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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

به یاد دارم چند سال پیش مطلبی 
مطالعه کردم در خصوص گفته 
وزیر وقــت وزارت صمت مبنی 
بر اینکــه ما باید از خــارج مدیر 
وارد کنیم. کاری باصحت وسقم 
این مطلب ندارم امــا آن را نکته 
جالبی دیدم بــرای نگارش چند 
ســطر در خصوص مدیریت و به 
صورت ویژه مدیریت بر واحدهای 

صنعتی.
چرا باید مدیر وارد کنیم یا اصاًل 
چرا بیشتر مشــکالت ومصائب 
جاری در کشــور را همیشه در 
عملکرد مدیریت مدیران سابق 
جســتجو می کنیم؟ مگر هوش 
واستعداد خدادادی ما ایرانیان به 
ظن خودمان وبه اعتراف اکثریتی 
که با ایرانیان معاشرتی داشته اند 
خوب نیست و مصداق آن نخبگان 
ایرانی هستند که هریک چه در 
داخل وچه خارج از کشور بر تارک 
نوآوری دنیا می درخشند پس چه 
شده این مرزو بوم را. به گواه تاریخ 
صنعت خودرو سازی کشورمان 
همزمان با کشور کره جنوبی آغاز 
به کار کرده ولی اکنون نه با یک 
نگاه صرفاً کارشناسانه ودقیق بلکه 

شکاف ایجاد شده در...
2 ادامه در صفحه 
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در خصوص ضرورت مشارکت عمومی در برنامه اهـدای خون و همچنین نیاز به آن در فصول سرد سال، کارکنان بهزیستی استان اقدام به 
اهداء خون کردند.

اهداء خون کارکنان بهزیستی استان اصفهان

موتور پیشران صنعت در ایران چرا 
مغفول مانده!

 مدیریت توانمند 
حلقه گمشده در زنجیره 

پیشرفت هاست

  Some MoneySome Money
  Management TipsManagement Tips
for Couplesfor Couples
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادواره شهدای سده لنجان:

پیروزی در عرصه اقتصادی در گرو ادامه راه شهداست

6

مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان برگزار شد:

حرکت و افزایش سطح بلوغ سازمان هدف دوران تازه

رئیس اعزام مبلغان دفتر تلیغات اســالمی اصفهان 
گفت: در ایام فاطمیه سال جاری بیش از 400 مبلغ 
خواهر و برادر از طرف این دفتر با رویکرد امید آفرینی و 

جهاد تبیین به سراسر کشور اعزام شدند.
حجت االسالم و المســلمین هادی مشگدار اظهار 
داشت: با توجه به اهمیت ایام فاطمیه و شبهات جدید 
مطرح شده برای این ایام، به مدت 3 روز و با حضور آیات عظام نظری منفرد، نجم 

الدین طبسی، سید محمد تقی قادری، همایش فاطمیه برگزار شد.
وی افزود: در این همایش مباحث »فضائل فاطمی از دیدگاه فریقین«، »شبهات 
فاطمیه سالم اهلل علیها« و »حیات سیاسی حضرت زهرا سالم اهلل علیها« تبیین 
شد. رئیس اعزام مبلغان دفتر تلیغات اسالمی اصفهان تصریح کرد: با توجه به 
رسالت فرهنگی، تبلیغی و انقالبی این دفتر در جهت تبیین و گسترش معارف 
اسالمی و تالش برای رعایت وحدت و انسجام اسالمی، مبلغان دوره دیده خود را 
به صورت فردی و گروهی به سراسر کشور اعزام می کند. وی در پایان گفت: امتداد 
تبلیغ از سیاست های اصلی معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی 

اصفهان به حساب می آید که مبلغ باید بعد از اتمام حضور در محل تبلیغی 
خود در ایام فاطمیه، مسیر تبلیغی خود را متناسب با شرایط آن مکان به صورت 
غیرحضوری ادامه دهد. وی تصریح کــرد: اما تا زمانی که بین قیمت خودروی 
درب کارخانه و قیمت آن در بازار اختالف وجود دارد، بازار خودرو هرگز متعادل 
نخواهد شد. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان گفت: افزایش قیمت 
خودروی درب کارخانه بر قیمت های بازار هم تأثیر گذاشته است، مشتریان فقط 
متوجه افزایش قیمت کارخانه می شوند و به این نکته که پیش از این قیمت ارز 

در بازار افزایش یافته است، توجهی ندارند.
قندی اضافه کرد: متأسفانه افرادی که خودروها را در دست دارند نمایشگاه دار 
نیستد بلکه مصرف کنندگان خانگی هستند که ثبت نام می کنند و در سایت های 
عرضه خودرو با یکدیگر رقابت کرده و همان خودروهای ثبت نامی را با قیمت های 

بیشتر و به دلخواه خود عرضه می کنند.
وی همچنین در رابطه با بازار معامالت خودرو تصریح کرد: این بازار تقریباً با رکود 
همراه است. با افزایش قیمت ها به صورت تخمینی تنها ۲0 درصد مصرف کننده 

واقعی در بازار وجود دارد و این موضوع منجر به رکود بازار شده است.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی اصفهان 
گفت: افــرادی که خودروهــا را در دســت دارند 
نمایشگاه دار نبوده بلکه مصرف کنندگان خانگی 
هستند که ثبت نام می کنند و در سایت های عرضه 
خودرو با یکدیگر رقابت کرده و همان خودروهای 
ثبت نامی را با قیمت های بیشــتر و به دلخواه خود 
عرضه می کنند. حمیدرضا قندی در گفت وگو با ایمنا در رابطه با آخرین وضعیت 
بازار خودرو اظهار کرد: در راستای صحبت های رئیس جمهور درباره کنترل 
افزایش قیمت، نشست هایی برای بررسی کارشناسی قیمت ها صورت گرفت 

و سپس افزایش قیمت خودرو که اخیراً انجام شد، توسط دادستانی تأیید شد.

وی افزود: متأسفانه این افزایش قیمت ها بر قیمت محصوالت ایران خودرو نیز 
تأثیر داشت اما با وجود این تغییرات، قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو 

همچنان اختالف بسیار زیادی با قیمت کارخانه دارد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان گفت: به طور مثال، ۱0 الی ۱۵ 
میلیون تومان افزایش قیمت برای پژو پارس اعمال شده است که با این وجود 
هنوز اختالف قیمت کارخانه با قیمت بازار برای این مدل ماشین نزدیک به ۱۵0 

میلیون تومان است.
قندی اضافه کرد: هر گاه دولت بتواند قیمت خودرو درب کارخانه را را به بازار 
نزدیک، رانت ها و ثبت نام های همراه با قرعه کشی را حذف و به صورت شفاف و 

مستقیم خودرو را به مصرف کننده واقعی بفروشد بازار به ثبات خواهد رسید.

توسط دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان انجام شد؛

اعزام بیش از 400 مبلغ در ایام فاطمیه به سراسر کشور

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان:

فروش ثبت نامی خودرو بر افزایش قیمت آن دامن زده است
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چند نکته برای مدیریت هزینه که زوج ها باید بدانند:

 10 کلید برای باز کردن
 قفل های خوشبختی

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد به مناسبت 23 دی ماه:

افتتاح شرکت به توسعه صنعتی ایران شتاب 
بخشید

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: هنوز برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی وجود ندارد

 ارزترجیحی عرصه ای تنگ تر
برای مردم و سخت تر برای دو قوه!

چهره  برتر چهره روز

آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز 
افتتاح فوالد مبارکه برگزار شد:

پیام منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت به مناسبت 
23 دی ماه سالروز تأسیس ذوب آهن اصفهان:

 فوالد مبارکه به منشأ تحوالت 
بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور

ذوب آهن اصفهان قلب صنعت 
فوالد ایران، نگینی در دشت طبس

 آیین گرامیداشــت بیست و نهمین سالروز 
افتتاح شــرکت فــوالد مبارکه، بــا حضور 
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه، معاونین، جمعی از مدیران، کارکنان 
و مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه فوالد 
مبارکه برگزار و همزمان نیز به صورت آنالین 

در فضای مجازی پخش گردید.

ذوب آهن اصفهان، قلب صنعت فوالد  ایران، 
نگینی در دشت طبس و نامی که حتی برای 
یک بار هم که شده به گوش اکثر مردم ایران 
خورده است و از منظر بسیاری از کارشناسان 
و صاحبنظران اقتصاد و صنعت کشور، حرکت 
 ایران به سمت صنعتی شــدن را پی ریزی 

86کرد.

آگهـی مناقصـه

محمد امین علیخانی - شهردار سمیرم شناسه: 1259972

شهرداری سمیرم در نظر دارد  انجام امور جامع شهرســازی را به شرح جدول ذیل، به شرکت واجد صالحیت واگذار نماید. لذا 
از شرکت های واجد الشــرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1400/10/19 لغایت 
1400/10/30 به مدت دوازده روز کاری به سامانه ستاد ایران http://www.setadiran.ir مراجعه و اقدام و پیشنهادات خود را تا 
پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 1400/10/30 در سامانه بارگذاری نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.
عنوانردیف

استقرار و راه اندازی سیستم جامع مدیریت شهری1

2GIS نقشه برداری هوایی و تهیه نقشه ها و الیه های

ممیزی و برداشت میدانی اطالعات امالک و ورود اطالعات در سامانه ممیزی و نوسازی نرم افزار 3

ساماندهی بایگانی الکترونیکی شامل اسکن اسناد پرونده ها و تشکیل پرونده و ورود در فایل اسناد اسکن شده به نرم افزار آرشیو4

کارشناسی و بازدید از امالک و ارائه نقشه UTM و مطابقت با طرح جامع و تفصیلی و ارائه گزارش تخلف های ساختمانی5
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معاون آمــوزش ابتدایی اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان گفت: 
تداوم تعطیلی مــدارس ابتدایی 
استان در پی تشدید آلودگی هوا، 
ممکن است به دلســردی دوباره 
دانش آمــوزان و خانــواده آنان از 
آموزش های حضوری منجر شود.

لیال سادات ابطحی بابیان اینکه 
اصل مساله آلودگی هوا بسیار مهم 
و قابل تأمل اســت افزود: نگرانی 
عمده این است که افزایش روزهای 
تعطیلی بــه دلیــل آلودگی هوا 
ســبب بی رغبتی دانش آموزان و 
خانواده ها به آموزش های حضوری 

شود.
معاون آمــوزش ابتدایی اداره کل 
آموزش وپــرورش اصفهان افزود: 
آنچه بیش از هر چیز ما را نگران 
می کند نگرشــی اســت که در 
خانواده ممکن است اتفاق بیفتد 
و همانــا عوارض باالی ناشــی از 
پساکروناســت که بســیاری از 
کــودکان در این ایــام نه تنها از 
تحصیل بازماندند بلکه به لحاظ 
عاطفی و رشــد اجتماعی نیز با 

مشکل مواجه شدند.
وی با اشاره به اینکه کادر مدرسه 
باقوت و قدرت بســیاری بر روی 
اقناع ســازی خانواده هــا بــرای 
پذیــرش موقت ایــن دوران کار 
می کنند گفت: تالش ما این است 
که روزهای حضــوری بچه ها را 
افزایش دهیم و از مدیران مدارس 
درخواســت شــده تا با مدیریت 
فضای مدرسه، خانواده ها را قانع 
کنند که با اطمینان خاطر فرزندان 

خود را به مدرسه راهی کنند.
ابطحی با ابراز امیدواری از اینکه 
هرچه زودتر معضل آلودگی هوا 
مدیریت شود، افزود: در این صورت 
فضای آموزش هــای حضوری از 
مدارس گرفته نمی شود و می توان 
باقدرت هم آموزش حضوری و هم 
آموزش مهارت هــای اجتماعی، 
تربیتی و تحصیلی کــودکان را 

دنبال کرد.
وی دربــاره وضعیــت رعایــت 
پروتکل های بهداشتی در مدارس 
و نظارت ها گفت: وضعیت مدارس 
به طور مرتب هــم از طرف ادارات 
آموزش وپرورش نواحی و مناطق 
استان و هم از سوی کارشناسان 
مراکز بهداشــت، بازدید می شود 
و مدیــران باتجربــه ۲ ســاله از 
ایــن وضعیت، فضایــی را تعبیه 
کرده اند که امنیت بهداشــتی و 
ســالمت کودکان را فراهم کند. 
معاون آمــوزش ابتدایی اداره کل 
آموزش وپــرورش اصفهان افزود: 
در این راســتا با دسته بندی های 
انجام شده و رعایت فاصله گذاری 
و تهویه رده هــای درس، فضای 
مناســبی بــه لحــاظ رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی در 
مدارس فراهم اســت. وی بابیان 
اینکه برخی از خانواده ها نسبت 
به زمان آموزش هــای حضوری 
در مدارس نگران هســتند گفت: 
آموزش ها بین ســاعت روز برای 
خانواده های شاغل و یا دارای بُعد 
مسافت با مدرســه مشکالتی را 
ایجاد کرده اســت که از مدیران 
مدارس درخواســت شده نسبت 
به برپایی رده هــای حضوری در 
اول وقت برنامه ریــزی کنند. در 
سال تحصیلی جاری حدود ۹۰۰ 
هزار دانش آمــوز در ۶ هزار واحد 
آموزشی در اســتان مشغول به 
تحصیل شــدند که از این تعداد 
۴۹۲ هزار دانش آمــوز مربوط به 

دوره ابتدایی هستند.

به گزارش ایمنا، مصطفی نباتی نژاد، 
رئیــس مرکزپژوهش های شــورای 
اسالمی شهراصفهان در این نشست، 
اظهارکرد: طی روندی دســتگاه های 
دولتی درحال عقیم کردن شــورای 
شهر و مدیریت شهرهستند و دراین 
راستا شاهد حذف درآمدها و اختیارات 
شورا و شــهرداری هراسی هستیم.

وی با تاکید براینکه اکوسیستم حوزه 
گردشگری مورد اجماع نخبگان نیست، 
افزود: شــهرداری باید با تولید محتوا 
برای شــهروندان و گردشگران سفیر 
جذب گردشــگر برای شهر اصفهان 
باشد.رئیس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
شــهرداری در موضوع گردشــگری 
دچار چنــد پارگــی اســت، گفت: 
۱۶ ســازمان و زیرمجموعه مدیریت 
شهر با موضوع گردشــگری مرتبط 
هستند که باید نســبت آنها به حوزه 
گردشگری بررســی و تعریف شود.

نباتی نژاد با اشاره به فعالیت سازمان 
توسعه گردشگری و با تاکید بر اینکه اگر 
میراث فرهنگی اراده ای داشته باشد این 
سازمان می تواند نقش مدیریت مقصد 
را بر عهده بگیرد، ادامه داد: بســیاری 
شهرداری را به مانند یک گاوصندوق 
می دانند که باید منابــع را در اختیار 
دیگران قرار دهد و برای مدیریت شهر 

نقش راهبری قائل نیستند.
وی از پیشنهاد شورای اسالمی شهر 
اصفهان به شهردار مبنی بر اختصاص 
و اضافه کردن عنوان درآمد حاصل از 
گردشگری در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد 
و افزود: باید ســبک و سیاق برای این 
نوع درآمد تعریف شــود، زیرا اگر یک 
مسیر پایدار درآمدی و هزینه ای برای 

حوزه گردشــگری در بودجه تعریف 
شود، می توانیم در مصارف اصولی تر 

حرکت کنیم.
رئیــس مرکز پژوهش های شــورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به مصوبه 
شــورای پنجم مبنی بر شکل گیری 
مدیریت ناحیه تاریخی گفت: منطقی 
پشت تصویب این مدیریت بوده است، 
اما این مصوبه هنوز اجرایی نشده است 
و همانگونه که نــاژوان و تخت فوالد 
مدیریت دارند ناحیه تاریخی شــهر 
اصفهان هم می تواند به صورت مجزا 
مدیریت داشته باشد. نباتی نژاد با تاکید 
بر اینکه در فضای پرسه زنی و مکث در 
شــهر به دلیل نیاز بازار شاهد شکل 
گیری الگوهایی هستیم که با هویت و 
فرهنگ اصفهان در تضاد است، تصریح 
کرد: کافی شــاپ ها با سیر میراث ما 
نســبتی ندارند و این موضوع خیلی 
حرف دارد و باید این مراکز با تعریف 
فرهنگی که بررســی و تدوین شده 

شکل بگیرند.
وحید ملتجی، مشاور و دستیار شهردار 
اصفهان در امــور فرهنگی، اجتماعی 
و رســانه ای در این نشست گفت: در 
نگاه مدیریت شهر فرهنگ ریشه همه 
اتفاقات اســت و معنای فرهنگ را نه 
در حد یک کلمه بلکه بسیار وسیع و 
گسترده می دانیم. وی با تاکید بر اینکه 
رویکرد شــهرداری اصفهان سیاست 
مشــخص در حوزه فرهنگ اســت 
بنابراین همه بخش هــا باید در یک 
نقطه مشترک هم آوایی داشته باشند، 
افزود: باید نسبت شهرداری را با مسائل 
فرهنگی اجتماعی دقیق تعریف کنیم 
و به همان نسبت مسئله را پیش ببریم.

مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور 

فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای ادامه داد: 
موضوع امروز مسئله گردشگری است 
و در این راستا باید نسبت شهرداری به 
آن مشخص شــود؛ برخی موضوعات 
در حوزه گردشــگری در چند ســال 
اخیر به چالش تبدیل شده و حتی به 
مرحله بحرانی رسیده است. ملتجی 
خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل میز 
فرهنگ این اســت که دیدگاه افراد 
فرهیخته و فعال در حــوزه فرهنگ 
در مجموعه شــهرداری و خارج از آن 
احصا شــود تا برای بررسی بیشتر به 
روی میز فرهنگ آید و سیاســت ها 

مشخص شود.
وی بررســی و تعریــف پروژه هــای 
شاخص برای اکنون و آینده شهر را از 
دیگر اهداف شکل گیری میز فرهنگ 
دانست و یادآور شد: این پروژه ها فقط 
در حوزه کالبدی نیست، بلکه در حوزه 
نرم افزاری و ســخت افزاری نیز این 

پروژه ها تعریف می شود.
ملتجی با اشاره به اینکه گردشگری اعم 
از شهری، ملی و بین المللی متولیان 
متعــددی دارد گفت: بــرای ما مهم 
است که بدانیم شــهرداری در حوزه 
گردشــگری چه اقداماتی را می تواند 
انجام دهــد تا نگاه هویتــی اصفهان 
پررنگ شــود. وی با تاکیــد بر اینکه 

پیگیری ساخت ابر پروژه موزه اصفهان 
روی میز فرهنگ فعال شــده است، 
افزود: موزه اصفهان رویکرد تعاملی و 
پویا خواهد داشــت و شبیه موزه های 
سنتی نیست در این راستا مطالعات 
و پژوهش برای ســاخت آن آغاز شده 
است. مشاور و دستیار شهردار اصفهان 
در امور فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای 
از ســاخت میدانگاه مشاهیر در شهر 
اصفهان خبر داد و افزود: این پروژه به 
یکی از جاذبه های گردشگری شهری، 
ملی و بین المللی تبدیل خواهد شد و ابر 
نمادهایی از اسطوره های شهر اصفهان 
از دوران قدیم تــا معاصر در آن ایجاد 
خواهد شد. علیرضا مرتضوی، مشاور 
و دستیار شــهردار در امور اقتصادی 
و ســرمایه گذاری اظهار کرد: باید در 
موضوع گردشگری بررسی کنیم که 
چه مواردی موجب دافعه گردشگران 
می شود. وی با تاکید بر اینکه قسمت 
تلخ ماجرا این اســت که بســیاری از 
گردشــگران از برخورد نامناسبی که 
با آنها می شود گالیه می کنند افزود: 
باید در ایــن زمینــه کار فرهنگی و 
آموزشی بسیار انجام شــود تا مردم 
حقوق یکدیگر و حقوق گردشگران را 
رعایت کنند. علیرضا مساح، رئیس اداره 
گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی 

و ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
شهرداری به عنوان نخستین نهادی 
که با شهروندان در ارتباط است باید به 
رشد و ارتقای فرهنگ شهروندی توجه 
کند. وی ادامــه داد: فرهنگ پذیرش 
گردشگر داخلی و خارجی از نکته های 
مهم و اساسی است که شهرداری باید 
آن را با برگزاری دوره های آموزشــی 
تقویت کند. رئیس اداره گردشــگری 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه باید 
بیشتر از گذشته بر روی فرهنگ حفظ 
میراث فرهنگی کار کنیــم ادامه داد: 
بیشتر تفریح شهروندان در کنار آثار 
تاریخی شهر انجام می شود در حالی که 
مردم نمی دانند با چه گنج ارزشمندی 
روبرو هستند. مساح با تاکید بر اینکه 
شهرداری اصفهان مجری طرح هایی 
است که به عنوان یک برند در اختیار 
مدیریت شهر اســت گفت: به عنوان 
مثال تحقق عنوان »شــهر دوستدار 
کودک و ســالمند« از آن شهرداری 
است که باید این برندها با نگاه به حوزه 
گردشگری تقویت شــود. وی با بیان 
اینکه شهر به ساخت جاذبه های جدید 
نیاز دارد، خاطرنشان کرد: ساخت پارک 
ملل در شهر اصفهان مطرح شده است 
که باید از ظرفیت خواهرخوانده ها در 

این طرح استفاده شود.

در نشست میز فرهنگ مطرح شد؛

آغاز مطالعات موزه اصفهان تا ضرورت شکل گیری مدیریت ناحیه تاریخی شهر
آغاز مطالعات موزه اصفهان تا ضرورت شکل گیری مدیریت ناحیه تاریخی 
شهرنشست میز فرهنگ شهرداری اصفهان با محوریت »گردشگری« با 
حضور اعضای شورای شهر، مدیران شهری، فعاالن و صاحب نظران حوزه 
گردشگری برگزارو مشکالت و ظرفیت های موجود دراین حوزه مورد 

بررسی قرارگرفت. 
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در شــــــهر 

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش 
استان اصفهانی مطرح کرد:

تعطیلی مدارس در پی 
آلودگی عامل دلسردی 

دانش آموزان

موتور پیشران صنعت در ایران چرا مغفول مانده!

مدیریت توانمند حلقه گمشده در 
زنجیره پیشرفت هاست

ادامه از صفحه یک:
... طول این ســالیان به حدی است که حتی یک فرد عادی بدون 
داشتن هیچ زمینه ذهنی صنعتی نیز می تواند آن را دریابد. چه شد 
که آنها اینگونه شدند وما اینچنین. نسخه صنعت ویا بهتر بگویم 
نسخه پیچی اقتصادی هر مملکتی بر اســاس بودها و دارایی ها 
ونیازهاو استعدادهای خدادادی ونیروی انسانی آن و چشم اندازی 

که بر اساس آینده نگری بنا نهاده شده باشد ترسیم می گردد.
 موقعیت ایده آل جغرافیایی واســتراترژیک ناب ایران زمین اعم 
از دسترسی سریع ارزان به بازارهای آسیایی واروپایی و جود بحر 
وبر آماده به خدمت، وجود نخبگانی که هر از چند گاهی خبری از 
طراحی های خوب، مدرن وبه روزشان در صنایع برجستهٔ خودرو 
سازی دنیا، انقالبی در صنعت خودرو سازی وتمایالت بازار عرضه 

وتقاضا ایجاد می کند.
 بیاییم صادقانه بیاندیشیم و پاسخ دهیم چرا وچگونه است که ما 
هنوز در این صنعت در خم یک کوچه ایم )البته در اینجا بنا ندارم 
کارهای انجام شــده را بی مقدار نمایم( اما با قاطعیت می گویم 
این جایگاه واین تولیدات در عصر حاضر به هیچ وجه من الوجوه 
زیبندٔه نام زیبای کشور عزیز اسالمی مان و مردم شریف وانقالبی 

آن نیست.
 مدیریت به زبان ســاده یعنی تصمیم گیری وتصمیم سازی در 
خصوص اختصاص منابــع محدود و بکارگیری درســت، دقیق 
وبهنگام آن برای رفــع نیازها. یعنی از حداقل ها بیشــترین ها را 

کسب نماییم.
 صنعت خودرو سازی می تواند یکی از صنایع ارز آور، اشتغال زا چه 
بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم، چه بصورت رباتیک و 
چه بصورت نیروی انسانی و با ایجاد زیر شاخه های مرتبط وصنایع 

باالدستی وپایین دستی آن باشد.
 حال تا اینجای مطلب به این نتیجه می رسیم با دارا بودن منابع 
مورد نیاز اعم از مواد اولیه، متخصیص ودانش اموختگان ورزیده 
و مخترعان وطراحان و صد البته بــازار فروش داخلی وصد البته 
خارجی پس چرا ما در چنین جایگاه هایی بوده وهستیم، به قول 
معروف باید ببینیم گیر کار کجاست. فراهم بودن همه زمینه ها و 
متصل نشدن آنها در تولید محصول نهایی زیبا و مشتری پسند یک 
امری را به ذهن می رساندآن نبود مدیریت پیشران، عالی، آیده ساز 
و به روز ورقابت پذیر است. به زبان ساده در چنین صنعتی مجموعه 
مدیریتی مشغول به فعالیت می بایستی در بد بینانه ترین حالت با 
حداقل های موضوع فعالیت حداقل آشنایی نسبی را داشته باشند.

 اینجا دیگر جای آزمون وخطا وهدر رفت منابع ومنافع نیســت. 
واردادت خودرو شمشیر دولبه ای است که هم می تواند مفید و هم 
می تواند مضر برای تولیدات داخلی باشد. سالیان مدیدی است که 
راه را بر ورود خودروهای خارجی به کشور با ترفندها وروش های 
مختلف بسته ایم به آن امید که به با این عمل موجب تقویت تولید 
ملی مان باشیم اما تجربهٔ حاصل از این تولیدات بی کیفیتی حکایت 
از ان دارد که این صنعت با ادامهٔ روند موجود عالوه بر پاســخگو 
نبودن بلکه به خاطــر عدم کیفیت وایمنی تولیــدات نهایی هم 

جانمان را و هم منابع با ارزش سوختیمان را بی رحمانه می بلعد.
 شــاید در صورت مدیریتی هوشــمندانه و نه صرفــاً انقباظی 
می توانســتیم در جهان کنونی به جای صادرات مواد خام اعم از 
معدنی وغیر معدنی که سرمایهٔ خدادادیمان و ثروت آیندگان است 
در جایگاه مناسبی در زمینه صادرات تولیدات خودرویی، صنعت 
قطعه ســازی و صد البته دانش و فناوری بودیم باید به ســمتی 
حرکت کنیم که از صادرات کمی موادخام به صادرات محصوالت 

کیفی ارز آور وکم حجم برسیم.
 تولیدات مبنی بر دانش و فناوری هم ارز آورتر وهم حفظ همزمان 
منابعمان را تضمین می نماید. دور دور صادرات مواد خام معدنی 
اعم از کانی فلزی وغیر فلزی نیست دیگر دوران تکیه بر صادرات 
نفت خام خــوش خیالی اســت اقتصاد مقاومتی یعنی بســتن 
گذرگاهها و حذف گلوگاه هایی که دشــمن با دست گذاشتن بر 

روی آن بتواند به اقتصاد ما ضربه که هیچ حتی تکانی وارد کند.
 ایجاد وحفظ استقالل در گرو توســعهٔ دانش و همهٔ این موارد در 
گرو پیاده سازی نظام هوشمند مدیریتی با نگاه بلند مدت و سود 
آور است. دیگر زمان کار آموزی مدیران نیست. بایستی به سمتی 
حرکت کنیم کــه بتوانیم همزمان ضمن بهــره گیری از تجارب 
ارزشمند گذشته با دانش روزحرکت کنیم. تولیدی را انجام دهیم 
ناب که با کمترین هدررفت منابع همراه بــوده وبا کیفیت باال و 

رقابت پذیری حرفی در دنیای امروز برای گفتن داشته باشد.
 مدیران صنعت باید مدیرانی تخصصی وبا تجربه باشند که ضمن 
درک موضوع درعین حال ضمن همراهی اگاهانه و دانش محور 
مکمل واحدهای صنعتی هم باشند نه کشنده ترمزحرکت. زمان، 
زمان حرکت وتوسعه متوازن است. بیاییم با مدیریت درست راه 
را براین امرهموار ســازیم. پس باردیگــر تکرارمی کنم: مدیریت 

توانمند، موتور پیشران صنعت در ایران.

معاون عمرانی استانداری:

سوانح سنگین جاده ای 
در استان اصفهان مستلزم 

پیگیری قضایی است

معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: وقوع سوانح 
پرخسارت و سنگین رانندگی در جاده های استان 
مانند تصادف های زنجیره ای مستلزم برخورد دستگاه 

قضایی با مسببان آن است.
مهران زینلیان در کمیته حمل ونقل استان اصفهان 
بابیان اینکه خرابی آســفالت ها و بــروز تصادفات 
جاده ای قابل توجیه نیست، ادامه داد: الزم است در 

اسرع وقت اشکاالت جاده ای اصالح شود.
معاون عمرانی اســتانداری اصفهان با بیان اینکه 
سفرهای نوروزی را پیش رو داریم و باید در این مدت 
اقدامات الزم را انجام دهیم، ادامه داد: کمیته های 
حمل ونقل به صورت ۲ هفته یک بار برگزار می شود 

و هرگونه مشکل در خصوص عدم همکاری ارگان ها 
برای اصالح مسیرهای جاده ای از جمله روشنایی باید 

حل و فصل شود.
مدیرکل بحران استانداری اصفهان نیز در این نشست 
گفت: ایمنی آزاده راه ها در دستور کار است و پس 
از هر تصادف، دســتگاه قضایی نقش دستگاه های 
مختلف را در پیشــامد تصادف ها موردبررسی قرار 
می دهد. منصور شیشه فروش ادامه داد: امدادرسانی 
در جاده ها با مشــکالت زیادی مواجه است و نبود 
آنتن دهی تلفن های همراه و بی سیم های نیروهای 
امدادی در مســیر آزادراه ها به علــت بارش برف و 

بارندگی از جمله این مشکالت است.

وی گفت: با بروز یک تصادف شــاهد بسته شدن 
مسیر حمل ونقل می شویم و پدهای بالگرد در مسیر 
جانمایی نشده اســت. مدیرکل بحران استانداری 
اصفهان تاکید کرد: بر اســاس مطالعه سیل خیزی 
که با همکاری آب منطقه ای و منابع طبیعی صورت 
گرفت، ۲۷ نقطه سیل خیز در استان شناسایی شده 
است. وی همچنین از چند طرح مطالعاتی در زمینه 
فرونشست زمین خبر داد و گفت: فرونشست زمین 
در اصفهان بسیار جدی است و باید هشدارهای الزم 
را در این عرصه داد. اصفهان دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
کیلومتر راه است و این اســتان ُرتبه اول حمل بار و 

ُرتبه سوم حمل مسافر را در کشور داراست.

سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان:

 به سمت بازگشایی کامل دانشگاه
 حرکت می کنیم

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

 ثبت نام بیش از 2۱0 هزار اصفهانی
 در طرح نهضت ملی مسکن

سرپرست دانشــگاه صنعتی اصفهان درباره آخرین وضعیت بازگشایی دانشگاه صنعتی اصفهان 
اظهار داشت: ما مشکلی برای بازگشایی نداریم و آمادگی کامل برای این موضوع را داریم حدود ۷۰۰ 
دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی نیز هم اکنون در خوابگاه های دانشگاه ما حضور دارند. سید 
علی محمد میرمحمدی میبدی، سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در اصفهان درباره آخرین وضعیت بازگشایی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: ما مشکلی برای 
بازگشایی نداریم و آمادگی کامل برای این موضوع را داریم حدود ۷۰۰ دانشجو در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی نیز هم اکنون در خوابگاه های دانشگاه ما حضور دارند. وی تصریح کرد: به هر صورت بحث 
کرونا است و ما موظف هستیم پروتکل های بهداشتی را به ویژه برای دانشجویان ساکن خوابگاه مدنظر 
قرار دهیم؛ اکثر دانشجویان این دانشگاه غیربومی و ساکن خوابگاه هستند. میرمحمدی میبدی 
افزود: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دانشجویانی که پروژه دارند می توانند در خوابگاه ساکن 
شوند و تعداد زیادی از دانشجویان دکترا نیز به صورت حضوری در حال تحصیل هستند. سرپرست 
دانشگاه صنعتی اصفهان درباره وضعیت برگزاری کالس ها از ترم بهمن نیز گفت: شرایط به تصمیم 
ستاد کرونای استان بستگی دارد و در حال حاضر مجازی است و دانشگاه به سمت بازگشایی در 

حال حرکت است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ثبت نام نهضت 
ملی مسکن در ۴۳ شهر استان به پایان رسیده است اما در ۱۲ شهر این استان که در دور 

جدید ثبت نام ها در دستور کار قرار گرفت، همچنان ادامه دارد.
امیر زاغیان معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار 
داشت: امکان ثبت نام برای شهرهای دولت آباد، کمشچه، حبیب آباد، نایین، خالدآباد، 
بادرود، نیک آباد، محمدآباد، دهاقان، ســمیرم، بیده و حنا فراهم اســت و متقاضیان 
saman. می توانند از زمان بازگشایی سامانه برای این ۱۲ شهر تا ۲ ماه با مراجعه به سامانه

mrud.ir برای نام نویسی در طرح نهضت ملی مسکن در این شهرها اقدام کنند.
وی افزود: امکان ثبت نام افراد مجرد باالی ۲۳ ســال هم از ۲۰ دیماه آغاز شده است. و 
متقاضیان مجرد می توانند در طرح حمایتی مســکن ثبت نام کنند که تحویل واحد به 
آنان پس از اتمام ساخت و ایفای تعهدات متقاضی منوط به ارائه عقدنامه رسمی ازدواج 
است. زاغیان اذعان داشت: تاکنون بیش از ۲۱۰ هزار متقاضی در استان اصفهان برای 
خانه دار شدن، در سامانه طرح جهش تولید مسکن ثبت نام کرده اند که پاالیش و احراز 

شرایط این افراد شروع شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیش از شــرکت در آیین تکریم و 
معارفه رییس دانشگاه صنعتی اصفهان "به دعوت رئیس دانشکده 
شیمی" با اساتید دانشکده شیمی این دانشگاه دیدار کرد و از مقام 
دو استاد پیشکسوت این دانشکده که نقش استادی وی در دوره 

تحصیل را داشتند تجلیل به عمل آورد.
دکتر محمد علی زلفی گل با برشمردن برخی خصلت های شاخص 
دو استاد برجسته خود دکتر مهران غیاثی و دکتر شادپور ملک پور، 
گفت: خبر بازنشستگی این اساتید انسان را اندوهگین می کند چرا 

که جای این اساتید کم نظیر به سادگی پر نخواهد شد.
وی، دقت نظر، نظم، تیزبینی و همراهی بی وقفه با دانشــجویان 
در امور آموزشی را از مشخصات بارز اساتید خود دانست و خاطر 
نشان کرد: کمتر اساتید جوان به موضوع مشاوره و منتورینگ دقت 
دارند. نقش استادی که آموزگار علم و اخالق است و مانند یک پدر 
دانشجوی خود را همراهی می کند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
با بیان این که نظم و انضباطی که در امور آموزشــی از دکتر ملک 
پور آموخته است را سرلوحه و روش مدیریت خود قرارداده، افزود: 
طبقه بندی اطالعات و نظم دهی به داده ها که در زمان مدیریت به 
کارم آمد را از کارکردن با دکتر ملک پور آموخته ام. زلفی گل با بیان 

خاطره ای از دوران تحصیل از دکتر مهران غیاثی گفت: ایشان ۱۱ 
فصل از کتابی تخصصی را در طول ترم به ما آموزش دادند، بعدها 
که خودم مدرس دانشگاه شدم، هر چه تالش کردم بیش از ۹ فصل 

نتوانستم تدریس کنم.
وی ادامه داد: دکتر غیاثی در اولین آزمونی که از ما گرفتند سواالتی 
دادند که اصاًل در مطالب کتاب ندیده بودیــم، بعد از امتحان که 
جویای موضوع شدیم، متوجه شدیم دکتر از جداول و نقشه های 
کتاب سؤال طرح کرده اند و آنجا به ما دانشجویان آموختند که کل 

محتوای کتاب آموزشی باید فراگرفته شود.

وزیر علوم، با بیان این که مردم، فرزندان عزیزشــان را امانت به ما 
می سپارند تصریح کرد: اساتید باید با فرزندان مردم، مانند فرزندان 
خود رفتار کنند و اگر به بحث آموزش صرفاً برای رفع تکلیف نگاه 

شود، یک ظلم درحق کشور است.
وی با تأکید بر این مهم که؛ اســاتید جوان از روش و منش اساتید 
برجسته درس بگیرند خاطر نشان کرد: اساتید باید به شکلی در 
تربیت نسل آینده وقت بگذارند که حداقل ۲۰ درصد از دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی کشور نسلی عاقل تر و عالم تر از اساتید خود باشند 
تا جامعه به سمت پیشرفت حرکت کند. در این دیدار صمیمانه، از 
خدمات ارزشمند علمی و آموزشی آقایان دکتر شادپور ملک پور و 
دکتر مهران غیاثی که در دوران دانشجویی دکتر زلفی گل نقش 
استادی ایشان را داشتند، تجلیل شد. همچنین در این دیدار برخی 

از اساتید دانشکده شیمی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
گفتنی اســت: دکتر شــادپور ملک پور و دکتر مهران غیاثی از 
دانشمندان برجسته شیمی جهان و مفاخر علمی کشور هستند 
که به افتخار بازنشستگی نائل شدند و به طور افتخاری با دانشکده 
شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان همچنان همکاری های ارزشمند 

علمی خود را ادامه می دهند.
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در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد:

تجلیل وزیر علوم از ۲ استاد پیشکسوت دوران دانشجویی

محمود آقادوستی
سرمقالـــه
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این  در  گفت:  اشرف  نجف  هشت  زره ای  لشگر  فرمانده 
شرایط سخت اقتصادی و معیشتی هر فردی به سهم خود 
نقشی در کاهش مشکالت دارد که کمک های خیرخواهانه 
و رفع دغدغه و نیازهای جامعه و اقشار آسیب پذیر نمونه ای از 
مجاهدت های مورد نیاز این ایام است. سردار سرتیپ پاسدار 
شهدای  خاکسپاری  روز  هفتمین  در  زاده  رشید  اهلل  سیف 
گمنام در روستای خرمنان از توابع تیران و کرون افزود: دولت 
سیزدهم همه تالش خود را برای رفع چالش های اقتصادی و 
نیازهای مردم بکار گرفته است و با روحیه خستگی ناپذیر و 
کار شبانه روزی برای بهبود بخش های مختلف می کوشد. 
وی اظهار داشت:  دوران سخت و پیچ های تاریخی امروز 
کشورمان با تالش دولت و صبر و مقاومت مردم می گذرد 
و زمینه رفع دغدغه های مردم، رفاه و آسایش فراهم می شود. 
فرمانده لشگر رزه ای هشت نجف اشرف با بیان اینکه هر 
آنچه مقاومت و صبر کردیم در سرافرازی و اقتدار نظام مؤثر 
بوده است، خاطرنشان کرد: تسلیم شدن به دشمن آسیب و 

چالش های زیادی را بدنبال دارد.
سردار رشیدزاده با بیان اینکه در مسیر رفع نیازهای کشور 
روحیه خستگی ناپذیر نیاز داریم، تصریح کرد: شخصیتی مثل 
سردار سلیمانی الگوی رفتاری برای بسیاری از مدیران است 
که در مسیر کار خود کوتاه نیامد و هیچ گاه اعالم خستگی و 
پایان مسئولیت نکرد و تا آخر خط برای دفاع از اسالم ایستاد. 
وی با تاکید بر اینکه باید روشنگری و تبیین واقعیت های زمان 
انجام شود، اظهارداشت: مقدمه سازی برای ظهور امام زمان 
)عج( برای رفع همه مشکالت وظیفه تک تک افراد است و 

همه ملت سهم خود را برای این امر ایفا کنند.
هفته گذشته پس از تشیع پیکر ۲۰ شهید در استان اصفهان، 
۲ تن از این افراد در »خرمنان« از روستاهای بخش مرکزی 
تیران و کرون خاکسپاری شدند. تیران و کرون با بیش از ۷۲ 
هزار نفر جمعیت دارای بیش از ۴۰ روستا و سه شهر در ۴۵ 

کیلومتری غرب اصفهان است.

فرمانده لشگر زره ای هشت نجف اشرف:

کمک های خیرخواهانه و رفع 
نیازهای اقشار آسیب پذیر از 
مجاهدت های مورد نیاز است

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس:

تأمین آب شرب پایدار مطالبه اصلی مردم شهرضا است
ــن آب  ــت: تأمی ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــهرضا و دهاق ــردم ش ــده م نماین

ــت. ــهرضا اس ــردم ش ــاله م ــن س ــه چندی ــی و دغدغ ــه اصل ــدار مطالب ــرب پای ش
ــت: آب  ــار داش ــهرضا، اظه ــتان ش ــورای اداری شهرس ــه ش ــودی در جلس ــمیه محم س
شهرســتان شــهرضا از چــاه تأمیــن می شــود و چاه هــای آب بــه دلیــل خشکســالی و یــا 

ــه موجــب کیفیــت و کمیــت نامطلــوب آب شــده اســت. ــی روی برداشــت های ب
ــه  ــا ب ــزود: اجــرای فاضــالب شهرســتان شــهرضا از ســال ۱۳۶۲ آغــاز شــده و ت وی اف
حــال حــدود ۴۸ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته امــا همچنــان مســائل و مشــکالتی را 

بــرای مــردم بــه وجــود آورده اســت.
نماینــده شهرســتان شــهرضا بیــان کــرد: ســه ســال اســت کــه بابــت جاده هــای روســتایی 
هیــچ هزینــه ای از مرکــز اســتان دریافــت نکرده ایــم و اکثــر پروژه هــا خیلــی کنــد پیــش 

مــی رود و یــا بــه تعطیــل کشــانده می شــود.

وی بــا اشــاره بــه مرمــت قنــوات شهرســتان، تصریــح کــرد: هیــچ راهــی بــه جــز احیــا 
ــن  ــرای ای ــدارد و از اســتان خواســتاریم کــه جمــع بنــدی ب ــوات وجــود ن و مرمــت قن
موضــوع انجــام شــود، چــرا کــه درخواســت اصلــی کشــاورزان اســت و نمی خواهیــم 

رزق و روزی آنهــا دچــار مشــکل شــود.
محمــودی بیــان داشــت: مســکن مهــر شــهرضا بــرای دولــت نهــم و دهــم بــوده اســت 
امــا مــا همچنــان درگیــر بدهــی پیمانــکاران و کوتاهــی در خدمــات بــه ســاکنان مســکن 
ــری در شــورای مســکن شهرســتان و اســتان  ــد پیگی ــر نیازمن ــن ام مهــر هســتیم کــه ای

اســت.
ــرد: راه  ــح ک ــالمی تصری ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــهرضا و دهاق ــردم ش ــده م نماین
حل هایــی بایــد بــرای حاشــیه نشــینی مطــرح شــود و پــس از آن متعهــد شــویم کــه بعــد 
 شنبه 25 دی ۱۴00 | شمــــاره 970از رفــع ایــن مســائل در ایــن محدوده هــا هیچ گونــه ســاخت و ســازی صــورت نگیــرد.
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گزارش تصویری

سفر استاندار اصفهان به شهرستان شهرضا
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان پنجشنبه در سفر به شهرضا عالوه بر ادای احترام به آستان امامزاده سید علی اکبر )ع( و امامزاده شاهرضا )ع( و شهدا در جمع گروهی از تولیدکنندگان حضوریافت و مشکالت آنها 

را بررسی کرد. دیدار مردمی و شورای اداری استان از دیگر برنامه های سفر استاندار بود.
زهرا باغبان / خبرگزاری ایرنا

رئیس دانشگاه کاشان از کسب رتبه دوم این دانشگاه 
در نظام رتبه بندی بین المللی گرین متریک ۲۰۲۱ در 
بین دانشگاه های کشور خبر داد. دکتر عباس کتابی 
در جمع خبرنگاران افزود: دانشگاه کاشان در سال 
میان  دانشگاه های جهان و در  ۲۰۲۱، جایگاه ۱۰۴ 
دانشگاه  هزار   ۱۰ بین  از  جهان  برتر  دانشگاه   ۱۵۰
گرین متریک  رتبه بندی  نظام  این  در  شده  ارزیابی 

قرار گرفت.
صرفه  و  )تولید  انرژی   «  ،« ساختار  و  فضا   « وی 
»حمل  فاضالب«،  و  آب   «  ،« پسماند   « جویی(«، 
ونقل«، »آموزش و پژوهش سبز » را از شاخص های 
دانشگاه  افزود:  و  کرد  عنوان  بندی  رتبه  نظام  این 
کاشان در این نظام رتبه بندی در بین این شاخص ها، 
امتیاز ۷۷۲۵ را کسب کرده است که دانشگاه کاشان 
در سال ۲۰۲۱، ۱۷۵ امتیاز افزایش نسبت به سال ۲۰۲۰ 

داشته است. دکتر کتابی با بیان اینکه نظام رتبه بندی 
گرین متریک دانشگاه ها را با توجه با شاخص های 
مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست و اقدامات 
اجرایی حوزه توسعه پایدار می سنجد، خاطر نشان 
کرد: دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی، بر اساس 
رسالت مسئولیت اجتماعی در قبال و شاخص های 
محیط زیست، انرژی، صرفه جویی و استفاده بهینه 
انرژی و مدیریت پسماند، رتبه  در مصرف آب و 
۱۰۴ جهان، در خاورمیانه رتبه ۸ و در ایران رتبه دوم 
را کسب کرده است. رتبه بندی جهانی دانشگاهی 
»گرین متریک« توسط دانشگاه دولتی اندونزی انجام 
ارائه چشم اندازی  با هدف  رتبه بندی  این  می شود، 
جامع از شرایط و سیاست های مرتبط با محیط زیست 
و توسعه پایدار در دانشگاه های کشورهای مختلف 

راه اندازی شده است.

و  مدیران  توجه  برای جلب  ابزاری  متریک  گرین 
فراهم  دانشگاهی  محیط های  در  سیاست گذاران 
آورده و ساالنه بیش از ده هزار مؤسسه توسط این 
نظام رتبه بندی ارزیابی می شود که فهرست پانصد 
http://greenmetric. مؤسسه برتر بر روی سایت

ui.ac.id منتشر می شود.
در  گامی  متریک  گرین  بندی  رتبه  در  مشارکت 
دانشگاه ها،  المللی سازی  بین  فعالیت های  جهت 
معرفی آنها به سایر دانشگاه ها و برجسته کردن اهمیت 
موضوع پایداری، مسائل محیط زیستی و چالش هایی 
مانند فرایند گرم شدن زمین، بهره برداری بیش از حد 
از منابع، وابستگی به منابع نفتی و کمبود آب و غذا 
در سطح جهانی است. در این نشست از وب سایت 
و لوگو مدیریت سبز دانشگاه رونمایی و از خیرین 

و فعاالن در حوزه مدیریت سبز دانشگاه تجلیل شد.

رئیس دانشگاه کاشان خبر داد:

دانشگاه کاشان دومین دانشگاه سبز ایران در نظام رتبه بندی بین المللی گرین متریک ۲۰۲۱

 با حضور جانشین فرماندهی سپاه
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:

فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج 
شهرستان مبارکه معرفی شد

شهردار سده لنجان:

تمثال دائمی شهدا در سده لنجان نصب می شود

عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام گفـت: پیـروزی حتـی در عرصـه 
اقتصـادی در گـرو ادامـه راه شـهدا اسـت؛ همـواره توصیـه شـهدا پیـروی 
کـردن از امـام و مقتـدای جامعـه بـوده و هسـت و لـذا اگـر می خواهیـم 
مشـکالت امنیتـی، اقتصـادی و معیشـتی حـل شـود نبایـد دسـت از دامـان 

والیـت برداشـت.
محمـد حسـین صفار هرنـدی در یادواره شـهدای سـده لنجان در دانشـگاه 
آزاد اسـالمی ایـن شـهر، بـا اشـاره بـه توطئه هـای اسـتکبار بـرای تجزیـه 
کشـورهای خاورمیانـه، گفـت: براسـاس طراحی هـای دشـمن قـرار بـود 
عـراق و سـوریه هـر کـدام بـه چهار کشـور تقسـیم شـود و حتی دنـدان تیز 

کـرده بودنـد کـه ایـران نیـز تجزیـه کنند.
وی ادامـه داد: افـراد کوته بیـن حتـی در مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام 
در زمانـی که حاج قاسـم سـلیمانی و یارانشـان می خواسـتند به یـاری مردم 
مظلـوم سـوریه، عـراق، فلسـطین آسـتین بـاال زننـد می گفتنـد؛ آن طـرف 
حمایـت ابرقدرت هـا و پـول قارون هـای خلیـج فـارس را در اختیـار دارد، 
چـرا می خواهیـد در ایـن عرصـه ورود پیـدا کنیـد، در حالی که نـه بضاعت 
مالـی، نـه هیمنـه نظامی و نه بسـطید سیاسـی داریـد و حتی اگر راه درسـت 

باشـد تـوان آن را نداریم.
عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا اشـاره بـه ویژگی هـای بصیرت 
ادامـه داد: شـهید سـلیمانی و یارانشـان بـا بصیـرت می گفتنـد کـه می بینیـم 
کـه پیـروزی در آغـوش ماسـت و اگر بـرای خدا حرکت کردیـم خدا هم 

یـاری خواهـد کـرد و همیـن امر محقق شـد.
وی ادامـه داد: کاری کـه شـهدا کردنـد عامـل انسـجام و اسـتحکام نظـام 
اسـالمی شـد و می تـوان گفـت حتـی شـهدای دفـاع مقـدس بـه واسـطه 
دفـاع  در  امـروز  پیروزی هـای  مقدمه سـاز  کردنـد،  ایجـاد  کـه  فرهنگـی 
از حـرم هسـتند و ایـن عظمـت شـهدای دفـاع مقـدس اسـت کـه بعـد از 

را خلـق می کنـد. بین المللـی  فتوحـات  ایـن  شهادتشـان 
عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا اشـاره بـه پیروزی هـای نظـام 
اسـالمی در عرصـه بین المللـی، اظهار کـرد: اقتدار نظام اسـالمی به گونه ای 
اسـت کـه امـروز هر اراده پلیـدی در ۲ هزار کیلومتری مرزهـای ما بخواهد 
غلطـی کنـد می داند که به سـرعت پاسـخ دندان شـکنی دریافـت می کند و 

ایـن هزینه بـرای او صرفـه ندارد.
صفـار هرنـدی بـا اشـاره بـه مشـکالت معیشـتی مـردم، تصریـح کـرد: ۲ 
راه حـل بـرای مشـکالت متصـور بـود و برخـی معتقـد بودنـد بـرای حـل 
مشـکالت باید به کدخدا متوسـل شـد و منتظر بود تا کارها درسـت شـود 
و ایـن راه توسـط عـده ای در سـال های اخیر دنبال شـد کـه در نهایت با این 
تفکـر نـه تنها در مشـکالت گشایشـی حاصل نشـد بلکه بر آن افزوده شـد.

وی خاطـر نشـان کـرد: نگاه دیگر مبتنی بر تفکر شهداسـت و معتقد اسـت 
بـا بندگی شـیطان و سـر خم کـردن در برابر کردن در برابر شـیطان، انسـان 
ارتقـا پیـدا نمی کنـد بلکـه در عیـن ارتبـاط با جهـان باید بر خودمـان متکی 

باشـیم و کار خودمـان را انجام بدهیم.
عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا تاکید بـر اینکـه این دیـدگاه به 
معنـای انـزوا طلبـی نیسـت، تصریـح کـرد: دولـت جدیـد براسـاس تفکـر 
شـهدا معتقد اسـت نباید بندگـی قدرت های شـیطانی کرد، بیشـترین رابطه 

را بـا جهـان در ایـن مـدت کوتـاه برقـرار کرده اسـت.
وی اضافـه کـرد: تـا چنـد مـاه پیـش اعـالم می شـد ایـران در مسـأله کرونـا 
جایـگاه بسـیار بـدی دارد ولـی بـا یـک جابه جایـی و بـا ارتبـاط مسـووالن 
دولـت بـا کشـورهای تولید کننده واکسـن، واکسـن بـه وفور تأمین شـد و 

امـروز ایـران جـز ۱۵ کشـور برتـر دنیـا در مقابلـه با ایـن بیماری اسـت.
صفـار هرنـدی گفـت: اقدامـات صـورت گرفتـه کـه در ایـن مـدت ایـن 
امـکان را فراهـم کرده اسـت که برغـم تحریم ها، میزان فروش نفت بیشـتر 
شـود تـا جایـی که بـه اذعـان برخـی از مدیـران وزارت نفت، امـروز میزان 

درخواسـت از میـزان تولیـد پیشـی گرفته اسـت.
وضعیـت  کـه  بین المللـی  مؤسسـات  از  برخـی  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
اقتصـادی جهـان را رصـد می کننـد، پیش بینـی کرده انـد اقتصـاد ایـران 
در سـال آینـده بـا رشـد ۵ تـا ۶ درصـدی مواجـه شـود و ایـن بـه معنـای 
رفـع بخشـی از ایـن بیکاری هـا، رکوردهـا و مشـکالت اقتصـادی اسـت 
و پیش بینی هـای خودمـان نیـز مبتنـی بـر داده هـای آمـاری ایـن مسـأله را 

می کنـد. تأییـد 
وی تصریـح کـرد: صنـدوق بین المللـی پـول اخیـراً اعـالم کـرد در سـال 
۲۰۲۱ اقتصـاد ایـران بـا یکهـزار و ۸۰ میلیارد دالر تولیـد ناخالص داخلی از 
اقتصاد عربسـتان و ترکیه که از ما جلوتر بودند پیشـی گرفته اسـت و ایران 
در رتبـه ۱۷ جهـان قـرار گرفتـه و ایـن در حالـی اسـت که ما بـا تحریم ها و 

رذالت هـای بین المللـی نیـز مواجه هسـتیم.
صفـار هرنـدی گفـت: اینکـه آنهایـی کـه مدعـی بودنـد زبـان جهـان را 
می داننـد آن عملکـرد را داشـتند و ایـن افـرادی کـه بـه آنهـا نسـبت داده 
می شـد کـه زبان جهـان را نمی دانند این عملکـرد مثبت را دارند به واسـطه 
آن اسـت کـه ایـن دولـت راه را عوضی نرفـت و حکمت هـا و هدایت های 

رهبـری از دیـد ایـن دولـت دوای درد اسـت.
عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا اشـاره بـه ویژگی هـای شـهید 
سـلیمانی، گفـت: شـهید سـلیمانی قطـب نمایـی اسـت کـه راه را بـه همـه 
نشـان می دهـد و لـذا در وصیت نامـه خـود راه را بـه خوبـی نشـان داده و 
در بخش هـای بسـیاری از آن بـه تبعیـت از والیـت فقیـه توصیـه می کننـد.

وی ادامه داد: شـهدا به واسـطه ایمان به خدا دچار حزن و اندوه نمی شـدند 
و لـذا وقتـی سـخن از عملیـات بـود بسـیار خوشـحال می شـدند. یـادواره 
شـهدای سـده لنجان با عنوان »به یاد سـتاره ها« و با هدف گرامیداشـت ۵۵ 
شـهید این شـهربرگزار شـد. سـده لنجان از توابع بخش مرکزی شهرسـتان 

لنجان در اسـتان اصفهان اسـت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادواره شهدای سده لنجان:

 پیروزی در عرصه اقتصادی
در گرو ادامه راه شهداست

گزارش

اسـتان  )عـج(  الزمـان  صاحـب  سـپاه  فرماندهـی  جانشـین  حضـور  بـا 
اصفهـان، فضـل اهلل بهرامـی به عنـوان فرمانده جدیـد ناحیه مقاومت بسـیج 
شهرسـتان مبارکـه معرفـی شـد. سـردار علـی مقواسـاز جانشـین فرماندهی 
سـپاه صاحـب الزمـان )عـج( اسـتان اصفهـان در آییـن تکریـم و معارفـه 
فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج شهرسـتان مبارکـه گفـت: هفتـه گذشـته 
شـهدای تـازه تفحـص شـده بـا حضـور گسـترده مـردم شـهیدپرور اسـتان 
بـه همـت بسـیجیان اسـتان، لشـکر ۱۴ امام حسـین )ع(، مسـؤوالن اسـتانی 
و شهرسـتانی در ایـام فاطمیـه تشـییع و در نقـاط مختلـف اسـتان بـه خاک 
سـپرده شـدند و از ایـن بابـت بایـد از مـردم عزیزمـان تشـکر کنیـم. وی با 
اشـاره بـه اقدامـات مؤثر سـپاه در مقابله با کرونا، افزود: سـپاه پاسـداران از 
ابتـدای همه گیـری کرونـا نیـز همپای مدافعان سـالمت در میـدان مبارزه با 
کرونا حضور فعال و مسـتمر داشـته اسـت و طرح قرارگاه شـهید سـلیمانی 
یکـی از مهمتریـن ابتکارات سـپاه اسـتان در مسـاله مقابله با کرونـا بود که 
دسـتاوردهای مهمـی را در پـی داشـت. فضـل اهلل بهرامی به عنـوان فرمانده 
جدیـد ناحیـه مقاومـت بسـیج شهرسـتان مبارکه معرفـی شـد، وی پیش از 

ایـن فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج شهرسـتان فریـدن بود.

شـهردار سـده لنجـان گفـت: تمثـال دائمـی شـهدا در شـهر سـده 
لنجـان نصـب خواهـد شـد. حمیـد شـهبازی در یـادواره شـهدای 
لنجـان کـه بـا عنـوان یـاد سـتاره ها برگزار شـد، با بیـان اینکه سـتاد 
بزرگداشـت یادواره شـهدا جلسـات زیـادی را برای برگـزاری این 
مراسـم برگـزار کرد، اظهار داشـت: در ابتدا بنا بود کـه این یادواره 
همزمـان بـا دومین سـالروز شـهادت سـردار سـلیمانی برگزار شـود 

کـه بـا توجـه به مشـکالتی کـه بـه وجود آمـد ممکن نشـد.
وی بـا بیـان اینکـه عـزم همگانـی بـرای برگزاری ایـن یـادواره بین 
مسـئوالن شهرسـتان لنجـان ایجـاد شـد، ابـراز داشـت: بایـد توجـه 
داشـت کـه شـهر سـده لنجـان حـدود ۶۰ شـهید را تقدیـم انقـالب 
خـوش  عرصه هـا  همـه  در  شـهر  ایـن  مـردم  و  کـرده  اسـالمی 

درخشـیدند و منشـأ خیـر و برکـت زیـادی بودنـد.
شـهردار سـده لنجـان بـا اشـاره بـه اینکـه ترویـج فرهنـگ ایثـار و 
شـهادت بیـن نسـل جـوان از اهـداف برگـزاری ایـن یـادواره بـوده 
اسـت، تصریـح کـرد: از ایـن رو برگزاری ایـن دسـت یادواره ها را 

در دسـتور کار داریـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه فضاسـازی و تزئینـات شـهری نیـز بـرای 
برگـزاری ایـن یـادواره در دسـتور کار بـود، اضافـه کـرد: شـهر بـه 
تمثال شـهدا، المان های عنوان برنامه و اشـعار مرتبط با شـهدا مزین 

شـد و در آینـده نیـز ایـن امـر را در دسـتور کار داریـم و تمثال های 
دائمـی شـهدا را در این شـهر نصـب خواهیم کرد. حجت االسـالم 
مهـدی صادقـی، بـا بیـان اینکه شـهدا قبل از شـهادت خدایی شـده 
بودنـد، اظهـار داشـت: شـهدا نیایـش داشـتند امـا نمایش نداشـتند، 
حیا داشـتند اما ریا نداشـتند، رسـم داشـتند اما اسـم نداشـتند اما این 
روزهـا بـه خوبـی ازشـهدا الگـو گرفتـه نمی شـود و عکـس شـهدا 
عمـل می کنیـم. وی افـزود: امـروز دیـدار بـا برخـی از مدیـران بـه 
سـختی انجـام می شـود و بـرای دیـدن هـر مدیـر بایـد بـا هماهنگی 
قبلـی وارد شـویم. امـام جمعـه سـده لنجـان بـا بیـان اینکـه دیـروز 
و امـروز از هـر چـه بـود گذشـتیم، گفـت: دیـروز دنبـال گمنامـی 
بودیـم، جبهـه بـوی ایمـان مـی داد و امـروز دنبـال شـهرت هسـتیم 
و ایمانمـان بـو می دهـد. وی بـا بیـان اینکـه امـروز شـاهد بـی بند و 
بارهایـی در فضـای مجـازی هسـتیم، ابـراز داشـت: فضـای مجازی 
مکانـی بـرای به نمایش گذاشـتن روابـط و عکس هـای خانوادگی 
شـده و ایـن در حالی اسـت که برخـی ایـن کار را آزادی توصیف 
می کننـد. گفتنـی اسـت در پایان ایـن مراسـم از خانواده ۵۹ شـهید 
شـهر سـده لنجـان و مـدال آوران ورزش جهـان از جملـه سـعید 
شـریفی، یکتـا جمالـی، رسـول معتمدی و سـهراب مـرادی تجلیل 

بـه عمـل آمد.



 As announced by a provincial 
official, 17 idle industrial units 
returned to the production cy-
cle in Bushehr province, in the 
southwest of Iran, in the first 
nine months of the current 
Iranian calendar year (March 
21-Decemebr 21, 2021).
Mehdi Safavi, the managing di-
rector of the province’s Indus-
trial Parks Company, said that 
the mentioned units returning 
to the production cycle created 
jobs for 310 people.
The official put the number of 
idle units returning to the pro-
duction cycle in the province at 

30 in the past Iranian year, and 
said that it was more than the 
planned figure by six.
He also announced that con-
tracts for implementing 71 pro-
duction projects worth 8.386 
trillion rials (about $29 million) 
to create jobs for 1,208 people 
were signed in the industrial 
parks and zones of the province 
in the first nine-months of the 
current year.
As announced by the head 
of Iran Small Industries and 
Industrial Parks Organization 
(ISIPO), in the last Iranian cal-
endar year, 1,557 stagnant and 

semi-active units returned to 
the production cycle in the in-
dustrial parks with a financing 
of 35 trillion rials (over $120.6 
million), providing employment 
for 27,000 people.
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 recognize 
the weaknesses of these units, 
Ali Rasoulian has previously 
stated. “Despite the two major 

challenges 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 equip-
ment”, he added.
Sanctions have caused prob-
lems for financial exchanges 
and the export of goods to oth-
er countries, he said, adding, 
“The negative effects of coro-
navirus 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 pressure from 
these two important challeng-
es, its industry has grown by 
more than seven percent, ac-
cording 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 
country during the past year 
which created jobs for over 

121,000 people.
Touching upon the Industry 
Ministry’s plans for the realiza-
tion of the motto of the current 
year which is named the year 
of “Production: support and 
the elimination of obstacles” by 
the Leader of the Islamic Revo-
lution, the official has said: “In 
the year that has been dedicat-
ed to the production sector by 
the Leader of the revolution, the 
orientation of all government 
organizations and executive 
bodies should be towards sup-
porting the country’s industrial 
and mining units.”
Niaraki pointed to a 40-percent 
increase in the issuance of es-
tablishment licenses for indus-
trial units in the previous year, 
saying: “The number of estab-
lishment licenses increased 
to more than 36,000 last year, 
which shows that people are 
encouraged to invest in the 
productive sectors.”
He also mentioned an 85-per-
cent rise in the allocation of 
land for establishing industrial 
units across the country and 
noted that over 4,500 hectares 
of land were handed over to 
applicants in the previous cal-
endar year.

17 idle industrial units revived in Bushehr in 9 months

Washington DC 
Asian art museum 
announces line-
up for Iranian film 
festival
The National Museum of Asian 
Art in Washington DC has un-
veiled its lineup for the 26th edi-
tion of the Festival of Films from 
Iran.
Seven acclaimed films, from so-
cial documentaries to dark com-
edies, will be reviewed during the 
online event opening on Friday.
The Sackler Gallery and the Fre-
er Gallery of Art, which together 
form the Smithsonian Institu-
tion’s national museums of Asian 
art in Washington, are the organ-
izers of the festival running until 
January 30.
The lineup includes “Drowning in 
Holy Water”, a drama on Afghan 
migrants in Iran by Tehran-based 
Afghan director Navid Mahmudi.
The film is about Rona and 
Hamed, two young Afghans 
who are in love with each other. 
Searching for a better life, they 
have decided to immigrate to 
Europe but they have to make a 
big decision to make it happen, a 
decision that relates to their reli-
gion and beliefs.
“Hit the Road” directed by Panah 
Panahi will also be screened.
The film begins in the middle of 
nowhere, where an Iranian fam-
ily makes a pit stop to bury the 
kid’s phone to avoid surveillance. 
Through several pit stops and 
encounters, we explore this fam-
ily’s riotous dynamic and learn 
where their destination is.
“Sun Children”, director Majid 
Majidi’s acclaimed child labor 
drama, will also be reviewed.
It is about 12-year-old Ali and 
his three friends, who work hard 
together to survive and support 
their families. In a turn of events 
that seems miraculous, Ali is en-
trusted to find hidden treasure 
underground. The festival will 
also screen Ahmad Bahrami’s 
“The Wasteland”. It tells the 
story of Lotfollah, a 40-year-old 
man working at a brick manufac-
turing factory in Iran as a super-
visor. He is regularly confronted 
by his fellow workers about their 
late salaries, and tries to keep 
everyone content in the face of 
an inevitable shutdown of the 
factory. The lineup also features 
“The Skin”. This contribution of 
twin brothers Bahram and Bah-
man Ark to the evolving genre of 
Iranian horror movies is steeped 
in traditional Persian folklore and 
music. In it, a young man named 
Araz seeks to marry his true love, 
but his mother, a sorceress, has 
cast a spell to keep her son with 
her. The closer he gets to his 
beloved, the weaker his mother 
becomes. He seeks to break the 
spell with the help of an itiner-
ant musician and a mysterious 
recluse with access to the spirit 
world.

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

Persian audiobook 
of David Sedaris’ 
“Calypso” released
The audiobook of the Persian 
translation of American hu-
morist and radio contributor 
David Sedaris’ book “Calypso” 
has been released in Tehran.
Narrated by Bahman 
Vakhshour, the audiobook has 
been produced at Avaye Chi-
rok based on a translation by 
Reza Eskandari-Azar.
“Calypso” is Sedaris’ most 
deeply personal and darkly 
hilarious book. First pub-
lished on May 29, 2018, the 
book carries a collection of 21 
semi-autobiographical essays.
In “Calypso”, Sedaris writes 
primarily about his family and 
aging, as he is approaching 
the age his mother was when 
she died of cancer at 62, and 
his sister Tiffany had recently 
died by suicide. 

Movies from Iran 
line up for Vesoul 
festival of Asian 
cinema
Several movies by Iranian film-
makers will be competing in the 
28th Vesoul International Film 
Festival of Asian Cinemas as the 
organizers announced their offi-
cial lineup on Tuesday.
Iranian actress Leila Hatami, star 
of the Oscar-winning drama “A 
Separation”, will head the inter-
national jury of the festival, which 
will take place in the French city 
from February 1 to 8.
“No Choice” directed by Reza 
Dormishian is the sole Iranian 
film in the official competition.
The film tells the story of three 
women who clash when a deter-
mined lawyer takes on the case 
of a 16-year-old homeless girl 
against a doctor. The girl repeat-
edly works as a surrogate mother 
for money. A human rights attor-
ney tries to rescue her, but inevi-
tably faces difficulties.
A highlight of the Iranian films 
is “Hit the Road” that will be 
screened in the Premieres sec-
tion. Directed by Panah Panahi, it 
is about a chaotic but tender fami-
ly, which is on a road trip across a 
rugged landscape, but to where? 
In the back seat, Dad has a broken 
leg, but is it really broken? Mom 
tries to laugh when she’s not 
holding back tears. The kids keep 
exploding into choreographed car 
karaoke. All of them are fussing 
over the sick dog and getting 
on each other’s nerves. Only the 
mysterious older brother is quiet.
“Asho” directed by Jafar Najafi will 
be competing in the documentary 
section. It is about a little shep-
herd interested in cinema. The 
routine with his herd is challeng-
ing, but passion for Hollywood 
and acting allows his dreams to 
mix in with real life. Asho and a 
girl, who were promised for each 
other in marriage since they were 
small as dictated by tradition in 
his village, try to ignore love with 
their childish tenacity.
The film was selected as the best 
children’s documentary at the 
International Documentary Film 
Festival Amsterdam (IDFA) in 
2020.

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

Iranian children 
awarded at Chinese 
art exhibition
Several Iranian children have won 
prizes at the 7th Asian Children’s 
Art Exhibition & Competition re-
cently held in Liaoning Province, 
China. Nahal Dideban won first 
prize, while Bahar Nasirian and 
Anahid Amuzesh were selected as 
runners-up.  In addition, Maryam 
Najafi, Asal Ebrahimpur, Ava Faze-
li and Mahta Sarkui were among 
the third prize winners. The chil-
dren are members of Iran’s Insti-
tute for Intellectual Development 
of Children and Young Adults 
(IIDCYA - Kanoon). 500 paint-
ings by children from 13 Asian 
countries competed in the exhi-
bition, which was organized on 
the themes of health, friendship 
and unity.  The Shanghai Cooper-
ation Organization also organizes 
a children’s painting exhibition 
every year at the Shanghai World 
Mart, the venue of the Shanghai 
Art Fair. The SCO Secretariat has 
always supported the promotion 
of creative projects involving 
youth and children, aimed at con-
solidating friendship among the 
peoples of SCO countries, and 
promoting tolerance and respect 
for cultural diversity.
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 Iran’s first geothermal power plant, 
with the primary electricity generation 
capacity of five megawatts (MW), is 
going to go operational before the 
next Iranian calendar year’s summer 
peak consumption period (summer 
starts on June 22), an official with the 
Thermal Power Plants Holding Com-
pany (TPPH) announced.
According to Hamidreza Azimi, the 
project is mainly completed and the 
only remaining part is related to the 
washing of the power plant’s steam 
wells for which the relevant contract 
has been concluded and the selected 
contractor has started the process of 
equipping the workshop, the Energy 
Ministry’s news portal Paven reported.
According to the plan, the equipment 
related to the washing of the power 
plant’s wells will enter the workshop 
within the next month and the oper-
ations related to this section will be 
carried out within 45 days so that 
the process of the power plant’s syn-
chronization would be started, Azimi 
explained.
Located in Meshgin Shahr County in 
the northwestern Ardebil province, the 
country’s first geothermal power plant 
is being constructed by TPPH.
Back in October 2020, Deputy Ener-
gy Minister Homayoun Haeri had put 
the project’s physical progress at 71 

percent, saying: “[implementation of] 
This project was put on the agenda in 
order to evaluate and exploit the geo-
logical resources in the northwest of 
Sabalan while indigenizing the tech-
nical knowledge of design, construc-
tion, and commissioning of geother-
mal power plants, as well as capacity 
building and empowerment of skilled 
manpower.”
The first stage of the plant develop-
ment is going to feature a five MW 
turbine, while a total of 50 MW is tar-
geted to be reached at later stages.
The power plant is being built at the 
foot of Mount Sabalan, about 85 km 
northwest of Ardebil. The current in-
vestment is reported at around $40.4 
million.
Geothermal power refers to the use 
of underground hot steam to drive 
turbines which in turn generate elec-
tricity. It is cheaper and more reliable 
than other renewable energy sources, 
such as thermal or hydropower.
Greenhouse gas emissions in geother-
mal power plants are a small fraction 
of those produced in gas-powered 
stations and even far less in coal-pow-
ered facilities.
Besides power generation, geother-
mal energy will be used for heating 
purposes in the region’s harsh winters 
and cooling in the summer.

Iran’s 1st geothermal power plant to 
come on stream by late June

Three international exhibitions 
are being concurrently held at the 
Tehran Permanent International 
Fairgrounds, IRNA reported.
As reported, the 11th Interna-
tional Exhibition of Mother, Baby 
and Child (MBC 2022), the Eighth 
International Exhibition of Foot-
wear, Bag, Leather, and Related 
Industries (MPEX 2022), and the 
12th Iran’s International Exhibi-
tion of Architecture, Interior De-
sign, and Modern House (MIDEX 
2022) are the exhibitions that 
kicked off on Tuesday and will 
continue until Friday. The open-
ing ceremonies of the mentioned 
exhibitions were attended by sen-
ior officials including Deputy In-
dustry, Mining and Trade Minister 
Mehdi Baradaran, and Managing 
Director of Iran International Ex-
hibitions Company (IIEC) Homan 
Razdar.
Some 171 Iranian companies 
active in various areas including 
interior design, decoration equip-

ment, flooring, wall coverings, 
curtains, decorative accessories, 
outdoor furniture, lighting equip-
ment, smart house equipment, 
new building technologies as 
well as specialized and academic 
fields are showcasing their latest 
products and achievements at 
the MIDEX exhibition,
The MBC exhibition is partici-
pated by 65 exhibitors that are 
presenting the latest products, 
goods, and services related to 
the field of mothers, children, 
and infants.
Hosting 190 Iranian companies 
and two exhibitors from China and 
Turkey, MPEX is aiming to provide 
the latest technologies in devel-
oped countries to domestic pro-
ducers and introduce new machin-
ery for the production of leather 
products for bags and shoes, while 
creating a platform for communi-
cation and interaction between do-
mestic and foreign manufacturers 
active in the leather.

Tehran hosting 3 international
exhibitions

Head of National Iranian Oil Company (NIOC) 
Mohsen Khojasteh-Mehr outlined his com-
pany’s new operational and development 
strategies in a meeting with NIOC’s senior 
managers on Wednesday, Shana reported. 
Speaking in this gathering, Khojasteh-Mehr 
emphasized the need for full compliance with 
operational and strategic requirements at all 
levels and said: “We should try to implement 
the theory of optimal corporate governance 

system at the National Iranian Oil Company.”
He stressed that the managers in the compa-
ny should mainly focus on overcoming the 
shortcomings by following new governance 
models. “Managers should note that the 
approach adopted to lead their companies 
must be a knowledge-based one and all op-
erations should be conducted according to 
program-based models,” the official stated. 
Finally, to be able to control the outcomes, 

it is necessary to adopt a system so that the 
results of the implemented programs can be 
quantitatively observed and measured, he 
added.
Khojasteh-Mehr further pointed to the need 
to manage companies based on up-to-date 
models and added: “Technological approach-
es should be considered not only at the level 
of plans and projects but also at manage-
ment levels”.

NIOC head outlines 
company’s opera-
tional strategies



Brigadier General Mohammad Hos-
sein Dadras said on Wednesday that 
today Iran has reached a degree of 
self-sufficiency that is able to produce 
technologically advanced arms.
“We do not buy weapons from outside 
and we make the best ourselves,” he 
added. 
Elsewhere in his remarks, the deputy 
commander of the Army said Iran is in 
a situation that it can respond to any 
military threat.
The general was indirectly referring 
to the Zionist regime which has inten-
sified military threats against Iran as 
talks are underway in Vienna to re-
store the 2015 nuclear deal, officially 

known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action. 
The Army official said the complaints 
that Israel is making are because it 
does not have the power to face Iran 
militarily because it knows that if it 
receives a response from Iran, “it will 
not rise again.”
Threat of cyberspace 
In another part of his remarks, Dadras 
described cyberspace as a threat and 
an opportunity, saying, “Although we 
can learn a lot from cyberspace and the 
Internet, but in addition, the emergence 
of Satanism in cyberspace is more.”
He said that cyberspace is entangled 
with people’s daily lives to change the 

color of the Iranian culture and values. 
“Be careful that today an enemy is al-
ways by our side that threatens each 
of us and in any topic can be effective 
in cyberspace,” he warned. 
The commander stated that these 
threats did not exist in the last 10 
years.
He also described courage as one of the 
prominent characteristics of the Irani-
an youth, adding the youth during the 
Sacred Defense were able to resist well 
and create heroic scenes and receive 
the reward of martyrdom through reli-
gious courage and decency.
The Sacred Defense refers to Iran’s re-
sistance against the invading Saddam 
army in the 1980s.
The general also cited wisdom, tol-
erance, and sense of responsibility 
as the characteristics of an “efficient 
fighter”, suggesting what can help the 
servicemen in the field of action is “pa-
tience, endurance, and wisdom.”
The commander said serving in the 
armed forces is a difficult job, adding 
that while serving in the hard work, 
everyone in the Army should thank God 
that they have been entrusted with the 
success of defending the country.
Referring to the insecurities and prob-
lems that have existed in the region in 
recent years, Dadras concluded that 
despite all the unrest and events in the 
neighboring countries, Iran is in com-
plete security.

“The Woman in the 
Purple Skirt” comes 
to Iranian bookstores
Japanese writer Natsuko Imamu-
ra’s bestselling novel “The Wom-
an in the Purple Skirt” has been 
published in Persian.
Pegah Khodadi is the translator 
of the book published by Daniar 
in Tehran.
An English translation of the novel 
by Lucy North was published by 
Penguin Books in June 2021. The 
book was first published in 2019.
“The Woman in the Purple Skirt” 
is a novel of obsession and psy-
chological intrigue about two 
enigmatic unmarried women, one 
of whom manipulates the other 
from afar, by one of Japan’s most 
acclaimed young writers.
Almost every day, the Woman 
in the Purple Skirt buys a single 
cream bun and goes to the park, 
where she sits on a bench to eat 
it as the local children taunt her.
She is observed at all times by the 
undetected narrator, the Woman 
in the Yellow Cardigan. From a 
distance, the Woman in the Pur-
ple Skirt looks like a schoolgirl, 
but there are age spots on her 
face, and her hair is dry and stiff. 
Like the Woman in the Yellow 
Cardigan, she is single, she lives 
in a small, run-down apartment, 
and she is short on money. The 
Woman in the Yellow Cardigan 
lures her to a job where she her-
self works, as a hotel housekeep-
er; soon the Woman in the Pur-
ple Skirt is having an affair with 
the boss.  Unfortunately, no one 
knows or cares about the Woman 
in the Yellow Cardigan. That’s the 
difference between her and the 
Woman in the Purple Skirt.
Studiously deadpan, highly origi-
nal and unsettling, “The Woman 
in the Purple Skirt” explores the 
dynamics of envy, the mecha-
nisms of power in the workplace, 
and the vulnerability of unmarried 
women in a taut, voyeuristic nar-
rative about the sometimes des-
perate desire to be seen.

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

Iranian bookstores 
host “The Council 
of Egypt”
A Persian translation of Italian 
writer Leonardo Sciascia’s “The 
Council of Egypt” has come into 
the Iranian bookstores.
Now is the publisher of the book 
rendered by Mehdi Sahabi. 
In the morally confused and po-
larized atmosphere of a feudal 
Palermo reeling from the turbu-
lence of the distant yet envelop-
ing French Revolution, two men 
reflect the contending forces. 
Giuseppe Vella is a priest wholly 
without scruple or conscience, 
lusting for celebrity, wealth, a life 
of ease among the degenerate ar-
istocracy. 
No lover of truth, he conceives 
and forges an ancient Arabic 
manuscript, “The Council of 
Egypt”, to provide fake lineage for 
barons and justify the domination 
of Sicily by Naples. 
Nor is he above selling his spuri-
ous titles and family histories for 
the right price. Vella’s principal 
opponent is Francesco Di Blasi, a 
revolutionary lawyer aflame with 
the incendiary ideas of Voltaire, 
Rousseau, Diderot and the ex-
plosive doctrine embodied in the 
words Liberty, Fraternity, Equality, 
Justice.  Readers familiar with 
Sciascia’s previous novels (“Si-
cilian Uncles”, “The Wine-Dark 
Sea”) will not be surprised at 
this masterly, vivid, unmistakably 
accurate portrayal of places and 
historic events. 

New IRICA head appointed
 Iranian Finance and Economic Af-
fairs Minister Ehsan Khandouzi ap-
pointed Alireza Moghadasi as the 
new head of the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration 
(IRICA), IRIB reported on Tuesday.
Holding a Ph.D. degree in Stra-
tegic Management from National 
Defense University, and Bachelor’s 
and Master’s degrees in Business 

Administration from Tehran and 
Islamic Azad Universities, Mogha-
dasi has been working with the 
IRICA for over 25 years in various 
positions.
Moghadasi, who had been appoint-
ed as the acting head of the organi-
zation since December 18, replaced 
Mehdi Mirashrafi who was the IRI-
CA head since November 2018.
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Iranian commander: We build highly 
advanced military equipment

Iranian attorney 
general meets 
Russian 
counterpart

 Mohammad Javad Montazeri, Iran’s 
attorney general, who is heading a 
delegation to Russia, met with his 
Russian counterpart on Wednesday.
In a meeting with the Russian Attor-
ney General, Montazeri stressed the 
need for cooperation between the 
two countries’ judiciaries in the fight 
against organized crime, especially 
terrorism.

The need to strengthen cooperation 
on extradition, assistance in transfer 
of convicts, and the need to develop 
judicial cooperation in the framework 
of memoranda and judicial assis-
tance were among the topics of the 
conversation.
Ali Akbar Bakhtiari, the head of the 
attorney general’s office, is accompa-
nying Montazeri in the visit to Russia.
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 Iranian Transport and Urban De-
velopment Minister Rostam Qase-
mi has traveled to Syria to discuss 
expansion of economic cooper-
ation and trade ties between the 
two countries, the portal of the 
Transport and Urban Development 
Ministry reported.
Upon arrival to the Syrian capital 
on Wednesday, Qasemi stressed 
the two countries’ determination 
for achieving true economic and 
trade partnerships.
The Iranian minister, who is visit-
ing Syria on top of a high-ranking 
economic and political delegation, 
was welcomed by Syrian Econ-
omy and Foreign Trade Minister 
Mohammad Samer al-Khalil.
Speaking to the press at the air-
port, Qasemi said: “The end of the 
war in Syria is the beginning of a 
new era of economic relations be-
tween the two countries, especial-
ly since Iran and Syria have been 
together during the years of the 
war against international terror-
ism.”
Samer al-Khalil for his part re-
ferred to the inseparable ties be-
tween the two nations and said: 
“We in Syria want extensive coop-
eration with Iran.”
“We hope that the meetings be-

tween Mr. Qasemi and Syrian 
officials will lead to agreements 
to reach economic and trade part-
nerships between the two sides,” 
he added.
During his three-day visit to Da-
mascus, Qasemi, who chairs the 
two countries’ Joint Economic 
Committee, is scheduled to meet 
with Syrian President Bashar 
al-Assad, the country’s prime min-
ister, and the ministers of foreign 
affairs, economy, transport, labor, 
and housing, as well as the head 
of the central bank of Syria.
According to the transport and ur-
ban development minister, during 
the visit, serious talks are going to 
be held between the two sides in 
various fields, including industry, 
construction, and infrastructure 
facilities.
Over the past few years and since 
the end of the war in Syria, Teh-
ran and Damascus have been tak-
ing major steps for expansion of 
mutual trade ties and considering 
Syria’s efforts for reconstructing 
the country’s war-torn infrastruc-
tures, the construction sector has 
been one of the major areas that 
Iran has been focusing on for the 
expansion of ties with the Arab 
country.

Iranian transport minister
visits Syria to pursue expansion

of trade ties

Money is a very touchy subject in a 
relationship. It encompasses issues of 
pride, of being able to provide for one 
another, and of working within your 
given limits. It can make or 
break moods and situations, or 
worse, cause feelings to dwindle 
when issues are not properly ad-
dressed.
Successful couples make money 
work for them, not the other way 
around. Whether you’re starting 
out or already have several 
decades under your belt, it’s 
important to always be in 
the know when it comes to 
finances. Be a pro with these 
tips that will make you and your 
partner not just stay afloat, but actu-
ally be stable and happy.
1. Be transparent.
Before you can even plan for 
anything, you should first be 
honest with each other about 
your spending habits. This will 
help both of you manage ex-
pectations down the road.
2. Set financial goals.
If you are to succeed financially 
together, then it’s important to 
look at the same direction. Is your 
goal to have stability in three years? Are 
you thinking about a huge investment? 
Knowing where you want to be in the 
future can help you plan the present.
3. Have both separate and shared ac-
counts.
Having a joint account means you have 
a communal pool savings that you can 

draw from for things that can benefit 
you both. However, it’s not a resource 
for your daily ex- penses. For those, 

you’ll need accounts of your own. This 
way, you’ll have the freedom of having 
your own money aside from managing 

to save for your common goals. 
4. Create your budget together.
Sitting down and talking 

about your finances is some-
thing that needs to be done especially if 
you live together. This will enable you to 

anticipate the things you need to spend 
for.
5. Make sure to return borrowed mon-

ey.
Just because you’re a 

couple doesn’t 
give either 

o f 

you the 
right to loan 

money from one another with-
out returning it. Giving back what you 
borrowed, no matter how long it takes, 

is a sign of respect – something that 
you need for the long haul.
6. Monitor your finances.
Do you best to religiously jot down your 
expenses, no matter how trivial they 
may seem to be. Seeing your spending 
trend over a number of days or weeks 
can help you adjust your budget and 
your lifestyle accordingly.

7. Make sure to have an emergen-
cy fund.
Totally separate from your conju-

gal savings, an emergency fund is 
something you use in case of any 

unexpected life event that will cause 
you to shell out a huge sum on short 

notice. Whether or not it covers the 
entirety of the expense, having an 
emergency fund can help you de-

fray costs, making it easier for you to 
bounce back.
8. Take advantage of installment 
promos.

For huge purchases that are hard to 
pay in cash, look for establishments 
that offer installment promos. Make 
sure to go for zero interest schemes 
so that you’ll only pay for what you 
bought, without any other bank charg-
es.
9. Take note of payment schedules.
Put your phone’s calendar to good use 
and jot down bill deadlines, especially 
those from the bank, as late charges 
can be a total pain.
10. Live within your means.
Knowing your financial limits gives 
you more freedom, so spend only 
within the boundaries of your budget.

Some Money Management Tips for Couples
By: PARISA JAMADISource: https://www.wikihow.com/Say-No-Without-Feeling-Guilty
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مدیر کل گمرک استان اصفهان گفت : برقراری پرواز مستقیم از این خطه به 
روسیه، کویت و عمان به عنوان مقاصد صادراتی ضروری است اما هیچگونه 
برنامه ریزی در این زمینه انجام نشــده است. رســول کوهستانی پزوه روز 
چهارشــنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورت برقراری پرواز به روســیه 
می توان کاالها و محصوالت گلخانه ای این اســتان را به راحتی به آن کشور 
منتقل کرد. وی با اشاره به پروازهای بین المللی از اصفهان اضافه کرد: در زمان 
حاضر هشت پرواز به نجف، هفت پرواز به ترکمنستان، ۲ پرواز به دوحه و ۲ 
پرواز به دوبی انجام می شود. کوهستانی پزوه خاطرنشان کرد: مقرر شده بود 

که شرکت های هواپیمایی بیشتری از ۲ سال گذشته در اصفهان مستقر شوند 
اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. وی گفت: پرواز به عمان هم باید 
انجام شود تا زمینه صادرات به این کشور هم فراهم شود. به گفته وی، مراکز 
اصلی شرکت های هواپیمایی در شیراز مستقر شده و اقدامات خوبی در دیگر 
استان ها در زمینه توسعه صادرات انجام شده است در حالی که باید از ظرفیت 
کارگو ترمینال در راستای توسعه صادرات از این استان استفاده شود. مدیر 
کل گمرک استان اصفهان افزود: روزانه ۲۰۰ تن فلفل دلمه ای از اصفهان به 
روسیه صادر می شد که در زمان حاضر با مشکل مواجه شده باید این مشکل با 

کمک طرف مقابل با سرعت برطرف شود در حالی که ۷۰ درصد صادرات این 
محصول به روسیه از استان اصفهان و ۳۰ درصد آن مربوط به استان های دیگر 
بوده است. پایانه های بارهوایی)کارگو ترمینال( فرودگاه بین المللی شهید 
بهشتی اصفهان در زمینی به مساحت بیش از ۲ هزار متر مربع و با اعتبار بیش 
از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط اتحادیه تولید و صادرکنندگان 

میوه استان اصفهان در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی احداث شده است.
ظرفیت صادرات کاال و بار از این پایانه به گفته مسووالن در طول هفته  ۷۰ تُن 

تخمین زده شده است.

مدیر کل گمرک استان :

 اصفهان نیازمند برقراری

  پرواز مستقیم به  روسیه

کویت و عمان است
اصفهان نیازمند برقراری پرواز مستقیم به  روسیه 

کویت و عمان است

رئیس انجمــن تولیدکنندگان 
فوالد ایــران گفت: بــا احداث 
شــرکت فوالد مبارکه توسعه 
صنعتی ایران شتاب گرفت و از 
بدو ساخت این شرکت تاکنون، 
هزاران نفر نقش آفرینی کردند 
تــا بزرگترین واحــد صنعتی 
کشــور افتتــاح شــد. بهرام 
سبحانی در گفت وگو با ایراسین 
با اشــاره به ۲۳ دی ماه، سالروز 
افتتاح شــرکت فوالدمبارکه، 
اظهار کرد: با راه اندازی شرکت 
فوالد مبارکه تحول بزرگی در 
صنعت و توسعه کشــور ایجاد 
شد. در زمان ساخت این شرکت 
به روزتریــن تکنولــوژی فوالد 
اروپا، توسط متخصصان به کار 
گرفته شد تا با ساخت و افتتاح 
این شرکت، زمینه ظهور نیروی 
انسانی متخصص در زمینه فوالد 
در کشور فراهم شود. با افتتاح 
شــرکت فوالد مبارکه، توسعه 
صنعتی ایران شتاب گرفت و از 
بدو ساخت این شرکت، تاکنون 
هزاران نفر نقش آفرینی کردند 
تــا بزرگترین واحــد صنعتی 

کشور افتتاح شد.
رئیس انجمــن تولیدکنندگان 
فــوالد ایران با اشــاره به اینکه 
ظرفیــت تولیــد فــوالد در 
بدو افتتــاح این شــرکت یک 
ســوم ظرفیت تولیــد کنونی 
بــود، خاطرنشــان کــرد: این 
شــرکت توانســت با گسترش 
زیرمجموعه ها و نــگاه ملی در 
سراسر کشــور ظرفیت تولید 
فوالد کشــور را ارتقاء بخشد و 
عالوه بر اشتغال زایی در سراسر 
کشــور زمینه تولید انواع ورق 
فوالدی را از ســنگ تا رنگ و با 
تکیه بر دانش و تخصص بومی 

توسعه دهد.
وی با اشــاره به تأثیر شــرکت 
فــوالد مبارکــه بــر صنایــع 
پایین دســتی، اظهــار کــرد: 
شرکت ها و صنایع بسیاری در 
حوزه های مختلف به تولیدات 
شــرکت فوالدمبارکه وابسته 
هســتند و بیــش از ۴۰۰ هزار 
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
توسط شــرکت فوالد مبارکه 

ایجاد شده است.
ســبحانی با تاکید بر اثرگذاری 
شرکت فوالد مبارکه در کشور 
تحت عنــوان »مراکز خدماتی 
فوالد«، به خبرنگار ایراســین 
گفت: ایــن شــرکت ها در هر 
اســتانی متناســب با شرایط و 
نیازهای هر استان، محصوالت 
شــرکت فوالد مبارکــه را بین 
صنایع پایین دســتی توزیع و 

عرضه می کنند.
وی به رشــد و توســعه سایر 
صنایع نظیر لوازم خانگی با تکیه 
بر تولیدات محصــوالت فوالد 
مبارکه اشــاره ای کرد و افزود: 
شرکت های خودروسازی، لوازم 
خانگی، لولــه و پروفیل، نفت 
و گاز... هم مرهون ســاخت و 
راه اندازی شرکت فوالدمبارکه 

هستند.
مدیرعامل اسبق شرکت فوالد 
مبارکه گفت: بــرای کارکنان و 
مدیران مجموعــه عظیم فوالد 
مبارکه آرزوی توفیق و سالمتی 
دارم و در چهار دهه گذشته، این 
شــرکت با تکیه بر توان داخلی 
متوقف نبوده است و با توجه به 
نیاز توســعه ای کشور به فوالد، 
هیچ صنعتی مانند فوالد قادر به 
توسعه اقتصادی کشور نیست. 
محدودیت هایــی نظیر انرژی 
و... نباید باعــث ایجاد توقف در 
بزرگترین واحد صنعتی کشور 
شــود و کارکنان شرکت فوالد 
مبارکه با اتکا به دانش و تخصص 
بومی قادر هستند بیش از پیش 

در راه تولید کشور گام بردارند.

گفت و گو
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رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد به مناسبت ۲۳ دی ماه:
افتتاح شرکت به 

توسعه صنعتی ایران 
شتاب بخشید

دریا وفایی :   بی هیچ تعارفی ارز ترجیحی عرصه ای تنگ تربرای 
مردم و سخت تر برای دو قوه شده است. 

آنقدر که نه هیات دولتی ها از اظهار نظــر درباره اهمیت آن کوتاه 
می آیند و نه بهارستانی ها درباره بی برنامه بودن آن کم می گذارند. 
بعد از فقره جدال لفظی بین دو رئیس قوه در مجلس در روزدفاعیه 
رئیس جمهور از الیحه بودجه و پاسخگویی رئیس مجلس به آن حاال 
نوبت سخنگوی هیئت رئیســه مجلس بود که در جمع خبرنگاران 

ابعاد دیگری از مخالفت با »حذف ارزتریجی« را رونمایی کند.

  هنوز برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی 
به مجلس ارائه نشده

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: هنوز برنامه مشخصی درباره 
چگونگی حــذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن بر روی معیشــت 
مردم به مجلس ارائه نشده، این درحالی است که دولت برای تدوین 
بسته های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات الزم را داشته است.

  دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود 
منابع است نه مصوبه مجلس

سید نظام الدین موســوی، سخنگوی هیئت رئیســه مجلس در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که دولت معتقد است که 
براساس قانون، مکلف به حذف ارز ترجیحی است گفت: در جلسه 
علنی مجلس، آقــای میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
صراحتاً اعالم کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل 
درآمدهای ارزی کســب می کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه 
عمرانی را تأمیــن کند و هم ارز ترجیحی را و ایــن امر امکان پذیر 
نیست و نمی توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان 
اســت. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، 

کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.

  دولت براساس گزارش علنی میرکاظمی قادر به تأمین ارز 
ترجیحی نیست

وی افزود: واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای 
میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تأمین ارز 
ترجیحی نیســت و می خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان 
مجلس هم البته با کلیت آن موافق هســتند، اما دولت هنوز برنامه 
اجرایی مشخصی برای عملیاتی شــدن این موضوع به نمایندگان 
ارائه نکرده اســت. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا 
بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است

  ارز مورد نیاز دولت ســیزدهم به تصویب رسیده و تأمین 
شده است

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سؤال که الیحه دو 
فوریتی برای افزایش ســقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس 
شــده بود، گفت: این حرف دقیق نیســت چرا که کمیسیون های 
مجلس برای چگونگی تأمین ارز مورد نیاز با سازمان برنامه بعنوان 
نماینده دولت توافق کرده بودند و همچنیــن ارز مورد نیاز دولت 
سیزدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب 

رسیده و تأمین شده است.
موسوی درپاسخ به این ســؤال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار 
جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشــده است تاکید کرد: در 
جزء ۲ بند »ب« تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رأی جبران 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات الزم برای تدوین سیاست های حمایتی 
معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت 

داده شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که الیحه دو فوریتی دولت برای این بود 
که خارج از نوبت رسیدگی شود نه با عجله یا ۴۸ ساعته، گفت: در 
فرایند بررسی قانونی، لوایح دو فوریتی الزاماً باید ظرف ۴۸ ساعت 
بررسی و تصویب شود و این تکلیف قانونی است و طبیعتاً تصمیم 
چنین مهمی را نمی شود ظرف ۴۸ ساعت گرفت؛ لذا اگر دولت به 
دنبال بررسی کارشناسی بود همانگونه که رئیس مجلس تاکید کرد 
باید الیحه اصالح بودجه ۱۴۰۰ را ارائه می کرد و مجلس آن را خارج 

از نوبت و بدون عجله بررسی می کرد.

 اقتصاد کالن

 سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: هنوز برنامه مشخصی
 درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی وجود ندارد

ارزترجیحی عرصه ای تنگ تربرای 
مردم و سخت تر برای دو قوه!

اقتصاد استان

 با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران و جمعی از مســئولین استان، 
مدیران و کارکنان پاالیشگاه اصفهان، مراسم معارفه »محسن 
قدیری« و تکریم »مرتضی ابراهیمی« مدیرعامل ســابق این 

شرکت برگزار شد.
جلیل ساالری در این مراسم ضمن بزرگداشت نام و یاد شهدای 
انقالب اسالمی و با بیان اینکه همگی به برکت خون این عزیزان، 
همیشه راه رو والیت خواهیم بود، به نقش مهم شرکت پاالیش 
نفت اصفهان در زمان جنگ تحمیلی اشاره کرد و اظهارنمود: 
با توجه به مشکالت سوخت رســانی درآن دوران، پاالیشگاه با 
تغییرکاربری و افزایش ظرفیت تولید، در حوزه تأمین سوخت 
کشور جایگاه بسیار مهمی داشــت که البته هنوز هم یکی از 

بهترین شرکت های پاالیشی کشور محسوب می شود.
معــاون وزیر نفت در امــور پاالیش و پخش با اشــاره به اینکه 
پاالیشگاه اصفهان در ســال ۸۶ به عنوان سودآورترین شرکت 
پاالیشی، نخستین شرکتی بود که در لیست واگذاری قرارگرفت، 
تصریح کرد: متأسفانه این واگذاری منجر به مغفول ماندن بخشی 
از پروژه های ارزشمند پاالیشــگاه همانند تبدیل نفت کوره به 
محصوالت باارزش تر شد؛ این درحالی است که پاالیشگاه شازند 
امام خمینی )ره( که ســهام آن در اختیار دولت بود، توانسته با 
اجرای طرح های توسعه ای تعریف شده مشابه پاالیشگاه اصفهان 
ضمن کاهش تولید نفت کوره از ۲۸ به ۸ درصد و تأمین خوراک 
واحدهای پایین دستی مانند پتروشیمی، استانداردهای روز دنیا 
را پوشش دهد. از شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز که صنعت 
راهبردی ملی است انتظار می رود بتواند فرای بحث سهامداری 

از شرایط سوخت محور به سود محور تبدیل شود و ضمن تأمین 
نیازهای ســوخت کشــور، با افزایش کیفیت محصوالت وفق 
استانداردهای روز دنیا، ایجاد ارزش افزوده نموده و در بازارهای 

منطقه ای حضوری پررنگ تر داشته باشد.
ساالری با اشاره به گام برداشتن شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به سمت پتروپاالیش شــدن افزود: این شــرکت با استفاده از 
ظرفیت های صنایع همجوار و تلفیق وتولید و انتقال تکنولوژی 

می تواند بسیار تأثیرگذارتر از گذشته باشد.
وی همچنین بر تســریع پروژه های توسعه ای شرکت پاالیش 
نفت اصفهان تأکید کرد و گفت: با توجه به رشد شتابان در حوزه 
مصرف، ضرورت دارد به موازات اجرای پروژه ها، در جهت احداث 
پاالیشگاه های جدید همسو با نیاز کشور حرکت کنیم و در این 
راستا خوشبختانه در بودجه سال ۱۴۰۱ مقدمات مجوز احداث 
پاالیشگاهی از محل منابع دولتی و توان بخش خصوصی با نام 
شهید سردارحاج قاسم سلیمانی به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه نفت 

خام در روز انجام شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
در بخش دیگری از ســخنان خویش به فعالیت های ارزشمند 
مرتضی ابراهیمی در زمان مدیریت پاالیشگاه اصفهان اشاره کرده 
و ابراز امیدواری کرد: قدیری به عنوان مدیرعامل کنونی با توجه 
به توانمندی ها و تجارب ارزندهشان در صنعت نفت، با همدلی 
کارکنان و متخصصان در بازه زمانی کوتاه به پروژه های شرکت 
پاالیش نفت اصفهان شتاب دهند و در این مسیر با بهره گیری 
از ظرفیتهای علمی و ایجاد ارزش افزوده بتوانیم فرمایش مقام 

معظم رهبری را مبنی بر جلوگیری از خام فروشی عملی کنیم.

وی با اشاره به لزوم توجه به مســائل خام فروشی و چالش های 
مربوط به آن گفت: این موضــوع نیازمند اجرای ضرورت هایی 
اســت که به تبع آن باید در حوزه های مهندسی، دانش فنی، 
ساخت داخل، تأمین منابع مالی و روش های مربوط به آن توجه 

خاصی مبذول شود.
ساالری همچنین پدیده جانشین پروری و جانشین محوری و 
پرورش متخصصان جوان را یک ضرورت دانســت و اعالم کرد: 
انشاا… با حفظ تولید و بهینه سازی مصرف انرژی، چالش های 

پیش روی شرکت مانند کمبود آب را مرتفع کنیم.
محسن قدیری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز طی 
سخنانی ضمن قدردانی از مدیرعامل سابق شرکت در اجرای 
پروژه ها و مانا بودن اثرات فعالیت مثمرثمر ایشان، اظهار امیدواری 
کرد: با برنامه ریزی های علمی و راهبردی دقیق انجام گرفته در 
کنارافزایش انگیزه و توانمندی نیروی انسانی ارزشمند شرکت، 
پاالیشگاه اصفهان چابک تر از گذشــته حرکت کرده و سرآمد 
منطقه گردد. وی با بیان اینکه ضمن شناسایی نقاط قوت و قابل 
بهبود شرکت، برنامه های مطلوبی برای پیشبرد کارها طراحی 
کرده ایم، ادامه داد: ما با حفظ حقوق سهامداران، با بهره گیری 
از حمایت های معاون محترم وزیر، طبق طرح های اتاق فکری که 
ایجاد می کنیم، همگام با کارکنان عزیز هزینه های غیرضروری 
را کاهش خواهیم داد و با پشتکار سطح بلوغ سازمان را افزایش 
می دهیم. در پایان این مراســم از مرتضی ابراهیمی تجلیل و از 
تالشهای بی شائبه ایشان تقدیر به عمل آمد. زیارت قبور شهدای 
بی نشان تدفین شده درپاالیشــگاه اصفهان و گلباران یادمان 

شهدای این شرکت از برنامه های این روز بود.

مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان برگزار شد:

حرکت و افزایش سطح بلوغ سازمان هدف دوران تازه

 اگر امروز به جایی رسیده ایم به 
خاطر سرمایه انسانی ماست. هرگاه 

از نظر فرهنگ سازمانی، روحیه 
کاری و جهادی به جایی رسیدیم 

که در دنیا سرآمد باشیم آنگاه 
می توانیم با فوالدسازان و بنگاه های 

بزرگ اقتصادی جهانی به رقابت 
بپردازیم و باید قبل از هر چیز این 

اتفاق بیافتد.

 آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح 
شــرکت فوالد مبارکه، با حضور محمدیاســر 
طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه، 
معاونین، جمعی از مدیــران، کارکنان و مدیران 
عامل شــرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه 
برگزار و همزمان نیز به صورت آنالین در فضای 

مجازی پخش گردید.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد 
مبارکه صرفاً یــک کارخانه نیســت و در گذر 
سال های گذشته به منشــأ تحوالت بنیادین در 

اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است.
محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه 
در این آیین ضمن تبریک به مناســبت سالروز 
افتتاح این شــرکت اظهــار کرد: امــروز برای 
خانواده فوالد مبارکه روز مهمی اســت چراکه 
کلنگ این مجموعه در دی ماه ۱۳۶۰ به زمین 
زده شــد و نهایتاً در ۲۳ دی ماه ســال ۱۳۷۱ به 
بهره برداری رسید. وی افزود: فوالد مبارکه با همت 
فوالدمردان، روحیه جهادی و اراده آهنین آنان 
شکل گرفت که ما امروز میراث دار آن ها هستیم؛ 
این مجموعه افتخارات زیادی داشته اما برای بقای 
این افتخارات نیازمند یک حرکت جدید و یک 

اتفاق بزرگ هستیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان این که امروز فوالد 
مبارکه به الگوی ملی بنگاه داری تبدیل شــده 
است، خاطرنشان کرد: همچنان که فوالد مبارکه 
طی دهه های گذشته موجب اتفاقات خوب بوده 
است، امروز هم باید منشأ اتفاق بزرگ دیگر شود.

انسان های بزرگی در شکل گیری فوالد مبارکه 
نقش داشــته اند وی اذعان داشت: فوالد مبارکه 
صرفاً یک کارخانه نیســت و در گذر سال های 
گذشته به منشــأ تحوالت بنیادین در اقتصاد و 
صنعت کشور مبدل شده است؛ اگر بخواهیم فوالد 
مبارکه تا ۵۰ سال آینده همچنان سرآمد باشد، 
باید رمز موفقیت مان در ۳ دهه گذشته را مرور و 
جایگاه و مسیرمان برای ۵۰ سال آینده را ترسیم 
کنیم. طیب نیا اضافه کرد: داشــتن چشم انداز 
توسعه کمی و حفظ سهم تولید فوالد کشور برای 
فوالد مبارکه کافی نیســت و باید برای افق های 
دیگری برنامه ریزی کنیم؛ ما باید در ابعاد مختلف 
توسعه کشور را رقم بزنیم که در این راستا سرمایه 
انســانی نخســتین محور و رمز موفقیت فوالد 

مبارکه است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: نیروی انسانی 
کارآمد، نظام مشارکتی و بهبود مستمر، داشتن 
چشــم انداز متعالی، برنامه محور بودن، حرکت 
دقیق بر اساس برنامه، بسیج همگانی نیروها در 
برنامه ریزی و نظام های تحولی مشارکت، همه 
این ها در کنار روحیه جهــادی، انقالبی و انگیزه 
و نیت پاک الهی کارکنان باعث شــده که فوالد 

مبارکه در این نقطه قرار بگیرد.
طیب نیا با بیــان این که انســان های بزرگی در 
شکل گیری فوالد مبارکه نقش داشته اند، افزود: 
یکی از رموز موفقیت فوالد مبارکه این است که 

در آن انسان ها و افکار بزرگی وجود داشته است.

مدیرعامل فــوالد مبارکه با بیان ایــن که این 
سرزمین از قرون گذشته تاکنون مهد صنعت بوده 
است، ادامه داد: اگر بخواهیم این راه را ادامه دهیم 
و حافظ بقای فوالد مبارکه باشــیم، باید اهداف 
بزرگی را دنبال کنیم؛ شــرایط عمومی کشور از 
لحاظ صنعتی و اقتصادی به ویژه در صنعت فوالد، 
در شرایط مطلوبی قرار داشته و کارهای زیربنایی 
انجام شده است. وی تصریح کرد: بهره برداری از 
معادن سنگ آهن و منابع گازی و سابقه دیرینه در 
صنعت فوالد از ۵۰ سال گذشته تاکنون شرایطی 
را ایجاد کرده که این صنعــت به یکی از صنایع 
موفق کشور تبدیل شود اما اگر امروز به درستی 
عمل نکنیم، همین موفقیت ها نیز نتیجه عکس 

خواهد داد.

  نقش مهم فوالد مبارکه در تولید ناخالص ملی
محمد یاسر طیب نیا با بیان این که برنامه تولید ۵۵ 
میلیون تن تولید فوالد برای افق ۱۴۰۴ کشور در 
نظر گرفته شده است، گفت: فوالد مبارکه از تولید 
۲.۵ میلیون تنی ابتدای راه اندازی به ۱۰ میلیون 

تن فعلی رسیده است.
مدیرعامل فــوالد مبارکه، ورود شــرکت های 

معدنی به تولید فوالد را قابل توجه دانست و گفت: 
تحریم های بین المللی و محدودیت های موجود به 
اهمیت و جایگاه فوالد مبارکه برای رشد اقتصادی 

کشور افزوده است.
وی با اشاره به سهم یک درصدی فوالد مبارکه در 
تولید ناخالص کشور بیان کرد: امروزه بیشتر از نام 
کشورها نام صنعت ها و بنگاه ها شنیده و شناخته 
می شود و درآمد بعضی از این بنگاه ها و شرکت ها 
به مراتب از کل اقتصاد کشور ما و درآمد نفتی ما 
بیشتر است؛ ما با چنین دنیایی مواجهیم و اگر قرار 
باشد در کشور کسانی این گام ها را بردارند، چه 

صنعتی بهتر از فوالد مبارکه است؟
مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین افزود: اگر کشور 
اســکله بزرگ نیاز دارد و اگر شبکه ریلی توسعه 
بیشــتر می خواهد فوالد مبارکه باید برای این 
موضوع فکر کرده و اقدام کند؛ صنایع بزرگ مانند 
فوالد مبارکه باید این کارها را انجام دهند و این در 
حالی است که شرکت هایی بقا پیدا می کنند که در 

توسعه تکنولوژی فعال هستند.

  فوالد مبارکه پاک ترین صنعت کشور است
وی در ادامه بیان داشت: توسعه مداوم کمی، کیفی 
و متوازن، تکنولوژی، نوآوری و توســعه پایدار، 
سرلوحه کار فوالد مبارکه است؛ تولید محصوالت 
جدید با همت متخصصان داخلی این شــرکت 
باعث افتخار ماست اما متاسفانه امروز همراستا با 
هدف گیری های دشمن، یک موج صنعت ستیزی 
در کشور راه افتاده و علیه صنعت ایجاد شده است، 

صنعتی که نجات بخش اقتصاد کشور است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن بیان اینکه بسیاری 
از صنایع الزامات توسعه یافتگی را به موقع رعایت 
نکردند گفت: متأسفانه برخی، بحران های آلودگی 
و کم آبی را به گردن صنعت می اندازند؛ در حالی که 
این موضوع خالف واقع بوده و این در حالی است 
که در ابتدای دی ماه امسال و در اوج آلودگی سایر 
شهرها، هوای پاک شهر مبارکه نشان دهنده عدم 
آالیندگی فوالد مبارکه بود. طیب نیا با بیان این 
که فوالد مبارکه پاک ترین صنعت کشور است، 
تأکید کرد: ما باید در این حوزه الگوی صنعت سبز 
در کشور باشیم و نشان دهیم که صنعت می تواند 
دوست دار محیط زیست باشد؛ باید نشان دهیم که 
می توانیم مزایای صنعت را داشته باشیم و معایب 
آن را حذف کنیم، اکنــون تمامی خروجی های 
فوالد مبارکه شبانه روزی در حال پایش لحظه ای 

است و نتایج نشان می دهد که برخی از این مقادیر 
که ثبت شده حتی از استانداردهای محیط زیست 

باالتر است.
وی در خصوص در موضوع توسعه سرمایه انسانی 
که یکی از مهمترین ارکان مجموعه فوالد مبارکه 
است نیز گفت: باید بگوییم که نخستین محور 
توسعه، توسعه سرمایه انسانی است. اگر امروز به 
جایی رسیده ایم به خاطر سرمایه انسانی ماست. 
هرگاه از نظر فرهنگ ســازمانی، روحیه کاری 
و جهادی به جایی رســیدیم که در دنیا سرآمد 
باشیم آنگاه می توانیم با فوالدسازان و بنگاه های 
بزرگ اقتصادی جهانی به رقابت بپردازیم و باید 

قبل از هر چیز این اتفاق بیافتد.

  با محدودیت بیش از 60 درصدی مصرف 
گاز مواجه شده ایم

مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با بیان این که 
همه باید متوجه شوند که کار درست چیست و 
در همان جهت با روش درســت کار کنند، بیان 
داشت: باید حواشی را از فوالد مبارکه دور کنیم؛ 
عالوه بر این هم درست کار کنیم و هم نیت خود 
را درست کنیم. وی با اشاره به ضرورت الگو بودن 
فوالد مبارکه در همه جایگاه ها اظهار کرد: فوالد 
مبارکه در حوزه انرژی باید به فکر مصرف بهینه، 
صرفه جویی و باال بردن میزان تولید باشد؛ عالوه بر 
این، هر یک از ما به عنوان یک شهروند، باید الگوی 
مصرف انرژی را در زندگی خود پیاده سازی کنیم.

طیب نیا با بیــان این که بــا محدودیت بیش از 
۶۰ درصدی مصرف گاز مواجه شــده ایم، گفت: 
مصرف روزانه گاز خانگی در اســتان اصفهان به 
۶۰ میلیون مترمکعب رسیده و این در حالی است 
که اگر تنها ۶ میلیون مترمکعب گاز به میزان گاز 
اختصاص یافته به فوالد مبارکه اضافه می شد، این 
صنعت می توانست ظرفیت تولید خود را کامل 
کند؛ خسارت ناشــی از کمبود گاز مورد نیاز در 
فوالد مبارکه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

  جبران کمبود گاز صنایع با صرفه جویی 
۵ تا ۱0 درصدی مصارف خانگی

وی خاطرنشــان کــرد: وقتــی از ضــرورت 
فرهنگ ســازی صحبت می کنیــم، نتیجه اش 
این است که به این نکته توجه داشته باشیم که 
با صرفه جویی ۵ تا ۱۰ درصــدی گاز در مصرف 
خانگی می توان کمبود گاز صنایع را جبران کرد 
که ما به عنوان خانواده بزرگ فوالد مبارکه باید 
مروج فرهنگ صرفه جویی در مصرف انرژی باشیم. 
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: هریک از کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه در هر جایگاهی باید بهترین 
باشند تا بتوان تحول بزرگی را رقم زد؛ این یعنی 
هر کسی سعی کند تغییری هرچند کوچک را در 
خود ایجاد کند که اگر این اصل را رویکرد خود قرار 
دهیم، شاهد ایجاد تحول بزرگی در کشور خواهیم 
بود؛ باید ایمان داشته باشیم که رسیدن به قله های 
پیشرفت در توان ما وجود دارد و باید با همت بلند و 

روحیه جهادی به آن ها برسیم.

آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح فوالد مبارکه برگزار شد:

 فوالد مبارکه به منشأ تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور
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ذوب آهــن اصفهان، قلــب صنعت 
فوالد  ایران، نگینی در دشت طبس 
و نامی کــه حتی برای یــک بار هم 
که شــده به گوش اکثر مردم ایران 
خورده اســت و از منظر بسیاری از 
کارشناســان و صاحبنظران اقتصاد 
و صنعت کشــور، حرکــت ایران به 
 ســمت صنعتی شــدن را پی ریزی 

کرد.
 این مجتمع عظیــم صنعتی نه تنها 
رویای ایرانیان برای دســت یابی به 
صنعت فــوالد را محقق ســاخت، 
بلکه زمینه ساز شــکل گیری سایر 
واحدهای فوالدی شــد و در تولد و 
رشد دیگر صنایع نیز مؤثر بود. تربیت 
۱۰۰ هزار مدیر، مهنــدس و کارگر 
ماهر در ایــن دوران، چالش کمبود 
نیروی انسانی ماهر در دهه ۴۰ و ۵۰ 
را پوشــش داد تا صنایع پس از ذوب 
آهن به لحاظ منابع انسانی با مشکل 

عمده ای مواجه نباشند.
 تأثیر ذوب آهن در راه اندازی معادن 
و توســعه زیرســاخت های صنعت 
فوالد، کم اهمیت تر از تربیت نیروی 
انسانی نبود و عماًل امکان شکل گیری 
واحدهای فوالدی جدیــد را فراهم 
آورد، کارخانه هایی که در تأســیس، 
توســعه و حتی مدیریت امروز آن ها 
شــاهد حضور پر رنگ ذوب آهنی ها 

هستیم.
ذوب آهــن اصفهان هــم اکنون با 
شــرکت های زیر مجموعــه میزبان 
حدود ۱۷ هزار نفر پرســنل است و 
معیشت کارگران معادن زغال سنگ 
ایران نیز از این کارخانه عظیم تأمین 

می شود.
 کارخانــه ای که همچــون مادری 

بخشــنده هر آنچه در توان داشــت 
برای طراحی، ساخت و توسعه صنایع 
مختلف مانند مجتمع فوالد مبارکه، 
خوزستان، خراسان، قروه، یزد و... در 
سراسر این مرز پر گهر به کار گرفت 
تا همه در کنار همدیگر طعم شیرین 
رشد و بالندگی را بچشند و معیشت 

ایران و ایرانی را رونق بخشند.
ذوب آهن اصفهان که تالشگران آن 
در پیروزی انقالب اسالمی دوشادوش 
مردم علیه رژیم ستم شاهی فعالیت 
نمودند، در سالهای دفاع مقدس نیز 
با اعزام نیرو به جبهه، پشــتیبانی از 
جنگ با ساخت قطعات و تجهیزات 
و همچنیــن تقدیم ۲۸۷ شــهید، 
حضور جانانه ای در ایــن پیکار حق 
علیه باطل داشــت و تا همیشه نماد 
 ایثارگری در خانواده صنعت کشــور

 شد.
در کنار این دســتاوردها، ذوب آهن 
اصفهان در راستای ایفای مسئولیت 
اجتماعــی، خدمــات بســیاری را 
همچون احداث بزرگراه ذوب آهن، 
تأسیس فوالدشــهر، ایجاد ۱۶ هزار 
و پانصد هکتار فضای ســبز دســت 
کاشت، ســاخت ورزشــگاه بزرگ 
فوالدشهر، بیمارستان شهید مطهری 
و... را به جامعه ارائه نموده است لذا به 
جرأت می توان گفــت هیچ صنعتی 
مانند ذوب آهن اصفهان در اجتماع 

ریشه دار نیست.
ذوب آهن اصفهان در تاریخ سراســر 
افتخار خود، عالوه بر نقشــی که در 
شکل گیری فرهنگ صنعتی کشور 
و راه اندازی ســایر صنایع داشــته، 
دستاوردهای چشــمگیری حاصل 
کرده اســت که از جملــه مهمترین 

آن ها می توان به تولید ریل اشــاره 
کرد. در این راســتا تولید شــمش 
ریل و انــواع ریل مورد نیاز کشــور 
مطابــق اســتانداردهای جهانی با 
گرید ۶۰E۱ که تنها شــش کشور 
دنیا قادر به تولید آن هستند صورت 
گرفت کــه نقش مهمی در توســعه 
 زیرســاخت حمــل و نقل کشــور 

دارد.
 تولید محصــوالت جدید نظیر آرک 
معدن، ورق ســازه های فــوالدی، 
تیرآهن بــال پهن، ریــل مترو، ریل 
زبانه سوزن و....، کسب عنوان صادر 
کننده ممتاز، نمونه ملی و اســتانی 
طی هشــت ســال، دریافت مدال 
افتخار ملــی صادرت، واحــد نمونه 
استاندارد طی ســال های متمادی، 
دریافــت لــوح حمایــت از حقوق 
مصرف کننــدگان طی ســال های 
مختلف، کســب گواهینامه صادرات 
محصوالت به اروپا، کسب استاندارد 
ملی تولید ریل و ... بخشــی از دیگر 
 دســتاوردهای این شرکت محسوب 

می شود.
در پایان از همه تالشــگرانی که طی 
گذشــت بیش از نیم قــرن از عمر 
این صنعت نقش آفریــن بودند چه 
آنانی که اکنون در بین ما نیســتند 
)روحشان قرین رحمت پروردگار(، 
چه آنانی کــه در جای جــای ایران 
زمین منشــأ تولید و توســعه سایر 
صنایع هستند و تالشگرانی که امروز 
در این صنعــت عظیم بــرای رونق 
تولید و شــکوفایی بیش از پیش آن 
 تــالش می کنند تشــکر و قدردانی 

می نمایم.
 امید است که با هم افزایی و همدلی 

و بهره گیری از دانــش و تکنولوژی 
روز بتوانیم میــراث دار خوبی برای 

آیندگان باشیم و صنعت کشور را بر 
ریل تولید و توسعه قرار دهیم.

پریســا جمدی:    مدیریت مالی برای اغلب زوج ها یک 
چالش اســت. پول موضوع بسیار حساســی در یک رابطه 
اســت. پول مســائلی از قبیل غرور، توانایی تأمین زندگی 
یکدیگر و کار کردن با محدودیت هــای معیِن خودتان را 
دربرمی گیرد. پول می تواند خلق و خو و موقعیت ها را خوب 
یا بد کند، یا بدتر از همه، وقتی به درســتی به مسائل مالی 

رسیدگی نشود، سبب کمرنگ شدن احساسات شود.
 زوج های موفــق، کاری می کنند که پــول در خدمت آنها 
باشــد، نه برعکس. خواه تازه دست به کار شــده باشید و 
خواه چندین دهه گذشــته باشــد، وقتی کار به امور مالی 
می رسد، مطلع بودن همیشه اهمیت دارد. این پیشنهادها 
را به صورت حرفه ای بیاموزید تا نه فقط شما و همسرتان از 
 عهدهٔ مخارج زندگی برآیید، بلکه واقعاً شاد و بادوام زندگی 

کنید.

   صادق باشید و همه چیز را شفاف بیان کنید
پیش از اینکه بتوانید برنامه ای برای موضوعی داشته باشید، 
نخست باید دربارهٔ عادات خرج کردن تان با یکدیگر صادق 
باشــید. این به هر دوی شــما کمک خواهد کرد تا انتهای 

مسیر از عهدهٔ توقعات برآیید.

   اهداف مالی تعیین کنید
اگر قرار است از لحاظ مالی با هم موفق شوید، پس اهمیت 
دارد که در یک جهت قــدم بردارید. آیا هدف شــما این 
است که ظرف ســه ســال به ثبات مالی برســید؟ آیا به 
یک ســرمایه گذاری بزرگ فکر می کنید؟ اگــر به جایگاه 

دلخواه تان در آینده بیندیشــید، می توانید برای امروزتان 
برنامه بریزید.

    هم حساب مشترک و هم حســاب جداگانه داشته 
باشید

داشتن یک حساب مشــترک بدین معناست که شما یک 
پس انداز مشترک دارید که می توانید جهت برداشت برای 
چیزهایی که برای هر دوی شما مفید است از آن استفاده 

کنید. 
با این وجود، این حساب مشترک منبع مخارج روزانهٔ شما 
نیست. بهتر است برای مخارج روزانه، حساب های جداگانه 
برای خودتان داشته باشید. با این روش، شما آزادِی داشتن 
پول خودتان را دارید، جدای اینکه می توانید برای اهداف 

مشترک تان پس انداز کنید.

    برای بودجه با هم تصمیم گیری کنید
وقتی زندگی مشــترکتان را با هم شــروع می کنید، حتماً 
باید بنشینید و درمورد امور مالی صحبت کنید. این به شما 
امکان پیش بینی چیزهایی را می دهد که نیاز اســت پول 

صرف شان کنید.

    حتمًا پوِل قرضی را پس دهید
زوج بودن نباید به شما این حق را بدهد که از هم پول قرض 
بگیرید بدون اینکه پس بدهید. پس دادن چیزی که قرض 
گرفته اید، مهم نیست چقدر طول بکشد، نشانه ای از احترام 
است، چیزی که در مســیر طوالنی زندگی به آن حسابی 

احتیاج خواهید داشت.

    بر امور مالی و حساب های خود نظارت 
کنید

تمام تالش خــود را بکنید تا بــه طور منظم 
خرج هایتان را یادداشت کنید، مهم نیست اگر 

خرج کوچکی به نظر بیاینــد، در هر صورت باید 
ثبت شــوند. دیدن روند هزینه ها و حســاب ها طی 

چند روز یا هفته به شــما کمک می کند بودجه و سبک 
زندگی تان را مطابق آن تنظیم کنید.

    همیشه پس اندازی برای مشکالت پیش بینی نشده 
داشته باشید

وجوه اضطراری، جدا از پس اندازهای زناشویی، چیزی است 
که در صورت بروز هرگونه اتفاق غیر قابل پیش بینی که شما 
را وادار به صرف مبلغ هنگفتی پول در مدت زمان کوتاهی 
می کند، به کار می آید. خواه کل هزینه پوشــش داده شود 
خواه نه، داشتن وجوه اضطراری کمک می کند هزینه ها را 
پرداخت کنید و همچنین دوباره به حالت اول بازگشتن را 

برای شما آسان تر می کند.

    از فروش های اقساطی حداکثر استفاده را ببرید
برای خریدهای بزرگی که پرداخت نقدشان دشوار است، به 
دنبال فروشگاه هایی باشید که فروش اقساطی دارند. البته 
حتماً نرخ سود تسهیالت رو محاســبه کنید تا با نرخ های 
متداول بازار همخوانی داشته باشــد و هرگز به نرخی که 

خود فروشنده اعالم می کند اعتماد نکنید.

    موعد پرداخت ها را یادداشت کنید تا از یاد نبرید
از تقویم گوشــی تان بجا اســتفاده کنید و آخرین مهلت 
صورت حساب ها را یادداشت کنید، به ویژه آنها که مربوط 
به بانک است، چون هزینه های جریمه دیرکرد فشار زیادی 

به کمر اقتصاد خانواده وارد می کنند.
    درحیطهٔ استطاعت خود زندگی کنید

دانســتن حد و حدود مالی تان به شــما آزادی بیشتری 
می دهد، بنابراین تنها در حیطهٔ بودجه تان خرج کنید.

https://www.femalenetwork.
money--۱۱/com/work-money

management-tips-for-
couples#cxrecs_s

چند نکته برای مدیریت هزینه که زوج ها باید بدانند:
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عضــو کمیســیون اقتصــادی 
مجلس شورای اســالمی گفت: 
دولت سهم شــهرداری ها را از ۳ 
درصد مالیات بــر ارزش افزوده، 
به ۴ درصــد افزایــش داده؛ اما 
در مورد این یــک درصد تعیین 
تکلیف کرده است که باید صرف 
آتش نشانی و حمل و نقل عمومی 
و با هماهنگی وزارت کشور انجام 
شــود. مهدی طغیانــی، عضو 
کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســالمی در ارتباط با 
بودجه شهرداری ها اظهار داشت: 
دولت سهم شــهرداری ها را از ۳ 
درصد مالیات بــر ارزش افزوده، 
به ۴ درصد افزایــش داده؛ اما در 
مورد ایــن یک درصــد تعیین 
تکلیف کرده است که باید صرف 
آتش نشانی و حمل و نقل عمومی 
و با هماهنگی وزارت کشور انجام 

شود.
وی افزود: ایــن تعیین تکلیف، 
مورد اعتــراض شــهرداری ها 
واقع شده اســت، از طرف دیگر 
شوراهای شــهر منتخب مردم 
هستند و اساســاً این مسؤولیت 
به نمایندگان مردم در شــوراها 
واگذار شده است؛ بنابراین این در 
خود مجلس هم مطرح شده است 
که این بودجه بر اساس تصمیمی 
که می گیرند و اولویتی که تعیین 
می کنند، کمافی السابق در اختیار 

شوراها باشد.
طغیانی با اشــاره به کمکی که 
دولت در حــوزه حمــل و نقل 
عمومی به شهرداری ها می کرد، 
ادامه داد: این کمک هر سال بود 
و در حدود ۴ تــا ۵ هزار میلیارد 
تومــان دولت در ایــن بخش به 
شهرداری های شهرهای بزرگ 
کمک می کرد و معموالً هم اوراق 
می داد و مثاًل سهم مترو اصفهان 
چیزی در حــدود ۵۰۰ میلیارد 
تومان می شد؛ این تعهدی بود که 

خود دولت تقبل و تعهد می کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد: امسال 
دولت گفته که خود شهرداری ها 
اوراق منتشــر و بازپرداخت آن 
را تقبل کنند؛ یعنی عماًل این را 
برعهده نگرفته اســت؛ استدالل 
دولت هم این اســت که ما یک 
درصــد از محــل ارزش افزوده 
را که اضافه کردیــم، حدود ۴۰ 
هزار میلیــارد تومــان داریم به 
شهرداری ها و دهیاری ها کمک 
می کنیــم و همــان کمکی که 
قبــاًل می کردیــم، االن در قالب 
مالیات بر ارزش افــزوده، نقدتر 
و ســهل الوصول تر بــه دســت 

شهرداری ها می رسد.
وی تصریــح کــرد: هرچــه که 
ما بــه ســمت تمرکززدایی در 
تصمیم گیری هــا حرکت کنیم 
بهتر است، شــوراهای شهر هم 
منتخب مردم هستند و به نوعی 
داریم کار را به خود مردم واگذار 
می کنیم، حاال این که دولت در 
تصمیم گیری برای این ها هم ورود 
کند و حاکمیت از طریق تمرکز در 
سازمان برنامه و بودجه یا از طریق 
وزارت کشور و استانداری ها به این 
موضوعات وارد شود، در آخر آنچه 
مدنظر است اتفاق بیفتد، حاصل 
نمی شــود و به نظر من باید این 
را به دســت نمایندگان مردم در 
شوراهای شهر و روستا سپرد تا 

درباره آن تصمیم گیری کنند.

پیام منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت به مناسبت ۲۳ دی ماه سالروز تأسیس ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن اصفهان قلب صنعت فوالد ایران، نگینی در دشت طبس

ذوب آهن اصفهان که تالشگران آن در پیروزی انقالب اسالمی دوشادوش 
مردم علیه رژیم ستم شاهی فعالیت نمودند، در سالهای دفاع مقدس نیز 
با اعزام نیرو به جبهه، پشتیبانی از جنگ با ساخت قطعات و تجهیزات و 

همچنین تقدیم ۲8۷ شهید، حضور جانانه ای در این پیکار حق علیه باطل 
داشت و تا همیشه نماد ایثارگری در خانواده صنعت کشور شد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از رسیدگی به یک هزار و ۱۴۶ عنوان شکایت ثبت شده در سامانه ۱۳۷ از ابتدای سال 
جاری خبر داد و گفت: ناظران این سازمان از ابتدای امسال تاکنون به یک هزار و ۱۴۶ عنوان شکایت شهروندی رسیدگی کردند. غالمرضا 
ساکتی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: از ابتدای امســال یک هزار و ۱۴۶ شکایت با موضوعات مختلف در حوزه مدیریت پسماند از طریق 
شهروندان به سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان اعالم شده است که پس از بررسی برحسب منطقه و نوع شکایت، از سوی معاونت اجرایی سازمان 
برای پیگیری و رفع مشکل اقدام شده است. وی با بیان اینکه رسیدگی به این شکایات و رفع مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن از جمله مهم ترین 
رویکردهای سازمان است، افزود: ۱۰ نیروی ناظر مقیم و چهار ناظر عالی به طور مستمر در سطح شهر حضور داشته و ضمن رصد وضعیت 
مدیریت پسماند، نسبت به رسیدگی به شکایات و انتقادات شهروندان اقدام می کنند. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
با اشاره به تالش های این سازمان در راستای جلب رضایت شهروندان و کاهش شکایات، اضافه کرد: بررسی آمار نشان می دهد در ۹ ماهه اول 
سال گذشته، ۱۴۷۶ مورد شکایت شهروندی در سامانه ۱۳۷ به ثبت رسیده است در حالی که این آمار در مدت زمان مشابه طی سال جاری به 

۱۱۴۶ مورد رسیده و حاکی از آن است که شکایات شهروندی در حوزه مدیریت پسماند حدود ۲۲.۳ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

رسیدگی ناظران سازمان پسماند اصفهان به ۱۱۴۶ شکایت شهروندی

خبر اول
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی خواستار شد

افزایش سهم 
شهرداری ها از مالیات 

بر ارزش افزوده
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