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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

بورس ایران این روزها دستخوش اخبار 
ضد و نقیضی از چند جبهه مختلف است. 
از یک سو اخبار توافقات هسته ای بر روی 
بورس اثر گذاشته و از سوی دیگر تغییر 
قیمت دالر بورس را دچار تنش مدوام 
کرده است. اخبار داخلی مبنی بر حمایت 
از برخــی تولیدات نیــز این تنش های 
بورسی را بیشتر کرده اســت. اما آنچه 
شاهدش هستیم ریزش مدام بورس و 
خارج شدن سرامیه گذاران خرد و کالن 
از این بازار طی یکسال گذشته می باشد.

در یک ماه باقــی مانده از ســال روند 
قیمتها در این بازار چگونه خواهد بود؟ 
مطمئناً روشن شدن نتایج مذاکرات با 
تاثیرگذاری بر بازار ارز و چشم انداز صنایع 
بورسی و تعیین تکلیف بودجه ۱۴۰۱ 
می تواند مهم ترین خبر برای سهامداران 
در آخرین ماه یک سال رکودی و کم بازده 
تلقی شــود.در حوزه تحوالت سیاسی 
مؤثر بر بازار ســهام ضرباهنگ تحوالت 
در شهر وین پیرامون مذاکرات هسته ای 
شتاب گرفته و انتظارات مبنی بر اعالم 
نتایج پیش از پایان سال جاری افزایش 

یافته است.
یکی از محرک های رشد انفجاری بازار 
ســهام ایران به طور تاریخی عبارت از 
جهش های ارزی است. که این مسئله نیز 

به نتیجه مذاکرات بستگی دارد.
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری خبرداد:

کاشت ۷۰۰ اصله نهال اسکوپاریا در جنگل شرق اصفهان
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بررسی بودجه پیشنهادی در حوزه گردشگری در گفت و گو با مدیر اجرایی مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهراصفهان:

احیای گردشگری با برنامه های کارآمد میسر است

 معاون خدمــات مشــترکین و درآمد آبفای 
استان اصفهان بر ممنوعیت ورود آب باران به 

شبکه فاضالب شهری تاکید کرد.
محسن صالح با اشــاره به این که یکی از علل 
اصلی پس زدگی فاضالب بــه داخل امالک، 
هدایت آب باران به شبکه جمع آوری فاضالب 
است گفت: تاسیسات فاضالب شبکه داخلی 
امالک باید به نحوی طراحی و اجرا شــود که 
آب باران جاری شده از ناودان ها، حیاط و معابر 

داخلی ملک به شبکه فاضالب وارد نشود.
وی افزود: در زمان طراحی و اجرای تاسیسات، 

باید چاه آب باران یا منبع ذخیره سازی و یا هر 
روش دیگری که آب باران را به محل دیگری 
به غیر از شبکه فاضالب هدایت کند، در امالک 

تعبیه شود.
صالح گفت: هدایت آب باران از طریق ناودان ها 
به شبکه فاضالب موجب پس زدگی فاضالب 
به امالک می شــود و در صورت بروز خسارت 
از این محل، شرکت آبفا هیچگونه مسئولیتی 

نخواهد داشت.
 معاون خدمــات مشــترکین و درآمد آبفای 
استان اصفهان اعالم کرد: از نظر شرکت آبفا، 
زمانی عملیات ساخت و ســاز یک ساختمان 
پایان می یابد که تاسیســات فاضالب شــبکه 
داخلی امالک به نحوی طراحی و اجرا شود که 
آب باران جاری شده از ناودان ها، حیاط و معابر 

داخلی ملک به شبکه فاضالب وارد نشود.
صالح با اشاره به این که در هنگام ساخت و ساز، 
تغییر نوع واگذاری انشعاب از حالت ساخت و 

ساز به کاربری های دیگر امکان پذیر نیست 
تصریح کرد: الزم اســت ارزیاب ها این موضوع 
را به متقاضیان توضیح داده و تاکید کنند که 
مالک تبدیل وضعیت کاربری امالک از حالت 
ساخت و ساز، اطمینان از عدم ورود آب باران 
جاری شده از ناودان ها، حیاط و معابر داخلی 

ملک به شبکه فاضالب است.

نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
در تشــریح جزییات الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
شهرداری گفت: ۷۴ درصد از بودجه کل شهرداری 
به امور عمرانی شــهر اختصاص یافته اســت. 
ابوالفضل قربانی، در سی و یکمین صحن علنی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: در بودجه 
سال آینده شهرداری هشت هزار و ۶۵۶ میلیارد 
تومان اعتبار برای بخش عمرانی شهر به تصویب 
رسیده که ۷۴ درصد از کل بودجه شهرداری را به 

خود اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: بودجه کل شهرداری برای سال 
۱۴۰۱ مبلغی معادل ۱۲ هــزار و ۹۱۶ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده بود که شامل بودجه 
مؤسسات وابسته و شهرداری می شد که توسط 
شــورای شــهر ۵۷۷ میلیارد تومان تغییرات 
افزایشی در آن اعمال و در نهایت با ۱۳ هزار و ۴۹۳ 

میلیارد تومان ُمصوب شد.
وی افزود: از بودجــه ُمصوب ۱۱ هــزار و ۶۷۵ 
میلیارد تومان برای شهرداری مرکزی، مناطق 
پانزده گانه و ناژوان و چهــار هزار و ۹۶۱ میلیارد 
تومان دیگر برای تمام ســازمان ها و مؤسسات 

وابسته شهرداری در نظر گرفته شد.
نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان از 
افزایش ۲۶ درصدی رشــد اعتبارات جاری نیز 

خبر داد و گفت: ۳ هزار و ۱۹ میلیارد تومان برای 
اعتبارات جاری شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۱ 

در نظر گرفته شده است.
قربانی از رشــد ۱۸ درصدی بودجه سازمان ها 
نسبت به اعتبارات مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد و افزود: سه هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان برای 
سازمان های زیرمجموعه و حدود یک هزار و ۷۴ 
میلیارد تومان برای شرکت های تابعه شهرداری با 
رشد ۲۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مصوب 

شده است.
وی با اشار به اینکه ۱۵ درصد از بودجه شهرداری 
به ســرمایه گذاری اختصاص یافته است، بیان 
داشــت: از بودجه ســال آینده، یک هزار و ۶۹۵ 
میلیارد تومان برای ســرمایه گذاری و مشارکت 
از محل درآمدها و ۲ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان 
برای پروژه های پیشــران توسعه مانند خط دوم 
قطار شهری و حلقه حفاظتی شهر و ترافیک شهر 

اختصاص یافته است.
به گفته نایب رییس شــورای اســالمی شــهر 
اصفهان، در بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری یکصد 
میلیارد تومان اعتبار برای حوزه سیســتم های 
هوشمندسازی و ۵۰۰ میلیارد تومان برای حوزه 
نوسازی و بهسازی حمل و نقل شهری اختصاص 

یافته است.

وی مبلغ درنظر گرفته شده برای بخش بودجه 
ُمستمر را یک هزار و ۳۳۶ میلیارد تومان و برای 
سایر ردیف های بودجه ای را حدود ۱۵۴ میلیارد 
تومان عنوان کرد و گفت: بودجه تملک و دارایی ها 

در محالت با روند افزایشی روبه رو بوده است.
قربانی گفت: ۱۰ درصــد از کل بودجه مصارف 
و معادل یک هزار و ۱۸۱ میلیــارد تومان برای 
پروژه های محله محور و مناطق کم برخوردار شهر 
اصفهان در نظر گرفته شده تا عدالت بهتری در 

توسعه شهری اتفاق بیفتد.
بررســی نهایی الیحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری، 
امروز یکشنبه در ســی و یکمین صحن علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان به شور گذاشته شد 
و در نهایت به تصویب پارلمان شــهری اصفهان 
رسید. به گفته بسیاری از اعضای شورای اسالمی 
شهر، بودجه این دوره، بر اساس عدالت محوری 
تقسیم شــده اســت. الیحه بودجه شهرداری 
اصفهان در ۲۶ دی به شورای شهر تقدیم شد و 
از ۱۱ تا ۲۶ بهمن در یک کار فشرده و با ۴۴۰ نفر 
ساعت کار تخصصی در کمیسیون تلفیق شورای 
شهر به تصویب رسید. الیحه بودجه ۱۴۰۱ پس 
از قرائت در صحن علنی شورای شهر با چند تذکر 
برای اصالح، در نهایت با حضور اعضای شــورا و 

شهردار اصفهان به تصویب رسید.

معاون خدمات مشترکین و درآمدآبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

ممنوعیت ورود آب باران به شبکه فاضالب

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

۷4 درصد از بودجه 1401 شهرداری اصفهان، عمرانی است
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یک استاد دانشگاه در وبیناری با موضوع »کارآفرینی«:

 کارآفرینی با الگوهای روزمره
 در تضاد است

همایش بین المللی »پزشکی از راه دور« در اصفهان برگزارمی شود:

 ارائه تجربه های 9 کشور 
در نصف جهان

یک فعال سیاسی:

 زنان ایرانی در زمینه علم آموزی 
پیشرو هستند

چهره  برتر چهره روز

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان:

رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف 
اصفهان:

۴۷ طرح پیشران اقتصادی برای 
اصفهان دیده شده است

با برندهای تقلبی گز برخورد 
خواهد شد

 سرپرســت ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریزی اســتان اصفهان گفت: ۴۷ 
طرح پیشــران اقتصادی برای اصفهان 
دیده شده که ۱۰ طرح کشاورزی، ۱۵ 
طرح صنعتی، دو طرح معدنی و ۲۰ طرح 

در عرصه خدمات تعریف است. 

رئیس کمیســیون امور اقتصادی اتاق 
اصنــاف اصفهان گفــت: برندهای گز 
تقلبی مطمئن باشــند در آینده ای نه 
چندان دور با آن ها برخورد خواهد شد و 
هماهنگی آن با دستگاه های نظارتی در 

88حال انجام است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت اول(
شهرداری سین به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 406 مورخ 1400/11/7 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت 
به اجرای عملیات روکش آسفالت )بدون قیر( معابر شهر )شامل تهیه مصالح ، پخت ، حمل و پخش آسفالت( به 
مبلغ 10،000،000،000 ریال )ده میلیارد ریال( از محل اعتبارات شهرداری سین )سال 1400و 1401( بر اساس قیمت مقطوع که 

بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح می باشد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
)تامین قیر توسط شهرداری از محل بند)ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400 صورت می پذیرد.(

1- کلیه مراحل بارگذاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق ســازند. مناقصه گران محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

3- مهلت دریافت اسناد تا روز شــنبه مورخ 1400/12/7 و مهلت شــرکت در مناقصه تا آخر وقت اداری سه شنبه مورخ 
1400/12/17 می باشد که پیشنهاد دهنده می بایست در مهلت تعیین شده پیشنهادات خود محتوی ضمانت نامه بانکی و یا 
فیش واریزی نقدی معادل 500،000،000 ریال به شماره حساب3100005348000  نزد بانک ملی به نام شهرداری سین بابت %5 
سپرده شرکت در مناقصه واریز و به همراه سایر مدارک و برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف پر شود را در سامانه 
بارگذاری نماید. پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 1400/12/18 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی 

معامالت که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.
4- کلیه کسوارت قانونی )مطابق قوانین شهرداری( به عهده برنده مناقصه می باشد.

5-شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت. 

آگهـی  مزایـده

مهدی حلوانی - شهردار خور  شناسه: 1281081

نوبت اول

شهرداری خور  به استناد مصوبه 83 مورخ 1400/11/8 شورای اسالمی شهر خور در 
نظر دارد  نسبت به فروش 5 پالک زمین مسکونی واقع در مجموعه مسکونی مهدیه 
شهر خور  از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت و دریافت بهای آن به صورت نقد 
اقدام نماید. )پرداخت هر نوع مالیات، عوارض و هزینه آگهی به عهده خریدار می باشد.(  
متقاضیان  می توانند جهت دریافت اعالم پیشنهاد قیمت، سایر مدارک و شرکت در مزایده 
مذکور  تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19 به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی 

دولت مراجعه نمایند.

مسعود قنبری- شهردار سین

چاپ اول
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آگهـی مزایـده

حسین اسماعیلی احمدی - شهردار زرین شهر شناسه: 1279802

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 12 مورخ 1400/1/16 شورای اسالمی 
شهر در نظر دارد نسبت به  واگذاری کیوسک اغذیه فروشی شماره یک پارک حاشیه 
زاینده رود به صورت اجاره برای مدت یکسال  ازطریق مزایده  عمومی  اقدام نماید، لذا از 
متقاضیان  دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 1400/12/17 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند. 

نوبت اول



سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: ۴۷ مرکز خدمات جامع سالمت 
منتخب برای غربالگری، معاینه و تست 
رایگان کرونا در شهرستان های استان 
فعال اســت. پژمان عقدک افزود: مردم 
در صورت داشتن عالئم مشکوک ابتال 
به بیمــاری کوویــد-۱۹ می توانند به 
این مراکز منتخــب مراجعه کنند و در 
صورتیکه پزشک تشخیص دهد تست 
کرونا بصــورت رایگان از آنهــا گرفته 

می شود.
وی بابیــان اینکــه فهرســت و روز و 
ســاعت فعالیت این مراکــز در پایگاه 
اینترنتی معاونت بهداشت و شبکه های 
اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
منتشرشده اســت، اظهار داشت: از این 
تعداد مراکز منتخــب غربالگری کرونا، 
هفت مرکز در کالنشــهر اصفهان فعال 

است.
عقدک با اشــاره بــه اینکــه برخی از 
محدودیت های قبلی برای گرفتن تست 
کرونا در مراکز جامع ســالمت منتخب 
برداشته شده اســت، خاطرنشان کرد: 
تست کرونا بیشــتر برای افرادی مانند 
کارمندان کاربرد دارد هرچند تشخیص 
کلینیکی کرونا و نوشتن گواهی توسط 

پزشک نیز کافی و معتبر است.

۱۹۰ مقاله به دبیرخانه 
همایش رسیده است 
که از میان مقاله های 

پذیرفته شده ۱۰ مقاله 
بصورت سخنرانی 

کلیدی خارجی، 
۱۸ مقاله بصورت 

سخنرانی کلیدی 
داخلی، ۲۱ مقاله 

بصورت سخنرانی 
غیرکلیدی و ۱۰۸ مقاله 

بصورت پوستر ارائه 
می شود.

اصغر احتشامی، در گفت وگو با ایرنا افزود: 
در این همایش، استادان و دانشمندان 
کشورهای استرالیا، آلمان، ایتالیا، برزیل، 
هند، ســنگاپور، کانادا، امارات متحده 
عربــی و آمریکا در کنار پژوهشــگران 
داخلی بــه ارائــه آخریــن تجربه ها و 
دستاوردهای پژوهشی خود در زمینه 

پزشکی از راه دور می پردازند.
وی بــا بیان اینکه این رویــداد علمی 
توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و با همکاری انجمن تله مدیسین ایران 
برگزار خواهد شــد، اظهار داشت: ۱۹۰ 
مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است 
که از میان مقاله های پذیرفته شده ۱۰ 
مقاله بصورت سخنرانی کلیدی خارجی، 
۱۸ مقاله بصورت ســخنرانی کلیدی 
داخلی، ۲۱ مقاله بصورت ســخنرانی 
غیرکلیدی و ۱۰۸ مقاله بصورت پوستر 

ارائه می شود.
عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشــاره به اینکه این همایش بصورت 

مجازی و حضوری برگزار خواهد شــد، 
اضافه کرد: محورهــای اصلی همایش 
بین المللــی تله مدیســین شــامل 
تبــادل تجربه ها، بررســی چالش ها و 
ضرورت های قانونگذاری و حاکمیتی، 

زیرساخت ها و فناوری های نوین است.
احتشــامی با بیان اینکه در این رویداد، 
تجربه کشــورهای دیگــر مانند طرح 
مشترک ایتالیا و فرانسه در باره پزشکی 
از راه دور ارائه می شــود، خاطرنشــان 
کرد: همچنین مباحثی مانند نیازهای 
قانونگذاری، نظام نامه، زیرساخت های 
ســخت افزاری، نرم افزاری و شبکه ای، 
هوش مصنوعی و ربات هــا نیز در این 
رویداد علمی مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.

وی بــا تاکید بر اینکه تالش می شــود 
برگزاری این همایش، نقطه شــروعی 
برای اقدام های جدی در زمینه پزشکی 
از راه دور در کشــورمان باشــد، گفت: 
در زمــان حاضر پزشــکی از راه دور در 
سطوح ساده و بصورت جسته و گریخته 
در کشور انجام می شــود و برای اجرای 
آن در سطوح پیشــرفته و عالی نیاز به 
بسترهایی مانند آموزش نیروی انسانی، 
تأمیــن زیرســاخت های نرم افزاری و 
ســخت افزاری، قانونگذاری و مسائل 

حاکمیتی داریم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دوران 
همه گیری بیماری کووید-۱۹، ضرورت 
پرداختن به پزشکی از راه دور را بیش از 
پیش آشکار ساخت، افزود: پزشکی از راه 

دور برای بخش هــای مختلف از جمله 
انجام اعمال جراحــی در مناطق دور و 
محروم و رسیدگی به سالمندان نیز از 

اهمیت خاصی برخوردار است.
وی با بیان اینکه در ســال ۹۷ سرفصل 
دروس رشته »ســالمت از راه دور« در 
کشــور تدوین شد، خاطرنشــان کرد: 
تاکنون دانشگاه های علوم پزشکی عزم 
جدی برای راه اندازی این رشته تحصیلی 
را در کشور نداشــتند هرچند امسال 
وزارت بهداشت به دانشگاه ها ابالغ کرد 
که اقدامات الزم بــرای راه اندازی این 
رشته را انجام دهند. همایش بین المللی 
تله مدیســین از دوم تا چهارم اسفند 
جاری توسط دانشــگاه علوم پزشکی 

اصفهان برگزار خواهد شد.

همایش بین المللی »پزشکی از راه دور« در اصفهان برگزارمی شود:

ارائه تجربه های ۹ کشور در نصف جهان
دبیر علمی همایش بین المللی »تله مدیسین« اصفهان گفت: استادان و 
دانشمندان ۹ کشور، مهم ترین تجربه ها و جدیدترین دستاوردهای خود 

را در زمینه "پزشکی از راه دور" در این رویداد ارائه می کنند.
»تله مدیسین«)telemedicine( یا »پزشــکی از راه دور« یا »دورا 
پزشکی« به کاربرد فناوری های پزشــکی و ارتباطی بمنظور تبادل هر 
گونه اطالعات اعم از داده، صدا یا ارتباطات تصویری بین پزشک و بیمار یا 
پزشک و متخصصان بهداشت و درمان در موقعیت های ُمجزای جغرافیایی 
و برای ایجاد امکان تبادل جهت مقاصد پزشــکی، بهداشتی، درمانی، 

تحقیقاتی و آموزشی تحصیلی گفته می شود.
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در شــــــهر 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

47 مرکز منتخب غربالگری 
کرونا فعال است

روند بورس در اسفندماه چه مسیری دارد؛

تاالرشیشه ای چشم به راه وین
ادامه از صفحه یک:

...در انتهای هفته گذشته نرخ دالر روند نزولی را در پیش گرفت و تا سطح 
۲۶۲۰۰ تومان کاهش یافت. از سوی دیگر انتشار خبرهای مثبت از مذاکرات 
وین موجب شد تا در معامالت فردایی، دالر با عقبگرد به زیر کانال ۲۶ هزار 
تومان برسد. به نظر می رسد در هفته آتی دالر قادر به حفظ کانال ۲۶ هزار 
تومانی در معامالت نقدی نباشد. نزدیک شدن مذاکرات وین به ایستگاه آخر، 
خبر آزادشدن منابع بلوکه شده در کره و افزایش مشتریان نفت ایران اخبار 
مثبتی هســتند که دالر را به کانال پایین تر هدایت می کند. در صورتی که 
گشایش های سیاسی با سناریوی دخالت بانک مرکزی و حفظ نرخ ارز در 
سطوح کنونی توام شود، می توان به رفع یکی از مهم ترین دغدغه های فعاالن 
بازار ســرمایه امیدوار بود؛ وضعیتی که انتظار می رود سرنوشت آن در ماه 
اسفند سمت و سوی مشخص تری به خود بگیرد. عده ای از تحلیلگران بازار 
ارز تهران نیز ضمن اشاره بر خبر اعالم عالقه کره جنوبی، ژاپن و هند نسبت به 
از سرگیری واردات نفت از ایران، بر این باورند که این خبر در کنار زمزمه هایی 
از احتمال آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران در کره می تواند فروش نفت 
را تسهیل و ذخایر ارزی کشــور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این 
افزایش ذخایر ارزی نیز در بلندمدت می تواند قدرت نهادهای بازارساز را در 

جهت کنترل نرخ ارز افزایش دهد.
احیای توافق هسته ای ایران منجر به افزایش تولید نفت کشور خواهد شد 
و این امر می تواند به کاهش قیمت جهانی نفــت خام و بنزین کمک کند. 
اگر تحریم ها یک بار دیگر برداشته شوند، ایران می تواند تولید نفت خود را 
افزایش دهد و موجی از بشکه های ذخیره شده را به سراسر جهان روانه کند. 
این امر می تواند به معکوس کردن روند اخیر افزایش قیمت نفت خام کمک 

کند همین امر نیز بر بورس ایران اثر گذار خواهد بود. 

پیرو دستور شهردار اصفهان انجام شد:

ارائه الیحه
 »حمایت از حقوق 

افراد دارای معلولیت« 
به شورای شهر

الیحه »حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت« 
از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 

اصفهان به شورای اسالمی شهر اصفهان ارائه شد.
پیرو دستور شهردار اصفهان درخصوص تهیه و 
ارائه الیحه مذکور و طی هماهنگی های به عمل 
آمده با شورای اسالمی شهر اصفهان، معاونت های 
برنامه ریزی و توسعه ســرمایه انسانی، حمل و 
نقل و ترافیــک، فرهنگی اجتماعــی و اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان، 
الیحه »حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت« 
را به صحن علنی ششمین شورای اسالمی شهر 

اصفهان ارائه نمودند.

در مقدمه این الیحــه آمده اســت: »از آنجا که 
برخورداری از حقوق فطری و قانونی توام با حفظ 
کرامت انســانی، برقراری عدالت در جامعه، ارائه 
خدمات مطلــوب به کلیه اقشــار جامعه به ویژه 
اقشار مســن، برقراری منزلت شهروندی جهت 
حمایت از ســالمندان و افــراد دارای معلولیت و 
تالش برای رفع هرگونه تبعیض ناروا در برخورداری 
شهروندان از امکانات و تسهیالت عمومی، وظیفه 
تمامی دســتگاه های دولتی اســت و به منظور 
کاهش محدودیت های موجود در ســطح شهر و 
فضاهای عمومی که منجر به اخالل در شکوفایی 
استعدادهای افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی 

بزرگ و مهم اما کمتر مورد توجه قرار گرفته شده 
جامعه، شده است و در راستای اجرایی نمودن اصل 
۱۲3 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون 
حمایت از حقوق معلوالن مصوب ۲۰ اسفند ۱3۹۶ 
مجلس شورای اسالمی، طرح حمایت از حقوق 

افراد دارای معلولیت پیشنهاد می گردد.«
در ادامه، فصل های مختلف این طرح که شامل ۶ 
فصل و ۲۰ ماده است تشریح شده که فصول کلیات 
و تعاریف، مناسب سازی و دسترس پذیری، حمل 
و نقل ویژه افراد دارای معلولیت، اشــتغال افراد 
دارای معلولیت، حمایت های فرهنگی ورزشی و... 

را شامل می شود.

خبر روز
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نماینده سبک نینجتسو استان اصفهان:

خمینی شهر قهرمان مسابقات 
نینجتسو استان شد

معاون اسـتاندار و فرماندار ویژه شهرسـتان 
بـه  اقـدام  بـه  واکنـش  در  نجف آبـاد 
کارخانـه  کارگـران  از  یکـی  خودکشـی 
کاشـی اصفهان، گفت: مشـکالت کاشـی 
اصفهـان در حـال بـر طـرف شـدن اسـت 
بـه  تـا  کننـد  بایـد صبـوری  کارگـران  و 
مباشـری  برسـیم. موسـی  نتایـج مطلـوب 
در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره مشـکالت 
خودکشـی  و  اصفهـان  کاشـی  کارخانـه 
امـروز یکـی از کارگـران ایـن کارخانـه، 
اظهـار کـرد: برنامه هـا و تصمیماتـی کـه 
دو  بـه  شـده  اتخـاذ  کارخانـه  ایـن  بـرای 
قسـمت تقسـیم می شـود. مشـکالت اولیـه 
بیمـه  حـق  پرداخـت  جملـه  از  کارخانـه 
و توقیـف کارت بازرگانـی بـا رایزنـی و 
پیگیری هایـی که با مسـئوالن اسـتان انجام 
اسـاس،  ایـن  بـر  و  شـد  برطـرف  دادیـم 
بارگیـری و فروش محصوالت شـرکت از 

هفتـه گذشـته آغـاز شـده اسـت.
وی افـزود: طی جلسـاتی که بـا مدیرعامل 
و مجموعه مدیریت این کارخانه داشـتیم، 
پرداخت حقـوق و مزایای معوقه کارکنان 
در اولویـت قـرار گرفـت و مقـرر شـد از 

درآمـد حاصل از فـروش محصوالت، این 
مطالبات پرداخت شـود.

بخـش  داد:  ادامـه  نجف آبـاد  فرمانـدار 
در  کارخانـه  ایـن  مشـکالت  از  دیگـری 
خدمات رسـان  دسـتگاه های  بـا  ارتبـاط 
اسـت کـه پرداخـت مطالبـات آنها نیـز در 
اولویـت بعدی قرار گرفـت و مجموع این 
اقدامـات می توانـد مشـکالت فعلـی ایـن 

شـرکت را برطـرف سـازد.
مباشـری تصریـح کـرد: کارخانـه کاشـی 
اصفهـان بـا مشـکالت عدیـده ای مواجـه 
اسـت که بایـد با برگزاری جلسـات متعدد 
در شهرسـتان و اسـتان، مشـکالت کلی تـر 
بررسـی شـده و بـه راهـکار عملی برسـیم. 
وی در واکنـش به اقـدام یکی از کارگران 
این گونـه  کـرد:  تأکیـد  خودکشـی،  بـه 
نظـر  اظهـار  و  بررسـی  بـه  نیـاز  مـوارد 
کارشناسـی دارد و در حـال رصد و کنترل 
مسـائل و مشـکالت ایـن شـرکت هسـتیم. 
اقدامـات خوبی نسـبت به ماه های گذشـته 
انجام شـده اسـت و کارگران باید صبورتر 
باشـند و اجـازه دهنـد تـا مراحـل الزم طی 

شـده تـا نتیجـه مطلـوب حاصل شـود.

مدیـر آمـوزش و پـرورش نجـف آباد گفـت: مهاجرت 
پذیـری سـبب افزایش سـاالنه سـه هـزار نفر بـه مجموع 
دانـش آمـوزان ایـن شهرسـتان شـده اسـت و ایـن شـهر 
بـه ۱۲ مدرسـه جدیـد نیـاز دارد. »سـید رضـا موسـوی 
زاده« در آییـن افتتاحیـه کتابخانـه خیرسـاز »زنـده یـاد 
فـرودی« نجـف آباد با بیـان این مطلب افـزود: مجاورت 
نجف آبـاد با مرکز اسـتان و مهاجرت مردم از کالنشـهر 
اصفهـان بـه این خطـه، توسـعه زیرسـاخت ها و امکانات 
از جمله مدرسـه و امکانات فرهنگی را ضروری سـاخته 
مشـارکت  بـه  اعتبـاری،  محدودیت هـای  دلیـل  بـه  و 

خیریـن نیاز اسـت.
مدیـر آموزش وپرورش نجف آباد به مشـارکت خیرین 
و مجمع خیرین مدرسـه سـاز اسـتان اصفهان اشاره کرد 
و اظهار داشـت: چنین همکاری توانسـته مشـکل کمبود 
سـرانه آموزشـی را در این شهرسـتان کاهش و عالوه بر 
آن نیازهـای فرهنگی و ورزشـی مـدارس مثل کتابخانه، 

نمازخانـه و سـالن های چند منظـوره را تأمین کند.
وی با اشـاره به آسـیب های اجتماعـی و تهاجم فرهنگی 
دشـمن خاطرنشـان کرد: پیشـگیری از پدیده های شـوم 
و  فرهنگـی  امکانـات  توسـعه  و  تجهیـز  بـه  اجتماعـی 

احـداث مراکـز فرهنگـی جدیـد نیـاز دارد.
موسـوی زاده بـه همـت خانـواده زنـده یاد فـرودی برای 
احـداث یـک باب کتابخانـه در نجـف آباد اشـاره کرد 
و گفـت: ایـن محیـط فرهنگـی در زمینـی بـه مسـاحت 
۵۷۰ متـر مربـع و زیربنـای ۶۸۰ متـر مربـع در دوطبقـه 
و بـا هزینـه ای حـدود ۱۶۰ میلیـارد ریـال احـداث شـده 
اسـت. بـه گـزارش ایرنـا، نجـف آبـاد دارای بیـش از 
ایـن  مدرسـه  کـه ۸۰  اسـت  آمـوز  دانـش  هـزار   ۲۶۰
شهرسـتان تخریبی و ۶۰ مدرسـه نیز به صـورت دو نوبته 
اداره می شـود. شهرسـتان نجـف آبـاد بـا ۳۵۰ هـزار نفـر 
جمعیـت در ۳۰ کیلـو متـری غـرب اصفهـان قـرار دارد.

فرمانـدار شـاهین شـهر از کاهـش تعـداد واحدهـای مـازوت سـوز در 
نیـروگاه شـهید محمـد منتظری خبـر داد. محمدکاظمی طبا مهر با اشـاره 
بـه آخرین وضعیت اسـتفاده از مازوت در نیروگاه شـهید محمد منتظری 
اصفهان اظهار داشـت: مصرف مازوت در نیروگاه شـهید محمد منتظری 
بـر اسـاس اعـالم وزارت نیـرو تا یـک ماه مجوز داشـته اسـت. وی افزود: 
اکنـون زمـان یـک ماهـه فعالیت چهـار واحد ایـن نیـروگاه با مـازوت به 

اتمام رسـیده است.
فرماندار شـاهین شـهر با بیان اینکه بر اسـاس اعالم مسـئوالن نیـروگاه در 
حـال حاضـر چهـار واحـد مازوت سـوز نیـروگاه شـهید محمـد منتظری 
گاز سـوز شـده اسـت، اضافه کرد: این نیروگاه دارای هشـت واحد است 
کـه دو واحـد آن خاموش اسـت، چهار واحد گاز سـوز شـده و دو واحد 
نیـز مـازوت مصـرف می کنـد. وی ادامـه داد: اسـتاندار اصفهـان، نماینده 
شهرسـتان در مجلس، وزارت نیـرو و مدیریت نیروگاه پیگیری های الزم 

را بـرای تأمیـن گاز دو واحـد دیگر در دسـتور کار دارند.
گفتنـی اسـت مصـرف مـازوت در نیروگاه هـای اصفهان و شـهید محمد 
منتظری بر اسـاس مصوبه شـورای عالی امنیت از حدود یک ماه گذشـته 

در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
الزم به ذکر اسـت که نمایندگان مردم اصفهان و شـاهین شهر در مجلس 
شـورای اسـالمی طی نامه های جداگانه ای خواسـتار قطـع فوری مصرف 

مازوت در نیروگاه های اصفهان و شـهید محمد منتظری شـده اند.

فرمانـدار شهرسـتان بوئین میاندشـت گفـت: آن چیـزی که به نظر می رسـد 
ایـن اسـت کـه بـرای تحـول در این شهرسـتان نیـاز بـه اسـتفاده از نیروهای 
زمینه سـازی  تـا  انقالبـی در مجموعـه حاکمیتـی هسـتیم  و  بومـی جـوان 

تحـول سـریع تر صـورت پذیـرد.
بوئین میاندشـت در گفت وگـو  رضاعلـی معصومـی، فرمانـدار شهرسـتان 
بـا فـارس پیرامـون اهمیـت حضـور جوانـان و نقش آفرینـی آن هـا اظهـار 
داشـت: نکتـه کلیـدی بیانیـه گام دوم انقالب اسـالمی و همچنین تأکیدات 
مقـام معظـم رهبـری اسـتفاده از جوانـان به عنوان پیشـران اصلی کشـور در 

گام دوم انقـالب اسـت تـا زمینه سـاز تحـول را فراهـم کننـد.
وی بـا اشـاره بـه معضـالت و مشـکالت شهرسـتان بوئین میاندشـت افـزود: 
شهرسـتان تـازه تأسـیس بوئین میاندشـت با وجـود پتانسـیل های عظیمی که 
در خـود دارد، امـا گـرد و غبـار محرومیـت را بـا خود یدک می کشـد که 
بـا وجـود ایـن موهبت هـای طبیعی این شهرسـتان و بر اسـاس قانون علت و 
معلولـی، محرومیـت در ایـن خطه بی معناسـت و نیاز اسـت بـا کار و تالش 

جهـادی و انقالبـی محرومیت از چهره آن زدوده شـود.
معصومـی بـا بیـان اینکـه آمـاده اسـتقبال از نظـرات کارشناسـان، محققـان 
و منتقـدان در راسـتای توسـعه شهرسـتان هسـتیم، افـزود: آن چیـزی کـه 
بـه نظـر می رسـد ایـن اسـت کـه بـرای تحـول در ایـن شهرسـتان نیـاز بـه 
اسـتفاده از نیروهـای بومـی جوان و انقالبـی در مجموعه حاکمیتی هسـتیم 

تـا زمینه سـازی تحـول سـریع تر صـورت پذیـرد.
ازمدیـران  اسـتفاده  اولویـت  دربـاره  بوئین میاندشـت  فرمانـدار شهرسـتان 
بومـی نیـز بیـان داشـت: طبیعتاً اولویـت ما اسـتفاده از نیروهای جـوان بومی 
و انقالبـی اسـت، امـا در صـورت عـدم وجـود نیـروی متخصـص بومی در 
برخـی مناصـب از نیروهـای غیربومـی اسـتفاده خواهـد شـد و البتـه ذکـر 
ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه ایـن مدیـران نیز بایـد در شهرسـتان سـاکن 
باشـند تـا بتواننـد بـا تمرکـز کافـی بر روی مسـائل شهرسـتان، به حـل آنان 

بپردازنـد و ایـن یـک امـر ضروری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه برخـی مشـکالت شهرسـتان نیـز تصریـح کـرد: معضـل و 
مطالبـه اول مـردم شهرسـتان، حـوزه بهداشـت و درمـان اسـت کـه در ایـن 
زمینـه خبرهـای خوبـی بـرای مـردم در راسـتای آغـاز عملیـات اجرایـی 
بیمارسـتان ایـن شهرسـتان در روزهـای آتـی بـه سـمع و نظر آنـان خواهیم 

رسـاند و سـعی خواهـد شـد کـه ایـن نقصیـه بـه سـرعت برطرف شـود.
معصومـی در ارتبـاط بـا عـدم اسـتقرار برخـی ادارات در این شهرسـتان نیز 
گفـت: از همـان دقایـق ابتدایـی حضـور در شهرسـتان ایـن مـوارد احصـا 
شـده و در حـال بررسـی و رایزنـی بـا مسـووالن ارشـد اسـتان بـرای حـل 

مشـکالت هسـتیم.

فرماندار شهرستان بوئین میاندشت:

استفاده از نیروهای جوان و بومی 
اولویت ماست

گـزارش

مسـابقات هنرهـای رزمـی نینجتسـو )نینجـا( اسـتان 
اصفهـان بـا قهرمانی تیم خمینی شـهر به پایان رسـید. 
اسـتان  نینجتسـو  سـبک  نماینـده  ملکـی،  داریـوش 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه مسـابقات در سـطح بسـیار 
خوبی برگزار شـد، گفت: یازدهمین دوره مسـابقات 
هنرهـای رزمی نینجتسـو اسـتان اصفهـان، قهرمانی و 
انتخابـی بـرای اعـزام به مسـابقات کشـور بـه میزبانی 
شهرسـتان خمینی شـهر )روز جمعه، ۲۹ بهمن ماه( در 

سـالن ورزشـی انقـالب برگزار شـد.
رده  در  کننـده  شـرکت   ۸۰۰ از  بیـش  افـزود:  وی 
سـنی نونهـاالن، نوجوانـان، جوانـان، بزرگسـاالن و 
رشـته  در  مسـابقات  از  دوره  ایـن  در  پیشکسـوتان 
هنرهـای فـردی رشـته نینجتسـو در ده اسـتایل )ثابت 
بلنـد و کوتـاه، انعطافـی بلنـد و کوتـاه، اختصاصـی، 
یاسـاکو و...( بـا یکدیگـر رقابت کردند کـه در پایان 
این نتایج به دسـت آمد. مقام نخسـت: تیم شهرسـتان 
خمینی شـهر بـه سرپرسـتی امیـد نیایش فر. تیـم نایب 
قهرمـان: شهرسـتان بهارسـتان به سرپرسـتی داریوش 
بـه  خمینی شـهر  مشـترک:  سـوم  تیم هـای  ملکـی. 
سرپرسـتی سـجاد پیمانی و شاهین شـهر به سرپرستی 
سـجاد فرامرزپـور. کاپ اخـالق نیـز بـه تیـم لنجـان 
تعلـق گرفـت. به گـزارش ایسـنا، قهرمانـان و و مدال 
آوران از سـوی تیـم اسـتان اصفهـان بـرای شـرکت 
در مسـابقات کشـوری نینجتسـو سـال آینـده معرفی 

شـد. خواهند 

رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان:

اجرای ۱۱ طرح ورزشی در فوالدشهر اصفهان مصوب شد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

فرونشست زمین در اصفهان معضل ملی است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: اصفهان یک 
شهر میراثی است و بدین سبب معضل پدیده فرونشست در آن یک 
معضل ملی است و تمامی مسووالن در این زمینه رسالت تاریخی دارند.

عباس مقتدایی افزود: آنچه که اکنون در سطح ملی باید به آن توجه 
شود این است که اصفهان ابنیه تاریخی و آثار ارزشمند و گرانبهایی 
دارد که هرگونه فرونشست می تواند به آنها لطمه بزند و خسارت های 
جبران ناپذیری ایجاد کند بنابراین همه مسووالن در این باره باید وارد 

عمل شوند.
وی اظهار داشت: با توجه به بافت تاریخی این استان و آثار مشهور ثبت 
شده، باید موضوع فرونشست با دقت، جدیت و مسوولیت پذیری بیشتری 

دنبال شود.

نباید  این اساس  بر  افزود:  نمایندگان شهرستان اصفهان  رییس مجمع 
فرونشست زمین در اصفهان، به شوخی و بی تفاوتی گذرانده شود، بلکه 
این مساله از موضوعات بسیار مهمی است که در سال های آتی و برای 
نسل های آینده هم اثرگذار است و هرگونه بی دقتی امروز ما می تواند 
خسارت ها را مضاعف کند و از سویی اقدامات ما می تواند آسیب های 

آینده را کاهش دهد.
وی یادآور شد: در این باره با مسووالن ملی مکاتباتی انجام شده و در 
نتیجه آن مقرر شد تا مدیریت موضوع فرونشست در اصفهان با جدیت 

انجام شود.
مقتدایی افزود: دستورات کشوری در نتیجه همین مکاتبات اخذ شده و 
جلسه ای هم با حضور اعضای مجمع نمایندگان استان و مسووالن استانی 

از جمله استاندار تشکیل شد که یکی از محورهای اصلی آن موضوع 
فرونشست زمین بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین این موضوع در مجمع نمایندگان شهرستان 
با مسوولیت بنده در باالترین سطح دنبال می شود و موضع ما در قبال این 
پدیده مخرب جدی است زیرا حرف جدی فرونشست را نباید شوخی 
بگیریم بلکه باید این موضوع با مسوولیت پذیری کالن دولت خاتمه یابد.

بر اساس آمار و اطالعات سازمان زمین شناسی در سال ۹۵ فقط ۲ درصد 
از مساحت استان اصفهان با فرونشست زمین مواجه بود در حالی که 
بر اساس نتایج آخرین مطالعات، اکنون حدود ۱۰ هزار کیلومتر مربع 
یعنی ۱۰ درصد از مساحت استان در شرایط خطرناک این پدیده قرار 
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شهرستان

ــب  ــان از تصوی ــان اصفه ــی اداره کل ورزش و جوان ــی مهندس ــس اداره فن ریی
ســاخت و اجــرای ۱۱ طــرح ورزشــی در فوالدشــهر از توابــع شهرســتان لنجــان 
در جنــوب غربــی ایــن اســتان در یــک بــازه زمانــی پنــج ســاله خبــر داد. حســین 
ــای  ــتخر، زمین ه ــامل اس ــی ش ــای ورزش ــن طرح ه ــت: ای ــه اظهارداش محمودی
روبــاز، ســالن و زمیــن چمــن مصنوعــی اســت کــه بــا مشــارکت شــرکت عمــران 

فوالدشــهر احــداث خواهــد شــد.
ــتان  ــی اس ــهرهای غرب ــر ش ــا دیگ ــه ب ــهر در مقایس ــه فوالدش ــان اینک ــا بی وی ب
ــود  ــر آن وج ــالوه ب ــزود: ع ــت اف ــوردار اس ــتری برخ ــی بیش ــم جمعیت از تراک
ــای  ــاخت مجموعه ه ــت س ــهر، اهمی ــن ش ــاال در ای ــت ب ــا جمعی ــر ب ــکن مه مس
کل  اداره  مهندســی  فنــی  اداره  رییــس  می کنــد.  دوچنــدان  را  ورزشــی 
ورزش و جوانــان اصفهــان اضافــه کــرد: بــر اســاس پیــش بینی هــا تراکــم 
جمعیتــی در ایــن منطقــه در ســال های آینــده رو بــه افزایــش خواهــد بــود 
ــزی و ــه ری ــون برنام ــد از اکن ــه آن بای ــزودن ســرانه ورزشــی ب ــرای اف ــن ب  بنابرای

اقدام شود.

محمودیــه بــا تاکیــد بــر همــکاری بخــش خصوصــی بــرای تکمیــل یــا افزایــش 
اماکــن ورزشــی در سراســر اســتان اصفهــان گفــت: کمبــود اعتبــارات دولتــی از 
یــک ســو و افزایــش چشــمگیر هزینه هــای ســاخت و ســاز می طلبــد کــه ســرمایه 

گــذران بیــش از گذشــته بــه یــاری بخــش ورزش بشــتابند.
وی ادامــه داد: مقولــه حفــظ و تعمیــرات مجموعه هــای ورزشــی از دیگــر 
مــوارد پــر هزینــه اســت کــه البتــه اعتبــار چندانــی بــرای آن اختصــاص 
نمی یابــد و نیــاز اســت کــه ســرمایه گــذاران در ایــن بخــش نیــز ســهیم 
شــوند. فوالدشــهر شــهری جدیــد در شهرســتان لنجــان واقــع در ۲۵ کیلومتــری 
ــن  ــت را در ای ــترین جمعی ــر بیش ــزار نف ــدود ۹۰ ه ــا ح ــه ب ــت ک ــان اس اصفه
ــر دارای  ــون نف ــج میلی ــش از پن ــت بی ــا جمعی ــان ب ــتان اصفه ــتان دارد. اس شهرس
بالغ بــر یــک  ۲۸ شهرســتان، حــدود ۳۷۵ هــزار ورزشــکار ســازمان یافته و 
هــزار و ۷۰۰ باشــگاه ورزشــی اســت. ســرانه ورزشــی ایــن اســتان حــدود ۰.۴۶ 
ــت ــتان ها وضعی ــتر اس ــا بیش ــه ب ــت و در مقایس ــر اس ــر نف ــه ازای ه ــع ب  مترمرب

مطلوبی ندارد.

فرماندار نجف آباد:

 اقدام به خودکشی کارگر کارخانه کاشی
نیاز به بررسی دارد

مدیر آموزش و پرورش نجف آباد:

نجف آباد به ۱۲ مدرسه 
جدید نیاز دارد

فرماندار شاهین شهر مطرح کرد؛

 افزایش واحدگازسوز
نیروگاه شهید منتظری



Iranian Agriculture Minister 
Javad Sadati-Nejad said the 
Islamic Republic is going to 
exchange two million tons of 
urea fertilizer with livestock 
feed input with Brazil through 
barter trade.
Sadati-Nejad made the re-
marks after a meeting with 
Brazil’s Agriculture, Livestock 
and Food Supply Minister 
Tereza Cristina Corrêa da 
Costa Dias, IRIB reported on 
Saturday.
During the meeting, the offi-
cials announced their coun-
tries’ willingness for the 

expansion of mutual agricul-
tural cooperation to balance 
the exchanges between the 
two countries.
Referring to the unbalanced 
trade between Iran and Bra-
zil, Sadati-Nejad stated: “At 
the present time, there are 
new opportunities to develop 
cooperation between the two 
countries, and we hope to use 
all these opportunities.”
Emphasizing that preferential 
trade between the two coun-
tries should be established, 
he added: “Iran is a hub for 
the production of high-quali-

ty urea fertilizer and Brazil is 
a major producer of livestock 
inputs, so we can meet each 
other’s needs in these sec-
tors.”
The Brazilian minister for her 
part pointed to establishing 
a joint advisory committee, 
holding exhibitions, and sell-
ing Iranian agricultural prod-
ucts in local stores in Brazil as 
ways for the Brazilian people 
to get to know more about 
Iranian products, in order to 
pave the way for the develop-
ment of cooperation between 
the two countries.

The Brazilian minister 
who visited Iran heading a 
30-member delegation at the 
official invitation of the Iranian 
Agriculture Minister traveled 
to Fars province after arriving 
at Tehran on Thursday.
Cristina met with the mem-
bers of the Chamber of Com-
merce, Industries, Mines, and 
Agriculture of Fars province in 
Shiraz.
Speaking in this meeting, the 
Brazilian minister noted that 
the Latin American country 
wants to maintain exports to 
Iran and expand imports from 
the Islamic Republic in order 
to reach a trade balance in ag-
ricultural exchanges.
As to the goal of her visit to 
Iran, she said that Brazil is 
keen to enhance agricultural 
cooperation because all coun-
tries should help supply quali-
tative and affordable foodstuff 
worldwide.
Given technological capacity 
and suitable lands for culti-
vation in Brazil, the country 
is ready to attract Iranian in-
vestors; so, the face-to-face 
negotiations can help reach 
consensus in this regard, she 
said.
Referring to the fact that agri-
culture and animal husbandry 
are modern and developed in 
her country, the minister said 

Brazil can assist other coun-
tries in terms of food security 
because of its advancement in 
this field.
“In Brazil, there is no problem 
regarding drought and water 
shortage for agriculture, and 
Brazil can complement Irani-
an agriculture,” Cristina said.
She also mentioned statistics 
of the Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations (FAO), saying that 
demands for foodstuff will 
rise up to 60 percent; thus, 
food-producing countries 
should develop and imple-
ment new methods of cultiva-
tion and harvest.
The minister pointed to the 
fact that trade between Iran 
and Brazil is being conducted 
via intermediary countries, 
adding that the bilateral busi-
nesses focus on products 
such as corn, soybean, and 
so on.
Brazil is importing urea chem-
ical fertilizer from Iran, she 
said, expressing hope that the 
item will expand to fertilizer 
for products such as pista-
chio, almond, and saffron.
The minister further noted 
that some Brazilian compa-
nies and banks are eager to 
facilitate the process of trade 
with Iran and solve some of 
the existing problems.

Iran, Brazil 
to barter fertilizers for livestock feed inputs

Iranian Athletes 
Bag 4 Medals in 
Bulgaria Wrestling 
Contests

Iranian wrestlers have won one 
gold and three bronze medals in 
Bulgaria’s Danklov and Nikolai 
Petrov Cup competitions. Iran’s 
Meysam Delkhani bagged the 
gold in the 63kg category in the 
Greco-Roman division.
Dalkhani received the first title 
in 63kg weight category, which 
was held with 12 wrestlers on 
Friday night. He defeated all 
his opponent. His compatriots 
Alireza Abdoli and Alireza Mu-
hammadi won the bronze medal 
in the 72kg and 82kg categories 
of the Greco-Roman contests, 
respectively.

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

Iran-EU trade rises 
9% in 2021

The value of trade between 
Iran and the European Un-
ion reached €4.863 billion in 
2021, registering a nine-percent 
growth compared to the previ-
ous year. According to the data 
released by the European Un-
ion’s statistics office Eurostat, 
the trade between Iran and the 
European Union during 2020 
stood at €4.458 billion, Tasnim 
news agency reported.
Iran exported €922 million 
worth of commodities to the un-
ion during January-December 
2021 to register a 29-percent 
rise year on year.

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

Ancient potteries 
probably exposed 
by flash flood dis-
covered in Susa

 Local guards in charge of pro-
tecting cultural heritage have 
discovered three ancient potter-
ies which had probably been ex-
posed to sunlight due to a flash 
flood in Susa, southwest Iran.
“Following recent downpours, 
guards of the Cultural Heritage 
Preservation Unit discovered 
three potteries during their  
[routine] through inspection 
across the historical site of Be-
itol-Mashhout in Susa,” IRNA 
quoted a local police command-
er in charge of cultural heritage 
protection.
“The objects, which were ob-
tained with the keenness and 
vigilance of the protection unit 
personnel, are three pottery ob-
jects that, according to the initial 
estimates, date from the (early) 
Islamic era,” Ramin Maknavi 
said.

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

Iran Sounds Out UN 
on Afghan Refugee 
Burden, Yemen Crisis

Iranian Foreign Minister Hus-
sein Amir-Abdollahian has 
warned of the burden of a new 
wave of refugees from Af-
ghanistan and also stated that 
the ongoing Yemen crisis has 
reached a critical point that re-
quires concerted international 
efforts.
Amir-Abdollahian made the 
remarks in a meeting with UN 
Secretary-General António Gu-
terres on the sidelines of the 
58th Munich Security Confer-
ence (MSC) in southern Ger-
many on Friday evening.
The Iranian foreign minister 
stressed the need for contin-
uation of humanitarian assis-
tance to the Afghan people and 
the formation of an inclusive 
government in Afghanistan 
with the involvement of all eth-
no-political groups in order to 
effectively address the linger-
ing problems in the country.

Union head: Gov’t 
could support 
people with back-
ing licensed units

In an exclusive interview with 
Iran Daily, Ali Akbar Narimani, 
the head of the Chelo Kabab 
Union of Tehran, which was 
established in 1938, talked 
about the activities of his un-
ion and the main problems 
including COVID conditions 
as well as market updates.
As one of the oldest unions 
of Iran, the members of the 
Chelo Kabab Union of Tehran 
provide people with the most 
delicious food of the coun-
try, said Narimani, adding 
that, no doubt, Iranians still 
choose chelo kabab as their 
first option in their ceremo-
nies.

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

Iran’s 10-month 
steel output nears 
30m tons

Iranian steelmakers produced 
more than 29.7 million tons 
of steel and steel products 
during the first 10 months 
of the current Iranian year 
(March 21, 2021-January 20, 
2022), according to statistics 
released by the Iranian Min-
istry of Industry, Mine and 
Trade on Saturday.
During the said 10 months, 
steel plants of the country 
churned out over 18 million 
tons of crude steel as well 
as 11.7 million tons of steel 
products.

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

Many Spaniards 
interested in 
learning Persian 
l a n g u a g e

Nazia Barani is an Iranian 
translator and a professor at 
the Faculty of Linguistics at 
the University of Salamanca 
in Spain, and head of its Ira-
nian Studies Center.
She has taken fruitful steps 
in the development of Per-
sian language in Spain and 
prompted many people to 
learn about the rich Persian 
literature.
Barani’s interest in Iran and 
her mother tongue led her to 
obtain the approval of offi-
cials of the University of Sala-
manca for the establishment 
of the Iranian Studies Center. 
For the first time, Persian is 
offered as a second language 
in addition to elective cours-
es.

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

Raisi Tells Ma-
cron: All Sanc-
tions Must Be Re-
moved

President Ebrahim Raisi 
said Saturday any possible 
agreement between Iran and 
the P4+1 group of countries 
in Vienna must include the 
removal of all sanctions, the 
provision of valid guarantees 
and cessation of political is-
sues and claims.
He told his French counter-
part Emmanuel Macron over 
phone that the Iranian negoti-
ating team has repeatedly an-
nounced that it welcomes the 
initiatives that would guaran-
tee the provision and protec-
tion of the nation’s rights.
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Iran exported over 6.049 million tons 
of steel during the first ten months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21, 2021-January 20, 2022), 
which was 11 percent more than the 
figure of the same period of time in 
the past year.
Khouzestan Steel Company posted 
the best performance through ex-
porting 1.51 million tons of steel in 
the ten-month period, followed by 
Mobarakeh Steel Company and Es-
fahan Steel Company by exporting 
980,758 tons and 937,906 tons, re-
spectively.
Slab produced by Sirjan Jahan Steel 
Company registered the highest ex-
port rise in the mentioned period, 
as the export of product rose 150 
percent.
As reported, steel export fell 10 per-
cent in the tenth month of this year 
from that of the previous year.
According to the Iranian Steel Pro-
ducers Association (ISPA), Iranian 
exports of steel during the previous 
Iranian calendar year declined 13.1 
percent compared to the figure for 
the preceding year.
Based on the association’s data, the 
country exported nine million tons of 
steel in the previous year.

Over 2.839 million tons of steel prod-
ucts were also exported in the men-
tioned year, registering an 18-percent 
decline year on year.
The Iranian Steel industry has been 
constantly developing over the past 
years against all the pressures and 
obstacles created by outside forces 
like the U.S. sanctions and the coro-
navirus outbreak that has severely af-
fected the performance of the world’s 
top producers.
The country is expected to climb to 
seventh place among the world’s top 
steel producers by the Iranian calen-
dar year 1404 (March 2025).
The production capacity of the coun-
try’s steel chain increased from 123 
million tons in the Iranian calendar 
year 1392 (ended in March 2014) to 
230 million tons in the previous year 
(ended on March 20).
Based on the latest report released by 
the World Steel Association (WSA), 
Iran has maintained its place as the 
world’s 10th biggest steel producer 
during January-October, 2021.
Production of crude steel in Iran 
reached 22.4 million tons during the 
mentioned time span to register a 
5.7-percent decline year on year, the 
report said.

The head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) said that the value 
of trade between Iran and Qatar can 
reach $1 billion in the next year.
Alireza Peyman-Pak said, “Trade 
between Iran and Qatar is currently 
a small figure of about $300 mil-
lion-$400 million, while there is the 
potential to increase to $1 billion next 
year.”
Mentioning the trip of the president 
to Qatar, the official said this visit 
is aimed at attending the meetings 
of Gas Exporting Countries Forum 
(GECF), and also meetings between 
the two countries’ officials in line with 
the expansion of industrial, trade, 
transit, and tourism cooperation.
Referring to the opportunity and ca-
pacity of Qatar for investment and 
international partnerships, he con-
tinued: “Qatar has richer financial 
resources compared to the other 
Persian Gulf countries, and one of the 
approaches that this country pursues 
is investing in the region and distant 
countries.”
Iran and Qatar signed a memorandum 
of understanding (MOU) for cooper-
ation in a variety of areas at the end 
of the two countries’ seventh Joint 
Economic Committee meeting which 

was held in Isfahan in late November 
2020. Based on this MOU, the two 
sides agreed to cooperate in forming 
a joint trade working group between 
the two countries, establishing trade 
centers between the private sectors 
of the two sides, establishing com-
mercial affiliates in the embassies of 
the two countries in Tehran and Doha, 
and using the ports of the two coun-
tries to boost the export and import of 
goods.
Cooperation between the two coun-
tries’ chambers of commerce to 
encourage the private sectors of the 
two sides for joint ventures, the de-
velopment of cooperation in the fields 
of agriculture, electricity, water and 
wastewater and gas, cooperation in 
the field of cultural heritage, handi-
crafts, and tourism, including hold-
ing a cultural week in Isfahan, were 
among other provisions of the men-
tioned MOU.
The MOU also covered cooperation 
in the fields of pharmaceutical and 
medical equipment, higher education 
and scientific research, transit and 
transportation of goods, communica-
tions and information technology, as 
well as protection and maintenance of 
fiber optic cables (submarine).

Steel exports rise 11% in 10 months yr/yrTrade between Iran, Qatar 
can reach $1b in next year: TPO head



National Iranian Oil Products Dis-
tribution Company (NIOPDC) has 
announced his company’s readiness 
for meeting the gasoline demand 
during the Iranian new year holidays, 
Shana reported on Saturday.
“We expect that the traffic during 
the Nowruz holiday this year will be 
much higher than in previous years, 
and the trend of gasoline consump-
tion on Nowruz will be on the rise,” 
Keramat Veis-Karami said.
According to the official, the coun-
try’s gasoline consumption in the 
current Iranian calendar year (ends 
on March 20) has increased by about 
16 percent compared to the previ-
ous year, and the figure will increase 
even further toward the last days of 

the year.
Planning has been done for the prop-
er storage of the strategic fuel in the 
country’s oil storage facilities for the 
supply during Nowruz, and as of Feb-
ruary 20, supervision operations will 
begin at various distribution stations.
Earlier this month, Head of National 
Iranian Oil Refining and Distribution 
Company (NIORDC) Jalil Salari said 
the country’s average daily gasoline 
consumption has stood at 86 million 
liters in the current Iranian calendar 
year. Salari put the country’s current 
average gasoline production at about 
104 million liters per day.
Having the production capacity of 
nearly 120 million liters per day of 
gasoline, Iran currently has also the 

capacity to store three billion liters of 
the strategic fuel.
Although the Islamic Republic is cur-
rently self-sufficient in gasoline pro-
duction, fluctuations in consumption 
at different periods through the year 
have led to the creation of storage fa-
cilities across the country to manage 
the sustainable supply and distribu-
tion of gasoline.
These tanks will help the country’s 
refineries continue operating at full 
capacity if on certain days of the 
year (such as the Nowruz holidays) 
gasoline consumption reduces sig-
nificantly, and also prevent any in-
terruption in the supply of the fuel if 
consumption increases drastically.
In this regard, the capacity of the 
country’s gasoline storage facili-
ties has increased in recent years, 
so much so that according to the 
National Iranian Oil Products Re-
fining and Distribution Company, 
the volume of gasoline storage has 
increased from 1.8 billion liters to 
more than three billion liters.
According to the former NIORDC 
Managing Director Alireza Sad-
eq-Abadi, Iran is currently the big-
gest producer and exporter of gaso-
line in West Asia.
The country has achieved this suc-
cess despite the external pressures 
and hurdles imposed by the U.S. 
sanctions on its oil industry.
The significant increase in the coun-
try’s gasoline production and exports 
came despite the fact that nearly two 
years ago Iran was an importer of the 
strategic product, shipping in 17 mil-
lion liters per day of gasoline.

8 Management Positions Every Startup Needs 

Nofallah crowned 
champions of Iran water polo league

Nofallah water polo team won the title 
of the Iran Water Polo League on Sat-
urday. Nofallah defeated Azad Universi-
ty 14-12 in the final match and finished 
in the first place. Naft Omidieh also 
defeated Raad Padafand Havaei 11-9 
in the third-placed match. The 31st 
edition of Iran Water Polo League was 
played in centralized format at the Aza-
di Stadium in Tehran.
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Iranian President Ebrahim Raisi 
and his French counterpart held 
phone talks on Saturday afternoon 
over the ongoing nuclear talks 
in Vienna intended to revive the 
2015 nuclear agreement, officially 
known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA)
The telephone conversation comes 
as talks have reached a delicate 
stage and hopes have risen for re-
storing the multilateral agreement.
President Raisi told Macron that 
if the agreement is revitalized, all 
false claims against Iran should 
come to an end.
In the conversation, Raisi noted 
that Iran has put forward construc-
tive proposals during the Vienna 
talks and has examined the pro-
posals put forward by the other 
parties on the basis of their com-
patibility with the interests of the 
Iranian people.
The president said that the Iranian 
delegation has repeatedly stated 
that Tehran welcomes initiatives 

that guarantee and protect the 
rights of the Iranian people.
He added, “Political pressures or 
claims have been made to maintain 
pressure on the Iranian people and 
undermine the prospect of reach-
ing an agreement.”
Raisi stressed that any agreement 
in Vienna should include the lifting 
of sanctions, the provision of a 
valid guarantee and the closure of 
political issues and claims.
Raisi noted the history of Iran’s 
interaction with the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) and 
the numerous reports by the UN 
body confirming the peaceful na-
ture of Iran’s nuclear activities are 
a testimony to the falsification of 
allegations against Iran by certain 
countries.
For his part, French President Em-
manuel Macron said that “good 
progress has been made in the 
Vienna talks and we hope that the 
talks will be concluded as soon as 
possible.”

Establishing a startup is a common goal for en-
trepreneurs who want to develop a good idea 
into a successful business. One of the core as-
pects of helping a startup thrive is establishing 
the right positions within the company to guide 
its growth. While startups are small by defini-
tion, they still rely on talented staff members 
to accomplish essential business tasks. When 
establishing a new startup, there are a few key 
roles essential for managing operations.
In this article, we explain the most important 
positions at any startup and share tips for hiring 
a talented, dedicated launch team for a startup 
company.
What is a startup?
A startup is company in its beginning stages 
with the primary purpose of developing a new 
service or product. Entrepreneurs create start-
ups as a way to experiment with a new idea with 
the ultimate goal of scaling it into a successful 
business model. Many startups have a simple 
idea that still requires extensive research and 
development.
For a startup to be successful, its founders and 
managers have to be able to raise capital to in-
vest in the company, proving to investors that 
their concept can thrive in the consumer mar-
ket. This involves managing multiple aspects of 
a growing company, including its organizational 
structure, hiring plan, marketing strategy and 
technology needs.
The 8 most important startup positions to hire
Chief executive officer
All startups should have a designated chief ex-
ecutive officer (CEO) to guide the overall vision 
and development of the company. The CEO de-
termines the vision of a company, develops its 
mission statement, oversees the progress of 
other executives and acts as a liaison among 
company leaders. Because the CEO oversees 
the general strategy and business plan of the 
company, it is often one of the first positions 
that founders create for their startup business. 
Even on a team of other executives, CEOs are 
leaders who are responsible for making major 
business decisions and achieving success for 
the company.
CEOs serve an especially important role for 

startups because they help the company grow. 
They decide what important benchmarks they 
want to achieve, determine how to expand prod-
uct lines and envision what they want the busi-
ness to look like once it exits the startup phase 
and becomes a mature business. CEOs assess 
factors like available talent, economic conditions 
and market trends to make educated choices 
about company management.
Chief product officer
The chief product officer (CPO) is in charge of 
knowing all of the details of the product or ser-
vice that a startup is working on. Their main goal 
is to oversee the creation of products that solve 
problems for their target market. CPOs manage 
employees on the product management team 
like product designers, testers and engineers.
CPOs take the original product idea for a startup 
and find ways to improve the user experience of 
interacting with that product, develop new fea-
tures, enhance existing products and find new 
uses or applications for existing products. CPOs 
ensure that an idea for a product can transform 
into a functional prototype, then use testing, 
troubleshooting and product refinement tech-
niques to prepare the product for market.

Chief financial officer
Because startups heavily rely on fundraising and 
seeking out investors to sustain the business, 
purchase company infrastructure and scale op-
erations, having a chief financial officer (CFO) is 
especially important. The CFO of a startup is re-
sponsible for preparing the budget and income 
projections for different phases of business 
development, then pitching that information 
to investors to demonstrate the viability of the 
business. They ensure the startup has the seed 
money to purchase business essentials and 
drive growth.
CFOs also develop the initial financial controls 
and policies that guide spending for the startup. 
This helps them ensure that the business can 
become profitable as soon as possible while 
managing debt, assets and equity. They look for 
areas where the company can save money and 
help decide how to invest revenue to generate 
the most profit.
Chief operations officer
Chief operations officers (COOs) build the op-
erational infrastructure for a startup and de-
termine the logistics of running the company, 
from building a team of employees to delivering 

products to customers. COOs get instruction 
from other executives about company goals, 
then determine what practical tasks they need 
to accomplish to reach those goals and sustain 
long-term operations.
COOs at startups coordinate all aspects of set-
ting up operations for the new company, such 
as sourcing suppliers, developing a timeline for 
the supply chain, communicating with manufac-
turers, ordering equipment, scheduling inspec-
tions and instituting quality control measures. 
They project what positions they’ll need to hire 
for to meet demand at different phases in the 
company’s growth.
Chief technology officer
The chief technology officer (CTO) manages all 
aspects of technology required to run a mod-
ern startup.  CTOs at tech-based startups have 
an especially critical role because they research 
emerging technologies to integrate into the com-
pany’s products and services. They help create 
innovative technological solutions to problems 
within the organization, integrate updates and 
train staff on new technological systems.
Chief marketing officer
A chief marketing officer (CMO) oversees sales, 
advertising and marketing across multiple chan-
nels to promote the business. They decide how 
to make money for the business by finding ways 
to attract customers and encourage repeat pur-
chases. 
Customer relations manager
Once a startup launches a product, they need 
someone to serve the role of responding to 
customer concerns. At a startup, the customer 
relations manager is responsible for developing 
best practices for replying to any questions or 
concerns a customer might have about their 
product. 
Human resources manager
Human resources managers establish recruit-
ing, hiring and employee relations practices for 
startups that are ready to expand. Even start-
ups with a small staff should have a human 
resources manager to supervise the process 
of onboarding new staff members and helping 
existing employees with any ongoing workplace 
issues. 

Raisi, Macron consult on Vienna talks

Construction of 
25,000 National 
Housing Movement 
units starts in Al-
borz province

The operation for the con-
struction of 25,000 units of 
National Housing Movement 
started in Alborz province, the 
director-general of Transport 
and Urban Development De-
partment of the province an-
nounced.
Reza Khaleqi said: “National 
Housing Movement is a collec-
tive effort by the government 
that aims to provide house for 
all groups of the society, and 
we, in turn, have a major role in 
this important goal.”
As previously reported, the 
operation for the construction 
of 209,212 residential units of 
National Housing Movement 
began in early February.
The ceremony to begin the 
mentioned operation and also 
to launch some development 
projects in the housing sector 
was attended by Transport and 
Urban Development Minister 
Rostam Qasemi.
Following the government’s 
public call for the registration 
of people needing afforda-
ble housing units under the 
framework of a new program 
called the National Housing 
Movement, so far 2.387 million 
people have registered in this 
program.
After the National Housing Ac-
tion Plan, the National Housing 
Movement is the government’s 
second major program for pro-
viding affordable housing units 
to low-income classes.
As reported, the construction 
of 750,000 such housing units 
is underway across the country 
under the framework of the Na-
tional Housing Movement.
Since the beginning of the 
National Housing Action Plan 
in 2018 so far over 1,461,528 
people have registered in the 
program and considering the 
applicants in the new program, 
a total of 3,812,655 people 
have registered in the govern-
ment’s housing plans.

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

37th Fajr Music 
Festival wraps up 
with honoring Bar-
bad Awards win-
ners 

The 37th Fajr Music Festival 
ended on Friday evening with 
honoring the winners of the 
Barbad Awards, which are pre-
sented to top musical produc-
tions of the year. Minister of 
Culture and Islamic Guidance 
Mohammad-Mehdi Esmaeili 
several other cultural officials 
attended the closing ceremony 
of the festival organized at Teh-
ran’s Vahdat Hall.
“Iranian musicians are among 
the most genuine artists of 
the country. They have always 
respected Iranian culture and 
rituals, and nobody is allowed 
to view them as anything else,” 
Esmaeili said.

NIOPDC fully prepared 
to meet gasoline demand during Nowruz holiday
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پتانسیل مثبت بخش گردشگری در شهرهای 
بزرگ و فوایــد آن بی نظیر اســت، در حقیقت 
گردشگری اثرات بســیار مؤثری در بخش های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی 
در شهرهای گردشگرپذیر به همراه دارد که نقش 
مدیریت شهری برای توجه بیشتر به این حوزه را 
مضاعف می کند. به گزارش ایمنا، در حال حاضر 
گردشگری در تمام دنیا در حال گسترش است و 
این بخش از مهم ترین منابع درآمدزایی و تبادل 
فرهنگ کالن شهرها در کشورهای در حال توسعه 
اســت، در این راســتا ترمیم فضاهای تاریخی، 
گسترش فضاهای فرهنگی و تفریحی با جذابیت 
بــرای افزایش گردشــگران از مهم ترین اهداف 

بسیاری از کشورها است.
بدون تردید توسعه بخش گردشگری و پیشرفت 
در حوزه هــای فرهنگی در هر کالن شــهری از 
وظایف مورد اولویت مدیران شهری است و مدیران 
بسیاری از کالن شهرها هر ساله بودجه ای برای 
توسعه گردشگری اختصاص می دهند تا جایگاه 
آن را برای توســعه شهرهای بزرگ حفظ کنند؛ 
کالن شهر اصفهان با جذابیت بسیار باال برای جذب 

گردشگران از این قاعده مستثنی نیست.
برای رسیدن به توسعه پایدار گردشگری در هر 
مکانی باید در مرحله اول آگاهــی از قابلیت ها، 
توانمندی ها و نیز نقاط ضعف و قوت آن منطقه و 
در گام بعدی نیز شناخت زیرساخت ها و امکانات 
مرتبط با فعالیت های گردشگری وجود داشته 
باشد، همچنین در کالن شهری مانند اصفهان 
که دارای ابنیه تاریخی و ریشه های قوی فرهنگی، 
هنری و صنایع دستی اســت، توجه ویژه به این 
بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است، در واقع 
بین مدیریت شهری و دستیابی به توسعه پایدار 
گردشگری شــهری ارتباطی مســتقیم و مؤثر 
وجود دارد و تاکید بیشــتر بر روی این موضوع 
باعث جذب گردشگران فراوان و توسعه اقتصادی 
کالن شهر اصفهان می شود و به طور کلی نقش 

بسزایی در توسعه شهر دارد.

  اصفهان در حوزه گردشــگری نیازمند 
یک کالن روایت است

رضا روحانی، مدیر اجرایــی مرکز پژوهش های 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان در خصوص 
مطالعات انجام شــده در رابطه با الیحه بودجه 
۱۴۰۱ شهرداری اصفهان برای توسعه گردشگری 
این کالن شهر به خبرنگار ایمنا، می گوید: الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ در زمینه های عمران، حمل ونقل، 
گردشگری، منابع و مصارف بررسی شده است 
و در مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز الیحه بودجه در حوزه گردشــگری 
و ردیف های مرتبط با این حوزه مورد توجه قرار 
گرفته است و مدیریت شهری امسال برای الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ مبلغی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان 

پیشنهاد داده است.
وی با اشاره به اهمیت گردشگری و پرداختن به 
آن، ادامه می دهد: با توجه به موضوع گردشگری، 
جایگاه آن برای توسعه، رشد و پیشرفت جامعه در 

کشور و اصفهان به ویژه در حوزه های فرهنگی و 
تاریخی حائز اهمیت است، همچنین در خصوص 
دسترسی اصفهان در مرکز کشور از نظر اقلیمی 
جای بحث و اما و اگر نیســت، اما بــه این موارد 
بدیهی باید توجه شود تا توسعه اصفهان در محور 
گردشگری اتفاق بیفتد و به همین دلیل توجه به 

حوزه گردشگری اهمیت فوق العاده ای دارد.
مدیر اجرایی مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شــهر اصفهان تاکید می کند: برای بررسی این 
الیحه از تمام ظرفیت دانشی و تجربی اصفهان از 
جمله اساتید دانشگاه، فعاالن و کنشگران حوزه 
گردشــگری و میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی، 
جهاد دانشگاهی، هتل داران و تمام افراد با تجربه 
در حوزه گردشــگری بهره گرفته شده است و 
نتیجه این مشورت ها در قالب تحلیل محتوای 
بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری اصفهان بــه عنوان 
گزارش ارائه شده است. وی با بیان این که محور 
این گزارش تحلیلی تاکید بر مدیریت شهری در 
حوزه گردشگری است، می افزاید: متولی و کنشگر 
اصلی در این حوزه باید زیرساخت هایی از جنس 
عمرانی، سخت افزاری و حساس سازی شهروندان 
و ذی نفعان را با اجرای پروژه های محرک توسعه 
فراهم کند تا کنشگران بخش خصوصی در ابعاد و 
شکل های مختلف وارد این حوزه شوند و طرح های 
عمرانی، فرهنگی و هنری را با توجه به ذوق، توان 
تخصص و عالقه مندی پیش ببرند و در این حوزه 
بتوانند به خلق ثروت به ویژه از نظر جذب گردشگر 

خارجی بپردازند.
روحانی با اشــاره به این که اصفهــان در حوزه 
گردشــگری نیازمند یک کالن روایت اســت، 
اظهار می کنــد: تصویر واضحی از پیشــرفت و 
چشــم انداز اصفهان در حوزه گردشــگری در 
سال های آینده باید معین شود، سپس برنامه ها 
متناسب با این چشــم انداز تعریف شود و نقش 
تمام کنشگران اصلی از جمله کنشگران دولتی 
مانند میــراث فرهنگی، اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، نیروی انتظامی و کنشگران عمومی 
مانند شهرداری در رأسان. جی.اوها و کنشگران 
بخش خصوصی مشخص شود. الزم است تمام 
افراد برای شکل گرفتن تصویر جامع گردشگری 
در پازل گردشگری اصفهان بر اساس برنامه ریزی 
مشخصی به وظایف خود عمل کنند و با یکدیگر 
اتفاق نظر داشته باشند.وی می گوید: اگر اجماعی 

در زمینه گردشگری تشکیل شــود می توان به 
انجام فعالیت ها در راستا و تکمیل کننده یکدیگر 
امیدوار بــود، زیرا این موضوع در شــکل گیری 
تصویری جامع و مطلوب مؤثر است و گردشگری 
اصفهان را به جایگاه شایسته می رساند؛ در دوره 
ششم شورای اسالمی شهر پیشنهاد شده است 
که مدیریت شــهری به تشــکیل نهادی مانند 
سازمان توسعه گردشگری اقدام کند و مهم ترین 
مأموریت این سازمان تجمیع و همگرا کردن تمام 
ظرفیت های پراکنده در حوزه گردشگری باشد. 
مدیر اجرایی مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه در گام اول، ظرفیت های 
پراکنده مدیریت شهری مورد توجه است، ادامه 
می دهد: مدیریت شهری در بخش های مختلف 
به بحث گردشگری می پردازد و شهرداری های 
پانزده گانه مناطــق، ناژوان، خدمات شــهری، 
زیباسازی، شهرســازی، روابط عمومی، روابط 
بین الملل و سازمان فرهنگی در این حوزه فعال 
هستند. اگر اقدامات تمام این بخش ها هماهنگ 
و همگرای مدیریتی واحد در حوزه گردشگری 
باشــد و وظایف هر فرد اولویت بندی شود، قطعاً 
برنامه های مهم و کارآمدی با همکاری دوسویه 
امکان پذیر خواهد شد، به طور یقین این سطح 
انــرژی و هم افزایی می تواند تغییــری در حوزه 

گردشگری اصفهان ایجاد کند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با معرفی دبیر 
میز اقتصاد و گردشگری یک گام در راه تأسیس 
این سازمان برداشته شده است، اضافه می کند: 
همگرا و هم راســتا کردن بخش هــای متفاوت 
مدیریت شهری مهم ترین نقش دبیر میز اقتصاد و 
گردشگری خواهد بود و امیدواریم با شکل گیری 
این سازمان تا دقیق تر و مشخص تر به این موضوع 
پرداخته شود، در بررسی تحلیلی بودجه ۱۴۰۱ 
شهرداری در بخش گردشگری فقدان کالن روایت 
و مجموعه همگرا مهم ترین معضل و چالش بوده 
است، بر اساس بررســی ها حدود هفت میلیارد 
تومان از بودجه ۸۰۰ میلیــارد تومانی ۱۴۰۱ به 

برنامه های محتوایی تخصیص یافته است.
روحانی تصریح می کند: اگر برنامه های محتوایی 
فرهنگی-هنری و رویدادی با اقدامات انجام شده 
در حوزه عمرانی، ساماندهی، نورپردازی هم راستا 
نشود و به هم پیوند نخورند، اتفاق مهم و مؤثری در 
حوزه گردشگری رخ نخواهد داد، اجرای برنامه ها 

از جمله اقدامات عمرانی، ساماندهی گذرها، معابر 
تاریخی-فرهنگی، بهســازی معابر و نورپردازی 
مناسب در صورتی تأثیر مثبت دارد و باعث جذب 
گردشگر می شــود که در آن رویدادی متناسب 
تعریف شود، زیرا اگر این رویداد به درستی تعریف 
نشــود، در عمل این اقدام پس از گذشت مدتی 
فراموش خواهد شد.وی با اشاره به اهمیت اقدامات 
و معرفی آنها برای جذب گردشــگران داخلی و 
خارجی، اظهار می کند: باید رویدادهای متفاوتی 
به صورت تقویمی، دوره ای، مســتمر یا به شکل 
رویدادهای یگانه و جذابی تعریف شــود تا برای 
گردشگر خارجی و داخلی جذاب باشد، به طور 
مثال اقدامات عمرانی، فرهنگی و هنری در میدان 
نقش جهان تأثیرگذاری باالیی برای گردشگران 
دارد و اگر این اقدامات در فضایی کنگ و بی روح 
انجام شود، اثر مثبتی برای مخاطب ندارد. مدیر 
اجرایی مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان ادامه می دهد: یکی از پیشنهادهای اصلی 
مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان 
این بوده اســت که برنامه های عمرانی، پیرایش 
شهری، نورپردازی و رویدادهای فرهنگی و هنری 
به عنــوان الیحه های متفــاوت کاری در حوزه 
گردشگری تعریف شود، در این صورت مدارهای 
متفاوت در راستای یکدیگر معنا می یابد؛ زیرا تنها 
پرداختن به اقدامات عمرانی و مرمت بدون داشتن 
رویداد تأثیرگذار نخواهد بود و برای گردشگران 

نیز جذابیتی ندارد.

  پیشــنهاد برنامه هــای کارآمد با نظر 
کنشگران بخش گردشگری

وی در خصوص پیشــنهاد برخی از برنامه ها با 
نظرات کنشگران بخش گردشگری، می گوید: 
در برنامه پیشنهادی، سلســله ای از برنامه ها با 
نظر عده ای از کنشــگران بخش گردشــگری 
فراهم شده اســت، مجموعه برنامه هایی تعیین 
شــده در بودجه ۱۴۰۱ در حوزه گردشــگری 
به ســه دســته از جمله پروژه های نیمه کاره، 
حذف برنامه های غیرضــروری، ارائه برنامه های 
پیشنهادی با مشارکت نهادهای ذی ربط تقسیم 
می شــود؛ برنامه ها و پروژه های ناتمام در حوزه 
گردشگری باید ســریع تر تکمیل و بهره برداری 
شود تا زمینه ساز تصویر ارزشمندی در اکوسیستم 

گردشگری و اقتصادی اصفهان باشد.
روحانی می افزاید: بخش دوم سلسله برنامه هایی 
اســت که احتمال دارد چندان ضرورتی نداشته 
باشند و تأثیر زیادی در حوزه گردشگری ندارند؛ 
پیشنهاد حذف این برنامه در صورت امکان ارائه 
شده است تا بودجه آن به برنامه های ذیل دسته 
سوم و برنامه های پیشــنهادی تخصیص یابد، 
به طور مثال در حال حاضر بازســازی و احیای 
کاخ جهان نمــا یا طــرح جامع میدان شــهید 
علیخانی اولویت اصلی برای محرک توســعه در 
حوزه گردشگری نیســت و به جای آن سلسله 
اقدامات دیگر از اولویت بیشتری برخوردار است 
که تأثیرگذاری بیشــتری نیز روی گردشگران 

خواهد داشت.

06
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان از کاشت ۷۰۰ اصله نهال در جنگل شرق 
اصفهان خبر داد و گفت: این اقدام توسط داوطلبان 
مردمی عالقه مند به حوزه فضای سبز انجام شده 

است.
مجید عرفان منش در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: 
سازمان پارک ها و فضای سبز از حرکت های مردمی 

حمایت می کند، همچنین از همیاران عالقه مند به 
فضای سبز دعوت به عمل می آورد.

وی هــدف از برگزاری ایــن مراســم را عالوه بر 
توســعه فرهنگ درختکاری، گام مهم در حفظ و 
توسعه فضای سبز دانســت و خواستار مشارکت 
بیشــتر ســازمان های مردم نهــاد در برنامه های 
زیست محیطی شــد. مدیرعامل سازمان پارک ها 

و فضای سبز شــهرداری اصفهان ادامه داد: تأثیر 
فضاهای ســبز و بوســتان ها در ارتقای شــرایط 
زیســت محیطی به عنوان فضاهای سبز و ریه های 
تنفسی شهرها و کاربری آن در ایجاد نشاط روحی و 
روانی و حتی نشاط اجتماعی و گذران اوقات فراغت 
فردی و اجتماعی به عنــوان امکاناتی برای ارتقای 

سطح کیفی شهرها مطرح است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری خبرداد:

کاشت ۷۰۰ اصله نهال 
اسکوپاریا در جنگل شرق 

اصفهان

یک فعال سیاســی گفت: زنان و 
دختران ایرانی یک ســر و گردن 
از زنان منطقه خاورمیانه، آسیای 
میانه و شرق آسیا باالتر و در حوزه 
علم آمــوزی پیشــرو در منطقه 
هســتند. مهــرداد بال افکن در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: دهه 
تثبیت انقالب که همراه جنگ و 
مقابله با گروه های مسلح داخلی 
بود در با موفقیت ســپری شد، 
جنگ با موفقیت و باز پس گیری 
مرزها از دشــمن ســرانجام به 
صلح انجامید، و بعد از جنگ نیز 
بازسازی های آن با موفقیت در دو 
دولت سازندگی به نقطه مطلوب 
رســید و اقتصاد جنگی ایران به 

ثبات و رشد رسید.
وی افزود: یکی از دستاوردهای 
انقالب به تثبیت رســیدن نظام 
جمهوری اســالمی و دستاورد 
دیگر آن بازسازی اقتصادی کشور 

توسط متخصصان داخلی بود.
دبیر مجمع دانش آموختگان ایران 
اسالمی استان اصفهان، تصریح 
کرد: ســاخت ســدها، جاده ها، 
پل ها، تعمیر و بازسازی کارخانه ها 
و کشتی ها از جمله دستاوردهای 
انقالب بوده است. شاید مهم ترین 
دستاورد موفقیت در برنامه های 
هسته ای، ســاخت رآکتورهای 
آب سنگین و ســانتریفیوژهای 
نطنز و قم و بازسازی توان نظامی، 
موشــکی، هوایــی و پهپــادی 

نیروهای مسلح ایران بود.
بال افکن گفــت: از نقاط ضعفی 
که داریــم می توان مشــکالت 
اقتصادی کنونــی و گرانی های 
موجود را اشــاره کنیم. مشکل 
دیگری که داریم نداشتن احزاب 
قوی با تفکرات متفاوت و اجماع 
در مشکالت اساسی و استراتژیک 
اســت که این احزاب مشکالت 
کنونی را بــا نظــرات اجماعی 

بتوانند حل و فصل کنند.
وی تصریح کرد: باید تالش شود 
افراد خوش فکــر برای مدیریت 
کالن در احزاب بــزرگ آبدیده 
و قوی شــوند و با پشتوانه حزبی 
و تشکیالتی بتوانند مدیریت را 
به دســت بگیرند و مشکالت را 

رفع کنند.
این فعال سیاســی اصالح طلب 
درباره جایگاه کنونــی ایران در 
جهان در مقایسه با قبل از انقالب، 
گفت: جایگاه ایران را بر اســاس 
استراتژی قدرت منطقه ای باید 
دید، نمی توان قدرت منطقه ای 
ایران را کتمــان کرد، چه در بعد 
نظامی و چه سیاســی و ایران در 
حــل و فصل کردن مشــکالت 
منطقه ای ماننــد داعش، کمک 
به افغانســتان، یمــن، لبنان و 

فلسطین نقش مهمی دارد.
بال افکن گفت: قاعدتاً این توان 
به صورت اســتقالل سیاســی و 
نظامــی از ابرقدرت های جهانی 
اتفاق افتاده است که وجه تمایز 
خاصی بــا دوران پهلــوی دارد. 
استقالل ایران نسبت به ۵۰ سال 

پیش خیلی بهتر شده است.
دبیر مجمــع دانش آموختگان 
ایران اسالمی اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: می تــوان به 
جرات گفت با پیــروزی انقالب 
تغییرات اساســی در حوزه زنان 
اتفاق افتاده است، زنان و دختران 
ایرانی یک ســر و گردن از زنان 
منطقه خاورمیانه، آسیای میانه 
و شرق آســیا باالتر هستند و در 
حوزه علم آموزی پیشرو در منطقه 
هستند و در دانشــگاه ها نقش 
اساســی دارند. قاعدتاً این زنان 
پیشرو در آینده حرف های بزرگی 
برای گفتن خواهند داشت. زنان 
امروز در تمام امور فعال هستند 
و بــه موفقیت هــای بزرگی نیز 

رسیده اند.

دیدگاه

ISFAHAN
N E W S

یک فعال سیاسی:

زنان ایرانی در زمینه 
علم آموزی پیشرو 

هستند

حسن گلمرادی :   ابتدا الزم می دانم توضیح دهم که مفهوم 
ناترازی بخصوص ناترازی ترازنامه بانک ها به مفهوم حسابداری 
آن نیست زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانک ها همیشه 
تراز است. بنابراین مفهوم ناترازی بانک ها به مفهوم اقتصادی 
و مالی آن اشــاره دارد نه مفهوم حســابداری. به عنوان مثال 
چنانچه کیفیت دارایی های بانک ها مطلوب نباشــد، به عنوان 
مثال سرعت نقد شوندگی پایینی داشته باشند به گونه ای که در 
شرایط نیاز نتوان از آن ها برای تأمین نیازهای نقد استفاده کرد 
بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. بنابراین یک بانک یا 
موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی 
برای تأمین نقدینگــی آنی،  کوتاه مــدت و بلندمدت خویش 
نداشته باشد، نخســتین عالمت و نشــانه از وضعیت بحرانی 

ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است.
دالیل زیادی برای ناترازی بانک ها قابل احصا شــدن است. به 
طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی 
در یک بانک تطابق نداشته باشــد بانک دچار معضل ناترازی 
خواهد شــد. عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده های 
مشتریان، بازپرداخت وام ها از سوی مشتریان،  درآمد حاصل از 
فروش خدمات و کارمزد،  فروش اموال و دارایی ها و استقراض 
از سیســتم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. در کنار 
عرضه نقدینگی،  تقاضا برای نقدینگــی از وجوه نقد مورد نیاز 
برای برداشت سپرده ها، اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری ها، 
بازپرداخت استقراض وجوه،  هزینه های عملیاتی و پرداخت سود 
به سهامداران است. متاسفانه بانک ها در طی زمان تحت تأثیر 

عوامل کالن و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شده اند.
عوامل کالن اقتصادی مؤثر بر ناترازی بانک ها عواملی نظیر رشد 
اقتصادی، محیط کســب و کار،  نرخ تورم، نرخ سود، نرخ ارز و 
محدودیت های بیرونی است که در کنار عوامل داخلی نظیر کم 
و کیف مدیریت داخلی بانک ها از جمله مدیریت انواع ریسک، 
باعث شده اســت تا ناترازی بانک ها در طی زمان تشدید شود. 
از زاویه مدیریت منابع،  انباشت دارایی های غیر مولد، موهوم و 
منجمد،  شناسایی ســودهای غیرواقعی و انباشت دارایی های 
ثابت غیر مولد که بعضاً در شرایط تورمی باال به عنوان یک مزیت 
برای بانک ها عمل کرده است،  باعث شده تا طرف دارایی های 
ترازنامه بانک به صورت غیر مولد و غیرواقعی رشد داشته باشد 
و از طرف دیگر تغییر سررسید سپرده های بلندمدت به کوتاه 
مدت،  عدم بازپرداخت وام ها از ســوی مشتریان به دلیل عدم 
اعتبارســنجی و وثایق درست، کمی اســپرد خدمات بانکی و 
استقراض باال از سیســتم بانکی و بانک مرکزی و کمی کفایت 
سرمایه باعث شــده اســت تا مصارف نقدینگی نیز از کیفیت 
مطلوب همانند طرف دارایی برخورد نباشد و همگی این عوامل 
سبب ناترازی مالی و اقتصادی بانک ها شده است. گرچه وجود 
دارایی ها و سودهای غیر اقتصادی در ســمت راست ترازنامه 
و خلق سپرده های متناســب در ســمت چپ ترازنامه از نظر 
حسابداری ایجاد تراز می کند اما از نظر مالی و اقتصادی وضعیت 
ناترازی را به تشــدید درمی آورد. نکته مهم دیگر که الزم است 
بیان شود این است که نه تنها الزم است ناترازی خود بانک ها 
مورد توجه قرار گیرد بلکه بایستی ناترازی شرکت های وابسته 
نیز مد نظر قرار گیرد، زیرا چه بســا بســیاری از ناترازی های 
بانک ها ریشه در شرکت های زیر مجموعه و وابسته داشته باشد.

اما راهکارها چیســت؟  جدای از بحث های کالن اقتصادی که 
شــامل بهبود رشــد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی،  
مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که ناچارا برای بهبود تراز مالی 
و اقتصادی بانک ها الزم است، اما در اینجا می توان به راهکارهای 
درون بانکی نیــز از زاویه عرضه و تقاضــای نقدینگی و موازنه 
نقدینگی متعــادل پرداخت. از زاویه مدیریــت دارایی ها برای 
کاهش ناترازی می توان به مولدسازی دارایی ها،  ذخیره سازی 
مطالبات و حذف سودهای غیر واقعی از ترازنامه بانک ها اشاره 
کــرد. در کنار آن توجه بــه توجیه اقتصادی، اعتبارســنجی،  
وثایق و نظارت بر اعطای درســت و اقتصادی تســهیالت به 
عنوان مهم ترین دارایی بانک و فــروش دارایی های غیر مولد 

و مولدسازی دارایی های بانک ها از جمله دیگر راهکارهاست.
از زاویه عرضــه نقدینگی برای جبران ناتــرازی بانک ها،  عدم 
استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که بعضاً ممکن است 
از اعطای نقدینگی به دولت ناشــی شده باشد، بایستی کاهش 
یابد. در این رابطه خدمات کارمزدی بانک ها بایســتی افزایش 
یابد و آن ها بتوانند در کنار افزایش درآمدها با کاهش هزینه ها 
و مدیریت هزینه،  اسپرد ســود بانکی خویش را بهبود بخشند. 
همچنین ترکیب بدهی های نظام بانکی بایستی تغییر یابد، مثاًل 
تغییر سپرده گذاری مردم از کوتاه مدت به سمت گواهی سپرده 
بلندمدت که ماندگاری سپرده در سیستم بانکی بیشتری است 

بایستی مورد توجه قرار گیرد.
عالوه بر این در نظر گرفتن ضوابط مربوط به کمیت و کیفیت 
کفایت ســرمایه از دیگر راهکاهای بهبود تراز مالی و اقتصادی 
بانک هاست. در پایان بایســتی به این نکته اشاره کرد که بانک 
مرکزی بایستی با تدوین سیاست ها، مقررات و ابزارهای پولی و 

نظارتی به کاهش تدریجی ناترازی موجود بانک هاکمک کند.
دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی موسسه عالی 
آموزش بانکداری ایران

یادداشت

 تطابق نداشتن منابع تقاضای نقدینگی با عرضه نقدینگی چه عواقبی دارد؛

 ناترازی بانکی عامل مؤثر 
بر رشد بدهی ها

اقتصاد استان

بررسی بودجه پیشنهادی در حوزه گردشگری در گفت و گو با مدیر اجرایی مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهراصفهان:

احیای گردشگری با برنامه های کارآمد میسر است

در هفتمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت 
اتاق بازرگانی اصفهان که با حضور نماینده مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد، آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص احداث شهرک 
دارویی اصفهان بررسی گردید. احمد خوروش، رئیس کمیسیون 
سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای 
این نشســت با بیان اینکه اهتمام خوبی برای ایجاد شهرک های 
گوناگون در اصفهان وجود دارد، اظهار داشــت: با توجه به مسائل 
محیط زیستی و آب در استان، ایجاد شهرک هایی مانند شهرک 
دارویی و شهرک پوشاک می تواند به پویایی اقتصاد اصفهان کمک 
کند. وی با بیان اینکه براساس آمارها درصد قابل توجهی از داروی 
مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود، ادامه داد: بنابراین ظرفیت 
علمی بسیار خوبی در داخل کشور وجود دارد و ایجاد شهرک دارویی 
فرصتی بسیار طالیی برای اشــتغال زایی در اصفهان خواهد بود. 
امیدوارم بتوانیم در این زمینه به جمع بندی مناسبی برسیم تا بتوان 

آنرا در سفر استانی هیئت دولت به اصفهان مطرح و تصویب نمود.

  نقش احداث شهرک دارویی در توسعه اشتغال استان
غالمرضا اخوان فرید رئیس کمیســیون توســعه و بهبود محیط 
کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه مردم در بیشتر 
کشورهای جهان استفاده از خدمات سالمت و مراقبت های بهداشتی 
را حق مسلم خود می دانند و در این زمینه از دولت ها انتظار دارند، 
گفت: هرچه یک کشور پیشرفته تر باشد خدمات سالمت آن بیشتر 
است. امروزه صنعت داروسازی یکی از صنایع پرسود است که به جز 
حوزه سالمت، نقش مهمی در حوزه سیاسی و اجتماعی دارد. وی با 
اشاره به اینکه از ۵۰۰ شرکت دارویی کشور، 3۵۰ شرکت دانش بنیان 

است افزود: با این حال با اینکه تعداد شرکت های دانش بنیان اصفهان 
بیشتر از متوسط کشوری است اما تنها پنج شرکت در حوزه دارویی 
فعالیت دارند. در صورتی که امروزه داروهای شیمیایی، معدنی و 
گیاهی جای خود را به داروهــای نوترکیب داده اند؛ بنابراین ایجاد 
شهرک دارویی در اصفهان می تواند به توسعه اشتغال و به کارگیری 

نیروهای متخصص و تحصیل کرده در استان کمک کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: بیش از 
۷۰ درصد داروی جهان توسط کشورهای اروپایی و آمریکایی تولید 
می شود در حالی که ۱۵ درصد جمعیت جهان را دارا می باشند. اما 
این وضعیت در حال تغییر است و تولید دارو در کشورهایی مانند هند 
و ایران در حال رشد است. صنعت دارو صنعتی مهم، استراتژیک و 

راهبردی است که به تولید دانش و تولید ثروت می انجامد.

  شهرک فناوری سالمت ایجاد شود
همچنین امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
اصفهان اظهار داشت: با توجه به نیاز و پتانسیل استان به نظر می رسد 
می توان به جای شــهرک دارویی اقدام به ایجاد شــهرک فناوری 

ســالمت کرد، چون در اســتان اصفهان ظرفیت باالیی در حوزه 
تجهیزات پزشکی، بیوانفورماتیک و غیره وجود دارد و حوزه دارو نیز 

می تواند در زیرمجموعه شهرک فناوری سالمت قرار گیرد.

  استفاده از ظرفیت مجموعه های دارویی تعطیل و نیمه تعطیل
احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان نیز گفت: هیئت دولت در ســفرهای استانی به راحتی با 
تصویب ایجاد صنایع در شعاع کمتر از ۵۰ کیلومتری شهرها موافقت 
نمی کند. البته پیشنهادات دیگری برای برای مکان احداث پروژه 
می توان مطرح وآنها را بررسی نمود. همچنین امکان استفاده از برخی 
بنگاه های اقتصادی که ظرفیت خالی دارند یا برخی مجموعه های 

دارویی نیمه تعطیل و تعطیل نیز برای این امر وجود دارد.

  هدف از پیگیری ایجاد شهرک سبز بسترسازی به منظور 
تحقق توسعه مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است

روح اهلل میرزاامیری، مدیر واحد امور کمیسیون های اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز بیان کرد: هدف از پیگیری ایجاد شهرک سبز بسترسازی 
به منظورتحقق توسعه مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان استان، خوشه 
سازی های تخصصی و ارتقا و رشد سرمایه گذاری در صنایع نوین و 
سبز در استان بوده است. در حال حاضر مطالعات امکان سنجی این 
پروژه در حال انجام است و با عنایت به آن چه که از مجموع جلسات 
به دست آمده شهرک سبز می تواند نقش موثری در توسعه اقتصاد 
دانش محور و اشتغال نیروهای متخصص ایفا نماید. در ادامه این 
نشست حاضران درباره الزامات ایجاد شهرک دارویی در اصفهان به 

تبادل نظر پرداختند.

در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

رونق اشتغال دانش آموختگان حوزه سالمت با ایجاد شهرک دارویی
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

یک عضو کمیســیون عمران 
مجلس شــورای اســامی با 
تاکید بر لزوم ایجاد بسترهای 
الزم بــرای تبــادل ارزهــای 
دیجیتال در پلتفرم های داخلی 
گفــت: برخوردهای ســلبی 
و محدودســازی پلتفرم های 
داخلــی برای تبــادل ارزهای 
دیجیتــال مشــکلی را حــل 
نمی کنــد بلکه باعــث فرصت 

سوزی برای کشور می شود.
رحمت اهلل فیــروزی پوربادی 
در گفت و گو با ایسنا با اشاره به 
ضرورت قانون گذاری در حوزه 
رمز ارز و ساماندهی پلتفرم های 
داخلی تبــادل آن، بیان کرد: 
تبادل ارزهای دیجیتال مدتی 
اســت در بین اقشــار مختلف 
جامعه رواج پیدا کرده و مورد 
استقبال قشر جوان جامعه نیز 
قرار گرفته اســت. آنچه که ما 
امروز در این حوزه با آن مواجه 
هســتیم فقدان قانون در این 
حوزه اســت لذا قانون گذاری 
در این حــوزه و فراهم کردن 
بستر تبادل ارزهای دیجیتال 
در بســتر پلتفرم های داخلی 
یک امر ضروری است. هر کاری 
که در بستر قانون حرکت کند 
به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

وی در ادامه اظهار کرد: امروز 
تبــادل ارزهــای دیجیتال در 
ســطح دنیا دنبال می شــود 
و ما نیــز نباید به ســادگی از 
کنار فرصت خوب ایجاد شــده 
بگذریم. باید بستری را فراهم 
کنیم تا تبادل ارزهای دیجیتال 
در چهارچوب قانــون صورت 
گرفته و پلتفرم هــای داخلی 
تبادل ارزهــای دیجیتال نیز 
ساماندهی شــوند. پلتفرم های 
داخلی قطعاً از ظرفیت خوبی 
برخورداره بوده و قبل از جذب 
مــردم از ســوی پلتفرم های 
خارجی باید بســتر الزم برای 
تبــادل ارزهــای دیجیتال در 
پلتفرم های داخلــی را فراهم 

کنیم.
نماینده مردم نطنز در مجلس 
شورای اســامی، تصریح کرد: 
وجود قانــون در ایــن حوزه 
ســامت کار را تضمین کرده 
و بســتری قانونمند و نظارت 
پذیــر را برای تبــادل ارزهای 
دیجیتــال در داخــل فراهم 
می کند. بنده با برخورد سلبی 
بــا ارزهای دیجیتــال مخالف 
بوده و معتقد هستم که باید در 
این حوزه قانون گذاری صورت 
گیرد. قانون چهارچوب کار را 
تعیین کــرده و این مزیت را به 
ما می دهد که از فرصت ایجاد 
شده به نحو احســن استفاده 

کنیم.
فیــروزی پوربــادی در پایان 
تاکید کرد: برخوردهای سلبی 
و محدودســازی پلتفرم های 
داخلــی برای تبــادل ارزهای 
دیجیتــال مشــکلی را در این 
حوزه حل نمی کند بلکه باعث 
فرصت ســوزی برای کشــور 
می شــود. آنچه کــه در بحث 
تبادل ارزهــای دیجیتال نیاز 
است قانون و مدیریت صحیح 
است. جامعه مسیر خود را طی 
می کند و ما نیز بایــد با برنامه 
ریزی و قانون گــذاری دقیق 

همراه مردم گام برداریم.

یک استاد دانشگاه در وبیناری با موضوع »کارآفرینی«:

کارآفرینی با الگوهای روزمره در تضاد است

چهارمین همایش گردشگری با محور توسعه پایدار اصفهان 
و با تاکید بر گردشــگری علمی و آموزشی به صورت برخط 
برگزار می شــود. این همایش به همت دانشــگاه صنعتی 

اصفهان، به صورت برخط برگزار می شود. 
نقش گردشــگری علمــی و آموزشــی در توســعه پایدار 
گردشگری، دیپلماســی علمی گردشگری، نقش و اهمیت 
سمن ها در گردشــگری پایدار، اکوتوریســم: راهکارهایی 
برای توســعه و حفاظت از طبیعت و میراث های فرهنگی، 

ضرورت ها و ظرفیت های گردشــگری علمی و آموزشــی 
در جاذبه های تاریخی، نقش اقتصــاد تجربه در کارآفرینی 
جوامع محای، تفریح و آموزش در گردشگری و برنامه ریزی 
و اســتفاده از ارزش ها و کارکردهای گردشــگری تاالب ها 
با حضور اساتید و کارشناســان این حوزه برگزار می شود. 
عاقه مندان برای حضــور در این وبینار می توانند به آدرس 
https://nikan.iut.ac.ir/sustainable-tourism، مراجعــه 

کنند.

با تاکید بر گردشگری علمی و آموزشی ارائه می شود؛

برگزاری همایش گردشگری با محور توسعه پایدار اصفهان

خبر ویژه
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یک عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:

 محدودسازی
 پلتفرم های داخلی مشکلی 

را حل نمی کند
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه داشتن ایده از فرهنگ جامعه برمی خیزد، 

گفت: برای کارآفرینی همه چیز از داشتن یک ایده اولیه شروع می شود.
بابک صفاری در وبینار با موضوع »کارآفرینی« که به همت انجمن اقتصاد 
دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن های منتخب به مناسبت روز کارآفرینی 
برگزار شد، اظهار کرد: یک کارآفرین پس از مطرح کردن ایده، نیاز به حمایت 
دارد. ایده در مرحله بعد باید تجاری سازی شــود و موفقیت آن در گرو در 

دست گرفتن بازار است و پس از ورود به فرایند کارآفرینی استمرار برای 
بهبود آن اهمیت دارد.

وی افزود: داشتن ایده از فرهنگ جامعه برمی خیزد که متأسفانه در 
کشور در هنگام مثال زدن الگوهای موفق هیچ وقت سراغ کارآفرین ها 
نمی رویم، بلکه الگوهای رومزه را به کودکان معرفی می کنیم که کار 

درستی نیست.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه 
کارآفرینی با الگوهای روتین در تضاد است، تصریح کرد: برخی احساس 

می کنند ایده پردازی تخیل است، اما ایده ریشــه در آموزش دارد و با 
آموزش صحیح به کودکان می توان ایده سازی را در ذهن آنها شکل داد.

صفاری ادامه داد: در مدارس کشــورهای پیشرفته در رشته هایی مانند 
نقاشی سرمشق به کودکان نمی دهند، بلکه به آنها اجازه می دهند خودشان 

به ایده برسند.
وی با بیان اینکه آموزش های ما در کشــور مبتنی بر ایده نیســت، گفت: 
کارآفرین نیاز به ثبات فضای کســب و کار دارد. ثبات فضای کســب وکار 
نیازمند تعامل با محیط بین الملل، ثبات ارز و ... است که اگر نباشد نمی توان 

تصمیم گیری دقیق داشت.
این استاد دانشگاه، با اشاره به موانع فرهنگی که شــامل خانواده، آموزش 
و پرورش و فضای اجتماعی است، خاطرنشــان کرد: متأسفانه به شکست 
ایده های نو نگاه کوچکی داریم و فضای فرهنگی کشور ما فضای کارآفرینی 

نیست.
صفاری اضافه کرد: کارآفرین با موانع حمایتی که شامل بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری، صندوق های خطرپذیر و بیمه ها هســتند، مواجه اســت. 
همچنین دولت و قوانینی که وضع می شــود نیز بســیار کلیدی اســت و 

شرکت های بزرگ نیز به عنوان حامیان مهم هستند.
وی افزود: همچنین موانع بازار نیز شامل قیمت خدمات پس از فروش، رقبای 
بین المللی و عدم اطمینان مشتریان است. موانع نااطمینانی فضای کسب و 
کار نیز شامل نرخ ارز، نرخ بهره، قوانین صادرات و واردات و محیط کسب و 

کار بین المللی است.
همچنین احمد بشارت نژاد، دکتری کسب و کار با موضوع »قواعد و قوانین 
کسب و کارهای موفق«، کارآفرین را فردی خاق که از طریق تاش متعهدانه 
با لحاظ کردن ریسک های همراه آن تولید ارزش می کند، معرفی کرد و گفت: 

کارآفرین کلمه ای با ریشه فرانسوی، از ۳۰۰ سال قبل تاکنون مطرح است.
وی خاطرنشــان کرد: کارآفرین ارتباط مستقیم با تعریف علم اقتصاد دارد. 
کارآفرین بــا درک و بهره برداری از فرصت های فراتر از منابع در دســترس 
می تواند موفق باشــد و یک کارآفرین موفق باید دگراندیشانه به موضوعات 

بنگرد.
این دکتری کسب وکار با بیان اینکه اثربخشی کارآفرینی مهم است، گفت: 
کارآفرینان برای موفقیت باید چند نکته اصلی را باید در نظر داشته باشند. 

در وهله نخست باید هدف داشته باشند و بدانند به کجا می خواهند بروند.
وی افزود: نام مناســب برند باید انتخاب کنند و این نام باید ربط مستقیم با 
ماهیت فعالیت شرکت داشته باشد. شخص کارآفرین معموالً رؤیاپرداز است 
و برای استمرار فعالیتش نباید از رویاها دست بکشد، چراکه رویاکشی ضد 

کارآفرینی است.
وی اضافه کرد: کارآفرین باید به انتقاد و پیشــنهادات را در زمان مناسب به 
آن توجه کند. کمال گرایی و تعلل در روند کارآفرینی ممنوع است و در عصر 
جدید فرد کارآفرین باید آلوده به حرفه خود باشد، چراکه امروز رقابت کامل 

است. بشارت نژاد گفت: اکنون در عصر دیجیتال مارکت هستیم و نمی توان به 
روش سنتی ادامه داد. هر کسب و کار برای راه اندازی باید وارد مدل بوم کسب 
و کار شود. بوم کسب و کار دارای ۹ بخش اســت و جریان درآمد و ساختار 

هزینه در بوم کسب و کار مهم است که کارآفرین باید به آن توجه کند.
این دکتری کســب و کار ادامه داد: کارآفرین باید ارزش پیشــنهادی برای 
ایده خود داشته باشد که اگر نباشد موفق نخواهد بود و یک کارآفرین باید 
کلیدواژه های این حوزه که شامل استخدام، نگهداشت نیرو، منبع انسانی، بهره 
وری، هزینه پنهان، تأمین، برون سپاری، ارتباط مؤثر، رقیب و شرکا، قوانین 

کار و ... است، آشنایی کامل داشته باشد.

همچنین محمدرضا حیــدری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه 
اصفهــان، کارآفرینی و یادگیری مفهــوم آن را برای دانشــجویان اقتصاد 
ضروری دانست و گفت: تمام دانشــجویان اقتصاد باید به کامپیوتر تسلط 
کامل داشته باشند، زبان انگلیسی را جدی بگیرند و در حوزه های دیجیتال 
تعامل داشته باشند. وی افزود: اکنون مفهومی به عنوان انرژی نو مطرح است، 
که دانشجویان اقتصاد باید به آن توجه ویژه باید داشته باشند و می توانند در 
کنار تیم های فنی قرار گیرند. دانشجو باید نرم افزارهای کاربردی را بشناسد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه فرد کارآفرین نیاز به یک مدل کسب و کار دارد 
که ایده محور باشد، تصریح کرد: دانشجوی موفق باید به این نکات توجه کند 
و یک دانشجوی اقتصاد با شناخت و تسلط به فضاهای فرا اقتصاد خود باید 

به دنبال کارآفرینی باشد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

۴۷ طرح پیشران اقتصادی برای اصفهان دیده شده است

رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف اصفهان:

با برندهای تقلبی گز برخورد خواهد شد
رئیس کمیســیون امور اقتصادی اتاق اصناف اصفهان 
گفت: برندهای گز تقلبی مطمئن باشند در آینده ای نه 
چندان دور با آن ها برخورد خواهد شد و هماهنگی آن با 

دستگاه های نظارتی در حال انجام است.
روح اهلل چلونگر، رئیس کمیســیون امور اقتصادی اتاق 
اصناف اصفهان در خصوص جلسه اتاق اصناف با مهدی 
طغیانی اظهار داشت: پیش از این جلسه، آقای طغیانی 
پیگیری هایی کرده بودند و در کنار آن حساسیت هایی 
در اتاق اصناف وجود داشت، در همین راستا آقای طغیانی 
که حساسیتی ویژه بر صنایع دستی اصفهان و محصوالت 
منحصر به اصفهان از جمله گز دارند از اتاق اصناف دعوت 
کردند. وی ادامه داد: این کارگروه برخی مصوبات داشت 
و جلسه بعدی آن دوشنبه هفته آینده با حضور اعضای 
کارگروه مشخص شده برگزار خواهد شد تا در خصوص 

حفظ برند گز اصفهان پیگیری های ویژه انجام شود.
چلونگر با بیان اینکه یکی از مباحث مهمی که باید مردم 
نسبت به آن آگاه شوند حساســیت نسبت به گز است، 
توضیح داد: برخی افراد ســودجو در استان های اطراف 
به نام گز اصفهان اتفاقاتی را رقــم می زنند که برای گز 
اصفهان خوب نیســت و تاش کردیم تا به این مبحث 

ورود پیدا کنیم.

  با برندهای تقلبی گز برخورد خواهد شد
رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف اصفهان خبر 

داد: برندهای گز تقلبی مطمئن باشــند در آینده ای نه 
چندان دور با آن ها برخورد خواهد شد و هماهنگی آن با 

دستگاه های نظارتی در حال انجام است.
وی با اشــاره به اینکه از دیگر موضوعات مطرح در این 
جلسه مباحث رقابتی گز بود، تصریح کرد: برخی مباحث 
در کارخانه های گز اســتان های همجوار مطرح اســت، 
از جمله اینکه در مبحث مالیات مشــمول ارزش افزوده 
نمی شــوند و تســهیات زیادی دارند؛ در حالی که در 
استان اصفهان که خود مهد گز است چنین اتفاقی رقم 
نمی خورد.چلونگر یادآور شد: موارد مطرح شده توسط 
آقای طغیانی یادداشت شــد و قول دادند که ظرف چند 
هفته آینده از طریق مجلس پیگیری کنند تا تبعیض ها 
از بین برود؛ ما نیز در مباحــث نظارتی و برخورد با افراد 
ســودجویی که می خواهند برند گز اصفهــان را خراب 
کنند وارد عمل شدیم و اجازه نخواهیم داد که به برند گز 

لطمه ای وارد کنند.

  با همکاری شــورای شــهر میدانی به اسم گز 
نام گذاری خواهد شد

رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف اصفهان با 
بیان اینکه در حال برنامه ریــزی برای کارهای زیربنایی 
خوب فرهنگی هستیم، عنوان کرد: قصد داریم با همکاری 
شورای شهر، میدانی را به نام و برند گز نام گذاری کنیم و 

این اقدام کاری بزرگ خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه تاکنون شــهرداری توجهی به گز 
نداشت، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر معتقد است باید برای موضوعات فرهنگی 
کار ریشــه ای شــود و در همین راســتا تعامل خوبی با 
شهرداری انجام شده است.چلونگر با تأکید بر اینکه در 
حال پیگیری هستیم تا ســریعاً کم کاری های گذشته 
را جبران کنیم، گفت: نتیجه و گــزارش پیگیری ها ۱۵ 
روز یکبار به دفتر آقای طغیانی ارســال می شــود تا با 

راهنمایی های وی این موضوعات پیش رود.

  عدم خرید گزهــای تقلبی، کمکی بزرگ به حفظ 
برند آن است

رئیس کمیســیون امور اقتصادی اتاق اصناف اصفهان 
در پایان تأکید کرد: اگر اصفهانی ها نســبت به موضوع 
گز دلسوزند، حساســیت خود را بیش تر کنند؛ نخریدن 
گزهای تقلبی و ارائه گزارش آن ها به ۱۲۴ کمکی بزرگ 
برای حفظ برند گز اســت؛ از مردم می خواهیم وقتی به 
خرید می روند به نوع برندها حساســیت داشته باشند؛ 
در اصفهان گزهایی با قدمت چند صد ســال داریم، اما 
برخی افراد با برندهای تقلبی وارد این حوزه می شوند، از 
مردم می خواهیم در صورت مشاهده چنین مواردی به 
۱۲۴ یا واحد بازرسی اتحادیه گز و شیرینی اطاع دهند 
تا متخلفان به مردم معرفی شوند تا بتوانیم از گز اصفهان 

پاسداری کنیم.

 سرپرست ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان اصفهان گفت: ۴۷ طرح پیشــران 
اقتصادی برای اصفهان دیده شــده که ۱۰ 
طرح کشاورزی، ۱۵ طرح صنعتی، دو طرح 
معدنی و ۲۰ طرح در عرصه خدمات تعریف 
است. »محمدرضا قاسمی« در شورای برنامه 
ریزی و توسعه اســتان اظهار داشت: ایجاد 
صنایع پایین دستی زنجیره پتاس، سنگ، 

آهن و سرب با پنج هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در اردستان و نایین و خور بعنوان طرح پیشران 
معدنی مطالعه شده است.وی به دیگر طرح پیشران در این بخش اشاره کرد و افزود: ایجاد پهنه استقرار 
صنایع معدنی کانی های استحصالی از کویر و دریاچه نمک در محور آران و بیدگل و گرمسار با ۵۰۰ 
میلیارد ریال سرمایه گذاری در حال انجام است.سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
از ایجاد منطقه ویژه شرق اصفهان با اولویت صنایع در کوهپایه، تکمیل و بهره برداری از نیروگاه های 
خورشیدی و بادی و تکمیل پروژه سد و تونل کوهرنگ ۳ بعنوان طرح های پیشران صنعتی یاد کرد و 
گفت: تکمیل پروژه سامانه دوم انتقال آب به ۱۵ شهرستان استان، تکمیل پروژه چشمه لنگان، اجرای 
پروژه انتقال آب از بهشت آباد، انتقال آب از خلیج فارس برای صنایع استان و توسعه شهرک صنعتی 
در قالب ایجاد قطب صنایع نساجی مرکز استان از دیگر طرح ها است.وی همچنین به توسعه ناحیه 
صنعتی، ایجاد و ساماندهی واحدهای تولید آجر در اردستان، اصفهان، برخوار و آران و بیدگل و آبرسانی 
به شهرهای نطنز، اردستان و بادرود اشاره کرد و گفت: توسعه صنایع قطعه سازی، تکمیل زنجیره تولید 
فوالد، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشان در بخش خودرو و صنایع وابسته از جمله طرح های پیشران در 
حوزه صنعت است.قاسمی ایجاد و توسعه ساخت محصوالت دانش بنیان و با ارزش افزوده باال و اولویت 
تولید ماشین آالت الکترونیکی و اپتیکی، ساخت تجهیزات برقی و محصوالت از کانی های غیر فلزی و 

ساخت وسایل نقلیه موتوری و غیره از دیگر طرح های تعریف شده در حوزه صنعت دانست.
وی به طرح های پیشران در بخش خدمات اشاره کرد و گفت: احداث شهرک طا و جواهر، ساخت مرکز 
جامع سلول درمانی و پزشکی بازساختی، توسعه پارک علم و فناوری سامت، اجرای دهکده لجستیک، 
تکمیل کنار گذر شرق اصفهان و قطار سریع السیر تهران، قم، اصفهان و شیراز و تکمیل قطار شهری 
اصفهان و کنارگذر غرب اصفهان از این جمله است.سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان گفت: احیای تاالب گاوخونی، بهنگام سازی و اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای کان شهر 
اصفهان، اجرای پروژه تعادل بخشی آبخوان ها و احیای اکوسیستم های آبی منطقه با مشارکت ذینفعان و 
بهره برداران منابع آب، ساماندهی واحدهای پرورش ماهیان زینتی و ساماندهی پساب تصفیه خانه های 
موجود شهرهای استان اصفهان، ایجاد منطقه نمونه ارگانیک کشور )زراعی، باغی و دامی( در چادگان، 
فریدن، فریدونشهر، بویین، میاندشت و خوانسار گلپایگان از طرح های پیشران در بخش کشاورزی است.

وی به درصد طرح های پیشران در استان و کشور اشاره کرد و گفت: درصد طرح های پیشران اقتصادی 
در بخش کشاورزی در استان چهار درصد و کشوری آن ۹.۸ درصد، بخش معدن در استان و کشوری 
۸.۱ درصد، صنعت ۴.۵ درصد در استان و ۸.۹ درصد در کشور، خدمات ۹ درصد در استان و ۶.۴ درصد 

در کشور و در کل سهم استان از طرح های پیشران اقتصادی در چهار بخش مذکور ۷.۴ درصد است.
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