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استفاده حداکثری از ظرفیت رسانهای و تبلیغاتی شهرداری برای
سرشماری اینترنتی
مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان گفت :شهرداری از تمام ظرفیتهای ...
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سال بیست و یکم شماره 5892

پیمانکاران موظفند  85درصد نیروهای خود را از مردم بومی استان
انتخاب کنند
استاندار کرمانشاه گفت :از این پس پیمانکاران پروژههای عمرانی ...

ايران به دنبال رسيدن به صادرات
 20ميليون تني فوالد در افق 1404

معاون استاندار بوشهر:

احداث آب شیرینکن
 ۳۵هزار مترمکعبی بوشهر
بهزودی آغاز میشود

معـاون امـور عمرانـی اسـتاندار بوشـهر بـا اشـاره
بـه سـاخت تاسیسـات آب شـیرینکن بـرای رفـع
کمبـود منابـع آبـی اسـتان ،گفـت :عملیـات اجرایی
آبشـیرینکن  ۳۵هـزار مترمکعبـی بوشـهر به زودی
آغـاز میشـود.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،محمـد حسـن باسـتی
ظهـر یکشـنبه در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت:
اسـتان بوشـهر بـا کمبـود منابع آبـی روبرو اسـت و
بخش عمـده آب ایـن اسـتان از طریق اسـتانهای
فـارس و کهگیلویـه و بویراحمـد تامیـن میشـود.
وی از سـاخت تاسیسـات آبشـیرینکن بـرای رفـع
کمبـود منابـع آبـی در اسـتان خبـر داد و اضافه کرد:
سـال گذشـته آبشـیرینکن  ۱۰هـزار مترمکعبـی
کنـگان وارد مـدار شـد و آبشـیرینکن  ۱۰هـزار
مترمکعبـی بوشـهر نیز چنـدی پیش وارد مدار شـد
کـه هماکنـون روزانـه پنـج هـزار مترمکعـب تولیـد
دارد و بـهزودی بـه ظرفیـت کامـل میرسـد.
معـاون امـور عمرانـی اسـتاندار بوشـهر از برگزاری
مناقصـه آبشـیرینکن  ۳۵هـزار مترمکعبی بوشـهر
در آینـده نزدیـک خبـر داد و خاطرنشـان کـرد:
عملیـات اجرایـی ایـن آبشـیرینکن بـه زودی آغاز
میشـود.
وی از سـاخت یـک دسـتگاه آب شـیرینکن بـا
ظرفیـت  ۲۸هـزار مترمکعب در شهرسـتان جم خبر
داد و بیـان کـرد :یـک دسـتگاه آبشـیرینکن بـا
ظرفیـت هفـت هـزار و  ۵۰۰مترمکعب هم در شـهر
دلـوار تنگسـتان اجـرا میشـود.
باسـتی از تلاش بـرای جلوگیـری از نوبتبنـدی
آب در سـطح اسـتان خبـر داد و افـزود :سـاخت هر
دسـتگاه آبشـیرینکن  ۴۵میلیـارد تومـان هزینـه
دارد کـه توسـط بخـش خصوصی سـاخته میشـود
و دولـت نیـز هـر مترمکعـب آب را بـه قیمت شـش
هـزار و  ۳۰۰تومـان خریـداری میکنـد.
وی خواسـتار اسـتفاده بهینـه منابـع آبـی توسـط
همـه اهالـی اسـتان بوشـهر شـد و ادامـه داد :فقط
بخـش کمـی از این هزینههـای خریـد آب از بخش
خصوصـی ،توسـط شـهروندان پرداخـت میشـود.
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خواهــد بــود و دولــت طبــق برنامه بــه دنبــال افزايش
ظرفيــت توليــد فــوالد بــه  55ميليــون تــن تــا ســال
 1404اســت کــه از ايــن رقــم  35تــا  36ميليــون تن
فــوالد قــرار اســت بــه مصــرف داخلــي برســد .وي

بهــرام ســبحاني مديــر عامــل فــوالد مباركــه در
مصاحبــه بــا نشــريه بلومبــرگ در حاشــيه نشســت
ســاالنه انجمــن جهانــي فــوالد در دبــي بــا بيــان
اينکــه ســال آينــده ظرفيــت توليــد فــوالد ايــن
مجموعــه بيــش از  2ميليــون تــن افزايــش خواهــد
يافــت عنــوان کــرد ،ميــزان صــادرات ايــن مجموعــه
در ســطح فعلــي باقــي مي مانــد و توليــد افزايــش
يافتــه بــه بــازار داخلــي اختصــاص خواهــد يافــت.
مديــر عامــل فــوالد مبارکــه اقتصــاد کشــور را رو
بــه رشــد دانســت و افــزود :هــر روز شــاهد افزايــش
تقاضــا در بــازار داخلــي هســتيم .افزايــش رشــد
اقتصــادي بــه منزلــه مصــرف فــوالد بيشــتر بــراي
ســاخت مســکن ،توليــد خــودرو ،لــوازم خانگــي و
ســاير محصــوالت خواهــد بــود و ســرانه مصــرف
فــوالد در کشــور مي توانــد از ميــزان فعلــي 235
کيلوگــرم فراتــر رفتــه و حتــي از مــرز  300کيلوگــرم
بــراي هــر نفــر عبــور کنــد.
بهــرام ســبحاني اظهــار داشــت  :امســال
تقاضــاي فــوالد در کشــور حــدود  19ميليــون تــن

افــزود :ايــران قصــد دارد طــي ســالهاي آينــده بــه
صــادرات  20ميليــون تــن فــوالد دســت پيــدا کنــد.

درششمین کمیسیون سیاست گذاری و پایش مطرح شد؛

ضرورت تهیه بانک جامع اطالعاتی اتاق بازرگانی اصفهان

ششـمین جلسـه کمیسیون سیاسـتگذاری و پایش
اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی
اصفهـان برگـزار شـد.
مصطفـی رناسـی نایـب رییـس اتـاق بازرگانـی
اصفهـان و رییـس کمیسـیون سیاسـت گـذاری
و پایـش در ایـن جلسـه گفـت :تاکنـون
آییـن نامـه هایـی کـه در ایـن کمیسـیون مـورد
بررسـی و کارشناسـی قـرار گرفته اسـت ،از جمله
آیین نامـه هیات نظارت بر نمایندگان در هیات های
مالیاتـی ،آییـن نامـه اعـزام هیـات هـای تجـاری
بـه خـارج از کشـور مـورد تاییـد هیـات رییسـه و
هیـات نمایندگان قـرار گرفته کـه در نهایت منجر
بـه تکمیـل اسـتراتژی و چـارت سـازمانی اتـاق
بازرگانـی اصفهـان خواهـد شـد.
وی همچنیـن بـر تهیه بانـک اطالعاتـی جامع اتاق
بازرگانـی تاکید کـرد و افزود :الزم اسـت دبیرخانه
اتـاق بازرگانـی اصفهـان مجـری تهیه ایـن بانک
اطالعاتی را معرفی کند و بعد از تایید در کمیسـیون
سیاسـتگذاری ،ایـن مجـری زیـر نظـر هیـات

نظارتـی کـه متشـکل از اعضـای کمیسـیون هـای
مختلـف اتاق اسـت ،بـه تهیه ایـن بانک بپـردازد.
وی افـزود :تهیه نـرم افزار بانک جامـع اطالعاتی
کـه قابلیـت جسـتجو داشـته و حـاوی اطالعـات
تمامـی بخش هـای تولیدی و حتی صنـوف مختلف
باشـد ،بسـیار ضروری است.
در ادامـه ایـن نشسـت
امیـر کشـانی ،رییـس
آمـوزش،
کمیسـیون
پژوهـش و توانمند سـازی
اتـاق بازرگانـی اصفهان با
بیـان اینکـه توجـه بـه امر
آمـوزش از اهـداف بـزرگ
اتـاق هـای بازرگانـی در
سراسـر جهـان اسـت
گفـت :بررسـی ها نشـان
داده کـه بیـش از 70
درصـد بودجـه اتـاق های
بازرگانـی بـه امـر آموزش

معرفی کشاورزی دقیق در پانزدهمین نمایشگاه صنعت کشاورزی
در استان اصفهان
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ...

ایران امروز
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان:

منابع آبی باید میلیمتری مدیریت شوند

پنجاهميــن نشســت ســاالنه انجمــن جهانــي فــوالد
( )WSAبــا حضــور روســاي شــرکت هــاي بــزرگ
فــوالدي جهــان از  19تــا  21مهــر مــاه در دبــي
برگــزار شــد.
کارشناســان در ايــن نشســت اخبــار بســيار مثبــت و
اميدوارکنندهــاي مبنــي بــر ســپري شــدن بحــران
بــازار جهانــي فــوالد عنــوان نمودنــد و پيش بينــي
مي شــود امســال و ســال آينــده تقاضــاي جهانــي
فــوالد افزايــش يابــد.
اليســتر رمــزي مديــر تحقيقــات متــال بولتــن رونــد
تقاضــا در بــازار جهانــي فــوالد را رو بــه رشــد
دانســت و گفــت :پيش بينــي ايــن اســت کــه قيمــت
فــوالد در ســال  2017بهتــر مي شــود.
شــايان ذکــر اســت بــرآورد مي شــود تقاضــاي
جهانــي فــوالد در ســال  2017بــا رشــد 0.5
درصــدي بــه يــک ميليــارد و  510ميليــون تــن
برســد و امســال نيــز تقاضــاي جهانــي فــوالد بــا
رشــد  0.2درصــدي بــه يــک ميليــارد و  501ميليــون
تــن خواهــد رســيد.

اختصـاص مـی یابـد بـه همیـن دلیـل ،کمیسـیون
آموزش،کـه برگـزاری دوره هـای آموزشـی و
همایـش هـای علمـی را بـه عنـوان جزیـی از
فراینـد مدیریـت دانـش در عرصـه علـم و تقویت
ارتبـاط میـان اعضـای علمـی و اسـاتید را بـا
صنعـت به منظـور تبادل اندیشـه ،یادگیـری ،ارایه
یافتـه هـا و نظریـه هـای جدیـد و اشـاعه
جدید تریـن دسـتاوردهای تحقیقاتـی و در نهایت
رسـیدن به خـرد جمعی را امری ضـروری می داند،
به تدوین آیین نامه آموزشی پرداخت.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب اسـتان
اصفهـان در جلسـه کمیتـه بحـران آب کـه
بـا حضـور مدیران طـرح آبرسـانی اصفهان
بـزرگ برگـزار شـد گفـت :باتوجـه بـه
کاهـش بـی سـابقه حجم سـد زاینـده رود
کـه بـه حـدود  169میلیـون مترمکعـب
درحـال حاضـر رسـیده در حالیکـه این رقم
در مدت مشـابه سـال قبل به بیـش از 450
میلیـون مترمکعب بوده اسـت تأمیـن پایدار
آب شـرب  93شهراسـتان تلاش ،دقـت و همتـی مضاعـف نسـبت بـه پیش مـی طلبد.
مهنـدس هاشـم امینـی بـه نقـل از سـازمان هواشناسـی بیـان داشـت :پیـش بینـی هـا بیانگر
ایـن اسـت کـه بارش هـای پاییـزی بـا تأخیر صـورت مـی گیـرد براین اسـاس با عـدم جاری
بـودن زاینـده رود کـه کاهـش چشـم گیـر آبدهـی چاههـای آب شـرب را در اصفهـان بدنبـال
دارد همچنیـن کاهـش تخصیـص آب شـرب باید مدیـران طرح آبرسـانی اصفهان بـزرگ آب را
میلیمتـری مدیریـت کننـد تـا آب شـرب مشـترکین در فصول گرم و سـرد سـال به طـور پایدار
تأمیـن شـود.وی بـه برخی از راههـای مدیریت بهینـه منابع آب پرداخت و خاطرنشـان سـاخت:
مدیـران طـرح آبرسـانی اصفهـان بـزرگ بایـد اعمـال راهکارهایـی همچـون مدیریـت فشـار،
احـداث حوضچـه هـای فشارشـکن ،مرئـی سـازی والوهـا همچنین بـا بهـره مندی از سیسـتم
تلـه متـری و تلـه کنتـرل و هوشمندسـازی شـبکه توزیـع در صـدد کنتـرل منابـع آب و توزیـع
عادالنـه آن در میـان  93شـهر اسـتان باشـند.
وی بـه اهمیـت بهـره منـدی از سیسـتم تلـه متـری پرداخـت و اظهارداشـت :بایـد بـا توسـعه
سیسـتم تلـه متـری در سـطح اسـتان منابـع آبـی به خوبـی مدیریت شـود و نیـز با اسـتفاده از
تکنولـوژی خطـوط انتقال و شـبکه هـای توزیع آب که دارای نشـتی هسـتند به خوبی شناسـایی
و در کوتاهتریـن زمـان ممکـن از هدررفـت آب جلوگیـری بـه عمـل آیـد و ایـن منابع بـه چرخه
تولیـد و توزیـع آب برگردند.مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان اصفهـان توسـعه سـامانه نجما را
نیـز ضـروری دانسـت و اعلام کرد :بایـد تدابیری لحاظ شـود تا سـامانه نجما در سـطح شـهر
و اسـتان توسـعه یابـد و از طریـق سیسـتم  GISدر کمتریـن زمان ممکـن حوادث مهار شـوند
چراکـه مـدت زمان مهـار حـوادث در کاهـش هدررفـت آب تأثیر بسـزایی دارد.

افزایش  22درصدی نذر خون در تاسوعا و عاشورای 95
سـهیال تاکسـتانی نیا :همچون سـالهای گذشـته وهمانند دیگر
مراکـز اهـدا خـون در ایـران اداره کل انتقـال خـون کرمانشـاه
در روزهـای تاسوعاوعاشـورای حسـینی شـاهد حضور پرشـور
شـیفتگان سیدالشـهدا(ع) بـود .بـه گـزارش واحـد جـذب
برابرهماهنگیهاوبرنامهریزیهـای قبلـی بسـیاری ازایـن
عـزاداران حسـینی نذراهداخـون خـود را بـرای جلوگیـری
ازانباشـتگی خـون بـه روزهـای آینـده موکـول کردنـد.
زارعـی از کارشناسـان روابـط عمومـی ایـن سـازمان طـی
گفـت و گـو کوتاهی کـه با ما داشـت اعلام کرد :درتاسـوعای
حسـینی امسـال 298نفـر از مراجعـه کننـدگان موفـق بـه
اهداخـون شـده انـد .وی در ادامـه گفـت :درمجمـوع درتاسـوعا وعاشـورای امسـال800نفرمراجعه
داشـته ایم که681نفرموفق به اهداخون شـده اند ودر این زمینه نسـبت به سـال گذشـته رشد22درصدی
داشـته ایم.زارعـی در پایـان افزود :مجموعـا امسـال70نفرخانم خون اهداکـرده اند واین رقم نسـبت به
سال گذشـته 10درصدافزایش را نشـان می دهد.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

آن سو
استاندار کرمانشاه:

پیمانکاران موظفند  85درصد نیروهای خود را از مردم
بومی استان انتخاب کنند
اسـتاندار کرمانشـاه گفـت :از ایـن پـس پیمانـکاران پروژههـای
عمرانـی اسـتان موظفنـد  85درصـد نیروهـای کار خـود را از مـردم
بومـی اسـتان انتخاب کننـد ،در غیر اینصـورت با آنها برخـورد خواهد
شد .
بـه گـزارش خبرنـگار ایسـنا منطقـه کرمانشـاه ،اسـداهلل رازانـی در
جلسـه شـورای اشـتغال اسـتان کـه دیـروز ( 25مهـر) برگزار شـد،
اظهـار کـرد :اکنـون پروژههای عمرانـی بسـیار بزرگی در اسـتان در
حـال اجراسـت کـه برخـی از آنها ماننـد "سـامانه گرمسـیری" برای
حدود شـش هـزار نفـر ایجاد شـغل کـرده ،اما متاسـفانه بررسـیها
نشـان میدهـد در بسـیاری از ایـن پروژههـا نیروهـای غیربومـی
اسـتان مشـغول به کار هسـتند.
وی ادامـه داد :پیمانـکاران غیربومـی کـه بـرای اجـرای ایـن پروژههـا انتخاب میشـوند تمـام نیروهای
خـود را تـا نگهبـان و آشـپز از همان منطقهای کـه آمدهانـد میآورند و این امـر باعث میشـود پروژههای
عمرانی تاثیر الزم را در ایجاد اشـتغال در اسـتان نداشـته باشـد.
اسـتاندار کرمانشـاه معتقد اسـت ،ایـن روند بایـد اصالح شـود و پیمانـکاران  85درصد نیـروی کار مورد
نیـاز خـود را از نیروهـای بومـی اسـتان انتخاب کننـد و  15درصـد دیگر را بـه نیروهای تخصصـی و فنی
غیربومـی اختصـاص دهند.رازانی از مسـئولین اداره کار اسـتان خواسـت نظـارت جدی بر این امر داشـته
باشـند و ابتـدا بـه پیمانکاران مهلـت بدهند تا جابجایـی را انجام دهند و سـپس با تخلفـات برخورد کنند.
وی افـزود :پاسـخگوی تمـام اعتراضـات و سـر و صـدای پیمانـکاران خواهم بـود و این تصمیـم مصوبه
شـورای اشـتغال اسـتان اسـت و باید اجرا شـود.رازانی در ادامه با بیان اینکه نرخ بیکاری کشـور حدود
 1.4درصـد افزایـش پیـدا کرده اسـت ،خاطرنشـان کـرد :البته اسـتانهایی هـم داریم که وضعیـت آنها
بهتر شـده اسـت.وی عنوان کـرد :معتقـدم در دقت این آمـار تردید وجـود دارد.
مدیـر ارشـد اسـتان کرمانشـاه از نـرخ بـاالی بیـکاری در اسـتان یاد کـرد و گفت :متاسـفانه بر اسـاس
نـرخ بیـکاری کـه برای فصـل بهار اعالم شـده ،با نـرخ بیکاری  19.2درصد اسـتان اول کشـور هسـتیم.
رازانـی بـا اشـاره به اینکه نـرخ بیکاری بـاال در کرمانشـاه در زمـان طوالنی ایجـاد شـده و نیازمند زمان
اسـت تـا رفـع شـود ،تاکید کـرد :بایـد برنامـه بلندمـدت و پایـدار داشـته باشـیم ،زیرا اگـر قرار بـود با
راهکارهـای کوتـاه مـدت ایـن مشـکل حل شـود ،اکنون نـرخ بیـکاری در کرمانشـاه کم شـده بود.
وی در کنـار راهکارهـای بلندمـدت اتخـاذ راهـکار فـوری را نیز ضـروری خوانـد و تاکید کرد :بیـکاری به
سـرعت اثـر منفـی خـود را در خانوادههـا نشـان میدهـد و حتمـا نیازمنـد راهکارهـای کوتـاه مـدت نیز
هست.اسـتاندار کرمانشـاه کمبـود سـرمایهگذاری ،کمبـود زیرسـاختها ،تاخیـر در رسـیدن راه آهـن به
کرمانشـاه ،جنـگ ،بـه هم خـوردن ترکیـب جمعیتی و هجوم مردم روسـتاها و شهرسـتانها به کالنشـهر
کرمانشـاه و  ...را از دالیـل بیـکاری بـاالی کرمانشـاه خواند.رازانی افزود :برای حل مشـکل اشـتغال باید
بـه شهرسـتانها نیـز بر اسـاس شـرایطی کـه دارند نـگاه کنیم و بـه همیـن منظور بایـد فرمانـداران را
نیـز در شـورای اشـتغال پـای کار بیاوریـم.وی گفت :امیدواریـم با ایـن برنامهها کاهـش دو درصدی نرخ
بیـکاری کـه بـرای پایـان امسـال در کرمانشـاه هدفگـذاری شـده بود محقق شـود ،مـا این وعـده را به
مـردم دادیـم و در اجرای آن مصر هسـتیم.

سیزدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی کلید خورد
دبیـر سـیزدهمین جشـنواره ملـی فنآفرینـی شـیخ بهایی گفـت :سـیزدهمین جشـنواره ملـی فنآفرینی
شـیخ بهایـی در روزهـای یکـم و دوم اردیبهشـتماه سـال  ۹۶در اصفهـان برگزار میشـود.
بـه گـزارش خبرگزاری تسـنیم از اصفهان ،به نقـل از روابط عمومی شـهرک علمـی و تحقیقاتی اصفهان،
کـورش خسـروی درباره برگزاری سـیزدهمین جشـنواره ملـی فنآفرینی شـیخ بهایی در اصفهـان اظهار
داشـت :جـذب سـرمایهگذاران و فعـاالن اقتصادی بـه جشـنواره سـیزدهم از مردادماه  1395آغاز شـده
اسـت و امیدوار هسـتیم در این دوره جشـنواره شـاهد حضور پررنگتر و قویتر سـرمایهگذاران باشـیم.
وی افـزود :امیـدوار هسـتیم جشـنواره سـیزدهم بـرای نخسـتین مرتبـه چنـد فرصـت سـرمایهگذاری
فنآفرینـی در قالـب ابزارهـای جدیـد تامین مالی ماننـد صندوق پروژه ،صندوق جسـورانه یا شـرکتهای
دانشبنیـان پذیـرش شـده در بـازار  SMEهـا بـه سـرمایهگذاران عالقهمنـد عرضه شـود.
دبیـر جشـنواره ملـی فنآفرینـی شـیخ بهایـی ادامـه بیـان کرد :بـه منظـور ارتقـای کیفیـت فرصتهای
سـرمایهگذاری ،همـه ایـن طرحهـا از مسـیر داوری جشـنواره ،یعنـی بخـش طراحـان کسـب و کار و
فـن آفرینـان عبـور میکننـد و در صـورت تائیـد داوران ایـن  2کارگـروه ،طرحهـا بـه سـرمایهگذاران
معرفـی میشـوند.وی بـا بیان اینکه سـیزدهمین جشـنواره ملـی فنآفرینی شـیخ بهایی روزهـای  1تا 2
اردیبهشـت  96همزمـان با سـومین المپیـاد ملی طرح کسـب و کار دانشـجویی برگزار میشـود ،تصریح
کـرد :جشـنواره ملی شـیخ بهایی هر سـاله از سـوی شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان با هـدف ترویج
و توسـعه فنآفرینـی ،خالقیـت و نـوآوری ،معرفـی فنآفرینان بـه عنوان موتـور حرکت و توسـعه اقتصاد
دانشبنیـان و ایجـاد فضـای تعامـل در میـان فعـاالن عرصههـای مختلـف فنآفرینـی با حمایـت وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری برگزار میشـود.

استفاده حداکثری از ظرفیت رسانهای و تبلیغاتی
شهرداری برای سرشماری اینترنتی

مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان گفــت:
شــهرداری از تمــام ظرفیتهــای تبلیغاتــی و
رســانهای خــود بــرای اطالعرســانی نخســتین
سرشــماری اینترنتــی نفــوس و مســکن اســتفاده
کــرده اســت.
هــادی نباتینــژاد در پاســخ بــه صحبتهــای
قائــم مقــام ســتاد سرشــماری اصفهــان مبنــی بــر
عــدم اطالعرســانی سرشــماری نفــوس و مســکن
توســط شــهرداری کــه در یکــی از خبرگزاریهــا
منتشــر شــده اظهــار کــرد :شــهرداری از تمــام
ظرفیتهــای تبلیغــات محیطــی و رســانهای خــود
بــرای اطالعرســانی نخســتین سرشــماری اینترنتــی
نفــوس و مســکن اســتفاده کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از  300ســازه تبلیغاتــی
در شــهر بــرای تبلیغــات ایــن موضــوع اختصــاص
یافتــه اســت ،افــزود :ایــن تبلیغــات محیطــی در 60
داربســت و تکپایــه و  250ســازه لمپوســت در
مناطــق 15گانــه شــهر انجــام شــده اســت.
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان در ادامــه
بــا اشــاره بــه اقدامــات رســانهای شــهرداری بــرای
دعــوت مــردم بــه ایــن سرشــماری بیــان کــرد :طــی
ایــن مــدت هــر روز در برنامــه زنــده تلویزیونــی
«اینجــا اصفهــان» و همچنیــن برنامــه رادیویــی

«صــدای شــهر» از شــهروندان اصفهانــی درخواســت
شــد تــا در ایــن سرشــماری شــرکت کننــد.
وی ادامــه داد :روزنامــه اصفهــان زیبــا و خبرگــزاری
ایمنــا ضمــن انتشــار پوســتر ایــن سرشــماری،

بارهــا بــه تهیــه گــزارش و مطالــب مرتبــط بــا
ایــن سرشــماری پرداختنــد ،ضمــن اینکــه ایــن
موضــوع از طریــق اتوماســیون اداری بــه تمــام
کارکنــان شــهرداری در مناطــق مختلــف اعــام
شــد و همچنیــن تلویزیــون شــهری در میــدان امــام
حســین و شــهرداری مرکــزی بــه اطالعرســانی
ایــن سرشــماری پرداختنــد.
نباتینــژاد گفــت :همچنیــن تبلیغــات ایــن
سرشــماری از طریــق شــبکههای اجتماعــی بــه
ویــژه گروههــا و کانالهــای تلگرامــی در حجــم
گســتردهای انجــام شــد.
وی حجــم اطالعرســانی در راســتای سرشــماری
اصفهــان را بســیار بــاال دانســت و تصریــح کــرد :این
اطالعرســانی بــا ایــام عــزاداری امــام حســین (ع)
و حجــم بــاالی تبلیغــات شــهری و ســیاهپوش
شــدن شــهر همزمــان صــورت گرفــت امــا از
حداکثــر ظرفیــت تبلیغــات بــرای دعــوت مــردم بــه
انجــام سرشــماری اینترنتــی اســتفاده شــد.
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان اضافــه
کــرد :پیشــنهاد میکنیــم مســئوالن محتــرم ســتاد
سرشــماری اســتان اصفهــان پــا بــه پــای شــهرداری
از ظرفیتهــای رســانهای دیگــر نیــز بــرای تبلیغــات
ایــن سرشــماری اســتفاده کننــد.

معرفی کشاورزی دقیق در پانزدهمین نمایشگاه صنعت کشاورزی در استان اصفهان
رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و
منابـع طبیعـی اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه
برگـزاری پانزدهمین نمایشـگاه صنعت کشـاورزی
در تاریـخ  12تـا  15آبـان مـاه ،اظهـار کـرد:
موضـوع کشـاورزی دقیـق کـه از مطرح شـدن آن
در کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی بیـش از سـه
دهـه می گـذرد ،از موضوعات مغفول در کشـاورزی
داخلـی اسـت.
مهـدی تقـی پور افـزود :سـازمان نظام مهندسـی
کشـاورزی اسـتان همچـون سـال هـای گذشـته
بـه همـکاری با شـرکت نمایشـگاه هـای اصفهان
در برگـزاری نمایشـگاه صنعـت کشـاورزی ادامـه
مـی دهـد و در پانزدهمیـن دوره ایـن نمایشـگاه
تلاش دارد بـا برگـزاری همایش هـای تخصصی
در موضـوع کشـاورزی دقیـق ،ایـن مقولـه را
بـرای بهـره بـرداران و کارشناسـان ایـن بخـش
اطالع رسانی کند.
وی تأکیـد کـرد :امـروز دنیـا از کشـاورزی مکانیزه
بـه سـمت اتوماسـیون در حرکـت اسـت در حالی
کـه در ایـران هنـوز درگیـر نوسـازی نـاوگان
مکانیزاسـیون خـود هسـتیم.
بـه گفتـه وی هـر نقطـه از زمیـن زراعـی از نظـر
نیـاز آب ،کیفیـت خـاک ،نیاز سـم و نهاده و سـایر
ویژگـی هـا مختصـات و شـرایط خـاص خـود را
دارد و در کشـاورزی دقیـق ،کلیـه ایـن اطالعات و

ویژگـی ها بـه ماشـین آالت مجهـز بـه تجهیزات
و سنسـورهای مربوطـه داده مـی شـود تـا
ماشـین آالت در هـر نقطـه بـا در نظـر گرفتن این
ویژگـی ها عمـل کنند.
وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت حرکـت بـه سـمت
کشـاورزی دقیـق گفـت :در ایـران بخشـی از
زیرسـاخت هـای ایـن نـوع کشـاورزی از قبیـل
فنـاوری هـای  GISو  GPSفراهـم اسـت و
کارشناسـان ایرانـی دانـش تولیـد ماشـین آالت
مـورد نیـاز را دارا هسـتند.
تقـی پـور تصریـح کـرد :بـا ارایـه تسـهیالت
اعتبـاری بـه شـرکت هـای دانـش بنیـان مـی
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تـوان کارشناسـان را بـه تولیـد و راه انـدازی
ماشـین آالت مـورد نیـاز کشـاورزی دقیـق و یـا
مهندسـی معکـوس نمونه هـای مشـابه در ایران،
تشـویق و ترغیـب کـرد.
رییس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی استان
اصفهـان با اشـاره به اهمیـت نمایشـگاه اگرومک
خاطرنشـان کـرد :این نمایشـگاه فرصـت مغتنمی
اسـت تا رویکرد کشـاورزی دقیق را به کشـاورزان
معرفـی کـرده و فرصتـی فراهـم آوریـم تـا
مشـارکت کننـدگان نیز علاوه بر نـگاه اقتصادی و
بازرگانـی بـه نمایشـگاه ،در تقویت نـگاه فنی خود
نیز تالش داشـته باشـند.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت بوشهر:

واردات کاال از گمرکات استان
بوشهر کاهش یافت

رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان بوشــهر گفــت :واردات کاال از گمــرکات
اســتان بوشــهر در نیمــه نخســت امســال از
نظــر وزنــی  ۳۷درصــد کاهــش یافــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از روابط
عمومــی ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان بوشــهر ،ســید حســین حســینی
محمــدی در جلســه کارگروه توســعه صــادرات
غیرنفتــی اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه
توســعه صــادرات از سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتــی اســت ،اظهــار داشــت :اســتان
بوشــهر نقــش مهمــی در توســعه صــادرات
غیــر نفتــی دارد بهگون ـهای کــه بیــش از یــک
پنجــم صــادرات غیــر نفتــی کشــور از اســتان
بوشــهر صــادر میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بــه ارزش
 ۶۸میلیــارد دالر کاالی غیــر نفتــی از کشــور
صــادر میشــود تصریــح کــرد :از ایــن میــزان
صــادرات  ۵۰میلیــارد دالر کاالی غیــر نفتــی و
 ۱۸میلیــارد دالر خدمــات گوناگــون اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه بخــش
عمــدهای از صــادرات غیــر نفتــی میعــات
گازی و محصــوالت پتروشــیمی اســت افــزود:
در اســتان بوشــهر در نیمــه نخســت امســال
بیــش از  ۲۰میلیــون تــن کاالی غیــر نفتــی بــه
ارزش  ۷.۹میلیــارد دالر صــادر شــده کــه بالــغ
بــر  ۹میلیــون تــن آن میعانــات گازی اســت.
حســینی بــا بیــان اینکــه ســال قبــل ۳۰
درصــد صــادرات کل کشــور از اســتان بوشــهر
صــورت گرفــت گفــت :صــادرات کاالی
غیــر نفتــی بــرای ســال جــاری بــرای امســال
 ۵۰میلیــارد دالر پیــش بینــی شــده کــه
 ۱۰.۶میلیــارد دالر آن ســهم اســتان بوشــهر
است.
وی از کاهــش واردات کاال از گمــرکات اســتان
بوشــهر خبــر داد و افــزود :واردات کاال از
گمــرکات اســتان بوشــهر در نیمــه نخســت
امســال ازنظــر وزنــی  ۳۷درصــد و از نظــر
ارزشــی  ۳۵کاهــش داشــته اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه صــادرات کاال
از اســتان بوشــهر در نیمــه نخســت امســال از
نظــر وزنــی  ۵۱درصــد و از نظــر ارزشــی نیــز
 ۹درصــد افزایــش داشــته اســت.

