گزارش نشست
رئیس کمیسیون انرژی ،استاندارد مصالح و
محیطزیست سازمان نظاممهندسی کشور اعالم کرد:

کشور در آستانه کمبود فیزیکی آب

رئیس کمیسیون انرژی ،اســتاندارد مصالح و
محیطزیست ســازمان نظاممهندسی کشور
گفت :کشور در آســتانه کمبود فیزیکی آب
است و تا پنج سال آینده این وضعیت بحرانیتر
میشود.
احمدرضــا طاهریاصــل در گفتوگــو بــا
خبرگزاری ایسنا در خصوص ساختمان سبز،
اظهار کرد :این ساختمانها موجب بهرهگیری
از مصالح نوین و نصب سیســتمهای کاهنده
مصرف و بازیافت آب و هوشمندسازی میشود؛
امــا درحالحاضر مصــرف انرژی باالســت؛
بهنحویکه در ســاختمانهای ایران بیش از
 ۲.۵تا شش برابر متوسط جهان انرژی مصرف
میکنیم.
وی افزود :درواقع مصرف باالی انرژی ســبب
آلودگیهای زیســتمحیطی ،ایجــاد پدیده
وارونگی هوا در فصل پاییز و تغییر درصد ذرات
آلودگی معلق در هوا در روزهای خاص میشود؛
همچنین معضل دیگر استفاده نابهجا از منابع
آب و ایجاد بحران و تغییرات اقلیمی بهعنوان
فاجعه انسانی است که باید نگاه ویژهای به آن
داشته باشیم.
رئیس کمیسیون انرژی ،اســتاندارد مصالح و
محیطزیست ســازمان نظاممهندسی کشور
با بیان اینکه ناپایداری را میتوان با توســعه
پایدار بر اســاس اصول اجتماعــی ،اقتصادی
و زیســتمحیطی برطرف و به توازن رساند،
ادامه داد :مباحث اجتماعــی به معنی حقوق
بهرهبرداری و ســاخت محصولی با بهرهگیری
آسان و آســایش بهتر و بدون آسیب ،در نظر
گرفتن ســود و اجتماع در بخــش اقتصادی
استفاده از مصالح قابل بازیافت و بدون ضرر در
ساخت دستگاههای تولیدکننده جزو مباحث
زیستمحیطی است.
وی با تأکیــد بر اینکــه نمونهای از توســعه
پایدار را حدود پانصد ســال پیش میتوان در
میدان نقشجهــان اصفهان مشــاهده کرد،
افزود :این میدان دارای سه اصل اقتصاد بازار
قیصریه و مسائل اجتماعی عالیقاپو و مباحث
زیستمحیطی بوده و شرایط توسعه پایدار در
ساخت آن رعایت شده است؛ اما امروزه از سه
اصل توسعه پایدار تنها اصل اقتصادی در نظر
گرفته میشود که نوســانهای بازار ارز و طال
نمونه بارز آن است.
طاهری تأکید کرد :اگر در ساختوســازها از
روشهای طرح پایــدار همچون حفظ و بقای
انرژی مانند توجه به اقلیم ،اســتفاده از منابع
تجدیدپذیر خورشیدی ،انرژیهای غیرفعال
گرمایش و ســرمایش ایســتا (بهرهگیری از
طبیعت) ،استفاده از تجهیزات با راندمان باال
و دارای برچســب انرژی مدنظر قــرار گیرد،
درنتیجه انرژی نهان کمتر میشــود و حفظ
و بقای آب با کاهش مصــرف و بازیافت آن و
اســتفاده از تجهیزات کاهنده و کنترلکننده
مصرف ،حفظ و بقای مــواد و مصالح افزایش
مییابد.
وی با تأکید بر اینکه بدترین روش ساختوساز
در ایران انجام میشود ،افزود :درواقع ساختمان
و مــواد و مصالح را بعد از چند ســال تخریب
میکنند و برای رسیدن به اصل پایداری باید
بعد از چند سال ،ســاختمان را ترمیم ،مدرن،
هوشمند ،بازآفرین و بازیابی کرد و ساختوساز
باید با توجــه به ابعاد مصالــح موجود و تغییر
الگوی آن در شهر و اقلیمهای مختلف صورت
گیرد.رئیس کمیسیون انرژی ،استاندارد مصالح
و محیطزیست سازمان نظاممهندسی کشور
با بیان اینکه در قرن نوزدهم ســاختمان را با
پوشش نسبتاً قوی و با توجه به مصالح موجود
میســاختند و برای مصونماندن از سرما از
لباس بیشتر استفاده میکردند ،ادامه داد :در
قرن بیستم ساختمانها نازکتر شده و بدون
درنظرگرفتن اجتماع ،زیســت محیط احداث
شد و گرمایش و سرمایش وابسته به تأسیسات
مکانیکی بود و مصرف بیرویه انرژی ارزان به
شکل رفتار اجتماعی پدیدار شد.
وی با تأکید بر اینکه در قرن بیســتم توصیه
آشتی با طبیعت موردتوجه قرار گرفت ،گفت:
از انرژی خورشــیدی ،زمینگرمایی و وسایل
کاهنده مصــرف و بازیافت بهرهمند شــدند؛
اما همچنــان در ایــران با نگاه قرن بیســتم
ســاختمانها طراحی ،نظــارت ،اجــرا و به
بهرهبرداری میرسند.
طاهری با تعریف مفهــوم اکولوژیک به معنی
ارزیابــی میزان مصرف بشــر و اثــرات آن بر
محیطزیست ،افزود :درواقع اکولوژیک با الگوی
مصرف رابطه مستقیم دارد؛ اما در کشور ردپای
اکولوژیک بسیار باال و ظرفیت زیستی به معنی
وجود پارک ،جنگل و زمینهای بایر ،کاهش
یافته اســت .درواقع ظرفیت زیستی ایران به
ازای هر نفر  ۰.۸۴هکتار و متوسط جهانی ۱.۷۶
هکتار به ازای هر نفر و ردپای اکولوژیک ۲.۶۶
به معنی تخریب سهبرابری این ظرفیت است.
وی با اشــاره به اینکه خودکفایی در کشــت
گندم و گازکشی در مناطق محروم افتخاری
برای کشور نیست ،تصریح کرد :کاهش ردپای
زیستی بشر در طبیعت مایه افتخار است ،ایران
و شــهر اصفهان در کمربند اصلــی تغییرات
اقلیمی و در شــرایط بحرانی است؛ همچنین
کشور در آستانه کمبود فیزیکی آب است و تا
پنج سال آینده این وضعیت بحرانیتر میشود.

صنعت دامپروری ایران دارای مزیت صادراتی است

دغدغههای مردم از سوي ادارهكل بازرسي شنيده شد

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت :صنعت دامپروری میتواند یکی از مزیتهای قابلتوجه صادراتی ایران در بازارهای جهانی باشد.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی به همراه هیئترئیسه کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی در حاشیه بازدید از شرکت کشت و دامداری
فکا اصفهان ،تصریح کرد :باید از مزیتهای تولیدی داخل در بازارهای خارجی نهایت استفاده را ببریم و صنعت دامپروری با توجه به
پیشینهاش در ایران میتواند یکی از مزیتهای صادراتی و تولیدی ایران باشد.وی تأکید کرد :ایران در برخی از رشتههای صنعتی
نمیتواند با کشورهای پیشرو رقابت نزدیکی داشته باشد؛ اما در صنعت دامپروری و کشاورزی توانایی رقابت دارد.رئیس اتاق بازرگانی
اصفهان تصریح کرد :افزایش نرخ دالر نمیتواند صادرات را به یک باره افزایش دهد؛ بلکه باعث برهمریختن بازار و بیثباتی میشود.

نسلفردا :مديرکل بازرسي شهرداري اصفهان گفت :ساختار بازرسي شهرداري مرجع پاسخگويي شکايات مردمي بوده و ما با مشکالت
شهروندان غريبه نيستيم؛ بااينوجود ارتباط مردم با 137سهلالوصول است و هر زمان اراده کنند ،میتوانند درخواستهای خود را با اين
اداره در ميان بگذارند .جواد حاتمي با حضور در اداره ارتباط مردمي  137پاسخگوي تماس تلفني ،درخواستها ،پيشنهادها و مشکالت
شهروندان اصفهاني بود و در اين باره گفت :نظافت معابر ،سدمعبر و سيما و منظر شهري از عمده درخواستهای مردم است که رسيدگي
به برخي از اين موضوعها نياز به منابع مالي ،صرف هزينه و تشريفات خاصي ندارد و میتوان با يک پيگيري درست و صحيح رضايت مردم
را حاصل کرد .وي تصريح کرد :بهطورقطع يکي از مهمترين رسالتهای شهرداري اين است که اقدامات را با بيشترين مطلوبيت و بيشترين
رضايت براي شهروندان انجام دهد؛ ازهمينرو پاسخگويي مستقيم مديران شهرداري میتواند در تحقق اين موضوع بسيار مؤثر باشد.
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استان
 پرتالسرمایهگذاریاستانداری
میانبرسرمایهگذاریپُرسود

استخوانهای کارگران برخی پمپبنزینها زیر بار هزینهها خرد میشود

بوی بد بیعدالتی
دریا قدرتی پور  /گروه اصفهان

power fullsea@gmail.com

آســفالتها داغ اســت و پا که رویشان
میگــذاری انــگار نمیخواهنــد ولت
کنند .جایجای آسفالت قهوهای شده
و بوی بنزین و گازوئیل و روغنسوخته
ماشین میدهد .صدای نازلها از تکوتا
نمیافتند و صف نسبتاً طوالنی ماشینها
در پمپبنزین حرکتی ناموزون و کند را
طی میکنند.
زندگی با بوی بنزین
اینجا حسین خیلی وقت است
با بوی بنزین زندگی میکند .پوســتش
قهوهای میزند و یک شــلوار جین آبی
پوشیده با تیشرت مشکی که رگههای
عــرق روی آن ســفیدک زده اســت.
میگوید« :نه از حقوقم راضی هســتم،
نه از این اوضاع».
بخاری كه از روی آسفالت بلند میشود
و از لب ه ديوار میگذرد ،سرت را به َدوران
میانــدازد؛ گویی مدت زیــادی که در
پمپبنزین باشی چشمانت میسوزد.
حسین ادامه میدهد« :حقوق و دریافتی
ما متناسب با زحمتی که در این مجموعه
میکشیم ،نیســت .با این حقوق فقط
میشود کرایهخانه داد و بس».
قراردادهای نامرئی کارگران
پمپ
پمپها در سه رديف دوتايی در سكوها
جا خوش کردهانــد .ترافيك نهچندان
شلوغی از قطار ماشــينها ایجاد شده
اســت .در این ميان رهگذرانی كه فقط
چند دقيقه بوی بنزين را تحمل میکنند،
ترجیح میدهند که زودتر کارشان تمام
شود و از هرم دود و بنزین رها شوند و این
تنها جايگاهداران هستند که میمانند،
كارگرانی كه به گفته خودشان نه بيمه

دارند و نه حقوق درستوحســابی .اين
برای كارگران قــراردادی پمپبنزینها
نمودش بيشــتر اســت ،برای آنان كه
حاال با آمدن تابســتان ،بخارهای بنزين
را بيشترازهميشــه بايــد تحمل كنند:
«بيشترمان بيماری ريوی داريم؛ آرتروز
را هم به آن اضافه كــن .در جايگاههای
خصوصي وضعيت بدتر اســت .قرارداد
نداشته باشی كالهت پس معركه است».
درددل كارگران پمپبنزین به همینجا
ختم نمیشــود .اگر كارفرما عوض شود
آنان هم عوض میشــوند؛ مگــر اينكه
قرارداد داشته باشند؛ اما كو قرارداد؟

حقوق و دریافتی ما متناسب
با زحمتی که در این مجموعه
میکشیم ،نیست .با این حقوق
فقط میشود کرایهخانه داد
و بس

بار سنگین هزینهها؛ انعام
بیانعام
شــايد در این ميان كارگرانی هم بودند
كه انعام ،جايگزين حقوقشان میشد تا
درد بيكاری را بــه جان بخرند و با همان
انعامهایی كه رویهــم حقوق ناچيزی
میشد ،زندگیشان را بگذرانند .محسن
هم روی ســكو ،اين پا و آن پا میکند.
او هم از درآمدش راضی نيســت« :قب ً
ال
روزی پنجهزار تومــان انعام میگرفتم،
اما حاال چی؟ ما بايــد دردمون رو به كي
بگيم؟ با اين بوی بنزين دچار آسم شدم».

نبود تشکل کارگری برای این قشر باعث
شده که کارگران پمپبنزین از پیگیری
مطالباتشــان معذور باشــند .حامدی
یکــی از فعاالن کارگــری در این رابطه
میگوید« :متأسفانه تشکلهای کارگری
که مسئول پيگيری مطالبات کارگران
هستند ،تضعیف شدهاند و از اين طريق
صدای کارگران را بریدهاند».
وی با طرح اين پرســش که آيا کارگران
پمپهای بنزين تشــکل يــا نماينده
کارگری دارند ،ميگويد« :شک ندارم که
اگر اين کارگران به حقوق خود نرسيدهاند
بهدليل نداشتن تشکل صنفی بوده است.
با توجه به قانون کار ،باید بر طبق قوانین،
حقوحقوق کارگــران را تماماً پرداخت
کرد  و این پرداختی نیز بایــد دقیقاً بر
طبق آنچه قوانین وضع شــده اســت،
باشد».
اما کارگــران پمپبنزیــن از این قانون
بیبهرهاند .گاهی آنان بــا حقوق ناچیز
حتی 150هزار تومان استخدام میشوند
و چون نــه قــرارداد دارند و نــه بیمه،
دستشان هم بهجایی بند نیست .کارفرما
با هر مشکلی اقدام به اخراج آنان میکند
و این حلقه معیوب همچنان ادامه دارد.

محیط زیست

حقوق ناعادالنه؛ قانونهای
کمرنگ
اصغر برشــان ،دبیر اجرایی خانه کارگر
اصفهان پیرامــون این معضل میگوید:
«هیچ کارفرمایی حق نــدارد که بدون
قراردادهــای قانونی با کارگــران خود
برخورد کند و در صورت مشــاهده این
موضوع مراجع قانونی و نظارتی وظیفه
برخورد دارند».
وی میافزایــد« :کارگر بــدون قرارداد
یعنی ،اســتثمار و بیگاری و از مسئوالن
درخواست داریم نظارت خود در سطح
شــهر را بیشــتر کنند ».قانونشکنی و
پایمالکردن قانون کار در پمپبنزینها
اما وجود دارد ،وقتیکه قراردادها بسیار
کمتر از مبلغ عادالنه کار است.
عدم تعریف درســت از قانون کار باعث
شده که کارفرمایان هرطور که بخواهند با
بیکاران و نیازمندان به شغل رفتار کنند.
تورم ،گرانی و کرایهخانهها؛
درد کارگران
مســیب از دیگر کارگرانی اســت که از
وضعیت اقتصادیاش میگوید« :حدود

هشت سال است که اینجا کار میکنم.
کرایهنشین هستم و هنوز بعد از پانزده
ج کردهام ،نتوانستهام خانه
سال که ازدوا 
و مســکنی برای خانــوادهام تهیه کنم.
هرروز بر تورم و گرانی افزوده میشود و
این مسئله فشار بیشتری به اقشار مردم
و بهخصوص طبقه کارگر میآورد و من
واقعاً نمیدانم تا کی باید ســر سفرهام
گوشت و مایحتاج دیگر نباشد .شاید من
و همسرم بتوانیم این را قبول کنیم ،اما
فرزندانم کمتر درک میکنند که وضعیت
اقتصادی ما خراب است .کاش مسئوالن
کمی هم به فکر طبقــه ضعیف جامعه
بودند ».نازل را ســر جایش میگذارد و
میگوید« :مشکالت ما به همینجا ختم
نمیشــود؛ برای رفع مشکالت تنفسی
نیازمند دوا و دکتر هستیم؛ اما با نداشتن
بیمه درستوحسابی شما بگویید باید از
کجا هزینه درمانمان را بیاوریم؟»
اســپری تنفســیاش كه تــوی جيب
پيراهنش قلمبه شده ،نديده ،پيداست.
تكســرفههای خــشدارش تبديــل
میشود به ســرفههایی كه ديگر جايی
برای حــرفزدن برايــش نمیگذارد.
تقریباً بیشــتر کارگران بدون ماسك يا
وسايل ايمنی هســتند؛ ايمنی از سرب
و مواد آالیندهای كه حنجرههایشــان را
میسوزاند در گرمایی که طاقت را طاق
میکند.
در این میان آنچه درباره بنزن به اثبات
رسیده ،ســرطانزایی آن است .بیشتر
افرادی که در پمپها مشغولاند به یک
مرگ تدریجی دچار میشوند.
هدایت نوروزی ،متخصص ريه و مجاری
تنفســي در این رابطه میگوید« :هوای
گرم باعث میشــود بخار بنزین و بنزن
در جایگاههای سوخت اثرات نامطلوبی
را بر ریه بگذارد و حضور کارگران در این
جایگاهها به مدت طوالنی معلوم نیست
چه بر سر اعضای تنفسی آنان میآورد».

حمایت
۵۲هزار خانواده با سرپرست زن
تحتحمایت کمیته امداد است

یک فعال حقوق شهروندی خبر داد:

توقف هتل هما قطعی شد

احداث هتل هما در دامنه کــوه صفه اصفهان که از
سال  ۱۳۹۴کلنگ آن توسط معاون رئیسجمهور و
استاندار وقت به زمین زده شده بود بهدلیل دستیابی
به اسنادی متعلق به سال  ۱۳۷۲و همچنین تالش
مدیران استانی ،متوقف و به مکان دیگری موکول شد.
احســان رعنایی ،فعــال محیطزیســت و حقوق
شــهروندی ،در توییتر خود از توقــف قطعی پروژه
احداث هتل همــا در کوه صفه خبر داد و نوشــت:
«بهدنبــال مطالبات شــهروندی و قاطعیت مراجع
قضایی ،پس از  ۲۵ســال تصاحب دامنه کوه صفه،
احداث این هتل لغو شده است».
وی در همین رابطه و در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا
اظهار کرد :سال  ۹۴بعد از مشکالت متعدد مصوبهای
گذرانده و قرار بر این شد که این هتل ساخته شود.
اســتاندار وقت نیز به همراه معــاون رئیسجمهور
کلنگ آن را بر زمین زدند.
این فعال شهروندی ادامه داد :اداره راه و شهرسازی
اصفهــان در خصوص تعــداد طبقات ایــن پروژه
پرسشها و اشکالهایی را وارد کرده بود .این نگرانی
وجود داشت که ارتفاع بلند این سازه به جریان رفت
و بازگشتی باد در کوه صفه آسیب بزند .مناقشههایی
نیز در رابطه با نقشههای این سازه وجود داشت.
رعنایی افزود :در سال  ۱۳۹۵ســندی پیدا شد که
نشان میداد ســال  ۱۳۷۲این زمین به فضای سبز
تعلقگرفته و ساختوســاز ممنوع است .در همان
سال در اداره راه و شهرسازی متوجه شدیم که تنها

سازهای که در صفه ،کمیســیون ماده  ۵دارد هتل
هما است.
وی گفت :با همکاری آقای حمید ظهرابی ،مدیر وقت
حفاظت محیطزیست استان و همچنین آقای غالمی،
مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان و همچنین آقای
الهیاری ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی
و گردشگری بهاتفاق در جلســهای در خصوص این
پروژه به این نتیجه رســیدند که ادامه آن به صالح
نیست.
این فعال محیطزیست ادامه داد :همزمان با این اتفاق،
شنیدهها حاکی از این بود که متولیان ساخت هتل
مشغول استفاده از زمینهای اطراف بودند .مجموع
این اتفاقها موجب شد دادستانی اصفهان وارد شد و
پروژه را متوقف کرد .این زمین بخشی از اراضی ملی
محسوب میشد.
رعنایــی گفــت :آقــای دادســتان هــم بهعنوان
مدعیالعموم در این پرونده حضور داشتند و حدود
 ۷۰۰نفر نیز شاکی شــهروندی در این رابطه وجود
داشت .خوشــبختانه روزبهروز آقای غالمی در راه و
شهرسازی مخالفت خود را بیشتر ابراز کردند و ماه
گذشته ایشان در مصاحبهای گفته بودند که زمینی
در پروژه گل نرگس درازای این زمین به افراد داده و
مسئله به این شکل حل شده است.
وی ادامه داد :دو هفته پیش در یکی از ادارات نظارتی
جلسه مفصلی در رابطه با صفه تشکیل شده بود که در
آن جلسه دوباره درباره هتل هما پرسشهایی مطرح
شد که اظهارات اعضا نشان میداد این پروژه کام ً
ال
متوقف شده اســت و این زمین باید به یک تفرجگاه
تبدیل شود .مراجع قضایی با قاطعیت برای پیوستن
زمین هتل هما به اراضی سبز صفه تالش دارند.
این فعال حقوق شهروندی گفت :روز دوشنبه گروهی
از کوهنوردان در جلسهای با یکی از مراجع درباره این
زمین سؤال پرسیده و آن فرد مسئول تأکید کردهاند
که این پروژه متوقف شده است .خوشحالیم که این
تعرض به صفه متوقف شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان گفت۵۲:هزار خانواده با سرپرست
زنتحتحمایتکمیتهامداداست.بهرامسوادکوهیبااشارهبهاینکهسیاستکمیته
امداد اصفهان بهجای کمک مالی مستقیم توانمندسازی مددجویان بهویژه زنان
سرپرستخانواراست،اظهارداشت:درهمینراستازنانسرپرستخانواردراصفهان
توانستهاند۶۰درصد از طرحهای اشتغا لزا را اجرایی کنند.وی ادامه داد :با توجه به این
موضوع حتی در برخی موارد طرحها به زنان سرپرست ارائه شده است؛ اما مرد خانواده
توانســته آن را اجرایی کند که بههمینلحاظ خانواده از تحت پوشش کمکهای
مستقیم کمیته امداد خارج و توانمند شده است.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته
امداد استان اصفهان تصریح کرد :کمکهای مالی کمیته امداد چندان زیاد نیست؛
به همین علت بهتر است با اجرای طرحهای خوداشتغالی ،مددجویان به مرحله
خودکفایی برسند تا عالوه بر ایجاد شغل برای خودشان برای سایر افراد هم شغل
ایجاد شود.وی با تأکید براینکه هماکنون ۱۰۴هزار نفر زیر نظر کمیته امداد استان
اصفهانهستند،تصریحکرد:کمیتهامداد اصفهانهمچنین۵۲هزارخانوارراکمک
میکند که همه اینها با زن سرپرست خانوار اداره میشوند.

اب
ق

ویر

تص

افزایش ۵درصدی قیمت گوشت در دو ماه گذشته

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز از احتمال گرانی
گوشت خبر داد .رضا انصاری در گفتوگو با ایمنا ،با اشاره
به اینکه قیمت گوشت از سوی میدان دام و مرکز خرید
افزایش یافته است ،اظهارکرد :البته تأثیر این تغییرات
و افزایش قیمتها هنوز وارد حوزه خردهفروشی نشده
است؛ اما احتمال دارد که گرانیها به مغازهها نیز کشیده
شود .وی افزود :مشخص نیست که قیمتها چنددرصد
گران شود ،اما اگر گوشــتهای وارداتی در بازار وجود
نداشــت قیمتها بیش از مقدار فعلی میبود .رئیس
اتحادیه فروشندگان گوشــت قرمز آخرین افزایش
قیمتهارامربوطبهدوماهگذشتهودرحد۵درصدعنوان
کرد .قیمت انواع گوشت بر اساس گفته رئیس اتحادیه در
جدول زیر آمده است (قیمتها به تومان است):

مدیر فنآوری اطالعات استانداری اصفهان با اشاره
به پرتال سرمایهگذاری اســتانداری اصفهان گفت:
در این پرتال  ۱۰۰پروژه اقتصــادی آماده ،همراه با
مجوز و طرح توجیهی وجود دارد که سرمایهگذاران
میتوانند به آن مراجعه و ثبتنام کنند.سیدحسن
علویدرگفتوگوباایمنا،بابیاناینکهاستفادهازپرتال
سرمایهگذاری یکی از روشهای جذب سرمایه است
که پیشازاین هم با نام «پنجره واحد سرمایهگذاری»
وجود داشته است ،افزود :اما در طرح جدید استانداری
اصفهان همه موارد برای ســرمایهگذاری بهصورت
یکپارچه در نظر گرفتهشــده که سرمایهگذار بدون
دغدغه خاطر میتواند کار خود را آغاز کند.وی با بیان
اینکه مجوزهای هر پروژهای بینام در این پرتال وجود
دارد ،افزود :همچنین تکتک پروژهها طرح توجیهی
دارد و بانکها هم در این راستا تسهیالت الزم را در
اختیار سرمایهگذاران قرار خواهند داد.مدیر فنآوری
اطالعات اســتانداری اصفهان در ادامه توضیح داد:
پسازاینکه سرمایهگذار وارد سامانه شد ،موقعیت
و مشخصات پروژهها و بازدهی ســرمایه را بررسی
میکند و میتواند نوع پــروژه را انتخاب کند.علوی
اضافه کرد :کمترین میزان سرمایه الزم برای انتخاب
اینپروژههاازدومیلیاردتومانآغازمیشود.ویبابیان
اینکهپسازثبتنامسرمایهگذارصالحیتفنیومالی
وی بررسی میشود ،افزود :پسازاین موضوع پروژه
به سرمایهگذار واگذار میشــود .گفتنی است ،این
پروژهها بهصورت سهامی نیست و هر پروژه برای یک
سرمایهگذارتعریفشدهاست.مدیرفنآوریاطالعات
استان اصفهان با تأکید بر اینکه اهلیت سرمایهگذار
نقش بســزایی در اجرای پروژهها دارد که پروژهای
بلوکه نشود ،افزود :در گذشته سرمایهگذارها مجوز را
میگرفتند و کار فریز میشد و حق دیگران هم سلب
میشد؛اماازاینپسشاهداینمشکالتنخواهیمبود.
علویبابیاناینکهدرتمامیبخشهامانندگردشگری،
آب ،راهســازی ،صنعت و ...پروژههایی تعریف شده
است ،افزود :اما اولویت سرمایهگذاری در حوزههای
انرژی و منابع آب است؛ البته متقاضی حق انتخاب
پروژه را دارد و میتواند میزان سرمایهگذاری خود را
مشخصکند.ویبابیاناینکهادمینپرتال،اطالعات
شــخص را میگیرد و بدون فوت وقت برای اجرای
ی که سرمایهگذار
پروژه اقدام میشــود ،افزود :زمان 
موردتائیدقرارگرفتازفردایآنروزمیتواندعملیات
اجرایی را شروع کند.سرمایهگذاران ،سرمایهپذیران
آدرس
و صاحبــان ایده میتواننــد با مراجعه بــه 
 sarmayehgozari.ostan-es.irبــا فرصتهــای
اقتصادی استان آشنا شوند و اقدام به سرمایهگذاری
کنند.

انرژی
برق؛ قاتل پرکار اصفهان

بر اساس اعالم پزشکیقانونی استان اصفهان ،مرگ ناشی ازبرقگرفتگی در سهماهه
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است .در سهماهه
نخست سال ،97تعداد ده مورد فوتی بهدلیل برقگرفتگی به مراکز پزشکیقانونی
استان اصفهان ارجاع شده است .مرگ ناشی از برقگرفتگی در سهماهه نخست سال
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (نه نفر مرد) افزایش داشته است؛ در این مدت
آمار فوتشدگان ناشی از غرقشدگی تعداد یازده مورد فوتی (ده مرد و یک زن) بوده
کهنسبتبهمدتمشابهسالقبل(هفدهنفرشاملدوزنوپانزدهمرد)کاهشداشته
است .آمار تلفات غرقشدگی طی سهماهه نخست سال جاری در استخر کشاورزی
ده نفر و دریا یک نفر بوده است؛ همچنین در سهماهه نخست سال  1397تعداد
 209نفر برای دریافت مجوز سقطدرمانی به مراکز پزشکیقانونی استان اصفهان
مراجعه و  165نفر از آنان مجوز ســقطدرمانی دریافت کردهاند .آمار متقاضیان
دریافتسقطدرمانیدرسهماههنخستسالجارینسبتبهمدتمشابهسالقبل
2.8درصدکاهشداشتهاست.پزشکیقانونیبهعنوانمتولیبررسیدرخواستهای
صدورمجوزسقطدرمانی،تنهادرمواردیاقدامبهصدورمجوزسقطدرمانیمیکند
که جنین زیر چهار ماه و واجد ناهنجاریهای شدید مادرزادی باشد یا مادر مبتال
به بیماریهای صعبالعالج همراه با خطر جانی در صورت تداوم بارداری باشد.

