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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

بی تردید یکی از مؤلفه هــای قدرت در 
جامعه های انسانی و به خصوص در یک 
کشور مستقل بحث تکیه بر تولید ملی 
است. نقش این موضوع از دو دیدگاه قابل 
بررسی می باشد اول در خصوص ایجاد و 
زمینه حفظ استقالل و دوم تحت تأثیر 
قرار دادن و در اختیار گرفتن سهمی از 
بازارهای خارجی ومراوده با سایر کشورها 
در عرصه ارائه تولیدات ملی داخلی و بین 
المللی. این گونــه عملکرد ضمن حفظ 
جایگاه کشــور و ترمیم و تحکیم روابط 
اقتصادی، رشد و توسعه کشورهای تبادل 
کننده را به نوعی به هم گره خواهد زد که 
به زبان ساده نوعی قدرت انتزاعی ایجاد 
کرده و سایر کشــورها و یا اتحادیه ها به 
راحتی و بــدون دادن هزینه نمی توانند 
اجماع و تحریمی را بر کشور هدف ایجاد 

نمایند.
 پس در جهت پیشــبرد اهداف اقتصاد 
مقاومتی و رهایی از دستاویز قرارگرفتن 
ابزار فشــار دایــره تنــگ تحریم های 
ظالمانه قدرت های اســتکباری باید بر 
تولید محصوالت داخلی و ملی بیش از 
پیش تکیه کنیم به نوعی که کشورهای 
تحریم کننده نیر به واسطه اتخاذ واعمال 
این گونه سیاســت ها و عملکردها دچار 
زیان گردنــد و ما بتوانیــم نوعی قدرت 
بازدارندگی در اقتصاد ملی و جهانی برای 

کشورخود ایجاد نماییم.
ادامه در صفحه 2...
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تبیین شعار 1401 به مثابه نقشه راهبردی؛

تولید دانش بنیان رمز 
شکوفایی اقتصاد و 
اشتغال پایدار است
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در گفت وگو با استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان مطرح شد؛

2برجام و دو سناریو پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱

رییس پژوهشکده آب و آبفا دانشگاه صنعتی اصفهان: 

جریان دائمی رودخانه زاینده رود
مطالبه ملی است
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مفصل وخواندنی از زبان مسافران نوروزی در اصفهان؛

گرانی ها،
گله گردشگران نصف جهانی!
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مدیرعامل فوالد مبارکه دردیدار با رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تأکید کرد؛

لزوم برنامه ریزی دقیق
برای ایجاد زیست بوم های فناوری

چهره  برتر چهره روز

رییس شورای اسالمی اصفهان
خواستار شد:

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

جریان دائمی رودخانه زاینده رود 
مطالبه ملی است

اجرای طرح »عدد شود سبد 
خرید« در بازارهای روز کوثر

رییس پژوهشــکده آب و آبفا دانشگاه 
صنعتی اصفهان گفت: جریان حداقلی 
اما دائمــی رودخانه زاینــده رود، یک 
مطالبه ملی و بازگشــت دوباره حیات 
به رودخانه ای اســت که نشــاط همه 

هموطنان را به دنبال دارد.

اخبار اصفهان: مدیرعامل سازمان میادین 
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان از اجرای طرح »عدد 
شود ســبد خرید« از 15 شــعبان تا 15 
رمضان در بازارهای روز کوثر شهر اصفهان 

67خبر داد. 

A happy marriage is healthy
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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اصفهان خبر داد: 

ثبت 27 میلیون و ۶۴۵ 
نوروزی  تردد  هزار 
در راه هـای اسـتان 

رنا
ی ای

زار
رگ

خب
   

شـهردار اصفهـان بـا بیـان اینکـه اصفهـان 
شـهری معنـوی اسـت و امیـدوارم شـدت ایـن 
نورانی بودن در شـهر با اهتمام شهروندان بیشتر 
شـود، گفت: تعظیم شـعائر و حرمت مـاه مبارک 
رمضان را باید رعایت کنیم تا شـاهد روزه خواری 
علنی و استعمال دخانیات در سطح شهر نباشیم 
و اصفهـان صـورت معنـوی خـود را حفـظ کند. 
علـی قاسـم زاده در برنامـه رادیویـی »صـدای 
شـهر« اظهار کـرد: از شـهروندان اصفهـان برای 
میهمان نوازی خوب از مسـافران نوروزی تشکر 

می کنـم. وی ادامـه داد: طبـق نظرسـنجی ها 
حـدود ۹۰ درصـد مسـافرانی کـه اصفهـان را به 
عنـوان مقصد سـفر خود انتخـاب کردند از سـفر 
و اسـکان در اصفهـان ابـراز رضایـت کرده انـد. 
شـهردار اصفهـان ضمـن تبریـک بـه مناسـبت 
فرارسـیدن ماه مبارک رمضان خاطرنشـان کرد: 
با توجه بـه اینکه اصفهان شـهری معنوی اسـت، 
امیـدوارم شـدت ایـن نورانـی بـودن در شـهر بـا 

اهتمام شـهروندان بیشـتر شـود.
وی با بیان اینکه در شهری همچون اصفهان نباید 

شاهد شکست حرمت ها و حریم ها باشیم، اضافه 
کرد: تعظیم شــعائر و حرمت ماه مبارک رمضان 
را باید رعایت کنیم تا شــاهد روزه خواری علنی و 
استعمال دخانیات در سطح شهر نباشیم و اصفهان 

صورت معنوی خود را حفظ کند.
قاســم زاده با بیان اینکه در اردیبهشت ماه و پس 
از ماه مبارک رمضان هفته فرهنگی اصفهان فرا 
می رسد، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری 
شــهروندان رخدادهای فرهنگی مناسبی را در 

سطح شهر اجرا کنیم.

12۰۰ جلد کتـاب در قالب 6 عنـوان توسـط روابط عمومی شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان اصفهان بـه مرکز حـوادث و فوریت های پزشـکی اسـتان 

اصفهـان اهدا شـد.

ایـن کتاب ها با هدف آشـنایی فرزنـدان کارکنان اورژانس بـا روش های 
صرفه جویـی در مصـرف آب و بـا عناویـن »دوسـت دارم پیشـم بمونی«، 
»دوبـی و نانـی«، »چیـک چیکـو 2«، »چیـک چیکـو 3«، »چـرا اینقـدر 
تشـنمه آخـه!« و »قهرمانان کوچـک، محافظـان آب« بـه این مرکـز اهدا 

شـد.
مدیـر روابط عمومی مرکـز اورژانس اصفهـان در آیین اهـدای این کتاب ها 
بـه 15۹ پایـگاه اورژانس در سراسـر اسـتان ابراز امیـدواری کرد: بـا ترویج 
فرهنـگ مصرف بهینـه آب در میـان کـودکان و نوجوانـان گام کوچکی به 

منظور حفـظ این سـرمایه حیاتـی برداریم.
عباس عابـدی با تقدیـر از این اقـدام فرهنگی خاطرنشـان کـرد: این مرکز 
همچنیـن آمادگـی دارد تـا محتـوای تولید شـده توسـط روابـط عمومی 

آبفـای اسـتان اصفهـان را در شـبکه های مجازی خود مننشـر سـازد.
گفتنی است شـرکت آب و فاضالب استان اصفهان از سـال 13۹8 تاکنون 
در مجموع 2۰ عنـوان کتاب آمـوزش مدیریت مصرف بهینه آب منتشـر و 

بین عالقه منـدان عرضه کرده اسـت.

شهردار اصفهان:

مدیریت شهری متعهد به حفظ حرمت ماه مبارک رمضان است

در قالب پویش اهدای کتاب اهدای دانایی صورت گرفت؛

اهدای 1200 جلد کتاب توسط آبفای استان اصفهان به 159 مرکز اورژانس

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی نگهبان 
مورد نیاز  اداره کل بهزیستی استان اصفهان  در سال 1401

    معاونت پشتیبانی و منابع انسانی  -  اداره کل بهزیستی استان اصفهان

  اداره کل بهزيستی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی تامین نیروی نگهبان مورد نیاز خود در ستاد بهزيستي و واحدهاي 
تابعه ادارات بهزيستي شهرستانهاي استان اصفهان را در سال 1401  مطابق قانون کار و مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد از طريق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
تعداد نیروی مورد نیاز: 17 نفر نیروی نگهبان روزانه هر نیرو 8 ساعت کار و پرداخت مطابق قانون کار.

 مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه:  از تاريخ درج آگهی در روزنامه تا روز چهارشنبه مورخ 1401/01/31 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا روز پنج شنبه مورخ 1401/02/15 

زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/02/17 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف:آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا دوم ، اداره کل بهزيستی استان ا صفهان و تلفن:36411391-9

    نوبت اول

شناسه: 1295853



مدیـر درمان تأمین اجتماعی اسـتان 
اصفهـان گفت: این سـازمان بـه طور 
متوسـط هر سـاله افـزون بـر ۲ هزار 
میلیارد تومان هزینـه درمان می کند 
بـا ایـن وجـود بالـغ بـر ۷۰۰ میلیون 
تومـان بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی 

اصفهان بدهـی دارد.
علی اعتصام پور روز شـنبه در گفت و 
گو با ایرنا اظهـار داشـت: کار در حوزه 
سالمت بسـیار مهم اسـت و بسیاری 
از مخاطبـان مـا در سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی در تنگنای اقتصـادی قرار 
دارنـد و بایـد نیازهـای درمـان آنهـا 
بـه نحـو مطلـوب در بخـش درمـان 
مسـتقیم سـازمان پاسـخ داده شود.

عادی شـدن روند ارائـه خدمات 
درمانـی در مراکز ملکی

مدیـر درمـان تأمیـن اجتماعـی 
اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه عادی 
شـدن رونـد ارائـه خدمـات درمانـی 
در مراکز ملکـی، اظهار کـرد: پیش از 
همه گیـری کرونـا، انجـام عمل های 
جراحـی در ایـن مرکـز درمانی حتی 
از بیمارسـتان شـهید فیاض بخـش 
تهـران نیـز بیشـتر بـود، اکنـون بـا 
کاهـش بیمـاری کـه ناشـی از ایجاد 
سـرعت در واکسیناسـیون عمومـی 
اسـت، در زمینـه خدمت رسـانی بـه 
بیمـاران بـه سـرعت تغییـر رویکـرد 
داده تـا بیماران نیازمند بـه جراحی را 

ماننـد روال قبـل پذیـرش کنیـم.
در  اینـک  هـم  گفـت:  وی 
بیمارسـتان های شـریعتی و غرضـی 
اصفهان حداکثر ۲ بخـش به بیماران 
کرونا اختصـاص یافتـه اسـت و باقی 
تخت هـا بـرای انجـام عمل هـای 
جراحی اسـتفاده می شـود تا خدمات 
درمانـی رایـگان بـرای بیمه شـدگان 
به ویـژه در شـرایط سـخت اقتصادی 

فراهـم شـود.

شـبکه  در  دانـش  مدیریـت 
اجتماعـی تأمیـن  درمانـی 

اعتصـام پـور همچنیـن خواهـان 
مدیریـت دانـش در شـبکه درمانـی 
تأمیـن اجتماعـی شـد و گفـت: در 
سـنوات مختلف بعلت مغفول ماندن 
عقالنیـت در مدیریـت درمان شـاهد 

مهاجـرت ۳ هـزار پزشـک بودیـم.
وی با اظهـار اینکـه امـروز کارفرماها 
نه بدنبـال اشـتغال زایی و کار آفرینی 
بلکه در پـی تنها نیروی کار هسـتند، 
گفـت: بـا وجـودی کـه همـه سـاله 
نخبـگان زیـادی از دانشـگاه های 
بـزرگ فـارغ التحصیـل می شـوند 
امـا جـذب بخـش دولتی نمی شـوند 
چـون خواهـان وارد شـدن بـه ایـن 

بخـش نیسـتند.
وی با بیان اینکه امـروزه فرهنگ کار، 
کارگری و درمان تغییر کـرده و دیگر 
فرصتـی نداریـم کـه فرصت سـوزی 
کنیـم، تصریـح کـرد: باید مسـائل را 
از سیاسـت زدگی و غیـر تخصصـی 
بودن بیـرون سـازیم و مباحث علمی 

را با دیـد عقالنیـت بنگریم.
تأمیـن  سـازمان  اسـت  گفتنـی 
اجتماعی در اسـتان اصفهان در چهار 
باب بیمارسـتان به بیمـاران خدمات 
بهداشـتی و درمانـی ارائـه می دهـد.

آبفـا  و  پژوهشـکده آب  رییـس 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان گفـت: 
دائمـی  امـا  حداقلـی  جریـان 
رودخانـه زاینـده رود، یـک مطالبـه 
ملـی و بازگشـت دوبـاره حیـات بـه 
رودخانـه ای اسـت کـه نشـاط همه 

هموطنـان را به دنبـال دارد.
جهانگیـر عابـدی کوپایـی، افـزود: 
ایـن موضوع نوروز امسـال بـا حضور 
چشـمگیر گردشـگران در کنـار 
زاینـده رود جاری، بیـش از هر زمان 

دیگـر بـه چشـم آمد.
وی اظهـار داشـت: فرونشسـت 
پل های تاریخـی و میـراث فرهنگی 
نزدیـک رودخانـه، نابـودی تـاالب 
گاوخونـی و تبدیـل شـدن آن بـه 
کانـون تولیـد گـرد و غبـار، زوال 
کشـاورزی غـرب و شـرق اصفهـان، 
تهدید جایگاه جهانی شـهر اصفهان 
و نبـود آرامـش روانی و نشـاط برای 
شهروندان و گردشگران از پیامدهای 
مخـرب خشـک شـدن زاینـده رود 
اسـت که با برقـراری جریان کـم اما 
دائمـی رودخانـه، دامنـه گسـترش 

آنهـا کاهـش خواهـد یافـت.
وی بـا بیـان اینکـه در زیرحوضـه 
زاینـده رود بیـن منابـع و مصـارف 
تعـادل وجود نـدارد، افـزود: اگـر در 
یک رودخانه مهم مسـائل تخصیص 
آب باالدسـتی و پاییـن دسـتی 
وجـود دارد، الزم اسـت شـورایی از 
همـه ذینفعـان تشـکیل شـود و در 
مـورد تخصیـص آب تصمیم گیری 
غیـر  در  شـود  تصمیم سـازی  و 
اینصورت بدون شـک پایین دسـت 
رودخانـه دچـار آسـیب می شـود.

عضو هیات علمی دانشـگاه صنعتی 
اصفهـان گفـت: در بسـیاری از 

رودخانه هـای جهـان کـه از چنـد 
حوضـه، کشـور، ایالـت یـا اسـتان 
می گذرنـد مسـائل بـه وجـود آمده 
یکسان اسـت مانند رودخانه »نیل« 
کـه از بین ۱۱ کشـور یـا »مکونگ« 
کـه از کشـورهای چیـن، میانمـار، 
الئـوس، تایلنـد، کامبـوج و ویتنـام 

عبـور می کنـد.
وی ادامـه داد: بـرای اینکـه همـه 
کشـورها یـا اسـتان هایی کـه در 
مسـیر ایـن رودخانه هـای بـزرگ 
وجود دارنـد منصفانـه از ایـن منبع 
بهره بـرداری کننـد الزم اسـت کـه 
وجـود شـورای ذینفعـان بتوانـد در 
مـورد تخصیـص آب اظهارنظر کند 
تـا بـا تعامـل و هم اندیشـی بتواننـد 

همـه را منتفـع سـازند.
عابـدی کوپایـی ادامـه داد: آمارهـا 
نشـان می دهـد کـه در چنـد دهـه 
گذشـته، توسـعه اراضـی باغـی و 
زراعـی در باالدسـت و پایین دسـت 
سـد زاینـده رود در اسـتان های 
چهارمحال و بختیـاری و اصفهان به 

شـدت افزایـش یافتـه اسـت.
بـه گفتـه وی، حوضـه زاینـده رود، 
در باالدسـت سـد »چـم آسـمان« 
وسـعت پنـج هـزار و ۷۰۰ کیلومتر 
مربع دارد که از این مسـاحت حدود 
۲ هزار کیلومترمربع در استان چهار 
محال و بختیـاری و حدود سـه هزار 
و ۷۰۰ کیلومتـر مربـع در اسـتان 

اصفهـان واقع شـده اسـت.
آبفـا  و  پژوهشـکده آب  رییـس 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان گفـت: 
بـه دلیـل وجـود منابـع آب در ایـن 
مناطـق، بیشـترین سـطح توسـعه 
اراضی کشـاورزی )زراعی و باغی( در 
دهه هـای اخیـر در آن اتفـاق افتاده 

به طوریکـه اراضی باغـی در مجموع 
حوضـه در چهار دهـه اخیـر، حدود 
۲۳ هـزار و ۵۶۰ هکتار معـادل ۱۵۰ 
درصد و اراضی زراعـی نیز در همین 
مدت، حدود ۳۴ هـزار و ۶۴۱ هکتار 
معـادل ۸۴ درصـد توسـعه یافتـه 

اسـت.
عابدی کوپایـی افزود: بـرای افزایش 
بهـره وری در بخـش کشـاورزی بـه 
جـای اینکـه اراضـی کشـاورزی در 
باالدسـت و پایین دسـت زاینده رود 
گسـترش یابـد که تنهـا بـه افزایش 
بـی ضابطـه مصـرف آب منجـر 
می شـود، الزم اسـت بـه اصـل بهره 
بـرداری پایـدار از منابـع آب و خاک 

حوضـه اهتمام بیشـتر داشـت.
فناوری هـای  از  اسـتفاده  وی 
پیشـرفته در اسـتفاده از نهاده هـای 
تولیـد مانند بـه زراعـی، به نـژادی، 
مدیریـت کوددهـی و مدیریـت 
آبیـاری را در بخـش کشـاورزی 

ضـرروی دانسـت.
به گفتـه وی افزایـش ظرفیت تولید 
از طریـق روش های زیسـت فناوری 
کـه در آن بهینـه سـازی مصـرف 

آب مهـم اسـت نیز بایـد در دسـتور 
کار بگیـرد زیـرا در ایـن صـورت 
قـادر خواهیـم بود بـا صرفـه جویی 
اندکـی در مصـرف آب در باالدسـت 
و پاییـن دسـت سـد زاینـده رود، 
جریـان حداقلـی و دائمـی رودخانه 
و حیـات تـاالب گاوخونـی را امکان 

پذیـر سـازیم.
به گفته وی، پژوهشـگران دانشـگاه 
صنعتی اصفهان توانسـته اند حقآبه 
زیستی )اکولوژیک( تاالب گاوخونی 
را با حمایت سازمان حفاظت محیط 
زیسـت، تعیین کنند که الزم اسـت 

جنبه عملـی به خـود بگیرد.
زاینـده رود بـا حـدود ۴۹۰ کیلومتر 
بزرگترین رودخانـه منطقه مرکزی 
ایران اسـت کـه از کوه هـای زاگرس 
مرکزی سرچشمه گرفته و در فالت 
مرکـزی ایـران بـه سـمت شـرق 
پیش مـی رود و بـه تـاالب گاوخونی 
در شـرق اصفهـان می ریـزد. ایـن 
رودخانـه در دهه هـای اخیـر به یک 
رودخانـه بـا جریـان دوره ای تبدیل 
و در پایین دسـت بـا خشـکی مواجه 

شـده اسـت.

بر اسـاس آمـار و اطالعات سـازمان 
زمین شناسـی اصفهـان، در سـال 
۹۵ فقـط ۲ درصـد از مسـاحت این 
اسـتان با فرونشسـت زمیـن درگیر 
بـود، درحالی کـه بـر اسـاس نتایـج 
آخرین مطالعات، اکنـون حدود ۱۰ 
هزار کیلومترمربع یعنـی ۱۰ درصد 
از مسـاحت اصفهـان، در شـرایط 
خطرنـاک فرونشسـت قرارگرفتـه 

اسـت.
آب زاینـده رود پـس از حـدود یـک 
مـاه، مجـدداً از پنجـم فروردیـن 

امسـال جـاری شـد.
نـوروز امسـال بـا توجـه بـه جـاری 
بـودن رودخانـه زاینـده رود، نزدیک 
به ۲ میلیـون گردشـگر از این محور 

تاریخـی و طبیعـی بازدیـد کردند.
سرنوشـت زیسـت بـوم حوضـه 
آبریـز زاینـده رود کـه اکنـون از 
طبیعی تریـن حـق خـود یعنـی 
جریـان دائمی محـروم مانده اسـت، 
نگرانـی مشـترک همه دوسـتداران 
اصفهـان اسـت، مسـاله ای کـه 
بسیاری از کارشناسـان نیز تهدیدها 
و مخاطـرات آن را گوشـزد کرده اند.

مریم یادگاری : فرماندار اصفهان در آیین بازگشــایی و حضوری 
شدن مدارس، با حضور در دبیرســتان دخترانه گلستانیان واقع 
در ناحیه ۲ آموزش و پرورش اصفهان، با اشاره به اقدامات مثبت 
صورت گرفته برای گذر از ایام شــیوع کرونا، خاطرنشان کرد: با 
همکاری و همراهی خوب مردم و اقدامات جمعی در مســاجد، 
تکایا، حسینیه ها، خانه ها و دیگر اماکن دینی و فرهنگی با تولید 
ماسک و دیگر اقالم بهداشتی توانستیم از ایام شیوع بیماری کرونا 

گذر کنیم.
محمدعلی احمدی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( مبنی بر اینکه »ایام جنگ را عزیزی همچون شهید آوینی 

روایت کرد«، افزود: تالش ها و مجاهدت های کادر درمان، نخبگان، 
دانشمندان، معلمان، دانشجویان و جوانان ما در ایام شیوع کرونا 
نباید فراموش شــود و افرادی همچون شــهید آوینی باید این 

مجاهدت ها را روایت کنند.
احمدی با بیان اینکه امروز بار دیگر بــا افتخار می گوییم که »ما 
می توانیم« با همــت و کار جمعی گام های بلندی در راســتای 
ارزش های انقالب برداریم، تصریح کــرد: بحمد ا... با کار و تالش 
جمعی، نه تنها در زمینه واردات واکسن بلکه تولید ملی واکسن 
کرونا نیز موفق بوده ایم و توانســته ایم بخش عمــده ای از مردم 

عزیزمان را علیه بیماری کرونا واکسینه کنیم.

وی با بیــان اینکه با همکاری خوب همه بخش های بهداشــتی، 
امنیتی، آموزش و پرورش و حمل و نقل عمومی، شاهد بازگشایی 
مجدد مدارس و حضوری شدن آنها هستیم، تأکید کرد: امروز نیز 
با بازگشایی مدارس و حضوری شدن آن، ها بایستی با رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی مراقب شیوع مجدد 

این بیماری منحوس باشیم.
فرماندار اصفهان از زحمات و تالش های معلمان در دوران شیوع 
کرونا تقدیر کرد و گفت: آموزش غیرحضوری معلمان در ایام شیوع 
کرونا و مجاهدت های آنان بر کسی پوشیده نیست و مسئولین و 

دانش آموزان قدردان این زحمات هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: سالمت دانش آموزان در 
زمان بازگشایی مدارس در این استان مستلزم همکاری خانواده ها 

با کادر آموزشی برای اجرای قوانین و اقدامات پیشگیرانه است.
محمدرضا ابراهیمی افزود: سالمت دانش آموزان در دوران کرونا 
همزمان با بازگشایی کامل مدارس مهم است و در این خصوص نیاز 
به همکاری اولیا برای اجرای قوانین و همچنین رعایت پروتکل ها 

توسط فرزندانشان است.
وی بیان کرد: سالمت مدارس وابسته به همکاری همه جانبه است 
تا افراد در کنار همدیگر نسبت به پیشــگیری از ابتال به بیماری 

احساس مسوولیت داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان جلوگیری از ورود افراد مشکوک 
و مبتال به کرونا به مدرســه را وظیفه پدر و مادران و مســووالن 
مدارس دانســت و تصریح کرد: فرد دارای عالئم باید نســبت به 
مراجعه پزشک و رصد ســالمتی خود اقدام کند و خانواده ها در 
صورت بیمار بودن فرزند خود اجباری به حضور در مدرسه نداشته 

باشند.
وی با اشاره به اینکه کالس های حضوری در مناطق کم جمعیت 
استان در گذشته تشکیل شــد و مشکلی نداشتیم، اظهارداشت: 
دانش آموزان در شــهرهای بزرگ به دلیل تراکم جمعیت کمتر 
از خدمات حضوری آموزش و پرورش در این ۲ ســال اخیر بهره 

مند شــدند که از این پس به صورت سراسری خدمات آموزشی 
ارائه می شود. ابراهیمی یادآورشد: تمهیدات الزم برای بازگشایی 
مدارس از ۱۴ اسفند در سطح اســتان اصفهان انجام شده است 
و مســووالن آموزش و پرورش مناطق، مدیران و معلمان توجیه 
شده اند و شرایط برای این کار فراهم است. وی اضافه کرد: سرویس 
مدارس نیز تا ۱۰ روز آینده به صورت کامل مثل دوران قبل از کرونا 
وظیفه خود را به صورت فراگیر انجــام خواهند داد و دغدغه این 

حوزه نیز کاهش خواهد یافت.
اســتان اصفهان دارای بیش از ۹۰۰ هزار دانش آموز و پنج هزار 

واحد آموزشی است.

معاون حمل و نقـل اداره کل راهداری و حمـل و نقل جاده ای 
اصفهـان گفـت: ۲۷ میلیـون و ۶۴۵ هـزار و ۸۹۲ تـردد از ۲۵ 
اسـفند ۱۴۰۰ تـا ۱۳ فروردیـن جـاری در راه هـای سراسـر 
اسـتان ثبت شـد. محمدعلی صلواتی افزود: تـردد خودروهای 
ورودی بـه جاده های شـریانی مجهز بـه ترددشـمار آنالین در 
اسـتان از ۲۵ اسـفند پارسـال تـا سـیزدهم فروردین امسـال 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته ۸۲ درصـد افزایـش 

یافته اسـت.
وی ادامـه داد: بر اسـاس آمار ثبت شـده توسـط سـامانه های 
ترددشـمار، در این ایام ۲ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۱۳۲ دسـتگاه 
خودرو به اسـتان وارد و ۲ میلیون و ۲۰۵ هـزار و ۳۰۰ خودرو 

از اسـتان خارج شدند.
معاون حمل و نقـل اداره کل راهداری و حمـل و نقل جاده ای 

اصفهـان اظهار داشـت: تعـداد خودروهـای ورودی و خروجی 
به اسـتان در این مدت نسـبت به سـال قبـل از آن بـه ترتیب 

۸۰ و ۷۷ درصـد افزایش یافته اسـت.
وی با بیـان این کـه در تعطیـالت نـوروزی امسـال ۱۷ درصد 
خودروهـا از یک تا ۲ هفتـه و ۱۴ درصـد بین یک تـا ۲ روز در 
اسـتان اصفهـان اقامـت داشـته اند بیـان کـرد: اسـتان های 
تهران، فـارس و چهارمحال و بختیاری بیشـترین سـهم را در 

میـان مسـافران اسـتان اصفهان داشـتند.
وی خاطرنشـان کرد: تعداد کل مسـافران ناوگان های عمومی 
جـاده ای )اعم از درون و برون اسـتانی( در طـول طرح به ۳۵۶ 
هـزار و ۳۵۶ نفـر رسـید و تعـداد مسـافران اتوبـوس از مبداء 
اسـتان اصفهان به مقصد سـایر اسـتان ها به ۲۱۱ هزار و ۲۰۶ 
نفر رسـید که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته رشد ۵۷ 

درصـدی بافته اسـت. بـه گـزارش ایرنا، طـرح ویژه نظـارت و 
بازرسـی نـوروزی اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای 

اسـتان اصفهان از ۲۵ اسـفند سـال گذشـته آغاز شد.
بیش از ۴۱ هزار دسـتگاه خـودرو با ۴۸ هزار راننـده در ناوگان 
حمل و نقل بـار ایـن اسـتان فعالیـت می کنند کـه نزدیک به 

۱۰ درصد از ناوگان حمل بار کشـور را شـامل می شـوند.
۴۵۹ شـرکت حمل و نقـل بـار، ۶ پایانه حمـل بـار، ۲۶ پایانه 
حمل مسـافر، هشـت مرکز مکانیزه معاینه فنی و ۴۷ مجتمع 

بین راهی در سـطح اسـتان اصفهان وجـود دارد.
اسـتان اصفهـان دارای ۱۱ هـزار و ۵۰۰ کیلومتر راه اسـت که 
بدلیل موقعیت خـاص آن در مرکـز بعنوان چهـار راه ترانزیت 
بـار و مسـافر کشـور، رتبـه اول حمـل بـار و رتبه سـوم حمل 

مسـافر را داراست.

رییس پژوهشکده آب و آبفا دانشگاه صنعتی اصفهان:

جریان دائمی رودخانه زاینده رود مطالبه ملی است
برای اینکه همه کشــورها یا اســتان هایی که در مسیر این 
رودخانه های بزرگ وجود دارند منصفانه از این منبع بهره برداری 
کنند الزم اســت که وجود شــورای ذینفعان بتواند در مورد 
تخصیص آب اظهارنظر کند تا با تعامل و هم اندیشی بتوانند همه 

را منتفع سازند.
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در شــــــهر 

تأمین اجتماعی در استان اصفهان چقدر 
هزینه درمان می کند؛

ساالنه ۲ هزار میلیارد 
تومان

.... ادامه از صفحه ۱
 اقتصاد جهانی برای همه کشورها وهمچنین کشور عزیز اسالمیان اقتصاد مبتنی 
بر داد وستد )صادرات و واردات( است. برای قرار گرفتن در جایگاه مناسب جهانی 
و درخور باید تولید ملی را توسعه داد و با تاکید بر تولید دانش بنیان ضمن ایجاد 

تعادل در بحث صادرات و واردات به کشور تحولی شگرف پدید آورد.
البته من مخالف تولید ملی نیستم اما موافق تولید ملی ناب و متکی بر دانش هستم. 
تولید با دانش یا به عبارتی تولید نــاب و دانش بنیان یعنی تولید محصول رقابت 
پذیر، مشتری پسند، با کیفیت، به روز و متحول. زمان، زمانی نیست که ما فقط 
به تولید ملی صرف تاکید کنیم تولید باید در جهان امروز تولید ملی ناب باشد تا 
بتواند ضمن جبران هزینه های تولید، ارز آوری داشته و جایگاه کشور را درمبادالت 

اقتصاد جهانی ترمیم کند.
در تمام نوشته های خود بر آن بوده وهستم که اقتصاد و صنعت را به زبان ساده بیان 
کنم تا همگان ازاهمیت وجایگاه آن در جهان امروز مطلع گردند. راه نجات اقتصاد 
صنعتی وصنعت اقتصادی کشور در گام اول حرکت به سوی تولید دانش و در گام 

دوم تولید مبتنی بر دانش است.
بارها نوشته وگفته ام، زمان آزمون وخطا و هدر رفت منابع انسانی وخدادادی نیست 
باید برای اقتصاد وصنعت کشور ریل گذاری علمی کرد باید از نظریهٔ جامعه 
کلنگی گذر کنیم باید با تکیه بر علم حرکت کنیم نه ذهن فردی وتصمیم های آنی 
ولحظه ای. باید علمی برنامه ریزی )کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت( کرد و 
برای رسیدن به اهداف وچشم اندازهای ترسیمی تالش کرد. دولت ها باید درجهت 
تکمیل برنامه های ملی هم حرکت کنند نه هر دولتی بخواهد از اول شروع کند و 
منابع ملی را در این زمینه هدر دهد. تولید در حال حاضر باید مستمر، دنباله دارو با 
تکیه بر دانش روز و حتی فراتر از آن یعنی با دستیابی بر دانش تولیدی جدید راه را 
برای در اختیار گرفتن بازار مصرف مهیا نماید. زمان، زمان صادرات مواد اولیه خام 
وخدادادی نیست؛ دوره، دوره تکیه بر صادرات کیفی است نه صادرات صرفاً کمی و 
خام. بسیاری از کشورهای صنعتی وپیشرفته برداشت از معادن و مواد اولیهٔ خود 
را محدود ودر پاره ای از موارد ممنوع کرده اند و در عوض با گسترش تولید متکی 
بر دانش )دانش بنیان( مواد اولیه را از سایر کشورها وارد و پس از فراوری و تولید 
محصوالت متنوع آن را با بهایی باالتر به فروش می رسانند و با این عمل هم زمینه 
ایجاد اشتغال ملی پایدار خویش را فراهم نموده هم با مواد اولیهٔ دیگران برای 
خود صنعتی منحصر به فرد ایجاد کرده و در نهایت منابع موجود خویش را حفظ 

کرده و در اختیار نسل های آینده قرار می دهند.
ایجاد اشـتغال پایـدار در گرو تولیـد پایـدار و تولید پایـدار در گرو به روز رسـانی 
روش هـای تولید با تکیـه بـر دانش جدیـد می باشـد. ایجـاد اشـتغال وتولید به 
سـبک و روش سـالیان گذشـته فاقـد توجیـه اقتصـادی و فاقـد امـکان رقابـت 
پذیری در بـازار مصـرف بوده و ضمـن هدر رفـت منابع بـدون شـک محکوم به 

شکسـت است.
به یقین ما )ایرانیان( می توانیم با تکیه بر هوش خدادادی )نه به صورت شــعاری 
بلکه با اتکا به فراوانی و پراکندگی آمار نخبگانمان در کشور عزیز اسالمیمان و سایر 
کشورهای جهان( وبا اتکا به نظریه ها وامکانات علمی، میدانی وتجربی و با تکیه بر 
توان داخلی خود گام های مهم، اساسی و پایداری را در عرصهٔ فعالیت های دانش 

بنیان برداریم و دانش نظری را به ابزار اجرایی و ملموس بدل نماییم.
به مطلب باال ایمان دارم چون تجربه ثابت کرده است هرگاه در زمینه های خاص 
اراده کردیم توانستیم با تکیه بر داشته های بی بدیلمان گام های مهم و اساسی را 
برداریم که در بسیاری از امور بیگانگان از میزان حجم رشد وپیشرفت مان انگشت 
به دهان ماندند، برای نمونه بحث سلول های بنیادین، ارسال ماهواره به فضا، نانو 

و... .
حسب تجربه و تخصص خود با یقین کامل و با صدای بلند می گویم و می نویسم: 

ما می توانیم.
کارشناس صنعت و توسعه

رییــس اداره تعاون و پشــتیبانی اداره 
کل آمــوزش و پــرورش اصفهــان:

مدارس کاشان، نایین 
بیشترین  شــهرضا  و 
اسکان مسافر را داشتند

 رییـس اداره تعـاون و پشـتیبانی اداره کل آموزش 
و پـرورش اصفهـان گفت: نـوروز امسـال مـدارس 
اسـتان پذیـرای بیـش از ۲۰۰ هـزار تـن بـود کـه 
کاشـان، نایین و شـهرضا بیشترین اسـکان مسافر 

را بیـن شهرسـتان های اسـتان داشـتند.
علیرضا عابـدی در گفت و گـو با ایرنا اظهار داشـت: 
با توجه به اینکه مـدارس از روز چهاردهم فروردین 
ماه بازگشایی می شـوند، خدمات آموزش و پرورش 
در مدارس و پذیرش مسـافر نوروزی تا ۱۱ فرودین 
مـاه بـود و روز ۱۲ و ۱۳ فروردیـن مـدارس در حال 

آماده سـازی برای کالس های حضوری هسـتند.
وی افـزود: البته یک سـری از مـدارس آموزشـی و 

غیر انتفاعی نیز برای مسـافران تا پایان نـوروز برای 
فرهنگیـان آماده خدمت اسـت.

رییس اداره تعـاون و پشـتیبانی اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهـان افزود: در ابتدا بـرای اصفهان ۴۰۰ 
کالس درس و شهرسـتان ها ۲۰۰ کالس درس 
در نظـر گرفتـه شـده بـود اما بـا توجـه بـه ازدحام 
جمعیت مسـافران این ظرفیت در اصفهان به ۷۰۰ 
کالس و در شهرسـتان ها بـه ۳۵۰ کالس افزایـش 

پیـدا کرد.
رییس اداره تعـاون و پشـتیبانی اداره کل آموزش و 
پـرورش اصفهان اضافـه کرد: همچنیـن از ظرفیت 
شـهرهای برخوار، نجف آبـاد، فالورجـان، خمینی 

شهر و شاهین شهر برای اسکان مسـافران استفاده 
. شد

وی بیان داشت: شهرستان های کاشـان در ورودی 
شـهر اصفهـان، ناییـن و شـهرضا از نظـر میزبانـی 
مسافران نوروزی بیشترین پذیرش و در اصفهان به 
ترتیب منطقه چهار، سـه و پنج بیشـترین پذیرش 

مسافر را داشـته اند.
تصریح کرد: سـتاد اسـکان آموزش و پـرورش از رو 
۲۶ اسـفند ماه ۱۴۰۰ آغـاز به فعالیـت و ۴۱ پایگاه 
ستاد اسـکان و ۷۰۰ مدرسه در سـطح استان برای 
پوشـش مسـافران تجهیز شـد که به بیش از ۲۰۵ 

هزار نفر اسـکان داده شـد.

سرمقاله

خبر اول
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فرماندار اصفهان در آیین بازگشایی و حضوری شدن 
مدارس:

»ما می توانیم« در راستای 
ارزش های انقالب برداریم

رییس آموزش و پرورش استان اصفهان عنوان کرد:

سالمت دانش آموزان هنگام 
بازگشایی مدارس نیازمند 

همکاری خانواده

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان خبر داد:

ثبت ۲7 میلیون و ۶۴۵ هزار تردد نوروزی در راه های استان



در  زنجیره ای  تصادف  در  نفر  از مصدومیت ۱۰  اصفهان  استان  اورژانس  سخنگوی 
کمربندی منظریه شهرضا خبر داد. عباس عابدی با اعالم این خبر، اظهار کرد: تصادف 
زنجیره ای خوردو پراید، ۲۰۶ و سمند در کمربندی منظریه شهرضا به اورژانس اصفهان 
اطالع داده شد. بالفاصله بعد از اطالع از حادثه، دو آمبوالنس ۱۱۵ به محل اعزام شدند 
و مصدومان به بیمارستان منتقل شدند. سخنگوی اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه 
در این حادثه ۴ زن، ۴ مرد و دو دختربچه مصدوم شدند، گفت: خوشبختانه این حادثه 
تلفات جانی نداشت. به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان، وی با بیان اینکه ۷ نفر از مصدومان به بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( شهرضا منتقل 

شدند، گفت: ۳ نفر از مصدومان به دلیل عدم رضایت به بیمارستان اعزام نشدند.

رئیس دانشگاه کاشان گفت: این دانشگاه به دنبال 
آموختگان  دانش  کارآفرینی  و  آفرینی  مهارت 
است. عباس کتابی در گفت و گو با خبرنگار مهر 
با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ توسط رهبر معظم 
اشتغال آفرین«  بنیان،  »تولید، دانش  نام  به  انقالب 
اظهار داشت: یکی از مهمترین حوزه های اقتصادی 
که می توان زمینه پیشرفت کشور را فراهم کند در 
فناوری های دانش بنیان است. وی با بیان اینکه یکی 
اشتغال  خانواده ها  و  مردم  مشکالت  مهمترین  از 
جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی آنان است، 
برنامه ها  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  داشت:  ابراز 
روی  بر  تمرکز  باید  شده  اعالم  سیاست های  و 

فناوری های نوین دانش بنیان باشد. رئیس دانشگاه 
کاشان یکی از مهمترین مؤلفه های تحقق شعار سال 
را پارک های علم و فناوری دانست و تصریح کرد: 
از این رو می توان با قاطعیت گفت که دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی پیشران در تحقق شعار سال 
هستند. وی با اشاره به اینکه باید دانشگاه ها در حوزه 
کارآفرینی ورود پیدا کنند، خاطرنشان کرد: دانشگاه 
کاشان با برنامه ریزی های انجام شده به دنبال مهارت 
آفرینی و کارآفرینی دانش آموختگان خود است. 
کتابی با اشاره شهرک علم و فناوری غیاث الدین 
جمشید کاشانی در شهر کاشان گفت: این مرکز در 
مدیریت قبلی دانشگاه در ساختمان دانشگاه کاشان 

احداث شده بود در حالی که این پارک هیچ تعلقی 
به دانشگاه کاشان نداشت و زیرنظر شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان اداره می شد. وی با اشاره به اینکه 
با وضعیت قبلی و هزینه میلیاردی توسط دانشگاه 
کاشان هیچکدام از شرکت های مستقر در پارک 
با  جدید  مدیریت  زمان  در  افزود:  نبودند،  راضی 
فناوری  و  علم  پارک  یک  ایجاد  لزوم  به  توجه 
مستقل برای مردم کاشان با همراهی وزیر محترم 
علوم پارک علمی و فناوری غیاث الدین جمشید 
کاشانی از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان منفک 
و به صورت مستقل زیر نظر دانشگاه کاشان قرار 
هم  اینکه  اعالم  با  کاشان  دانشگاه  رئیس  گرفت. 

اکنون پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید 
سطح  در  دانشگاهی  پارک  دوازدهمین  کاشانی 
کشور است، تاکید کرد: امیدواریم با تحول ایجاد 
شده در زمینه توسعه فعالیت های مربوط به فناوری 
و نوآوری و دانش بنیان در منطقه کاشان اقدامات 
ماندگاری انجام شود. وی با اشاره به رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب در حمایت واقعی و عملی از 
حال  در  داشت:  اظهار  بنیان  دانش  شرکت های 
پیگیری هستیم تا صندوق پژوهش و فناوری را در 
دانشگاه کاشان تأسیس کنیم تا زمینه برای حمایت 
محققین و پژوهشگران و اساتید و دانشجویان این 

مرکز فراهم شود.

فرماندار نطنز گفت: در روزهای نوروز شهرستان نطنز از نظر تعداد بازدید از جاذبه های 
گردشگری در استان اصفهان رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

محمد عباس ظریفی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: نوروز سال جاری شهرستان نطنز 
با بیش از ۲۶۷ هزار بازدید رتبه سوم را از لحاظ تعداد بازدی کننده در استان اصفهان 
وجود  از  نشان  گردشگر  میزان  تعداد  این  افزود:  وی  است.  داده  اختصاص  به خود 
ظرفیت های باالی گردشگری و تعدد جاذبه های فرهنگی هنری و تاریخی در شهرستان 
نطنز است. فرماندار نطنز درباره ظرفیت اقامت پذیری در شهرستان نطنز، گفت: در حال 
حاضر یک هزار و ۵۴۰ تخت فعال در مراکز بوم گردی، اقامتگاه های سنتی، کمپ 
گردشگری و هتل ها وجود دارد و تا سال آینده نیز تعداد ۵۲۰ تخت جدید به این تعداد 
افزوده خواهد شد. وی تصریح کرد: با حمایت از سرمایه گذارن بخش خصوصی در 
بحث گردشگری و ایجاد زیرساخت های الزم و فراهم آوردن امکانات اقامتی می توان 
امامزادگان  باشیم. ظریفی خاطرنشان کرد: وجود  افزایش حضور گردشگران  شاهد 
سایر  و  دلپذیر  و  بکر  طبیعت  گوناگون،  تاریخی  دوره های  از  مختلف  آثار  متعدد، 

جاذبه های گردشگری، نطنز را به نقطه ای جذاب برای گردشگری تبدیل کرده است.

فرماندار نطنز مطرح کرد:

رتبه سوم نطنز دربازدید از جاذبه های گردشگری

سخنگوی اورژانس استان اصفهان از مصدومیت:

۱۰ نفر مسدوم در تصادف زنجیره ای در شهرضا

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان کاشـان 
نسـبت بـه شـروع زودهنـگام چـرای دام در مراتـع ییالقی این 

شهرسـتان هشـدار داد.
محمـد مهـدی شـریفی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: 
چـرای پیش از موعـد و کوچ زودهنگام، عـالوه بر تخریب و 
نابودی پوشـش گیاهی، باعث فرسـایش شـدید خـاک مراتع 
می شـود و در این شـرایط افزایـش بحران های طبیعی همچون 
ریزگردهـا، طوفان هـای گـردو غبـار، سـیل و سـیالب ها قابل 

پیش بینی اسـت.
و  صدمـات  کاهـش  بـرای  کـه  اسـت  انتظـار  افـزود:  وی 
جلوگیـری از تخریب بیش از پیش پوشـش گیاهی در مراتع، 
مرتعداران قبل از زمان مشـخص شـده در »پروانه مرتعدار«، از 

ورود دام بـه مرتـع خـودداری کننـد.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی کاشـان تصریـح کـرد: متاسـفانه 
شهرسـتان کاشـان، در بیـن ۲۱ ایسـتگاه بـاران سـنجی اسـتان 
اصفهـان، در سـال جـاری بـا میانگیـن منفـی ۱۷، رتبـه ۱۲ را 
دارد، و حـدود ۴۰ درصـد شهرسـتان دچار خشکسـالی بسـیار 

شـدید، ۲۹ درصد خشک سـالی شـدید اسـت که ارقام بسـیار 
گویـا و خطرنـاک اسـت.

شـریفی تاکیـد کـرد: پوشـش گیاهـی مراتـع رابطه مسـتقیم با 
میـزان بارندگـی در زمسـتان دارد و کاهـش بـاران و بـرف، به 
شـدت تولیـد علوفـه را کاهـش می دهـد و دشـت کاشـان در 
سـال جـاری قطعـاً با کاهـش تولید علوفـه روبرو خواهد شـد.

وی گفـت: کاهـش بارش هـا، تغییر زمانی بارش ها از زمسـتان 
بـه بهـار و تغییـر الگـوی بـارش از برف بـه رگبـار و باران های 
شـدید باعث شـده اسـت که امکان جذب در سـفره های آب 
زیرزمینـی کمتر شـود. وی افزود: هر چنـد میزان قابل توجهی 
نهاده هـای دامـی در دو سـال گذشـته از طـرف دولـت توزیـع 
شـده اسـت ولـی تأخیـر در ورود دام بـه مرتع، ضمـن افزایش 
علوفـه خوشـخوراک و تکثیـر گیاهان مرتـع، باعث کمک به 

اقتصـاد بهـره برداران و شـادابی مرتع خواهد شـد.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان کاشـان 
گفـت: فصـل چـرای دام در مراتـع ییالقـی ایـن شهرسـتان از 
یکـم خـرداد شـروع می شـود و بـا مرتـع داران متخلـف، طبـق 

قانـون برخـورد خواهـد شـد.
شـریفی افزود: طبق قانون، مسـئولیت حفاظت از اراضی ملی، 
انفـال و عرصه هـای مرتعـی و جنگلـی بـر عهـده اداره منابـع 
طبیعـی اسـت و به منظور کاهش برخورد قضائی بـا مرتعداران 
متخلـف، انتظـار اسـت کـه دهیـاران، شـوراهای اسـالمی و 
نماینده مرتعداران نیز اطالع رسـانی مناسـب داشـته باشـند. به 
گزارش ایسـنا، شهرستان کاشـان دارای ۷۲ مرتع ییالقی است 
کـه اقتصـاد یـک هـزار و ۱۵۸ خانـوار به طـور مسـتقیم از این 

مراتـع تأمین می شـود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان هشدار داد:

ورود زودهنگام دام به مراتع ممنوع

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی خواستار شد: 

رفع سریع تر نیازهای حوزه صنعت گردشگری  
نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی خواستار حمایت از بخش گردشگری و 
ایجاد زیرساخت های مرتبط با صنعت گردشگری شد و از مسئوالن خواست تا نیازهای 

این حوزه را سریع تر رفع کنند.
رحمـت اهلل فیـروزی پوربـادی در گفـت و گـو بـا ایسـنا، در تشـریح وضعیت سـفرهای 
نـوروزی ۱۴۰۱ بـه اسـتان اصفهـان، اظهار کرد: اسـتان اصفهان با توجه بـه ویژگی هایی 
کـه هـم خود شـهر اصفهـان و هم برخـی شـهرهای دیگـر آن دارد قابلیت زیـادی برای 
جـذب گردشـگر دارد که بر اسـاس آمـاری که چندی پیش مدیـر کل میراث فرهنگی 
اسـتان ارائـه کردنـد، حـدود ۶ میلیـون نفـر در ایام تعطیـالت نـوروز ۱۴۰۱ به این اسـتان 

داشـته اند. تردد 
وی افزود: در شهرستان ها نیز به همین گونه بوده است و از جمله در حوزه انتخابیه ام نطنز 
به دلیل جاذبه گردشگری که در ابیانه وجود دارد و جاذبه زیارتی امامزاده آقا علی عباس 

)ع( شهر بادرود از دو روز قبل از عید تاکنون، روزانه تعداد بسیاری از مردم مراجعه کردند 
که با استفاده از همکاری همه ادارات، ارگان ها، نهادها، حسینیه ها، مدارس و اماکن 

اقامتی و خانه های بومگردی از مسافرین پذیرایی شده است.
نماینده مردم نطنز در مجلس خاطرنشان کرد: بعد از دو سال شاهد شرایط جدیدی برای 
گردشگری در سراسر کشور بوده ایم که ان شاءاهلل با شروع ماه مبارک رمضان مردم به 
شهرهای خودشان مراجعه خواهند کرد و امیدواریم در مسیر برگشت مراقبت های ویژه 

ایمنی را داشته باشند که به سالمت بروند و ایام خوبی را در تفریح و سفر داشته باشند.
فیروزی پوربـادی در رابطـه بـا کمبودهـای موجـود در حـوزه پذیـرش مسـافران کـه در 
حـوزه انتخابیـه اش وجـود دارد، تصریـح کـرد: امامـزاده آقاعلـی عبـاس )ع( پذیـرش 
زائریـن بسـیاری در بـادرود اسـت کـه مـی طلبد در خصـوص زائرسـرا، کمـپ، هتل و 
متـل اقداماتـی صـورت گیـرد و نیـاز اسـت کـه کمپ هـای مخصوصـی برای اسـتفاده 

مسـافران ایجاد شـود، چرا که در این ایام شـاهد بودیم بعضا مسـافران در کنار پارک ها 
چـادر زده بودنـد و این نیاز احسـاس می شـود که به زیرسـاخت های اقامتـی و پذیرایی 

بایـد اضافه شـود تا قابلیت گردشـگری بیشـتر توسـعه یابد.
وی از مسئوالن امر در حوزه گردشگری خواست که صدور مجوز، ارائه تسهیالت و 
حمایت از گردشگری و حمایت از ساخت خانه های بومگردی، هتل و زیرساخت هایی 
که به صنعت گردشگری کمک می کند را بیشتر مورد توجه قرار دهند و کمک کنند 
تا نیازهای این حوزه سریع تر رفع شده و کاهش یابد تا فضایی ایجاد شود که مردم در 

مسافرت به شهرها جاهایی برای اقامت و استراحت داشته باشند.
نماینده مردم نطنز در مجلس در پایان به مسافران توصیه کرد: ایمنی در رانندگی را رعایت 
کنند و در حالت خواب آلودگی و خستگی مسافرت نکنند و همچنین قواعد راهنمایی و 

دو شنبه، 15 فروردین 1401| شمــــاره 1022رانندگی را حتما رعایت کنند تا با کمال آرامش به مقصد خود برسند.
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رئیس دانشگاه کاشان عنوان کرد:

دانشگاه کاشان به دنبال مهارت آفرینی و کارآفرینی دانش آموختگان

گزارش تصویری

گردهمایی بهاره فرمانداران استان اصفهان
گردهمایی بهاره فرمانداران اسـتان اصفهان با حضور اسـتاندار اصفهان، شـورای معاونین و همه فرمانداران 
اسـتان اصفهـان برگـزار و در خصوص مسـائل و مشـکالت عمده اسـتان و شهرسـتان ها بحـث و تبادل نظر 

گرفت. صورت 
منبع: خبرگزاری فارس

گزارش

روسـتای بغـم کـه از روسـتاهای بخـش مرکـزی شهرسـتان اردسـتان اسـت کـه در ۸۰ 
کیلومتـری اصفهـان و ۳۰ کیلومتری اردسـتان قرار دارد، در میانه کویر و کوهسـتان آرمیده 

اسـت، روسـتایی بکـر کـه سرشـار از جاذبه هـای طبیعـی و تاریخـی اسـت.
طبـق گفتـه سـاکنان و افراد قدیمی این روسـتا، در سـال های پیشـین که وضعیـت آب قنات 
این روسـتا مناسـب بود و آب کافی برای کشـت و کار در دسـترس بود و کشـاورزی رونق 

داشت. بسیاری 
درختـان بـادام، گـردو، هلـو و زرد آلـو عمـده حجـم باغـات بغـم را تشـکیل داده اسـت، 
همچنیـن گنـدم، جو، پیاز، سـیب زمینی و هر آنچـه که در توان و نیاز کشـت و کار مردمان 

روسـتای بغـم باشـد نیز در این روسـتا کشـت می شـود.
بی رونقی کشاورزی در پی کم آب شدن قنات ها

حسـین از کشـاورزان ایـن روسـتا بـه خبرنـگار مهـر می گویـد: اکنـون کشـاورزی در ایـن 
روسـتا رونـق چندین سـال پیـش را نـدارد چراکه همچون دیگر نقاط کشـور و اسـتان، کم 

آبـی در ایـن روسـتا نیز وجـود دارد.
وی ادامـه داد: دامپـروری و کشـاورزی از فعالیت هـای اصلـی مردم روستاسـت امـا به دلیل 
کـم آبـی و سـبز نبـودن صحراهـای اطـراف روسـتا، ایـن فعالیـت و شـغل امـروزه مناسـب 

نیسـت. مردم 
این کشـاورز روسـتای بغـم تاکید می کند: امیدواریـم در کنار قنات هایی که دولت دسـتور 
بـه احیـای آنهـا داده اسـت، قنات هـای کهـن ایـن روسـتا نیـز بـار دیگر زنده شـوند تا شـور 

زندگـی از طریـق شـغل اصلی مـردم در این منطقه فراهم شـود.
بوم گردی، برترین راه گذر از چالش اقتصادی کم آبی

بوم گردی پدیده ای نوظهور در کشور ماست که نشانه بلوغ فکری و آینده نگری مردمانی 
است که به ارزش های تاریخی و فرهنگی و غذاهای متنوع و بومی خود پی برده اند.

روسـتای بغم نیز با توجه به اینکه در مسـیر جاده اصفهان به اردسـتان قرار دارد در بسـیاری 
از ایـام همچـون نـوروز و تعطیالت تابسـتانی میزبان مسـافرانی بوده که عالوه بر اسـتراحت 

از آب و هـوای لـذت بخش این روسـتا اسـتفاده می کنند.
بـر ایـن اسـاس احداث عمـارت بوم گردی برای اسـتفاده مسـافران توسـط یکی از سـاکنین 
ایـن روسـتا، هـم اقامـت راحـت مسـافران و هـم زمینـه اشـتغال جوانـان روسـتا را را فراهـم 

اسـت. کرده 
ایـن عمـارت بـوم گـردی متعلـق بـه دوره قاجـار مسـاحتی ۵۰۰ متـری دارد، دارای چهـار 
صفـه و پنـج اتـاق اسـت و چنـد سـالی اسـت کـه در جمـع اقامتگاه هـای بوم گـردی اسـتان 

قـرار گرفته اسـت.
کاروانسرای بغم، استراحتگاه دلنشین کاروانیان

اردسـتان از قدیـم االیـام، جـزو مسـیرهای ترانزیتـی کشـور بـوده اسـت و بر این اسـاس در 
نقـاط مختلـف آن کاروانسـراهایی بـه چشـم می خـورد کـه محـل اسـتراحت کاروان هـای 
قدیمـی بـوده اسـت، کاروانسـرای بغـم کـه از آثـار دوره صفویـه اسـت و در فهرسـت آثار 
ملـی ایـران بـه ثبـت رسـیده، تـا زمانـی نـه چنـدان دور در ایـن روسـتای خـوش آب و هـوا 
اسـتراحتگاهی دلنشـین بـرای کاروانیان و مسـافران فراهم می سـاخته اسـت؛ مهمـان پذیری 
قدیمـی کـه در روزهـای سـرد و گـرم، کاروان ها بـرای اسـتراحت و درامان مانـدن از آزار 

و اذیت هـای شـبانه بیابـان بـه آن پنـاه می بردنـد و خسـتگی سـفر از تـن بـه در می کردنـد.
زوایـا و ابعـاد »بغـم« کوچک تر از کاروانسـراهای عصر صفوی به نظر می آیـد اما از همانند 
سـایر کاروانسـراها، از یـک راه ورود و خـروج، صفه هـا و حجره هـای گرداگـرد محیـط 
مرکـزی برخـوردار اسـت، ایـن کاروانسـرا بـا توجه به قـرار گرفتـن در کنار جـاده اصفهان 

بـه اردسـتان از موقعیـت خوبی برخوردار اسـت.
کاروان رفته است اما کاروانسرا استوار ایستاده است

اکنـون دیگـر خبـری از کاروانهـای پیـاده و سـواره قدیمـی نیسـت، امـا کاروانسـرای بغـم 
همچنـان پابرجاسـت تا پذیـرای حضور مسـافران نوروزی، گردشـگران داخلـی و خارجی 

باشـد و گوشـه ای از تاریـخ کهـن ایـن سـرزمین را تـا همیشـه تاریخ بـه نمایش بگـذارد.
دژی که مغلوب زمانه شده است

بعـد از کاروانسـرای »بغـم« و در میـان باغ و دشـت های این روسـتا، بقایای دژی با مسـاحت 
۵۰۰ متری وجود دارد که قابلیت مسـکونی و دفاعی داشـته و حال به شـکل بنای سـالمندی 
درآمـده اسـت کـه گرچـه نشـانی از عصر صفـوی دارد امـا مغلـوب روزگار امروزی شـده 

اسـت؛ آن هـم در عصـری کـه گردشـگری و بوم گـردی حـرف اول را در دنیا می زند.
روسـتای بغم همانند بسـیاری از دیگر روسـتاها و شهرسـتان های اسـتان اصفهان و اردستان، 
مکانـی اسـت کـه با وجـود آثـار تاریخـی و فرهنگـی، قابلیت گردشـگری بی بدیلـی دارد 
کـه توجـه به آنهـا می تواند در روزگار پسـاکرونایی، کمکـی برای توسـعه اقتصاد غیرنفتی 

و گردشـگری استان و کشـور باشد.

از کاروانسرای عصر صفوی تا دژی مغلوب زمانه
آرامش دلپذیر روستای بغم را تجربه کنید

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل گفت: ماموران یگان حفاظت 
کنترل های  و  گشت  هنگام  نوروزی  تعطیالت  در  شهرستان  این  زیست  محیط 
شبانه روزی موفق به شناسایی و دستگیری دو متخلف قطع درخت و تهیه زغال شدند. 
سید مجتبی شریفیان در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در این عملیات، ۲۵۰ 
کیلوگرم چوب و زغال قاچاق، یک دستگاه خودروی وانت و یک دستگاه موتور 

سیکلت شناسایی و ضبط شده و پرونده متخلفان به مرجع قضایی فرستاده شد.
وی تصریح کرد: گشت های یگان حفاظت منابع طبیعی در سطح شهرستان به صورت 
شبانه روزی فعال بوده و در صورت مشاهده قاچاق چوب، با قاچاقچیان برخورد قاطعی 
خواهند داشت و از مردم تقاضا داریم که همیار منابع طبیعی بوده و در صورت مشاهده، 

قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی با سامانه ۱۵۰۴ تماس بگیرند.
وی افزود: طبق ماده های ۴۲ و ۴۹ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، قطع درخت، تهیه 
هیزم از چوب های جنگلی، تهیه زغال و ساخت کوره زغال ممنوع است و تخلف از 
این قانون جرم بوده و ماموران یگان حفاظت در راستای اجرای قانون، تالش می کنند.

شریفیان گفت: جنگل های دست کاشت تاغ ۱۲۰ هزار هکتار از مساحت شهرستان 
آران و بیدگل را شامل می شود که ۴۰ درصد از جنگل های استان اصفهان و شش 

درصد جنگل های دست کاشت ایران را تشکیل می دهد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل خبر داد:

دستگیری قاچاقچیان چوب و زغال در شهرستان



The managing director of Na-
tional Iranian Oil Company 
(NIOC) said that rebuilding and 
renovating the digging fleet is 
a necessity in the country’s oil 
and gas industry.
Mohsen Khojasteh-Mehr reit-
erated that reducing the cost 
and time of digging operation 
is a symbol of oil and gas in-
dustry’s knowledge-based up-
stream sector.
“In this regard, the drilling 
fleet of National Iranian Drill-
ing Company (NIDC) must be 
rebuilt and modernized, and 
at the same time we must 
take care of the entire drilling 
fleet and drilling industry in 
the country so as not to harm 
this industry, because about 50 
percent of development and in-
vestment costs in the upstream 
sector are related to drilling”, 
the official stressed.
Underlining that NIDC is the 
most resistant sector of oil 

industry, Khojasteh-Mehr said 
that NIOC supports all com-
panies active in the field of 
rebuilding and renovating the 
digging fleet.
The NIDC managing director 
has announced the use of more 
than 82 percent of the compa-
ny’s operational capacity in the 
past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20) in the 
implementation of oil industry 
programs in the field of main-
taining and increasing oil pro-
duction capacity in the country.
Explaining the performance of 
the NIDC in 1400, Hamidreza 
Golpayegani has said: “While 
at the beginning of the year, 
55 drilling rigs out of a total of 
73 were operational, with the 
development of activities, this 
number reached 60 rigs during 
the year.”
As the official has announced, 
NIDC dug and completed dig-
ging operation of 75 oil and gas 

wells in the past Iranian calen-
dar year.
According to Golpayegani, the 
drilled wells consisted of six 
development, five exploratory, 
and 64 workover ones.
The official stated that 56 of 
the mentioned wells were 
drilled in the operational zone 
of the National Iranian South 
Oil Company (NISOC), 10 
wells were drilled in the fields 
under the supervision of the 
Iranian Offshore Oil Company 
(IOOC), three in the fields un-
der the operation of Petroleum 
Engineering and Development 
Company (PEDEC), one in the 
field under the supervisor of 
Iranian Central Oil Fields Com-
pany (ICOFC), three wells in 
the framework of project and 
two in the operational zone of 
the drilling management de-
partment of National Iranian Oil 
company (NIOC).
He said that 76,125 meters 

of drilling was conducted for 
drilling the mentioned wells, 
adding that 44 light and heavy 
drilling rigs of NIDC are oper-
ating in the operational zone of 
NISCO, two rigs including one 
onshore and one offshore, in 
the zone of IOOC, seven rigs in 
the zone of PEDEC, six rigs in 
the zone of the drilling manage-
ment department of NIOC, and 
one rigs in the project of using 
underground waters imple-
mented by the Vice-Presidency 
for Science and Technology.
NIDC owns 70 light, heavy and 
super-heavy drilling rigs, in-
cluding 67 onshore drilling rigs 
and three offshore rigs.
The company managed to car-
ry out 10,182 meters of hori-
zontal and directional drilling 
in 43 oil and gas wells across 
the country during the Iranian 
year 1399.
Some 654 meters of core ex-
traction drilling was also con-
ducted in the mentioned period 
which was a huge achievement 
for assessing the condition of 
the country’s oil and gas re-
serves.
Back in July 2021, NIDC’s Di-
rector of Renovation and Up-
grading Shahram Shamipour 
had announced that the com-
pany had allocated 5.2 trillion 
rials (about $18 million) for the 
renovation and upgrading of 
its drilling rigs and equipment 
in the company’s operation-
al, technical, specialized, and 
logistical departments.
According to him, the renova-
tion and upgrading operations 
are aimed at improving the per-
formance of these rigs which 

are active in the country’s oil 
and gas field development pro-
jects.
Shamipour noted that the 
equipment going through 
renovation operations include 
fluid pumps, draw-works ma-
chinery, charting tools, pumps 
for cementing and acidizing 
trucks, tow trucks, cranes, 
piping machines, generators, 
hydrogen sulfide gas treatment 
systems, acid-coated storage 
tanks, and cement transport 
bunkers. 
Considering the National Ira-
nian Oil Company’s strategies 
for strengthening the presence 
of domestic companies in the 
development of the country’s 
oil fields, NIDC, as a major 
subsidiary of the company, 
has been supporting such 
companies by lending them 
drilling rigs and other neces-
sary equipment.
After the U.S. reimposition 
of sanctions against Iran, 
indigenizing the know-how 
for the manufacturing of the 
parts and equipment applied 
in different industrial sectors 
is one of the major strategies 
that the Islamic Republic has 
been strongly following up to 
reach self-reliance and nullify 
the sanctions. Oil, gas, and 
petrochemical industries have 
outstanding performances in 
this due, with indigenizing the 
knowledge for manufacturing 
many parts and equipment that 
were previously imported.
Among different sectors of the 
mentioned industries, drilling 
could be mentioned as a prom-
inent example in this regard.

‘Renovation of digging fleet a necessity in oil, gas industry’

Ukraine war clearly 
manifests racism
In parts of his remarks on the 
first day of Norouz (the Persian 
New Year), Leader of the Islam-
ic Revolution pointed to exam-
ples of racism in the Ukraine 
war, saying, “In the issue of 
Ukraine all noticed Western 
racism.” The Leader said while 
people were fleeing the war, 
they stopped the refugees to 
separate the black people from 
the whites.
Reportedly, there have been 
widespread reports from Afri-
can students fleeing the country 
that they faced segregation, rac-
ism and abuse.
The Leader also said Western 
officials clearly regret in their 
media outlets that this time the 
war is not in the Middle East 
and it is in Europe.
“It means that if war and blood-
shed and fratricide is in the 
Middle East, as they call it, it 
is not problematic, but if it is in 
Europe, it is problematic. This is 
utter racism,” the Leader point-
ed out. The insultation against 
the people of color in Ukraine 
reverberated across the world.
For example, CBS News senior 
foreign correspondent Charlie 
D’Agata said the war in Ukraine 
is particularly shocking be-
cause the country is “relatively 
civilized” and “European” com-
pared to Iraq and Afghanistan.
D’Agata’s characterization was 
among a flurry of similar com-
mentary in the media that critics 
have slammed as racist and, in 
some cases, historically inaccu-
rate, according to Yahoo News. 
While reporting from Kyiv a day 
after Russia began its invasion 
of Ukraine, D’Agata said of the 
latter country, “This isn’t a place, 
with all due respect, like Iraq or 
Afghanistan, that has seen con-
flict raging for decades.”  “This 
is a relatively civilized, relatively 
European — I have to choose 
those words carefully, too — 
city, where you wouldn’t expect 
that or hope that it’s going to 
happen,” he said.
Mohsen Pakaein, Iran’s former 
ambassador to the Republic of 
Azerbaijan, says the remarks 
by the Leader obviously shows 
racist approach of the West to-
ward Africans in Ukraine.
Writing on the Khamenei.ir 
website, the former diplomat 
says ethnic Asians, including 
Indians, were also subjected to 
racism while trying to flee the 
war in Ukraine. For example, 
Pakaein says, some Africans 
and Asians were not allowed 
to board trains to leave the 
country and they were forced to 
spend the night in train stations. 
Such discriminatory behavior 
prompted the African Union 
to issue a formal statement to 
condemn “misbehavior” toward 
Africans. The head of United 
Nations refugee agency, United 
Nations Human Rights Coun-
cil (UNHRC), also spoke out 
against the “ugly reality” that 
some refugees fleeing across 
the Ukraine border, and third 
country nationals, have been 
subjected to racism and dis-
crimination. In a statement is-
sued marking the International 
Day for the Elimination of Racial 
Discrimination, Filippo Grandi 
said that although he had been 
“humbled” by the outpouring of 
support seen by communities 
welcoming well over millions 
of Ukrainian refugees since the 
Russian invasion began, many 
minorities - often foreigners 
who had been studying or 
working there - had described a 
very different experience.
“We also bore witness to the 
ugly reality, that some Black and 
Brown people fleeing Ukraine - 
and other wars and conflicts 
around the world - have not 
received the same treatment as 
Ukrainian refugees,” he said, 
according to allAfrica.com.

Chaharmahal-Bakh-
tiari registers 86,000 
overnight stays 
Noruz travelers made over 
86,000 overnight stays in 
the lesser-known Chaharma-
hal-Bakhtiari province during the 
Persian new year holidays (start-
ed March 21). 
“A total of 86,454 vacationers 
made overnight stays during 
Noruz holidays at authorized 
accommodation centers such as 
hotels, traditional lodging hous-
es, eco-lodge units, apartment 
hotels, guest houses, and tourist 
centers,” the provincial tourism 
chief said on Friday.
Some 4,300 beds in hotels, 
apartment hotels, guest houses, 
eco-tours, and other tourism 
centers were prepared across 
the southwestern province for 
the accommodation of trav-
elers and tourists during the 
mentioned period, Alireza Jilan 
added.
An off-the-beaten-path tourist 
destination, Chaharmahal-Bakh-
tiari, is the birthplace of various 
unique traditions and rituals 
relative to the ‘tribal’ lifestyles. 
Special forms of music, dance, 
and clothing are noteworthy. It 
has considerable potential to be-
come a vibrant tourist attraction 
because of its changing natural 
landscape.
The province is also a hub for 
making wool felt products, 
majorly of which are exported 
abroad. It is home to some 500 
crafters, in over 250 workshops, 
making handmade felt products.

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

Sassanid palace 
in southern Iran to 
undergo restora-
tion
Restoration work will com-
mence on a crumbling Sassa-
nid palace, which is situated in 
Sarvestan, southern Iran. 
A budget of 40 billion rials 
(about $151,000) has been allo-
cated to the restoration project, 
Sarvestan’s tourism chief said 
on Saturday.
Covering an area of 25 hectares, 
the Sassanid-era (224–651) 
monument has three iwans 
(porches), a large square hall 
under a large brick dome, and 
a rectangular courtyard, sur-
rounded by the residential 
quarters, Hossein Purasad ex-
plained. 
Located inside a UNESCO-regis-
tered ensemble, the palace has 
long fascinated archaeologists, 
architects, and historians of art 
for its extraordinary architectur-
al elements. 
In 2018, UNESCO added an 
ensemble of Sassanian histori-
cal cities in southern Iran -- ti-
tled “Sassanid Archaeological 
Landscape of Fars Region”-- to 
its World Heritage list. The en-
semble is comprised of eight 
archaeological sites situated in 
three geographical parts of Firu-
zabad, Bishapur, and Sarvestan. 
It reflects the optimized utiliza-
tion of natural topography and 
bears witness to the influence 
of Achaemenid and Parthian 
cultural traditions and of Roman 
art, which later had a significant 
impact on the architecture and 
artistic styles of the Islamic era.
The Sassanid era is of very high 
importance in the history of 
Iran. Under Sassanids, Persian 
art and architecture experienced 
a general renaissance. Archi-
tecture often took grandiose 
proportions such as palaces 
at Ctesiphon, Firuzabad, and 
Sarvestan which are amongst 
the highlights of the ensemble.
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A review of the latest statistical data released by 
the Statistical Center of Iran (SCI) shows that 
Hamedan province with 36.3 percent recorded the 
lowest inflation rate in the twelve-month period 
ended on March 20, which marks the end of the 
past Iranian calendar year 1400.

The highest 12-month inflation rate is related to 
Kohgilouyeh-Boyerahmad province with 48.2 per-
cent, according to the SCI’s statistics.
The Statistical Center of Iran (SCI) has put Iran’s 
average inflation rate in the said twelve-month pe-
riod at 40.2 percent.
The center put the country’s point-to-point infla-
tion rate at 34.7 percent in the last month of the 
past year, which means families have paid an 
average of 34.7 percent more for purchasing the 
same package of commodities and services in 
that month, compared to the same month in the 
preceding year.
The inflation rate in the twelve-month period end-
ed on March 20 was 39.7 percent for the urban 
households, and 42.8 percent for the rural house-
holds.
The point-to-point inflation rate was reported to be 
34.5 percent for the urban households and 35.8 

percent for the rural ones, according to the SCI.
The Statistical Center of Iran had put the inflation 
rate in the twelve-month period ended on March 
20, 2021 (the end of the Iranian calendar year 
1399) at 36.4 percent, rising 2.2 percent from the 
figure for the twelve-month period ended on the 
last day of the preceding year.
In late November 2021, the head of Iran’s Budget 
and Planning and Budget Organization (PBO) had 
said, “Considering the recent data provided by the 
Statistical Center of Iran the inflation is expected to 
be curbed in the next Iranian calendar year (begins 
in March 2022).”
“No Money creation has taken place in the last 
three months, and a recent report by the Statis-
tics Center of Iran shows that inflation is declin-
ing, these are indications that the inflation could 
be curbed by the next year,” Masoud Mir-Kazemi 
said at the time.

Hamedan province records lowest annual inflation rate

 Iranian Oil Minister Javad Oji said 
that the country’s crude oil produc-
tion has reached the pre-sanction 
level.
Saying that the current capacity of 
Iran’s oil production has reached 
more than 3.8 million barrels per 
day (bpd), the minister said, “We 

hope that through the efforts of all 
those active in this sector, we will 
reach higher figures in the exports 
of crude oil, gas condensate, oil 
products, and petrochemicals in 
[the current Iranian calendar year] 
1400 (started on March 21)”.
“By taking effective measures in on-

shore and offshore oil fields, drilling 
new wells, repairing wells, rebuild-
ing and modernizing facilities, and 
oil collection centers, the current 
oil production capacity has reached 
before the sanctions, and we have 
no problem in performance and this 
amount of production”, Oji added.
“Iran’s oil exports have risen under 
the toughest sanctions and without 
waiting for the outcome of the Vi-
enna talks,” the minister had said in 
mid-March.
The increase was thanks to “differ-
ent methods used to win contracts 
and finding different buyers,” the 
official added.
“The rise had even increased the 
bargaining power of our team in Vi-
enna,” he said, without elaborating.
Tehran’s oil exports have been lim-

ited since former U.S. President 
Donald Trump in 2018 exited the 
2015 nuclear accord and reimposed 
sanctions.
Iran views U.S. sanctions as illegal 
and has said it will make every effort 
to sidestep them.
The Islamic Republic’s oil exports 
have risen to more than one million 
barrels per day for the first time in 
almost three years, based on esti-
mates from companies that track 
the flows, reflecting increased ship-
ments to China.
Iran increased exports in 2021 de-
spite the sanctions, according to 
estimates from oil industry con-
sultants and analysts. But they re-
mained well below the 2.5 million 
bpd shipped before sanctions were 
reintroduced.

Iran’s oil production back to pre-sanction level: oil min.



The governor of the Central Bank of 
Iran (CBI) announced the bank’s se-
rious and firm support to the knowl-
edge-based companies.
Ali Saleh-Abadi made the remarks 
in line with the slogan of the pres-
ent Iranian calendar year 1401 (be-
gan on March 21), which is named 
“Production: Knowledge-Based and 
Job-Creating” by Leader of Islam-
ic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei.
Referring to the role of knowl-
edge-based products in the national 
economy and the serious support of 
the banking network in this area, he 
said: “By allocating targeted credits 

to economic sectors, it is possible 
to provide prosperity for production 
and sustainable employment.”
The CBI governor further noted that 
production chain financing is a suc-
cessful tool for boosting production, 
adding, “It should be also considered 
that the allocation of targeted credits 
can also lead to a boom in produc-
tion. In explaining this point, I must 
say that we started the production 
chain financing category last year, so 
that credit instruments can be used 
to move production, and this cate-
gory will be pursued vigorously this 
year as well.”
In early January, Central Bank of 

Iran and Industry, Mining and Trade 
Ministry signed a memorandum of 
understanding (MOU) with seven 
acting banks to collaborate on im-
plementing a supply chain financing 
plan to provide facilities to produc-
tion units across the country.
The MOU was signed in a ceremo-
ny attended by CBI Governor Ali 
Saleh-Abadi, Industry, Mining and 
Trade Minister Reza Fatemi Amin, 
and Finance and Economic Affairs 
Minister Ehsan Khandouzi.
Under the framework of the men-
tioned MOU, CBI and the Industry 
Ministry will cooperate with the 
acting banks to provide facilities to 

production units in various sectors 
including metals, construction, auto-
mobiles, home appliances, machin-
ery, foodstuff, as well as chemical 
and petrochemical industries.
Unlike traditional methods of provid-
ing direct facilities by financial insti-
tutions, supply chain financing is a 
form of financial transaction wherein 
a third party facilitates an exchange 
by financing the supplier on the cus-
tomer’s behalf.
Also, it refers to the techniques and 
practices used by banks and other 
financial institutions to manage the 
capital invested into the supply chain 
and reduce the risk for the parties 
involved
In this method, the production units 
can also receive other credit instru-
ments such as bonds and negotiable 
instruments instead of cash facilities, 
which in addition to reducing the 
need for liquidity, bank resources are 
also directed to productive activities.
Based on the MOU, the plan is going 
to be implemented in a pilot phase 
and then will become fully operation-
al after being finalized.
Speaking in the signing ceremony, 
Saleh-Abadi said the implementation 
of this plan will reduce the non-cur-
rent receivables of banks and it will 
also make it easier to manage liquid-
ity and monitor the appropriate allo-
cation of banking resources.
Fatemi-Amin for his part said at the 
ceremony that with the supply chain 
financing, banks will pay facilities 

based on electronic invoices under 
the framework of the country’s com-
prehensive trade system.
“This makes receiving facilities 
transparent and companies cannot 
get multiple loans for one purpose,” 
he added.
The official noted that this method 
is a very effective work in a financ-
ing process that increases access 
to financial resources and prevents 
the diversion of resources, in other 
words, by implementing this plan, 
manufacturing companies and banks 
will both benefit.
Further in the ceremony, Finance 
Minister Ehsan Khandouzi underlined 
some of his ministry’s programs for 
developing the country’s productive 
sectors, saying: “Our main goal is 
to be able to shorten all the avenues 
that lead the financing of production 
sectors to support manufacturing 
and exporting enterprises so that 
traders and producers are less con-
cerned about financing.”
Measures such as the supply chain 
financing scheme not only help and 
facilitate the financing process but 
also make the relationship between 
producers and the banking network 
more regular, he said.
According to Khandouzi, complet-
ing the financing chain, expanding 
the scope of the chain activities in 
industrial sectors, and completing 
the supporting banking network are 
three steps that should be moni-
tored.

Iran unchanged in FIFA ranking
Iran national football team remained 
unchanged in the FIFA ranking re-
leased on Thursday.
Dragan Skocic’s team, who finished 
first in Group A to confirm their spot 
in the FIFA World Cup Qatar 2022, 
are 21st in the ranking.
Japan and Korea Republic main-

tained their positions as Asia’s sec-
ond and third best teams at 23rd and 
29th respectively.
Brazil are now in the first place, fol-
lowed by Belgium, France, Argentina, 
England, Italy, Spain, Portugal, Mex-
ico, and the Netherlands, making the 
top 10.
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Annual fishery out-
put of 714,000 tons 
targeted
Production of 714,000 tons of 
fishery has been targeted for 
the current Iranian calendar 
year (started on March 21), 
an official with Iran Fisheries 
Organization (IFO) announced.
Morteza Afrasiabi, the acting 
head of the IFO’s fishery de-
velopment department, said 
that of the mentioned figure, 
277,000 tons will be fishes 
bred in cages and 70,000 tons 
will be shrimps.
Achieving the targeted 
714,000 tons of fishery re-
quires infrastructure as well 
as credits and banking facili-
ties, the official added.
Over the past three years, the 
efforts of the Aquatics Produc-
tion and Trade Union of Iran, 
and the non-governmental 
sector have led to the addi-
tion of markets in countries 
such as Oman and Malaysia to 
Iran’s target export markets in 
the field of fishery.
Iran exported 62,500 tons of 
fisheries in the first half of 
the past Iranian calendar year 
(March 21-September 22, 
2021), according to an official 
with the IFO.Isa Golshahi, the 
IFO’s director-general for qual-
ity improvement, processing, 
and market development, said 
that live, frozen and processed 
fisheries and aquatic products 
have been exported to differ-
ent countries in the first six 
months of the previous year.
More than 27,000 tons of fish, 
201 tons of ornamental fish, 
8,900 tons of shrimp, 6,500 
tons of canned fish, 1.1 tons 
of farmed caviar based on the 
country’s customs statistics, 
and two tons of trout baby 
were exported from the coun-
try, the official stated.
Fishery production has in-
creased noticeably in Iran in 
recent years.

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

Export from Ilam 
province increases 
116% in a year
The value of export from Ilam 
province rose 116 percent in 
the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), 
from its preceding year, a pro-
vincial official announced.
Ruhollah Gholami, the direc-
tor-general of the province’s 
customs department, said 
that 2.27 million tons of com-
modities worth over $1b were 
exported from the province in 
the previous year, indicating 
also 121 percent growth in 
terms of weight year on year.
The official named agricultural 
products, stones, ceramics, 
metal products, petrochemi-
cals, iron ore, cement clinker, 
plastic products, glass, vehi-
cles, and car parts as the main 
exported items in the past 
year. As previously announced 
by the head of Islamic Repub-
lic of Iran’s Customs Admin-
istration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil trade rose 38 
percent in the past Iranian cal-
endar year 1400, as compared 
to its previous year.
Alireza Moqadasi put the 
country’s non-oil trade at 162 
million tons worth $100 billion 
in the past year. He said that 
Iran exported 122 million tons 
of non-oil products worth $48 
billion in the previous year, 
which was $14 billion (41 per-
cent) more than the figure for 
its preceding year.

A happy marriage is healthy
Some Secrets of a Happy Marriage

CBI firmly supports knowledge-based firms: governor

By: PARISA JAMADISource: https://www.hypnosisdownloads.com/blog/happy-marriage-secrets
Marriage may seem as old-fashioned 
as sepia tone, but repeated research 
shows that people who remain mar-
ried to one partner are the happiest 
(1) and that married people are sta-
tistically happier and live longer (2) 
than their non-married counterparts. 
Do we even know why some mar-
riages work and some don’t? Fortu-
nately for this article, we do. We now 
know what happy marriages should 
avoid and also what needs to be en-
couraged to make marriages healthi-
er and happier.
Of course no marriage is perfect, but 
many are happy. Happy marriages 
have difficulties, but there is an abid-
ing sense of ‘us’, not just ‘you and 
me’. Follow these strategies (both of 
you) and who knows - maybe you’ll 
be telling me fifty years hence of all 
the health, psychological benefits, 
and happiness you’ve enjoyed.
So first:
1) Be realistic with your relationship 
expectations
Romance is wonderful and seeing 
the best in your partner is a sure 
way to maintain love and intima-
cy. But you are going to have years 
with your spouse, so you need to be 
able to except some imperfections. 
In the first throes of passion, the 
object of our romantic focus may 
seem perfect but then we discover 
their ‘feet of clay’. At this point, for 
the marriage to last we need to see 
beyond personal weaknesses and 
foibles - after all, no one is perfect. 
All marriages need work sometimes; 
expecting it all to be effortless or that 
it ‘should’ always be perfect creates 
disappointment (as unrealistic ex-
pectations always do).
Idealize your partner, by all means - 
but remember they are human.
2) Sorry should not be the hardest 
word
Ever noticed how some people can 
never apologize, never admit they 
were wrong, never say, “Sorry”? 
Yes? Well, those are the ones who 

are much less likely to become or 
stay married
A survey conducted in San Francis-
co (3) found that people who stay 
happily married are twice as likely 
to be able and willing to apologize to 
their partners as divorced or single 
people are. The survey found happily 
married people are 25% more likely 
to apologize first, even if they only 
feel partially to blame. The harder 
divorced and single people found it 
ever to apologize or make concilia-
tory gestures, the more likely they 
were to stay single.
Romance and passion may bring 
couples together, but compromise 
and respect will keep them there. 
Learn to say sorry.
3) Drive those relationship-ruining 
riders out of town
Some couples argue passionately 
but still have a happy marriage. Oth-
ers argue less but when they do, the 
relationship is severely damaged. 
What’s the difference?
It’s not whether you argue but how 
you argue that determines the likeli-
hood that your marriage will survive 
long-term. US psychologist John 
Gottman has spent almost two dec-
ades studying the interaction of cou-
ples. He can now reliably tell (with up 
to 95% accuracy!) which couples are 
destined for relationship breakdown 
and which are likely to stay together 
by listening to the first five minutes 
of a contentious discussion.
Gottman highlights four factors that 
rot relationships. He calls these (dra-
matically) the ‘Four Riders of the 
Apocalypse’. They are:
1. Contempt: Name calling, face pull-
ing, cursing at and insulting your 
partner, and basically behaving as if 
you are revolted is ‘contempt’. Gott-
man and his researchers in Seattle 
(4) found that if this was a regular 
feature in the start-up phase of a 
disagreement, then the relationship’s 
days were very likely to be num-
bered. Women who looked contemp-

tuous whilst their husband was talk-
ing were six times more likely to be 
divorced two years later.
2. Defensiveness: “Why are you 
picking on me? Don’t look at me like 
that! What’s your problem?!”
“But I was just offering you a cup of 
tea!”
Another major predictor of eventual 
relationship breakdown is over-de-
fensiveness. If someone begins yell-
ing as soon as their partner broaches 
a subject and feels overly threatened 
or attacked, and this is a continuing 
and regular feature of the couple’s 
interactions, then the relationship 
is in crisis. Being defensive blocks 
communication and severs intimacy.
3. Don’t criticize but do compliment
Partners who criticize one anoth-
er risk damaging their relationship 
beyond repair... This doesn’t mean 
you should never complain if your 
spouse upsets you, but a criticism is 
much more damaging than a simple 
complaint.
When you criticize, you attack the 
whole person (even if that’s not what 
you mean to do); a complaint is di-
rected at one-off behaviours rather 
than the core identity of the person. 
For example: “You are such a lazy 
£”*tard!” implies they are always 
like that and that it’s a fundamental 
part of who they are. It’s not specific 
or time-limited as is “I thought you 
were being a bit lazy today! That’s 
not like you!”
Some partners feel they are trying to 
‘improve’ their spouse by constant-
ly pointing out what is wrong with 
them. Even if the intention is good, 
the consequences are not. Criticiz-
ing partners publically is humiliating 
(for both partners), but saying nice 
things about them when in company 
is a wonderful thing to do.
People in happy marriages feel ap-
preciated, loved, and respected. 
Remind your spouse of their talents, 
strengths, and what you love and 
like about them much more. No one 

likes to feel they are under constant 
attack.
Rather surprisingly, if even just one 
of these factors or ‘riders’ is present 
regularly in disputes, the outlook for 
the relationship is poor. Does your 
marriage contain any of these ‘rid-
ers’?
And how else can you make your 
marriage happier?
4) Know what not to talk about in 
your marriage
Younger couples often want to ‘dig 
deep’ to unearth all their ‘issues’, to 
be entirely open with one another, 
and to ‘talk everything through’.
But studies of elderly couples who 
have been happily married for dec-
ades show that these couples often 
don’t listen very carefully to what 
the other is saying when expressing 
negative emotion. They also tend to 
ignore their own feelings about the 
relationship unless they consider 
that something absolutely must be 
done. This threshold is set much 
higher than in younger couples.
So the typical advice of agony aunts 
to ‘air issues’ and get ‘everything out 
in the open’ doesn’t, after all, make 
for healthy long-term relationships. 
Agreeing to disagree and knowing 
which subjects to steer clear of is a 
key relationship skill.
5) Work out problems but keep a lid 
on them
Another key factor in arguments 
within relationships that survive is 
the habit of changing the subject 
once the discussion has ‘run its 
course’. This ‘quick shift’ lessens the 
amount of negative emotion experi-
enced and decreases the likelihood 
of later rumination. It also conveys 
the message, “We can argue, and 
still get on with each other.” Thus, 
the argument is contained and does 
not contaminate the whole relation-
ship.
Disagreements need to be ‘one-off 
specials’, not long-running serials. 
But fun is vital, too...

6) Laugh together, stay together
Regularly revisiting romantic times 
from the past and alluding to them in 
conversation - “Wasn’t it wonderful 
when we...” and “Do you remem-
ber...” - is a powerful way of staying 
bonded. But regularly laughing to-
gether may be even more powerful.
According to recent research, cou-
ples who laugh together and regular-
ly reminisce about funny times tend 
to be much more satisfied with their 
relationships (5). Create a reservoir 
of funny times and re-visit them of-
ten. Lack of fun can wilt a marriage 
like a flower denied water.
7) Ensure 5 good times for every bad 
time
According to Dr Gottman, stable mar-
riages need five good interactions for 
every not-so-good one. ‘Good’ could 
mean a loving hug, a fun afternoon 
spent together, or a nice chat about 
a movie, anything positive. A ‘bad’ 
interaction may be a row, disagree-
ment, or disappointment.
So make efforts to keep to the 5/1 
rule. This will work even better if you 
follow the next tip.
8) Can you read (love) maps?
The more you know your partner’s 
tastes, aspirations, whom they like 
and dislike at work, and so on, the 
better ‘love map’ you have. Knowing 
the details of your partner’s inner and 
outer life (whilst allowing for some 
privacy) makes for a stronger bond. 
One woman I worked with didn’t 
know the name of her (underappre-
ciated) husband’s company and one 
husband couldn’t tell me the name of 
their family dog! (Much to his wife’s 
consternation: “He shows no inter-
est!”)
Strengthen and update your love 
maps to better navigate your rela-
tionship.
Living within a happy marriage is one 
way to ensure long-lasting content-
ment for both of you. Follow these 
tips and ask your partner to read 
this, too.



معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه اصفهان از 
حضوری شدن فعالیت های 
آموزشی این دانشگاه، از ۲۰ 

فروردین ماه ۱۴۰۱ خبر داد.
حجت اهلل سعیدی با اعالم این 
خبر، اظهار کرد: کالس های 
دانشجویان  تمام  درسی 
کارشناسی ارشد و دکتری از ۲۰ 
فروردین ۱۴۰۱ و دانشجویان 
کارشناسی ورودی ۱۳۹۸ و 
ماقبل آن از ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ 

به صورت حضوری خواهد بود.
وی افزود: فعالیت های پژوهشی 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
به صورت  فروردین   ۱۴ از 
می شود.  انجام  حضوری 
همچنین بالغ بر ۷۰۰۰ نفر از 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
که دروس نظری دارند و بخشی 
کارشناسی  دانشجویان  از 
که  ورزشی  علوم  دانشکده 
دروس عملی دارند، از ۲۰ 
فرورین حضوری می شوند. 
همچنین از ۲۷ فروردین نیز 
دانشجویان سال سوم و چهارم 
کارشناسی یعنی ورودی های 
۹۸ و ماقبل که بیش از ۵۰۰۰ 
نفر هستند به صورت حضوری 
در دانشگاه مشغول به تحصیل 
می شوند که با این ترتیب باالی 
۷۰ درصد دانشجویان تا پایان 
فروردین حضوری خواهند شد.

معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه اصفهان تاکید 
کرد: الزم است دانشجویان با 
رعایت پروتکل های بهداشتی 
که شامل تزریق دو دوز واکسن 
کرونا برای همه دانشجویان، 
تزریق سه دوز واکسن برای 
دانشجویان متقاضی استفاده از 
خوابگاه، رعایت فاصله مناسب 
فیزیکی و استفاده از ماسک در 
فضای دانشگاه، در کالس های 

خود حضور یابند.
حضور  با  کرد:  تصریح  وی 
دانشجویان، وضعیت بیماری را 
رصد می کنیم و مشکالتی که 
ممکن است در شروع کالس ها 
و  برطرف  را  باشیم  داشته 
ان شااهلل برای بقیه دانشجویان 
که حدود کمتر از ۳۰ درصد 
دانشجویان کارشناسی هستند، 
تصمیم گیری های الزم را انجام 
می دهیم و تالش می کنیم که تا 
اواسط اردیبهشت کالس های 
این عزیزان نیز به صورت حضوری 

برگزار شود.
سعیدی تصریح کرد: استفاده از 
ماسک در محل دانشگاه الزامی 
است و رصد می شود همچنین 
فضای آموزشی از نظر تهویه هوا 
و ضد عفونی کردن کالس ها 
و آزمایشگاه ها در زمان های 
مناسب به صورت روزانه انجام 

خواهد شد.
دانشگاه  آموزش  معاون 
خاطرنشان کرد: کمتر از ۱۰ 
درصد دانشجویان ما خارجی 
هستند که مقرر شده است، 
کالس های این دانشجویان، طی 
دو هفته پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ 
به صورت مجازی برگزار شود اما 
اطالع رسانی کردیم که آنها نیز 
در اسرع وقت به کشور مراجعه 
کنند و در کالس های حضوری 

دانشگاه شرکت کنند.
گفتنی است در حال حاضر 
دانشگاه اصفهان با استفاده از 
توان علمی بیش از ۶۵۰ عضو 
هّیت علمی و تعلیم و تربیت بیش 
از ۱۷۰۰۰ دانشجو به عنوان یکی 
از دانشگاه های جامع و بزرگ 
کشور نقش مهم و اساسی خود را 
در اعتالی فضای علمی، فرهنگی 

و اجتماعی جامعه ایفا می کنند.

معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه اصفهان:

دانشگاه اصفهان از ۲۰ 
فروردین حضوری می شود
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یک استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
گفت: در سناریو خوش بینانه با توافق 
برجام و رفع تحریم ها شاهد معقول 
شــدن ارتباط اقتصاد ایران با دنیا و 
تسهیل سرمایه گذاری و صادرات و 
واردات و همچنین تعامل اقتصاد ایران 
با اقتصاد بین المللی خواهیم بود، اما در 
سناریو بدبینانه اگر تحریم ها برداشته 
نشــود و برجام به نتیجه نرسد، این 

شرایط می تواند تورم زا باشد.
کمیل طیبی در گفت وگو با ایســنا، 
با نگاهی به اقتصاد ایران در سال که 
گذشت، اظهار کرد: باید قبول کنیم 
که اقتصاد ایران بیمــار و هموار در 
شاخص های مختلف دچار مشکل 

است.
وی با بیان اینکه اگرچه به گفته منابع 
رسمی همچون بانک مرکزی، مرکز 
آمار و بانک جهانی در ســال ۱۴۰۰ 
اندکی شاهد رشد اقتصادی بودیم، 
گفت: با این وجود کشور به ویژه طی 
دو سال اخیر همواره با مشکل تورم 

مواجه بود و شدت پیدا کرد.
اســتاد اقتصاد بین الملل دانشــگاه 
اصفهان افزود: طی ســال های اخیر 
و از زمانی که اقتصاد ایران با ریزش 
پول ملی مواجه شد، افزایش نرخ تورم 
خود را نشان داد که سال گذشته آثار 
تورمی به شدت قابل لمس شد و نرخ 
آن در محدوده ۴۰ تــا ۵۰ درصد در 
نوسان بود که شرایط سختی را برای 

مردم ایجاد کرد.
  بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور 

در فقر مطلق به سر می برند
وی با اشاره به گسترش فقر در کشور 
طی سال گذشته، گفت: متاسفانه در 
حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر در 
کشور در فقر مطلق به سر می برند و 
معموالً زمانی که تورم در این سطح 
باشد شــاهد رکود شــدید در بازار 
خواهیم بود و نه تنها از ظرفیت های 
تولیــد اســتفاده نمی شــود، بلکه 
ســرمایه گذاری در کشور نخواهیم 

داشت.
طیبی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران 
در ســال ۱۴۰۰ به شــدت نیازمند 
سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری 
زیربنایی بود که انجام نشــد، افزود: 

این درحالی است که کشور نیازمند 
ساخت پل، جاده، اصالح بنادر و ... بود 
که سال گذشته نه تنها سرمایه گذاری 
داخلی به شدت کاهش یافت، از سوی 
دیگر سرمایه گذاری خارجی نیز به 

واسطه تحریم ها امکان پذیر نبود.
وی با اشــاره بــه تجربه تــورم در 
شاخص های مواد غذایی، اظهار کرد: 
البته با توجه به اینکه مذاکرات برای 
برجام شکل جدیدتری به خود گرفت، 
سال گذشته التهاب بازارهای مالی 
و دارایی که در ســال ۹۹ شاهد آن 

بودیم، در سال ۱۴۰۰ کمتر شد.
  جدی تر شدن مذاکرات برجام، 
ضرب آهنــگ جهش قیمت ها 

را گرفت
اســتاد اقتصاد بین الملل دانشــگاه 
اصفهان بــا بیــان اینکــه اگرچه 
پیش بینی جهش های شدید نرخ ارز و 
ورود آن به کانال ۴۰ و ۵۰ هزار تومان 
می شــد، گفت: اما به دلیل جدی تر 
شدن مذاکرات برجام، ضرب آهنگ 
جهش قیمت ها گرفته شد و امیدواریم 
هر چه زودتر این مذاکرات به نتیجه 
برسد و انتظار می رود در سال جاری 
با سرانجام رسیدن مذاکرات وین و 
برداشته شدن تحریم ها، شاهد ثبات 

نسبی در اقتصاد کشور باشیم.
وی درباره بحران جنــگ اوکراین و 
روسیه، اظهار کرد: این جنگ اثرات 
خود را در میان مدت و بلندمدت در 
اقتصاد دنیا و اقتصاد ایــران به ویژه 
کمبود غالت و واردات گندم بر جای 
خواهد گذاشت و کارشناسان بحران 

کمبود غالت را پیش بینی می کنند.
طیبی با تاکید بر اینکــه اگرچه به 
نتیجه رسیدن مذاکرات برجام برای 
اقتصاد ایران شرط الزم است، اما شرط 
کافی نیست، تصریح کرد: شرط کافی 
این اســت که از فرصت پیش آمده 
سیســتم اقتصادی دولت و فعاالن 
اقتصادی بتوانند استفاده کنند و به 

دنبال جذب سرمایه گذار باشند.
وی با بیان اینکه با ســرمایه گذاری 
خارجــی شــاهد ورود تکنولوژی 
و فناوری خواهیم بــود، گفت: این 
چالش های اصلی اقتصــاد ایران در 
سال ۱۴۰۱ اســت که اگر برجام به 

نتیجه نرسد شاهد شرایط بدتری در 
اقتصاد کشور خواهیم بود.

  اگر برجام به نتیجه نرسد
این اســتاد اقتصاد درباره وضعیت 
اقتصاد ایران در صــورت به نتیجه 
نرسیدن مذاکرات برجام، گفت: این 
سناریوی بدبینانه ای است و اگر توافق 
برجام اتفاق نیفتــد، تحریم ها دیگر 
تحریم های آمریکا علیه ایران نخواهد 
بود، بلکه تحریم های بین المللی است 
و تمام کشــورها ملزم به رعایت آن 

هستند.
وی توضیح داد: تجربه نشــان داده 
زمانی که پرونده ایران به شــورای 
امنیت رفت و تحریم ها به رسمیت 
شناخته شــد، تمام کشــورها در 
تحریم ها دخیل بودنــد و اگر برجام 
تحقق نیابد شدت تحریم ها به افزایش 
خواهد یافت و انتظارات نســبت به 
آینده اقتصاد کشور منفی می شود و 
در ادامه بخش های صنعت، خدمات 
و ... دچار مشکل می شوند در حالیکه 

کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد.
طیبی ادامه داد: اگــر برجام محقق 
نشــود، نرخ تورم حتی اگر افزایش 
نیابد، کاهشی نخواهد شد، البته نرخ 

آن قابل پیش بینی نیست.
  اگر برجام به نتیجه برسد

وی همچنین گفت: اما اگر برجام به 
نتیجه برسد و تحریم ها برداشته شود و 

فضای مناسبی برای فعاالن اقتصادی 
ایجاد می شود و به طور قطع در فضای 
بدون تحریم شرکای تجاری بیشتری 
خواهیم داشــت و ارتباطات مالی و 

روابط بانکی برقرار می شود.
اســتاد اقتصاد بین الملل دانشــگاه 
اصفهان تاکید کرد: باید توجه کنیم در 
شرط کافی برداشته شدن تحریم ها، 
باید به درستی از فرصت ها استفاده 
کنیم و با ایجاد تعامــل بین بخش 
خصوصی و دولتی شاهد میدان دادن 
به بخش خصوصی باشیم تا بتوانیم 
برنامه های استراتژیک را پیاده کنیم.

  حذف ارز ۴۲۰۰ و کوتاه کردن 
دست رانت خواران

وی همچنین به حــذف ارز ۴۲۰۰ 
اقتصاد کشور از بودجه کشور در سال 
جاری اشــاره کرد و توضیح داد: در 
مجموع حــذف ارز ترجیحی تورم زا 
نیست و برعکس زمانی که ارز ۴۲۰۰ 
در اقتصاد باشــد همچنان شــاهد 
فرصت های رانتی در اقتصاد کشور 
هســتیم، اما حذف این ارز به منزله 
کوتاه کردن دســت رانت خواران از 

اقتصاد است.
این اســتاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
گفت: در شــرایط که سیستم چند 
نرخی ارز وجود دارد شاهد شکاف بازار 
و قیمت ها بین ارز رسمی و نیمایی 
هستیم، بنابراین با حذف ارز ترجیحی 

و با وجود افزایش هزینه های کاالهای 
اساسی، منابعی که صرف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی می شد در کشور آزاد می شود 
که می تواند پشــتیبان بخش های 
مصرفی و تولیدی باشد که هزینه های 
افزایش قیمت ها تأمین مالی و جبران 

خواهد شد.
  پیش بینی نرخ تورم در سال جدید

وی همچنیــن با پیش بینــی تورم 
کشور در سال جاری، گفت: نمی توان 
پیش بینی عدد دقیقی را کنیم اما اگر 
تحریم ها برداشته شود، نرخ تورم به 
کانال های پایین تر می رسد و دیگر 
تــورم ۴۰ درصد و باالتــر را تجربه 
نمی کنیم و شاید تورم وارد کانال ۲۰ 

درصد شود.
طیبی با اشــاره به وضعیت اقتصاد 
ایــران در ســال ۱۴۰۱، گفت: در 
سناریو خوش بینانه با توافق برجام 
و رفع تحریم ها شاهد معقول شدن 
ارتباط اقتصاد ایران با دنیا و تسهیل 
سرمایه گذاری و صادرات و واردات 
و همچنین تعامــل اقتصاد ایران با 
اقتصاد بین المللی خواهیم بود، اما 
در ســناریو بدبینانه اگر تحریم ها 
برداشته نشــود و برجام به نتیجه 
نرسد که البته این سناریو را ضعیف 
می دانم، این شرایط می تواند تورم زا 
باشد و شاهد جهش قیمتی در بازار 

دارایی و ... خواهیم بود.

اخبار اصفهــان:   مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: ایجاد زیست بوم دانش بنیان یک ضرورت است 
و فوالد مبارکه آماده است تا مثل همیشه از عرصه های 

دانش بنیان حمایت کند.

۰6
ــار  ــوه و تره ب ــن می ــازمان میادی ــل س ــان: مدیرعام ــار اصفه اخب
و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان از اجــرای 
ــا ۱۵ رمضــان  ــعبان ت ــد« از ۱۵ ش ــبد خری ــود س ــدد ش ــرح »ع ط
در بازارهــای روز کوثــر شــهر اصفهــان خبــر داد. امیرحســین 
ــبد  ــود س ــدد ش ــرح »ع ــاس ط ــر اس ــرد: ب ــار ک ــور اظه ماه آورپ
خریــد« از ۱۵ شــعبان تــا ۱۵ رمضــان در بازارهــای روز کوثــر، قرعه 
ــادل ســبد  ــه مع ــد قرع ــه قی ــد از آن ب کشــی انجــام می شــود و بع

خریــد شــهروندانی کــه در قرعه کشــی انتخــاب شــده اند، بــه نیابت 
از آنهــا بــه نیازمنــدان اهــدا می شــود. او احــداث بازارهــای روز کوثر 
ــه شــهروندان و تســهیل دسترســی  ــر خدمت رســانی ب ــالوه ب را ع
ــه  ــا کیفیــت در مناطــق مختلــف شــهری، منجــر ب بــه کاالهــای ب
کاهــش ســفرهای درون شــهری دانســت و تاکیــد کــرد: بازارهــای 
روز کوثــر بــه عنــوان برنــد شــهرداری اصفهــان در راســتای توزیــع 
مــواد غذایــی و جلــب رضایــت شــهروندان راه اندازی شــده اســت و 

رســالت ســازمان میادین و ســاماندهی مشــاغل شهری شــهرداری 
اصفهــان، صیانــت از ایــن بازارهاســت، از ایــن رو برنامه ریــزی شــده 
ــی  ــی شــاهد تحوالت ــا در خصــوص مباحــث کمــی و کیف اســت ت
در بازارهــای روز کوثــر باشــیم. گفتنــی اســت طــرح »عــدد 
ــر، در راســتای رســالت  ــای روز کوث ــد« در بازاره شــود ســبد خری
ــه،  ــدان جامع ــه نیازمن ــر در کمــک ب ــی بازارهــای روز کوث اجتماع

انجــام می شــود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای طرح »عدد شود سبد 
خرید« در بازارهای روز کوثر

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

محمدیاســر طیب نیــا مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در 
دیــدار بــا رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان و جمعــی از 
مدیــران شــرکت های دانش بنیــان بــا تأکیــد بــر ضــرورت شناســایی 
توانمنــدی شــرکت های دانش بنیــان بــرای ایجــاد زیســت بوم 
ــرکت های  ــه از ش ــوالد مبارک ــت ف ــرد: حمای ــار ک ــان اظه دانش بنی
ــوان پیشــران صنعــت منجــر خواهــد شــد کــه  ــه عن ــان ب دانش بنی

ــد. دیگــر صنایــع کشــور نیــز در ایــن مســیر قــرار گیرن

  ایجــاد مرکــز نــوآوری و فنــاوری و اهــداف دیگر از ســال 
گذشــته در دســتور کار است

وی افــزود: ایجــاد مرکــز نــوآوری و فنــاوری و اهــداف دیگــر از ســال 
ــن  ــال ای ــذاری امس ــا نام گ ــه و ب ــرار گرفت ــتور کار ق ــته در دس گذش

ــد. ــد ش ــری خواه ــر پیگی موضــوع بســیار جدی ت
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: مجموعه های 
دانــش بنیــان مرکــز تجمــع نیروهــای دانش بنیانی اســت کــه ارزش 
ــی درصــد  ــد. در بســیاری از کشــورهای غرب ــاد می کنن ــزوده ایج اف
ــان ایجــاد  ــای دانش بنی ــزوده خــود را از فعالیت ه ــادی از ارزش اف زی
ــوآوری  ــه اکوسیســتم ن ــد ک ــی افت ــی م ــاق وقت ــن اتف ــد. ای می کنن
ایجــاد شــده و ایــن موضــوع بــا داشــتن نقشــه دانش بنیــان و 

پیاده ســازی درســت آن انجــام می شــود.

  ضرورت هم افزایی برای طراحی زیست بوم های دانش بنیان
وی اذعــان داشــت: بایــد بــا هم افزایی هــا در ایــن اتفــاق رقــم بخــورد 
ــدی دارد.  ــی کلی ــه نقش ــن عرص ــوع در ای ــه در مجم ــوالد مبارک و ف
بســیاری از مســائل در زمینــه علمــی و دانش بنیانــی هــم بــه صورت 
مســتقیم و هــم بــه صــورت غیرمســتقیم بــا صنعــت ارتبــاط دارنــد 

ــد. ــم، ضــرورت طراحــی زیســت بوم را نشــان می ده ــن مه ــه ای ک
ــه  ــت ب ــی درس ــد نگاه ــتا بای ــن راس ــرد: در ای ــح ک ــا تصری طیب نی
مســائل داشــت و بــه همیــن علــت فــوالد مبارکــه در تــالش اســت 
ــه حــل مشــکالت  ــا وارد عرصه هــای جدیــد کســب و کار شــده و ب ت

ــردازد. ــا بپ ــن عرصه ه ــتان در ای ــور و اس کش
وی عنــوان داشــت: خســارتی کــه فــوالد مبارکــه در محدودیت های 
انــرژی داشــته خســارتی جبران ناپذیــر بــوده و همــکاری در عرصــه 
دانش بنیــان می توانــد بهینه ســازی مصــرف انــرژی و افزایــش 
بهــره وری را بــه همــراه داشــته باشــد و فــوالد مبارکــه آمــاده 

ــت. ــه اس ــن عرص ــان در ای ــرکت های دانش بنی ــا ش ــکاری ب هم

ــای  ــت از فعالیت ه ــرای حمای ــه ب ــوالد مبارک ــی ف   آمادگ
دانش بنیــان

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه متذکر شــد: حضور مدیــران فوالد 
مبارکــه در چنین جلســاتی نشــان دهنده آمادگــی این شــرکت برای 
ــن  ــم در ای ــا بتوانی ــوده ت ــان ب ــش بنی ــای دان ــت از فعالیت ه حمای
زمینــه مســیر خوبی را طــی نمــوده و اهــداف بزرگــی را دنبــال کنیم.

ــان کــرد: اصفهــان یکــی از قطب هــای مهــم صنعــت کشــور  وی بی
ــز  ــان نی ــزرگ دانش بنی ــب ب ــه قط ــن ب ــر ای ــالوه ب ــد ع ــت و بای اس
ــت  ــع در جه ــعه صنای ــا توس ــوع ب ــن موض ــه ای ــود ک ــل ش تبدی

دانش بنیــان شــدن انجــام شــود.
ــروی  ــان نی ــرد: اصفه ــد ک ــه تاکی ــوالد مبارک ــل شــرکت ف مدیرعام
دانشــی زیــادی را پــرورش داده و ایــن موضــوع امتیــازی مهــم بــرای 
اســتان اســت ولــی از ایــن پتانســیل بایــد بیشــتر اســتفاده کنیــم تــا 

بتوانیــم توســعه بیشــتری را در زمینــه دانــش بنیــان رقــم بزنیــم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــه همــراه جمعــی از معاونیــن و مدیــران 
ــرکت های  ــای ش ــایی توانمندی ه ــور شناس ــه منظ ــرکت، ب ــن ش ای
ــهرک  ــتقر در ش ــرکت های مس ــن ش ــدادی از ای ــان، از تع دانش بنی

علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، بازدیــد بــه عمــل آورد.

گزارش ویژه

 مدیرعامل فوالد مبارکه دردیدار با رئیس شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان تأکید کرد؛

لزوم برنامه ریزی دقیق برای 
ایجاد زیست بوم های فناوری

اقتصاد استان

در گفت وگو با استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان مطرح شد؛

برجام و دو سناریو پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱

ایرج رخصتی سرپرســت مدیریــت عامل 
ذوب آهــن اصفهــان ضمن بازدیــد عیدانه 
خود از دیســپاچر و هماهنگ کنندگان کل 
خطوط تولید شــرکت در جلسه ای به همراه 
مهرداد توالئیان معاون بهره برداری و محسن 
سلطانی مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید در 
جریان مراحل اجرایی پروژه مهم و تاثیرگذار 
جمــع آوری داده و کنتــرل نظارتی خطوط 

تولید شرکت )اسکادا( قرار گرفت.
وی در این دیدار بر لزوم تسریع پروژه تکمیل 
فرایند ثبت وهوشمندسازی داده های کنترلی 
در ذوب آهن اصفهان علی الخصوص خطوط 
تولید بــا علم و تجهیزات مــدرن و عملیاتی 
کردن پروژه های زیرســاختی و دانش بنیان 
در این شــرکت بزرگ صنعتــی تاکید کرد 
و گفــت: ذوب آهن اصفهان بــه عنوان مادر 
صنعت کشــور با قدمتی بیش از نیم قرن از 
مدرن ترین و پیشــرفته ترین دســتگاه ها و 
خطوط تولیدی دنیا استفاده می کند و با تکیه 
برتجربه مهندسان و متخصصان داخلی، خود 
را با علم روز دنیا به روزرسانی کرده است واین 

فرایند مستمر وادامه دارد.
رخصتی در ادامه افزود: سیستم جمع آوری 
داده و کنترل نظارتی خطوط تولید شرکت 
)اســکادا( از ســال ۱۳۹۸ شــروع شده و 
طبق گراف و زمانبنــدی، در حال تکمیل و 
پیاده سازی می باشــد که با اجرای کامل آن 
امکان مدیریت بیشــتری برمنابع ومصارف 

مختلف برای ما فراهم خواهد شد.
 این شرکت با پیشینه ای پنجاه ساله با تکیه 
بر توان داخلی خود، تکنولوژی روز دنیا را در 

اختیار دارد.
 فرهنــگ فنــی و صنعــت کشــور مدیون 
مهندســان و متخصصان ذوب آهن اصفهان 

است.
معاون بهره برداری شرکت نیز ضمن توضیح 
شرایط موجود و تشریح ضرورت اجرای پروژه 
اسکادا در خطوط تولید و بهره برداری جهت 
به روز نمودن تجهیزات قبلــی و ایجاد یک 
سیستم جامع گردآوری داده های بخش های 

تولیدی و مدیریت دقیق و مؤثر آن گفت:
با توجه به سرعت پایین و عدم شمول امکان 

انتقــال اطالعات میدانی بــه منظور کنترل 
و مدیریت پارامترهای مؤثــر بر بهره برداری 
بهینــه و تولید مســتمر و اقتصــادی، این 
معاونت بر آن شــد تا با بهره گیری از دانش 
روز و تکنولوژی پیشــرفته اقــدام به تعریف 
پروژه های اسکادا در اغلب واحدهای تولیدی 

و پشتیبانی نماید.
توالییان افزود: علیرغــم محدودیت مالی و 
تحریم های موجود و بــا تکیه بر توان تجربی 
و علمی کارکنان معاونــت بهره برداری، این 
پروژه ها در حال اجرا می باشد که امید است 
با حمایت بیشــتر در آینــده خیلی نزدیک 

بهره برداری و مورد استفاده قرار گیرد.
 از مزایای اجــرای پروژه های فــوق امکان 
مدیریت منابع انرژی نظیــر آب، برق، گاز و 
بخار و تولید اقتصادی واحدهای بهره برداری 
و امــکان تهیــه گزارشــات مختلــف روی 
فرآیندهــای تولیــدی به منظــور تحلیل و 

مدیریت اقتصادی و فنی می باشد.
محسن سلطانی مدیر امور فنی و برنامه ریزی 
تولید شرکت نیز گفت: با توجه به گستردگی 

شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان و لزوم 
کنترل و نظارت بر کلیه اطالعات و داده های 
بخش های مختلف بهره بــرداری و مدیریت 
مؤثر داده های فوق، نظر به اینکه این داده ها با 
سیستم های آنالوگ قدیمی انجام می گردید 
و از طرفــی با توجــه به لزوم به روزرســانی 
تجهیزات فوق جهت باال رفتن سرعت، دقت 
و ایمنی کار پروژه های اسکادا یا همان سامانه 
سرپرســتی و گردآوری داده در بخش های 
مختلف تعریف و طراحــی گردیده و در حال 
انجام می باشد که پس از اتمام کلیه پروژه ها و 
یکپارچه شدن آن می توان به صورت جامع بر 
پارامترهای کلیدی بخش های مهم تولیدی 
نظارت و کنترل داشته و مدیریت دقیق تری 

اجرا نمود.
الزم بــه ذکر می باشــد که کلیــه اقدامات 
انجام گرفته در این راســتا با تکیه بر دانش و 
توانمندی های پرسنل سختکوش بهره برداری 
ذوب آهن اصفهان در حال انجام می باشــد 
و ان شــاهلل در آینده نزدیک شــاهد تکمیل 

پروژه های فوق خواهیم بود.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

غنای دانش و توان فنی ذوب آهن پشتوانه ستودنی صنعت و کشور



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: تاکنون مشکلی در وضعیت مرغ نداشــتیم و آمار کشتارها 

مطلوب و قابل توجه است.
حسین ایراندوست درباره وضعیت قیمت مرغ در روزهای اخیر در 
استان اصفهان، اظهار کرد: باتوجه به اینکه قبل از عید در اصفهان 
مرغ فراوان شد، استانداری درخواســت کرد که در استان قیمت 
مصوب را کاهش دهیم که ما ۳۱ هزار تومان را به ۲۹ هزار و ۵۰۰ 
تومان رساندیم و با اتحادیه گوشت ســفید و انجمن کشتارگاه ها 
جلسه ای گذاشتیم و از آن ها خواستیم به نسبتی سود را کم کنند 

و مرغ را ارزان کنند.
وی با اشاره به اینکه در این راستا برای عید قیمت مصوب مرغ در 
اصفهان کاهش پیدا کرد، گفت: از چندی پیش که در کشور تقاضای 

مرغ افزایش یافت نگران بودیم که چون گوشــت مرغ و مرغ زنده 
اصفهان از همه جا ارزان تر است از استان خارج شود و قاچاق صورت 
بگیرد؛ بنابراین از ســتاد تنظیم بازار استان درخواست کردیم که 
قیمت به مصوب کشــوری بازگردد که با استان های دیگر اختالف 

آنچنانی نداشته باشیم.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
افزود: به این دلیل از هشــتم فروردین ماه قیمت مرغ اســتان به 

مصوب کشوری بازگشت.
به گزارش ایســنا و به نقل از جهاد کشــاورزی اصفهان، به گفته 
ایراندوست تا این لحظه مشــکلی در وضعیت مرغ نداشتیم و آمار 
کشتارها مطلوب و قابل توجه است و پیش بینی برای روزهای آینده 
هم به طوری است که مرغ به شدت افزایش خواهدیافت و هم زمان 

با توزیع حدود ۵ هزار تن گوشــت مرغ منجمد، به شهرســتان ها 
اطالع رسانی شده است تا مقدار گوشــت مورد نیاز را اعالم کنند 

و مرغ منجمد با قیمت ۲۰ هزار تومان در اختیار آن ها قرار گیرد.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که فراوانی مرغ منجمد و گرم را 

برای ایام پایانی عید و ماه رمضان به حداکثر برسانیم.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
درباره برنامه ریزی برای توزیع مرغ در روز طبیعت، گفت: به تمام 
مدیریت شهرستان ها اعالم شده اســت که مرغ های باالی ۴۵ روز 
باید به کشتارگاه ها فرستاده شود و همچنین لیست مرغداری را در 
اختیار شهرستان ها قرار دادیم که کنترل کنند و به تمام مرغداران 
اطالع دهند که اگر سن مرغ باالی ۴۵ روز و وزن آن باالی ۲ کیلو و 

۴۰۰ گرم است اجازه توقف بیش از این را ندارند.
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اقتصاد نوین
معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 

اعالم کرد؛

 دالیل افزایش قیمت 
مرغ در اصفهان

رییـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان 
گفـت: الزم اسـت کـه شـرکت واحـد 
اتوبوسـرانی شـهرداری ایـن کالنشـهر 
امکانـات، خدمات و ظرفیت نـاوگان خود را 
به شـرایط قبل از کرونا برگردانـد و افزایش 

دهـد.
محمـد نورصالحـی در جلسـه شـورای 
اسالمی شـهر اصفهان افزود: شـرکت واحد 
اتوبوسـرانی بایـد بخشـی از اتوبوس هـای 
خود را بازسـازی کند و به چرخـه مدیریت 
شـهری بیـاورد زیـرا مـردم از خدمـات 

اتوبوسـرانی راضـی نیسـتند.
وی افـزود: سـال ۹۶، اصفهـان یک هـزار و 
۲۰۰ دسـتگاه اتوبـوس بـا عمر چهار سـال 
داشـت و اما اکنـون حـدود ۷۰۰ اتوبوس با 
میانگیـن ۱۰ سـال بـه شـهروندان خدمت 

می کننـد کـه ناکافی اسـت.

رییس شـورای شـهر اصفهان تصریـح کرد: 
با همـت شـهرداری و شـورای شـهر حدود 
۱۷۰ دسـتگاه اتوبـوس جدیـد خریـداری 
شـده اسـت کـه امسـال بـه نـاوگان اضافه 
مـی شـودو اکنـون بـرای جبـران کمبـود 
حمل و نقـل عمومـی بازسـازی اتوبوس ها 

الزم اسـت.
وی درادامـه بـه حضور مسـافران نـوروزی 
بـا فروکـش کـردن ویـروس کرونـا اشـاره 
و گفـت: اصفهـان میزبـان گردشـگران 
زیـاد بودکـه البتـه نقاط ضعـف، کمبـود و 
نارسـایی دیده شـد کـه فراهـم کـردن زیر 
سـاخت ها در سـال آینـده ضـروری اسـت.

افزایـش  داشـت:  بیـان  نورصالحـی 
سرویس های بهداشـتی، توسـعه باغ فدک 
با همکاری اوقـاف، نظـارت و کنترل پلیس 
راهـور در هسـته مرکزی شـهر، تشـویق و 

شناسـایی سـرمایه گـذاران و اسـتفاده از 
خانه هـای قدیمـی از جمله پیشـنهادهای 

افزایـش زیـر سـاخت شـهری اسـت.
رییـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان با 
اشـاره بـه حجـم بیـکاری قشـر تحصیـل 
کـرده و نخبگان تاکیـد کرد: باید بـا اهتمام 
بیشـتری توجه بـه تولیـد دانش بنیـان در 
کشـور کلید بخورد و طبق اعالم مسـووالن 
حدود هفـت هـزار شـرکت دانـش بنیان و 
نیز ۳۰۰ هـزار اشـتغال مواجه هسـتیم که 

این ظرفیـت بایـد دوبرابر شـود.
وی اضافه کرد: اصفهان بیـش از ۱۰ درصد 
شـرکت های دانـش بنیـان و نخبـگان 
کشـوری را در خود جـای داده اسـت و باید 
بستر سازی بیشـتری انجام شـود و شورای 
شـهر رایزنی هایـی را آغاز کـرده اسـت تا با 
بسـیج امکانـات نقـش خـود را با دعـوت از 
مسووالن کشـوری در حوزه معاونت علمی 

ایفـا کنند.
 احیـای بافـت فرسـوده نیـاز بـه 

دارد شـاخص 
 عباس حـاج رسـولی ها عضو دیگر شـورای 
اسالمی شـهر اصفهان در ادامه این نشست 
گفـت: برخـی از خیابان هـای شـهری باید 
خیلـی سـال پیـش بـاز می شـد امـا دیـده 
می شـود کـه هنـوز معابـر آن باز نشـده که 

همـت مدیریـت شـهری را می طلبد.
وی افـزود: در دوره هـای قبـل شـورای 
اسـالمی شـهر ۴۰ شـاخص برای مدیریت 
شـهری مشـخص کرده بود اما امروزه دیده 
می شـود که به جـای پیشـرفت پسـرفت و 
سکون در بخشـی از آن دیده می شـود و به 
عقب برگشـته ایم که نمونه بازر آن توسـعه 

نیافتـن ناوگان اتوبوسـرانی اسـت.
حـاج رسـولی ها همچنیـن بـه اهمیـت 
احیـای بافـت فرسـوده پرداخـت و بیـان 
داشـت: بـرای احیـای بافـت فرسـوده باید 
شـاخص داشـته باشـیم کـه بـه دلیـل 
نداشـتن ایـن شـاخص پیشـرفت سـریع 
و چندانـی در بافـت فرسـوده اصفهـان رخ 

نـداده اسـت.
وی در پایـان اضافـه کـرد: دسـتگاه های 
نشـان دهنـده شـاخص آلودگـی هـوای 
اصفهان غیـر فعال اسـت در حالی کـه باید 
فعـال باشـد تـا مسـووالن متوجـه نقصان 
باشـند چـرا کـه بخشـی از آلودگـی هـوا 
مربـوط بـه خودروهـای فرسـوده دولتی و 

توبوس هاسـت. ا
احمـد شـریعتی عضـو شـورای اسـالمی 
شـهر اصفهـان نیـز اظهار داشـت: شـورای 
شـهر بایـد بـرای حفـظ فضای سـبز شـهر 
و رفع و کاهـش آلودگـی هـوای اصفهان از 
شـرکت های دانش بنیان دعوت کنـد تا در 
صحن علنی حاضـر و به این امـور بپردازند.

وی با اشـاره به اینکـه شـهرداری در بخش 
نیروهـای انسـانی مدیریـت شـهری دچار 
مشکل اسـت، افزود: بسـیاری از کارمندان 
شـهرداری بـا توجه بـه سـواد و تخصص در 
جایـگاه خـود نیسـتند کـه انتظار مـی رود 
شـهرداری در این زمینه شـفافیت داشـته 

باشـد.
در صحـن علنـی شـورای شـهر اصفهـان 
موضـوع نامگـذاری خیابان هـا و معابـر و 
نیـز تعییـن تکلیـف برخـی از خیابان هایی 
که به نـام صنایع دسـتی نـام گذاری شـده 

اسـت مـورد مشـورت قـرار گرفت.

رییس شورای اسالمی اصفهان خواستار شد:

افزایش خدمات اتوبوسرانی در این کالنشهر
ضیافت رمضان در شبکه اصفهان برپاست؛

فرهنگی تر شدِن معنوی ترین ضیافت
اخبار اصفهان: شبکه اصفهان از اول ماه رمضان برنامه های »نیک شهر ضیافت 
ویژه افطار« و »بهشت اجابت ویژه سحر« را جهت ایجاد فضای معنوی و پر نشاط 

برای مخاطبان تهیه و پخش می کند.
همزمان با ماه مبارک رمضان ویژه برنامه های متنوع رادیویی و تلویزیونی در زمان 
افطار و سحر و همچنین پوشش مناسبتهای ایام شهادت امیرالمؤمنین حضرت 
علی علیه السالم، میالد امام حسن مجتبی، طرح اکرام و تکریم خیرین، پخش 
تالوت و تفسیر قرآن کریم جهت تقویت ارزش های دینی شیعیان و نیز پوشش 
تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس در مرکز اصفهان تدارک دیده شده است. 
بر این اساس در معاونت سیما، ویژه برنامه »یک شهر ضیافت« به صورت زنده به 
تعداد ۳۰ برنامه و هر برنامه به مدت ۹۰ دقیقه با همکاری دادگستری کل استان، 
دادستانی، اداره کل زندان ها، ستاد دیه استان و عموم مردم نوع دوست اصفهان به 
تهیه کنندگی حسین حقیقت تولید و به احکام و مناسک اجتماعی ماه رمضان، 
اهمیت روزه داری، امربه معروف و نهی از منکر و آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و 
کمک به خانواده زندانیان نیازمند می پردازد. ویژه برنامه »بهشت اجابت« نیز در ۳۰ 
برنامه و هر برنامه به مدت ۹۰ دقیقه به تهیه کنندگی محمد ربانی در هنگام سحر 
با حضور کارشناس دینی به پیرامون موضوعات اهمیت سحرخیزی و عبادت در 
سحر، احکام و مناسک اجتماعی ماه رمضان، اخالق مداری و سبک زندگی اهل 
بیت )ع( و ارتباط زنده با کربال می پردازد. برنامه »جزء خوانی قرآن« به صورت زنده 
به تهیه کنندگی رضا نریمانی هر روز بعدازظهر از امامزاده نرمی به مدت ۶۰ دقیقه 
پخش می شود. همچنین شبکه اصفهان در ایام ماه مبارک رمضان عالوه بر پخش 
فیلم و سریال های متناسب این ماه، مراسم قرائت دعای ابوحمزه، مراسم احیاء و 
دعای جوشن کبیر و راهپیمایی روز قدس را پخش می کند. درحوزه معاونت صدای 
مرکز اصفهان عالوه بر پخش ترتیل قرآن و جزء خوانی در دو نوبت صبح و عصر هر 
نوبت به مدت ۶۰ دقیقه و سخنرانی های مذهبی مرتبط با ماه مبارک رمضان در 
دو نوبت صبح و عصر، دو ویژه برنامه با عنوان های »در بارگاه ملکوت« هنگام سحر 
به مدت ۱۲۰ دقیقه و »دعوت نامه« زمان افطار به مدت ۹۰ دقیقه با بخش های 
متنوع تهیه و پخش می شود. همچنین برنامه زنده »روایت هجران« به مدت ۱۲۰ 
دقیقه ویژه ایام شهادت حضرت علی )ع(، ویژه برنامه روز جهانی قدس به مدت 
۱8۰ دقیقه و برنامه »آینه« با موضوعات ماه مبارک رمضان تولید و پخش می شود.

خبر اول
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دادســتان عمومــی و انقــالب 
اصفهان با اشــاره به بخشــنامه 
دادستان کل کشــور در زمینه 
برخورد با تظاهر به روزه خواری 
گفت: تظاهرکننــدگان به این 
تخلف تحت تعقیب قانونی قرار 
می گیرند. علــی اصفهانی افزود: 
اجرای این بخشنامه در اصفهان 
در دســتور کار کلیه حوزه های 
قضایی قرار گرفته و از آنجایی که 
روزه خواری در مالعام از مصادیق 
فعل حرام بــوده و در قانون جرم 
انگاری شده با متظاهرین برخورد 
می شود. وی با بیان اینکه انجام 
این عمل در مکان های عمومی 
و حتی خودرو ارتکاب در مالعام 
و جرم مشــهود بــوده، از صدور 
دســتور به ضابطان برای اقدام 
قانونی الزم در این زمینه خبر داد.

دادســتان عمومــی و انقــالب 
اصفهــان، همچنین بــه افراد 
و واحدهای صنفــی که ضوابط 
مربوط در مــاه رمضان را رعایت 
نکنند و یــا مبادرت بــه گران 
فروشی یا احتکار کاالهای اساسی 
و مایحتاج عمومی کنند هشدار 

داد.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:
تظاهر به روزه خواری در 

اصفهان تعقیب قانونی دارد

خبرروز

ISFAHAN
N E W S



کسب و کار
دوشنبه، 1۵ فروردین 1۴01| شمـاره 1022

ISFAHAN
N E W S

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

معــاون حمل و نقــل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان اصفهــان گفــت: طی 
روزهــای ۲۵ اســفند ۱۴۰۰ تا 
یازدهم فروردین امسال، میزان 
تردد در راه های اســتان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، ۸۰ 

درصد رشد داشته است.
در  صلواتــی  محمدعلــی 
ــا اشــاره  ــا ایســنا، ب گفت وگــو ب
ــردد در  ــه آخریــن آمارهــای ت ب
محورهــای اســتان اصفهــان 
ــوروزی  ــات ن ــدای تعطی از ابت
تاکنــون، اظهــار کــرد: طــی 
روزهــای ۲۵ اســفند ۱۴۰۰ 
ــال،  ــن امس ــازده فروردی ــا ی ت
۲۴ میلیــون و ۷۷۳ هــزار و 
ــتان  ــای اس ــردد در راه ه ۲۲۴ ت
ثبــت شــده کــه میــزان ترددها 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته، ۸۰ درصــد رشــد 

ــت. ــته اس داش
وی افزود: کل تــردد در راه های 
استان از مجموع ۱۴۰ دستگاه 

ترددشمار ثبت شده است.
معاون حمــل و نقــل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان اصفهان گفــت: در این 
مدت، آمــار خودروهای ورودی 
به محورهای استان یک میلیون 
و ۹۶۰ هــزار و ۷۸۶ خودرو بوده 
که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته 

است.
به گفته صلواتی، طی این مدت 
تعداد وســیله نقلیه خروجی از 
راه های استان یک میلیون و ۹۶۹ 
هزار و ۱۲ بود که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته ۷۷ درصد 

رشد داشته است.
وی افــزود: از ابتــدای ســتاد 
ــون ۱۴.۶ درصــد  ــوروزی تاکن ن
تــردد پاک هــای غیربومــی 
ــوط  ــتان مرب ــای اس در محوره
بــه تهــران بــا ۱۹.۹ درصــد، 
ــارس ۴.۷ درصــد، چهارمحال  ف
و بختیــاری یــا ۳.۹ درصــد، 
خراســان رضــوی بــا ۳.۴ 
ــت همچنین ۴۰  ــد و ... اس درص
درصــد تــردد در راه های اســتان 
ــه پاک هــای داخــل  ــوط ب مرب

ــت. ــان اس ــتان اصفه اس
معــاون حمل و نقــل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان همچنین با اشاره 
بــه محورهای پرتردد اســتان، 
گفت: محور اصفهان-بهارستان 
و بالعکــس، اصفهــان- آزادراه 
اصفهان-زرین شهر )فاورجان( 
و بالعکس، آزادراه قم-کاشــان، 
محور اصفهان-شهرضا )سه راهه 
مبارکه(، اصفهان- زرین شــهر 
)فوالدشــهر(، شهرضا-اصفهان 
)ســه راهه مبارکه( و زرین شهر 

اصفهان )فوالدشهر( است.
وی همچنین اضافه کرد: میزان 
ماندگاری خودروهای غیربومی 
در استان از ابتدای ستاد نوروزی 
۱۴۰۱ تا یازدهــم فروردین ماه، 
بین یک تا دو روز ۱۵ درصد، بین 
دو تا سه روز ۱۱ درصد، بین سه 
تا چهار روز ۸ درصد، بین چهار 
تا پنج روز ۶ درصــد و بین پنج 
تا شش روز ۶ درصد، بین شش 
تا هفت روز ۵ درصد و همچنین 
بین یک تا دو هفتــه ۱۶ درصد 

بوده است.

مفصل وخواندنی از زبان مسافران نوروزی در اصفهان؛

گرانی ها، گله گردشگران نصف جهانی!

به منظور همکاری مشترک شهرک علمی و تحقیقاتی، اتاق بازرگانی 
وانجمن شرکت های دانش بنیان استان و با هدف شناسایی مشکات 
و رفع موانع توسعه اقتصاد دانش بنیان، نشستی با حضور مدیران و 
روسای این ارگان ها و شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا با 
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی 
برگزار شد. در این دیدار علی محمد آقاجان مدیر واحد خدمات به 
اعضاء، تشکل ها و امور دفاتر منطقه ای اتاق بازرگانی اصفهان ضمن 
ابراز خرسندی از نام گذاری سال، تحت عنوان »تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« بر همکاری اتاق در راستای توسعه بازار محصوالت 
دانش بنیان و بازارهای بین المللی تاکید کرد و از آمادگی اتاق 

بازرگانی اصفهان به منظور همکاری در این زمینه خبر داد. همچنین 
حمید مهدوی رئیس پارک شهرک علمی و تحقیقاتی بر لزوم توسعه 

پارک ها و نواحی فناوری تاکید کرد.
فرید نجات بخش رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان 
استان نیز توسعه فناوری و پیوست آن با صنایع را، الزمه توسعه 
اقتصاد دانش بنیان دانست. در ادامه مجید محمدی رییس اداره 
انتقال فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی نیزمشکات فن آوران 
در توسعه اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. در این دیدارمقرر شد، 
جلساتی مستمر در راستای افزایش همکاری های بین شهرک، 
انجمن، اتاق بازرگانی و نماینده مجلس به صورت ماهیانه برگزار شود.

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان
برای کمک به توسعه بازار محصوالت دانش بنیان

حمل و نقل
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معاون حمل و نقل اداره 
کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان:

مسافران چند روز 
در اصفهان اقامت 

داشتند

پس از عبور از ســال های جدال نفس گیر با کرونا 
اکنون در نوروز ۱۴۰۱، نصف جهان میزبان شکوه 
بهارانه گردشگرانی است که از راه های دور و نزدیک 
با عبور از دقایق تلخ و شیرین بر پهنه این ُکهن شهِر 

فیروزه ای اطراق کرده اند.
به گزارش ایرنا، حضور چشمگیر گردشگران نوروزی 
از کران تا کران نصف جهان محسوس و خیابان ها، 
حاشیه بوســتان ها، بازارها و مکان های تاریخی و 
گردشگری اصفهان مملو از جمعیت مسافران است.

میدان نقش جهان، آثار تاریخی، موزه ها و کرانه های 
زاینده رود زیبا که بتازگی جاری شــده است و تا 
۱۰ روز ادامه دارد، قاب هیجان انگیزی از سونامی 
گردشگران است. جلوه ای فرح بخش و نشاط آفرین 
که بار دیگر اصالت اصفهان و مهمان نوازی اهالی این 

ِخطه ُکهن را به منصه ظهور رسانده است.

 گالیه مسافران نوروزی، از ترافیک تا گرانی 
قیمت اسکان

چهره های متبســم مســافران نوروزی و تکاپوی 
دلچســب آنان در گوشه و کنار شــهر، شاید نمود 
آن است که اینجا در شهر موزه جهانی اصفهان به 
آنها خوش می گذرد. همچنانکه شماری از آنان در 
گفت و گو با ایرنا، از سفر به اصفهان و روزهایی که 
در این شهر سپری می کنند رضایت داشتند. این 
گردشگران بر این باورند فضاسازی زیبای نوروزی در 
میادین و قسمت های مختلف شهر، نظافت و تمیزی 
معابر، برنامه ریزی خوب ستادهای نوروزی آموزش و 
پرورش، معماری روح نواز شهری، مکان های تاریخی 
و بازارهای سنتی توانسته ســفر آنان به اصفهان را 

خاطره انگیز کند.
در این میان، مشــکات مختلفی نیــز کام برخی 
گردشگران را تلخ کرده است. یکی از هموطنان که 
از خطه تبریز به اصفهان آمده است، در گفت و گو 
با ایرنا؛ بار ترافیکی محورهای منتهی به اصفهان و 
مسیرهای شهری همچنین مشکل در پیداکردن 
آدرس مکان های مورد نظر را خسته کننده توصیف 
کرد. گردشگر دیگری از کردستان، از وضعیت سی و 
سه پل به عنوان اثر شاخص تاریخی اصفهان ناراحت 
بود و گفت: آب رودخانه زاینده رود که همیشه نماد 
نشاط و سرزندگی اصفهان بوده نسبت به سال های 
قبل بسیار کمتر شده اســت و دالیلی که برای آن 
شــنیدم من را متأثر کرد، امیدوارم مسووالن برای 

نجات رودخانه چاره اندیشی کنند.
از  دیگـــری  گردشـــگر 
 ، ن ســـتا ز خو

ــاغ  ــگری در بـ ــای گردشـ ــتقرار اتوبوس هـ اسـ
ـــت و  ـــر دانس ـــک مؤث ـــش ترافی ـــدک را در کاه ف
افـــزود: خدمـــات و تســـهیات خوبـــی در ایـــن 
ــا  ــود امـ ــافران داده می شـ ــه مسـ ــه بـ مجموعـ
ــاد  ــت زیـ ــه جمعیـ ــه بـ ــا توجـ ــود بـ ــر بـ بهتـ
ــات  ــرای خدمـ ــل، بـ ــن محـ ــافران در ایـ مسـ
ــد. ــری می شـ ــم فکـ ــی هـ ــتی و درمانـ بهداشـ

یکی ازهموطنان کرمانی به گرانی قیمت های منزل و 
مهمانپذیر در سطح شهر اصفهان اشاره کرد.

گردشــگر دیگری نیز به قیمت هر شب ۲ میلیون 
تومان برای اسکان انتقاد کرد و گفت: به دلیل گرانی 

قیمِت اسکان ناگزیر در حاشیه پارک چادر زدیم.
همچنین بانوی دیگری از شهرســتان تربت جام 
خراسان رضوی، هزینه های اسکان شبانه در اصفهان 
را بســیار باال توصیف کرد و افزود: در هوای ســرد 
و شــرایط وزش باد و گرد و خاک مجبور به توقف 
در پارک ها هستیم که برخی از آنها امکانات ساده 
مانند نمازخانه و فضای مسقف هم ندارند. بر اساس 
برنامه ریزی ها و به گفته مسووالن، در نوروزامسال، 
مســافران ابتدا به هتل ها و مهمان پذیرها و سپس 
مدارس دولتی آموزش و پرورش، منازل استیجاری 
شــهروندان، خوابگاه های دانشــجویی و مدارس 
غیرانتفاعی و در نهایت کمپ گردشگری باغ فدک 
معرفی و هدایت می شوند. همچنین از ظرفیت ۱۶ 
ورزشگاه سرپوشیده و مرکز اقامت موقت از جمله 
سالن محل قدیمی نمایشــگاه بین المللی واقع در 
پل شهرستان نیز برای اســکان مسافران نوروزی 

استفاده شده است.

 ثبت بیش از ۷00 هزار اقامت در اصفهان
به گفتــه مدیــرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی اصفهــان، از ۲۵ اســفندماه 
ســال گذشــته تااکنــون بیــش از ســه میلیــون و 
ــتان  ــن اس ــی ای ــن تاریخ ــر از اماک ــزار نف ۹۰۰ ه
بازدیــد کردنــد. علیرضــا ایــزدی در گفــت و 
ــن  ــاغ فی ــو، ب ــزود: کاخ عالیقاپ ــا اف ــا ایرن ــو ب گ
کاشــان و باغ مــوزه، کاخ چهلســتون در ایــن 
مــدت بیشــترین تعــداد بازدیــد را بــه خــود 
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــد. مدی ــاص دادن اختص
ــزود:  ــان اف ــتی اصفه ــع دس ــگری و صنای گردش
تعــداد اقامت های ثبــت شــده در اســتان اصفهان 
ــه  ــن ۱۴۰۱ ب ــن روز فروردی ــان چهارمی ــا پای ت
بیــش از ۷۰۰ هــزار نفــر رســید و میانگیــن اقامت 
ــم  ــدود ۲.۲ ده ــتان ح ــن اس ــگران در ای گردش

ــت. ــبانه روز اس ش
ایزدی افزود: اصفهان جزو سه استان برتر کشور از 
نظر حجم ورودی گردشگر در نوروز امسال است، 
بطوریکه وضعیت ورودی مســافر به 
اصفهان در مقایسه با مدت 
مشابه پیش از 

کرونا بسیار خوب و رو به رشد است.

 اسکان در شــهرهای همجوار اصفهان، 
پیشنهادی برای مسافران

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اصفهـان بـا بیـان اینکه شـرایط و سـلیقه 
مسـافران در انتخاب محـل اقامت متفاوت اسـت، 
افزود: اقامتگاه های ۱۷ گانه تحت نظارت سـازمان 
میـراث فرهنگـی نظیـر هتل هـا، مهمانپذیرهـا، 
خانه هـای بومگـردی ومسـافرخانه ها حـدود ۳۷ 
هزار نفـر در شـبانه روز ظرفیـت اسـکان دارند که 
پیش از نوروز رزرو آناین شـدند و بر همه خدمات 
آنـان، از جملـه قیمت ها نظـارت می شـود. ایزدی 
گفـت: ظرفیـت اسـکان در ایـن محل هـا محدود 
اسـت از این رو گردشـگران می تواند به سـتادهای 
اسـکان نـوروزی آمـوزش و پـرورش، بـاغ فـدک و 
منازل اسـتیجاری که با قیمت کمتر و با مشارکت 
شـهرداری و اتحادیه اصناف برای اسکان مسافران 

پیش بینی شـده اسـت مراجعـه کنند.
وی افزود: پیش بینی ها این بود که همه ظرفیت های 
اسکان در اصفهان تا روز نهم فروردین تکمیل شود 

و این اتفاق افتاد.
به گفته این مسوول، گردشگران می توانند از طریق 
شماره ۱۳۷ ســامانه اطاع رسانی شــهرداری به 

محل های اسکان مناسب خود هدایت شوند.
ایزدی با بیان اینکه بیش از یــک میلیون تردد در 
ورودی های شهرها و استان اصفهان داریم، توصیه 
کرد مسافران با توجه به ورود نزدیک به ۱۰۰ درصدی 

گردشگر به اصفهان، سفر خود را هدفمند کنند.
وی افزود: گردشگران می توانند برای اسکان شبانه 
همچنین با هدف بازدید از مکان های گردشگری 
دیگر به شهرهای نزدیک مرکز استان مانند نایین و 
نطنز نیز مراجعه کنند و درچند روز آینده که اصفهان 
خلوت تر می شود برنامه سفر خود به این کانشهر را 

تکمیل کنند.

 نظارت بر قیمت اقامت در هتل های اصفهان
نوروز امســال تا اکنون، بیش از ۹۵ درصد ظرفیت 
هتل های اصفهان تکمیل شده و استقبال مسافران 

پس از ۲ سال وقفه اپیدمی کرونا خوب بوده است.
این را رییس اتحادیه هتلداران اصفهان به ایرنا گفت 
و افزود: نرخ اقامت ویژه نوروز در هتل های اصفهان 

تغییری نداشته و با همان قیمت های قبلی است.
کریم بیگی با بیان اینکه تا اکنــون تخلفی در این 
زمینه نداشــته ایم، اضافه کرد: قیمت ها از ســوی 
جامعه هتلداران استان نظارت می شود و در معرض 

دید گردشگران است.
وی ادامه داد: بطور طبیعی هزینه اقامت در هتل ها 
با توجه به تورم موجود گران است اما باز هم تاش 

کردیم متعادل شود.
بیگی رعایت پروتکل های بهداشــتی را مهمترین 

اولویت هتلداران اســتان بیان کرد 
خاطــر  و 

نشان کرد: با وجود استقبال خوب مسافران از اقامت 
در هتل ها، خســارت های کرونا به اقتصاد هتل ها 
در سال های گذشــته جبران نخواهد شد، اگر چه 
امیدواریم با استمرار گردشــگری و ورود مسافر به 

استان، این بخش بار دیگر رونق بگیرد.

 فعالیت ۲۴ ساعته اتحادیه امالک اصفهان 
در نوروز

نایب رییس دوم اتحادیه اماک اصفهان نیز در این 
پیوند از فعالیت ۲۴ ساعته اتحادیه اماک اصفهان در 
نوروز با هدف هدایت مسافران به محل های اسکاِن 

تأیید شده خبر داد.
به گفته مسعود احمدی، سه اکیپ گشت خودرویی 
و ۱۰ اکیپ ۲ نفره به صورت پیاده در سطح شهر به 
واحدهای صنفی این بخش با هدف رســیدگی به 
نارضایتی ها و مشکات احتمالی سرکشی می کنند.

 ظرفیت پذیرش ۲۲ هزار نفر مســافر در 
اقامتگاه ها

شمار خانه های استیجاری و سوییت این کانشهر 
برای اسکان مســافران نوروز امسال افزون بر هفت 

هزار باب است.
رســول جهانگیری، رییس اتاق اصناف اصفهان با 
اعام این مطلب به ایرنا، گفت: بــا توجه به پیش 
بینی ها مبنی بر افزایش شمار مســافران نوروزی 
نسبت به ۲ سال گذشته، این تعداد خانه برای اقامت 
در نظر گرفته شده است و احتمال بیشتر شدن آن 

نیز وجود دارد.
وی اضافــه کــرد: هتل هــا و مراکــز اقامتــی 
اصفهــان ظرفیــت پذیــرش ۲۲ هــزار نفــر را دارند 
امــا در ســال های گذشــته اقامــت ۱۵۰ هــزار نفــر 
نیز داشــتیم کــه مــازاد آن در منــازل اســتیجاری 

ــد. اســکان یافتن

 استقرار نیروهای آتش نشانی در محل های 
اسکان نوروزی

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان به ایرنا، گفت: تا اکنون، هفت 
نفر در کمپ اســکان نوروزی فدک اصفهان دچار 
مسمومیت گازگرفتگی شــدند که با اقدام بهنگام 

مانع از فوت آنان شده است.
فرهاد کاوه آهنگران افزود: با وجود تذکرهای فراوان 
برای استفاده نکردن از پیک نیک در داخل چادرها، 
اما برخی از مسافران برای گرمایش محل اسکان خود 

از آن استفاده می کنند.
وی با اشـاره به اسـتقرار ۱۵۰ نیروی آتش نشـانی 

در پـارک فـدک، تصریح کـرد: تا اکنـون بیش 
از ۵۰۰ پیـک نیـک از چادرهـای 

مسـافران خارج شـده 
اسـت.

 احتمال محدودیت تردد در صورت شرایط 
جوی نامناسب

بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی، از عصر روز 
جمعه پنجم فروردین، شرایط ایجاد گرد و خاک و توفان 

لحظه ای در مناطق شرقی استان اصفهان آغاز شد.
به گفته رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان در 
صورت طوالنی شدن زمان گرد و خاک و محدودیت 
دید افقی، محدودیت و ممنوعیت تردد در مناطق 
شرقی این استان اعمال خواهد شد. سرهنگ اصغر زارع 
در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورتیکه با استمرار وضعیت 
گرد و خاک شدید و کاهش دید در جاده ها مواجه 
شویم محدودیت تردد را برای افزایش ضریب ایمنی و 
جلوگیری از صدمه به خودروها و مسافران نوروزی اعمال 
خواهیم کرد. وی به مسافران و رانندگان توصیه کرد در 
صورتیکه هنوز شروع به مسافرت در راههای استان 
اصفهان نکردند، عبور از مناطق شرقی استان اصفهان را 
از برنامه سفر خود حذف کنند و محورهای جایگزین را 

برای تردد انتخاب کنند.
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان اظهار 
داشت: مسافرانی هم که به هر دلیل مجبور به عبور از 
مناطق شرقی استان اصفهان هستند باید هوشیاری و 
جوانب احتیاط الزم را رعایت کنند. زارع افزود: میزان 
تردد در جاده های استان اصفهان، طی این مدت 
نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۷۳ درصد افزایش 
یافته است. نوروز امسال، شهرداری اصفهان نیز اقدام 
به توزیع پرسش نامه آناین بین مسافران به منظور 
بررسی و سنجش کیفیت خدمات مختلف سفر از 
جمله زیرساخت های شهری، امکانات اسکان، خدمات 

حمل ونقل کرده است.
در این نظرسنجی از گردشگران خواسته شده است تا 
درخصوص تجارب سفر به اصفهان، کیفیت محل های 
اسکان، خدمات شهری و دسترسی به امکانات رفاهی و 

تفریحی نظرات خود را بیان کنند.
به گزارش ایرنا، استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و 
اثر تاریخی که یک هزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و 
هفت اثر آن به نام های میدان امام )نقش جهان(، کاخ 
چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع و سه قنات 
به نام های »وزوان«، »مزدآباد « و »مون« که به ثبت 
جهانی رسیده، کانون توجه گردشگران بهویژه در ایام 

نوروز است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسووالن، اصفهان در 
میان کانشهرها توانسته نام خود را در میان رتبه اول تا 

سوم بیشترین جذب مسافر قرار دهد.
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