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معاون بازرگانی صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد:

پرداخت تسهیالت بانکی ۱۰۰ میلیون تومانی برای خریدفرش

صویری
ش ت

گزار
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معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در افتتاحیه دو پروژه زیست محیطی فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه الگوی زیست محیطی سایر صنایع کشور

تشییع و تدفین شهید گمنام در استانداری اصفهان برگزار شد.

منبع : خبرگزاری ایمنا 
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در سرمای امسال مصرف گاز باالست و این باید 
هر چه زودتر مدیریت شود، یکی از دالیل افزایش 
مصرف گاز در ایران نامناسب بودن وسایل گرمایشی 
است. بیش از ۲۵ میلیون بخاری دودکش دار در 
کشور ما وجود دارد که عالوه بر آلودگی هوا، حجم 
باالیی از گاز مصرف می کند. در دهه گذشته دولت 
تصمیم به تعویض این بخاری ها داشت اما این کار 
انجام نشد. در واقع دولت تالش کرد در سال های 
گذشته توزیع منابع گازی را به نحوی مدیریت کند 
که کمبود گاز به مصرف خانگی منتقل نشود. به طور 
قطع در سال جاری نیز دولت اجازه نمی دهد کمبود 

گاز مردم را آزار دهد. البته باید توجه داشت تعادل 
مصرف و تولید در کشور ما برقرار نیست و اگر منابع 
جدیدی اضافه نشود، امسال نبود تعادل، مسئله آفرین 
خواهد شد. ایران چندین برابر کشورهایی که جمعیت 
مشابه با آن دارد، گاز مصرف می کند به نحوی 
که گفته می شود مصرف گاز ایران به اندازه کل 
مصرف کشورهای اروپایی است و شاهد مصرف 
بی رویه گاز در ایران هستیم.  اولین کاری که دولت 
در میان مدت باید انجام دهد افزایش ساخت پکیج ها 
و ممنوعیت استفاده از بخاری های قدیمی است. 
همچنین تشویق به دوالیه کردن پنجره ها و اجرای 

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، ایزوله کردن 
ساختمان ها از جمله مواردی است که بسیار کند 
پیش رفته و هدررفت انرژی در کشور ما بسیار باال 
است. به تازگی آلمان و برخی از کشورهای اروپایی 
با کمبود ۱۵ درصدی انرژی مواجه شده اند که در 
این راستا تصمیم گرفته شده است حدود ۱۵ درصد 
از این میزان را با صرفه جویی جبران کنند. بنابراین 
مردم نقش باالیی درصرفه جویی دارند و با آموزش 
دانش آموزان می توان این موضوع را در خانواده ها به 

امری جدی تبدیل کرد.   
  استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران  

حسن مرادی
سرمقالـــه
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ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز طی زمستان 1401 چرا؟
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رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان خبر داد:

بازگشایی1۷ مسیر مسدود
ناشی از برف

گام استارت آپ هلندی به سوی تولید انبوه یک خودروی جدید

خودروی شارژی با نورخورشید
در جاده ها می راند

معاون علمی، فناوری و دانش بنیان رییس جمهور خبر داد:

راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 
خلیج فارس برای حمایت از دانش بنیان ها
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نماینده مردم شهرستان های نایین و خوروبیابانک خبر داد : 

افتتاح اولین شرکت تعاونی
اختصاصی بانوان در نائین

چهره روز

شهردار اصفهان به کارکنان شهرداری اصفهان تاکید کرد:

استفاده از حمل ونقل همگانی

6

شهردار اصفهان در نامه ای خطاب به معاونان، مشاوران، مدیران 
ستادی، مدیران مناطق پانزده گانه و ناژوان، مدیران عامل 
سازمان ها و شرکت های وابسته تاکید کرد که کارکنان شهرداری 
در روز هوای پاک با استفاده از حمل ونقل همگانی به محل کار 

خود عزیمت کنند...

ن
منبع: ایراسی

آگهی مزایده
شهرداری پیربکران به استناد مصوبه شماره 424/ش/1400 مورخ 1400/12/8 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 3 قطعه زمین با کاربری به شرح زیر از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
*کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اسناد مزایده تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran. انجام 

خواهد شد.
* متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر 

سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمان:

زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/11/20 مهلت بازدید فراخوان: 1401/11/19  مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/11/9  تاریخ انتشار فراخوان: 1401/11/1 

شهرداری پیربکران

متراژ )مترمربع(آدرسکاربریردیف
162خیابان چمران شمالی پالک 35مسکونی1
177خیابان چمران شمالی پالک 44مسکونی2
36/7پیربکران میدان 14 معصوم ضلع جنوبی میدان پالک 5تجاری3

شناسه آگهی: 1443491

آگهی تملک
آقای مرتضی بصیری

به موجب این آگهی شهرداری چمگردان در نظر دارد اراضی و امالک موردنیاز خود را در مسیر طرح مصوب تعریض خیابان اباذر به 
دلیل فوریت و ضرورت اجرای طرح تعریض به استناد الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی 
دولت مصوب 1358/11/17 شورای محترم انقالب تملک و خریداری نماید و بدین وسیله به اطالع صاحبان حقوق قانونی، مالکین و ذیحقان 
قانونی احتمالی امالک واقع در طرح مذکور می رساند تا حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ 1401/11/1 به عنوان دومین اعالن دستگاه اجرایی 
در روزنامه کثیراالنتشار با در دست داشتن اسناد و مدارک مالکیت خود نسبت به تعیین کارشناس منتخب و مرضی الطرفین خود )به صورت 
کتبی( به شهرداری چمگردان واقع در میدان ولی عصر)عج( مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت استنکاف یا عدم مراجعه به موقع مالکین 
شهرداری وفق مقررات مندرج در ماده 8 قانون مذکور حق خواهد داشت راسا و در غیاب مالکین ضمن متراژ اراضی و امالک و برداشت سهم هر 
یک با مراجعه به دادگستری و تعیین کارشناسان منتخب و قیمت کارشناسی نسبت به تودیع بهای امالک به صندوق ثبت محل و سپس تملک 
و انتقال قانونی اسناد مالکیت توسط مقام محترم قضایی اقدام نماید. الزم به ذکر است از بابت احداث هر گونه بنا یا غرس اشجار که در اراضی و 

امالک موردنظر از تاریخ صدور اولین آگهی ایجاد شده باشد و جهی پرداخت نخواهد شد.  

علی پوربافرانی - شهردار چمگردان

نوبت دوم

شناسه آگهی: 1428763

Some Healthiest Root Vegetables
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شهرستان
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زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
و  مردم  گفت:  کاشان  شهرستان 
یکی  کاشان  کنند  باور  باید  مسئوالن 
از ۱۰ شهر آلوده استان اصفهان است 
پاک،  هوای  و  زیست  محیط  حفظ  تا 
به  افراد،  همه  و  شود  جامعه  اولویت 
عنوان شهروند مسئولیت پذیر در حفظ 
داشته  آگاهانه  مشارکت  آن  توسعه  و 
با  گفت وگو  در  دولتخواه  الهیار  باشند. 
پاک  هوای  قانون  کرد:  اظهار  ایسنا، 
یک میثاق بین بخشی است که در سال 
۱۳۹۶ تصویب و ابالغ شده است و همه 
اجرای  برای  باید  دستگاه های مسئول 
آن مشارکت واقعی داشته باشند.  وی 
هوای  کیفیت  سنجش  دستگاه  افزود: 
مرکز شهر  در  از سال ۸۸  که  کاشان 
راه اندازی شده بود، به علت فرسودگی از 
مدار خارج شده است، اما ترویج فرهنگ 
حفظ محیط زیست و مسئولیت پذیری 
مردم مقدم بر تجهیزات فیزیکی است. 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
شهرستان کاشان، تصریح کرد: وسایل 
نقلیه یکی از علل آلودگی هوا است که 
توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل 
است،  شهرداری ها  عهده  بر  عمومی 
شده  انجام  تحقیقات  اساس  بر  اما 
خودروها  از  ناشی  آلودگی  درصد   ۷۰
است  شخصی  خودروهای  به  مربوط 
که شهروندان باید به صورت منطقی از 

خودرو شخصی استفاده کنند.
عوارض  کرد:  تصریح  دولتخواه 
آالیندگی صنایع به حساب شهرداری ها 
این  باید  شهرداری  که  می شود  واریز 
مبلغ را برای ایجاد کمربند سبز شهرها، 
توسعه حمل و نقل عمومی و مبلمان 

شهری هزینه کند.
وی تأکید کرد: تغییر کاربری زمین های 
کشاورزی یکی دیگر از عوامل آلودگی 
هوا است که نقش بازدارندگی خود در 
مقابل گرد و خاک را ازدست  داده اند و 
هم با وزش باد به  عنوان یکی از منابع 

ایجاد ریزگردها عمل می کنند.
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
شهرستان کاشان گفت: خیابان ها و معابر 
شهر کاشان متناسب با تعداد خودروها 
نیست و توقف خودروها به ویژه هنگام 
صبح و غروب، در هنگام ترافیک باعث 
شهر  در  آالینده ها  افزایش  و  پخش 
می شود. دولتخواه گفت: طبق ماده ۲۲  
قانون هوای پاک، ظرف ۱۰ سال پس 
از ابالغ، شهرداری های شهرهای باالی 
پنجاه هزار نفر جمعیت موظف هستند 
با همکاری اداره منابع طبیعی و وزارت 
متر  به ۱۵  را  نیرو، سرانه فضای سبز 
مربع برسانند در حالی که این رقم در 

کاشان کمتر از شش متر است.
وی تأکید کرد: ایجاد کمربند سبز شهرها 
سال های  در  که  است  ضرورت  یک 
همکاری  با  طبیعی  منابع  اداره  اخیر 
طبیعت  محیطی،  زیست  تشکل های 
و کوهنوردان تالش ستودنی  دوستان 
با  سازگار  گونه های  کاشت  جهت  در 
اقلیم انجام داده اند. رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان کاشان، تصریح 
کرد: گرد و خاک و ریزگردها یکی از 
علل آلودگی هوا در فصل تابستان در 
سال های اخیر شده است که ناشی از 
نابودی پوشش گیاهی در منابع طبیعی 
شمال دشت کاشان است که آثار آن به 
همه مناطق سرایت می کند و به حد و 

مرزها محدود نمی شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان کاشان:

ایجاد کمربند سبز شهرها 
یک ضرورت است

گزارش ویژه
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اولین شرکت تعاونی اختصاصی بانوان نائین با هدف تولید و پشتیبانی 
از سایر مشاغل خانگی و کمک به بانوان توانمند افتتاح شد.

اولین شرکت تعاونی اختصاصی بانوان نائین با نام نگین نائین در 
با  فاطمه زهرا)س(  مقام زن و والدت حضرت  هفته گرامیداشت 
حضور نماینده شهرستان های نایین و خور و بیابانک در مجلس، 
امام جمعه، سرپرست فرمانداری و دیگر مسئوالن نایین افتتاح شد.

در  خوروبیابانک  و  نایین  شهرستان های  مردم  نماینده  آزاد،  الهام 
مراسم افتتاحیه این شرکت اظهار کرد: تاسیس این شرکت تعاونی، 

راهی برای کمک به بانوان توانمند نائینی خواهد بود و از این طریق 
در جهت حمایت از بانوان این شهرستان با ایجاد اشتغال های خرد 
کمک کنیم و امید است در مباحث تولیدات و چه اقتصاد خانواده ها 

و کشور نقش به سزایی داشته باشیم.
با  این مجموعه  نیز گفت:  نجفیان مدیرعامل این شرکت تعاونی  
مشاغل  زمینه  در  تولیدی  واحدهای  اداره  و  اجرا  تهیه،  محوریت 
اجرای طرح خدمات  بندی محصوالت،  بسته  خانگی، کشاورزی، 
گرشگری و توریستی، ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و مددکاری 

های اجتماعی، صادرات و واردات انواع کاالها و پشتیبانی از بانوان 
توانمند در سایر زمینه های اقتصادی و مشارکت با اشخاص حقیقی 

و حقوقی فعالیت خواهد کرد.
با   ۱۳۹۹ درسال  تعاونی  شرکت  این  نیوز،  صاحب  گزارش  به 
پیشنهاد کارگروه بانوان دفتر نماینده مردم شهرستان های نایین و 
خوروبیابانک، طرح اولیه اعالم و با ۲۰ نفر عضو فعال در سال ۱۴۰۰ 
به ثبت رسمی شرکت تعاونی های کشور رسید. هم اکنون نیز در 

حال عضو گیری برای انجام فعالیت در زمینه های ذکر شده است.

نماینده مردم شهرستان های نایین و 
خوروبیابانک خبر داد : 

افتتاح اولین شرکت 
تعاونی اختصاصی 
بانوان در نائین

جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  اداره  رئیـس 
اردسـتان با اشـاره به بازگشـایی ۱۷ محور روسـتایی 
و اصلـی شهرسـتان در پی بارش بـرف گفت: اکنون 
دو اکیـپ ایـن اداره در تالش برای بازگشـایی محور 
روسـتایی بیدشـک هسـتند کـه تـا سـاعات آینـده 

بازگشـایی می شـود.

ابوالفضـل کوهـی در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره 
بـرف در محورهـای شهرسـتان  بـارش  آغـاز  بـه 
اظهـار کـرد: نیروهـای اداره راهـداری بـه صـورت 
شـبانه روزی در محورهای اصلی شهرسـتان بیش از 
۱۵۰ کیلومتـر و در محورهـای روسـتایی حدود ۱۲۰ 

کیلومتـر را برف روبـی کردنـد.

وی بـا بیـان اینکه بیش از ۲۵ نیـروی اداره راهداری 
حمـل و نقل جاده ای شهرسـتان در قالب ۸ اکیپ در 
دو محور اردسـتان - نائین و اردسـتان - اصفهان در 
حال برف روبی و شـن و نمک پاشـی هسـتند، گفت: 
تاکنـون بیش از ۲۶۰ تن نمک و شـن در محورهای 
مختلـف شهرسـتان مصرف شـده و در حـال حاضر 

تمـام مسـیرهای اصلـی و روسـتایی شهرسـتان باز 
اسـت.  رئیـس اداره راهداری و حمـل و نقل جاده ای 
اردسـتان با اشـاره به بازگشـایی ۱۷ محور روسـتایی 
و اصلـی شهرسـتان در پی بارش بـرف گفت: اکنون 
دو اکیـپ ایـن اداره در تالش برای بازگشـایی محور 
روسـتایی بیدشـک هسـتند کـه تـا سـاعات آینـده 

بازگشـایی می شود.
کوهـی گفـت: شـهروندان پیـش از سـفر از طریـق 
تمـاس با سـامانه تلفـن گویای ۱۴۱ مرکـز مدیریت 
راه هـا کـه به صـورت ۲۴ سـاعت آماده پاسـخگویی 
اسـت، اطالعـات آخریـن وضعیت راه های کشـور را 

دریافـت کنند.

دبیـر شـورای ترافیـک شهرسـتان کاشـان از آغـاز 
عملیـات سـاخت دهانـه دوم پـل زیرگـذر نوش آبـاد 
خبـر داد. بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از کاشـان، 
ایـن خبرگـزاری در گزارشـی تحت عنـوان »تعلل ۱۰ 
سـاله در سـاخت زیرگذر کاشـان بـه نوش آبـاد؛ جان 
مـردم بازیچـه بروکراسـی اداری شـده اسـت« عـدم 
سـاخت دهانـه دوم پـل زیرگـذر نوش آبـاد را مـورد 

بررسـی قـرار داد.
پیگیـری صـورت گرفتـه از مسـئوالن مربوطـه پـس 
از انتشـار گـزارش مشـخص کـرد کـه سـاخت دهانه 
دوم پـل زیرگـذر نوش آبـاد تصویـب شـده و گـزارش 
تسـنیم و پیگیری هـای صـورت گرفته در ایـن زمینه 

بـه نتیجه رسـیده اسـت.
هـادی اکبـری در ایـن زمینه اظهار داشـت: بـا توجه 
بـه اهمیـت اجـرای عملیـات سـاخت دهانـه دوم پل 
از  یکـی  کـه  آبـاد  کاشـان-نوش  محـور  زیرگـذر 
مسـیرهای مهم ارتباطی میان این دو شـهر اسـت، با 
اجـرای طـرح انحـراف ترافیکی برای عملیاتی شـدن 

ایـن پـروژه موافقت شـد.
وی تاکیـد کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح، ترافیـک از 
بلوار شـهید علی تبار به سـمت سـفید شـهر مسـدود 
و مسـیر جایگزیـن از بلوار شـهید علی تبار به سـمت 
بلـوار ۵۲ متـری )شـهدای جهادگـر(، میدان شـهدا و 
سـپس از جـاده منتهـی به شـرکت گرانیت بـه محور 
مواصالتـی سـفید شـهر و بالعکـس منتقل می شـود.

دبیر شـورای ترافیک شهرسـتان کاشـان ابراز داشت: 
عملیـات تکمیلـی سـاخت دهانـه دوم پـل زیرگذر در 
محور کاشـان - نوش آباد که در سـنوات قبل شـروع 
شـده بـود بـا تخصیـص اعتبارات ملـی از سـر گرفته 

شـده است.
اکبـری خاطرنشـان کـرد: بـا اجـرای مصوبـه تاییـد 
مسـیر انحرافـی ترافیـک در ایـن مقطـع و بـا اعتبـار 
تخصیـص یافتـه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهـان از محـل اعتبـارات ملـی بـه زودی عملیـات 
تکمیـل دهانه دوم محور کاشـان - نـوش آباد نهایی 

بهره بـرداری می رسـد. آمـاده  و 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان تیران 
و کـرون گفـت: ۹۰ درصـد از محصـوالت 
گلخانـه ای این شهرسـتان به کشـورهای 
خارجـی از جملـه روسـیه و حـوزه خلیـج 

فـارس صـادر می شـود.
مهـدی آرپناهـی در گفت وگـو بـا ایسـنا با 
بیـان اینکـه تیـران و کرون جـز مهم ترین 
قطب هـای تولیـد محصـوالت گلخانه ای 

اسـت، اظهـار کـرد: بیـش از ۳۰۰ هکتـار 
از اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـه 

گلخانه هـا اختصـاص یافته اسـت.
وی افـزود: بخش عمده گلخانه ها سـبزی 
و صیفـی بـوده و تنهـا چهـار گلخانـه گل 
تزئینـی اسـت که عمـده محصـوالت این 

گلخانه هـا مرغـوب و صادراتی هسـتند.
تیران  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 

هزار   ۵۰ ساالنه  اینکه  بیان  با  کرون  و 
این  گلخانه های  در  صیفی  و  سبزی  تن 
کرد:  تصریح  می شود،  تولید  شهرستان 
این  صادرات  و  فراوری  بسته بندی، 
محصوالت مورد توجه قرار گرفته تا حلقه 
تولید تکمیل شود. وی ادامه داد: در حال 
کشاورزی  محصوالت  بسته بندی  حاضر 
سازی  برند  و  یافته  رونق  شهرستان  این 

محصوالت انجام خواهد شد.
آرپناهـی سـرمایه گذاری در حـوزه صنایـع 
تبدیلـی را یکی از مهم تریـن الزامات برای 
تکمیـل حلقه تولید برشـمرد و یادآور شـد: 
در ایـن حـوزه باید بیشـتر کار شـود تا خام 
فروشـی محصـوالت کشـاورزی کاهش و 

سـود و منفعـت آن افزایش یابد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان تیران 
و کـرون ارائـه تسـهیالت بانکـی در ایـن 
حـوزه را مهـم خواند و گفـت: با اختصاص 
اعتبـار در این بخش می توان مثل توسـعه 
گلخانه هـا شـاهد راه انـدازی واحدهایـی با 

محوریـت صنایع تبدیلی باشـیم.

شــهردار تیــران و کــرون بــا اشــاره 
شــهرداری های  ســهم  کاهــش  بــه 
ــر ارزش  شــهرهای کوچــک از مالیــات ب
ــع  ــر در توزی ــن تغیی ــت: ای ــزوده، گف اف
اعتبــارات در تأمیــن بودجــه دولــت تأثیــر 

ــت. ــته اس گذاش
حســن حجتــی اظهــار کــرد: اختصــاص 
بخشــی از درآمــد مالیــات ارزش افــزوده 

بــر اســاس قانــون بــه شــهرداری ها 
ــدار  ــدی پای ــع درآم ــک منب ــوان ی به عن
محســوب  شــهری  مدیریــت  بــرای 

می شــود.
ســهم  ایــن  کاهــش  افــزود:  وی 
شــهرداری ها بــه ویــژه در شــهرهای 
ــت  ــوده و مدیری ــاز ب ــک چالش س کوچ
شــهری را در اجــرای فعالیت هــای خــود 

بــا موانــع درآمــدی روبــرو می کنــد.
شــهردار تیــران و کــرون، ادامــه داد: 
ــدی در  ــع درآم ــاص مناب ــش اختص کاه
ــهر  ــن ش ــهرداری ای ــه ش ــق بودج تحق
اول  تــا شــش ماهه  و  نقــش داشــته 
ــد  ــر از ۵۰ درص ــق آن کمت ــزان تحق می

ــت. ــوده اس ب
پروژه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــا توزیــع اعتبــارات زودتــر بــه  شــهری ب
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــرداری می رس بهره ب
ــارات  ــع اعتب ــه موق ــاص ب ــدم اختص ع
ــا  ــدن پروژه ه ــی ش ــه فرسایش ــر ب منج

می شــود.
حجتــی خاطرنشــان کــرد: برخــی از 
ادارات و نهادهــای دولتــی بــه جــای 
ــی  و  ــارات دولت ــه از اعتب ــذب بودج ج
اجــرای طرح هــای شــهری بــرای مــردم، 
ایــن کار را بــر عهــده شــهرداری ها 
ــوده  ــون ب ــا قان ــر ب ــه مغای ــد ک می گذارن
ــران  ــش آن ادارات را جب ــد نق و نمی توان

ــد. کن

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان خبر داد:

بازگشایی۱۷ مسیر مسدود ناشی از برف 

دبیر شورای ترافیک شهرستان کاشان خبر داد: 

آغاز عملیات ساخت دهانه دوم پل زیرگذر نوش آباد

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون:

۹۰ درصد محصوالت گلخانه ای صادر می شود
شهردار تیران و کرون:

کاهش سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده، بودجه را متأثر می کند

رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
شاهین شـهر از برگـزاری نمایشـگاه آثار 
نگارخانـه  در  بانـوان  تجسـمی  هنـری 

آفتـاب شاهین شـهر، خبـر داد.
فرامـرز رادمنـش اظهار کرد: نمایشـگاه 
هنرهـای تجمسـی با حضـور ۳۰ بانوی 
هنرمنـد بـه مناسـبت بزرگداشـت مقـام 
فرهنـگ  سـازمان  همـکاری  بـا  زن 
انجمـن  و  شـهرداری  اجتماعـی 
خوشنویسـان بـه مدت سـه روز از ۲۷ تا 

۲۹ دی در نگارخانـه آفتاب شاهین شـهر 
برپـا شـده اسـت.

وی با بیان اینکه موضوع این نمایشـگاه 
آزاد اسـت و به شـرکت کنندگان گواهی 
معتبـر اعطـا شـد، افـزود: در نمایشـگاه 
هنرهای تجسـمی ۷۰ اثـر از هنرجویان 
و اسـاتید در قالب نقاشـی، خوشنویسـی 
و نقاشـی_خط بـرای عموم بـه نمایش 
گذاشـته شـده و در پایـان نیـز هدایـای 

نفیـس بـه شـرکت کنندگان اهدا شـد.

فرمانده انتظامی شهرسـتان شاهین شـهر گفت: سـه سارق 
کابل هـای مخابراتـی بـا ۳۲ فقـره سـرقت در عملیـات 

مأمـوران نتظامـی این فرماندهی دسـتگیر شـدند.
سـرهنگ بهـزاد ثابت راسـخ در گفت وگو با خبرنـگار ایمنا، 
اظهـار کـرد: در پـی وقـوع چنـد فقـره سـرقت کابل هـای 
مخابراتـی در سـطح شهرسـتان شاهین شـهر کـه موجب 
قطعی تلفن و اینترنت سـاکنان برخی محالت و نارضایتی 
آن هـا شـده بـود، بررسـی موضـوع جهـت شناسـایی و 
دسـتگیری سـارق یـا سـارقان در دسـتور کار مأمـوران 

انتظامـی ایـن فرماندهـی قـرار گرفت.

وی افـزود: بـا راه انـدازی واحدهـای گشـتی هدفمنـد در 
سـطح شهرسـتان، تالش بـرای دسـتگیری عامـالن این 
سـرقت ها آغـاز شـد کـه در نهایـت بـا تـالش مأمـوران 
انتظامـی کالنتری هـای ۱۶ و ۱۱ ایـن شهرسـتان سـه 
نفـر سـارق سـابقه دار حیـن سـرقت کابل هـای مخابراتی 
شناسـایی و در دو عملیـات ضربتـی و غافلگیرانه دسـتگیر 
شـدند. فرمانـده انتظامی شهرسـتان شاهین شـهر با اشـاره 
به کشـف مقـدار قابل توجهی کابل و تجهیـزات مخابراتی 
در بازرسـی از خودروهـای سـارقان، تصریح کـرد: متهمان 
پـس از انتقـال بـه پلیـس آگاهـی و در تحقیقـات صورت 

گرفتـه به ۳۲ فقره سـرقت کابل هـای مخابراتی و ۵۱ فقره 
تخریب زیرسـاخت های شـرکت مخابرات اعتـراف کردند.

وی بـا بیان اینکه این سـارقان تاکنون بیـش از ۲۰ میلیارد 
ریال خسـارت بـه زیـر سـاخت های مخابراتی شهرسـتان 
وارد کرده انـد، خاطرنشـان کـرد: متهمـان دسـتگیر شـده 
پـس از تشـکیل پرونـده بـرای سـیر مراحـل قانونـی بـه 

مرجـع قضائـی تحویل داده شـدند.
سـرهنگ ثابت راسـخ از شـهروندان خواسـت: در صـورت 
مشـاهده هرگونـه مـوارد مشـکوک و مجرمانه به سـرعت 
مراتـب را بـه مرکز فوریت های پلیسـی ۱۱۰ اعـالم کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شاهین شهر خبر داد: 

برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی بانوان 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر خبر داد:

دستگیری سارقان کابل های مخابراتی  
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Iran’s oil production in 2022 
increased seven percent com-
pared to the previous year, ac-
cording to OPEC’s first monthly 
report released in 2023.
According to the OPEC report, 
the Islamic Republic produced 
2.554 million barrels per day 
(bpd) of crude oil in 2022, 
162,000 bpd more than the fig-
ure for 2021, when the output 
stood at 2.392 million bpd.
Citing secondary sources, the 
report put Iranian crude output 
for December 2022 at 2.574 
million bpd indicating a 9,000-
bpd increase compared to the 
figure for November.
The country’s heavy crude oil 

price also increased by $30.12 
in 2022 to register a 43-percent 
rise compared to the previous 
year, according to the OPEC 
report.
Iran sold its heavy crude oil at 
$99.92 per barrel on average in 
the mentioned year, compared 
to 2021 when the average price 
was $69.8 per barrel.
In the last month of 2022, the 
average price of Iranian heavy 
oil was reported to be $79.11, 
which has decreased by $9.62 
compared to the previous 
month.
Iran has been ramping up its 
oil production and exports over 
the past year as the country 

has been implementing new 
strategies to overcome U.S. 
sanctions.
A recent report by Reuters stat-
ed that Iran’s oil exports have 
reached new highs in the last 
two months of 2022 and are 
making a strong start to 2023 
despite U.S. sanctions.
According to ship tracking data, 
the Islamic Republic’s oil ex-
ports have risen mostly due to 
the higher shipments to China 
and Venezuela.
Energy consultant SVB Inter-
national said Iran’s crude ex-
ports in December averaged 
1.137 million barrels per day, 
up 42,000 bpd from November 

and the highest 2022 figure 
SVB has reported based on es-
timates given earlier.
“In comparison to the Trump 
administration, there hasn’t 
been any serious crackdown 
or action against Iran’s oil ex-
ports,” said Sara Vakhshouri 
of SVB. “January exports were 
so far strong like previous 
months.”
“Lower Chinese demand and 
Russia’s supply to China have 
been a major challenge for 
them. Most of its oil still goes 
to the Far East, ultimately Chi-
na. Iran also helps Venezuela to 
export its oil.”
Consultant Petro-Logistics, 
which tracks oil supply, said 
it was also seeing an upward 
trend in Iranian crude exports 
which, in its view, in December 
reached their highest level since 
March 2019.
Kpler, a data intelligence firm, 
put Iranian crude exports at 
1.23 million bpd in November, 
the highest since August 2022 
and almost on a par with April 
2019’s rate of 1.27 million bpd, 
although they slipped to just be-
low 1 million bpd in December.
According to another analyst, 
Vortexa, China’s December im-
ports of Iranian oil hit a new re-
cord of 1.2 million bpd, up 130 
percent from a year earlier.
“Most of these shipments found 
home in Shandong, where in-
dependent refiners have turned 
to discounted grades since the 

second half of 2022 amid slug-
gish domestic demand and de-
pressed refining margins,” the 
company said.
Vortexa said supply of Rus-
sian Urals, the main compet-
ing grade to Iranian oil, fell in 
December - when a price cap 
on Russian crude exports and 
European Union ban created 
uncertainty for buyers.
The press department of Chi-
na’s Foreign Ministry, in re-
sponse to a Reuters request for 
comment, said: “The legitimate 
and reasonable cooperation be-
tween China and Iran under the 
international legal framework 
deserves respect and protec-
tion,” without directly address-
ing Reuters query on China’s 
record Iranian oil purchases.
Iran has also been expanding 
its role in Venezuela, despite 
U.S. sanctions, sending sup-
plies of light oil for refining and 
diluents to produce exportable 
crude grades.
Iran’s national budget bill for 
the upcoming year is based on 
even higher shipments of 1.4 
million bpd, the semi-official 
Fars news agency reported this 
week.
Following Trump’s removal of 
the United States from the nu-
clear deal and reimposition of 
sanctions, Iran’s crude exports 
fell back to as little as 100,000 
bpd at times in 2020 from over 
2.5 million bpd in 2018, accord-
ing to tanker trackers.

Iran’s annual oil output grew 7% in 2022: OPEC

If America acts ration-
ally, we will solve nu-
clear case
Jalil Rahimi Jahanabadi, a member 
of the Parliament’s National Security 
Council Committee, said in an in-
terview with Shargh that “there has 
been no news about the new round 
of negotiations regarding the JCPOA 
for several months, and the West-
erners have created” a confused 
atmosphere “with their contradic-
tory positions” on the JCPOA “and 
continuation of negotiations.”
“Once they talk about the death of the 
JCPOA (by saying ‘the deal is dead’), 
the next day they send a message to 
Iran through other countries asking 
continuation of negotiations,” Ja-
hanabadi told the daily.
 Jahanabadi says: Of course, these 
are reciprocal messages, but what 
the result will be is not yet clear and 
we have to wait and see the result.
He emphasized that after the recent 
events (unrest) in Iran, America 
thinks that the Islamic Republic is 
weakened and is waiting to enter 
into negotiations from a position 
of power to impose its conditions. 
While this is just their imagination 
and protests like this may occur in 
any country.
MP also spoke about the paradoxical 
positions of the West regarding the 
JCPOA, saying, “Americans ‘speak 
softly and carry a big stick,’ and we 
don’t know how to deal with these 
paradoxical positions of the Ameri-
cans regarding the JCPOA.”
According to him, if America moves 
its strategy towards logic and jus-
tice, Iran is ready to solve the nucle-
ar issue. “We also do not want the 
economic war to continue.”
The JCPOA negotiations are cur-
rently facing two serious and big 
problems: Firstly, the U.S. does not 
behave rationally and is not willing 
to make any commitments; and sec-
ondly, the U.S. follows the unrest in 
Iran, and imagined that the Islamic 
Republic has been weakened, so 
Washington was waiting for Iran to 
come to the negotiating table in a 
position of weakness.

When even the devil 
raises voice 
 
In an article entitled “When the voice 
of the devil is raised”, Kayhan refers 
to the sensitivity of countries, es-
pecially Western countries, to for-
eign applications and that they put 
restrictions on them. However, the 
publication criticizes some in Iran 
who complain about such restric-
tions.
In the article, Kayhan refers to the 
advice of former US Secretary of 
State Mike Pompeo regarding the 
Tik Tok application who on January 
12 tweeted: “If you care about your 
kids and grandkids, get TikTok off 
their phones. Just delete it. Trust 
me—they’ll thank you later.”
It is further stated: It may be strange 
for many to know that the advice be-
longs to Mike Pompeo, the former 
U.S. secretary of state and the for-
mer CIA chief.
The story is that Pompeo warns 
families against children’s use of a 
Chinese application and considers it 
destructive and harmful for children, 
which is interesting, especially since 
these apps do not belong to the US 
and it is controlled from outside, it 
stated.
For years, experts and media in Iran 
have repeatedly called for proper 
control and supervision of non-Ira-
nian apps, and social networks, but 
they have been accused of being 
fans of internet filtering and restric-
tions.
However, in different countries, 
monitoring laws are established for 
the operation of a foreign app. In the 
United States, concerns about the 
activity and popularity of Tik Tok first 
led to restrictions on its use in gov-
ernment offices in some states, and 
finally with the approval of the House 
of Representatives and the Senate, 
the restrictions in government or-
ganizations were also exerted.

Korean mistake
 
On Sunday, the South Korean 
president while visiting Abu 
Dhabi told the Korean soldiers 
in the country that Iran is the 
UAE’s “rival and largest dan-
ger.”
The words of the South Korean 
president come at a time that 
Iran has had good relations 
with the UAE since the past 
year and Abu Dhabi sent its 
ambassador to Tehran after 6 
years.
The president makes these 
contradictory and undiplomat-
ic statements while he himself 
is the main source of the cri-
sis in the relations between 
Iran and South Korea and the 
government of the country has 
frozen $9 billion of Iranian as-
sets.
Iran is one of the few countries 
that have good relations with 
both North Korea and South 
Korea, and this can put Iran in 
a special position in Oceania 
and the Pacific Ocean, which 
will be the heartland of new 
order in the world.
At the end of the article, with 
an implicit reference to the en-
dorsement of a (P)GCC state-
ment by the Chinese President 
during his visit to Saudi Arabia 
last month, the newspaper 
said, “It seems that some East 
Asian countries are putting 
their steps on a dangerous 
track in Arab countries. They 
intend to turn the very small 
differences between Iran and 
some Persian Gulf Arab coun-
tries into a big issue and by 
further fueling the differences, 
secure their economic inter-
ests.”

Iran implements 
BINA radar sys-
tem

Iran has sought to implement 
the state-of-the-art radar sys-
tem called “BINA”.
In a ceremony on Wednes-
day, Air Force commander 
Alireza Sabahifard attended 
the Bam radar site to evaluate 
the operational performance 
of the radar system. 
Sabahifard stressed that the 
radar system is completely 
indigenous. He also said it is 
apt for the geographical and 
environmental conditions of 
the country. 
“This system has been uti-
lized by the air force in a bid 
to expand the radar coverage 
in the southeast of the coun-
try and will also step up the 
combat power of the air de-
fense force.”
The air force commander de-
scribed the air defense force 
as one of the most important 
and fundamental elements of 
national security.
“Today, the air defense is 
monitoring the possible 
movements of the enemy 
with full alertness,” he added.
According to sources, BINA 
is a 3D high-resolution con-
trol radar that is very effec-
tive at identifying and locat-
ing possible targets with low 
radar cross sections. 
It is also capable of fully 
combating electronic warfare 
and locating stealth targets.

Iranian Transport and Urban Devel-
opment Minister Mehrdad Bazrpash 
in a Tuesday meeting with the Rus-
sian president’s special envoy Igor 
Levitin reviewed the progress in 
railway cooperation between the two 
countries and stressed accelerating 
the development of the International 
North South Transport Corridor (IN-
STC).

Bazrpash and Levitin also talked 
about Iran’s railway projects that 
Russia is already participating in and 
explored ways of developing cooper-
ation even further, the portal of Iran’s 
Transport and Urban Development 
Ministry reported.
The meeting was also attended by 
Deputy Transport Minister Shahriar 
Afandizadeh and Head of the Islamic 

Republic of Iran Railway (known as 
RAI) Seyyed Miad Salehi.
Iran and Russia have been cooperat-
ing in various transportation projects 
as both countries are taking serious 
steps for neutralizing the impacts of 
the U.S. sanctions.
The INSTC has been the main focus 
of the collaborations between Tehran 
and Moscow and the Russian side 
has been proposing to fund various 
railway projects along the mentioned 
route.
Earlier this month, Tehran and Mos-
cow held negotiations on complet-
ing the Rasht-Astara railway project 
which is a main railroad along the 
INSTC.
Iran has presented its proposed 
memorandum with 16 articles to 
determine how Russia will partici-
pate and invest in the Rasht-Astara 
railway project, Afandizadeh said on 
January 9.
According to the official, the Rus-
sian government is interested in 
participating in the completion of the 
Rasht-Astara railway by providing fi-
nancial assistance.
In this regard, a bilateral memo-

randum between Iran and Russia 
has been proposed and a tripartite 
memorandum has been concluded 
between Iran, Russia, and Azerbai-
jan, which follows the joint statement 
signed by the transport ministers 
of the three countries, according to 
Afandizadeh.
Although Iran has held negotiations 
with Russia as well as Azerbaijan in 
order to participate in the comple-
tion of the Rasht-Astara railway, the 
country will complete the project 
whether Russia participates in it or 
not, he added.
Elsewhere in his remarks, Afandiza-
deh added that in the 13th Iran-Rus-
sia Joint Economic Committee meet-
ing, an understanding was reached 
regarding the transfer of 10 million 
tons of goods until 2023. The three 
countries of Iran, Russia, and Azer-
baijan also agreed on transferring 15 
million tons of goods as well.
The International North–South Trans-
port Corridor is a 7,200-km-long 
multi-mode network of ship, rail, and 
road routes for moving freight be-
tween Iran, India, Azerbaijan, Russia, 
Central Asia, and Europe.

Tehran, Moscow stress accelerating INSTC development

Talfiaq Committee, a body consisting of MPs from 
different committees, which is established each 
year to study the national budget bill, approved the 
general policies of the national budget bill for the 
next Iranian calendar year 1402 (which starts on 
March 21), the spokesman of the committee an-
nounced.
Explaining the Tuesday evening meeting of the Tal-
fiq Committee, Rahim Zare, said, “The members of 
the committee agreed with the general policies of 
the 1402 budget bill through holding 10 meetings.

President Ebrahim Raisi submitted the administra-
tion’s draft of the national budget bill for the next 
Iranian calendar year to the Majlis on January 11.
The president mentioned stable economic growth, 
people’s livelihood, observing justice, and efficiency 
of the government system as the main approaches 
of the budget bill and stated: “In this bill, the estab-
lishment of a progress and justice fund in all prov-
inces is foreseen so that the development credits of 
the provinces are paid systematically.”
Raisi also said, “We have included the important 
points considered by the Leader in the general 
policies of the Seventh National Development Plan 
(2022-2026) in the drafting of the 1402 budget bill.”
As reported, reforming the budget structure, cre-
ating transparency, attracting governmental and 
private sector investments for completing semi-fin-
ished projects, and implementing the government’s 
integrated financial management system are high-
lighted in the budget bill for the next year.
The proposed budget amounted to about 52.616 
quadrillion rials (about $131.54 billion at the free 
market rate of 400,000 rials), with a 40 percent rise 

from the current year’s budget.
The bill has estimated the government’s budget at 
21.64 quadrillion rials (about $54.1 billion).
Public resources are estimated at 19.84 quadrillion 
rials (about $49.6 billion).
The crude oil income is predicted to be 6.03 quad-
rillion rials (about $15.075 billion), and oil sales are 
estimated at 1.4 million barrels per day at an aver-
age price of $85.

Like the current year’s budget, the next year’s pro-
posed budget requires the government to pay 40 
percent of its oil, gas, and gas condensate revenues 
to National Development Fund (NDF).
Tax revenues are predicted to be 8.386 quadrillion 
rials (about $20.965 billion).
The budget bill is printed and distributed among the 
members of the parliament after its presentation 
and they will have 10 days to submit their proposals 
and reviews on the budget to relevant specialized 
committees, and the specialized committees will 
also have 15 days to submit their reviews to the 
Talfiq Committee.

Talfiq Committee approves general policies of next year’s budget bill
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TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), gained 2,090 points to 
1.689 million on Wednesday.
As reported, over 15.681 billion secu-
rities worth 86.633 trillion rials (about 
$216.5 million) were traded at the TSE. 
The first market’s index rose 554 points, 
and the second market’s index climbed 

7,249 points.
TSE is one of the four Iranian stock ex-
changes, and the most important one. 
The other three ones are Iran Mercantile 
Exchange (IME), Iran Energy Exchange 
(IRENEX), and Iran’s over-the-coun-
ter (OTC) market, known as Iran Fara 
Bourse (IFB).

TEDPIX 
gains 
2,000 
points on 
Wednesday

Saudi FM says 
Riyadh seeking a 
way to talk to Teh-
ran, defuse ten-
sions
Saudi Foreign Minister Prince 
Faisal bin Farhan Al Saud said 
on Tuesday his country is seek-
ing to find a road to dialogue 
with Iran as the best approach 
to settle disputes in the midst 
of a diplomatic process be-
tween the two countries aimed 
at repairing strained ties.
Delivering speech at a panel at 
the World Economic Forum in 
Davos, the senior Saudi diplo-
mat stressed that the decision 
by Saudi Arabia and other 
Persian Gulf states in giving 
priority to economy and devel-
opment was a “strong signal to 
Iran and others in the region 
that there is a pathway beyond 
traditional arguments and dis-
putes towards joint prosperi-
ty.”
“I think the more we can build a 
sense of cooperation in the re-
gion, the more we can work to-
gether, the more we can deliver 
not just prosperity for our peo-
ple, but also for our immediate 
region and beyond,” he noted. 
During a trip to Lebanon on 
Friday, Iran’s Foreign Minis-
ter Hossein Amir Abdollahian 
voiced optimism that talks be-
tween Tehran and Riyadh may 
lead to the restoration of dip-
lomatic ties between the two 
countries.
“We are ready to restore links, 
and such a step will have ben-
eficial effects on the entire re-
gion,” Amir Abdollahian stated 
at a news conference in Beirut. 
He said that resumption of dis-
cussions on reopening Saudi 
Arabia’s consulate in Mashhad, 
a shrine city in northeastern 
Iran, and Iran’s consulate in 
the Red Sea port city of Jeddah 
for residents interested in reli-
gious tourism, should be the 
first step.
“But as we understand it, Saudi 
Arabia is not fully ready to work 
on restoring relations,” Amir 
Abdollahian told reporters.
Amir Abdollahian and his Sau-
di counterpart met last month 
on the heels of a conference in 
Jordan.
Later, the spokesperson for 
Iran’s Foreign Ministry said 
that Iranian diplomats will 
probably begin fresh talks with 
their Saudi counterparts in 
Baghdad to reduce tension.
The official teams of the two 
nations have met in Baghdad 
for five rounds of negotiations 
that have been mediated by the 
Iraqi government, he contin-
ued.
He furthered, “It is probable 
to convene a new round of 
negotiations in Baghdad given 
the current situation. Our Iraqi 
friends made good efforts to 
host prior meetings between 
the two nations, and thankful-
ly they still make an attempt. 
Both parties have confidence in 
the Iraqi side, and they applaud 
its efforts to establish favorable 
conditions for a fresh round of 
negotiations.”
After Iranian protestors 
stormed the Saudi embassy in 
Tehran in response to the Saudi  
beheading of famous Shia cler-
ic Sheikh Nimr Baqir al-Nimr, 
the kingdom broke diplomatic 
ties with Iran in January 2016.
Later, the kingdom maintained 
a combative foreign policy 
toward the Islamic Republic, 
particularly under the previous 
U.S. administration of Donald 
Trump, with whom the Saudi 
rulers had close connections.

Motorbike production in Iran has 
grown 80 percent in the first nine 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-December 
21, 2022) compared to the same 
period last year, as local manufac-
turers seek to ramp up exports to 
neighboring countries.
According to the secretary of Iran’s 
Association of Motorbike Industry, 
about 325,000 motorcycles were 
produced over the nine months 
period of the current year, IRIB re-
ported.
Bahman Zia’ Moghaddam said that 
the annual output of motorcycles 
in Iran is expected to reach over 
400,000 units in the current calen-
dar year which ends in late March 
2023.
Zia’ Moghaddam earlier said that 
Iranian manufacturers of motor-
bikes are struggling with relatively 
low levels of exports, especially 
to neighboring countries where 

affordable Chinese brands have a 
strong presence in the markets.
He also blamed restrictions on 
banking transactions because of 
foreign sanctions on Iran as a major 
hurdle to expanding exports of mo-
torbikes from the country.
However, Zia’ Moghaddam said that 
Iranian motorcycle manufacturers 
have sought to boost local sourc-
ing of parts and components in 
recent years, adding that more than 
60 percent of the parts needed to 
produce certain Iranian motorcycle 
models are manufactured inside the 
country.
He said that three Iranian motorcy-
cle manufacturers had launched en-
gine production platforms in recent 
months to further deepen their local 
production capacities.
Iran has 56 motorcycle manufactur-
ing companies of which only 30 are 
fully active. The industry provides 
permanent jobs to 16,000 people.

Motorcycle production up 80%
in 9 months yr/yr

As announced by the head of Iran Small 
Industries and Industrial Parks Organi-
zation (ISIPO), the construction of 696 
workshops have been completed in the 
industrial parks of the country.
Ali Rasoulian said, “We have planned to 
build 1,746 workshop units in the indus-
trial parks and zones of the country, of 
which 696 units have been already com-
pleted.”
Out of 696 completed units, 222 units 
were built by provincial companies and 
474 units by the private sector, and 264 
workshop units are also under construc-
tion, he added.
As previously announced by the official, 
1,433 small workshop units were estab-
lished in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20, 2022), most 
of which were the production and knowl-
edge-based units with high technology.

According to the ISIPO head, 2,067 idle 
industrial units were revived in the coun-
try’s industrial parks and zones during 
the previous year.
With the reviving of the mentioned units 
job opportunities were created for over 
39,000 people, he stated.
“ISIPO had put it on the agenda to re-
vive 2,000 stagnant units inside and 
outside industrial parks and zones in the 
previous year and by the end of the year 
2,067 idle units returned to the produc-
tion cycle, which provided employment 
for more than 39,000 people,” Rasoulian 
said.
The official has also recently announced 
that over 2,000 idle units have returned 
to the production cycle since the current 
government took office in August 2021.
According to Rasoulian, who is also the 
deputy industry, mining, and trade min-

ister, this approach is very important 
since the country has been dealing with 
the most severe international sanctions 
for many years; and it relies more than 
ever on domestic production.
Of course, what is seen as the result of 
the efforts of the ISIPO, as one of the 
main organizations in charge of boosting 
the country’s production, planning and 
diligent follow-up to revive the stagnant 
production units, fortunately, the work in 
this due is on the right track, the official 
has stated, highlighting that revival of 
each stagnant production and industrial 
unit leads to job creation and return to 
work of 18 people on average.
The latest data released by the ISIPO 
head indicate that 1,000 idle industrial 
production units have been revived in 
the country since the beginning of the 
current Iranian calendar year.

Construction of 696 workshops 
completed in industrial parks

Root vegetables have long been enjoyed 
as a delicious part of a healthy diet.
Defined as an edible plant that grows un-
derground, potatoes, carrots and onions 
are a few common examples that most 
are familiar with.
However, there are many other types — 
each with a distinct set of nutrients and 
health benefits.
Here are the some healthiest root vegeta-
bles to add to your diet.
1. Onions
Onions are popular root vegetables, 
serving as a staple ingredient in many 
cuisines.
They’re high in fiber, vitamin C and anti-
oxidants (1). 
Antioxidants are compounds that can 
protect your cells against oxidative dam-
age and help prevent disease (2Trusted 
Source, 3Trusted Source).
Research shows that eating onions may 
be associated with a wide array of health 
benefits.
For instance, one study found that eating 
3.5 ounces (100 grams) of raw onions 
per day significantly reduced blood sugar 
levels in people with diabetes (4Trusted 
Source).
What’s more, other research observed 
that onions may possess powerful an-
ticancer properties, with observational 
studies linking a higher intake of this 
root vegetable to a lower risk of com-
mon types of cancer (5Trusted Source, 
6Trusted Source).
2. Sweet Potatoes
Sweet potatoes are vibrant and delicious 
root vegetables that are highly nutritious 
and jam-packed with health benefits.
They’re rich in fiber, vitamin C, manga-
nese and vitamin A and a good source 
of several antioxidants — including be-
ta-carotene, chlorogenic acid and antho-
cyanins (7, 8, 9Trusted Source).
A review of three studies showed that 
eating 4 grams of white sweet potato 
extract each day for 12 weeks improved 
blood sugar control in people with diabe-
tes (10Trusted Source).
Due to their vitamin A content, some 
studies suggest that this root vegetable 
may also improve immune function, pro-
tect against vision loss and support skin 
health (11Trusted Source, 12Trusted 
Source, 13Trusted Source).
3. Turnips
Turnips are a delicious root vegetable 
and have been cultivated for centuries.

They have an impressive nutrient profile, 
being a great source of vitamin C, fiber, 
manganese and potassium (14).
Adding vitamin C to your diet can help 
boost your immunity, with one study 
noting that getting enough of this vitamin 
could help reduce symptoms and short-
en the severity of respiratory infections, 
such as the common cold (15Trusted 
Source).
Additionally, studies show that consum-
ing more cruciferous vegetables, such as 
turnips, may be associated with a lower 
risk of stomach, breast, colorectal and 
lung cancer (16Trusted Source, 17Trust-
ed Source, 18Trusted Source, 19Trusted 
Source).
4. Ginger
Ginger is a flowering plant from China 
that is closely related to other root veg-
etables like turmeric.
It’s loaded with antioxidants, including 
a specific compound called gingerol, 
which has been associated with a long 
list of health benefits (20Trusted Source).
One study in 1,278 pregnant women 
found that ginger was effective at re-
ducing nausea and morning sickness 
(21Trusted Source).

It may also decrease pain and inflam-
mation, with other research showing 
that ginger extract could help relieve 
menstrual pain and reduce symptoms 
in people with osteoarthritis (22Trusted 
Source, 23Trusted Source, 24Trusted 
Source).
5. Beets
Beets are one of the most nutritious root 
vegetables available, packing a good 
amount of fiber, folate and manganese 
into each serving (25).
They’re also high in nitrates, which are 
beneficial plant compounds that can 
help dilate your blood vessels, potentially 
lowering blood pressure and improving 
heart health (26Trusted Source).
Studies also show that eating beets may 
improve exercise performance and in-
crease blood flow to your brain (27Trust-
ed Source, 28Trusted Source, 29Trusted 
Source).
6. Garlic
Garlic is a root vegetable that belongs to 
the Allium genus and is closely related to 
onions, leeks, chives and shallots.
Each serving of garlic boasts a good 
amount of several important nutrients, 
including manganese, vitamin B6 and 

vitamin C (32).
Studies have found that garlic can pro-
mote heart health by lowering blood 
pressure and levels of total cholesterol 
and triglycerides (34Trusted Source, 
35Trusted Source, 36Trusted Source).
7. Radishes
Radishes may be small, but they man-
age to pack a punch when it comes to 
nutrition.
They’re low in carbs and calories yet con-
tain a good amount of fiber and vitamin 
C (39).
Radishes also have antifungal properties 
and have been effective against several 
types of fungus in test-tube and animal 
studies (40Trusted Source, 41Trusted 
Source).
Not only that, but one rat study found 
that the leaves of the radish plant may 
protect against stomach ulcers (42Trust-
ed Source).
8. Carrots
As one of the most well-known root veg-
etables, carrots also top the charts as 
one of the most nutritious.
They’re brimming with vitamins A and K, 
as well as the important antioxidant be-
ta-carotene (47, 48Trusted Source).

Other research shows that a higher in-
take of carotenoids, such as beta-car-
otene, may be associated with a lower 
risk of certain types of cancer, including 
breast, prostate and stomach cancer 
(51Trusted Source, 52Trusted Source, 
53Trusted Source).
9. Celeriac
Also known as celery root, celeriac is a 
highly versatile and delicious root vege-
table that’s easy to cook and enjoy.
It contains a hearty dose of vitamin C 
and phosphorus and is also an excellent 
source of vitamin K.
Vitamin K is an essential nutrient, neces-
sary for proper blood clotting (57Trusted 
Source).
The Bottom Line
Plenty of nutritious and delicious root 
vegetables exist — each with a unique 
set of health benefits.
From reducing oxidative stress to pre-
venting chronic disease, adding a serv-
ing or two of root vegetables to your daily 
diet can be incredibly beneficial.
For best results, combine these tasty 
root vegetables with a variety of other 
nutrient-rich ingredients to help optimize 
your diet and your health.

Some Healthiest Root Vegetables
Source: https://www.
healthline.com/nutrition/
root-vegetables#TOC_TI-
TLE_HDR_15
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محیط زیسـت  سـازمان  رئیـس 
کشـور بـا اشـاره بـه ۲۹ دی روز 
هـوای پـاک، اظهـار کـرد: افتتـاح 
ایـن دو پـروژه و دسـتاوردهای 
زیسـت محیطی فـوالد مبارکـه که 
با فعالیـت شـرکت های دانش بنیان 
و مدیریـت جـوان ایـن شـرکت 
به دسـت آمده را در ایـن روز بـه فال 
نیـک می گیریـم و امیدواریم سـایر 
صنایـع، فـوالد مبارکـه را الگـوی 

خـود قـرار دهنـد.
ــین،  ــگار ایراس ــزارش خبرن ــه گ ب
معــاون  ســاجقه  علــی 
ــازمان  ــس س ــور و رئی رئیس جمه
ــور در  ــت کش ــت محیط زیس حفاظ
افتتــاح دو پــروژه زیســت محیطــی 
فــوالد مبارکــه اظهــار کــرد: ایــران 
ــل  ــت تبدی ــه فرص ــا را ب تحریم ه
ــد در بعضــی مســائل  ــرده هرچن ک
اقتصــادی فشــارهایی تحمیــل 
می شــود امــا دســتاوردهای کشــور 
ــوده  ــر ب ــا بی نظی ــه زمینه ه در هم
و شــرکت های دانش بنیــان بــا 
ــی،  ــر نیروهــای جــوان داخل تکیه ب
افــکار و اندیشــه های تحــول ســاز 

ــد. ــاد دارن ــی در اقتص ــر خوب تأثی
محیط زیسـت  سـازمان  رئیـس 
دولـت  کـرد:  تصریـح  کشـور 
سـیزدهم در همـه ابعـاد حـوزه 
علی الخصـوص  دانش بنیان هـا 
از  زیسـت محیطی،  مباحـث  در 
اسـتفاده  موجـود  ظرفیت هـای 
می کنـد و توصیـه جدی مـا به همه 
دسـتگاه های کشور اسـتفاده از این 
ظرفیت شـرکت های دانـش بنیان 
اسـت و خوشـبختانه این اتفـاق در 
معاونـت علمی بـه خوبـی راهبری 

. د می شـو
معـاون رئیس جمهـور خاطرنشـان 
کرد: دیـدگاه مردم بر آالینـده و آب 
بر بـودن صنعـت فـوالد اسـت که 
این دیدگاه نسـبت به فوالد مبارکه 
نیز وجود داشـته و این مسـئله مورد 
هـدف افـراد سـودجو قرارگرفتـه 
اسـت کـه بایـد بـا شفاف سـازی 
مسـائل درزمینـه زیسـت محیطی، 

سـو تفاهم هـا برطـرف شـود.

سـاجقه در ادامـه افـزود: بازدیـد 
امـروز از فـوالد مبارکـه به عنـوان 
یکـی از ابـر پروژه هـا و صنایـع 
مـادر کشـور باعـث افتخـار اسـت 
چـرا کـه اقدامـات زیربنایـی خوبی 
و  انجام شـده  شـرکت  ایـن  در 
بـا رویکردهـای جدیـد در حـدود 
۲.۳ میلیـارد یـورو بـه پروژه هایـی 
اختصـاص داده که محیط زیسـتی 
هسـتند و ایـن مهـم بـا تـاش 
مدیریـت،  مجموعـه  همـت  و 
کارمنـدان و کارگـران دلسـوز و 
زحمتکـش فـوالد مبارکـه تحقـق 

پیـدا کـرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه بهره بـرداری 
از دو پـروژه اصلـی در زمینـه 
محیط زیسـت، افـزود: یکـی از 
پروژه هـا جمـع آوری و انتقـال 
پسـاب ۹ شـهر منطقـه بـه فـوالد 
مبارکـه اسـت کـه درسـال قبـل ۸ 
میلیون متـر مکعـب و در افق طرح 
۱۴ میلیـون متـر مکعـب پسـاب 
اسـتحصال و در فرآینـد تولیـد 
مصـرف و بازچرخانـی می شـود.

رئیس سـازمان محیط زیست کشور 
ادامه داد: در فـوالد مبارکه مدیریت 
انـرژی به خوبـی صـورت می گیـرد 
و در پایـان کار چیـزی به عنـوان 
باقی مانـده آب وجـود نـدارد و حتی 
آب باطلـه نیـز در سـرباره های 

صنعـت اسـتفاده می شـود.
معـاون رئیس جمهـور اظهـار کرد: 
پـروژه دوم؛ اسـمز معکـوس ثانویه 
بود کـه ایـن روش در صنعت فوالد 
دنیـا مورداسـتفاده قـرار می گیـرد 
و در سـطح خاورمیانـه جـز اولیـن 
کشورهایی هسـتیم که از این روش 

اسـتفاده می کنیـم.
سـاجقه با اشـاره به اینکه رویکرد 
فوالد مبارکـه باید الگوی مناسـبی 
کشـور  آالینـده  صنایـع  بـرای 
باشـد، گفـت: امیـدوارم فـوالد 
مبارکه بـا همیـن رویکـرد درزمینه 
آالینده هـای جـوی، آب وخـاک و 
در بعـد مسـئولیت های اجتماعـی 
مسـیر خود را همچنـان ادامه دهد و 
با شفاف سـازی، این دسـتاوردها به 

مـردم اطـاع رسـانی شـود.
وی تصریـح کـرد: طبـق گـزارش 
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه بـرای 
ایـن شـرکت ایسـتگاه های پایـش 
هـوا تحـت عنـوان اتاق شیشـه ای 
طراحی شـده اسـت و مـردم بایـد 
بـا اطاعـات درسـت وضعیـت 

آالینده هـا را قضـاوت کننـد.
محیط زیسـت  سـازمان  رئیـس 
کشـور بـا اشـاره بـه ۲۹ دی روز 
هـوای پـاک، اظهـار کـرد: افتتـاح 
ایـن دو پـروژه و دسـتاوردهای 
مبارکـه  فـوالد  زیسـت محیطی 
شـرکت های  فعالیـت  بـا  کـه 
دانش بنیـان و مدیریـت جـوان این 
شـرکت به دسـت آمده را در این روز 
به فال نیک می گیریم و خرسـندیم 
کـه آن را به عنـوان یک خبـر خوب 
بـه مـردم اطاع رسـانی می کنیـم 
و امیدواریـم سـایر صنایـع، فـوالد 
مبارکـه را الگوی خـود قـرار دهند.
محمد یاسـر طیـب نیـا مدیرعامل 
فـوالد مبارکـه در افتتـاح دو پـروژه 
شـرکت  ایـن  محیط زیسـت 
گفـت: فـوالد مبارکـه تـا امـروز 
الگـوی ملـی بنـگاه داری و مولـود 
انقـاب معرفی شـده و به عنـوان 
بزرگ تریـن بنـگاه بورسـی کشـور 
فعالیـت می کند کـه هدف گـذاری 
ایـن شـرکت هم راسـتا بـا دولـت 

سـیزدهم و انتظـارات مـردم اسـت 
به همیـن منظـور درصدد هسـتیم 
تـا فـوالد مبارکـه را بـه الگـوی 
صنعت سـبز و صنعتی که دوسـتدار 
محیط زیسـت اسـت؛ تبدیل کنیم.

طیـب نیـا افـزود: فـوالد مبارکـه 
در  یـورو  میلیـارد   ۲.۳ بالغ بـر 
زیسـت محیطی  پروژه هـای 
داده  انجـام  سـرمایه گذاری 
اسـت؛ پروژه هایـی کـه در جهـت 
کاهـش آالینده هـای هـوا، اقتصاد 
و  پسـماند  مدیریـت  چرخشـی، 
برنامه ریزی شـده  آب  مدیریـت 

. سـت ا
وی اظهـار کـرد: مـا معتقدیـم 
کـه صنعـت مغایرتـی بـا حفـظ 
محیط زیسـت نـدارد و می توانـد 
گـردش چـرخ اقتصـاد، اشـتغال و 
حـل مشـکات مـردم را بـه همراه 
داشـته باشـد همچنین صنعـت در 
تعـارض با سـامت مردم نیسـت و 
در حقیقـت می توانـد معیـن زندگی 

مـردم باشـد.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه بیـان 
کـرد: واقعیـت امر ایـن اسـت؛ این 
هدف گذاری هـا در فـوالد مبارکـه 
انجام شـد تـا این صنعـت همچنان 
به خصـوص  حوزه هـا  همـه  در 

محیط زیسـت الگـو قـرار گیـرد.
یـب نیـا بـه سـرمایه گذاری های 

مبارکـه  فـوالد  زیسـت محیطی 
اشـاره کرد و افزود: سـرمایه گذاری 
به واسـطه   co۲ بـرای کاهـش 
 ۶۰۰ نیروگاهـی،  پروژه هـای 
خورشـیدی،  نیـروگاه  مـگاوات 
کـه  ترکیبـی  سـیکل  نیـروگاه 
می کنـد  فعالیـت   f بـاکاس 
 ۱۰۰ نیـروگاه  دو  همچنیـن 
مگاواتـی بـادی، دسـتاوردهای 
بسـیار ارزشـمندی برای کشـور به 
همـراه خواهـد داشـت و امیـدوارم 
همـه صنایـع ایـن جهت گیـری را 
در فعالیت های خود داشـته باشـند.

الزم بذکـر اسـت؛ بـا حضـور علـی 
سـاجقه معـاون رئیس جمهـور و 
محیط زیسـت  سـازمان  رئیـس 
کشـور، محمـد یاسـر طیـب نیـا 
مدیرعامل فـوالد مبارکـه، نماینده 
مـردم شـریف شهرسـتان مبارکـه 
اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
شهرسـتان،  ایـن  امام جمعـه  و 
جمعـی از مدیـران و مسـئوالن 
کشـوری و اسـتانی، دو پـروژه 
احـداث تصفیه خانـه اسـتحصال 
پسـاب های شـهری بـه همـراه 
سیسـتم اولترافیلتراسـیون و پروژه 
احداث واحد اسـمز معکـوس ثانویه 
فـوالد مبارکـه بـه ارزش ۱۳۳۳ 
میلیـارد تومـان بـه بهـره بـرداری 

. رسـید
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معاون بازرگانی صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: به منظور حمایت از فرش دستباف، ارائه 
تسهیات بانکی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان برای 

خرید فرش پرداخت می شود.
اسماعیل نادری در جمع تولید کنندگان و فروشندگان 
فرش دستبافت، اظهار داشت: امروزه در حوزه بازاریابی 

و تبلیغات حوزه فرش نیاز به کار و اقدام جدی است.
وی با بیان اینکه در حوزه رسانه و شناساندن فرش 

ایرانی کم کاری کردیم، گفت: در زمینه فرش با 
مشکات و چالش هایی مواجه هستیم که به همین 
منظور کارگروه استانی با حضور استاندار در زمان 
برگزاری نمایشگاه و به ویژه حوزه صادرات برگزار 
می شود. معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و. 
تجارت استان اصفهان فرش دستبافت را جزو اقام 
تحریمی نام برد و گفت: بافت فرش را باید در ردیف 
مشاغل خانگی در روستاها گسترش داد تا از زمینه 

مهاجرت مردم از روستا به شهرها جلوگیری کند.
رئیس اتحادیه فرش دستباف روستایی استان اصفهان 
فرش، دستبافت را یک مسئله سیاسی خواند و گفت: 
فرش منشور چند وجهی است یک وجه آن اقتصاد، 
میراث فرهنگی، اشتغال و غیره است و بیش از اینکه 
تحریم ها نقش داشته باشد خود تحریمی اثر گذاشته 
است. علی شهبازی با بیان اینکه امروزه در حوزه فروش 
و بازاریابی فرش با مشکل مواجهیم و حمایت رسانه ها 

را نیاز داریم، گفت: فرش دستبافت باید همچون طا 
عیارسنجی و طبقه بندی شود.

وی با اعام اینکه صدای تولیدکنندگان و فروشندگان 
فرش، دستبافت در تصمیم گیری های بخش دولتی 
ضعیف است، گفت: ۸۰ درصد فروش فرش، دستبافت 
از محل صادرات و ۲۰ درصد داخلی است که باید با 
بانک ها تعامل و در جهت خرید فرش، دست بافت به 

خریداران تسهیات بانکی ارائه شود.

معاون بازرگانی صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان خبر داد:

پرداخت تسهیالت بانکی 
۱۰۰ میلیون تومانی برای 
خریدفرش

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در افتتاحیه دو پروژه زیست محیطی فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه الگوی زیست محیطی سایر صنایع کشور

سـید رضـا مرتضـوی در کارگـروه کاهـش آلودگـی هـوای اصفهـان بـا 
حضور معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
کـه امـروز )پنجشـنبه، ۲۹ دی مـاه( همزمـان بـا روز هـوای پـاک برگزار 
شـد، اظهار کرد: امـروز فرونشسـت زمین گریبـان اصفهـان را گرفته، آب 
شـرایط ناگواری ایجاد کـرده، وضعیـت گاوخونی بغرنج اسـت و سـهیمه 
این تاالب باید توسـط سـازمان محیط زیسـت مطالبـه شـود.  وی با بیان 
اینکه در موضوع آلودگـی هوا هم وضعیـت بدی داریم، گفت: درخواسـت 
داریم وضعیـت ۸ شـهر اسـتان اصفهان کـه درگیـر این موضوع هسـتند 
یک بار روی میـز کارگروه ملـی بیاید و در مورد اصفهان با گشـاده دسـتی 
تصمیم گیری شـود. اسـتاندار اصفهان با اشـاره به اجرای طرح جایگزینی 
موتورسـیکلت های بنزینی با برقی در تهران، گفـت: امیدواریم در اصفهان 
هم ایـن اتفـاق بیفتد. همچنیـن سـهمیه ای بـرای تبدیل ۵ هزار تاکسـی 
فرسـوده از صندوق ملـی محیط زیسـت بگیریـم. وی با اشـاره بـه اینکه 
بر اسـاس تحقیقات انجام شـده منابـع متحـرک ۷۵ درصد از بـار آلودگی 
را به دوش می کشـند، افـزود: اگـر دو هزار دسـتگاه اتوبوس فرسـوده را در 
شـهر اصفهان و ۷ شـهر مجـاور جایگزین کنیم بـه بهبـود وضعیت هوای 

اصفهـان کمـک زیـادی می کند.
مرتضوی همچنین خواسـتار اختصاص ۵ هـزار میلیارد تومـان از صندوق 
توسـعه ملی بـرای خط دو قطـار شـهری اصفهان شـد و گفـت: جابجایی 
کوره های آجرپـزی نیز نیاز به تسـهیاتی دارد که امیدواریـم در این زمینه 
نیز به اسـتان اصفهـان کمک کنیـد. وی با اشـاره به اینکه در جلسـه قبلی 
کارگـروه کاهـش آلودگی قرار شـد همـه دسـتگاه ها برنامه خـود را اعام 
و در یـک بازه زمانی مشـخص نسـبت بـه اجـرای آن همت کننـد، افزود: 
۴ هزار میلیـارد تومـان مصوبه دولـت بـرای نیروگاه های خورشـیدی بود 
کـه از این تعـداد، هـزار میلیـارد در اصفهـان کلنگ زنـی و به سـبد انرژی 
کشـور اضافه می شـود. به گزارش ایسـنا، اسـتاندار اصفهان با بیـان اینکه 
نمی خواهیـم نیـروگاه شـهید منتظـری از خدمت رسـانی حـذف شـود اما 
دود برخی فعالیت به چشـم مـردم اصفهـان مـی رود، گفت: انتظـار داریم 
در تـراز ملی به مسـائل نـگاه شـود و امیدواریـم سـبد انـرژی در اختیار ما 
بگذارنـد تـا مدیریت کنیـم. وی همچنیـن با بیـان اینکه حفـظ گونه های 
محیط زیسـتی حیـات را در اصفهـان حفظ می کند، یادآور شـد: متاسـفانه 
منابع انسـانی، بودجه های جاری اسـتان و منابع تملک دارایـی اصفهان با 
سـایر اسـتان های کشـور قابل مقایسـه نیسـت و ما را در مضیقه مدیریت 

می کننـد.
مرتضوی از رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت خواسـت در جلوگیری 
از مازوت سـوزی به اصفهـان کمک کند و گفـت: بعد از سـال ها این اتفاق 
طی دو سـال گذشـته با وجـود همه مقاومت هـای ما افتـاد، درحالـی که با 

جلوگیری از مازوت سـوزی مشـکات کمتری خواهیم داشت.

استاندار اصفهان از رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور خواست وضعیت آلودگی هوای اصفهان و 
۷ شهر مجاور آن روی میز کارگروه ملی کاهش آلودگی 
بیاید و در مورد اصفهان با گشاده دستی تصمیم گیری 

شود.

استاندار اصفهان خواستار شد:

آلودگی هوای اصفهان روی میز 
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا

گزارش
مدیرعامـل سـازمان مدیریت و نظـارت بر 
تاکسـیرانی شـهرداری اصفهـان گفـت: از 
مجمـوع ۹ هـزار تاکسـی زرد رنـگ شـهر 
اصفهـان، ۷۲۰۰ تاکسـی معادل حـدود ۸۰ 

درصـد این نـاوگان فرسـوده اسـت.
محمـد پـرورش در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
ایمنـا، اظهـار کـرد: سـازمان تاکسـیرانی 
حوزه وسـیعی اسـت که ۲۰ هـزار راننـده را 
تحت پوشـش خود دارد کـه ایـن رانندگان 
روی ۱۸ هزار تاکسـی فعالیت می کنند و دو 
هزار نفـر از آن هـا به عنـوان راننـده کمکی 
فعالیت دارند. وی افـزود: از مجموع ۱۸ هزار 
تاکسی شـهر اصفهان ۹ هزار تاکسی از نوع 
زرد رنگ و ۹ هـزار خودروی دیگـر در حوزه 
سـرویس مـدارس و آژانس هـای تاکسـی 

مشـغول فعالیت هستند.
مدیرعامـل سـازمان مدیریت و نظـارت بر 
تاکسـیرانی شـهرداری اصفهان ادامـه داد: 
۹ هـزار تاکسـی زردرنـگ این کان شـهر، 
گردشی، خطی یا تاکسـی های ویژه مربوط 

به ترمینـال، راه آهـن و فرودگاه اسـت.
وی بـا اشـاره به نوسـازی نـاوگان تاکسـی 
شـهر اصفهـان گفـت: از مجمـوع ۹ هـزار 
تاکسـی زرد رنـگ شـهر اصفهـان، ۷۲۰۰ 
تاکسـی ایـن نـاوگان معـادل حـدود ۸۰ 

درصـد، فرسـوده اسـت.
پرورش ادامـه داد: از پایان اسـفندماه سـال 
گذشـته سـایت نوسـازی تاکسـی ها بسته 
شد و این امکان وجود نداشـت که رانندگان 
در سـایت مربوطـه ثبت نـام کننـد کـه بـا 
پیگیری های انجام شـده از طریـق اتحادیه 
تاکسـیرانی و وزارت کشـور، بیست وششـم 
آذرماه امسـال بـه مناسـبت روز حمل ونقل 
سایت نوسـازی بازگشـایی شـد و رانندگان 
تاکسـی دارای خـودروی فرسـوده که مدل 
خـودروی آن هـا از سـال ۱۳۹۰ بـه پاییـن 
اسـت، می توانند جهـت تعویض خـودروی 
فرسوده خود به سـازمان تاکسیرانی مراجعه 
کننـد.  وی بـا اشـاره بـه اینکـه اطاعـات 
فـردی و خـودروی فرسـوده راننـدگان در 
 nosazi.org سامانه نوسازی به نشـانی
پـس از دریافـت تأییدیـه، توسـط سـازمان 
ثبت می شـود، گفت: با توجه بـه اینکه تمام 
مـدارک راننـدگان در اختیـار ایـن سـازمان 
قرار دارد، همـراه داشـتن هیچ گونه مدرکی 
الزم نیسـت و پس از تأیید اتحادیه سازمان 
تاکسـیرانی کشـور، نمایندگـی مربوطـه 
مشخص می شـود. در حال حاضر خودروی 
سـمند سـورن پـاس بـرای جایگزینـی 
خودروهـای فرسـوده بـا قیمـت دو میلیارد 
و ۷۳۱ میلیـون و ۷۶۵ هـزار و ۶۰۷ ریـال 
)۲.۷۳۱.۷۶۵.۶۰۷( معیـن شـده اسـت و 
در اختیار تاکسـیرانان قـرار خواهـد گرفت. 
مدیرعامـل سـازمان مدیریت و نظـارت بر 
تاکسـیرانی شـهرداری اصفهان افزود: پس 
از تأییـد سـازمان تاکسـیرانی و ثبت نـام در 
سـامانه، نمایندگی مربوطه بـا راننده تماس 
می گیـرد و بـا واریز مبلـغ مورد نظر توسـط 
راننـدگان متقاضـی پـس از چنـد ماه سـند 
صادر و خودرو بـه نمایندگی ارسـال خواهد 
شـد. وی خاطرنشـان کـرد: راننـدگان پس 
از انتقال خـودروی فرسـوده خود بـه مراکز 
اسـقاط منتخـب، می توانندخـودروی جدید 

را تحویـل بگیرند.

۸۰ درصد تاکسی های شهر 
اصفهان فرسوده است

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

 خبر
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شـهردار اصفهـان در نامه ای خطـاب به معاونـان، مشـاوران، مدیران سـتادی، 
مدیران مناطـق پانزده گانه و نـاژوان، مدیران عامل سـازمان ها و شـرکت های 
وابسـته تاکید کـرد کـه کارکنـان شـهرداری در روز هـوای پـاک با اسـتفاده از 
حمل ونقـل همگانی بـه محـل کار خـود عزیمـت کننـد. در متن نامـه »علی 
قاسـم زاده« شـهردار اصفهان خطاب بـه معاونان، مشـاوران، مدیران سـتادی، 
مدیران مناطـق پانزده گانه و نـاژوان، مدیران عامل سـازمان ها و شـرکت های 
وابسته آمده اسـت: »بهبود کیفیت محیط زیست شـهری و خدمات حمل ونقل 

همگانی اولویت اصلی مدیریت شـهری اسـت. اسـتفاده از حمل ونقل همگانی 
به جـای خـودروی شـخصی گام مؤثـری در رسـیدن به هـوای پـاک و بهبود 
ترافیک شـهر اسـت، از ایـن رو جهـت فرهنگ سـازی، الگوسـازی و همراهی 
با عموم شـهروندان و در جهت وظیفه سـازمانی و آشـنایی مدیـران و کارکنان 
با نقاط قـوت و ضعف سیسـتم حمل ونقـل همگانی تقاضا می شـود بـه همراه 
همـکاران زیرمجموعه با اطـاع رسـانی مناسـب در روز بیسـت ونهم دی ماه 
همزمان با روز هوای پـاک با اسـتفاده از حمل ونقل همگانی به محـل کار خود 

عزیمت کنید. بـا بررسـی سـامانه نرم افـزاری اصـرو و خدمات سـخت افزاری 
حمل ونقـل و انتقال نظـرات خود در مـورد شناسـایی مشـکات و راهکارهای 
بهبود سیسـتم حمل ونقل همگانـی از طریق تماس تلفنـی با سـامانه ۱۳۷ یا از 
طریق سـامانه اتوماسـیون اداری بـه معاونت حمل ونقـل و ترافیـک در این امر 
خداپسـندانه مشـارکت کنید. به مناسـبت روز هوای پـاک و به منظور اسـتفاده 
همکاران از حمل ونقل همگانـی )مترو و اتوبـوس( بن حمل ونقـل در اصفهان 

کارت همـکاران واریز می شـود.«

شهردار اصفهان به کارکنان 
شهرداری اصفهان تاکید کرد:

استفاده از 
حمل ونقل همگانی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گفت: بیش از ۳۰۰ میلیون لیتر گازوییل )نفت 
گاز( در سه ماه گذشته برای سه نیروگاه استان اصفهان 
با توجه به قطعی جریان گاز آنها توزیع شد. عبداهلل 
گیتی منش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به 
اینکه از آبان امسال جریان گاز برخی از نیروگاه ها بمنظور 
تأمین گاز بخش خانگی در ماه های سرد سال قطع شد، 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان، 
توزیع گازوییل برای سه نیروگاه در استان اصفهان 

شامل چهلستون، کاشان و زواره را انجام می دهد.
گیتی منش با بیان اینکه این کار بر اساس برنامه ریزی 

انجام شده در کشور صورت می گیرد، ادامه داد: از 
آبان امسال تا کنون بیش از ۱۰ هزار دستگاه نفتکش 
کار حمل گازوییل از مبادی اصفهان، بندرعباس و 
ماهشهر به نیروگاه های اصفهان را انجام دادند. وی، 
هدف از تأمین گازوییل برای نیروگاه ها را جلوگیری 
از قطع شدن برق درپی قطعی جریان گاز دانست و 
خاطرنشان کرد: بخش عمده گازوییل تأمین شده برای 
نیروگاه های چهلستون، کاشان و زواره استان اصفهان 
از بندرعباس و ماهشهر منتقل می شود. مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: 
در زمان حاضر میزان توزیع گازوییل در استان برای 

مصارف داخلی و نیروگاه ها روزانه حدود ۱۶ میلیون لیتر 
است. وی با اشاره به اینکه روزانه حدود هشت میلیون 
لیتر گازوییل مصرفی داخل استان اصفهان مانند بخش 
حمل و نقل از پاالیشگاه اصفهان تأمین می شود، افزود: 
همچنین روزانه حدود هشت میلیون لیتر گازوییل 
مصرف نیروگاه های استان است که بخش عمده آن از 

بندرعباس و ماهشهر تأمین می شود.
استان اصفهان دارای نیروگاه های حرارتی و بزرگ 
اصفهان )اسام آباد(، شهید منتظری، جنوب اصفهان 
)چهلستون(، زواره و کاشان و همچنین نیروگاه گازی 

هساست.

مدیر امور شیات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان گفت: خشکسالی و کاهش منابع آبی در یک 
سال اخیر در منطقه سبب کاهش ۲۰ درصدی تولید 
ماهیان خوراکی شده است. محمدرضا عباسی روز 
پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به طور 
میانگین، پیش از این ساالنه ۱۰ هزار تن انواع ماهیان 
خوراکی در استان تولید می شد، اما این رقم امسال به 
هشت هزار تن کاهش یافت. وی اضافه کرد: کاهش 
بارندگی های سال گذشته و به خصوص خشکی 
طوالنی مدت رودخانه زاینده رود سبب افت تولید در این 
خطه شده است. مدیر شیات سازمان جهاد کشاورزی 

اصفهان ادامه داد: اگرچه این صنعت آب بر نیست و آب 
مصرفی مجدد به چرخه برمی گردد اما برای تولید آن 
باید منابع کافی آب در اختیار داشت. عباسی خاطرنشان 
کرد: در استان اصفهان انواع ماهیان گرم آبی مانند 
کپور، آمور، بیگ هد و فیتوفاگ در استخرهای ذخیره 
آب کشاورزی با دمای باالی ۲۰ درجه سانتی گراد و 
سرد آبی مانند قزل آال تولید می شود. وی گفت: ماهی 
قزل آال در این استان در دو بخش آب های شیرین یا 
آب های شور نامتعارف که کاربردی در مزارع کشاورزی 
ندارد، پرورش داده می شود. مدیر امور شیات و آبزیان 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه تولید 

ماهی در آب های شور قابلیت توسعه دارد، خاطرنشان 
کرد: برای مثال انواع گونه های خاویاری را می توان تولید 
کرد که این زمینه کاری در سال های گذشته آغاز شده 
است و در شهرستان های آران و بیدگل و کاشان امسال 
در کنار پرورش ماهی خاویاری و استفاده از گوشت آن 

حدود ۴۰ کیلوگرم خاویار تولید شد.
عباسی ادامه داد: افزایش مزارع تولید و پرورش ماهی 
نیازمند همکاری متولیان آب است تا بتوان منابع آبی 
کافی را در اختیار داشت و در راه تولید آبزیان به کار برد. 
در استان اصفهان بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ واحد تولید و 

پرورش ماهی خوراکی و تزیینی وجود دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

بیش از ۳۰۰ میلیون لیتر گازوییل در سه نیروگاه اصفهان توزیع شد
مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

کاهش منابع آبی سبب افت ۲۰ درصدی تولید ماهی در اصفهان شد
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پاییـز سـال گذشـته میـادی اسـتارت آپ هلنـدی »الیـت یـر« 
)Lightyear( شـروع به سـاخت اولین سـری از خودروهای الکتریکی 
کرد کـه مسـتقیمًا از نـور خورشـید، نیـرو تولیـد می کـرد. اکنـون این 
اسـتارت آپ پـس از موفقیت اولیـن خودروی خـود، یک گام به سـوی 
توسعه نسـل جدیدی از خودروهای خورشیدی برداشـته و توانسته ۱۰ 

 Arval هزار مـدل از »الیت یـر ۲« را به یک شـرکت لیزینگ تجـاری
پیش فـروش کنـد.

بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از آی او، اولین مـدل ایـن خودرو بـا نام 
الیت یر زیـرو »Lightyear ۰«، بـا قیمت ۲۵۰ هزار یورو عرضه شـد. 
این خـودرو کـه مجهز بـه پنل هـای خورشـیدی خمیـده در سرتاسـر 

کاپوت و سـقف اسـت، می توانـد دو ماه بـدون شـارژ در آمسـتردام در 
تابسـتان و تـا هفـت مـاه در پرتغال حرکـت کند.

این شـرکت در سـال ۲۰۱۶ در هلند تأسیس شـد و از سـال گذشته در 
حال توسـعه الیـت یـر Lightyear« ۲ ۲« دومیـن مدل پرتیـراژ خود، 
با قیمـت اولیه حـدود ۴۰ هزار یـورو بوده اسـت. به گفته این شـرکت، 

انتظار مـی رود که الیت یـر ۲ تا سـال ۲۰۲۵ بـه تولید انبوه برسـد.
نسـخه مفهومـی »الیـت یـر ۲« چنـد هفتـه گذشـته در نمایشـگاه 
فنـاوری CES ۲۰۲3 در الس وگاس ارائـه شـد. این شـرکت فناوری 
پیشـرفته هلنـدی چنـدی پیـش لیسـت انتظـار بـرای دومیـن مـدل 
تولیـدی خـود را باز کـرد. قیمـت تخمینی حـدود ۴۰ هزار یورو اسـت.

الیت یـر در بیانیـه ای مطبوعاتـی اعـام کـرد: طرف هـای عاقه مند 
می تواننـد هم اکنـون در لیسـت انتظـار ثبت نـام کننـد تـا وقتـی مدل 
بـرای سـفارش در دسـترس قـرار گیـرد، در صـف اول باشـند. البتـه 
کمی باید صبـر کنیـد، زیرا تولیـد انبـوه آن تا پایـان سـال ۲۰۲۵ آغاز 
خواهد شـد. لکـس هوفسـلوت )Lex Hoefsloot(، مدیرعامل و یکی 
از بنیانگـذاران الیـت یر گفـت: »الیت یر ۲« بـه مـا در مأموریت خود 
کمک می کنـد تا دنیـای پـاک را بـرای همه در دسـترس قـرار دهیم. 
ایـن اولیـن خـودروی الکتریکی اسـت که بـه مـردم اجـازه می دهد تا 
پایـداری را در اولویـت قـرار دهنـد. از طریـق اسـتفاده کارآمـد از نـور 
خورشـید، »الیت یر ۲« وابسـتگی بـه شـبکه های برق را کـه بیش از 
حد زیـاد شـده اند، کاهـش می دهـد. در مقایسـه بـا سـایر خودروهای 
الکتریکی، »الیت یـر ۲« تا ۵۰ درصد کمتر کربن دی اکسـید منتشـر 

می کنـد و بـرد بیـش از ۸۰۰ کیلومتـر را ارائـه می دهد.
شـرکت سـازنده خودروی الیت یـر اخیـراً در یـک بیانیـه مطبوعاتی 
اظهـار کـرده کـه ۱۰ هـزار مـدل اضافـی از »الیـت یـر ۲« تولیـد 
 Arval خواهـد کـرد. ایـن خودروها توسـط شـرکت لیزینـگ تجـاری

پیش سـفارش داده شـده اسـت.
مجموع پیش سـفارش های »الیت یـر ۲« در بـازار تجـاری اکنون به 
بیـش از ۲۱ هـزار خودرو رسـیده اسـت. ایـن عـدد فـروش نزدیک به 
۸۴۰ میلیـون یورویـی را می رسـاند. یک هفتـه پیش الیت یر لیسـت 
انتظـار را برای مصـرف کنندگان بـاز کرد. این افـراد می تواننـد با ثبت 
نام، در رونـد پیش سـفارش مدل های »الیت یـر ۲« در اواخر امسـال 

اولویت داشـته باشند.
»آلن ون گروندال«، مدیـر عامل Arval، می گوید کـه Arval در زمینه 
تحرک پایـدار جاه طلبی هـای زیـادی دارد. فنـاوری الیت یـر مقرون 
به صرفـه و سـازگار با محیط زیسـت اسـت. بـه همین دلیل اسـت که 
ایـن خودروها یـک مکمل عالـی برای نـاوگان مـا هسـتند. جاه طلبی 
Arval این اسـت که ناوگان خود را تا سـال ۲۰۲۵ به حـدود ۷۰۰ هزار 
وسـیله نقلیـه الکتریکی افزایـش دهد.. بنابرایـن از ۱۰ هـزار خودروی 
»الیـت یـر ۲« کـه بـه Arval بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف کمک 

می کنند، بسـیار اسـتقبال می شـود.
»لکـس هوفسـلوت«، مدیرعامـل و یکـی از بنیانگـذاران الیـت یر از 
اعتماد Arval سپاسـگزار اسـت و تخصص و حضور بین المللـی آنها را 
سـتایش می کند. هوفسـلوت گفـت: عاوه بـر ارائه خودروهـای برقی 
بـا انـرژی خورشـیدی مـا بـه مصرف کننـدگان، Arval به عنـوان یک 
شـرکت لیزینگ نقشـی حیاتی در در دسـترس قرار دادن فناوری های 

ما بـه مـردم ایفـا می کند.
»الیت یـر ۲« مـدل قابل دسـترس الیت یـر برای بـازار انبوه اسـت. 
با افـزودن پنل هـای خورشـیدی بـه سـانروف و کاپـوت، ایـن خودرو 
می توانـد بـرد خـود را دو برابـر کـرده و بـا هـر بـار شـارژ برد بیـش از 
۸۰۰ کیلومتـر را ارائه دهـد. همچنین سـه برابر کمتر از یـک خودروی 

الکتریکـی معمولـی به شـارژ نیـاز دارد.

معاون علمی، فناوری و دانش بنیان رییس جمهور در مراسم 
امضای موافقت نامه با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
از راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر برای حمایت 
از شرکت های دانش بنیانی خبر داد که فناوری کارآمد، 
استاندارد و باکیفیت برای مجموعه های هلدینگ خلیج 

فارس تولید می کنند.
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی روز سه شنبه در مراسم امضای 
این موافقت نامه مشترک گفت: برای شروع کار این 
صندوق سرمایه ۲ هزار میلیارد تومانی درنظرگرفته شده 
است که نزدیک به ۴۰ درصد آن توسط معاونت علمی تأمین 
می شود و مابقی آن توسط اعتبار مالیاتی تأمین می شود که 
هلدینگ خلیج فارس از پروژه های فناورانه ای که در شورای 
راهبری فناوری ها و تولید دانش بنیان ها مجوز می گیرند، 

به دست می آورد.
وی افزود: در واقع هلدینگ خلیج فارس پروژه های جدی 
تحقیقاتی و توسعه ای خود را فهرست می کند و در شورای 
راهبری فناوری ها این پروژه ها مصوب شده و اعتبار مالیاتی 
آن بر مبنای انجام این پروژه ها دریافت می شود. بنابراین 
پروژه هایی که تعریف می شوند، مشخص هستند که قرار 
است در کجا مصرف شوند و اعتبارات مالیاتی که قرار 
است هزینه شوند، چگونه با ایجاد کردن بهره وری، ارزش 

افزوده های بیشتری داشته باشد.
دهقانی فیروزآبادی گفت: بحث اعتبار مالیاتی یک حمایت 
امدادی نیست. اعتبار مالیاتی یک سرمایه گذاری هوشمند 
و هدفمند است. مالیات بیت المال و پول مردم است و فقط 
باید جایی هزینه شود که اگر یک واحد هزینه می کنیم، 
حداقل چهار واحد خروجی داشته باشد. اگر با این دقت نظر 
پروژه های فناورانه و پیشران تعریف شوند، هر ۱۰۰ تومانی 
که هزینه می شود ۸ تا ۱۰ هزار تومان دستاورد و صرفه 
جویی ارزی خواهد داشت و قطعاً یک اتفاق بزرگ در توسعه 

کشور رخ خواهد داد.

وی افزود: نامگذاری امسال به نام تولید، دانش بنیان، اشتغال 
آفرین یک حرکت جدیدی را ایجاد کرد. اگر منصفانه نگاه 
کنیم شتاب گرفتن تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان 
که امسال خرداد ماه مصوب شد، قطعاً یکی از دالیل آن 

توجهی بود که رهبری به این حوزه داشتند.
دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه این قانون، قانون بسیار 
مترقی است، گفت: شاید تنها ۱۰ کشور برتر دنیا از چنین 
قانون حمایت کننده ای در زمینه حمایت از علوم، فنون، 

فناوری و نوآوری برخوردار باشند. در واقع با این قانون حجت 
بر همه تمام شد و همه دستگاه های کشور و وزارتخانه ها 
یک آیین نامه فعالیت در حوزه دانش بنیان با همکاری 
معاونت علمی تدوین و تصویب کردند و در حال اجرای 

آن هستند.
وی ادامه داد: توجه به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و 
شکوفایی معاونت علمی و رساندن این سرمایه به مبلغ ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان که با موافقت رییس جمهور تصویب 

شد، این پیام را دارد که کشور در بحث اقتصاد دانش بنیان 
برنامه و عزم جدی دارد و امیدواریم که سال آینده نیز رهبر 
معظم انقاب به نحوی اقتصاد دانش بنیان را در شعار سال 

بگنجانند.
فیروزآبادی با بیان اینکه در حوزه دانش بنیان فراز و نشیب 
بسیاری داشتیم و شرکت هایی که ایجاد شدند برخی موفق 
و برخی غیرموفق، برخی واقعی و برخی غیرواقعی بودند، 
افزود: اشتباهات را تجربه کردیم و نقاط قوت را هم دیدیم؛ 

بنابراین بعد از ۱۰ سال می خواهیم مسیر متفاوتی را شروع 
کنیم و یک شیب افزایشی را در حوزه اقتصاد دانش بنیان 

دنبال کنیم که پایه آن قانون جهش تولید باشد.
معاون علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه محصوالت 
عرضه محور را باید به سمت محصوالت تقاضامحور ببریم، 
گفت: در کشور بازار بزرگی داریم و آمار و ارقام مختلفی از 
تولید ناخالص در کشور وجود دارد. با فرض جی دی پی 
۵۰۰ میلیارد دالری و هدفگذاری ۲ درصدی برای اقتصاد 
دانش بنیان عدد ۱۰ میلیارد دالر برای سال آینده عدد دور 
از ذهنی نیست. کمااینکه امسال تقریباً عدد یک درصد را 

تجربه کرده ایم.
دهقانی فیروزآبادی در ادامه با تاکید بر اینکه باید دانش بنیان 
شدن را در همه صنایع و دستگاه های بزرگ وارد کنیم، 
افزود: قطعاً تعریف دانش بنیان در یک مجموعه دانشگاهی 
یا غیردانشگاهی که تکنولوژی تولید می کند، با یک صنعت 
بزرگ یا هلدینگ بزرگی مثل خلیج فارس کامًا تفاوت 
دارد؛ بنابراین الزم است که در کشور یک جریان جدی 
برای فناوربنیان شدن صنایع بزرگ راه اندازی شود. اگر 
صنایع بزرگ ما فناوربنیان شوند، بزرگ ترین بازار مصرف 

محصوالت دانش بنیان را ایجاد خواهند کرد.
علی عسگری رییس هلدینگ خلیج فارس نیز در این مراسم 
اظهار داشت: قانون جهش دانش بنیان که مجلس تصویب 
کرد و رییس جمهور آن را به دستگاه های مربوطه اباغ کرده 
است، بیان می کند که ما از ظرفیت مالیاتی برای کمک به 
دانش بنیان ها می توانیم استفاده کنیم. بر همین اساس 
امروز در تصمیم راهبردی که گرفته شده است، با همکاری 
معاونت علمی، فناوری و دانش بنیان ریاست جمهوری و 
صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین گروه شرکت های 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صندوقی بنیانگذاری 
می شود که صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر برای حمایت 

از شرکت های دانش بنیان در حوزه پتروشیمی است.
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رییس مرکز تعامات بین المللی 
علم و فناوری معاونت علمی، 
دانش بنیان  اقتصاد  و  فناوری 
ریاست جمهوری وسفیرورئیس 
آکادمی علوم تاجیکستان با یکدیگر 
دیدار و برای توسعه روابط علمی 
و فناورانه میان دو کشور مذاکره 
کردند.به اعتقاد کارشناسان، پیوند 
دیرینه فرهنگی، دینی و تاریخی 
میان ایران و تاجیکستان، بستری 
مناسب برای توسعه و تعمیق روابط 
دوجانبه در زمینه های مختلف میان 
تهران و دوشنبه ایجاد کرده است و 
باید از این فرصت؛ بهترین بهره 
را ببریم.تاجیکستان تنها کشور 
کامًا فارسی زبان است و یک 
کشور کامًا راهبردی برای ما 
محسوب می شود به همین دلیل 
افزایش تبادالت علمی و فناورانه 
میان دو کشور مورد تاکید و تأیید 
مسووالن هر دو طرف است. 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان نیز برای توسعه روابط 
اقدامات  با کشور تاجیکستان؛ 
مختلفی داشته که سفر فرهاد 
علوم  آکادمی  رئیس  رحیمی؛ 
هیاتی  همراه  به  تاجیکستان 
متشکل از سفیر تاجیکستان در 
ایران، مدیر امور بین الملل آکادمی 
علوم تاجیکستان و کارشناسان 
حوزه علم و فناوری این کشور یکی 
از این تاش ها است.این هیات 
فناورانه با حضور در خانه نوآوری 
 )iHIT( و فناوری ایران در تهران
ضمن بازدید از نمایشگاه دایمی 
محصوالت ایران ساخت و آشنایی 
با توانمندی های فناورانه کشورمان 
با امیرحسین میرآبادی رییس مرکز 
تعامات بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
جمهوری  ریاست  دانش بنیان 
دیدار و گفت و گو کردند.در این 
دیدار میرآبادی با تاکید بر ضرورت 
پروژه های  گسترش  و  تعریف 
مشترک علمی و فناوری میانایران 
و تاجیکستان کشور، گفت: یکی 
از فرصت های ویژه در این زمینه 
همکاری  زمینه  کردن  فراهم 
متخصصان و پژوهشگران دو 
کشور است که تاش می کنیم 
این اتفاق با امضای تفاهم نامه ای 
رسمی با آکادمی علوم تاجیکستان 
شتاب گیرد.وی افزود: فرهنگ و 
زبان مشترک عامل اصلی شکل 
گیری و پایداری روابط میان دو 
کشور است. پس باید تاش کنیم با 
شناخت درست از نیازهای فناورانه 
پروژه های  تعریف  طرف؛  دو 
مشترک علمی و فناوری نظام مند 
کنیم. آغاز  را  کشور  دو  میان 

میرآبادی ادامه داد: با توجه به وجود 
ارتباطات رسمی ایران با آکادمی 
علوم کشورهای مختلف، پیشنهاد 
می کنیم تفاهم نامه ای رسمی با 
آکادمی علوم تاجیکستان امضا و 
پروژه هایی برای همکاری مشترک 
درزمینه آموزش، انتقال دانش 
مدیریت فناوری ودیگرحوزه های 
مشترک دو طرف تعریف واجرایی 
شود.در ادامه این سفر؛ رئیس 
آکادمی علوم تاجیکستان و هیات 
همراه ایشان با روح اهلل دهقانی 
معاون علمی، فناوری و اقتصاد 
جمهوری  رییس  دانش بنیان 
نیزدیداروبرگسترش همکاری های 
دوجانبه میان ایران و تاجیکستان 

تاکید کردند.
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توسعه روابط علمی و 
فناورانه میان دو کشور

امضای تفاهم نامه همکاری با 
آکادمی علوم تاجیکستان

خبرخبر

حرکت در مسیر ساماندهی شبکه کارگزاران صادراتی محصوالت؛
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دانـشبنیـان

مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری، برای ساماندهی شبکه کارگزاران صادراتی 
محصوالت دانش بنیان؛ اقدام به جذب مجموعه ها، تیم ها و افراد فعال 
در این حوزه کرده است. معاونت علمی، در نظر دارد به منظور معرفی 
محصوالت تولیدی توسط شرکت های دانش بنیان به بازارهای جهانی و 
همچنین توسعه صادرات این محصوالت، ساماندهی شبکه کارگزاران 

صادراتی محصوالت دانش بنیان را در اولویت قرار دهد.
در واقع صادرات نیازمند یک راهبرد و برنامه ریزی حساب شده است 
که شرکت های دانش بنیان به دلیل محدودیت های موجود نمی توانند 
تمامی منابع مورد نیاز برای اداره فعالیت های صادراتی خود را تأمین 
کنند، چرا که این شرکت ها با توجه به نقش تاثیرگذاری که در رشد 

و توسعه فناوری کشورها دارند باید متمرکز بر توسعه کسب و کار 
داخلی شان باشند. بنابراین حضور واسطه های صادراتی و شرکت های 
مدیریت صادرات بهترین راه ورود و تثبیت حضور در بازارهای بین المللی 
محسوب می شوند. از آنجائیکه تمامی منابع این شرکت های تخصصی 
به صادرات تخصیص می یابد کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان در 
این زمینه بسیار قابل توجه است. بر همین اساس کارگزارانی برای کمک 
به شرکت های توانمند صادراتی انتخاب می شوند تا در این مسیر یاریگر 
مجموعه های دانش بنیان و فناور برای ورود به بازارهای جهانی باشند. 
بنابراین از شرکت های دارای توانمندی صادراتی، تجار و شرکت های 
مدیریت صادرات دعوت کرده است تا برای ثبت نام و اعالم آمادگی خود 

اقدام و به https://b2n.ir/z79039 مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران از 

پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کرد.
یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و 
نوآوری فوالد مبارکه از پاویون شهرک در چهارمین جشنواره و 
نمایشگاه ملی فوالد ایران بازدید کرد. وی در این بازدید ضمن 
صحبت با مدیران شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در 
پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، بر همکاری این 
شرکت ها با فوالد مبارکه تاکید کرد. گفتنی است حدود ۴۰ 
شرکت دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان، جزو لیست تأمین کنندگان فوالد مبارکه قراردارند.

رسالت شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه، ارتقای فناورانه گروه فوالد مبارکه است که این مهم را 
با استفاده از سرمایه گذاری جسورانه شرکتی )CVC( و با هدف 
انتقال و بومی سازی فناوری های مرتبط با زنجیره فوالد به انجام 
می رساند. نگاه این مجموعه بر مبنای تجارب روز دنیا، نه تنها 
محدود به موارد فنی، بلکه از نوع کسب وکارهای نوآورانه و 

فناورانه و مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است.
در این راستا با توجه به فعالیت قدرتمند شرکت های دانش بنیان 
و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
سرمایه گذاری قابل توجهی توسط این شرکت در شرکت های 

دانش بنیان و فناور اصفهانی انجام شده است.

تلفن: 031-32274500          
دورنگار: 32274514ـ 031

روابط عمومی: 031-32274754   
سازمان آگهی های اصفهان:

  32274512  -  32274517 - 32274518
32274506ـ  031

تلفن: 2274500 3 -031 

دورنگار: 32274502 -031 
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 

32274507ـ 031
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

فاکس: 031-32274511
لیتو گرافی و چاپ صمیم:44533725ـ  021

پیام کوتاه : 30007232

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا محزونیه
سردبیر: مرضیه ربیعی

جانشین مدیرمسئول: محمدحسین محزونیه
دبیرتحریریه: محمدبندرعباسی

طراح: نوشین رواقی
هیئت تحریریه: 

یه محزونیه، سعیدواعظ،  شادی  یزدی، حور  امین سر
بخشی، آزاده سلیمان نژاد، دریا وفائی، یلدا توکلی، مریم 
یساجمدی،  رضا اخالق پور،  عمادی، سامان سفالگر، پر

سعیده اسکندری ، دکتر زهره رجبی، علی رفیعی وردنجانی

شناسنامه

اولین روزنـامه اقتصـادی دو زبانه استان اصفهان
امتیاز: 38/5
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