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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

 
تاثیرگذارتریــن قشــر جامعه یعنی 
جوانان در طول ســال های گذشــته 
متولی چندان مقتدری نداشــته اند و 
همین امر سبب شده برنامه ها در حوزه 
جوانان آن طور که باید پیش نرود. هر 
روز به تعداد جوانان جویای کار افزوده 
می شود و آمارهای بیکاری در کشور 
نگران کننده اســت. در مقابل، قیمت 
خرید یا اجاره مسکن هم سر به فلک 
زده و جوانان همان طور که نمی توانند 
به تهیه مسکن اقدام کنند از ازدواج نیز 
سر باز می زنند و این روند دو مینووار 
ادامه دارد. اگر ازدواجی صورت نگیرد، 
شاهد فرزندآوری نیز نخواهیم بود و این 
روند پیری جمعیت کشــور را سرعت 

می بخشد.
نتایج یک پیمایش در ســطح کشور، 
پیش از پاندمی کووید-۱۹ نیز نشان 
می دهــد ۴۹/۱ درصــد از جوانان و 
درواقع حدود نیمی از جوانان نیافتن 
همسر دلخواه،   ۳۴/۹ درصد باالبودن 
هزینه های زندگی مشــترک، ۳۰/۴ 
درصد نداشتن شــغل،   ۲۶/۳ درصد 
تــرس از ازدواج ناموفــق را دالیــل 
تجردشان اعالم کرده اند. برای حل این 
معضالت کارشناســان فعال در حوزه 
جوانان راهکارهایــی را ارائه کرده اند؛ 
راهکارهایی که اگر به درستی اجرایی 
شوند می توانند سبب بهبود وضعیت 

نه چندان مطلوب حوزه جوانان شوند.
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برای جوانان و درباره 
جوانان و ما!

What What 
Temperature Kills Temperature Kills 
Bacteria in Water Bacteria in Water 

and Food?and Food?
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اهالی تئاتر اصفهان دغدغه های خود را با معاون فرهنگی شهردار در میان گذاشتند؛

یک هم نشینی از جنس تئاتر
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مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای طرح »بازارس« در بازارهای روز کوثر

همزمان با گرامیداشت روز جانباز مراسم تجلیل از همکاران جانباز شاغل در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان با حضور مدیرکل امور مالیاتی 
استان و جمعی از جانبازان شاغل برگزار گردید. در این مراسم عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه الگوقرار دادن حضرت ابوالفضل 
عباس )ع( موجب مســئولیت و افتخار برای همکاران باالخص جانبازان گرانقدر اســت گفت: حفظ این مرز و بوم و جنگ تحمیلی با جانفشــانی و 
مقاومت های شهدا و جانبازان تضمین شده است و جامعه ایثارگری موجب سربلندی و سرافرازی ایران اسالمی هستند. در این مراسم با ابراز قدردانی 

از جانبازان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان با اهدای لوح از ایشان تجلیل بعمل آمد.

مراسم تجلیل از همکاران جانباز شاغل
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ظرفیتی موجود که مغفول مانده است؛

مزیت نسبی تولید خودرو

جانشین رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:

 اصفهان مهیای میزبانی
 از گردشگران نوروزی است

 به دلیل صادرات میلگرد آجدار به کشورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج فارس انجام گرفت؛

  دریافت گواهینامه CARES ذوب آهن
 برای صادرات

چهره  برتر چهره روز

 معاون اقتصادی استاندار
 مطرح کرد:

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری
 اصفهان:

ضرورت مانع زدایی و تسریع تعیین 
تکلیف اموال تملیکی

تدابیر الزم برای پیشگیری از 
چالش های حوزه آب و برق اتخاذ شد

معاون اقتصادی استاندار خواستار ضرورت 
مانع زدایی و تســریع در تعیین تکلیف 
پرونده ها از اولویت های کارگروه استانی 
تعیین تکلیف اموال تملیکی شــد. امیر 
رضا نقش، در این جلسه با بیان اینکه این 

کارگروه با...

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهان گفت: تدابیــر الزم برای تأمین 
آب آشــامیدنی و برق پایدار در استان و 
پیشگیری از بروز چالش های این ۲ حوزه 
در فصل بهار ســال آینده اندیشیده شده 

76است. 

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

مدارک
مديريت
مرتبط

48505936  فراخوان عمومی1
48505938 

خريد و اجرای پمپ های ذخیره اکسیژن ، نیتروژن واحد اکسیژن 
 EPCقراردادهای 1401/01/30فوالد مبارکه به صورت

خريد

48551841مناقصه عمومی2
48551831

انجام عملیات طراحي، مهندسي،خريد تجهیزات،نصب ، 
راه اندازي و تضمین عملكرد دو دستگاه جرثقیل پشتیباني 

جهت پروژه نورد گرم 2
قراردادهای 1401/01/15

توسعه

48551839مناقصه عمومی3
48551825

انجام عملیات طراحي، مهندسي،خريد تجهیزات،نصب ،
راه اندازي و تضمین عملكرد نه دستگاه جرثقیل فرآيندي جهت 

پروژه نورد گرم 2
قراردادهای 1401/01/15

توسعه

48551842مناقصه عمومی4
48554836

انجام عملیات طراحي، مهندسي،خريد تجهیزات،نصب ، 
راه اندازي و تضمین عملكرد  سه دستگاه جرثقیل تعمیراتي 

جهت پروژه نورد گرم 2
قراردادهای 1401/01/15

توسعه

تأمین پنج عدد دستگاه گانینگ ) انكرجت ( نسوز کوره قوس 48540133 فراخوان عمومی5
قراردادهای 31 / 01  /1401الكتريكی ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه

خريد

جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص  فراخوان های عمومی، ارزيابی کیفی، مناقصات و مزايدات به وبسايت شرکت 
به نشانی   www.msc.ir، منوی خريد و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر 
از طريق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. اطالعات ساير فراخوان ها از طريق سايت شرکت، قسمت اطالعیه ها 

قابل دسترس می باشد.
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ادامه از صفحه یک:
...   مقوله فرزنــدآوری جوانان از 
دیگر موضوعاتی مهمی است که 
اکنون بیش از هــر زمان دیگری 
اهمیت آن نمود پیدا کرده است 
چرا که بررسی داده های والدت از 
دو منبع ثبتی سازمان ثبت احوال 
کشور و وزارت بهداشت حاکی از 
آن است که میزان آمار باروری کل 
کشور از سال  ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از 
۲/۱۲ به ۱/۶۵ کاهش پیداکرده 
و این روند در آینده می تواند پیری 
جمعیت را درپی داشــته باشد. 
بررســی ها نشــان می دهد نرخ 
باروری در بسیاری از مناطق جهان 
رو به کاهش بــوده و همه گیری 
بیمــاری کرونا نیز ایــن روند را 

تقویت کرده است.
کاهش تمایل به فرزندآوری و به 
دنبال آن کاهــش میزان باروری 
می تواند پیامدهای جدی بر رشد 

اقتصادی کشور داشته باشد.
داشــتن جمعیت جوان برای هر 
یک از جوامع یکی از نشــانه های 
قدرت به شمار می آید و ما نیز در 
تالش هستیم در وزارت ورزش و 
جوانان به اندازه توان خود در حوزه 
تشــویق جوانان به فرزندآوری 
اقدامات فرهنگی را داشته باشیم. 
معرفی جوانان ورزشکار نخبه که 
عالوه بر داشتن زندگی حرفه ای 
در امر خانــواده و فرزندآوری هم 
موفق بوده اند یکی از برنامه هایی 
اســت که سرپرســت دفتر امور 
فرهنگی وزارت ورزش و جوانان 

از آن خبر می دهد.
۸ دی ۱۳۸۹ وزارت ورزش و 
جوانان پــس از ادغام ســازمان 
تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان 
تشکیل شــد و همان زمان یکی 
از اصلی ترین دالیل تأسیس این 
وزارتخانه، پیگیری امور مرتبط 
با قشر جوان اعالم شد؛ موضوعی 
که بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال 
به اذعان کارشناسان، آن طور که 
باید به آن پرداخته نشــده است. 
بنا بر مصوبه شورای عالی جوانان 
کشور، سن جوانی از ۱۵ تا ۲۹ به 
۱۸ تا ۳۵ ســال تغییر پیداکرده 
و این قشــر دغدغه های زیادی 
دارند. مسکن، اشــتغال، ازدواج 
آسان و فرزندآوری تنها بخشی از 
مهم ترین نیازی های آنها به حساب 
می آید که متولیان حوزه جوانان 
باید برای هر کدام از آنها برنامه های 
مجزایی را تعریف کنند. در وزارت 
ورزش و جوانان همواره کفه ترازو 
به سمت حوزه ورزش سنگینی 
می کرده و بخش قابل توجهی از 
بودجه این وزارتخانه صرف حوزه 

ورزش شده است.
در ایــن شــرایط کارشناســان 
معتقدند برای بهبود وضعیت این 
قشر باید برنامه های عملیاتی تری 
در دستور کار مســووالن وزارت 

ورزش و جوانان قرار گیرد.
یکی دیگر از راهکارها برای حل 
مشکل اشتغال جوانان، ارائه وام 
اشــتغال و تســهیالت مناسب 
به صاحبان کســب وکار است. 
صاحبان مشــاغل اگــر در ازای 
اســتخدام هر نیروی جوان وام 
دریافت کنند، تشویق می شوند 
که هر چه بیشتر جوانان را به کار 
گیرند. همچنین حذف مالیات از 
حقوق افراد زیر ۳۵ سال که جزو 
قشر جوان به حساب می آیند نیز 
یکی دیگر از راهکارهایی اســت 
که کارشناسان معتقدند سبب 
بهبود وضعیت بازار آشفته اشتغال 

جوانان می شود.
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سرمقالـــه
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معاون فرهنگی شــهردار اصفهان در 
نشست هم اندیشی با اهالی تئاتر، ضمن 
شنیدن دغدغه های آنها مسیر این هنر 
در اصفهان را رو به رشــد و امیدوارانه 
دانست. مجتبی شاه مرادی این نشست 
را فرصتی برای گفت وگوی بدون تکلف 
دو طرف دانست و اظهار داشت: با وجود 
کاستی های موجود و محدودیت منابع 
برای حمایت از تئاتر، می توان اذعان 
کرد که مسیر تئاتر در حوزه شهرداری 
اصفهان رو به رشد و صعودی است. وی 
افزود: الزم است سایر مجموعه هایی که 
درباره تئاتر رسالت ذاتی دارند، جدی تر 
به این حوزه ورود کنند و اقدامات آنها از 
نظارت و صدور مجوز فراتر برود؛ چون 
ظرفیت ها و منابع بســیار خوبی در 
کشور وجود دارد که می توان با پیگیری 

آنها را صرف پیشرفت تئاتر کرد.
در ادامه رادمهر کشانی با بیان اینکه 
توسعه سالن ها و امکانات سخت افزاری 
بدون اهمیت دادن به هنرمندان تئاتر 
سودی ندارد، گفت: در سال های اخیر 
افراد متخصص حوزه تئاتر کنار گذاشته 
شده و به جذب افراد تازه کار روی آورده 
شده است. البته به کارگیری جوانان 
و دانش آموختگان تئاتر اقدام مثبتی 
است؛ اما باید جایگاه مشخصی برای 
آنها تعریف کرد. متأسفانه با هنرمند 
تئاتر مانند وزنه بردار رفتار می شــود 
که اگر سن او باال رفت دیگر نمی تواند 
وزنه بزند، درحالی که هنرمند هرچه 
باتجربه تر شود تأثیرگذارتر خواهد بود.

کشانی با بیان اینکه استان اصفهان نیاز 
به جشنواره انحصاری تئاتر دارد، ادامه 
داد: برخی دیدگاه ها موجب مهاجرت 
هنرمندان تئاتر اصفهان به تهران شده 
است. از طرف دیگر در سالن های تئاتر 
اصفهان باید تفکیک موضوعی صورت 
گیرد. اگر تئاتر اصفهان و هنرمندان 
تئاتر سرپا هســتند به مدد حمایت 
شهرداری اصفهان بوده اما در تئاترهای 
محیطی و شهری بیشــتر به کمیت 
توجه می شود تا کیفیت که باعث شده 

آثار تکراری در شهر اجرا شود.

    لزوم برگزاری جشــنواره تئاتر 
خیابانی در اصفهان

جالل مشــتاقیان با تأکید بر اجرای 
جشــنواره تئاتر خیابانی در اصفهان 
بیان کرد: فضای شــهر اصفهان برای 
هنرمندان تئاتر سایر استان ها بسیار 
جذاب اســت و در صــورت برگزاری 
این جشــنواره به صورت ملی شاهد 
اســتقبال بســیار خوبی از ســوی 

هنرمندان خواهیم بــود. همچنین 
در دهه ۸۰ یک جشنواره بین المللی 
تئاتر کمدی و در دهــه ۹۰ نیز یک 
جشنواره کمدی استانی در اصفهان 
برگزار می شد که امیدوارم دوباره احیا 
و برگزار شود؛ چون اصفهان را به تئاتر 

کمدی می شناسند.
وی ابــراز امیدواری کرد شــهرداری 
اصفهان از هنرمنــدان تئاتری که در 
جشنواره های ملی و بین المللی رتبه 
کسب می کنند به صورت ویژه حمایت 

کند.

    یک ســالن تخصصی به تئاتر 
کودک اختصاص یابد

مجید کیمیایی نیز با اشاره به تجربه 
چند ســاله خود از فعالیت فرهنگی 
در کشور گرجستان اظهار داشت: در 
این کشــور به تمام جنبه ها و مراحل 
تولید یک نمایش به صــورت کاماًل 
تخصصی پرداخته و نگاه می شــود. 
همچنین تمهیداتی بــرای حمایت 
معنوی و مادی از پیشکسوتان تئاتر 
اندیشیده اند و در تمام سالن های تئاتر 
این کشــور صندلی هایی ویژه به این 

افراد اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به فعالیت دفتر تخصصی 
تئاتر کودک در هنرســرای خورشید 
در گذشــته افزود: فعالیت های این 
دفتر تخصصی موجب شکوفایی تئاتر 
کودک در این مرکز شد و چراغ تئاتر 
کودک هر شب در هنرسرای خورشید 
روشــن بود که امیدوارم یک ســالن 
تخصصی به همراه شورای تخصصی 

تئاتر کودک به این امر اختصاص یابد 
چرا که تنها یک شورا نمی تواند برای 
تمــام حوزه های هنرهای نمایشــی 

تصمیم گیری کند.

    تاالر هنر به مردم اصفهان معرفی 
شود

در ادامه معین الدین عشــاقی با بیان 
اینکه تاالر هنر و هنر تئاتر باید بیشتر 
به مردم اصفهان معرفی شود، گفت: 
محــدود شــدن کارکرد تــاالر هنر 
به رســیدگی به درخواســت اجرای 
گروه های تئاتر رویکرد درستی نیست. 
همچنین فضای کاری نیروهای تاالر 
هنر نباید فضای اداری و کارمندی باشد 
چون اجرای نمایش ها در این سالن تا 

شب ادامه دارد.
همچنین مهــدی جاودانی مدیریت 
صحیــح را انتظــار اهالــی تئاتر از 
متولیان امور هنری دانســت و اظهار 
داشــت: برای رســیدن به این هدف 
مدیران باید فرصت بیشــتری برای 
هم اندیشی با اهالی تئاتر فراهم کنند 
و به دلسوختگان تئاتر بهای بیشتری 

داده شود.

    درخواست راه اندازی جشنواره 
هنرهای آئینی از سوی شهرداری

حمیــد مومــن زاده نیز با اشــاره به 
بی مهری بــه نمایــش آئینی گفت: 
تعزیه در سال ۲۰۱۰ به عنوان میراث 
ناملموس به ثبت یونسکو رسید؛ اما 
در اصفهان مکانی به اجــرای تعزیه 
اختصاص داده نشــده است. از طرف 

دیگر امیدوارم یک جشنواره هنرهای 
آئینی به صــورت دائمــی به همت 
شــهرداری در اصفهان برگزار شود تا 
به احیای هنرهای آئینی که در معرض 

فراموشی است، کمک شود.
مجتبی طالبی نیز با بیان اینکه نباید در 
تشکیل شوراهای تخصصی و کانون ها 
تنها از افراد خاص دعوت شود، گفت: 
همواره از ایجاد تشکل ها و کانون هایی 
که از حقوق هنرمنــدان دفاع کنند 
حمایت می کردیم امــا برخی از این 
تشکل ها از مسیر درست خود خارج 
شــده اند. همچنیــن معاونت های 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری های 
مناطق باید با هنرمندان تئاتر ارتباط 
تنگاتنگ و مؤثر داشته باشند تا بتوانند 
از ظرفیت های هنرمندان هر منطقه 

به خوبی استفاده کنند.
مرضیــه اســدی زاده نیز خواســتار 
راه اندازی جشنواره معتبر تئاتر مختص 
اصفهان به جز جشنواره تئاتر استان 
شد. همچنین بر تخصیص سالن های 
بالاستفاده در شــهر به اجرای تئاتر 

تأکید کرد.
پوران سلیمانی نیز با تقدیر از سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهــان بــرای برگزای نشســت 
هم اندیشی با اهالی تئاتر، بر ملموس 
شــدن نتایج برگزاری این نشست ها 

تأکید کرد.
در ادامه، بیژن قدوســی بــا تأکید بر 
لزوم جوانگرایی در شورای تخصصی 
تاالر هنر بیان کرد: رویکرد شهرداری 
درباره هنرمندان کارکشته و هنرمندان 

تجربی و تازه کار باید متفاوت باشــد. 
همچنین بازبینی مجدد آثار برای اجرا 
در سازمان ها، ادارات و ارگان های دیگر 

باید حذف شود.

    شهرداری اصفهان در حوزه تئاتر 
تنها نقش حمایتی دارد

در پایان مجتبی شــاه مرادی معاون 
فرهنگی شهردار اصفهان با بیان اینکه 
نقش شــهرداری در حوزه تئاتر صرفاً 
حمایت اســت و اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان اصفهان تنها 
متولی صدور مجوزها و تشکل ها است، 
گفت: تنها حدود سه تا چهار سالن شهر 
در اختیار شــهرداری است و توسعه 
سالن های تئاتر نیز بر عهده ارشاد است؛ 
اما تالش هایی برای احداث تاالر شهر 
در چهارباغ انجام شــده که امیدوارم 
به زودی کلنگ زنی شــود. همچنین 
دو پالتو در پردیس هنر بــه این امر 

اختصاص می یابد.
وی با اشاره به عضویت اعضای شورای 
تخصصی تاالر هنر، افزود: برای ایجاد 
تغییرات در این شورا، خود اهالی تئاتر 
باید افراد موردنظر را به ما پیشــنهاد 
دهند، به این شرط که تمام اهالی تئاتر 

این افراد را قبول داشته باشند.
وی با بیان اینکه احتماالً از سال آینده 
ساعت کاری مراکزی مانند تاالر هنر و 
هنرسرای خورشید از حالت کارمندی 
خارج می شود، اضافه کرد: همچنین 
مرکز هنرهــای آئینی شــهرداری 
اصفهان از ابتدای سال آینده فعالیت 
خود را آغاز می کنــد که در این حوزه 

برنامه ویژه داریم.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان با تأکید 
بر اینکه هنرمندان تئاتــر باید میان 
ســفارش و خرید اثر و حمایت از اثر 
تفاوت قائل شــوند، افــزود: از اهالی 
تئاتر درخواســت می کنم مشکالت 
را به ما انتقــال داده و ما را نقد کنند و 
همچنین راهکار نیز ارائه دهند. با وجود 
مشکالت موجود باز هم تأکید می کنم 
که مسیر تئاتر در اصفهان رو به رشد و 

امیدوارکننده است.
شــاه مرادی دربــاره زمــان اعــالم 
فراخوان هــای تئاترهــای خیابانی 
مناســبتی خاطرنشــان کرد: زمان 
مناسبت های هر سال از قبل مشخص 
شده که بهتر اســت هنرمندان تئاتر 
برای این مناسبت ها از قبل اثر قابل ارائه 

داشته باشند.

اهالی تئاتر اصفهان دغدغه های خود را با معاون فرهنگی شهردار در میان گذاشتند؛

یک هم نشینی از جنس تئاتر
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در شــــــهر 

برای جوانان و درباره 
جوانان و ما!

حضور بازیکن تیم سپاهان در همایش کودکان سندروم داون:

 امید نورافکن سفیر انجمن
 آسمان نیلی شد

همایش روز جهانی سندروم داون با عنوان »آسمان نیلی« به همت 
اداره توسعه فرهنگ سالمت ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 

شهرداری اصفهان در میدان نقش جهان برگزار شد.
اعضای انجمن آسمان نیلی و اداره فرهنگ توسعه سالمت سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در میدان نقش جهان 
گرد هم آمدند تا روزی پرخاطره برای کودکان مبتال به ســندروم 

داون رقم بزنند.
برگزاری همایش »آسمان نیلی« در زیر آسمان نیلی شهر گنبدهای 
فیروزه ای، حکایت از نگاهی متفاوت به کودکان مبتال به سندروم 
داون داشت. درست در روزهایی که بوی بهار در شهر پیچیده است 
این کودکان و نوجوانان که در بهار زندگی خود در پی کسب تجربه 
و مهارت و توانمندی هستند گرد هم آمدند تا روزی متفاوت را در 

کنار مردم شهر سپری کنند.
دســت اندرکاران اجرای این رویداد از قاری قــرآن تا هنرمندان، 
کودکان و نوجوانانی بودند که با نگاه های مهربان خود و دســتان 
توانمندشــان یک بار دیگــر به ما یــادآوری می کردنــد که »ما 

می توانیم«.
ایــن همایــش از بخش های متنوعی تشــکیل شــده بــود که 
میهمانان اصلی آن کودکان و نوجوانان درگیر با ســندروم داون و 
خانواده هایشــان بودند. برگزاری این رویــداد در فضای باز میدان 
نقش جهان سبب شد تا رهگذران نیز به تماشای این برنامه مفرح 

بنشینند.
یکی از جذاب ترین بخش های این برنامه حضور امید نورافکن بازیکن 
تیم فوتبال ســپاهان بود. او با دریافت شال انجمن آسمان نیلی به 
عنوان سفیر این انجمن انتخاب شد تا در کنار کودکان و نوجوانان 

مبتال به سندروم داون قرار بگیرد.
وی در این مراسم اظهار کرد: خوشحالم که امروز در جمع صمیمی 
شــما هســتم. امروز از هنرنمایی شــما عزیزان احساساتی شدم. 
امیدوارم که همه ما در کنار هم بتوانیم به این قشر از جامعه کمک 

کنیم.
نزهت احمدی مدیرعامل انجمن خیریه آســمان نیلی نیز درباره 
برگــزاری این همایــش و فعالیت هــای این انجمــن اظهار کرد: 

فعالیت های اولیه انجمن آسمان نیلی از ۱۰ سال پیش شروع شد.
وی افزود: این انجمن خیریه در پی شــناخت مشکالت افراد مبتال 
به سندروم داون و کمبود فضاهای آموزشی برای این قشر، با هدف 

رسیدگی بهتر و آموزش موثرتر وارد میدان عمل شد.
وی بیان کرد: یکی از اهداف ما مداخله به موقع در آموزش این افراد 
است؛ به طوری که به توانمندسازی آنها کمک کنیم. معتقدیم اگر 
رسیدگی به هنگام صورت گیرد این کودکان زندگی عادی خواهند 
داشــت و می توانند هم پای دیگر مردم استعدادهای خود را کشف 

کنند و بروز دهند، مهارت یاد بگیرند و در جامعه زندگی کنند.
وی خاطرنشان کرد: گاهی مردم نگاه نامناسبی به این افراد دارند، 
به علت همین نگاه، خانواده ها آنها را پنهان می کنند و فرصت حضور 
این کودکان و نوجوانان در جامعه فراهم نمی شود. برخی مراکز نیز 
بدون تخصص الزم آموزش های اشتباه به این افراد می دهند اما ما به 
صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنیم و مهارت های الزم 

را بر اساس دانش و تجربه به این کودکان آموزش می دهیم.
احمدی بیان کرد: نکته مهم دیگر فرهنگ سازی است. کودکان و 
نوجوانان مبتال به ســندروم داون مهربان و با اخالق هستند. آن ها 
چیزی از دیگر بچه ها کم ندارند و نگاه جامعه باید به آنها تغییر کند 
و در این میان رســانه ها نقش مهمی دارند. هدف از برگزاری این 
همایش و رویدادهای مشابه در فضای باز این است که این افراد در 
کنار مردم و دیگر افراد جامعه قرار بگیرند و دیده شوند.وی با اشاره 
به همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
در برگزاری این همایش گفت: از زمان تشکیل انجمن خیریه آسمان 
نیلی هرگاه نیاز به کمک داشتیم از حمایت های شهرداری اصفهان 
بهره مند شدیم و آنها نیز آنچه در توان داشتند برای پیشبرد اهداف 
ما به کار بردند.مدیرعامل انجمن آسمان نیلی خطاب به کودکان و 
خانواده های حاضر در این مراسم خاطرنشان کرد: امروز بعد از دو 
ســال وقفه در کنار هم قرار گرفتیم تا روزی شاد را رقم بزنیم. شما 
صمیمانه تالش می کنید تا استعدادهای خود را بروز دهید، ما نیز 
تالش می کنیم تا قدمی هرچند کوچک را برای رفاه حال شــما و 

فرزندان عزیزتان برداریم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای طرح 
»بازارس« در بازارهای 

روز کوثر

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار 
و ســاماندهی مشاغل شــهری شهرداری 
اصفهان گفت: در آستانه فرارسیدن سال 
نو و به منظور رســیدگی هرچــه بهتر به 
مشکالت مراجعه کنندگان فروشگاه های 
کوثر، ســازه هایی با شــکل عالمت سؤال 
و باعنوان »بازارس« در این فروشــگاه ها 
نصب و بازرس این سازمان در آنجا مستقر 

شده است.
 امیرحســین ماه آورپــور بــا تاکیــد بر 
اهمیــت ارتقــای کیفیــت کاالهــای 
عرضه شــده در بازارهای کوثــر، تصریح 

کــرد: در هــر کــدام از فروشــگاه های 
کوثــر، ناظــران بهداشــت و شــبکه 
دامپزشکی مســتقر هســتند و کاالهای 
 پروتئینــی و مــوارد بهداشــتی را رصد 

می کنند. 
او ادامه داد: در آســتانه فرارســیدن سال 
نو و به منظور رســیدگی هر چــه بهتر به 
مشکالت مراجعه کنندگان فروشگاه های 
کوثر، سازه هایی با شــکل عالمت سؤال با 
عنوان »بازارس« در این فروشگاه ها نصب 
و بازرس سازمان در آنها مستقر شده است.

 او با بیان این که بازارهای روز کوثر زیر نظر 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری همواره بر شهروندمداری و 
عرضه کاالهای باکیفیت و مناسب تاکید 
دارند و روزانه قیمت گذاری کاالها با نظارت 
ناظران و بازرسان کنترل می شود، افزود: 
چنان چه شهروندان درخصوص نحوه ارائه 
یا نرخ کاالها در این فروشگاه ها شکایت و 
یا پیشنهادی داشته باشــند، می توانند با 
مراجعه به بازرس مستقر در بازار یا از طریق 
تماس با شماره تلفن های ۴- ۳۲۶۸۳۶۰۱ 
موضوع در میان بگذارند تا در اســرع وقت 

پیگیری های الزم انجام شود.

گزارش ویژه

طی مراسمی با حضور رئیس دفتر تبلیغات اسالمی انجام گرفت:

رونمایی از کتاب 
»پرسمان کارآمدی نظام اسالمی« در اصفهان

 در مراســمی با حضور رئیس دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان، از کتاب »پرسمان کارآمدی 
نظام اسالمی« رونمایی شد. حجت االسالم و 
المسلمین محمد علیجانی، رئیس نمایندگی 
مرکز ملّی پاسخگویی به ســؤاالت دینی در 
اصفهان در مراسم رونمایی از کتاب »پرسمان 
کارآمدی نظام اســالمی«، اظهار داشت: در 
دیدار مدیران دفتر تبلیغات اســالمی با مقام 
معظم رهبری در سال ۱۳۹۷، ایشان بر ضرورت 
تبیین، انتشــار و عرضه کتاب هایی با موضوع 
پاسخ به شبهات فکری و دینی جوانان تأکید 

کردند و آن را یکی از کارهای واجب دانستند.
 وی افزود: نمایندگی مرکز ملی پاســخگویی 
به سؤاالت دینی، اولین کتاب خود را در سال 
۱۳۹۶ با موضوع »پرسمان قرآن کریم« منتشر 
کرد. عقبه این کار نیز بانک سؤاالتی بود که در 
مرکز ایجاد شد. کتاب »پرسمان کارآمدی نظام 
اسالمی« پنجمین اثری است که در مرکز ملی 

پاسخگویی به سؤاالت دینی منتشر می شود.
 رئیس نمایندگی مرکز ملّی پاســخگویی به 
سؤاالت دینی در اصفهان اضافه کرد: یکی از 
کارهایی که در قالب فرآوری بانک ســؤاالت 
انجام می شود، تهیه ویژه نامه بوده که تاکنون 
حدود ۱۲ ویژه نامه منتشــر شده است. اولین 
ویژه نامه ای که در سال جاری منتشر شد، »به 
رنگ مادر« نام داشــت که به مناسبت والدت 
حضرت زهرا )س( در قالب ۲۰ سؤال و چهار 
موضوع اخالق، کالم، مشــاوره و فقه و احکام 
تهیه شــد. دومین ویژه نامه نیز »فجر انقالب 
اسالمی« نام دارد که در قالب ۲۱ سؤال منتشر 
شد. سومین ویژه نامه »روز جوان« به مناسبت 
والدت حضرت علی اکبر )ع( در قالب ۲۴ سؤال 

منتشرمی شود.
 وی ادامه داد: »پرســمان اخالق همسایه«، 
»پرســمان عرفان های نوظهور« و »پرسمان 
دعا و نیایش« نیز از کارهای جدیدی به شمار 

می رود که قرار است در مرکز منتشر شود. در 
قسمت دیگری از این جلسه، حجت االسالم و 
المسلمین عبدالرسول احمدیان، رئیس دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان، اظهار داشت: مقام 
معظم رهبری در دیدار با مدیران دفتر تبلیغات 
اسالمی در سال ۱۳۹۶ فرمودند »شـما بایـد 
غنـای فکـری در مجموعه های فعـال کشـور 
ایجـاد کنیـد، ایـن بـه عهـده شـما اسـت و 
بایـد دنبـال کنید.« این نشان دهنده نگاه بلند 
ایشان نسبت به دفتر تبلیغات اسالمی است و 
اینکه ما چقدر با این نگاه فاصله داریم و باید برای 
آن برنامه ریزی کنیم. ایشان همچنین به مرکز 
ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی اشاره کرده و 
فرمودند سؤالی که یک نفر دارد، سؤال تعداد 
زیادی از افراد اســت و باید برای آن تدبیری 

اندیشید.
 وی افزود: تجربه چند ساله من نشان می دهد 
که برنامه ریزی برای آینده باید از همین گرد هم 

آمدن ها شروع شود و در این خصوص نمی توان 
از نهادهای باالدستی انتظاری داشت. قبل از 
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت 
پاسخگویی به سؤاالت و شبهات دینی، این کار 
در نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت 
دینی کلید خورد و باید با قوت بیشــتر ادامه 

پیدا کند.
 رئیس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان بیان 
کرد: این سؤال را باید از خودمان بپرسیم که 
آیا با انتشار کتاب از ســؤاالت، انتظاری که از 
دفتر تبلیغات اسالمی در خصوص پاسخگویی 
به سؤاالت و شبهات دینی وجود دارد، برآورده 
می شــود یا خیر و این موضوعی است که باید 
آسیب شناســی شود. متوقف شــدن در این 
موضع، درجا زدن خواهد بــود و باید طرح و 

برنامه ای ارائه داد که ما را به هدف برساند.
وی ادامه داد: دفتر تبلیغات اســالمی به دلیل 
تنوع اقدامات و تخصص هایــی که در یک جا 

جمع شده، فرصتی بی نظیر است، ولی اگر آن 
را جدا و تکه تکه کنیم، مزیتی نخواهد داشت، 
بلکه مزیت رقابتی آن، تجمیع امکانات در کنار 
یکدیگر است. باید ظرفیت های خود را بشناسیم 

تا بتوانیم طرح و برنامه ای متفاوت ارائه دهیم.

 دشمن از وضعیت کشــور تصویرسازی غلط 
ایجاد می کند

 حجت االســالم و المســلمین امیر صالحی، 
نویســنده کتاب »پرســمان کارآمدی نظام 
اسالمی« نیز در این مراسم، اظهار داشت: کار 
تألیف این کتاب، دو ســال قبل آغاز و سؤاالت 
فرآوری شــد. البته در این عرصه، ســؤاالت 
کمتری وجود داشت و پشــتوانه این کار نیز 
برنامه »نقشه راه« در رادیو اصفهان بود که به 
مناســبت دهه فجر، به بیان رشد و پیشرفت 

کشور در عرصه های مختلف می پرداخت.
 وی افزود: بــا توجه به لــزوم جذابیت متون 
مکتوب، یک سری تصاویر و آمار به مطالب کتاب 
اضافه شده بود، ولی با توجه به محدودیت هایی 
که در چاپ وجود داشت و باعث کاهش کیفیت 
تصاویر می شــد، بخش مربوط بــه تصاویر و 
نمودارها حذف شد. نویسنده کتاب »پرسمان 
کارآمدی نظام اســالمی ادامه داد: این کتاب، 
سه بخش عمده دارد که شامل سؤاالت مربوط 
به حکومت اســالمی، والیت فقیه و کارآمدی 
نظام اسالمی است و سعی شده پربسامدترین 
سؤاالت با زبانی ساده پاسخ داده شود. اگرچه 
از حکومت اسالمی و والیت فقیه زیاد صحبت 
می شود، ولی کار فکری و اعتقادی چندانی در 
این خصوص انجام نشده است. دشمن تالش 
می کند تا تصویرسازی غلطی از وضعیت کشور 
ایجاد کند و باید به لحاظ فکری و اعتقادی، به 
سؤاالت مربوط به انقالب اسالمی که حتی برای 
طالب و اهالی جبهه انقالب نیز مطرح اســت، 

پاسخ داد.



رئیس سـازمان میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
شاهین شـهر و میمـه از نخسـتین فرصت بازدیـد عالقه مندان و 
دوسـتداران میـراث فرهنگـی و کهـن از پایاب قنـات جهانی 

مزدآبـاد میمـه در ایام نـوروز، خبر داد.
جـواد چهراضـی بـا بیـان اینکـه قدمـت قنات مـزد آبـاد میمه 
قنات هـا  کـرد:  اظهـار  اسـت،  منتسـب  اسـالم  از  پیـش  بـه 
نمـادی از مهندسـی ایرانـی برای تشـریح اندیشـه و تمهیدات 
نیاکانمـان بـرای بهره بـرداری از آب های زیر زمینـی و مقابله 
بـا شـرایط سـخت اقلیمـی اسـت. در نـوروز ۱۴۰۱ نخسـتین 
امـکان بازدیـد از پایـاب قنـات جهانـی مـزد آبـاد میمـه برای 
عالقه منـدان گردشـگران و میراث دوسـتان مهیا شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکه ایـن قنات در یونسـکو به ثبـت جهانی 
رسـیده اسـت، افزود: شـاخصه خاص و منحصر بـه فرد قنات 

مزدآبـاد بـرای ثبت جهانی در یونسـکو وجود سـد زیرزمینی 
در ایـن قنـات اسـت و بـا توجـه بـه واقـع شـدن این قنـات در 
محـور مواصالتـی شـمال بـه جنـوب بـا فراهـم شـدن امـکان 
میمـه  قنـات در بخـش  ایـن  پایـاب  از  بازدیـد گردشـگران 
می توانـد تحـول شـگرفی را در بخـش اقتصـاد گردشـگری 

و صنعـت توریسـم بـرای ایـن منطقـه ایجـاد کند.
رئیـس سـازمان میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
قنـات  قنـات مزدآبـاد میمـه را دومیـن  شاهین شـهر و میمـه 
کهـن ایرانـی بـا ۱۸ کیلومتـر طـول و ۷۰ متـر عمـق مادرچـاه 
دانسـت و افـزود: قنـات مزدآبـاد میمه با خـروش رودخانه ای 
در زیـر زمیـن و دیواره هـای آهکـی متبلـور و سـنگواره های 
همـدان  علی صـدر  غـار  شـبیه  اسـتاالگتیت  و  اسـتاالگمیت 

است.

و  شــعبانیه  اعیــاد  مناســبت  بــه 
ســعادت  بــا  میــالد  ســالروز 
حضــرت علــی اکبــر )ع(، همزمان 
ــرداران  ــان س ــهدا، یادم ــا روز ش ب
شــهید دارالمؤمنیــن کاشــان در 
بــرگ  از« ۱۰۰  طــرح  ششــمین 

خدمــت » رونمایــی شــد.
کاشــان  شهرســتان  شــهردار 
یادمــان  از  رونمایــی  آییــن  در 
کــرد:  بیــان  شــهید  ســرداران 
برنامه هــای  از  برخــورداری 
فرهنگــی ایثــار و شــهادت جــز 

اســت. بــوده  هــا  الویــت 
حســن بخشــنده بــا طــرح ایــن 
ســئوال کــه چــرا شــهری بــا ۱۸۰۰ 
و  مقــدس  دفــاع  دوران  شــهید 
هــزارن جانبــاز و ایثارگــر چــرا 
بــه  مزیــن  مــا  شــهری  ورودی 
نباشــد،  عزیــزان  ایــن  تندیــس 
و  طراحــی  در  کــرد:  تصریــح 
ــرات  ــا از نظ ــن المان ه ــاخت ای س
وکارشناســان و طراحــان مختلــف 
بهــره گرفتــه کــه عــالوه بــر اینکــه 
روح »ایثــار و شــهادت« نمــادی از 
ــهر  ــنتی »ش ــوش س ــاری نق » معم
کاشــان در آن شــاهد باشــیم در 
ــغ  ــاری بال ــه اعتب ــت ک ــه گف ادم
بــر ده میلیــارد ریــال هزینــه صــرف 

ــده. ش
ــالش  ــا ت ــت ب ــزود: در نهای وی اف
ســازمان  مدیریــت  و  مســتمر 

ســیما منظــر ایــن تصاویــر قبــل 
فرارســیدن نــوروز ۱۴۰۱ رونمایــی 
ــه ۳۰  ــهدا ک ــان ش ــن یادم ــد، ای ش
عــدد کــه هــر اِلمــان شــامل ۳ 
تصویــر از شــهیدان کــه در روز 
ــه اتمــام  شــهید نامگــذاری شــده ب

ــد. برس
نــگاه  شــهردار کاشــان گفــت: 
مدیریــت شــهری در ایــن دوره 
شــهادت  و  ایثــار  حــوزه  بــه 
ــای  ــه برنامه ه ــژه ب ــگاه وی ــیار ن بس
فرهنگــی شــهر کاشــان اســت.

رئیــس  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
شــورای اســالمی شــهر کاشــان 
بــا ذکــر ســخنی ازمقــام معظــم 
رهبــری کــه تمــام مشــکالت ایــن 
جامعــه ایــن اســت کــه از اســالم و 

شــده ایم. دور  قــرآن 
علــی هاشــمی طاهــری گفــت: 
بــر  کاشــان  شهرســتان  چهــره 
گرفتــه از اخالقیــات وآرمــان های 
ــا بایســتی اهــداف  شــهدا اســت م
خــود را در جامعــه جــاری کنیــم.

کاشــان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پایتخــت نهــج البالغــه هســت، 
هیــچ  کــه  دارد  تأســف  جــای 
البالغــه  نهــج  بــرای  کاری 
بــا  شــهر  شــورای  و  نکرده ایــم 
ــا  ــه ارزش ه ــی ب ــدگاه و نگرش دی
یکــی از اهدافــش ایــن اســت کــه 

شــود. شــهدایی  شــهر  کالبــد 

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شاهین شهر و میمه خبر داد:

قنات مزدآباد میمه؛ پذیرای گردشگران نوروزی
به مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت علی اکبر )ع( 

انجام شد؛

رونمایی از یادمان سرداران شهید 
دارالمؤمنین کاشان

امام جمعه گلپایگان خواستار شد:

تأمین نهاده های دامی
لطمات  از  تأسف  ابراز  با  گلپایگان  امام جمعه 
وارد شده بر دامداران و کشاورزان کشور به ویژه 
نادرست  مدیریت  دلیل  به  گلپایگان  شهرستان 
نهاده های دامی، خواستار توجه مسئوالن به این 
موضوع با در نظر گرفتن تخلفات روی داده شد.

حجت االسالم محمدتقی کرامتی با اشاره به اینکه 
بخش زیادی از فعالیت مردم این منطقه دامداری 
است، اظهار کرد: خوشبختانه درگذشته با توجه 
به وجود دام های این منطقه، ۶۰ هزار دام داشتیم، 
اما در سال های اخیر به دلیل نبود نهاده های دامی 
و کمبودها و نیازهای اصلی کشاورزان این آمار 

کاهش چشمگیر یافته است.
وی با بیان اینکه منطقه گلپایگان استعداد و زمینه 
رشد کشاورزی و صنعتی را دارد، تصریح کرد: 
ویژه  عنایت  زمینه  این  در  مسئوالن  امیدواریم 
به  شرایط  اخیر  سال  چند  در  اما  باشند،  داشته 
شکلی پیش رفته که دامداران و کشاورزان بسیار 
آسیب دیده اند و این رفتار و تعامل برای تأمین 

نهاده های دامی نگران کننده است.
برای  را  دام  خوراک  و  نهاده ها  تأمین  کرامتی 
کرد:  تصریح  و  دانست  مهم  بسیار  دامداران 
متأسفانه در چند سال اخیر و سال گذشته کل 
کشور گرفتار این مشکل شد، به همین منظور 
روبرو  جدی  مشکل  با  کشاورزان  و  دامداران 
هستند و تأمین علوفه برای دامداران بسیار مهم 
دام ها  از  بسیاری  نبود خوراک،  دلیل  به  است. 
با  متأسفانه  امروز  و  از موعد ذبح شدند  زودتر 
مشکل تأمین گوشت قرمز در بازار روبرو هستیم 
نبود مدیریت و  این مشکل  از دالیل  که یکی 

تأمین خوراک برای دامداران است.
در  متأسفانه  کرد:  تأکید  گلپایگان  امام جمعه 
گلپایگان  در  تخلفات  برخی  شاهد  مدت  این 
در سیستم دولتی بودیم که سازمان های مرتبط 

وظیفه تأمین نهاده ها را دارند و این تخلفات را 
انجام دادند، به طوری که همین امر سبب شد تا 
به دامداران  میلیارد تومان  به ارزش ۷  ۹۰۰ دام 
افرادی که تخلفات  خسارت بزند، خوشبختانه 
دستگیر  و  شناسایی  دادستانی  توسط  داشتند، 
شده اند که امیدواریم با برخورد قاطع مسئوالن 
قضایی و اجرایی دیگر شاهد چنین تخلفات و 

تلفات در سطح شهرستان نباشیم.
وی یادآور شد: برخی از افراد به دلیل عدم توزیع 
مناسب و تخلفات گسترده در تأمین نهاده های 
دام در کشور دستگیر شدند، اما آثار آسیب این 
خسارت همچنان در کشور موجود است، دولت 
باید این مشکل را به شکلی حل کنند، تا دامداران 
گلپایگان  ظرفیت  نبینند.  آسیب  این  از  بیش 
کشاورزی و دامداری است، اما مردم از توزیع 
ناراضی  شهرستان  در  دامی  نهاده های  ناعادالنه 
با  مربوط  اداره  که  داریم  درخواست  هستند، 
نیست،  دامدارانی که کار سختی هم  شناسایی 

توزیع عادالنه نهاده های دامی را انجام دهند.
کرامتی خاطرنشان کرد: تأمین نهاده های دامی به 
میزان الزم اهمیت ویژه دارد که کمبود یا نبود 
آن به طور مستقیم بر زنجیره غذایی انسان ها و به 
طور مشخص بر تأمین گوشت و مواد پروتئینی 
تأثیر می گذارد موضوعی که در سال های اخیر 
با افزایش قیمت گوشت، نوسانات زیادی را بر 
است.  کرده  تحمیل  مردم  غذایی  سبد  و  بازار 
محصوالت  و  دانه ها  انواع  از  استفاده  بنابراین 
در  تغذیه  روز  علم  از  استفاده  جایگزین، 
شرکت های دانش بنیان در کنار صنعت می تواند 
تا حدی این مشکالت را کمتر کند، امیدواریم 
مسئوالن در این زمینه گام مؤثری را بردارند تا 
سطح  در  مشکالتی  چنین  تکرار  شاهد  دیگر 

کشور نباشیم.

نماینده مردم مبارکه در مجلس:

پتاسیل صنعت و دانشگاه باید در شهرستان در کنار هم قرار بگیرد
قائــم مقــام دانشــگاه، مســئول نهــاد رهبــری دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهــان، 
رئیــس ســازمان بســیج اســاتید اســتان و رئیــس دانشــگاه آزاد مبارکــه و رئیــس جدیــد 
دانشــگاه مجلســی بــا پرویــن صالحــی، نماینــده مــردم شهرســتان مبارکــه در مجلــس 
ــی  ــه و مجلس ــگاه آزاد مبارک ــائل دانش ــوص مس ــدار و در خص ــالمی دی ــورای اس ش

ــد. ــو کردن گفت وگ
ــیل  ــت: پتانس ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــتان مبارک ــردم شهرس ــده م نماین
دانشــگاه آزاد در شهرســتان خــوب اســت کــه بــا حمایــت مســئوالن اســتان در آینــده 

نزدیــک بتوانیــم از ایــن پتانســیل نهایــت اســتفاده را انجــام دهیــم.
صالحــی بــا بیــان اینکــه مشــکالت زیــادی در دانشــگاه آزاد مبارکــه داشــتیم کــه بــا 
حضــور رئیــس جدیــد، مشــکالت یکی یکــی حــل شــد و رونــد قانونــی خــود را طــی 
ــی بعــدی مــا دانشــگاه مجلســی اســت کــه ایــن دانشــگاه  کــرد، اظهــار کــرد: نگران

ــا  ــود ام ــه ب ــتان مبارک ــی در شهرس ــب مهم ــک قط ــجو ی ــزار دانش ــج ه ــا پن روزی ب
متأســفانه مشــکالت ایــن واحــد بســیار زیــاد شــد و امــروز دیگــر دانشــجویی نــدارد 
امــا بــا ایجــاد طــرح ملــی بــذر امیدواریــم مشــکالت ایــن مجموعــه هــم حــل شــود.

وی افــزود: یکــی از مشــکالت مهــم کشــور تأمیــن بــذر بومــی اســت، رهبــر انقــالب 
ــع  ــا رف ــه ب ــت ک ــن اس ــالش ای ــام ت ــد و تم ــت دارن ــر مثب ــذر نظ ــی ب ــرح مل ــه ط ب
مشــکالت ســر راه و پیشــرفت ایــن طــرح بتوانیــم کشــور را در ایــن زمینــه خودکفــا 

ــم. ــم بزنی ــر معظــم انقــالب رق ــم و شــادی را در دل رهب کنی
نماینــده مبارکــه بــا توضیــح اینکــه از ابتــدا روی ایــن طــرح نظــر ویــژه داشــتم و تمــام 
تــالش را در ســطح اســتان و کشــور بــرای پیشــرفت ایــن پــروژه انجــام می دهــم؛ بیــان 
ــرای کاشــت  ــت خــوب آب وخــاک مجلســی ب ــن طــرح از وضعی کــرد: مجــری ای
انــواع بــذر خبــر داد؛ زمانــی کــه خداونــد آب وخــاک مناســب را در ایــن منطقــه قــرار 

داده اســت، مــا بایــد بــا اســتفاده از پتانســیل صنایــع از ایــن طــرح نهایــت اســتفاده را 
. یم ببر

ــزات  ــا دو ویژگــی کارگاه هــا و تجهی وی تصریــح کــرد: دانشــگاه آزاد مجلســی ب
فنــی و طــرح ملــی بــذر جایــگاه ویــژه ای در شهرســتان و اســتان دارد و بــا هماهنگــی 
بــا مدیرعامــل برخــی از صنایــع شهرســتان قــرار شــد کــه از ایــن طرح هــا حمایــت 

شــود.
صالحــی خاطرنشــان کــرد: پتانســیل صنعــت و دانشــگاه بایــد در شهرســتان در کنــار 
ــود؛  ــع ش ــور رف ــی کش ــتان و حت ــتان و اس ــکالت شهرس ــا مش ــرد ت ــرار بگی ــم ق ه
تســهیالت ایــن مجموعــه را در تهــران پیگیــری کردیــم و تمــام تــالش را می کنیــم تــا 
بــا اجــرای موفــق طــرح ملــی بــذر دانشــگاه مجلســی، یــک گــزارش کاملــی خدمــت 
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جانشـین رییـس سـتاد اجرایـی خدمـات سـفر شـهر اصفهـان از جزییـات 
اقدامـات ایـن سـتاد در آسـتانه نـوروز ۱۴۰۱ خبـر داد و گفـت: ایـن سـتاد بـا 
تشـکیل ۱۰ کمیتـه و تعریـف ۷ مسـوولیت نسـبت بـه سـاماندهی و مدیریت 

ورود گردشـگران بـه شـهر اصفهـان درحـال فعالیـت اسـت.
مهدی بقایی دراینباره توضیح داد: سـتاد اجرایی خدمات سـفر، امسال نسبت 
به سـال های گذشـته کمـی دیرتر فعالیت خود را در اسـتان و به دنبـال آن در 
شـهر اصفهان آغاز کرد و به همین دلیل همکاران ما با سـرعت و پشـتکاری 

چشـمگیر تالش کردند تا در این زمینه به وضعیت مطلوب برسـیم.
او بـا اشـاره بـه توقـف یکـی دوسـاله در روند اسـکان گردشـگران نـوروزی 
در شـهر اصفهـان، گفـت: معمـوالً در ماه هـای مهـر و آبـان فراخـوان منـازل 
اسـتیجاری بـه همشـهریان داده می شـود کـه امسـال هماهنگـی ایـن موضوع 
نیـز بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کرونـا، دچـار وقفه بـود و پس از تشـکیل سـتاد 
خدمـات سـفر، تـالش شـد برنامه ریزی آن، با سـرعت بیشـتری انجام شـود.

جانشـین رییـس سـتاد اجرایـی خدمـات سـفر شـهر اصفهـان از تشـکیل ۱۰ 
کمیتـه و تعریـف ۷ مسـوولیت در ایـن سـتاد خبـر داد و تاکید کـرد: یکی از 

این کمیته ها شـامل کمیته اسـکان اسـت کـه در ابتدا هتل هـا و مهمان پذیرها 
را در اولویـت قـرار داده و بعـد از آن، مـدارس آمـوزش و پـرورش، منـازل 
اسـتیجاری، ورزشـگاه ها و کمپ روباز باغ فدک را برای اسـتفاده مسـافران 

و گردشـگران مدنظـر قرار داده اسـت.
او اضافـه کـرد: دو کمـپ روباز دیگر هم تجهیز و آماده سـازی شـده که در 
صـورت نیـاز و افزایـش تعداد مسـافرا، ن پیش بینی شـده بـه چرخه کمپ ها 

شوند. اضافه 
بقایـی بـا بیان اینکـه پیش بینی می شـود تعداد مسـافران نـوروزی در اصفهان 
بـه تعـداد 2۰۰ هـزار نفـر شـب خواب در هـر یـک از شـبهای نـوروز برسـد، 
افـزود: ۶ سـتاد هدایت در ورودی های شـهر آماده هسـتند کـه راهنمایی های 

الزم را به سـمع و نظر گردشـگران برسـانند.
وی اطـالع رسـانی را یکـی از کمیته هـای مهـم ایـن سـتاد دانسـت و تاکیـد 
کرد: کمیته اطالع رسـانی، امسـال چاپ بروشور و نقشـه کاغذی را با هدف 
صرفه جویـی در مصـرف کاغـذ، مدیریـت هزینه ها و پیشـگیری از رد و بدل 
شـدن اشـیای فیزیکـی، تقریبـاً به صفر رسـانده و به جـای آن، اطالع رسـانی 

خـود را بـه صـورت کاماًل مجـازی به گردشـگران ارائـه می کند.
بقایـی ادامـه داد: امسـال تـالش شـده تـا بتوانیم بـا اسـتفاده از یک نـرم افزار، 
همشـهریان و گردشـگران را از همه وقایع، برنامه ها، مسـیرهای گردشـگری 

و... مطلـع کنیم.
او از ایجـاد ۷ مـکان شـناخته شـده در شـهر بـه منظـور اجـرای برنامه هـای 
فرهنگـی، تفریحـی و ورزشـی خبر داد و گفـت: در زمینه اجـرای برنامه های 
فرهنگـی و تفریحـی از اجـرای برنامه های خرد فاصله گرفته ایـم و ۷ مکان را 
بـا توجـه بـه ذائقه مخاطبـان و گردشـگران برای اجـرای این برنامه هـا در نظر 
گرفته ایـم. ایـن مکان ها شـامل بـاغ غدیر به عنـوان محور سـرگرمی، ورزش 
و تفریـح، میـدان امـام )ره( و کوه صفه به منظور اجـرای فعالیت های خانواده 
محـور و رویدادهـای شـبانه، میـدان امام علـی )ع( محور برنامه هـای تاریخی 
بـا تاکیـد بـر اصفهـان قدیـم و معرفـی آداب و رسـوم اصیـل و...، گلسـتان 
شـهدا، تخـت فـوالد و نـاژوان بـه عنـوان محـل برپایـی تفریحـات طبیعـی و 
گردشـگری طبیعـت و بـاغ فـدک به عنـوان مکانی بـرای اجـرای برنامه های 

گردشـگرمحور خواهـد بود.

بقایـی در ادامـه از همـکاری بین دسـتگاهی بـه عنـوان یک ویژگی شـاخص 
در سـتاد اجرایـی خدمات سـفر شـهر اصفهان یاد کـرد و افزود: خوشـبختانه 
این سـتاد سالهاسـت که با همگرایی و تعامل سـازنده با همه ارگان ها فعالیت 

کـرده و تنها مربوط به شـهرداری اصفهان نیسـت.
او از اقدامـات معاونـت خدمات شـهری شـهرداری اصفهان در آسـتانه سـال 
نـو نیـز یـاد کـرد و توضیـح داد: این معاونت خدمـات خـود را در بخش های 
مختلفـی از جملـه نظافـت و پاکیزگی شـهر در دسـتور کار قرار داده اسـت، 
چنانکـه در چهـار جمعـه منتهـی به سـال در کلیـه مناطق شـهر، خانـه تکانی 
کلـی انجـام داده کـه شـامل رنـگ آمیـزی جـداول و نرده هـا، غبارروبـی، 

اصـالح عیـوب مبلمـان و تجهیـزات شـهری و... بوده اسـت.
او ادامه داد: اقدامات سـازمان زیباسـازی نیز در روزهای پایانی سـال در حال 
اجراسـت که شـامل تهیـه و نصب 25 اثـر از هنرمندان اصفهانـی در 25 نقطه 
شـهر، اجـرای 2۶ نـوع دیوارنـگاره بـا نـام نیمـه پنهان مـاه، اجرایتم شـهری با 
فضـای بهاری و نصب المان های سـاعت با شـعار »اصفهان بـه وقت زندگی« 

اسـت که امیدواریم موجب لذت شـهروندان و گردشـگران شـود.

جانشین رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:

 اصفهان مهیای میزبانی از گردشگران نوروزی است



The governor-general of Teh-
ran province announced that 
360 idle production units 
have been revived in the prov-
ince during the current Iranian 
calendar year (ends on March 
20).
Mohsen Mansouri made 
the remarks while visiting 
Shams-Abad Industrial Park, 
that according to the official, 
is Tehran’s and Iran’s largest 
industrial park and enjoys 
high capacities in different 
economic and industrial ar-
eas.
In terms of job creation in 
the province, Mansouri said: 
“The job commitment that 
the government had set for 
the province this year was to 
create jobs for 96,000 people, 
which has been created for 
104,000 people so far, and in 

fact we fulfilled more than 100 
percent of our commitment.”
As announced last week by 
the head of Iran Small Indus-
tries and Industrial Parks Or-
ganization (ISIPO), over 1,900 
idle industrial units have been 
revived in the industrial parks 
and zones of the country in 
the current Iranian calendar 
year.
Ali Rasoulian also said the 
number of idle units is de-
creasing.
Referring to the high demand 
for investment in industrial 
parks and zones he said: “Giv-
en that the demand for invest-
ment in this filed is high, we 
seek to provide infrastructure 
such as water, electricity and 
gas for the companies so that 
the capabilities of these areas 
to attract investors will be de-

veloped.”
Of course, the important point 
is that the applicants must 
also complete the construc-
tion, install the machinery, 
obtain the operation and pro-
duction licenses within the 
framework of the obligations 
and within the legal period 
specified in the land use right 
contract, he added.
The official had previously 
said that the number of idle 
industrial units is hoped to 
reach 2,000 units by the end 
of the present year.
The ISIPO head had also an-
nounced that 1,557 stagnant 
and semi-active units re-
turned to the production cycle 
in the industrial parks with a 
financing of 35 trillion rials 
(nearly $140 million), provid-
ing employment for 27,000 

people, in the last Iranian cal-
endar year.
With the aim of reactivating 
stagnant units or units that are 
operating below capacity, 900 
consultants from the private 
sector and knowledge-based 
companies were selected in 
the form of industry clinics 
across the country to recog-
nize the weaknesses of these 
units, Rasoulian stated.
“Despite the two major chal-
lenges of sanctions and 
coronavirus pandemic, which 
imposed severe restrictions 
on the country, we tried to 
activate domestic capacities 
by turning to localizing the 
technology of manufacturing 
parts and equipment”, he 
added.
Sanctions have caused prob-
lems for financial exchang-
es and the export of goods 
to other countries, he said, 
adding, “The negative effects 
of coronavirus pandemic on 
various parts of the country, 
including industry, are not 
hidden from anyone, and the 
economic growth of some 
countries has reached below 
zero during this period.”
Iran is proud that despite 
these restrictions and pres-
sure from these two impor-
tant challenges, its industry 
has grown by more than sev-
en percent, according to the 
statistics and reports from 
various sectors, the official 
further highlighted.
Also, as announced by 

Deputy Industry, Mining, 
and Trade Minister Mehdi 
Sadeqi Niaraki, over 6,500 
new industrial units were 
established across the coun-
try during the past year 
which created jobs for over 
121,000 people.
Touching upon the Industry 
Ministry’s plans for the re-
alization of the motto of the 
current year which is named 
the year of “Production: sup-
port and the elimination of 
obstacles” by the Leader of 
the Islamic Revolution, the 
official has said: “In the year 
that has been dedicated to 
the production sector by the 
Leader of the revolution, the 
orientation of all government 
organizations and executive 
bodies should be towards 
supporting the country’s in-
dustrial and mining units.”
Niaraki pointed to a 40-per-
cent increase in the issuance 
of establishment licenses 
for industrial units in the 
previous year, saying: “The 
number of establishment 
licenses increased to more 
than 36,000 last year, which 
shows that people are en-
couraged to invest in the 
productive sectors.”
He also mentioned an 85-per-
cent rise in the allocation of 
land for establishing indus-
trial units across the country 
and noted that over 4,500 
hectares of land were handed 
over to applicants in the previ-
ous calendar year.

360 idle production units revived in Tehran province

Iran’s 9-month GDP 
growth at 4.1%: CBI
The Central Bank of Iran (CBI), 
in its latest report, has put the 
growth of the country’s Gross 
Domestic Product (GDP) in the 
first nine months of the current 
Iranian calendar year (March 
21-December 21, 2021) at 4.1 
percent.
According to the mentioned 
data, the figure was 3.4 percent 
without oil, IRIB reported.
The country’s GDP reached 35.1 
quadrillion rials (about $135 bil-
lion) in the third quarter of the 
current Iranian calendar year 
(September 23-December 21, 
2021) which is 5.7 percent more 
than the figure for the same pe-
riod in the previous year.
Based on the CBI data, the coun-
try’s GDP registered a 5.8-per-
cent rise in the mentioned three 
months with the oil excluded.
During the said period, with 
the exception of the agricul-
tural sector which experienced 
negative growth of 2.5 percent 
due to the drought and reduced 
crop production, other econom-
ic sectors, including oil, indus-
tries, and mining and services 
respectively grew by 5.4, 3.8, 
and 8.1 percent, respectively.
During the first nine months 
of the current year, the coun-
try’s services, Oil, industry and 
mining, and agriculture sectors 
also registered a value-added 
growth of 6.5, 11.7, 0.0, and 2.1 
percent, respectively, account-
ing for a share equal to 3.5, 0.9, 
0.0, and -0.3 percentage of the 
total economic growth in the 
said nine months.
According to the Statistical 
Center of Iran (SCI), Iran’s gross 
domestic product excluding oil 
grew 3.3 percent in the second 
quarter of the current Iranian 
calendar year (June 22 – Sep-
tember 22, 2021) compared to 
the same period last year. The 
figure including oil increased by 
4.2 percent.
The SCI put the average inflation 
rate in the twelve-month period 
ended on September 22, 2021, 
at 45.8 percent, while the unem-
ployment rate was 9.5 percent.

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

CBI puts Iran’s 
nine-month eco-
nomic growth at 
4 . 1 %
Iran’s economy, including oil ex-
ports, grew by 4.1 percent in the 
nine months to December 21, 
2021, against the similar period 
in 2016, according to figures 
released by the Central Bank of 
Iran (CBI) on Monday.
According to CBI statistics, the 
country’s economic growth, ex-
cluding crude exports, was 3.4 
percent during the said period, 
IRNA reported.
The figures said that Iran’s 
gross domestic product (GDP) 
reached 3,510 trillion rials dur-
ing the three months to Decem-
ber 21, 2021, indicating an in-
crease of 5.7 percent compared 
to corresponding figure for the 
similar period in 2020.

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

Bukan glazed 
bricks on display 
in National Muse-
um of Iran
An exhibition of the glazed 
bricks found in Bukan, north-
western province of West 
Azarbaijan Province, is under-
way in the National Museum of 
Iran in Tehran.
According to IRNA, 51 glazed 
bricks were discovered from 
Qalaichi Hill, an archaeological 
site situated 9km northwest of 
Bukan. An Iranian family ille-
gally took the glazed bricks to 
Chiasso in Switzerland in 1981.

Bandar Abbas Refin-
ery’s development 
project to complete 
fuel oil value chain
Bandar Abbas Refinery in South-
ern Iran is going to fully process 
fuel oil into products with higher 
added value including petroleum 
coke after the implementation of 
a development project designed 
by Iranian engineers and ex-
perts.
The official documents on the 
various aspects of the men-
tioned project were unveiled 
in a ceremony attended by Oil 
Minister Javad Oji and Managing 
Director of Bandar Abbas Refin-
ery Hashem Namvar on Tuesday 
at the place of the Oil Ministry in 
Tehran, Shana reported.
According to Namvar, the project 
was first supposed to be de-
signed and implemented by Jap-
anese engineers, however, after 
the implementation of the U.S. 
sanctions they withdrew from 
the project and now domestic 
engineers and experts have suc-
cessfully completed the project’s 
design.
The official noted that the major 
focus of the mentioned project 
is to produce high-quality petro-
leum coke as the end product, 
adding: “The quality of coke 
produced through the designed 
process has been confirmed 
during three stages of trial and 
testing at the Research Institute 
of Petroleum Industry.”
The project is divided into three 
sub-projects; The first step is 
to set up processing units for 
which the necessary permits 
have been obtained and a public 
call notice has also been issued, 
Namvar said.
According to him, the contractor 
for the first section of the project 
will be selected by the first quar-
ter of the next Iranian calendar 
year (begins on March 21).
He mentioned the second part of 
the project as ancillary services 
and facilities, while the third 
sub-project will be the construc-
tion of an oil production unit.
Noting that for the first time in the 
country a refinery is completely 
using the technical knowledge of 
domestic institutions for such a 
major project, the official added: 
“This project is 100 percent done 
by local experts and has turned 
the threat of sanctions into an 
opportunity.”
The head of Bandar Abbas re-
finery said the coke produced 
after the implementation of the 
mentioned project will be used 
to meet the demands inside the 
country and the surplus produc-
tion will also be exported.

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

Iranian automaker 
unveils first elec-
tric bus
Iran’s automaker Iran Khodro 
Company (IKCO) unveiled its 
first electric bus, the most pow-
erful vehicle of its type to have 
been developed domestically.
The eco-friendly vehicle, dubbed 
e-Atros and developed under 
a major IKCO business strate-
gy, uses the highest-capacity 
batteries ever developed in Iran 
— with a power of 350 kilowatt 
hours, ifpnews.com reported. 
With every battery charging, 
e-Atros will be able to travel 250 
kilometers.
It has an engine power of 475 
horsepower, and a total torque 
of 3,500 Newton meters. The ve-
hicle will be introduced to Iran’s 
civil transportation fleet next Ira-
nian year.
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The value of Iran’s non-oil trade with its neighbors 
stood at $46.245 billion during the first 11 months 
of the current Iranian calendar year (March 21, 
2021-February 19, 2022) to register a 42 percent 
increase year on year, the spokesman of the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration (IRICA) 
announced.
Rohollah Latifi put the weight of non-oil trade with 
the neighboring countries at 92,256,219 million 
tons in the said time span, stating that trade with the 
neighbors also increased by 22 percent in terms of 
weight, IRIB reported.
Latifi put the 11-month non-oil exports at 70.259 

million tons valued at $23.528 billion, with a 28-per-
cent rise in value and 13 percent growth in weight.
He said major export destinations of the Iranian 
non-oil goods were Iraq, Turkey, the United Arab 
Emirates (UAE), Afghanistan, and Pakistan followed 
by Oman, Russia, Azerbaijan, Turkmenistan, Arme-
nia, Kazakhstan, Kuwait, Qatar, Bahrain, and Saudi 
Arabia.
The official further noted that the Islamic Republic 
imported 21.996 million tons of non-oil commodi-
ties worth over $22.717 billion in the first 11 months 
of the present year, with a 62-percent growth in val-
ue and a 65-percent rise in weight year on year.

The United Arab Emirates was the top exporter to 
Iran in the said period, followed by Turkey, Russia, 
Iraq, and Oman, he stated.
Back in January, IRICA Head Alireza Moghadasi had 
put the value of Iran’s non-oil trade with its neigh-
bors at $36.8 billion for the first nine months of the 
current Iranian calendar year (March 21-December 
21, 2021), saying that the figure had registered a 42 
percent increase year on year.
Moghadasi put the weight of non-oil trade with the 
neighboring countries at 75 million tons in the said 
time span, stating that trade with the neighbors also 
increased by 18 percent in terms of weight.

Non-oil trade with neighbors up 42% in 11 months yr/yr

The value of export from Marka-
zi province, in the center of Iran, 
rose 39 percent during the first 11 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21, 2021-February 
19, 2022), from the same period of 
time in the past year, a provincial 
official announced.

Esmaeil Hosseini, the director-gen-
eral of the province’s customs de-
partment, said that 1.483 million 
tons of commodities worth $1.109 
billion were exported from the prov-
ince in the 11-month period.
“The goods were exported to 98 
countries, of which more than 80 

percent was to neighboring coun-
tries, the first five countries for 
which a lot of exports were made, 
Iraq ranks first, followed by Turkey, 
Afghanistan, Pakistan and Uzbeki-
stan”, the official stated.
He named light and heavy polyeth-
ylene, aluminum, food and beverag-
es, glass and crystal products, and 
steel sections as the major exported 
products.
Hosseini further announced that 
128,921 tons of commodities worth 
$446 million were imported from 49 
countries to the province in the first 
11 months of this year, rising 17 
percent as compared to the same 
period of time in the past year.
He named United Arab Emirates, 
Turkey, China, India, and South 
Korea as the main sources of im-
ports, and said, “Our main imports 
are factory raw materials, as well as 
machinery and parts, steel products 
and other raw materials.”
“About 99 percent of our import-
ed goods belong to manufacturing 
companies that use machinery, raw 
materials and parts”, he added.

As previously announced by the 
deputy head of Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRI-
CA), the value of Iran’s non-oil trade 
rose 38 percent during the first 11 
months of the current year.
Foroud Asgari said that Iran traded 
over 149.4 million tons of non-oil 
products worth $90 billion with 
other countries in the mentioned 
period.
He noted that the weight of trade 
in the mentioned period also grew 
by 12 percent in comparison to the 
figure for the previous year’s same 
11 months.
The official put the 11-month non-
oil exports at 112.658 million tons 
valued at $43.517 billion, with a 
40-percent rise in value and 10 per-
cent growth in weight.
The Islamic Republic imported 
36.777 million tons of non-oil 
commodities worth $46.577 billion 
in the first 11 months of the pres-
ent year, with a 36 percent growth 
in value and a 19 percent rise in 
weight year on year, according to 
the official.

Export from Markazi province increases 39 percent



Iran beaten 
by Bangladesh in 2022 Men’s AHF Cup

Iran national hockey team were de-
feated against Bangladesh 6-2 in the 
2022 Men’s AHF Cup on Tuesday.
Iran started the campaign with a 2-1 
win over Singapore but lost to Oman 
10-2 in Group B.
Iran will play Indonesia on Thursday.
Group A consists of Kazakhstan, Sri 
Lanka, Thailand and Uzbekistan.
The 2022 Men’s AHF Cup is the 

sixth edition of the Men’s AHF Cup, 
the quadrennial qualification tour-
nament for the Men’s Hockey Asia 
Cup organized by the Asian Hockey 
Federation.
The competition is being held at the 
GBK Hockey Field in Jakarta, Indone-
sia from March 11 to 20.
The top three teams qualify for the 
2022 Men’s Hockey Asia Cup.
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Steel ingot exports 
rise 19%
Iran exported over 6.642 mil-
lion tons of steel ingots dur-
ing the first 11 months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21, 2021-February 
19, 2022) which was 19 per-
cent more than the figure of 
the same period of time in the 
past year.
According to the Industry, 
Mining, and Trade Ministry 
data, Iranian producers also 
exported over 3.01 million 
tons of steel products includ-
ing sheets, rebars, studs, cor-
ners, beams in the mentioned 
period to register a 14-percent 
rise as well, IRNA reported.
Based on the mentioned data, 
steel ingot output in the previ-
ous year’s same period stood 
at 5.6 million tons, while the 
production of steel products 
was 2.64 million tons.
The export of sponge iron 
also increased by 20 percent 
during this 11-month period 
to reach 985,000 tons from 
819,000 tons in the previous 
year’s same 11 months.
As reported, the import of 
steel products and ingots in 
the mentioned 11 months 
were 650,000 tons and 5,000 
tons, respectively.
The imports of steel products 
fell 23 percent compared to 
the same period last year 
when Iran imported 847,000 
tons of products, while the im-
ports of ingots didn’t change 
and stood at 5,000 tons.
The Iranian Steel industry has 
been constantly developing 
over the past years against 
all the pressures and obsta-
cles created by outside forces 
like the U.S. sanctions and 
the coronavirus outbreak that 
has severely affected the per-
formance of the world’s top 
producers.
The country is expected to 
climb to seventh place among 
the world’s top steel produc-
ers by the Iranian calendar 
year 1404 (March 2025).
The production capacity of the 
country’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 pro-
ducer 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.

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

Industry Ministry 
to Ease Car Im-
ports in April

Iran’s minister of industries 
Reza Fatemi Amin says the 
government has no plan to 
renew a ban on car imports 
into the country in May as he 
insists that domestic output 
will not be enough to respond 
to a growing demand for cars 
in the country in the calendar 
year to March 2023.
Speaking to the Iranian state 
TV on Monday, Fatemi Amin 
expected that demand for car 
imports into Iran will exceed 
an annual average of 100,000 
units next calendar year.

Deputy oil minister for planning an-
nounced the connection of Oil Minis-
try to the national permitting system 
and said: “Applicants can refer to 
this system to apply for a permit for 
five projects of the ministry.”
Saying that the organizations had 
time until March 9 of this year to 
connect to the national permitting 
system, and apply electronically for 
the issuance of business permits, 
Houshang Falahatian said, “In this 
due, Oil Ministry has put the NGL, 
LNG, petrochemical/GTL, and refin-
ing/petrochemical projects as well as 
establishment of gas and CNG sta-
tions at the mentioned system.
Stating that the connection between 
Oil Ministry’s system and its main 
companies has been established 
with the national system of business 
permits, the official specified, “All 
applicants from Oil Ministry and the 
main companies can now refer to 
this portal (g4b.ir) to submit their 
application so that if the required 
information is uploaded by the appli-

cants, their permits can be issued.”
Finance and Economic Affairs Min-
ister Ehsan Khandouzi has recently 
mentioned Oil Ministry as the leading 
body in connecting to the national 
permitting system and said: “Intel-
ligent systems should replace office 
paperwork in granting domestic and 
foreign investment permits so that 
the process of providing services to 
enterprises can proceed according to 
a clear schedule.”
The electronic permitting system has 
been launched and according to the 
law, March 9 was the deadline for 
all organizations to connect to the 
national permitting system, as the 
issuance of permits for the start of 
businesses became electronic since 
that date.
In fact, the implementation of elec-
tronic permitting is a new chapter in 
business environment with deregula-
tion and facilitation of the permitting 
process.
As reported, at the beginning of the 
electronic permitting project, most of 

the organizations did not cooperate 
in this field, but now all of them are 
seriously trying to have access to it.
With the launch of this system, ap-
plicants no longer need to apply in 
person to start a business and can 
obtain the relevant permits electron-
ically.
Also, before the approval of the men-
tioned system, it was not clear how 
many permit applicants each organi-
zation has, but with this measure, the 
amount of application or the number 
of permits issued for each organiza-
tion can be seen in the national per-
mitting portal.
In addition, prior to this decision, ap-
plicants were not sufficiently aware 
of the requirements for starting any 
business and were confused, but 
with this action, they can access all 
the necessary conditions for obtain-
ing a business start permit at once.
On the other hand, by connecting 
to this system, the entire permitting 
process is reviewed and monitored, 
and the distance between the ap-
plication registration and the time 
of receipt of the permit is clear and 
transparent.
As stated by a board member of 
Tehran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA), launching the electronic 
permitting system is a major step to 
develop businesses.
If permits are issued in an integrated 
and online manner, it will be the most 
important step in business develop-
ment and job creation, Nasser Riyahi 
has noted.
Stating that nowhere in the world 
there is as many permits as in our 
country, he said: “In the world, 
someone who has the necessary 
qualifications and specifications cre-
ates a business and inspections are 
done while the business is running.”

What Temperature Kills Bacteria in Water and Food?

Oil Ministry connected to national permitting system

By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/what-temperature-kills-bacteria#bottom-line

 TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), rose 2,492 
points to 1.337 million on Tuesday.
As reported, 8.063 billion secu-
rities worth 48.977 trillion rials 
(about $188.3 million) were traded 
at the TSE.
TEDPIX rose 67,000 points (5.2 
percent) to 1.348 million in the 
past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
During the past week, the indices 
of Tehran Oil Refining Company, 
Mobarakeh Steel Company, Iran 
Khodro Company, Saipa Compa-
ny, National Iranian Copper Com-
pany, Social Security Investment 
Company, and Isfahan Oil Refinery 
were the most widely followed 
ones.
The Money and Capital Market 
Committee of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) hosted a 
meeting with Securities and Ex-

change Organization (SEO) Head 
Majid Eshqi on January 30 to dis-
cuss the capital markets’ current 
issues and challenges.
The meeting was attended by the 
members of the mentioned com-
mittee as well as the representa-
tives of some of the companies 
active in the stock market.
Lack of sufficient training for 
shareholders, facilitating the entry 
of new companies into the stock 
market, offering bonds by the cap-
ital market instead of banks to pro-
vide fixed and working capital for 
production units, accelerating the 
formation of credit rating compa-
nies in the stock market, and tax 
exemption for undistributed div-
idends of companies, as well as 
pricing problems, were some of 
the most important issues point-
ed out by the businessmen and 
officials attending the mentioned 
meeting.

Bacteria are microscopic, sin-
gle-celled organisms. They’re found 
all over the world and in many dif-
ferent environments — even within 
your body. While most bacteria don’t 
cause illness in humans, there are 
some that do. These are called path-
ogenic bacteria. A few examples in-
clude: 
• the Salmonella species
• E. coli
• methicillin-resistant Staphylococ-
cus aureus (MRSA)
You can lower your risk of becoming 
sick by taking steps to reduce your 

exposure to these types of bacteria. 
In fact, there are different ways to kill 
pathogenic bacteria in water, in food, 
or on a household surface.
Let’s take a closer look at what tem-
peratures can kill bacteria, as well as 
other steps you can take to get rid of 
potentially harmful bacteria in your 
home.
What temperature kills bacteria in 
water?
Several types of disease-causing 
organisms can be present in water, 
including bacteria. Some examples 
of bacterial illnesses that you can get 

from contaminated water include:
• salmonellosis
• shigellosis
• gastroenteritis caused by E.coli as 
well as some Vibrio species
• dysentery
• typhoid fever
• cholera
The World Health Organization 
(WHO)Trusted Source notes that 
bacteria are rapidly killed at tem-
peratures above 149°F (65°C). This 
temperature is below that of boiling 
water or even a simmer.
In order to be sure that you’ve killed 

pathogenic bacteria that may be 
present in water, the Centers for Dis-
ease Control and Prevention (CDC)
Trusted Source recommends the 
following:
1. If the water is cloudy, either let it 
settle or filter it through a coffee fil-
ter or clean piece of cloth before you 
boil it.
2. Bring the water to a rolling boil. 
This is the point where the water is 
boiling very vigorously with lots of 
bubbles.
3. Allow the water to boil like this for 
at least 1 minute.
4. Remove the water from the heat 
source and allow it to cool down.
5. Once the water has cooled, store it 
in a clean, tightly-secured container.
What temperature kills bacteria in 
food?
Some types of bacteria can be a po-
tential cause of food poisoning. It’s 
estimated that 1 in 6 Americans be-
comes ill with food poisoning every 
year. Some common foods associ-
ated with bacterial food poisoning 
include:
• raw or undercooked poultry
• raw or undercooked meats
• raw or undercooked seafood and 
shellfish
• fresh produce
• eggs
• unpasteurized dairy products
There are several different ways that 
you can be exposed to pathogenic 
bacteria in or on foods. Some exam-
ples include:
• eating meat, poultry, or fish that’s 
raw or undercooked
• consuming fresh produce that 
hasn’t been washed
• eating dairy products that haven’t 
been pasteurized

• allowing perishable foods to sit out 
at room temperature for too long
• not washing your hands before you 
handle or prepare food
• cross-contamination, where bac-
teria from one food is transferred to 
another
Pathogenic bacteria grow quickly in 
food at temperatures between 40 to 
140°F (5 to 60°C)Trusted Source. In 
order to kill these bacteria, it’s im-
portant to cook all foods to a safe 
internal temperature.
The CDCTrusted Source lists the fol-
lowing temperature guidelines for 
several common types of food:
• poultry, whole or ground: 165°F 
(74°C)
• whole cuts of meat (beef, pork, 
lamb, or veal): 145°F (64°C)
• ground meats: 160°F (71°C)
• fresh ham: 145°F (64°C)
• fish: 145°F (64°C) or until meat is 
opaque
Additional food safety tips
In addition to making sure that food 
is cooked to the proper temperature, 
the following strategies can also help 
reduce your risk of food poisoning:
• Wash your hands. Be sure to wash 
your hands before and after prepar-
ing food, before eating, and after 
handling raw meats.
• Separate. Keep raw meats or eggs 
separated from other foods to pre-
vent cross-contamination. 
• Refrigerate. Promptly store any 
perishable foods or leftovers in the 
refrigerator. Don’t allow these food 
types to sit out at room temperature 
for longer than 2 hours.
• Rinse produce. Be sure to thor-
oughly rinse any fresh produce be-
fore eating it or using the produce in 
a recipe. 

TEDPIX gains 2,000 points on Tuesday
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نشســت تخصصــی بــا موضــوع 
»بایســته های خیریه هــا در عرصه 
محیط زیســت« با حضور جمعی از 
استادان و پژوهشگران دانشگاه های 
اســتان اصفهان بصورت وبینار و از 
طریق فضای مجازی برگزار شد و در 
آن چگونگی مشــارکت خیران برای 
رفع چالش های زیست محیطی مانند 
آلودگی هوا، پســماندهای پزشکی 
صنعتی و شهری، منابع آب و کنترل 
آلودگی آب و بازیافت پســاب مورد 

تبادل نظر قرار گرفت.

  ضرورت کمک خیران به تأمین 
سیستم تصفیه هوای نیروگاه ها

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این 
نشســت تخصصی با تاکید بر اینکه 
در هر جا که خیران ورود پیدا کنند، 
کمک بزرگی به جامعه می شود، گفت: 
خیران می توانند در زمینه رفع آلودگی 
هوای شهرهای بزرگی مانند اصفهان 

مشارکت بسیاری داشته باشند.
یعقوب حاجــی زاده با بیــان اینکه 
آلودگی هوا و عــوارض آن، طبقات 
اجتماعی نمی شناســد و برای همه 
مــردم خطرآفریــن اســت، افزود: 
نیروگاه ها از صنایع آالینده هســتند 
و نیاز ُمبرم به سیستم های پیشرفته 
تصفیه هوا دارند که خیران می توانند 

در این زمینه به آنها کمک کنند.
به گفته وی، نیروگاه ها در صورتی که 
دارای سیستم تصفیه هوای مناسب و 
پیشرفته باشند مانعی برای استفاده از 
سوخت مازوت ندارند و این کار فقط 
نیاز به هزینه اولیه برای تأمین سیستم 
تصفیه هوا دارد که خیران می توانند در 

این بخش نیز کمک کنند.
وی، یکی دیگر از زمینه های مشارکت 
خیران در کاهش آلودگی هوا را کمک 
به نوســازی اتوبوس های شــهری و 

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از 
جمله قطار شــهری و اتوبوس تندرو 
دانست و اظهار داشــت: بسیاری از 
خودروهای سنگین و گازوییل سوز 
در کشور دارای فیلتر دوده و "جعبه 
کاتالیست" نیستند که رفع آن نیاز به 
هزینه و همت دارد و خیران می توانند 

در آن مشارکت داشته باشند.

  ضرورت نقش آفرینی خیران 
در ایجاد کارخانه های بازیافت 

پسماند
عضو هیــات علمــی گــروه زمین 
شناسی دانشــگاه اصفهان نیز در این 
نشست با اشاره به فعالیت واحدهای 
سنگُبری گفت: حدود ۲ هزار و ۲۰۰ 
واحد فرآوری سنگ و ۵۰۰ معدن در 
استان فعالیت دارند و روزانه ۲۰ هزار 
تُن پسماند توسط آنها تولید می شود 
که هر ســال به حدود هفت میلیون 
تُن می رســد.اکبر قاضی فرد با اشاره 
به تخلیه و دفع غیراصولی پســماند 
ســنگبری ها در برخی از بیابان های 
اطراف شــهر اصفهان و سایر مناطق 
افزود: مطالعات و پژوهش هایی توسط 
دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در 
باره بازیافت این مواد و تولید کاغذ از آنها 
انجام شده است که خیران می توانند با 
سرمایه گذاری روی این پژوهش ها، 
به کاربردی شدن آنها کمک بسیاری 
کنند.وی همچنین با اشاره به تولید 
بسیار زیاد پسماند در صنایع فوالدی 
استان تصریح کرد: ساالنه ۲ میلیون 
تُن پســماند در فوالد مبارکه تولید 
می شود و اینک با تجمع ۶۰ میلیون 
تُن پسماند در این مجموعه مواجهیم 
که این میزان در شــرکت ذوب آهن 
بسیار بیشتر است.این استاد دانشگاه 
با تاکید بر ضرورت ایجاد کارخانه های 
تخصصی در زمینه بازیافت و استفاده 
از پسماندهای فوالدی افزود: خیران 

می توانند با سرمایه گذاری در این زمینه 
برای رفع این قبیل چالش ها راهگشا 
باشــند.عضو هیات علمی دانشکده 
عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان 
نیز در این نشست با اشاره به منابع آب 
در حوضه آبریز زاینده رود و مســائل 
مرتبط با آن، گفــت: یکی از مباحث 
زاینده رود که هنوز اختالف نظر زیادی 
در باره آن وجود دارد و قانون تکلیف 
آن را بطور شفاف بیان نکرده، مالکیت 
آب اســت.حامد یزدیان با بیان اینکه 
دولت در ســال های گذشته بیشتر از 
ظرفیت توسعه، حقابه فروخته است، 
تصریح کرد: خیران می توانند بخشی 
از این حقابه ها را بخرند و در این زمینه 

کمک کنند.

  نقش خیریه ها در عقالنی شدن 
مدیریت آب

یزدیان با اشــاره به اهمیت مباحث 
مدیریتی در حوضه آبریز زاینده رود 
و مســائل پیش آمده در بــاره آن در 
ســال های اخیر گفــت: خیریه ها و 
ســازمان های مردم نهاد می توانند 
با فرهنگســازی، به اصالح نگاه ها و 
حاکم شدن عقالنیت ارزشی در این 
زمینه کمک کنند.این استاد دانشگاه 
به جدول های منابــع و مصارف آب 
زاینده رود و نبود تعادل بین آنها اشاره 
و اضافه کــرد: خیریه ها می توانند در 
زمینه تأمین منابع و فرهنگ مصرف 
آب در ایــن حوضه آبریــز ورود پیدا 
کنند.همچنین رییس پژوهشــکده 
محیط زیست دانشگاه اصفهان در این 

نشست با اشاره به کنترل آلودگی آب 
و بازیافت پساب اظهار داشت: سرانه 
آب تجدیدپذیر در کشــور در سال 
۱۳۰۰ حدود ۱۳ هــزار مترمکعب 
بود کــه در زمان حاضر بــه یکهزار و 
۴۰۰ مترمکعب رسیده است.مهرداد 
فرهادیان افزود: پیش بینی شده است 
که این سرانه در سال ۲۰۲۵ میالدی 
در ایران به کمتر از یکهزار مترمکعب 
برسد که بســیار نگران کننده است.

وی با تاکید براینکه ایران با ۲ معضل 
کمبود منابع آب شیرین و آلودگی آب 
مواجه است، گفت: مصرف سالیانه آب 
در بخش آشامیدنی در کشور هشت، 
بخش صنعت ۲ و بخش کشــاورزی 
۹۰ میلیارد مترمکعب اســت که در 
ســال به یکصد میلیارد مترمکعب 
می رسد.این استاد دانشگاه به حدود 
یکصد شاخص کیفی آب اشاره و اضافه 
کرد: با اینکه کشور ما دارای استاندارد 
آب آشامیدنی اســت اما بسیاری از 
شاخص ها را نمی توانیم اندازه گیری 
کنیم که خیران می توانند برای ایجاد 
آزمایشگاه های مرجع بمنظور پایش 

کیفی آب اقدام کنند.

  لزوم نقش آفرینی خیران در 
ایجاد تصفیه خانه های فاضالب

فرهادیان به تولید ۳۰ تا ۴۰ میلیارد 
مترمکعب فاضالب در سال در کشور 
اشاره و خاطرنشــان کرد: کمتر از ۵ 
درصد از این حجــم فاضالب تصفیه 
می شود در حالی که خیران می توانند 
برای ایجاد تصفیه خانه های فاضالب 

شهری و روستایی با هدف جلوگیری 
از آلودگی منابع آب بکوشــند.وی، 
ایجاد سیستم های شیرین کننده آب، 
تصفیه فاضالب شرق اصفهان برای 
کشت گلخانه ای، انجام پژوهش های 
کاربردی در تصفیــه آب و فاضالب 
را دیگر زمینه هایی عنــوان کرد که 
ضرورت دارد خیران به آنها ورود پیدا 
کنند.رییس پژوهشکده آالء دانشگاه 
اصفهان نیز در این نشست با تاکید بر 
لزوم نگاه ملی به حوضه آبریز زاینده 
رود گفت: تعداد قابل توجهی از مردم 
چهارمحــال و بختیاری در اســتان 
اصفهان زندگــی می کنند و هرگونه 
چالش آب در اصفهــان برای آنها هم 
مشکل ساز خواهد بود.محمدصالح 
طیب نیا افزود: به همین دلیل نیاز است 
خیریه های همه استان های مرتبط 
با زاینده رود برای همدیگر و بمنظور 
حل مشکالت موجود و فرهنگسازی 
در این زمینه، مشــارکت و فعالیت 
داشته باشــند.وی، طراحی و اجرای 
دقیق تصفیه خانه های کوچک، اصالح 
الگوی لوله کشی آب خانگی و شهری 
و ایجاد و تجهیز آزمایشــگاه مرکزی 
در زمینه محیط زیســت، پسماند و 
آلودگی هوا را از جملــه زمینه های 
مشارکت خیران دانست و گفت: ۹۶۰ 
ســازمان مردم نهاد در بخش محیط 
زیست در کشــور وجود دارد و الزم 
است از تجربه های موجود در کشور 
و دنیا برای مشارکت آنها بمنظور حل 
چالش های زیست محیطی استفاده 

کرد.

جمعی از استادان دانشگاه های اصفهان اعالم کردند: با توجه 
به چالش های زیست محیطی در کشور و استان، حضو خیران 
در زمینه هایی مانند ایجاد تصفیه خانه فاضالب، خرید سیستم 
تصفیه هوا برای نیروگاه ها و صنایع و حمایت و کمک به اجرای 

پژوهش های کاربردی در حوزه محیط زیست ضروریست.
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معاون اقتصادی استاندار خواستار ضرورت مانع زدایی و 
تسریع در تعیین تکلیف پرونده ها از اولویت های کارگروه 
استانی تعیین تکلیف اموال تملیکی شد. امیر رضا نقش، 
در این جلسه با بیان اینکه این کارگروه با هدف هماهنگی 
نهادهای نظارتی و اجرایی و تأمین زیرساخت های الزم 
در خصوص اموال شناســایی شده تشکیل شده است، 
خواستار مانع زدایی قانونی و تسریع در تعیین تکلیف 

پرونده های متقاضیان رسیدگی گردید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، به 
اطاله دادرســی ها در دادگاه تجدیدنظر اشاره و تصریح 
کرد: با دستور اســتاندار اصفهان پیگیری های الزم به 
منظور فعال شدن شعبه دادگاه تجدیدنظر در اصفهان 
و رسیدگی به پرونده در استان اصفهان در حال انجام و 

رسیدگی است.

معاون استاندار، حل موانع و مشکالت مربوط به تعیین 
تکلیف اموال تحت تملک به ویژه کاالهای سریع الفساد 
با قید فوریت را ازجمله مصوبات مهم این جلسه عنوان 
کرد و ابراز داشت: کمک به مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و سازمان بهزیستی در ایام پایانی سال از 
اموال تملیکی برنامه ریزی شــده که بخشی از آن نیز 

تاکنون اجرا شده است.

معاون اقتصادی استاندار مطرح کرد:

ضرورت مانع زدایی 
و تسریع تعیین تکلیف 

اموال تملیکی

با همکاری دفتــر امور بانوان 
و خانواده اســتانداری و خانه 
فرهنگ آب آبفــای اصفهان 
نشســت تخصصی »پویش 
ملی خانه تکانــی و مدیریت 
مصــرف آب« بــرای بانوان 
شــاغل در ۲8 فرمانداری و 
۲۰۰ دستگاه اجرایی استان 

برگزار شد.
سرپرست دفتر امور بانوان و 
خانواده اســتانداری اصفهان 
گفت: بانــوان، مدیران خانه 
محسوب می شــوند و بر این 
اســاس آموزش بانــوان در 
خصــوص مصــرف صحیح 
آب در هنــگام خانــه تکانی 
می تواند از مصــرف بی رویه 
آب در روزهای پایانی ســال 

جلوگیری کند.
مرضیــه اســتکی افــزود: 
دفتر امور بانــوان و خانواده 
اســتانداری اصفهــان زیــر 
ساخت های الزم برای حضور 
بانوان شاغل در فرمانداری ها 
و دستگاه های اجرایی استان 
را در این وبینــار فراهم نمود 
و بانوان حاضر در این وبینار با 
راهکارهای مصرف بهینه آب 

آشنا شدند.
سرپرست دفتر امور بانوان و 
خانواده اســتانداری اصفهان 
با بیان این که در مبحث خانه 
تکانی باید به ضرورت شست 
و شــو، راهکارها و ابزارهای 
مصرف بهینه آب، توجه جدی 
نمود عنوان کرد: باید درانجام 
ســنت خانه تکانی دقت کرد 
و ضرورتی ندارد بر حســب 
عادت اقدام به شستشــوی 

غیرضروری کنیم.
رئیس خانه فرهنگ آب آبفای 
استان اصفهان و مدرس وبینار 
نیز با تاکید بر نقش بانوان در 
مصرف بهینه آب در ایام خانه 
تکانی گفت: زن به عنوان مدیر 
اقتصادی خانــواده در نحوه 
مصرف نقش مهمی به عهده 
دارد و فرهنگ درست مصرف 
 کــردن یــک رســالت ملی 

است.
زهره تشــیعی در این وبینار 
درباره روش های کاهش اتالف 
آب هنگام خانه تکانی توضیح 
داد و افــزود: برای شســت 
وشــوهای ضــروری برنامه 
داشته باشید و اقالم هم جنس 
را در کنار هم بشویید تا میزان 

آب مصرفی کمتر شود.
وی در ادامه گفت: آبی را که 
حاوی مواد شوینده شیمیایی 
نیســت می توان بــه مصرف 
گل ها و گیاهان خانگی رساند 
و این گونه از هدر دادن آن ها 

جلوگیری کرد.
وی با بیــان این کــه قبل از 
اقدام به شستن هر چیزی به 
راهکارها و ابزارهای مورد نیاز 
آن توجه کنیــد، اظهار کرد: 
استفاده از آب به عنوان جارو 
بــرای تمیز کــردن بالکن یا 
حیاط، کار بسیار غلطی است 
که گاهــی اوقات ایــن گونه 
موارد هنگام خانــه تکانی ها 

دیده می شود.
تشــیعی با تاکید بر این که 
ســرویس و تعمیر شیرآالت 
خراب را در فهرست کارهای 
خانه تکانی قرار دهید، گفت: 
با ایــن کار مانع هدررفت آب 
تصفیه شده و تبدیل آب سالم 

به فاضالب می شویم.
این وبینار یک ساعته ازطریق 
 adobe connect نرم افــزار
از ســاعت ۱۰ تــا ۱۱ صبح 
روز یکشــنبه ۲۲ اسفند ماه 
جاری برای بانوان شــاغل در 
دســتگاه های اجرایی برگزار 

شد.

خبر اول
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وبینار تخصصی »پویش ملی خانه تکانی و 
مدیریت مصرف آب« برگزار شد:

بانوان مدیران الگوی 
مصرف

ذوب آهن اصفهان موفق به دریافت گواهینامه CARES برای صادرات 
میلگرد آجدار به کشورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج فارس شد.

مؤسســه کرز تنها نماینده ممیزی و تأییدکننــده نهایی محصوالت 
مطابق با استاندارد BS۴۴۴۹ اســت. این موفقیت پیرو انجام ممیزی 
خارجی در آذرماه و ارســال نمونه محصوالت به آزمایشــگاه کشور 
انگلســتان و تأیید نتایج حاصل از انجام آزمون های مورد نظر بر روی 

این نمونه ها حاصل شد.
محمد صدری، مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان در این باره گفت: 
مطابق استاندارد BS ۴۴۴۹، محصوالت با توجه به خواص مکانیکی 
مورد نظر باید با سیستم ترمکس تولید شود. برای تولید این محصوالت 
از سیســتم جدید ترمکس که به صورت خالقانه و بومی سازی کارگاه 

نورد ۳۰۰ و ۳۵۰ طراحی، ساخت و نصب گردیده، استفاده شد.
وی افزود: این سیستم جدید باعث افزایش و پایداری کیفیت محصول 

و سهولت در اجرای کار شد.
حســین دیباجی، مدیر ســابق کیفیــت فراگیر شــرکت نیز گفت: 
گواهینامه کرز نقش مهمی در صادرات به ویژه برای کشورهایی که از 

استاندارد BS۴۴۴۹ استفاده می کنند، دارد.
وی با اشاره به اینکه در طی سه روز ممیزی، یک نفر حضوری و چند 
نفر نیز به صورت آنالین حضور داشــتند، گفت: در پروســه دریافت 
موفقیت آمیز این گواهینامه، مدیریت های مختلف شرکت مشارکت 
فعالی داشته و در این ممیزی تمام فرایندها از زمان ورود مواد اولیه تا 

خروج محصوالت نهایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از حســاس ترین تست ها، تست خســتگی است که 
خوشــبختانه برای تمام مقاطع در آزمایشــگاه انگلستان مورد تأیید 
قرار گرفت که این نشــان می دهد که تمام بخش هــا از جمله تولید، 
آزمایشــگاه، کنترل کیفی و ... وظایف خود را به نحو احســن انجام 

داده اند.
دیباجی اظهار کرد: به جرات می توان گفــت تاکنون چنین ممیزی 
سختگیرانه ای در ذوب آهن انجام نشده بود و شرکت سهامی ذوب آهن 

اصفهان تنها دارنده گواهینامه CARES در ایران است.
معاون تولید نورد ۳۵۰ نیز در این باره، گفت: با حضور نماینده مؤسسه 
CARES در کارگاه از محصوالت آرماتــور N۱۶ در نورد ۳۵۰ نمونه 

برداری و به آزمایشگاه ارسال شد.
حسین مشکین اظهار کرد: خواص مکانیکی مورد نیاز در این استاندارد 
باالترین خواص مکانیکی ممکن در محصوالت فوالد ساختمانی و کم 
کربن است. با توجه به بسته بودن محدوده مجاز عناصر آلیاژی و فوالد 
هیپویوتکتوئید خواسته شده در این استاندارد، با طراحی و بومی سازی 
ترمکس، بعد از آخرین قفسه نهایی دمای سطح میلگرد سریعاً کاهش 
داده شده و الیه نازک مارتنزیت تشکیل شده در سطح میلگرد باعث 
افزایش استحکام می شود. همچنین ساختار پرلیتی تشکیل شده در 
مرکز میلگرد باعث افزایش چقرمگی میلگرد می شود. همچنین با تراش 
آج های طراحی شده بر روی غلطک، مقاومت به خستگی این محصول 

نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
سرپرســت نورد ۳۰۰ افزود: خــواص محصوالت تولید شــده طبق 
استاندارد CARES نسبت به محصول آج ۴۰۰ سطح باالتری از خواص 
را برخوردار است و سازه های ساخته شده توسط آنها در بدترین شرایط 

مقاومت الزم را دارند.
ســیدجعفر رضویان گفت: از طرفی مقادیر پارامترهای مورد انتظار 
سخت گیرانه تعریف شده است که دستیابی به آن، شرایط ویژه ای از 
خط تولید را می طلبد. فراهم کردن مهم ترین این شرایط در کارگاه، 
تولید به روش ترمکس است که با لوله های ترمکس موجود، دستیابی 
به الزامات موجود در استاندارد CARES وجود نداشت. بنابراین اقدام 
 N۱۲ به طراحی و ســاخت لوله و جعبه ترمکس جدید شد و آرماتور
و N۳۲ برای نمونه برداری ممیز تولید شــود. همچنین با نصب قیچی 
جدید در محل بعد از لوله های ترمکس، امکان دسترسی به یکنواختی 

در خواص مکانیکی محصول فراهم شد.
سرپرســت تضمین کیفیت ذوب آهن گفت: گواهینامه صادره توسط 
مؤسسه CARES تا ۵ سال اعتبار داشته که اعتبار آن برای تمدید در 

هر سال منوط به انجام ممیزی های مراقبتی سالیانه است.
محسن شهســواری افزود: با توجه به اینکه تمام فرایندهای شرکت 
مطابق الزامات سیستم مدیریت کیفیت )ISO ۹۰۰۱( مورد بررسی 
 ۲۰۱۵ :۹۰۰۱ ISO گواهینامه CARES قرار گرفت، از طرف مؤسسه

نیز برای ذوب آهن اصفهان صادر شد.
کارشناس کنترل کیفیت نورد نیز گفت: فرایند تولید و اخذ گواهینامه 
CARES از ســال ۹۶ طی چند مرحله برای محصــوالت ذوب آهن 
اصفهان شروع شد و در سال جاری این گواهینامه با موفقیت اخذ شد.

محمدرضا کریمــی افــزود: یکی از ســخت ترین و ســنگین ترین 
ممیزی های انجام شده در ذوب آهن برای محصوالت به لحاظ حجم 
کار، مستندات ارائه شده و نمونه هایی که بررسی و کنترل شد، ممیزی 

CARES بود که از آن سربلند بیرون آمدیم.

گزارش ویژه

 به دلیل صادرات میلگرد آجدار به کشورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج فارس انجام گرفت؛

 CARES دریافت گواهینامه 
ذوب آهن برای صادرات

اقتصاد استان

نشست تخصصی با موضوع »بایسته های خیریه ها در عرصه محیط زیست« برگزار شد:

تاکید بر ایجاد تصفیه خانه فاضالب و حمایت از پژوهش ها

رئیس اتحادیه کفاشان اصفهان با اشاره به افت رکود شدید 
بازار کیف و کفش در آســتانه نوروز، گفت: خرید کیف و 
کفش در اصفهان نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد 

کمتر شده است.
اکبری زاهدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رکود شدید 
بازار کیف و کفش در آستانه شب عید، اظهار کرد: متأسفانه 
شاهد افت شدید تمام بازارها هستیم، از یک طرف قدرت 
خرید مردم به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر اقتصاد 

ایران در انتظار نتیجه برجام است.
وی درباره قیمت باالی کیف و کفش در بازار، توضیح داد: 
امســال مواد اولیه تولید کیف و کفش و همچنین هزینه 
دســتمزدها، کرایه ها و قیمت حامل های انرژی افزایش 
داشــته که این موجب قیمت باالی کفش در بازار شــده 

است.
رئیس اتحادیه کفاشان اصفهان با بیان اینکه برای دوخت 
یک کفش حدود ۶۰ قلم مواد اولیه نیاز است، توضیح داد: 
امسال قیمت چرم، چسب، میخ و ... افزایش یافته که این 
موجب افزایش قیمت کفش شده است، از سوی دیگر مردم 

در بازار استقبالی برای خرید نمی کنند.
وی با بیان اینکه ۹۹ درصد کفش موجود در بازار اصفهان 
تولید داخل و حدود ۵ درصد کفش های ورزشی و اسپورت 
وارداتی است، گفت: نیاز کشور به کفش ۲۴۰ میلیون جفت 
اســت، درحالیکه باالی ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیون جفت تولید 

داشتیم که مازاد این نیاز قابلیت صادرات دارد.
زاهدی به تمایل مردم به خرید کفش هــای برند ایرانی، 
اظهار کرد: خرید کیف و کفش در اصفهان نسبت به سال 
گذشته حدود ۶۰ درصد کمتر شــده است و مردم بیشتر 

برای فرزندان خود خرید می کنند.
وی درباره فــروش اینترنتی کیف و کفــش و تأثیر آن در 
بازار، گفت: اصفهانی ها تمایل بــه خرید حضوری کیف و 
کفش دارند و خریدهای اینترنتی بر شــرایط بازار نقشی 

نداشته است.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اصفهان دستور پلمب 
مخازن و مشعل های مازوت سوز نیروگاه های برق اصفهان 

را صادر کرد.
علی اصفهانی با اشــاره به اینکه استمرار استفاده از سوخت 
مازوت سالمت شــهروندان در اصفهان و شاهین شهر را در 
معرض تهدیدات جدی قرار داده، دســتور پلمب مخازن و 
مشعل های مازوت سوز نیروگاه های برق اصفهان را صادر کرد.

اصفهانی ضمن انتقاد از عدم توجه به معضل آلودگی شدید 
هوای اصفهان در برخی مراکــز تصمیم گیری، تأکید کرد: 
برخورد قاطعانه با ترک فعل و وظایــف قانونی مدیرانی که 
علی رغم تکالیف قانونی، اســتانداردهای زیست محیطی را 
نقض کرده اند در دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار خواهد 
گرفت.دادســتان عمومی و انقالب اصفهــان همچنین در 
جلســه کمیته نظارت بر فرآیند عرضــه مایحتاج عمومی 
و کاالهای اساســی و چگونگی مقابله بــا تخلفات و جرائم 
اقتصادی دادســتانی اصفهان، ضمن بررسی گزارش های 
کارشناسی ســازمان های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن 
و اداره کل تعزیــرات حکومتی اســتان، در جریان آخرین 
اقدامات صورت گرفته در راســتای بازرســی و برخورد با 
واحدهای صنفی متخلف قرار گرفت.وی با تأکید بر ضرورت 
حضور محســوس و ملموس تیم های بازرسی در روزهای 
منتهی به سال جدید و تا پایان ماه مبارک رمضان، کارایی 
اقدامات پیشگیرانه را منوط به همکاری مؤثر مردم در اعالم 
تخلفات گران فروشی و کم فروشی عنوان کرد و افزود: مردم 
باید نتایج این بازرسی و نظارت را به صورت عینی احساس 
کنند. اصفهانی همچنین با اشاره به رصد فرآیند بازرسی ها 
در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق 
عامه، گفت: به استناد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق 
عامه و مواد ۲۲ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری واحدهای 
صنفی و تجاری و شعب فروشگاه های زنجیره ای با تخلفات 
عمده یا دارای سابقه تخلف به مدت ۲۰ روز تا یک ماه پلمپ 

خواهند شد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان استان اصفهان 
گفت: اگر در چند روز ابتدایی سال جدید در شرق اصفهان 
بارندگی ها به میزان ۲۰ میلیمتر باشــد، با چند روز تأخیر 
می توان در همان دهه اول فروردیــن آب را باز کرد، در غیر 
این صورت در پنجم فروردین ماه کشت گندم حتماً نیاز به 

آب دارد.
حسین وحیدا درباره زمان بازگشایی آب زاینده رود برای نوبت 
دوم کشت کشاورزان شرق اصفهان، اظهار کرد: خوشبختانه از 
ابتدای سال جاری تاکنون بارش ها در سرشاخه های زاینده رود 
خوب و حتی باالتر از نرمال است، اما در شرق اصفهان نه تنها 

بارش نداشتیم، بلکه متأسفانه با باد شدید همراه بودیم.
وی افزود: مطابق پیش بینی های هواشناسی از سه شنبه تا 
پنجشنبه این هفته شاهد باد شدید در شرق اصفهان هستیم 
که در این شــرایط محصول گندم زودتر به آب نیاز خواهد 

داشت.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان استان اصفهان 
توضیح داد: به همین منظور قرار است چهارشنبه جلسه ای 
برگزار شود و درخواســت داده ایم از اداره هواشناسی در این 
جلسه حضور یابند تا پیش بینی های دقیق هواشناسی برای 

چند روز ابتدای سال جدید مشخص شود.
وی تصریح کرد: اگر در چند روز ابتدایی سال جدید در شرق 
اصفهان بارندگی ها به میزان ۲۰ میلیمتر باشد، با چند روز 
تأخیر می توان در همان دهه اول فروردین آب را باز کرد، در 
غیر این صورت در پنجم فروردین ماه کشت گندم حتماً نیاز 

به آب دارد.
وحیدا گفت: روز چهارشنبه در جلسه ای بین آب منطقه ای، 
جهاد کشــاورزی و صنف کشــاورزان این موضوع مطرح و 
پیشنهاد این جلسه در کمیته سازگاری با کم آبی به صورت 

نهایی بررسی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه آب زاینده رود باید در دهه اول فروردین ماه 
جاری شود، گفت: هدف ما هدر دادن آب نیست، بلکه استفاده 

بهینه از آب برای کشت بهتر است.

رئیس اتحادیه کفاشان اصفهان تشریح کرد:

 دلیل گرانی قیمت کیف و کفش
 در بازار

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اصفهان دستور داد؛

 پلمب مخازن و مشعل های 
مازوت سوز

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

زاینده رود باید در دهه اول فروردین 
ماه باز شود



مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تدابیر الزم برای 
تأمین آب آشــامیدنی و برق پایدار در اســتان و پیشگیری از بروز 
چالش های این ۲ حوزه در فصل بهار سال آینده اندیشیده شده است. 
منصور شیشه فروش، با اشــاره به میانگین ۱۲۶ میلی متری بارش 
استان از ابتدای مهر تاکنون افزود: با توجه به اینکه میزان بارش ها در 
این مدت نسبت به میانگین بلندمدت ۶ درصد کاهش داشته است، 
در جلسه ای، برنامه ریزی الزم برای پیشگیری از بروز چالش در ۲ حوزه 

آب و برق استان صورت گرفت.
وی اظهار داشت: تعویض ۲۴ هزار ُکنتور خراب توسط شرکت آب و 
فاضالب برای جلوگیری از هدررفت آب و جدا کردن انشعاب فضای 
سبز از آب شهری در همه شهرهای استان در ُزمره اقدامات انجام شده 
در این زمینه در سالجاری بود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 

اصفهان افزود: همچنین امسال ۳۰۲ بسته لوازم کاهنده مصرف در 
استان توزیع و ۶۳۹ انشعاب غیرمجاز در شبکه های آب شناسایی 
شد که برخورد الزم با ُمتخلفان صورت گرفت.وی بر اهتمام ادارات 
استان برای مصرف بهینه و استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب تاکید 
کرد و گفت: در حوزه برق نیز ادارات استان موظف به داشتن ژنراتور 
برای تأمین برق در شــرایط اضطراری و اجرای طرح های مصرف 
بهینه هستند.شیشه فروش افزود: شرکت توانیر و وزارت نیرو نیز در 
این راستا موظف شده اند تا برای تولید ۲ هزار مگاوات برق با احداث 
نیروگاه در استان برنامه ریزی کنند.وی، شهرداری ها را نیز ُمکلف کرد 
تا برای تأمین برق چهارراه های سطح شهرها از سیستم »یو پی اس« 
در موارد محدودیت تأمین برق شبکه استفاده کنند.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان همچنین از کشف ۱۲ هزار و ۳۵۲ دستگاه 

تولید رمز ارز )ماینر( از ۸۰۲ محل در استان با مصرف ۳۷ مگاوات برق 
توسط نیروی انتطامی خبر داد و گفت: در مجموع از سال ۹۸ تاکنون 
شرکت های برق با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی ۳۱ 
هزار و ۲۶۸ دســتگاه ماینر با مصرف ۸۴ مگاوات برق را در یکهزار و 
۱۸۸ محل، شناسایی و کشف کردند.وی، شناسایی دستگاه های رمز 
ارز را از اقدامات مهم و در دستور کار ُمداوم شرکت ها و نیروی انتظامی 
برای جلوگیری از اتالف تأمین برق پایدار عنوان کرد.به گزارش ایرنا، 
بر اساس آمار و اطالعات سازمان زمین شناسی اصفهان، در سال ۹۵ 
فقط ۲ درصد از مساحت اســتان با پدیده فرونشست زمین درگیر 
بود، در حالی که بر اساس نتایج آخرین مطالعات، اکنون حدود ۱۰ 
هزار کیلومترمربع یعنی ۱۰ درصد از مساحت اصفهان، در شرایط 

خطرناک فرونشست قرار دارد.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

تدابیر الزم برای 
پیشگیری از چالش های 

حوزه آب و برق اتخاذ 
شد

مدیرکل بهزیستی اصفهان گفت: 
هشت هزار معلول دارای معلولیت 
جسمی، حرکتی و ذهنی در استان 
در نوبت پذیرش و تشکیل پرونده 
قرار دارند. ولی اهلل نصر، در جلسه 
ســاماندهی ُمتکدیان استان در 
استانداری افزود: ۱۳۲ هزار معلول 
در اســتان زیر پوشش بهزیستی 
قــرار دارند و بــرای آنــان انواع 
طرح های توانبخشــی و خدماتی 

اجرا می شود.
وی با اشــاره بــه اینکــه مرکز 
غربالگــری، حلقــه مفقــوده 
در  اجتماعــی  آســیب های 
اصفهان اســت، اظهار داشت: در 
این مرکز، ُمتخصصــان باید افراد 
دارای مشــکالت گوناگون مانند 
معتــادان، بیمــاران روانی حاد و 
ُمزمن و کــودکان کار را تفکیک 
کنند تا بتوان برای هر یک جداگانه 
تصمیم گیــری کرد.مدیــرکل 
بهزیستی اصفهان گفت: برخورد 
قهــری با آســیب های اجتماعی 
باعث از بین رفتن آن نمی شــود 
بلکه ســبب تغییر یک آسیب به 
آسیب دیگر می شــود لذا باید از 

اینگونه برخوردها اجتناب کرد.

مدیرکل بهزیستی اصفهان خبر داد:

۸ هزار معلول در نوبت 
پذیرش

خبراول
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عضو هیات رییسه شــورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: خانواده های شهدا بعنوان 
یادگاران شهیدان انقالب اسالمی، نقش 
اساسی در »جهاد تبیین« و ترویج فرهنگ 

ایثارگری در جامعه دارند.
فرزانه کالهدوزان در مراسم گرامیداشت 
روز شــهید و تجلیل از فرزندان شهید و 
ایثارگــران در شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان افزود: 
خانواده های شهدا می توانند با تبیین سیره 
شهدا و ایثارگری آنها که الزمه زندگی امروز 

است، مسیر شهدا را ادامه دهند.
وی اظهار داشــت: خانواده های شهیدان، 
خاطرات زیادی از این افــراد با خود دارند 
و بخوبی می دانند که ســبک زندگی آنها 
چگونه بوده اســت بنابرایــن می توانند با 
تبیین و روشــنگری در باره آنها در مسیر 
»جهاد تبیین« و طبق تاکیدات رهبر معظم 

انقالب گام بردارند.
کالهدوزان با بیان اینکه هیچکس به اندازه 
خانواده های شــهدا نمی تواند از خون آنها 
پاســداری کند، اظهار داشت: هیچکس 
مانند خانواده های شــهدا دلسوز انقالب 
نیست و نمی تواند راه شهیدان را ادامه دهد.

وی با اشاره به اینکه امروزه جامعه به سمت 
»َمنیت« )خودخواهی( پیــش رفته و از 
ایثارگری دور شده اســت، تاکید کرد: در 
این شرایط باید خانواده های شهدا در مسیر 
جهاد تبیین به جلو حرکــت کنند و راه 
شهیدان خود را ادامه دهند.مدیر شرکت 
ملی پخــش فرآورده هــای نفتی منطقه 
اصفهان نیز در این مراسم با تاکید بر لزوم 
توجه به خانواده های شــهیدان، جانبازان 

و ایثارگــران، گفت: خانواده های شــهدا 
کمترین توقع را از مردم دارند اما ما مدیون 
آنها هستیم و باید جایگاه آنها همواره گرامی 
داشته شود.عبداهلل گیتی منش با بیان اینکه 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت در جامعه 
بویژه برای جوانان کشور ضروریست، افزود: 
اگر این فرهنگ و همان َمنشی که در بین 
جوانان دوران دفاع مقدس بود، در جامعه 
نهادینه و به نسل های جدید منتقل شود، 

هیچ مشکلی در کشور نخواهیم نداشت.
همچنین مدیــرکل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان در این مراسم با 
بیان اینکه نگاه شهدا و سیره آنها در انتقال 
فرهنگ اســالمی به جهان، نقش اساسی 
دارد، گفت: وقتی می توانیم بگوییم جهاد 
در کشورمان ادامه دارد که همراه با منش 
شهیدان باشــد و برای اعتالی نظام باید 
همان گونه حرکت کنیم.مسعود احمدی نیا 

با اشاره به اینکه سیره شــهیدان انقالب 
مبنی بر محور »همه برای مــردم« بود، 
افزود: فرهنگ جهاد و شــهادت در خون 
شیعیان است و شهیدان با خون خود، جهان 
اســالم را بیمه کردند.وی تصریح کرد: در 
۴۰ سال گذشته هرجا که خسارت دیدیم 
زمانی بود که مسووالن یا غیرمسووالن از 
سیره شهیدان فاصله گرفتند و همین امر 
به فرصت ســوزی منجر شد.احمدی نیا با 
تاکید بر جایگاه خانواده های شهدا در انتقال 
فرهنگ شهیدان به نسل های بعدی اضافه 
کرد: در این مســیر باید راهبرد امام راحل 
یعنی اعتماد به مردم و جوانان را سرلوحه 
خود قرار دهیم.در این مراســم از فرزندان 
شــهیدان و ایثارگران شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان تجلیل 
شد.استان اصفهان در دوران دفاع مقدس 
عالوه بر ۵۰ هزار جانباز، ســه هزار و ۵۰۰ 

آزاده و یکهزار مفقوداالثر، ۲۳ هزار و ۵۰۰ 
شهید تقدیم انقالب اسالمی کرده است.به 
گزارش ایرنا، رهبر معظم انقالب اسالمی در 
سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی 
با امام خمینی )ره( در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷، در 
دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و 
پدافند هوایی ارتش، آن بیعت شگفتی ساز 
را یک نقطه عطف خواندند و با تأکید براینکه 
عامل ماندگاری، استمرار و اثرگذاری آن 
حرکت بزرگ و تاریخساز یک کار رسانه ای 
و روایت صحیح آن ماجرا بر اســاس یک 
قاب هنرمندانه بوده اســت، گفتند: امروز 
نیز مقابله با تهاجم دشــمن برای تحریف 
واقعیت ها، دســتاوردها، پیشــرفت ها و 
اقدامات حماسه آمیز نظام اسالمی نیازمند 
یک حرکت دفاعی و تهاجــم ترکیبی با 
محوریت فریضه فــوری و قطعی »جهاد 

تبیین« است.

عضو شورای شهر اصفهان:

خانواده های شهدا نقش اساسی در »جهاد تبیین« دارند
مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان:

۴0 کیلوگرم خاویار در اصفهان استحصال شد
مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفت: مزرعه های 
پرورش ماهیان خاویاری استان، میزان تولید خاویار خود را در سال جاری به ۴۰ کیلوگرم 

رساندند.
مجمدرضا عباسی، در گفت و گو با ایرنا افزود: پیش بینی می شود این رقم در سال آینده 

نیز به همین میزان تولید شود.
وی از استحصال ۲ تُن گوشت خاویاری در اصفهان خبر داد و افزود: این استان تولیدکننده 
بیش از ۱۰ هزار و ۲۲۰ تن انواع ماهیان خوراکی در سال و یکی از ۱۰ استان های پرورش 

دهنده ماهیان خاویاری است.
مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، افزود: مزرعه های پرورش 
ماهیان خاویاری این استان در شهرستان های کاشــان، اصفهان، آران و بیدگل و خور و 
بیابانک احداث شده است که ۶ گونه مهم ماهی خاویاری با نام های استرلیاد، سیبری، 

شیپ، فیل ماهی، اوزون برون و چالباش در آنها پرورش داده می شود.
عباسی افزود: همه واحدهای پرورشی دارای مجوز بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده 

برای آنها می توانند بچه ماهی خریداری کنند.
به گفته وی، امسال میزان هزار قطعه سهمیه برای خرید بچه ماهیان خاویاری به استان 

اصفهان داده شده است.
عباسی افزود: در استان اصفهان در شهرستان هایی که از نظر شرایط دمایی و منابع آبی 
مناسب تر هستند، امکان توسعه پرورش ماهیان خاویاری وجود دارد که شیالت استان 

پیگیر این موضوع در سال های گذشته بوده است.
 وی با بیان اینکه پرورش ماهیان خاویاری، »خواب سرمایه گذاری« چندساله دارد، افزود: 

افرادی با توان سرمایه گذاری باال باید وارد این بخش شوند.
عباسی، وجود زمین و آب کافی با توجه به ظرفیت مزرعه، مجوز بهره برداری آب از سازمان 
آب، شرایط مناسب دمایی آب مورد بهره برداری، کیفیت مناسب آب از نظر فیزیکی و 

شیمیایی و شرایط اقلیمی منطقه را از دیگر شرایط پرورش خاویار بیان کرد.
وی با بیان اینکه تولید ماهیان خاویاری نیز مانند همه فعالیت های تولیدی، مشکالت 
خاص خود را دارد، افزود: مشکالت اخذ مجوز و تسهیالت، گرانی و تهیه نهاده های تولید، 

حساسیت به دما، بیماری و تلفات، زمان طوالنی تا رسیدن به گوشت و خاویار، فروش

جهاد کشاورزی
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ظرفیتی موجود که مغفول مانده است؛
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

رئیــس اســبق کانــون صرافان 
واکنــش دالر به حمله موشــکی 
شــبانه در اربیل را تشــریح کرد. 
علی اصغــر ســمیعی، رئیــس 
اســبق کانون صرافان در گفتگو 
با گســترش نیوز گفت: مســائل 
سیاســی، جوســازی ها و مسائل 
واقعی و غیرواقعی مثل جنگ در 
واقعیت های اقتصادی تغییر ایجاد 
نمی کنند. واقعیت اقتصادی و جو 
ایجاد شده را باید جدا بررسی کرد. 
در بازار شــرایط مشــخص است. 
ســرمایه و کاال از بین نمی رود. به 
طور مثال اگر ۱۰ ســیب داشته 
باشــیم و ۱۰ نفر هم ۱۰۰ تومان 
داشــته باشــند، هر فرد می تواند 
یک ســیب بخرد با جنگ و دعوا 
۱۰۰ تومان این افراد و ســیب ها 
گم نمی شــود. این جو بر فروش 
محصول تأثیر می گذارد. در زمان 
جنگ عرضه انجام نمی شود. از این 

لحاظ بر بازار تأثیرگذار است.
ســمیعی اظهــار کــرد: حدود 
۸۰ درصــد عرضه ارز در کشــور 
ما توســط بانک مرکــزی انجام 
می شود. در نتیجه به طور طبیعی 
این گونه رویدادهــا نمی تواند بر 
واقعیت هــای اقتصــادی تأثیــر 
بگــذارد. واقعیت هــای اقتصادی 
را خود مدیران اقتصادی کشــور 
با واقعــی کردن نــرخ ارز تنظیم 
می کننــد. واقعی کــردن نرخ ارز 
شــرایط اقتصادی را امن می کند. 
در نتیجه آسیبی از وقایع روزمره 

نمی بینیم.
وی افــزود: قیمت هــای واقعــی 
و واحــد امنیت ایجــاد می کنند. 
زمانی که قیمت ها واقعی نباشند. 
کوچک ترین ساز مخالف ترس بر 
مردم حاکم کند. در این شــرایط 
اســترس صعــود دالر از ۲۵ هزار 
تومان بــه ۵۰ هزار تومــان برای 
مردم ایجاد می شــود. قیمت های 
واقعی در کنار عرضه ۸۰ درصدی 
ارز از ســوی بانک مرکزی اقتصاد 
تأثیری نمی پذیرد. در شرایط فعلی 

قیمت ها واقعی نیستند.
رئیس اســبق کانــون صرافان در 
گفتگو با گسترش نیوز تأکید کرد: 
در بازار هر فرد وظیفــه ای دارد. 
دالل هــا در بازار وظیفه کســب 
ســود از بازار را دارند. با هر بهانه، 
خبر تائید شــده یا تائید نشــده؛ 
دالل ها خصوصاً دالل های بزرگ 
که توان ایجاد موج دارند، کســب 
سود می کنند. با ایجاد جو بازار را 
ملتهب می کنند. از ســویی عدم 
تزریق به موقع و جمع کردن ارز، 
التهاب بازار را بیشــتر می کند. با 
این التهاب بازار صعودی می شود و 
دالل ها سود می کنند. برخالف این 
موضوع اگر از وین خبری پیرامون 
گفتگوهای دوجانبه ایران با طرفین 
مذاکره منعکس شود، بازار نزولی 
می شــود تا دالل ها با کسب سود 
دالر بخرند.سمیعی در پایان گفت: 
این افراد طرفدار کفر، اسالم امریکا 
و ایران نیستند، تنها به فکر منافع 
خودشان هستند. برای خودشان 
رسالت کسب سود تعریف کرده اند. 
مشخص نیست این وظیفه چگونه 
تعریف شده اســت. بانک مرکزی 
با ۸۰ درصد عرضــه ارزی که در 
دســت دارد، وظیفه مقابله با این 
جو را دارد. در زمان صعود و نزول 
مصنوعی بــازار بانک مرکزی باید 
ورود کند. تالطم یک تا دو درصد 
در روز قابل قبول است اما تالطم 
بیشــتر نشــان گر دخالــت افراد 

خاصی است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع حادثه انفجار مواد محترقه در محله دنارت خبر داد. 
ابراهیم مطلبی با اعالم این خبر گفت: اخیراً یک مورد صدای انفجار در محله دنارت از ســوی شهروندان این محله به سازمان 
آتش نشانی گزارش شد که نیروهای این ســازمان فوراً به محل اعزام و با منزلی مواجه شدند که گفته می شد صدای انفجار از 

داخل آن به گوش رسیده است.
او ادامه داد: در جریان این حادثه، 4 نفر جوان ۲۰ تا ۲۵ ساله اقدام به ساخت ترقه های دست ساز و بمب های دستی کرده بودند 

که متاسفانه در حین ترکیب مواد دچار انفجار شدند.
او اضافه کرد: سه نفر از این جوانان دچار سوختگی باالی ۵۰ درصد شــده اند که احتمال دارد از ناحیه چشم نابینا شوند و نفر 
چهارم نیز دچار شوک عصبی شده است.مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با ابراز تأسف از 
اینکه علیرغم تذکرات متعددی که طی این چند روز درباره خطرات احتمالی مواد محترقه به شــهروندان داده شده اما هنوز 
چنین مواردی در سطح شهر مشاهده می شود، تاکید کرد: از مردم می خواهیم که نسبت به خطرات جدی این قبیل سرگرمی ها 

آگاه و هوشیار باشند و روزهای پایانی سال را به روزهای تلخ تبدیل نکنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

انفجار مواد محترقه در محله دنارت حادثه آفرید

تحلیل روز

ISFAHAN
N E W S

رئیس اسبق کانون صرافان تشریح کرد:

واکنش دالر به حمله 
موشکی شبانه در اربیل

با اندکی تأمل در زندگی خود متوجه می شوید 
که هر روز برای فراهم کردن کاالها و خدماتی 
که از آن ها لذت می برید به تعداد زیادی از افراد 
وابسته هستید که اکثر آن ها را نمی شناسید. 
چنین وابستگی متقابلی از آنجا امکان پذیر 
اســت که افراد با یکدیگــر مبادله می کنند. 
افرادی که تالش می کنند تا برای شــما کاال 
و خدمات تهیه کنند، نه از روی بخشــش و 
دلسوزی چنین کاری انجام می دهند و نه دولت 
آن ها را مجبور کرده است که چنین کاری انجام 
دهند. بلکه آن ها برای شما و مصرف کنندگان 
دیگر کاال و خدمات فراهم می کنند تا چیزی 

در مقابل آن دریافت کنند.
امروزه در اکثر کشورهای دنیا، بسیاری از کاالها 
و خدمات مصرفی از خارج وارد می شــوند، و 
بسیاری از کاالها و خدماتی که در داخل تولید 
می شوند به خارج صادر می شوند. مزیت نسبی 
وابســتگی متقابل بین افراد، ملت ها و… را 
توضیح می دهند. همانگونه که خواهیم دید، 
منافع حاصل از مبادله، خواه کوتاه کردن موی 
سر در پیرایشگاه محلتان باشد و خواه خریدن 
پیراهنی باشــد که در آن سر دنیا تولید شده 

باشد، بسیار به هم شبیه است.

  تعریف مزیت نسبی
مزیت نســبی بوســیله »دیوید ریــکاردو« 
اقتصاددان انگلیســی پایه گذاری شد و این 
تئوری پــس از تئوری مزیت مطلــق »آدام 
اســمیت« در مبحث مزایای تجارت آزاد بین 
المللی، مطرح گردید. براساس مفهوم مزیت 
نسبی؛ چنانچه کشوری یک کاال را نسبت به 
دیگر کاالها ارزانتر تولید کند، این کشــور در 
تولید چنین کاالیی مزیت نسبی دارد.بعالوه، 
اگر کشور مذکور بتواند کاالی موردنظر را در 
مقایسه با سایر کشــورها با هزینه پایین تری 
صادر کند در مقایسه با سایر کشورها از مزیت 
نســبی در صادرات برخوردار خواهد بود. اما 
ماهیت آمارهای تجارت بین المللی به گونه ای 

است که در ارزیابی تجربی از مزیت نسبی بر 
حسب کاالها، مسائل و مشکالتی پدید می آید. 
براساس این اطالعات، اغلب کشورها هم صادر 
کننده و هم وارد کننده یک گروه خاص از کاالها 
می شوند لذا اندازه گیری های واردات و صادرات 
به عنوان یک شاخص مستقیم از مزیت یا عدم 
مزیت نسبی بی اعتبار می گردد.مزیت نسبی 
در تولید )قیمت تمام شــده یا هزینه( به دو 
گونه بالفعل و بالقوه قابل بررسی است. مزیت 
نسبی بالفعل به بررســی مزیت نسبی کاال یا 
بخش خاصی می پردازد کــه در دوره زمانی و 
مرز جغرافیایی تعریف شده ای، تولید آن بطور 

بالفعل محقق شده باشد. از سوی دیگر، مزیت 
نسبی بالقوه به بررسی مزیت نسبی کاال یا بخش 
خاصی می پردازد که تولید در دوره زمانی و مرز 
جغرافیایی تعریف شده ای، بطور بالفعل محقق 
 نشده باشد. ولی بطور بالقوه قابلیت تولید داشته 

باشد.

  وضعیت تولید خودرو در ایران
درآمد سرانه در ایران با توجه به افزایش قیمت 
نفت در حال افزایش است و بسیاری از مردم 
که در گذشــته نمی توانستند خودرو بخرند، 
حاال توانایی خرید خــودرو را دارند و این یک 

نقطه امید برای شــرکت های خودروسازی 
داخلی اســت که بازار اصلی آنها ایران است. 
در ســال های اخیر تولید خــودرو افزایش 
چشمگیری داشته اســت، اما مردم هنوز از 
کیفیت خودروهای خود ناراضی هســتند. 
برخی مردم معتقدند خودروســازان تنها به 
کمیت خودرو اهمیت می دهند، اما کیفیت 
چندان برای آنها ارزش ندارد. آمار نیز نشــان 
می دهد کیفیت خودروهای ساخت داخل در 
سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است؛ به گونه ای که 
پراید به عنوان پرتیراژترین خودرو ایرانی که 
در سال گذشته میالدی ۳۳۰ هزار دستگاه از 

آن تولید شده بود، نمره منفی 4۷۰ را از وزارت 
صنایع کسب کرد؛ البته وزارت صنایع اعالم 
کرده که کیفیت این خودرو در دو ماه پایانی 
ســال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.اصلی ترین 
دلیل کیفیت پایین در خودروهای داخلی به 
قطعات تولیدی حاصــل از روش کپی کاری 
مربوط می شــود. با اینکه در حدود ۷۰ قطعه 
ساز ایرانی تحت لیسانس یا به صورت مشترک 
با یک قطعه ســاز معتبر جهانی قطعه تولید 
می کنند، اما بقیه قطعه سازان که در حدود هزار 
واحد ارزیابی می شوند، به روش کپی کاری و 
در حد متوسط و ضعیف از نظر کیفیت قطعه 
تولید می کنند.از دیگر انتقادات وارد شــده 
به صنعت خودرو ایــران، صادرات محدود آن 
است. بنابر اطالعات طبقه بندی شده در سال 
۲۰۱۵ صادرات صنعت خودرو ایران تنها در 
حدود ۱۵ هزار دستگاه بود که اکثر آن نیز به 
سوریه صادر شده است، اما شرکت های ایران 
خودرو و سایپا امیدوارند بتوانند صادراتشان را 
در سال ۲۰۱۷ در مجموع به ۱۰۰ هزار دستگاه 
برسانند. به همین دلیل شرکت ایران خودرو 
تاکنون قرارداد تأسیس کارخانه در سنگال، 
مصر، ســوریه، چین و ونزوئال را قطعی کرده 
و در سال ۲۰۱۶ نیز سه هزار سمند به روسیه 
صادر خواهد کرد. این شرکت قصد دارد تا سال 
۲۰۱۷ صادرات محصول سمند را نیز به حدود 
۵۰ هزار دستگاه برساند. از دیگر نقاط امیدواری 
برای صادرات، خودروهای لوگان و پژو ۲۰۶ 
سدان اســت که هر دو آنها برنامه صادراتی 
دارند، اما هنوز برای صادرات هیچ کدام از این 
خودروها برنامه ای تدوین شده ای اعالم نشده 
است.صادرات صنعت قطعه سازی نیز در ایران 
محدود است اما شرکت های قطعه سازی نیز 
امید دارند با همکاری مشترک خودروسازان 
ایرانی با همتایان خارجی، خود را وارد زنجیره 
جهانی این خودروسازان کنند. در سال ۲۰۰۵ 
قرارداد خرید ۶4۰ میلیون دالر قطعه شرکت 
رنو با قطعه سازان ایرانی امضا شد و بنا به گفته 

دانش فهیم – رییس هیات مدیره رنو پارس – 
۵۰ قطعه ساز ایرانی نیز وارد زنجیره تأمین رنو 
نیسان شده اند. بنا بر اظهار مدیران رنو ساخت 
لوگان از تابستان سال ۲۰۰۶ در ایران با ساخت 
داخل حداقل ۵۰ درصد آغاز شده و در طول 
سه سال به ۳۰۰ هزار خودرو خواهد رسید.با 
تمامی آمارهای ارائه شده به هر حال به نظر 
می رسد در ســال ۲۰۱۶ نیز تولید خودرو در 
ایران افزایش یابد. اما رشد صنعت خودرو از نظر 
کیفی و تکنولوژی تنها به همکاری مشترک 
شرکت های ایرانی با شرکت های بزرگ خارجی 
بستگی خواهد داشــت.در صورت اشتباه در 
مسیر جهانی شدن بخش زیادی از صنایع ایران 
از جمله صنعت خودرو خواهند مرد. حال فرض 
کنیم راه را اشتباه برویم. جاده مخصوص کرج 
معروف به جاده خودروسازان سالن تولیدی 
مستقر در همین جاده با چهار طبقه که در آن 
۲۰۰ ربات که قباًل خودرو تولید می کردند از 
کار افتاده است. سالنی که تنها سمفونی مرگ 
در آن نواخته می شود قبرستانی از ربات ها که 
منتظر خریداران جدید است در غیر این صورت 

باید راهی کوره های ذوب فلز شوند.

  آیا مزیت نسبی وجود دارد
بررسی مختصر تئوری های آدام اسمیت در 
مزیت مطلق تولید و دیوید ریکاردو در مزیت 
نسبی تولید به سادگی نشان می دهد که ایران 
در زمینه خودرو نه مزیت مطلق دارد کاراترین 
یعنی حدوداً ارزان ترین و باکیفیت ترین سازنده 
خودرو، نه مزیت نسبی )تولید خودرو نسبت به 
سایر تولیدات در ایران هزینه فرصت کمتری 
ندارد(. بنا برایــن تنها دلیل موجهی که برای 
اصرار برتولید خودرو می ماند استراتژیک بودن 
آن به دالیل مختلف )از جمله ارز بری باال در 
صورت واردات، تقاضای بسیار باال و شغل ساز 

بودن و غیره( است.
 حمید رضا بابایی شریف

مدیر اجرایی سابق انجمن قطعه سازان ایران

استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بسته به شرایط کشورها، ۲ الی 4 درصد 
تولید ناخالص داخلی برای اثرات بهداشــتی آلودگی هوا هزینه می شــود که در ایران طبق برآورد 
سازمان بهداشــت جهانی، هزینه های آلودگی هوا بیش از ۳۰ میلیارد دالر و حدود ۲.۵ درصد تولید 

ناخالص داخلی است.
یعقوب حاجی زاده، در پنجاهمین نشست تخصصی خیر ماندگار با موضوع »بایسته های خیریه ها در 
عرصه محیط زیست« که به همت پژوهشکده آال دانشگاه اصفهان به صورت مجازی برگزار شد، با بیان 
اینکه آلودگی هوا ساالنه هشت میلیون نفر را در دنیا دچار مرگ زودرس می کند، اظهار کرد: در ایران 
ساالنه حدود ۳4 هزار نفر به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند و در اصفهان، ۱۲ الی ۱۵ 

درصد کل مرگ و میرها به دلیل آلودگی هوا است.
وی ســهم علل مرگ و میر مرتبط با آلودگی هوا را ۲۱ درصد مربوط به عفونت ریه، ۲۰ درصد سکته 
مغزی، ۳۳ درصد بیماری های ایســکمی قلب، ۱۹ درصد انســداد مزمن مجاری تنفسی و ۷ درصد 

سرطان ریه اعالم کرد.
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه هزینه انفاق در حوزه محیط زیست غیرملموس است، گفت: هزینه 
در محیط زیست دیر جواب می دهد و نیاز به فرهنگ ســازی دارد. متاسفانه آمار ابتال به سرطان در 
اصفهان دو برابر شده و باید از تمام راهکارهای موجود برای کاهش آالینده ها استفاده کرد که یکی از 

موارد فراهم ساختن زمینه ورود خیران در این بخش است.
به گفته حاجی زاده با شــناخت منابع آلودگی هوا و کاهش هرکدام از آنها می توانیم کمک بزرگی به 

رفع مشکل آلودگی هوا کنیم.
وی با تأکید براینکه خودروها بیشترین ســهم را آلودگی هوا دارند، خاطرنشان کرد: در مطالعاتی در 
دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان، سهم بندی منابع آالینده مشخص شد که حدود ۷۰ درصد 

از آلودگی ها مربوط به منابع متحرک است.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بسته به شرایط کشورها، ۲ الی 4 درصد تولید ناخالص 
داخلی برای اثرات بهداشتی آلودگی هوا هزینه می شــود که در ایران طبق برآورد سازمان بهداشت 
 جهانی، هزینه های آلودگی هوا بیش از ۳۰ میلیارد دالر و حــدود ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی

 است.
حاجی زاده هزینه های ناشی از آلودگی هوا را شامل هزینه های پزشکی، کاهش رشد اقتصادی ناشی 
از مرگ زودرس و ناتوانی جسمی و هزینه تخریب محیط زیســت اعالم کرد و بهترین اقدامات برای 
کنترل آلودگی هوا را توســعه اتوبوس های تندرو، ارتقای دانش زیســت محیطی و جلب مشارکت 
همگانی، نصب فیلترهای دوده و مبدل کاتالیســتی در خودروها، نوسازی ناوگا حمل و نقل عمومی، 
نصب سیستم های تصفیه گاز در صنایع و توســعه خطوط مترو و شاتل، انرژی پاک و ارتقای کیفیت 

سوخت دانست.
به گفته این استاد دانشگاه، رفع معضل آلودگی هوا راهکار دارد که هزینه بر است. تمام کشورهای دنیا 

با این مشکل روبرو شده اند و با اولویت بندی آن ر را رفع کرده اند.
وی یکی از زمینه های ورود خیرین را کمک برای تهیه سیستمی برای سنجش ذرات آالینده در کشور 
دانست و گفت: این سیستم در کشور وجود ندارد و نیاز اســت در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.

محمدصالح طیب نیا، رئیس پژوهشکده آال دانشــگاه اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه محیط 
زیست همچون موجودی جاندار نیازمند بررسی است، گفت: هزینه در محیط زیست ملموس نیست 

و همین موضوع مشارکت خیران را کم می کند و نیاز به فرهنگ سازی است.
وی افزود: خیرین 4 میلیارد تومان ساالنه در جهان در حوزه محیط زیست صرف می کنند. بهتر است 

در کشور به جای اینکه برای درمان هزینه شود، برای سالم ماندن هزینه کنیم.
این استاد دانشگاه گفت: در دنیا با منابع محدود مواجه هستیم و دنیا به سمت استفاده مجدد از منابع 

حرکت کرده که یکی از نمونه ها استفاده مجدد از لوازم خانگی است.

استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

هزینه آلودگی هوا در ایران ۲.۵ درصد
 تولید ناخالص داخلی است
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