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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان دو شنبه| 9 اسفند 1400| 28  فوریه  2022 |  26 رجب  1443 | سال دوم| شماره 1007 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
شــاید در دهه های گذشته مردم 
تحصیالت دانشــگاهی را تنها راه 
پیشــرفت و موفقیت می دانستند 
اما این روزهــا بر همــگان ثابت 
شده است که داشــتن مهارت در 
الویت برای افراد جویای نام است. 
البته نمی تــوان نقش تحصیالت 
را در این روند نادیــده گرفت اما 
تحصیالتی که پشــتوانهٔ مهارتی 
نداشته باشد کمک شایانی در این 
زمینه نمی کند. بــه همین دلیل 
برای کاهــش بیکاری و توســعه 
فرهنگ کارآفرینــی باید جایگاه 
مهارت ورزی در سیستم آموزشی 
کشــور ارتقا یابد. ضمــن آنکه به 
افــراد دارای مهارت امکان رشــد 
بیشتری داده شود تا مثل گذشته 
که شــاهد خروج سیل عظیمی از 
تحصیل کردگان کشورمان به دیگر 
کشورها به عنوان مهاجر بودیم این 
روزها نظاره گــر مهاجرت مهارت 
دیدگانمــان نباشــیم. کما اینکه 
آمارهای عجیب و غریبی از سیل 
مهاجرت مهارت دیدگان از ایران 
به برخی از کشورهای حوزه خلیج 
فارس این روزها به گوش می رسد!

2 ادامه در صفحه 
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امیر رضا محمدی
سرمقالـــه

ISFAHAN
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طراحی زیست بوم 
ملی عامل ایجاد شغل 

و کاهش بیکاری

The The 66 Best  Best 
Bedtime Teas That Bedtime Teas That 
Help You SleepHelp You Sleep
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رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و الهور دیدار و گفت و گو کردند:

آغاز داستان اقتصادی دو شهـر
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در آستانه مبعث پیامبر اسالم )ص( انجام گرفت؛

امضا تفاهم نامه بین سازمان تاکسیرانی و 
موسسه اعتباری بانک رسالت
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مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور ایثارگران در دیدار صمیمی با ایثارگران اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان:

 پیگیر حل مشکل جامعه ایثارگران
 هستیم

مهاجرت گیمرها از ایران بخاطر اینترنت و تحریم؛

گیمرها 5 مشکل اساسی دارند

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 برنامه ریزی ویژه برای رسیدگی
 به درخواست های مردمی 137

چهره  برتر چهره روز

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: شهردار اصفهان خبر داد:

نحوه جبران ارز ترجیحی، روشن و 
شفاف به مردم گفته شود

آغاز خانه تکـانی شهـر

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: باید به سمت برداشــته شدن ارز 
ترجیحی حرکت کنیم، اما به شرط آنکه 
نحوه جبران آن را روشــن و شفاف برای 
مردم بازگو کنیــم، در این صورت مردم 
نیز شــرایط را خیلی خوب درک کرده و 

همراهی خواهند کرد.

شهردار اصفهان گفت: شهرداری به سهم 
خود تالش کرده تا در بودجه سال آینده در 
کاهش آالیندگی های ناشی از حمل ونقل 

همت ویژه ای داشته باشد.
علی قاســم زاده در برنامه رادیویی "سالم 
اصفهان"، با بیان اینکه هفته گذشته بودجه 
سال آینده شــهرداری اصفهان در صحن 

83علنی شورای اسالمی شهر ...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت اول(
شهرداری سین به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 406 مورخ 1400/11/7 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت 
به اجرای عملیات روکش آسفالت )بدون قیر( معابر شهر )شامل تهیه مصالح ، پخت ، حمل و پخش آسفالت( به 
مبلغ 10،000،000،000 ریال )ده میلیارد ریال( از محل اعتبارات شهرداری سین )سال 1400و 1401( بر اساس قیمت مقطوع که 

بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح می باشد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
)تامین قیر توسط شهرداری از محل بند)ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400 صورت می پذیرد.(

1- کلیه مراحل بارگذاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق ســازند. مناقصه گران محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

3- مهلت دریافت اسناد تا روز شــنبه مورخ 1400/12/7 و مهلت شــرکت در مناقصه تا آخر وقت اداری سه شنبه مورخ 
1400/12/17 می باشد که پیشنهاد دهنده می بایست در مهلت تعیین شده پیشنهادات خود محتوی ضمانت نامه بانکی و یا 
فیش واریزی نقدی معادل 500،000،000 ریال به شماره حساب3100005348000  نزد بانک ملی به نام شهرداری سین بابت %5 
سپرده شرکت در مناقصه واریز و به همراه سایر مدارک و برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف پر شود را در سامانه 
بارگذاری نماید. پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 1400/12/18 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی 

معامالت که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.
4- کلیه کسوارت قانونی )مطابق قوانین شهرداری( به عهده برنده مناقصه می باشد.

5-شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت. 

آگهـی  مزایـده

مهدی حلوانی - شهردار خور  شناسه: 1281081

نوبت دوم

شهرداری خور  به استناد مصوبه 83 مورخ 1400/11/8 شورای اسالمی شهر خور در 
نظر دارد  نسبت به فروش 5 پالک زمین مسکونی واقع در مجموعه مسکونی مهدیه 
شهر خور  از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت و دریافت بهای آن به صورت نقد 
اقدام نماید. )پرداخت هر نوع مالیات، عوارض و هزینه آگهی به عهده خریدار می باشد.(  
متقاضیان  می توانند جهت دریافت اعالم پیشنهاد قیمت، سایر مدارک و شرکت در مزایده 
مذکور  تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19 به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی 

دولت مراجعه نمایند.

مسعود قنبری- شهردار سین

چاپ دوم
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آگهـی مزایـده

حسین اسماعیلی احمدی - شهردار زرین شهر شناسه: 1279802

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 12 مورخ 1400/1/16 شورای اسالمی 
شهر در نظر دارد نسبت به  واگذاری کیوسک اغذیه فروشی شماره یک پارک حاشیه 
زاینده رود به صورت اجاره برای مدت یکسال  ازطریق مزایده  عمومی  اقدام نماید، لذا از 
متقاضیان  دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 1400/12/17 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند. 

نوبت دوم
 آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل به استناد قانون برگزاری مناقصات و 
آیین نامه معامالت،  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت  مناقصه عمومی یک مرحله ای از بین پیمانکاران واجد 
شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

موضوع مناقصه
شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
)ستاد(

تاریخ 
توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین 
مهلت 

بارگذاری 
و تحویل 

پاکات

بازگشایی 
اسناد 

ارزیابی 
کیفی

مبلغ تضمین

واگذاری کلیه 
فرایندهای 

کارشناسان بازدید 
محل امورهای 

اجرایی

4001411220000012110000781400/12/091400/12/161400/12/26
1400/12/28

ساعت 8 
صبح

 1.220.000.000
ریال 

واگذاری کلیه 
فرایندهای مرکز 

سمیع
4001411320000012110000791400/12/091400/12/161400/12/26

1400/12/28

ساعت 9 
صبح

 1.710.000.000
ریال 

واگذاری کلیه 
فرایندهای 

خدمات مشترکین 
در مناطق اجرایی 

1،2،3،5،6

4001411420000012110000801400/12/091400/12/161400/12/26
1400/12/28

ساعت 10 
صبح

 4.320.000.000
ریال 

واگذاری کلیه 
فرایندهای 

خدمات مشترکین 
در مناطق  اجرایی 

4،7،8،9 و 
شهرستان های 

شرق

4001411520000012110000811400/12/091400/12/161400/12/26
1400/12/28

ساعت 11 
صبح

 3.380.000.000
ریال 

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه  به شرح فوق را از طریق سایت  https://www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز  پنجشنبه مورخ 1400/12/26 در سامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف – ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان ،  
چهار باغ عباسی، خیابان عباس آباد، ساختمان ستاد شماره یک، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف،  دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهاد 

مناقصه گرانی  که بعد از مهلت مذکور اقدام نموده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 https://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
https://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

https://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
شماره تلفن واحد مناقصات 34121486-031 آقای کاظمی - شماره تلفن کارشناس خدمات مشترکین 34121274-031 آقای عبدی و جهت انجام مراحل 

عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
 * مناقصه گران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشانی

 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید.(
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا تماس با 
واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد  مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 

*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد.

*به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش  ، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

*سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.



ادامه از صفحه یک:
...   در این راســتا وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی معتقد است، طراحی 
زیست بوم ملی اشــتغال می تواند 
به ایجاد شــغل و کاهش بیکاری و 
توســعه فرهنگ کارآفرینی کمک 
کند و با هدایت، کمــک و حمایت 
بخش دولتی، جریان های مردمی، 
کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان 
در زیست بوم ملی اشــتغال ایفای 
نقش می کنند. وی اعالم کرده یکی 
از حلقه های گم شده مهم در حوزه 
اشتغال کشــور، »مهارت آموزی« 
است لذا در چارچوب نظریه زیست 
بوم ملی اشتغال، سازمان های مرتبط 
به عنوان حلقه های این مهم تعریف 
شده اند و مهارت در این راستا جایگاه 

ویژه ای دارد.
در طول ســالها بخش خصوصی به 
دنبال آموزش نیروهای خود نبوده 
اســت در حالی که در بســیاری از 
کشورها، دولت ها در حوزه آموزش 
و مهارت آمــوزی ورود پیدا کرده اند 
و نیروهای خود را برای ورود به بازار 
کار و کسب مهارت تربیت کرده اند. از 
آنجا که ایجاد اشتغال و بهبود فضای 
کسب و کار رابطه معناداری با رشد 
اقتصادی کشور دارد از این رو اجرای 
طرح زیست بوم ملی اشتغال می تواند 
به تحقق این هدف و پایدارســازی 

مشاغل کمک کند.
از یک سو همانطور که گفتیم سیستم 
آموزشی کشور کم کاری های زیادی 
در جهت مهارت آموزی دانش جویان 
خود کرده و از ســوی دیگر همین 
تعداد افرادی هم که با ممارســت 
خود به کســب مهارت پرداخته اند 
به دلیل مهیا نبودن شرایط کاری، 
در حــال مهاجرت هســتند و گویا 
کشورهای دیگر نیز از آنها استقبال 
ویژه ای کــرده و فــرش قرمز برای 
این ســرمایه های ملی ما که خود 
توان اســتفاده از آنها را نداریم پهن 
کرده اند! بر اساس آمار موج مهاجرت 
در ایران به نقطه خطرناکی رسیده 
و الزم اســت هر چه زودتر با تدوین 
شرایط و بهبود وضعیت اجتماعی و 
اقتصادی، حراست از منابع انسانی و 
سرمایه ای کشور در دستور کار قرار 
گیرد. بررسی ها نشان از ان دارد که 
افرادی فاقد استانداردهای پیشین 
مهاجرت، حــاال در صددند از ایران 
بروند. تا ســال های گذشته افرادی 
که واجد خصوصیات خاص بودند و 
در طبقه مشخصی حضور داشتند، 
متقاضی مهاجــرت بودند، اما در دو 
سال اخیر موج مهاجرت به آدم های 
عادی رسیده است. جالب است در 
میان متقاضیان مهاجــرت از لوله 
کش تا کابینت ساز و آشپز و برق کار 
و آرایشــگر و ... نیز دیده می شوند، 
این یعنی اگر تا دیــروز فقط درس 
خوانده هــا می خواســتند از ایران 
بروند، امروز صاحبان حرف و افرادی 
که حرفه ای را بلدنــد نیز متقاضی 
مهاجرت هســتند و این نشانه های 
باید سیاستگذار را نگران کند. اغلب 
این افراد در پاسخ به این سئوال که 
چرا می خواهیــد از ایران مهاجرت 
کنید می گویند آنجا حقوق بیشتری 
دارم و می توانم راحت تر زندگی کنم.

مسئوالن کشــور این روزها بارها از 
کاهش رشــد جمعیت در کشور و 
خطرات آن صحبت به میان آورده اند 
که یکی از دالیل آن می تواند همین 
مهاجرت ها باشد. مهاجرت افرادی 
که سالها در کشــور با زحمت خود 
تالش کرده اند تا تحصیالت یا مهارتی 
بیاموزند و موقع برداشت رها می شوند 
و ثمره آن در کشورهای دیگر جمع 

آوری می شود!

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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منصور نادری در گفت وگو با مهر در 
خصوص صدور اسناد مالکیتی برای 
بناهای تاریخی اصفهان اظهار داشت: 
این امر در دستور کار ما قرار گرفته و 
چندین جلسه نیز با میراث فرهنگی 

استان در این ارتباط برگزار کرده ایم.
وی افزود: برخی از آثــار تاریخی در 
اســتان اصفهان هــم تاریخی و هم 
موقوفه هستند که اگر ادارات مربوطه 
مانند میراث فرهنگی و اوقاف و امور 
خیریه در این ارتباط پیگیری کنند ما 
مشکلی برای حل مساله صدور سند 
برای این اماکن نداریم و بخش عمده 
مشکالت ما به عدم پیگیری این دو 

اداره و به ویژه میراث فرهنگی است.
مدیــرکل ثبــت اســناد و امالک 
استان اصفهان همچنین با اشاره به 
پیگیری های صورت گرفته در زمینه 
صدور اسناد برای امالک کشاورزی 
در اصفهان افزود: قرارگاه تخصصی 
و جهادی بــرای تســریع در صدور 
اسناد در اســتان تشکیل شده است 
و با شرکت های بخش خصوصی نیز 
در این زمینــه قراردادهایی را امضا 

کرده ایم.
دریافت مجوز برای صدور سند برای 
۳۰ هزار اراضی کشاورزی در اصفهان

وی با بیان اینکه برای صدور اســناد 

مالکیتی برای زمین های کشاورزی 
در استان اصفهان نیز اقدامات خوبی 
صورت گرفته اســت، تصریح کرد: 
صدور سند برای ۳۰ هزار هکتار از این 
اراضی را با دریافت مجوز از ســازمان 
ثبت اسناد و امالک دریافت کرده ایم 

و اعتبار این امر نیز تأمین شده است.
نادری با بیان اینکه با شوراهای شهر و 
کشاورزان برای صدور اسناد مالکیتی 
جلســاتی را در شــهرهای مختلف 
برگزار کرده ایم، ابراز داشت: باید توجه 
داشت که صدور اسناد مالکیتی برای 
زمین های کشاورزی سخت است چرا 
که از سویی مخاطبان ما کشاورزان 
هستند و از سوی دیگر قوانینی وجود 
دارد که مانع انجام این امر هستند که 
رفع این قوانین نیز در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان 
۶۰۰ هزار هکتار اراضی کشــاورزی 
وجود دارد، گفت: به صورت میانگین 
برای صدور اسناد مالکیتی این میزان 
اراضی یک میلیــون و ۲۰۰ هزار نفر 
مخاطب ما هستند و این کار سختی 
اســت که تک تک قطعات زمین را 
نقشه برداری، مالکیت های آنها را احراز 
و از طریق هیئت های تعیین تکلیف آرا 

آنها را صادر کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان با بیان اینکــه عمده تمرکز 
ما برای ســال آینده صدور اســناد 
مالکیتی برای زمین های کشاورزی 
اســت، گفت: باید توجه داشــت که 
شهرســتان های فالورجان، مبارکه، 
دهاقان، نجف آباد و تیــران و کرون 
در اولویت صدور اسناد مالکیتی برای 
زمین های کشاورزی اصفهان هستند.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که 
برای صدور اسناد مالکیتی زمین های 
کشــاورزی در هر شهرســتان باید 
زمین های مورد نظر در کمیسیون رد 

تداخل بررسی شده باشد.
پرونده صدور سند برای اراضی ملی در 

اصفهان بسته شد
نادری با بیان اینکه کل اراضی منابع 

طبیعی به جز آن دسته از زمین هایی 
کــه دارای موانع قضائــی و اعتراض 
است، در استان اصفهان سنددار شده 
است، افزود: به نوعی از نظر ما پرونده 
اراضی منابع ملی در استان اصفهان 

بسته شده است.
وی گفت: در استان اصفهان تنها ۱۰۰ 
هزار هکتار از اراضی ملی سند ندارد و 
آن هم به دلیل موانع قضائی است که 

از اراده ما خارج است.
بازگشت ۸۵ هزار اراضی ثبت شده به 

نام یزد به اصفهان
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان با بیان اینکه در حین سنددار 
کردن اراضی ملی در مرز مشــترک 
استان اصفهان و استان یزد، ۸۵ هزار 

هکتار از اراضی ملی استان اصفهان که 
تاالب گاوخونی هم محاط در آن بود به 
نام یزد سند خورده بود، ابراز داشت: 
با پیگیری های رئیس سازمان ثبت 
اســناد و امالک این اراضی به استان 

اصفهان برگشت.
وی ادامه داد: کل تاالب گاوخونی به 
نام منابع طبیعی استان اصفهان سند 

خورده است.
نادری همچنین با اشــاره به صدور 
سند اســناد مالکیتی بستر رودخانه 
زاینده رود از سد زاینده رود تا تاالب 
گاوخونی نیز اضافه کرد: تاکنون برای 
این بخش صدور سند در بخش شمال 
و جنوب بستر رودخانه انجام شده و 

مابقی نیز در دستور کار است.

مدیرکل ثبت اسناد استان اصفهان:

تاالب گاوخونی به نام اصفهان سند خورد
مدیرکل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان با اشاره به بازگشت 
۸۵ هزار هکتار از اراضی ملی اصفهان که به نام یزد سندخورده 
بود، گفت: سند تاالب گاوخونی هم به نام منابع طبیعی اصفهان 

صادر شد.
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در شــــــهر 

طراحی زیست بوم 
ملی عامل ایجاد شغل 

و کاهش بیکاری

مهاجرت گیمرها از ایران بخاطر اینترنت و تحریم؛

گیمرها ۵ مشکل اساسی دارند
پریسا جمدی:   در میان گیمرهای رایانه ای، هارد کور گیمرها 
و گیمر های حرفه ای که تخصصی تر بازی کردن را دنبال می کنند، 
بعضاً با مشــکالتی مواجه هســتند چون گیمرهــای حرفه ای از 
بازی های ویدئویی درآمد دارند و حرفه آنها محســوب می شود. در 
کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، شرکت ها از این دسته گیمرها 
پشتیبانی می کنند و آنها خواهند توانست بیشتر از ۱۰۰ هزار دالر در 
سال پول بگیرند! به گزارش رکنا، آرمین، یک هارد کور گیمر است 
که در رابطه با مشکالتش به خبرنگار اجتماعی رکنا، گفت: من یک 
گیمر حرفه ای هستم که از این راه درآمدزایی می کنم اما مشکالتی 
وجود دارد که به فکر مهاجرت به خارج از کشــور افتاده ام. برخی 
دوستان من که گیمر هســتند به دلیل این مشکالت نیز مهاجرت 
کرده اند. مشکالت نظیر پینگ باال، قطعی اینترنت، سرعت پایین 
اینترت و مشکالتی دیگر که به واسطه تحریم برایمان به وجود آمده 
Counter- است، از جمه آن ها است. مثاًل قطعی اینترنت روی بازی

Strike: Global Offensive تأثیر زیادی زیادی دارد و باعث می شود 

گاها رقابت را از دست بدهیم.
وی ادامه داد: بــه دلیل تحریم، مجبوریم برای اســتفاده از بعضی 
پلتفرم ها از فیلتر شکن استفاده کنیم. مشکل دیگری که گیمرهای 
جوان با آن رو به رو هستند خرید بازی و آیتم های داخل بازی است. 
به عنوان مثال امکان خرید مســتقیم از شاپ را ندارند زیرا ایران از 
سوی بانک ها و کردیت کارت های معتبر جهانی تحریم است. گیمر 
ها برای اینکه بتوانند خرید بــازی و درون بازی را انجام دهند باید 
گیفت کارت را از سایت ها و کانال های تلگرامی اکثراً نامعتبر با قیمت 

گران تر تهیه کنند.
آرمین گفــت: همچنین برای برخی از بازی هــای رایانه ای اجزای 
سخت افزاری خوب بسیار اهمیت دارد و نیازمند سیستم قوی است. 
مثاًل قیمت یک موس خوب برای بازی، ۲ الی ۳ میلیون تومان است. 
داشتن گرافیک خوب برای بازی بسیار اهمیت دارد که قیمت آن 
حدود ۳۰ میلیون تومان است، همچنین برای گرافیک خوب نیاز 

به مادربرد خوب داریم که قیمت آن هم ۱۵ میلیون تومان است.

    گیمرهای ایرانی مشکل ندارند
فرزانه شــریفی، سرپرســت روابط عمومی بنیاد ملــی بازی های 
رایانه ای در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: گیمر های حرفه ای، 
انسان های بســیار باهوشــی هســتند که بعضاً در کنار کار گیم 
تخصص های دیگری نیــز دارند. مثاًل در ایــران گیمری داریم که 
دکترای دامپزشکی دارد و به کشور فرانسه مهاجرت کرده است. یا 
فرد دیگری که تخصص در حوزه هوش مصنوعی دارد و به کشــور 
فنالند مهاجرت کرده است که آنها به خاطر تخصص اصلی، رشته و 
شغلشان مهاجرت کرده اند که این این شبهه را ایجاد می کند آنها به 
خاطر محدودیت هایی که وجود دارد مهاجرت می کنند اما در واقع 

آنها به خاطر تخصص خودشان مهاجرت می کنند.
وی با بیان اینکه ما پدیده مهاجرت گیمر ها را نداریم که تبدیل به 
یک مشکل بزرگ شده باشد، این ها بیشتر به خاطر تخصص شغلی 
و دانشگاهی خود که به جز گیم اســت به خارج از کشور مهاجرت 
می کنند، افزود: بنیاد ملی بازی های رایانه ای گزارشی را در سال 97 
ارائه کرده است که ۵ مشکل اساسی گیمر ها در آن وجود دارد. این 
مشکالت بیشتر متوجه ۵ استانی است که بیشترین گیمرها را دارد. 
استان های تهران، خوزستان، خراســان رضوی، اصفهان و فارس. 
79۰ بازیکن رایانه ای اعالم کردند که ۵ مشکل اصلی دارند که مانع 

بازی حرفه ای انها می شود.
مشکل اول: باال بودن پینگ. بیشــترین مشکل به این که میانگین 
پینگ بازی کردن باال اســت باز می گردد. سرعت الزم برای اتصال 
به ســرور با آی پی ۸.۸.۸.۸، ۱۵9 میلی ثانیه است که این مقدار 
زیادی است و باید این مقدار زیر ۱۰۰ میلی ثانیه باشد تا قابل قبول 
و تحمل باشد. در خصوص رفع این مشکل نیز بنیاد بازی ها با وزارت 

ارتباطات مکاتباتی انجام داده است.
مشــکل دوم: عدم برقراری ارتباط با ســرور، به خاطــر تحریم یا 
فیلترینگ. این موضوع اتصال شبکه را با مشکل مواجه می کند. ۵ 
بازی بیشترین مشکل را در این خصوص دارند. ۵ بازی با بیشترین 
 CALL OF DUTY، FORTNITE، :عدم اتصال به پینگ عبارتند از

BATTLEFIELD، PUBG، PES

مشکل سوم: محدودیت شبکه سازی در ســرور است. اینکه بازی 
کننده به راحتی نمی تواند با کاربری در خــارج ارتباط برقرار کند 

و به رقابت بپردازد.
مشکل چهارم: نوسان داشتن پینگ اســت. همانطور که باال بودن 
پینگ مشکل ساز است، نواســان آن هم باعث ایجاد وقفه در بازی 

آنالین می شود.
مشکل پنجم: بیشتر isp ها به خاطر قطع اتصال، کاربرها را ناراضی 
می کند. با قطعی اینترنت، بازیکن یک رقابت را از دســت می دهد. 
باال بودن پینگ در شــرکت های خصوصی به همان اندازه باالست 
که در مخابرات باال است. هم isp دولتی و هم isp خصوصی هر دو 
برای همه کاربران به یک اندازه اند. اماد در کل دو ســه isp هستند 
که رضایت باالیی جلب کردند و قطعی کمتر و سرعت بهتری دارند.

https://www.entrepreneur.com/
254669/article

نمایشگاه آثار چاپ دستی با عنوان 
»لمس فصل« آغاز شد:

جهان پیرامون یک 
انسان در »لمس 

فصل«

نمایشــگاه آثار چاپ دســتی با عنوان »لمس 
فصل«، ۶ اسفندماه در »نگارخانه گذار اصفهان« 
افتتاح خواهد شــد. این آثار که شامل چاپ فلز 
و کوالگراف اســت، توســط الدن ذوالفقاری، 
دانش آموخته هنرهای زیبای دانشــگاه تهران 

خلق شده است.
الدن ذوالفقاری درگفت وگوبا ایسنا در توضیح 
آثــارش اظهار کــرد: معموالً انتظــار می رود، 
چاپ های متعدد از یک چاپ کلیشــه دســتی 
ایجاد شود، اما در این نمایشــگاه تالش کردم 
نســخ متعدد ایجاد کنم و برخورد نقاشانه ای با 
آثار داشــته باشــم و تا جای ممکن با تسلط بر 

تکنیک، اتفاقات را کنترل کنــم. به گفته این 
هنرمند و مدرس سابق دانشگاه سپهر، تکنیک 
به کار رفته در آثار نمایشگاه لمس فصل، »چاپ 
گود« یا فرورفته اســت و محتوی این چاپ ها، 
جهان پیرامون ناظر یا یک فرد است که با اطراف 
خود تعامل دارد؛ آثار کوالگراف ایجاد شده تمام 
عناصر اطراف هنرمند را شامل می شود، شکل و 
حس القایی هر کدام از این عناصر در آثار تصویر 

شده است.
 ذوالفقاری که دانش آموختــه هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران است، چاپ را زیر نظر اساتیدی 
همچون احمــد وکیلی و مهــرداد ختایی یاد 

گرفته و بعد از اتمام تحصیل، به صورت تخصصی 
و با عالقه وافر به هنرنمایــی در چاپ پرداخته 
است. ذوالفقاری که درگیری خالقانه با مواد و 
دستیابی به روش و شیوه منحصر به فرد برایش 
جذابیت داشته از ســال 9۴ در اصفهان حضور 
داشته و در دانشگاه ســپهر مشغول به تدریس 
چاپ دستی شــده و تاکنون در نمایشگاه های 
مختلفی نیز شــرکت کرده اســت. نمایشگاه 
»لمس فصل« اولین تجربه انفرادی این هنرمند 
است که در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۰ در نگارخانه 
گذار افتتاح شــده و به مــدت دو هفته میزبان 

مخاطبان خود خواهد بود.

زندگی سالم

گذری در نمایشگاه »سیر تحول نقاشی آبرنگ از دوران صفوی تا به امروز«:

تماشای سیر تحول آبرنگ در گالری اصفهان را ببینید
اخبار اصفهان :   گالری نقش قلم اصفهان تا ۱۵ اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۱ میزبان نمایشگاه »ســیر تحول نقاشی آبرنگ از 
دوران صفوی تا به امروز« اســت. گالری نقش قلم اصفهان 
از روز جمعه ششم اسفندماه میزبان نمایشگاه »سیر تحول 
آبرنگ از دوران صفوی تا به امروز« شــده که عالقمندان تا 
نیمه اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت دارند از آثار به نمایش درآمده 
در آن دیدن کنند. با ورود به این نمایشــگاه که با همکاری 
دفتر تخصصی هنرهای تجسمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان برپا شــده، با اثری با نام »جنگ 
شــتران« از کمال الدین بهزاد نقاش ســده های نهم و دهم 
هجری مواجه می شویم. او که به نوآفرینی در نقاشی ایرانی 
شناخته می شود در زمان دو سلسله تیموری و صفوی زیست 
و در سال 9۴۲ هجری قمری )۱۵۳۵ میالدی( وفات یافت. 
در دوران صفویه دگرگونی بسیار نافذی در نقاشی ایرانی رخ 
داد و سبک نقاشــی قدم در راه نوینی نهاد که البته بعدها به 

سبک طبیعی متمایل شد.
در کنار اثر کمال الدین بهزاد، تابلوهایــی از آثار آبرنگ رضا 
عباســی، صنیع الملک و کمال الملک به چشم می خورد. به 
گفته دست اندرکاران این نمایشــگاه، رضا عباسی هنرمند 
دوره صفوی مکتب نقاشی قزوین را به مکتب اصفهان تبدیل 
کرد که آغاز تازه ای در نقاشی و حاصل آن، فرنگی سازی در 
نقاشی ایران بود. صنیع الملک یا همان میرزا ابوالحسن خان 
غفاری نیز میان سنت های نقاشــی اروپایی و ایرانی پیوند 
برقرار کرد اما تکنیک هایی مانند پرسپکتیو را به کار نبرد که 
بیانگر توجه او به سنت های نقاشی ایرانی است. کمال الملک 
بــرادرزاده صنیع الملک نیز کــه از بنیان گذاران نقاشــی 
آکادمیک محسوب می شــود نقش بسزایی در تغییر نقاشی 
قدیمی ایرانی داشته و این نمایشــگاه دوباره چیره دستی او 
در چهره نگاری و ارائه تصویری دقیق و عکس گونه از واقعیت 

عینی را یادآوری کرد.

    اصفهان صاحب مکتب نقاشی است
معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان در بازدید از این نمایشگاه با بیان 
اینکه نقاشی در اصفهان صاحب مکتب است، اظهار داشت: 
در آثار تاریخی این شهر نقاشی هایی با قدمت ۳۰۰ یا ۴۰۰ 
ساله به چشم می خورد و تداوم این مکتب نیازمند آن است 

که با تاریخ تطورات نقاشی اصفهان آشنا شویم.
مجتبی شــاه مرادی زاللی و روان بودن آبرنگ را وجه تمایز 
آن با سایر تکنیک های نقاشی دانست و افزود: نمایشگاهی 
که به همت گالری نقش قلم برپا شده تالش دارد سیر تحول 
نقاشــی آبرنگ از دوره صفوی تاکنون را نشان دهد و آثاری 
از هنرمندان به نام اصفهان و کشور در آن به نمایش درآمده 
که تماشای آنها می تواند برای اهالی هنر و اصفهان دوستان و 

مردم هنردوست اصفهان جذاب باشد.
وی ادامه داد: حداقل در دوره معاصر، هرچه آثار هنری بیشتر 
در معرض دید قرار گیــرد هم ارزش آنها بیشــتر یادآوری 
می شــود و هم مخاطبان این آثــار انگیزه بیشــتری برای 
فراگیری و تداوم آن پیدا می کنند. امیدوارم با برگزاری چنین 
نمایشگاه هایی هنرمندان در اصفهان ارج و قرب یابند و زمینه 
حضور و فعالیت آنها در اصفهان تداوم یافته و پررنگ تر شود تا 
درنهایت به زیست پذیری شهر منجر شود و اصفهان همچون 
گذشته محل رفت وآمد و ظهور و بروز هنرمندان در رشته های 

گوناگون به خصوص هنرهای تجسمی باشد.
معاون فرهنگی هنری ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان نیز با بیــان اینکه گالــری نقش قلم با 
حمایت شــهرداری اصفهان از این پس در ســرای قزلباش 
واقع در بدنه شرقی چهارباغ عباسی فعالیت می کند، گفت: 

نمایشگاه فعلی نسخه محدودی از آثار آبرنگ کاران از دوره 
صفوی تاکنون است.

    نمایش این آثار اقدام بسیار خوبی است
مهدی تمیزی بــا تأکید بر اینکه برخــی تابلوها اثر اصلی و 
برخی تصویر اثر اســت، افزود: برخی آثــار در گنجینه ها و 
موزه های بزرگ ملی و بین المللی نگهداری می شوند و امکان 
انتقال به نمایشگاه را نداشــتند؛ بنابراین تصویر این آثار به 
نمایش درآمده است. البته نمایش این آثار اقدام بسیار خوبی 
از ســوی گالری نقش قلم بوده و امیــدوارم در این گالری و 
سایر گالری های شهر اصفهان شاهد نمایش سیر تحول آثار 
هنری در حوزه های گوناگون برای هنرمندان، هنردوستان 
و مردم باشیم؛ چراکه وقتی در یک جامعه سیر بروز و ظهور 
یک هنر دانسته نشود، فهم درستی از اثر و درک درستی از 
زیبایی شناسی آن نیز محقق نمی شــود و این نمایشگاه ها 
فرصتی فراهم می کند تا سطح آگاهی مردم و هنرمندان را 

حتی به اندازه یک گام جلو ببریم.

    گردآوری حدود 42 اثر از 42 هنرمند در این نمایشگاه
همچنین مدیر گالری نقش قلم اصفهان با اشاره به دعوت از 
اساتید مطرح و صاحب ســبک و انتخاب آثار هنرمندانی که 
هرکدام تحولی در نقاشــی آبرنگ ایجاد کرده بودند، گفت: 
حدود ۴۲ اثــر از ۴۲ هنرمند در این نمایشــگاه گردآوری 
شده اســت. رؤیا صلواتی با بیان اینکه پیش از دوره صفوی 
نیز هنرمندان از آب و رنگ در نقاشــی های خود اســتفاده 
می کردند، ادامه داد: اما تصمیم گرفتیم نمایشگاه فعلی را با 
آثاری از دوره صفوی آغاز کنیم. هدف این است که هنرمندان 
با تماشا و بررسی این آثار به بینشی دست یابند تا به ابداعات 
نو دست بزنند. گفتنی اســت؛ نمایشگاه »سیر تحول آبرنگ 
از دوران صفوی تا به امروز« تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ هر 
روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری نقش قلم واقع در چهارباغ 
عباسی، ســرای قزلباش، طبقه زیرین، واحد ۱۲۲ میزبان 

بازدیدکنندگان است.

مریم یــادگاری :    معــاون اجتماعی و 
مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان گفت: تله تئاتر »کشتن 
کابوس ها« در هفت بخش دومیــن جایزه ملی 
»ســرو« نامزد شد.ســعید امامی اظهار کرد: تله 
تئاتر »کشتن کابوس ها« به تهیه کنندگی رسول 
هنرمند و کارگردانی حبیــب نریمانی به همت 
معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان در حوزه دفاع مقدس 

تهیه شده است.

    »کشتن کابوس ها« در ۷ بخش جایزه ملی
وی افزود: براســاس اعالم اســامی نامزدهای 
دبیرخانه دومین جایزه سرو، تله تئاتر »کشتن 
کابوس ها« در 7 بخش نامــزد دریافت عنوان 
برتر شد.وی ادامه داد: حبیب نریمانی در بخش 
نمایشنامه نویسی تئاتر تلویزیونی، کارگردانی 
تلویزیونی، کارگردانی هنری و طراحی صحنه، 
محدثه رضایــی در بخش بازیگــران زن، علی 
جعفری در بخش تصویربرداری نامزد دریافت 
جایزه از این جشنواره شده اند.امامی خاطرنشان 

کرد: تئاتر »کشتن کابوس ها« به تهیه کنندگی 
رسول هنرمند، در بین نامزدهای دریافت جایزه 

اثر برگزیده این جشنواره نیز قرار گرفته است.
      

گفتنــی اســت، آئیــن اختتامیــه و تقدیر از 
برگزیدگان دومین جایزه سرو به همت انجمن 
تئاتر انقــالب و دفاع مقــدس و بنیاد فرهنگی 
روایت فتح دوشنبه 9 اســفند همزمان با شب 
مبعث نبی اکرم )ص( در تماشاخانه مهر حوزه 

هنری برگزار می شود. 

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان:

تله تئاتر »کشتن کابوس ها« در ۷ بخش جایزه ملی »سرو« نامزد شد



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان:

سیاست راهبردی ایران افزایش 
ارتباطات با کشورهای همسایه است

امام جمعه آران و بیدگل:

غربی ها در مذاکرات پیش رو باید تضمین های الزم را ارائه کنند

ـــه  ـــف بودج ـــاد مختل ـــریح ابع ـــه تش ـــاد ب ـــهر نجف آب ـــامی ش ـــورای اس ـــخنگوی ش س
ـــر داد. ـــن شـــهر خب ـــش بودجـــه فرهنگـــی ای ـــاد پرداخـــت و از افزای شـــهرداری نجف آب

اســـماعیل آخونـــدی در جمـــع اصحـــاب رســـانه در خصـــوص بودجـــه ســـال ۱۴۰۱ 
ـــهر  ـــامی ش ـــورای اس ـــای ش ـــاب اعض ـــس از انتخ ـــرد: پ ـــار ک ـــاد، اظه ـــهر نجف آب ش
نجف آبـــاد اعضـــای شـــورای ششـــم در محـــات مختلـــف شـــهر بـــه ویـــژه مناطـــق 
ــهر را  ــکات شـ ــائل و مشـ ــتند و مسـ ــی داشـ ــات و بازدیدهایـ ــوردار جلسـ کم برخـ

ـــد. ـــی کردن بررس
ـــال  ـــه دنب ـــع آن هـــا ب ـــزوم رف ـــه مشـــکات و مســـائل شـــهر و ل ـــا توجـــه ب وی ادامـــه داد: ب
گزینـــه مناســـبی بـــرای تصـــدی شـــهرداری نجف آبـــاد بودیـــم و جلســـات متعـــدد 
و ویـــژه ای بـــا شـــهردار نجف آبـــاد برگـــزار کردیـــم تـــا مطمئـــن باشـــیم انتخابـــی 
ـــهر در  ـــای ش ـــام و نیازه ـــاد انج ـــهر نجف آب ـــهروندان و ش ـــأن ش ـــور ش ـــح و درخ صحی

دیـــدگاه و برنامه هـــای شـــهردار دیـــده شـــده اســـت.
ـــال ۱۴۰۱  ـــه س ـــه بودج ـــان اینک ـــا بی ـــاد ب ـــهر نجف آب ـــامی ش ـــورای اس ـــخنگوی ش س
بـــا توجـــه بـــه نیازهـــا و شـــرایط شـــهر نجف آبـــاد تدویـــن شـــده اســـت، گفـــت: 
بودجـــه ســـال آینـــده شـــهرداری نجف آبـــاد حـــدود ۵۸۰ میلیـــارد تومـــان بـــرآورد 

شـــده اســـت کـــه نســـبت بـــه ســـال ۱۴۰۰ افزایـــش ۳۵ درصـــدی داشـــته اســـت.
ــه  ــا بـ ــص ارزش افزوده هـ ــال ۱۴۰۱ تخصیـ ــای سـ ــه ویژگی هـ ــزود: از جملـ وی افـ
ـــت،  ـــر اس ـــفالت معاب ـــه آس ـــه ب ـــژه بودج ـــص وی ـــر تخصی ـــی دیگ ـــت، ویژگ ـــق اس مناط
ـــات  ـــکات و معض ـــی از مش ـــا یک ـــر و خیابان ه ـــفالت معاب ـــودن آس ـــوده ب ـــرا فرس زی

ـــود. ـــع ش ـــد رف ـــه بای ـــت ک ـــاد اس ـــهر نجف آب ـــم ش مه
ـــه  ـــر گرفت ـــر در نظ ـــفالت معاب ـــرای آس ـــان ب ـــارد توم ـــرد: ۷۹ میلی ـــار ک ـــدی اظه آخون
ـــر آســـفالت های  ـــه لحـــاظ تعمی ـــده ب ـــان ســـال آین ـــا پای ـــدوار هســـتیم ت شـــده اســـت، امی
ـــکات در  ـــم و مش ـــام دهی ـــی انج ـــات خوب ـــم اقدام ـــر بتوانی ـــا و معاب ـــوده خیابان ه فرس

ـــود. ـــع ش ـــه رف ـــن زمین ای
وی بـــا بیـــان اینکـــه از ویژگی هـــای بودجـــه ســـال ۱۴۰۱ کاهـــش فـــروش زمیـــن 
اســـت، تصریـــح کـــرد: در بودجـــه ســـال آینـــده میـــزان فـــروش زمیـــن در حـــد ۵۰ 
میلیـــارد تومـــان در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت و تـــاش بـــر ایـــن بـــوده اســـت کـــه 

ــد. ــوظ بمانـ ــهرداری محفـ ــرمایه های شـ سـ
ــی  ــای عمرانـ ــه داد: بودجه هـ ــاد ادامـ ــهر نجف آبـ ــامی شـ ــورای اسـ ــخنگوی شـ سـ
۷۰ درصـــد و بودجه هـــای جـــاری ۳۰ درصـــد بودجـــه ســـال ۱۴۰۱ نجف آبـــاد 
ــای واحـــد جلـــب  ــتیم تاش هـ ــود اختصـــاص داده اســـت. امیـــدوار هسـ ــه خـ را بـ
مشـــارکت های خصوصـــی در شـــهرداری در زمینـــه جـــذب ســـرمایه گذار و انجـــام 
ـــن  ـــی را در ای ـــات خوب ـــد و اقدام ـــاز باش ـــاد کارس ـــهرداری نجف آب ـــرای ش ـــا ب پروژه ه

ـــیم. ـــاهد باش ـــه ش زمین
ــئله  ــت: مسـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــاد اشـ ــی نجف آبـ ــه فرهنگـ ــش بودجـ ــه افزایـ وی بـ
فرهنـــگ موضـــوع مهمـــی اســـت و بودجـــه فرهنگـــی شـــهر نجف آبـــاد بـــا توجـــه 
ـــون  ـــارد و ۶۰۰ میلی ـــت، ۲۹ میلی ـــته اس ـــش داش ـــهر افزای ـــای ش ـــا و نیازه ـــه ظرفیت ه ب
ـــال ۱۴۰۱  ـــرای س ـــخت افزاری ب ـــزاری و س ـــوزه نرم اف ـــی در ح ـــه فرهنگ ـــان بودج توم
ـــز  ـــاد نی ـــی نجف آب ـــای ورزش ـــترش فض ـــت. گس ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــاد در نظ نجف آب

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــه آن توج ـــه ب ـــه در بودج ـــت ک ـــائلی اس ـــر مس از دیگ
ـــاختمانی  ـــات س ـــن ضایع ـــرای دف ـــی ب ـــن مکان ـــر گرفت ـــه در نظ ـــاره ب ـــا اش ـــدی ب آخون
ـــی  ـــکان جانمای ـــاختمانی در م ـــات س ـــن ضایع ـــرد: دف ـــار ک ـــاد، اظه ـــهر نجف آب در ش
ـــکان  ـــن م ـــگان از ای ـــتفاده رای ـــکان اس ـــهروندان ام ـــت و ش ـــه نیس ـــا هزین ـــراه ب ـــده هم ش

ـــد. را دارن
وی از اجـــرای پـــروژه تقاطـــع غیرهمســـطح شـــهدای دانشـــجو خبـــر داد و گفـــت: 
ـــد  ـــروژه م ـــن پ ـــرای ای ـــن ب ـــروژه ســـهم دارد، آزادســـازی زمی ـــن پ ـــز در ای شـــهرداری نی
ـــاد  ـــه صالح آب ـــی ک ـــت اهلل امین ـــوار آی ـــداث بل ـــت، اح ـــده اس ـــام ش ـــه انج ـــوده ک ـــر ب نظ
ـــذر  ـــار، زیرگ ـــه ایث ـــت. خان ـــام اس ـــال انج ـــز در ح ـــد، نی ـــل می کن ـــه آزادگان متص را ب
شـــهید ربیعـــان ویـــا شـــهر و پـــروژه بـــزرگ کشـــتارگاه صنعتـــی هـــم از جملـــه 
ـــژه ای  ـــگاه وی ـــت و ن ـــام اس ـــال انج ـــدام و در ح ـــت اق ـــه در دس ـــت ک ـــی اس پروژه های

بـــه ایـــن پروژه هـــا در ســـال ۱۴۰۱ انجـــام شـــده اســـت.

 سخنگوی شورای شهر نجف آباد
ویژگی های بودجه ۱۴۰۱ را تشریح کرد:

افزایش سهم فرهنگی شهر

خبر ویژه

نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه کاشــان گفــت: سیاســت راهبــردی 
ــت اهلل  ــا کشــورهای همســایه اســت. آی ــش ارتباطــات ب ــران افزای ای
ــان  ــه کاش ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای ــلیمانی در خطبه ه ــعلی س عباس
ــه کشــور قطــر اظهــار داشــت:  ــه ســفر رئیــس جمهــور ب ــا اشــاره ب ب
ــترک  ــرز مش ــران م ــا ای ــرار دارد و ب ــارس ق ــج ف ــب خلی ــر در قل قط

ــی دارد. آب
ــومین  ــران دارای س ــیه و ای ــس از روس ــر پ ــه قط ــان اینک ــا بی وی ب
منابــع گازی دنیــا اســت، ابــراز داشــت: ایــن کشــور بــه خاطــر 
محدودیت هــای ژئوپولتیکــی در تنگنــا قــرار دارد چراکــه تنهــا مــرز 
خشــکی ایــن کشــور بــا عربســتان اســت و باعــث شــده اســت تــا قطــر 

ــود. ــی ش ــا و تحریم های ــار تنگناه ــتان دچ ــرف عربس از ط
نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه کاشــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
تحریم هــای تحمیلــی از طــرف عربســتان بــه قطــر بــه دلیــل همراهــی 
نکــردن قطــر بــا سیاســت های ایــن کشــور اســت، خاطرنشــان کــرد: بــا 
وجــودی کــه عربســتان و امــارات قطــر را تحریــم کــرده بودنــد ایــران 
ــر  ــه کمــک ایــن کشــور آمــد و باعــث شــد کــه تحریم هــا اثــری ب ب

قطــر نداشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه قطــر قصــد دارد تــا ســال ۲۰۳۰ یــک ســوم تجــارت 
کل منطقــه غــرب آســیا را بــه دســت آورد، تصریــح کــرد: البتــه ایــن 
مهــم بــا همــکاری کشــورهای تأثیرگــذار منطقــه مثــل ایــران امکانپذیر 
اســت چراکــه ایــران بــه واســطه موقعیــت جغرافیایــی و دسترســی بــه 
ــف  ــا کشــورهای مختل ــی ب ــای زمین ــن مرزه ــای آزاد و همچنی آب ه
دارای یــک موقعیــت اســتراتژیک اســت. آیــت اهلل ســلیمانی بــا اشــاره 
بــه اینکــه ایــران، قطــر و روســیه از کشــورهای مهــم در تأســیس اوپک 
گازی هســتند، گفــت: اوپــک گازی بــه پیشــنهاد رهبــر معظــم انقاب 
ــن  ــه گاز ای ــا ب ــورهای دنی ــتر کش ــتگی بیش ــا وابس ــت و ب ــکل گرف ش
کشــورها نقــش مؤثــری در موضوعــات جهانــی خواهنــد داشــت. وی 
بــا بیــان اینکــه روابــط ایــران بــا قطــر هماننــد عمــان در طــول ســال های 
ــزود: تنگناهــای  ــوده اســت، اف ــل و حســنه ب ــرام متقاب ــا احت گذشــته ب
ژئوپولتیکــی و حســادت عربســتان و امــارات بــه قطــر نیــز باعــث شــده 
اســت کــه روابــط ایــران و قطــر گســترش داشــته و هــر دو کشــور از 

مزایــای ایــن روابــط حســنه بهــره منــد شــوند.
ــق  ــه اینکــه طب ــا اشــاره ب ــام جمعــه کاشــان ب ــه و ام ــی فقی ــده ول نماین
منویــات رهبــر معظــم انقــاب گســترش روابــط بــا کشــورهای بلــوک 
ــت  ــرد: سیاس ــد ک ــرد، تاکی ــرار بگی ــران ق ــر مدی ــد مدنظ ــرق بای ش
راهبــردی ایــران در مناســبات اقتصــادی و بازرگانــی افزایــش روابــط 

ــا کشــورهای همســایه همچــون قطــر اســت. ب
وی بــا بیــان اینکــه در قطــر بــر خــاف عربســتان و ســعودی تهدیــدی 
بــرای جبهــه مقاومــت وجــود نــدارد، ادامــه داد: البتــه در یــک برهــه 
ــه در پــی تقویــت تفکــرات ســلفی  ــه تبعیــت از ترکی از زمــان قطــر ب
برآمــد کــه بعــد از چنــدی خیلــی زود متوجــه اشــتباه خــود شــد و از 

ایــن سیاســت عقــب نشــینی کــرد.

امـام جمعـه آران و بیـدگل گفـت: غربی هـا بایـد در مذاکـرات پیش رو 
تضمین هـای الزم و راسـتی آزمایـی هـای کافـی را ارائـه دهنـد چراکـه 
ملـت ایـران دیگر هیچ اعتمادی به این کشـورها ندارند. حجت االسـام 
والمسـلمین ابوالفضـل سـلیمانی در خطبه هـای ایـن هفتـه نمـاز جمعـه 
کاشـان با اشـاره به مذاکره تیم ایرانی با کشـورهای غربی درباره مسـائل 
هسـته ای اظهار داشـت: غربی هـا باید بداننـد ایران کشـوری امتحان پس 

داده اسـت و با فشـار و جوسـازی تسـلیم نمی شـود.
وی بـا بیـان اینکـه کشـورهای غربـی بایـد تضمین هـای الزم و راسـتی 
آزمایـی کافـی را در مـورد تعهـدات خـود داشـته باشـند، ابـراز داشـت: 
ملـت ایـران دیگر هیچ اعتمادی به کشـورهای غربی ندارنـد چراکه آنها 

بـه غیـر از منافـع خـود بـه هیچ چیـز دیگـر اهمیـت نمی دهند.
امـام جمعـه آران و بیـدگل بـا اشـاره بـه اینکـه ملـت ایـران به هیـچ وجه 
زیـر بـار زور و ظلـم نمـی رود، تصریح کـرد: البته دشـمن و طرف غربی 

وقتی دیده اسـت نتوانسـته اسـت به اهداف خود برسـد شـروع به جنگ 
رسـانه ای کرده اسـت که در این بین برخی از افراد سـاده لوح نیز فریب 

ایـن دسیسـه ها را می خورند.
غربی ها اراده سیاسی کافی برای مذاکرات ندارند

وی بـا اشـاره بـه اینکه غربی ها اراده سیاسـی کافی را ندارند، خاطرنشـان 
کـرد: ملـت و نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران هـم نمی توانـد 
اهـداف و برنامه هـای خـود را معطـل وعده هـای کشـورهای غربی کند.

حجت االسـام سـلیمانی با اشـاره به مذاکرات هسـته ای در دولت قبلی 
و بدعهـدی غربی هـا بـه خصوص بعـد از خروج آمریـکا از برجام تاکید 
کـرد: تجربـه بدعهـدی آمریکا نشـان داد کـه نباید به هیچ عنـوان به آنها 

کرد. اعتماد 
مقاومت همیشه باعث شکست دشمن شده است

وی بـا بیـان اینکـه اگـر توافقی هـم انجام شـود باید منافع و خواسـته های 

ایـران بـه طـور کامل لحـاظ شـود، گفت: بایـد در مقابـل زیـاده خواهی 
غربی هـا بـه خصـوص آمریـکا مقاومـت کـرد چراکـه مقاومت همیشـه 

باعث شکسـت دشـمن شـده است.
امـام جمعـه آران و بیـدگل همچنیـن با اشـاره به سـفر رئیـس جمهور به 
قطـر افـزود: ایـران و قطـر مناسـبات و مشـترکات زیـادی دارنـد و سـفر 
رئیـس جمهـور بـه ایـن کشـور در راسـتای تقویـت ایـن مناسـبات بوده 

است.
گسترش روابط با کشورهایی مانند قطر ضروری است

وی بـا بیـان اینکـه عربسـتان و امـارات نسـبت بـه ایـران و کشـورهای 
اسـت  الزم  داد:  ادامـه  دارنـد،  خصمانـه  مواضـع  مقاومـت  محـور 
اسـت  کشـور  دو  ایـن  جـدی  رقیـب  کـه  قطـر  مثـل  کشـورهایی  بـا 
هـر منافـع  تأمیـن  راسـتای  در  تـا  دهیـم  گسـترش  را  خـود   روابـط 

دو کشور باشد.

فرماندار اردستان:

تجهیزات ادارات برای انجام ماموریت ها کافی نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

نحوه جبران ارز ترجیحی، روشن و شفاف به مردم گفته شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید به سمت برداشته شدن ارز ترجیحی 
حرکت کنیم، اما به شرط آنکه نحوه جبران آن را روشن و شفاف برای مردم بازگو 
کنیم، در این صورت مردم نیز شرایط را خیلی خوب درک کرده و همراهی خواهند 
کرد. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه اساس جهت گیری 
بودجه امسال این گونه است که تا جای ممکن فشار جدیدی به مردم وارد نشود، اظهار 
کرد: نمایندگان تاش می کنند در تدوین بودجه، نقدینگی کنترل شده و از افزایش تورم 
جلوگیری شود، این رویکرد کلی است، اما به هر حال تمام تاش نمایندگان این است 

که زوایا و ضرورت های نظارتی بودجه را بیشتر کنند.
وی ادامه داد: نمایندگان در یک اقدام جدید، کل موارد قانونی نظارتی که در قانون 
بودجه ۱۴۰۰ مصوب شده بود را یکجا در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم تصویب کردند و عاوه 

بر این موارد، نظارت دیگری هم انجام می شود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس درباره عاقبت ارز ترجیحی در بودجه سال 
۱۴۰۱، خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی هنوز تعیین تکلیف نشده و یک نقطه نظراتی را 
کمیسیون تلفیق بودجه داشته و یک نقطه نظراتی را هم دولت داشته است. این نظرات 
وقتی در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای بررسی بیشتر به کمیسیون 
تلفیق ارجاع شد تا مجدد با حضور دولت بررسی شده و در قالب جمع بندی به صحن 

علنی ارائه شود.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سؤال که فکر می کنید ارز ترجیحی در بودجه سال بعد 
برداشته می شود، تصریح کرد: حقیقت این است که نمایندگان خیلی نگران هستند و به 
نظرم تا زمانی که تضمین کافی برای نمایندگان در خصوص برداشته شدن ارز ترجیحی 
به وجود نیاید و مشخص نباشد که راهکار جایگزینی برای آن چیست که طبیعتاً این مسئله 

رخ نخواهد داد.

وی درباره نظر شخصی خود درباره ارز ترجیحی، گفت: نظر من این است که به هر حال 
باید به سمت برداشته شدن ارز ترجیحی حرکت کنیم، اما به شرط آنکه نحوه جبران آن 
را کامًا روشن و شفاف برای مردم بازگو کنیم، اگر برای مردم این مسئله را روشن و 
کامًا واقع بینانه و حقیقی بیان کرده و صادقانه تشریح کنیم، طبیعی است مردم هم شرایط 

را خیلی خوب درک کرده و همراهی هم خواهند کرد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ادامه داد: اگر بخواهیم در 
دولت یا به نوعی در خود مجلس به مردم بخشی را بگوییم و بخشی را پنهان کنیم، طبیعی 

است که آن موقع مردم هم حق دارند در این موضوع همراهی نداشته باشند.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سؤال که بهترین خبر بودجه ۱۴۰۱ برای مردم چیست، 
گفت: هنوز نمی شود گفت چون تا پایان بررسی بودجه هنوز دو هفته زمان باقی است و 

دوشنبه 9 اسفند 1۴00 | شمــــاره 1007زمان زیادی باقی مانده و این موضوع تا دو هفته دیگر روشن خواهد شد.
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شهرستان

و  امکانـات  گفـت:  اردسـتان  فرمانـدار 
دسـتگاه های  دسـترس  در  تجهیـزات 
شهرستان اردسـتان برای انجام مأموریت ها 
متناسـب بـا بزرگـی و انـدازه آنهـا نیسـت. 
حمیدرضـا تأملی، در مراسـم شـروع طرح 
امـداد و نجـات نـوروزی اردسـتان، اظهـار 
کـرد: کارکنـان و نیروهایی که در موضوع 
حفـظ امنیـت و ایجـاد آرامـش و سـامت 
فعالیـت می کننـد در خـط  مـردم جامعـه 

مقـدم نیروهـای خـدوم قـرار دارنـد.

اردسـتان  شهرسـتان  کـرد:  تصریـح  وی 
بـا توجـه بـه وسـعت و موقعیـت اقلیمـی و 
جـاده  مجـاورت  در  قرارگیـری  شـرایط 
ترانزیـت جنـوب به شـمال کشـور مسـتعد 
انـواع مخاطـرات و بایـای طبیعـی اسـت 
و می طلبـد کـه بـا توجـه بـه ایـن وضعیـت 
مجموعـه دسـتگاه های خدمـت رسـان بـه 
لحـاظ امکانات و نیروی انسـانی در سـطح 

قابـل قبـول باشـند.
بـه گزارش ایسـنا، فرماندار اردسـتان با بیان 
اینکه متأسـفانه امروز امکانات و تجهیزات 
شهرسـتان  دسـتگاه های  دسـترس  در 
اردسـتان برای انجام مأموریت ها، متناسـب 
بـا بزرگی و اندازه آنها نیسـت، افـزود: باید 
تـاش کـرد تا به هـر انـدازه کـه می توانیم 

دسـتگاه های متولـی را مجهـز کنیم.
فرمانـدار اردسـتان گفـت: بعد از گذشـت 
افزایـش  و  کرونـا  شـیوع  از  سـال   ۲
بایـد همـه دسـتگاه ها  نـوروزی  سـفرهای 
پیش بینی هـای قابـل توجهـی را بـرای ایـن 

ایـام انجام دهند و آماده شـرایط بعـد از دو 
سـال رکورد در حوزه گردشـگری باشـیم.

غامرضـا هاشـمی زاده، فرمانـده انتظامـی 
نـوروز  ایـام  گفـت:  اردسـتان  شهرسـتان 
امسـال را پلیـس بـا شـعار پلیس هوشـمند، 
قانـون مداری و نشـاط جامعـه آغاز خواهد 

کرد.
وی بـا اشـاره به وضعیت کرونایی کشـور، 
و  بهداشـتی  دسـتورالعمل های  بـا  افـزود: 
پیشـگیرانه ای کـه روزهـای آینـده صـادر 
خواهد شـد امسـال مسـافرت های نوروزی 

در سـطح کشـور برقـرار خواهـد بـود.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان اردسـتان با بیان 
اینکـه افرادی کـه تمام واکسـن های کرونا 
را دریافـت کردنـد می تواننـد در سـفرهای 
نـوروزی حضـور داشـته باشـند، تصریـح 
نیروهـای  دیگـر  کنـار  در  پلیـس  کـرد: 
را  کامـل  آمادگـی  خدماتـی  و  امـدادی 
دارنـد تـا مـردم در سـفرهای خـود و در 

جاده هـا آرامـش کامـل داشـته باشـند.

گزارش تصویری
آگهی مزایـده

شهرداری گلدشت به استناد مصوبه شماره 1400/1110/ش مورخ 1400/11/13 شورای محترم اسالمی شهر در 
نظر دارد نسبت به واگذاری سالن ورزشی شهرداری   از طریق آگهی مزایده اقدام نماید، متقاضیان می توانند 
به منظور آگاهی از شرایط و دریافت مدارک شرکت در آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/12/26 به 

شهرداری مراجعه نمایند.
محمد مهدی فردوسی - شهردار گلدشت 12
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شهرداری جوشــقان قالی در نظر دارد به استناد 
مصوبه جلسه شماره 12 مورخ 1400/08/11 شورای 
اسالمی شهر نسبت به اجاره قطعه شماره 41 شهرک 
صنایع کارگاهی نیمه مزاحم شهری به مساحت 1500 
متر مربع واقع در جاده معــادن از طریق برگزاری 
مزایده عمومی اقدام نماید متقاضیان می توانند از 
تاریخ 1400/12/07 لغایت 1400/12/17 همه روزه تا 
ساعت 13:30 به شهرداری جوشقان قالی واحد امالک 

مراجعه نمایند. 
تلفن: 55662102 -031 

شهرداری جوشــقان قالی در نظر دارد به استناد 
مصوبه جلسه شماره 15 مورخ 1400/09/23 شورای 
اسالمی شهر نسبت به اجاره  برج حسن تعریفی واقع 
در خیابان میر عالءالدین، خیابان شهید سلیمانی از 
طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید متقاضیان 
می توانند از تاریخ 1400/12/07 لغایت 1400/12/17 
همه روزه تا ساعت 13:30 به شهرداری جوشقان قالی 

واحد امالک مراجعه نمایند. 
تلفن: 55662102 -031 

با حضور محمد ترکمانه مدیر عامل بنیاد برکت و مدیر کل ستاداجرایی 
با ۳۳  فرمان امام )ره( در استان اصفهان دو طرح مدرسه ۹ کاسه برکت 
میلیارد ریال و کارخانه تولیدی اسباب بازی با ۱۷۰ میلیارد ریال هزینه و ایجاد 

اشتغال برای ۲۰۰ نفر در شهر نوش آباد به بهره برداری رسید.
محمد ترکمانه مدیر عامل بنیاد برکت در حاشیه افتتاح طرح های بنیاد برکت 
شهر نوش آباد گفت: این فرصت های شغلی در قالب ۱۸۲ هزار طرح اقتصاد 
اجتماع محور خرد و کان در ۳۰ استان کشور و در ۱۲ هزار روستا اجرایی 

شده است.
با  اینکه امسال در کشور ۲۰۰ مدرسه  به  با اشاره  ادامه  محمد ترکمانه در 
مشارکت نوسازی مدارس ایجاد شده است، افزود: سهم استان اصفهان از این 

مدارس ۴۷ مدرسه بوده است.
وی به حمایت های بنیاد برکت از طرح های اشتغال زایی اشاره کرد و گفت: 
بنیاد برکت در بخش تسهیات از ۱۰۰ میلیون تا ۴۰ میلیارد تومان برای اجرای 

طرح های کان تسهیات می دهد.
مدیر عامل بنیاد برکت به اجرای طرح مهاجرت معکوس در کشور با حمایت 
بنیاد برکت نیز اشاره کرد و افزود: از ابتدای اجرای این طرح از شش ماه 
خود  روستاهای  به  بزرگ  شهرهای  از  خانواده  هزار  پنج  تاکنون  گذشته 
مهاجرت کرده اند. با حضور محمد ترکمانه مدیر عامل بنیاد برکت و مدیر 
کل ستاداجرایی فرمان امام )ره( در استان اصفهان دو طرح مدرسه ۹ کاسه 
برکت با ۳۳ میلیارد ریال و کارخانه تولیدی اسباب بازی با ۱۷۰ میلیارد ریال 

هزینه و ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ نفر در شهر نوش آباد به بهره برداری رسید.

حضور مدیرعامل محترم بنیاد برکت دراستان اصفهان:

بنیاد برکت امسال بیش از ۲۴۰ هزار فرصت شغلی در نقاط مختلف کشور ایجاد کرده است



Manufacturing of refrigerators and 
freezers in Iran has increased nine per-
cent during the first ten months of the 
current Iranian calendar year (March 
21, 2021-January 20, 2022), as com-
pared to the same period of time in 
the past year, the data released by 
Industry, Mining, and Trade Ministry 
indicate.
As reported, 1.853 million refrigerators 
and freezers have been manufactured 
in the ten-month period of this year.
Home appliances manufacturing has 
increased 78 percent to stand at 15 
million sets in the past Iranian calendar 
year (ended on March 20, 2021).
Rise in home appliances manufactur-
ing and export has been also planned 

for the current year.
Manufacturing of home appliances in 
Iran has risen 9.7 percent during the 
first half of the present year.
Last year, the industry was able to 
achieve 78 percent growth despite the 
restrictions on the manufacturing sec-
tor, Deputy Industry, Mining and Trade 
Minister Mehdi Sadeqi Niaraki has 
said, adding, “While foreign brands 
left Iran, manufacturers were able to 
achieve this leap by relying on domes-
tic capacities.”
Back in April 2021, the official had said 
that considering the Iranian home ap-
pliance industry’s infrastructure and 
capacities, the country will be able to 
become an exporter of such products 

in the near future because most of the 
raw materials needed by the mentioned 
sector are produced domestically.
Stating that the Industry, Mining, and 
Trade Ministry will definitely support 
domestic manufacturers and nation-
al brands, the official added: “Today 
we have the necessary manpower, 
knowledge, and infrastructure in the 
field, so there is no reason to look for 
foreign sources to meet the country’s 
demands.”
Over the past few years, the Iranian 
government has been following a new 
strategy for supporting domestic pro-
duction to neutralize the impacts of the 
U.S. sanctions while reducing the reli-
ance of the economy on oil revenues.

The home appliances sector has been 
one of the pioneers in this regard and 
like many other areas, the production 
of home appliances has witnessed a 
significant rise in the past two years so 
that this industry’s production capaci-
ty increased by 24 percent in the past 
Iranian year, and by 10 percent in its 
preceding year.
The secretary of the Association of 
Industries of Household Appliances of 
Iran has said, “We expected to produce 
about 12 million units, including small 
and large appliances in the previous 
year, however, the figure increased to 
about 15 million by the yearend, reg-
istering a 24 percent growth compared 
to the preceding year.”
“We also had good growth in af-
ter-sales service, product quality im-
provement, indigenization and exports, 
so that last year $345 million worth of 
home appliance products were export-
ed,” Abbas Hashemi added.
Pointing to the advantages of home 
appliance industry in Iran, the official 
said: “Production of home appliances 
in the country is an advantage consid-
ering cheap energy and workforce and 
the country’s geographical situation”, 
he noted.
“This industry should be more sup-
ported,” he stressed.
Regarding the return of foreign brands 
to the country, Hashemi said: “we 
should prevent the imports of foreign 
finished products into the country in 
order to support domestic producers.”
He further noted that foreign compa-
nies can invest in this industry and 
co-produce their products with local 
manufacturers.

Manufacturing of refrigerators, 
freezers rises 9% in 10 months yr/yr

We must properly in-
troduce Iran to World 
Cup spectators: tour-
ism minister
Iran must take an immense op-
portunity to be provided by the 
upcoming Qatar World Cup to 
properly introduce the county to 
the international spectators of the 
major event, the tourism minister 
has said. “A significant number of 
travelers, mostly young people, 
would arrive in Qatar to attend the 
World Cup… It provides an excep-
tional opportunity for us to prop-
erly introduce tourist attractions of 
the country,” Ezzatollah Zarghami 
said on Thursday. “Over the past 
months, we have prepared some 
plans to arrack attendees to the 
upcoming 2022 FIFA World Cup 
soccer championship.”

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

Iran Discusses Re-
patriation of Citizens 
From Ukraine
Iranian Foreign Minister Hus-
sein Amir-Abdollahian has told 
his Russian counterpart Sergei 
Lavrov over phone that he hopes 
the crisis in Ukraine will be set-
tled through political channels. 
Amir-Abdollahian said that ef-
forts are underway for the repa-
triation of Iranian nationals living 
in Ukraine through neighboring 
countries. “It is our serious prior-
ity to ensure security and health 
of Iranian citizens living in Ukraine 
and we expect that grounds will 
be prepared for their safe exit,” 
he added.

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

Iran’s Recurve 
Teams Come 1st, 
2nd in UAE

Iran’s men para-archery team 
came first in compound competi-
tions and the Iranian women team 
stood third in Dubai 2022 World 
Archery Para Championships. 
Ramezan Biabani and Hadi Nouri 
who played as Iran’s compound 
men team defeated Australia 
145-143 and won the gold med-
al, becoming the champion of the 
competitions.
Iran’s recurve men team, Gho-
lamreza Rahimi and Asghar Za-
reinejad, defeated Turkey 5-3 in 
the semifinal game and will face 
Britain’s team on Sunday finals.

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

Tehran Holds Int’l 
Holy Qu’ran Compe-
tition
Iran’s 38th International Holy 
Qu’ran Competition will be held 
from February 28 to March 5 at 
the Andisheh Hall of Hozeh Ho-
nari. The competition’s motto is 
“One Book, One Nation” and the 
courses of memorizing the whole 
Quran and recitation will be held 
in the sections of adults, women, 
students, and blinds. The Head of 
the Quranic Affairs Center of the 
Endowments and Charity Affairs 
Organization, Hamid Majidi-Mehr, 
said in a press conference this 
morning (Saturday) that the com-
petitions would be held in absen-
tia due to the COVID outbreak.

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

Iran approves 129 
FDI projects in 10 
months
The Ministry of Industry, Mine 
and Trade approved 129 foreign 
direct investment (FDI) projects 
valued at over $3.48 billion in the 
10 months to January 20.
The data show 24 percent and 
136 percent of rise in terms of 
number and value, respectively, 
compared to corresponding fig-
ures of preceding year which was 
104 FDI projects with the total 
value of $1.47 billion.

Iran produces over 
44m tons of steel 
in 10 months
Iranian steelmakers produced 
more than 44.5 million tons of 
steel and steel products during 
the first 10 months of the cur-
rent Iranian year (March 21, 
2021-January 20, 2022), ac-
cording to statistics released 
by the Iranian Ministry of In-
dustry, Mine and Trade.
During the said 10 months, 
steel plants of the country 
churned out over 23.46 mil-
lion tons of crude steel as well 
as 21.08 million tons of steel 
products.

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

Indonesian and 
Taiwanese tourists 
visit Torbat-e Hey-
dariyeh in NE Iran
A number of Indonesian and 
Taiwanese tourists, along with 
the cultural advisor of the Ira-
nian Embassy in Indonesia, 
paid a visit to the agricultural 
and historical tourist attrac-
tions of Torbat-e Heydariyeh, 
a city in the northeastern prov-
ince of Khorasan Razavi.
Announcing the above, Ali Mo-
hammadi, head of the city’s 
Cultural Heritage, Tourism 
and Handicrafts Department, 
said that the travelers visited 
the city’s saffron farms and 
companies, Qotbeddin Heydar 
Shrine, Tabasi Caravanserai 
and Saffron Museum.

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

Foreign invest-
ment in indus-
try, mining, trade 
sectors up nearly 
1 3 6 %
The Ministry of Industry, Min-
ing, and Trade has approved 
129 foreign investment pro-
jects valued at about $3.485 
billion in the first 10 months 
of the current Iranian calendar 
year (March 21, 2021-January 
20, 2022), which indicates a 
135.9 percent rise compared 
to the same period of time in 
the past year. The data released 
by the ministry show that 104 
foreign investment projects 
valued at about $1.477 billion 
had been approved in the first 
10 months of the previous 
year.
As reported, the number of the 
investment projects approved 
in the mentioned 10 months 
has also increased by 24 per-
cent in comparison to the 
figure for the last year’s same 
period.

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

World Congress of 
Arts for Muham-
mad (S) exhibit 
opens in Shiraz
An exhibition showcasing a se-
lection of top submissions to 
the World Congress of Arts for 
Muhammad (S), the Prophet 
of Mercy opened on Saturday 
in Shiraz. The Center for Artis-
tic Creations of Professors in 
Shiraz organizes the congress 
in collaboration with several 
Islamic centers to promote art-
works in different media.
The exhibition underway at the 
branch office of the National 
Library and Archives of Iran 
in Fars Province will run until 
March 3.
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Tehran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture (TC-
CIMA) hosted a meeting with Man-
aging Director of Iran International 
Exhibitions Company (IIEC) Hou-
man Razdar on Saturday in which 
issues and challenges related to the 
exhibition industry in Iran were dis-
cussed. During the meeting, repre-
sentatives of Tehran’s private sector 
talked about the shortcomings and 
weaknesses of the country’s exhibi-
tion industry and called for stronger 
participation of the private sector 
organizations in holding exhibitions 
and developing infrastructure in this 
area. The attendees of the mentioned 
gathering raised some problems and 
challenges in this field including the 
low quality of services, the high cost 
of exhibiting, and the lack of serious 
private sector participation in the 
decision-making process for hold-
ing exhibitions. In response to the 
mentioned concerns, Razdar said 
that a joint working group has been 
formed with the TCCIMA to study the 
mentioned challenges and resolve 
them. Elsewhere in the meeting, 
Head of Iran Export Confederation 
Mohammad Lahouti pointed to the 
importance of exhibitions in facilitat-
ing trade relations between countries 
and said: “Tehran International Exhi-

bition is one of the most important 
and well-known exhibitions and its 
name and brand are recognized at the 
international level.” Noting that Iran’s 
exhibition industry has faced ups and 
downs in recent years, Lahouti con-
tinued: “After the implementation of 
the nuclear deal, a committee was 
established in the Tehran Chamber of 
Commerce to facilitate foreign invest-
ment in the country. One of the goals 
of this committee was the facilitation 
of holding specialized exhibitions and 
trade fairs.” Optimal use of exhibition 
capacity, increasing the effectiveness 
of exhibitions, using the income of 
exhibition companies for develop-
ing the infrastructure in this sector, 
using the capacity of government 
organizations to hold exhibitions, re-
moving the monopoly and creating a 
database and also reducing the costs 
of holding exhibitions were some of 
the objectives pursued by the men-
tioned committee, the official said. 
He offered the establishment of a 
strategic committee consisting of 
representatives of the TCCIMA and 
the chamber’s Export Development 
Committee, as well as Iran Export 
Confederation, IIEC, and the Trade 
Promotion Organization (TPO) to im-
prove the condition of the exhibition 
industry.

The Ministry of Industry, Mining, 
and Trade has approved 129 for-
eign investment projects valued at 
about $3.485 billion in the first 10 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21, 2021-Jan-
uary 20, 2022), which indicates 
a 135.9 percent rise compared to 
the same period of time in the past 
year.
The data released by the ministry 
show that 104 foreign investment 
projects valued at about $1.477 bil-
lion had been approved in the first 
10 months of the previous year.
As reported, the number of the in-
vestment projects approved in the 
mentioned 10 months has also in-
creased by 24 percent in compari-
son to the figure for the last year’s 
same period.
Approved foreign investment in-
cludes all applications, including 
investment to create new projects, 
purchase of shares of existing 
companies, as well as foreign in-
vestment in the form of contractual 
arrangements.
The ministry had approved 74 for-
eign investment projects valued at 
about $2.227 billion in the first half 
of the present year (March 21-Sep-
tember 22, 2021).
A total of 113 foreign investment 

projects valued at $2.614 billion 
were approved in the country dur-
ing the mentioned period, of which 
the share of the industry, mining, 
and trade sector was 65 percent 
and 85 percent in terms of number 
and value, respectively.
Back in December 2021, Head of 
Iran’s Planning and Budget Organ-
ization (PBO) Masoud Mirkazemi 
said the government has it on the 
agenda to remove the barriers in 
the way of attracting foreign invest-
ment.
Stressing the need for the attraction 
of domestic and foreign investment 
to achieve a targeted eight-percent 
economic growth, Mirkazemi said: 
“barriers to attracting foreign in-
vestment will be removed.”
Speaking in a gathering of Irani-
an ambassadors to neighboring 
countries, the official said with the 
new changes applied to the budget 
structure, the duties of Iranian am-
bassadors in other countries have 
become heavier.
According to the official, economic 
growth of eight percent has been 
one of the goals of the Sixth Nation-
al Development Plan (2016-2021) 
and also become the focus of the 
13th government’s major economic 
programs.

Issues related to 
exhibition 
industry discussed at 
TCCIMA meeting

Foreign investment 
in industry, mining, 
trade sectors up 
nearly 136%



As announced by a provincial official, 
commodities worth $1.021 billion 
were exported from Markazi prov-
ince, in the center of Iran, during the 
first 10 months of the current Iranian 
calendar year (March 21, 2021-Jan-
uary 20, 2022).
Hassan Mirzakhani, the deputy gov-
ernor-general of the province for 
the economic affairs, put the value 
of commodities imported into the 
province at $350 million during the 
mentioned period, and said the ex-
port has tripled the import.
As previously announced by the head 

of Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil exports rose 38 per-
cent during the first 10 months of 
the current year, as compared to the 
same period of time in the past year.
Alireza Moghadasi said Iran export-
ed over 100 million tons of non-oil 
products worth $38.763 billion in the 
mentioned period.
According to the official, the weight 
of exports in the mentioned period 
also grew by seven percent in com-
parison to the figure for the previous 
fiscal year’s same 10 months.

He said major export destinations of 
the Iranian non-oil goods were Chi-
na, Iraq, and Turkey during the said 
10 months.
The IRICA head further announced 
that the Islamic Republic imported 
33 million tons of non-oil commod-
ities worth $41.473 billion in the 
mentioned period, with a 34-percent 
growth in value and a 17-percent rise 
in weight, year on year.
The United Arab Emirates was the 
top exporter to Iran in the said pe-
riod, followed by China, Turkey, Ger-
many, and Switzerland, he stated.
According to the official, out of the 
total non-oil goods imported into 
the country in the first 10 months of 
this year, 25 million tons worth $15 
billion were basic goods, which in-
dicates an increase of 26 percent in 
weight and 56 percent in value, year 
on year.
Moghadasi noted that currently about 
five million tons of commodities are 
stored at the country’s customs for 
which the clearance procedures will 
be carried out soon.
“There are 160 customs active in 
the country, and this number is in-
creasing with the creation of new 
free zones and economic areas,” he 
added.

The 6 Best Bedtime Teas That Help You Sleep

Iran win Takhti Greco-Roman Cup
Iran claimed the title of the 42nd edition of the 
Takhti Greco-Roman Cup held in Ahvaz, Iran.
The Iranian team finished in first place with 250 
points.
Armenia and Tunisia came second and third with 
65 and six points, respectively. 
The competition was held from Feb. 23 to 25.
The Takhti Cup competition served as qualification 
for the 2022 Asian Championships in Mongo-
lia, 2022 Asian Games in China, and 2022 World 
Wrestling Championships in Serbia.
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By: PARISA JAMADISource: : https://www.healthline.com/nutrition/teas-that-help-you-sleep#The-bottom-line
Good sleep is crucial to your overall 
health.
Unfortunately, about 30% of people 
suffer from insomnia, or the chronic 
inability to fall asleep, stay asleep, or 
achieve restorative, high-quality sleep 
(1Trusted Source, 2Trusted Source).
Herbal teas are popular beverage 
choices when it comes time to relax 
and unwind.
For centuries, they have been used 
around the world as natural sleep rem-
edies.
Modern research also backs herbal 
teas’ ability to aid sleep.
This article explores 6 of the best bed-
time teas for catching some z’s.
1. Chamomile
For years, chamomile tea has been 
used as a natural remedy to reduce 
inflammation and anxiety and treat 
insomnia.
In fact, chamomile is commonly re-
garded as a mild tranquilizer or sleep 
inducer.
Its calming effects may be attributed to 
an antioxidant called apigenin, which is 
found in abundance in chamomile tea. 
Apigenin binds to specific receptors in 
your brain that may decrease anxiety 
and initiate sleep (3Trusted Source).
2. Valerian root
Valerian is an herb that has been used 
for centuries to treat problems like in-
somnia, nervousness, and headaches.
Historically, it was used in England dur-
ing World War II to relieve stress and 
anxiety caused by air raids (7Trusted 
Source).
Today, valerian is one of the most pop-
ular herbal sleep aids in Europe and the 
United States (8Trusted Source).
It’s available as a dietary supplement in 
capsule or liquid form. Valerian root is 
also commonly dried and sold as tea.

Researchers are not entirely sure how 
valerian root works to improve sleep.
However, one theory is that it increas-
es levels of a neurotransmitter called 
gamma-aminobutyric acid (GABA).
When GABA is present in abundant 
levels, it can increase sleepiness. In 
fact, this the way in which certain an-
ti-anxiety medications like Xanax func-
tion (7Trusted Source).
3. Lavender
Lavender is an herb often touted for its 
aromatic and soothing scent.
In ancient times, Greeks and Romans 
would often add lavender to their 
drawn baths and breathe in the calm-
ing fragrance.
Lavender tea is made from the small 
purple buds of the flowering plant.
Originally native to the Mediterrane-
an region, it’s now grown worldwide 

(11Trusted Source).
Many people drink lavender tea to re-
lax, settle their nerves, and aid sleep.
Research has also shown that Silexan, 
a proprietary lavender oil preparation, 
may decrease anxiety and improve 
sleep quality in people with anxiety or 
anxiety-related disorders (14Trusted 
Source, 15Trusted Source).
Although there is limited evidence that 
lavender improves sleep quality, its re-
laxing aroma might help you unwind, 
making it easier for you to fall asleep.
4. Lemon balm
Lemon balm belongs to the mint fami-
ly and is found all over the world.
While frequently sold in extract form 
for use in aromatherapy, lemon balm 
leaves are also dried to make tea.
This citrus-scented, aromatic herb has 
been used for reducing stress and im-

proving sleep since the Middle Ages.
5. Passionflower
Passionflower tea is made from the 
dried leaves, flowers, and stems of the 
Passiflora plant. 
Traditionally, it has been used to allevi-
ate anxiety and improve sleep.
More recently, studies have examined 
the ability of passionflower tea to im-
prove insomnia and sleep quality.
6. Magnolia bark
Magnolia is a flowering plant that has 
been around for over 100 million years.
Magnolia tea is made mostly from the 
bark of the plant but also consists of 
some dried buds and stems.
Traditionally, magnolia was used in 
Chinese medicine to alleviate various 
symptoms, including abdominal dis-
comfort, nasal congestion, and stress.
It’s now regarded worldwide for its an-

ti-anxiety and sedative effects.
Its sedative effect is likely attributed 
to the compound honokiol, which is 
found in abundance in the stems, flow-
ers, and bark of the magnolia plant.
Honokiol is said to work by modifying 
GABA receptors in your brain, which 
may increase sleepiness.
The bottom line
Many herbal teas, including chamo-
mile, valerian root, and lavender, are 
marketed as sleep aids.
Many of the herbs they contain work 
by increasing or modifying specific 
neurotransmitters that are involved in 
initiating sleep.
Some of them may help you fall asleep 
faster, decrease nighttime awakenings, 
and improve your overall sleep quality. 
However, the evidence for their bene-
fits in people is often weak and incon-
sistent. 
Also, most of the current research 
used these herbs in extract or sup-
plement form — not the herbal tea 
itself.
Given that herbal supplements and 
extracts are very concentrated ver-
sions of the herb, a diluted source 
like tea is likely to be less effective.
Further research involving larger 
sample sizes is needed to fully un-
derstand the ability of herbal teas to 
improve sleep in the long run.
Additionally, since many herbs and 
supplements have the potential to 
interact with both prescription and 
over-the-counter medications, al-
ways consult your healthcare pro-
vider before adding an herbal tea to 
your nightly routine.
While results can vary by individual, 
these herbal teas may be worth trying 
for those who are looking to get a bet-
ter night’s sleep naturally.

415 solar power 
plant units go oper-
ational across Iran

Some 415 new solar power 
plant units with a total capacity 
of 2.4 megawatts (MW) have 
gone operational across Iran 
over the past two months, the 
spokesman of the country’s 
Renewable Energy and Energy 
Efficiency Organization (SAT-
BA) announced.
According to Jafar Moham-
madnejad Sigaroudi, so far, 
more than 6,674 such solar 
power stations have been put 
into operation in the country, 
IRIB reported.
Sigaroudi noted that the contri-
bution of support organizations 
such as Imam Khomeini Relief 
Foundation and Basij Organiza-
tion in this field has facilitated 
the development of the renew-
able industry in Iran.
As reported, the above-men-
tioned organizations are 
currently collaborating with 
SATBA to help deprived house-
holds in rural areas construct 
solar power plants and sell 
the generated electricity to the 
Energy Ministry in the form of 
20-year guaranteed purchase 
agreements with SATBA.
The capacity of Iran’s renewa-
ble power plants currently ex-
ceeds 920 MW among which 
solar power plants have the 
biggest share of electricity 
production, followed by wind 
power plants
Renewables, including hydro-
power, account for about seven 
percent of the country’s total 
energy generation, versus nat-
ural gas’s 90 percent share.
According to SATBA’s Head 
Mohammad Satakin, the num-
ber of small-scale solar pow-
er plants across the country 
which are used by households 
or small industries is increasing 
noticeably as Iranian house-
holds and small industries are 
embracing the new technology 
with open arms and investors 
also seem eager for more con-
tribution in this area.
Back in January, the Energy 
Ministry and some of the coun-
try’s private contractors signed 
memorandums of understand-
ing (MOU) for cooperation in 
the construction of renewa-
ble power plants to generate 
10,000 MW (10 gigawatts) of 
electricity across the country.
The MOUs were signed follow-
ing the Energy Ministry’s public 
call for the contribution of pri-
vate companies in a project for 
developing renewable power 
plants in the country.
Speaking in the signing cere-
mony, Energy Minister Ali-Ak-
bar Mehrabian said: “When 
the private sector invests in 
this industry [the renewables], 
the government is obliged to 
return the equivalent of the in-
vestment plus its interests to 
the investor.”
Mehrabian noted that the gov-
ernment has allocated over 30 
trillion rials (about $115.8 mil-
lion) for the development of re-
newables in the budget bill for 
the next Iranian calendar year 
(begins on March 21), saying 
that it is an unprecedented 
budget in this area.

‘Fuel supply to various 
sectors carried out 
smoothly during winter’

Head of National Iranian Oil Products Distribution Company 
(NIOPDC) Keramat Veis-Karami has said his company has man-
aged to supply the necessary fuel including gas and liquid fuel to 
various sectors during the cold season, Shana reported.
“With good planning and coordination among the subsidiaries 
of the Oil Ministry and with effective and coherent inter-agency 
cooperation, the winter fuel supply was carried out without any 
shortage and in the best possible way,” Veis-Karami said.
According to the official, all the entities involved in the produc-
tion and delivery of natural gas and liquefied fuels in the country, 
including National Iranian Oil Company (NIOC), National Irani-
an Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), NIOPDC, 
National Iranian Gas Company (NIGC), as well as Oil Ministry’s 
Planning and Management Department worked in harmony to 

ensure smooth supply of fuel during the winter.
He also mentioned the constructive cooperation between the oil 
and energy ministries and with other relevant agencies, saying: 
“This coordination was done more coherently and better this 
year, and fortunately there was no particular problem in the op-
eration of power plants and we did not have a report of black-
outs.”
“Hopefully we will not have any problems in this field in the re-
maining month of the year and the supply of fuel to the power 
plants will also continue uninterruptedly,” Veis-Karami added.
Referring to the continues storage of fuel for power plants, the 
official said: “Our storages are in a much better condition this 
year compared to the same period last year, and there is no 
shortage regarding stored volumes.”

Commodities worth over $1b exported from Markazi province in 10 months

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 5,513 
points to 1.282 million on Saturday.
As reported, over 5.257 billion se-
curities worth 30.237 trillion rials 
(about $116.2 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index lost 6,873 
points and the second market’s in-
dex dropped 2,338 points.
TEDPIX gained 6,000 points (less 
than one percent) to 1.288 million 
in the past Iranian calendar week 
(ended on Friday).
During the past week, the indices 
of Isfahan Oil Refinery, Tehran Oil 
Refining Company, Bandar Abbas 
Oil Refining Company, Iran Khodro 

Company, Saipa Company, National 
Iranian Copper Company, and Bank 
Mellat were the most widely fol-
lowed ones.
The Money and Capital Market 
Committee of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) hosted a 
meeting with Securities and Ex-
change Organization (SEO) Head 
Majid Eshqi on January 30 to dis-
cuss the capital markets’ current 
issues and challenges.
The meeting was attended by the 
members of the mentioned com-
mittee as well as the representatives 
of some of the companies active in 
the stock market.

TEDPIX drops 5,000 points on Saturday
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در نشستی با حضور چند تن از اعضای 
هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان و رئیس اتاق بازرگانی 
الهور و هیئت همــراه، فرصت های 
تجاری و ســرمایه گذاری اصفهان و 

الهور بررسی شد.
در ابتدای این نشست بهرام سبحانی، 
نایب رئیس اتــاق بازرگانی اصفهان 
با اشاره به مشــترکات و قرابت های 
فرهنگی، مذهبــی و اجتماعی بین 
ایران و پاکستان تصریح کرد: ارتباطات 
تجاری میان شهروندان این دو کشور از 

قدمت زیادی برخوردار است.
وی اصفهان را یکی از شهرهای بزرگ 
ایران و از قطب هــای اصلی صنعت، 
گردشــگری و تجارت ایران دانست و 
تصریح کرد: این استان از ظرفیت های 
بی نظیری در صادرات فــوالد، مواد 
پتروشــیمی و فرآورده هــای نفتی، 
خدمات فنی -مهندسی، محصوالت 
صنایع ساختمانی، تجهیزات و ماشین 
آالت و صنایع غذایی به کشور پاکستان 

برخوردار است.
 عضو هیئت رئیســه اتــاق بازرگانی 
اصفهــان همچنیــن بــا اشــاره به 
توانمندی های بــی نظیر اصفهان در 
حوزه های فوالد، نساجی و گردشگری؛ 
همکاری اصفهان و الهــور را در این 

حوزه ها بسیار ارزشمند دانست.
سبحانی در ادامه با اشاره به موانع تبادل 
کاال میان دو کشور از آمادگی اصفهان 
برای توسعه تجارت با پاکستان و تأمین 
مواد اولیه مورد نیاز صنایع این کشور 

خبر داد.
 )Nauman Kabir( در ادامه نومان کبیر
رئیس اتاق بازرگانی الهور با بیان اینکه 
اتاق بازرگانی الهور بــا 32 هزار نفر 
عضو و صد سال قدمت از قدیمی ترین 
اتاق های بازرگانی کشــور پاکستان 
اســت، افزود: ما حامل پیــام صلح و 

دوستی از پاکستان هستیم.
وی با اشاره به تسهیل قوانین مربوط به 
تجارت با پاکستان از خصوصی سازی 
صنعت فوالد در این کشــور خبر داد 

و گفت: ما خواســتار حضور ایران در 
مناقصات این حوزه هستیم.

رئیس اتــاق بازرگانــی الهور حجم 
تعامــات تجاری ایران و پاکســتان 
را علیرغم اشــتراکات مذهبی و هم 
مرز بودن، نامناســب دانست و افزود: 
مشــکات مربوط بــه انتقــال ارز و 
مشکات بانکی، مانعی برای گسترش 
مبادالت تجاری با این کشــور بوده 

است.
وی همچنین اظهار داشت: طی سفر 
وزیر صنعت پاکســتان به ایران طی 
ماه های گذشته وتمهیدات مجلس این 
کشور قرار است ساز و کارهای مناسب 
برای گســترش تعامات اقتصادی 
طرفین فراهم شــود. نومان کبیر از 
تمایل بخش خصوصــی الهور برای 
تعامل تجاری و اقتصادی با همتایان 
ایرانی خود خبــر داد و ابراز امیدواری 

کرد راه های بدیعی برای برقراری این 
تعامات خلق شود.

در ادامه این نشســت هیئت تجاری 
الهور با همتایــان اصفهانی خود به 

صورت B2B دیدار و گفت وگو کردند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان اتاق 
بازرگانی اصفهان و الهور

نشســت بعدی هیئت تجاری الهور 
با حضــور دبیــرکل اتــاق بازرگانی 
اصفهــان، رئیس دفتــر نمایندگی 
وزارت امور خارجه، مشــاورو دستیار 
شــهرداراصفهان در امور اقتصادی و 
ســرمایه گذاری و مدیرعامل شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اصفهان، 
رئیس اتاق بازرگانــی الهور و هیات 
همراه در بعدازظهر همان روز برگزار 

شد.
در ابتدای این نشست بهنام ابراهیمی، 

دبیــرکل اتــاق بازرگانــی اصفهان 
نیز با بیان اینکه پتانســیل همکاری 
بین اصفهان و پاکســتان به ویژه در 
زمینه های فوالد، مصالح ساختمانی 
و محصوالت پتروشــیمی وجود دارد 
افزود: ســایر حوزه های دارای امکان 
تجارت بالقوه نیز توسط اتاق بازرگانی 

اصفهان شناسایی شده است.
وی خواســتار تــاش مضاعــف 
برای شناســایی ایــن فرصت ها به 
فعاالن اقتصادی پاکســتانی و اتخاذ 
تمهیداتی برای حــل معضات کلی 
تجارت از طریق انعقاد تفاهم نامه ای 
برای پذیرش گواهی اســتانداردهای 
محلــی، در نظر گرفتــن تعرفه های 
ترجیحی در حوزه های دارای پتانسیل 
تجاری، طراحی راهکارهای تسهیل 
تســویه مبادالت بین المللی و ایجاد 
ظرفیت های الزم در حــوزه حمل و 

نقل و خدمات بیمه ای شد. ابراهیمی 
همچنین یکی از راهکارهای توسعه 
تعاالت تجاری میان کشــورها را راه 
 )Clearinghouse( اندازی اتاق تسویه
به منظور تســهیل مبــادالت مالی 
طرفین دانست که مورد توجه خاص 
اتاق بازرگانی الهور قرار گرفت و مقرر 
شد راهکارهای ایجاد این اتاق با اتاق 

بازرگانی الهور بررسی شود.
اعام آمادگــی نمایندگــی وزارت 
امورخارجــه اصفهــان درتســهیل 

مراودات تجاری طرفین
همچنین علیرضا ســاالریان، رئیس 
نمایندگــی وزارت امــور خارجه در 
اصفهــان در راســتای پیگیری مفاد 
تفاهم نامه میــان اتاق های بازرگانی 
اصفهان و الهور و به منظور کمک به 
تسهیل تعامات تجاری طرفین اعام 

آمادگی نمود.

اعام آمادگی شهرداری اصفهان برای 
توســعه تبادالت اقتصادی و تجاری 

با الهور
علیرضا مرتضوی، مشــاور و دستیار 
شــهردار اصفهان در امور اقتصادی و 
ســرمایه گذاری نیز در این نشست با 
بیان اینکه شــهر الهور به واســطه 
خواهر خواندگی با اصفهان برای ما از 
اهمیت زیادی در فعالیت های تجاری 
و اقتصادی برخوردار اســت، از اعام 
آمادگی شــهرداری اصفهــان برای 
توسعه مراودات اقتصادی و تجاری با 

الهورخبرداد.
وی ضمــن دعوت از شــهردار الهور 
برای حضور در اصفهان گفت: توسعه 
روابط تجاری یکــی از اهداف خواهر 
خواندگی شــهرها اســت. مرتضوی 
ازآمادگی شــهرداری اصفهان برای 
برگزاری هفتــه فرهنگی اصفهان در 
الهور خبرداد و تصریح کرد: افزایش 
تعامات اصفهان و الهــور منجر به 
توسعه صنعت گردشــگری طرفین 

خواهد شد.
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عضو شــورای مرکزی بسیج مهندســین عمران و 
معماری استان اصفهان گفت: طوالنی بودن فرایند 
صدور مجوز ساختمانی در این استان به یک چالش 

جدی در مسیر ساخت و ساز مبدل شده است.
عبدالرســول جان نثــاری اظهار داشــت: افزایش 
سرسام آور قیمت مصالح ساختمانی، ساخت و ساز 
مسکن را دچار اختال کرده در حالی که با توجه به 

اینکه امسال تولید و رفع موانع تولید نامگذاری شد اما 
در فرایند تولید ساختمان با مشکات عدیده ای مواجه 
بودیم در حالی که بیش از 3۵۰ شــغل با ساختمان 

سازی مرتبط است.
عضو شــورای مرکزی بسیج مهندســین عمران و 
معماری استان اصفهان تعطیلی کارخانه ها به دلیل 
قطعی برق را عامل افزایش قیمت سیمان دانست و 

گفت: قیمت مصالح ساختمانی تولید داخل با قیمت 
مصالح ساختمانی وارداتی برابری می کند در صورتی 

که توجیه قانونی ندارد.
وی با بیــان اینکه قیمت هر کیلو میلگرد در ســال 
گذشته ۱2 هزار تومان بود که امسال به ۱۷ هزار تومان 
رسیده است، ادامه داد: تورم اثر مستقیم و غیر مستقیم 

بر روند ساخت و ساز مسکن گذاشته است.

عضو شورای مرکزی بسیج مهندسین عمران و معماری استان:

فرایند طوالنی صدور 
مجوزساختمانی چالش 

جدی در اصفهان است

مدیرکل پیشــگیری و رفع 
تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان بــا بیــان اینکه در 
۱۱ ماه امســال در راســتای 
جمــع آوری خودروهــای 
فرسوده رها شــده در معابر 
شــهر ۷2۴ اخطاریــه صادر 
شده و 3۶۶ خودروی فرسوده 
رها شــده، جمع آوری شده 
اســت، گفــت: در این مدت 
۶۵۰ نفر دست فروش و ۴۰2 
نفر متکدی نیز ســاماندهی 

شده اند.
روح اهلل ابوطالبی در گفت وگو 
بــا خبرنــگار ایمنــا، ضمن 
ارائــه گزارشــی از عملکرد 
اداره کل پیشــگیری و رفع 
تخلفات شــهری شهرداری 
در ۱۱ ماه سال جاری، اظهار 
کرد: در این مدت برای رفع و 
پیشگیری از تخلف سد معبر 
2۷ هــزار و ۱۶۷ تذکر داده و 
۸۵۱۵ اخطاریه صادر شــده 
اســت و رفع تخلف 2۵ هزار 
و ۱3۶ متصدی صنف انجام 

شده است.
وی ادامــه داد: در بخــش 
جلوگیری از نصب تابلوهای 
غیرمجــاز تعــداد ۶22۵ 
اخطاریه صادر و 2۶۰۸ مورد 
نصب تابلــوی غیرمجاز رفع 

تخلف شده است.
مدیرکل پیشــگیری و رفع 
تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان بــا بیــان اینکه در 
۱۱ ماه امســال در راســتای 
جمــع آوری خودروهــای 
فرسوده رها شــده در معابر 
شهر ۷2۴ اخطاریه صادر شده 
و 3۶۶ خودروی فرسوده رها 
شــده جمع آوری شده است، 
گفــت: در این مــدت ۶۵۰ 
نفر دســت فروش و ۴۰2 نفر 

متکدی ساماندهی شده اند.
وی افزود: در ۱۱ ماه ســال 
۱۴۰۰ در بخــش کنتــرل 
راســتای  در  ســاختمان 
جلوگیری از ادامــه فعالیت 
کارگاه هــای  تعطیلــی  و 
ســاختمانی متخلف یا بدون 
مجــوز و پروانــه از مواردی 
مانند افزایش طبقات ۱۴۱3 
ساختمان، تعمیرات داخلی 
غیرمجاز 3۷۶۹ ســاختمان، 
تبدیــل وضعیــت ۱3۷۰ 
ساختمان و فعالیت ۱۴ هزار 
و ۷۹۵ کارگاه ســاختمانی 
متخلف جلوگیری شده است.

ابوطالبی با اشاره به اقدامات 
این حــوزه در بخش کنترل 
دفع ضایعات ساختمانی سطح 
شهر )پیشــگیری و تعطیلی 
کارگاه های سد معبر کننده 
با مصالح و نخاله( اظهار کرد: 
در این راستا ۱۴ هزار و ۸2۵ 
مورد اخطاریه صادر و ۱۸۱3 
کارگاه ســاختمانی متخلف 

تعطیل شده است.
وی ادامــه داد: در این مدت 
در راســتای اجرای بند 2۰ 
قانون شــهرداری ها مبنی بر 
رفــع مزاحمــت کارگاه های 
صنفی مزاحم از طریق اجرای 
تمهیــدات و تعطیلی، ۴3۷ 
رأی اجــرا شــد و ۷2۵ رأی 
نیز بر اســاس بند ۱۴ قانون 
شــهرداری ها مبنــی بر رفع 
خطر از بناهای حادثه آفرین، 
چاله ها و اشــیای مشرف بر 
معابر عمومی اجرا شده است.

مدیرکل پیشــگیری و رفع 
تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در ۱۱ 
ماه ســال جاری در راستای 
اجــرای مــاده ۱۱۰ قانون 
شهرداری ها ۱۹۵۹ رأی اجرا 

شده است.

خبر اول
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مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان:

۱0۵۲ متکدی و 
دست فروش جمع آوری شد

مدیر منطقــه دو شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه در ایــن منطقه با 
برنامه ریزی ویژه به درخواست مردمی ۱3۷ رســیدگی می شود، گفت: 
به زودی سازوکاری برای بررسی فرایند ۱3۷ و ارجاع جهت پاسخ دهی و 

بازخورد آن تعریف می شود.
محمد صیرفی نژاد در نشست شورای ۱3۷ که با حضور رئیس اداره ارتباط 
مردمی ۱3۷ و کارشناسان مرتبط با این اداره به همراه جمعی از معاونین و 
مسئوالن شهرداری منطقه دو شهرداری اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه 
اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان موجب افزایش اعتماد عمومی 
مردم و سرمایه اجتماعی شهروندان به شــهرداری می شود، اظهار کرد: 
اداره ارتباطات مردمی شهرداری چشم ناظر مســائل و مشکات بدون 

واسطه است.
وی تاکید کرد: در منطقه دو شهرداری به زودی سازوکاری برای بررسی 

فرایند ۱3۷ و ارجاع جهت پاسخ دهی و بازخورد آن تعریف می شود.
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با تاکید به اینکــه در این منطقه با 
شهروندان منطقه بسیار شریف، مؤمن و همراه هستند، تصریح کرد: مردم 
یکی از مهمترین سرمایه های این منطقه اســت و ما از این ظرفیت برای 

خدمات بیشتر، پیگیری و اهداف مدیریت شهری استفاده می کنیم.
وی یکی از مطالبات مردم منطقه دو را آسفالت معابر عنوان کرد و گفت: 
تا پایان سال طبق درخواست های مردمی آســفالت معابر این منطقه به 

پایان می رسد.
صیرفی نژاد یکی دیگر از مطالبات شهروندی منطقه دو شهرداری را وجود 
دستگاه های تاسیساتی عنوان کرد و افزود: شهروندان مسئول تأسیسات 
شهری را شهرداری می دانند در حالی که همه تأسیسات شهری مربوط به 
شهرداری نیست، اما طبق هماهنگی ها ما پیگیری می کنیم تا مشکات 

بر طرف شود.
وی با اشاره به تعیین تکلیف محل عبور زیر پل دو طبقه امام خمینی )ره(، 
گفت: شهرداری هنوز به جمع بندی شــورای سیاست گذاری برای اینکه 
کاربری آن تراموا، خودرو، مترو و سایر باشــد، نرسیده است، اما همیشه 
خیابان امام خمینی )ره( و محدوده قلمســتان جزو معضات و مطالبات 

شهری این منطقه بوده است.
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان مشکات موزائیک سازان را یک معضل 
زیست محیطی چندین ساله عنوان کرد و افزود: از یک سو بافت جدید در 
دل بافت فرسوده و از ســوی دیگر 2۰۱ واحد موزائیک سازی در منطقه 
ولدان به وجود آمده و معضات زیست محیطی ایجاد کرده است که به طور 

جدی پیگیر رفع مشکات آن محله هستیم.
وی با تاکید به اینکه رفع مشکات منطقه ولدان و موزائیک سازان نیاز به 
عزم مدیریت اســتانی و جهادی دارد، ادامه داد: رفع مشکل محله ولدان 
کار چند روزه نیست و نیاز به همراهی سازمان جهاد کشاورزی، سازمان 
محیط زیست، شهرداری، استانی و شرکت شهرک ها دارد، زیرا جایگزینی 
زمین های بختیار دشت جهت انتقال موزائیک سازان با مخالفت سازمان 

محیط زیست مواجه بوده است.
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه میانگین تماس های 
دریافتی ۱3۷ از منطقه دو، روزانه 3۰ تماس گزارش شــده است، گفت: 
بیشتر مطالبات شــهروندی در حوزه خدمات شهری بوده که درصد رفع 

آن هستیم.

  اهتمام ویژه مدیریت شهری در رسیدگی به پیام های شهروندی از 
طریق سامانه ۱۳۷

محمد قاسمی، رئیس اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان نیز ضمن 
ارائه گزارشی از تماس های مردمی منطقه دو با ۱3۷ با اشاره به ضرورت 
بررسی سریع به پیام های شهروندی، گفت: یکی از اولویت های مدیریت 
شهری موضوع رسیدگی به پیام های شهروندی است که بی شک اهتمام 
و جدیت در پاســخ گویی به این موضوع همچون گذشته باید در اولویت 

معاونان مناطق باشد.
وی ادامه داد: کارشناسان ما 2۴ ســاعته پیام های شهروندان را ثبت و به 
مناطق ارجاع می دهند، اما فوریت در بررســی پیام ها باید در دستور کار 
باشد، بدیهی است که ارسال تصاویر مرتبط با پیام شهروندی و یا در صورت 
زمان بر بودن درخواست شهروندی شرح جزئیات و ارسال پاسخ در زمان 

مقتضی می تواند تا حد باالیی رضایت مندی شهروندان را افزایش دهد.
رئیس اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان تصریح کرد: امور منطقه 
دو به ســبب حضور به موقع در محل و مواجهه با شــهروندان بیشترین 
رضایت را به خود اختصاص داده است و سایر واحدها نیز باید برای موارد 
خاص و مواردی که نیاز به حضور در محل و گفت وگو با شهروند دارد در 

سریع ترین زمان ممکن نسبت به این موضوع توجه داشته باشند.
وی در ادامه به بیان برخی مــوارد مورد مطالبه شــهروندان در منطقه 
دو شــهرداری پرداخت و تقاضای رســیدگی به این موضوعات و پاسخ 
صریح از جانب منطقه را جهت ارائه به شــهروندان را مطرح کرد و گفت: 
بی شک برگزاری چنین جلســاتی می تواند با سرعت مضاعف تری امکان 

خدمت رسانی به شهروندان را افزایش دهد.

گزارش

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 برنامه ریزی ویژه برای رسیدگی
 به درخواست های مردمی ۱۳۷

اقتصاد استان

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و الهور دیدار و گفت و گو کردند:

آغاز داستان اقتصادی 
دو شهر

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، 
مجموعه فرهنگی، تفریحی و گردشگری ناژوان با آمادگی کامل 
در ایام پایانی سال ۱۴۰۰ و نوروز ۱۴۰۱ به استقبال شهروندان و 
گردشگران می رود. مهدی قائلی گفت: امسال در مجموعه تفریحی 
و گردشگری ناژوان، تمرکز اصلی برنامه ها را بر ارائه بهتر خدمات 
به شهروندان و گردشگران قراد داده ایم. او با اشاره به بهینه سازی 
زیرساخت ها و امکانات موجود در مراکز گردشگری ناژوان افزود: 

به دنبال آن هستیم تا با رفع معایب و نقاط ضعف مجموعه بتوانیم 
در سطح بین المللی نیز به جذب گردشگر کمک کنیم. قائلی ادامه 
داد: استقرار اتاق ویژه مادر و کودک، نصب تابلوهای اطاع رسانی، 
استقرار تیم راهنمای گردشگر در مسیرهای ورودی و خروجی 
و اجرای طرح های زیباسازی در مراکز گردشگری، از جمله این 
اقدامات است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به بازدید روزانه 
حدود ۱۰ هزار نفر از مجموعه ناژوان در سالهای قبل از همه گیری 

ویروس کرونا در کشور تصریح کرد: تیم راهنمای گردشگران در 
مسیر خیابان الفت و مراکز گردشگری با لباس و فرم مشخص برای 
پاسخگویی و راهنمایی مسافرین مستقر خواهند شد. او تاکید 
کرد: اســتفاده از نهایت ظرفیت پارکینگ های موجود در مسیر 
گردشگری و در کنار مراکز تفریحی مجموعه ناژوان نیز در دستور 
کار ستاد اجرایی قرار دارد. قائلی افزود: با برنامه ریزی های انجام 
شده و برگزاری جلسات مشترک با مراکز و ارگانهای فعال در حوزه 
گردشگری شهر اصفهان در انتظار رونق گردشگری در اصفهان 
هستیم و امیدواریم طی ایام پایانی ســال به صورت مستمر هر 
هفته اخبار خوشایندی از برنامه ها، اقدامات و فعالیت های صورت 

پذیرفته به اطاع شهروندان برسانیم.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

ناژوان به استقبال شهروندان و گردشگران نوروزی می رود

استاندار اصفهان گفت: مقرر شده که ۵۰ درصد 
مالیات پرداخت شده از اصفهان به خزانه کشوری 
به استان بازگردد برهمین اساس پیگیری های 

الزم در این زمینه صورت گرفته است.
سید رضا مرتضوی در شورای گفت وگوی دولت 
با بخش خصوصی اظهار داشــت: با وجودی که 
روزهای آخر سال را طی می کنیم مجدانه بدنبال 
بازگرداندن نیمی از مالیات های پرداخت شده از 

اصفهان به استان هستیم.
وی از برگزاری ماهانه جلسات شورای گفت وگوی 
دولت با بخش خصوصی با هدف پشتیبانی و تأمین 
مالی از فعاالن اقتصادی، گردشــگری، صنعت، 
خدمات و کشاورزی خبر داد و افزود: در راستای 
استفاده از ظرفیت منابع بانکی استان در جهت 
حمایت از بخش خصوصی با مشکاتی مواجهیم 
که در ستاد تسهیل رفع موانع تولید در استانداری 

بدنبال رفع آن هستیم.
استاندار اصفهان به پیشــنهادات خوبی که در 
شــورای هماهنگــی بانک ها بــرای حمایت از 

فعاالن اقتصادی و صاحبان صنایع و بخش های 
خصوصی صورت گرفته اشــاره کرد و گفت: در 
این عرصه مصوباتی در ارتبــاط با وثیقه بانکی 
از فعاالن اقتصادی صورت گرفتــه که از محل 
اجرای طرح باشد یا ورود بانک بصورت تملیکی 
یامشــارکتی با کارخانه صورت گیرد که نیاز به 

جلسات کارشناسی بیشتری دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان نیز در این 
جلسه با بیان اینکه اصفهان در دریافت تسهیات 
بانکی رتبه اول را دارد، گفت: نزدیک به یک هزار و 
۶ میلیارد تومان تاکنون تسهیات بانکی بمنظور 
توسعه کشــت گلخانه ای، صنعت دام و طیور و 
صنایع تبدیلی به جهاد کشــاورزی اختصاص 

یافته است.
مهرداد مرادمند با بیان اینکه بانک ها موظف شدند 
که اسناد و مدارک کشاورزان که عمدتاً مشایی 
است، بپذیرند، گفت: بانک ها باید تسهیات برای 
تأسیس گلخانه بالغ بر ۷۰ درصد و ماشین آالت را 

تا ۵۰ درصد متقبل شوند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان با اشــاره بــه ضرورت توانمندســازی 
محرومان گفت: اشتغال اولین اقدام و در دستور 
کار مــددکاران کمیتــه امداد بــرای کمک به 

محرومان است.
عباسعلی زارعان به مناســبت سالروز تأسیس 
کمیته امداد به فرمان امام خمینی )ره( و هفته 
احسان و نیکوکاری افزود: بر اساس همین رویکرد 
پس از مراجعه افراد برای جذب کمک از کمیته 
امداد، امکان ایجاد کار او بررســی و در خصوص 

توانمندی های او مشاوره صورت می گیرد.
وی افزود: مشاوره، اعطای وام و تسهیات و فراهم 
کردن فرصت شغلی متناسب با توانمندی ها از 

اقدامات کمیته امداد در این زمینه است.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان با بیان اینکه خدمات این کمیته زمان مند 
است، ادامه داد: پس از پایان مشکات فرد و ایجاد 

اشتغال کمک های حمایتی قطع می شود.
وی با اشــاره به نیاز دانش آموزان به تبلت برای 

حضور در آموزش های مجازی، گفت: امســال 
پنج هزار تبلت بین خانواده های نیازمند استان 

توزیع شد.
زارعان به خدمات کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان در راستای تأمین مسکن نیازمندان اشاره 
و اظهار کرد: ارائه خدمات به صورت تســهیات 
باعوض یا معوض، تهیه نقشــه رایگان، پروانه 
ساختمان رایگان و انشــعابات رایگان از جمله 

اقدامات ما در این زمینه است.
وی اضافه کرد: یک هــزار و ۷۰۰ واحد در حال 
ساخت برای نیازمندان استان است که در هفته 
احسان و نیکوکاری ۵۰۰ واحد آن آماده تحویل 

خواهد شد.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان ادامه داد: همچنین در یک سال 2 هزار و 
۵۰۰ واحد نیازمندان در استان تعمیر و بازسازی 
شده است و برای ۱۰ هزار خانواده تحت عنوان 
ودیعه مســکن برای کمک به اجاره تأمین مالی 

صورت گرفته است.

یکصد و دهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی برگزار شد:

پیگیری بازگشت ۵۰ درصد حق اصفهان از مالیات های پرداختی
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان:

اشتغال رویکرد اصلی کمیته امداد در توانمندسازی محرومان است



 علی وطن خواه: رانندگان ناوگان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان، کارت اعتباری ایساکو جهت تأمین قطعات 
و تعمیر خودرو دریافت می کنند. در آســتانه مبعث 
پیامبر اسالم )ص( آئین تفاهم نامه استفاده از ایساکو 
کارت در محل سالن همایشات بانک رسالت با حضور 
پرورش مدیر عامل سازمان تاکسیرانی، مسکین مدیر 
بانک قرض الحسنه رسالت اصفهان و سایر مدیران 

برگزار گردید.
محمد پرورش مدیر عامل ســازمان تاکســیرانی 
شهرداری اصفهان گفت: دراین طرح رانندگان تحت 
پوشش سازمان تاکسیرانی اعم از تاکسی، آژانس و 
سرویس مدارس می توانند با دریافت کارت اعتباری 

حمایتی ایســاکو کارت از خدمات که شامل خرید 
قطعات خودرو و تعمیرات می باشد بهره مند شوند.

پرورش در ادامه افــزود: این خدمــات در قالب وام 
قرض الحسنه با تنفس سه ماه و اقساط ۶ ماهه وام با 

تسهیالت کم بهره ارائه می گردد.
 محمد پــرورش درادامه افزود ایــن تفاهم نامه در 
راستای کمک به رانندگان عزیزی که مشکل مالی 
دارند منعقد شده است، تا بدون دغدغه خودروهای 
خود را تعمیر کنند و در راســتای خدمترســانی به 

شهروندان دچار وقفه نشویم.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان در 
آیین انتقاد تفام نامه استفاده از کارت اعتباری حمایتی 

ایســاکو برای رانندگان گفت: دراین طرح رانندگان 
تحت پوشش سازمان تاکسیرانی با مراجعه حضوری 
به سازمان تاکسیرانی اعتبار سنجی شده ودر طرح 
ثبت نام اولیه می شوند و پس از دریافت ایساکو کارت با 
مراجعه به نمایندگیها و فروشگاههای مجاز از خدمات 
فوق استفاده نمایند.وی خاطرنشان کرد: همچنین 
قطعات ارائه شــده در کارت اعتباری ایساکو از نظر 
کیفیت هیچ فرقی با خرید نقدی ندارند و همین طور 
در پرداخت اجرت برای دریافت خدمات نیز تفاوتی با 
پرداخت نقدی نیست.پرورش درادامه افزود دراین 
طرح رانندگان بدون ضامن می توانند از خدمات فوق 

با اعتبار سنجی استفاده نمایند.
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در آستانه مبعث پیامبر اسالم )ص( انجام گرفت؛

امضا تفاهم نامه بین 
سازمان تاکسیرانی و 

موسسه اعتباری بانک 
رسالت

مدیر منطقــه ۱۰ شــهرداری 
اصفهــان از واکاری ۲۳۰۰ اصله 
درخت در جهــت حفظ فضای 
سبز منطقه در اســفندماه سال 
جاری در این منطقــه خبر داد. 
داوود بحیرایــی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: واکاری 
درختان که با هزینــه ای بالغ بر 
هشــت میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال در سطح منطقه ۱۰ در حال 
اجرا است، اقدام حائز اهمیت در 
جهت توسعه و حفظ و نگهداری 
فضای ســبز منطقه به شــمار 

می رود.
وی با اشاره به محورهای واکاری 
۲۳۰۰ اصله درخــت در منطقه 
۱۰ شــهرداری، افزود: واکاری 
درختــان خیابان هــای معراج، 
اتوبان آقابابایــی، آیت، خواجه 
عمیــد، صباحی، تــاالر، حکیم 
شفائی دوم، شیخ طوسی شرقی 
و پروین به تعــداد حدود ۱۲۰۰ 
اصله با هزینه ای حدود دو میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون ریال شامل هزینه 
کاشت توسط شرکت فصل سبز 
اسپادانا و همچنین خرید درخت 

و درختچه انجام می شود.

مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان:

۲۳00 اصله درخت در 
منطقه واکاری شد

خبر روز
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وب ۳ یا وب ۳.۰ که به عنوان فاز )مرحله( 
یا نســل بعدی اینترنت نامگذاری شــده 
به اصطالح یک چتر تازه برای پوشــش و 
سازماندهی اکوسیستم )زیست بوم( آنالین 
)برخط( دست واسطه های بزرگ موجود در 

اینترنت را قطع می کند.
وب ۱ عصر پروتکل هــای غیرمتمرکز و 
باز بــود کــه در آن بیشــتر فعالیت های 
آنالین شــامل ســرزدن به صفحات وب 
اســتاتیک بود. وب ۲ که عصــر کنونی 
است، عصر تمرکز به شمار می رود که در 
آن ســهم عظیمی از ارتباطات و تجارت 
بر روی پلتفرم های بســته یا بســترهای 
اینترنتی آنالیِن متعلق به تعداد انگشــت 
شــماری ازغول های فناوری دیجیتال از 
جمله گوگل، فیســبوک، آمازون، اپل و 
مایکروسافت انجام می شود و به طور اسمی 
از ســوی نهادهای دولتی تنظیم کننده 
مقررات نظارت می شود. وب ۳ قرار است 
جهان مجازی و فعالیت های اینترنتی را از 

آن کنترل انحصاری رها کند.
گاوین وود )Gavin Wood( در سال ۲۰۱۴ 
برای نخستین بار اصطالح وب ۳ را به کار 
برد و مفهوم نسل بعدی اینترنت را توصیف 
کرد. در آن زمان، او بــه تازگی همکاری 
برای توسعه رمزارز اتریوم را آغاز کرده بود؛ 
رمزارزی که ایــن روزها پس از بیت کوین 
بیشــترین ارزش بازار جهانی رمزارزها و 
سرمایه جذب شده در این بازار را به خود 

اختصاص داده است.
آقــای وود در حــال حاضر بنیــاد وب ۳ 
)Web۳( را اداره می کند که از توســعه و 
اجرای پروژه هــای غیرمتمرکز در حوزه 
فنــاوری اطالعات پشــتیبانی می کند و 
در زمینــه ایجاد زیرســاخت بالک چین 
)زنجیره بلوکی( برای وب ۳ متمرکز است. 
وب ۳ در تئوری ترکیبی از دو نسخه قبلی 
اینترنت خواهد بود، اما قدرت را از غول های 

فناوری و شرکت های بزرگ می گیرد و آن 
را به دســت مردم بازمی گرداند.وب ۳ در 
ابتدایی ترین سطح خود یک اکوسیستم 
آنالین غیرمتمرکز بر پایه بالک چین است. 
پلتفرم ها و اپلیکیشن ها یا برنامه های ساخته 
شده بر روی نسل جدید اینترنت )وب ۳( 
متعلق به یک دروازه بان مرکزی نیستند، 
بلکه متعلق به کاربرانی هستند که با کمک 
به حفظ و توسعه این خدمات در آن سهیم 
می شوند.در واقع، کاربران می توانند به جای 
تبادل داده ها برای آپلود محتوایی به صورت 
آنالین، با کســب توکن هایی در سیستم 
بالک چین، همزمان هم مشارکت کننده 
و هم سهامدار باشــند و در شبکه حرفی 
برای گفتن داشته باشــند. بالک چین ها 
شبکه هایی از اطالعات گسترده اینترنتی 
هستند که هر یک درست مثل یک دفتر 
بزرگ ثبت دیجیتالی و رمزی اطالعات و 

گزارش ها بر مبنای اصــول باز بودن، عدم 
تمرکز و غیرقابل هک بودن طراحی شده اند 
و هر کدام به بلوک قبلی اضافه می شود. لذا 
با وجود این که اطالعات ذخیره شده روی 
این سیستم، بین تمامی اعضای شبکه به 
اشتراک گذاشته می شود ولی امکان رخنه 
در اطالعات ثبت شده و حذف و دستکاری 

آن ها تقریباً از بین می رود.
 رمزارزهای مثل بیت کوین و اتریوم نیز از 
طریق فناوری بالک چین خلق شــده اند. 
همچنین بر روی هر پلتفرم بالک چینی 
می توان توکن ایجاد کرد. توکن ها دارایی 
دیجیتال هســتند که می تواند نشــان 
دهنده سهم یک شــرکت یا پروژه باشند 
ولی رمزارزها درست مثل یک ارز، وسیله 
مبادله، واحد شــمارش و یا ذخیره کننده 
ارزش هستند. بنابراین تفاوت رمزارز و توکن 
شبیه تفاوت یک اسکناس و یک برگه سهام 

است. بنابراین، با توسعه وب ۳، رمزارزهای 
این اکوسیستم غیرمتمرکز و نیز توکن های 
مشارکت کنندگان آن می تواند مورد توجه 
سرمایه گذاران قرار گیرد ولی منتقدان نسل 
بعدی اینترنت هنوز در مورد تحقق ادعای 
غیرمتمرکز بودن آن و نیز توان حفظ امنیت 
باالی آن مردد هســتند.چنان که جک 
دورسی، بنیانگذار و مدیر عامل سابق توییتر 
معتقد است که برخالف تبلیغات، وب ۳ در 
نهایت یک نهاد متمرکز با برچسبی متفاوت 
است. ایالن ماسک، بنیانگذار و مدیر عامل 
خودروسازی تسال هم تاکید دارد که وب ۳ 
بیشتر یک اصطالح تبلیغاتی است تا یک 
واقعیِت در حال رخــداد. همزمان جرائم 
 )DeFi( رمزنگاری چه در پلتفرم های دیفای
یا بسترهای امور مالی غیرمتمرکز و چه در 
بسترهای ان اف تی )رمز دیجیتالی غیرقابل 

معاوضه( در حال رخداد است.

اینترنتنسلسومچگونهبهرونقبازاررمزارزهاکمکمیکند؟

چشم امیدها به وب 3!
امام جمعه اصفهان، در دیدار مدیرعامل بنیاد برکت مطرح کرد:

بنیاد الگوی اشتغال زایی و کارآفرینی
در سالهای اخیر بنیاد برکت الگوی اشتغال زایی و کارآفرینی در کشور بوده است. امام جمعه 
اصفهان با تأکید بر لزوم الگوگیری از طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت، گفت: بنیاد برکت 
الگوی اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور بوده و تاکنون فعالیت های چشمگیری در تمامی 
حوزه ها داشته است. آیت اهلل سیدیوســف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان، در دیدار 
مدیرعامل بنیاد برکت اظهار داشت: بنیاد برکت بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی برای 
مردم قدم برمی دارد.وی با تأکید بر لزوم الگوگیری از طرح های اشــتغالزایی بنیاد برکت 
گفت: بنیاد برکت الگوی اشــتغالزایی و کارآفرینی در کشور بوده و تاکنون فعالیت های 
چشمگیری در تمامی حوزه ها داشته است.طباطبایی نژاد ادامه داد: امیدوار هستیم دیگران 
هم از اشتغالزایی بنیاد برکت الگو بگیرند و کارهای خوبی در راستای کارآفرینی و اقتصاد 
مقاومتی انجام دهند.امام جمعه اصفهان در ادامه گفت: بدون شــک اگر از تولیدکننده 
حمایت شود و عرضه افزایش یابد، با کاهش قیمت و افزایش کیفیت تولید، از مصرف کننده 
حمایت می شود.وی همچنین بیان کرد: به جای ایجاد اشتغال انفرادی و پرداخت وام به 
افراد کارگاه هایی احداث شود تا کارهای تولیدی به صورت گروهی انجام شود و به این صورت 
بهره وری افزایش می یابد.محمد ترکمانه، مدیرعامل بنیاد برکت نیز در این دیدار عنوان کرد: 
بنیاد برکت امسال بیش از ۲۴۰ هزار فرصت شغلی در نقاط مختلف کشور ایجاد کرده است.

وی افزود: این فرصت های شغلی در قالب ۱۸۲ هزار طرح اقتصادی اجتماع محور خرد و 
کالن در ۳۰ استان کشور و در ۱۲ هزار روستا اجرایی شده است.

ترکمانه در ادامه با اشاره به اینکه امسال در کشور ۲۰۰ مدرسه با مشارکت نوسازی مدارس 
ایجاد شده است، مطرح کرد: سهم استان اصفهان از این مدارس ۴۷ مدرسه بوده است.

مدیرعامل بنیاد برکت ادامه داد: بنیاد برکت در استان اصفهان ۳۶ طرح در حوزه بنگاهی را 
مورد حمایت قرار داده که میزان سرمایه گذاری این طرح ها ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: این بنیاد در حوزه مشاغل خرد خانگی در ۱۷ شهرستان استان توانسته سهم 
قابل توجهی در اشــتغال زایی را مورد حمایت قرار دهد. ترکمانه در ادامه ابراز کرد: بنیاد 
برکت در بخش تسهیالت از ۱۰۰ میلیون تا ۴۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های کالن 
تسهیالت می دهد. مدیرعامل بنیاد برکت به اجرای طرح مهاجرت معکوس در کشور با 
حمایت بنیاد برکت نیز اشاره و اذعان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۵ هزار خانواده 

از شهرهای بزرگ به روستاهای خود مهاجرت کرده اند.

خبر ویژه
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

گیاهان مقاوم به کم آبی جایگزین آب دوست ها می شوند

معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان:

کاشی های امامزاده اسماعیل به سرقت نرفته است

اخبار اصفهان:   همه ما می دانیم که طی سال های اخیر بحران کم آبی به 
جدی ترین و مهم ترین دغدغه مردم و مسوالن کشور تبدیل شده است. به ویژه در 
استان اصفهان که طی دهه اخیر شاهرگ حیاتی اش، رودخانه زاینده رود را از دست 
داده و سفره های آب زیرزمینی اش با خشکسالی نگران کننده ای مواجه شده است. 
در چنین شرایطی مدیریت صحیح و اصولی منابع آبی موجود یکی از رسالت های 
اصلی در اقدامات و فعالیت های مدیریت شهری است. سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان نیز که مسولیت صیانت و نگهداری از سرمایه ارزشمندی 
چون فضای سبز شهر را بر عهده دارد در این راستا مسوولیتی جدی تر و مهم تر 
بر دوش دارد. این ســازمان به دنبال طراحی و اجرای طرح هایی است که ضمن 
نگهداری از فضای سبز شهری نسبت به کاهش مصرف میزان آب و صرفه جویی 
در آن نیز گام های بلندی بردارد.یکی از طرح های قابل توجه این سازمان در این 

زمینه، طرح حذف گونه های نیازمند به آب فراوان و جایگزینی گیاهان مقاوم به کم 
آبی است. طرحی که مهدی بقایی، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان نیز 
چندی قبل بر ضرورت اجرای آن تاکید کرد و کاشت گونه های گیاهی با نیاز آبی 
کم را از برنامه های سال آینده سازمان پارک ها دانست.مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شــهرداری اصفهان درباره این اقدام می گوید: هرچند بسیاری از 
گونه های گیاهِی نیازمند به آب فراوان راندمان اکولوژیک بیشتری برای شهر دارند 
اما متاسفانه به دلیل شیوع خشکسالی و ضرورت کاهش میزان مصرف آب ناچاریم 
گونه های مقاوم را هرچند راندمان اکولوژیک کمتری دارند با گونه های نیازمند به 
آب جایگزین کنیم.مجید عرفان منش تاکید می کند: گیاهانی مانند داغ داغان، 
نسترن، نوش و بلوط زاگرس از جمله گونه های مقاوم به کم آبی هستند که به زودی 

در چرخه فضای سبز اصفهان قرار می گیرند.

اخبار اصفهان:   معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان درباره ابهامات مطرح شده پیرامون سرقت بخشی از کاشی های 
امامزاده اسماعیل، توضیحاتی را بیان کرد. خبر تخریب گنبد و کاشی های امامزاده 
اسماعیل اصفهان از حدود یک سال گذشته، رسانه ای شد که پیرو آن رئیس اداره 
اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان آمادگی اوقاف برای مرمت این بنا را با نظارت 
میراث فرهنگی اعالم کرد. امروز عکس هایی از بنای امامزاده اسماعیل در فضای 
مجازی منتشر شد که نشــان می داد هنوز اقدام جدی ای برای مرمت این بنای 
تاریخی صورت نگرفته و گویا بخشی از کاشی های دیوار یکی از ورودی ها نیز سرقت 
شده است.سید مهدی موسوی، معاون اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در 

گفت و گو با ایسنا و در پاسخ به ابهامات موجود اظهار کرد: میراث فرهنگی از حدود 
دو ماه گذشته موضوع مرمت بنای امامزاده اسماعیل خیابان هاتف اصفهان را در 
دستور کار قرار داده و پیرو آن نامه نگاری هایی با اداره اوقاف مبنی بر همکاری در 
مرمت این اثر انجام گرفت.او با توضیح اینکه اداره میراث فرهنگی برای این پروژه، 
نامه درخواست اعتبار به وزارتخانه را نیز ابالغ کرده است، ادامه داد: از آنجایی که 
اداره اوقاف توانایی مالی برای انجام این کار را دارا بود، تأمین بودجه با همکاری اداره 
اوقاف انجام شد.موسوی درباره جزئیات مرمت این بنا گفت: در ادامه اداره اوقاف، 
عباس فتاحی را به منزله پیمانکار مأمور کرد و میراث فرهنگی نیز غالمرضا عنایتی 

را به عنوان استادکار در نظر گرفت.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

آزادی به اهتمام این نهاد به برنامه ریزی 
به منظور خدمات رســانی بهتــر به این 
قشــر گرانقدر تاکید کرد و گفت.: شورای 
هماهنگی ایثارگران دستگاه های مجموعه 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
کشور و اســتان ها با همین هدف تشکیل 
شــده اســت. وی بــا تأکید بــر این که 
ایثارگران باید الگوی مناسبی برای مردم 
باشــند، گفت: ایثارگران با دل و جان کار 
می کنند و همواره دلســوز مــردم بوده و 

هستند.
مشــاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به رشــادت های مردم اصفهــان در طول 
تاریخ بویژه جنگ تحمیلی اشــاره کرد و 
گفت: ایثارگران استان اصفهان، از حماسه 
سازان انقالب و از شجاع ترین رزمندگان 
مدافع میان عزیز ایران اســالمی بوده اند. 
وی با تقدیر از حماسه ســازی سرداران 
شهید اصفهانی در جنگ تحمیلی گفت: 

حماســه آفرینان، مجاهدان و دریادالن 
در روزگار سرنوشت ســاز دفاع مقدس، 
ضامن بقا و حافظ عــزت و آزادگی ملت 
بزرگ ایران اســالمی بوده و خواهند بود 
و خاطره خوش این از خودگذشــتگی ها 
در ذهن مردم همــواره باقی خواهد ماند. 
آزادی در ادامه بر تالش مضاعف برای رفع 
مشــکالت ایثارگران تاکید کرد و گفت: 
اقای دکتــر عبدالملکی مقام عالی وزارت 
نگاه ویژه ای به ایثارگران دارند که از این 
حیث، مجموعه در تالش برای رسیدگی 

به مشکالت این قشر خدوم است.
دکتر مسعود آزادی در ادامه ضمن تقدیر 
و تشــکر از اداره کل تأمیــن اجتماعــی 
اســتان اصفهان، بر اولویــت این عزیزان 
در انتصابات و حضــور نماینده ایثارگران 
در کمیته انتصابات تاکیــد کردند. دکتر 
محسن ریاضی مدیرکل تأمین اجتماعی 
اســتان اصفهان نیز در این نشست ضمن 

خیر مقدم گویــی، بر تکریــم ایثارگران 
تاکید کرد و گفت: با افتخار باید بگویم هم 
اکنون دو معاون این اداره کل از ایثارگران 
استان هســتند. ریاضی افزود: این نظام و 
انقالب مدیون خون شــهدا و تالش های 
شــجاعانه ایثارگران اســت و مشکالت 
این قشر در کشــور باید به حداقل برسد 
زیرا در حســاس ترین زمان ها کمک حال 

کشور و حافظ این مرز و بوم بوده اند. مدیر 
کل تأمین اجتماعی اســتان اصفهان بر 
مجاهدتهــای ایثارگران این اســتان در 
طول ۸ ســال دفاع مقدس اشــاره کرد و 
خاطرنشــان ســاخت: همه ما باید مروج 
فرهنگ ایثار و شــهادت در کشور باشیم 
و این مهم یکــی از ضروری ترین اقدامات 
در شرایط حساس کنونی است. مدیر کل 

تأمین اجتماعی استان اصفهان در ادامه به 
اهتمام این اداره کل در پیگیری مطالبات 
ایثارگران تاکید کردند و اذعان داشتند که 
در انتصابات تالش شــد به گونه ای عمل 
کنیم، کسانی که واقعاً استحقاق انرا دارند 

منصوب شوند.
وی تصریح کرد: بهمیــن لحاظ با تدوین 
شیوه نامه انتصابات در استان و برگزاری 

آزمون و انجام مصاحبه، انتصابات استان 
را پیگیری می کنیم. در ادامه این جلسه، 
آقایان دکتر یزدی مشاور استاندار در امور 
ایثارگران و دکتر احســانی مشــاور امور 
ایثارگران استانداری اصفهان به بیان اهم 
مسائل و مشــکالت جامعه ایثارگری در 
این استان پرداختند و از اهتمام اداره کل 
تأمین اجتماعی استان اصفهان در برپایی 

این نشست تقدیر و تشکر کردند.
در این نشست، مجید باباشاهی، مسوول 
امور ایثارگران اداره کل تأمین اجتماعی 
اســتان اصفهان نیز در سخنانی به حضور 
۱۱۷ ایثارگر در شــعب بیمــه ای تأمین 
اجتماعی و ستاد اداره کل تأمین اجتماعی 
اســتان اصفهان اشــاره کرد و گفت: هم 
اکنون ۲۶۳ جانبــاز، ۲۲۷ رزمنده و ۱۷ 
آزاده در قالب مستمری بگیران بازنشسته 
اســتان قراردارنــد و از مزایــا و خدمات 
ســازمان بهره می گیرند. باباشــاهی به 
حضور ۲۱۵ ایثارگر در این اداره کل اشاره 
کرد و افزود: ۲۵ جانباز و یک آزاده در کنار 
۷۴ فرزند شــهید، ۶۴ فرزند جانباز، ۳۹ 
برادر شهید، ۱۱ خواهر شهید و یک فرزند 
آزاده از پرســنل همکار ایثارگر اداره کل 

تأمین اجتماعی استان اصفهان هستند.
وی در ادامــه خواســتار رســیدگی به 
مشــکالت ایثارگران بویــژه در اولویت 

استخدام و انتصابات شد.

شــهردار اصفهــان گفــت: 
شهرداری به سهم خود تالش 
کرده تا در بودجه سال آینده 
در کاهــش آالیندگی هــای 
ناشــی از حمل ونقــل همت 

ویژه ای داشته باشد.
علــی قاســم زاده در برنامه 
رادیویــی "ســالم اصفهان"، 
با بیان اینکه هفته گذشــته 
بودجه سال آینده شهرداری 
اصفهــان در صحــن علنی 
شورای اسالمی شهر تصویب 
شــد، اظهار کــرد: رویکرد 
بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری به 
ســمت تقویت حمل ونقل و 

مسائل زیست محیطی است.
وی افزود: با توجه به وضعیت 
آلودگی هوا مــردم در رنج و 
مشــقت هســتند، از این رو 
شــهرداری بــه ســهم خود 
تالش کرده است تا در بودجه 
ســال آینده ایــن رویکرد را 
نهادینه کند کــه در کاهش 
آالیندگی هــای ناشــی از 
حمل ونقــل همــت ویژه ای 

داشته باشد.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: 
بخشــی از آالیندگی ها متأثر 
از حمل ونقل و فعالیت صنایع 
و بخشی نیز ناشی از نبود آب 
در بستر زاینده رود است که 
باعث می شود هوا لطافت الزم 
و کافی را نداشــته باشد که 
امیدوارم بتوانیم سال آینده 
روزهای بهتری را در شــهر 
اصفهان تجربه کنیم و مردم 

راحت تر نفس بکشند.
وی با اشــاره به آغــاز خانه 
تکانی شــهر، گفت: نیروهای 
خدوم شــهرداری و کارکنان 
زحمت کش مدیریت شهری، 
خانــه تکانــی شــهر را آغاز 
کرده اند که انتظــار می رود 
رانندگان هنگام رانندگی در 
خیابان ها و معابر شهر مراقب 
کارگرانی باشند که مشغول 
رنگ آمیزی جــداول، نرده ها 
و معابر هســتند؛ هــر چند 
شهرداری ســعی کرده است 
تدابیر ایمنی را رعایت کند، اما 
همکاری شهروندان می تواند 
به امنیت خاطر این افراد که به 
طور جدی مشغول بهسازی و 
نوسازی شهر در آستانه نوروز 

هستند، کمک کند.
قاســم زاده با بیان اینکه در 
روزهای آینده شــاهد حضور 
هنرمندان نیز در سطح شهر 
خواهیــم بود که بــه کمک 
شــهروندان می آیند تا شهر 
را زیباتر کننــد، تاکید کرد: 
گفتن "خداقوت" شهروندان 
در مســیرهای عبــوری به 
کارگرانــی کــه مشــغول 
خانه تکانی شــهر هستند یا 
هنرمندانی که به زیباسازی 
شهر می پردازند، روحیه این 

افراد را صدچندان می کند.
وی خاطرنشان کرد: به زودی 
مباحثــی برای شــهروندان 
درخصوص خانه تکانی نوروز 
خواهیم داشــت کــه هفته 
آینده، جزئیات آن را تشریح 

خواهیم کرد.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور ایثارگران در دیدار صمیمی با ایثارگران اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان:

پیگیر حل مشکل جامعه ایثارگران هستیم
 یلدا توکلی: به دنبال ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به مشکالت 
جامعه ایثارگران در سطح کشور هستیم. مسعود آزادی مشاور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور ایثارگران در دیدار صمیمی با 
ایثارگران اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر این 
مهم گفت: امیدواریم با همکاری و هم افزایی میان مدیران وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتوانیم نیازهای جامعه هدف را برآورده 

سازیم.

 مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: ۶۲ وکیل نیکوکار، با هدف استیفای حقوق مددجویان و خدمت رسانی در این بخش به خانواده های تحت 
حمایت با کمیته امداد استان اصفهان همکاری دارند. کریم زارع در گفت وگو با خبرنگار ایمنا ضمن گرامیداشت روز وکیل، اظهار کرد: ۶۲ وکیل نیکوکار 
در طول سال با این نهاد همکاری داشتند و عالوه بر پاسخ گویی به مددجویان، پرونده های قضائی آن ها را پذیرفتند و تا حصول نتیجه، پرونده ها را دنبال 
کردند. وی با بیان اینکه معاضدت حقوقی نیازمندان و ارائه خدمات به منظور احقاق حقوق خانواده های تحت حمایت از اقدامات کمیته امداد استان 
اصفهان است، افزود: با همین رویکرد، از ابتدای سال جاری تا کنون دو هزار و ۷۲۰ خدمت حقوقی شامل »تنظیم الیحه، دفاعیه، پیگیری پرونده های 
قضائی و برگزاری میز خدمت حقوقی« به مددجویان امداد ارائه شده است. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه مددجویان تحت حمایت 
در صورت وجود دعاوی قضائی و مشکالت حقوقی، به کانون وکال و یا مرکز مشاوران قوه قضائیه معرفی می شوند، ادامه داد: در این مدت تاکنون یک هزار 
و ۴۴۳ مورد مشاوره ارائه و ۴۳ پرونده توسط وکالی قوه قضائیه، کانون وکال و مرکز مشاوران پیگیری شده است. وی با بیان اینکه اساس کار امدادرسانی به 
محرومان با مشارکت مردم نتیجه می دهد، اظهار کرد: با ورود خیران برای ایجاد مراکز نیکوکاری در زمینه رفع نیازمندی های حقوقی و قضائی مددجویان، 

مراکز تخصصی نیکوکاری در حوزه حقوقی با همکاری وکال و قضات نیکوکار در استان اصفهان راه اندازی شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

همکاری ۶۲ وکیل نیکوکار برای احقاق حقوق مددجویان کمیته امداد

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

شهردار اصفهان خبر داد:

آغاز خانه تکانی شهر

ششمین نمایشگاه بین المللی اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، با حضور محمد تقی صابری سفیر کشورمان در تاجیکستان و جمشید جمعه خان زاده 
وزیر صنعت این کشور گشایش یافت.

ذوب آهن اصفهان در این نمایشگاه که تا روز سه شنبه ۱۰ اسفند ماه مطابق با ۲۴ الی ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ در محل کاخ »بربد« در حال برگزاری است با برپایی غرفه و نمایش محصوالت تولیدی 
خود حضوری فعال دارد.

در روز آغازین این نمایشگاه، محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان، جمشید جمعه خان وزیر صنعت تاجیکستان و یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی با حضور 
در غرفه ذوب آهن اصفهان با دستاوردهای تولیدی و محصوالت صادراتی ذوب آهن اصفهان آشنا شدند.

جمشید جمعه خان زاده وزیر صنعت تاجیکستان در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان ضمن آشنایی با نمونه محصوالت فوالدی ذوب آهن اصفهان گفت: تولیدات صادراتی ذوب آهن اصفهان 
از دیرباز برای کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار بوده و من از تمام سازمان ها، مقامات و متخصصان کشورمان درخواست و دعوت کرده ام که طی روزهای برگزاری نمایشگاه از موفقیت ها و 
تجربیات فوق العاده ذوب آهن اصفهان بازدید و استفاده نمایند.استاندار خراسان رضوی نیز در این بازدید با اشاره به روابط اقتصادی ۳۰ ساله ایران و تاجیکستان گفت: در این نمایشگاه، ذوب 
آهن اصفهان و ۸۰ شرکت بزرگ ایرانی از ۹ استان کشور حضور دارند.وی ذوب آهن اصفهان را در زمینه تولید و صادرات محصوالت فوالدی، شرکتی موفق معرفی کرد و درخواست نمود که این 

شرکت از ظرفیت ها و بازار موجود استفاده های الزم را داشته باشد.

ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان برپا شد:

حضور فعال ذوب آهن اصفهان در کاخ »بربد«

با انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت گاز استان اصفهان انجام خواهد شد:

اصالح الگوی مصرف گاز طبیعی با حمایت متخصصین دانشگاه تفاهم نامه همکاری میان دانشــگاه صنعتی اصفهان و 
شرکت گاز استان اصفهان، با حضور سرپرست دانشگاه 
صنعتی اصفهان، سرپرســت مدیریت هماهنگی امور 
گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران و مدیرعامل شرکت 

گاز استان اصفهان به امضا رسید.
این تفاهم نامه به منظور ارائه همکاری های مشــترک 
آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرائی در زمینهٔ مصرف 
بهینه و ایمــن گاز طبیعی، ارائه خدمــات مطلوب و 
بهینه سازی سیســتم های احتراق در موتورخانه های 
دانشگاه صنعتی اصفهان در راســتای همکاری های 

اجتماعی و مدیریت مصرف گاز منعقد شد.
سرپرست دانشــگاه صنعتی اصفهان در این نشست با 
اشاره به دغدغه های مسئولین شــرکت گاز استان در 
راستای بهینه سازی انرژی بیان داشــت: ارزان بودن 

انرژی مشکل اصلی مصرف باالی انرژی در ایران است.
دکتر میبدی افــزود: عمده بودجه هــای تحقیقاتی 
سازمان ها صرف ارائه گزارش می شود درحالی که اگر 
این بودجه ها به فعالیت های تحقیق و توسعه دانشگاه ها 
اختصاص یابد، بسیاری از مشــکالت صنعت برطرف 

می شود.
عضو هئیت رئیسه دانشگاه صنعتی اصفهان از آمادگی 
دانشگاه صنعتی اصفهان برای برقراری جلسات مشترک 
تحقیقاتی خبر داد و افزود: حوزه معاونت پژوهشــی و 
ارتباط با صنعت دانشگاه بســتر مناسب برای حضور 
صنعت در دانشگاه را فراهم می کند و این اطمینان برای 
صنایع وجود دارد که مشکالت خود را می تواند با کمک 

اساتید دانشگاه برطرف کنند.
دکتر میبدی خاطرنشان کرد: اساتید و محققان جوان 
و برجسته دانشــگاه صنعتی اصفهان با علم نوین روز 
در حوزه بهینه سازی آشــنایی کامل دارند؛ مشکالت 
صنعت را رصــد کرده اند و دغدغه برقــراری ارتباط با 

صنعت را دارند.

وی دانشگاه صنعتی اصفهان را به عنوان قطب علمی کشور 
برای شروع یک حرکت مشــترک در اصالح فرایندهای 
مصرف انرژی به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه های کشور 
و استان اصفهان دانست و تأکید کرد: استفاده از توان علمی 
دانشگاه صنعتی اصفهان و تولید تجهیزات دانش بنیان در 
جهت پیشرفت کشور و بهینه ســازی مصرف انرژی در 

دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار دارد.
در ادامه این نشســت ابوالقاسم عســکری، مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، با اعالم خرسندی از برقراری 
تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی اصفهان خواستار حمایت 
فرهیختگان دانشگاهی در جهت بهبود عملکرد تجهیزات 

گازرسانی شد.
عسگری بابیان اینکه از رساله های دکترا با موضوع بهینه

سازی و ارتقا راندمان انرژی در صنعت گاز حمایت ویژه 
می شود افزود: ۳۵ درصد سرانه انرژی گاز کشور در حوزه 
نیروگاهی مصرف می شود اما بخش زیادی از آن تبدیل به 
آالینده های زیست محیطی می شود. راه حل های دانشگاه 

می تواند در حل این معضل کشور کمک اساسی کند.
عســکری بازدید از موتورخانه دانشگاه صنعتی اصفهان 
و اجرای فرایندهای بهینه ســازی موتورخانه دانشگاه را 
در دستور کار این شرکت دانســت و خاطرنشان کرد: با 
انعقاد این تفاهم نامه، یک نماینــده متخصص در حوزه 
انرژی جهت برگزاری دوره های آموزشی مشترک بهینه 
سازی مصرف گاز طبیعی از دانشــگاه صنعتی اصفهان 

خواهیم داشت.
شــایان ذکر اســت، نگهداری مناســب از سیستم های 
موتورخانه ها و تالش مستمر در راستای کاهش مصرف 
گاز طبیعی، ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز طبیعی در 
دانشگاه و خانواده های محترم کارکنان دانشگاه، همکاری 
در اجرا و توسعه طرح های پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی 
در حــوزه افزایش راندمان مصــرف گاز از دیگر اقدامات 

مشترک در این تفاهم نامه خواهد بود.

در ادامه این نشست سرپرست مدیریت 
هماهنگی امور گازرســانی شرکت ملی 
گاز ایران که خود دانش آموخته دانشکده 
مهندسی شیمی این دانشگاه است، نیز در 
این نشست با اعالم آمادگی برای گسترش 
همکاری های تحقیقاتی میان شــرکت 
ملی گاز و دانشگاه صنعتی اصفهان بیان 
داشت: معضل اساســی شرکت ملی گاز 
ســرانهٔ باالی مصرف انرژی در کشور در 

بخش خانگی است.
سید جالل نور موسوی، با اشاره به اینکه 
مصرف انرژی ایران ۴ برابر متوسط جهانی 

است افزود: ۲۸ درصد مصرف گاز کشور 
در بخش خانگی است و این در فصول سرد 
سال برای صنعت که نیاز حیاتی کشور را 

تأمین می کند بحران زاست.
وی خاطرنشان کرد: در بحث بهینه سازی 
و بهره گیری از تجهیزات مدرن در بخش 
خانگــی همچون بخاری ها الزم اســت 
دانشگاه به کمک شرکت ملی گاز بیاید 
و فناوری های روز را در کشور جایگزین 

کند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران با بیان اینکه، شرکت های 

تولیدکننده تجهیزات سوختی، نیازمند 
همراهی علمی دانشــگاه هستند افزود: 
نیازهای فناورانه شرکت ملی گاز مشخص 
اســت و حضور اســاتید و دانشجویان 
توانمند در کنار صنعت گاز ضروری است.

موســوی تصریح کــرد: رشــد صنایع 
پتروشــیمی در ســالیان اخیــر، نیاز 
مبرم کشــور به گاز در بخش صنعتی را 
افزایش داده است و برای افزایش تولید 
ناخالص ملی ایران ))GDP الزم است از 
فناوری های نوین در جهت اصالح الگوی 

مصرف بهره مند شویم.
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