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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 چهار شنبه| 11 اسفند 1400| 2  مارس  2022 |  28 رجب  1443 | سال دوم| شماره 1008 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
موضوع انسان کامل از گذشته تاکنون 
همواره از مباحــث مورد تحقیق در 
ادب عرفانی و فارســی بوده است و 
برخی از بزرگان ادب فارســی مانند 
سنایی، مولوی، عطار و... به داشتن 
آرای عرفانی در این باره مشــهورند؛ 
برخی نیز بیرون از دسته عرفا هستند 
که در آثارشــان رگه هایی از عرفان 
دیده می شــود مانند حکیم نظامی 
گنجوی در این جستار تالش بر این 
است که یکی از موضوعات اصلی تفکر 
عرفانی اسالمی یعنی سیمای پیامبر 
اکرم )ص( به عنوان »انسان کامل« و 
»کمال انسانی« در آثار نظامی بررسی 
و تجزیه و تحلیل شود و به این پرسش 
پاسخ داده شود که حقیقت محمدی 
)ص( در خمسه نظامی چگونه تجلی 
یافته است و »انسان کامل محّمدی« 
در نظر نظامی چگونه تعریف می شود 
و آراء و اندیشــه های حکیمی چون 
او درباره حقیقت اکمل نوع انسانی 
یعنی پیامبر اکرم )ص(  چیست.در 
تاریخ ادب فارسی عارفان و شاعران 
بسیاری بودند که موضوع حقیقت 
انسان کامل را به تصویر کشیده اند و 
سخنان بسیاری در این زمینه بر زباِن 

قلم آورده اند. 
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 مفاهیم »انسان کامل« و »کمال انسانی« 
در آثار نظامی

تجلی حقیقت محمدی )ص( 
در خمسه نظامی است
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سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه:

 روند دعوت از اعضای علی البدل تا تعیین تکلیف ادامه دارد

6

نشست هم اندیشی رییسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، معدن و رایانه استان اصفهان برگزارشد:

سازمان نظام مهندسی ساختمان بزرگترین 
سازمان غیر دولتی کشور

آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات خیبر برگزار شد:

افتتاح پل خیبر در هفته فرهنگی شهرستان
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مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت سالروز تأسیس کمیته امداد امام )ره( مطرح کرد:

خروج ساالنه شش تا هشت هزار خانواده به علت 
توانمندی از پوشش حمایت

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

 مطالبات پیمانکاران شهرداری
 به موقع پرداخت شود

 نبرد روسیه و اکراین بورس ها و بازارها را حیران کرد

جنگ های سرزمین شمالی آتش زیرخاکستر 
اقتصاد جهانی

چهره  برتر چهره روز

شهردار نجف آباد: مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

 جریان خدمت به مردم
 شهید پرور نجف آباد ادامه خواهد 

داشت

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره 
کل زندان های استان اصفهان و 

اداره کل بهزیستی استان
شــهردار نجف آبــاد با بیــان اینکه از 
عضویت در شــورای اســالمی شــهر 
اصفهــان انصــراف داده ام گفت: تمام 
تمرکز من و مدیریت شهری بر خدمت 
در نجف آباد و خدمت به مردم این شهر 

متمرکز شده است. 

در راستای توسعه فعالیت های تخصصی، 
ایجاد تعامل بین بخشی و همچنین جلب 
همکاری دستگاه های حمایتی، تفاهم 
نامه همکاری بیــن اداره کل زندان های 
استان اصفهان و اداره کل بهزیستی استان 

63اصفهان منعقد شد. 

آگهـی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

دهیاری جندابه
شناسه: 1283239

1- دهیاری جندابه به آدرس: اصفهان، شهرستان کوهپایه، روستای جندابه، ساختمان  دهیاری در نظر دارد عملیات احداث و تعریض آبروی شمالی 
با اطالعات پایه به شرح ذیل مناقصه عمومی بر پایه فهرست بهای سال 1400 به پیمانکاران حداقل رتبه 5 )شرایط پیمانکاری( رسته ابنیه راه و ترابری 

با در نظر گرفتن مراتب ذ یل واگذار نماید. 
2- موضوع مناقصه احداث و تعریض آبروی شمالی:

3- نوع و تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 268.000.000 به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب 0219251469005 به نام دهیاری جندابه 
4- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات برنده مناقصه موظف ارائه ضمانتنامه سپرده حسن انجام تعهدات به مبلغ 5 درصد قرارداد 

5- پیش پرداخت: 25 درصد بارمالی پیمان به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر قابل پرداخت می باشد. 
6- محل و مهلت دریافت اسناد: آدرس مندرج در بند یک و از تاریخ 1400/12/04 لغایت 1400/12/18 در ساعت اداری 8 صبح تا 14

7- محل و مهلت تسلیم پیشنهادات: آدرس مندرج در بند یک و از  تاریخ 1400/12/18 لغایت 1400/12/25 از ساعت 8 صبح تا 14
8- محل و زمان گشایش پاکت های مناقصه: آدرس مندرج در بند یک در ساعت 10 صبح در روز پنجشنبه به تاریخ 1400/12/26

9- هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
* متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به دهیاری جندابه مراجعه و یا با شماره های ذ یل تماس حاصل فرمایند.

 آگهی  فراخوان 
سرمایه گذار  )نوبت اول(

محمدحسن یاری - شهردار دولت آباد

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به جذب 
سرمایه گذار جهت تابلوهای تبلیغاتی سطح حوزه خدماتی 
خود  در قالب قرارداد BOT )ساخت و نصب - بهره برداری - 

واگذاری(  اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز 

پنجشنبه مورخ 1400/12/19
گشایش پاکات: روز شنبه مورخ 1400/12/21

محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانی، پایگاه اینترنتی 
www.dolatabadcity.ir  تلفن: 031-45822010

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شناسه: 1282581

چاپ دوم

چاپ دوم

تلگرام: 09339872658
 03132274500
 03132274505 

در هر مناســــبتی پیشـــرو باشیـد
طرح هدیه نسل فردا این امکان را به شما می دهد تولدها، سالگردها و همه 

خاطرات خوشی را که با عزیزان تان دارید پیش آنها به یاد بیاورید. 
با عضویت در این طرح امکان ارسال رایگان هدیه به هر نقطه از استان و چاپ 

آگهی تبریک در روزنامه با شرایط ویژه را خواهید داشت.

با این طرح می توانید 
همه زعزیان اتن را رد همه مناسبت اه غافلگیر کنید.

دعوتنامه شرکت در استعالم 
 مرحله اول

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی 
مرحله اول

 بدینوسیله دعوت می شود که به استناد موافقت نامه شماره 1255 مورخ 1400/9/20 شورای اسالمی
 شهر فریدونشهر در استعالم با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

 موضوع : قرارداد اجرای عملیات، ترمیم کاشت ، داشت ، حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز پارک معلم 
و پارک شهدای فریدونشهر اسناد استعالم از مورخ 1400/12/7 تا پایان وقت اداری مورخ 1400/12/14 به 
واحد امور قراردادهای شهرداری فریدونشهر تحویل می گردد و پاکت ها در مورخ 15 / 12 /1400  بازگشایی 

خواهند شد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر و شرایط شرکت در استعالم  به شهرداری فریدونشهر مراجعه نمایید.

بدینوسیله دعوت می شود که به استناد موافقت نامه شماره 1255 مورخ 1400/9/20 شورای اسالمی 
شهر فریدونشهر در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

موضوع : تهیه و تولید گل ، نهال و سایر نهاده های مورد استفاده در فضای سبز و همچنین اجرای ترمیم 
کاشت ، داشت ، حفظ و نگهداری فضای سبز شهر فریدونشــهر ) بجز پارک معلم و شهداء( براساس 
دستورکارهای کارفرما شرکت کنندگان می بایست اسناد مربوط به ارزیابی کیفی را مطابق شرح مندرج 

در اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 14 /1400/12 به واحد امور قراردادها تحویل دهند.
* جهت کسب اطالعات بیشتر و شرایط شرکت در مناقصه  به شهرداری فریدونشهر مراجعه نمایید.

ابراهیم باتوانی-  شهردار فریدونشهر

ابراهیم باتوانی-  شهردار فریدونشهر

شناسه: 1286428
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تلفن روابط عمومی:

مدیر آبفای منطقه مهردشت خبر داد؛

پیشرفت 70 درصدی عملیات حفاری چاه آب قهیز

اخبار اصفهان :   مدیر آبفای مهردشت از پیشرفت 
70 درصدی حفر چاه جدید دشت قهیز دامنه خبر 
داد. حسین محمدیان گفت: این چاه به منظور حذف 
آبرسانی سیار به روستاهای اشن، گلدره و خیرآباد 
با عمق تقریبی 90 متر به صورت دســتی درحال 

حفاری است.

وی با اشاره به کمبود بارش ها و تأثیر خشکسالی بر 
تأمین آب شرب شهرها و روستاهای منطقه مهردشت 
افزود: ظرفیت آبدهی چاه قدیمی قهیز که آب مورد 
نیاز ساکنان روستاهای اشــن، گلدره و خیرآباد را 
تأمین می کند از 18 به 12 لیتر بر ثانیه کاهش پیدا 
کرده و همین عامل سبب شده است آبرسانی به این 
روستاها در برخی از مواقع به صورت سیار انجام شود.

مدیر آبفای مهردشت گفت: به منظور تأمین کسری 
آب مورد نیاز حدود 1500 خانوار ساکن در این سه 
روستا، عملیات حفر یک حلقه چاه جدید با اعتباری 
بالغ بر 4500 میلیون ریال در مجاورت 20 متری چاه 
قبلی از یک ماه پیش آغاز شد تا آب این چاه با کمک 
کانال به چاه قبلی هدایت شده و به وسیله پمپاژ به 

روستاهای دارای تنش آبی انتقال یابد.

محمدیان خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک به 60 
متر از این چاه حفاری شده و پیش بینی می شود تا 

پایان امسال به اتمام برسد.
اضافه می شود آبفای منطقه مهردشت پس از تفکیک 
از آبفای منطقه نجف آباد، از مرداد ماه سال 1400 
به عنوان سی و هشتمین منطقه خودگردان تحت 
پوشش شرکت آب و فاضالب استان اصفهان آغاز به 
کار کرد و عالوه بر شهرهای دهق و علویجه به ساکنان 
9 روستای اشن، خیرآباد، گلدره، کوه لطف، علی آباد، 
دماب، خونداب، حسین آباد و هسنیجه نیز خدمت 
رسانی می کند.تعداد کل انشعابات آب نصب شده در 
این منطقه 12442 فقره است که از این تعداد 7635 
فقره در شهرهای دهق و علویجه و 4807 فقره در 9 

روستای دیگر نصب شده است.

اخبار اصفهان :   پل دور برگردان حدفاصل خیابان های فاضل هندی و مالصدرا شــهر 
فالورجان به مناسبت فرا رسیدن هفته فرهنگی شهرستان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
گلگون کفن عملیات خیبر افتتاح شد.مراسم افتتاحیه پل دور برگردان همزمان با هفته فرهنگی 
شهرستان با حضور خانواده معظم شهداء، جانبازان، آزادگان و ایثارگران و شهروندان دیار شهدای 
خط شکن؛ فالورجان، روحانیت معزز، مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان، امام جمعه شهر، 
فرماندار شهرستان، شــهردار، اعضای شورای اسالمی شــهر، تنی چند از مدیران و مسئوالن 
شهرستان و جمعی از معاونین و کارکنان شهرداری فالورجان برگزار شد.در این مراسم »شهردار 
فالورجان« اجرای پروژه پل دور برگردان را گامی مهم در راستای خدمت رسانی به شهروندان 
ساکن در ضلع شمال غربی شهر فالورجان دانست و گفت: وظیفه ما این است که با همت و کار 
شبانه روزی پروژه های مختلفی را در نقاط مختلف اجراء کنیم؛ همچنین تأکید کرد که خدمت 
رسانی هر چه بیشتر به شهروندان دیار شهدای خط شکن همچون گذشته ادامه خواهد داشت.

محمد علی عزیزی مشارکت شهروندان و اهالی شــهر را در اجرای موفقیت آمیز پروژه ها مهم 
دانست و خواستار همکاری هر چه بیشتر شهروندان برای تسهیل در پیشبرد پروژه های مختلف 

شهری که اهم آنها پروژه های عمرانی را در بر می گیرد شد.



ادامه از صفحه یک:
... یکی از این شــاعران که از حکمت 
بهره مند اســت و به اّدعــای خود در 
حکمــت گوش پیِچ دیگران اســت، 
حکیم نظامی گنجوی اســت. وی در 
جای جای آثار خود در این باره سخن 
به میان آورده و حقیقت کمال انسانی 
یعنی پیامبر اکرم )ص( را به شیوه های 
گوناگونی به نمایش گذاشته است که 
با انساِن کامِل عارفانه شباهت زیادی 
دارد. از گذشته تاکنون در آثار نظامی 
گنجوی بیشــتر به مباحث کالمی، 
زبانی، ادبــی توّجه نشــان داده اند و 
از آنجا که کاِر متکلّمــان به گونه ای 
تنها اثبات هستی خداست، به مسألة 
عرفان در آثار وی توّجه چندانی نشده 
و موضوع های عرفانی به دّقت در آثار 
وی مورد بررســی و تجزیه و تحلیل 
قرار نگرفته است. این در حالی است 
که شــاعر عارفــی چــون نورالّدین 
عبدالّرحمن جامی در نفحات األنس 
ُمهر تأییــدی بر این اّدعــا می گذارد 
که منظومه هــای نظامی گنجوی پُر 
از معارف و حقایق اســت و می گوید: 
»اکثر آن ها اگرچه به حسِب صورت 
افسانه است اّما ازروی حقیقت، کشِف 

حقایق و معارف را بهانه است«.
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براساس روند 
قانونی، با توجه 

به استعفای یکی 
از اعضا، دومین 

منتخب علی البدل 
شورا به صحن علنی 

دعوت شد تا در 
جایگاه قرار گرفته و 
مراسم تحلیف انجام 

شود، اما با عدم 
حضور عبدالرسول 
امامی، این مراسم 

انجام نشد

وی ادامه داد: همچنین در این ارتباط 
پیشــنهاد تخفیف به خانواده های با 
بیــش از دو فرزند ارائه شــد که قرار 
است ساز و کار این پیشنهاد بررسی و 

تدوین شود.
سخنگوی شــورای اســالمی شهر 
اصفهان گفت: براساس روند قانونی، با 
توجه به استعفای یکی از اعضا، دومین 
منتخــب علی البدل شــورا به صحن 
علنی دعوت شــد تــا در جایگاه قرار 
گرفته و مراسم تحلیف انجام شود، اما 
با عدم حضور عبدالرسول امامی، این 

مراسم انجام نشد.
وی ادامه داد: براســاس قانون روند 
دعوت از اعضای علی البدل ادامه پیدا 
می کند تــا تکلیف عضــو باقی مانده 

شورا مشخص شود.
صالحی با اشاره به تصویب دو وام در 
جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
بیان کــرد: وام ۲۷ میلیــارد تومانی 
بــرای انجــام بخشــی از پروژه های 
عمرانی و وام ۱۶۹ میلیــارد تومانی 

برای پرداخت مطالبــات پیمانکاران 
قطارشهری مصوب شد.

وی تصریح کرد: تالش ما بر این است 
که وام های شهرداری از سقف پیش 
بینی شــده در بودجــه ۱۴۰۰ فراتر 
نرود و این موضوع در جلســه امروز 
مورد تأکید قــرار گرفت ضمن اینکه 
تا کنون وام ها از سقف موردنظر باالتر 

نرفته است.
سخنگوی شــورای اســالمی شهر 
اصفهان با اشاره به توافق ملکی طرح 
تعریض خیابان روشن دشــت گفت: 
این خیابان ماه ها پیش آزادسازی شد 
اما موارد مربوط به توافق ملکی آن در 
دوره گذشــته مدیریت شهری انجام 
نشــده بود که در دوره جدید، توافق 

با ســاکنان محل در حال انجام است 
تا مشــکلی در بهره برداری از خیابان 

ایجاد نشود.
وی ادامه داد: حل مشــکل ۱۵ ساله 
راســتگرد خیابان عالمــه امینی از 
ســمت باغ غدیر نیز در دســتور کار 
شــورا و شــهرداری بود. این مشکل 
گرهی ترافیکی به سمت پل غدیر را 
در این منطقه از شهر ایجاد کرده بود. 
در این راستا توافقی صورت گرفت و 
عملیات آزادســازی انجام شد و این 
توافق امروز به تصویب شــورا رسید، 
بنابراین شــهروندان به زودی شاهد 
باز شــدن گره ترافیکــی این منطقه 

خواهند بود.
صالحــی از رد الیحه مســاعدت به 

موسســه خیریه ســلمان خبر داد و 
تصریح کرد: در این الیحه پیشنهاد ۳۰ 
درصدی مطرح شــده بود که با جمع 
بندی شورا با این الیحه موافقت نشد.

وی با اشــاره بــه مصوبــات بودجه 
اصالحی شــورا بیان کــرد: بودجه 
اصالحی شــورا در ســال ۱۴۰۰ که 
جزئی از بودجه شهرداری است بدون 
تغییر در ســقف بودجــه و ردیف ها 
به تصویب رســید. همچنین الیحه 
اصالحی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری به 
رأی گذاشته شد که تصویب شد و بر 
این اســاس روزهای باقی مانده سال 
جــاری اقدامات شــورا در چارچوب 
قانونی براساس بودجه مورد نظر انجام 

خواهد شد.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه:

 روند دعوت از اعضای علی البدل تا تعیین تکلیف ادامه دارد
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان از تصویب بهای پیشنهادی 
بلیت ورود به مراکز گردشگری منطقه ناژوان در سال ۱۴۰۱ خبر داد. 
علی صالحی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بررسی 
بهای پیشــنهادی بلیت ورود به مراکز گردشگری منطقه ناژوان 
اظهار کرد: براساس تصمیم اعضای شورا بلیت ورود به باغ پرندگان 
۲۰ هزار تومان، باغ خزندگان ۱۷ هزار تومان، مجموعه صدف ها ۱۰ 
هزار تومان، موزه پروانه ها بدون تغییر و ۱۰ هزار تومان برای سال 

۱۴۰۱ مصوب شد.
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در شــــــهر 

 مفاهیم »انسان کامل« و »کمال انسانی« 
در آثار نظامی

تجلی حقیقت محمدی )ص( 
در خمسه نظامی است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

کاهش ۴۰ درصدی مراجعه بیماران سرپایی کرونا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: میزان مراجعه بیماران سرپایی کرونا 
به مراکز درمانی و کلینیک های استان در ۲ هفته گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش 
یافت.پژمان عقدک، افزود: میزان مراجعه بیماران سرپایی کرونا به مراکز درمانی و 
کلینیک ها در هفته پایانی بهمن امسال باال بود و به سه تا چهار هزار نفر هم رسید 
اما در یک هفته اخیر، این آمار کاهش و بطور متوسط به حدود ۲ هزار نفر تقلیل 
یافت.وی با بیان اینکه با توجه به شواهد و آمار موجود می توان نسبت به کاهشی 
شدن آمار کرونا در استان خوشبین بود، اظهار داشت: وقتی موج همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ روند افزایشــی به خود می گیرد ابتدا بیماران سرپایی، سپس میزان 
بستری و در مرحله بعد مرگ و میر باال می رود. عقدک ادامه داد: همین موضوع 
هنگامی که موج کرونا در حال فروکش کردن است نیز صدق می کند به این معنی 
که ابتدا تعداد بیماران ســرپایی کاهش می یابد و سپس میزان بستری، بیماران 
بدحال )بستری در آی ســی یو( و در نهایت آمار مرگ و میر کمتر می شود.وی با 
اشاره به اینکه در هفته گذشته میزان بستری بیماران دارای عالئم کووید-۱۹ و 
بستری در بخش ُمراقبت های ویژه )ICU( ثابت مانده و افزایش نیافته است، تصریح 
کرد: با توجه به کاهش بیماران سرپایی و افزایش نیافتن میزان بستری، می توان 
حدس زد که پیک موج ششم کرونا را گذرانده ایم.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خاطرنشان کرد: هنوز آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در مقایسه با روزهای 
ابتدایی بهمن امسال که به صفر رسیده بود، قابل توجه و بین ۱۰ تا ۲۰ نفر است.

وی اظهار امیدواری کرد که با کاهش آمار بستری و تعداد بیماران بدحال در بخش 
ُمراقبت های ویژه، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا نیز کاهش یابد.عقدک با اشاره به 
اینکه در آخرین رنگ بندی همه گیری بیماری کووید-۱۹ در استان اصفهان چند 
شهر از وضعیت قرمز و بسیار پُرخطر خارج شده است، اضافه کرد: این رنگ بندی با 
توجه به میزان بستری بیماران کرونایی صورت می گیرد.به گزارش ایرنا، بر اساس 
آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکهزار و ۵۹ بیمار دارای عالئم کرونا در 
بیمارستان های استان بستری هستند که ۱۸۷ نفر آنها در بخش ُمراقبت های ویژه 
تحت درمان قرار دارند. بر اساس آخرین رنگ بندی همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
در استان اصفهان، شهرستان بُرخوار در وضعیت زرد )خطر متوسط(، اردستان، 
خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک و گلپایگان در وضعیت نارنجی )پُرخطر( و 

سایر شهرستان ها در وضعیت قرمز )بسیار پُرخطر( قرار دارند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

مطالبات پیمانکاران 
شهرداری به موقع 

پرداخت شود

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: در پرداخت صورت وضعیت های تأیید شده 
به پیمانکاران نباید تأخیر شــود و همه مطالبــات باید به موقع 

پرداخت گردد.
محمدرضا فالح در نطق میان دستور سی و دومین جلسه علنی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان با تأکید بر لزوم پرداخت به موقع 
مطالبات پیمانکاران اظهار کرد: در پرداخت صورت وضعیت های 
تأیید شده نباید تأخیر شود. اگر شهرداری حقوق پیمانکاران را به 
موقع پرداخت نکند، آن ها نیز حقوق کارگر را پرداخت نمی کنند 

و شهرداری نسبت به این موارد باید توجه ویژه داشته باشد.
وی با بیان اینکه متأســفانه در جامعه امروز از شهر اسالمی دور 
شده ایم، اظهار کرد: اخالق اســالمی، هم نوع دوستی وکمک به 

شهروندان باید در رأس امروز قرار گیرد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به برخی صفات ناپسند 
که امروز در جامعه اسالمی دیده می شود، افزود: متأسفانه عدم 
صداقت، دروغ، تهمت، حســادت، بخل، تکبر، سوء ظن، غرور، 
نفاق و کینه بین برخی از افراد آشکار است. در جامعه اسالمی این 
صفاف نباید جایگاهی داشته باشد. اول به خود و بعد به دیگران 
توصیه می کنم که برای آسایش خود و جامعه تالش کنیم که از 

این صفات ناپسند دور شویم.
وی مــردم داری را یکی از ویژگی هایی دانســت کــه مدیران و 
کارکنان نظام اســالمی باید آن را رعایت کننــد، تصریح کرد: 
مدیران اســالمی، حاکمان و کارمندان نبایــد بین خود و مردم 
حجابی را متصور شــوند. اعتماد بین مردم و مدیران باید برقرار 

شود تا دالل ها و عوامل فرصت طلب نتوانند سوء استفاده کرده و 
در جامعه جایگاهی پیدا کنند.

فالح خاطرنشــان کرد: مدیران و کارکنان شــهرداری باید در 
راستای تحقق شعارهای انتخاباتی شورا و برنامه های شهرداری 
اقدام کنند، یکی از شــعارهای این شــورا مردم داری است. اگر 
می خواهیم درآمد پاک داشته باشیم باید با مردم خوش برخورد 
کنیم. برای موفقیت در طرح هــا و برنامه ها نیز باید تکریم ارباب 
رجوع را سرلوحه کار خود قرار دهیم.وی تأکید کرد: شفافیت در 
رأس همه امور، صداقت با مردم و کارمندان، مردمی بودن، توجه 
به ارزش های دینی، اسالمی و قرآنی، پایبندی به اخالق اسالمی، 
مهر و محبت نسبت به ارباب رجوع، صبر و برداری، رعایت عدل و 

انصاف، نظم در کارها باید سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.

خبر روز

رییس تربیت بدنی ســازمان بســیج کشــور 
گفت: طرح توسعه ورزش همگانی برای ترویج 
بازی های بومی و محلی، ســال آینده در چند 

استان کشور اجرا می شود.
ابوالفضل خدا ُقلی پور، در مراســم افتتاح گام 
)فاز( زمین چمن مصنوعی مجموعه فرهنگی 
- ورزشی شــهید آقابابایی سپاه صاحب الزمان 
)عج( اصفهان با اشــاره به انتخاب این اســتان 
بعنوان پایلوت توســعه ورزش های همگانی با 
محوریت ترویج بازی های بومی و محلی افزود: با 
توجه به موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح در 
اصفهان، سال ۱۴۰۱ چندین استان را برای این 
طرح انتخاب می کنیم تا ورزش کشــور توسعه 

پیدا کند.
وی افزود: در مجموعه ورزشــی سپاه اصفهان، 
اقدامــات مهمی برای همگانــی کردن ورزش 
فراهم و اقدامات شایســته آموزشی انجام شده 
که آموزش بازی های بومی و محلی به ۲ هزار و 

۶۰۰ نفر، نمونه آن است.
رییس تربیت بدنی سازمان بسیج تصریح کرد: 
تالش پایگاه های مقاومت بسیج سپاه این است 
تا خدمت رســانی ویژه ای برای مردمی کردن 
ورزش صورت گیرد و اصفهــان در این زمینه 

پیشتاز است.
رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های 
بومی محلی کشــور نیز در این مراســم با بیان 
اینکه بسیاری از بازی های بومی و محلی ما در 
کشــورهای دیگر آموزش داده می شود و حتی 
دارای لیگ است، گفت: حوزه کار ما در ۲ بخش 
روستایی و عشایری است که گام های مهمی در 
بخش بازی های بومی و محلی و احیا آنها صورت 

گرفته است.
امیر خراســانی افزود: در جامعــه، چنین جا 
افتاده کــه بازی های بومــی و محلی ُمختص 
یک منطقه اســت در حالی که ما برای توسعه 
و احیاء تمام این بازی ها در کل جامعه شهری 

گام برمی داریم.
رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های 
بومی محلی با اشــاره به فرمایــش رهبری در 
باره توســعه ورزش های اصیل ایرانی و بومی و 
محلی اظهار داشت: بازی های بومی و محلی ما، 
ماهیت و عقبه فرهنگــی و قابلیت برگزاری در 

حد مسابقات ملی را دارند.
وی برگزاری ۲۵۰ نفر ساعت کارگاه برای توسعه 
بازی های بومی و محلی در اســتان اصفهان و 
توزیع بسته های ورزشی را یک نقطه امید برای 

ذهنیت نسل جدید از فرهنگ ایرانی و اسالمی 
در عرصه ورزش های بومی و محلی عنوان کرد.

فرمانده ســپاه صاحــب الزمان )عج( اســتان 
اصفهان نیز در این آییــن گفت: تقویت ورزش 
همگانی بــه منزله آمادگی ایمــان، اراده برای 
عموم مردم و ایجاد شــادی و نشاط و پُر کردن 

اوقات فراغت جوانان است.
سردار ُمجتبی فداء افزود: توسعه این ورزش ها 
امکانی را فراهم می سازد تا اســتعداد جوانان 
در مناطق دور از مراکز اســتان و کم برخوردار، 
شناسایی و در قالب بازی های بومی و محلی و 

روستایی ظهور کند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( بیان داشت: 
توجه به بازی های محلی و بومی روســتایی و 
تکوین آن در قالب برگزاری مســابقات شهری 
اســتانی، ملی و بین المللی، زمینــه به اهتزاز 
درآوردن پرچــم نظام جمهوری اســالمی در 

میدان های جهانی است.
وی اضافه کرد: ما قصد داریم آمادگی جسمانی 
مردم را تقویــت کنیم و از طریــق پایگاه های 
مقاومت اقــدام به توزیــع امکانات ورزشــی 

کرده ایم.
مسوول تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان )عج( 
نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت تربیت بدنی 
سپاه اصفهان گفت: توســط تربیت بدنی سپاه 
برای ۴۰۰ نفر و به مدت ۲۴ هزار نفر ســاعت 
دوره مربیگری برگزار شــده و ۲ هــزار نفر نیز 
در ۵۶ کارگاه بازی های بومی و محلی شــرکت 

کرده اند.
وحید رجبی افزود: ۲ هزار بســته ورزشی برای 

۵۸۰ پایگاه ورزشی روســتایی و ۲ هزار پایگاه 
بسیج آماده شــده که ارزش آن هشت میلیارد 

ریال است.
وی تصریح کرد: برنامه ریزی برای برگزاری دوره 
داوری و بازهای بومی و محلی در ناحیه مقاومت 
استان انجام شده اســت و بزودی در فالورجان 

برگزار خواهد شد.
رجبی، تجهیز ۱۰ خانه تخصصی ورزش رزمی 
اســتان و راه اندازی ۳۶ پایگاه اســتعدادیابی 
را بخشــی دیگر از اقدمات تربیت بدنی ســپاه 

اصفهان اعالم کرد.
وی در باره مجموعه ورزشــی آقابابایی ســپاه 
اصفهــان نیز گفــت: طرح توســعه چمن این 
مجموعه ورزشــی، بدلیل آب بَر بــودن آن به 

زمین چمن مصنوعی تبدیل شد.
وی اضافه کرد: در مجموعه ورزشــی آقابابایی، 
احداث حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ متر زمین ورزشی 
در چند گام )فاز( شامل زمین فوتبال، والیبال، 
والیبال ساحلی، هندبال، سالن بدنسازی، هتل 
و رستوران در دستور کار قرار دارد که در زمان 
حاضر زمین چمن آن بهره برداری شده است تا 

جوانان و بسیجیان از آن استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، گام )فاز( زمین چمن مصنوعی 
مجموعه فرهنگی - ورزشی شــهید آقابابایی 
ســپاه صاحب الزمان )عج( اصفهــان، امروز در 
مراسمی همزمان با اهداء ۲۰۰۰ بسته تجهیزات 
ورزشــی به پایگاه های مقاومت بسیج سراسر 

استان به بهره برداری رسید.
زمین چمن مصنوعی ورزشگاه آقابابایی توسط 

خانواده شهید استکی رونمایی شد.

رییس تربیت بدنی سازمان بسیج کشورطی آیینی مجموعه فرهنگی - ورزشی شهید آقابابایی سپاه صاحب الزمان )عج(:

مشاور ارشد رییس فدراســیون هاکی گفت: ارتقای رشته المپیکی هاکی چمنی، طرح توسعه ورزش های بومی و محلی در چند استان کشور اجرا می شود
ُمطالبه جدی فدراسیون و تحقق آن نیازمند ُمشارکت بیشتر استان هاست.

ایرج رحمانی، در جلســه مجمع انتخاباتی هیات هاکی اســتان اصفهان در سرای 
ورزشکاران این کالنشهر افزود: این رشته در کل جهان بالغ بر ۲ میلیارد مخاطب دارد 
که نشان می دهد جزو پُرطرفدارترین ورزش هاست بنابراین ما نیز باید برای توسعه و 
پیشرفت آن و افزایش روی آوری مردم به هاکی چمنی، بیش از گذشته تالش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در کشور ما، بیشتر به هاکی سالنی بها داده شده که البته حد 
نهایی آن مسابقات جهانی است اما هاکی چمنی بعنوان یک رشته المپیکی، باید بسیار 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی با اشاره به این که رشته ورزشی هاکی در کل کشور ۲ هزار بیمه شده دارد، 
تصریح کرد: حفظ و نگهداری ورزشــکاران اهمیت دارد و باید برای آن بدرســتی 
برنامه ریزی شود.وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه هایی با دانشگاه آزاد، آموزش و پرورش 

و وزارت کار اظهار اطمینان کرد که این تفاهمنامه ها و افزایش همکاری ها ســبب 
پیشرفت ورزش و همگانی کردن آن شود.مشاور فدراسیون هاکی اظهار داشت:  رشته 
هاکی در سال های گذشته، محدودیت داشته و با نفرات کمی همراه بوده اما در چند 

سال گذشته جایگاه بهتری در سطح کالن و استان ها بدست آورده است.

جلسه مجمع انتخاباتی هیات هاکی استان اصفهان برگزارشد:

ارتقای رشته المپیکی هاکی چمنی جزو ُمطالبه جدی فدراسیون



فرمانده انتظامی اردستان:

توضیحات امام جمعه شاهین شهر در خصوص انتشار کلیپ تقطیع شده:بی توجهی مردم علت اصلی سرقت در اردستان است

جایگاه ارزشمند معلمان هم تراز با انبیا است

دبیر پایتختی نهج البالغه در کاشان مطرح کرد؛

ضرورت توجه به فضاسازی شهری برای ترویج فرهنگ مطالعه نهج البالغه

اســتانداری  از  گفــت:  اســامی  شــورای  مجلــس  در  اردســتان  مــردم  نماینــده 
اصفهــان درخواســت داریــم وضعیــت فرمانــدار اردســتان را مشــخص کنــد، چراکــه 
ــتان  ــه اداری اردس ــع مجموع ــه نف ــود دارد ب ــتان وج ــن شهرس ــه در ای ــی ک باتکلیف
ــد  ــرد: در چن ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــژاد در گفت وگ ــیدصادق طباطبایی ن ــت. س نیس
ســال گذشــته اهدافــی کــه در شهرســتان اردســتان ترســیم کردیــم بــا تــاش فرمانــدار 
ــه  ــی ک ــا هم افزایی های ــبختانه ب ــت و خوش ــوده اس ــول ب ــل قب ــتان قاب ــی شهرس فعل
ــا بیــان  صــورت گرفتــه، عملکــرد مدیــران شهرســتان قابــل قبــول بــوده اســت. وی ب
ــزی  ــود برنامه ری ــزاران خ ــاب کارگ ــر و انتص ــگاه تغیی ــا ن ــد ب ــت جدی ــه دول اینک
ــت  ــدار رضای ــای فرمان ــتان از فعالیت ه ــتان اردس ــه شهرس ــزود: مجموع ــد، اف می کن
ــد  ــورد تأکی ــی آنچــه م ــدارد ول ــر ایشــان ن ــرای تغیی ــچ اصــراری ب ــل دارد و هی کام
ــدار اردســتان اســت کــه باعــث  ــت فرمان ــع باتکلیفــی وضعی اســتانداری اســت، رف

ــت. ــده اس ــیه هایی ش ــایعات و حاش ــاد ش ــی، ایج ناراحت
 بالتکلیفی به نفع مجموعه اداری اردستان نیست

نماینــده مــردم اردســتان در مجلــس، تصریــح کــرد: از مجموعــه اســتانداری اصفهــان 
ــتان  ــن شهرس ــی ای ــدار فعل ــت فرمان ــرد مثب ــه عملک ــه ب ــا توج ــم ب ــت داری درخواس
وضعیــت فرمانــدار اردســتان را مشــخص کنــد، زیــرا باتکلیفــی کــه در ایــن 

ــت. ــتان نیس ــه اداری اردس ــع مجموع ــه نف ــود دارد ب ــتان وج شهرس
طباطبایی نــژاد اضافــه کــرد: البتــه تأکیــد کردیــم مانــدگاری فرمانــداری فعلــی 
اردســتان بــرای پیشــرفت شهرســتان مؤثــر اســت، ولــی اگــر قــرار بــه تغییــر اســتانداری 

ــه مــردم شهرســتان بدهنــد. ــر را ب باشــد بایــد تضمیــن انتصــاب یــک فــرد توانمندت
 موضــوع فــرودگاه شهرســتان اگــر فقــط بــا هــدف مســافربری باشــد 

مقــرون بــه صرفــه نیســت
ــه جمعیــت کــم  ــا توجــه ب ــرودگاه در اردســتان گفــت: ب وی در خصــوص ایجــاد ف
ــدف  ــا ه ــط ب ــر فق ــتان اگ ــن شهرس ــرودگاه در ای ــوع ف ــتان موض ــتان اردس شهرس

ــت. ــه نیس ــه صرف ــرون ب ــد مق ــافربری باش مس
نماینــده مــردم اردســتان در مجلــس بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــن شهرســتان 
ــخگو  ــی از ســال پاس ــرای فصول ــتان ب ــرودگاه مســافربری در اردس ــان اینکــه ف ــا بی ب
ــر  ــه نظ ــرد: ب ــح ک ــدارد، تصری ــردی ن ــم کارک ــورت دائ ــه ص ــا ب ــود، ام ــد ب خواه
می رســد ایجــاد فــرودگاه آموزشــی و پدافنــدی بــرای شهرســتان مفیــد باشــد، البتــه 
بایــد مشــورتی را بــا ســرمایه گذار انجــام دهیــم تــا ببینیــم در چــه جهتــی می خواهــد 

ســرمایه گذاری شــود.
 شهرداری های اردستان بنیه اقتصادی ضعیفی دارند

ــاره عملکــرد شــهرداری، گفــت:  ــردم اردســتان درب ــه م ــاره گای ــژاد درب طباطبایی ن
شــهرداری های شهرســتان اردســتان بــه دلیــل کمــی جمعیــت از نظــر بنیــه اقتصــادی 
در وضعیــت ضعیفــی قــرار دارنــد. کمک هــای دولتــی هــم بــه اینگونــه شــهرداری ها 
ــی برخــوردار  ــت خــوب مال ــا از وضعی ــن مجموعه ه ــًا ای ــل توجــه نیســت و عم قاب

نیســتند.
وی بــا بیــان اینکــه گــردش مالــی قابــل توجهــی در شــهرداری های شهرســتان اتفــاق 
ــرای شــهرداری ها انجــام داده ایــم  نمی افتــد، گفــت: همــواره کمک هــای مختلفــی ب
ــه شــهرداری اردســتان کمــک شــده اســت،  ــال ب ــارد ری ــغ 20 میلی ــه تازگــی مبل و ب

ــاد خــوب نیســت. ولــی وضعیــت شــهرداری های اردســتان، زواره و مهاب
 وضعیــت آســفالت برخــی از معابــر روســتایی بهتــر از شــهر اردســتان 

است
ــت  ــاره وضعی ــردم درب ــه م ــه گای ــاره ب ــا اش ــس ب ــتان در مجل ــردم اردس ــده م نماین
آســفالت معابــر، گفــت: مــردم اردســتان حــق دارنــد کــه نســبت بــه کیفیــت آســفالت 
ــی در  ــی انجــام شــده، ول ــد. در شــهر اردســتان اقدامــات خوب ــه کنن ــر گای ــد معاب ب

ــت. ــرده اس ــد ک ــردم را گایه من ــود دارد م ــه وج ــی ک ــل خرابی های مقاب
طباطبایی نــژاد خاطرنشــان کــرد: حقیقتــاً وضعیــت آســفالت برخــی از معابــر روســتایی 
ــد  ــر از شــهر اردســتان اســت کــه نشــان می دهــد شــهرداری و شــورای شــهر بای بهت
بــرای بهبــود وضعیــت آســفالت معابــر شــهری تــاش و برنامــه بیشــتری داشــته باشــند.

نماینده مردم اردستان در مجلس:
استانداری بالتکلیفی در

فرمانداری اردستان را مشخص کند

گفت و گو

علل  از  یکی  گفت:  اردستان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اصلی سرقت هایی که در شهرستان اردستان اتفاق می افتد، 

بی توجهی مردم نسبت به امنیت مکانی است که دارند.
ستاد  در  خبری  نشست  در  امروز  هاشمی زاده،  غامرضا 
فرماندهی اردستان، اظهار کرد: کشفیات مواد مخدر نیروی 
انتظامی در ۱۱ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه برابر بوده، 
افزایش  درصد   ۴۵ مخدر  مواد  قاچاقچیان  دستگیری  ولی 

داشته است.
اردستان  شهرستان  در  معتادان  دستگیری  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: توقیف خودروهای  افزایش داشته است،  ۴2 درصد 
حامل مواد مخدر نیز ۱0 درصد افزایش داشته است. همچنین 
واحد  مجازی  فضای  و  اینترنتی  جرائم  افزایش  به  توجه  با 
اینترنتی در این ستاد  با موضوع جرائم  تخصصی پلیس فتا 

راه اندازی شده است.
به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی شهرستان اردستان تصریح 
کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵ هزار تماس با 
پلیس ۱۱0 اردستان گرفته شده است که حدود ۴200 مورد از 

آن عملیاتی شده است.
افتاده در  اتفاق  اولویت بندی جرائم  به  با اشاره  هاشمی زاده 
شهرستان اردستان، گفت: بر اساس تحقیقات و آمار موجود 
در فرماندهی انتظامی سرقت مواد مخدر و جرائم و تخلفات 
موضوع  بیشترین  درگیری  و  نزاع  و  کاال  قاچاق  راهور، 

پرونده های تشکیل شده بوده است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱00 کیلومتر محور ترانزیت شمال 
به جنوب کشور از شهرستان اردستان عبور می کند، گفت: 
طرح توقف اجباری توسط پلیس راه این شهرستان در محور 
خودروهای  طرح  این  در  و  است  انجام  حال  در  ترانزیت 
عبوری در مکان و پارکینگ های ایمنی که پیش بینی شده 

در  و  پیاده  از خودرو  دقیقه ای  راننده چند  و  متوقف  است 
معرض هوای تازه قرار می گیرد که این کار باعث جلوگیری 

از خستگی و خواب آلودگی راننده در طی مسیر می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان اظهار کرد: نیروی انتظامی 
هیچ گاه به رسانه ها در خصوص انتقاداتی که از پلیس می شود 
اعتراض نمی کنند ولی انتظار داریم انتقادات رسانه ها سازنده 
و در راستای خدمت بیشتر به مردم باشد. انتظار داریم بعضی از 
خبرهای سرقت که در شهرستان اتفاق می افتد برای ادامه روند 
تحقیقات پلیس، رسانه ای نشود زیرا تمام برنامه های پلیس از 

بین می رود.
هاشمی زاده در پاسخ به سؤال علت افزایش سرقت های سیم 
برق در شهرستان اردستان، گفت: حدود 2۵ دستگاه وظیفه 
پیشگیری از سرقت را دارند که یکی از مهم ترین آنها خود 
که  اصلی سرقت هایی  علل  از  یکی  متأسفانه  هستند.  مردم 
در شهرستان اردستان اتفاق می افتد، بی توجهی مردم نسبت 
به امنیت مکانی است که دارند. موضوع بیکاری یکی دیگر 
باید مسئوالن  افزایش سرقت در اردستان است که  از علل 

شهرستان برای آن برنامه داشته باشند.
وی اضافه کرد: در جلسات مختلف و شورای تأمین همواره 
تأکید کردیم که پایش تصویری باید در نقاط مختلف اجرا 
شود. خوشبختانه در روستاها وضعیت خوبی در این خصوص 
پایش  مشکل  همچنان  شهرها  در  ولی  است،  شده  اجرا 

تصویری وجود دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان مبارزه با سرقت را نیازمند 
مشارکت همه دستگاه های اجرایی عنوان کرد و گفت: پلیس 
به تنهایی نمی تواند در این عرصه ورود پیدا کند و خواستار 
مشارکت جدی تر دیگر نهادها و ادارات در بحث مقابله با 

این پدیده و همکاری گسترده تر با مأموران انتظامی هستیم.

امـام جمعه شـاهین شـهر در خصوص کلیپی 
اعتـراض  خصـوص  در  وی  از  اخیـراً  کـه 
معلمان منتشـر شـده توضیحاتی را ارائـه داد. 
حجـت االسـام قاسـم هاشـمی در گفـت و 
گـو با مهر اظهار داشـت: انتشـار کلیپ مورد 
نظـر از سـوی رسـانه های بیگانـه و در فضای 
افتتـاح مـدرس،  بـه آئیـن  مجـازی مربـوط 
خیرسـاز کـه بـا حضـور فرماندار شهرسـتان، 
توسـعه  و  نوسـازی  کل  اداره  سرپرسـت 
تجهیـزات مـدارس اسـتان، معـاون ِآمـوزش 
ابتدایـی اداره کل آمـوزش پـرورش، جمعی 
از مسـئوالن و خیـران روز شـنبه هفتم اسـفند 
در شـاهین شـهر اسـت کـه متأسـفانه بـا یک 
شـیطنت از سـوی رسـانه های بیگانه با هدف 

خـاص کلیـپ اصلـی را تقطیـع کرده انـد.
وی ادامـه داد: بنـده هم اکنون معلم هسـتم و 
نسبت به شغل معلمی حساسـیت باالیی دارم 
چـرا کـه جایـگاه ارزشـمند آنهـا هم تـراز با 

انبیا اسـت.

کـرد:  تصریـح  شـهر  شـاهین  جمعـه  امـام 
هدف از انتشـار چنین شـیطنت هایی از سوی 
نفـوذ  عوامـل  برخـی  و  غربـی  رسـانه های 
داخلـی کامـًا مشـخص اسـت و از همیـن 
مـا  فرهنگـی  قشـر  اعـام می کنیـم،  رسـانه 
امـروز آنقدر آگاه و با بصیرت هسـتند که به 
انتشـار چنیـن موضوعات هـدف داری توجه 
نکننـد. وی بـا بیـان اینکـه معلمان مسـئولیت 
رشـد علمی و اخاقـی و تربیتـی نوجوانان و 
جوانـان را به صـورت توأمان بر عهـده دارند، 
گفت: طبیعی اسـت دشـمن در حال سـرمایه 
گـذاری بـرای ایجاد فاصلـه و تنـش بین این 
نظـام  اصلـی  ارکان  و  قشـر زحمـت کـش 

مقـدس جمهـوری اسـامی اسـت.
حجت االسـام هاشـمی با بیان اینکه تکریم 
معلمـان باید مورد توجه همـگان قرار بگیرد، 
تاکیـد کـرد: معلمـان متعهـد، بـا اخـاص و 
بـا اخـاق نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی 
ایـران پایـه ریـز تمدن نوین اسـامی هسـتند 
و طبیعـی اسـت کـه دشـمن بـه هـر حربـه ای 
دسـت می زنـد تـا ایـن اتفـاق در کشـور مـا 
نیافتـد. گفتنـی اسـت طـی دو روز گذشـته 
کلیپـی در فضـای منتشـر شـده کـه در آن به 
بخشـی از صحبت هـای امـام جمعـه شـاهین 
شـهر در خصـوص اعتراضات معلمان اشـاره 

بود. شـده 

دبیـر پایتختـی نهـج الباغـه در کاشـان گفـت: توجـه ویژه بـه المان ها 
و فضاسـازی شـهری بـرای ترویـج و همگانـی کردن فرهنـگ مطالعه 
نهج الباغـه ضـروری اسـت. میثم نمکـی در دیدار با جمعـی از فعاالن 
فرهنگـی کاشـان بـا اشـاره بـه اینکـه نهج الباغـه چشـمه معرفـت و 
معنویـت اسـت، اظهـار داشـت: ایـن کتـاب ارزشـمند منبـع فضیلـت، 

حکمـت و اندرزهـای حکومتـی اسـت.
وی بـا بیـان اینکه منشـور رسـتگاری در پرتو کام حضـرت علی )ع( 
متجلـی اسـت، ابـراز داشـت: می تـوان از بطـن کتـاب نهج الباغـه و 
مجموعـه حکمـت، بیـان و نامه هـای موجـود در ایـن کتـاب می تـوان 
شـخصیت مـوال علـی )ع( را شـناخت. دبیـر پایتختـی نهج الباغـه در 
کاشـان با اشـاره بـه تأکیـدات رهبر معظم انقـاب اسـامی در ترویج 
فرهنـگ نهج الباغه تصریـح کرد: این کتاب ارزشـمند موال علی )ع( 
بیدارکننـده، هشـداردهنده و چـراغ راهـی برای زندگی دنیوی اسـت.

وی با بیان اینکه معرفی کاشـان به عنوان نخسـتین پایتخت نهج الباغه 
کشـور ریشـه در تـاش و مجاهدت هـای عالمان، مورخـان و محققان 
ایـن منطقـه در پرداختـن بـه ایـن کتـاب دانسـت و خاطرنشـان کـرد: 
کاشـان ریـل گـذار پایتختـی نهج الباغـه در سـطح کشـور اسـت و 
امیدواریـم طـی سـال های آینـده سـر منشـأ خیـر و برکت بـرای دیگر 

شـهرهای ایـران نیز شـود.
نمکـی همگانـی کـردن معـارف دینـی و اسـامی را یکـی از دالیـل 
انتخـاب پایتختـی نهج الباغـه دانسـت و گفـت: بـرای ایـن مهـم کـه 
کاشـان بـرای دو سـال پایتخـت نهج الباغـه ایـران معرفی شـده اسـت 
حـدود ۱00 برنامـه در سـطح شهرسـتانی، اسـتانی و ملی تعریف شـده 

است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن برنامه هـا در حوزه هـای مختلـف ادبـی، 
فرهنگی، هنری و غیره تعریف شـده اسـت، با توجه به محدودیت های 

مالـی و همچنین شـیوع ویروس کرونا برخـی از این برنامه ها به مرحله 
اجـرا در نیامـد کـه پیگیـری و انجام ایـن برنامه را دنبـال می کنیم.

رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی کاشـان بـا بیان اینکـه حفظ و 
اسـتمرار ایـن حرکـت افتخارآمیزتـر از کسـب عنوان پایتختی اسـت، 
تاکیـد کرد: پیشـنهاد می کنیم برای اسـتمرار این فعالیت ها فرهنگسـرا 

و مـوزه دائمـی نهج الباغه در کاشـان تأسـیس شـود.
وی توجـه ویـژه بـه المان هـای شـهری و فضاسـازی شـهری را بـرای 
ترویـج و همگانی کردن فرهنگ مطالعه نهج الباغه ضروری دانسـت 
و گفـت: در طـول سـالیان سـال از گذشـته های دور تاکنـون بیـش از 
یـک هـزار و 200 جلـد کتـاب و بیـش از یـک هـزار مقالـه و بیـش از 
۳00 پایـان نامـه توسـط محققین، پژوهشـگران و دانشـمندان کاشـانی 
دربـاره نهج الباغـه تهیـه و تدویـن و ارائـه شـده اسـت کـه ایـن مهـم 
ناشـی به اهمیت این موضوع در نزد اهالی دیار مؤمنان کاشـان اسـت.

شهردار نجف آباد:

جریان خدمت به مردم شهید پرور نجف آباد ادامه خواهد داشت
شـهردار نجـف آباد با بیان اینکه از عضویت در شـورای اسـامی شـهر اصفهـان انصراف 
داده ام گفـت: تمـام تمرکـز مـن و مدیریـت شـهری بـر خدمـت در نجف آبـاد و خدمت 
بـه مـردم ایـن شـهر متمرکـز شـده اسـت. عبدالرسـول امامـی شـهردار نجـف آبـاد در 
گفت وگویـی بـا بیـان اینکـه خدمت به مـردم توفیقی اسـت کـه در هر جایـگاه باید پاس 
داشـته شـود، گفـت: هرکس کـه خود را در مـدار خدمت قـرار می دهد باید بـدون توجه 

بـه عنـوان و مقـام، صرفـاً دغدغه حل مسـائل مردم را داشـته باشـد.
وی در ادامه افزود: اینجانب از روز قبول مسـئولیت شـهرداری نجف آباد هیچ دغدغه ای 
جز حرکت جریان خدمت به شـهر و شـهروندان فهیم و انقابی نجف آباد و تعهدی که 
نسـبت به شـورای اسـامی شهر عهده دار شدم، نداشـته و ندارم. جریان خدمت نجف آباد 
بـه فضـل الهـی با قـدرت ادامـه خواهد داشـت و تمـام ظرفیت هـای موجـود در خصوص 

بهبـود شـرایط عمرانـی، فرهنگی و اجتماعی نجف آباد با قوت اسـتمرار خواهد داشـت.

شـهردار نجـف آباد خاطرنشـان کـرد: پروژه های متعـددی در نجف آباد وجـود دارد که 
متاسـفانه بـه حالـت نیمـه تعطیـل درآمـده بـود و طـرح جریان شـهر ایـن پروژه هـا را احیا 
کـرده اسـت و همگـی در حال اجرا اسـت و بـزودی اخبار اتمام و پیشـرفت ایـن پروژه ها 
بـه گـوش مردم شـریف نجـف آباد خواهد رسـید و مردم شـاهد آثـار مثبت آن در شـهر 

خواهنـد بود.
مهنـدس امامـی بـا بیـان اینکـه خدمـت بـه مـردم نجـف آبـاد را افتخـاری در کارنامـه 
فعالیت هـای خـود می دانـم، تصریـح کـرد: از همیـن رو خـود را متعهـد بـه مسـئولیت 
شـهرداری شـهر ریشـه دار نجف آباد می دانم، از عضویت شـورای اسامی شهر اصفهان 
انصـراف داده و بـه فضـل الهـی بـا قـدرت بیـش از پیـش بـه فعالیت خـود در نجـف آباد 
شـهر شـهیدان کاظمـی و حججـی می پـردازم. وی با تأکیـد بر ضرورت تمرکـز مدیریت 
شـهری بر خدمت بیشـتر و در خور شـأن شـهر و مردم نجف آباد اظهار کرد: از نخسـتین 

لحظـه حضـور در نجـف آباد بـه عنوان شـهردار تمام تمرکز مـن بر روی خدمـت در این 
شـهر و انجـام تعهداتـی کـه در قبـال اعتمـاد اعضای محترم شـورای شـهر عده دار شـده ام 
بـوده اسـت و هرگونـه اخبـار مبنـی بـر رایزنی بـرای حضور در شـورای شـهر اصفهـان را 

می کنم. تکذیـب 
شـهردار نجـف آبـاد تأکیـد کـرد: اطمینان خاطـر می دهم کـه جریان خدمت نجـف آباد 
تنهـا مسـأله ای اسـت کـه بـه آن توجـه دارم و در تـاش هسـتیم تـا برنامه هـای گسـترده 
عمرانـی، فرهنگـی و اجتماعـی در نظر گرفته شـده در نجف آباد را بـا حمایت و همراهی 
مـردم و شـورای اسـامی شـهر نجـف آباد به ثمـر رسـانده و دسـتاوردهای آن را در قالب 
جهـاد تبییـن بـه اطاع مردم شـریف و ایثارگر نجف آباد خواهیم رسـاند و بزودی شـاهد 
آثار و دسـتاوردهای حرکت جریان شـهر و رضایتمندی شـهروندان و نمایندگان مردم در 

چهارشنبه 11 اسفند 1۴00 | شمــــاره 1008پارلمـان شـهری از دسـتاوردهای جریان خدمـت خواهیم بود.

03
I s a f a h a n

N e w ’ s

شهرستان

یـک محیط بـان در پناهـگاه حیـات وحـش موتـه بـر اثـر تیرانـدازی متخلفـان شـکار زخمی و 
راهی بیمارسـتان شـد. به گزارش خبرگـزاری مهر، مرتضی جمشـیدیان فرمانده یگان حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان اظهار داشـت: محیط بانـان پناهگاه حیـات وحش موتـه متوجه 

نورکشـی یک دسـتگاه موتورسـیکلت و حضور 2 متخلف شـکار در منطقه شـدند.
او افـزود: متخلفـان حیـن تعقیـب و گریز با پروژکتورکشـی به چشـم محیط بانان مانـع دید آنها 
شـدند و ضمـن میـخ گـذاری در مسـیر تـردد، به یـک نفـر از محیط بانان با اسـلحه سـاچمه ای 

تیرانـدازی کردند.
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان اضافـه کـرد: محیط بـان زخمـی بـه 

بیمارسـتان انتقـال یافتـه و تحـت مـداوا قـرار گرفتـه اسـت.
جمشـیدیان افزود: تحقیقات برای شناسـایی متخلفـان ادامه دارد و از مأمـوران نیروی انتظامی و 
دسـتگاه قضائـی انتظـار داریـم که برای دسـتگیری عامـان تیرانـدازی به محیط بـان به صورت 

ویـژه تـوان خود را بـه کار گیرند.

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد:

زخمی شدن محیط بان پناهگاه حیات وحش موته 
براثر شلیک شکارچیان

گزارش تصویری

دومجموعـه از زمین هـای ورزشـی روبـاز شـهر بهارسـتان بانام شـهید کافی زاده با مسـاحت هـزار و ۷۱2 مترمربع وهزینـه ای بالغ بر 
۱۵ میلیـارد ریـال ومجموعـه روبـاز شـهید سـلیمانی پوربـه مسـاحت 2 هـزار و ۴00 متـر مربـع وهزینـه ای بالغ بـر ۱۸ میلیـارد ریال با 

حضـور فرماندار اصفهان و مسـوولین شـهر بهارسـتان افتتاح شـد. 

افتتاح پروژه های ورزشی شهر بهارستان

زهرا باغبان / خبرگزاری ایرنا



Fereydoun Barkeshli, president of 
Vienna Energy Research Group, be-
lieves that Iran could become the 
world’s new gas hub and a significant 
player in the global gas market with 
appropriate geopolitical management.
“The time has come for the Islamic 
Republic of Iran to play a historic role 
in the gas market, but this market is 
greatly different from the oil market. 
In the gas industry, becoming a corri-
dor or hub is important and with ap-
propriate geopolitical management, 
Iran can become a new gas hub,” 
Barkeshli who is also a member of 

the International Institute for Energy 
Studies (IIES), told Shana.
According to the official, having abun-
dant resources will not ultimately en-
sure becoming an energy hub and for 
realizing this goal, meticulous plan-
ning and management are required.
“Turkey has no gas, but it wants to 
be an energy player. Austria does not 
have gas, but it is Europe’s major gas 
hub. Becoming an energy hub re-
quires a long process of calm, securi-
ty and investment,” he said.
According to Barkeshli, when, 21 
years ago, the Islamic Republic of 

Iran established the Gas Exporting 
Countries Forum and held its first 
ministerial meeting, the main goal 
was to establish a forum with a func-
tion similar to the Organization of Pe-
troleum Exporting Countries (OPEC), 
however the world was not prepared 
for such an entity at the time.
“Today, the conditions are ripe for 
the GECF to play a constructive role 
in managing the global gas market,” 
he said.
Referring to the atmosphere of the 
sixth summit of the Gas Exporting 
Countries Forum (GECF) which was 

held recently in Qatar, Barkeshli said: 
“The GECF summit was held in a con-
text never experienced before in the 
global gas market. According to the 
International Energy Agency, glob-
al gas demand is rising three times 
higher than the demand for oil. Un-
precedented growth in global gas 
demand has fueled the steady rise in 
gas prices.”
“For the first time in the history of the 
world energy market, the price of oil 
is now dependent on the gas prices,” 
the official added.
So it’s the best time for a huge gas 
producer like Iran that is also one of 
the founders of OPEC and GECF, to 
take action and take a stronger part in 
the global gas market.
Holding nearly 18 percent of the glob-
al gas reserves, Iran is one of the 
most hydrocarbon-rich areas in the 
world, and the country’s giant South 
Pars gas field (which Iran shares with 
Qatar in the Persian Gulf) is by far the 
world’s largest natural gas field.
South Pars covers an area of 9,700 
square kilometers, 3,700 square 
kilometers of which are in Iran’s 
territorial waters and the remaining 
6,000 square kilometers, called North 
Dome, are situated in the Arab coun-
try’s territorial waters.
Although until recently the Islamic 
Republic was mostly focused on the 
development of its oil reserves, con-
sidering the global shift toward natu-
ral gas and the significant rise in the 
domestic demand, the government 
started following a new strategy to 
develop both sectors alongside each 
other.

Iran able to become world’s new gas hub: analyst

Industry, mining, 
trade minister to vis-
it Yerevan in early 
March
Iranian Industry, Mining, and 
Trade Minister Reza Fatemi-
Amin is going to visit Armenia 
on top of a high-ranking delega-
tion on March 3 to follow up on 
the implementation of economic 
agreements previously reached 
between the two sides.
As reported by the portal of Iran’s 
Trade Promotion Organization 
(TPO), Fatemi-Amin will be ac-
companied by TPO Head Alireza 
Peyman-Pak and a handful of 
officials from his ministry during 
this visit.
According to TPO Deputy Head 
Mohammadreza Karimzadeh, in 
this trip, the Iranian officials will 
hold talks with their Armenian 
counterparts about various eco-
nomic subjects, including coop-
eration in free zones, commodity 
trade, transportation, customs, 
and other issues related to trade 
between the two countries.
Mentioning the visit of Armenian 
Economy Minister Vahan Ker-
obyan to Iran back in January 
2021, Karmizadeh said: “During 
that visit, the two sides signed a 
memorandum of understanding 
(MOU) for the expansion of trade 
ties and now the Iranian industry 
minister is visiting Armenia to fol-
low up on the implementation of 
the mentioned MOU.”
The mentioned MOU was signed 
by Kerobyan and former Iranian 
Industry, Mining, and Trade Min-
ister Alireza Razm Hosseini.
TPO has made the necessary co-
ordination for a trade delegation 
to accompany the minister during 
March 3-4 to pursue expansion of 
cooperation in various fields, the 
official added.
During the minister’s visit, 
Fatemi-Amin and the accompa-
nying delegation are scheduled 
to have meetings with high-rank-
ing Armenian officials, relevant 
ministers, and officials from the 
country’s chambers of com-
merce.
Fatemi-Amin will also pay a vis-
it to the Iranian trade center in 
Armenia, whose building is cur-
rently being constructed in the 
capital, to get informed about the 
progress of the project.

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

Nuclear chief says 
Iran plans to produce 
10,000 megawatts 
of nuclear electricity

Chief of the Atomic Energy Or-
ganization of Iran (AEOI) has said 
the Islamic Republic has set the 
goal to produce 10,000 mega-
watts of nuclear electricity and 
this entails 40 to 50 billion dollars 
in investment, Tasnim reported 
on Saturday.
“Production of 10,000 megawatts 
of nuclear electricity is a great 
project which is on the agenda,” 
Mohammad Eslami said.
“Fortunately, we have expert 
workforce in this field,” he added.
Eslami also said if in the past nu-
clear physics was taught only in 
five universities in Iran but now it 
is taught at 20 universities and the 
youth are showing great interest 
in nuclear physics.
In the calendar year 1399 (March 
2020-2021) Iran had the capacity 
to produce 85,000 megawatts of 
electricity, a report on the website 
of the Energy Ministry says.
The AEOI chief went on to say 
that Iran enjoys a unique status in 
terms of science and technology.
“This is not a slogan and it is quite 
noticeable in nuclear, defense and 
medical fields,” he remarked. 
Eslami who served as transport 
and housing minister in the pre-
vious administration added that 
Iran intends to develop its re-
search studies.

Kyrgyz companies 
eager for doing 
business in Iran: 
official
Advisor to Kyrgyzstan Pres-
ident and Chairman of the 
Board of Directors at Center-
ra Gold Incorporation Tengiz 
Bolturuk has said his coun-
try’s companies are eager for 
expanding collaborations with 
Iranian counterparts.
Bolturuk, who visited Iran’s 
southern Shahid Rajaei Port 
on top of a delegation, made 
the remarks in a meeting with 
Head of Hormozgan Province 
Ports and Maritime Depart-
ment Alireza Mohammadi Ka-
raji-Ran, the portal of Iran’s 
Ports and Maritime Organiza-
tion (PMO) reported on Sun-
day.
He expressed the Kyrgyz gov-
ernment’s interest and willing-
ness for investing in Shahid 
Rajaee Port’s hinterland, and 
said: “One of our important 
missions in this trip is to make 
the necessary preparations for 
the active presence of Kyrgyz 
companies in Shahid Rajaei 
port in order to improve eco-
nomic relations between the 
two countries.”
Referring to the designation of 
32 investment projects in the 
economic plans of the Presi-
dent of Kyrgyzstan, Bolturuk 
continued: “Among the men-
tioned projects in different 
investment sectors, activity in 
Shahid Rajaei port, especially 
in the field of mining, is one of 
our priorities.”
According to the official, Kyr-
gyzstan is seriously seeking 
the development of relations 
and joint economic coopera-
tion with Iran.
“In line with the emphasis of 
our president on the imple-
mentation of cooperation as 
soon as possible, we are very 
serious and determined to in-
vest in Shahid Rajaei Port and 
we are ready to start our ac-
tivities in this port as soon as 
March,” he stressed.
Mohammadi for his part, in-
troduced the investment op-
portunities and advantages 
of Shahid Rajaei Port, saying: 
“Shahid Rajaei Port benefits 
from 60 kilometers of railway 
lines and has an unloading and 
loading capacity of more than 
140 million tons per year and 
more than 50 container and 
goods service areas.”
Referring to Iran’s positive 
relations with all neighboring 
countries and the region in 
recent years and the special 
view of the 13th government 
in this regard, he said: “We are 
ready to take practical steps 
to develop maritime and port 
cooperation between the two 
countries.”

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

Ministry: Iran Will 
Not Accept Any 
Deadline
 Iran said on Sunday it will 
not accept any deadline set 
by the West to revive its 2015 
nuclear deal and wants “politi-
cally-motivated” claims by UN 
agency IAEA about Tehran’s 
nuclear work to be dropped.
“We have answered the agen-
cy’s (IAEA) questions or polit-
ically-motivated claims ... that 
we think were baseless. These 
dossiers should be closed,” 
Foreign Ministry spokesman 
Saeed Khatibzadeh said.
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Average housing price rose 0.4 per-
cent in the capital Tehran during the 
eleventh Iranian calendar month Bah-
man (ended on February 19), com-
pared to its previous month, accord-
ing to a report by the Central Bank of 
Iran (CBI).
Based on the CBI data, the average 
price for one square meter of a res-
idential unit in Tehran stood at 330.6 
million rials (about $1,271) during 
the mentioned month.
The average housing price in the said 
month also increased 16.4 percent in 
comparison to the same month in the 
previous fiscal year.
As reported, the number of real estate 
deals stood at 8,500 in the capital city 
in the eleventh month of this year, 
falling 13.1 percent from the previ-
ous month, while increasing 117.8 
percent, from the same month of the 
past year.
The housing market in Tehran was 
the second-highest returning mar-
ket in Iran among the country’s four 
major markets in the previous Iranian 
calendar year (ended on March 20, 
2021) with 85 percent annual growth.

The information obtained from Kilid 
website (which is a major platform 
for housing trades) indicated that the 
housing price index in Tehran grew by 
85 percent in the previous Iranian cal-
endar year, compared to its preceding 
year.
The highest monthly price increase 
of 12.5 percent occurred in the Ira-
nian calendar month of Mordad (July 
22-August 21, 2020), while the big-
gest monthly price decrease occurred 
in Azar (November 21-December 20, 
2020) with a decline of 8.1 percent.
Back in April, 2021, the head of Iran’s 
Property Advisers Union said housing 
prices in the country should decrease 
at least 25 percent in order for people 
to be able to afford to purchase.
Mostafa Gholi Khosravi stressed the 
need for establishing a market regu-
lation headquarters for the housing 
sector to monitor the activities of 
dealers and real estate agencies in 
order to balance the prices.
Housing prices in Iran have been 
constantly rising over the past year 
due to various internal and external 
factors.

 Loading and unloading of goods 
in the ports of Iran rose 19 percent 
during the first eleven months of 
the current Iranian calendar year 
(March 21, 2021-February 19, 
2022), as compared to the same 
period in the previous year.
As announced in a report by 
Ports and Maritime Organization 
(PMO), loading and unloading 
of goods in the country’s ports 
reached 140.186 million tons in 
the mentioned period, while the 
figure stood at 117.517 million 
tons in the past year’s same time 
span.
During the said eleven months, 
unloading and loading operations 
in the container sector reached 
1.883 million twenty-foot equiva-
lent units (TEUs), 13 percent more 
than 1.662 million TEUs in the first 
eleven months of the previous 
year, the report said.
While Iran is combating the U.S. 
unilateral sanctions on its econ-
omy, the country’s ports as the 
major gates of exports and im-
ports play some significant role in 

this battle. This role makes all-out 
support to ports and more devel-
opment of them serious and vital.
Such necessity has led the govern-
ment to define projects for more 
development of the ports and also 
take some measures to encourage 
investment making in ports, in ad-
dition, to facilitate loading and un-
loading of goods, especially basic 
commodities, there.
It is worth mentioning that PMO 
has defined a high number of pro-
jects to develop and improve the 
country’s ports, as the country 
aims to double the capacity of its 
ports in a course of five years.
According to the Ports and Mari-
time Organization, the capacity of 
the country’s ports has increased 
from 180 million tons in the Ira-
nian calendar year 1392 (ended in 
March 2014) to 250 million tons in 
the previous calendar year (ended 
in March 2021).
The total capacity of the country’s 
ports is expected to reach 280 mil-
lion tons by the end of the current 
fiscal year.

Housing price rises 0.4% in Tehran City Loading, unloading of goods in ports up 19%



 The value of Iran’s non-oil trade rose 
38 percent during the first 11 months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21, 2021-February 19, 2022), 
as compared to the same period of 
time in the past year, a senior offi-
cial with the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA) an-
nounced.
According to IRICA Deputy Head for 
Customs Affairs Foroud Asgari, Iran 
traded over 149.4 million tons of non-
oil products worth $90 billion with 
other countries in the mentioned pe-
riod, IRIB reported.
Asgari noted that the weight of trade in 
the mentioned period also grew by 12 
percent in comparison to the figure for 
the previous year’s same 11 months.

The official put the 11-month non-oil 
exports at 112.658 million tons valued 
at $43.517 billion, with a 40-percent 
rise in value and 10 percent growth in 
weight.
The Islamic Republic imported 36.777 
million tons of non-oil commodities 
worth $46.577 billion in the first 11 
months of the present year, with a 
36 percent growth in value and a 19 
percent rise in weight year on year, 
according to the official.
Iran’s main imports during this period 
consisted of basic goods, inputs, ma-
chinery, medicine and medical sup-
plies that were imported to meet the 
essential needs of the country.
The customs administration had pre-
viously announced that the value of 

Iran’s non-oil trade stood at $73 bil-
lion in the past Iranian calendar year.
IRICA former Head Mehdi Mir-Ashrafi 
had put the weight of non-oil trade at 
146.4 million tons and said that the 
figure showed a 25-million-ton annual 
decline, which is the result of sanc-
tions and coronavirus pandemic.
The Islamic Republic’s non-oil export 
was 112 million tons valued at $34.5 
billion, and that of import was 34.4 
million tons worth $38.5 billion in the 
past year, the official added.
Among the country’s non-oil export 
destinations, China was the first, 
with importing $8.9 billion worth of 
products, Iraq was the second with 
importing $7.3 billion, the United Arab 
Emirates the third with importing $4.6 
billion, Turkey the fourth with im-
porting $2.5 billion, and Afghanistan 
the fifth with importing $2.2 billion, 
Mir-Ashrafi announced, and named 
gasoline, natural gas, polyethylene, 
propane, and pistachio as Iran’s ma-
jor exported products during the past 
year.
Iran’s top sources of non-oil imports 
in the mentioned year were China with 
exporting $9.7 billion worth of prod-
ucts to the Islamic Republic, the UAE 
with $9.6 billion, Turkey with $4.3 bil-
lion, India with $2.1 billion, and Ger-
many with $1.8 billion, respectively, 
and mentioned corn, cellphone, rice, 
oil meal, and oilseeds, wheat, and raw 
oil as the major imported items.

Should You Peel Your Fruits and Vegetables?

Iran victorious over Syria at FIBA World Cup 2023 qualifier
Iran defeated Syria 80-68 at the FIBA 
Basketball World Cup 2023 Asian Qual-
ifiers here on Sunday. Mohammad 
Jamshidi of Iran top scored with 41 
points with Syria’s Amir Jabbar Hinton 
scored 18 points. The Persians had 
suffered a 73-69 loss against Kazakh-
stan in Group D on Thursday. Iran sit 
first with seven points. Kazakhstan are 
second with six points and one game 
in hands. The top three teams from all 
groups will be grouped in two groups 

of six teams, where each team will face 
teams from another group. Results 
from the first round will be carried. 
The top three teams from each group, 
along with hosts Japan and the Phil-
ippines will qualify for the World Cup, 
However, if hosts Indonesia manage 
to qualify by virtue of making through 
the quarterfinals of the 2021 FIBA Asia 
Cup, only the top two teams from each 
group, along with the best third-place 
team will qualify.

ISFAHAN
NEWS The First

Bilingual

Economic

Newspaper

In Isfahan

Province

Wednesday, March 2, 2022

I N T E R N A T I O N A L
Wednesday, March 2, 2022

No: 1008 

05

By: PARISA JAMADISource: : https://www.healthline.com/nutrition/peeling-fruits-veggies#TOC_TITLE_HDR_8
There’s no arguing that eating more 
fruits and vegetables can benefit your 
health. 
However, whether these fruits and 
vegetables are best consumed with or 
without skin is often up for debate. 
Peels are often discarded due to pref-
erence, habit or in an attempt to re-
duce exposure to pesticides. However, 
removing the peels may result in re-
moving one of the most nutrient-rich 
parts of the plant.
Peels Are Packed With Nutrients
The amounts of nutrients they contain 
vary based on the type of fruit or veg-
etable. However, generally speaking, 
non-peeled produce contains higher 
amounts of vitamins, minerals and 
other beneficial plant compounds, 
compared to its peeled counterparts.
In fact, a raw apple with skin contains 
up to 332% more vitamin K, 142% 
more vitamin A, 115% more vitamin 
C, 20% more calcium and up to 19% 
more potassium than a peeled apple 
(1, 2).
Similarly, a boiled potato with skin can 
contain up to 175% more vitamin C, 
115% more potassium, 111% more 
folate and 110% more magnesium 
and phosphorus than a peeled one (3, 
4). 
Vegetable peels also contain signifi-
cantly more fiber and antioxidants. 
For instance, up to 31% of the total 
amount of fiber in a vegetable can 
be found in its skin. What’s more, 
antioxidant levels can be up to 328 
times higher in fruit peels than in pulp 
(5Trusted Source, 6, 7).
Therefore, eating your fruits and veg-
etables unpeeled can truly increase 
your nutrient intake. 
Peels May Help You Feel Fuller for 
Longer
Fruit and vegetable peels can reduce 
hunger and help you feel fuller for 
longer. 
This is largely due to their high fiber 
content. While the exact amount of 
fiber varies, fresh fruits and vege-
tables may contain up to one-third 
more fiber before the outer layers are 
removed (6).
Several studies show that fiber can 
help you feel fuller for longer. Fib-
er may do this by either physically 
stretching the stomach, slowing how 

quickly it empties or influencing the 
speed at which fullness hormones 
are released in your body (8Trusted 
Source, 9).
In fact, research shows that the type 
of fiber found in fruits and vegetables 
— a type known as viscous fiber — 
may be especially effective at reducing 
appetite (10Trusted Source).
Fiber also serves as food for the 
friendly bacteria living in your gut. 
When these bacteria feed on fiber, 
they produce short-chain fatty acids, 
which appear to further boost feelings 
of fullness (11, 12).
One review reported that participants 
from 32 out of 38 studies experi-
enced an increase in satiety follow-
ing increased fiber intake (13Trusted 
Source). 
Moreover, several studies have ob-
served that fiber-rich diets tend to 
reduce hunger and, therefore, the 
number of calories consumed per day, 
potentially leading to weight loss (14, 
15Trusted Source, 16). 
Therefore, unpeeled fruits and vegeta-
bles may help you reduce your hunger 
and even lose weight.
Peels May Help Prevent Some Dis-
eases
Fruits and vegetables contain anti-
oxidants, which are beneficial plant 

compounds that may reduce the risk 
of several diseases. 
Put simply, the main function of an-
tioxidants is fighting unstable mole-
cules known as free radicals. When 
free radical levels become too high, 
they can cause oxidative stress, which 
can ultimately harm cells and poten-
tially increase the risk of disease.
In fact, researchers believe that antiox-
idants may help lower the risk of heart 
disease and certain types of cancers 
(17Trusted Source, 18Trusted Source, 
19Trusted Source).
Certain antioxidants found in fruits 
and vegetables have also been linked 
to a lower risk of neurological diseas-
es such as Alzheimer’s (20Trusted 
Source, 21Trusted Source). 
Fruits and vegetables are naturally 
high in antioxidants, but according to 
research, they appear to be more con-
centrated in the outer layer (22Trusted 
Source). 
In one study, removing the skin from a 
peach resulted in a 13–48% reduction 
in antioxidants.
In another study, antioxidant levels 
were up to 328 times higher in fruit 
and vegetable peels, compared to their 
pulps (7, 23Trusted Source).
Therefore, if you want to maximize 
your intake of antioxidants from fruit 

and vegetables, you should eat them 
unpeeled.
Some Peels Are Hard to Clean or In-
edible
For instance, the peels of avocados 
and honeydew melon are considered 
inedible, regardless of whether they 
are consumed cooked or raw.
Other fruit and vegetable peels, such 
as those from pineapples, melons, ba-
nanas, onions and celeriac, can have a 
tough texture that is difficult to chew 
and digest. These peels are generally 
best removed and not eaten.
Furthermore, while some vegetable 
peels are considered edible, they 
should not be consumed raw. Exam-
ples are winter squash and pumpkin 
peels, which are best consumed after 
cooking to allow the peels to become 
soft.
Moreover, citrus fruits also have tough 
and bitter skins that can be difficult to 
consume raw. These are generally 
best consumed as a zest or cooked, or 
simply discarded.
Some fruit and vegetable peels, al-
though completely edible, may have a 
bitter taste or be coated with a layer 
of wax or dirt that can be particularly 
hard to clean. 
If the idea of eating these fruits and 
vegetables with skin makes you not 

want to eat them at all, peeling may 
remain your best option.
Peels May Contain Pesticides
Pesticides are commonly used to re-
duce crop damage and increase yield. 
Contrary to popular belief, pesticides 
can be found on both organically and 
conventionally grown fruits and vege-
tables.
Although some pesticides enter fruit 
and vegetable flesh, many remain 
confined in the outer peel (24Trusted 
Source, 25Trusted Source, 26). 
Washing is a good way to get rid of 
pesticide residues that are loosely at-
tached to the peel’s surface. However, 
peeling is the best way to remove pes-
ticides that have seeped into fruit and 
vegetable skin (27Trusted Source).
For example, a recent review reports 
that around 41% of pesticide residues 
found on fruits was removed by wash-
ing with water, while up to twice as 
much was removed through peeling 
(28Trusted Source).
For many people concerned about 
their overall exposure to pesticides, 
this may be good enough reason to 
only eat the flesh of all fruits and veg-
etables.
Those particularly worried about their 
pesticide intake may want to check out 
the EWG’s report, which ranks pesti-
cide contamination levels in 48 pop-
ular fruits and vegetables in America.
Nevertheless, the risk of consum-
ing slightly more pesticides may not 
necessarily outweigh the benefit of 
the greater amount of nutrients in the 
skins.
It’s worth keeping in mind that the 
amount of pesticides allowed on fresh 
foods is tightly regulated. The allowed 
upper limits are very conservative 
and much lower than the lowest dose 
known to potentially cause any harm 
in humans (29Trusted Source).
Moreover, pesticide levels exceed the 
allowed upper limits in less than 4% 
of cases, and even when they do, re-
search shows this rarely results in 
harm to humans (30Trusted Source, 
31Trusted Source, 32Trusted Source).
Therefore, while removing the skin of 
vegetables may get rid of a little more 
pesticides than washing does, the 
difference is likely too small to worry 
about. 

Iran’s nine-month 
caviar exports up 
110%: IFO official

An official with Iran Fisher-
ies Organization announced 
a 110 percent increase in 
the country’s caviar exports 
during the first nine months 
of the current Iranian year 
(March 21-December 21, 
2021) compared to corre-
sponding figure for the same 
period of last year.
Talking to Iran Daily, the di-
rector general of the Office 
of Recovering and Protecting 
the Aquatic Genetic Resourc-
es of IFO said Iranian caviar 
is exported through both 
official channels (in large 
volumes via customs gates) 
and unofficial ones (taken 
overseas by foreign tourists 
in their luggage).

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

Iran’s 6th Expo 
Kicks Off in Tajik 
Capital

Islamic Republic of Iran’s 
sixth exclusive exhibition 
opened in Dushanbe, the 
capital of Tajikistan.
The event was attended by 
Iran’s ambassador to the 
country Muhammad Taghi 
Saberi and the governor of 
Iran’s Khorasan Razavi prov-
ince Yaqub Ali Nazari, Tajik 
economic officials, ambassa-
dors and heads of diplomatic 
missions and businessmen 
and economic activists of 
Iran and Tajikistan.
Referring to Iran’s fifth exclu-
sive exhibition in Tajikistan in 
December 2019, Saberi said 
that the current event was in 
fact the first exhibition after 
the Covid-19 outbreak.

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

IRICA: Iran Posts 
$3bn Trade Defi-
cit in 11 Months 
to Late January

The Iranian customs of-
fice (IRICA) has reported 
a trade deficit of just over 
$3 billion for the country in 
the 11 months to February 
19. IRICA figures published 
showed that Iran’s total 
trade with other countries 
had topped $90.094 billion 
in March-February, up 38% 
from the similar previous 
period.
The figures showed that 
Iranian trade had risen by 
12% in volume terms over 
the same period to a total 
of 149.4 million metric tons 
(mt).

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

Non-oil trade 
rises 38% in 11 
months yr/yr
The value of Iran’s non-oil 
trade rose 38 percent during 
the first 11 months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21, 2021-February 
19, 2022), as compared to 
the same period of time in 
the past year, a senior official 
with the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration 
(IRICA) announced.
According to IRICA Deputy 
Head for Customs Affairs 
Foroud Asgari, Iran traded 
over 149.4 million tons of 
non-oil products worth $90 
billion with other countries in 
the mentioned period.

Non-oil trade rises 38% in 11 months yr/yr

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
3,572 points to 1.279 million on 
Sunday.
As reported, over 3.837 billion se-
curities worth 27.475 trillion rials 
(about $105.67 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index lost 5,072 
points and the second market’s in-
dex gained 408 points.
TEDPIX gained 6,000 points (less 
than one percent) to 1.288 million in 
the past Iranian calendar week (end-
ed 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 government has applied several 
new changes in the national budget 
bill for the next Iranian calendar year 
(begins on March 21) which accord-
ing to experts and analysts will en-
sure the stock market’s stability and 
growth in the coming years.
Reducing taxes on production 
units active in the stock market, 
strengthening the Capital Market 
Development and Stabilization Fund, 
eliminating subsidized foreign cur-
rency allocations, and stabilizing the 
ownership interest of the mines are 
some of the measures considered in 
the budget bill to support the capital 
market.

TEDPIX down 3,000 points on Sunday
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تعامل خوبی 
در دوره 

مدیریت شهری 
اصفهان با 

نظام مهندسی 
ساختمان 

استان شروع 
شده است 
و نخستین 

تفاهم نامه بین 
نظام مهندسی 

و شهرداری 
اصفهان امضا 

شد

حمزه شکیب در نشست هم اندیشی 
رییسان سازمان های نظام مهندسی 
ساختمان، کشاورزی، معدن و رایانه 
استان اصفهان اظهار داشت: باید همه 
تالش خود را بــه کار بگیریم تا تعهد 
و وظیفه خود را بطور مطلوب نسبت 
به مردم انجام دهیم و بتوانیم حافظ 
سرمایه های مردم در زمینه طول عمر 
مفید ساختمان و حفظ این سرمایه در 
برابر حوادثی از جمله زلزله باشــیم و 
فضایی مناسب برای زندگی آرام مردم 

فراهم کنیم.
وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی 
ساختمان در زمان حاضر حدود ۶۰۰ 
هزار عضو دارد و به عبارتی بزرگ ترین 
ســازمان غیر دولتی کشور محسوب 

می شود.
سرپرست ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور اظهار داشت: هدف 
از تشکیل ســازمان نظام مهندسی 
تولید محصولی به نام ساختمان است 
و از زمان شکل گیری و پیدایش یک 
ساختمان تا پایان عمر مفید آن توسط 
مهندسان طراحی، ساخته، نظارت و 

نگهداری می شود.
شکیب خاطرنشان کرد: سه اصل در 
تجربه ۲۶ ساله سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور تعریف می شود که 
شامل دوران شــکل گیری و اثباتی 
سازمان، اصل آزمون استقالل و تأثیر 
گذاری سازمان و اصل مرجعیت این 

سازمان است.

وی بیان کرد: پیــش از این معاونتی 
به نام نظام مهندســی در وزارت راه و 
شهرسازی وجود داشت و استقاللی 
نداشــتیم و با تالش همکاران ما در 
۲۶ سال گذشــته و به عبارتی هشت 
دوره گذشته سازمان نظام مهندسی 
موجب حفظ استقالل و تاثیرگذاری 

این نهاد شده است.
سرپرست ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشــور افزود: این سازمان 
هیچ بودجه و اعتباری از دولت دریافت 
نمی کند و اســتقالل مالــی دارد که 
در این شــرایط اقتصادی بزرگترین 
دستاورد برای این سازمان محسوب 

می شود.
وی با اشاره به اصل مرجعیت سازمان 
نظام مهندسی ساختمان گفت: قصد 
داریم این ســازمان را به یک مرجع 
علمــی و حرفه ای در کشــور تبدیل 
کنیم و بدنبال این هستیم که با ارائه 
آموزش های مســتمر، این سازمان 
به مرجعی بــرای ارئه راهکار علمی با 
رویکردهای جدید بــرای طراحی و 

شیوه نظارت و اجرا تبدیل شود.
وی اظهــار داشــت: ســازمان نظام 

مهندســی ســاختمان در زمینــه 
طراحی هــا در کنار پیشــرفته ترین 
کشــورهای دنیا قرار دارد و مقررات 
ملی ساختمان جزو بهترین مقررات 

در دنیاست.
وی تصریح کرد: امروز دانش روز دنیا 
را در زمینه مهندســی ساختمان در 
اختیار داریم اما نواقصی در اجرای آن 
وجود دارد که در تالشیم بتوانیم فاصله 
بین دانش و اجرا را به یکدیگر نزدیک 
کنیم و مشــکالت موجود در زمینه 
اجرا و نظــارت را رفع کنیم تا بتوانیم 
فاصله ای حدود پنج تا ۱۰ درصدی را 
که نخبگان کشور در نظام مهندسی با 

دانش دنیا دارند برطرف کنیم.
همچنین رییس ســازمان مهندسی 
ساختمان استان اصفهان در این جلسه 
گفت: این نشســت با هدف افزایش 
تعامل بین سازمان های نظام مهندسی 
در استان برگزار شد و امیدواریم این 
کارگروه های مشترک در آینده تداوم 
داشته باشــد تا بتوانیم از تجربه های 

یکدیگر استفاده کنیم.
احمد بناکار افــزود: تعامل خوبی در 
دوره مدیریت شهری اصفهان با نظام 

مهندسی ساختمان اســتان شروع 
شده است و نخستین تفاهم نامه بین 
نظام مهندســی و شهرداری اصفهان 

امضا شد.
وی ادامــه داد: ایــن ســازمان 
تفاهم نامه هایی با بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان، شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان در زمینه ســاخت 
ساختمان های صنعتی، آتش نشانی 
اصفهان و اداره کل استاندارد و سازمان 

فنی و حرفه ای استان دارد.
بنــاکار گفــت: مقرر شــده اســت 
نشســت هایی با مســووالن سازمان 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان بمنظور کمک 
به حفظ آثــار تاریخــی و در زمینه 

نظارت و اجرا برگزار کنیم.
به اســتناد گزارش ایرنا نشست هم 
اندیشی رییسان ســازمان های نظام 
مهندسی ســاختمان، کشــاورزی، 
معدن و رایانه استان اصفهان یکشنبه 
شب با حضور سرپرست سازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور و شهردار 
اصفهان در باشگاه شماره ۲ شهرداری 

اصفهان برگزار شد.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
گفت: بطور متوســط ۴۵ درصد از درآمد هر خانوار 
ایرانی صرف تأمین مسکن می شود که این موضوع 
وظیفه اعضای نظام مهندسی ساختمان را برای نظارت 
هرچه بیشتر بر فرایند احداث ساختمان ها سنگین تر 

می کند.

06
مدیر شیالت استان اصفهان گفت: بیش از 5۰ میلیون قطعه بچه ماهی در 
حدود ۲۰ مرکز حد واسط و تبدیل تخم چشم زده در سال ۱4۰۰ تولید 
شده است. محمدرضا عباسی اظهار کرد: یکی از فعالیت های اقتصادی در 
بخش آبزی پروری، تولید بچه ماهی قزل آال در استان می باشد. بیش از 5۰ 
میلیون قطعه بچه ماهی در حدود ۲۰ مرکز حد واسط و تبدیل تخم چشم 
زده تولید شده است که از این میزان حدود ۲۰ میلیون قطعه در استان در 

مزارع پرورشی رهاسازی شده است.

 وی ادامه داد: حاصل این اقدام، تولید حدود 7۰۰۰ تن ماهی قزل آال بوده 
و مابقی بچه ماهی تولیدی به اســتان های همجوار همچون استان های 
چهار محال و بختیاری، فارس، کرمان و یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، 

خراسان و سایر استان ها منتقل شده است.
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان عنوان کرد: بچه ماهی تولیدی حاصل 
تبدیل تخم چشم زده ماهی بوده که یکی از مراحل نمو تخم ماهیان قزل آال 
می باشد، در این مرحله لکه های چشمی تخم ماهی ظاهر می شود و تنها در 

این مرحله است که امکان جابجایی تخم از مراکز تکثیر به مراکز حد واسط 
وجود دارد که 3۰ درصد از تخم چشم زده استفاده شده در این مراکز پس 

از مراکز تکثیر داخلی تأمین گردیده است.
وی تصریح کرد: امید است با گسترش مزارع تولید تخم چشم زده و افزایش 
ظرفیت مزارع موجود در آینده نزدیک از واردات این محصول بی نیاز شویم. 
در حال حاضر در مرکز تکثیر موجود در شهرستان فریدونشهر ساالنه بیش 

از 4۰ میلیون تخم چشم زده تمام ماده تولید می شود.

مدیر شیالت استان اصفهان خبر داد:

تولید 50 میلیون قطعه 
بچه ماهی قزل آال درسال 
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مدیــرکل میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان با اعتقاد بر 
اینکه سال هاست در اصفهان 
هر دستگاهی جزیره ای عمل 
می کننــد، گفــت: توجه به 
اقلیم از معماری کشور حذف 
شده است که باید این ضعف 

برطرف شود.
علیرضا ایزدی، در نشســت 
روســای  هم اندیشــی 
ســازمان های نظام مهندسی 
استان اصفهان در بخش های 
ساختمان، کشاورزی، معدن 
و رایانه، با اعتقاد بر اینکه برای 
رسیدن به توسعه، همه اهل 
سخن و فضل هستند، اظهار 
کرد: اصفهان یادگار 5۰۰ ساله 
نیست و قدمت تاریخی آن به 
حدی است که هر انسانی باید 
کاله از ســر بردارد و شواهد 
زیادی در این باره وجود دارد.

 وی با تاکید بــر اینکه برای 
رسیدن به توســعه پایدار سه 
اصل اهمیت دارد، گفت: اصل 
نخست همبســتگی است و 
نباید جزیــره ای عمل کنیم، 
اصل دوم پیوســتگی است، 
در حالی که سال هاســت در 
اصفهان هر دستگاهی همچون 
میراث فرهنگی، شهرداری و 
... جزیره ای عمل می کنند. از 
سوی دیگر اگر عشق نباشد، 
معنا و مفهوم ایران اســالمی 

تحقق نخواهد یافت.
به گزارش ایســنا، مدیرکل 
میــراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشــگری استان 
اصفهان، اظهار کــرد: انتظار 
مــی رود از جزیــره ای عمل 
کــردن در اصفهان دســت 
بکشــیم، محور توســعه باید 
همه جانبه باشــد و نباید تک 

بعدی دیده شود.
وی بــا تاکید بــر اینکه روند 
ســاخت و ســاز در اصفهان 
طی ســه دهــه اخیــر قابل 
دفاع نیســت، گفت: از منظر 
مهندسی متاســفانه عملکرد 
حوزه ساخت و ساز در اصفهان 
و دیگر مناطق ایــران، قابل 
دفاع نیســت و توجه به اقلیم 
از معمــاری کشــور حــذف 
شده است که باید این ضعف 

برطرف شود.
ایــزدی ادامــه داد: در حوزه 
نماهــای ســاختمانی نیز به 
بیراهه رفته ایم که این معضل 
نیز نیازمند بازنگری اســت و 
اصفهان بایــد الگویی جدی 
در این زمینه به تمام کشــور 

ارائه دهد.
وی تصریــح کــرد: اصفهان 
دارای شــخصیت اصلــی در 
کشور است و اگر حال اصفهان 
خوب باشــد، حال تمام ایران 

خوب است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان نیز در 
این نشست، با اشاره به اینکه 
بنیاد مسکن بخشی از ساخت 
و ساز کشور   و شهرها را تقبل 
کرده است، اظهار کرد: از سال 
۸4 تاکنون ساالنه ۲۰۰ هزار 
واحد مسکونی را در روستاها 
و شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفر 

ساخته ایم.
غالمحســین خانــی افزود: 
سهمیه اســتان اصفهان بین 
۸ تا ۱۰ هزار واحد مســکنی 
در روستاها و شــهرهای زیر 
۲۰ هــزار نفر بوده اســت که 
تاکنــون ســاخت 7۸ هزار 
واحد مســکونی پایان یافته 
و بازســازی و یــا بهســازی 
ســاختمان های از کار افتاده 
روســتایی را در دســتور کار 

داریم.

خبر ویژه
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اصفهان:
توجه به اقلیم از 

معماری کشور حذف 
شده است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: طراحی و تدوین زیست بوم اشــتغال کشور جزو چهار 

پروژه اصلی کشور و مورد تاکید رئیس جمهور است.
به گزارش ایرنا، »محمد چکشیان« در مراسم تودیع و معارفه 
مدیر کل اداره کار و تعاون و امور اجتماعی استان اصفهان اظهار 
داشت: مقرر بود که تعاون ۲5 درصد از اقتصاد کشور را محقق 
ســازد که در این راســتا باید فرهنگ تعاون و تسهیل گری در 

تعاون را شکل دهیم. 
وی توجه همزمان بــه حوزه های مختلــف اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی را یک ضرورت خواند و افــزود: مهم ترین موانع 
تولید فرهنگی است و در بسیاری از مواقع شغل است اما شاغل 
نیســت که باید بدرســتی فرهنگ کار و کار آفرینی، تعاون و 
مهارت آموزی را جا بیندازیم که در این عرصه با فنی و حرفه ای 

تفاهم نامه هایی منعقد شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خواستار نگاه مردمی سازی ادارات در قالب توجه ویژه مردم در 
خدمت و زمینه سازی، مانع زدایی و تســهیل گری برای نقش 
آفرینی بیشتر آنها شد و گفت: در دوره جدید وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی به وزارت مردم تبدیل شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به اینکه ۶۰ تا 7۰ میلیون نفر از مردم به انواع مختلف 
کارشــان با این وزارتخانه مرتبط اســت، ادامه داد: باید نقش 
 مردم در اداره امور و تحوالت آینده را در نظر بگیریم و به کمک

 بیایند.
وی خواستار مشــارکت حداکثری از تمام ظرفیت ها، شرکای 
اجتماعی، تشکل ها، مجموعه های مردمی و تمام دستگاه های 
حاکمیتی بــرای کمک و خدمت به مردم شــد و بــا تاکید بر 
اســتفاده از مدیران ضدفساد در سیســتم های دولتی، گفت: 
شرط مشــروعیت تمام مقامات جمهوری اســالمی طهارت 

اقتصادی است.
مدیر کل امور اســتان ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
در این مراسم به انتخاب و برگزیده شدن مدیر کل جدید از بین 
34۰ مدیر مختلف در سطح کشور اشــاره کرد و گفت: بالغ بر 
۸۰۰ نفر ساعت زمان برای بررسی برگزیده شدن فردی توانمند 

و انقالبی وقت گذاشته شد.
»حبیب اهلل جلیلــی« ادامه داد: در کمیتــه انتصابات بمنظور 
انتخاب مدیر کل جدید اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
دبیرخانه ای تشکیل و از مدیران مختلف خواستیم در صورت 
 توانمندی رزومه خود را ارســال کنند که 34۰ رزومه ارسال 

شد.
وی با بیان اینکه پذیرفتن هر مســئولیتی نه تســلیت دارد نه 
تبریک در عین اینکه شــامل هر دو می شــود، اظهار داشت: 
مدیران تمام رده های استان اصفهان بدانند برای جابجایی کوه 
مشکالت مردم باید پشــتوانه حق تعالی را داشته و تنها با نیت 

قربت اهلل کار کنند.
مدیر کل امور اســتان ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به اینکه مسئولیتی بر شما واگذار شده که باید به سر منزل 
مقصود رساند، اعالم کرد: هر مسئولیت یک امانت است که باید 
آن را بدرستی انجام داد. وی گفت: نقش اداره کل کار استان در 
حوزه های مختلف بی بدیل است و جامعه هدف بسیار مهمی را 
در اقتصاد دارد که شامل تعامل با کارفرمایان بعنوان مجاهدان 
جبهه اقتصادی بهنگام تحریــم و جامعه مهم کارگری بعنوان 
سربازان و مدافعان مظلوم در حوزه اقتصادی است که مهمترین 

وظیفه در این حوزه تنظیم روابط کار است.
به گزارش ایرنا، »میثم مداحی« بعنوان سرپرست جدید اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان معرفی و »کامران 

کالنی« مدیر کل سابق این اداره تودیع شد.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری نیز 
از دیگر سخنرانان این مراسم اظهار داشت: تعاون آنگونه که در 
قانون اساسی، اسناد باالدستی و سند چشم انداز و سیاست کلی 

دیده شده تاکنون به اجرا در نیامده است.
»مصطفی خضری« با بیان اینکه تعاونی ها می توانند سرمنشاء 
تحوالت بزرگ در کشور باشــند، ادامه داد: تعاونی ها و تعاون 
می تواند دغدغه رهبرمعظم انقــالب را در اقتصاد مقاومتی و 
اقتصاد مردمی محقق کند و شــاید هیچ ابزار و هیچ نهادی در 
کشور به اندازه تعاون این ظرفیت را ندارد که سرمایه های خرد 
مردم و توان و فکر آنها را در رشــد اقتصادی کشور ساماندهی 

کند.

گزارش روز

 معاون وزیر در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اداره کار و تعاون و امور اجتماعی استان اصفهان:

طراحی و تدوین زیست بوم اشتغال 
از پروژه های اصلی کشور است

اقتصاد استان

نشست هم اندیشی رییسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، معدن و رایانه استان اصفهان برگزارشد:

سازمان نظام مهندسی ساختمان بزرگترین سازمان غیر دولتی کشور

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: بیشــترین نارضایتی مردم از 
نبود قیمت یکسان در نانوایی هاست در حالی 
که قیمت نان باید در همه جای استان یکسان 
باشــد.امیررضا نقش، در کارگروه گندم، آرد 
و نان اســتان اصفهان اظهار داشت: نرخ های 
مختلف نان و احساس ناعدالتی، مردم استان را 
بیش از گرانی آن اذیت می کند.وی با بیان اینکه 
یک واحد نانوایی نمی تواند همزمان آزادپز و 
دولتی پز باشد، ادامه داد: مجوز دوگانه )دوبل( 
برای نانوایی ها وجود ندارد و در صورت مشاهده 
چنین موردی، تخلف نانوا، ُمحرز تلقی می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان اظهار داشــت: نصب تابلوی قیمت و 
مشخصات ُمتحدالشکل در نانوایی ها، نیازمند 

کار و تالش ویژه نظارتی مشترک است.
وی با بیان اینکه سه نوع آمار در زمینه وضعیت 
نصب تابلوی نانوایی ها در اســتان ارائه شده، 
اضافه کرد: بر اســاس آمار اتحادیــه نانوایان، 
تابلوی نرخ نان در ۹7 درصد، بر اســاس آمار 
ســازمان صمت در ۸۰ درصد و بر اساس آمار 
بازرســی اصناف در 55 درصد از نانوایی های 
استان نصب شده است.نقش با ابراز اطمینان 
از بروز مشکل در این زمینه خاطرنشان کرد: بر 
اساس گزارش بازرسی اصناف از مجموع ۹۰۰ 
بازرسی انجام شده در 55 درصد از نانوایی های 
استان، تابلوی مورد قبول و قابل دید نصب شده 

است.وی تاکید کرد: باید طرح ویژه ای در این 
زمینه داشته باشیم و همه به صورت مشترک، 
مشــکل تابلو و بحث قیمت نان را در استان 
حل کنیم.معاون هماهنگــی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان بیان کرد: تنوع طبخ ۱۱ 
نوع نان در نانوایی های اســتان، کار نظارت و 
بازرسی را مشکل می کند که رفع آن نیازمند 
بررسی های کارشناسی است.وی گفت: مردم 
بهترین ناظران محسوب می شوند لذا باید زمینه 
افزایش نظارت های مردمی را افزایش دهیم.

نقش با اشاره به اجرا شــدن قانون موسوم به 
انتزاع از اول دی در استان، این قانون مورد قبول 
دولت بوده و تنها در بحث آرد و نان در استان 
اصفهان اجرا نشده است.بر اساس قانون انتزاع، 
واگذاری تمام مسوولیت های نظارت و بازرسی 
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی از سازمان 
صمت به سازمان جهاد کشــاورزی از دی ماه 

امسال در کشور اجرایی شده است.
وی ادامه داد: نظر مســووالن استان این است 
که روند نظارت بر نحــوه فعالیت نانوایی ها تا 
پایان سال با مســوولیت سازمان صمت ادامه 
یابد و از ابتدای سال آینده این امر به سازمان 
جهاد کشاورزی واگذار شــود، البته این کار با 
تاکید وزارت صمت و جهاد کشاورزی در بیشتر 
استان ها انجام شده اســت و بر اساس دستور 
اعالم شده به استانداری، این کار باید تا قبل از 

پایان سال محقق شود.

در راستای توســعه فعالیت های تخصصی، 
ایجاد تعامل بین بخشــی و همچنین جلب 
همکاری دســتگاه های حمایتــی، تفاهم 
نامه همــکاری بیــن اداره کل زندان های 
استان اصفهان و اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان منعقد شد. مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان گفت: در راستای توسعه فعالیت های 
تخصصــی، ایجــاد تعامل بین بخشــی و 
همچنین جلــب همکاری دســتگاه های 
حمایتی تفاهــم نامه همــکاری بین اداره 
کل زندان های اســتان اصفهان و اداره کل 

بهزیستی استان اصفهان منعقد شد.
ولی اله نصر بیان داشــت: همکاری در ارائه 
خدمات حمایتی )مادی و معنوی( آموزشی، 
فرهنگــی و پیشــگیری و توانمندســازی 
زندانیــان و خانواده هــای ایشــان جهت 
پیشگیری و کاهش آســیب های اجتماعی 
موضوع مــورد گفت و گــوی در انعقاد این 

تفاهم نامه بود.
وی ادامــه داد: اجرای طرح هــای اورژانس 
اجتماعی )طرح مداخله در بحران، کاهش 
طــالق و …( در زندان های اســتان و ارائه 
خدمات از طریق اعزام موردی کارشناسان 
اورژانــس اجتماعــی، اطالع رســانی در 
خصوص برنامه ها و فعالیت های بهزیســتی 
در حوزه اورژانس اجتماعی از طریق نصب 
پوستر، توزیع جزوات آموزشــی مرتبط با 

موضوع آســیب های اجتماعی و چگونگی 
مهارت های زندگی، همکاری کارشناســان 
حوزه اورژانس اجتماعی و مددکاران حوزه 
توانبخشی جهت حضور در زندان به منظور 
آمــوزش خانواده های زندانیــان در زمینه 
آســیب های اجتماعی، پذیــرش زندانیان 
و خانواده های ایشــان جهت ارائه خدمات 
مشاوره ای، روانشــناختی و خدمات درمان 
اعتیاد با معرفــی زندان های اســتان. ارائه 
خدمات حمایتــی و کمک توانبخشــی به 
کــودکان و نوجوانان، زنان بدسرپرســت و 
بی سرپرست، سالمندان و معلولین زندانی و 
خانواده های آنان بخشی از تعهدات اداره کل 

بهزیستی استان بود.
این مقام مسئول افزود: در قبال این تعهدات، 
اداره کل زندان هــای اســتان اصفهان نیز 
تعهداتی را پذیرفت که از جمله آن می توان 
به؛ فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت 
بازدیــد از زندان ها توســط کارشناســان، 
مددکاران و پژوهشگران معرفی شده از سوی 
بهزیســتی به منظور انجام امور پژوهشی و 
انجام خدمات مددکاری و بررسی و پیگیری 
آسیب های اجتماعی، فراهم سازی همکاری 
در جهت تأمین امکانات و فضای مورد نیاز به 
منظور اجرای مطلوب برنامه های فرهنگی 
و پیشــگیری بهزیســتی برای زندانیان در 

زندان های استان اشاره کرد.

کارگروه گندم، آرد و نان استان اصفهان برگزار شد:

 بیشترین نارضایتی اصفهانی ها
 از چندگانگی قیمت نان

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل زندان های 
استان اصفهان و اداره کل بهزیستی استان



سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: اقتدار 
کشور در حل مشکالت صنعت رقم می خورد و در 
این راستا، توانمندی دانشــگاه صنعتی اصفهان 
پیش از این در همکاری با صنایع های تک کشور 
از جمله صنعت رادار، زیردریایی، نفت و اویونیک 

اثبات شده است.

حفظ اقتدار کشور در گرو حل مشکالت صنعت 
است

به گزارش فارس ســیدعلی محمد میرمحمدی 
میبدی، سرپرســت دانشــگاه صنعتی اصفهان 
در مراســم انعقاد تفاهم نامه همکاری با یکی از 

شرکت های صنعتی اصفهان با بیان اینکه اقتدار 
کشور در حل مشــکالت صنعت رقم می خورد، 
اظهار کرد: توانمندی دانشــگاه صنعتی اصفهان 
پیش از این در همکاری با صنایع های تک کشور 
از جمله صنعت رادار، زیردریایی، نفت و اویونیک 

اثبات شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بــرای همــکاری با این 
هولدینگ نیز ظرفیت های علمــی و تحقیقاتی 
گسترده ای در این دانشگاه وجود دارد؛ مفاد این 
تفاهم نامه برای انعقــاد قراردادهای خرد و کالن 
با دانشــکده مهندســی حمل و نقل، مهندسی 
شیمی، مهندســی مواد و سایر مراکز پژوهشی و 

دانشکده ها به طور جدی دنبال می شود.
گفتنی اســت با انعقاد این تفاهم نامــه، زمینه 
اســتفاده مطلوب از توانایی هــای علمی، فنی و 
تجهیزاتی این شرکت و دانشگاه صنعتی اصفهان 
در جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی، توسعه ای 

و کاربردی مورد نیاز فراهم می شود.
همچنین همکاری های تحقیقاتی و پژوهشی در 
زمینه های حمل ونقل ریلی و جاده ای، توســعه 
خطوط و تولید، توسعه فناوری نانو، توسعه رنگ 
و مواد شیمیایی، توسعه مواد نسوز، محیط زیست 
و مخاطرات محیط از دیگر زمینه های همکاری 

مشترک در قالب این تفاهم نامه است.

سرمایه گذاران 
معموالً در زمان 
بحران، بر روی 

سپرده گذاریهای امن 
مانند سپرده گذاری 

در بانک ها واوراق 
مشارکت که سود 

تضمین شده دارند، 
متمرکز می شوند. 

در کنار این سپرده 
گذاری ها، طال نیز 
به عنوان یکی از 
بهترین پناهگاه 
سرمایه گذاران 

محسوب می شود. 
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همچنین در حوزه مواد غذایی نیز یکی 
از بزرگ ترین صادرکننــدگان دنیا به 
حساب می آید. از سویی دیگر، اوکراین 
نیز نقش مهمی در اقتصاد انرژی دارد 
وحدود ۲۹ درصد از گنــدم جهان را 
تأمین می کنند. به این ترتیب در صورت 
تداوم حمله روسیه به اوکراین، می توان 
انتظار داشــت قیمــت جهانی نفت و 
غالت ودرپی آن نرخ تورم افزایش یابد و 
بسیاری از نقدینگی ها از بازارهای مالی 
و سهام خارج شده و به محل های امنی 
مانند سپرده های بانکی، اوراق مشارکت 

و حتی طال واردشوند.

    تأثیر جنگ برقیمت جهانی نفت 
و گاز

با توجــه به نقــش مهم روســیه در 
بازارانرژی، تــداوم این جنگ می تواند 
بازارهای جهانی نفت و گاز را به شدت 
تحت تأثیر قرار دهــد. در حال حاضر 
اروپا ۳۵ درصد از گاز طبیعی مورد نیاز 
خود را ازطریق روسیه تأمین می کند و 
تحریم های احتمالی روسیه می تواند 

باعث کاهش میزان صــادرات گاز این 
کشور به اروپای غربی و افزایش قیمت 
جهانی گاز شود. ازسویی دیگر قیمت 
جهانی نفت نیز کــه از مدت ها پیش و 
در پی احتمال بروز جنگ، رشد قیمتی 
تجربه کرده بود، به بــاالی 100 دالر 
در هر بشکه رســید و احتمال افزایش 
بیشــتر قیمت آن نیــز دور از انتظار 
نیســت. به طوریکه شــرکت جی پی 
مورگان برآورد کرده، رویارویی روسیه 
و اوکراین می تواند قیمت جهانی نفت 
خام را تا بشــکه ای 1۵0 دالر افزایش 
دهد. همچنین این شرکت پیش بینی 
کرده تولید ناخالص داخلی ساالنه در 
نیمه اول سال جاری در سطح جهان به 
۹ دهم درصد کاهش یابد و نرخ تورم با 

افزایش دوبرابری به ۷.۲ درصد برسد.

    اثر افزایــش قیمت جهانی نفت و 
کامودیتی ها بر سایر صنایع

کمترین تاثیری که جنــگ اوکراین و 
روســیه بر بازارهای مالی و بورس دارد، 
تأثیر روانی ایــن رویارویی اســت که 
می تواند به شــدت بازارهای مالی و از 
جمله بورس ایران را تحت تأثیر قراردهد. 
عالوه بر این، تغییرقیمت جهانی نفت 
بر صنایعی که از نفت و مشتقات نفتی 
تأمین انرژی می کنند مانند صنایع فلزی 
و سیمانی، تأثیر می گذارد و باعث افزایش 
هزینه های تولیدی آن ها می شود. طبیعی 
است درصورت عدم تغییر قیمت فروش 

محصوالت شــرکت های پتروشیمی، 
فوالدی، ســیمانی و سایر شرکت هایی 
که از مشتقالت نفتی استفاده می کنند، 
افزایش قیمت جهانی نفت موجب کاهش 
سودآوری آن ها می شود. بنابراین می توان 
انتظارداشت که در هفته جاری شوک 
قیمتی موقتی در برخی گروه ها مانند 

پتروشیمی ها داشته باشیم.
از ســویی دیگر، بــا آغازاین جنگ، 
قیمت هــای جهانــی کامودیتی ها 
از جملــه مــس و روی نیزافزایــش 
یافــت. موضوعــی کــه می توانــد 
سودآوری شــرکت های تولیدکننده 

ایــن کامودیتــی هــا وهمچنیــن 
پاالیشگاه های نفت به دلیل تخفیف و 
کرک اسپردی که می گیرند را با رشد 

خوبی روبروسازد.

    دالر در سراشیبی قیمت
در روز ۵ شــنبه و همزمــان با اعالم 
جنگ روسیه با اوکراین، قیمت دالر 
اندکی کاهــش یافت. ایــن موضوع 
می تواند درآمد شرکت های صادرات 
محور را علــی رغم افزایــش قیمت 
جهانی نفــت خــام و کامودیتی ها 

کاهش دهد.

    اختالل در بازارهای گندم و غالت
کشورهای روسیه، اوکراین، قزاقستان 
و رومانی، چهار کشور مهم صادرکننده 
غالت هستند که محصوالت خود را از 
طریق بنادر دریای سیاه صادر می کنند. 
طبیعی اســت رویارویــی نظامی بین 
روسیه و اوکراین می تواند باعث اختالل 
در روند تولید، عرضه و صادرات گندم از 
منطقه دریای سیاه شود و قیمت و نرخ 

تورم مواد غذایی را افزایش دهد.

    تأثیر جنگ بر بازار رمزارزها
 بازار رمزارزها نیــز از این رویارویی در 

امان نماند. پیش بینی می شــود بازار 
رمزارزها که در روز ۵ شنبه و با آغاز این 
رویارویی دچار نوسانات هیجانی شد و 
قیمت آن مقداری کاهش یافت، تغییر 
مســیر دهد و پس از مدتی، قیمت آن 
صعودی شــود چراکه به نظر می رسد 
نگاه مردم به رمزارزها مانند نگاه آنها به 

طال به عنوان دارایی امن است.

    تمرکز بر سرمایه گذاریهای امن
ســرمایه گذاران معمــوالً در زمــان 
بحران، بــر روی ســپرده گذاریهای 
امن مانند ســپرده گذاری در بانک ها 
واوراق مشارکت که سود تضمین شده 
دارند، متمرکز می شــوند. در کنار این 
ســپرده گذاری ها، طال نیز به عنوان 
یکی از بهترین پناهگاه سرمایه گذاران 
محسوب می شود. به طوری که در حال 
حاضر قیمت طال به باالترین قله قیمتی 
طی 1۳ ماه گذشته رسیده است. حتی 
تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه 
که باعث شددر بعداز ظهر روز ۵ شنبه 
قیمت جهانی طال به زیر سطح کلیدی 
1۹00 دالر در هر اونس ســقوط کند 
چند ساعت بیشــتر دوام نیاورد و در 
روز جمعه )دیــروز( دوباره قیمت طال 
افزایش یافت وبه باالی سطح کلیدی 
1۹00 دالر رسید که نشان می دهد در 
شرایط بحرانی طال در کنار سپرده های 
بانکی می تواند محل امنی برای سرمایه 

گذاری باشد.

 نبرد روسیه و اکراین بورس ها و بازارها را حیران کرد

جنگ های سرزمین شمالی آتش زیرخاکستر اقتصاد جهانی
رضا اخالق پور:   صبح روز 5 شنبه خبرحمله روسیه به 
اوکراین درصدر اخبار جهان قرار گرفت. این خبر فارغ از 
ابعاد مختلفی که می تواند داشته باشد، براقتصاد جهانی 
نیزتاثیرگذاراســت. چرا که روسیه یکی از بزرگ ترین 
صادرکنندگان انرژی به خصوص به کشورهای اروپایی 

است ومعادن بسیاری دارد. 

سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان:

حفظ اقتدار کشور 
در گرو حل مشکالت 

صنعت است

مدیرکل پســت اســتان اصفهان از 
کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان 
برای حضور در مســابقه بین المللی 
نامه نگاری ۲0۲۲ اتحادیه پســتی 

جهان دعوت کرد.
حمید باقری با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: مسابقه بین المللی نامه نگاری 
سال ۲0۲۲ اتحادیه پستی جهانی با 
موضوع »مکاتبه با یک نفر از مسئولین 
در این خصوص که چرا و چگونه باید 
در مورد بحران آب و هوا اقدام کند« 
برگزار می شود. این برنامه از ابتدای 
اسفندماه آغاز شده و آخرین مهلت 
ارسال آثار تا هشت فروردین 1۴01 
است.وی گفت: کودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان می توانند نامه ای به 
مسئوالن نوشته و در این نامه توضیح 
دهند که چــرا و چگونه باید در مورد 
بحران آب و هوا اقدام کنند. مدیرکل 
پست استان اصفهان افزود: نامه ها باید 
به صورت دست نویس، حداقل دارای 
۸00 کلمه باشد. همچنین درج آدرس 
گیرنده و فرســتنده، تاریخ و امضای 
پایانی، نام و نام خانوادگی و یک شماره 

تماس ضروری است.

مدیرکل پست استان اصفهان دعوت کرد:

نامه نگاری کودکان با 
مسئوالن در قالب یک 

مسابقه جهانی
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مریم یــادگاری:    رئیس ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری 
اصفهان در نشســت هم اندیشی برگزار 
کنندگان جشنواره شــهر من پیرامون 
ارتباط و اهمیت ادبیات کودک با زیست 
شهری و مدیریت شــهری گفت: مکانی 
برای ما قابل سکونت است که به آن حس 
تعلق داشته باشیم و این شعرها و داستان ها 
هستند که این حس را در شهروندان ایجاد 
می کنند.نشست بررسی جشنواره شعر 
و داستان »شــهر من« با حضور مدیران 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهان و کارشناسان حوزه 
شعر و داستان کودک برگزار شد.معاون 
فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در 
این نشست با بیان اینکه در گذشته تصور 
این بود که شــهرها را خیابان ها و خانه ها 
می سازند، اظهار داشــت: زمانی یادمان 
افتاد که آدم ها شهرها را می سازند اما در 
واقع فرهنگ و هنر به شهرها معنا می دهد 
و عامل تمایز یک شهر با شهر دیگر است.

وی با اشاره به شــعار »اصفهان من، شهر 
زندگی« ادامه داد: برای تحقق این شعار، 
فرهنگ و هنر که شامل شعر و داستان هم 
می شود باید در شهر پررنگ شود. از طرف 
دیگر اغلب بخشی از شهروندان شهر که 
همان کودکان هستند اصالً دیده نمی شوند 
و اینکه در جشنواره شعر و داستان شهر من 
برای این گروه از شهروندان برنامه ریزی 

شده، اقدام بسیار خوبی است.
شــاه مرادی با تأکید بر اینکه شهر باید 
انسان محور باشد، گفت: در این راستا باید 
خود شهروندان را خوب ببینیم؛ بنابراین به 
جز آموزش به آنها باید از شــهروندان هم 
بیاموزیم. باید بپذیریم کودکان شهروندانی 
هوشمند هستند که ایده های بسیار خوبی 

برای اداره شهر دارند.
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان شــهرداری ها را 
کنشگران اصلی حوزه فرهنگی در شهرها 
دانست و بیان کرد: شهرداری ها با سعی و 
خطا و تأمل در عملکرد خود به این نتیجه 
رسیدند که آموزش در حوزه فرهنگ باید 
متمرکز بر رده های سنی کودک و نوجوان 
باشد؛ بنابراین اگر 70 درصد سرمایه گذاری 
شــهرداری ها صرف این رده سنی شود، 
بی راه نخواهد بود.سعید امامی با تأکید بر 
عرضه محتوای تولیدشــده در جشنواره 
شعر و داستان شهر من به مخاطبان خود 
افزود: تا زمانی که این آثار به مخاطبان ارائه 
نشود اثرگذاری کاملی بر جامعه نخواهد 
داشت. این توزیع و عرضه محصول به جز 
کتاب می تواند با استفاده از سایر قالب های 

رسانه ای نیز انجام شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت سالروز تأسیس کمیته امداد امام )ره( مطرح کرد:

خروج ساالنه شش تا هشت هزار خانواده به علت توانمندی از پوشش حمایت

چهارمین جشن فیلم کوتاه اصفهان بهار ۱۴0۱ برگزار می شود. مجتبی اسپنانی، از اعضای شورای سیاست گذاری این رویداد با اعالم 
این خبر به ایسنا گفت: سه دوره این جشنواره درسال های گذشته دراصفهان برگزار شده و چهارمین دوره آن بهار ۱۴0۱ برگزار می شود. 
او ادامه داد: این جشن ویترینی از محصوالت فیلم کوتاه اصفهان در ســال ۱۴00 و ۱۴0۱ است که پس از داوری و انتخاب به نمایش 

درمی آیند و طی آن ارزیابی از فیلم کوتاه اصفهان، فعالیت ها و دستاوردهای آن انجام می شود.
 عضو شورای سیاست گذاری چهارمین جشن فیلم کوتاه اصفهان با بیان اینکه این جشن مخصوص شهر اصفهان نیست و استان اصفهان 
را شامل می شود، اظهار کرد: هنرمندان از تمامی شهرستان ها می توانند آثار خود را برای داوری در این جشن ارسال کنند. وی گفت: 
همچنین این آیین فرصت مغتنمی است تا عالقه مندان، تولیدکنندگان و مخاطبان فیلم کوتاه اصفهان تولیدات استان در سال گذشته 

را به تماشا بنشینند. 
اسپنانی با اشاره به انتشار فراخوان این جشنواره در صفحه پاتوق فیلم کوتاه اصفهان افزود: فخری هدایت، مجتبی اسپنانی، صادق داوری، 
محمد پسران رازق، سید مهدی سجادزاده، احمدرضا سیستان و امین قشقاییان اعضای شورای سیاست گذاری این دوره از جشن فیلم 

کوتاه اصفهان هستند که توسط سیدمحمد طباطبایی، دبیر چهارمین جشن فیلم کوتاه استان اصفهان معرفی شده اند.

ویترین تولیدات یک ساله اصفهان در جشن فیلم کوتاه
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 نشست هم اندیشی برگزار کنندگان 
جشنواره شهر من برگزارشد:

ایجاد حس تعلق به شهر در 
شهروندان با شعر و داستان

آزاده ســلیمان نژاد :   مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: 
ساالنه شش تا هشــت هزار خانواده به علت 
توانمنــدی در امور تحصیلی، معیشــتی، 
اشتغال و ازدواج از حمایت خارج می شوند 
و به علت مشکالت اقتصادی جامعه، ناگزیر 
هســتیم افراد جدید را تحت پوشــش قرار 

دهیم.
کریم زارع در نشست خبری با اصحاب رسانه 
که به مناسبت سالروز تأسیس کمیته امداد 
امام برگزارشــد، خاطر نشــان کرد: کمیته 
امداد نقشی در ایجاد فقر ندارد و تنها کمک 
می کند تبعات فقر را بــا انجام فعالیت های 
هدفمند کاهش دهد و تکیه اصلی این نهاد 

به مردم و نیکوکاران است.
وی افزود: با وجود اعتبارات دولتی با کمک 
خیران به کار خود ادامــه می دهیم. زارع با 
بیان اینکه در عملکرد ۱۱ ماهه کمیته امداد 
اصفهان ۱۵ هزار اشتغال ایجاد شده است، 
ادامه داد: نزدیک بــه ۵۴0 میلیارد تومان 
اعتبار اشتغال در سال جاری تخصیص یافته 
که تاکنون ۸۶ درصد این اعتبار جذب شده 
است و در مدت باقی مانده نیز تسهیالت الزم 
به درصد باقی مانده پرداخت می شــود. این 
مشاغل تا پنج سال پس از راه اندازی نظارت 
شده و در راستای امور گسترش و جلوگیری 
از رکود، حمایت و اقداماتی بــه آن ها ارائه 

می شود
به گفته این مقام مســئول کمیته امداد در 
شــهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر 
و روســتاها اقدامات خوبی داشته و نزدیک 

به ۱۸00 پروژه دارد. همچنین تاکنون ۶00 
باب منزل مسکونی به مددجویان ارائه شده 
و بیش از ۹۵ میلیارد تومان در سال جاری 
هزینه شده و ۲۶ میلیارد تومان نیز به عنوان 
تســهیالت به این خانواده ها پرداخت شده 
اســت. امیدواریم ۱۲00 واحــد نیمه کاره 

موجود هم تا نیمه اول سال ۱۴0۱ تکمیل 
شود.

مدیرکل کمیتــه امداد امــام خمینی )ره( 
استان اصفهان اضافه کرد: قیمت مسکن رو 
به افزایش است و تالش شده از طریق تأمین 
هزینه رهن و اجاره به مددجویان کمک شود؛ 

در همین راستا به هشت هزار و 700 نفر با 
هزینه بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان کمک شده 
که این مبلغ عالوه بر ارائه تسهیالت رهن به 

خانواده ها است.
در ادامــه زارع با بیان اینکــه تأمین هزینه 
درمان برای بیماران خاص دغدغه مضاعفی 

است، افزود: شــش هزار بیمار صعب العالج 
تحت پوشــش کمیته امداد هســتند که 
هزینه های بســیاری دارند. در سال جاری 
بیش از ۵0 میلیارد تومان هزینه بســتری، 
دارو و درمان این بیماران شــد و نسبت به 
سال های گذشته رشد بیش از ۱0 درصدی 

در تأمین هزینه هــای درمان صورت گرفته 
که به جهت کمک و اعتماد مردم به کمیته 

امداد بوده است.
وی در مورد دیگر اقدامــات این نهاد گفت: 
کمیته امداد به تأســیس مراکز نیکوکاری 
در محالت اقــدام کرد و در همین راســتا 
بیش از ۵00 مرکز نیکــوکاری در محالت 
استان تشــکیل شده اســت که این نهاد بر 
آن ها نظارت دارد. در برخی موارد نیز پرونده 
ســالمندان به این مراکز واگذار می شود، به 
گفته مدیر کل کمیته امداد اصفهان، استان 
اصفهان جزو پنج استان اول کشور در زمینه 

کمک های مردم است.
کریم زارع افزود: جشــن نیکوکاری در سه 
روز از دوازدهم تا چهاردهم اسفندماه برگزار 
می شــود. به همین مناســبت پایگاه هایی 
در میادین شــهر، نماز جمعه و مدارس برپا 
می شــود و در مدارس نیز زنگ احســان و 
نیکوکاری به صدا درمی آید. خیران و مردم 
نیکوکار می توانند بــرای تأمین هزینه های 
نوروز خانواده های نیازمند حتی به صورت 
غیرحضوری، کمک کننــد تا در کوتاه ترین 
زمان کمک های آن ها به دســت نیازمندان 
برســد.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان اصفهان با اشاره به امکان پرداخت 
صدقه از طریق بارکدخوان، گفت: پرداخت 
صدقه از طریق بارکدخوان به راحتی از طریق 
تلفن همراه قابل انجام اســت و در منازل و 
مکان های عمومی امــکان پرداخت صدقه 
وجود دارد که این امر به شفافیت و کاهش 

هزینه ها کمک می کند.

اخبار اصفهان :  شــورای مدیران کمیته 
امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان به 
مناسبت هفته احسان و نیکوکاری و سالروز 
تأســیس این نهاد با نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه اصفهان دیدار و گفتگو 
کردند.آیت اهلل سید یوسف طباطبائی نژاد 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
اصفهان ضمن تسلیت به مناسبت شهادت 
امام موسی کاظم )ع( با قدردانی از اقدامات 
مورد توجه کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در رفع نیازمندی هــای مددجویان اظهار 
داشت: در این ســالها که به دالیل مختلف 

فشار اقتصادی بر مردم تحمیل شده کارهای 
خدمت رسانی به خوبی رشد داشته است.

وی خدمت در کمیته امداد را که خدمت به 
خلق نیازمند است بسیار گرانقدر دانست، 
ادامــه داد: کارآفرینی بــرای خانواده های 
نیازمند، ایجاد مشاغل خانگی و کارگاه های 
گروهی به ویژه قالیبافی، نــه تنها درآمد 
خوبی برای این قشر فراهم می سازد بلکه 
در زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز مؤثر 
و می تواند از فســاد در جامعه جلوگیری 
کند. آیــت اهلل طباطبائی نژاد با اشــاره به 
اینکه کمیته امداد مورد اطمینان مردم و 

مورد توجه خیران است، افزود: رشد جذب 
مساعدتهای مردمی در کمک به محرومان و 
حضور خیران در کنار این نهاد مقدس برای 
رسیدگی به نیازمندان ارزشمند بوده و باید 
با حداکثر توان برای رفع محرومیت ها تالش 
کرد.در این دیدار کریم زارع مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان با 
ارائه گزارش کاملــی از مجموعه اقدامات 
انجام شده برای توانمندسازی خانواده های 
تحت پوشش بیان داشــت: درحال حاضر 
برای ۱۲0 هزار خانوار نیازمند با همراهی 
خیران نیک اندیش اقدامات خوبی در تمامی 
حوزه های معیشتی، اشــتغال، حمایت و 
سالمت، فرهنگی و ... انجام شده است. زارع 
همچنین به برگزاری جشن نیکوکاری در 
هفته احسان و نیکوکاری اشاره کرد و افزود: 
امسال از ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه برای برپایی ۴ 
هزار پایگاه در سطح استان، مدارس، مساجد، 
مراکز نیکوکاری، پایگاه های بســیج و نیز 
مصلی های نماز جمعه مطابق رنگ بندی 

ستاد کرونا برنامه ریزی شده است.

اخبار اصفهان :  محمدعلــی احمدی، 
فرماندار اصفهان در مراسم رونمایی از پوستر 
ششمین جشــنواره ملی هنری فانوس و 
تقدیر از افرادی که در روز ۲۵ آبان فعالیت 
داشتند، اظهار کرد: امروز بهترین الگو برای 
زندگی مان دفاع مقدس است، گاهی اوقات 
تنها از نظر مجاهدت مسلحانه به این موضوع 
نگاه می کنیم در صورتی کــه اوج اخالق، 
معنویت، ایثار، تالش و نشاط را در آن شاهد 
بودیم. وی تأکید کرد: در دوران دفاع مقدس 
به مدیریت جهادی در حد اعال عمل شد و 
فرهنگ سازی ارزشــمندی که در اثر رفتار 
انسان ها شــاهد بودیم ماندگار شد و برای 
مجاهدان دنیا نیز الگو شد. احمدی با بیان 
اینکه عمل به آیات قرآن و توجه به ســیره 
اهل بیت می تواند الگویی برای امروز باشد اما 
نیاز است این الگو معرفی شود، عنوان کرد: 
اصفهان به عنوان مهد حضور در دفاع مقدس 
معرفی نشده است، برای مثال اینکه زمانی 
که در یکی از روســتاها برای تشییع شهدا 
مردی حضور نداشته و همه در جبهه حضور 

داشتند موضوعی است که کم تر کسی در 
جریان آن است و تنها توسط شهید آوینی 
بیان شده است. فرماندار اصفهان با بیان اینکه 
نسبت به معرفی دوران پرافتخار اصفهان در 
دوران مقدس کارهای نکرده زیادی داریم و 
نیاز است به آن بپردازیم، یادآور شد: اگر ۲۵ 
آبان به عنوان روز شاخص معرفی می شود، 
پشــتوانه معنوی کالم امام )ره( و هزاران 
شهید را دارد اما نتوانستیم اصفهان را در این 
عرصه درست معرفی کنیم. وی با اشاره به 
اینکه شهدای شاخص اصفهان با ابزار هنر 
به درستی معرفی نشده اند، بیان داشت: اگر 

امروز قرار بر این است که جشنواره ملی در 
اصفهان برگزار شود یک فرصت است، اگر 
اصفهان مهد شجاعت، علم و فناوری است 
در کنار آن مهد هنر هم هست و نیاز است 
از طریق هنر شهدا را معرفی کنیم. احمدی 
خاطرنشان کرد: نیاز است معرفی ۲۵ آبان و 
افتخارات اصفهان در عرصه های مختلف با 
بهره گیری از هنر و هنرمندان در مهد هنر 
که اصفهان است صورت بگیرد و باید تمام 
ســازمان ها برای این مورد کمک کنند تا 
در این جشنواره رشــد مؤثر و چشمگیری 

را ببینیم.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان؛

گرانقدرترین خدمت، خدمت به نیازمندان است
فرماندار اصفهان:

معرفی ۲۵ آبان و افتخارات اصفهان از طریق هنر و هنرمندان
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