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معاون پارلمانی رئیس جمهور در بادرود:

منتظر غربی ها نمی مانیم 

9 Incredible 
Luxury Hotels 

With Fewer Than 
20 Rooms
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مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان خبر داد:

رتبه سوم فرودگاه اصفهان در بیشترین پرواز بازگشت حجاج

مدیر گروه هنری زرین اسپادان گفت: »نگاره های 
زرین« عنوان نمایشــگاهی اســت که بــا موضوع 
نگارگری، تذهیــب و گل مرغ از ۲۳ تــا ۲۹ تیرماه 

برگزار می شود.
ســاناز صمصام شــریعت، با اعالم این خبر به ایسنا 
گفت: این نمایشگاه ساعت ۱۷ روز پنجشنبه در گالری 
نقش قلم افتتاح شد و تا چهارشــنبه ۲۹ تیرماه ادامه 

خواهد داشت.
وی افزود: مؤسســه فرهنگی هنری زرین اسپادان 
با هدف حمایت از هنرمندان و حفظ نقاشــی اصیل 
ایرانی، این نمایشگاه را با ۴۲ اثر در قالب تکنیک های 

نگارگری، تذهیب و گل و مرغ برگزار می کند.
صمصام شریعت ادامه داد: آثار ۳۵ نفر از هنرمندان در 
این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در معرض 

دید عموم قرار گرفته است.
کیوریتور این نمایشگاه گفت: هنرمندانی چون افسانه 
رحمانی، افسانه یزدان شناس، الهام صادق فرد، الهام 
صفایی، الهام موسوی، حسنیه محمدی نسب، راحله 
جمالی، راضیه غالمی، رعنا خلیلی، سمیه الســادات 
افشاری، سولماز راشدزاده، شــقایق شیردوانی، شیوا 
نجفی بیرگانی، علی زهتاب، فاطمه اشــجع، فاطمه 
نداف نیا، فریده فراست، کژال ناصری، الله رفیعی، لیال 

مطیع، محبوبه ابراهیمیان، مرضیه توکلی، مریم 
خمیرگیرخیابانی پور، مریــم قلی پور، مریم مختاری، 
مژگان آقاکوچکیان، مهرنوش تابش، مهسا طاهری، 
ندا احمدی، نرگــس نوفلی، نگار نوروزی، نوشــین 
وصال، نیلوفر مشهدی و هدی عالمه امیری و مریم 
رحیمی آثار خود را در نمایشــگاه نگاره های زرین به 

نمایش گذاشته اند.
عالقه مندان جهت تماشای این نمایشگاه می توانند تا 
۲۹ تیرماه به گالری نقش قلم واقع در خیابان چهارباغ 
عباســی، طبقه زیریِن ســرای قزلباش، واحد ۱۲۲ 

مراجعه کنند.

یک پزشـک با بیان اینکـه وبا یک بیمـاری حاد 
گوارشـی اسـت و درمان آن بایـد خیلی سـریع آغاز 
شـود، گفـت: مهم تریـن کار مایـع درمانـی اسـت، 
چـون بیمار بـر اثـر اسـهال، مایعـات و امـالح بدِن 

خـود را از دسـت می دهد.
دکتـر مریـم دلشـاد در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره 
به نگرانـی این روزهـای مردم از شـیوع وبـا، اظهار 
کرد: بـا رعایت اصول بهداشـتی سـاده می توانیم از 

ابتـال به وبـا پیشـگیری کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه وبـا یـک بیمـاری اندمیـک در 
ایران اسـت، گفـت: اولین بـار طغیان یا شـیوع زیاد 
وبا حـدود ۲۰۰ سـال پیـش و در زمان قاجـار اتفاق 
افتـاد، از آن زمان بـه بعد هـم در برخی سـال ها وبا 
از اندمـی بـه اپیدمی تبدیل و خیلی شـایع می شـده 
اسـت. بـا شـروع فصـل تابسـتان هرسـال احتمال 

شـیوع وبا وجـود دارد.
ایـن پزشـک، عامـل ایجاد وبـا را یـک باکتـری به 
نـام ویبریوکلـرا عنـوان کـرد و افـزود: وبا یـا التور، 
بیمـاری دهانی-مدفوعـی یـا فـکال اورال اسـت، 
یعنـی از طریـق دسـت های آلـوده ممکن اسـت از 
مدفوع بـه دهـان منتقل شـود، بـرای همیـن گفته 
می شـود با رعایـت بهداشـت می تـوان به سـادگی 

از ابتـال بـه وبـا پیشـگیری کرد.
وی دربـاره راه هـای ابتـال بـه وبـا گفت: خـوردن 

آب آلـوده غیـر بهداشـتی، خـوردن سـبزی ها و 
میوه هـای غیـر بهداشـتی، غـذای آلـوده، غذاهای 
دریایـی کـه خـوب پختـه نشـده باشـند و یـا آلوده 
باشـند از راه های ابتال به وبا اسـت. وبـا همچنین از 

فردبه فـرد هـم منتقـل می شـود.
دلشـاد با تأکید بر اهمیت شسـت و شـوی دسـت ها 
بعد از رفتن به سـرویس بهداشـتی و قبل از خوردن 
غـذا، افـزود: آبی کـه مصـرف می کنیـد حتمـًا باید 
آب بهداشـتی و تصفیـه شـده باشـد. اگـر در سـفر 
هسـتید دسترسـی به آب سـالم و بهداشـتی ندارید 
و یا در منطقه ای هسـتید که آب سـالم در دسـترس 
نیسـت حتمًا آب قبـل از مصـرف یک دقیقـه کامل 
جوشـانده شـود و اگـر ممکن اسـت کلرزنـی انجام 

دهیـد.
وی با اشـاره به سـفرهای تابسـتانه به مردم توصیه 
کـرد به هیچ وجـه یـخ از بیـرون نخرند چـون معلوم 
نیسـت با آب سـالم و بهداشـتی تهیه شـده باشـد و 
ادامه داد: نوشیدنی های غیربهداشـتی و بسته بندی 
نشـده نخوریـد، غذاهـای غیربهداشـتی و غیـر 
بسـته بندی از دسـت فروش ها نخریـد، سـبزی ها و 
میوه ها را خـوب بشـویید و ضدعفونی کنیـد. ماهی 
و غذاهـای دریایی و صدف هم جزو غذاهایی اسـت 
کـه باعث انتقـال وبا می شـود. مواد غذایـی خارج از 
یخچـال محیط مناسـبی برای رشـد باکتری اسـت 

و بهتر اسـت به جای غـذای بیـرون، از غذاهای 
خانگـی اسـتفاده کنید.

این پزشـک درباره ابتـال به وبـا نیز توضیـح داد: وبا 
یـک اسـهال آبکـی بـرای فـرد ایجـاد می کنـد که 
سـفید رنگ و بد بو اسـت. تعداد دفعـات بیرون روی 
به قـدری زیـاد اسـت کـه فـرد نمی توانـد بشـمارد. 
معمـواًل اسـهال خونـی نیسـت و همـراه بـا آن تب 
دیـده نمی شـود، امـا غرغـر شـکم، اسـتفراغ های 
بـدون حالـت تهـوع و گرفتگـی عضالنـی ممکـن 

اسـت دیده شـود.
وی بـا تأکید بـر اینکـه درمـان وبـا باید خیلـی زود 
آغاز شـود، چـون وبـا یـک بیماری حـاد گوارشـی 
محسـوب می شـود، یـادآور شـد: در قدیم بسـیاری 
از افـراد بـر اثر ابتـال بـه وبا فـوت می کردنـد، چون 
امکانات وجود نداشـت، امـا در حال حاضـر بیماری 
قابـل درمان اسـت. دلشـاد با بیـان اینکه اگـر الزم 
باشـد برای فرد بیمار آزمایش درخواسـت می شـود، 
گفـت: مهم تریـن کار بـرای بیمـار مایـع درمانـی 
اسـت، چون بر اثـر اسـهال، مایعـات و امـالح بدن 
را از دسـت می دهد، همچنین در صورت تشـخیص 

وبـا آنتی بیوتیـک درمانـی انجـام می شـود.
وی تأکید کـرد: به طورکلـی جای نگرانـی در مورد 
وبـا وجـود نـدارد، امـا بایـد بدانیـم وبـا چیسـت و 

راه هـای جلوگیـری و درمـان آن چیسـت.

نمایشگاهی به احترام هنر اصیل ایرانی

یک پزشک خواستار شد:

درمان وبا را جدی بگیرید
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شــکی نیســت کــه نزدیکــی مفهومــی و معنایــی  
ــه ای  ــا دیپلماســی شــهری زمین ــد شــهری ب برن
برای معرفــی کالن شــهرهای کشــور و اســتفاده 
از ظرفیــت آن ها بــرای جذب گردشــگر اســت. در 
واقــع معرفــی اشــراقی شــهرها بــا دو بــال نــور و 
عقــل می توانــد زمینــه توســعه شــهری را فراهــم 
آورد و امــروز دربســیاری از شــهرهای مطــرح دنیا 
موضــوع برنــد شــهری و دیپلماســی آن شــهر بــا 
هــم گــره خــورده و ارتبــاط تنگاتنگی دارنــد. یکی 
ــا  ــالمی ب ــازی اس ــده شهرس ــای عم از تفاوت ه

شهرســازی غربــی بهــره جســتن از ایــن دو بــال 
می باشــد، بــه گونــه ای کــه در غــرب فضــا عمدتًا 
ــک و  ــای خش ــت و زوای ــتطیل اس ــع و مس مرب
شــکننده شــهرها را شــکل داده اند، اما در معماری 
ــوط  ــاس خط ــر اس ــهرها ب ــالمی ش ــی اس ایران
منحنــی بنــا شــده کــه ایــن موضــوع آرامبخــش 
اســت. ایــن در حالی اســت کــه شــهری همچون 
ــوده و ایــن  ــد ب ــم دارای یــک برن اصفهــان از قدی
تپــش معنایــی در میــدان نقــش جهــان بــا چهــار 
عنــوان عبــادت، عمــارت، طهــارت و تجــارت بــه 

ــام )ره( اصفهان  خوبی مشــخص اســت. میدان ام
ــا  ــت، ام ــتطیل اس ــدان مس ــک می ــر ی ــه ظاه ب
محوریت نــور و تفکــر انســانی را به خوبــی در خود 
جــای داده و در ایــن میــدان کثرت در حالی شــکل 
ــاری  ــی معم ــور اصل ــدت مح ــه وح ــرد ک می گی
و شهرســازی آن زمــان اصفهــان و ایــران اســت. 
ــز  ــی از مراک ــز یک ــان نی ــک اصفه ــای وان کلیس
ــور  ــال ن ــه از دو ب ــت ک ــی اس ــی و فرهنگ تاریخ
ــل بهــره جســته و توانســته فضــای بســیار  و عق

ــد. ــر شــهری را ایجــاد نمای مؤث

شادی بخشی
سرمقالـــه
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برند شهری با دیپلماسی شهری دو بال معرفی شهرها
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گازپروم از زیمنس درخواست کرد: 

تحویل توربین گاز
تعمیر شده

چند راهکار برای بهینه سازی اینستاگرام برای تجارت؛

الیــک بگیــر
پول پــارو کن!

تجارت غیرنفتی ایران با شانگهای 2۹ درصد افزایش یافت؛

 چینی تریــن
بهاِر اقتصــاد
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مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

 مقابله با کودک کار و خیابانی
مقابله با معلول است

چهره روز

نماینده ادوار پیشین مجلس:

طرح تنظیم بازار کاالیی مجلس با 
قوانین بازار سرمایه ناسازگار است

3

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی تأکید دارد: طرح تنظیم بازار کاالیی 
در دستور کار مجلس در خصوص تنظیم بازار کاالهای مشمول 
الزام به عرضه در بورس های کاالیی با نوعی تناقض و پارادوکس 
همراه است؛ چرا که با قانون و همچنین قوانین بازار سرمایه 

سازگار و همخوان نیست. 

آگهى مزایده عمومى مرحله اول (نوبت اول)
 شهردارى نصرآباد در نظر دارد با استناد به صورتجلسه مورخ 1401/2/28 شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى و فروش 10 پالك با کاربرى 
مسکونى اقدام نماید متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1401/5/13 جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد 

مزایده پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/5/18 مى باشد.
* تاریخ بازگشایى پیشنهادات 1401/5/19 خواهد بود.

*شهردارى در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* شرکت کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

شناسه: 1351679

فرهاد عرب بافرانى – رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا

 آگهى مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا در نظر دارد یک درب باغ از موقوفه آب انبار حاج صادق واقع در خیابان حافظ شرقى ، فرعى 50، یک 
درب مغازه از موقوفه میرزامحمد واقع در خیابان حکیم الهى، یک باب انبار از موقوفه مالمحمدقاسم بزازواقع در خیابان 11 اردیبهشت، یک قطعه 
ملک محصور از موقوفه مشهدیه خاتون زوجه مشهدى عباس واقع درخیابان امیرکبیر فرعى 12، یک باب منزل مسکونى از موقوفه على اکبر 
و عالم خانم حمیدى واقع در خیابان ولیعصر غربى رو را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1401/4/25 الى 
1401/5/10 از محل بازدید و جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 53243264-53227246 تماس حاصل 

فرمایند. تاریخ بازگشایى پاکت ها و برگزارى مزایده روز دوشنبه 1401/5/11 خواهد بود.
شناسه: 1351741

روح اله صالح پور- شهردار نصر آباد

031 - 32274793          32274792                    021 - 88016649         88356308
agahinaslefarda.ir

سایت ثبت آگهی مفقودی 

خبر

گزارش



در شـــهر

Isfahan News
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مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان 
گفت: هزینه احداث هر ایستگاه قطار شهری 
خط ۲ این کالنشهر اکنون حدود ۲۵۰ 
میلیارد تومان است که تأمین آن به حمایت 

همه جانبه بویژه در سطوح ملی نیاز دارد.
سیدمحسن واعظی فر، در جمع خبرنگاران 
افزود: خط ۲ متروی اصفهان که از سال ۹۴ 
آغاز شد قرار بود هفت ساله اجرا شود که بدلیل 
تنگناهای مالی و افزایش چشمگیر هزینه 

ساخت، تاکنون محقق نشده است.
وی با بیان اینکه ۱۴ کیلومتر از خط ۲ مترو 
در اولویت اجراست، ادامه داد: این خط که 
۲۳ ایستگاه دارد به طول ۲۴ کیلومتر و 
۷۰۰ متر از شهرک دارک یا امام حسین 
)ع( در شمال محله زینبیه آغاز می شود، 
سپس به سمت جنوب، ایستگاه حافظ را به 
سمت خیابان آمادگاه دور می زند و پس از 
آن به مسیر متروی غربی- شرقی منتهی 

می شود.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان 
تصریح کرد: عملیات اجرایی همزمان در ۲ 
بخش با دستگاه "تی بی ام" آغاز و تاکنون ۳۸ 
درصد سفت کاری این خط انجام شده است.

واعظی فر خاطرنشان کرد: اصفهان یک شهر 
میراثی است و در باره خط مترو با مسووالن 
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 
تفاهمنامه داریم تا عملیات اجرایی خطوط 

مترو، آسیبی به میراث شهر وارد نکند.
وی با اشاره به همکاری مشاوران خارجی 
برای جلوگیری از آسیب رسیدن به بافت 
تاریخی شهر اصفهان اظهار داشت: در 
عملیات اجرایی خط ۲ قطار شهری مقرر 
شده است در هر محدوده میراثی، کاوش 
صورت بگیرد تا صدمه ای به بناهای احتمالی 

وارد نشود.

هزینه احداث هرایستگاه 
متروحدود ۲۵۰ میلیارد 

تومان است

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان:

 ملودی دهانـی  گسـترش اورژانـس اجتماعی در 
شهرسـتان ها یکیـث از برنامه هـای اصلی اسـت و از 
همیـن رو امسـال قول بـه کارگیـری نزدیـک به ۵۰ 
روانشـناس و مددکار را به ویژه برای شهرسـتان های 
محـروم گرفته ایم. در توانمندسـازی زنان سرپرسـت 
خانـوار نیـز، اضافـه کـردن گروه هـای همیـار کـه 
بتواننـد شـغلی ایجـاد کنند جـزو برنامه های ماسـت، 
همچنیـن توسـعه کمپ هـا و مراکـز نگهـداری در 
دسـتور کار قـرار دارد. ایـن مطلـب را ولـی اهلل نصـر 
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان اصفهـان گفـت: مقابلـه 
بـا کـودک کار و خیابانـی مقابلـه بـا معلـول اسـت، 
درحالـی کـه بایـد بـه علـت بپردازیـم، از جملـه فقر، 
مشـکالت اقتصـادی و مهاجـرت کـه باعـث ورود 
برخی خانواده ها به حاشـیه شـهر شـده و این خانواده 
به دلیل فقـر اقتصـادی و فرهنگی کودکانشـان را به 

خیابـان می فرسـتند.
•هنـوز بـرای حمل و نقـل رایـگان معلوالن 

مشـکل داریم
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکه 
هنـوز بـرای حمـل و نقـل رایـگان معلوالن مشـکل 
داریم، یادآور شـد: در دوره های قبل مدیریت شـهری 
اصفهـان مصوبـه ای بـرای حمـل و نقـل رایـگان 
معلوالن داشـتیم که اجرا نشـد، ضمن اینکـه اعتباری 
برای خرید ۵ دسـتگاه ون مناسـب سازی شـده برای 
حمل و نقـل معلوالن تصویب شـد اما تاکنـون اتفاقی 
نیفتاده اسـت. وی با انتقـاد از اینکه یـک معلول برای 
راه اندازی شـغل هیچ امتیاز ویژه ای نـدارد و مثل یک 
فرد عادی دیـده می شـود، گفـت: این در حالی اسـت 
کـه در ارائـه خدمات بـه معلـوالن اجحـاف می کنیم. 
در مناسـب سـازی فضاهـای شـهری، هنـوز شـاهد 
سـاختمان هایی هسـتیم که پایـان کار می گیرنـد، اما 

مناسـب سـازی اتفاق نیفتاده اسـت.
•پشـت نوبتی ارائه خدمـات به زنـان فاقد 

سرپرسـت مؤثر صفر اسـت

نصـر بـا بیـان اینکـه سـازمان بهزیسـتی با توجـه به 
شـعار سـال برنامـه ای بـرای توانمندسـازی جامعـه 
هدف دارد، گفـت: امسـال اعتبارات تبصـره ۱۸ نیز به 
سـرجمع اعتبارات اشـتغالزایی بهزیسـتی اضافه شده 
اسـت. در حال حاضـر پشـت نوبتـی ارائه خدمـات به 
زنان فاقـد سرپرسـت مؤثر صفر اسـت، ولـی در حوزه 

توانبخشـی هنـوز دچار مشـکل هسـتیم.
• راه اندازی نخسـتین مرکز اعصاب و روان 

کودکان کشور
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان اصفهـان از راه انـدازی 
نخسـتین مرکـز اعصـاب و روان کـودکان کشـور در 
اصفهـان خبـر داد و گفـت: اصفهـان تنهـا اسـتانی 
اسـت کـه مرکـز کـودکان اعصـاب و روان در آن راه 
انـدازی شـده و مورد اسـتفاده سراسـر کشـور اسـت، 
اکنـون مرکـز پسـرانه بـا ظرفیـت ۱۰ نفـر در خمینی 
شـهر و مرکـز دخترانـه در شهرسـتان تیـران و کرون 
به کـودکان زیـر ۱۸ سـال خدمـات می دهد. بـه گفته 
نصـر، امسـال کـودکان زیر سـه سـال که مشـکالت 
ذهنی و جسـمی حرکتـی داشـتند در قالـب همکاری 
یـک مرکـز خیریـه جـدا شـدند، ۱۰ کـودک نیـز از 
شـیرخوارگاه نرجس جدا شـدند و اکنون در یک مرکز 

هیئـات امنایـی نگهـداری می شـوند.
• باید بـه معلوالن بـه عنوان یک شـهروند 

عادی نگاه شـود
مدیرکل بهزیستی اسـتان اصفهان یکی از مشکالت 
کنونـی مددجویان بهزیسـتی را تأمین اعتبار مسـکن 
دانسـت و افـزود: بـا توجه به رشـد بـی سـابقه قیمت 
مسـکن، هـر روز و هـر هفته افـراد زیـادی بـه دلیل 
مشـکالت مسـکن بـه مـا مراجعـه می کننـد. نصر از 
افتتاح مرکـز مـاده ۱۶ جدید در بـاغ فدک خبـر داد و 
گفـت: در گسـترش کمپ های مـاده ۱۵ نیـز اتفاقات 
خوبـی افتـاد و در حـال حاضـر ۳ کمـپ مخصـوص 
زنـان در اسـتان داریـم. ظرفیـت خوبی در گسـترش 
خانه های کودکان و نوجوانان داشـتیم و تنها اسـتانی 

هسـتیم که مرکز کودکان اعصاب و روان را در سطح 
کشـور داریـم. وی بـا اشـاره بـه مسـتمری ماهیانـه 
نهادهایـی مثـل بهزیسـتی و کمیتـه امـداد بـرای 
حمایـت از خانواده هـای آسـیب پذیـر، گفـت: مـا به 
طـور میانگیـن می توانیـم ماهیانـه ۴۲۰ هـزار تومان 
مسـتمری بپردازیم، درحالـی که درآمد ایـن کودکان 
خیلـی بیشـتر از مسـتمری ماهیانـه ماسـت و گاهی 
حتی روزانـه درآمد یک میلیـون به باال دارنـد. همین 

موضـوع مشـکالت ما را بـرای شناسـایی و پوشـش 
کـودکان کار بیشـتر می کنـد. وی در ادامـه بـا تأکید 
بـر اینکـه باید بـه معلـوالن به عنـوان یک شـهروند 
عادی نگاه شـود، نه یـک شـهروند درجـه دو، گفت: 
ایـن کار نیـاز بـه فرهنگ سـازی دارد و اگر در سـطح 
جامعه تـالش کنیـم می توانیـم حتمًا این مشـکالت 
را حل کنیـم. نصر بـه قانون جامـع حمایـت از حقوق 
معلـوالن اشـاره و تصریح کـرد: باید به ایـن قانون به 

عنوان یک قانـون مترقـی احترام گذاشـته شـود، اما 
متأسـفانه بیـش از ۱۰ درصـد ایـن قانون اجرا نشـده 
اسـت و حتـی بسـیاری از دسـتگاه ها اصـاًل اطالعی 
از ایـن قانـون ندارنـد. سـرتیتر ایـن قانون، اشـتغال، 
مناسـب سـازی، رایگان شـدن خطـوط حمـل و نقل 
و مسـتمری اسـت که اجرا نشـده و ما باید بـه عنوان 
مطالبـه گـر معلـوالن، اجـرای مفـاد ایـن قانـون را 

دنبـال کنیم.

مقابله با کودک کار و خیابانی مقابله با معلول است
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:
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نماینده ولی فقیه و رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
گفت: غدیر، بزرگ ترین واقعه تاریخ اسالم پس از بعثت و نماد هویت بخش تشیع 

است.
حجت االسالم والمسلمین محمد حسنی، روز شنبه در مراسم مشترک منطقه پدافند 
هوایی شهید نصر اصفهانی و پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان که به مناسبت 
گرامیداشت دهه والیت برگزار شد، افزود: غدیر بزرگترین واقعه تاریخ اسالم پس از 

بعثت است به همین دلیل از این واقعه بعنوان "عیداهلل االکبر" یاد می شود.
وی با اشاره به فرازهایی از جریان غدیر خم اظهار داشت: در واقعه غدیر، پیامبر اکرم 

)ص(، حضرت علی )ع( را بعنوان رهبر و حاکم پس از خود برای جهان اسالم معرفی 
کرد.

نماینده ولی فقیه و رییس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران افزود: برخی 
با برداشت های متفاوت، این واقعیت بزرگ تاریخی را تحریف و با برداشت حداقلی 
اینگونه القا کرده اند که سفارش پیامبر در باره محبت کردن نسبت به حضرت علی 

)ع( بوده است.
 حجت االسالم حسنی تصریح کرد: محبت امری باطنی و درونی و امر کردن به آن 
امری غیرعقلی است چرا که دستور به امور ظاهری تعلق می گیرد و نمی توان کسی را 

مجبور به دوست داشتن کسی کرد، آن هم در آیینی که برگزاری آن مشقت فراوانی 
برای مسلمانان داشت و در گرمای هوای بی سابقه و طاقت فرسا ُرخ داده بود.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که پیامبر اکرم )ص( در پی این بودند که دستور 
خداوند را اجرا و حضرت علی )ع( را بعنوان حاکم جامعه اسالمی پس از خود معرفی 

کنند.
وی با اشاره به تاکیدات امام خمینی )ع( و رهبر معظم انقالب در باره بزرگداشت این 
روز تصریح کرد: مساله اصلی تبیین این واقعیت است که روح غدیر، جعل حکومت و 

نصب امامت و برپایی جشن و چراغانی در عید غدیر، فرع بر آن است.

غدیر، بزرگ ترین 
رویداد تاریخ 
اسالم بعد از بعثت 
است

رییس عقیدتی سیاسی ارتش:

خبر روز
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شهرستان

Isfahan News

رئیس جمهـور  پارلمانـی  معـاون 
گفـت: امـروزه در حـوزه نفـت حدود 
سـرمایه گذاری  دالر  میلیـارد   ۲۰
شـروع شـده و در مجموع در میادین 
و  صنایـع  همچنیـن  و  مشـترک 
زیـادی  سـرمایه گذاری های  معـادن 
ایـن  کـه  اسـت  انجـام  حـال  در 
رونـق  بـه  قطعـًا  سـرمایه گذاری ها 

کـرد. خواهـد  کمـک  تولیـد 
سـید محمد حسـینی معاون پارلمانی 
پیـش  سـخنرانی  در  رئیس جمهـور 
بـادرود  جمعـه  نمـاز  خطبه هـای  از 
بـه  کـه  سـفری  در  داشـت:  اظهـار 
بـادرود داشـتیم در بیـن مـردم حاضر 
و نامه هـای آن هـا را دریافـت کردیم 
انجـام خواهـد  و پیگیری هـای الزم 

. شد
کارهـا  دوره گذشـته  در  افـزود:  وی 
تحـرک  و  می شـد  انبـار  هـم  روی 
هزینه هـا  و  نداشـت  وجـود  الزم 
صرفـه ریخـت و پـاش و سـفرهای 

می شـد. تجمـات  و  خارجـی 
حسـینی بـا بیـان اینکـه مـا مدعـی 
عدالـت هسـتیم، گفـت خیلـی بایـد 
مواظـب باشـیم و باید هـم و غم خود 
را بـرای خدمـت به مردم و رسـیدگی 
بـه طبقـات ضعیـف جامعـه بگذاریم 
و بنـای دولـت ایـن اسـت کـه همـه 
ظرفیت هـا را بـه کار بگیرد و در همه 

حوزه هـا مشـکات حل شـود.
بـا  رئیس جمهـور  پارلمانـی  معـاون   
تأکیـد بـر اینکـه در حـوزه دفاعی در 
دنیـا مقام برتـر را داریـم و در اقتصاد 
هـم می تـوان موفـق شـد، امـا عـزم 
مـردم  گفـت:  اسـت،  الزم  عمومـی 
دهنـد  انجـام  را  خـود  تـاش  بایـد 
کار  پـای  هـم  بخـش خصوصـی  و 
بیایـد و بـا کمـک دولـت می تـوان با 
روحیـه جهـادی و انقابی مشـکات 

را برطـرف کـرد.
• سـند تحـول در ۳۷ موضوع 

دسـته بندی شـده است
بـا  رئیس جمهـور  پارلمانـی  معـاون   
اشـاره بـه اینکـه سـند تحـول در ۳۷ 
بیـان  شـده،  دسـته بندی  موضـوع 
برنامـه  در  کـه  تحـول  سـند  کـرد: 
خواهـد  مجلـس  بـه  توسـعه  پنجـم 
بایـد  و  اسـت  مسـأله محور  رفـت، 
تمـام مسـائل کشـاورزی، اقتصادی، 
بیمـه،  واردات،  فرهنگـی، صـادرات، 
آن  بـرای  و  دنبـال  را  بازنشسـتگان 
راه حـل پیـدا کنیـم و مـا می توانیـم 
راهکارهـای برون رفت از مشـکات 

را پیـدا کنیـم.
اضافـه کـرد: در سـال گذشـته  وی 
طوالنـی  صف هـای  بـرق،  قطعـی 
بـرای خریـد کاال جان باختـن روزانه 
۷۰۰ نفـر را داشـتیم و امـروز با همت 
ویـژه دولـت و همراهـی مـردم ایـن 

مسـائل حل شـده اسـت.
حسـینی ادامه داد: یکی از موضوعات 
مغفـول مانـده عدم توجه بـه ظرفیت 
کشـورهای همسـایه بـود و در ایـن 
دولـت به کشـورهای همسـایه توجه 
ویـژه شـده کـه از نظـر اقتصـادی به 

نفـع کشـور ما اسـت.
رئیس جمهـور  پارلمانـی  معـاون 
گفـت: امـروز در حـوزه نفـت حـدود 
سـرمایه گذاری  دالر  میلیـارد   ۲۰
شـروع شـده و در مجموع در میادین 
و  صنایـع  همچنیـن  و  مشـترک 
زیـادی  سـرمایه گذاری های  معـادن 
ایـن  کـه  اسـت  انجـام  حـال  در 
رونـق  بـه  قطعـًا  سـرمایه گذاری ها 
نبایـد  کـرد؛  خواهـد  کمـک  تولیـد 
منتظـر اروپـا بمانیـم که آن هـا به ما 
کمـک کننـد مـا بایـد از ظرفیت های 
و  شـانگهای  سـازمان  در  عضویـت 

کنیـم. اسـتفاده  اوراسـیا 
بـا  ارتبـاط  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بـه  می توانـد  همسـایه  کشـورهای 
حـل مشـکات اقتصـادی مـا کمک 
کنـد، چـرا که وقتـی صـادرات رونق 
بگیـرد قطعـًا مشـکات حـل خواهد 
شـد، افـزود: نظارت بـر بـازار قطعًا با 
تشـکیل وزارت بازرگانـی بهتر خواهد 
بـا  را  خـود  موافقـت  دولـت  و  شـد 
تشـکیل وزارت بازرگانـی اعام کرده 
و بـا گرفتـن وزارت بازرگانـی دولـت 
بهتـری  و  بیشـتر  نظـارت  می توانـد 
بـر بهـره تولیـد مصـرف و قیمت هـا 

داشـته باشـد.

 معاون پارلمانی رئیس جمهور در بادرود:

منتظر غربی ها نمی مانیم 

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

امام جمعـه چـادگان گفـت: این توقع را از اسـتاندار 
و  داریـم کـه مدیـران کل، مدیـران شهرسـتان 
روابـط عمومی هـا را ملـزم کنند کـه مطالباتی که 
از تریبون هـای نمـاز جمعه بیان می شـود را پاسـخ 

بدهند.
امام جمعـه  بنی جمالـی،  محمـود  حجت االسـام 

چـادگان در خطبه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفته با 
تبریـک والدت امـام هـادی )ع( و دهـه والیت و 
عیـد سـعید غدیر خم گفـت: عید غدیر شناسـنامه 

شـیعه و سـند هویتی شـیعه است.
وی افـزود: غدیـر بزرگترین عید در جهان اسـام 
و تشـیع اسـت و ما باید این عیـد را گرامی بداریم 

چـرا کـه عیـد غدیـر روز اکمـال دیـن و اتمـام 
نعمت اسـت و از همـه هیئات مذهبی درخواسـت 
می کنـم در ایـن مانور و رژه فرهنگـی برنامه ریزی 

داشـته باشـند و به میـدان بیایند.
عیـد  اربعیـن  هماننـد  بایـد  افـزود:  بنی جمالـی 
غدیـر را نیـز بـه دنیـا بشناسـانیم، غدیـر فرهنگ 
شایسته سـاالری اسـت و در این زمینه الزم اسـت 
اطعـام غدیـر را احیـا کنیـم و بـرای بچه هـا هدیه 
بگیریـم، لبـاس نو بپوشـیم و چند روز ایـن عید را 

بداریم. گرامـی 
امام جمعـه چـادگان تصریـح کرد: چنـد هفته قبل 
در نمـاز جمعـه از منابـع طبیعی گایـه کردیم که 
بافاصلـه نمایندگـی ولـی فقیـه در آب منطقه ای 
را  شـما  مطالبـه  مـا  گفتنـد  و  گرفتنـد  تمـاس 
شـنیدیم و می خواهیـم بـا شـما جلسـه بگذاریـم، 
جلسـه مقـرر شـد و ائمـه جماعـات غرب اسـتان 
مدیـر شهرسـتان و مدیـر اسـتان و نماینـده ولـی 
فقیه نیز حضور داشـتند و مسـائل با شـدت بیشتر 
منتقل شـد و از این پاسـخگویی تشـکر و قدردانی 

می کنـم.
در  شهرسـتانی  مدیـر  شـد  بنـا  داد:  ادامـه  وی 
روسـتاها حضـور پیـدا کننـد و بـا مـردم صحبـت 

کننـد و کمیتـه رفـع تداخـات هرچـه سـریعتر 
بدهنـد. سـامان  و  و سـر  بررسـی  را  پرونده هـا 

بنی جمالـی در ادامـه اضافـه کـرد: از فرمانـدار و 
بخشـداران و مدیران دهیاری ها و شـوراها استدعا 
دارم در روسـتاها حضـور پیـدا کننـد و بـا مـردم 
رودررو صحبـت کننـد و آنهـا را توجیـه کنـد و تـا 
پایان شـهریور مـاه، در این دو ماه گـزارش بدهند 
کـه چـه کرده اند و چقدر مشـکات و شـکایات را 

پیشـگیری و حـل و فصـل کرده انـد.
امام جمعـه چـادگان در خصـوص مطالبـه زمیـن 
راه  اداره  از  چـادگان  شـهر  مسـافری  ترمینـال 
منتظـر  مـا هنـوز  داشـت:  اظهـار  و شهرسـازی 
و  هسـتیم  شهرسـازی  و  راه  اداره  پاسـخگویی 
اینگونـه نیسـت که ما صحبتـی را در نمـاز جمعه 

انجـام بدهیـم و پیگیـری نداشـته باشـیم.
وی ادامـه داد: مـا تـا بـه نتیجـه نرسـیم و نتیجـه 
مطلـوب حاصل نشـود پیگیر خواهیم بود و دسـت 
ایـن  در  و  نخواهیـم داشـت  بـر  از مطالبه گـری 

زمینـه منتظـر پاسـخ راه و شهرسـازی هسـتیم.
بنی جمالی گفـت: در دولت انقابی زیبنده نیسـت 
مدیران اسـتانی و شهرسـتانی مشـکلی را و مسأله 

را شـنیده باشـند و عکس العملی ندهند.

امـام جمعه چـادگان راجع بـه مطالبه گـری افزود: 
مطالبه گـری و پاسـخ دهـی دو روی یـک سـکه 
هسـتند و مـا این را در شهرسـتان جـا انداخته ایم.

هـم  مـردم  و  مـا  باشـد  بنـا  اگـر  گفـت:  وی 
مطالبه گـری کنیم و گوش شـنوایی وجود نداشـته 
باشـد و کسـی پاسـخ ندهـد، گفتـک ایـن کاری 
لغـو و بیهوده اسـت و مـا در شهرسـتان مدیران را 
موظـف کردیـم که از خودشـان کلیـپ تهیه کنند 
و شـرح حالـی از وظایـف و عملکـرد خـود بدهند 
و در شـبکه های اجتماعـی شهرسـتان نیز منتشـر 

است. شـده 
شـد  بیـان  همچنیـن  کـرد:  اذعـان  بنی جمالـی 
کـه کسـی حـق نـدارد از مـردم و مطالبـات آنـان 
شـکایت کند چرا کـه معنایی ندارد فـردی مطالبه 
مربوطـه  مسـؤول  شـکایت  بـا  و  باشـد  داشـته 
مواجه شـود و سـعی شـده اسـت با شـیوه صحیح 

مطالبه گـری بـاب شـکایات را ببندیـم.
را  توقـع  ایـن  داد:  ادامـه  چـادگان  امام جمعـه 
مدیـران  کل،  مدیـران  کـه  داریـم  اسـتاندار  از 
شهرسـتان و روابـط عمومی هـا را ملـزم کننـد که 
مطالباتـی کـه از تریبون هـای نمـاز جمعـه بیـان 

بدهنـد. پاسـخ  را  می شـود 

خطبه

امام جمعه چادگان در خطبه ها خواستار شد:

استاندار مدیران را ملزم به پاسخگویی در برابر مطالبات تریبون نماز جمعه کند

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی تأکید دارد: طرح تنظیم بازار کاالیی در دستور کار 
مجلس در خصوص تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام به عرضه در بورس های 
کاالیی با نوعی تناقض و پارادوکس همراه است؛ چرا که با قانون و همچنین 
قوانین بازار سرمایه سازگار و همخوان نیست. حمیدرضا فوالدگر، مشاور وزیر 
در  عرضه  به  الزام  مشمول  کاالهای  بازار  تنظیم  طرح  درخصوص  اقتصاد 
بورس های کاالیی که در صحن مجلس در دستور کار است، این طرح سال 
گذشته یکبار در صحن علنی مطرح شد و به کمیسیون صنایع و معادن برگشت 
خورد. اخیراً هم گزارش کمیسیون صنایع و معادن آماده شده و در نوبت صحن 

علنی است.
در این پیشنویس که در کمیسیون صنایع مجلس تدوین شده است، در ابتدا به 
موضوع صنعت فوالد پرداخته شده بود اما در ادامه بحث زنجیره های صنایع 

معدنی و پتروشیمی به آن اضافه شد.
محتوای اصلی طرح بر این موضوع استوار است که در زنجیره های صنایع معدنی 
و پتروشیمی همه محصوالت در بورس کاال عرضه شوند و به منظور مدیریت بر 
این مسئله، کارگروه یا شورایی برای تصمیم گیری تعیین شود که این مسئله با 
روال حاکم بر بازار سرمایه و بورس کاال قابل تجمیع نبوده و به نوعی نقض کننده 

مسیر عرضه و تقاضا و روش های متداول بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق 
بهادار و بورس کاال است.

به گفته مشاور وزیر اقتصاد این طرح نیاز به کار کارشناسی دارد و به نظر می رسد 
قبل از اینکه در صحن علنی به قانون تبدیل شود، باید صاحبنظران نظرهای 
خود را ارائه دهند و قطعاً آرا و نظر کارشناسی شرکت های بزرگ و تولیدکنندگان 
صنایع معدنی و پتروشیمی و همینطور مدیران شرکت های بورسی، سازمان 
بورس و اوراق بهادار و بورس کاال نیز مورد نیاز است و می تواند تعیین کننده 

و مؤثر باشد.

نماینده ادوار پیشین مجلس:

طرح تنظیم بازار 
کاالیی مجلس با 

قوانین بازار سرمایه 
ناسازگار است

ویژه  گفت:  فاورجان  شهرستان  فرماندار 
و  امامت  دهه  و  غدیر  سعید  عید  برنامه های 
والیت باید محتوا محور باشد و از این فرصت 
مناسب برای تبیین جایگاه والیت فقیه در جامعه 

استفاده شود
مهدی معینی در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز؛ 
انقاب،  معظم  رهبر  فرمایش  به  کرد:  اظهار 
موضوع امامت و مسئله والیت فقیه و زنده نگه 
داشتن غدیر، به یک معنا زنده نگهداشتن اسام 
است از این رو، همه افراد موظف هستند تا به آن 
اهمیت ویژه ای داده و در جهت ترویج فرهنگ 

غدیر در جامعه کوشا باشند.
ما  افزود: جامعه  فرماندار شهرستان فاورجان 
برای دستیابی به تراز واقعی مردم ساالری دینی 
و نیز الهام بخشی برای سایر ملتها، به افزایش 
معرفت خود نسبت به آموزه های علوی نیاز دارد 
والیت  دهه  ایام  برنامه های  برگزاری  اینرو  از 
زمینه سازی برای ایجاد یک جریان فکری و 
فرهنگی تبلیغی با هدف افزایش معرفت، محبت 

)ع( محسوب  امیرالمؤمنین  تعالیم  از  تبعیت  و 
می شود.

وی با تأکید براینکه ویژه برنامه های عید سعید 
غدیر و دهه امامت و والیت باید محتوا محور 
باشد و از این فرصت مناسب برای تبیین جایگاه 
والیت فقیه در جامعه استفاده شود خاطرنشان 
دولتی  دستگاه های  همکاری  و  همدلی  کرد: 
متنوع  برنامه های  برگزاری  در  دولتی  غیر  و 
فرهنگی و هنری ویژه گرامیداشت غدیرخم با 
محوریت مردمی، امری ضروری است و باعث 
آشنایی بیشتر جامعه به ویژه جوانان با فلسفه 

غدیر می شود.
فرماندار شهرستان فاورجان در پایان ابراز کرد: 
توجه  و  رویداد عظیم غدیرخم  ترویج  و  تبلیغ 
دادن افکار و اذهان مسلمانان به برترین اعیاد 
امت اسام و نهادینه شدن جشن غدیر در جامعه 
حائز اهمیت است و باید در این ایام نسبت به 
تکریم سادات، اطعام نیازمندان و تکریم فرزندان 

شهدای مدافع حرم توجه ویژه داشت.

شمار  گفت:  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
بستری مبتایان به کرونا در مرکزهای درمانی کاشان 
و آران و بیدگل با پذیرش ۲ بیمار جدید در ۲۴ ساعت 
و  گفت  در  ساکی  کورش  رسید.  نفر   ۲۸ به  گذشته 
گو با خبرنگاران با بیان اینکه هیچ بیماری در بخش 
بستری  منطقه  درمانی  مرکزهای  ویژه  مراقبت های 
نیستند، افزود: اکنون ۲۱ بیمار حاد تنفسی در مرکزهای 
درمانی کاشان و هفت بیمار نیز آران و بیدگل بستری 
هستند. وی اظهار داشت: شمار آزمایش مثبت ویروس 
کرونا طی ۲۴ ساعته گذشته در شهرستان های کاشان 
و آران و بیدگل با ثبت ۸۵ مورد جدید به ۶۶ هزار و 
۱۰۹ نفر رسید. به گفته ساکی، ۳۸۹ هزار و ۴۳۵ نفر از 
آغاز شیوع کرونا )اسفند ۹۸( تاکنون به مرکزهای بستری 
و سرپایی تشخیصی و درمانی ۲ شهرستان کاشان و 
آران و بیدگل مراجعه کرده اند و ۲۰ هزار و ۷۲۹ بیمار 
حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان های شهرستان های 

کاشان و آران و بیدگل مرخص شده اند.
پنج  باالی  جمعیت  واکسیناسیون  خصوص  در  وی 
سال منطقه کاشان اظهار داشت: از ابتدای طرح ملی 
واکسیناسیون علیه ویروس کرونا تاکنون ۷۷ و ۸۰ صدم 
درصد واجدان شرایط نوبت نخست و ۷۱ و هشت صدم 

درصد نوبت دوم واکسن را دریافت کرده اند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۳۵ و ۸۱ 
صدم درصد از جمعیت باالی ۱۸ سال شهرستان های 
کاشان و آران و بیدگل نیز واکسن نوبت سوم مقابله 
کرونایی  وضعیت  کرده اند.  تزریق  را  کرونا  ویروس  با 
کاشان و آران و بیدگل در برهه کنونی زرد است. جمعیت 
و  کاشان  شهرستان های  نفری  هزار   ۵۰۰ به  نزدیک 
آران و بیدگل، زیرپوشش خدمات بهداشتی و درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار دارد. ویروس کرونا 
در  آذر ۹۸(   ۲۴( اواسط دسامبر ۲۰۱۹   )COVID-19(
این  از  ابتدا  شد؛  گزارش  چین  کشور  »ووهان«  شهر 
بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون 
ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی 
۹۸( به صورت رسمی شیوع این ویروس را در این کشور 
اعام کرد؛ این ویروس در نهایت به همه کشورها از 
جمله ایران سرایت کرد و سازمان بهداشت جهانی را بر 

آن داشت تا وضعیت فوق العاده اعام کند.
شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در 
فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان و شهرستان 
آران و بیدگل با بیش از ۱۰۳ هزار نفر جمعیت در حدود 

۲۱۵ کیلومتری اصفهان قرار دارد.

امام جمعه موقت اردستان با اشاره به سفر جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا به منطقه خاورمیانه گفت: ماجراجویی های آمریکا و رژیم 
صهیونیستی پایان پذیر نیست اما مقاومت سرسختانه ایران مانع 

پیشرفت فعالیت آنها شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت االسام منصور صابری در خطبه های 
نماز جمعه اردستان در مسجد جامع این شهر افزود: آمریکا و رژیم 
صهیونیستی باز هم صحبت از جنگ می کنند اما جرات وارد شدن 
به این عرصه را ندارند، چرا که در جنگ تحمیلی این موضوع را 

تجربه کرده اند.
وی تصریح کرد: همانطور که رهبر فرزانه انقاب اسامی فرمودند 
دوران بزن و در رو تمام شده و نظام اسامی زیر بار فشار و زور 
نمی رود و این را بارها ثابت کرده است اما دشمنان می خواهند کاری 

را که بر سر عراق و لیبی آوردند بر سر ایران بیاورند که هرگز موفق 
نخواهند شد.

امام جمعه موقت اردستان در بخش دیگری اظهار داشت: مسووالن 
دربین مردم باشند و حل مشکل آنان را در اولویت کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به لزوم احترام به مردم و خدمت رسانی مسووالن به 
شهروندان افزود: نماینده عالی دولت در اردستان روزهای دوشنبه 
هر هفته ماقات مردمی دارد و مشکل ها را شنیده در راستای حل 

آن ها گام بر می دارد.
حجت االسام صابری اضافه کرد: فرماندار اردستان به روستاها و 
منطق مختلف شهرستان سرکشی و به درد دل مردم رسیدگی می کند 
و از دیگر مسووالن اداره ها می خواهیم به فکر رفع دغدغه های مردم 

باشند و همه تاش خود را برای حل مشکل مراجعان به کار ببرند.

خطیب جمعه اردستان در ادامه به روز غدیرخم اشاره و تصریح کرد: 
ای روز، روز ناامیدی دشمنان اسام و یک مساله غیر قابل انکار است 
اما وهابی های افراطی به دنبال حذف این واقعه هستند، در حالی که 

فرهنگ غدیر نهادینه شده و در جهان گسترش یافته است.
وی یادآور شد: خداوند متعال فرموده که من دین اسام را با واقعه 
غدیرو والیت حضرت علی )ع( تکمیل کردم که باید این روز را 

گرامی داشت، چرا که اسام دین شادی است.
امام جمعه موقت اردستان با تبریک هفته تأمین اجتماعی اظهار 
داشت: این سازمان که با قشر زحمت کش و تاشگر جامعه در ارتباط 
است خدمات خوبی به بیمه شدگان ارائه می کند که از تاش کارکنان 

آن و اداره بهزیستی در شهرستان تقدیر می شود.
وی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: هیچ کس حق ندارد بر 

خاف قانون در این قضیه وارد شود و دست به اقدام بزند، همچنین 
خود  شهروندی  حقوق  از  حجاب  وکم  بدحجاب  خانم  یک  نباید 

محروم شود.
حجت االسام صابری به گایه مردم اردستان از سد معبر برخی 
کاسبان در خیابان ها اشاره کرد و از شهرداری خواست که از این اقدام 

و ایجاد مزاحمت برای مردم جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: موضوع کشتارگاه مشترک اردستان و زواره نیز که 
همچنان دغدغه مردم و مسووالن شهرستان است باید پیگیری و 
نسبت به بهسازی و رفع نقص ها سرعت بخشیده شود تا شهروندان 

از مزیت های این مجموعه بهره مند شوند.
 ۱۱۸ در  جمعیت  نفر  هزار   ۴۳ بر  افزون  با  اردستان  شهرستان 

کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

مدیر آب و فاضاب شهرضا در جنوب اصفهان 
گفت: ادامه تأمین آب آشامیدنی مردم شهرضا 
نیازمند سامانه جدید  و رفع مشکات موجود، 

آبرسانی برای این شهرستان است.
افزود:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  مختاری  مجید 
این مهم در سفر اخیر رئیس جمهور و هیات 
مردم  نماینده  توسط  اصفهان  استان  به  دولت 
این شهرستان در مجلس و فرماندار شهرضا به 
عنوان خواسته به حق مردم این منطقه مطرح 
شد که انتظار می رود هر چه سریعتر به نتیجه 

برسد.
وی اظهار داشت: مشکلی که از دیرباز در زمینه 
تأمین آب آشامیدنی و بهداشتی این شهرستان 
وجود داشته این بوده که تنها منبع تأمین آب 
مردم از طریق آب های زیرزمینی و چاه هاست 
نفر منبع  بالغ بر ۱۶۰ هزار  که برای جمعیتی 

چندان مطمئن و پایداری نیست.
مدیر آب و فاضاب شهرضا افزود: با وجود حفر 
چاه های جدید در سال های اخیر، ظرفیت تأمین 
آب و میزان مصرف مردم در نقطه مساوی قرار 
گرفته و با شروع فصل تابستان، افزایش دما و 

فعالیت کولرهای آبی که هر کدام بالغ بر ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ لیتر آب در شبانه روز مصرف می کنند 
بوجود  مردم  آب  تأمین  زمینه  در  مشکاتی 

می آید.
وی ادامه داد: در واقع میزان مصرف، بیش از 
تأمین و تولید چاه هاست که این موضوع باعث 
اُفت فشار و قطعی آب در برخی نقاط به ویژه در 

مکان های مرتفع می شود.
حاضر  زمان  در  کرد:  خاطرنشان  مختاری 
و  آب  امور  در  که  تدبیری  با  شبکه  وضعیت 
فاضاب این شهرستان انجام شد در بیشتر نقاط 
به حالت پایدار رسیده است و نیاز به آبرسانی 

سیار احساس نمی شود.
وی از شهروندان شهرستان شهرضا درخواست 
کرد که حداکثر صرفه جویی را در مصرف آب 

به ویژه در موارد غیر ضروری داشته باشند.
شهرضا  مردم  از  شماری  گذشته  روز  چند  در 
در  آشامیدنی  افت فشار آب  داشتند که  اظهار 
برخی از محله ها مشکاتی را برای آنها ایجاد 
کرده است. شهرستان شهرضا در ۸۰ کیلومتری 

جنوب اصفهان است.

فرماندار شهرستان فالورجان:

ویژه برنامه های عیدغدیر باید محتوا محور باشد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

شمار بستری مبتالیان کرونا در منطقه کاشان به ۲۸ نفر رسید

امام جمعه موقت اردستان:

مقاومت ایران مانع ماجراجویی های آمریکا و رژیم صهیونیستی است

مدیر آب و فاضالب شهرضا:

 تأمین آب شهرضا
نیازمند سامانه جدید آبرسانی است

در  فرماندار شهرستان دهاقان 
جلسه با استاندار استان اصفهان 
در  حوزه ها  برخی  در  گفت: 
شهرستان مشکات وجود دارد 
که باید این موارد برطرف شود.

به گزارش صاحب نیوز، فرماندار 
شهرستان دهاقان در جلسه با 
استان اصفهان گفت:  استاندار 
آقای  دولت  استقرار  از  پس 
ریاست  سمت  در  رییسی 
تربن  مهم  از  یکی  جمهوری 
موضوعات مطرح شده مطابق 
که  بود  این  رهبری  معنویات 
امید در مردم روز به روز بیشتر 

شود.
به  اشاره  با  جمشیدیان  علی 
اینکه باید برای حل مشکات 
شهرستان اهتمام ویژه داشت، 
افزود: مردم شهرستان دهاقان 
اثبات کرده اند در تمام عرصه ها 

پای کار نظام و انقاب بوده اند 
و در این زمینه برند هستند.

مردمان  کرد:  خاطرنشان  وی 
که  هستند  کسانی  دیار  این 
پای نظام ایستادند در حالی که 
مشکات بسیاری دارند از جمله 
اینکه، تعدادی از روستاهای این 
شهرستان از آب پایدار برخوردار 
نیستند و همچنین بیمارستان 
این شهرستان متخصص های 
الزم را ندارد، مشکات راه ها، 
آموزشی  فضاهای  فرسودگی 
بسیاری  از  برخورداری  عدم  و 
از نیازهای اولیه در شهرستان 

است.
فرماندار دهاقان تاکید کرد: هر 
مصوبه ای که امروز برای حل 
مشکات این شهرستان داشته 
والیی  مردم  ذهن  در  باشیم 

دهاقان باقی خواهد ماند.

فرماندار شهرستان دهاقان:

 تنها بیمارستان دهاقان
پزشک متخصص الزم را ندارد
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Earlier this week, the first Rus-
sian cargo heading for India via 
the International North-South 
Transport Corridor (INSTC) 
arrived in Iran, making the 
sanction-proof transportation 
corridor operational nearly 22 
years after it was launched in 
September 2000.
The transportation of cargo 
through the INSTC has en-
tered the operational phase 
after completing a trial phase 
in June when two 40-foot con-
tainers of wood departed from 
St. Petersburg toward Nhava 
Sheva Port in India.
Traveling from the Astrakhan 
Port in southern Russia to the 
Iranian ports of Anzali on the 

Caspian Sea and Bandar Abbas 
on the Persian Gulf, the con-
signment successfully reached 
the west coast of India earlier 
this month.
The formation of INSTC
The idea for the formation of 
the multi-modal network of 
ships, rail, and roads for mov-
ing freight between Eastern 
Europe and South Asia was 
provided by Iran, Russia, and 
India at the Euro-Asian Con-
ference on Transport in St. 
Petersburg on September 12, 
2000.
The three countries had signed 
an agreement among them-
selves earlier in May that year 
to pursue the project.

Later, Turkey, Oman, Syria, 
Belarus and Ukraine, Tajik-
istan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, 
Armenia, and Azerbaijan also 
joined the agreement, while 
Pakistan, Turkmenistan, and 
Afghanistan are also interested 
in using this transport corridor.
Although, after the initial 
agreement, the member 
countries started to improve 
their infrastructure to make 
the route operational, but the 
project started to be actively 
pursued only after the forma-
tion of the Eurasian Economic 
Union (EAEU) free trade agree-
ment in 2015.
Later on, despite all the interest 
and hype, the attention to the 

route faded once again due to 
geopolitical hurdles including 
the global economic stagna-
tion, the U.S. sanctions on 
Iran, the conflict in Karabakh, 
and the pandemic.
Now, the intensification of the 
conflict in Ukraine and the im-
position of international sanc-
tions on Russia has made the 
need for an alternative logistics 
route between Eastern Europe 
and Asia felt more strongly.
Advantages of INSTC
Aside from the fact that IN-
STC is more cost-efficient and 
saves a great amount of trav-
el time, the positioning of the 
INSTC as an alternative to the 
traditional deep sea Suez Canal 
route is also another major ad-
vantage of this route consider-
ing geostrategic and economic 
diplomacy for all the involving 
countries, especially Iran and 
Russia that are both facing 
U.S. sanctions.
In terms of cost, a study con-
ducted by the ‘Federation of 
Freight Forwarders Associa-
tions in India (FFFAI) found 
INSTC is “30 percent cheaper 
and 40 percent shorter than 
the traditional route via the 
Suez Canal.”
For Iran, the operation of the 
INSTC is now more signifi-
cant than ever as the Islamic 
Republic is pushing for up-
grading a preferential trade 
agreement previously reached 
with the EAEU to a free trade 
agreement.
Aside from the transit capacity 
that the INSTC would bring the 
country, the North-South cor-
ridor would be a great path for 
Iran to access the EAEU mem-
ber countries to fully harvest 

the benefits of an eventual free 
trade agreement.
In this regard, the Islamic Re-
public has already taken sev-
eral steps to provide the nec-
essary infrastructure for the 
development of the route both 
through land and sea.
Having five major rail and road 
crossings in the INSTC path, 
Iran can easily realize the pros-
pect of transiting a significant 
amount of transit goods be-
tween the countries along the 
corridor.
Earlier this week, the Islam-
ic Republic of Iran Shipping 
Lines (IRISL) announced that 
it has assigned 300 containers 
to transport goods between 
Russia and India.
According to the IRISL, the 
mentioned containers have 
been allocated to execute the 
first phase of a program for 
transiting Russian commod-
ities to India via the North-
South Corridor using the Cas-
pian Sea.
“According to the plans made 
by the Islamic Republic of Iran 
Shipping Lines, in the first 
phase, 300 containers have 
been considered for transport-
ing cargos to Russia. If the de-
mand increases, the number of 
these containers will increase 
continuously,” an IRISL state-
ment said.
The operation of the INSTC is 
good news for all the involving 
countries and considering the 
recent developments in the 
global economic scene, it is of 
great importance for the mem-
bers of the agreement to take 
all the necessary measures to 
keep this vital route operational 
and develop it even further.

INSTC: A sanction-proof route with great economic prospects

Quarterly non-oil ex-
port to Pakistan in-
creases 13% year on 
year
The value of Iran’s non-oil export 
to Pakistan rose 13 percent in the 
first quarter of the current Iranian 
calendar year (March 21-June 21), 
from that of the same quarter in the 
previous year, the spokesman of 
Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) announced.
Ruhollah Latifi said that Iran ex-
ported commodities worth $279 
million to Pakistan in the three-
month period of this year.
The country also imported goods 
valued at $196 million from its 
neighbor in the first quarter of this 
year, which was 208 percent higher 
than the imports in the first quar-
ter of the previous year, the official 
added.
Pakistan was Iran’s sixth major 
export destination and fourth main 
source of import in the first quarter 
of the current year.
Increasing non-oil exports to the 
neighboring countries is one of 
the major plans that the Iranian 
government has been pursuing in 
recent years.
In early April, Pakistani Ministry of 
Commerce has issued a statutory 
regulatory order (SRO) to put into 
effect a barter trade agreement 
reached with Iran back in Novem-
ber 2021.
“Barter trade has tremendous im-
portance to increase regional trade 
to overcome foreign exchange and 
other challenges,” the ministry said 
in a statement.
Pakistani Ambassador to Iran Ra-
him Hayat Qureshi has also pointed 
to the decision as a welcoming de-
velopment, saying: “It will provide a 
boost in our exports to Iran, espe-
cially of rice.”
Qureshi urged the two countries’ 
private sectors to step forward and 
take advantage of the given oppor-
tunity.
He stated that the embassy would 
stand ready to provide all possible 
assistance to the private sector in 
this regard. “The embassy looks 
forward to hosting different cham-
bers, especially Rice Exporters 
Association of Pakistan (REAP) in 
Tehran to give further impetus to 
our exports to Iran.”
Iran and Pakistan reached an 
agreement to use barter trade in 
order to boost bilateral trade in the 
face of U.S. sanctions during the 
two countries’ ninth Joint Econom-
ic Committee meeting which was 
held in Tehran back in November 
2021.
Co-chaired by Iranian Industry, 
Mining, and Trade Minister Reza 
Fatemi-Amin and Pakistan’s Ad-
viser to Prime Minister on Com-
merce and Investment Abdul Razak 
Dawood, the meeting was attended 
by high-ranking Iranian and Pa-
kistani officials as well as traders 
and businessmen from the two 
countries.
Banking relations, customs co-
operation, border markets, barter 
trade, and coronavirus pandemic 
issues were among the subjects 
discussed at the meeting, after 
which the businessmen from the 
two sides held B2B meetings to 
explore avenues of mutual coop-
eration.
Speaking in the meeting, Fatemi-
Amin expressed Iran’s readiness 
for removing barriers in the way 
of the activities of Pakistani com-
panies in Iran, saying: “With the 
measures taken, the existing barri-
ers will be removed within the next 
three months and the trade pro-
cesses will be facilitated. Hopefully, 
the Pakistani government will also 
provide Iranian companies with the 
same facilities.”
“By removing the existing prob-
lems and obstacles to the devel-
opment of economic and trade 
cooperation between Iran and Pa-
kistan the volume of trade between 
the two countries will increase to 
five billion dollars in the next two 
years,” he added.

Iran vows ‘harsh 
response’ to any 
mistake by US, al-
lies
President Seyyed Ebrahim 
Raeisi warned that Iran would 
give a “harsh and regrettable 
response” to any “mistake” by 
the United States or its allies.
“I tell the Americans and their 
regional allies that the Iranian 
nation will not accept any crisis 
or insecurity in the region, and 
that any mistake made in this 
region will be met with a harsh 
and regrettable response,” 
Raeisi said in televised remarks 
during a visit to the western 
province of Kermanshah on 
Thursday.
The warning came after US 
President Joe Biden and Is-
raeli Prime Minister Yair Lap-
id signed a security pact on 
Thursday during a visit to the 
Middle East.
Biden said the US will not “wait 
forever” for Iran to respond 
to the terms his administra-
tion had set out to revive the 
2015 nuclear deal, a day after 
saying he’d be willing to use 
force against Tehran as a “last 
resort”.

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

Iran’s annual min-
eral water produc-
tion capacity at 14b 
liters: Association
Iran enjoys the potential to pro-
duce about 14 billion liters of 
bottled mineral water annual-
ly, announced the secretary of 
the Iran Mineral and Drinking 
Water Producers Association, 
adding that the export of the 
product can fetch a consider-
able amount of forex for Iran.
Talking to Iran Daily, Peyman 
Foruhar said Iran’s mineral 
water is among the best water 
in the world, with the highest 
quality in terms of dissolved 
salts.
Referring to the need of neigh-
boring countries for bottled 
water, he stated, “Considering 
the upcoming World Cup event 
in Qatar, this country needs 
millions of liters of water and 
Iran can help the country in this 
field with increasing exports of 
bottled water.”
He added that, on the other 
hand, considering that Iran is 
in a water-scarce region, and 
most of the Persian Gulf littoral 
states need to import drinking 
water, there is a suitable capac-
ity for increasing the export of 
Iran’s bottled water.

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

Keeyow Lake: Blue 
gem of Khorrama-
bad

Keeyow Lake in Khorramabad, 
the capital city of the western 
province of Lorestan, is situ-
ated alongside a park by the 
same name. As a combination 
of natural and manmade beau-
ties, it is known as a unique 
tourist attraction which leaves 
every viewer mesmerized. 
Keeyow means blue in the Lori 
language. The seven-hectare 
natural lake is a turquoise-blue 
expanse of water having a very 
pleasant air. It adds beauty to 
Khorramabad, which is also 
home to numerous historical 
places.
You don’t have to travel a long 
distance to reach the blue lake 
located in the northern part of 
the city, thus many people go 
to the amazing tourist site on 
foot.

 Iranian manufacturers are currently 
producing 95 percent of the com-
ponents and parts used in the home 
appliance industry, according to the 
head of the Association of Home Ap-
pliance Parts Manufacturers.
“We are 95 percent self-sufficient in 

the production of home appliance 
parts, and only in some electronic 
parts and refrigerator compressors 
we are still dependence on foreign 
suppliers,” Morsal Sediq told IRIB.
According to Sediq, there are cur-
rently more than 2,000 home appli-

ance component manufacturing units 
active in the country, which, in addi-
tion to meeting the needs of domestic 
manufacturers, export to other coun-
tries including the United Kingdom, 
Germany, France, Egypt, Tunisia, and 
Syria.
Mentioning some of the problems 
that the industry is facing, the official 
said: “Despite the high quality of the 
products made by domestic man-
ufacturers and despite the invest-
ments made in this industry over the 
last few years, the illegal import and 
smuggling of household appliance 
parts into the country continues to 
hurt this sector.”
The head of the Home Appliance Parts 
Manufacturers Association criticized 
the lack of attention to the home ap-
pliance parts industry and noted that 
one of the reasons why the import of 

home appliance parts still continues 
is that the government is not applying 
the law banning the import of domes-
tically manufactured products into 
the country, on the home appliance 
parts and components.
“As long as the import of home ap-
pliance parts to the country is not 
banned domestic manufacturers will 
not be able to compete with imported 
products,” he stressed.
Referring to the high costs of pro-
duction for the parts makers, Sediq 
noted that the raw materials needed 
by the home appliance parts indus-
try are abundant in the country and 
there is no problem in this regard, but 
since the government provides the 
raw materials to the manufacturer at 
a high price, the production cost for 
the parts makers has increased com-
pared to the foreign counterparts.

Iran nearly self-sufficient in producing home appliance parts

The value of export from Mazandaran province, 
in the north of Iran, rose 39 percent in the first 
three months of the current Iranian calendar year 
(March 21-June 21), as compared to the same 
period of time in the past year, an official with the 
province’s customs department announced.
Ali Yousefi-Manesh said that 296,000 tons of 
products worth $76.016 million were exported 
from the province in the said three-month peri-
od, indicating also 17 percent growth in terms of 
weight.
The products were exported to 38 countries in-
cluding Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, the 
United Arab Emirates, and Turkey, he stated.
The official named dairy products, plastic ma-
terials, cement, wood and wooden products, 
minerals and related products as the main items 
exported from the province in the first quarter of 
the present year.
As previously announced by Hossein-Qoli Qavan-
lou, the head of the province’s Industry, Mining 
and Trade Department, the value of export from 
Mazandaran province rose 55 percent in the past 

Iranian calendar year 1400 (ended on March 20), 
from its preceding year.
He said that commodities worth $277 million 
were exported from the province in the previous 
year.
In terms of the weight, the exports also indicate 
44 percent annual growth, he added.
The official further named cement, minerals, dairy 
products, plastic, and kiwi as the main exported 
products, and Iraq, Russia, Kazakhstan, Turkmen-
istan, Turkey, Uzbekistan, Azerbaijan, Afghani-
stan, the United Arab Emirates, and India as the 
major export destinations.
As announced by the head of the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration (IRICA), the value 
of Iran’s non-oil exports reached $13.69 billion in 
the first three months of the current Iranian cal-
endar year, up 21 percent compared to the last 
year’s same period.
Alireza Moghadasi said Iran exported 27.7 million 
tons of non-oil commodities in the mentioned 
three months.
Meanwhile, some 8.154 million tons of goods 

valued at $12.464 billion were imported into the 
country in the said period to register an 18-per-
cent rise in terms of value compared to the last 
year’s same quarter.
In total, the Islamic Republic traded about 36 mil-
lion tons of non-oil goods worth $25.5 billion with 
its trade partners in the first quarter of the current 
Iranian calendar year, up 19.5 percent in terms of 
value, Moghadasi said.
According to the official, the country’s trade bal-
ance was $605 million positive in the mentioned 
time span.
Iran’s top export destination during this period 
was China with $4.214 billion worth of imports 
from the Islamic Republic, followed by Iraq with 
$1.824 billion, Turkey with $1.737 billion, the 
United Arab Emirates with over $1.645 billion, 
and India with $424 million.
Meanwhile, the country’s top five sources of im-
ports during these three months were the UAE 
with $3.426 billion, China with $3.131 billion, Tur-
key with $1.273 billion, India with $512 million, 
and Germany with $456 million worth of imports.

Export from Mazandaran province up 39% in 3 months on year
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Iran football team defeated Tajikistan 
5-0 in the 2022 CAFA Women’s Cham-
pionship on Thursday. Afsaneh Chatre-
noor and Hasti Foroozandeh scored two 
goals each and Melika Motevali also was 
on target. Maryam Azmoun’s girls had 
started the campaign with a 1-0 win over 
Kyrgyzstan.
Iran will play Turkmenistan and Uzbeki-

stan on July 17 and 20, respectively.
The 2022 CAFA Women’s Championship 
is the official first edition of the CAFA 
Women’s Championship, an interna-
tional women’s football tournament 
organized by the Central Asian Football 
Association (CAFA).
The tournament is scheduled to run from 
July 8 to 20 in Dushanbe, Tajikistan.

Vahid Amiri fit 
for 2022 World 
Cup

Iran, Iraq to Enter 
Peaceful Nuclear 
Cooperation

From the very outset of its peace-
ful nuclear energy programme 
the Islamic Republic has offered 
to cooperate in this vital field with 
neighbouring Muslim states and 
share the fruits of its successes 
for development in various sec-
tors in order to break the stran-
glehold of the big dangerously 
nuclear-armed powers.
None, however, summoned up 
the courage to accept Iran’s offer 
because of their fears of the US 
and its politicization of Tehran’s 
peaceful IAEA-certified nuclear 
projects, although they knew that 
cooperation with the Islamic Re-
public was to their benefit and in 
the interest of regional stability.

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

Iranian Track and 
Field Athletes to 
Miss Worlds Over 
U.S. Visa Delay

Head of the Iranian Track and 
Field Federation Hashem Siami 
has said that the United States 
has refused to issue visas for 
Iranian track and field athletes 
for the World Championships 
so that they have failed to attend 
the competitions. Siami said that 
Mehdi Pirjahan, an Iranian athlete 
that was going to take part in the 
event, and two other managers 
of the Iranian team had gone to 
the U.S. embassy in Armenia and 
did all the necessary measures to 
take the U.S. visa but the embas-
sy did not issue visas for them.
He said that Ehsan Haddadi, an-
other Iranian athlete who had 
taken the U.S. visa before, denied 
to attend in the event in solidarity 
with his compatriots.

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

Navy Unveils Iran’s 
First Drone Division 
in Indian Ocean

Iran on Friday announced its first 
naval drone-carrying division in 
the Indian Ocean as U.S. Pres-
ident Joe Biden fired a volley of 
threatening shots during his visit 
of the Middle East to purported-
ly rally Arab support to against 
the Islamic Republic. Each ship 
carried 50 drones in the division 
which also included submarines. 
The drones that were displayed 
on Friday included the Pelican, 
Arash, Homa, Chamrosh, Jubin, 
Ababil-4 and Bavar-5. The divi-
sion, as part of Iran’s southern 
naval fleet, is capable of carrying 
various combat, surveillance, 
and suicide drones. Other than 
drones that use vertical take-
off systems that were launched 
from vessels, combat drones 
were launched from submarines 
including homegrown Fateh and 
Tareq.

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

INSTC: A sanc-
tion-proof route 
with great economic 
prospects

Earlier this week, the first Russian 
cargo heading for India via the 
International North-South Trans-
port Corridor (INSTC) arrived in 
Iran, making the sanction-proof 
transportation corridor opera-
tional nearly 22 years after it was 
launched in September 2000.
The transportation of cargo 
through the INSTC has entered 
the operational phase after com-
pleting a trial phase in June when 
two 40-foot containers of wood 
departed from St. Petersburg to-
ward Nhava Sheva Port in India.

As the adage goes, big things come in 
small packages. And this couldn’t be 
truer for the following 15 small luxury 
hotels, where room counts are under 
20 but thoughtful service and high-end 
amenities defy expectations. Consid-
ered design schemes make these ho-
tels feel larger than life, too, but fewer 
guests mean intimacy and privacy of 
the highest order. Here, our picks for 
15 of the best small luxury hotels with 
fewer than 20 rooms. 
Nordelaia, Italy 
Piedmont is full of incredible land-
scapes, plus unforgettable food and 
wine experiences, and this brand-
new 12-room hillside inn lives up to 
those lofty standards. The rooms are 
thoughtfully designed — one is dra-
matic with a four-post bed and heavy 
yellow drapes while another is made 
more whimsical with a fresh coat of 
mint paint and a beautifully molded 
ceiling. Two different pools, a gor-
geous spa, and two restaurants (a 
casual bistro concept and a fine-dining 
space) from chef Charles Pearce make 

Nordelaia feel like a mini-resort that 
you never need to leave. 
The Green O, Montana 
Staying here should inspire hiking and 
mountain biking, but if traveling on 
four wheels is more your speed, each 
of the 12 “hauses” comes with its own 
Lexus. 
Villa Bokeh, Guatemala 
One of Central America’s newest luxu-
ry hotels, this 15-room property on the 
outskirts of the colonial city of Antigua 
will make discerning travelers add 
Guatemala to their 2022 travel wish 
lists. A decades-old building modeled 
after Tuscan villas is now a genteel 
hotel that highlights Guatemalan cre-
atives and makers. 
Beaverbrook Town House, London 
A crayola box of colors was used to 
give every room its own personality 
and then elevated with sculptural light 
fixtures, mix-and-match ceramic tiles, 
and framed artworks from all over the 
world. If you can’t be pulled away to 
explore London’s vast culinary scene, 
the on-property Japanese restaurant is 

ready 
to spoil you 
with a languorous 
20-course omakase. 
Posada Ayana, Uruguay 
The tony, lively beach town of Jose 
Ignacio welcomed this rustic-chic, 
17-room bolthole in December 2020 
— but only locals were allowed in. It’s 
since opened its arms to the rest of the 
world as travel restrictions are eased. 
The seaside-inspired hotel is swathed 
in plenty of sunshine-evoking yellows, 
easy-breezy paper-thin curtains, and 
furniture made of warm wood and 
bare concrete — all of which allow for 
a truly relaxing stay. 
Mahali Mzuri, Kenya 
Handsome interiors that combine 
chocolate leather, striking artworks, 
clawfoot tubs, and plenty of outdoor 
spaces elevate the glamping experi-
ence. Plus, a fabulous culinary pro-
gram guarantees high-quality dining 
even in the most remote corners of the 
bush. 

Da Licença, Portugal 
This nine-room refuge might be hid-
den away deep in Portugal’s bucolic 
Alentejo region, but it’s as sleek and 
stylish as any boutique hotel in a big 
city. The nine guest rooms were me-
ticulously decorated and each features 
a unique architectural blueprint, which 
means one comes with a massive 
pink-marble bathroom while another 
has a private plunge pool. 
Hotel Ravesis, Sydney 
Set on Sydney’s stunning Bondi 
Beach, the 12-room Hotel Ravesis has 
enticing pops of pastel — both on the 
hotel’s façade and interior — that play 
off the adjacent beach’s gold-and-blue 
palette. The suites offer ocean views, 
but that’s not the only hotel feature that 
capitalizes off the coastal locale of this 
hotel; the restaurant serves oysters 
shucked to order. The restaurant and 

cocktail bar at Ravesis gives a glimpse 
into Aussie-style, farm-to-table dining, 
with locally sourced ingredients and an 
in-house pickling operation. 
Cours des Vosges, Paris 
When it comes to luxury hospitality, 
Paris might be better known for its op-
ulent palaces. But smaller boutique of-
ferings are just as iconically Parisian, 
especially this intimate 20-room pied-
à-terre in the heart of the fashionable 
Marais neighborhood. Opening onto 
Square Louis XIII and its pink-brick 
houses, the rooms and suites tucked 
into this discreet 17th-century building 
are designed to look more like a mod-
ern apartment rather than a hotel room 
soaring ceilings, metallic accessories, 
pale blue textiles, and mix-and-match 
art pieces. There’s also a charming tea 
room for first-thing-in-the-morning 
coffee and croissants, because what’s 
more Parisian than that? 

ransit of commodities through the 
Iranian roads network increased 98 
percent in the previous Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), 
as compared to the preceding year, the 
director-general of Transit and Interna-
tional Transportation Affairs Bureau of 
Iran Road Maintenance and Transpor-
tation Organization (RMTO) said.
According to Javad Hedayati, over 9.3 
million tons of goods were transited 
via the country in the previous year, 
IRIB reported.
Hedayati noted that the transit of 
goods via Iran has also increased by 
43 percent in the first three months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-May 21) as compared to 
the same period last year.
“Transiting 20 million tons of goods 
through Iran is targeted for the current 
year, of which 10 million tons will be 
transported through the north-south 
corridor,” the official said mention-
ing the recent developments in the 
Iran-Russia transport relations.
He also pointed to the recent visit of 
the Speaker of the Iranian Parliament 
Mohammad Bagher Ghalibaf to Uz-

bekistan, saying: “One of the topics 
that will be followed up during Ghali-
baf’s visit to Uzbekistan is the develop-
ment of transit cooperation between 
the two countries.”
“Being landlocked, Central Asian 
countries, including Uzbekistan, need 
the transportation route of neighbor-
ing countries, especially Iran, to sup-
ply the goods they need and export 
their products,” he added.
Referring to Iran’s transit advantages 
in reaching the markets of the Central 
Asian countries, he said: “The clos-
est access route to the Central Asian 
countries is through the border of 
Sarkhs and Lotfabad in Iran.”
The policy of paying attention to 
neighbors and developing political and 
economic relations with neighboring 
countries in the current government, 
increasing attention to road and rail 
routes in the world, and the efforts 
and cooperation of transportation and 
trade-related organizations in estab-
lishing or activating corridors through 
the country have led to significant 
growth in transit of goods through 
Iran.

Annual road transit through Iran rises 98%

Commodities valued at $77.745 mil-
lion were exported from Kashan coun-
try, in Isfahan province, during the first 
quarter of the current Iranian calendar 
year (March 21-June 21), an official 
with the customs department of the 
province announced.
Putting the weight of exported prod-
ucts at 90,000 tons, Alimorad Norouzi 
said that rebar, machine-woven carpet 
and cast-iron pipes were the main ex-
ported items.

Porcelain dishes, brake pads, evap-
orative coolers, steel and galvanized 
sheets, tiles, detergents, copper wire, 
lemon juice, all kinds of yarn and syn-
thetic fibers, dairy products, rose wa-
ter, vegetable spirits, aluminum and 
constructional stones were the other 
exported products, he stated.
The official named Iraq, Afghanistan, 
Kuwait, Armenia, Uzbekistan, Spain, 
Australia, Germany, UAE, Indonesia, 
England, Italy, Qatar, Pakistan, Zam-

bia, Turkey, Turkmenistan, Jordan, 
Bahrain, England, South Africa, China, 
Singapore, Syria, Oman, Uganda, Ka-
zakhstan, Georgia, Lebanon, Malaysia, 
India, Vietnam, Kenya, Canada and 
Serbia as some destinations of the 
county’s exported products.
Kashan, as one of the main hubs of 
production and industry in the coun-
try, has nearly 1,500 production units 
and 13 industrial parks, districts and 
zones.

The value of Iran’s non-oil trade with member 
states of the Shanghai Cooperation Organization 
(SCO) has increased by 29 percent in the spring, 
which is the first quarter of the Iranian calendar 
year (March 21-June 21), the spokesman of the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA) Ruhollah Latifi said on Thursday.
Latifi said the country has traded 12.34 million 
tons of non-oil goods worth $9.856 billion with 
the 11 member states of SCO in the spring, IRNA 

reported.
Iran has exported 10.213 million tons of goods 
worth $5.513 billion to the SCO members in this 
period, registering a 20 percent increase compared 
to the same quarter last year.
Moreover, the Islamic Republic has imported 2.167 
million tons of goods worth $4.342 billion from the 
mentioned countries in Q1, indicating a 41-percent 
increase compared to last year’s same time span.
Among SCO members, China was Iran’s top ex-

port destination in the said period followed by 
India, Afghanistan, Pakistan, Russia, Uzbekistan, 
Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Belarus, and 
Mongolia.
China was also the top exporter to Iran, followed 
by India, Russia, Pakistan, Kazakhstan, Tajikistan, 
Uzbekistan, Afghanistan, Belarus, Kyrgyzstan, and 
Mongolia.
Iran was granted long-awaited permanent mem-
bership of the SCO last year and is now completing 

formalities to make it official.
The Shanghai Cooperation Organization (SCO), or 
Shanghai Pact, is a Eurasian political, economic, 
and security alliance, the creation of which was 
announced on June 15, 2001 in Shanghai, China 
by the leaders of China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Russia, Tajikistan, and Uzbekistan; the Shanghai 
Cooperation Organization Charter, formally estab-
lishing the organization, was signed in June 2002 
and entered into force on September 19, 2003.

Iran’s non-oil trade with SCO members rises %29 in spring

Commodities worth $77.7m 
exported from Kashan county in a quarter

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.travelandleisure.com/hotels-resorts/best-small-luxury-hotels

9 Incredible Luxury Hotels 
With Fewer Than 20 Rooms
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مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان گفـت: از اول مهـر سـال 
گذشـته تاکنـون میانگیـن بـارش 
اسـتان ۱۴۵ میلی متـر بـوده کـه ۴۰ 
درصد نسـبت به میانگیـن بلندمدت 
کاهـش داشـته اسـت و در فصـل 
بهار بـارش خوبـی نداشـتیم و یکی 
از خشـک ترین بهارهایـی بـوده که 

تجربـه کردیـم.
منصـور شیشـه فروش، مدیـرکل 
مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان 
در گفت وگو بـا فـارس در اصفهان با 
بیـان اینکـه سـتاد مدیریـت بحران 
در زمینـه مصرف بهینه آب تشـکیل 
می شـود، اظهـار داشـت: کیفیـت و 
سـامت آب شـرب اصفهـان مرتب 
توسـط کمیته فنـی آبفا، بهداشـت و 
محیط زیسـت کنترل می شـود و آب 

اصفهان سـالم اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در بیـش از ۳۲۰ 
روسـتای اسـتان آبرسـانی سـیار 
انجام می شـود، افـزود: همـه ادارات 
موظـف شـدند ۳۰ درصـد مصـرف 
آب را کاهـش دهنـد و لـوازم کاهنده 
مصـرف آب را در ادارات نصـب کنند 
و مدیر انـرژی موظف اسـت مصرف 
بهینـه آب را در دسـتگاه ها کنتـرل 

کنـد.
شیشـه فروش با بیان اینکـه در همه 
شـهرداری ها آب شـرب از فضـای 
سـبز جدا اسـت، گفت: آبیاری شبانه، 
آموزش بـه کارگـران، کاشـت گل و 
گیـاه متناسـب بـا اقلیـم هـر منطقه 
بـه شـهرداری ها اباغ شـده اسـت.

• آبفا باید نسـبت بـه اصالح 
فرسـوده  آب  شـبکه های 

اقـدام کند
بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
اسـتانداری اصفهـان بـا بیـان اینکه 
بـه شـرکت های آب و فاضـاب 
اعـام کرده ایم کـه رفع پـرت آب را 
بگیرند، بیـان کرد: شـرکت های آبفا 
موظف هسـتند بازسـازی و بهسازی 
شـبکه های آب فرسـوده را اصـاح 
کننـد و طرح های توزیـع عادالنه آب 

را در همـه مناطـق اجـرا کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه ۱۳۰ هـزار 
هکتـار روش هـای نویـن آبیـاری 
در بخش هـای کشـاورزی و ۲ هـزار 
هکتـار در بخـش گلخانـه بـا هدف 
صرفه جویی در مصرف آب اجرا شده 
اسـت، عنـوان کـرد: اجـرای طـرح 
الگوی کشـت و برنامه های مدیریت 
بهینـه مصـرف و مبـارزه بـا آفـات و 
کنترل علف های هرز بـرای کاهش 

مصـرف آب اجـرا شـده اسـت.
شیشـه فروش با بیان اینکه ۲ میلیون 
عرصه های زیسـت محیطی اسـتان 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: در مناطق 
حفاظت شـده محیط زیست موظف 
شـد آب و علوفه برای حیـات وحش 

را تأمیـن کند.
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهان افزود: ۶۰ هزار نفر از عشـایر 
در اسـتان اصفهـان اسـتقرار دارند و 
قـرار شـد امـور عشـایر آب مصرفی 

عشـایر را بـا تانکر آبرسـانی کند.
• کاهـش 95 درصدی بارش 

در بهار امسـال اصفهان
از  دیگـری  بخـش  در  وی 
صحبت های خود با اشـاره بـه اینکه 
۴ هـزار هکتـار از فضای سـبز شـهر 

اصفهان در اختیار شهرداری و ۲ هزار 
هکتار در اختیار سـایر ارگان ها است، 
اظهـار داشـت: شـهر اصفهـان بـا 
توجـه به اینکـه نزدیـک کانون های 
گردوغبار است و شـرایط آلودگی هوا 
را در کل سـال دارد، ضـروت دارد که 

فضـای سـبز احیا شـود.
وی با بیـان اینکه بیـش از ۹۵ درصد 
کاهش بارش در بهار امسـال نسبت 
بـه میانگیـن بلندمـدت در اصفهان 
داشـته ایم، افـزود: از اول مهـر سـال 
گذشـته تاکنـون میانگیـن بـارش 
اسـتان ۱۴۵ میلی متـر بـوده کـه ۴۰ 
درصد نسـبت به میانگیـن بلندمدت 
کاهـش داشـته اسـت و در فصـل 
بهار بـارش خوبـی نداشـتیم و یکی 
از خشـک ترین بهارهایـی بـوده که 

تجربـه کردیـم.
شیشـه فروش با بیان اینکه خشـکی 

و کم بارشـی، افزایش دمـا و کم آبی 
سبب کاهش آب چشـمه ها و قنوات 
شده اسـت، گفت: رودخانه زاینده رود 
و تـاالب گاوخونـی خشـک اسـت، 
ایـن شـرایط کـم بارشـی و افزایش 
دمـا محدودیت هایی را بـرای بخش 
صنعـت و تأمیـن آب شـرب ایجـاد 

کرده اسـت.
• هجوم آفات به فضای سـبز 

شهری اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان ادامـه داد: خشکسـالی در 
فضـای سـبز شـهری و روسـتایی 
بـه علـت تنـش آبـی خسـارت وارد 
کرده اسـت، ریشـه درختان حاشـیه 
زاینـده رود در آب بـوده و در حـال 
حاضـر زاینـده رود خشـک اسـت و 
گاهـی درخت ها بـه علـت وزش باد 
سـقوط می کنند به علت اینکه تنش 

آبی سـبب سسـت شـدن درختان و 
هجـوم آفـات شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه در بخش هایـی 
از شـهر خـزان در تابسـتان را شـاهد 
هسـتیم و ضـرورت دارد کـه تأمیـن 
آب فضـای سـبز بـه آن توجه شـود، 
تصریـح کـرد: بـرای صرفه جویـی 
در مصـرف آب ۲۰۰ هکتـار چمـن 
حـذف شـده اسـت و اسـتفاده از 
گونه هـای کم مصـرف آب بـه همه 

شـهرداری ها ابـاغ شـده اسـت،
شیشـه فروش بـا اشـاره به اینکـه در 
شـهر اصفهـان ۶۰ درصـد عرصـه 
فضای سـبز مجهز به سیسـتم های 
نویـن آبیاری شـده اسـت، گفـت: در 
شـهر اصفهـان ۱۰ مـادی و نهـر به 
طول ۳۲۰ کیلومتر وجـود دارد و کنار 
آن درخت هـای کهـن اسـت و بایـد 

ایـن مادی هـا حفظ شـود.
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مدیـرکل فرودگاه هـای اسـتان اصفهـان 
گفـت: ایـن فـرودگاه پـس از فرودگاه هـای 
امـام تهـران و شـهید هاشـمی نژاد مشـهد، 
بیشـترین پرواز بازگشـت حجاج را در کشـور 

بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
ابوذر ضیایی از آغاز عملیات بازگشـت حجاج 
بیت اهلل الحـرام به اسـتان اصفهان خبـر داد و 
اظهـار داشـت: پروازهـای برگشـت حجـاج 
اصفهانـی بـا ۱۹ پـرواز انجـام می شـود کـه 
حـدود چهـار هـزار و ۳۷۶ زائـر را بـه اسـتان 

منتقـل می کننـد.
وی ادامـه داد: پروازهـای بازگشـت حجـاج 
و  چهارمحـال  و  اصفهـان  اسـتان های 
بختیـاری در فـرودگاه اصفهـان از بیسـت و 
ششـم تیر آغـاز و تا سـوم مـرداد ادامـه دارد.

 مدیـرکل فرودگاه هـای اسـتان اصفهـان 
بـا  جلسـاتی  تاکنـون  کـرد:  اضافـه 
همـکاران مرکـز بهداشـت اسـتان برگـزار و 
زیرسـاخت های مد نظر مسـووالن بهداشتی 
اسـتان بـرای ورود حجاج آماده شـده اسـت.

ضیایی با اشـاره به اینکه فضـای خیلی خوبی 
در سـالن ورودی ترمینال خارجی قبل از گیت 
گذرنامـه فراهـم شـده اسـت، تصریـح کرد: 
از همـکاران شـبکه بهداشـت اسـتان تقاضا 
داریـم تـا ماننـد گذشـته با نیـروی بیشـتری 
در فرودگاه مسـتقر باشـند تـا مسـافران قبل 
از گیت گذرنامه، توقف کمتری داشـته باشـد.

وی بیـان کـرد: بجـز پروازهای حجـاج بیت 
اهلل الحـرام، پروازهـای خارجـی دیگـری هم 
از کشـورهای عـراق، ترکیـه، امـارات، قطر و 

کویـت برگـزار می شـود و احتمـال همزمانی 
این پروازهـا بویژه بـا پروازهای نجـف وجود 

دارد.
ضیایی یـادآور شـد: کلیـه تمهیـدات الزم از 
سـوی اداره کل فرودگاه های اسـتان و سـایر 
سـازمان ها و نهادهـای خدمـت رسـان در 
سطح فرودگاه شـهید بهشـتی برای استقبال 
مطلـوب از زائریـن خانـه خـدا پیـش بینـی 

شـده اسـت.
مدیـرکل فرودگاه هـای اسـتان اصفهـان 
بـا اشـاره بـه حضـور اسـتقبال کننـدگان از 
حجـاج افـزود: اسـتقبال کننـدگان بیـرون از 
ترمینـال و در فضای باز حضـور خواهند یافت 
و هیچگونه ازدحامی در داخـل ترمینال وجود 

نخواهـد داشـت.

به گـزارش ایرنا، امسـال چهـار هـزار و ۱۵۶ 
زائر از اسـتان اصفهـان در قالـب ۳۱ کاروان و 
۲۲۰ زائر از اسـتان چهارمحـال و بختیاری در 
قالـب ۲ کاروان از ایـن فـرودگاه به سـرزمین 

وحـی اعزام شـدند.
سـفر ُحجاج بیـت اهلل الحـرام در ۲ سـال اخیر 
بدلیـل همه گیـری ویـروس کرونـا انجـام 
نشـد. قبـل از همه گیـری ویـروس کرونـا، 
سـهمیه ُحجاج ایرانـی برای سـفِر خانـه خدا 

۸۰ هـزار نفـر بود.
فرودگاه بین المللی شـهید بهشـتی در شـرق 
اصفهـان دارای ۲ بانـد بـه طـول چهـار هزار 
و ۳۹۷ متـر و عـرض ۴۵ متـر بـا ۲۰ جایـگاه 
پذیـرش انـواع هواپیمـای مسـافربری و 
ترمینـال پروازهـای داخلـی و خارجی اسـت.

رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
گفت: جنگل های بلوط این استان با هدف پایش و مبارزه با آفت پروانه سفید 

برگ خوار بطور فراگیر و میدانی رصد می شود.
امین حافظی در گفت و گو با ایرنا افزود: اگرچه مناطقی از جنگل های زاگرسی 
بویژه در کهگیلویه و بویراحمد بطور جدی با آفت پروانه سفید برگ خوار روبه رو 

شده است اما در استان اصفهان هنوز شاهد طغیان این آفت نیستیم.
وی دلیل این امر را با سردسیر بودن جنگل های بلوط استان اصفهان مرتبط 
دانست و تصریح کرد: این درختان بیشتر در شهرستان های غربی از جمله 
فریدونشهر مستقر هستند که دمای هوا در آن خطه کمتر از موارد مشابه سایر 

استان هاست لذا میزبانی از آفت را به حداقل رسانده است.
رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
اضافه کرد: با این وجود و به دلیل اهمیت موضوع از هفته آینده رصد جنگل ها 
با همکاری معاونت حفاظت این نهاد آغاز می شود تا در صورت مشاهده دامنه 

دار آفت، مبارزه با آن نیز آغاز شود.

حافظی خاطرنشان کرد: خشکسالی و بارش کم دلیل اصلی هجوم و افزایش 
این آفت در جنگل های بلوط کشور است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از این آفت می توان پیشگیری کرد، گفت: 
راهی برای پیشگیری وجود ندارد اما با مبارزه به موقع می توان گستره انتشار 
آن را در کمترین زمان کاهش داد و از انتقال آن به سایر نواحی جلوگیری کرد.

به گزارش ایرنا، پروانه برگ خوار آفتی است که به درختان بلوط و گیاهان 
گوناگونی مانند مرکبات، پسته، بادام و بسیاری دیگر از گیاهان حمله می کنند؛ 

این آفت به پنج نسل در طبیعت می تواند خسارت وارد کند.
پروانه رگ خوار بلوط )Tortrix viridana L( که در چند دهه اخیر، گونه های 
مختلف بلوط را مورد حمله قرار داده آفتی بسیار مخرب است که باعث کاهش 
رویش چوب، زوال جنگل، تغییر در زادآوری و توالی شده و حتی باعث مرگ 

و میر درختان می شوند.
این آفت با آغاز فصل بهار در سطح جنگل های بلوط در ناحیه رویشی زاگرس 
شروع به فعالیت کرده و خسارات زیادی را به عرصه های طبیعی وارد می کند. 

این حشره با تغذیه بی رویه از جوانه ها و برگ های درختان، ظاهر درخت را 
عاری از برگ می کند و همین باعث می شود بسیاری از مردم با گمان بر 

خشکیدگی درخت، به قطع آن در عرصه اقدام کنند.
نگاهی به وضعیت عرصه های طبیعی اصفهان حاکی است که این خطه 
مساحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد از آن معادل 
حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه های منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود 
۴۰۳ هزار هکتار را جنگل )معادل چهار درصد(، ۶ میلیون هکتار مرتع )معادل 

۶۴ درصد( و سه میلیون هکتار بیابان )معادل ۳۲ درصد( در بر گرفته است.
جنگل های استان اصفهان بطور عمده در ۲ شهرستان فریدونشهر با ۴۰ هزار 

هکتار و سمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار دارند.
استان اصفهان از نظر تقسیم بندی نواحی رویشی در ۲ ناحیه رویشی 
زاگرسی و ایران تورانی قرار گرفته است که ناحیه رویشی زاگرسی غرب 
و جنوب استان را شامل می شود و بقیه مناطق جزو ناحیه رویشی ایرانی 

تورانی به شمار می رود.

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان خبر داد:

رتبه سوم فرودگاه اصفهان در بیشترین پرواز بازگشت حجاج

رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

جنگل های بلوط استان اصفهان برای مبارزه با آفت پروانه برگ خوار رصد می شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

اصفهان، امسال یکی از خشک ترین بهارهای خود را تجربه کرد

استاندار اصفهان در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه در دانشگاه آزاد 
اسامی واحد دهاقان برگزار شد، گفت: در بازدیدی که از شهرک صنعتی جمبزه 
دهاقان به عمل آمد، با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل 
محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، توسعه ۹۰ هکتاری این شهرک 

در مصوبات جلسه قرار گرفت.
سید رضا مرتضوی اذعان داشت: در این جلسه تخصیص زمین برای مسکن 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، تکمیل گلزار شهدای روستای قمیشلو، 
اجرای طرح ساماندهی تفرجگاه چشمه علی و بیشه دزج، مرمت بافت تاریخی 

روستای پوده و بازآفرینی بافت فرسوده شهری هم به تصویب رسید.
مرتضوی خاطرنشان کرد: نصب نیوجرسی در محورهای دهاقان، بروجن، 
شهرضا و مبارکه، تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح سه راهی شهرضا، دهاقان، 
روکش آسفالت محور شهرضا، مبارکه حدفاصل روستای »قهه« تا شهرک 
صنعتی »جمبزه«، اجرای زیرگذر ورودی شهرک دهاقان و ناحیه جمبزه هم 

در دستور کار قرار گرفت
وی با اشاره به اینکه گازرسانی به گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها تحت 
پیگیری هستند گفت: با توجه به تمرکز شهرستان دهاقان بر روی بخش 
کشاورزی، توسعه سامانه های نوین آبیاری به طول ۱۵۰ هکتار، ترمیم و مرمت 
جاده های بین مزاری به طول ۲۵ کیلومتر مربع، گازرسانی به ۸۷ واحد گلخانه، 
مرغداری و دامداری ها در محورهای دهاقان و بروجن هم تحت پیگیری و 

اجرایی شدن واقع شد.
مرتضوی اظهار کرد: بازدید از گلخانه ها و رفع مشکات گلخانه داران، تخصیص 
تسهیات کشاورزی برای گلخانه ها، مرمت و بازسازی ۲۸ رشته قنات، احداث 
و بهسازی کانال های آبیاری درجه سه و چهار و لوله گذاری کانال های سنتی و 

عمومی آب در لیست مصوبات امروز قرار گرفت.
وی با بیان اینکه باید مدارس از وضع مطلوبی برخوردار باشند، افزود: تکمیل 
مدارس روستای علی آباد جمبزه، دزج و تکمیل ۱۰ واحد مدارس شهری و 
بازسازی مدارس فرسوده برای رفاه دانش آموزان دهاقان در مرحله اجرای 

فوری قرار گرفت.
مرتضوی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا مبنی بر وضعیت گلخانه های شهرستان 
دهاقان، افزود: امروز از گلخانه های شهرستان دهاقان بازدید به عمل آمد و شاهد 

رشد کمی و کیفی آن ها بودیم.
وی اظهار کرد: دهاقان در بخش گلخانه ها در کشور سرآمد است و مهد گلخانه ها 

محسوب می شود.
مرتضوی در پاسخ به این سؤال که توسط خبرنگار ایمنا مطرح شد که آیا شعبات 
بانکی هم در جلسات مربوط به تسهیات حضور دارند، گفت: بله، قطعاً و حتمًا 
باید بانک ها هم در چنین جلساتی حضور داشته باشند و امروز هم در جلسه رفع 
موانع تولید دهاقان حضور داشتند، زیرا تسهیات رگ حیاتی و ضربان نبض 

اقتصاد به شمار می رود.
استاندار اصفهان در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره تمهیدات خود مبنی بر 
صادرات محصوالت گلخانه ای دهاقان از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان گفت: 
ما با مدیر مربوطه، جلساتی برگزار کردیم و به توافق رسیدیم تا خط پایدار و باثبات 
برای این بخش راه اندازی شود و مذاکراتی هم با سفیران کشور ایران و قطر 
برای راه اندازی این امکان برگزار شد تا خطی بادوام برای صادرات محصوالت 

کشاورزی استان اصفهان شکل گیرد.

استاندار اصفهان گفت: قطعًا و حتمًا باید بانک ها در 
چنین جلساتی حضور داشته باشند و امروز نیز در 
جلسه رفع موانع تولید که در دهاقان برگزار شد، حضور 
داشتند، زیرا تسهیالت رگ حیاتی و ضربان نبض 

اقتصاد قلمداد می شود.

استاندار اصفهان:

 تسهیالت، شاهرگ حیاتی
و ضربان نبض اقتصاد است

گزارش

هتل بوتیک کاروانسرای کوهاب نطنز در 
آیینی با حضور سیدمحمد حسینی معاون 
امور مجلس رییس جمهور در نطنز به 

بهره برداری رسید.
مشاور وزیر و مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
کاروانسرای تاریخی کوهاب نطنز از سال 
۱۳۹۵ از سوی صندوق احیا و بهره برداری از 
بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی با کاربری 
پذیرایی و اقامتی به بخش خصوصی واگذار 
و هم اکنون با اعتبار افزون بر ۱۱ میلیارد 

تومان مرمت و تجهز شده است.
اقدام ها  یادآوری  با  ایزدی  علیرضا 
ثبت  برای  شده  انجام  تاش های  و 
کاروانسراهای ایران در سازمان علمی، 
فرهنگی و آموزشی ملل متحد )یونسکو( 
افزود: کاروانسرای کوهاب نطنز نیز از جمله 
کاروانسراهای دارای قابلیت ثبت جهانی و 

در پرونده مربوطه قرار دارد.
وی ادامه داد: قرار است در مرحله بعدی 
کافه گالری هتل کاروانسرای کوهاب نطنز 
نیز برای تولید و عرضه صنایع دستی به 

بهره برداری برسد.
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی نطنز نیز به خبرنگار ایرنا 
گفت: هتل کاروانسرای کوهاب دارای ۳۲ 
اتاق، ۷۰ تختخواب و ظرفیت پذیرایی از 

۱۵۰ نفر است.
حسن یزدانمهر یادآور شد: قلعه کوهاب یا 
همان کاروانسرای میرابوالمعالی در باغشهر 
تاریخی نطنز، مجاور بلوار شهید بهشتی و 
مقابل کوه گنبد باز واقع شده که در گذشته 
بر سر راه کاروان ها قرار داشته و در سال 
۱۳۵۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 

است.
وی ادامه داد: این بنای عظیم به مساحت 
تقریبی چهار هزار متر مربع دارای ۲۳ اتاق 
و همچنین داالن های طوالنی است که در 

چهار سمت حیاط واقع شده است.
در آیین افتتاح بوتیک هتل کاروانسرای 
کوهاب نطنز از سرمایه گذاران، معماران و 
پیمانکاران مرمت این کاروانسرا نیز تجلیل 

به عمل آمد.
در این آیین عاوه بر معاون امور مجلس 
رییس جمهور و مدیرکل میراث فرهنگی 
استان اصفهان، رحمت اهلل فیروزی پور 
نماینده مردم نطنز و بخش قمصر کاشان در 
مجلس شورای اسامی، مدیرعامل و رییس 
هییت مدیره صندوق احیا و بهره برداری از 
بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، امام جمعه 
و فرماندار نطنز و جمعی دیگر از مسئوالن 

این شهرستان حضور داشتند.
شهرستان نطنز در فاصله  ۱۲۵ کیلومتری 

مرکز استان اصفهان قرار دارد.
شمار آثار تاریخی شناسایی شده در نطنز 
نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ اثر است که 
تاکنون نزدیک به ۱۲۰ اثر آن در فهرست 

آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. 

 هتل بوتیک کوهاب
افتتاح شد

با حضور معاون امور مجلس رییس جمهور 
در نطنز

 خبر روز
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۴۰ درصد شهرک های صنعتی 
استان به سیستم اعام حریق و خدمت ایمنی و آتش نشانی استاندارد مجهز نیست. 
منصور شیشه فروش افزود: از میان بیش از ۷۰ شهرک صنعتی در استان حدود ۳۰ 
شهرک از سیستم ایمنی و آتش نشانی و اطفا حریق مجهز و دارای استاندارد محروم 

بوده که دستورالعمل های اجرایی برای اصاح ساختار آنها اباغ شده است.
وی تاکید کرد: تا رفع مشکل این شهرک ها و تجهیز آنها به سیستم اطفا حریق مجهز، 
مشارکت و همکاری در مدیریت شهرستانی با امکانات شهری برای امداد رسانی و 
افزایش ایمنی ایجاد شده ولی باید رفع نیاز درباره سیستم های استاندارد و مجهز 

صورت بگیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اباغ دستورالعمل و آیین نامه 
طرح ایمنی شهرک های صنعتی اظهار داشت: وجود تانکرهای آب، سیستم برخط 
)آناین( اعام حریق، پایش واحدهای صنعتی و وجود نیروها و امکانات آتش نشانی 

از جمله مؤلفه های مورد تاکید در طرح ایمنی شهرک های صنعتی است.
وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی در قالب طرح ایمنی شهرک های صنعتی باید به 
امکانات اطفا حریق مجهز شوند، خاطرنشان کرد: این دسته اقدامات ضریب ایمنی 
را افزایش داده و از وقوع حوادث و وارد شدن خسارت به فعاالن اقتصادی جلوگیری 

می کند.
به گفته شیشه فروش، آموزش نیروهای شهرک های صنعتی و تشکیل تیم های آتش 

نشانی بمنظور تأمین ایمنی و امدادرسانی به موقع انجام شده است.
حدود ۸۰ شهرک صنعتی ُمصوب در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد ۷۰ 
شهرک صنعتی عملیاتی شده است؛ بیش از ۱۴۰ هزار نفر در شهرک ها و نواحی 
صنعتی این استان مشغول کار هستند. در ماه های گذشته در چند مورد حوادث آتش 
سوزی در برخی از شهرک های صنعتی استان اصفهان به وقوع پیوست و به وارد شدن 

خسارت به تعدادی از واحدهای تولیدی و مصدومیت برخی از افراد منجر شد.

 مدیرکل مدیریت بحران
استانداری اصفهان:

۴۰ درصد شهرک های 
صنعتی استان اصفهان 
سیستم اعالم حریق 
استاندارد ندارد

 اخبار اصفهان  جلسه بررسی اعتبارات بند خ 
ماده ۳۳ در محل مدیریت شعب بانک کشاورزی 
استان اصفهان برگزار شد. این جلسه با حضور 
مدیر کل مدیریت بحران و مدیر دفتر هماهنگی 
امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان، 
مدیران بانک های کشاورزی و پست بانک، 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و مدیر امور 
سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان 

و تنی چند از نمایندگان بانک های عامل استان، 
جلسه بررسی اعتبارات بند خ ماده ۳۳ برنامه پنج 
ساله ششم توسعه کشور در محل سالن جلسات 
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 
برگزار گردید. از مهم ترین مباحث مطرح شده 
دراین جلسه، ارائه گزارش عملکرد بانک ها در جذب 
اعتبار بند خ ماده ۳۳ و تصمیم گیری برای تخصیص 

اعتبارات جدید بود.

 اخبار اصفهـان تسـهیات پرداختـی بانک 
کشـاورزی اسـتان اصفهـان در راسـتای طرح 
مردمـی سـازی و توزیـع عادالنـه یارانه هـا، 
از مـرز ۸۵۰۰ میلیـارد ریـال گذشـت. بانـک 
کشـاورزی اسـتان اصفهان، در راسـتای طرح 
مردمـی سـازی و توزیـع عادالنـه یارانه هـا و 
بـا هـدف حمایـت از تولیـد کننـدگان و رونـق 
واحدهای تولیدی دام و طیـور، از ابتدای خرداد 

مـاه تا پایـان بیسـت و دوم تیـر ماه بـا پرداخت 
۴۰۵۰ فقره تسـهیات یارانـه دار بالغ بر ۸۵۰۰ 
میلیـارد ریـال بـه فعالیـن بخـش دام و طیـور، 
حائـز رتبـه نخسـت در کشـور گردیـد و ایـن 
موفقیـت بـا تـاش خسـتگی ناپذیـر کارکنان 
بانـک کشـاورزی اسـتان و عـدم توقـف ارائـه 
خدمـت در اکثـر روزهـای تعطیـل به دسـت 

آمـده اسـت.

جلسه بررسی اعتبارات بند خ ماده ۳۳ 
برگزار شد؛

بانک کشاورزی استان اصفهان اعالم کرد:

با حضور مدیر کل 
مدیریت بحران 
استانداری اصفهان

پرداخت تسهیالت 
طرح مردمی سازی و 
توزیع یارانه ها در اوج



جهـــــــان
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  امین رضایی  در حالــی که این روزهــا اقتصاد 
جهان در حیرت رفتار چینی هــا بابت ماجرای انرژی 
در خاورمیانه اســت و حرف از ذخیره بســیار باالی 
چینی ها در فقره سوخت ها می شــود از ایران خبر می 
ردسد که تجارت غیرنفتی ایران با شانگهای ۲۹ درصد 

افزایش یافت.
•افزایـش ۲۹ درصـدی تجـارت غیرنفتی 

ایـران با شـانگهای
گمرک ایـران از رشـد ۲۹ درصـدی تجـارت غیرنفتی 
ایـران با اعضای سـازمان همکاری های شـانگهای در 

بهار امسـال خبر داد.
سـید روح اله لطیفـی- سـخنگوی گمرک ایـران- در 
خصوص تجـارت غیر نفتی ایـران با کشـورهای عضو 
سـازمان همـکاری شـانگهای توضیحاتـی ارائـه کرد. 
بر اسـاس ایـن گـزارش، در بهـار امسـال 1۲ میلیون و 
۳۴۰ هزار تن کاال بـه ارزش ۹ میلیـارد و ۸۵۶ میلیون و 
۴۸۷ هـزار و ۶۶۷ دالر بین ایران و 11 کشـور سـازمان 
همکاری های شـانگهای تبادل شـد که نسـبت به بهار 

سـال 1۴۰۰ با رشـد ۲۹ درصـدی همراه بوده اسـت.
از ایـن تجـارت، 1۰ میلیـون و ۲1۳ هـزار تـن کاال به 
ارزش پنـج میلیـارد و ۵1۳ میلیـون و ۸۷۸ هـزار و ۶۵ 
دالر مربـوط به کاالهـای صادراتـی ایران بـه اعضای 
شـانگهای اسـت کـه نسـبت به بهـار سـال قبـل ۲۰ 
درصـد افزایـش داشـته و دو میلیـون و 1۶۷ هـزار تن 
کاال نیز بـه ارزش چهار میلیـارد و ۳۴۲ میلیـون و ۶۰۹ 
هـزار و ۶۰۲ دالر هم از این 11 کشـور وارد شـده که با 

رشـد ۴1 درصـدی همـراه بوده اسـت.
در رابطـه بـا میـزان صـادرات کاالهـای ایرانـی بـه 
اعضـای سـازمان شـانگهای نیز چیـن با خریـد چهار 
میلیـارد و ۲1۴ میلیـون و ۴۷۴ هـزار و ۳۲۷ دالر، هنـد 
بـا ۴۲۴ میلیـون و ۴1۷ هـزار و ۴1۸ دالر، افغانسـتان 
بـا ۳۶۷ میلیـون و ۳۴۲ هـزار و ۵۴۶ دالر، پاکسـتان 
بـا ۲۷۹ میلیـون و ۳۷۹ هـزار و شـش دالر، روسـیه با 
11۴ میلیـون و ۷۲۷ هـزار و ۶۵1 دالر و ازبکسـتان بـا 

۴۶ میلیـون و ۳۵۰ هـزار و 1۳۳ دالر، پنـج مقصـد اول 
کاالهـای صادراتـی ایـران در بیـن اعضای سـازمان 

همکاری هـای شـانگهای بودنـد.
همچنیـن قزاقسـتان بـا خریـد ۳۳.۷ میلیـون دالر، 
تاجیکسـتان با ۲۲.1 میلیـون دالر، قرقیزسـتان با ۷.۳ 
میلیون دالر، بالروس با ۴.1 میلیون دالر و مغولسـتان 
بـا 1۰1 هـزار دالر مقاصد بعـدی صادراتـی کاالهای 
ایرانی به اعضای سـازمان شـانگهای گزارش شده اند.

در مورد میزان واردات از کشـورهای سازمان همکاری 
شـانگهای نیز چین با سـه میلیارد و 1۳1 میلیون دالر، 
هنـد بـا ۵1۲ میلیـون دالر، روسـیه بـا ۳۹۴ میلیـون 
دالر، پاکسـتان بـا 1۹۶ میلیـون دالر، قزاقسـتان بـا 
۶۶ میلیـون دالر، تاجیکسـتان بـا ۲۲.1 میلیـون دالر، 
ازبکسـتان با 1۴.۷ میلیون دالر، افغانستان ۴.۴ میلیون 
دالر، بالروس با 1.۵ میلیـون دالر، قرقیزسـتان با 1.۲ 
میلیون دالر و مغولسـتان بـا ۳1۷ هـزار دالر به ترتیب 
در بیـن اعضـای )اصلـی و ناظـر( سـازمان همـکاری 
شـانگهای بـه فـروش کاال بـه ایـران در فصـل بهـار 

پرداختنـد.
•تـا پایـان ۲0۲۲ چیـن ۹ بنـدر از ۲0 بندر 

کانتینـری برتر جهـان را دارد
بـر اسـاس گـزارش پیش بینی منتشـر شـده توسـط 
آکادمـی علوم چیـن )CAS(، انتظـار مـی رود چین تا 
پایان سـال جاری دارای ۹ بندر از ۲۰ بنـدر کانتینری 
برتـر جهـان باشـد. در ایـن گزارش ذکر شـده اسـت 
کـه در میان ۲۰ بنـدر برتر، بندر شـانگهای بیشـترین 

ظرفیت انتقـال را در سـال ۲۰۲۲ خواهد داشـت.
شـایان ذکر اسـت کـه بیشـتر بنـادر کانتینـری چین، 
از جملـه بنـدر نینگبو-ژوشـان، بنـادر در چینگدائـو و 
تیانجیـن نیـز تقاضـای رو بـه رشـدی بـرای خدمات 

کشـتیرانی دارنـد.
البته مقدار حمـل و نقـل کانتینرها تحـت تأثیر عوامل 

زیادی اسـت.
وانـگ شـویانگ، مدیـر مرکـز علـوم پیش بینـی 

CAS گفـت: در مقایسـه بـا تحلیل های رگرسـیون و 
مدل هـای اقتصادسـنجی، محققـان بنـادر جهانـی را 
به عنوان یک سیسـتم کلی بـا در نظر گرفتـن اقتصاد 
جهانـی، موقعیت هـای تجـاری و توسـعه صنعـت 

کشـتیرانی در نظـر می گیرنـد.
چاینـا دیلـی گـزارش کرد: پروفسـور سـی گانـگ نیز 
معتقـد اسـت، اگر چـه صنعت حمـل و نقـل کانتینری 
جهانی در سـال ۲۰۲۲ کاهش می یابد امـا حمل و نقل 
کانتینـری چین به عنـوان پایـه ای برای توسـعه پایدار 

جهانـی باقـی می ماند.

• هشدار چین به آمریکا
ایـن رونـق هـادر حالـی پیـش بینـی می شـود کـه 
پکـن هشـدار داد که غـرب در حـال بهـره بـرداری از 
کشـورهای جنوب شـرقی آسـیا به عنـوان مهره های 

شـطرنج بـازی قـدرت اسـت.
به گـزارش تحریریـه، خبرگـزاری »رویترز« نوشـت، 
»وانـگ یـی« وزیـر امـور خارجه چیـن چنـد روز قبل 
هشدار داد کشـورهای جنوب شرق آسـیا باید از تبدیل 
شـدن بـه مهـره قدرت هـای بـزرگ اجتنـاب کننـد و 

نبایـد با یکدیگر دشـمنی داشـته باشـند.

وانـگ یـی در جاکارتـای اندونـزی عنوان داشـت باید 
ایـن منطقـه را از محاسـبات ژئوپلیتیکـی کـه موجب 
اسـتفاده از کشـورها به عنـوان مهره های شـطرنج در 
رقابـت قدرت هـای بـزرگ می شـود دور نگه داشـت.

آسـه آن یـک بلـوک اقتصـادی و سیاسـی منطقه ای 
اسـت کـه 1۰ عضـوان از کشـورهای جنـوب شـرق 

آسـیا هسـتند.
وی ایـن اظهـارات را همزمـان با شـرکت در نشسـت 
آسـه آن بیان کـرد و افـزود: آینـده منطقـه مـا باید در 

دسـتان خـود ما باشـد.
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 اخبار اصفهان  شـرکت گازپـروم، صادرکننده گاز روسـیه ژوئیه )۲۵ تیر( 
اعـالم کـرد انتظـار دارد شـرکت آلمانی زیمنـس به طـور کامل بـه تعهدات 
خـود در تحویـل توربیـن تعمیـر شـده در کانـادا عمل کنـد. ایـن تجهیزات 

پیش از ایـن از سـوی زیمنس بـرای تعمیر بـه کانادا ارسـال شـده بود.
گازپروم تحـت کنتـرل کرملین اعـالم کرده اسـت کـه نمی توانـد عملیات 
تأمیـن ایمنـی بخـش مهمـی از خـط لولـه را کـه از زیـر دریـای بالتیک به 
آلمان می گـذرد تضمین کند زیـرا تردیدهایی درباره بازگشـت یـک توربین 

از کانادا وجـود دارد.
گازپـروم اعـالم کـرد کـه از زیمنـس در تاریـخ 1۵ ژوئیـه خواسـته اسـت 
اسـناد و مدارکـی را نشـان دهـد کـه بـه ایـن توربیـن حیاتـی تعمیر شـده 
 اجـازه داده می شـود بـه ایسـتگاه تقویـت فشـار گاز نوراسـتریم 1 منتقـل

شود.
این شـرکت اضافه کرده اسـت: »گازپروم بـرای انجام تعهدات خـود درباره 
تعمیـر و نگهـداری موتورهـای توربیـن گازی کـه عملیـات خط لولـه نورد 

اسـتریم و تحویـل گاز طبیعـی بـه مصـرف کننـدگان اروپایـی را تضمیـن 
می کنـد بـه گـروه زیمنـس متکی اسـت.«

سـخنگوی »زیمنس انرژی« ایـن هفته گفت که کارشناسـان این شـرکت 
بسیار سـخت بر روی سـایر تاییدیه ها و تدارکات رسـمی دیگر کار می کنند. 
این سـخنان پـس از آن مطرح شـد که کانـادا اعالم کـرد مجـوزی محدود 
و قابل فسـخ را بـرای معاف کـردن بازگشـت این تجهیـزات تعمیر شـده را 

صـادر می کند تـا مشـمول تحریم ها نشـود.

تحویل توربین گاز 
تعمیر شده

گازپروم از زیمنس درخواست 
کرد:

خبر روز
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شوک بزرگ پوتین به 
بازار رمزارزها!

والدیمیـر پوتین رئیـس جمهور روسـیه 
اخیـراً قانونـی را مبنی بـر ممنوعیت ملی 
اسـتفاده از دارایی هـای دیجیتـال بـرای 
شـیوه های پرداخت امضا کـرد. این اقدام 
پـس از آن صـورت می گیـرد کـه دولـت 
و بانـک مرکـزی روسـیه مدت هاسـت 
کـه در رابطـه بـا چگونگـی اقدامـات در 
برابـر رمزارزهـا بحـث می کردنـد. بانک 
مرکـزی ایـن کشـور در مـاه ژانویـه 
)دی-بهمـن 1۴۰۰( ممنوعیـت کاملـی 
را بـرای شـیوه های پرداخـت و سـرمایه 
گـذاری در حـوزه کریپتـو پیشـنهاد کرد. 
قانونـی کـه اخیـراً مطـرح شـده اسـت، 
تفاوت چندانی با آن نـدارد. وزارت دارایی 
روسـیه در ماه فوریه )بهمن( پیش نویس 
مقررات در رابطـه با رمزارزهـا را به دولت 
ارائـه کـرد کـه ماننـد قانونـی اسـت که 
امـروز تصویب شـده اسـت. ایـن قانون، 
امـکان سـرمایه گذاری در دارایی هـای 
دیجیتـال از قبیـل بیت کوین ویـا اتریوم 
را فراهـم می کند، امـا خریـداری اقالم با 
رمزارزها را نفـی می کند. روسـیه از زمان 
تهاجـم بـه اوکرایـن در کانـون توجهات 
رمـزارزی واقـع شـده اسـت، بـه طوری 
که شـرکت های بزرگ رمـزارزی از قبیل 
بایننـس و کوین بیـس، اعـالم کردند که 
از قوانیـن ایاالت متحـده واتحادیـه اروپا 
تبعیت خواهند کرد و اسـتفاده مـردم این 
کشـور از صرافی هـا را محـدود می کنند. 
الیحه های قانونـی در رابطه بـا رمزارزها 
در روسـیه پیچیـده اسـت، به طـوری که 
بانک مرکـزی ایـن کشـور پیـش از این 
خواهـان ممنوعیت اسـتخراج بیت کوین 
و تراکنش هـای رمـزارزی شـده بـود، اما 
در اوایل سـال جـاری، وزارت دارایی این 
کشـور بـه ضـرورت صـدور مجـوز برای 

توسـعه فنـاوری رمـزارزی اشـاره کرد.

چینی ترین بهاِر اقتصاد
تجارت غیرنفتی ایران با شانگهای ۲۹ درصد افزایش یافت؛
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سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

شهرداری اصفهان از مهار حریق تانکر سوخت در حال 
تخلیه بنزین در پمپ بنزین پل تمدن در کالنشهر 

اصفهان خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران افزود: این حادثه ساعت ۱۴ و 
۲۹ دقیقه امروز در حال تخلیه تانکر ۱۸ هزار لیتری 
سوخت به مخزن اصلی رخ داد و بالفاصله نیروهای 

آتش نشانی در محل حاضر شدند.
وی اظهار داشت: با سرعت عمل آتش نشانان 
اصفهان این حریق قبل از درگیر شدن سکوهای 

پمپ بنزین جایگاه سوخت، مهار شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه که اگر حضور و 
اقدام به موقع آتش نشانان نبود فاجعه ای بزرگ به 
بار می آمد، افزود: برای مهار این حریق انواع ماشین 
آالت سنگین به همراه پلت فرم نجات و تعدادی از 
مدیران ارشد عملیاتی در محل حریق اعزام شد. وی 
خاطرنشان کرد: در این عملیات یک آتش نشان در 
اثر دودگرفتگی دچار مصدومیت شد. پل تمدن در 

محدوده شرق کالنشهر اصفهان است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری:

حریق تانکر سوخت در یک پمپ بنزین در اصفهان مهار شد

 دبیر بنیاد غدیر استان اصفهان در 
تشریح برگزاری ویژه برنامه های 
عید غدیر گفت: راهپیمایی بزرگ 
روز عید غدیر از میدان انقالب 
تا امام حسین )ع( شهر اصفهان 

برگزار می شود.
اسماعیل  حجت االسالم 
بنیاد  اجرایی  دبیر  دست افکن، 
بین المللی غدیر در استان اصفهان 
ظهر امروز در سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه این هفته 
اصفهان با اشاره به ویژه برنامه های 
عید غدیر در استان اصفهان، اظهار 
داشت: مردم اصفهان همانطور که 
در ماه محرم حماسه می آفرینند، در 
عید غدیر هم حماسه ای دیگر خلق 

خواهند کرد.
 وی با اشاره به اجرای برنامه های 
متعدد از ابتدای ماه ذی الحجه در 
اصفهان، از توزیع ۵۸ سری جهیزیه 
کامل همزمان با سالروز ازدواج 
حضرت علی )ع( و حضرت زهرا 
)س( ۵۸ سری جهیزیه کامل در 
مناطق محروم توزیع خبر داد و 
افزود: مراسم ازدواج دانشجویی 
۱۰۰ زوج جوان روز یکشنبه ۲۶ 
تیرماه در دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان برگزار می شود.
دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر 
در استان اصفهان با بیان اینکه از 
امشب تا روز عید غدیر سه شب 
امام  میدان  در  با شکوه  جشن 
خمینی )ره( برگزار می شود، از 
برگزاری راهپیمایی بزرگ روز عید 
غدیر از میدان انقالب تا امام حسین 
)ع( شهر اصفهان خبر داد و به ویژه 
برنامه های هیئت های مذهبی در 
اصفهان اشاره کرد و افزود: ۱۷۰ 
رأس گوسفند و چندین نفر شتر 
در این ایام توسط هیات بنی فاطمه 
)س( ذبح و در بین فقرا توزیع شد 
و همچنین ده ها جشن، مسابقه، 
برنامه فرهنگی، توزیع اطعام و 
برنامه های دیگر توسط هیات های 
مذهبی در سطح استان در حال 

اجرا است.
به  دست افکن  االسالم  حجت 
آغاز پویش هر خانه »یک پرچم 
و یک اطعام« اشاره کرد و ادامه داد: 
مناسب است خانواده ها با شرکت در 
این پویش در ترویج فرهنگ غدیر 

تالش کنند.
دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر 
در استان اصفهان از برگزاری ویژه 
برنامه های متعدد در مناطق ۱۵ 
گانه شهر اصفهان توسط شهرداری 
مناسبت  به  افزود:  و  داد  خبر 
عیدغدیر و دهه والیت و امامت 
جشن ها و ایستگاه های صلواتی 
متعددی در جای جای استان در 
حال برگزاری است و در بین عشایر 
برنامه های  نیز  اصفهان  استان 

متعددی در حال اجرا است.
دین  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
هدایت انسان ها به راه راست است، 
خاطرنشان کرد: غدیر نقطه عطف 
حقیقی در تاریخ اسالم است که 
موجب اتمام دین و اکمال نعمت 
و مشخص شدن مسیر هدایت 

انسان ها شد.
دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر 
در استان اصفهان اظهار کرد: 
همه وظیفه داریم نسل به نسل 
پیام غدیر را به دیگران منتقل 
کنیم و براساس روایات دینی 
هر کار خوبی در این روز ثواب 

فراوانی دارد.

 خبراول
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جزئیات ویژه برنامه های 
عید بزرگ غدیر

توسط دبیر بنیاد غدیر استان 
اصفهان اعالم شد:

هافبک ملی پوش تاجیکسـتانی با امضای قراردادی به ذوب آهن پیوست. 
»احسـان پنجشـنبه« هافبک ملی پوش تاجیکسـتانی با امضای قـرارداد 
خود بـا باشـگاه ذوب آهن دوفصـل آینـده را در ایـران و اصفهان بـه همراه 
سبزپوشـان اصفهانی خواهد بـود. این بازیکن ۲۳ سـاله اهل تاجیکسـتان 
سـابقه ۳۷ بـازی ملی بـرای تیـم کشـورش را درکارنامـه خـود دارد وطی 
دوسـال حضـورش درلیـگ برترازبکسـتان، بـه عنـوان یکـی ازبازیکنـان 
ارزشـمند لیگ فوتبال این کشـور معرفی شـده است. احسـان پنجشنبه، 
۵۲ بـازی در لیـگ برتر ازبکسـتان بـرای تیـم نوبهـار انجـام داده و بـا این 
تیم قهرمـان نیم فصل شـده اسـت و قبـل ازآن با تیم اسـتقالل دوشـنبه 
۴ قهرمانی لیـگ، ۳ قهرمانـی جام حذفـی و سـه قهرمانی ۳ سـوپر جام را 

تجربـه کرده اسـت.

مدافع راسـت مطرح فصل گذشـته پرسـپولیس با عقد قراردادی به سپاهان 
پیوسـت. مدیرعامـل و اعضـا هیأت مدیـره این باشـگاه بـه درخواسـت ژوزه 
مورایس سـرمربی تیـم فوتبال سـپاهان بـا رامین رضائیـان مدافع بـا تجربه 
فوتبال کشـور برای پیوسـتن به جمـع طالیی پوشـان اصفهـان وارد مذاکره 

. ند شد
رضائیان که یکی از برترین مدافعان راسـت فوتبال کشـور در سـال های اخیر 
اسـت درنهایت پس از انجام یـک دور مذاکرات فشـرده با قراردادی دو سـاله 
به سـپاهان پیوسـت. رضائیـان که فصل گذشـته پیراهـن پرسـپولیس را بر 
تن داشـت سـابقه حضور در تیم های صبـای قم، اوسـتنده بلژیـک، راه آهن، 
الشحانیه، الدحیل و السـیلیه قطر در کارنامه ورزشی خود دارد. وی همچنین 

۴۵ بازی برای تیـم ملـی در رقابت های بیـن الملی انجام داده اسـت.

رامین رضاییان به سپاهان پیوست»احسان پنجشنبه« با ذوبی ها بست

 یلدا توکلـی  ایـن روزهـا در بسـیار از تبلیغـات محصـوالت و یـا حتی 
امکانات و تسـهیالت با افرادی مواجه می شـویم که نامشـان بالگر است، 
افرادیکـه برای بهتـر تبلیغ کـردن به نوعی نقـش بازی می کنند و کسـب 

در آمـد دارند.
در گذشـته نـه چنـدان دور راه هـای ارتباطـی و امکانـات تبلیغاتـی جهت 
بـه فـروش رسـاندن محصول خـاص یـا عرضـه آن بیـن مـردم و جوامع 
مختلف همچـون امروز نبود و بیشـتر افـراد با توجـه به نیازهـای ضروری 

خود در زندگی، ملزومـات اولیه و مایحتاج ضروری و اساسـی خـود را تهیه 
می کردند. همچنین سـبک زندگی یک رویه سـاده و تعریف شـده داشـت 
و اغلـب مـردم در یـک سـطح زندگـی می کردنـد، اما بـا وجود پیشـرفت 
تکنولـوژی و ایجـاد زیرسـاخت های ارتباطـی و شـبکه تلفـن همـراه و 
رسـانه های ارتباطـات جمعـی در قـرن ۲۱ و تغییـر رویه سـبک زندگی و 
روشـهای ارتباطی، پـای خریدهای آنالیـن هم بـه زندگی باز شـد و البته 
بالگرها در دهه های اخیر با ظهور اینسـتاگرام و روند رشـد تمایـل افراد به 

حضور در فضای مجازی، بیشتر دیده شـدند و در تبلیغات اجناس مختلف، 
نمایش دادن زندگی شـخصی، فیلم گرفتن از امکانات داخل زندگی، تنوع 
محصوالت، اسـتفاده از امکانات الکچری حضور دارند و تبلیغات از طریق 
تصویر و ضبط فیلم و پخش آن در فضای مجازی باعث شـده تا مخاطبان 
با توجـه بـه جذابیت موجـود، جـذب این قبیـل بالگر هـا و صفحـات آنها 
بشوند. البته کسب درآمدهای میلیاردی توسـط بالگرها در فضای مجازی 
نیز باعث ترغیب هر چه بیشـتر جوانان برای شـرکت در این فضا، پیگیری 
این صفحات و الگو قرار دادن این بالگرهای شـده اسـت. و البته متاسـفانه 

مقایسـه زندگی واقعی با آنچه کـه در صفحات اینسـتاگرام وجـود دارد.
• زندگی دور از حقیقت و آمیخته با رؤیا

مهدی شـیری یک پژوهشـگر اسـت وی می گویـد: یکـی از چالش های 
جدی میان زن و شـوهرهای جوان شـده و موجب سردشـدن روابطشان و 
در برخی مـوارد طالق هم می شـود. البتـه بسـیاری از روانشناسـان بر این 
باورند که »عدم اشـتغال جوانان و داشـتن تفریح و سـرگرمی باعث شـده 
اسـت تا گردش در فضای مجـازی جایگزین بسـیاری از کارهـای روزمره 
شـود و افراد بـا دنبـال کـردن بالگرهـا، زندگـی دور از حقیقـت و آمیخته 
با رؤیـا می سـازند. وی متذکر شـد: تـا زمانـی که زیرسـاخت ها را درسـت 
نکنیم مشـکالت اجتماعـی افزایش پیـدا می کنـد. در واقع بایـد گفت که 
اغلب افـرادی که بالگرهـای مختلف را دنبـال می کنند هرچنـد ادعا دارند 
تحت تأثیر زندگـی بالگرها قرار نمی گیرند اما واقعیت این اسـت خواسـته 
یا ناخواسـته تحت تأثیر زندگـی و اعتقادات و سـبک زندگی این افـراد قرار 
می گیرند البتـه همه افـراد متخصص و صاحب نظـر به این مسـئله اذعان 
دارند که فضای مجازی نیازمند سر و سـامان دادن و نظارت و وضع قوانین 
و مقررات به فعالیت افراد مشـهور و بالگر در این فضا اسـت که تـا به امروز 
برای این موضوع فکر اساسـی نشـده و متاسـفانه هـرروز تعداد ایـن افراد 
بالگر در شـبکه های مجازی بیش از پیش دیده می شـود، همچنین انتظار 

می رود که نظرات مسـئولین تنها در قالب شـعار نباشـد.
• استفاده از کودکان برای تبلیغات توسط بالگرها

سـودابه توکلـی پژوهشـگر و محقـق مسـائل اجتماعـی نیز معتقد اسـت 
که مد و شـیک پوشـی و زندگـی لوکـس از جملـه مهم تریـن زمینه های 
کاری بالگرهاست. انگیزه کسـب درآمد و ثروت بیشتر، احسـاس آزادی و 
وابستگی به فضای مجازی، کسب شـهرت و معروف شـدن، تالش برای 
کسـب اعتبار اجتماعی از دالیـل ورود به فضـای بالگری اسـت. بالگرها 
این امـکان را دارنـد تا بر شـیوه تغذیـه، نوع پوشـاک و پیـروی از مـد، نوع 
صحبت کـردن و ادبیات گفتـاری، دکوراسـیون منـزل، نوع وسـیله نقلیه 
شـخصی، شـیوه های گذران اوقـات فراغـت، سـبک مسـافرت و رفتارها 
و سـبک تعامـالت اجتماعی اثـر بگذارنـد. وی افـزود: با فعالیـت بالگرها 
می توان شـاهد افزایـش فرهنگ مصرف گرایـی و تغییر سـبک زندگی در 
جامعه بـود. وی یاد آور شـد: گاهی اوقات ایـن بالگرها از اعضـای خانواده، 
بویژه فرزندان برای مقاصد مالی و شـهرت خود اسـتفاده می کننـد؛ در این 
فراینـد، همچـون کـودکان کار، بچه هـای ایـن خانواده هـا دیگـر نه یک 
کـودک، بلکه بـه ابـزاری بـرای درآمدزایـی تبدیـل می شـوند. آن ها یک 
بازیگر یـا مـدل تبلیغاتی می شـوند تـا بـا لباس هـا و ژسـت های مختلف 
عکس بگیرند و بـرای جذب تبلیغات بیشـتر و درآمدزایی مؤثر واقع شـوند. 
به دلیـل جذابیت ها و درآمـد باالی بالگـری، در سـال های اخیر اسـتقبال 
زیـادی بـه ایـن موضـوع مخصوصـاً در میـان خانم هـا و زوج هـای جوان 

مشـاهده می شـود.
• لزوم ترمیم فضای رسانه ای

دکتر امیـر لطفی حقیقت نیـز یک پژوهشـگر روان درمانی فراتشـخیصی 
اسـت وی بـا نفـی »فرهنـگ بالگـری« و با بیـان اینکـه در حـال حاضر 
»فرهنـگ بالگری« در کشـور مـا تبدیل بـه آفت بـزرگ اجتماعی شـده 
اسـت گفت: آسـیب های فرهنگ ریاکارانه بالگری هر روز در کشور بیشتر 
می شـود، به طوری که بعضـاً بالگرها از هـر اقدام خود حتـی فعالیت هایی 
کـه در راسـتای کمک بـه بزرگ ترهـا و آسـیب دیـدگان انجـام می دهند 
عکس گرفته و آن را به عنوان یـک لطف در حق بزرگترها و سـالمندان در 

فضای مجـازی منتشـر می کنند.

بررسی یک مفهوم در گفت و گو با کارشناسان؛
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 پریسا جمدی   بیش از یک میلیارد نفر هرماه از 
اینستاگرام استفاده می کنند و تقریباً ۹۰٪ آن ها حداقل یک 
کسب کار را در این رسانه اجتماعی دنبال می کنند. به این 
معنی که در سال ۲۰۲۱، استفاده از اینستاگرام برای کسب 

و کار راهی بسیار مؤثر است.
بیش از ۱۰ سـال است که اینسـتاگرام عالوه بر برنامه ای 
برای به اشـتراک گـذاری عکس، رسـانه ای بـرای انجام 

و رونق کسـب و کارهاست.
در ایـن مقاله قصـد داریم بـه شـما بیاموزیم کـه چگونه 
می توانیـد از اینسـتاگرام برای کسـب و کارتان اسـتفاده 

. کنید
چگونگـی اسـتفاده از اینسـتاگرام برای تجارت و کسـب 

و کار در ۵ مرحلـه
• مرحله 1: اولین مرحله سـاخت یک حسـاب 

کاربری در اینستاگرام است
یک حسـاب کاربـری جدید بسـازید، یا حسـاب کاربری 

شـخصی تان را به حسـاب تجاری تغییـر دهید.
• مرحله 2: مخاطبان مورد نظـر خود را تعیین 

کنید
بـرای اعمال یک اسـتراتژی خـوب، ابتدا بایـد مخاطبان 

مورد نظـر خود را بشناسـید.
بـه منظـور بازاریابـی در رسـانه های اجتماعـی یکـی از 
مهم تریـن اسـتراتژی ها تعییـن مخاطبان هدف اسـت. 
مشـخص کنیـد چـه کسـانی از شـما خریـد می کننـد، 
تجزیـه و تحلیـل سـایر شـبکه های اجتماعـی خـود را 
بررسـی کنید تـا بدانید چه کسـی شـما را در آنجـا دنبال 
می کنـد، در مـورد رقبـای خـود تحقیـق کنیـد، و نحـوه 
تفـاوت مخاطبان خـود را با هم مقایسـه کنید، شـناختن 
مخاطبان باعث می شـود بهتر بتوانید محتـوا تولید کنید. 

اهدافتـان را مشـخص کنید.

• مرحله 3: پروفایل اینسـتاگرام خود را بهینه 
کنید

پروفایل اینستاگرام شـما جایی اسـت که افراد می توانند 
از طریق آن اطالعاتـی راجع به برند شـما، بازدیـد از وب 
سـایت یـا حتـی رزرو قـرار مالقـات کسـب کننـد. یک 
بیوگرافـی خیلی خـوب و جـذاب در پروفایلتان بنوسـید. 
قطعـاً افـرادی کـه بیـو شـما را می خواننـد به قـدری در 
مـورد کسـب و کارتـان کنجـکاو بوده انـد که سـری به 

پروفایلتـان بزنند.
به همین دلیل باید آنهـا را مجذوب کـرده و ترغیب کنید 

که شـما را دنبال کنند.
با حداکثر ۱۵۰ کاراکتر یا کمتر، بیو اینسـتاگرام شـما باید 
توصیف کننده برند شـما باشـد. مـا یک راهنمـای جامع 
و کامل بـرای ایجاد بیـو خیلی قـوی و مؤثر داریـم که در 
زیر به طـور مختصر نگاهی بـه آن می اندازیم: ۱- سـعی 
کنید از بیو مختصـر و جذاب اسـتفاده کنید. ۲ - اسـتفاده 
از ایموجـی: اسـتفاده از ایموجـی مناسـب می تواند باعث 
ایجـاد جذابیـت و معرفی تجارت شـما شـود. 3 - عکس 

پروفایلتـان را بهینه کنید.
زمانـی کـه شـرکت یـا برنـدی بـرای کسـب و کار در 
اینسـتاگرام فعالیـت دارد معمـواًل از لوگـوی برنـد خـود 
بـه عنـوان عکـس پروفایـل اسـتفاده می کنـد. در تمام 
شـبکه های اجتماعـی از یـک عکـس اسـتفاده کنیـد.

هنگامی که بـرای کسـب و کار و تجارت در اینسـتاگرام 
فعالیـت دارید باید حتمـاً اطالعـات تمـاس را در پیج تان 
قرار دهید. از جمله آدرس ایمیل، شـماره تمـاس و آدرس 

محل کار.
• مرحله 4: محتوای باکیفیت تولیـد کرده و به 

اشتراک بگذارید
به زیبایـی بصـری برندتـان اهمیت دهیـد، اینسـتاگرام 

حول محـور تصاویـر بصـری می چرخد، به همیـن دلیل 
بایـد یـک زیبایـی بصـری بـرای پیج تـان ایجـاد کنید. 
عکس هـای خارق العـاده بگیریـد، بـرای موفقیـت در 
اینسـتاگرام بایـد عکس های جـذاب داشـته باشـید، اما 
نیـازی به عـکاس حرفـه ای و تجهیزات خاصی نیسـت.

بهتریـن وسـیله بـرای عکاسـی گوشـی تان اسـت، 
می توانید با گوشـی عکاسی کرده و مسـتقیماً آن را پست 
کنید. از نور طبیعی اسـتفاده کنیـد: اسـتفاده از نور فالش 
باعث می شـود کـه عکـس کیفیت مطلـوب را از دسـت 

بدهـد. بهتریـن راه اسـتفاده از نـور طبیعـی 
نور نباید خیلی شـدید باشـد:  است. 

معمـواًل عصرهـا یـا روزهـای ابـری زمـان 
مناسبی برای عکاسی هستند. 

زوایـای مختلـف را امتحـان کنید. خم 
شـوید، روی یـک صندلی بایسـتید- 
هر کاری که الزم اسـت انجـام دهید 

تـا جالب تریـن عکس هـا را خلـق کنیـد. 
مطمئن شـوید که کنتراسـت 
کافـی وجـود دارد: کنتراسـت 
در عکـس باعث ایجـاد تعادل 

. می شـود
در صورت امکان و داشـتن بودجه 
می توانیـد از عکاسـان حرفـه ای 

کمـک بگیرید.
از  عکس هـا  ویرایـش  بـرای 

نرم افزارهـای موجود اسـتفاده کنید. 
گاهـی حتـی بـا وجـود عالـی بودن 
عکـس، بایـد کمـی ویرایـش انجام 

شـود. بـا اسـتفاده از نرم افزارهـای 
مخصـوص ویرایـش می توانیـد عکـس را 

زیباتـر کـرده، و بـه آن لوگو یـا حتی متـن اضافـه کنید.
زیرنویس هـای جـذاب بنویسـید. اگرچـه اینسـتاگرام 
بیشـتر حول محـور عکـس می چرخد امـا این بـه معنی 
کم اهمیت بودن کپشـن نیسـت. با اسـتفاده از کپشـن و 

زیرنویـس می توانیـد به عکـس معنا ببخشـید.

• مرحله 5: مخاطبانتان را درگیر کنید
به کامنت ها پاسـخ دهید و بـا مخاطبان در تعامل باشـید 
تا آنها را تشـویق کنید که با شـما ارتبـاط برقـرار کنند. از 
هشتگ های مناسب اسـتفاده کنید. هشتگ ها دسترسی 

به محتـوا را راحت تـر می کنند.

blog.hootsuite.com/how-to- 
use-instagram-for-business

چند راهکار برای بهینه سازی اینستاگرام برای تجارت؛

الیک بگیر؛ پول پارو کن!
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