
rated in the urban and rural 
areas of the province by the 
end of current Iranian calen-
dar year (March 20, 2023).
Two weeks ago, a board 
member of the National 
Land and Housing Organ-
ization announced that 
about 57,000 hectares of 
land within the boundaries 
of the cities has been pro-
vided for the National Hous-
ing Movement plan.
Arsalan Maleki also said 
that the private sector own-
ers in provinces with land 
shortages can participate in 
the National Housing Move-
ment to provide land.
National Housing Move-
ment to construct four mil-
lion housing units in four 
years is one of the major 
plans of the current govern-
ment in the housing sector.
According to the plan, out of 
these four million residen-
tial units, 3.2 million units 
will be constructed in cities 
and 800,000 units in villag-
es, some of these units are 
currently being constructed 
after providing lands and 
preparing the necessary 
conditions.
In early November, Hadi 
Abbasi-Asl, the deputy min-
ister of transport and urban 
development, announced 
that currently, at least one 
million units of the Nation-
al Housing Movement are 
under construction with av-
erage progress of about 30 
percent.
After National Housing Ac-
tion Plan (started in 2018), 
National Housing Move-
ment is the government’s 
second major program to 
provide affordable housing 
units for the low-income 
classes.
The operation for the con-
struction of 209,212 resi-
dential units of the National 
Housing Movement began 
in early February.
The ceremony to begin the 
mentioned operation and 
also to launch some de-
velopment projects in the 
housing sector was attend-
ed by the former Transport 
and Urban Development 
Minister Rostam Qasemi.
Also, in late July, Qasemi 
inaugurated a project for 
the construction of the first 
group of affordable housing 
units for laborers under the 
framework of the National 
Housing Movement.
And on November 5, the 
deputy head of the Hous-
ing Foundation of Islam-
ic Revolution announced 
that 195,000 units of the 
National Housing Move-
ment are under construc-
tion in the rural areas, and 
stressed that the figure will 
reach 240,000 units by the 
eleventh Iranian calendar 
month Bahman (January 
21, 2023).

Economic experts and scholars with 
the Iran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture (IC-
CIMA) have called on the government 
to set economic stability and devel-
opment as priorities in drafting the 
country’s seventh five-year National 
Development Plan (NDP).
Members of the ICCIMA Department 
of Commissions, Assemblies, and 
Councils on Monday held a meeting 
with the head of the Seventh National 
Development Plan Secretariat at the 
Planning and Budget Organization 
(PBO) to discuss the process of pre-
paring the plan, the ICCIMA portal 
reported.
In the meeting, the attendees re-
viewed a report on the shortcomings 
and challenges of the sixth National 
Development Plan by the ICCIMA 
Research Center and made some 
constructive proposals for the prepa-
ration of the new plan.
Speaking in this gathering, ICCIMA 
Deputy Head for Commissions, As-
semblies and Councils Affairs Ali 
Cheraghvand also mentioned a report 
by the parliament research center on 
the implementation of the last six na-
tional development plans, saying that 
only 10 percent of the goals set in 
those plans have been realized.
“These statistics and information 
about the implementation of devel-

opment plans show that, unfortu-
nately, instead of a comprehensive 
plan, so far, we have only compiled 
some notebooks on our wishes and 
hopes,” the official said.
Referring to the process of preparing 
the seventh National Development 
Plan he called on the government 
to try to place more attention to its 
main beneficiaries, the private sector, 
in this plan, considering the special 
conditions governing the social, eco-
nomic and political aspects of the 
country.
To help the government, a series of 
expert and detailed studies have been 
carried out by the ICCIMA commit-

tees and research center since 2019 
which can be a good guide for the 
government in formulating this plan, 
Cheraghvand said.
In mid-September, Leader of the Is-
lamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei outlined the general 
policies of the country’s Seventh 
Five-year National Development Plan 
(2022-2026).
The mentioned policies were de-
termined with a focus on economic 
development and the promotion of 
justice as the major priorities.
The leader set an average economic 
growth of eight percent as the goal 
for the duration of the mentioned 

plan, emphasizing the increase in the 
efficiency of all production factors 
including human resources, capital, 
technology, and management.
Following the announcement of 
the general policies of the plan by 
the leader, President Ebrahim Raisi 
tasked the country’s Planning and 
Budget Organization (PBO) to offi-
cially start the compilation of the plan 
on September 14.
Establishing stability in the prices 
of consumer items and forex rates, 
reaching a single-digit inflation rate, 
as well as directing liquidity and bank 
credits toward productive sectors are 
among the major policies set by the 
plan.
Reforming the structure of the gov-
ernment budget was also among the 
major policies stressed in the Sev-
enth National Development Plan.
Transforming the country’s tax sys-
tem with the approach of turning 
taxes into the main source of govern-
ment revenues is also another major 
policy set by the plan.
Establishing a comprehensive social 
security system that encompasses 
relief, support, and insurance at the 
basic, surplus, and supplementary 
levels to provide fair services was the 
final economic policy that the exec-
utive bodies are obliged to follow in 
the said five years.

ICCIMA calls on govt. to focus on economic stability in 7th NDP

Iranian agriculture minister has said 
special importance will be placed on 
the soil and watershed sector in the 
seventh National Development Plan 
(2022-2026), Mehr News Agency 
reported.
“By popularizing this sector, we will 
try to move towards sustainability in 

watersheds within 10 years,” Javad 
Sadati-Nejad said on Monday.
The official noted that there are good 
laws in the country regarding soil 
protection, saying: “Protecting soil is 
the duty of all institutions and people, 
so over the last 10 years, FAO has 
come to the conclusion that people’s 

capacities are the most valuable fac-
tor in soil protection.”
“Natural Resources and Watershed 
Management Organization is re-
sponsible for the protection of soil 
and prevention of erosion, and in the 
seventh National Development Plan, 
we will dedicate an important chapter 

to the protection and preservation of 
the soil,” Sadati-Nejad added.
Soil protection is a public duty and 
it is necessary to teach future gen-
erations about the value of soil and 
the protection and preservation of 
this intergenerational heritage, he 
stressed.

Soil protection stressed in 7th National Development Plan
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The value of Iran’s oil products ex-
port has reached six billion dollars 
in the first eight months of the pres-
ent Iranian calendar year (March 
21-November 21), the chairman of 
the planning and budget committee 
of the parliament (Majlis) said.

According to Hamidreza Haji-Ba-
baei, the country is expected to 
export nine billion dollars of such 
products by the end of the current 
year (March 20, 2023), however, 
the figure can even exceed $10 
billion.

Oil products 
export reaches 
$6b in 8 months

TEDPIX falls 4,000 
points on Tuesday
TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), lost 
4,199 points to 1.409 million on 
Tuesday.
As reported, over 6.395 billion 
securities worth 35.123 trillion 
rials (about $121.1 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index lost 
3,435 points, and the second 
market’s index dropped 7,341 
points.
TEDPIX rose 7,000 points (0.5 
percent) to 1.417 million points 
in the past Iranian calendar week 
(ended on Friday).
The index had risen 131,000 
points (10.21 percent) to 1.414 
million points in the Iranian cal-
endar week ended on November 
11.
As reported, it was the highest 
weekly rise during the current 
Iranian calendar year (began on 
March 21).
After a long period of decline, 
the stock market transactions 
finally returned to the up-
ward cycle from the last three 
weeks and under the influence 
of the decisions taken by the 
government and the Securi-
ties and Exchange Organiza-
tion (SEO), and increased the 
hope of shareholders to invest 
again in this market and ob-
tain a reasonable return from 
it.
As reported, TEDPIX has risen 
99,638 points (7.61 percent) in 
the previous Iranian calendar 
month Aban (ended on Novem-
ber 21).

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

Iran implements 
aeromagnetic sur-
vey in 7,000m 
depth for 1st time
Mehdi Fakour, the director of 
exploration affairs at National 
Iranian Oil Company (NIOC), 
announced the implementation 
of an aeromagnetic survey in 
7,000 meters of depth for the 
first time in the country, IRIB 
reported.
“For the first time in the coun-
try, light aircraft have been used 
to conduct an aeromagnetic 
survey to explore the country’s 
oil-rich regions for hydrocarbon 
resources in a depth of 7,000 
meters,” Fakour said.
According to the official, the 
technology for conducting the 
mentioned survey has been in-
digenized by Iranian engineers 
and the survey is currently be-
ing conducted over the Zagros 
mountains.
“Currently, we have defined 14 
exploration blocks in the coun-
try, of which 175,000 kilometers 
are to be surveyed using aero-
magnetic survey,” he added.
Fakour noted that so far 30,000 
kilometers of land have been 
monitored using the mentioned 
survey.
He announced that new hydro-
carbon resources have been dis-
covered in southwestern Iran, 
saying that the details about 
the discoveries will be released 
by the Oil Ministry in the near 
future.
An aeromagnetic survey is a 
common type of geophysi-
cal survey carried out using a 
magnetometer aboard or towed 
behind an aircraft. The principle 
is similar to a magnetic survey 
carried out with a hand-held 
magnetometer but allows much 
larger areas of the Earth’s sur-
face to be covered quickly for 
regional reconnaissance.
The aircraft typically flies in a 
grid-like pattern with height and 
line spacing determining the 
resolution of the data.

6 Surprising Benefits 
of Green Peppers
By: PARISA JAMADI

Source:https://www.healthline.com/nutrition/green-pepper-benefits#The-bottom-line

Bell peppers have thick walls, are bell-
shaped, and come in a variety of colors, 
including red, yellow, and purple. 
They’re highly nutritious and a great 
addition to your diet. This article lists 
6 surprising benefits of green peppers. 
1. Rich source of nutrients 
Green bell peppers provide an array of 
vitamins and minerals. Plus, they’re a 
good source of fiber and relatively low 
in carbohydrates.
Here’s the nutrition breakdown for 1 
cup (150 grams) of raw sweet green 
pepper (2Trusted Source):
• Calories: 30 
• Protein: 1.3 grams
• Carbs: 7 grams 
• Fiber: 2.6 grams
• Vitamin A, RAE: 3% of the daily value 
(DV)
• Vitamin C: 134% of the DV
• Vitamin K: 9% of the DV
• Potassium: 6% of the DV
• B6 (Pyridoxine): 20% of the DV
In addition to the nutrients listed 
above, green peppers contain smaller 
amounts of other vitamins and miner-
als including thiamine (B1), magnesi-

um, copper, and vitamin E.
Green sweet peppers are particularly 
rich in vitamin C. Because this vitamin 
is water-soluble, your body can’t store 
it well, so you need to get it from your 
diet regularly. 
Vitamin C is needed for many essential 
functions in your body, including prop-
er immune function, collagen synthe-
sis, nutrient metabolism, and more. It 
also acts as a powerful antioxidant and 
protects your cells from harmful oxida-
tive damage (3Trusted Source, 4).
2. Good for gut health
Peppers are a good source of fiber, 
which is essential for gut health.
Studies show that increasing your fib-
er intake can protect against digestive 
system conditions like colon cancer 
and inflammatory bowel disease (IBD) 
(8Trusted Source, 9Trusted Source).
Eating fiber-rich foods can also help 
keep your digestive system functioning 
optimally by preventing constipation 
and promoting a healthy gut bacteria 
balance (10Trusted Source).
3. Contains health-benefiting plant 
compounds

Bell peppers contain a variety of plant 
compounds that have antioxidant and 
anti-inflammatory properties. 
For example, this vegetable pro-
vides flavonoids, vitamin C, phenolic 
compounds, and carotenoids, all of 
which have health-promoting effects 
(11Trusted Source).
Eating a diet high in antioxidants — like 
vitamin C and carotenoids from green 
peppers — benefits your health in sev-
eral ways. 
4. May promote heart and eye health
Adding more fruits and vegetables like 
green sweet peppers to your diet is a 
smart way to promote your heart and 
eye health. 
Numerous studies have linked diets 
rich in fruits and vegetables with a 
lower heart disease risk (17Trusted 
Source, 18Trusted Source, 19Trusted 
Source, 20Trusted Source).
For example, eating more fruits and 
vegetables can improve heart disease 
risk factors like elevated cholesterol, 
blood sugar, and blood pressure levels 
(20Trusted Source, 21Trusted Source, 
22Trusted Source, 23Trusted Source, 

24Trusted Source).
Furthermore, green bell peppers are 
rich in lutein, a carotenoid nutrient 
that’s essential for eye health. Lute-
in helps protect against light-expo-
sure-induced damage to photoreceptor 
cells in your eyes (25Trusted Source, 
26Trusted Source). 
5. Could help you maintain a healthy 
body weight 
Eating more fruits and vegetables like 
green sweet peppers can help you 
maintain a healthy body weight or even 
lose weight.
Green sweet peppers are low in cal-
ories, high in fiber, and packed with 
other nutrients your body needs to 
function optimally. This makes them an 
excellent addition to any diet.
Still, it’s better to eat many different 
fruits and vegetables rather than only 
cranking up your intake of peppers.
That’s because people who eat more 
total fruits and vegetables tend to have 
lower body fat levels and weigh less 
than those who eat low amounts of 
produce (28Trusted Source, 29Trusted 
Source, 30Trusted Source).

6. Versatile and tasty 
In addition to being highly nutritious, 
green sweet peppers are versatile and 
taste great both raw and cooked.
Keep in mind that green sweet peppers 
are less sweet than red, yellow, and or-
ange peppers. The green version also 
has fewer total carotenoids and flavo-
noids but is higher in phenolic acids 
(1Trusted Source).
Thus, you may want to add all colors 
of bell peppers to your diet to reap the 
benefits of their varied nutrient compo-
sitions.
The bottom line
Green sweet peppers are unripe pep-
pers. They have a slightly more bitter 
taste than red, orange, and yellow ver-
sions.
They contain a variety of nutrients and 
are particularly rich in vitamin C. Plus, 
they’re a concentrated source of pow-
erful plant compounds like carotenoids 
and phenolic acids.
Adding green sweet peppers to your 
diet is a smart way to increase your nu-
trient intake while protecting the health 
of your heart, eyes, and gut. 

Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei re-
ceived the members of the Supreme 
Council of Cultural Revolution on 
Tuesday afternoon.
Addressing the meeting attended by 
President Ebrahim Raisi, Ayatollah 
Khamenei took a jab at those who 
are infatuated with Western culture. 
The Islamic Revolution considered 
the culture of “infatuation with the 
West” and even the use of foreign 
words to be another false cultural 
statement ruling the society, and 
the Islamic Revolution changed this 
false statement and turned it into a 
culture of “objection to the West”, 
the Leader remarked.
In the meeting, the Leader under-
lined the need for the “revolution-
ary reconstruction of the country’s 
cultural structure,” state news IRNA 
reported. 
“The Supreme Council of Cultural 
Revolution should provide scientific 
solutions for the spread of correct 
and forward-moving statements by 

observing and knowing the weak-
nesses and false statements of cul-
ture in different fields,” Ayatollah 
Khamenei suggested. 
The Leader said the most important 
duty of the Council is to lead the 
country and society culturally. 
Elaborating on the need to recon-
struct the cultural structure of the 
country, the Leader said, “The mean-
ing of structure is the cultural struc-
ture of the society and the mentality 
and culture that governs it, and in a 
word, the software that the people of 
the society act on the basis of in their 
individual and collective lives.”
He added, “The reason that the 
structure should be reconstructed 
in a revolutionary manner is because 
the Islamic Revolution was miracu-
lous through the leadership of the 
Imam [Khomeini] and the people’s 
movement, and with its aggressive 
spirit, it changed the political, cul-
tural and social foundations and the 
false propositions ruling the minds 
of the people.”

Islamic Revolution changed 
culture of infatuation with the West: Leader

The Iranian Ministry of Intelligence and 
the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) announced Tuesday that they 
arrested a number of individuals impli-
cated in fomenting unrest and insecurity 
in Iran.
The IRGC said that it dismantled a “sabo-
tage network” in Markazi province direct-
ed by counter-revolutionary elements re-
siding in Germany and the Netherlands, 
Iran’s state news agency IRNA reported.
The Markazi province branch of the 
IRGC said in a statement that the net-
work includes 12 individuals who acted 
against Iran’s national security through 
providing arms. The network, the state-
ment said, intended to undertake acts of 
sabotage. 
The statement also said that foreign spy 
agencies have admittedly said in their 
private meetings that the “riots project” 
has failed. It noted that these agencies 
are now focused on strikes action with 
the purpose of distracting Iran intelli-
gence and security forces. 
“Overcoming these days requires the 
smartness of the loyal individuals and 
the true owners of Iran, particularly the 
merchants, students, and workers,” the 
statement said. 
Also, the Iranian Ministry of Intelligence 
issued a separate statement on Tuesday 
saying that it identified and busted a 
number of operational cells linked to Mo-
jahedin-e Khalq (MEK), which is locally 
known as the Hypocrites. The Ministry 
pointed out that the said cells exacer-
bated insecurity by hurling grenades at 
military, police, administrative, and res-
idential buildings. 
According to this statement, 10 individ-

uals were arrested in connection with 
these cells in Tehran, Isfahan, and Kurd-
istan provinces. 
The Iranian authorities have blamed the 
recent unrest on the enemies, saying that 
foreign countries were implicated in in-
stigating unrest and riots. 
President Ebrahim Raisi stressed on 
Thursday that the enemy committed 
a “scandalous miscalculation” by pro-
voking the recent riots in Iran over the 
murder of a young woman of Kurdish 
heritage, but the Iranian nation foiled 
their plans to sow instability and create 
turmoil across the country.
Raisi made the comments during a trip 
to Sanandaj, the capital of Kurdistan 
province, in western Iran.
The provincial visit was significant as 
it took place more than two months of 
sporadic protests that erupted over the 
death of Mahsa Amini.
Mahsa Amini, a 22-yeard old woman, 
fainted in morality police custody in Teh-
ran on September 13 and died three days 
later in hospital.
A coroner’s report found out that she 
died because of a chronic illness rather 
rumored blow to hear head.
A senior Iranian general has said that the 
recent unrest that erupted after the death 
of Mahsa Amini were the produce of 47 
spy agencies.
General Qolamreza Soleimani, the head 
of the Basjij Organization, said in the en-
emy used a “hybrid warfare” against Iran 
in the recent unrest, according to Iran’s 
state news agency IRNA.
Speaking before a group of Basij mem-
bers in Tehran on Wednesday morning, 
General Soleimani said “sedition of ri-

ots” was supposed to kick off simulta-
neously with the start of the academic 
year in Iran but it took place earlier and 
“47 spy agencies waged an all-out hy-
brid war against the Islamic Republic of 
Iran.”
Two of Iran’s leading intelligence agen-
cies have published a lengthy report 
detailing foreign meddling in Iran during 
the unrest. And the Leader of the Islamic 
Revolution, Ayatollah Seyed Ali Khame-
nei, has said on various occasions that 
the U.S. and some of its allies were in-
volved in Iran’s unrest.
In an early October speech, the Leader 
had said that the riots that erupted in the 
wake of the Mahsa Amini death were 
planned by the enemy. “In the incident 
that took place, a young girl passed 
away. Well, it was a bitter event. It sad-
dened me very much too.
But the right reaction to this incident, 
before investigations could take place, 
before anything was certain yet, was not 
for some to come and make the streets 
insecure. It was not to create insecurity 
for people, to disrupt security, burn the 
Qur’an, pull off women’s scarves, and 
to set fire to mosques, hussainiyahs, 
banks, and people’s cars. This kind of re-
action to a case, which was unfortunate, 
was not normal.
This was not a natural response,” Aya-
tollah Khamenei said. He added, “These 
riots were planned. These riots had been 
planned. If the incident with the young 
girl had not taken place, they would have 
found another excuse to create insecuri-
ty and riots in the country in the begin-
ning of the month of Mehr (September) 
this year.

Iran busts sabotage network, operational cells
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مدیرکل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
اسـتان اصفهـان گفـت: پنـج هـزار 
و ۲۴ نفـر از کارگـران، اعضـای 
واحدهـای  و  کاری  گروه هـای 
تولیدی و اقتصادی این اسـتان برای 
حضور در سـی و چهارمین جشنواره 
امتنـان نخبـگان جامعـه کار و تولید 

وزارت تعـاون ثبت نـام کردنـد.
میثـم مداحی اظهار داشـت: اسـتان 
اصفهـان باالتریـن نـرخ مشـارکت 
در جشـنواره امتنـان از کارگـران، 
گروه هـای کار نخبـه و واحـد نمونه 
در سطح کشـور را به خود اختصاص 

داده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ثبت نـام بیـش از 
پنج هزار نفـر از کارگـران واحدهای 
اقتصـادی اسـتان اصفهـان در ایـن 
جشـنواره ادامـه داد: ۲ هـزار و ۶۳۶ 
نفـر در بخـش صنعـت، ۹۷۰ نفر در 
بخش خدمـات، ۵۸۳ نفـر در بخش 
کشـاورزی و ۱۷۴ واحـد نمونـه نیـز 
در پورتـال جشـنواره امتنـان ثبـت 

نـام کردند.
مدیرکل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
اسـتان اصفهـان افـزود: هـم اکنون 
چهار هـزار و ۳۶۳ طـرح قابل داوری 
اسـت کـه ایـن طرح هـا توسـط 

کمیتـه داوران، متشـکل از اسـاتید 
دانشگاه، کارشناسـان اداره کل فنی 
و حرفه ای، بسـیج کارخانه هـا، اداره 
کل جهـاد کشـاورزی و اداره کل 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان 

در حـال بررسـی اسـت.
وی اضافـه کـرد: کارگـران خـاق 
و مبتکـر و واحـد نمونـه برتـر کـه 
در پایـان داوری باالتریـن امتیـاز را 
کسـب کنند بـرای رقابت در سـطح 
ملـی در سـه بخـش کارگـر نمونـه، 
گـروه کار نمونـه و واحـد نمونـه بـه 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 

معرفـی خواهنـد شـد.
مداحـی با بیـان اینکه این جشـنواره 
هـر سـال در سـه مرحلـه مقدماتی، 
اسـتانی و کشـوری انجام می شـود، 
افـزود: ترویـج و گسـترش فرهنگ 
انگیزه بخشـی،  و خاقیـت،  کار 
اعتمادآفرینـی و همدلـی در جامعـه 
کار و تـاش، ایجاد زمینـه و فضای 
مناسب برای رشـد و پرورش نیروی 
کار، نقش آفرینـی و تأثیرگـذاری 
نخبگان جامعه کار و تـاش در روند 
توسـعه جامعه و تقویت فعالیت های 
دانش بنیـان بـا توجـه بـه نام گذاری 
معظـم  رهبـر  سـوی  از  سـال 

انقـاب از جملـه اهـداف برگـزاری 
سـی وچهارمین جشـنواره امتنـان از 

کارگـران اسـت.
وی اضافـه کـرد: ادارات کل تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان ها، در 
راسـتای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار 
و ضوابـط اجرایی اقدام به شناسـایی 
و انتخاب کارگران مختـرع، مبتکر و 
خاق و مدیـران واحدهـای برتر در 
سراسر کشـور کرده است و منتخبان 

ملی در هفته کارگر )اردیبهشـت ماه 
سـال آینـده(، بـا حضـور مقامـات 

کشـوری معرفی می شـوند.
به گـزارش ایرنـا، جشـنواره امتنان 
عنـوان برنامـه ای بـا افـزون بـر 
ربـع قـرن پیشـینه اسـت کـه هـر 
سـال توسـط وزارت تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی در اجـرای مـاده 
۱۹۵ قانـون کار و ضوابـط اجرایـی 
آن بـا هـدف شناسـایی و انتخـاب 

کارگـران مختـرع، مبتکـر، خاق 
و مدیـران واحدهـای برتـر کشـور 
برگـزار می شـود. نفـرات برگزیـده 
ایـن جشـنواره کار و کارگـری کـه 
بـا مشـارکت رقابتـی کارگـران، 
واحدهـای  و  کار  گروه هـای 
تولیـدی برپـا می شـود بـا عنـوان 
تولیـد  و  کار  جامعـه  نخبـگان 
همزمـان بـا هفتـه کارگـر معرفی 

. ند می شـو
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مدیرکل صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان اصفهان گفـت: این 
منطقه هنوز از داشـتن شـهرک لجسـتیک و پایانه صادراتی بی 
بهره اسـت هر چند تاکنون چهار طـرح در این زمینه ارائه شـده 

اما هنـوز هیچکدام مصوب و عملیاتی نشـده اسـت.

امیرحسـین کمیلـی اظهار داشـت: تاکنـون پایانـه صادراتی در 
اسـتان اصفهـان راه انـدازی نشـده اسـت و از حـدود ۶ تا هفت 
طرحی کـه در ایـن زمینـه ارائـه شـده هنـوز هیچکـدام از آنها 
توسـط وزارت صنعـت معـدن و تجـارت مصوب نشـده اسـت.

مدیـرکل صنعـت، معـدن و تجـارت اصفهـان بـا بیـان اینکـه 
مشـکاتی از نظـر زیرسـاخت صـادرات در ایـن اسـتان وجود 
دارد افـزود: این اسـتان برای موفقیـت در امر صـادرات، نیازمند 
داشتن شـهرک لجسـتیک و زیرسـاخت های حمل و نقل ریلی 
و هوایی اسـت کـه ایـن زیرسـاخت ها بـا همدلـی و همگرایی 

مسـووالن دولتـی و بخـش تکمیل خواهد شـد.
وی بـا اشـاره به سـفر هیـات تجـاری و تعـدادی از مسـووالن 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان اصفهـان به شـهرهای مسـکو و 
سـن پترزبورگ روسـیه، اضافه کرد: سـفر مناسـبی برگزار شـد 
و ارتباط هـای همزمان بیـن تجار و مسـووالن دولتی ۲ اسـتان 
از ۲ کشـور بـرای نخسـتین بار برقـرار شـد و در گذشـته ارتباط 
صـادرات و واردات بین تجار اسـتان اصفهان و روسـیه بصورت 
نقطـه ای و محدود برقـرار بـوده و بصـورت یک جریـان برنامه 

ریزی شـده و ثابـت صـادرات و واردات نبوده اسـت.
کمیلی با اشـاره به اینکـه بازار امروز روسـیه تشـنه محصوالت 
تولیـدی ایران اسـت بیـان کرد: شـرایط امـروز روسـیه همانند 
ابتـدای دوران تحریـم ایـران اسـت و برگـزاری ایـن سـفر 
مقدمه ای بـرای آغاز یـک برنامـه ریزی در راسـتای صـادرات 
و واردات برنامه ریزی شـده از اسـتان اصفهان به روسـیه است.

به گفته وی، روسـیه امـروز با مشـکاتی در زمینـه تأمین کاال 
مواجه اسـت و برخی زیرسـاخت ها در این کشـور آماده نیسـت 
و بدلیـل وابسـتگی زیادی کـه در گذشـته بـه واردات داشـته و 
تولیـدات این کشـور هـم تأمیـن کننـده نیازهـای داخلـی این 

کشـور نیسـت و به همیـن دلیل امـروز با مشـکل مواجه شـده 
اسـت.

مدیـرکل صنعـت، معـدن و تجـارت اصفهـان گفـت: امـروز 
موقعیـت، فرصـت و ظرفیـت خوبی بـرای صـادرات از اسـتان 
ایجاد شـده باید از ایـن فرصت و ظرفیـت بخوبی و در راسـتای 
منافع ملـی اسـتفاده کنیـم تـا بتوانیم سـهم بیشـتری از بـازار 

کشـورهای هـدف را در اختیار داشـته باشـیم.
وی اظهـار داشـت: الزمـه داشـتن صـادرات پایـدار، تولیـد 
محصـوالت بـا کیفیـت و هدفمنـد و قـوی اسـت تـا بتوانیـم 
جایگاه استان را در کشـورهای آسـیای مرکزی حفظ کنیم و به 

بازارهـای جدیـد در ایـن کشـورها دسـت پیـدا کنیـم.
کمیلی با بیـان اینکه محصـوالت فراوانـی در اسـتان اصفهان 
تولید می شـود امـا از کیفیـت باالیی بـرای صـادارات برخوردار 
نیسـت افـزود: صنعتگـران و تولیدکننـدگان بایـد محصوالتی 
برای صـادرات تولید کننـد و زیرسـاخت های الزم بـرای تولید 
محصـوالت صادراتـی مـورد نیـاز جامعه هـدف خـود را فراهم 

کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد زیرسـاخت های صادراتـی در اسـتان 
اصفهان تقویت و آماده سـازی شـود تـا بتوانیم صـادرات خوبی 
به روسـیه داشـته باشـیم ادامه داد: محصوالت تولیـدی داخلی 
اسـتان شـاید جوابگـوی نیازهـای جامعه هـدف داخلی باشـند 
امـا بـرای هـر جامعـه هدفـی بایـد محصولـی مطابـق میل و 
خواسـته های آنهـا تولید شـود و از تمـام شـرایط الزم برخوردار 

باشـد.
مدیـرکل صنعت، معـدن و تجـارت اصفهان با اشـاره بـه اینکه 
زیرسـاخت های صادراتـی ایجادشـده در این اسـتان نقطه ای و 
انفرادی اسـت خاطرنشـان کرد: سال های گذشـته بدلیل وجود 
مشکات ناشـی از تحریم، سـرمایه گذاری چندانی در راستای 
ایجـاد این زیرسـاخت بـرای مـا اولویـت نداشـته اما امـروز که 
فرصت و ظرفیـت تولید مـازاد و صادرات بـرای ایران و اسـتان 
اصفهان ایجاد شـده اسـت باید از این فرصت با تدبیـر و بخوبی 

اسـتفاده کنیم.
وی گفت: امروز موفقیت هـای خوبی در تولید بدسـت آوردیم و 
بطور تقریبی صـد در صد نیاز داخلـی را تولید می کنیـم و نیازها 
را برطـرف می کنیـم و از این جهـت توانمند هسـتیم و در زمینه 
تولیـد قطعـات و لـوازم یدکـی، دارو، هیچ وابسـتگی بـه خارج 
نداریـم و در شـرایط سـخت تر تحریـم هم بـا مشـکلی مواجه 

نمی شـویم.
هفتـه گذشـته شـهرهای مسـکو و سـن پترزبـورگ میزبـان 
هیـات تجـاری و تعـدادی از مسـووالن دسـتگاه های اجرایـی 
اسـتان اصفهـان در زمینه هـای صنعـت، میـراث فرهنگـی و 
گردشـگری، جهـاد کشـاورزی، دانشـگاه اصفهـان و شـهرک 

علمـی و تحقیقاتـی بـود.
مذاکره هـا و تبـادل تجربه هـا در ایـن سـفر حـول چهـار محور 
علـم و فنـاوری، مدیریـت شـهری و زیرسـاخت ها، تجـارت و 

میـراث فرهنگـی و گردشـگری بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان خبر داد:

اصفهان بی بهره از داشتن شهرک لجستیک و پایانه صادراتی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مطرح کرد:

ثبت نام بیش از پنج هزار کارگر برای شرکت در جشنواره امتنان

احسـان یزدیان افـزود: از بیـن واحدهـای فناور مسـتقر در شـهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، ۱۰۸ واحد در رشـد مقدماتی، ۲۱۴ شـرکت در مراکز رشد 

فنـاوری و ۳۱۹ شـرکت در پارک های علـم و فناوری فعالیـت دارند.
وی تعـداد شـرکت های دارای مجوز دانش بنیان مسـتقر در شـهرک علمی 
و تحقیقاتـی اصفهان را حدود ۲۲۵ شـرکت اعـام و اضافه کـرد: در مجموع 
حدود هشـت هزار و ۴۰۰ نفـر در ایـن واحدها و شـرکت های فناور مشـغول 

به کار هسـتند.
یزدیان با بیان اینکه واحدهای فناور مسـتقر در شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهان، گام هـای بلندی در مسـیر صادرات محصـوالت خود برداشـته اند، 
خاطرنشـان کرد: میزان صادرات آنها در سـال گذشـته به بیش از ۵۰ میلیون 

دالر رسید.
وی به مجموعه اقدامات شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهـان برای حمایت 
از شـرکت های فناور اشـاره کرد و گفت: توسـعه زیسـت بوم فنـاوری، جذب 
سـرمایه گذار و صندوق های سـرمایه گذاری خطرپذیر )VC( و کمک به اخذ 

مجوزهـا از جمله این اقدامات اسـت.
وی همچنین شناسایی نیازهای شـرکت های فناور برای توسعه محصوالت 
و تجاری سـازی آنها و جذب سـرمایه گذار برای مشـارکت در طرح های این 
شـرکت ها را از جمله حمایت های شـهرک علمـی و تحقیقاتـی از واحدهای 
فنـاور عنـوان و اضافـه کـرد: نمی توان حـدی بـرای ایـن کار قائل شـد زیرا 

هرچه بیشـتر بتوانیم سـرمایه گذار جـذب کنیم، بهتر اسـت.
معاون توسـعه فناوری شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با تاکید بر اینکه 
شـرکت های دانش بنیان برای توسـعه محصوالت و خدمـات فناورانه خود، 
نیازمند سـرمایه گـذاری هسـتند، گفـت: با وجـود تاش هـای انجام شـده 
امـا حجـم سـرمایه گذاری وجـود دارد در این بخـش، کمتـر از نیـاز فناوری 

کشـور است.
وی ادامه داد: برخی از صنایع بزرگ کشـور به این بلوغ رسـیده اند که نیازهای 
خود را از طریق صنایـع داخلی برطرف کنند اما هنوز تعـدادی از صنایع بزرگ 

هم آنطور که باید از ظرفیت شـرکت های داخلی اسـتفاده نمی کنند.
یزدیـان از جمله دالیل ایـن موضوع را وجود اسـتانداردهای سـخت گیرانه و 
نبود فرهنگ حرکت به سـمت شـرکت های دانش بنیان برای بهبـود فرایند 
و تولید در بین برخی از صنایع دانسـت و تصریح کرد: موضوع اسـتانداردهای 
سـخت گیرانه بیشـتر به تأمین قطعـات بازمی گـردد امـا در برخی مـوارد نیز 
به بهبـود فرایندهـا و سـاختارها نیاز داریـم که شـرکت های دانـش بنیان ما 

ظرفیت خوبـی در این زمینـه دارند.
وی یکی از ایـن مـوارد را اسـتفاده از هوش مصنوعـی در بسـیاری از صنایع 
دانسـت و خاطرنشـان کـرد: شـرکت هایی به ویـژه در صنعت فوالد بـا بهره 
گیـری از هـوش مصنوعـی موفق بـه افزایـش تولیـد در برخـی از بخش ها 

شـدند.
وی تاکیـد کرد: الزم اسـت همـه صنایـع و سـازمان های کشـورمان به این 
بلوغ و آگاهی برسـند که می توان بـا راه حل های فناورانه و خاقانه، مسـائلی 

مانند تولید، مصـرف انرژی و حفظ محیط زیسـت را بهبـود داد.
یزدیـان با اشـاره به اینکـه ارتبـاط خوبی بـا صنایـع فوالد بـرای اسـتفاده از 
ظرفیـت واحدهـای فناور مسـتقر در شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان 
وجود دارد، افـزود: در بخش هـای دیگری مانند پاالیشـگاهی، پتروشـیمی، 
توانیر، تجهیـزات پزشـکی و امنیت غذایـی نیز ایـن ارتباط به خوبی شـکل 

گرفته اسـت.

 اخبار اصفهان  معاون توسـعه فناوری شـهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان گفت: حـدود ۶۴۰ واحد فناور در 
این شـهرک فعال اسـت که نقش مهمی در توسـعه 
اقتصـاد دانـش بنیـان و ایجاد اشـتغال در کشـور و 

اسـتان ایفـا می کنند.

معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:
 ۶۴۰ واحد فناور در شهرک علمی

و تحقیقاتی اصفهان فعال است

گفت و گو

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی اسـتان 
اصفهان گفت: اکنـون جاده هـای جنوب و 
غرب اسـتان به دلیـل بـارش بـاران لغزنده 

ولی باز و روان اسـت.
سـرهنگ اصغـر زارع در گفـت و گـو بـا 
خبرنگار ایرنا افـزود: در مسـیرهای منتهی 
به شهرستان سـمیرم در جنوب و همچنین 
داران، فریدونشـهرو بوییـن و میاندشـت 
در غـرب اسـتان کـه اکنون بـارش بـاران 
گـزارش شـده اسـت به دلیـل کاهـش دما 
احتمال تبدیـل بارش ها به برف وجـود دارد 
که نیازمند احتیـاط الزم در رانندگی اسـت.

وی اظهار داشـت: با توجه به آغـاز بارش ها 
تـا ایـن لحظـه هیـچ حادثـه ترافیکـی 
سـنگینی در جاده هـای اسـتان گـزارش 

نشـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه آغـاز طـرح زمسـتانه 
۱۴۰۱ پلیـس در جاده هـای اسـتان گفت: 
در مجمـوع پنـج هـزار نیـروی عملیاتی، 
امـدادی و خدماتـی شـامل پلیـس راه، 
راهـداری، فوریت هـای پزشـکی، آتـش 
نشـانی، امداد خودرو و دیگر دسـتگاه های 
خدماتـی در جاده هـای اسـتان اسـتقرار 
یافتند تا ضمن پیشـگیری از بـروز حوادث 
ترافیکی به مسـافران حادثـه دیده خدمت 

رسـانی کننـد.
رئیـس پلیـس راه فرماندهـی انتظامـی 
اسـتان اصفهـان افـزود: از این تعـداد ۸۱۰ 
گـروه امـدادی و خدمت رسـان پلیـس راه 
در ایـن عملیـات حضـور دارند کـه ۱۸ تیم 
تخصصـی در محورهـای برف گیر اسـتان 

اسـتقرار دارنـد.
وی همچنین بـه تجهیـز ۴۲ راهدارخانه به 
۶۰۰ دستگاه ماشین آالن سنگین راهداری 
و تأمین نمک و شـن مناسـب بـرای زمان 
یخبندان ها اشـاره کرد و گفت: تمام تاش 
پلیـس راه و دیگـر دسـتگاه های خدماتـی 
و امـدادی خدمـت رسـانی بـه مسـافران 
جاده هـای بـرون شـهری و کاهـش آمـار 
تصادفـات و تلفات جانـی در جاده هاسـت.

سـرهنگ زارع بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان 
اصفهـان بـه عنـوان چهـار راه اصلی حمل 
و نقل کشـور حـدود ۱۲ هـزار کیلومتـر راه 
کشـور را بـه خـود اختصـاص داده و رتبـه 
نخسـت آزاد راه هـا را دارد، گفـت: پلیـس 
بـا تجهیـزات جدیـد هوشـمند از جملـه 
پهپادهـای پـروازی و هلـی شـات، امنیت 
محورهـای مواصاتـی اسـتان را رصـد 

. می کنـد
وی بـه راننـدگان توصیـه کـرد تـا ضمـن 
در  غیرضـروری  سـفرهای  از  پرهیـز 
مسـیرهای غربـی اسـتان، در صـورت 
ضـرورت زنجیـر چـرخ و تجهیـزات الزم 
همراه داشـته باشـندو از سـالم بـودن برف 
پاک کن و بخـاری خودرو اظمینان داشـته 

باشـند.
برپایـه اعـام مرکـز پیـش بینـی اداره کل 
هواشناسـی اصفهان، فعالیت یک سـامانه 
بارشـی در بیشـتر مناطـق اسـتان سـبب 
بـارش بـاران، کاهـش دیـد، مـه آلودگی و 
وزش بـاد موقـت و در مناطـق سردسـیر و 

ُمرتفـع بـارش برف شـده اسـت.

جاده های جنوب و غرب 
استان اصفهان لغزنده است

 رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی
استان اصفهان:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

دکتـر علـی سـعیدی عضـو افتخـاری دانشـکده علـوم مالـی، مدیریـت و 
کارآفرینی شـد. دکتـر علی سـعیدی خیر آمـوزش عالی طـی حکمی عضو 
افتخاری دانشـکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی دانشـگاه کاشـان شد. 
دکتر علی سـعیدی در مراسـم تجلیل از اسـتادان پژوهشـگر و دانشجویان 
نمونه آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه کاشـان با تبریک روز پژوهش اظهار 
امیـدواری کـرد: پژوهـش بایـد نتیجـه محـور باشـد، تـا همـه پژوهش ها 

درراسـتای رفع مشـکات و مسـائل برای آینـده مردم باشـد.

وی با بیان اینکه پژوهش کار نو کردن اسـت و جامعه بشـری را برای ما رقم 
می زند خاطر نشـان کرد: برای امر پژوهش بایسـتی حلقه هـای مفقوده بین 

مردم و جامعه و صنعت برداشـته شود.
وی تقاضـا را برای امـر پژوهش الزم دانسـت و افزود: بـرای تبدیل پژوهش 

به محصـول تقاضا بایـد از طرف مردم باشـد.
دکتر سـعیدی با بیان اینکه قبل از اجرای پژوهش باید نیازسـنجی پژوهشی 
صورت گیـرد که چـه پژوهش هایـی اولویـت دارد، افزود: نتایـج پژوهش ها 

باید پاسـخگوی نیازی از نیازهای موجـود آموزش و پرورش یا جامعه باشـد، 
در غیـر این صورت سـبب اتاف وقـت و انـرژی و هزینه می شـود و این امر 
باید به عنـوان یک رویکـرد غالب مـورد توجـه قـرار گیـرد. وی پژوهش را 
بخشـی از زندگی تولیـد و صنعت عنـوان کرد و افـزود: محـور پژوهش آغاز 
زندگی اسـت. دکتر سـعیدی با بیـان اینکه مـا نباید هیـچ چیـز را از علم کم 
بگذاریـم خاطر نشـان کـرد: راه هـای پژوهـش را باید باز کـرد تا بـه نتیجه 

مفید رسـید.

طی حکمی دانشگاه کاشان انجام گرفت؛

خیر آموزش عالی 
عضو افتخاری دانشکده 
علوم مالی، مدیریت و 
کارآفرینی

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: دانشگاه کاشان از دانشگاه های 

برتر و افتخارآفرین کشور است.
پیمان صالحی در حاشیه مراسم تجلیل از 
پژوهشگران و دانشجویان نمونه آموزشی 
و پژوهشی دانشگاه کاشان نقش دانشگاه 
کاشان در نظام های مختلف علمی بین المللی 
حائز اهمیت دانست و افزود: دانشگاه کاشان در 
نظام های مختلف بین المللی از دانشگاه های 

برتر بوده است که این افتخار است.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه 
دانشگاه کاشان رشد تولیدات علمی خود را 
به گسترش کیفی مورد توجه داشته است، 
خاطر نشان کرد: دانشگاه کاشان عاوه بر 
نظام های مختلف علمی و بین المللی در زمینه 

نانوتکنولوژی هم قطب علمی کشور است.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ هزار 
قرارداد پژوهشی دانشگاه ها با صنعت و جامعه 
به میزان بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 

اجرا شده است.
پیمان صالحی، رشد تولیدات علمی ایران را 
خوب ارزیابی کرد و افزود: ایران با ۷۸ هزار 
مقاله رتبه ۱۵ جهان را کسب کرده و این در 

حالیست که ما جمعیت یک درصد جهان را 
داریم ولی بیش از دو درصد تولیدات علمی 
انجام  ایران  جهان توسط پژوهشگران 

می شود.
وی خاطر نشان کرد: ایران به لحاظ استناد 
مقاالت هم رتبه ۱۵ جهان را دارد و نشان 

دهنده کیفیت مقاالت علمی ایران است.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری با بیان اینکه ایران به لحاظ تخصیص 
منابع مالی در حوزه پژوهش در برنامه ششم 
توسعه کشور مقرر بود به ۴ درصد تولید 
ناخالص ملی برسد، اظهار داشت: این میزان 
بودجه متاسفانه از نیم درصد فراتر نرفت 
و نتوانستیم به اهداف تعیین شده برسیم 
وعلیرغم آن پژوهشگران این کمبود بودجه 

را جبران کردند.
صالحی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم باید 
به مقوله پژوهش توجه شود، خاطر نشان کرد: 
اگر حمایت های مالی در راستای حمایت های 
پژوهشی پیش رود بسیاری از مشکات حل 
خواهد شد. وی نقش خیرین را در پژوهش 
الزم دانست و افزود: باید خیرین در امر پژوهش 
بیشتر ورود پیدا کنند تا منابع مالی بیشتری را در 

حوزه وقف داشته باشیم.

براسـاس اعـام شـرکت آب منطقـه ای 
اصفهـان، ذخیـره سـد زاینـده رود تـا نیمـه 
آذرمـاه بـه ۱۵۲ میلیـون مترمکعـب رسـید.

ذخیره سـد مخزنی زاینـده رود اصفهـان روز 
سه شـنبه پانزدهـم آذر مـاه بـه ۱۵۲ میلیون 
متر مکعـب رسـید. هـم اکنـون میـزان آب 
ورودی بـه ایـن سـد ۱۱.۱ متـر مکعـب بـر 
ثانیـه و خروجـی از آن ۱۱.۷ مترمکعـب بـر 

ثانیـه اسـت.
همچنان ۸۸ درصد از ظرفیت سـد زاینده رود 

خالی بوده و پرشـدگی آن ۱۲ درصد است.
اسـتان  هواشناسـی  آمـار  اسـاس  بـر 
چهارمحـال و بختیـاری، میانگیـن بارشـی 
در کوهرنگ سرچشـمه اصلی حوضـه آبریز 
زاینـده رود از ابتـدای سـال آبـی )مهرمـاه 
۱۴۰۱( تـا پانزدهـم آذر مـاه ۲۹۵ میلیمتـر 

بـوده اسـت.
ایـن درحالـی اسـت کـه میانگیـن بارشـی 
کوهرنگ، سـال آبی گذشـته در چنین روزی 
۱۳۳ میلیمتـر بـود و در بلنـد مـدت مشـابه 
سرچشـمه اصلـی حوضـه زاینـده رود بـه 
طـور میانگیـن ۲۷۷ میلیمتر بـارش دریافت 

می کـرده اسـت.
معـاون توسـعه و پیـش بینـی اداره کل 

هواشناسـی اسـتان اصفهـان پیشـتر اعام 
کـرده کـه بارش هـای مؤثـر بـر منابـع آبی 
اسـتان و حوضه آبریز زاینـده رود از نیمه دوم 

آذر مـاه آغـاز خواهـد شـد.
نویـد حاجـی بابایـی افـزود: براسـاس 
پیش بینـی بلندمـدت، وضعیـت بارش هـا 
در منابـع آبـی اسـتان از نیمـه دوم آذر مـاه 
تا پایـان زمسـتان بهبـود خواهد داشـت که 
تا حـد زیـادی از تنـش آبی امسـال اسـتان 

. هـد می کا
بـه گفتـه وی بارش هـای آذر و ماه هـای 
فصـل زمسـتان در نواحـی غـرب و جنـوب 
و سرچشـمه های آبـی حوضـه زاینـده رود 
متمایل بـه بـاالی نرمـال )طبیعـی( منطقه 

اسـت.
سـد زاینـده رود بـا ظرفیـت اسـمی یـک 
میلیـارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب بـه عنوان 
یکـی از اصلی ترین سـدهای مرکز کشـور و 
تأمین کننده آب آشـامیدنی، محیط زیسـت، 
کشـاورزی و صنعـت در منطقـه مرکـزی 
ایـران اسـت. ایـن سـد قوسـی شـکل کـه 
سـال ۱۳۴۹ بـه بهره بـرداری رسـید در ۱۱۰ 
کیلومتـری غـرب اصفهـان در شهرسـتان 

چـادگان قـرار دارد.

معاون پژوهشی وزارت علوم:

دانشگاه کاشان از دانشگاه های 
برتر و افتخارآفرین کشور است

تا نیمه آذرماه ذخیره سد زاینده رود به ۱۵۲ میلیون مترمکعب رسید

 سد زاینده رود ۸۸ درصد خالی
 ۱۲ درصد پرشدگی



جهـــــــان

Isfahan News

 رضـا اخـاق پـور  شـاخص کل بورس 
در پایـان معامـات هفتـه گذشـته رشـد 
۳۱۶۸ واحـدی را تجربـه کـرد و همچـون 
سـایر بازارهـای دارایـی در هفتـه گذشـته و 
همزمـان بـا تصویـب دو قطعنامـه سیاسـی 
و حقوقـی در آژانـس و شـورای حقوق بشـر 
تغییـرات صعـودی را درکارنامه خـود به ثبت 
رسـاند، اما بازارسـهام درمیـان سـایربازارها 
بازدهـی کمتـری داشـت. بـه نظر می رسـد 
رونـد کنونـی شـاخص کل بـورس تهـران 
تحت تاثیـر ریسـک های اثـر گـذار حـول 
و  پولـی  و  مالـی  سیاسـت های  محـور 
همچنیـن سیاسـت خارجـی فاصلـه زیادی 
بـا تعـادل واقعـی دارد. بنابرایـن درصورتـی 
کـه ابهام هـای موجـود حـول بازارسـرمایه 
کاهـش پیدا نکنـد، این امـر می توانـد باعث 
سـردرگمی معامله گـران و افـت دوبـاره 
شـاخص کل بـورس تهـران – حتـی علـی 
رغم حمایـت صندوق هـای توسـعه و تثبت 

– شـود.
• حمایـت صنـدوق توسـعه، مانـع 

ریـزش شـدید شـاخص کل
در هفته های گذشـته، حمایت از بازار سهام، 
توسـط صندوق هـای توسـعه بسـیار زیـاد 
شـده اسـت بـه طوری کـه عملکـرد ایـن 
صندوق هـا فعـًا اجـازه اصـاح و ریـزش 
شـدید شـاخص کل بـورس را نمی دهـد، 

بنابرایـن بـه نظـر می رسـد تـا زمانـی کـه 
حمایت هـای دسـتوری از بـورس ادامـه 
داشـته باشـد، ایـن امـر باعـث شـود تـا از 
یـک طـرف نقدینگی هـای جدیددوبـاره 
وارد بـورس شـود و از سـوی دیگـر، احتمال 
اصـاح و ریـزش شدیدشـاخص کل بورس 
حداقـل تا پایـان یافتـن منابـع صندوق های 
توسـعه و تثبیـت، کاهـش یابـد. بنابراین هر 
چنـد هنـوز ابهام هایـی از جملـه بـه تأخیـر 
افتـادن احیـای برجـام، نامشـخص بـودن 
سیاسـت های اقتصـادی دولـت در الیحـه 
بودجـه سـال ۱402، نوسـان نـرخ ارز و اثـر 
تـورم و رکوداحتمالـی در اقتصـاد جهانـی 
همچنـان بـر سـر بـازار سـهام سـنگینی 
می کنـد؛ اما بـه نظـر می رسـد درصورتی که 
درمفـاد الیحـه بودجـه سـال آینـده کشـور 
اتفاق خاصـی مانند افزایش نـرخ حامل های 
انـرژی، مالیـات و عـوارض رخ ندهد، رشـد 
نرخ دالر و انتشـار عملکرد ماهانه شـرکت ها 
بتوانـد بـه عنـوان محرک هـای اصلـی بازار 
سـهام باعـث ادامه رونـد صعودی شـاخص 

کل بـورس شـوند.
• همسـو نبودن تغییرقیمت سـهام 

بـا قیمت هـای جهانی
بازارهای جهانـی در حال حاضـر تحت تأثیر 
تحـوالت ناشـی از افزایش نرخ بهره توسـط 
بانک های مرکـزی اقتصادهای مهـم دنیا از 

جملـه فـدرال رزرو بـرای کنترل نـرخ تورم، 
اعمـال محدودیت هـای کووید صفر توسـط 
کشـور چین وتغییرات سـطح عرضه و تقاضا 
قـرار دارد. ایـن تحـوالت محرکـی اسـت 
کـه باعـث ایجـاد محدودیت هایی در رشـد 
قیمت هـا در سـطح جهانـی شـده اسـت.. از 
آنجاکه بـورس تهـران نیـز کامودیتی محور 
اسـت و از تغییـرات بازارهـای جهانـی 
تأثیـر می پذیـرد.، طبیعـی اسـت نوسـان 
قیمت هـای جهانـی باعـث می شـود تـا 
بسـیاری از شـرکت های کامودیتی محـور و 
شـاخص سـازبورس با نوسـان قیمت روبرو 
شـوند، بنابرایـن در حـال حاضـر یکـی از 
محرک های بـورس تهران تغییـرات قیمت 
در بـازار جهانـی اسـت، امـا ازطـرف دیگـر 
چـون افزایـش نـرخ ارزدر بـازار آزاد عاملـی 
اسـت کـه می توانـد تاحدودزیـادی تأثیـر 
افـت قیمـت کاالهـا در بازارهـای جهانی را 
بـه تأخیـر بینـدازد، بنابرایـن همسـونبودن 
تغییـرات بـورس تهـران بـا بـازار جهانـی تا 
حدود زیادیمی تواند باعث ایجاد سـردرگمی 
سـرمایه گذاران در تصمیم گیـری خود برای 

معامات سـهام شـود.
• گروه های کوچک پیشتازان بازار

بررسـی روند معامات سـهام در چنـد هفته 
گذشـته نشـان می دهد کـه همچنـان حجم 
معامـات در بـازار سـرمایه کـم اسـت و از 

سـوی دیگـر، معامله گـران بیشـترتمایل 
دارند تـا بـر روی سـهام شـرکت ها و صنایع 
کوچـک بـازار، سـرمایه گـذاری کننـد. بـه 
طوری کـه در هفته هـای گذشـته سـهام 
صنایـع السـتیک و پاسـتیک، قندوشـکر، 
جـزو  موادغذایـی  و  زراعتـی  سـیمان، 
گروه هایـی بودنـد کـه عملکـرد و رشـد 
مناسـبی داشـتند و توانسـتند بر شاخص کل 
و شـاخص همـوزن اثـرات مثبتـی بگذارند، 
امـا در مقابـل، گروه هـای کامودیتی محـور 
از جملـه فلـزات اساسـی و شـیمیایی ها، 
تحـت تأثیـر نوسـانات قیمـت در بازارهـای 
 جهانـی، بـا اصـاح و ریـزش قیمتـی روبرو

شدند.
• سـمت وسـوی جدیـد بـازار بـا 
انتشـار گـزارش ماهانه شـرکت ها

بررسـی گزارش های منتشرشـده شرکت ها 
بـرای عملکـرد منتهی بـه آبـان ماه نشـان 
می دهـد کـه عملکـرد اکثـر شـرکت ها 
خـوب بـوده اسـت. بـرای مثـال، بسـیاری 
از شـرکت های گـروه سـیمانی متأثـر از 
عدم قطعـی بـرق و افزایـش نسـبی قیمـت، 
رشـد فروش و بازدهـی مناسـبی در کارنامه 
خود ثبـت کرده اند. همچنیـن در گروه بانک 
و بیمه نیز سـود عملیاتی برخـی از بانک ها و 
شـرکت های صنعت بیمـه نیز با رشـد درآمد 
روبـه رو شـده اسـت. امـا در نقطـه مقابـل، 

درآمـد شـرکت های گـروه فلـزات اساسـی 
تحـت تأثیـر افـت قیمت هـای جهانـی 
کامودیتی هـا کاهـش یافته اسـت. بـه طور 
کلی به نظـر می رسـد در حال حاضـر برخی 
ازشـرکت های گروه هـای خودروسـازی، 
غذایـی، داروسـازان و سـیمانی ها کـه رشـد 
درآمـدی ماهانـه قابل توجهـی را در سـامانه 
کـدال بارگـذاری کردنـد، می تواننـد انگیزه 
بیشـتری بـرای معامله گـران بـازار ایجـاد 
کننـد. البتـه بـا توجـه بـه نزدیک شـدن به 
زمان ارائه الیحه بودجه سـال آینده کشـور، 
احتماآل رونـد آینده معامات سـهام بیشـتر 
تحـت تأثیر سیاسـت های پولـی و تورمی در 
کشـور قرار خواهد گرفـت. به ایـن ترتیب تا 
زمانـی کـه ابهام هـای الیحـه بودجـه نظیر 
قیمت گذاری نـرخ حامل های انـرژی، وضع 
تعرفـه صـادرات، نرخ خـوراک پتروشـیمی، 
حقوق مالکانـه معـادن و قیمـت نهایی برق 
برطـرف نشـود، ابهام هـا و ریسـک های 
موجـود در بازار سـرمایه در کنـار متغیرهایی 
از جملـه افزایـش نااطمینانی هـا نسـبت 
بـه متغیرهـای اثرگـذار اقتصـادی، رکـود 
احتمالی در اقتصادجهانـی و تأخیر در احیای 
برجـام می توانـد باعـث کاهـش تقاضـا در 

بازار سـهام شـود.     

     کارشناس بورس و بازارسرمایه

سمت وسوی جدید بورس با انتشار گزارش ماهانه شرکت ها رقم می خورد؛

صندوق توسعه سدی در برابر ریزش شاخص

ایرانسل و دانشگاه علم و صنعت 
ایران، تفاهم نامه همکاری امضا 
کردند. مراسم امضای این تفاهم نامه، 
با حضور بیژن عباسی آرند مدیرعامل 
و جمعی از مدیران ارشد ایرانسل 
جمعی  و  رئیس  انبیاء  منصور  و 
از معاونان، اعضای هیأت علمی و 
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت 
ایران، طی مراسمی در تاالر امام 

خمینی )ره( این دانشگاه برگزار شد.
تعامل،  هدف  با  تفاهم نامه،  این 
همکاری و هم افزایی در زمینه های 
علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی و با 
چهار موضوع »راه اندازی آزمایشگاه 
پژوهشی )انستیتو( هوش مصنوعی در 
حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات«، 
»راه اندازی آزمایشگاه پژوهشی 
خودران  سامانه های  )انستیتو( 
برای  »برنامه ریزی  هوشمند«، 
 5G بهره برداری از سایت ارتباطی
ایرانسل در دانشگاه« و »پشتیبانی 
و  کارشناسی ارشد  پروژه های  از 
دکتری«، بین دو طرف منعقد شده 

است.
مدیرعامل ایرانسل در این مراسم، 
با ابراز خرسندی از امضای این 
تفاهم نامه، با اشاره به سابقه حضور 
یا تحصیل بسیاری از مدیران ارشد 
کشور دانشگاه علم و صنعت، این 
دانشگاه را یک دانشگاه »مدیرپرور« 
دانست و تأکید کرد: به عنوان یک فرد 
دانشگاهی، علم و صنعت را تا حد 
خوبی می شناسم و از توانمندی های 

این دانشگاه آگاه هستم.
وی با اشاره به سابقه تأسیس ایرانسل 
و رقابتی که پس از تولد ایرانسل در 
حوزه ارتباطات شکل گرفت و باعث 
رفع انحصار در این صنعت شد، رسالت 
و سیاست اصلی ایرانسل را پیشرو 
بودن در ارائه فناوری های نوین از 
جمله نسل پنج تلفن همراه )5G( به 
مردم دانست و با بیان اینکه ایرانسل، 
هم اکنون تنها اپراتوری است که 
خدمات نسل پنج تلفن همراه را به 
صورت تجاری عرضه کرده و تا امروز، 
موفق به بهره برداری از 2۷۶ سایت 
تجاری نسل پنج در تهران و شهرهای 
مختلف کشور، در قالب پروژه »توسعه 

فراگیر 5G برای بهره برداری از 4۶0 
سایت« شده است، ابراز امیدواری کرد 
که اجرای این تفاهم نامه و راه اندازی 
سایت ارتباطی نسل پنج ایرانسل 
در دانشگاه علم و صنعت، به تقویت 
ارتباط صنعت و دانشگاه و اجرای هر 
چه بیشتر پروژه های پژوهشی مرتبط، 

کمک کند.
عباسی آرند با اشاره به ظرفیت های 
ممتاز موجود در فضای دانشگاهی 
کشور، با بیان اینکه متأسفانه در حل 
مسائل کان کشور، از ظرفیت های 
دانشگاهی به خوبی استفاده نشده 
است، تأکید کرد: دانشگاه ها باید بیش 
از پیش، درگیر مسائل کان کشور 
باشند و برای حل آنها، راه حل ارائه 

کنند.
وی با بیان اینکه ما در ایرانسل آمادگی 
داریم که میزبان گروه های دانشجویی 
برای بازدید از زیرساخت ها و فرصت ها 
و  باشیم  موجود  ظرفیت های  و 
از این طریق، بتوانیم فرصت های 
جدید همکاری را شناسایی کنیم، 
افزود: آماده حمایت از پروژه های 
کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها 
در زمینه های مورد نیاز ایرانسل، با 
هدف استفاده از ظرفیت دانشگاه در 

حل مسائل خود هستیم.
تأسیس  به  اشاره  با  عباسی آرند 
مجموعه »ایرانسل لبز« در سال 
تحقیق  بازوی  به عنوان   ،۱۳۹۸
و توسعه ایرانسل برای ارتباط با 
دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان 
تولید  بومی سازی،  بر  تمرکز  با 
مودم های بومی اینترنت همراه و 
ثابت را به عنوان یکی از نخستین 
دستاوردهای راه اندازی این مجموعه، 

قابل توجه دانست.
تغییر  به  اشاره  با  همچنین  وی 
استراتژی ایرانسل پس از گذر از 
اپراتور دیجیتال، برای حرکت از 
 )telco( اپراتور خدمات دهنده ارتباطی
 ،)techco( به اپراتور فناوری محور
ارتباط با دانشگاه ها را یکی از مهمترین 
الزامات این تغییر استراتژی برشمرد 
و ابراز امیدواری کرد که این ارتباط 
بتواند از طریق اقدامات مجموعه 
ایرانسل لبز و ارتباطش با دانشگاه ها، 

بیش از پیش توسعه یابد.
مدیرعامل ایرانسل، همچنین با اشاره 
به آغاز مطالعات نسل ششم شبکه 
تلفن همراه )6G( در ایرانسل از ابتدای 
سال ۱۳۹۹ با همکاری مراکز معتبر 
دانشگاهی و تأکید بر بومی سازی 
این فناوری، نقش دانشگاه ها را در 
توسعه این فناوری و رسیدن به مرحله 
تجاری سازی بسیار مهم و اساسی 
دانست و از دانشگاه علم و صنعت، 
برای ایفای نقش جدی در این زمینه، 

دعوت کرد.
و  علم  دانشگاه  رئیس   •
باید  دانشجویان  صنعت: 
موفقیت های ایرانسل را ببینند

در این مراسم، رئیس دانشگاه علم 
و صنعت ایران نیز ضمن تشکر از 
دکتر عباسی آرند و مجموعه ایرانسل، 
تأکید کرد: من رویداد امروز را برای 
دانشگاه، ایرانسل و کشور، بسیار 
مهم می دانم و از این بابت خدا را 
سپاسگزارم و امیدوارم که آنچه امروز 
امضا می کنیم، باعث خیر و برکت 

برای مردم و کشور باشد.
انبیاء، با بیان اینکه انعقاد این گونه 
تفاهم نامه ها و گسترش همکاری ها، 
مهم ترین راه بهبود وضعیت کشور در 
حوزه های صنعتی و اقتصادی است، 

تأکید کرد: دانشجویان باید آنچه در 
کشور اتفاق افتاده، از جمله موفقیت ها 
و افتخارات ایرانسل را ببینند تا انگیزه 

و امید آنها هر چه بیشتر افزایش یابد.
سخنان  وقتی  کرد:  تصریح  وی 
دکتر عباسی را گوش می کردم، 
از اینکه شخصی این قدر دقیق به 
ظرفیت های دانشگاه آگاهی دارد، 
به وجد آمدم. چنین تسلطی، از همه 
صنایع و بخش های مختلف کشور 
انتظار می رود و مدیرعامل ایرانسل 
با توجه به اینکه یک فرد دانشگاهی 
ارتباطی  گسترش  برای  هستند، 
صنعت و دانشگاه آستین باال زده و 

قدم مهمی برداشته اند.
صنعت  و  علم  دانشگاه  رئیس 
ایرانسل  مدیرعامل  از  همچنین 
دعوت کرد تا در مراسم ساالنه روز 
پژوهش در این دانشگاه، با حضور 

وزرای صمت و نفت، حضور یابد.
همکاری  تفاهم نامه  ادامه،  در 
ایرانسل و دانشگاه علم و صنعت، 
توسط مدیرعامل ایرانسل و رئیس 
دانشگاه علم و صنعت امضا شد و در 
بخش بعدی این دیدار نیز، معاونان و 
اعضای هیأت علمی دانشگاه، مسائل 
و پیشنهادهای خود برای گسترش 
همکاری را با مدیرعامل ایرانسل 

مطرح کردند.
حوزه  در  علمی  همکاری 
هوش  پنج،  نسل  کاربست های 
مصنوعی، خودروهای هوشمند و...، 
تقویت حضور در مجامع بین المللی 
حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات 
با استفاده از ظرفیت های دو طرف، 
 ،6G همکاری در حوزه مطالعات
همکاری پژوهشی در حوزه های 
تجربه  مدیریت  و  بازاریابی 
مشتری، کمک به حل دغدغه های 
سازمان های نظارتی و افکار عمومی 
در حوزه تشعشعات رادیویی با انجام 
پروژه های پژوهشی، مطالعات و 
پژوهش در حوزه تولید و بومی سازی 
سخت افزارها و نیز مشارکت ایرانسل 
در نمایشگاه کار این دانشگاه و تربیت 
مهندس برای نقش آفرینی در توسعه 
کشور، از جمله مهمترین درخواست ها 
و مسائل مطرح شده توسط اعضای 
هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت 

بود.
مدیرعامل ایرانسل پس از استماع 
دغدغه ها و درخواست های مطرح 
شده، آمادگی ایرانسل را برای بررسی 
و اجرایی شدن این پیشنهادها، از 
طریق تشکیل کارگروه مرتبط و 

پیگیری درخواست ها، اعام کرد.
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 مریم یـادگاری  »کرم هـا بـرای تشـخیص زودرس سـرطان به چرخـه درمان 
می آینـد«. پوریـا عادلـی متخصـص رادیوانکولـوژی و عضـو هیـات علمـی مرکز 
تحقیقـات پورسـینای حکیـم با اعـام این خبـر گفـت: سـرطان پانکـراس یکی از 
انواع کشـنده سـرطان های دسـتگاه گوارش اسـت که پزشـکان همیشـه بـه دنبال 
روشـی برای تشـخیص زودرس این نـوع از سـرطان بوده اند. به تازگی یک شـرکت 
بیوتکنولـوژی ژاپنی اعام کرده اسـت که نخسـتین آزمایش غربالگـری زودهنگام 
سـرطان پانکراس را بـا اسـتفاده از بینی هـای قدرتمند کرم های ریز سـاخته اسـت.

این متخصص درمان سـرطان های دسـتگاه گـوارش ادامه داد: شـرکت هیروتسـو 

بیو سـاینس در ماه جـاری آزمایـش N-NOSE plus Pancreas را در ژاپن عرضه 
کرده اسـت و قصد دارد تـا 20۳0 در بـازار آمریکا نیـز عرضه کند.

عادلی توضیح داد: در این روش نمونه ادرار را از طریق یک کیسـه پسـتی مخصوص 
بـه آزمایشـگاه فرسـتاده شـده، جایـی کـه در آن نمونـه در پتـری دیش بـا گونه ای 
 C. از نماتدهـا )کرم هـای لولـه ای( قـرار می گیـرد. این موجـودات کـه با نـام علمی
elegans شـناخته می شـوند، حـس بویایـی بسـیار قوی تـری از سـگ ها دارنـد و 
سـلول های سـرطانی را ردیابی می کنند و می توانند سـلول های سـرطانی را حتی در 

مقادیـر پایین تشـخیص دهند.

کرم هایی با شامه 
قوی تر از سگ، برای 
درمان سرطان

متخصص رادیوانکولوژی و عضو هیات 
علمی مرکز تحقیقات پورسینای حکیم 
خبر داد:

گزارش خبری

ISFAHAN
N E W S

سخنگوی وزارت صمت در توییتر:

خودروهای وارداتی 
پشت مرز منتظرند 

آن زمان شروع عملیاتی شدن توافق همکاری های راهبردی و جامع 2۵ 
ساله ایران و چین خبری بود که در یک روز جمعه حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار و گفت وگو با مقام های عالی رتبه چین در 
پکن به صورت رسمی اعام کرد. آن زمان اعام شد که با این اتفاق می توان 

امیدوار به گشایش های اقتصادی و بی اثر کردن کامل تحریم ها بود.
حاال یکسال پس از آن چه مقام های جمهوری اسامی »عملیاتی شدن« 
توافق همکاری های راهبردی و جامع 2۵ ساله ایران و چین عنوان کردند، 
بخش خصوصی ایران از عدم تمایل چین به سرمایه گذاری در این کشور و 
افزایش گرایش پکن برای توسعه همکاری اقتصادی خود با رقبای منطقه ای 

ایران خبر می دهد.
به گزارش یورونیوز، در پنجاهمین گزارش از سلسه گزارش های اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران با عنوان »پایش تحوالت تجارت جهانی« 
که شنبه منتشر شد، آمده است: »اخیراً شرکت قطر انرژی قراردادی 2۷ ساله 
بـه ارزش ۶0 میلیارد دالر برای تأمین گاز طبیعی مایع بـا سینوپک چیـن 
امضا کـرده اسـت کـه طوالنی تریـن قرارداد ال ان جی )LNG( تاکنون به 
شـمار می رود. در قالب این قرارداد، 4 میلیون تن گاز مایع به مدت 2۷ سال 

بـه چین صادر خواهـد شـد.«
همچنین اتاق بازرگانی ایران در ادامه این گزارش خاطرنشان کرده است: 
»چین در حالی بزرگترین قرارداد صادرات ال ان جـی را بـا قطـر امضا کرده 
است کـه در پیامد خـروج آمریکا از برجام، شـرکت سی ان پی سـی این 
کشـور از قـرارداد ۶ میلیارد دالری بـرای توسـعه فـاز ۱۱ پارس جنوبـی 

خارج شد.« 
در این گزارش نتیجه گیری شده است: »علیرغم سر و صداهای بسیار 
در مورد همکاری راهبردی 2۵ سـاله ایران و چین، پکن توجهی به 
سرمایه گذاری در صنعـت انرژی ایران نشان نداده است و در کشورهای 
رقیب ایران به دنبال فرصت است. روشن است که تحریم های شدید و 
نااطمینانی فزاینده در اقتصاد سیاسی ایران مهمترین عامل عدم تمایل چین 

بــه سـرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی ایران است.«
• تکلیفمان با چین مشخص نیست

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز یکشنبه در مصاحبه 
با خبرگزاری ایسنا گفت: »برای سرمایه گذاری نیاز به امنیت و تضمین شرایط 
است و با توجه به تحریم هایی که اقتصاد ایران در سال های گذشته آن را 
تجربه کرده، برخی از شرکت های چینی نیز می ترسند که در صورت ورود به 
ایران با محدودیت مواجه شوند.« حریری افزود: »در حال حاضر همانطور 
که اروپایی ها محدودیت هایی دارند، قطعاً نگرانی برای شرکت های چینی 

نیز وجود دارد.«
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه ایران امروز پنجمین کشور 
منطقه خلیج فارس در همکاری با چین است، بیان کرد: »ما در سال 20۱4 
شریک اول تجاری چین در منطقه بودیم، اما امروز این جایگاه را عربستان 
سعودی از آن خود کرده است. برای چین تأمین پایدار انرژی یک اولویت 
اساسی به شمار می رود و قطعًا در این راستا با کشورهای منطقه همکاری 

خواهد کرد، اما این به معنی کنار رفتن ایران نیست.«
این در حالی است که مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 
روز 2۶ دی ماه ۱400 در گزارشی که روزنامه ایران چاپ کرد در پاسخ به 
نقدهایی که در مورد همکاری ایران و چین صورت می گیرد به »ایران«، 
گفت: »چین، شریک اول تجاری ۱20 کشور دنیا است و طی ۶ سال اخیر، 
چین با همه کشورها و بخصوص کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس 
چون کویت، عراق، عربستان و قطر در حال همکاری است، روابط برقرار 
شده با برخی از کشورها بسیار پررنگ و با برخی دیگر کمرنگ تر است. چین 
با ترکیه قرارداد 4 میلیارد دالری منعقد کرده و با کشورهایی چون عربستان 
و امارات در حوزه ها نفت و گاز و پتروشمی نیز قراردادهای بسیار بزرگی امضا 

کرده است.«
• سرمایه گذاری چین در ایران ۴۰۰ میلیارد دالر

پیش تر مقام های جمهوری اسامی مدعی شده بودند که در قالب توافق 
همکاری راهبردی 2۵ ساله میان دو کشور، چین تا 400 میلیارد دالر در 
ایران سرمایه گذاری خواهد کرد یعنی بطور متوسط ساالنه حدود ۱۶ میلیارد 
دالر. اما آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران نشان 
می دهد که در شش ماهه نخست سال جاری خورشیدی، ۷۳ طرح سرمایه 
گذاری خارجی مجموعاً به ارزش ۳۸2 میلیون و 400 هزار دالر در بخش های 
صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که پس از افغانستان، چین با ۷۵.۵ 

میلیون دالر بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی در ایران بوده است.
این در حالی است که سرمایه گذاری مستقیم چین طی سال گذشته میادی 
در عربستان سعودی ۵۱4 میلیون دالر و در امارات عربی متحده حدود ۷۷0 
میلیون دالر بوده است؛ چنان که در گزارش اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره 
به »سرمایه گذاری گسترده چین در پروژه های نفتی کشورهای جنوب خلیج 
فـارس و نیز عراق« تاکید شده که »چین روی کاغذ در مـورد گسترش روابط 
اقتصادی با ایران تمایل زیادی نشان می دهد، اما در عرصه عمل ایران در 

رادار سرمایه گذاری چین قرار ندارد.«
• اقدام تازه چین برای سرمایه گذاری در بخش انرژی 

پاکستان
افزون بر کشورهای حاشیه خلیج فارس، گزارش اخیر روزنامه شرق از اقدام 
تازه چین برای سرمایه گذاری در بخش انرژی پاکستان حکایت دارد. به 
نوشته این روزنامه، چین »در بندر گوادر پاکستان یا بندر رقیب بندر چابهار 
ایران، پاالیشگاه نفت خام با ظرفیت پردازش ۸ میلیون تن نفت خام در سال را 
می سازد.« هزینه ساخت این پاالیشگاه 4.۵ میلیارد دالری اعام شده است. 
همچنین اخیراً اخباری در مورد سرمایه گذاری گسترده چین در بخش تولید 
انرژی های پاک از جمله بادی و خورشیدی در جنوب پاکستان منتشر شده 
است. این در حالی است که سرمایه گذاری چین پیش تر تنها بر سرمایه گذاری 

در کشف و استخراج معادن زغال سنگ پاکستان متمرکز بود.

 امین رضایی  دی ماه سال گذشته بود که خبرگزاری های 
داخلی و خارجی قرار داد ربع قرنی ایران و چین را یک ماه 

تمام بر صدر خبرها نگه داشته بودند.

گزارش روز 

 قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین
در آستانه یک سالگی؛

اقتصاد ایران کجای چین است 

»خودروهـای وارداتـی پشـت مـرز 
رسـیدند« این خبری بود که روز گذشـته 
توسـط یـک مقـام رسـمی در فضاهـای 
غیررسمی و فیلتر شـده در ایران رسانه ای 
شـد. سـخنگوی وزارت صنعـت، معـدن 
و تجـارت بـا اشـاره بـه سـرعت گرفتـن 
فرآینـد واردات خـودرو بـه کشـور، از 
رسـیدن برخـی مدل هـا بـه پشـت مـرز 
و آغـاز تبلیغـات بـرای آن هـا خبـر داد. 
امیـد قالیبـاف در حسـاب توییتـر خـود 
از رکوردزنـی خودروسـازان بـزرگ در 

ماه هـای اخیـر خبـر داده اسـت.
سـخنگوی وزارت صمـت با بیـان اینکه 
روند رشـد تولید خـودرو در ماه هـای اخیر 
رکورد پنـج سـاله خـود را جابه جـا کرده، 
از رشـد ۳۸0 درصدی تولید خودرو کامل 
از ابتـدای امسـال تـا پایان هفته گذشـته 
)۹ آذر ماه( نسـبت به مدت مشـابه سـال 
۱400، خبـر داده اسـت. وی همچنیـن 
ضمـن تاکید بـر سـرعت گرفتـن فرآیند 
واردات خـودرو، اعـام کـرده اسـت کـه 
حتـی بـرای برخـی مدل هـا، خودروهـا 
به پشـت مـرز رسـیده و فرآینـد تبلیغات 
محیطـی آن هـا همانگونـه کـه دیـده 

می شـود، آغـاز شـده اسـت.
وی در پاسـخ بـه سـؤال ایسـنا، مبنـی بر 
اینکـه اولیـن خودروهـای آمـاده واردات 
به کشـور کـه به پشـت مـرز رسـیده اند، 
از چـه مدل هـا و در چه تعدادی هسـتند؟ 
اظهار کـرد: هنـوز جزئیات ایـن موضوع 
در دسـترس نیسـت؛ اما به زودی جزئیات 
نیز مشـخص خواهد شد و شـاهد واردات 

خودروهـا خواهیـم بود.
• تعیین سـقف بـرای خودروهای 

وارداتـی یعنی کیفیـت پایین
ایـن در حالـی اسـت کـه چنـدی پیـش 
یک عضو کمیسـیون امورداخلی کشـور 
و شـوراها در مجلـس گفـت: یکـی از 
ایرادهـای وارده بـه آئیـن نامـه واردات 
خـودرو به تعـداد و نوع خـودروی وارداتی 
بـاز می گردد که بـا تعیین سـقف ۱0 هزار 
دالری قاعدتـًا نمی تـوان انتظـار داشـت 
خودروهـای خیلی بـا کیفیتی وارد شـود، 
هرچنـد کـه کیفیـت آنهـا از خودروهای 

داخلـی باالتر اسـت.
جـال رشـیدی کوچـی بـا اشـاره بـه 
انتقادها بـه آئین نامه نوشـته شـده برای 
واردات خـودرو، بیان کـرد: بنـده ایرادات 
جدی بـه آئیـن نامـه نوشـته شـده برای 
واردات خـودرو دارم. یکـی در خصـوص 
ارز تخصیصـی بـه خودروهـای وارداتـی 
اسـت؛ از نظر بنده اصـًا لزومی نداشـت 
کـه ایـن ارز تخصیـص پیـدا کنـد. امروز 
شـاهد هسـتیم کـه ایـن ارز در اختیـار 
خودروسـازها قـرار می گیرد چراکـه قرار 
اسـت واردات را آنهـا انجـام دهنـد. ایـن 
یک بـازی بـود که متاسـفانه رقـم خورد.

گسترش ارتباط با دانشگاه، یکی ازمهمترین الزامات اپراتور دیجیتال
ایرانسل و دانشگاه علم و صنعت ایران، تفاهم نامه همکاری امضا کردند؛



 یلـدا توکلـی  در جریـان اعـزام هیئـت تجـاری 
اصفهـان بـه روسـیه، اتاق هـای بازرگانـی اصفهـان، 
مسـکو و سـن پترزبورگ تفاهم نامـه همـکاری امضـا 
کردنـد. فعـاالن اقتصـادی اصفهـان در ایـن سـفر در 
زمینه های فوالد و پروفیل، صنایع پلیمری، نیروگاهی، 
کشـاورزی، تجهیزات پزشـکی و دارو، صنایـع غذایی، 
ساختمان، سـامانه های روشـنایی شـهری و روستایی، 
تولیدکننـدگان ماشـین آالت طـا و جواهـرات، 
حمل ونقـل ریلـی و ایرالیـن، باتـری خـودرو، رنـگ و 
صنایع شـیمیایی، سـرب و بازیافـت باتری فرسـوده و 

گردشـگری بودنـد.

• برقـراری تعامـات عملـی، مسـتمر و 
بلندمـدت بـا فعـاالن اقتصـادی روسـیه

 در جریـان اعـزام هیئـت تجـاری اصفهان به روسـیه 
ششـمین نشسـت B2B اعضاء اتاق بازرگانی اصفهان 
و فعاالن اقتصادی مسـکو برگزار شـد. در این نشسـت 
مسـعود گلشـیرازی رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان، 
فعالیـت 32 کمیتـه صنعتـی در اتحادیـه صنعتگـران 
روسـیه و ظرفیت هـای صنعتـی اسـتان اصفهـان را 
پتانسـیل مطلوبـی بـرای توسـعه تعامـات تجـاری 
طرفیـن عنـوان و ابرازامیـدواری کرد با همـت فعاالن 
اقتصـادی دو کشـور ایـن مهـم عملیاتـی شـود. وی با 
تأکیـد بـر حمایـت سـازمان توسـعه تجـارت و همـت 
بخش خصوصی و صنعت گران اسـتان برای گسـترش 
روابـط تجـاری با روسـیه خاطرنشـان کـرد: امیـدوارم 
حمایـت از تجـار و صنعت گران اسـتان اصفهـان برای 
حضـور در بـازار روسـیه مسـتمر باشـد و ما نیـز وظیفه 
خـود می دانیم رویکرد کشـور مبنی بر گسـترش روابط 
تجـاری با روسـیه را محقق کنیم. گلشـیرازی با اشـاره 
به سـفر هیئت بلندپایـه تجـار روس در ماه گذشـته به 
اصفهـان به همـراه روسـای هفت اتـاق بازرگانـی این 
کشـور و سرکنسـول فدراسـیون روسـیه در اصفهان و 
بازدیدهای ایشـان از بعضـی کارخانجات و مؤسسـات 
تولیـدی، تحقیقاتـی و فن آوری گفـت: آن هـا در طول 
ایـن نشسـت از نزدیـک بـا ظرفیت هـای اقتصـادی، 

تحقیقاتـی و فـن آوری اصفهان آشـنا شـدند.
• اعـزام هیئت هـای تجـاری بیشـتری از 

روسـیه بـه ایـران
گلشـیرازی رئیس پارلمـان بخش خصوصـی اصفهان 
در نشسـتی کـه در اتـاق بازرگانـی سـن پترزبورگ 
نیز برگـزار شـد بـا بیـان اینکه هـدف مـا از این سـفر، 
برقـراری تعامـات عملـی، مسـتمر و بلندمـدت بـا 
فعـاالن اقتصـادی روسـیه می باشـد، خواسـتار اعـزام 

هیئت های تجـاری بیشـتری از روسـیه به ایران شـد. 
وی ابـراز امیدواری کرد انعقـاد این تفاهم نامـه، با اعزام 
اولیـن هیئـت تجـاری از سـن پترزبـورگ و پذیـرش 
هیئـت در اصفهـان همـراه باشـد. وی ضمـن ابـراز 
خرسـندی از انعقـاد تفاهم نامه همـکاری بـا اتاق های 
بازرگانی مسـکو و سـن پترزبورگ در راسـتای توسـعه 
روابط تجـاری فی مابیـن گفت: در این سـفرتفاهم نامه 
همـکاری نیـز میـان اسـتانداران اصفهـان و سـن 
پترزبورگ به منظـور راه اندازی دفتر تجـاری بین اتاق 
بازرگانـی اصفهان و سـن پترزبـورگ در این اسـتان ها 

امضا شـد.
• رشـد 30 درصدی تجارت ایران و روسـیه 

طی 7 ماهه گذشـته
در سـفر فعاالن اقتصادی عضو اتـاق بازرگانی اصفهان 
و هیئـت بلندپایه اسـتان بـه روسـیه، شـورای تجاری 
ایـران و روسـیه، بـه عنـوان شـورای مشـترک میـان 
سـازمان توسـعه تجارت ایران و اتحادیـه کارآفرینان و 
صنعتگران روسـیه تشـکیل شـد.، علیرضـا پیمان پاک 
رئیس سـازمان توسـعه تجـارت ایـران در این مراسـم 
ضمن اشـاره بـه رشـد 30 درصـدی تجـارت ایـران و 
روسـیه طی 7 ماهـه گذشـته گفـت: بیشـترین میزان 
این رشـد در حـوزه مـراودات صنعتی بـوده اسـت. اگر 
چه روابط چندسـال گذشـته ایران و روسـیه کـه عمدتًا 

مبتنـی بـر حـوزه غـذا و محصـوالت کشـاورزی بوده 
نیازمنـد توسـعه اسـت، امـا در حـوزه همکاری هـای 
صنعتـی و فناورانـه ظرفیت هـای باالیی در دو کشـور 
وجود دارد که نیازمند توجه ویژه اسـت. رئیس سـازمان 
توسـعه تجـارت ایـران، انعقـاد تفاهم نامـه بـا اتحادیه 
کارآفرینـان و صنعتگران روسـیه را کمـک خوبی برای 
یافتـن متناظریـن بنگاه ها و فعـاالن اقتصـادی ایرانی 

در روسـیه دانست.
• دعوت از اتحادیـه کارآفرینان و صنعتگران 

روسـی برای حضور در اصفهان
رئیس اتـاق بازرگانـی اصفهـان نیز با اشـاره بـه انعقاد 
تفاهم نامه میان اسـتانداران اصفهان و سـن پترزبورگ 
به منظور راه انـدازی دفتر تجـاری در این اسـتان ها و با 
توجه بـه اسـتقرار بنگاه های بـزرگ اقتصادی بـه ویژه 
فوالدمبارکه در اصفهان و برنامه های توسـعه ای ایران 
در صنعـت فوالد و از سـوی دیگر تمرکـز صنعت قطعه 
سـازی و لـوازم خانگـی ایـران در ایـن اسـتان، گفـت: 
معرفـی شـرکت های دو اسـتان بـه یکدیگـر و فراهم 
سـاختن زمینـه تعامـات تجـاری طرفیـن، ضـروری 
اسـت. مسـعود گلشـیرازی ضمـن دعـوت از اتحادیـه 
کارآفرینـان و صنعتگـران و فعـاالن اقتصادی روسـی 
بـه میزبانـی اتـاق بازرگانـی بـرای سـفر بـه اصفهان 
در راسـتای عملیاتـی نمـودن محورهای مـورد توافق 

طرفین، ابراز امیدواری کـرد به زودی شـاهد اعزام این 
هیئت بـه اصفهان باشـیم. آلکسـاندر شـوخین رییس 
اتحادیـه صنعتگـران و کارآفرینان روسـیه نیـز در این 
دیدار امضـاء تفاهم نامه میان سـازمان توسـعه تجارت 
ایران و ایـن اتحادیه را در ارتقـاء همکاری های دوجانبه 
مؤثر دانسـت و گفت: ما بـا تمامی پیشـنهادات در حوزه 
ساماندهی و مدیریت شورای مشـترک موافق هستیم.
• گسـترش روابـط تجـاری ایران بـا دیگر 

کشـورها یـک ضرورت اسـت
همچنین فعـاالن اقتصادی اتـاق بازرگانـی اصفهان و 
هیئـت بلندپایه اسـتان در سـفر به روسـیه در نشسـتی 
بـا حضور سـفیر جمهـوری اسـامی ایـران در مسـکو 
شـرکت کردنـد. اسـتاندار اصفهـان در این نشسـت با 
اشـاره بـه عضویـت کشـورمان در پیمـان شـانگهای 
گفت: دولت بر پیمودن مسـیر گسـترش روابط تجاری 
بـا روسـیه تأکیـد دارد در همیـن راسـتا اقداماتـی در 
اسـتان اصفهـان آغـاز شـد و اتـاق اصفهـان بـا توجه 
بـه رویکـردی کـه در دوره فعلـی در حـوزه تجـارت 
خارجـی دارد، دعـوت از هیئت هـای تجـاری و فعاالن 
اقتصـادی سـایر کشـورها را به صـورت روتیـن در 
دسـتور کار خود قـرار داد کـه خوشـبختانه نتایج خوبی 
داشـت. اتـاق بازرگانـی اصفهـان از مدتی پیـش برای 
گسـترش روابـط اصفهـان بـا روسـیه در چهـار محور 

علم و فناوری، مدیریت شـهری، اقتصـادی، بازرگانی، 
صنعتـی و کشـاورزی و همچنیـن حـوزه گردشـگری 
برنامه ریزی کرد. همچنین از گذشـته میـان اصفهان و 
سـن پترزبورگ پیمـان خواهرخواندگی برقـرار بوده که 

مـا را بـه اقدامـات ویژه تـری نیز واداشـت.
• حضـور اتـاق بازرگانـی اصفهـان در 
بازارهـای صادراتـی کشـورهای همسـایه

رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان نیـز بـا بیـان اینکـه 
برنامـه اتـاق اصفهـان از سـال گذشـته بـر حضـور در 
بازارهـای صادراتـی کشـورهای همسـایه از جملـه 
روسـیه متمرکز شـده، گفت: اتاق اصفهان 600 برنامه 
و اقـدام بـرای سـال 1401 داشـت کـه سـفر هیئـت 
تجـاری اصفهـان به روسـیه یکـی از آنهـا بـود. وی با 
تقدیـر از حمایـت وزارت امور خارجه، سـازمان توسـعه 
تجارت و اسـتاندار اصفهان بیان کرد: اصفهان اسـتانی 
صنعتـی، معدنـی، تجـاری گردشـگری و کشـاورزی 
اسـت و در بسـیاری از بخش هـای صنعتـی و تولیـدی 
رتبـه نخسـت کشـور را دارد. تـاش کردیـم هیئـت 
تجـاری این اسـتان در سـفر بـه روسـیه نماینـده ای از 
کلیـه بخش هـا حضـور داشـته باشـد تـا ایـن سـفر به 
نتایج مطلـوب و بلندمدت موردنظر برسـد. گلشـیرازی 
با اشـاره بـه عقـد تفاهم نامه هایـی در خال این سـفر 
افزود: امیـدوارم این ارتباط دوسـویه و بر اسـاس منافع 
متقابل نتایج خوبی عاید کشـور و اسـتان اصفهان کند. 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهـان ادامـه داد: عزم اصفهان 
برای ارتبـاط اقتصادی عملیاتی با روسـیه جدی اسـت 
و نگاه مـان نیـز نگاهـی ابـزاری نیسـت کـه می توانـد 

اقتصـاد کشـورمان را متحـول کند.
• سـبد کاالهـای صادراتی بـه روسـیه باید 

متنوع تـر شـود
همچنیـن کاظـم جالـی، سـفیر ایـران در روسـیه بـا 
بیان اینکه کشـورمان هنوز نتوانسـته سـهم متناسـب 
خـود را از بـازار روسـیه بـه دسـت آورد، گفـت: سـال 
2021 بهتریـن سـال در تاریخ روابـط تجـاری ایران و 
روسـیه بوده که حجم صادرات کشـورمان حـدود یک 
میلیـارد دالر و بـه میـزان 0.4 درصـد از بـازار صادراتی 
این کشـور بود کـه سـهم ناچیزی اسـت. سـفیر ایران 
در روسـیه گفت: سـبد کاالهـای صادراتی کشـورمان 
به روسـیه باید متنوع تر شود و صنعت نسـاجی، مصالح 
سـاختمانی، صنایع غذایی و آی تی کشـورمان می تواند 
با صـادرات بـه این کشـور متحـول شـود کـه نیازمند 
عـزم جـدی اسـت و مـا نیـز از هیـچ کمکـی فروگذار 
نمی کنیـم. طـرف روسـی نیـز بـه گسـترش روابـط 

تجـاری بـا ایـران بسـیار عاقه مند اسـت.
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در مجمع انتخاباتی ریاسـت هیئت شـطرنج اسـتان اصفهان پـس از دو اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مرحله رأی گیری، علی شـجاعی توانسـت با یک رأی بیشـتر سکان دار 
این هیئت شـود. مجمـع انتخاباتـی هیئت شـطرنج اسـتان اصفهان با 
حضور رئیـس فدراسـیون شـطرنج، مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان 
اصفهـان، معاونـت توسـعه امـور ورزش، رئیـس گـروه توسـعه ورزش 
قهرمانی، سرپرسـت هماهنگی امـور ورزش بانوان و جمعی مسـئوالن 
و فعاالن ورزشی اسـتان در سـرای ورزشـکاران اصفهان برگزار شد. در 
این مجمع امیر سـلیمی، علی شـجاعی و رامین کمال 3 نفـر کاندیدای 
پسـت ریاسـت بودند که در پایان فراینـد رأی گیری شـجاعی و کمال با 
کسـب به ترتیب 13 و 12 رأی از مجموع 27 رأی راهی دور دوم شـدند.  

در دور دوم رأی گیـری، علـی شـجاعی در رقابتی نزدیک با کسـب 14 
رأی و تنهـا یـک رأی بیشـتر به عنـوان رئیـس هیئت شـطرنج انتخاب 
شـد. جواد محمـدی، رئیـس اداره کل ورزش و جوانان اصفهـان نیز در 
مجمع انتخاباتـی هیئت شـطرنج، اظهـار کـرد: ریزبینی و فکـور بودن 
یکی از ویژگی های شـطرنج بازان اسـت و بـه همین دلیل افـراد حاضر 
در مجمع بـا ریزبینـی و دقت فـردی را انتخـاب خواهند کرد کـه بتواند 

به توسـعه و گسـترش این رشـته در اسـتان کمک کند.
وی ادامـه داد: از اعضـای مجمـع و کاندیـدا انتظـار مـی رود تـا بـا فرد 
منتخـب، همراهـی کننـد و به توسـعه و گسـترش شـطرنج در اسـتان 

کمـک رسـانند.

مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان اصفهان:

شجاعی با یک رأی بیشتر بر کرسی ریاست نشست

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهان گفـت: طـرح تفصیلی 30 
شـهر این استان اباغ شـده و طرح 
تفصیلی 11 شـهر دیگر اسـتان در 
کمیسـیون مـاده پنـج بـه تصویب 
رسـیده و فرآیند قانونی اباغ آن ها 

در حـال انجام اسـت.
افـزود:  علیرضـا قـاری قـرآن 
همچنیـن مراحـل تهیـه طـرح 
تفصیلی 16 شـهر اسـتان نیز پایان 
یافته اسـت و در دسـتور کار بررسی 
در جلسـات آتـی کمیسـیون مـاده 

پنـج قـرار دارد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهان ادامـه داد: مرحله اول طرح 
تفصیلی 2۵ شـهر دیگر اتمام یافته 
و در دسـتور کار جهت عقد قـرارداد 
مرحلـه دوم بـوده و طـرح تفصیلی 
سه شـهر به دلیل مشـکات نقشه 
پایه و یـا عدم همکاری شـهرداری 

متوقف شـده است.
وی بـا بیـان اینکـه قـرارداد طـرح 
تفصیلی 1۵ شـهر دیگر اسـتان در 
سـال جـاری و سـال آینـده منعقد 
می شـود، اظهار داشـت: عـاوه بر 
ایـن مـوارد، بازنگـری طـرح جامع 
مبارکـه،  اصفهـان،  شـهرهای 
نائیـن، نطنـز و فریدون شـهر بـا 
رویکردهـای جدیـد و بازآفرینـی 

شـهری در دسـت تهیـه اسـت.
قـاری قـرآن گفـت: بـا توجـه بـه 
برنامه ریزی هـای انجام شـده همه 
شهرهای مشـمول نظام طرح های 
جامع و تفصیلی این اسـتان تا پایان 
سال آینده از طرح تفصیلی مصوب 

برخوردار می شـوند.
وی با اشـاره به وضعیـت طرح های 
توسعه شـهری و فراشـهری استان 
اصفهـان اظهار داشـت: هـم اینک 
اسـتان اصفهـان بـا 114 شـهر از 
بزرگتریـن نظـام سـکونت گاهی و 
شبکه شـهری در بین اسـتان های 
کشـور برخـوردار اسـت، همچنین 
ایـن اسـتان دارای تنـوع کاملـی از 
سلسـله مراتـب طرح های توسـعه 

فرا شـهری و شـهری اسـت.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهـان اضافـه کـرد: طرح هـای 
توسـعه فراشـهری طرح هایـی 
هسـتند کـه سیاسـت های توزیـع 
و همچنیـن  فعالیـت  جمعیـت، 
پهنه هـای عملکـردی و کاربـری 
اراضی را در سـطوح ناحیـه، منطقه 
و مجموعه هـای شـهری تعییـن و 
ضوابـط مربـوط بـه نحوه اسـتفاده 
را  پهنه هـای سـرزمینی  آن  از 

می کننـد. مشـخص 
وی بیـان کـرد: طرح هـای جامـع 
اولیـن سـطح از طرح های توسـعه 
شـهری هسـتند کـه بـا یـک افق 
بلنـد مـدت 10 تـا 1۵ سـاله نحـوه 
اسـتفاده از زمین برای کاربری های 
مختلف در محـدوده و حریم شـهر 
را تعیین کـرده و اولویت مناطق را از 
نظر بهسازی و نوسـازی مشخص 

می کننـد.
قـاری قـرآن گفـت: طرح هـای 
اسـناد  چارچـوب  در  تفصیلـی 
و ضوابـط طرح هـای جامـع و 
بـر اسـاس حـدود ثبتـی و ملکـی، 
هـا،  کابـری  دقیـق  وضعیـت 
تراکم ها و گذرها را در سـطح شـهر 
و بـه تفکیک محـات واقـع در آن 
مشـخص کـرده و اولویت هـای 
مربـوط بـه نوسـازی و بهسـازی را 

می کننـد. تعییـن 
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 مدیرکل راه و شهرسازی
استان اصفهان:

امضا تفاهم نامه همکاری بین اتاق های بازرگانی اصفهان، مسکو و سن پترزبورگ

توافق بزرگ در منطقه 

 زهرا وفایی  ماجرای برخـی از اسـتعفاهای این روزهـا از جمله وزیر 
راه و شهرسـازی هرچه که باشد، داسـتان رستم قاسـمی وزیر مربوطه 
هم از این قرار اسـت که طبـق گفته سـخنگوی دولت، او دچار آسـیب 
شـده و 2 مهره از سـتون فقراتش تََرک خورده وپس از جراحی دیسک 
کمـر کـه بـه صـورت تزریـق بـه دو مهـره بـوده، نیازمنـد اسـتراحت 
طوالنی مدت اسـت. حاال مهرداد بذرپـاش گزینه پیشـنهادی ابراهیم 
رئیسـی بـرای ایـن وزارت خانـه اسـت. سـواِی از دالیـل مخالفـان و 
موافقـاِن او برای ایـن انتصاب کـه درادامـه بـه آن می پردازیـم، نکته 
همیشـگی دربـاره چنیـن مهـره چینی هـا و جایگزینی های این اسـت 
کـه »چـه ارتباطـی بیـن شهرسـازی و مهندسـی صنایـع کـه رشـته 
دانشـگاهی مهرداد بذرپـاش اسـت وجـود دارد؟«. البته به این مسـاله 
هم واقفیم کـه همـواره کابینه هـای مختلـف کشـورمان، تجربه های 
متعـددی از ایـن نمونه ها داشـته اسـت. امـا بهارسـتانی ها دربـاره این 
وزیـر تـازه نفس چـه مـی گوینـد؟. آنچـه درادامـه می خوانیـد نظرات 

تعـدادی از مخالفـان و موافقاِن اوسـت.
سـیدنظام الدین موسـوی، نماینده تهران: خوشـبختانه آقـای بذرپاش 
مدیری جوان، توانمند و با سـابقه اسـت، کارنامه او گواه این ادعاسـت. 
بذرپـاش در مسـئولیت هایش خوب و موفـق عمل کـرده، کمااینکه در 
دیـوان محاسـبات مجلـس نیـز موجب ایجـاد تحـوالت مثبتی شـده 
اسـت. وزیر پیشـنهادی جنـاب رئیس جمهـور نشـان داده کـه متعهد 

و مسـئولیت پذیـر اسـت. امیدواریـم در راه و شهرسـازی هـم کارنامه 
موفقـی ارائه دهـد. امیدواریـم برنامه دولت سـیزدهم مبنی بر سـاخت 

مسـکن توسـط او محقق گردد و دولـت دراین زمینه روسـفید شـود.
سـید کاظم موسـوی نماینده اردبیل: اواًل ایشـان یکی از مدیران بسیار 
خوب کشـور دردیوان محاسـبات بوده، بـرای مقتضیـات آن مجموعه 
بسـیار حسـاس و نظارتـی پاسـخ گـوی خوبـی بـوده، کارهـای خیلی 
خوبی آن جـا انجام داد. دوما او فرزند شـهید و نوردیده اسـت. دروزارت 
راه و شهرسـازی و مسـکن، یکی از پاکترین وزیرها خواهد بود. ایشان 
می توانـد با مشـاوران و معاونـان و جذب نیروهـای مجموعه کـه واقعًا 
والیـی و انقابـی هسـتند از عهده آن مسـئولیت بـزرگ بربیایـد. باید 
کمک کنیـم تا آقای بذرپاش بحث سـاخت 1 میلیون مسـکن درسـال 

را انجـام دهد.
رمضانعلـی سـنگدوینی نماینـده گلسـتان: نظـرم راجع ایشـان مثبت 
اسـت چون دردولـت نهـم و دهـم بـوده و باالخـره تجربـه دارد. االن 
هـم بـا توجـه بـه اینکـه حضـرت آقـا دردیـوان محاسـبات تائیـدش 
کردند. دیوان محاسـبات هم سـرو کارش بـا همه وزارتخانه ها اسـت. 
بذرپـاش نیـروی جوانی اسـت ولی خـب کارش کار سـنگینی اسـت. 
سالی 1 میلیون مسـکن خیلی مهم اسـت، وزارت راه و شهرسازی یک 
وزارتخانه گسـترده هست. توسـعه و تجارت و اقتصاد در این وزارتخانه 
اسـت. حمل و نقل زمینـی ریلـی هوایـی و دریایـی درایـن وزراتخانه 

اسـت. بـه نظـرم مسـکن بسـیار حائـز اهمیت اسـت. حتمـًا دولـت با 
ایشـان صحبت کرده که قبول کـرده وارد این عرصه شـود، وقتی وارد 
شـده یعنی توانمنـدی خـودش را دیـده، باالخره ایشـان فرزند شـهید 

اسـت وباید خـودش و خانـواده اش را سـربلند کند.
مجتبـی توانگـر نماینـده تهـران: مـدارک تحصیلـی بذرپـاش ُشـبه 
دارد. بازخوانـِی نمـرات و مدرک دانشـگاهی کپـی کاری در پایان نامه، 
ارائـه مـدرک جعلـی بـرای دریافـت پسـت، پرونده هـای بـاز مالی در 
سازمان...، نداشـتن هیچ تخصص و تجربه الزم برای تصاحب وزارت، 
فشـار برای انتصـاب نزدیـکان، انتصاب بـدون اسـتعام و ناگفته های 

متعـدد دیگـر از دالیـل مخالفت بنـده با وزارت اوسـت.
اقبـال شـاکری نماینـده تهـران: وزارت راه و شهرسـازی در شـرایط 
عـادی قـرار نـدارد، انتخـاب وزیـر کار بلـد و کارشـناس می توانـد 
حـال معضـات ایـن وزارتخانـه باشـد. تخصـص وزیر پیشـنهادی 
بایـد عمـران باشـد و آشـنا بـه مسـائل سـاخت و سـاز کشـور باشـد. 
متخصصین دانشـگاهی، بدنه وزارتخانه و جامعه مهندسـین کشـور از 
جمله مشـاورین و سـازندگان و نظام مهندسـی کشـور بایـد او را قبول 
و باور داشـته و توانایـی اش در اداره ایـن وزارتخانه عریـض و طویل را 
تأیید کننـد. یکـی از وعده هـای دولت و مجلس سـاخت سـاالنه یک 
میلیـون واحد مسـکونی بـود که طـی 4 سـال این رقـم بـه 4 میلیون 
واحد مسـکونی ختـم می شـود؛ بـر همین اسـاس وزیـر انتخابـی باید 

بیش از هـر مسـئله ای برنامه هـای خـود را در تحقق این وعـده دولت 
بـه ارائـه کند.

حسـن لطفی نماینـده مـردم رزن: قـرار بود دولت سـالی یـک میلیون 
واحد مسـکونی تحویـل دهد امـا تاکنـون در حـوزه انتخابیـه یک متر 
زمیـن هـم تحویل داده نشـده اسـت لـذا مـردم مسـکن نخواسـتند و 
فقط انتظـار ایـن را دارند که نسـبت به کنتـرل اجـاره بها اقـدام کنید. 
بذرپاش اگر وزیر شـود فقط دو سـال و نیـم فرصت دارد کـه 4 میلیون 
مسـکن به مردم تحویل دهـد. باید منتظـر بـود و دید چگونـه این امر 

محال توسـط مهـرداد بذرپـاش رقم خواهـد خورد.
مسـلم صالحی نماینده اسـتان فـارس: با قـرار گرفتن آقـای بذر پاش 
در وزارت راه و شهرسـازی به شـرطی کـه مثل دیـوان کار کند، خوب 
عمل کنـد موافـق هسـتم اگـر عمـل نکنـد طبیعتـًا مخالفـم. دیوان 
محاسـبات فعًا جای حسـاس و مهمی اسـت اگر می توانسـت ایشان 
دردیوان بمانـد قطعًا بـه نفع بـود. دیوان محاسـبات حـوزه تخصصی 
آقای بذرپـاش اسـت امـا راه و شهرسـازی خیـر. نمی گویـم خروجی 
بهتـری در وزارت راه وشـهر سـازی نخواهـد داشـت و قابـل پیـش 
بینـی نیسـت. بـا رفتـن ایشـان از دیـوان محاسـبات، دیـوان متزلزل 
می شـود. تازه االن دیـوان یک کـم روی پـا آمـده، درکل اگـر بتواند 
 در راه و شهرسـازی هـم ماننـد دیـوان محاسـبات عمـل کنـد موفق

خواهد شد.

بهارستانی ها چه نظری درباره وزیر جایگزین دارند؛
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