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به نظر می رســد با تســهیل روند اعطای  مرضیه محب رسول
تسهیالت تولید و اشتغال سهم بیشتری از 
این منابع به متقاضیان ارائه شده است. این مسئله بی میلی بنگاه های 
اقتصادی در اســتفاده از این وام ها را نیز از بین برده و با ادامه دار شدن 
رکود در بازار حاال صنایع بیشتری برای دریافت وام های حمایتی رغبت 
نشان می دهند. در این میان پس از ســال ها اصفهان خود را در میان 
استان های بزرگ کشور باال کشید و ســهم اول را از دریافت وام تولید و 
اشتغال در هفت ماهه نخست امسال دریافت کرد؛ اتفاقی ک در شرایط 
کنونی نشان از تالش بخش صنعت اســتان برای بقا و رشد در شرایط 

سخت کرونایی دارد.
بر اساس این آمار؛ طی هفت ماهه اول امسال بیشترین تسهیالت تولید 
و اشتغال نیز به اصفهان، خراسان رضوی و قم پرداخت شده؛ به طوری 
که مبلغ پرداختی به این استان ها به ترتیب ۳۹۴ میلیارد تومان، ۳۴۵ 
میلیارد تومان و ۲۹۹ میلیارد تومان بوده اســت.بر اســاس این آمار در 
هفت ماهه اول امســال بیش از ۵,۱۴۸ میلیارد تومان تسهیالت برای 
تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام 
با پیشرفت باالی ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی به ۱۹۰۷ واحد و 

بیش از ۳,۷۹۱ میلیارد تومان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره 
۱۸( به ۶۸۱ واحد در اســتان های مختلف پرداخت شده است.در این 
مدت ۸۱۹۶ مورد ثبت نام برای اســتفاده از تسهیالت رونق تولید انجام 
شده که ۴۶۷۷ مورد برای دریافت بیش از ۱۷ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان 
تسهیالت به بانک ها معرفی شــدند و در نهایت ۱۹۰۷ فقره تسهیالت به 
ارزش بیش از ۵,۱۴۸ میلیارد تومان پرداخت شده است؛ یعنی حدود 
۲۳ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیالت شدند. 
همچنین در هفت ماهه اول امسال ۲۲۷۰ مورد ثبت نام برای استفاده از 
تسهیالت برنامه تولید و اشتغال انجام شده که ۱۱۹۲ مورد برای دریافت 
تسهیالت ۸۹۵۸ میلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند. در نهایت ۶۸۱ 
مورد پرداخت تســهیالت به ارزش ۳,۷۹۱ میلیارد تومان صورت گرفته 
است؛ یعنی حدود ۳۰ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این 
تسهیالت شدند.در این میان بیشترین پرداختی تسهیالت رونق تولید 
مربوط به اســتان البرز با مبلغ بیش از ۱۲۴۶ میلیارد تومان، سمنان با 
مبلغ ۷۳۴ میلیارد تومان و گلستان با مبلغ نزدیک به ۴۷۵ میلیارد تومان 
بوده است. بیشترین تسهیالت تولید و اشتغال نیز به اصفهان، خراسان 
رضوی و قم پرداخت شده؛ به طوری که مبلغ پرداختی به این استان ها به 

ترتیب ۳۹۴ میلیارد تومان، ۳۴۵ میلیارد تومان و ۲۹۹ میلیارد تومان بوده 
است.البته در هفت ماهه اول امسال استان های سیستان و بلوچستان، 
کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد با وجود داشتن یک، سه و ۱۴ ثبت نام 
در بخش تسهیالت رونق تولید، هیچ مبلغی دریافت نکردند. استان ایالم 
نیز کمترین تســهیالت رونق تولید، معادل ۷۰ میلیون تومان را به خود 
اختصاص داده است.در زمینه تســهیالت تولید و اشتغال نیز در هفت 
ماهه اول امسال استان های گیالن، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد با 
دریافت ۱۸، ۲۲ و ۲۴ میلیارد تومان کمترین تسهیالت تولید و اشتغال 
را در هفت ماهه اول امسال دریافت کرده اند.عده ای معتقدند در شرایط 
کنونی و با توجه به رکود موجود در برخی بخش ها، ارائه تسهیالتی از این 
دست نمی تواند مســیر رشــد بنگاه های تولیدی مربوطه را هموار کند. 
در واقع یکی از نشــانه هایی که فعاالن اقتصــادی و صنعتی آن را دلیل 
کم اثر بودن این تسهیالت در رفع مشکالت واحدهای تولیدی می دانند 
به کاهش تقاضا بازمی گردد، اما به نظر می رســد با طوالنی شدن روند 
ماندگاری کرونا در کشور، راهی به جز رفتن به سمت استفاده از تسهیالت 
بانکی باقی نمانده؛ راهی که به نظر می رسد با وجود به صرفه نبودن برای 

تولید اما تنها راه باقی ماندن برای بقای صنعت کشور است.

سخنگوی اتحادیه آجیل فروشان اصفهان:

قیمت آجیل گران نشده است
سخنگوی اتحادیه صنف آجیل و خشکبار فروشان اصفهان گفت: قیمت آجیل و خشکبار در بازار 
اصفهان افزایش پیدا نکرده است.علی نوری در تشریح وضعیت بازار آجیل و خشکبار اصفهان 
در آستانه شب یلدا و افزایش تقاضا 
برای خرید ان ها، اظهار کرد: قیمت 
هر کیلوگرم آجیل و خشکبار بر خالف 
شایعات در روزهای اخیر افزایش پیدا 
نکرده و این اجناس با قیمت قبلی در 
بازار موجود است.وی افزود: در روند 
صنف  بازار  اخیر  روزهای  معامالت 
فروشندگان آجیل و خشکبار در اصفهان 
افزایش قیمتی در هیچ کدام از اقالمی که 
تشکیل دهنده آجیل هستند، نداشته ایم.

سخنگوی اتحادیه صنف آجیل و خشکبار فروشان اصفهان با بیان اینکه این اتحادیه دستورالعمل 
ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا را به صورت کامل اجرا کرده است، تصریح کرد: واحدهای صنفی 
اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان اصفهان بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا تعطیل 
است و فعالیتی در بازار انجام نمی شود.نوری اضافه کرد: با توجه به تعطیلی مغازه های مربوط به این 

اتحادیه و بازار نمی توان وضعیت بازار آجیل و خشکبار در هفته های آتی را پیش بینی کرد.

برگزاری مجازی انتخابات نظام صنفی رایانه ای اصفهان 
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان گفت: انتخابات دوره ششم هیئت مدیره سازمان 
نظام صنفی رایانه ای اصفهان به صورت مجازی امروز برگزار می شود.محمد اطرج افزود: با توجه 
به تغییرات جدید به ویژه در شرایط ناشی از همه گیری بیماری کووید ۱۹ و رونق کسب و کار های 
اینترنتی و فناوری اطالعات و همچنین نقش این بخش به عنوان پیشران توسعه پایدار، انتخابات 
مذکور به منظور انتخاب هیئت مدیره توانمند جایگاه ویژه ای دارد.اطرج، مشارکت فعاالن صنفی 
در انتخابات نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان در دوره های گذشته را به طور میانگین حدود ۷۰ 
درصد اعالم و خاطرنشان کرد: اصفهان پس از تهران از تاثیرگذارترین اصناف رایانه ای کشور است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان، گفت: صنف رایانه ای و فناوری اطالعات استان در 
سال های اخیر توانست جایگاه و نقش آفرینی موثری در این خطه داشته باشد و در دوران شیوع 

ویروس کرونا نیز برای حل مشکالت موجود نقش بسزایی داشت.

رفع تصرف 1۵ مورد تعرض به اراضی ملی اصفهان
بیش از ۴۷ هزار متر مربع اراضی ملی به ارزش ۵۳۳ میلیارد ریال در استان اصفهان رفع تصرف 
شد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: برای صیانت ازاراضی دولتی و حفظ حقوق 
بیت المال ۱۵ مورد تعرض به اراضی ملی در استان اصفهان رفع تصرف شد.علیرضا قاری قرآن 
با بیان اینکه ارزش تقریبی این اراضی بیش از ۵۳۳ میلیارد ریال است، افزود: وسعت اراضی 
بازپس گیری شده بیش از ۴۷ هزار متر مربع بوده که شامل ۱۴ هزار و ۸۱۲ مترمربع در شهرستان 
کاشان، هفت هزار متر مربع در وزوان واقع در شهرستان شاهین شهر و میمه، ۱۲۰ متر مربع در 
ترک آباد واقع در شهرستان شهرضا، ۲۲۰ متر مربع در شهرستان لنجان، حدود چهار هزار مترمربع 
در شهرستان خوروبیابانک و ۲۱ هزار متر مربع آن مربوط به شهرستان سمیرم است.وی گفت: 
برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی اقدامات پیشگیرانه شامل نصب تابلو و عالئم هشداردهنده 

و گشت زنی اجرا می شود.

قتصادبا مسئولان ا

 اصفهان در صدر دریافت تسهیالت تولید و اشتغال؛

سهم بیشتر به نصف جهان رسید

وضعیت ذخیره سوخت مطلوب است
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: ذخیره سازی سوخت زمستانی در همه 
مناطق از اواسط تابستان امسال آغاز شــده و اکنون میزان ذخیره به اندازه کافی بوده و مشکلی در 

این زمینه نیســت. علی اصغر عباســی 
ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده، 
همچون سال های گذشته ذخیره سازی 
ســوخت زمســتانی در همــه مناطق 
ســی وهفت گانه شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی از اواســط تابستان 
امسال آغاز شــده و هم اکنون سوخت 
موردنیاز هموطنان در مناطق سردســیر 
و سخت گذر به مقدار کافی ذخیره شده 
است.وی با اشــاره به پیش بینی های 

سازمان هواشناسی برای افت دمای هوا و نیز احتمال وقوع بارش های شدید در بعضی از استان ها 
افزود: شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای سوخت رســانی در زمستان پیش رو آمادگی 

کامل دارد و خوشبختانه هیچ کمبودی در موجودی ذخیره سازی های فرآورده کشور وجود ندارد.

تامین نیمی از نهاده های طیور با نرخ یارانه ای
رییس جهاد کشاورزی کاشــان گفت: نیمی از نهاده های مورد نیاز مرغداران ، به صورت یارانه ای 
تخصیص یافته است. رضا مظلومی ادامه داد: بخشی از دان یارانه دار، به دست مرغداران رسیده 
و بخشی هم در حال جذب است. مظلومی افزود: ســهمیه نهاده های یارانه ای مرغداران در این 
دوره از جوجه ریزی تخصیص یافته و بر این اساس مرغداران مکلفند مرغ زنده تولیدی را به نرخ 
مصوب عرضه کنند.وی با اشــاره به اینکه ۱۳۵ مرغداری فعال در این شهرستان، ساالنه ۱۲ هزار 
تن گوشت مرغ در کاشــان تولید می کنند، گفت: در حال حاضر نیاز بازار شهرستان از مرغ زنده به 
قیمت مصوب، در سالن های مرغداری قابل تامین است.رییس جهاد کشاورزی کاشان افزود: از 
هفته گذشته تولید مرغداری های شهرستان افزایش یافته و به طور متوسط روزانه ۲ تا دو و نیم 

تن مرغ به بازار عرضه می شود.

با هدف حمایت از تولید انجام شد؛

اجرای طرح های مشوق بیمه کارفرمایی
کارفرمایان و صاحبان کارگاه های تولیدی و خدماتی و کســب و کار های آســیب دیده از شــیوع 
ویروس کرونای آران و بیدگل از طرح مشوق بیمه کارفرمایی استفاده کنند.رییس اداره کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی شهرســتان آران و بیدگل، هدف از اجرای این طرح را تحرک به بازار کار کشــور و 
ایجاد اشتغال با ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاه های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار 
جدید بیان کرد و گفت: این طرح در جهت اجرای بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی برنامه 
ششم توســعه و در چهارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی ابالغ شــده است.حسن اربابی افزود: 
همه کارفرمایان کارگاه ها و موسسات مشــمول این طرح در صورت به کارگیری نیروی کار جدید، 
مشمول استفاده از مشوق بیمه ای حداکثر به مدت ۲ ســال خواهند بود.وی گفت: در این طرح 
وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرما به عالوه ۳ درصد حداقل دستمزد تعیین شده از طرف شورای 
عالی کار به صورت ماهانه از سوی دولت به حساب کارفرما واریز می شود.رییس اداره کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی شهرستان آران و بیدگل افزود: افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر بیکار 
شده از کارگاه های به شدت آسیب دیده از بیماری کرونا در صورت بازگشت به شغل قبلی یا جذب 

در سایر واحد های اقتصادی می توانند از مزایای طرح مشوق بهره مند شوند.

رییس اتاق اصنــاف اصفهان با بیــان اینکه مطابق 
آخرین اعالم تنها چهار شهرستان نایین، نطنز، تیران 
و کرون و اردستان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، 
گفت: اگر ســتاد ملی کرونا اصفهــان را در وضعیت 
نارنجی اعالم کند، از روز شــنبه بازار بزرگ اصفهان 
و بازارهای سرپوشیده این شــهر دوباره باز خواهند 
شد.رسول جهانگیری در خصوص تمدید محدودیت 
های مقابله با کرونا به مدت یک هفته در شــهرهای 
قرمز، اظهار کرد: از ۲۴ شهرستان استان اصفهان، تنها 
چهار شهرستان نایین، نطنز، تیران و کرون و اردستان 
در وضعیت قرمز قــرار دارند و بقیه شهرســتان ها 
همچون اصفهان به وضعیت نارنجی بازگشته اند.وی 

با بیان اینکه قرار شده تصمیم نهایی را ستاد ملی کرونا 
اعالم کند و این محدودیت ها تا صبح شنبه ادامه دارد، 
افزود: البته به مدت یک هفته دوباره محدودیت های 
شدید کرونا برای شهرهای قرمز تمدید می شود و در 
شهرهای نارنجی نیز گروه شغلی ۲ می توانند فعالیت 
خود را دوباره از سر بگیرند.رییس اتاق اصناف اصفهان 
گفت: براســاس آخرین آمار نیز، اصفهان از حالت 
قرمز به وضعیت نارنجی بازگشــته و مشاغل گروه 
دو نیز اجازه فعالیت خواهند داشت.وی تاکید کرد: 
اگر ســتاد ملی کرونا اصفهان را در وضعیت نارنجی 
اعالم کند، از روز شنبه بازار بزرگ اصفهان و بازارهای 
سرپوشیده این شهر دوباره باز خواهند شد.جهانگیری 

همچنین گفت: با تصمیم ستاد ملی کرونا، سه رسته 
شغلی هچون تامین کنندگان مواد شیمیایی جهت 
عرضه مواد ضد عفونی و نیــاز کارخانجات دارویی، 
بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و صنایع مختلف، عرضه 
کنندگان ابزار و یراق مشتمل بر تامین کنندگان مواد و 
مصالح ایزوگام، قطعات پمب و ابزار مورد نیاز صنایع 
و فروشندگان و عرضه کنندگان قطعات و لوازم یدکی 

کشاورزی به گروه شغلی یک اضافه شدند.

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اصفهان از حالت قرمز به وضعیت نارنجی بازگشته است

خبر روز

آغاز چکش کاری قانون 
بازار سرمایه در مجلس

اصالح قانون بازار ســرمایه در دستور کار 
کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به ارائه گزارش 
نظارتی کمیسیون درباره بازار بورس گفت: 
مواردی از اصالح قانون بازار ســرمایه در 
نشست کمیســیون بررســی و پیشنهاد 
کارگروهی برای اصالح قانون اوراق بهادار 

داده شد.
مهدی طغیانی، ارتقای شفافیت دربازار، 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار همچنین 
نظارت بر ارکان سرمایه، عملکرد صندوق 
تثبیت و شــورای عالی بــورس و گزارش 
دهی آن، کنترل بازار گردانی حقوقی ها و 
افزایش پاســخگویی سازمان بورس را از 
مهم ترین موارد پیشنهادی اصالح قانون 

بازار سرمایه اعالم کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: تنظیم فعالیت فعاالن 
مجازی بخش ســرمایه، آموزش ســواد 
مالــی مــردم در خصوص بازار ســرمایه 
و تعییــن تکالیفی برای ســازمان هایی 
همچون صداو ســیما در این خصوص را 
از دیگر موارد مهم مطرح در اصالح قانون 

سرمایه است. 
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: برخی فعاالن 
مجــازی در بخش بازار ســرمایه موجب 
اخالل در بازار می شود که به موجب قانون 

می توان با آن ها برخورد کرد.
وی همچنیــن از تدوین قانــون حمایت 
از رمــز ارز هــا در مجلــس خبــرداد و 
گفت:بعد از ارائه گــزارش نظارتی درباره 
رمز ارزهــا، نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی، قانــون حمایــت از آن هــا و 
ســاماندهی بــازار معامــالت داخلی آن 
را در چنــد مــاده بــا دربرگیــری مبادله 
هــا، بانــک مرکــزی، اســتخراج آن 
بــه مجلــس پیشــنهاد  و تعرفه هــا 

 خواهند کرد.

اخبار معاون بازرگانی سازمان صمت اصفهان:

2۵ درصد مرغ تولید اصفهان در فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت : اتحادیه شرکت تعاونی مرغ گوشتی استان موظف شده است که ۲۵ درصد مرغ تولیدی را با قیمت مصوب 
تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای توزیع کند.اسماعیل نادری افزود: براساس مصوبه کارگروه مرغ گوشتی استان، اتحادیه شرکت تعاونی مرغ گوشتی باید ۲۵ درصد 
مرغ تولیدی را با قیمت مصوب تنظیم بازار به کشتارگاه منتخب تحویل دهد تا از طریق مباشر آن اتحادیه در فروشگاه ها توزیع شود.وی ادامه داد: کشتار هر محموله مرغ در 
کشتارگاه های استان اصفهان منوط به ارائه مجوز دامپزشکی و تایید شرکت تعاونی شهرستان یا اتحادیه مرغداران گوشتی مبنی بر انجام تعهد مرغدار به تحویل ۲۵ درصد 
از کل مرغ پرورش یافته اســت و در صورت ارائه نکردن این مدارک، محموله مرغ با قیمت مصوب به بازار ارسال خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی می شود.معاون 
بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان تاکید کرد: در صورت تمکین نکردن مرغداران به تحویل ۲۵ درصد مرغ تولیدی با قیمت مصوب برای عرضه در فروشگاه های 
زنجیره ای منتخب، با محرومیت از دریافت نهاده از سامانه بازارگاه و لغو مجوز جوجه ریزی در دوره بعدی مواجه خواهند شد.وی گفت: همچنین مرغدار خاطی بر اساس 
میزان نهاده دولتی تحویلی، به مراجع نظارتی معرفی خواهد شد.نادری اظهار داشت: به منظور نظارت بر روند انجام تعهد مرغداران، فهرست کشتار مرغ با ذکر تعداد مرغ و 
وزن مرغ و نام مالک آن توسط اداره کل دامپزشکی و انجمن صنفی کشتارگاه ها به سازمان جهاد کشاورزی و اتحادیه شرکت های تعاونی مرغ گوشتی استان اعالم می شود.

وز عکس ر

ماهیگیری به 
روش سنتی

صید پره یا تورگســتر یکی از 
قدیمی ترین روش های صید 
ماهیان اســتخوانی در کرانه 
دریای خزر با قدمت چند صد 

ساله است.

بیشترین تسهیالت تولید و اشتغال نیز به اصفهان، 
خراسان رضوی و قم پرداخت شده؛ به طوری که مبلغ 
پرداختی به این استان ها به ترتیب ۳۹۴ میلیارد 
تومان، ۳۴۵ میلیارد تومان و ۲۹۹ میلیارد تومان 

بوده است
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امتحانات دی ماه مدارس حضوری برگزار نمی شود
وزارت آمـوزش و پـرورش بـا انتشـار اطالعیـه ای مطالب منتشـره در فضـای مجازی و شـبکه های 
اجتماعـی درباره چگونگـی روند ادامه سـال تحصیلـی جـاری از پانزدهم آذرمـاه را نادرسـت خواند 

و ایـن اخبـار را تکذیـب کـرده اسـت.در 
متن ایـن اطالعیه آمـده اسـت: اخیرا در 
فضای مجـازی و شـبکه های اجتماعی 
غیررسـمی مطلبـی دربـاره چگونگـی 
روند ادامـه سـال تحصیلی جـاری از ١۵ 
آذرماه منتشـر شـده که مسـتند نیست.
در بخـش دیگـری از این اطالعیـه تاکید 
شـده اسـت: وزارت آمـوزش و پـرورش 
بـا در نظـر گرفتـن ایـن مهم که سـالمت 
دانش آمـوزان و معلمان اولویت اسـت، 

درخصـوص ادامـه کار مـدارس و رونـد آمـوزش حضـوری تابـع تصمیمـات سـتاد ملـی مقابلـه با 
کروناسـت و معلمان، دانش آمـوزان واولیای آنان اخبـار مربوط به مصوبات سـتاد را فقط از رسـانه 
ملی و پورتال اطالع رسـانی وزارت آمـوزش و پرورش پیگیـری کنند.همچنین در ایـن اطالعیه آمده 
اسـت: وزارت آموزش و پـرورش ضمن تکذیـب این گونه ادعاهـای واهی که فقط موجب تشـویش 
اذهان عمومـی می شـود؛ اعالم مـی دارد که ایـن وزارتخانـه حـق قانونی هرگونـه اقـدام حقوقی در 

مراجـع قضایـی را در صـورت تکـرار اینگونـه موارد بـرای خـود محفـوظ می داند.

آماده باش 2۶ شعبه هالل احمر اصفهان
معاون امـداد و نجـات جمعیـت هالل احمر اسـتان اصفهـان گفـت: ۲۶ شـعبه این جمعیـت برای 
امدادرسـانی در زمـان آب گرفتگـی و وقـوع سـیالب در حـال آماده بـاش هسـتند.داریوش کریمی 
افزود: هر یک از این شـعبه ها ۲ تا ۳ تیم عملیات امدادرسـانی بـرای هنگام حـوادث آب گرفتگی و 
سـیالب دارند و بعالوه ۴۲ پایگاه دائـم نیز آماده امدادرسـانی در این زمینه خواهند بود.وی با اشـاره 
بـه تجهیز شـعبه ها و دفاتـر هالل احمـر بـه ادوات مقابلـه بـا آب گرفتگی و سـیالب گفت: وسـایلی 
مانند کف کش موتـور برقی، موتور آبکـش بنزینی و نفتی، خـودروی لجن کش و ویـژه تخلیه آب به 
همراه شماری خودروی سـنگین و نیمه سـنگین در اختیار این مراکز قرار گرفته است.معاون امداد 
و نجات جمعیـت هالل احمـر اسـتان اصفهـان اضافه کـرد: غیر از ایـن تجهیـزات، وسـایل انفرادی 
ماننـد بیـل، پالسـتیک و گونـی، دیگر لوازمـی اسـت کـه در زمـان بـروز آب گرفتگی و کمک رسـانی 

اسـتفاده می شـود که اکنـون به تعـداد الزم برای شـعبه ها فراهم شـده اسـت.

توزیع 10 هزار بسته کمک معیشتی بین نیازمندان اصفهان
فرمانده ناحیه مقاومت بسـیج امام رضا )ع( اصفهان از توزیع ۱۰ هزار بسـته کمک معیشـتی به ارزش 
۲۱ میلیـارد و ۲۶۰ میلیون ریـال در بین خانواده های نیازمند شناسـایی شـده و آسـیب دیـده از کرونا 
خبر داد.سیدعلی مشـیرصدری با اشـاره به توزیع بسـته های معیشـتی بین خانواده های کم بضاعت 
و آسـیب دیده از بیماری منحوس کرونـا اظهار داشـت: با توجه به شـرایط اقتصادی حاکـم بر جامعه 
و برخـی مشـکالت معیشـتی ایجاد شـده از بیمـاری کرونـا، ۱۰ هزار بسـته کمـک معیشـتی در قالب 
کمک هـای مومنانـه توسـط حوزه هـای بـرادران و خواهـران ناحیـه مقاومـت بسـیج امام رضـا )ع( 
اصفهان بیـن خانواده های نیازمند شناسـایی شـده در هفته جاری توزیع خواهد شـد.وی با اشـاره به 
اینکه تهیه و توزیع بسـته های معیشـتی در راسـتای لبیک به ندای مقام معظم رهبـری صورت گرفته 
اسـت، گفت: بـا توجه به فرمایشـات رهبـر معظم انقـالب اسـالمی، ناحیه مقاومت بسـیج امـام رضا 

)ع( اصفهـان نیز در راسـتای کمک رسـانی به افـراد ضعیف جامعـه ورود پیدا کرده اسـت.

  رییس نظام روان شناسی استان اصفهان نسبت به افزایش فعالیت روان شناسان بدون تخصص در فضای مجازی هشدار داد؛

تور زردها در فضای مجازی

روان شناسان زرد یا کسانی که با مدرک یا  پریسا سعادت
بدون مدرک علمی به جــای فعالیت در 
مراکز مشــاوره و مطب ها در فضای اینســتاگرام و وبســایت های 
تبلیغاتی فعالیت می کنند، چند سالی است که کار و کاسبی پر رونقی 
دارند. معموال کارشان با چند پست و ســوال و جواب رایگان آغاز می 
شــود و در نهایت یا با تبلیغ مرکز خاصی هزینه مشــاوره های خود را 
تامین مــی کنند و یا با برگزاری ســمینارها و کارگاه هــای رنگارنگ، 

مشتریان بیشتری به دست می آورند.
 این افراد در یک ســال اخیر با باالگرفتن مشــکالت روحی و روانی 
ناشــی از کرونــا و اختالفات خانواده هــا و زوجین روزهای شــلوغ 
تری هم داشــته اند. مردمی که ترجیــح می دهند در ایــن فضا به 
کســی که نمی شناســند و یا هزینه کمتری دریافت می کند، اعتماد 
کنند و گاه تمام اســرار زندگی خود را برای شــخصی مجازی تعریف 
می کننــد و در مقابل اگر فرد شــیاد یا کالهبردار نباشــد ، با پیچیدن 

نسخه ای تکراری یا بدون برآوردهای درســت علمی چند راهکار نخ 
نما و اغلب اشــتباه جلوی پای افراد می گذارد و به پولش می رســد! 
بدون اینکه کســب نتیجه برای شــان مطرح باشــد. در همین زمینه 
رییس ســازمان نظام روان شناســی و مشاوره اســتان اصفهان می 
گوید برخی افراد با داشــتن مدرک رشــته غیرمرتبط، خود را دانش 
آموخته دانشــگاه های برتر دنیا در رشــته روان شناســی و مشاوره 
 معرفی می کنند تا جذب مشتری داشته باشــند، در حالی که این ها 

دروغ محض است.
 حتی مشاهده شده فردی با فوق دیپلم فنی حرفه ای در سطح جامعه 
فعالیت می کند و عمــده اقدامات او در فضای مجازی اســت.وی با 
اشاره به مشــکالت فضای مجازی برای کاربران، افزود: هیچ کنترلی 
روی فضای مجازی نیســت، وقتی در محیطی هســتیم چون مورد 
قضاوت قرار می گیریم ، رفتارهایمان رنگ و بــوی احتیاط می گیرد؛ 
اما این امر در فضای مجازی دیده نمی شــود چون فضای بازی است 

که افراد به راحتی در آن ابراز وجود می کننــد و حتی عامدانه مواردی 
که در دنیای واقعــی نمی توانند مطرح کنند را آنجــا بیان می کنند، در 
واقع این فضا بســتری را فراهم کرده تا افراد بدون رعایت حریم و به 
دور از کنترل کننده های اجتماعی ابــراز نظر کنند.فرامرزی ادامه داد: 
افرادی که از طریق فضای مجازی خود را مطرح می کنند، شایستگی 
و صالحیت های الزم را ندارند و بــا ایجاد صفحه اختصاصی در فضای 
مجازی، دنبال کننده هــای زیادی را همراه خــود می کنند، این افراد 
با اینکه تخصــص الزم را ندارند و یا مدرک مرتبط با روان شناســی و 
مشاوره ندارند اما به راحتی ذهن مردم را در صفحات خود اقناع کرده، 
هزینه های گزافــی را دریافت می کنند و به نوعــی کالهبرداری علمی 
می کنند و این امکان وجود دارد که دنبال کننــدگان این افراد نیز اغوا 

شده و حتی ضررهایی را متحمل شوند.
فرامرزی افزود: روان شناسان زرد افرادی هستند که بدون تخصص 
و مهــارت الزم فعالیــت می کنند؛ اما بــه دلیل اینکه جامعه تشــنه 
مباحث روا نشناســی اســت موضوعاتی را به نوعی بر مردم تحمیل 
می کنند، این افراد فکر می کنند همه چیــز می دانند و در هر حوزه ای 
اظهار نظر می کنند، از کودکی تا بزرگســالی، از روان شناسی صنعتی 
تا ســازمانی، تربیتی و بالینی را مطرح می کنند در حالی که هر کدام 
از اینها تخصص های جداگانه ای اســت؛ اما معمــوال این افراد در هر 
زمینه ای نظر می دهند و به خودشــان اجازه می دهند راهکارهایی هم 
ارائه بدهند که هیچ مبنای علمی ندارد، یعنی مبتنی بر شــواهد علمی 
نیست و مطالب مطرح شده از سوی این افراد کامال سطحی و بدون 

عمق است.
رییس ســازمان نظام روان شناســی و مشاوره اســتان اصفهان در 
توصیه هایی بــه مردم گفت: مراجعــان این افراد در خطر آســیب به 
خــود و خانواده هایشــان هســتند، بنابراین همانطور که شــخصی 
برای ســاختن ملک خــود به ســازمان نظــام مهندســی مراجعه 
کــرده و مهندس موردنظــر با تخصــص الزم را انتخــاب می کند، به 
مردم توصیه می شــود به فرد روان شناســی مراجعه کنند که دارای 
پروانه نظــام روان شناســی بــوده و در دفترش مــدرک پروانه کار 
نصب شــده باشــد، همچنین افراد دارای صالحیــت دارای تابلوی 
مجــوزدار نظام روان شناســی هســتند، حتــی مــردم می توانند با 
مراجعه به وبســایت ســازمان نظام روان شناســی و مشــاوره نام 
 مراکز روان شناســی و محل فعالیت روان شــناس مورد نظرشــان

 را استعالم بگیرند.

با مسئولان 3جامعه

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
در گام نخست اجرای پویش نذر سالمتی امام زمان 
)عج( 7۰ عدد کپسول اکسیژن تهیه و در اختیار بیماران 
نیازمند قرار گرفت.حجت االسالم محمدحسین بلک در 
آیین اهدای تجهیزات بهداشتی و کپسول های اکسیژن 
به خیریه الزهرا )س( اظهارکرد: اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان از ابتدای شــیوع کرونا تالش 
کرد تا با توجه به ظرفیت های مردمی و امکاناتی که در 
اختیار دارد در این عرصه وظایفی را انجام دهد.وی با 

بیان اینکه کاهش بار ارائه خدمات در بیمارستان ها یکی 
از رویکردهای جدید اوقاف برای مهار کرونا بوده است، 
اضافه کرد: این امر از سویی می تواند فرصت خدمت 
رسانی به افراد بیشتری را در مراکز درمانی فراهم آورد 
و از ســوی دیگر بار مالی تهیه کپسول های اکسیژن را 
برای بیماران نیازمند کاهش  دهد.مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان با بیان اینکه پویشی با عنوان 
»نذر سالمتی امام زمان )عج(« خیریه الزهرا )س( 
و دیگر خیریه ها وارد عمل شدند، اضافه کرد: برای هر 
خیریه سهمیه ای تعیین شد تا بتوان اعتبار مورد نیاز 
برای خرید کپسول های اکسیژن را تامین و آنها را پس 
از خریداری در اختیار بیمــاران نیازمند قرار دهیم.وی 

گفت: کارمندان اوقاف اصفهان در این زمینه به صورت 
داوطلبانه مشارکت کردند و بخشــی از اعتبار را نیز از 
محل کمک های مردمی در بقاع متبرکه تامین کردیم.

حجت االسالم بلک با بیان اینکه 7۰ کپسول اکسیژن 
را تامین و در اختیار بیماران نیازمند قرار داده ایم، اضافه 
کرد: هر فرد مــی تواند با ۲۰ هزار تومــان در این طرح 
مشارکت کند.وی با بیان اینکه در طرح شهید سلیمانی 
نیز در نظر داریم مــوارد مورد نیاز تجهیزات پزشــکی 
و بهداشــتی و معیشــتی را برای افراد نیازمند تامین 
کنیم، اضافه کرد: باید توجه داشت که در این زمینه نیز 
مشارکت شهروندان را می پذیریم تا بتوانیم خدمات 

بهتری ارائه دهیم.

در قالب اجرای پویش نذر سالمتی امام زمان )عج(؛

 70 کپسول اکسیژن از سوی اوقاف به بیماران نیازمند
 اصفهان اهدا شد

 اهدای خون 
کارکنان اسنوا

مســئولین و کارکنان شــرکت 
اسنوای اصفهان با برنامه ریزی 
از قبل در دو نوبت بــا حضور در 
مرکز انتقال خون خواجو، خون 

خود را اهدا کردند.

کشف 21۶ میلیارد لوازم گرمایشی احتکاری در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشت: در راســتای مقابله جدی و قاطعانه با 
محتکران کاال ها و اقالم مورد نیاز جامعه که در شرایط خاص کرونایی کشور باعث ایجاد نوسان در 
قیمت ها و برز مشکالت عدیده برای مردم می شوند، عملیاتی تحت عنوان نصر 7۹ در فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان طراحی و توســط ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی به 
مرحله اجرا گذاشــته شــد. ســرهنگ محمدرضا هاشــمی فر افزود: ماموران در این عملیات با 
هوشمندی و اشــرافیت خود از وجود کاال های احتکاری در یک انبار مطلع و موضوع را به صورت 
ویژه در دستور کار خود قرار دادند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: ماموران پس 
از انجام هماهنگی های الزم با مقام قضایی به همراه کارشناســان اداره صنعت، معدن و تجارت 
و ماموران اداره تعزیرات حکومتی از انبار مذکور بازدیــد کردند که در نتیجه اقدامات صورت گرفته 
انواع لوازم گرمایشی شامل ۲۹۰ دستگاه پکیج، ۱۶۸ دستگاه اسپلیت، ۱۱ هزار و ۱۹7 پره رادیاتور، 
۶۹۰ دســتگاه مشــعل گاز و ۴۲۹ دســتگاه رادیاتور برقی کشف شــد.وی گفت: براساس اعالم 
 کارشناســان مربوطه ارزش ریالی کاال های مکشــوفه در این عملیات ۲۱۶ میلیارد ریال ارزیابی

 شده است.

دستگیری عامالن سرقت 10 میلیاردی از منزلی در اصفهان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان بیان داشــت: در پی وقوع ســرقت 
طالجات، نقره جات و دالر با ارزش بســیار باال از منزلی در منطقه غرب شــهر اصفهان، بالفاصله 
کارآگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در محل حضور یافته و 
صحنه سرقت را مورد بررسی دقیق قرار دادند. سرهنگ حسین ترکیان افزود: پس از بررسی های 
علمی و کارشناســی و اســتفاده از پایش تصویری و به کارگیری تجهیزات هوشمند هویت یکی 
از ســارقانی که در این سرقت دســت داشــت، به دســت آمد.رییس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به ســابقه دار بودن متهم اظهار داشت: ســرانجام کارآگاهان 
با اســتفاده از تحقیقات علمی و تخصصی مخفیگاه متهم را شناســایی و طی عملیاتی ضربتی 
وی را دســتگیر کردند.این مقام انتظامی با اشاره به کشــف مقادیر قابل توجهی طالجات، نقره 
جات و دالر های مســروقه از مخفیگاه متهم ارزش این اموال را برابر اعالم کارشناســان مربوطه 
۱۰ میلیارد ریــال عنوان کرد و افزود: در ادامه متهم به ۱۵ فقره ســرقت دیگر منزل با همدســتی 
 یکی از دوســتانش اعتراف کرد که همدســت او نیز در عملیاتی دیگر در شهرستان شاهین شهر

 دستگیر شد.

انهدام باند جعل اسناد و مدارک دولتی در خمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: ماموران کالنتری ۱۲ فرماندهی انتظامی شهرستان 
خمینی شهر با اشرافیت و هوشمندی باالی خود از فعالیت مجرمانه باندی در زمینه جعل اسناد 
و مــدارک دولتی مطلع و بررســی موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند. ســرهنگ غالمرضا 
براتی افزود: در ادامه ماموران با تحقیقات علمی و تخصصی و اطمینان از درســتی موضوع طی 
هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه اعضای این باند که ۳ نفر بودند را در مخفیگاه 
خود دســتگیر کردند. ســرهنگ براتی تصریح کرد: در بازرســی از مخفیگاه متهمان تعداد قابل 
توجهی اســناد و مدارک جعلی، تعداد ۲۰۰ عدد مهر ادارات و ســازمان های دولتی و غیر دولتی، 
ابزار و آالت مورد اســتفاده در تهیه جعل مدارک از جمله رایانه، پرینتر، اسکنر به همراه تجهیزات 
و ادوات جعل مهر کشف شــد.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شــهر با اشاره به اینکه متهم 
اصلی پرونده اعتیاد به مواد مخدر داشــته و دارای ســوابق متعدد در زمینه جعل اسناد و سرقت 
 اســت: وی با توجه به اینکه در یک دفتر خانه ثبت اســناد کار می کرده و به امور آشــنایی کامل 

داشته است.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اعالم کرد:

کاهش 20 درصدی 
بیماران بستری اصفهان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه با محدودیت های اعمال شده 
از ۲۰ آبان ماه تاکنون، شاهد تغییرات قابل 
توجهی در وضعیت همه گیری کووید۱۹ در 
استان هستیم، گفت: طی این مدت تعداد 
بیماران بســتری در بیمارستان ها کاهش 
۲۰ درصدی داشته و ۳ شهرستان استان از 

وضعیت قرمز خارج شده است.
آرش نجیمی با اشــاره به اینکــه با ادامه 
این روند مــی توانیم بیــش از ۳۰ درصد 
موارد بستری بیماران در اصفهان را کاهش 
دهیم، اظهار کرد: با این وجود اگر رفتارهای 
اجتماعی به همین صورت ادامه پیدا نکند 
و یا بعد از اتمام این محدودیت ها تغییری 
در رفتارهای اجتماعی داشته باشیم، شاید 
بیماری با ســرعت چند برابــری کاهش 

پیدا کند. 
وی خاطرنشــان کرد: از دو هفته پیش و 
با اجرای محدودیت های تعیین شــده از 
سوی ستاد مقابله با کرونا، نه تنها افزایشی 
در پذیــرش بیماران کووید در بیمارســتان 
ها نداشــتیم، بلکه روند افزایشی پذیرش 
بیماران متوقف شــده و حتی در روزهای 
قبل کاهش یافته است، به طوری که تعداد 
بیماران بســتری به یک هــزار و ۶۰۰ بیمار 

رسید.
نجیمی با اشــاره به کاهش حدود ۵۰۰ نفر 
بیماران بســتری کووید۱۹ نســبت به دو 
هفته گذشــته، تصریح کرد: کاهش بیش 
از ۲۰ درصــدی تعداد بیماران بســتری در 
بیمارستان ها عدد قابل مالحظه ای است، 
ضمن اینکه طی این مدت شــاهد کاهش 
تعداد بیماران سرپایی نیز بوده ایم. پیش 
از این از مجموع تســت هایی کــه از افراد 
مشــکوک و عالمــت دار گرفته می شــد، 
۶۰ درصد موارد مثبت بودنــد، درحالی که 
به تازگی تعداد موارد مثبت تســت ها ۳۹ 

درصد شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

مرگ 1۶۶ کودک مبتال به کرونا
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مراجعات به اورژانس استان اصفهان با اعمال محدودیت های کرونایی ۵۰ درصد کاهش یافت. بهروز کلیدری 
با بیان اینکه چنانچه شهروندان و مسئوالن دوباره شرایط را جدی جلوه دهند مجدد دچار افزایش روند بیماری خواهیم بود، اضافه کرد: در شرایط فعلی امکان مهار 
و کاهش مبتالیان وجود دارد.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در آبان ماه بسیاری از بیماران در جمع های خانوادگی مبتال شده بودند، ابراز 
داشت: محدودیت های شبانه باید ادامه دار باشد چرا که مهار کننده دورهمی های خانوادگی است.وی با بیان اینکه در آذر ماه آمار مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا ۱۵ 
درصد کاهش داشته است، اضافه کرد: انتظار این است که آثار کاهش مرگ و میرها را در نیمه دوم آذرماه بیشتر شاهد باشیم.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه ۶۵۰ مادر باردار مبتال به کرونا در استان اصفهان شناسایی شده است، اضافه کرد: از این تعداد ۱۱ مادر جان خود را از دست داده اند.وی با تاکید 
بر اینکه شرایط بسیار شکننده است، ابراز داشت: نگاه عادی به شرایط وضعیت تلخی را برای ما ایجاد خواهد کرد. وی همچنین اعالم کرد ۱۶۶ کودک به دلیل کرونا 
در اصفهان فوت کرده اند. معاون درمان علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ۱۶۶ نفر بیمار زیر ۱۸ سال مبتال به کرونا در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان جان خود را از دست داده اند، ابراز داشت: خیلی از این افراد دانش آموز هستند.
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معاون و مدیر خرید فوالدمبارکه اصفهان اظهار کرد: بومی سازی یکی از مهم ترین 
نیازهای امروز در صنعت فوالد کشور است؛ چرا که با تحریم های فراوان بین المللی 
برصنعت فوالد کشور، امکان تامین برخی اقالم برای فوالدسازان فراهم نیست؛ 
اما در این میان می بینیم که شرکتی مانند فوالد مبارکه اصفهان از سال 1381 تا به 
امروز 100هزار قطعه را بومی سازی کرده و شعار این شرکت تامین پایدار و اقتصادی 
اقالم مورد نیاز کارخانه بوده و کارنامه 30 ساله موفقی را در بومی سازی دارد. وی 
ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در صنعت فوالد ایران بومی سازی است. شرکت 
فوالد مبارکه نیز که در سال 71 به بهره برداری رسید بر اساس روال تمام بنگاه های 
تولیدی، بالفاصله بعد از بهره برداری از واحدهای خود به سوی اجرای بومی سازی 
اقالم مورد نیاز شرکت حرکت کرد تا اقالم مورد نیاز شرکت را از داخل کشور تامین 
کند.رضا یزدخواستی در ادامه افزود: این فعالیت ها ادامه دار بود تا اینکه در اوایل 
دهه 1380 پیش بینی  شــد تحریم هایی که از اول انقالب بر کشور تحمیل شده، 
شــدت بیشــتری به خود بگیرد. در نتیجه فوالد مبارکه تصمیم گرفت به صورت 
ساختارمند و با ایجاد سیستم ها و فرآیندهای الزم این نوع از فعالیت خود را در 
جهت بومی سازی ادامه داده و کمبودهای ناشی از تحریم را جبران کند تا در نهایت 
خللی در خطوط تولید ایجاد نشود.به گفته یزدخواستی، از سال 1381 فوالدمبارکه 
اصفهان حدود 100هزار قلم کاالهای مورد نیاز خود را بومی سازی کرده و این اقدام 
رقمی بالغ بر 7هزارو 700میلیارد تومان با توجه به نرخ تســعیر ارز در ســال های 
مختلف کاهش هزینه ارزی را به همراه داشته است. همچنین بومی سازی سبب 
کاهش هزینه ها در حوزه تامین و کاهش ریسک های ناشی از تامین شده است.

وی افزود: در دهه گذشته شاهد تشدید تحریم ها بودیم، اما بومی سازی این اقالم 
باعث شد تا ریسک ناشی از اینکه برخی اقالم از سوی شرکت های خارجی به دلیل 
تحریم ها به ایران فروخته نشود، از بین برود. زیرا زمانی که نتوانیم کاالیی را از خارج 
کشور تامین کنیم به طور طبیعی ریسک ناشی از نقل و انتقال ارز، حمل ونقل کاال و 
... به وجود می آید، اما خوشبختانه با بومی سازی بسیاری از این اقالم، ریسک های 
مرتبط با خرید خارج در حوزه حمل و نقل، تامین مالــی، نقل و انتقاالت ارزی، 
همچنین ریسک های تجاری کاهش یافت؛ در نتیجه فوالدمبارکه توانست عملکرد 
اقتصادی بهتری داشته باشد و هم اینکه سیستم تامین پایدارتری را برای شرکت 
فوالد مبارکه ایجاد کند.معاون خرید شرکت فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: شرکت 
فوالدمبارکه دهمین تولیدکننده فوالد جهان است و شرکت هایی که رتبه های باالتر 
از ما را به خود اختصاص داده اند از آلمان، ژاپن، آمریکا ، فرانســه و ... هستند و 
این موضوع نشان از تالش فوالدمبارکه از دهه 60 تا به امروز بوده که اکنون به ثمر 
رسیده است.به گفته یزدخواستی، فوالد مبارکه در حوزه بومی سازی دارای کارنامه 
30 ساله موفق بوده و اقالم زیادی را بومی ســازی کرده و هم اکنون تکنولوژی و 
ساخت آن در اختیار سایر شرکت های فوالدی قرار دارد. همچنین فوالد مبارکه در 
سال جاری،ساخت 1200قلم کاال در بخش بومی سازی را پیش خواهد برد.وی 
افزود: فرآیند بومی سازی دارای ساختار سیســتمی، فرآیندی و گردشگرهای 
مختلف است که تمامی آنها با اســتانداردهای جهانی صنعتی فوالد تطابق دارد. 
اکنون به لحاظ تعدادی 90 درصد از مــواد، قطعات و تجهیزاتی که در فوالد مبارکه 
مورد استفاده قرار می گیرد خرید داخل بوده و تنها 10درصد از خارج تهیه می شوند. 
همچنین به لحاظ ریالی نیز 60درصد از کل هزینه تامین از منابع داخل کشور بوده 
و 40درصد از منابع ارزی خارج از کشور است.معاون خرید فوالدمبارکه گفت: شعار 
ما تامین پایدار و اقتصادی اقالم مورد نیاز کارخانه اســت و در این جهت حرکت 

می کنیم؛ به این شکل که هزینه ارزی را کاهش داده و به هزینه ریالی اضافه کنیم 
و پایداری نیز به این معناســت که با کمبود قطعه مواجه نشویم تا خللی به تولید 
وارد نشود.به گفته وی، استانداردهایی که در بومی سازی فوالد مبارکه وجود دارد 

با استانداردهای جهانی مطابق بوده و چشم انداز خوبی پیش روی فوالد است.

شروع فرآیند بومی سازی اصالح تفکر است
مدیر برنامه ریزی و خرید فوالد مبارکه نیز در خصوص بومی سازی در فوالدمبارکه 
اصفهان اظهار کرد: فرآیند بومی سازی برای شرکت فوالدمبارکه از سال های اولیه 
فعالیتش آغاز شد، اما به طور عملیاتی موضوع بومی سازی از سال 1381 به یک 
الزام تبدیل شد. رضا حیدری ادامه داد: البته شاید در برخی مقاطع فوالدمبارکه 
در واردات برخی از کاالها و اقالم درگیر تحریم نبوده، اما این شرکت فرآیند بومی 
سازی را با جدیت دنبال کرده و خوشبختانه فوالد مبارکه امروز کمترین مشکل را 
در زمینه واردات کاالها و اقالم استراتژیک خود دارد اما بازهم فرآیند بومی سازی 
را با جدیت پیگیری می کند.وی افزود: شرکت در شرایطی نیست که امیدوار باشد 
کشورهای خارجی کاالها و اقالم اســتراتژیک را در اختیارش بگذارند. بنابراین 
فوالد مبارکه دست همکاری به سمت کلیه صنعتگران به ویژه شرکت های دانش 
بنیان دراز کرده و با همت آنها بســیاری از کاالهای اســتراتژیک مورد نیاز فوالد 
مبارکه بومی سازی شده اســت.به گفته مدیر برنامه ریزی و خرید فوالدمبارکه، 
اقالم بومی سازی شده مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرند و خوشبختانه خیلی از 
این اقالم در تست دوم و سوم نیز کارایی خود را به خوبی نشان داده و کم وکاستی 
نسبت به کاالهای وارداتی مشــابه خود ندارند.به عقیده حیدری، شروع فرآیند 
بومی ســازی اصالح تفکر بوده و این اصالح در 2 بخش باید صورت می گرفت. 
نخست اینکه در صنعتگران خود این تفکر را ایجاد می کردیم که شما می توانید 
سازنده قطعات و تجهیزات اروپایی باشید، ازسوی دیگر باید در میان سازمان خود 
این تفکر را به وجود می آوردیم که قطعات داخلی می توانند کیفیت کاالی خارجی 
را داشته باشند؛ در مجموع زمان زیادی صرف شد تا این دو تفکر به عنوان گام اول 
مورداصالح قرار گرفت. خوشبختانه امروز در واقعیت می بینیم کیفیت کاالهایی 
که توسط صنعتگران داخلی و شرکت های دانش بنیان ساخته می شوند چیزی 
کمتر از نظر کیفیت کاالهای اروپایی و غربــی ندارند.مدیر برنامه ریزی و خرید 
فوالدمبارکه ادامه داد: در گذراندن این مراحل نیاز داشتیم به اطالعات فراوانی از 
زیرمجموعه تجهیزات خارجی دست یابیم که زمان بسیاری صرف این موضوع 
شد؛ در گام دوم نیز باید صنعتگران خردی که در کل کشور حضور دارند را شناسایی 
می کردیم.وی افزود: الزم بود تا توانمندی هــای کوچک را در کنار همدیگر مورد 
استفاده قرار دهیم. این در حالیست که امروزه صنعتگران ما امکانات و نقدینگی 
محدودی دارند؛ پس باید آنها را تجمیع کرده و در قالب یک پروژه ساخت ماشین 
آالت تجهیزات و قطعات بومی سازی را انجام می دادیم.حیدری در ادامه گفت: 
اعتقاد ما در فوالد مبارکه بر این اســت که ســازندگان و پیمانکاران شرکت جزو 
ســرمایه های مجموعه هســتند؛ زیرا ســرمایه تنها تجهیزات و ماشین آالت و 
نیروی انسانی نیست و باید این نگاه اصالح شود و به حفظ و تقویت سازندگان و 
پیمانکاران بپردازیم. بنابراین درخواست بنده این است که مدیران شرکت های 
فوالدی از شــرکت های دانش بنیان حمایت کنند و با حضور در این شــرکت ها 

فرصت هایی به وجود آورند که بتوان در بومی سازی از آنها استفاده کرد.

رییس کمیســیون فرهنگی و ورزشــی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
بودجه 54 میلیارد ریالی برای اجرایی شدن قوانین مربوط به معلوالن، سال 
99 تصویب شد. ستاد مناسب سازی فضاهای شهری تشکیل شده و پارک ها، 
معابر و ساختمان های شــهرداری و 177 محور برای معلوالن مناسب سازی 
می شود.فریده روشن در یک گفت وگوی زنده رادیویی با تاکید بر لزوم رعایت 
قوانین مربوط به معلوالن در ارگان های مختلف، اظهار کرد: مدیریت شهری در 
دو حوزه شهرسازی و فرهنگی به موضوعات مربوط به معلوالن می پردازد.وی 
افزود: برای مناسب سازی معابر، فضاها و اماکن شهر، در شهرداری ها قوانینی 
وضع شده و استفاده از حمل و نقل شــهری، بهره گیری از فضاهای تفریحی، 
گردشگری و آموزشــی نیز باید برای آن ها تسهیل شــود.رییس کمیسیون 
فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به تصویب بودجه 54 
میلیارد ریالی در سال 99 برای اجرایی شدن قوانین مربوط به معلوالن توسط 
شورای این شهر، توضیح داد: پارک ها، معابر و ساختمان های شهرداری باید 
برای معلوالن مناسب ســازی شود و بر همین اساس ســتاد مناسب سازی 
فضاهای شهری تشکیل شد و مناسب سازی 177 محور از جمله مناسب سازی 
50 بوستان، 43 ساختمان مربوط به شهرداری ها، 18 ایستگاه اتوبوس، چهار 
سرویس بهداشتی و دو مورد از اماکن ورزشی برای معلوالن تا پایان سال 99 در 
نظر گرفته شده است.وی اضافه کرد: حدود 17 پروژه مطالعاتی برای شناسایی 
نیازهای معلوالن در بودجه گنجانده شده و راه اندازی کمپین »هوای معلوالن 
شهرم را دارم« و اصالح حقوق شهروندی معلوالن از جمله اقداماتی است که در 

معاونت شهرسازی انجام شده است.
روشن خاطرنشان کرد: از جمله اقداماتی که در معاونت فرهنگی برای معلوالن 
شده می توان به چاپ کتاب »گردشگری در دســترس« اشاره کرد که حقوق 
کودکان، معلوالن و سالمندان در آن مشخص شده است؛ همچنین صدور کارت 
منزلت ویژه معلوالن جهت تخفیف 50 درصدی استفاده از اماکن گردشگری، 
استفاده رایگان از حمل و نقل عمومی، دادن تسهیالت خرید و یا ساخت منزل 
برای خانواده های دو یا چند معلولی، کمک به سازمان های مردم نهادی که به 
معلوالن خدمات می دهند، تدوین جلد 14 فرهنگ نامه شــهروندی معلوالن 
و تالیف کتاب نقره ای در جهت چگونگی رفتار شهروندان با معلوالن نیز دیگر 
اقدامات فرهنگی در این حوزه اســت.وی با بیان اینکه یکی از وظایف شورای 
شهر نظارت بر اجرای قوانین است، اضافه کرد: در کشورهای توسعه یافته حتی 
فضای بازی کودکان نیز برای معلوالن مناسب سازی شده و در شهر اصفهان که 
شهر دوستدار کودک اســت باید به موارد اینچنینی پرداخته شود تا معضالت 

موجود حل شود.رییس کمیســیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه بیشتر پیاده روهای شــهر برای نابینایان مناسب سازی 
شده است، گفت: ستاد مناسب سازی فضاهای شهری بر مناسب سازی برای 
کودکان، ســالمندان و معلوالن نظارت دارد و موظف است که بر ساخت تمام 
اماکن عمومی و خصوصی در این رابطه نظارت کنــد.وی در خصوص اجرای 
برنامه های فرهنگی در پاندمی کرونا، افــزود: اجرای برنامه های فرهنگی در 
بحران کرونا کمرنگ شده اســت، اما با تشــکیل اتاق های فکر و اقدامات به 
موقع معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی بالفاصله فرهنگسرای مجازی 
تشکیل شد و در کشور اولین شهری بودیم که فرهنگسرای تخصصی مجازی را 
تشکیل دادیم و بیش از صدها عنوان فیلم ویدئویی، کنسرت، تئاتر، کالس های 
آموزشی خانواده و روان شناســی در این فرهنگسرا در اختیار شهروندان قرار 
گرفت.وی تصریح کرد: در بخش عمرانی، گــذر فرهنگی چهار باغ تقریبا تمام 
شده و فقط فاز دو مبلمان و روشنایی آن باقی مانده است، عملیات سنگفرش 
منتهی به خیابان های چهارباغ مانند ســید علیخان، عباس آباد و شیخ بهایی 
نیز در حال انجام و ساماندهی تابلوها نیز در حال اجراست.رییس کمیسیون 
فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که در بحث ایجاد 
گذر ادبی آرامگاه کمال در منطقه سه، یک میلیارد تومان بودجه اختصاص داده 
شده است، اظهار کرد: این طرح در حال انتخاب مشاور بوده و در سه ماهه آینده 
تکمیل خواهد شــد، همچنین در منطقه 12 نیز مجموعه ورزشی امین آباد به 
عنوان یک پروژه محلی، فرهنگســرای استاد مظاهری و پروژه توانمندسازی 
بانوان، پروژه های مجموعه ورزشــی چند منظوره ارزنان و مجموعه ورزشــی 
غیرتوپی و رزمی عمان ســامانی در منطقه 14، خانه کــودک پارک میخک و 
مجموعه بزرگ فرهنگی ورزشی شاهنامه در منطقه هفت و مجموعه ورزشی 
نصرآباد در منطقه 9 از جمله پروژه های محلی عمرانی شهر اصفهان است.وی 
با اشاره به تاکید شورا بر لزوم وجود پیوســت فرهنگی پروژه های شهرداری، 
خاطرنشان کرد: پروژه بازسازی و ساماندهی تاالر هنر به پایان رسیده و تا آخر 
سال تجهیز می شود، مجموعه ورزشی امین در منطقه شش بازسازی شده و 
استخر کردآباد منطقه چهار و مجموعه ورزشی مادر و کودک در منطقه پنج نیز 
آماده افتتاح است.روشن ادامه داد: ســالن های کوچک تئاتر، بالک باکس، 
در پردیس هنر منطقه شش که تا ابتدای تابستان سال آینده افتتاح می شود، 
زمین ورزشــی روباز طوبی در منطقه شش تا آخر ســال افتتاح خواهد شد. 
همچنین اجرای پروژه تئاتر شهر با اخذ تاییدیه از کمیسیون ماده پنج، در مرحله 

انعقاد قرارداد است که پس از آن اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان گفت: در شش ماهه اول سال 99 
اداره کل فنی و طراحی شهرداری اصفهان، توانست 254 طرح شهری را در حوزه 
های حمل و نقل، خدمات شهری، معماری و شهرسازی، فرهنگی و ورزشی و 
... طراحی و برای اجرا به بخش های مختلف شهرداری ابالغ کند. سعید کورنگ 
بهشتی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال 254 طرح از سوی اداره 
کل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان، طراحی شده است، اظهار کرد: این 
طرح ها در سال گذشته 167 مورد و در سال 97 حدود 90 طرح بوده است.  وی 
ادامه داد: همچنین با حضور مدیران و نمایندگان همه حوزه ها، 22 جلســه 5 
ساعته برای هم اندیشــی کمیته فنی به صورت آنالین برگزار و همه طرح های 
فاز نخست بررسی و ارائه و با توجه به بررســی کارشناسان و برگزاری جلسات 
متعدد امســال 254 طرح به معاونت های شش گانه شهرداری اصفهان ابالغ 
شد.وی با اشــاره به اینکه طرح های حوزه حمل و نقل با 162 مورد 64 درصد 
طراحی های شش ماهه امسال را شامل می شود، اظهار کرد: در حوزه خدمات 
شهری 43 پروژه طراحی شــده که 17 درصد طراحی ها را شامل می شود و در 
بخش معماری و شهرســازی هم 11 پروژه طراحی شده که 4 درصد طرح ها را 
شامل می شود.  کورنگ بهشتی افزود: در حوزه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی 
هم 31 پروژه از ســوی اداره کل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان طراحی 
شده که 12 درصد کل طرح های شش ماهه امسال را دربرمی گیرد. همچنین 3 
درصد از طراحی ها با 7 طرح شامل سایر طرح های حوزه شهرداری اصفهان بوده 
است.وی با بیان اینکه در بخش فرهنگی شهرداری 27 مجموعه فرهنگی، ابنیه 
و نمازخانه طراحی شده است، گفت: تعداد زمین های ورزشی روباز و محوطه 
سازی نیز چهار مورد بوده است. مدیرکل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری 8 پروژه مناسب سازی خیابان ها 
و پیاده روها در حوزه پروژه های شهرسازی طراحی شده است؛ همچنین تعداد 
طرح های خط بدنه و ابنیه در این مدت هم به سه مورد می رسد. وی با اشاره به 
پروژه های ترافیکی شهر اصفهان که در این مدت طراحی شده ، بیان کرد: طرح 
مربوط به 16 تقاطع و مسیرهای رینگ حفاظتی در شش ماهه سال 99 به عهده 

اداره کل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان بوده است.

رشد 30 درصدی در سه ماهه ابتدایی امسال
کورنگ بهشــتی تصریح کرد: تعداد تقاطع ها، میدان ها و اتصاالت و اصالح 
هندســی طراحی شــده در این مدت هم به 34 مورد می رسد، کارشناسان 
دفتر فنی و طراحی شــهرداری در این بــازه زمانی توانســته اند طراحی 42 
پیاده رو، 35 خیابان، 20 مســیر بی آر تی، عابر و پایانه هــا و 15 طرح ایمن 
ســازی مســیرهای دوچرخه و پارکینگ را انجام دهند.  وی بیــان کرد: در 
حوزه خدمات شهری هم 16 طرح آبرســانی و استحصال آب های سطحی، 
13 پارک و فضای سبز و مادی، 9 سرویس بهداشــتی و خدماتی و 5 پروژه 
در حوزه آتش نشــانی و ابنیه خدماتی در شــش ماه اول ســال 99 طراحی 
و ابالغ شده اســت. مدیرکل دفتر فنی و طراحی شــهرداری اصفهان ادامه 
داد: مجموعه کارشناســان و مســئولین اداره کل طراحی با وجود مشکالت 
ناشی از شــیوع کرونا، ضمن تشــریک مســاعی کامل با تمامی حوزه ها در 
روند شــکل گیری طرح ها، طی 10 جلســه کمیته فنی به صورت آنالین، در 
مجموع پس از بررســی های همه جانبه، جمع بندی و تکمیل طرح ها، تنها 
در سه ماهه ابتدایی ســال جاری، بالغ بر 93 طرح، طراحی، بازنگری و ابالغ 
کردند که به پروژه های فعال شــهر تبدیل شــده و این آمار نســبت به مدت 
 مشابه سال قبل، 30 درصد افزایش داشــته و بیش از دو برابر عملکرد دوره

 در سال 97 است.  

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: نیروگاه در دست احداث منطقه 
15 با ظرفیت اسمی 60 کیلووات و متشکل از سه دستگاه مبدل DC به AC و 150 
عدد پنل خورشیدی 400 وات است که قادر خواهد بود ساالنه بیش از 120 مگاوات 
برق خورشیدی تولید کرده و به شبکه برق سراسری تزریق کند.حسین امیری 
اظهار کرد: محدودیت دوام ذخایر فسیلی، آلودگی های زیست محیطی، افزایش 
جمعیت و به دنبال آن افزایش ضریب مصرف، همگی مباحث مهمی است که 
باید برای رفع آنها به خصوص بحران های زیست محیطی، راهکاری عملی یافت.

وی افزود: در این میان استفاده از انرژی های تجدید پذیر یعنی استفاده از منابع 
انرژی که در مقایسه با طول عمر انسان ها به صورت مداوم در حال جایگزینی 
است از جمله انرژی خورشید، انرژی باد و انرژی امواج دریا از بهترین راهکارهای 
پیش روی بشر به شمار می رود.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره 
به اقدامات شــهرداری در خصوص اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر گفت: 
شهرداری اصفهان به عنوان شهر پیشتاز در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
)خورشیدی( تاکنون توانســته بیش از 50 درصد از سهم تکلیفی 20 درصدی 

از مصرف انرژی خــود را از طریق احداث نیروگاه های فتــو ولتاییک به انجام 
رساند.وی ادامه داد: در سال جاری منطقه 15 موفق شده به تنهایی و در شرایط 
بد اقتصادی و رشد تورم نسبت به تامین اعتبار احداث نیروگاه فتو ولتاییک تا 
شش برابر سهم تکلیفی 20 درصدی خود اقدام کند.امیری درمورد نیروگاه در 
دست احداث شهرداری منطقه 15، گفت: این نیروگاه با تامین اعتباری حدود 
12 میلیارد ریال در مرحله انتخاب پیمانکار است و در صورت ساخت، با ظرفیت 
اسمی 60 کیلووات و متشکل از سه دســتگاه مبدل DC به AC و 150 عدد پنل 
خورشیدی 400 وات است که قادر خواهد بود ساالنه بیش از 120 مگاوات برق 
خورشیدی تولید و به شبکه برق سراسری تزریق کند.معاون خدمات شهری 
شهردار اصفهان، دوره بازگشت ســرمایه اولیه این نیروگاه را حدود شش سال 
دانست و ادامه داد: در صورت افزایش قیمت خرید تضمینی توسط وزارت نیرو 
دوره بازگشت سرمایه اولیه می تواند به چهار سال کاهش یابد.امیری با اشاره به 
محل نصب نیروگاه فتو ولتاییک منطقه 15 ادامه داد: محل احداث نیروگاه 60 
کیلوواتی شهرداری منطقه 15 واقع در محل پشت بام ساختمان اداری آن است.

به اســتناد جدیدترین شــاخص عملکردمناطق 37 گانه در حوزه حمل و نقل 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان رتبه برتر را کسب کرد.بهمن علیپور، رییس روابط 
عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده نفتی منطقه اصفهان گفت: با تالش های 
صورت گرفته این دومین سال متوالی اســت که منطقه اصفهان در حوزه حمل 
ونقل فرآورده های نفتی موفق به کســب رتبه برترین منطقه از میان مناطق 37 
گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور می شود.علیپور افزود: براساس 
ارزیابی عملکرد ســال قبل منطقه اصفهان با دارا بودن بــزرگ ترین انبار ذخیره 
ســازی فرآورده نفتی در کنار بزرگ ترین ناوگان حمل و نقل بیشترین امتیاز در 

شاخص های عملکردی حوزه حمل و نقل را به خود اختصاص داده است.بهمن 
علیپور گفت: منطقه اصفهان در شاخص عملکرد نفتکش ها با اختالف بسیار زیادی 
از سایر مناطق، باالترین امتیاز رادارد.وی افزود: این منطقه عالوه بر حجم انتقال 
فرآورده، در شاخص های دیگر شامل کارکرد نفتکش، تعداد نفتکش فعال، میزان 
کرایه حمل ونقل، تعداد بارگیری نفتکش ها نیز بیشترین امیتاز را از آن خود کرده 
است.وی،هدف اصلی بررسی آماری عملکرد وسایل نقل و انتقال فرآورده نفتی 
در سال 98 را به تفکیک نوع وسیله حمل، نوع مشــتری، نوع فرآورده در اتخاذ 
تصمیم آینده جهت حمل و نقل بهینه فرآورده های نفتی مورد بهره برداری دانست.

مدیرعامل سازمان طراحی و فنی مهندسی شــهرداری اصفهان گفت: بستر 
الزم برای اجرای صدها پروژه عمرانی با تهیه بیش از 310 طرح در هشت ماهه 
نخست سال جاری ایجاد شده است.سعید کورنگ بهشتی اظهار کرد: به دنبال 
طراحی صدها پروژه بزرگ و کوچک طی سال گذشته و اجرای طرح های بزرگی 
همچون تقاطع های آفتاب و شهید ســلیمانی و همچنین بخش های شرقی 
رینگ حفاظتی، امسال نیز به رغم مشکالت و محدودیت های ناشی از شیوع 
گسترده بیماری کرونا، ضمن رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و تشکیل 
اکثر قریب به اتفاق جلســات و کمیته های فنی به طور مجــازی و به صورت 
مســتمر، در طول هشت ماه نخست ســال، جمعا بیش از 310 طرح عمرانی 
تکمیل، بازنگری و ابالغ شــد در شــرایطی که در دوره های مشابه سال های 
98 و 97 به ترتیب 230 و 110 طرح تهیه شــده بود و افزایش چشمگیر به طور 
سالیانه حاصل شده اســت.وی تصریح کرد: در بین طرح های تهیه شده، 62 
درصد مربوط به پروژه ها حمل و نقل و ترافیک، 18 درصد پروژه های خدمات 

شــهری، 12 درصد پروژه های فرهنگی و ورزشــی و مابقی مربوط به ســایر 
حوزه های شهری بوده اســت.مدیرعامل ســازمان طراحی و فنی مهندسی 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: تعداد 44 طرح خیابان سازی به طول کل 25 
کیلومتر ازجمله خیابان های ادامه خیابان توحید، خیابان نظام سپاهان شهر، 
خیابان نظر میانی، گذر هوانس، خیابان های شهید رضازاده، قائم مقام، کار و 
کارگر، امیرکبیر، بهشت، معرفت، باند شرقی بلوار ارغوانیه، کندرو های بزرگراه 
شهید چمران، کوهانستان و چندین گذر دیگر از جمله خیابان های طراحی شده 
در مناطق سه، پنج، هفت، 9، 12، 14 و 15 اســت.وی با بیان اینکه طرح های 
پیاده روسازی تهیه شده نیز بالغ بر 49 طرح به طول حدود 170 کیلومتر برای 
مناطق مختلف تکمیل و ابالغ شده است، گفت: در پروژه های خدمات شهری 
شش دستگاه سرویس بهداشتی در نقاط مختلف شهر، چهار واحد ایستگاه 
آتش نشــانی در مناطق یک، هشــت، 14 و ناژوان و 13 طرح پارک سازی در 

مناطق چهار، شش، هشت، 12 و 14 تهیه و ابالغ شده است.

در گفت وگو با معاون خرید و مدیرخرید فوالدمبارکه اصفهان مطرح شد:

تامین پایدار نیازمندی ها در فوالد مبارکه ثمره بومی سازی است

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

بودجه ۵۴ میلیارد ریالی سال ۹۹ اصفهان در حوزه معلوالن

مدیرکل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

بخش حمل و نقل، بیشترین سهم از طراحی پروژه ها

با احداث نیروگاه فتوولتاییک منطقه ۱۵؛

ساالنه ۱۲۰ مگاوات برق خورشیدی در شبکه برق سراسری تزریق می شود

مدیرعامل سازمان طراحی و فنی مهندسی شهرداری خبر داد:
اجرای صدها پروژه عمرانی با تهیه بیش از ۳۱۰ طرح در اصفهان

کسب رتبه برتر منطقه اصفهان در حوزه حمل و نقل فرآورده های نفتی
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