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ــوالد  ــع ف ــن، مجتم ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
مبارکــه اصفهــان کــه بزرگ تریــن مجتمــع تولید 
ــت،  ــمال آفریقاس ــیا و ش ــرب آس ــوالد در غ ف
پــس از تحریم هــای ظالمانــه دشــمنان میهــن 
ــه  ــود رو ب ــکالت خ ــع مش ــرای رف ــان، ب عزیزم
بومی ســازی آورده؛ از ایــن رو تعــدادی کارگــروه 
تشــکیل داده اســت تــا در ایــن زمینــه همچــون 
ــود.  ــل ش ــت نائ ــه موفقی ــر ب ــای دیگ زمینه ه
ــه  ــواد اولی ــن کارگروه هــا، کارگــروه م یکــی از ای
و مــواد مصرفــی اســت. در ادامــه، گفت وگــوی 
ــروه  ــن کارگ ــناس ای ــا کارش ــا را ب ــگار م خبرن

می خوانیــد.

ایــزدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن 
ــی  ــواد مصرف ــه و م ــواد اولی ــروه م ــاره کارگ درب
اظهــار داشــت: درحقیقــت مــا بــا این کارگــروه به 
دنبــال ســازندگان جدیدی هســتیم کــه در رابطه 
بــا مــواد مصرفــی از لحــاظ قیمتــی و تیــراژی، 
ــد. شــاید ظاهرشــان  ــادی دارن تیــراژ خیلــی زی
ــان  ــه تیراژش ــه ب ــا توج ــی ب ــد، ول ــاده باش س
قیمــت زیــادی دارنــد و ما بــه دنبال ســازندگانی 
ــن  ــا تأمی ــد ی ــوارد را تولی ــن م ــه ای ــتیم ک هس
کننــد؛ مثــال در بعضــی مــوارد قیمــت خریــد بــه 
چنــد ده میلیــارد و چنــد صــد میلیــارد می رســد. 
هــر ســال می گوینــد چنــد صــد میلیــارد تومــان 
فــوالد مبارکــه از فروآلیــاژ خریــد می کنــد؛ 
 چــون بحــث مــواد اولیــه هــم وجــود دارد.

ــال ســازندگانی هســتیم کــه اگــر هــم  ــه دنب ب
ــد،  ــر فــرض برخــی مــوارد را از خــارج می آورن ب

ــد. بتواننــد آن را فــرآوری کننــد و تحویــل دهن
وی دربــاره اهمیــت کارگــروه مــواد اولیــه و مــواد 
مصرفــی گفــت: بحــث فروآلیاژهــا بحثی اســت 
کــه میــزان مصــرف و قیمت بســیار زیــادی دارد. 
بحــث فراینــد تولیــد اســت؛ بنابرایــن اهمیــت 
ــیار  ــت بس ــی قیم ــادی دارد. از طرف ــیار زی بس
ــت  ــی اهمی ــی خیل ــات یدک ــادی دارد. قطع زی
دارد، امــا نزدیــک ده درصــد خریدهــای مجتمــع 
را تشــکیل می دهــد؛ امــا خریدهــای فروآلیــاژی 
ــع  ــای مجتم ــادی در خریده ــیار زی ــد بس درص
فــوالد مبارکــه دارد و قیمــت بســیار زیــادی هــم 

دارد.

کارشــناس کارگــروه مــواد اولیــه و مــواد مصرفی 
ــا  ــتراتژی م ــزود: اس ــه اف ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــن اســت کــه فعــال ســازندگان  ــده ای ــرای آین ب
ــات  ــم. حــاال ان شــاءهللا تبلیغ را مشــخص کنی
بیشــتری شــود و ســازندگان بیشــتری بیاینــد 
ــد  ــم. بای ــازندگان کار کنی ــا آن س ــم ب ــا بتوانی ت
ــم. ــا آن هــا کار کنی ســازندگان را شناســایی و ب

وی افــزود: واحدهــای بومی ســازی مــدت 
ــوالد  ــع ف ــه در مجتم ــت ک ــادی اس ــیار زی بس
مبارکــه ایجــاد شــده اســت. در زمینه هــای 
ــوز و  ــای نس ــود. در زمینه ه ــف کار می ش مختل
انــواع قطعــات یدکــی کار می شــود و همــه ایــن 
ــع  ــدن در مجتم ــال بومی سازی ش ــوارد در ح م

ــه اســت. ــوالد مبارک ف
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شهرستانها
 برگزاری چهارمین جلسه 

ستاد دهه فجر شهر مجلسی
ــای  ــئوالن و اعض ــور مس ــا حض ب کیمیای وطن
ســتاد دهــه فجــر شــهر مجلســی، در آســتانه 

ــالب  ــروزی انق ــن پی ــالگرد غرورآفری ــن س چهلمی
اســالمی ایــران، چهارمیــن جلســه ســتاد دهــه فجــر 
شــهر مجلســی بــه میزبانــی شــهرداری ایــن شــهر 

برگزار شد. 

در ایــن جلســه بــرای اجــرای برنامه هــای دهــه 
مبــارک فجــر بحــث و تبــادل نظــر و تصمیم گیــری 

شــد.

برگزاری نشست مشترک 
اعضای شورای اسالمی شهر 

فوالدشهر با شهردار
بــه گــزارش اداره ارتباطــات شــهرداری فوالدشــهر 
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــای ش ــترک اعض ــت مش نشس
ــای  ــزی برنامه ه ــاره برنامه ری شــهردار فوالدشــهر درب
دهــه فجــر و بررســی پروژه هــای ناتمــام شــهری در 

ــزار شــد. ســالن جلســات شــورای شــهر برگ

ــن  ــالمی، در ای ــورای اس ــس ش ــی، نایب رئی لیموچ
ــه مناســبت فرارســیدن  ــک ب ــن تبری نشســت ضم
ــه  ــات شــهردار فوالدشــهر درزمین ــه فجــر از زحم ده
پرداخــت معوقات پرســنل شــهرداری تقدیر و تشــکر 

کــرد.
 لیموچــی بــا تأکیــد بــر اینکــه اولویــت برنامه هــای 
شــورا اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام شــهر فوالدشــهر 
ــی  ــکاری و هماهنگ ــا هم ــرد: ب ــح ک ــت، تصری اس
ــن شــهرداری و شــورای شــهر وجــود  ــه بی ــی ک خوب
ــای  ــام پروژه ه ــاهد اتم ــه زودی ش ــم ب دارد، امیدواری
مــردم  رضایــت  کســب  و  شــهر   نیمه تمــام 

باشیم.
بابــک محمــدی، شــهردار فوالدشــهر، ضمــن تبریــک 
بــه مناســبت پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی 
ــی  ــای متنوع ــهر برنامه ه ــهرداری فوالدش ــت: ش گف
ــی،  ــی، مذهب ــه ورزش ــف ازجمل ــای مختل در حوزه ه
ــه  ــازی ب ــبز و زیباس ــای س ــی، فض ــی، عمران فرهنگ
مناســبت چهلمیــن ســال پیــروزی انقــالب اســالمی 

در نظــر گرفتــه اســت.
 شــهردار فوالدشــهر در ادامــه گفــت: پرداخــت به موقع 
حقــوق کارکنــان و کارگــران جــزو دغدغه هــای اصلــی 
و همچنیــن اولویــت برنامــه مدیران شــهرداری اســت 
و تــالش خــود را بــرای پرداخــت به موقــع حقــوق بــه 

کار خواهیــم گرفت.
شــهردار فوالدشــهر در ادامــه از اهتمــام شــورای 
اســالمی شــهر نســبت بــه پیگیــری مشــکالت 
شــهروندان تشــکر کــرد و افــزود: بــا همــکاری خــوب 
ــی در  ــای خوب ــالمی گام ه ــورای اس ــهرداری و ش ش
بخش هــای مختلــف در ســطح شــهر برداشــته 

ــد.  ــد ش خواه
را  عمرانــی  نیمه تمــام  پروژه هــای  تکمیــل  وی  
ــای  ــزود: پروژه ه ــت و اف ــروری دانس ــر ض ــک ام ی
نیمه تمــام به ویــژه 56 پــروژه ای کــه توســط ســازمان 
ــهرداری  ــهری ش ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ س
بــه  زمــان  کوتاه تریــن  در  اجراســت،  دســت  در 

بهره بــرداری خواهــد رســید.

گفت وگوی کیمیای وطن با کارشناس کارگروه مواد اولیه و مواد مصرفی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه به دنبال سازندگان جدید است

اخبارکوتاه
 حضور فعال ذوب آهن اصفهان 

در نمایشگاه بهره وری انرژی و آب
ذوب آهــن اصفهــان بــا برپایــی غرفــه ای در  کیمیای وطن
ــرژی و آب در  ــره وری ان ــی به ــگاه بین الملل ــن نمایش اولی
ــا رویکــرد حفاظــت از  ســاختمان، صنعــت و حمــل و نقــل ب

محیط زیست حضوری فعال داشت. 

ــاه در محــل دائمــی  ــن نمایشــگاه روز پنجشــنبه 27 دی م ای
ــاه  ــا 30 دی م ــرد و ت ــه کار ک ــاز ب ــان آغ ــگاه های اصفه نمایش

ــت. ــه داش ادام
ــر  ــتایی وزی ــهری و روس ــور ش ــعه ام ــران و توس ــاون عم مع
کشــور در بازدیــد از غرفــه ذوب آهــن اصفهــان گفــت: حداکثــر 
صرفه جویــی صورت گرفتــه در مصــرف آب و انــرژی در صنایــع 

اســتان اصفهــان شایســته تحســین و تقدیــر اســت.
ــرف  ــار مص ــاق معی ــی انطب ــد گواه ــژاد تمدی ــدی جمالی ن مه
انــرژی ذوب آهــن اصفهــان را از ســوی ســازمان ملی اســتاندارد 
ــن  ــرژی در ای ــره وری ان ــان از به ــر نش ــال اخی ــد س ــی چن ط
شــرکت دانســت و افــزود: صنایــع اصفهــان همســو بــا مــردم 
شــریف ایــن اســتان در مصــرف آب صرفه جویــی قابــل 

مالحظــه ای داشــته اند.
وی در آییــن آغازیــن ایــن نمایشــگاه کــه بــا حضور 50 شــرکت 
داخلــی برگــزار شــد، توجه بــه بازمهندســی انــرژی و آب را حائز 
اهمیــت دانســت و گفت: مشــکالت خشکســالی و کمبــود آب 
ــا اســتفاده از هوشــمندانه ترین روش هــای  ایجــاب می کنــد ب
علمــی و تکنولوژیکــی بــه بهــره وری آب و انــرژی حساســیت 

ــته باشیم. داش

دهه اول بهمن ماه انجام می شود:

بازگشایی ۱۰۵ میلیون مترمکعب آب 
برای غله کاری شرق و غرب اصفهان

اســفندیار امینــی، دبیــر اجرایی نظام صنفی کشــاورزی اســتان 
اصفهــان، گفــت: در دهــه اول بهمن مــاه، ۱05 میلیون مترمکعب 
 آب بــرای غلــه کاری شــرق و غــرب اصفهــان بازخواهــد 

شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی نظــام صنفــی کشــاورزی اســتان 
ــاورزان  ــا کش ــه ای ب ــه جلس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان، وی ب اصفه
شــرق و غــرب اصفهــان برگــزار می شــود و کمیتــه ۱5نفــره از 
مناطــق غــرب و شــرق اصفهــان بازدیــد بــه عمــل می آورنــد، 
ادامــه داد: بــا توجــه بــه بارش هــا بعضــی مناطــق بــرای تــردد 
ــن  ــر ای ــت؛ ب ــده اس ــود درآم ــت گل آل ــه حال ــین آالت ب ماش
اســاس در ایــن بازدیــد مســیر بازگشــایی رودخانــه را بررســی 
می کنیــم و دربــاره زمــان بازگشــایی زاینــده رود بــه یــک 

می رســیم. جمع بنــدی 
ــان  ــتان اصفه ــاورزی اس ــی کش ــام صنف ــی نظ ــر اجرای دبی
ــه در ۴0 ســال گذشــته بــه حــال خــود  تصریــح کــرد: رودخان
رهــا و ایــن امــر باعث شــده بــه دلیــل اقدامات غیرکارشناســی 
 U ســطح زمیــن رودخانــه تســطیح شــود کــه بایــد بــه حالــت

شــکل و خــط القهــری خــود برگردانــده شــود.
وی اعــالم کــرد: در ایــن راســتا بایــد مختصــر آبــی در داخــل 
رودخانــه جــاری شــود و آب بــه ســمت پاییــن رودخانــه بــه 
شــکل طبیعــی جریــان پیــدا کنــد تــا بــا حداقــل آبــی کــه در 
رودخانــه جــاری می شــود، کمتریــن میزان پرتــی آب را داشــته 

باشیم.
امینــی بیــان داشــت: کشــاورزان مجبورنــد غله بکارنــد؛ هرچند 
ــر اســت؛  ــه دی ــرای کاشــت غل ــان ب در حــال حاضــر هــم زم
بهتریــن زمــان بــرای غلــه کاری فصــل پاییــز اســت، امــا جــز 

ــرد. ــوان ک ــن کاری نمی ت ای

ــاد،  ــهردار نجف آب ــام ش ــزی، قائم مق ــد مغ محم کیمیای وطن
میزبان اولین جلسه شهر هوشمند بود.

ــهر،  ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــی نایب رئی ــه طرق ــه ک ــن جلس در ای
ــل شــهری و جمعــی  ــی و حمــل و نق ــور زیربنای ــاون ام فاضــل مع
از مدیــران شــهری مرتبــط بــه همــراه مشــاور طــرح حضــور داشــتند، 
دربــاره مباحــث و مــوارد شــهر هوشــمند بحــث و تبــادل نظــر شــد. 
ــراز خرســندی  نایب رئیــس شــورای شــهر در ایــن جلســه ضمــن اب
از اهتمــام مدیریــت شــهری در پیگیــری و برگــزاری جلســه دربــاره 
اولیــن جلســه شــهر هوشــمند کــه به میزبانی شــورای اســالمی شــهر 
ــه کــرد و نظــر مثبــت ریاســت و  ــی ارائ ــود، توضیحات برگــزار شــده ب
اعضــای شــورای اســالمی شــهر در ایــن زمینــه را ابــراز داشــت و ابــراز 
امیــدواری کــرد بــا کارشناســی شــهرداری و اســتفاده از ظرفیت هــای 

بالقــوه شــاهد هوشمندســازی شــهر نجف آبــاد باشــیم. 
قائم مقــام شــهردار در تشــریح جلســه گفــت: در اولیــن جلســه شــهر 
ــگاه  ــا نظــر مســاعد و ن هوشــمند کــه در شــورای اســالمی شــهر و ب
ویــژه ریاســت و اعضــا برگــزار شــده اســت، مباحــث مــورد نیــاز بــرای 
اجرایی شــدن آن در شــهر نجف آبــاد بــا همــکاری مدیریــت شــهری، 
ــاد،  ــف، شــهروندان و تشــکل های مردم نه ادارات و ارگان هــای مختل
ــادل  ــاره آن بحــث و تب ظرفیت هــا و نیازهــای شــهری مطــرح و درب

نظــر شــد. 
ــران  ــت شــهری ای ــت مدیری ــا تشــریح وضعی ــام شــهردار ب قائم مق
افــزود: در تصمیمــات شــهری و عرضــه خدمــات فقــط شــهرداری ها 
متولــی و تصمیم گیرنــده نیســتند و لــزوم همــکاری ســایر ارگان هــا و 
ادارات در جهــت نیــل بــه شــهر هوشــمند الزامــی اســت و در پروســه 
شــهر هوشــمند اطالعــات جمــع آوری شــده از شــهروندان، دســتگاه ها 
و منابــع شــهری اســت کــه پــردازش و تجزیــه و تحلیــل می شــود تــا 
بــه نظــارت و مدیریــت ترافیــک و حمــل و نقــل، طرح هــای مدیریــت 
پســماند، خدمــات اداری، قانــون اجــرای سیســتم های اطالعاتــی و 
مــدارس و کتابخانه هــا و بیمارســتان ها و دیگــر خدمــات اجتماعــی 

ــک کند.  کم
وی افــزود: به کارگیــری ســاز و کارهــای ســخت افزاری و نرم افــزاری 
شــهر هوشــمند بــرای کشــوری چــون ایــران کــه شــهرهای آن بیــن 
ــرگردان  ــدرن س ــدرن و فرام ــنتی و م ــای س ــذار از الگوه ــه گ مرحل
ــرای حرکــت در  ــا زمینه هــای موجــود ب هســتند، الزامــی اســت؛ ام
ــد  ــه می بای ــوردار اســت ک ــادی برخ ــن مســیر از نارســایی های زی ای
ضمــن رســیدن بــه یــک آگاهــی درســت از آن، راهکاریابــی 
ــوزش در  ــزوم فرهنگ ســازی و آم ــه ل ــت ک ــی گرف ســنجیده ای را پ

ــادی برخــوردار اســت. ــت زی ــد از اولوی ــن رون ای

هنرمنــدان  برخــی  صمیمــی  نشســت  کیمیای وطن
شاهین شهر با شهردار شهر برگزار شد. 

حمیــد عشــقی، شــهردار شاهین شــهر، در ایــن نشســت ضمــن 
عــرض خیرمقــدم بــه حضــار و تســلیت روزهــای شــهادت 
حضــرت فاطمــه زهــرا)س(، یــاد و خاطــره همــه شــهدا و معمــار 
ــی)ره(، را  ــام خمین ــرت ام ــران، حض ــالمی ای ــالب اس ــر انق کبی
گرامــی داشــت و گفــت: تجلــی اراده خداونــد در خلقــت انســان، 
ــم  ــن مه ــا ای ــه زیب ــتی چ ــه راس ــه ب ــت ک ــر اس ــان دادن هن نش

ــه اســت. صــورت گرفت
وی در ادامــه اظهــار داشــت: بنــده معتقــدم اگــر انســان هنرمنــد 
ــی  ــر نداشــته باشــد، زندگ ــه هن ــه ای ب ــل عالق ــا حداق نباشــد ی

زیبایــی نخواهــد داشــت.
عشــقی خاطرنشــان کــرد: اگــر زیرســاخت های هنــری و 
فرهنگــی هــر جامعــه ای درســت و بــه مبحــث فرهنــگ و هنــر به 
عنــوان یــک معیــار توجــه شــود، در آن جامعه رشــد، شــکوفایی و 

خالقیــت اتفــاق خواهــد افتــاد.
شــهردار شاهین شــهر از مجموعــه ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری بــه عنــوان متولــی امــور فرهنگــی و هنــری در 
شــهر خواســت در راســتای اشــاعه بیــش از پیش مقولــه فرهنگ 

و هنــر در شــهر ارتبــاط بیشــتری بــا هنرمندان داشــته باشــند.
عشــقی همچنیــن بــا تشــکر از اصحــاب رســانه شــهر در راســتای 
اطالع رســانی از خدمــات شــهرداری شاهین شــهر بــه شــهروندان 
گفــت: از همــه هنرمنــدان شــهر در هــر رشــته ای درخواســت داریم 

در مباحــث شــهری مدیریــت شــهری را کمــک و یــاری کننــد.
حســین ابراهیمــی، رئیس شــورای اســالمی شــهر شاهین شــهر، 
ــت: از  ــامدگویی گف ــرض خوش ــن ع ــت ضم ــن نشس ــز در ای نی
ــترش  ــد و گس ــر رش ــه خطی ــواره وظیف ــه هم ــر ک ــاب هن اصح
فرهنــگ و هنــر را در کمــال تواضــع و فروتنــی و بــدون هیچ گونــه 

ــم. ــی می کن ــکر و قدردان ــد، تش ــام می دهن ــی انج منت
 وی در ادامــه افــزود: هیــچ پیوســتی هماننــد پیوســت فرهنگــی 
نمی توانــد هویــت اجتماعــی ایجــاد کنــد و بالندگــی اســتراتژیک، 
ــرو  ــهر در گ ــک ش ــدی ی ــی هویتمن ــی و تعال ــی اجتماع بالندگ

احتــرام بــه هنــر و هنرمندانــش اســت.
ابراهیمــی ضمــن تشــکر از خدمــات ارزشــمند شــهرداری 
ــر،  ــگ و هن ــه فرهن ــه مقول ــه ب ــتای توج ــهر در راس شاهین ش
ــر در شــهر شــد. ــگاه واالی هن ــه جای خواســتار توجــه بیشــتر ب

ــا و  ــه تشــریح فعالیت ه ــک ب ــدان هری ــن نشســت هنرمن در ای
پیشــنهادهای خــود پرداختنــد.

نشست برخی هنرمندان شاهین شهر با شهرداربرگزاری اولین جلسه شهر هوشمند در نجف آباد

رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان گفــت: فــرش قرمــزی کــه 
ــای ســرمایه گذار خارجــی  ــوی پ ــا جل در همــه جــای دنی
ــی  ــای ســرمایه گذار داخل ــد پیــش پ ــد، بای ــن می کنن په

ــن  ــا کمتری ــم ب ــازه دهی ــه او اج ــم و ب ــن کنی ــود په خ
چالــش و مانــع بــه تقویــت تولیــد ملــی بپــردازد. 

ــد:  ــادآور ش ــری ی ــول جهانگی ــارس، رس ــزارش ف ــه گ ب
ــا  ــد ت ــه خدمــت گرفته ان ــاف تمــام تــالش خــود را ب اصن
بــر ســر ایــن انقــالب بماننــد و تاکنــون کمترین اختــالف و 
انحرافــی بیــن اصنــاف و انقــالب اســالمی وجــود نداشــته 

اســت. 
رئیــس اتــاق اصنــاف مرکــز اصفهــان دربــاره تحریم هــا و 
عملکــرد اصنــاف بــرای کاهــش فشــار آن بــر مــردم اظهــار 
کــرد: همــه مشــکالت مــا ریشــه در تحریــم نــدارد و اگــر 

مدیــران و مســئوالن داخلــی کمــی بــا رویکــرد متفاوتی به 
موضوعــات نــگاه کننــد، معضــالت کشــور کــم می شــود. 

وی معضــل اصلــی اقتصــاد کشــور را تعــدد بخشــنامه ها 
ــن  ــاف بی ــردم و اصن ــت: م ــت و گف ــتورکار ها دانس و دس
بخشــنامه ها و دســتورکار های متعــدد حیــران مانده انــد و 
اختالفــات بیــن دســتگاه ها باعــث بــروز مشــکالتی بــرای 

مــردم شــده اســت. 
وی تأکیــد کــرد: در شــرایط تحریــم و جنــگ اقتصــادی، 
بایــد قوانیــن را تــا جایــی کــه ممکــن اســت خــم کــرد امــا 
نشکســت تــا از فشــارهای موجــود بــر مردم کاســته شــود.

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

  پیش پای سرمایه گذار داخلی هم فرش قرمز پهن شود

گهی مناقصه عمومی آ

میثم محمدی، شهردار  زرین شهر

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1397خود در نظر دارد 
اولیه  اعتبار  با  شهر  زرین  فردوسی  خیابان  احداث  عملیات  ادامه  اجرای  به  نسبت 
8.300.000.000ریال از محل اعتبارات شهرداری از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید؛ 
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 97/11/11 به شهرداری زرین 

شهر مراجعه نمایند.
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مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهــان گفــت: نخســتین باجــه تخصصــی خدمــات پســتی در 
حــوزه صنایــع دســتی در میــدان نقــش جهــان اصفهــان راه اندازی 

می شــود.
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اصفهــان، فریــدون هللا یــاری در دیــدار بــا مدیــر کل پســت اســتان 

اصفهــان اظهــار کرد: نخســتین باجه تخصصی خدمات پســتی در 
حــوزه صنایــع دســتی در میــدان نقــش جهــان اصفهــان راه اندازی 
می شــود. بــه مقولــه پســت جــدا از بحــث خدمات رســانی نگاهی 
فرهنگــی داریــم؛ زیــرا بخشــی از حافظــه تاریخی کشــور در مقوله 
پســت از طریــق چــاپ و نشــر تمبرهــای یادبــود متبلور می شــود.

وی افــزود: بــدون شــک توســعه خدمات رســانی به ویــژه خدمــات 

الکترونیــک نقش مهمی در توســعه گردشــگری و صنایع دســتی 
ــتای  ــکاری در راس ــه هم ــاده هرگون ــل آم ــن اص دارد. روی همی
توســعه ارتبــاط میــان اداره کل پســت اســتان و میــراث فرهنگــی 

اســتان هســتیم. 
وی افــزود: ارائــه خدمــات نقــل و انتقــال صنایــع دســتی ویــژه 
ــو و  ــک س ــتی از ی ــع دس ــدگان صنای ــندگان و عرضه کنن فروش
ــرای نقــل و انتقــال  ــه گردشــگران ب همچنیــن خدمات رســانی ب
خریــد صنایــع دســتی آنــان بــا تخفیــف ویــژه ازجملــه اهــداف 

ــن باجــه تخصصــی اســت. ــدازی ای راه ان

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان خبر داد:

راه اندازی نخستین باجه تخصصی خدمات پستی صنایع دستی

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: حــرف 
همیشــگی مــا ایــن اســت کــه اصفهــان مرکــز ثقــل توســعه اســت؛ 
رشــد اقتصــادی اصفهــان مقــارن بــا تحــرک اقتصــاد کشــور اســت 
و بــرای همیــن کم توجهــی بــه اصفهــان در بودجــه ۹۸ هیــچ محلــی 

از اعــراب نــدارد. 
ــال ۹۸  ــه س ــاره بودج ــا درب ــا ایمن ــو ب ــن در گفت وگ ــد تاج الدی ناهی
اصفهــان گفــت: در الیحــه بودجــه ســال ۹۸ اگرچــه بعضــی اتفاقــات 
ــه تخصیــص  ــوان ب ــه می ت ــرای اصفهــان افتــاده کــه ازجمل خــوب ب
300 میلیــارد تومــان بــرای ســامانه دوم آبرســانی و اختصــاص اعتبــار 
بــرای احــداث ســد تونــل ســوم کوهرنــگ اشــاره کــرد، امــا شــاهد 
ــی بودجــه اســتان اصفهــان هســتیم و  ــارد تومان کاهــش 2۱00 میلی

ایــن نشــانه خوبــی بــرای اصفهــان نیســت. 
ــی  ــال ۹۸ انقباض ــه س ــه کل بودج ــزود: البت ــه اف ــن در ادام تاج الدی
بســته شــده و آن طــور کــه خــود دولــت می گویــد در بودجــه 
ــته  ــا کاس ــان از هزینه ه ــارد توم ــس، 26 میلی ــه مجل ــده ب تقدیم ش
شــده و حتــی در الیحــه بودجــه ۹۸ ســهم صنــدوق توســعه ملــی نیز 

ــزان ۱۴درصــد کاهــش داشــته اســت.  ــه می ب
وی تأکیــد کــرد: ایــن خــود گویــای وضعیــت کالن اقتصــادی اســت؛ 
امــا در همیــن وضعیــت شــاهد افزایــش بودجــه بعضــی اســتان های 

همتــراز بــا اصفهــان بــه لحــاظ جمعیتــی هســتیم و ایــن پذیرفتــه 
نیســت؛ چــون دولــت جمــع کل درآمدهــای اختصاصــی اســتان ها 
را بیــش از ۱6 هــزار میلیــارد ریــال فــرض کــرده و اصفهــان پــس از 
ــا شــاهد  ــد اختصاصــی را در کشــور دارد؛ ام ــران بیشــترین درآم ته

کاهــش بودجــه و اعتبــارات اصفهــان هســتیم. 
ــت  ــه ۹۸، تثبی ــت های بودج ــن سیاس ــزود: مهم تری ــن اف تاج الدی
اشــتغال و کنتــرل میــزان بیــکاری، ثبات ســازی اقتصــاد کالن و بهبود 
فضــای کســب و کار، تأمیــن عدالــت اجتماعــی و بهبود توزیــع عادالنه 
درآمدهــا، مدیریــت کســری تــراز عملیاتــی، بهبــود تــراز دارایی هــای 
ــه ای- اســتانی اعــالم شــده  ــود تعادل هــای منطق ســرمایه ای و بهب
اســت؛ امــا بــا ایــن وضعیــت بودجــه اصفهــان، تحقــق ایــن اهــداف 
خیلــی ســخت بــه نظــر می رســد؛ ضمــن آنکــه بــه گــواه کارشناســان، 
در ســال آینــده کســری بودجــه پنهــان بزرگــی خواهیــم داشــت و در 
حــوزه درآمدهــا دولــت خوشــبینانه عمــل کــرده اســت؛ بنابراین حتی 
رســیدن بــه همیــن اهــداف حداقلــی در بودجــه ۹۸ نیــز گاه محــل 

تردیــد اســت. 
ــر بعضــی اصالحــات در بودجــه  ــرد: پیگی ــن خاطرنشــان ک تاج الدی
ــی  ــق هســتیم و در صحــن علن ــق کمیســیون تلفی ــان از طری اصفه

ــم کــرد. ــل خواهی ــز بعضــی اشــکاالت را تعدی مجلــس نی

رئیــس مرکــز تحقیقــات بیماری های عفونی و گرمســیری 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: از یک مــاه پیش 
ــتیم  ــان هس ــزای H3N2 در اصفه ــیوع آنفلوآن ــاهد ش ش
ــراه  ــدن درد وســرفه های شــدید هم ــرز، ب ــب ول ــا ت ــه ب  ک

است.
ــروز  ــان، به ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــزارش دانش ــه گ ب
ــه اینکــه از حــدود یــک مــاه پیــش  ــا اشــاره ب ــی ب عطای
ــتیم،  ــان هس ــزای H3N2 در اصفه ــیوع آنفلوآن ــاهد ش ش
ــم  ــا عالی ــراه ب ــه هم ــزای H3N2 ک ــار داشــت: آنفلوآن اظه
فــوق خــود را نمایــش می دهــد، معمــوال بــا اســتراحت و 
مصــرف داروهــای تب بــر و ضــد ســرفه زیــر نظــر پزشــک 
ــت روز  ــا هف ــج ت ــدود پن ــد و دوره آن ح ــودی می یاب بهب

اســت. 
وی بیــان داشــت: مرکــز تحقیقــات بیماری هــای عفونــی 
و گرمســیری دانشــگاه ســابقه 20ســاله دارد و مرکــز 
تحقیقــات عفونت هــای بیمارســتانی کــه در ســال ۹0 
تأســیس شــده و در ســال ۹۴ بــا گرفتــن موافقــت قطعــی 
کار خــود را ادامــه داده اســت، روی عوامــل عفونــی ســطح 

ــد.  ــق می کن ــتان ها تحقی ــه و بیمارس جامع

و  عفونــی  بیماری هــای  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
گرمســیری دانشــگاه تصریــح کــرد: در ایــن مرکــز تاکنــون 
ــزرگ در  ــروژه ب ــه و ۱5 پ ــان یافت ۱۱0 طــرح پژوهشــی پای
ــز  ــه در مرک ــی اســت ک ــن در حال ــم و ای حــال اجــرا داری
تحقیقــات عفونت هــای بیمارســتانی 22 طــرح پژوهشــی 
داشــتیم کــه ۱5 طــرح بــه اتمــام رســیده و بقیــه در حــال 

ــت. اجراس
ــای  ــات بیماری ه ــز تحقیق ــن در مرک ــت: همچنی وی گف
ــداد 30  ــال ۹6 تع ــگاه در س ــیری دانش ــی و گرمس عفون
مقالــه در ژورنال هــای علمــی داخلــی و خارجــی بــه چــاپ 
رســیده و در مرکــز تحقیقــات عفونت های بیمارســتانی نیز 

۱7 مقالــه بــه چــاپ رســیده اســت.
دکتــر عطایــی بــا بیــان اینکــه تحقیقات مــا در مرکز در ســه 
قالــب کاربــردی، بنیــادی و بنیادی کاربــردی اســت،  افــزود: 
بیشــترین تحقیقــات مــا بــر محــور بنیادی کاربردی اســت.

وی از وجــود ســه کمیتــه علمــی و پژوهشــی در دو مرکــز 
تحقیقاتــی خبــر داد و افــزود: کمیته بیماری های تنفســی، 
ــت  ــت و مقاوم ــام مراقب ــه نظ ــی و کمیت ــه گوارش کمیت

ــتند. ــه هس ــن جمل ــتان ها از ای ــک در بیمارس آنتی بیوتی

 کاهش ۲۱۰۰ میلیارد تومانی بودجه استان اصفهان 
در سال ۹۸

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری اصفهان خبر داد:

شیوع آنفلوآنزای H3N2 در اصفهان از حدود یک ماه پیش


