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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان دو شنبه| 16 اسفند 1400| 7  مارس  2022 |  4 شعبان  1443 | سال دوم| شماره 1012 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
اینکه اطالعات به چه شــکل تأمین 
شود، سازماندهی فعاالن اقتصادی 
کالن و خــرد چگونه انجام شــود، 
ارتباطات بــا داخل و خــارج نظام 
اقتصادی چگونه باشد و خروجی های 
این نظام با چه شــاخصی سنجیده 
شود، از مسائلی است که در مدیریت 

اقتصادی مدنظر است.
در ادبیات مدیریت، تعاریف متعددی 
برای این مفهوم ارائه شده است. با این 
حال بطور ســاده می توان گفت که 
مدیریت، تخصیص منابع یک سازمان 
اعم از سرمایه انسانی، مالی، تجهیزات 
و… به کارهــای متفــاوت جهت 
رسیدن به اهداف است. برنامه ریزی، 
ســازماندهی، رهبری، هماهنگی و 
کنترل، از وظایــف اصلی مدیریت 
در ادبیات علمی بیان می شــوند که 
عمده صاحبنظــران این حوزه روی 
آن اتفاق نظر دارند. با این تعاریف و 
وظایف مدیریــت، اقتصاد نیز از بعد 
کالن نیازمند مدیریت است؛ به این 
معنا که منابع اقتصادی اعم از پولی و 
غیرپولی و به ویژه سرمایه های انسانی، 
به مهم تریــن کارها تخصیص یافته 
تا اهداف نظام مدنظر برآورده شود. 
در واقع برنامه ریزی، ســازماندهی، 
رهبری، هماهنگی و کنترل اقتصاد، 
وظایفی هســتند کــه در مدیریت 
اقتصادی مطرح اســت و باید به آن 

پرداخت.
6 ادامه در صفحه 

5

مهرداد امین الرعایا
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

آنچه در مدیریت اقتصادی مدنظر است!

 کلیدهای 
مؤکد اقتصاد مقاومتی

Why Do You Feel Why Do You Feel 
Exhausted? Exhausted? 

1212 Reasons Reasons
 (Plus Solutions) (Plus Solutions)
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گفت و گوی مفصل با مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان درباره حال و هوای نوروز اصفهان تا رسالت حرفه ای سازمان:

کمپین »درخت بانی« را جایگزین »درخت کاری« می کنیم
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شهردار اصفهان در مراسم روز درختکاری: 

درختان سازگار با اقلیم اصفهان کاشته می شود

منا
ع:ای

منب
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مدیرشعب بانک ملی ورییس کمیسیون هماهنگی بانک های عامل اصفهان:

 زیرساخت  تأمین منابع مالی زنجیره تولید
 در اصفهان فراهم نیست

آنچه بد نیست در آستانه نوروز بدانید؛ 

 چند مزیت نگهداری از گیاه مار 
یا سانسوریا در خانه

معاون نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها:

جهاد تبیین، ُخنثی کننده توطئه دشمن بر روی 
افکار عمومی است

چهره  برتر چهره روز

استاندار اصفهان: مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
تعزیرات حکومتی نظارت بیشتری مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

بر قیمت های شب عید داشته باشد برپایی جشنواره مشاغل خانگی در 
استاندار اصفهان گفت: تعریزات حکومتی بازار گل و گیاه همدانیان

الزم است که با افزایش ساعت کار و نیروی 
انسانی نظارت بیشتری بر قیمت های شب 
عید مردم داشته باشد.سید رضا مرتضوی 
در نشست ستاد تنظیم بازار استان اصفهان 
با اشاره به دستور جلسات این ستاد اظهار 

داشت: ما درصدد هستیم ...

مریم یادگاری:   مدیرعامل ســازمان 
میادین میوه و تره بار و ســاماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان از برگزاری جشنواره 
مشاغل خانگی از پانزدهم تا پایان اسفندماه 
سال جاری در بازار مرکزی گل و گیاه اصفهان 

67واقع در خیابان همدانیان خبر داد. 

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

شهرداری مراجعه نمایند.
محمد مهدی فردوسی - شهردار گلدشت 12
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نوبت دوم آگهـی مزایـده )نوبت دوم(
 شهرداری داران براساس مصوبه شماره 402 مورخ 1400/07/14 شورای محترم اسالمی شهر داران در نظر دارد 
زیر زمین پاساژ تجاری شهرداری را از طریق مزایده با شرایط ذیل به افراد واجد شرایط به مدت یکسال شمسی اجاره دهد. 

1- قیمت پایه اجاره هر ماه 8.500.000 ریال می باشد.
2- پیشنهاد دهندگان بایستی معادل 5% اجاره یکسال را به حساب 141443118465121 نزد بانک سپه )انصار سابق( داران 

واریز و فیش را ضمیمه تقاضا نمایند. 
3- پیشنهاد دهندگان از تاریخ شنبه مورخ 1400/12/14 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/12/24 فرصت دارند 

پیشنهادات خود را در پاکت الک و مهر شده به دفتر حراست ارائه و رسید دریافت نمایند. 
4- پیشنهاد رسیده در ساعت 10 روز چهارشنبه 1400/12/25 با حضور اعضای کمیسیون باز و قرائت خواهد شد و کمیسیون 

در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار بوده و حق انتخاب دارد .
5- پیشنهاد دهندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. 

6- سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداری باقی و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک هفته 
خودداری نمود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم و سوم به همین صورت خواهد بود. 

7- با توجه به اینکه شهرداری بابت سر قفلی مبلغی دریافت نمی کند در پایان قرارداد نیز سرقفلی پرداخت نخواهد شد. 
8- برنده مزایده باید جهت تضمین پرداخت کرایه ضمانتنامه بانکی به مبلغ یک برابر مبلغ کل اجاره یکساله قرارداد شهرداری 

تحویل نماید. 
9- مستاجر باید یک فقره چک سفید امضا بابت تخلیه در هنگام عقد قرارداد تحویل حسابداری شهرداری نمایند.

10- در صورتی که مستاجر در کل مدت قرارداد از ادامه کار منصرف شود شهرداری اجاره یکسال قرارداد را دریافت می نماید. 
11- کسانی که در مزایده شرکت می کنند به هیچ عنوان نباید به شهرداری بدهکار باشند.

12- هزینه آگهی مزایده و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
13- شرکت کنندگان باید ذیل این برگه را به منزله قبولی کلیه شرایط آن مهر و امضا نمایند و ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند.

شهردار داران - حسن کامکار  شناسه: 1288128

آگهی مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نام روزنامه: اخبار  اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/16

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظــر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را 
مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مبلغ تضمین نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
)ریال(

400 - 4 – 318PAC 2.080.000.000جاریخرید پلی آلومینیوم کلراید  مایع

خرید  و نصب تجهیزات و اجرای سامانه کنترل و 319 – 4 - 400
پایش تاسیسات فاضالب شهرستان مبارکه  

جاری 
364.000.000اعتبارات فوالد

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/12/21

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/12/22
 محل دریافت اسناد: سایت اینترنتي شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WW.abfaesfahan.ir
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلي 388  (

hedieh@naslefarda.net
تلگرام: 09339872658

تلفن روابط عمومی: 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 ارســال 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.

 اخبار اصفهان / نگار خانی



مدیرکل بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی اصفهان گفت: ۲ هزار 
و ۹۶۰ واحد مســکن محرومان 
در ســال جاری به افراد نیازمند 
تحت پوشش نهادهای حمایتی و 
غیر مددجویان واجد شرایط در 

استان تحویل داده شد.
غالمحسین خانی افزود: ساخت 
سه هزار واحد مسکن محرومان 
در استان اصفهان از حدود یک 
سال گذشته در دستور کار قرار 
داشــت که ۲ هزار و ۹۶۰ واحد 
آن تحویل داده شد و چند واحد 
باقی مانده نیز در ماه های آینده 

تحویل می شود.

    اختصاص ۲۱۰ میلیارد تومان 
تســهیالت برای سه هزار واحد 

مسکونی
وی با بیان اینکه برای احداث سه 
هزار واحد مســکونی محرومان 
در اســتان، ۲۱۰ میلیارد تومان 
تسهیالت اختصاص یافته که ۹۰ 
میلیارد تومان آن بالعوض است، 
ادامه داد: این واحدهای مسکونی 
از مجموع ۱۲ هزار ســاختمان 
ناکارآمد روستایی که مالکان آنها 
از نظر معیشتی با مشکل مواجه 
بودند برای نوســازی و بهسازی 

انتخاب شد.

    هر واحد مسکونی ۵۰ میلیون 
تومان تسهیالت قرض الحسنه

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی اصفهان اظهار داشت: 
برای ساخت هر واحد مسکونی 
۵۰ میلیــون تومان تســهیالت 
قرض الحســنه با کارمــزد پنج 
درصــد و ۳۰ میلیــون تومان 
تســهیالت بالعوض از ســوی 
بنیاد مسکن استان و با همکاری 
بانک های عامل پرداخت شــده 

است.
وی خاطرنشان کرد: صدور پروانه 
ساخت، بیمه و انشــعابات آب، 
برق و گاز این واحدها با همکاری 
نهادهای مسوول بصورت رایگان 

انجام شده است.

    ارائه تســهیالت بهســازی 
مسکن روســتایی از سال ۷۴ 

شروع شد
خانــی بــا بیــان اینکــه اهم 
فعالیت هــای بنیاد مســکن در 
روســتاها انجام می شود، گفت: 
ارائه تسهیالت بهسازی مسکن 
روستایی از سال ۷۴ شروع شد و 
تا سال ۸۴ با شدت کمتری ادامه 
داشــت اما از آن زمان تا کنون 
تسهیالت سالیانه به ۲۰۰ هزار 
واحد مسکونی در روستاهای زیر 

۲۵ هزار نفر پرداخت می شود.
وی خاطرنشــان کرد: ســهمیه 
اســتان اصفهان هر ساله هشت 
تا ۱۰ هزار واحد مســکونی در 
روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار 
نفر بوده که تا کنون تحقق پیدا 

کرده است.
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان افزود: تا 
امروز برای حدود ۸۷ هزار واحد 
مســکونی پروانه ساخت صادر و 
برای نزدیک بــه ۷۸ هزار واحد 
مســکونی مجوز پایان ساخت 

ارائه شده است.
استان اصفهان دارای حدود ۱۱۰ 
شــهر و یکهزار و ۹۳۴ روستا و 
آبادی اســت که نزدیک به ۹۰۰ 
روستای استان اصفهان بیش از 

۲۰ خانوار دارد.

پژمان عقدک، در گفت و گو با ایرنا 
افزود: همه امکانات و زیرساخت های 
الزم برای واکسیناسیون کرونا مانند 
فضای فیزیکی، نیروی انسانی و سبد 
واکسن در اســتان فراهم است اما 
تاکنون خانواده ها مراجعه متناسب 
با این امکانات برای تزریق واکسن به 

کودکان خود نداشته اند.
پوشــش  بیان اینکــه  بــا  وی 
واکسیناسیون کرونا برای کودکان 
۵ تا ۸ ســال در اســتان اصفهان 
حدود ۳.۵ درصــد و برای کودکان 
۹ تا ۱۱ سال حدود ۱۰ درصد است، 
خاطرنشان کرد: اجباری برای تزریق 
واکسن کرونا به کودکان وجود ندارد 
اما بدون شک، تزریق آن در افزایش 
ایمنی در برابر بیماری کووید-۱۹ 

مؤثر است.
عقدک هشدار داد: این درد بزرگی 
است که کودکی بشدت به بیماری 
کووید-۱۹ مبتال شــود یا بر اثر آن 
فوت کند و والدینش بگویند امکان 
تزریق واکســن به فرزنــد خود را 

داشتند اما از آن استفاده نکردند.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشــاره به اینکه استقبال 

خانواده هــا برای تزریق واکســن 
کرونا به نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال در 
استان خوب است، افزود: تاکنون ۸۳ 
درصد از گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال 
در استان نوبت نخست و ۷۰ درصد 
نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت 

کرده اند.
وی میــزان پوشــش نوبت ســوم 
واکسیناســیون کرونا در استان را 
حدود ۳۵ درصد اعــالم و تصریح 
کرد: مراجعه مردم برای تزریق ُدز 
سوم نیز متناسب با انتظار و امکانات 

موجود نیست.
عقدک با اشــاره به اینکه مســائل 
مختلفی در ایــن زمینه تأثیر دارد، 
اضافه کرد: فضای مجازی و انتشار 
برخی مطالب بویژه در باره شــدت 
کمتر ســویه اُمیکرون در مقایسه 
با ســویه دلتا، در ایــن زمینه مؤثر 

بوده است.
وی همچنین با اشــاره بــه تغییر 
رنگ بندی همه گیری بیماری کرونا 
در اســتان گفت: از امروز کالنشهر 
اصفهان از وضعیت قرمز )بســیار 
پُرخطــر( خــارج و وارد وضعیت 
نارنجی )پُرخطر( شــد که نشــان 

دهنده بهبــود رنگ بندی و کاهش 
مراجعه بیماران ســرپایی و میزان 

بستری است.
عقدک اضافه کرد: اگر روند کاهشی 
مراجعه بیماران سرپایی و بستری 
در بیمارســتان ها بــه همین روال 
پیش رود تــا هفته آینــده تعداد 
بیشتری از شهرســتان های استان 

زرد یا نارنجی می شوند.
وی بــا بیان اینکــه در زمان حاضر 
با وجود کاهش میزان بســتری و 
بیمــاران ســرپایی با اعــداد قابل 
توجه مرگ و میر مواجهیم، اظهار 
امیدواری کرد که یــک تا ۲ هفته 
آینده، میزان مــرگ و میر نیز روند 

کاهشی پیدا کند.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 

اصفهان با اشاره به اینکه پیش بینی 
می شــود موج ششــم کرونــا در 
فروردین و اردیبهشــت سال آینده 
فروکش کنــد، اظهار داشــت: با 
توجه بــه روند همه گیــری کرونا، 
بعید نیســت در تیر و مرداد ســال 
آینده مــوج جدیدی ایجاد شــود 
امــا امیدواریم که ســویه جدید و 

ُکشنده تری شیوع نیابد.
وی در باره پایین بودن آمار بستری 
و مرگ و میر در موج ششم کرونا در 
مقایســه با موج پنجم خاطرنشان 
کرد: مسائلی مانند کمتر بودن شدت 
بیماری بر اثر ســویه امیکرون در 
مقایسه با سویه دلتا و واکسیناسیون 
مردم، در این زمینه مؤثر بوده است.

بر اساس آخرین آمار دانشگاه علوم 

پزشــکی اصفهان تاکنــون حدود 
۸۶ درصد جمعیت باالی ۱۲ سال 
اســتان نوبت نخســت، حدود ۷۶ 
درصد نوبت دوم و حدود ۳۵ درصد 
نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت 

کرده اند.
همچنیــن بــر اســاس آخریــن 
رنگ بنــدی همه گیــری بیماری 
کووید-۱۹، شهرستان های بُرخوار، 
خمینی شــهر و آران و بیدگل در 
وضعیــت زرد )خطر متوســط(، 
اردستان، اصفهان، خور و بیابانک، 
دهاقان، شــاهین شــهر و میمه، 
فالورجان، گلپایگان، نطنز، کاشان و 
لنجان در وضعیت نارنجی )پُر خطر( 
و سایر شهرستان ها در وضعیت قرمز 

)بسیار پُرخطر( قرار دارند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار داد:

مراجعه کودکان اصفهانی برای تزریق واکسن کرونا کمتر از حد انتظار
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: با وجود 
فراهم بودن امکانات الزم برای واکسیناســیون، مراجعه 
خانواده ها برای تزریق واکسن کرونا به کودکان ۵ تا ۱۱ سال در 

استان، کمتر از حد انتظار است.
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در شــــــهر 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان 
خبر داد:

تحویل ۲ هزار و ۹۶۰ 
واحد مسکن محرومان

آنچه بد نیست در آستانه نوروز بدانید؛ 

چند مزیت نگهداری از گیاه مار یا 
سانسوریا در خانه

پریسا جمدی :       بسیاری از گیاهان آپارتمانی برای زیبایی دکوراسیون 
در خانه استفاده می شوند، اما برخی از آنها دارای مزایای نیز هستند. گیاه 
سانسوریا یکی از این گیاهان آپارتمانی است که عالوه بر زیبایی، مزایایی 
برای تهویه و بهبود کیفیت هوا نیز دارد. برای آگاهی از مزایای گیاه سانسوریا 

و نحوه مراقبت از آن، با ما در این مقاله همراه باشید.

    گیاه سانسوریا چیست؟
گیاه آپارتمانی سانسوریا، بومی آسیا و آفریقا اســت. سانسوریا گیاهی با 
برگ های شمشیری شکل و همیشه سبز است که برگ های آن صاف رشد 
می کنند و شبیه برگ های مصنوعی هســتند. گیاه سانسوریا اغلب برای 
زیبایی دکور خانه استفاده می شود، زیرا عالوه بر جذابیت و زیبایی، مراقبت 

از آن نیز راحت است و نیاز به آب کمی دارد.
گیاه سانسوریا به ظاهر بی خطر به نظر می رسد اما در صورتی که خورده شود 
سمی است. برگ های سانسوریا حاوی سمی هستند که در صورت خورده 
شدن مقدار زیادی از آن، می توانند موجب تورم و بی حسی روی زبان شوند. 

بهتر است که این گیاه را دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار دهید.

    مزایای گیاه سانسوریا
گیاه سانســوریا، که به گیاه زبان مادر شــوهر نیز معروف است، یک گیاه 
گوشتی انعطاف پذیر اســت که می تواند هر جایی بین ۶ اینچ تا چند فوت 
رشد کند. این گیاه عالوه بر اینکه جای کمی را اشغال می کند، دارای مزایای 
آالینده های سمی را  زیر نیز هست: هوای داخل را تصفیه می کند. 
حذف می کند.ممکن است به افزایش سالمت روانی کمک کند.مراقبت از آن 
آسان است. در برابر آلرژی ها موثر است.طبق فنگ شویی، ممکن است انرژی 
فضا را افزایش دهد.می تواند تاثیر مثبتی بر بیماری های جزئی داشته باشد.

۱.هوای داخل خانه را تصفیه می کند، حتی شب ها : سانسوریا نیز مانند 
بقیه گیاهان آپارتمانی به تصفیه هوا کمک می کند، تنها نکته منحصر به فرد 
سانسوریا این است که این گیاه می تواند دی اکسید کربن )CO۲( را در شب 
به اکسیژن تبدیل کند. این ویژگی باعث شده که گیاه سانسوریا یک انتخاب 

عالی برای نگهداری در اتاق خواب باشد.
۲.آالینده های ســمی را از بین می برد : گیاه سانسوریا آالینده های سمی 
هوا را از بیــن می برد و به حــذف آالینده هایی که باعث ایجاد ســرطان 
می شوند کمک می کند. این آالینده های سرطان زا عبارتند از: CO۲ ، بنزن ، 
فرمالدهید ، زایلن ، تری کلرواتیلن و تولوئن . گیاه سانسوریا با توانایی جذب 
و حذف سموم مضر، می تواند به عنوان یک دفاع موثر در برابر آلرژی های 

هوایی عمل کنند.
۳.به تقویت سالمت روان کمک می کند : اگرچه تاثیر گیاهان بر سالمت 
روان هنوز نیاز به تحقیقات بیشتری دارد، اما طی یک تحقیق در سال ۲۰۱۸ 

، تاثیر مثبت گیاهان بر روان ثابت شده است.
۴.شــرایط نگهداری آن آسان اســت : یکی از دالیل محبوبیت این گیاه 

آپارتمانی، شرایط نگهداری آسان آن است.
۵.در برابر آلرژی موثر است : گیاه سانسوریا با آزاد کردن اکسیژن و اضافه 
کردن رطوبت به هوا، می توانند به کاهش محرک های آلرژی موجود در هوا 

مانند گرد و غبار کمک کند.
۶. تاثیر مثبتی بر بیماری های جزئی دارد : از جمله مزایای این گیاه برای 
عارضه های جســمی عبارتند از موارد زیر:به بهبودی زخم های پوستی و 
سوختگی ها کمک می کند.التهاب را کاهش می دهد.فشار خون را در حالت 
طبیعی حفظ می کند.به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند.سر درد 
را از بین می برد.می توانید شیره برگ این گیاه را روی زخم ها و سوختگی ها 
و التهابات پوستی قرار دهید.هنگام استفاده از این گیاه به منظور بهبودی، 
مراقب باشید. زیاده روی نکنید.برگ های این گیاه حاوی ماده سمی ساپونین 
هستند، و در صورت استفاده زیاد می توانند مضر باشند.قبل از استفاده از 
گیاه سانسوریا برای درمان هر گونه عالئم، با پزشک مشورت کنید. به هیچ 

وجه گیاه سانسوریا را نخورید.

    نگهداری از گیاه سانسوریا 
شاید یکی از دالیل مهم محبوبیت این گیاه شرایط نگهداری راحت آن است. 
سانسوریا گیاه مقاومی است و در شرایط نستبا خشک نیز دوام می آورد، و 

می توان آن را هم در داخل و هم در خارج از خانه نگهداری کرد.
شرایط نگهداری از این گیاه به شرح زیر است:نیازی به آبیاری زیاد ندارد. 
نباید به این گیاه زیاد آب داده شــود، چرا که آبیاری زیاد باعث پوسیدگی 

می شود. فقط زمانی گیاه را آبیاری کنید که خاک آن خیلی خشک باشد.
بهتر اســت که در مقابل نور غیرمستقیم خورشــید قرار بگیرد. این گیاه 
نیازی به نور مستقیم خورشید ندارد، همین که نور مستقیم دریافت کند 

کافی ست.

    روش تکثیر
 نه تنها نگهداری از این گیاه راحت است بلکه تکثیر آن نیز بسیار آسان است. 
یک برگ سالم را از پایین ترین قسمت گیاه به شکل V برش دهید. برگ را در 
یک لیوان آب تمیز بگذارید، آب باید کامل قسمت V شکل را بپوشاند.حدود 
۳ تا ۵ هفته بعد ریشه ها ظاهر می شوند، در این زمان می توانید برگ را درون 

خاک بکارید یا همانجا داخل آب نگهداری کنید.

Source: https://www.healthline.com/
health/benefits-of-snake-plant

دبیر کارگروه مدیریت پسماند
 استان اصفهان عنوان کرد:

یک هفته فرصت 
برای تعیین 

تکلیف پسماندهای 
عفونی

دبیر کارگروه مدیریت پسماند اســتان اصفهان گفت: به مدت یک 
هفته، بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی شهر اصفهان و شهرهای 
اقماری فرصت دارند تا قرارداد امحاء و دفع نهایی پسماندهای عفونی 
و تیز و برنده را با واحد پسماند سوز مستقر در استان اصفهان منعقد 
کنند. ایرج حشمتی در نشست تخصصی کارگروه مدیریت پسماند 
استان اصفهان که در محل استانداری برگزار شد، به آخرین وضعیت 
پسماندهای پزشکی استان اشاره کرد و اظهار داشت: وضعیت دفع 
پسماندهای پزشکی و عفونی در اصفهان نامناسب است و باید برای 
پسماندهای عفونی، تیز و برنده دراصفهان و لزوم امحاء آنها تصمیم 

گیری جدی شود.
وی افزود: به مدت یک هفته، بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی شهر 
اصفهان و شهرهای اقماری، فرصت دارند تا قرارداد امحاء و دفع نهایی 

پســماندهای عفونی و تیز و برنده را با واحد پسماند سوز مستقر در 
استان اصفهان منعقد کنند.

دبیر کارگروه مدیریت پسماند اســتان تصریح کرد: دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان باید ظرف شــش ماه آتی نسبت به تهیه و تأییدیه 
گزارش ارزیابی زیست محیطی واحد پسماند سوز پزشکی و احداث و 

راه اندازی آن واحد اقدام کند.
وی ادامه داد: آمار کل پسماندهای بی خطر شده بیمارستانها و بی 
خطر نشده مراکز سرپایی جمعاً ۱۷ هزار و ۱۷۱ کیلوگرم در روز است.

حشــمتی اضافه کرد: بیش از ۹ هزار و ۹۶۹ کیلوگــرم در روز این 
پسماندها شامل آمار پســماندهای عفونی و تیز و برنده تولیدی در 
بیمارستانهای شهر اصفهان اســت که باید فکری جدی برای امحا 

آنها شود.

وی بیان داشــت: ۲ هزار و ۱۵۳ کیلوگرم روزانه پسماندعفونی، تیز 
و برنده تولیدی در بیمارستان های شهرستان های اطراف به سایت 
سجزی منتقل می شــوند که این میزان شامل پســماندهای ۱۰ 

بیمارستان و سازمان انتقال خون است.
دبیر کارگروه مدیریت پسماند استان گفت: پسماندهای عفونی و تیز 
و برنده تولیدی در مراکز سرپایی اصفهان و شهرستانهای اطراف با 
حجم روزانه ۵ هزار و ۴۹ کیلوگرم به سایت سجزی منتقل می شوند.

جلسه تخصصی کارگروه مدیریت پسماند استان اصفهان با موضوع 
دفع نهایی پسماندهای پزشکی به ریاســت مهران زینلیان معان 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان و با حضور نمایندگان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شــهرداری اصفهان و سایر اعضاء 

برگزارشد.

 زندگی سالم 

عضو اتحادیه نانوایان شهرستان اصفهان:

متقاضیان احداث نانوایی آزادپز در اصفهان افزایش یافته است
انتشارات کتاب نیستان؛

قصاید والیی سروش اصفهانی منتشر شد
عضو اتحادیه نانوایان شهرستان اصفهان از افزایش متقاضیان نانوایی آزادپز در اصفهان خبر 

داد و گفت: باید این نانوایی ها ساماندهی شود.
فرید نقشــینه در جمع خبرنگاران با اشــاره به فعالیت یک هزار و ۵۰۰ نانوایی در استان 
اصفهان اظهار داشت: از این تعداد ۵۵ درصد از آرد یارانه یک و ۴۵ درصد نیز از آرد یارانه دو 

برای پخت نان استفاده می کنند.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه تنوع نان در اصفهان زیاد است و این امر مزیتی برای استان 
تلقی می شود، اضافه کرد: همچنین این اســتان به عنوان احیاگر نان های سبوس دار در 

کشور شناخته شده است.
عضو اتحادیه نانوایان استان اصفهان با اشاره اینکه طی دو سال گذشته قیمت نان بر اساس 
مصوبه کارگروه ویژه گندم و آرد و نان استان تعیین می شود، افزود: سعی بر این بوده است 

که قیمت ها عادالنه باشد تا نه شهروندان و نه نانوایان تحت فشار قرار گیرند.
وی با بیان اینکه ساماندهی وضعیت نانوایان و رفع مشــکالت بر سر راه سهمیه بندی آرد 
و احیای نان های ســنتی، بررســی روش های نوین و مفید و آموزش بهینه سازی چرخه 
تولید قوت غالب مردم از عمده وظایف اعضای هیئت مدیره اتحادیه نانوایان اســت، اضافه 
 کرد: این هیئت باید در هر دوره چهار ســاله ای که فعالیت دارد این موضوعات را رسیدگی 

کند.
نقشینه با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه نانوایان 
استان اصفهان با یک سال تأخیر برگزار خواهد شــد، گفت: امسال انتخابات با حضور ۲۵ 
داوطلب و در تاریخ ۲۳ اسفند ماه برگزار می شود که یک هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرکت در 
این انتخابات هستند و باید از ســاعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ برای مشارکت در این انتخابات 
حضور یابند.وی ادامه داد: از بین ۲۵ داوطلب هیئت مدیره، هفت نفر انتخاب و از بین چهار 
داوطلب بازرس اتحادیه، یک نفر تأیید خواهد شد، از سویی تنها کسانی حق رأی دارند که 

دارای پروانه کسب معتبر باشند.

دومین جلد از مجموعه شکوه شعر شــیعی با نام »قصاید والیی سروش اصفهانی« از سوی 
انتشارات کتاب نیســتان راهی بازار کتاب فروشی ها شــد. میرزا محمدعلی ملقب به خان و 
، شاعر قصیده سرای قرن  شمس الشعرا و متخلص به ســروش، فرزند قنبرعلی اصفهانی سدهٔ
سیزدهم هجری قمری در اصفهان به دنیا آمد. ســروش در ابتدای جوانی از زادگاه خود به 
اصفهان رفت و چندسال در سایه حمایت سید بیدآبادی، مجتهد و مدرس مشهور آن دوره 
زندگی کرد و اندکی خواندن و نوشتن آموخت. سپس در دوره ولیعهدی ناصرالدین شاه قاجار 
در تبریز به خدمت او راه یافت و با سرودن قصایدی در مدح ناصرالدین شاه به شهرت رسید 
و بعد از جلوس ناصرالدین شاه در تهران، ملک الشعرای دربار او شد.»شمس المناقب در مدح 
و منقبت پیامبر )ص( و خاندان نبوت«، »مثنوی روضه االنوار در ذکر واقعه کربال«، »دیوانی 
به نام زینه المدایح و قصاید«، »فتح نامه ها و مثنوی های اردیبهشــت نامه«، »ساقی نامه« و 
»الهی نامه« آثاری اســت که از میرزا محمدعلی ملقب به خان و شمس الشــعرا و متخلص 
به سروش بر جای مانده اســت.دیوان کامل سروش نخستین بار در ســال ۱۳۳۹ -۱۳۴۰ 
خورشیدی با مقدمه جالل همایی و به اهتمام محمدجعفر محجوب در دو جلد به چاپ رسید 
و اکنون دومین جلد از مجموعه شکوه شعر شیعی با عنوان »قصاید والیی سروش اصفهانی« 
و با مقدمه گزینش و شرح ابیات »مریم مرادی« از سوی انتشارات کتاب نیستان روانه بازار نشر 
شد.آنچه در مجموعه »قصاید والیی سروش اصفهانی« به کوشش مریم مرادی شرح و تحلیل 
شده، قصایدی است که در شمس المناقب سروش، در مدح حضرت رسول )ص( و اهل بیت 
اطهار )ع( سروده شده است. این شرح با رویکردی ادبی و روایی تبیین شده است و در شرح 
ابیات، عالوه بر توضیح دشواری ها، سعی بر آن بوده که منشأ دینی تفکر شاعر نیز شناسایی 
شود تا معلوم شود کدام مضمون ساخته خود سروش بوده و کدام مضمون ازمأثورات و روایات 
به شعرراه یافته است. نتیجه به دســت آمده حاکی ازآن است که مهم ترین وجوه تفکر دینی 
شــاعر تصاویری بوده که از معصومین، باالخص حضرت امیرالمؤمنین )ع( و جایگاه امام در 

نظام خلقت، عرضه شده است.

معاون منابع انســانی نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری در 
دانشگاه های کشور گفت: رهبر معظم انقالب، جهاد تبیین را 
بمنظور ُخنثی کردن توطئه دشمنان برای تاثیرگذاری در افکار 

عمومی مطرح کردند.
حجت االسالم ســیدمهدی میراحمدی، روز شنبه در دومین 
جلسه آموزشی تخصصی جهاد تبیین با عنوان »نقش اساتید 
دانشــگاه در جهاد تبیین از دیدگاه رهبــر معظم انقالب« در 
سازمان بسیج اساتید اصفهان افزود: همانطور که رهبر معظم 
انقالب فرمودند سخت تر از تحریم، تحریف واقعیت هاست که 
دشــمن اکنون بر موضوع دوم تمرکز بیشتری کرده است و به 
همین دلیل روشنگری و تبیین حقایق نیاز به حرکت جهادی 

دارد.
وی با اشاره به تاکید رهبر انقالب که باید از همه امکانات برای 
تبیین استفاده شود، گفت: بر این اساس برای نصرت دین خدا، 
مبارزه با دشمن و تبیین آرمان های جمهوری اسالمی که ارزش 
دینی بر آن حاکم است باید در میدان از مبارزه قدمی، قلمی، 

مالی، تبلیغی و موارد دیگر استفاده شود.
معاون منابع انســانی نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری در 
دانشــگاه های کشــور افزود: اکنون در عرصه جهاد تبیین از 
روش های ُشبهه افکنی شامل شــایعه پراکنی، کارشکنی در 
برنامه و ایجاد ناامیدی استفاده می شــود که برای این منظور 

رسانه مهمترین ابزار دشمن است.
وی خاطرنشان کرد: در این میان، باید کمبودها و خالءها پُر شود 
و بر این اساس باید دید دشمن کجا و چه مسائلی را نشانه گرفته 

است تا برای همان موضوعات نیز برنامه ریزی صورت گیرد.
حجت االســالم میراحمدی افــزود: در جهاد تبییــن باید به 
موضوع ها با دید کالن نگریسته ولی در مقابل، بصورت جزیی 
عمل شود و این کار را باید از مجموعه های کوچک در خانواده 

و دانشگاه آغاز کنیم.
وی تاکید کرد: در جهاد تبیین با تاکید بر نهضت روشــنگری 
اخالقی، از دشنام، فریب و تهمت و دروغ باید دوری و حقایق با 
منطق، عقالنیت و عواطف انسانی بیان شود زیرا این مهم مورد 

تاکید رهبر معظم انقالب است.
معاون منابع انســانی نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری در 
دانشــگاه ها افزود: نام هر حرکت ارزشــمند و تالش و مبارزه 
مســتمر که همه جانبه، هدفدار و با نیت خنثی کردن و عقیم 

کردن تالش خصم آلود دشمن باشد، جهاد است.
وی یادآور شد: در شرایطی که دشــمن بدنبال تغییر باورها، 
اعتقادات و افکار است توجه به این موضوع ضروریست زیرا اگر 
باور افراد تغییر کرد رفتار نیز بر اساس افکار و باور جدید تغییر 

خواهد کرد.
دومین جلسه آموزشی تخصصی جهاد تبیین با عنوان »نقش 
اساتید دانشگاه در جهاد تبیین از دیدگاه رهبر معظم انقالب« 
به همت فرماندهان جنگ نرم نهضت استادی بسیج اصفهان در 

سازمان بسیج اساتید این استان برگزار شد.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقالب اســالمی در سالروز بیعت 
تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی )ره( در ۱۹ بهمن 
۱۳۵۷، در دیدار جمعــی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند 
هوایی ارتش، آن بیعت شگفتی ساز را یک نقطه عطف خواندند و 
با تأکید براینکه عامل ماندگاری، استمرار و اثرگذاری آن حرکت 
بزرگ و تاریخساز یک کار رسانه ای و روایت صحیح آن ماجرا بر 
اساس یک قاب هنرمندانه بوده است، گفتند: امروز نیز مقابله با 
تهاجم دشمن برای تحریف واقعیت ها، دستاوردها، پیشرفت ها 
و اقدامات حماسه آمیز نظام اسالمی نیازمند یک حرکت دفاعی 
و تهاجم ترکیبــی با محوریت فریضه فــوری و قطعی »جهاد 

تبیین« است.

معاون نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها:

جهاد تبیین، ُخنثی کننده توطئه 
دشمن بر روی افکار عمومی است

خبر روز
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مدیـر امـور آبفـای اردسـتان از نصـب و تجهیـز 3 بـاب مخـزن جدیـد آب بـه منظـور 
آبرسـانی پایـدار بـه روسـتاهای سـفیده، مزدآباد و میشـاب بـا ظرفیـت 500 متر مکعب 
خبر داد. رضا دهقانی به کمبود آبدهی چاه های روسـتاهای سـفیده، مزد آباد و میشـاب 
بـه ویـژه در فصـول گرم سـال اشـاره و بیـان کرد: بـه منظور رفع مشـکل کمبـود آب و 
حـذف آبرسـانی سـیار، دو بـاب مخـزن پیـش سـاخته 200 متـر مکعبـی در روسـتاهای 
سـفیده و مزدآبـاد و یـک مخـزن پیـش سـاخته 100 متـر مکعبـی در روسـتای میشـاب 

نصـب و تجهیز شـد.
وی هزینـه خریـد و نصـب این سـه مخـزن پلی اتیلنـی را 12 میلیـارد ریال اعـام کرد و 
گفـت: ایـن مبلغ از سـوی کمیتـه برنامه ریـزی، فرمانداری و خیران شهرسـتان اردسـتان 

تأمین شـده است.
مدیـر آبفـای اردسـتان افـزود: جمعیـت شهرسـتان اردسـتان 43 هـزار نفـر اسـت که 28 
هـزار نفـر در شـهرها و 15 هـزار نفـر در روسـتاها سـکونت دارنـد. ایـن در حالی اسـت 
کـه جمعیـت شهرسـتان اردسـتان در ایـام تعطیـل بـا ورود گردشـگران به 60 هـزار نفر 

نیـز می رسـد.
دهقانی خاطرنشـان کرد: در حال حاضر سـه شهر اردسـتان، مهاباد و زواره و 152 روستا 
تحت پوشـش خدمات آبفای اردسـتان هسـتند که آب مورد نیاز سـاکنان 107 روسـتا 

بـه صـورت پایدار و 45 روسـتا به صورت سـیار تأمین می شـود.

به مناسبت روز ملی بهداشت محیط عنوان شد:

 انجام 80 هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی
و واحدهای صنفی در منطقه کاشان

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

کشف زمین خواری 9 میلیارد ریالی در گلپایگان

فرماندار تیران و کرون خبر داد:

افتتاح نمایشگاه بهاره در رضوانشهر
رئیس اداره ورزش و جوانان تیران و کرون:

 برنامه های فرهنگی، هنری و امیدآفرین
در هفته جوان اجرا می شود

مدیر کمیته امداد تیران و کرون:

شش مرکز نیکوکاری در این شهرستان 
راه اندازی شده است

جانشـین فرمانـده انتظامی اسـتان اصفهان از 
کشـف زمین خـواری بـه ارزش 9 میلیـارد 
و 366 میلیـون ریـال در بخـش کوچـری 
شهرسـتان گلپایـگان خبـر داد. محمدرضـا 
هاشـمی فر، جانشـین فرمانده انتظامی استان 
دریافـت  پـی  در  اظهارداشـت:  اصفهـان 
اخبـاری مبنی بر تصرف غیرقانونی بخشـی 
از زمین هـای زراعـی در منطقـه تفریحـی 
فـردی،  توسـط  کوچـری  گردشـگری 
بررسـی موضـوع در دسـتور کار مأمـوران 
پلیـس امنیت اقتصادی شهرسـتان گلپایگان 

قـرار گرفـت.
وی افزود: پس از بررسـی های الزم توسـط 
کارشناسـان محیط زیست و مأموران پلیس 
اقتصـادی شهرسـتان گلپایـگان، مشـخص 
شـد 65 هـزار متـر از زمین هـای زراعـی بـه 

صـورت غیرقانونـی تصرف شـده اند.
هاشـمی فر بـا بیـان اینکـه ارزش زمین هـای 
تصـرف شـده توسـط کارشناسـان مربوطـه 
9 میلیـارد و 366 میلیـون ریـال اعـام شـده 
رابطـه  ایـن  در  نفـر  یـک  گفـت:  اسـت، 
دسـتگیر شـد و پـس از تشـکیل پرونـده، 
مراجـع  بـه  قانونـی  اقدامـات  بـرای  متهـم 

قضایـی تحویـل داده شـد.
جانشـین فرمانـده انتظامی اسـتان اصفهان با 
اشـاره بـه عـزم جـدی پلیـس در برخـورد با 
زمین خـواری و هـر گونـه جـرم اقتصـادی 
از شـهروندان خواسـت، هرگونـه اخبـار و 
از طریـق  ایـن خصـوص را  اطاعـات در 
تمـاس بـا مرکـز فوریت هـای پلیسـی 110 
اطـاع دهنـد تـا اقدامـات قانونـی در اسـرع 

وقـت انجام شـود.

در  کـرون  و  تیـران  فرمانـدار 
آییـن افتتاحیـه نمایشـگاه بهـاره 
داشـت:  اظهـار  رضوانشـهر 
عـاوه  فصلـی  نمایشـگاه های 
عرضـه  در  بـازار  تنظیـم  بـر 
محصـوالت محلـی و توجـه بـه 
دارد. نقـش  داخلـی  تولیـدات 

افـزود:  محمدی کیـا  علـی 
گفتمـان و فرهنـگ اسـتفاده از 
تولیـدات محلـی و ایرانـی برای 
ایجـاد  و  تولیـد  اشـتغال، رونـق 
کـه  اسـت  الزم  افـزوده  ارزش 
در ایـن مسـیر توجـه بـه کیفیت 
در  زیـادی  اهمیـت  تولیـد 
دارد. عمومـی  اقبـال  افزایـش 

وی بـه رعایـت اصناف و دوری 
از گرانفروشـی نیـز تاکیـد کرد 
حـال  رعایـت  یادآورشـد:  و 
در  بازاریـان  بـرای  مشـتری 
بـه  اقتصـادی  سـخت  شـرایط 
کاهش مشـکات مـردم کمک 
تقویـت  زمینـه  و  خواهـد کـرد 
بازارهـای محلـی را نیـز همـوار 

می سـازد.

رئیس اداره ورزش و جوانان تیران و کرون به 
برنامه های هفته جوان در این شهرستان اشاره 
کرد و گفت: برگزاری همایش شعر و سرود 
شهید، تجلیل از جوانان فعال اجتماعی، تور 
و  تخصصی  نشست های  سواری،  دوچرخه 
معرفی جوانان توانمند و کارآفرین از جمله 
جمعیت  مرادی  مهدی  است.  برنامه ها  این 
جوان این خطه را بیش از 20 هزار نفر اعام 
کرد و گفت: 10 سازمان مردم نهاد جوانان 
فرهنگی،  حوزه های  در  شهرستان  این  در 
گردشگری، عام المنفعه، علمی و پژوهشی 
جوانان  مشارکت  زمینه  و  شده  اندازی  راه 

را فراهم کرده است. وی با بیان اینکه سرانه 
است،  محدود  کرون  و  تیران  در  فراغتی 
خاطرنشان کرد: راه اندازی خانه جوان یکی 
از دغدغه های این قشر به جهت نبود مکان 
در برگزاری نشست، فعالیت های فرهنگی و 
فراغتی و پاتوقی برای آنان است. رئیس اداره 
ورزش و جوانان تیران و کرون اضافه کرد: 
زمین این مرکز تملک شده و در انتظار تأمین 
اعتبار از سوی وزارت ورزش و جوانان است. 
تیران و کرون با بیش از 72 هزار نفر در غرب 
اصفهان دارای سه شهر و بیش از 40 روستا و 

آبادی است.

مدیر کمیته امداد تیران و کرون در آیین زنگ احسان و نیکوکاری در 
مدرسه آزادی تیران با بیان اینکه شش مرکز نیکوکاری در این شهرستان 
راه اندازی شده است، گفت: یکی از این نهادهای مدنی حمایتی در 
اداره آموزش و پرورش و برای جلب مشارکت خیرین و دانش آموزان 

برای نیازمندان بوده است.
مهدی شیرازی افزود: این مراکز به کمک مردم و معتمدین در جلب 
حمایت و کمک به نیازمندان مدیریت می شود که عملکرد شفاف آنان 

اعتماد عمومی را جلب کرده است.
در  مردمی  آوری کمک های  پایگاه جمع  سه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مصلی ها، سطح شهر و بیش از یکصد پایگاه در مدارس برای جمع 
آوری کمک های مردمی در یک هفته گذشته ایجاد شده، خاطرنشان 
کرد: 800 دانش آموز نیازمند در این خطه تحت پوشش کمیته امداد 
هستند که نیازهای تحصیلی و شب عید آنان باید توسط کمیته امداد با 

کمک خیرین تأمین شود.

معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان، از انجـام بیـش از 80 هـزار 
بازدیـد از مراکـز تهیـه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومـی و واحدهای صنفی 
بـه همت بازرسـان بهداشـت محیـط در شهرسـتان های کاشـان و آران و بیدگل 

داد. خبر 
 دکتـر مهـدی دالوری بـه مناسـبت روز ملـی بهداشـت محیـط، گفـت: در این 
راسـتا حـدود 11 هـزار بازدیـد از مراکـز تهیـه و توزیـع مـواد غذایـی و اماکـن 
عمومی و 69 بازدید از واحدهای صنفی در دو شهرسـتان صورت گرفته اسـت.

وی، بـا اشـاره بـه صـدور 37142 اخطاریـه توسـط بازرسـان بهداشـت محیط به 
واحدهـای صنفـی و صنعتی متخلف و ناقضین پروتکل های بهداشـتی در سـال 
جـاری، افـزود: از ایـن تعـداد اخطاریـه، 33704 مـورد در شهرسـتان کاشـان و 

3438 مـورد در شهرسـتان آران و بیـدگل صادر شـده اسـت.
دکتـر دالوری، بـا بیان اینکه 346 واحدهای صنفی و صنعتی متخلف و ناقضین 
پروتکل های بهداشـتی در دو شهرسـتان از ابتدای سـال تاکنون پلمپ شـده اند، 
یـادآور شـد: از ایـن تعـداد 285 مورد در کاشـان و 61 مورد در شهرسـتان آران 

و بیدگل بوده اسـت.

عضـو هیـات علمی دانشـگاه ادامـه داد: واحدهـای صنفی و صنعتـی متخلف و 
ناقضیـن پروتکل هـای بهداشـتی در شهرسـتان کاشـان 139 مـورد و شهرسـتان 
آران و بیـدگل 19 مـورد در سـال جـاری نیز بـه مراجع قضایی معرفی شـده اند.

معاون بهداشـت دانشـگاه اظهار داشت: از ابتدای سـال تاکنون از شکایات ثبت 
شـده در سـامانه 190، از مراکـز تهیـه و توزیـع مـواد غذایـی و اماکـن عمومـی، 
585 مورد در شهرسـتان کاشـان و 63 مورد در شهرسـتان آران و بیدگل توسـط 

کارشناسـان بهداشـت محیطی مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
وی گفـت: در سـال جـاری از کلیـه شـبکه های آبرسـانی مناطـق شـهری و 
روسـتایی تحت پوشـش دانشـگاه حدود 45942 مورد کلرسنجی و 2164 مورد 
نمونه برداری میکروبی آب به منظور تعیین سـامت آب نیز انجام شـده اسـت.

دکتـر دالوری، ضمـن تبریـک روز ملی بهداشـت محیـط و تقدیـر از زحمات 
فعـاالن ایـن عرصه افزود: بازرسـان بهداشـت محیط در مجموعه تحت پوشـش 
دانشـگاه از زمان شـیوع ویروس منحوس و مهاجم کرونا در کنار سـایر مدافعان 
سـامت شـبانه روز در جهـت ارتقـاء ارائـه خدمـات سـامت به مـردم عزیز در 

بوده اند. تـاش 

نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس مطرح کرد؛

حذف آبرسانی با تانکر و تکمیل مجتمع آبرسانی روستاهای نائین
نماینـده مـردم نائین، خـور و بیابانـک در مجلس گفت: 
تأمین آب شـرب و آبرسـانی با تانکر یکی از مشـکات 
زیرسـاختی شهرسـتان نائیـن اسـت کـه ایجـاد مجتمـع 
آبرسـانی بـه روسـتاها در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.

الهـام آزاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهـر بـا اشـاره 
بـه پیگیری هـای متعـدد در زمینـه تکمیـل آبرسـانی بـه 
روسـتاها و دهسـتان های الی سـیاه و بهارستان شهرستان 
نائیـن اظهـار داشـت: از آنجا که یکی از مشـکات مهم 
و زیرسـاختی روسـتاهای نائیـن تأمیـن آب شـرب مردم 
اسـت، در جهـت حـذف آبرسـانی بـا تانکـر در سـطح 
شهرسـتان، تکمیل مجتمع آبرسانی روستاهای بهارستان 

و الی سـیاه در دسـتور کار اینجانـب قـرار گرفـت.
وی افـزود: بـه منظـور تسـریع در تکمیـل ایـن پـروژه 
پیگیری هـای متعددی در سـطح ملی انجام شـد و جهت 
تأمیـن بودجـه، جلسـات متعددی بـا قرارگاه امام حسـن 
مجتبـی )ع( و سـازمان برنامـه بودجـه برگـزار و تاکیـد 
شـد کـه هرچـه سـریع تر مجتمـع آبرسـانی روسـتاهای 

شهرسـتان نائیـن احداث شـود.
مجلـس  در  بیابانـک  و  خـور  نائیـن،  مـردم  نماینـده 
پیگیری هـای  بـا  شـورای اسـامی خاطـر نشـان کـرد: 
صـورت گرفتـه و بازدیـد میدانـی دکتر همـت از منطقه 
و بـا مسـاعدت قـرارگاه محرومیـت زدایـی کشـور بـه 

فرماندهی برادر سـردار حزنی و بسـیج سـازندگی استان 
و مدیرعامل محترم آبفای اسـتان اجرای پروژه به بسـیج 
سـازندگی محـول شـد و ان شـاءاهلل پـروژه آغـاز بـه کار 

کـرده و عملیاتـی شـود.
وی تصریـح کـرد: در این پروژه در فاز اول 23 روسـتای 
شهرسـتان نائیـن بـه آب پایـدار متصـل می شـوند کـه 
باعـث حـذف 60  و  شـده  هزینـه  میلیـارد  حـدود 18 
تانکـر در سـطح شهرسـتان  بـا  درصـدی آب رسـانی 
می شـود و انتظـار مـی رود بـا همـکاری خـوب بسـیج 
سـازندگی و آبفـا مـردم بتوانند بـه زودی از بـرکات این 
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شهرستان

 با هدف تأمین کمبود آب شرب و حذف آبرسانی سیار
صورت گرفت؛

 نصب و تجهیز 3 مخزن جدید آب
در 3 روستای شهرستان اردستان

گفت و گو

اسـت  معتقـد  اصفهـان  دانشـگاه  اسـتاد  یـک 
مجموعـه ای از عوامـل مدیریتـی، رشـد جمعیت، 
تفکـر خودکفایـی افراطـی، صنایـع آب بـرو ... از 
عوامل مهم خشـکی زاینده رود اسـت. محمدعلی 
بصیـری در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا دربـاره علـل 
بحـران آب در فـات مرکزی ایـران، اظهار کرد: 
بحـران آب در فـات مرکزی ایران و بـه ویژه در 
زاینـده رود ریشـه و علـل بلنـد مـدت و میان مدت 
دارد و حـل کـردن ایـن بحـران کار کـردن بـر 
روی ایـن مـوارد خواهد بود. یکـی از علل بحران 
فعلـی آب در فـات مرکـزی ایـران که البتـه دنیا 
هـم بـا آن درگیـر اسـت تغییـرات اقلیمـی اسـت. 
بـا نشسـتی کـه در گاسـگو بـود بـه خوبـی ایـن 
موضـوع اثبـات شـد که با گـرم شـدن 2 درجه ای 
زمیـن همـه حوزه هـا بـا بحـران بـارش و سـیل و 
امثـال آن مواجـه شـده کـه ایـران هم یکـی از این 
حوزه ها اسـت و علل بروز این مسـئله در تغییرات 
اقلیمی اسـت که همـکاری بین المللـی می طلبد و 

خواسـت ایرانیـان بـه تنهایی نیسـت.
وی افـزود: دومین مشـکل برون این بحران، رشـد 
جمعیـت بعـد از انقـاب و مهاجـرت جمعیـت به 
حوضـه آبریـز زاینـده رود اسـت که به دلیـل نبود 
امکانـات مناسـب در اسـتان های کـم برخـوردار 
بـه ایـن حوضـه آبریـز مهاجـرت کرده انـد و ایـن 
نـدارد.  را  جمعیـت  ایـن حجـم  حـوزه کشـش 

تـا 3 میلیـون از سرچشـمه  انقـاب 2  اوایـل  در 
می کردنـد،  اسـتفاده  گاوخونـی  تـا  کوهرنـگ 
امـا اکنـون ایـن آمار بـه 6 میلیـون نفر رسـیده، در 
حالـی کـه بـارش در حـد خوش بینانـه آن بـه حد 

قبل رسـیده اسـت.
ایـن اسـتاد روابـط بیـن الملـل دانشـگاه اصفهـان 
گفـت: سـومین عامـل در خشـکی حوضـه آبریز 
زاینـده رود تفکـر خودکفایـی افراطـی بـوده کـه 
امـروز مـورد نقد بسـیاری قـرار گرفته اسـت. این 
تفکـر کـه در حـوزه کشـاورزی هرچـه بایـد از 
داخـل زمیـن اسـتخراج کنیم به اسـتقال و امنیت 
غذایـی کشـور را سـوق می دهیـم سـبب شـد که 
سـبب  اصفهـان  ماننـد  کم آبـی  حوزه هـای  در 
بـروز فاجعـه شـود و از آب و بـه ویـژه آب هـای 
زیرزمینـی اسـتفاده بیـش از حد صـورت گرفت. 
ایـن تفکـر عمـل چهارمـی را تشـدید کـرده و 
آن حفـر چاه هـای عمیـق و غیرمجـاز در اطـراف 
حوضـه زاینـده رود و جلگـه اصفهـان شـده کـه 
امـروز بـه نشسـت زمیـن هـم منجر شـده اسـت و 

تمـدن مرکـزی کشـور را تهدیـد می کنـد.
بصیـری تصریح کرد: پنجمین عامل بـروز بحران 
آب در فـات مرکـزی ایـران راه حل های مقطعی 
و محلـی دولت هـا بـوده اسـت کـه نـگاه کان و 
بلندمدت نداشـته اند. روسـای جمهور و دولت هر 
زمانـی عوض می شـدند برای حل مشـکل بحران 

آب هـر منطقـه به شـکل مقطعی اقـدام می کردند 
و نـگاه کان و ملـی نداشـتند. اگـر کان بـه ایـن 
مشـکات نگاه می شـد امـروز بحـران آب به این 

شـکل تشـدید نمی شد.
صنایـع  آوردن  عامـل  ششـمین  داد:  ادامـه  وی 
آب بـر در حـوزه خشـک مرکـزی ایـران اسـت. 
طبـق مطالعاتـی کـه فرانسـوی ها در سـال 1353 
انجـام داده بودنـد بایـد یک سـوم جمعیـت ایـران 
در منطقـه پـر آب خلیـج فـارس و دریـای عمـان 
مسـتقر شـوند و صنایـع آب بر بایـد در این مناطق 
ایجـاد شـود. امـا بنابـر دالیـل مقطعـی، احساسـی 

و غیـر کارشناسـانه ایـن صنایـع بـه مرکـز کشـور 
منتقـل و در نتیجـه جمعیت بیشـتری هـم به مرکز 
کشـور سـرازیر شـد کـه امـروز تبدیـل بـه یـک 
بحـران شـده اسـت. در حالـی که اگر ایـن صنایع 
آب بر در جنوب کشـور مستقر شـده بود هم آب 
مـورد نیـاز این صنایع بـه راحتی تأمیـن و هم رفاه 
و آسـایش برای مـردم این مناطق تأمین می شـد و 
فـات مرکـزی دچـار مشـکات امروز نمی شـد.

ایـن اسـتاد دانشـگاه اصفهـان گفت: عامـل هفتم، 
مدیریت سـلیقه ای و غیرتخصصـی در حوزه آب 
اسـت کـه در تنش هـا و دعواهـای مدیریـت آب 

انجام می شـده، اما حکمرانی آب نمی شـده است 
و حکمرانـی آب یـک مسـئله کان کشـوری و 
جامع نگـری در بحث آب اسـت. مدیریت عمدتاً 
بـه چند نهـاد و تخصص مربوط اسـت بـرای مثال 
مهندسـی آب و کشاورزی و نقل و انتقال خطوط 
آب یا سـد و بندسـازی در حالی که در حکمرانی 
ماننـد  متعـددی  تخصص هـای  و  الیه هـا  آب 
تخصص هـای اجتماعـی، روانشناسـی، فرهنگی، 
اقتصـادی، سیاسـی، بازرگانـی و صنعتـی نقـش 
دارنـد کـه در کشـور شـاهد ایـن نـوع حکمرانی 

در آب نبوده ایـم.
و  پرداخـت  عامـل  هشـتمین  بیـان  بـه  بصیـری 
ادامـه داد: تحریم هـای بلنـد مـدت کـه از اول 
انقـاب بـه کشـور تحمیـل شـده اسـت موجب 
شـد که کشـور از انتقال تکنولـوژی و اطاعات 
بلندمـدت  در  و  شـود  محـروم  »هایتِکنیـک« 
نتوانـد در مدیریـت بحران آب وارد ایران شـود. 
مشـکات  مشـغول  هـم  دولتمـردان  و  دولـت 
مقطعـی جنـگ و فـرار از تخریب هـای جنـگ 
بوده انـد به همین دلیل در 40 سـال گذشـته نگاه 
اسـتراتژیک بـرای افق آینده جمعیـت و کاهش 
آب و مسـائل دیگـری از ایـن قبیـل بـه درسـتی 

پرداختـه نشـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: نهمیـن عامـل، محدودیت 
در سـرمایه گذاری کان داخلـی و خارجـی در 

توسـعه زیرسـاخت ها و از جملـه اسـتفاده بهینه از 
آب اسـت.

این اسـتاد علوم سیاسـی دانشـگاه اصفهان، گفت: 
رشـد جمعیت و عدم ایجاد اشـتغال مناسـب برای 
جمعیـت فـات مرکـزی ایـران، دهمیـن عامـل 
بـروز مشـکل آب اسـت. وقتـی جمعیـت رشـد 
پیـدا کـرد بـه دلیـل سـرمایه گذاری های ناکافـی 
در حوزه هـای صنعـت بـه منابع محـدود طبیعی و 
از جملـه آب هـای زیرزمینـی و رو زمینـی به ویژه 
در حـوزه اصفهـان دسـتبرد بـرد زده شـد. در کل 
کشـور هـم تخریـب منابـع طبیعـی در شـمال و ... 
ناشـی از همیـن جمعیت رها اسـت و اگر اشـتغال 
مکفی و مناسـب در کشـور داشـتیم کمتر به منابع 
آب هـای روزمینی و زیرزمینـی در فات مرکزی 

فشـار وارد می شـد.
بصیـری ادامـه داد: عامـل یازدهـم ادامـه اسـتفاده 
از روش هـای کشـاورزی سـنتی و روش آبیـاری 
غرقابـی اسـت، چـرا کـه حـدود 90 درصـد آب 
مصرفی کشـور از جمله حوضه آبریـز زاینده رود 
مربـوط بـه کشـاورزی و 10 درصـد آن مربـوط 
بـه صنعـت و شـرب اسـت. اگـر برنامـه ای ریخته 
می شـد کـه اتحادیـه کشـاورزی تحـت حمایـت 
قـرار می گرفـت تـا کشـت محصوالت به سـمت 
کشـت مکانیـزه بـرود در صرفه جویـی آب تأثیـر 

داشـت. زیادی 

یک استاد دانشگاه اصفهان از دالیل خشکی زاینده رود رونمایی کرد:

معرفی ۱۱ متهم ردیف اول لب های تشنه رود

گزارش

معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان گفـت: 
حـدود 50 هـزار نوزاد طی یکسـال اخیر مـورد غربالگری 
شـنوایی قـرار گرفتنـد. دکتر مهـدی دالوری، به مناسـبت 
12 اسـفندماه روز جهانـی شـنوایی افـزود: ایـن اقـدام بـه 
همـت معاونـت بهداشـت دانشـگاه و بـا همکاری سـازمان 
بهزیسـتی دو شهرسـتان کاشـان و آران و بیـدگل صـورت 
گرفتـه کـه از این میزان تعـداد 14 نوزاد بـه مرحله مداخله 

و درمـان معرفـی گردیدند.
وی تصریـح کرد: خوشـبختانه بیـش از 50 درصد از انواع 
کم شـنوایی و ناشـنوایی بزرگسـاالن و کودکان با اجرای 
برنامه هـای پیشـگیری و مراقبتـی در نظـام سـامت قابـل 

پیشـگیری هستند.
معاون بهداشـت دانشـگاه در ادامه اظهار داشـت: سـازمان 
دوازدهـم  بـا  مقـارن  مـارس:  »سـوم  بهداشـت  جهانـی 
اسـفندماه« را بـه عنـوان روز جهانـی شـنوایی و سـامت 
گـوش نامگـذاری کـرده اسـت و » مراقـب شـنوایی خود 
باشـید تـا یک عمـر لذت ببریـد« به عنـوان شـعار این روز 

انتخـاب شـده اسـت.
وی ضمـن تبریـک فرارسـیدن ایـن روز به کلیـه کارکنان 
امـر  ایـن  آمـوزش  و  غربالگـری  در  کـه  سـامت  وتیـم 
مهـم بـه مـردم عزیـز منطقـه خدمـت می کننـد، ادامـه داد: 
ناشـنوایی یـک معلولیـت خامـوش بـوده و نیمـی از موارد 
کـم شـنوایی و ناشـنوایی با اقدامـات پیشـگیرانه اولیه قابل 
پیشـگیری هسـتند و درصـد بسـیار زیادی از آنهـا از طریق 
تشـخیص زودهنـگام و مدیریت مناسـب از طریق جراحی 
و اسـتفاده از وسـایلی همچون سـمعک و کاشـت حلزون 

قابـل درمان هسـتند.
دکتـر دالوری یـادآور شـد: غربالگـری شـنوایی کودکان 
انجـام  سـالگی   5 تـا   3 و  نـوزادی  دوره  دونوبـت:  در 
می گـردد و در ایـن فاصلـه ارزیابـی بـروز عوامـل خطـر 
شـنوایی صـورت می گیـرد و غربالگـری نـوزادی در بـدو 
تولـد در بیمارسـتان یـا پـس از آن در مراکـز غربالگـری 

می شـود. انجـام  شـنوایی 
دکتـر دالوری یـادآور شـد: کـم شـنوایی بـر بسـیاری از 
مسـتقیم  غیـر  و  مسـتقیم  تأثیـر  افـراد  زندگـی  شـئونات 
می گـذارد و اثـرات ایـن بیمـاری بـر توانایـی افـراد بـرای 
برقـراری ارتبـاط، معاشـرت، یادگیـری، کار و لـذت در 
زندگـی، تأثیـر در میـزان فقـر خانـواده، انـزوای اجتماعی 
و احسـاس تنهایـی بسـیار تاثیرگـذار می باشـد و در افـراد 
مسـن بـه طـور خـاص، کـم شـنوایی می توانـد منجـر بـه 
زوال شـناختی، افزایـش خطـر ابتـا بـه افسـردگی و زوال 

شـود. عقل 
وی، همچنیـن در پایـان، بـه مهـار و کنتـرل اسـتفاده بـی 
رویـه از تلفن هـای همـراه و دسـتگاه های صوتـی در کلیـه 

گروه هـای سـنی جامعـه تاکیـد ویـژه کـرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
50 هزار نوزاد در کاشان
 طی یکسال اخیر مورد

غربالگری شنوایی قرار گرفتند



The value of export from 
Bushehr province in the 
southwest of Iran rose 66 
percent during the first 11 
months of the current Irani-
an calendar year (March 21, 
2021-February 19, 2022), as 
compared to the same period 
of time in the past year, a pro-
vincial official announced.
Behrouz Qarebeygi, the direc-
tor-general of the province’s 
customs administration, said 
that 23.309 million tons of 
products worth $8.928 bil-
lion were exported from the 
province in the 11-month 
period, indicating also four 
percent growth in terms of 
weight.

Petrochemicals and gas con-
densate were the major ex-
ported products, while China, 
United Arab Emirates (UAE), 
Turkey, the Netherlands, 
Pakistan, South Africa, Bra-
zil, and Persian Gulf littoral 
states were the major trade 
partners of the province in 
the said time span, the offi-
cial stated.
He also announced that 
460,000 tons of commodities 
worth $1.257 billion were im-
ported to the province in the 
first eleven months of this 
year, up 20 percent in terms 
of value and one percent in 
terms of weight as compared 
to the same period of time in 

the past year.
As previously announced by 
the deputy head of Islamic 
Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA), the val-
ue of Iran’s non-oil trade rose 
38 percent during the first 11 
months of the current year.
Foroud Asgari said that Iran 
traded over 149.4 million 
tons of non-oil products 
worth $90 billion with other 
countries in the mentioned 
period.
He 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 import-
ed 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, accord-
ing to the official.
IRICA has previously an-
nounced that the value of 
Iran’s non-oil trade stood at 
$73 billion in the past Iranian 
calendar year.

IRICA former Head Meh-
di 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 de-
cline, which is the result of 
sanctions and coronavirus 
pandemic.
Iran’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 prod-
ucts, Iraq was the second 
with importing $7.3 billion, 
the United Arab Emirates 
the third with importing $4.6 
billion, Turkey the fourth 
with importing $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 major ex-
ported products during the 
past year.
He further named Iran’s top 
sources of non-oil imports in 
the said time, as China with 
exporting $9.7 billion worth 
of products to the Islamic 
Republic, the UAE with $9.6 
billion, Turkey with $4.3 bil-
lion, India with $2.1 billion, 
and Germany with $1.8 bil-
lion, respectively, and men-
tioned corn, cellphone, rice, 
oil meal, and oilseeds, wheat, 
and raw oil as the major im-
ported items.

Export from Bushehr province increases 66%

Housing rental rises 
48% in Tehran city in 
a month on year
Central Bank of Iran (CBI) has an-
nounced that the rental price has 
increased 48.4 percent in Tehran 
city during the eleventh Iranian 
calendar month Bahman (ended 
on February 19), as compared to 
the same month in the past year.
The CBI has also announced 
that the average housing price 
has increased 0.4 percent in the 
capital Tehran during the eleventh 
month, from its previous month, 
and 16.4 percent from the same 
month of the past year. Housing 
prices in Iran have been constant-
ly rising over the past year due 
to various internal and external 
factors. And, for the upcoming 
months, a number of factors are 
mentioned to affect the housing 
market in Iran. One factor is the 
possibility of reviving a 2015 nu-
clear deal signed between Iran 
and world powers. Some experts 
believe that if the mentioned deal, 
known as Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), is re-
vived, housing price will experi-
ence its biggest historical drop.
As Mostafa Gholi Khosravi, the 
head of Iran’s Property Advisers 
Union, has recently stated, “The 
housing market is waiting for the 
results of the [JCPOA] negotia-
tions, and with the positive shock 
that the agreements bring to the 
market, sales will increase in the 
coming months.”
He believes that the market will 
stabilize towards the buyer and 
the price will decrease.

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

Iran’s security chief 
reminds Saudi Ara-
bia of who is enemy 
of Muslims, Arabs
Iran’s top security official has ex-
plained the goal of Iran’s negotia-
tions with Saudi Arabia, remind-
ing it that Israel is the biggest 
enemy of the Islamic and Arab 
worlds. Ali Shamkhani, who is the 
secretary of Iran’s Supreme Na-
tional Security Council, made the 
remarks after Saudi Crown Prince 
Mohammad bin Salman said in a 
recent interview that Riyadh does 
not view Israel as an enemy, but a 
potential ally. “Iran’s active partic-
ipation in bilateral talks with Saudi 
Arabia -hosted by Iraq- stems 
from the Islamic Republic’s prin-
cipled strategy for [fostering] co-
operation & amity with neighbors 
based on securing bilateral and 
regional interests. We should not 
forget that the Zionist regime is 
the biggest enemy of the Islamic 
and Arab worlds,” Shamkhani 
said on Twitter. In addition to 
Persian, Shamkhani posted the 
tweet in other languages such as 
Arabic, Hebrew, and English. 
Saudi Arabian officials have said 
that they don’t mind establishing 
relations with Israel if the Pales-
tinian-Israeli conflict is settled. 
Recently, Saudi Foreign Minister 
Faisal bin Farhan said that Israel’s 
integration into the region would 
be beneficial not only for Israel 
but for the region as a whole. He 
made the remarks in an interview 
with the Israeli newspaper Maariv 
on the sidelines of the Munich Se-
curity Conference.
The Saudi foreign minister added 
that his country will continue the 
peace process with Israel if the 
Palestinian issue is resolved fairly.
He noted that this situation would 
strengthen extremist movements 
in the region without resolving 
the deep-rooted problems of the 
Palestinian people and respect-
ing their sovereignty. The Saudi 
foreign minister pointed out that 
that the priority now is to find a 
solution so that the Israelis and 
Palestinians can sit together to 
pursue a peace process. He also 
stressed that this will make things 
easier for all countries that do not 
yet have relations with Israel.

Raeisi urges 
Health Ministry to 
begin COVID jab 
exports, donate 
vacc ines
Iranian President Seyyed 
Ebrahim Raeisi called on the 
Health Ministry to begin ex-
ports of COVID-19  vaccines 
after identifying target mar-
kets.  

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

Iran: Political in-
fluence, lobbying 
should not affect 
IAEA decisions
The head of the Atomic Ener-
gy Organization of Iran (AEOI) 
called for “nonpolitical coop-
eration” from the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) 
after meeting the UN watch-
dog’s chief Rafael Grossi in 
Tehran.

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

Defense Ministry 
unveils 10 military 
products
The Iranian Defense Ministry 
unveiled 10 military products 
and equipment in the fields of 
ground, air and sea battle.

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

Alleged Cases 
Should Be Closed 
Forever
Head of Iran’s nuclear ener-
gy organization on Saturday 
called for “nonpolitical coop-
eration” from the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) 
after meeting the UN body’s 
director general Rafael Grossi 
here.

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

Iran Edge Singa-
pore at IIHF World 
Championship
Iran’s national ice hockey 
team has gained a 5-2 victory 
against Singapore at the 2022 
International Ice Hockey Fed-
eration (IIHF) World Champi-
onship Division IV.

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

Two Iranian Films 
Awarded at India’s 
Khamrubu
Iranian animation ‘The Statue’ 
has grabbed Critics Award 
at the second edition of the 
Khamrubu International Film 
Festival in India.

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

Ukraine war re-
veals the ugly face 
of racism in Eu-
rope
The war in Ukraine has 
sparked public backlash 
in other parts of the world 
against what activists and ob-
servers call the resurgence of 
“racism” in Europe.

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

Korea Republic to 
host Iran at Seoul 
World Cup Stadi-
um
Korea Republic national foot-
ball team will host Iran in 
Seoul in the 2022 FIFA World 
Cup qualifier.
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Iran has expressed readiness for 
conducting various infrastructure 
projects including dams, roads, and 
power plants in Armenia, the portal 
of Iran’s Trade Promotion Organiza-
tion (TPO) reported.
The announcement was made dur-
ing a meeting between Iranian In-
dustry, Mining, and Trade Minister 
Reza Fatemi-Amin and TPO Head 
Alireza Peyman-Pak with Armenian 
Minister of Territorial Administration 
and Infrastructure Gnel Sanosyan.
In this meeting, while expressing the 
capabilities of Iranian companies in 
the field of technical and engineering 
services, Peyman-Pak expressed 
the readiness of Iranian companies 
for providing power plant services 
as well as the supply of fuel includ-
ing gasoline and diesel to Armenia.
As reported, during the meetings the 
two sides also discussed coopera-
tion in other areas including trans-
portation, mining, and transit.
Peyman-Pak further suggested that 
Iran and Armenia could also cooper-
ate in the mining sector since Arme-
nia has large copper and molybde-
num mines and exports the minerals 

in the form of concentrate to other 
countries.
According to the official, considering 
high gas prices in Armenia it is not 
economically justifiable to melt min-
erals and create products with more 
added value, so Iranian companies 
that have bioleaching technology 
can cooperate with Armenia in this 
regard to jointly produce copper 
ingots using the mentioned technol-
ogy that does not require heat and 
melting.
Iranian Industry, Mining, and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin traveled 
to Armenia on top of a delegation 
on March 3, seeking to strengthen 
the economic ties between the two 
countries.
Upon arrival, Fatemi-Amin met with 
Armenian Economy Minister Vahan 
Kerobyan to discuss mutual areas 
for economic cooperation.
During the visit of the Iranian dele-
gation to Armenia, several special-
ized meetings were also held be-
tween the businessmen of the two 
countries, and the representatives 
of the two sides’ private sectors held 
B2B meetings to exchange ideas 
and learn about potential areas for 
mutual cooperation.
Trade relations between Iran and Ar-
menia have dramatically expanded 
after Iran signed a Free Trade Agree-
ment with the Eurasian Economic 
Union (EAEU) in October 2019.
The Republic of Armenia is a land-
locked country located in northwest-
ern Iran. The two countries share a 
44-kilometer border.

Managing Director of Iran’s Mahshahr 
Petrochemical Special Economic 
Zone (PETZONE) said the output 
of this zone is expected to reach 19 
million tons by the end of the current 
Iranian calendar year (March 20).
According to Omid Shahidi-Nia, so far 
over one billion dollars have been in-
vested to develop the infrastructure in 
the mentioned zone, Shana reported.
The official noted that continuous 
development of the region is al-
ways considered a top priority for 
PETZONE, adding: “Our most impor-
tant task in this region is to provide 
the ground for energy investment and 
management.”
PETZONE currently accounts for 26 
million tons of the country’s current 
90-million-ton petrochemical capaci-
ty, according to Shahidi-Nia.
He pointed to the diversity of the 
petrochemicals produced in the 
Mahshahr region and said: “Currently, 
several new projects worth over sev-
en billion dollars are underway in this 
region, which will create more than 
4,800 new jobs.”
Mahshahr Petrochemical Special 
Economic Zone in Iran’s southwest-
ern Khuzestan Province is one of the 
major petrochemical zones of the 
country.
Back in September 2020, Shahidi-Nia 
had said that 29 development projects 
were underway in this zone to com-
plete the petrochemical industry’s val-
ue chain and also reduce the exports 
of raw materials.
According to the official, four of the 
mentioned projects went operational 

in upstream and midstream sectors, 
while the other 25 were related to the 
downstream industries.
In July 2019, the former managing 
director of Iran’s National Petrochem-
ical Company (NPC) had unveiled 
a plan for the construction of a new 
petrochemical hub in Mahshahr Pet-
rochemical Special Economic Zone in 
order to add up to six million tons of 
new capacity to the zone.
Speaking in the annual general as-
sembly of the Petrochemical Special 
Economic Zone at that time, Be-
hzad Mohammadi noted that NPC 
was seeking two main goals in the 
Mahshahr zone, one of which was 
maintaining the current output levels 
and the other was the development of 
the zone and attracting and facilitating 
investment. “In Mahshahr’s grand 
scheme, development of downstream 
and midstream industries is given 
great importance,” he said adding that 
the zone’s development plan was go-
ing through revision and preparation.
The petrochemical industry plays a 
crucial role in Iran’s non-oil econo-
my, as the petrochemical export is 
the second-largest source of revenue 
for the country after crude oil. Petro-
chemical exports already constitute 
nearly 33 percent of the country’s 
non-oil exports.
The Islamic Republic has been highly 
developing this sector over the recent 
years as the development of the giant 
South Pars gas field (Iran shares with 
Qatar in the Persian Gulf) has been 
supplying more feedstock to the pet-
rochemical units.

Iran ready to build dams, 
power plants for Armenia

PETZONE petrochemical 
output seen to hit 19m tons by late Mar.



Korea Republic to host Iran 
at Seoul World Cup Stadium

 Korea Republic national football team 
will host Iran in Seoul in the 2022 FIFA 
World Cup qualifier. The match is sched-
uled for Mar. 24 at the Seoul World Cup 
Stadium. Iran lead Group A with 22 
points, two points ahead of the Korean 
team. Dragan Skocic’s men have already 
booked their place in the 2022 FIFA 
World Cup as the first Asian team.
Iran and Korea Republic shared the 

spoils in a 1-1 draw in October in Teh-
ran’s Azadi Stadium.
Iran will participate in the FIFA World Cup 
for the sixth time. The Persians booked 
their place in the 1978 FIFA World Cup 
for the first time. Iran waited 20 years to 
make it happen once again when they 
advanced to the 1998 FIFA World Cup 
in France. Iran also competed in 2006, 
2014 and 2018 FIFA World Cups.
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Iran’s security chief 
reminds Saudi Ara-
bia of who is enemy 
of Muslims, Arabs
Iran’s top security official has 
explained the goal of Iran’s ne-
gotiations with Saudi Arabia, 
reminding it that Israel is the 
biggest enemy of the Islamic 
and Arab worlds.

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

Iran responds to 
‘provocative’ re-
marks by U.S. sen-
ator
Iran has sent a message to the 
president of the United Nations 
Security Council to protest 
“provocative” and “terror-incit-
ing” remarks by U.S. Senator 
Lindsey Graham.
“Upon instructions from my 
Government, I would like to 
draw your attention to the re-
cent provocative and terror-in-
citing statement made by US 
Senator Lindsey Graham in 
which he stated support for fur-
ther terrorist acts against Irani-
an nuclear scientists,” the letter, 
dated 1 March 2022, said. 
It added, “In an interview on 14 
February 2022 during his tour 
of occupied Palestinian territo-
ries, Senator Lindsey Graham 
referred to the assassination 
of Iran’s top nuclear scientist 
in late 2020 and, in an invita-
tion for additional terrorist acts 
against Iranian scientists, re-
marked, ‘You know, a lot of Ira-
nian scientists have had a lot of 
accidents, he said. ‘I would ex-
pect there’ll be more accidents 
to come’.”
Iran described the remarks as 
“repulsive” and “abhorrent” 
and said it reserves its right to 
defend its citizens. 
“This repulsive, abhorrent and 
reprehensible remark, which 
serves as a green light to the 
Israeli regime to perpetrate fur-
ther terrorist acts against Irani-
an nuclear scientists, is a clear 
breach of the US’ international 
obligations, particularly those 
under UN resolutions that call 
on States to prohibit incitement 
to terrorist acts and refrain 
from providing any kind of sup-
port for terrorist activities,” the 
letter stated. 
It further said, “Recalling the 
Israeli regime’s long history of 
sabotage operations against 
Iran’s peaceful nuclear activ-
ities, including the cowardly 
assassination of several Irani-
an nuclear scientists in recent 
years  as well as joint US-Israeli 
cyberoperations against Iran’s 
nuclear facilities using a mali-
cious computer worm known 
as Stuxnet, the international 
community in general and the 
Security Council in particu-
lar must vigorously condemn 
such provocation and incite-
ment for terrorist acts which 
threaten to further destabilize 
an already volatile region.”
It pointed out, “While warning 
against the Israeli regime’s 
adventurism as well as its 
ramifications for the region’s 
peace and security, the Islam-
ic Republic of Iran reserves its 
right under international law to 
take all necessary measures 
to protect and defend its citi-
zens, interests and installations 
against any terrorist or disrup-
tive acts.”
Iran also asked the president of 
the UN Security Council to cir-
culate the letter as a document 
of the Security Council.

Reviving small idle mines across Iran 
has added over 22,000 tons to the 
country’s minerals production out-
put in the first 11 months of the cur-
rent Iranian calendar year (March 21, 
2021-January 20, 2022), an official 
with the Industry, Mining and Trade 
Ministry announced.
According to Reza Azimi, who directs 
the ministry’s program for reviving and 
developing small mines, over 453 such 
mines have been revived and devel-
oped in the mentioned 11 months cre-
ating job opportunities for over 3,500 
people, IRNA reported.
Azimi said the most important goal of 
this program, which is being imple-
mented by the Iranian Mines and Min-
ing Industries Development and Ren-
ovation Organization (IMIDRO), is to 
activate the country’s mines, which will 
result in increased production and em-
ployment, especially in deprived areas.
“Our focus is on the development and 
supporting of inactive and expandable 
mines across the country using private 
sector capital,” the official said.
According to Azimi, the total number of 
revived mines has reached 852 since 

the launch of the program in late March 
2019 until January 20, 2021.
From the beginning of this year to the 
end of the Iranian calendar month of 
Bahman (January 20), operations were 
conducted on 503 mines in collabora-
tion with provincial working groups, 
and necessary measures were taken 
which include the removal of adminis-
trative barriers, providing investment, 
and resolving local conflicts, he said.
Back in December 2021, Azimi had 
mentioned concluding 37 memoran-
dums of understanding (MOU) for 
investment, and scientific-research 
cooperation with knowledge-based 
companies, as well as the introduction 
of 124 projects to Mining Investment 
Insurance Corporation for receiving 
facilities, and the support and coach-
ing of knowledge-based companies 
and startups as other measures taken 
under the framework of the mentioned 
program.
As reported, IMIDRO is conducting 
the program with the aim of provid-
ing feedstock for mineral industries, 
increasing production and completing 
the mining industry’s product chain, 

and developing and creating sustaina-
ble employment.
Following this program, so far various 
small-scale mines including chromite, 
manganese, hematite, dolomite, iron 
ore, copper, and construction stone 
mines have been surveyed by moni-
toring and diagnosing the problems of 
the mines and providing solutions for 
resolving their issues.
Over the past few years with new re-
silient economy strategies coming into 
play, the mining sector has become 
a major point of focus for the Iranian 
government and various organizations 
and bodies active in this sector have 
been tasked to implement new pro-
grams for boosting this sector.
As a major state-owned holding com-
pany active in the mining sector in the 
country, IMIDRO has been playing a 
significant part in the mentioned plan-
ning.
The organization has been implement-
ing several new programs in all the 
main fields of the mining industry in-
cluding exploration, machinery devel-
opment, extraction and also reviving 
the country’s idle mines.

Why Do You Feel Exhausted? 12 Reasons (Plus Solutions)

Reviving idle mines adds 22,000 tons to Iran’s mineral output

By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/nutrition/10-reasons-you-are-tired#The-bottom-line

TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), gained 
17,627 points to 1.298 million on 
Saturday.
As reported, over 11.6 billion securi-
ties worth 53.14 trillion rials (about 
$212.5 million) were traded at the 
TSE.
TEDPIX lost 7,000 points (less than 
one percent) to 1.281 million in the 
past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
During the past week, the indices of 
Tehran Oil Refining Company, Mo-
barakeh Steel Company, Iran Khodro 
Company, Saipa Company, National 
Iranian Copper Company, and Bank 
Mellat were the most widely followed 
ones.
The Money and Capital Market 
Committee of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) hosted a meet-
ing with Securities and Exchange 
Organization (SEO) Head Majid Es-
hqi on January 30 to discuss the 
capital markets’ current issues and 
challenges.

The meeting was attended by the 
members of the mentioned commit-
tee as well as the representatives of 
some of the companies active in the 
stock market.
Lack of sufficient training for share-
holders, facilitating the entry of new 
companies into the stock market, 
offering bonds by the capital market 
instead of banks to provide fixed and 
working capital for production units, 
accelerating the formation of credit 
rating companies in the stock mar-
ket, and tax exemption for undistrib-
uted dividends of companies, as well 
as pricing problems, were some of 
the most important issues pointed 
out by the businessmen and officials 
attending the mentioned meeting.
Government Economic Coordina-
tion Headquarters in its meeting in 
the last week of January approved 
five new resolutions for support-
ing the country’s stock market, and 
the directives in this regard were 
sent to relative ministries, First Vice 
President Mohammad Mokhber an-
nounced at the time.

If you’re feeling overly tired or have little energy, 
you’re not alone.
Fatigue may be caused by simple factors like a lack 
of sleep or coming down with a cold or the flu. 
Even though everyone feels tired from time to time, 
chronic fatigue can harm your quality of life and pre-
vent you from doing things you enjoy.
In most cases, fatigue can be remedied by lifestyle 
or dietary modifications, correcting a nutrient defi-
ciency, or treating an underlying medical condition. 
Still, to improve fatigue, you need to get to the bot-
tom of what’s causing it.
Here are some potential reasons why you’re always 
tired.
1. Not getting enough high quality sleep
Getting enough sleep is essential for overall health. 
Unfortunately, many of us don’t get enough, which 
may lead to fatigue.
During sleep, your body performs a number of criti-
cal processes, including releasing important growth 
hormones and repairing and regenerating cells. 
This is why most people wake up feeling refreshed, 
alert, and energized after a night of high quality 
sleep (1Trusted Source, 2Trusted Source, 3Trusted 
Source).
Even though sleep time should be individualized, the 
American Academy of Sleep Medicine and Sleep Re-
search Society recommends that adults get at least 
7 hours of sleep per night for optimal health (2Trust-
ed Source, 3Trusted Source).
2. Nutrient deficiencies
Nutrient deficiencies may lead you to feel exhausted 
on a daily basis, even if you’re getting more than 7 
hours of sleep.
Deficiencies in the following nutrients have been 
linked to fatigue (6Trusted Source, 7Trusted Source):
• iron
• riboflavin (vitamin B2)
• niacin (vitamin B3)
• pantothenic acid (vitamin B5)
• pyridoxine (vitamin B6)
• folate (vitamin B9)
• vitamin B12

• vitamin D
• vitamin C
• magnesium
Anemia affects 25% of the world’s population. Iron 
deficiency anemia is the most common type, re-
sponsible for 50% of all anemia. Fatigue is one of 
the most common symptoms of this condition, but 
it typically improves once iron stores are restored 
(8Trusted Source).
3. Stress 
Although some stress is normal, chronic stress 
is linked to fatigue (11Trusted Source, 12Trusted 
Source, 13Trusted Source).
In fact, chronic stress may lead to stress-related ex-
haustion disorder (ED).

Furthermore, chronic stress may cause structur-
al and functional changes in your brain and lead 
to chronic inflammation, which may contribute to 
symptoms like fatigue (14Trusted Source, 15Trust-
ed Source).
4. Certain medical conditions 
If you’re experiencing unexplained, chronic fatigue, 
you should visit your doctor and discuss your symp-
toms.
They may recommend testing to rule out certain 
health conditions that cause fatigue, such as sleep 
apnea, hypothyroidism, cancer, chronic fatigue syn-
drome, multiple sclerosis, anxiety disorders, kidney 
disease, depression, diabetes, and fibromyalgia 
(17Trusted Source, 18Trusted Source, 19Trusted 

Source). 
It’s important to know that it’s abnormal to feel ex-
hausted all the time. If you experience frequent fa-
tigue, there’s likely one or more causes.
5. Consuming too much caffeine
Although caffeinated beverages like coffee and en-
ergy drinks give you a temporary boost of energy, 
over-reliance on them may make you more tired 
the next day. That’s because too much caffeine can 
harm sleep, which may cause fatigue. 
6. Inadequate hydration
Staying well hydrated is important for maintaining 
energy levels. The many biochemical reactions that 
take place in your body every day result in a loss of 
water that needs to be replaced.
7. Overweight or obesity 
Maintaining a healthy body weight is essential to 
overall health.
Not only is obesity significantly linked to a greater 
risk of many chronic illnesses like type 2 diabetes, 
heart disease, and certain cancers, but it may also 
increase your risk of chronic fatigue (32Trusted 
Source).
8. A sedentary lifestyle. Leading a sedentary life-
style may lead to tiredness during the day. Studies 
show that exercising more may improve symptoms 
of fatigue in some people, including those with med-
ical conditions like multiple sclerosis (MS) (44Trust-
ed Source, 45Trusted Source, 46Trusted Source).
9. Certain medications. Some drugs, including 
steroids, blood pressure medications, and anti-
depressants, are linked to side effects like insom-
nia and increased tiredness (47Trusted Source, 
48Trusted Source).
The bottom line
Even though everyone has days when they feel ex-
hausted, constantly feeling run down and tired isn’t 
normal. Many possible factors cause chronic fa-
tigue, such as underlying medical conditions, nutri-
ent deficiencies, sleep disturbances, caffeine intake, 
and chronic stress.
If you’re experiencing unexplained fatigue, it’s im-
portant to talk with your doctor to find the cause. 

TEDPIX climbs 17,000 points on Saturday
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زنجیره تأمین 
یک راه فرهم 
کردن منابع 

مالی واحدهای 
اقتصادی است 
که در این راستا 
عالوه بر تأمین 

نقدینگی، از خلق 
پول و آثار تورمی 

آن جلوگیری 
می شود

محمد نور آزادی، در گفت  و گو با ایرنا 
بدون اشــاره به نوع زیرساخت های 
مورد نیــاز در ایــن زمینــه افزود: 
دســتورالعمل زنجیره تأمین و برات 
الکترونیک به همــه بانک ها ابالغ و 
آنها باید در راستای بخشنامه ای که 
از طرف بانک مرکزی در این زمینه 

ابالغ شده است، بکوشند.
وی با بیان اینکــه بانک ها موظفند 
پــس از ابــالغ بخشــنامه از طرف 
بانک مرکــزی، آن را اجــرا کنند، 
ابراز امیدواری کرد تــا ۲ ماه آینده 
زیرساخت  الزم برای اجرای این طرح 
آماده و ســال آینده این کار شــروع 

شود.
مدیــر شــعب بانک ملــی و رییس 
کمیسیون هماهنگی بانک های عامل 
اســتان اصفهان بیان کرد: زنجیره 
تأمین یک راه فرهم کردن منابع مالی 
واحدهای اقتصادی است که در این 
راســتا عالوه بر تأمین نقدینگی، از 
خلق پول و آثار تورمی آن جلوگیری 

می شود.
وی با بیــان اینکــه تأمیــن مالی 
زنجیره ای صنایــع در تمام دنیا یک 
اصل پذیرفته شده است، خاطرنشان 
کرد: بخشنامه بانک مرکزی در این 
زمینه بــه کلیه بانک ها ابالغ شــده 
است و امیدواریم بتوانیم این طرح را 

در استان عملیاتی کنیم.
نور آزادی اضافه کرد: تأمین زنجیره 
مالی به نحوی اســت که واحدهای 
صنعتــی بر اســاس زنجیــره ای از 

مواد اولیــه تا تولیــد محصول خود 
می توانند نقدینگی خــود را تأمین 
کنند در صورتی که در حالت نخست 
هر کدام از واحدها بایــد به تنهایی 
به بانک رجوع و بــرای تأمین مالی 
خود اقدام کنند اما در زنجیره تأمین 
احتمال وجود یک تا ۱۰ یا بیشتر از 
زنجیره وجود دارد و واحدهای تولید 
با یک تأمین مالــی می توانند برات 
الکترونیکی تأمین مالــی را تا پایان 

کارشان انجام دهند.
وی گفت: برات الکترونیک به مثابه 
وجه نقد است اما برای جلوگیری از 
خلق پول، وجه نقدی در این فرایند 
ُمبادله نمی شود بلکه اسناد تجاری، 
بیــن زنجیره هــای تأمیــن مبادله 
می شــود تا در سررسید بصورت نقد 
از بانک ها وصول شود که با این اقدام 
یکی از مشــکالت اساسی واحدهای 
تولیدی و بانک ها برطرف خواهد شد.

مدیــر شــعب بانک ملــی و رییس 
کمیســیون هماهنگــی بانک های 
عامــل اصفهــان گفت: ایــن طرح 
آثار تورمی خلق پــول در جامعه را 

پوشــش خواهد داد و برای بسیاری 
از واحدهای تولیــدی و صنعتی که 
بدلیل وجود محدودیت های قانونی 
امکان دریافت مستقیم تسهیالت از 

بانک ها را ندارند، مفید است.
وی افزود: چنانچه واحدهای تولیدی 
و صنعتی در این زنجیره قرار بگیرند 
می توانند نقدینگی مورد نیازشان را 
تأمین کنند و از طرف دیگر بانک ها 
نیز با تخصیــص کمتریــن منابع، 
می توانند واحدهای بسیاری را تحت 

پوشش قرار دهند.
رییس کل بانک مرکزی، یازدهم دی 
امسال در مراسم امضای تأمین مالی 
زنجیــره تولید بیــن وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارایــی و صنعت، 
معدن و تجارت و هفت بانک در بانک 
مرکزی گفته بود: طرح تأمین منابع 
مالی زنجیره تولید، مصرف درســت 
اعتبارات و تسهیالت و هدایت منابع 

به سمت تولید است.
علی صالح آبادی افزود: تأمین مالی 
زنجیره تولید موضوع مهمی است که 
هم نقدینگی بنگاه ها را تأمین خواهد 

کرد هم نقدینگی بانک ها را خواهد 
کاســت و هم موجب بهبود ترازنامه 

بانک ها می شود.
صالح آبادی گفت: با اجرای این طرح 
به جای تمرکز صرف روی نقدینگی، 
از ابزار اعتباری بهــره خواهیم برد و 
یکی از اهداف مهم آن این است که 
فعالیت بانک ها به سمت فعالیت های 
تولیدی و درواقع اعتبارات به سمت 
تولید هدایت و نظــارت بر پرداخت 
تسهیالت نیز بسهولت انجام خواهد 

شد.
وی اظهار داشت: تأمین مالی تولید 
هزینه تمام شده محصول را می کاهد 
و مطالبــات غیرجــاری بانک ها را 

کاهش می دهد.
اصفهان با بیش از پنــج میلیون نفر 
جمعیت، حدود ۹ هزار واحد تولیدی 
کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار 
میلیارد ریال و اشــتغال ۲۶۳ هزار 
نفر، حــدود ۸۴۰ معــدن در حال 
بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 
۱۰ هزار میلیارد ریال، صنعتی ترین 

استان کشور بشمار می رود.

مدیر شعب بانک ملی و رییس کمیسیون هماهنگی بانک های 
عامل اصفهان گفت: زیرســاخت  اجرای طرح تأمین مالی 
زنجیره  تولید بعنوان یکی از روش های جدید تأمین سرمایه 

در گردش مورد نیاز بخش صنعت استان فراهم نیست.

06
استاندار اصفهان گفت: طرح توانمندسازی افراد زیر پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، بسیار ارزشمند است و سبب کاهش فقر مطلق می شود. 
سیدرضا مرتضوی، در آیین افتتاح طرح های کمیته امداد امام )ره( استان 
در محل این اداره کل افزود: اجرای چنین طرح هایی که بر اساس تجربه 
انجام می شود، راهکار مناسبی برای تأمین معیشت و درآمدزایی محرومان 
به شمار می رود.وی ادامه داد: تجربه ۴۳ ساله کمیته امداد، بسیار مطلوب و 
در مسیر خدمت رسانی به قشر محروم جامعه با فرازها و گزاره های گوناگون، 

اثربخش و مفید بوده است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان نیز در این جلسه گفت: سامانه امداد هوشمند )سها( که امروز در 
قالب طرح های افتتاح شده با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهوری 
قرار داشت، سامانه ای در راستای هوشمندسازی فعالیت های نیکوکارانه 
است و سرعت و دقت ارائه خدمات به نیازمندان را افزایش می دهد.کریم 
زارع خاطرنشان کرد: این سامانه اکنون به ۱۰ سامانه دیگر مرتبط است و 
قرار شده در مجموع به ۳۳ سامانه دیگر بویژه به خیریه ها و مووسه های 

نیکوکارانه متصل شود تا یک درگاه جامع و کامل شکل گیرد.
به گزارش ایرنا، ۹۲۰ واحد مســکونی، امروز به مناسبت هفته احسان و 
نیکوکاری در آیینی با ارتباط ویدئو کنفرانسی آیت اهلل سید ابراهیم رییسی 
رییس جمهوری، از ســوی کمیته امداد امام )ره( به مددجویان استان 
اصفهان تحویل داده شد.همچنین افتتاح پروژه خودکفایی و توانمندسازی 
۵۴ هزار خانوار کمیته امداد با حضور رییس جمهوری از دیگر طرح های 

امروز بود که سهم استان اصفهان از آن ۲ هزار و ۹۵۰ خانوار است.

استاندار در آیین افتتاح طرح های کمیته 

امداد امام )ره( استان:

طرح توانمندسازی 
کمیته امداد، راهکار 

مناسب کاهش فقر است

 

اگرچه مطابق آمارها رتبه کســب وکار اصفهان بهبود یافتــه، اما هنوز فعاالن 
اقتصادی استان از سدها و سنگ هایی که پیش پای آنها انداخته می شود، گالیه 

دارند. البته
 به اعتقاد معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان، امروز ایجاد امنیت 

برای سرمایه گذاران، از هر اصلی مهم تر است.
امیررضا نقش در این باره به ایسنا، می گوید: در بحث شاخص های کسب وکار 
مجموعه، ۷۰ شاخصی وجود دارد که توسط اتاق بازرگانی تدوین شده و مطابق 
آن ارزیابی های خود را انجام می دهد، اما آنچه امروز در استان اصفهان مهم است، 
باید برای فعاالن و صاحبان اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری ایجاد کنیم.وی ادامه 
می دهد: البته نوسانات قیمتی مواد اولیه فعاالن تولید و اقتصاد باید کنترل شود 
تا کمتر در کسب وکار خود دچار مشکل شوند، از سوی دیگر مدیریت استان و 
نهادهای تصمیم گیر در بحث سهولت فروش و صادرات باید قوانین و مقررات 
حمایتی وضع کنند تا از آنها به نفع صاحبان کسب و کار استفاده کنیم.معاون 
امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان همچنین به برخی مشکالت کسب 
و کارها در ارتباط با تأمین سرمایه در گردش خود اشاره می کند و می افزاید: اگر 
رکودی ایجاد شده باید با هماهنگی بانک ها، مشکالت آنها را برطرف کنیم. ما 
امروز مجموعه اقداماتی را در استان برنامه ریزی کرده و دنبال می کنیم تا از تمام 
ظرفیت های قانونی که در اختیار داریم برای رفع مشکالت کسب وکارها و فعاالن 

اقتصادی استفاده کنیم.

  باید به سمت پنجره واحد برویم
وی تصریح می کند: تالش ما حرکت به سمتی است که مشکالت را به حداقل 
برسانیم، البته طرح هایی را کلید زده ایم تا مجوزهایی را صادر کنیم و دستگاه های 
اجرایی نیز موظف به اجرای آن هستند.نقش با بیان اینکه در استان باید به سمت 
ایجاد پنجره واحد برویم، می گوید: موضوع »ســامانه سپاری« به این موضوع 
بسیار کمک می کند به شرطی که در آن شبکه سازی اتفاق افتاده و فرایندهای 
آن مشخص باشد.وی توضیح می دهد: متأسفانه مشکل اساسی این است که 
دستگاه های ما با یکدیگر باید یکپارچه شوند تا مشکل را برطرف کنند. ما با کمک 
خانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی به دنبال احصا مشکالت 
و موانع کسب وکارهای تعطیل شده هستیم تا دوباره به چرخه فعالیت بازگردند، 
همچنین با ابزارهای قانونی همچون کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید و ... 

در پی حل مشکالت بانکی و غیربانکی واحدهای مشکل دار هستیم.

  تولید ناخالص اصفهان متناسب با ظرفیت های آن نیست
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان درباره اینکه اینکه آیا در استان 
به توسعه کیفی فضای کسب و کار توجه می شود، می گوید: تولید ناخالص داخلی 
اصفهان حدود ۵.۶ درصد GDP کشور است که با توجه به ظرفیت های استان، 

این عدد قابل قبولی نیست.
وی اضافه می کند: در بودجه سال آینده متوسط رشد اقتصادی کشور ۸ درصد 
اعالم شده که مطابق تعهد سازمان برنامه و بودجه اصفهان برای استان به طور 
متوسط تعهد ۷.۴ درصدی در نظر گرفته شده است. بنابراین انتظار داریم برای 
رسیدن به این عدد در بخش خدمات، معدن، کشاورزی و صنعت شاهد افزایش 
اشتغال و سرمایه گذاری باشــیم.نقش با تأکید بر اینکه حدود ۴۰ درصد رشد 
اقتصادی در افزایش بهره وری اســت و از سوی دیگر توجه به صادرات ضرورت 
دارد، تصریح می کند: به طور قطع رسیدن استان به رشد ۷.۴ درصدی تالش 
باالیی را می طلبد و باید فعاالن اقتصــادی را درگیر کنیم، همچنین مباحث 
توسعه ای و ایجادی بسیار کمک کننده برای رسیدن به این رشد است. توجه به 
این موضوعات و همچنین به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و رفع تحریم ها قطعاً 

ما را به این عدد می رساند.

  رشد اقتصادی کشور در سایه اقتصاد دیجیتال
وی همچنین با اعتقاد بر اینکه در این مسیر کسب و کارهای دیجیتال می تواند 
منجر به توسعه و رشد اقتصادی کشور شود، توضیح می دهد: ۲۵ درصد گردش 
اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا و تولید ناخالص آنها توسط اقتصاد دیجیتال 
است، اما مشکل ما در کشور نداشتن یک نظام نامه جامع درباره توسعه کسب 
وکارهای دیجیتال و اقتصاد دیجتال است تا وظایف تمام نهادها و بسترهای قانونی 

این مدل فعالیت مشخص شود.
معاون امور هماهنگی اقتصادی اســتانداری اصفهان ادامه می دهد: امروز این 
مدل کسب وکارهای قانون و رویه مشخصی ندارند، در این شرایط شاهد برخی 
تصمیم گیری در حوزه این مدل فعالیت ها می شویم. به نظر می رسد ما در کشور 
نیازمند ورود نهاد فرابخشی هستیم تا نظام نامه جامع کسب و کارهای دیجیتال 
را تدوین کند، از سوی دیگر مجوزها باید معین، مشخص و نهاد صدور مجوز باید 
اعالم شود و از همه مهم تر با شفاف سازی می توان موازی کاری در حوزه نظارت 

کسب وکارهای دیجیتال را از بین ببریم.
وی خاطرنشان می کند: امروز اقتصاد اصفهان بیشتر از همیشه نیازمند جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و مناطق ویژه اقتصادی که در استان رها 

شده است می تواند انگیزه ای برای ورود سرمایه گذاران باشد.

  نوسانات شدید بازار و ضربه به تولید کشور
البته رئیس اتاق تعاون استان اصفهان درباره شرایط کسب وکار به ایسنا، می گوید: 
تا زمانی که ثبات اقتصادی نباشد نمی توان امیدوار به بهبود فضای کسب و کار 
باشیم، البته در این شرایط نیز فعالیت شرکت های تعاونی متوقف نشده است و 
آنها با استفاده از پتانسیل های خود، در جهت تقویت فضای کسب و کار در حرکت 
هستند.به اعتقاد سید محمد میرهادیان، فضای کسب و کار اصفهان جدای از کل 
کشور نیست و بی ثباتی نرخ ارز موجب شده برخی بخش ها با مشکالت بیشتری 
مواجه شوند.وی تأکید می کند: هر چه شفافیت در بخش های اقتصادی کشور، 
چه در زمان صدور مجوزها و همچنین ثبات قیمت ها بیشتر باشد، فعال اقتصادی 
از زمان ورود می داند با چه میزان هزینه می تواند برنامه ریزی و فعالیت کند، اما 
متأسفانه نوسانات شدید بازار به بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور 

ضربه زده است.

 اقتصاد کالن

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان تشریح کرد:

چگونگی شکستن سدهای پیش روی 
سرمایه گذاران

اقتصاد استان

مدیرشعب بانک ملی ورییس کمیسیون هماهنگی بانک های عامل اصفهان:

زیرساخت  تأمین منابع مالی زنجیره تولید در اصفهان فراهم نیست

مریم یادگاری:   مدیرعامل سازمان میادین 
میوه و تره بار و ســاماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان از برگزاری جشــنواره 
مشاغل خانگی از پانزدهم تا پایان اسفندماه 

ســال جاری در بــازار مرکــزی گل و گیاه 
اصفهان واقع در خیابان همدانیان خبر داد. 
امیرحسین ماه آورپور گفت: در مجموعه بازار 
گل و گیاه همدانیان، بازارچه ای با ۴۰ غرفه 

به مشاغل خانگی اختصاص داده شده است 
که محصوالتی همچون ســبزه، سفره هفت 
سین، انواع عروسک، هنر میناکاری، گل های 
مصنوعی، انواع زیورآالت، بافتنی های دستی، 
انواع چرم، انواع استندهای چوبی، تابلوهای 

نقاشی و... را عرضه می کنند.
وی تصریح کرد: جشنواره مشاغل خانگی از 
پانزدهم تا پایان اسفندماه سال جاری همه 
روزه از ۸: ۳۰ صبح تا ۸ شب در بازار مرکزی 
گل و گیــاه واقع در خیابــان همدانیان دایر 
اســت و شــهروندان می توانند از آن بازدید 
و خرید کنند.مدیرعامل ســازمان میادین 
میوه و تره بار و ســاماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان ادامه داد: بر اساس ماده ۱۱ 
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، 

حمایت از جشنواره های فروش ویژه همچون 
محصوالت دست ســاز خانوار و محصوالت 
کشاورزی می تواند زمینه افزایش مشارکت 
مردمی در چرخه اقتصــاد خانواده های کم 
درآمد را افزایش دهد و آنها را تشویق کند تا 
با منابع درآمدی و سرمایه گذاری کم، نقش 

سازنده ای در توسعه اقتصادی داشته باشند.
وی با بیان اینکه امروزه مشــاغل خانگی و 
خرد، نقش بســیار زیــادی در رفع معضل 
بیکاری ایفــا می کنند، ادامــه داد: برگزاری 
جشنواره مشاغل خانگی نمونه بارز حمایت 
از زنان سرپرست خانوار و زمینه ای برای رونق 
بخشی به فعالیت های اقتصادی زنان و حضور 
موثرتر آن ها در جامعه است. ماه آورپور تاکید 
کرد: امروزه نقش مشــاغل خانگی در رونق 
اقتصادی و تثبیت درآمــد برای دهک های 
پایین اقتصادی جامعه و ایجاد فرصت های 
شــغلی برای تمامی فعاالن اقتصادی کاماًل 

محرز شده است.

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

برپایی جشنواره مشاغل خانگی در بازار گل و گیاه همدانیان

ادامه از صفحه یک:
...   این که اطالعات به چه شــکل 
تأمین شود، ســازماندهی فعاالن 
اقتصــادی کالن و خــرد چگونه 
انجام شــود، ارتباطات با داخل و 
خارج نظام اقتصادی چگونه باشد 
و خروجی های این نظــام با چه 
شاخصی سنجیده شود، از مسائلی 
است که در این حوزه مدنظر است.

در منابع اصلــی اقتصاد مقاومتی 
عبــارت از ۵ اصــل درونزایــی، 
برونگرایی، مردم محوری، دانش 
بنیانی و عدالت محوری، ۲۴ ماده 
سیاست های کلی و ۱۰ اقدام عملی 
بیان شــده توســط رهبر انقالب 
در ابتدای ســال ۹۵، می توان ۴ 
مورد مرتبط با مدیریت اقتصادی 
اســتخراج کرد که اجرای آنها، به 
ایجاد نظام مدیریــت اقتصادی 
مدنظر در اقتصاد مقاومتی منجر 
خواهد شد. این چهار مورد عبارتند 
از شــفافیت اطالعات، مدیریت 
یکپارچه، سازمان های بین المللی و 
شاخص های اقتصادی که در ادامه 

توضیح داده خواهد شد:
۱- شفافیت اطالعات: دسترسی به 
اطالعات شفاف جهت برنامه ریزی 
در اقتصاد و مدیریت آن، هم نیاز 
دولت اســت و هم نیــاز بنگاه ها. 
لذا ضروری اســت در بخش های 
مختلف اقتصاد، اطالعات به صورت 
شــفاف تولید شــده و در اختیار 
عموم قرار گیــرد. این امر موجب 
جلوگیری از فســادهای ناشی از 
عدم شفافیت نیز خواهد شد. در 
مواد ۱۹ و ۲۳ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره 
شده است. راه اندازی سازوکارهای 
شفافیت زا و سامانه های اطالعاتی 
در حوزه هــای مختلف که زمینه 
برنامه ریــزی و کاهش فســاد در 
اقتصاد را فراهم مــی آورد، در این 

حوزه مدنظر است.
۲- مدیریت یکپارچه: جلوگیری از 
تعدد نهادی در تصمیم گیری های 
اقتصادی و ایجاد یک فرماندهی 
جهــت  واحــد  اقتصــادی 
یکپارچه ســازی تصمیمــات و 
رویکرد اقتصادی کشور، از موارد 
مهم در مدیریت اقتصادی اســت 
که در ماده ۲۲ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار 
گرفته اســت. مدیریت یکپارچه 
اقتصــادی برای رصــد وضعیت 
کشور، برنامه ریزی برای واکنش 
نســبت به مخاطــرات احتمالی 
داخلی و خارجی و تصمیم گیری 
درخصوص آن هــا، در این حوزه 

مدنظر است.
۳- سازمان های بین المللی: نحوه 
تعامل با سازمان های خارجی در 
حوزه اقتصاد و طراحی نوع تعامالت 
و ارسال و دریافت اطالعات و دیگر 
منابع از آنها، موضوعی حائز اهمیت 
در مدیریت اقتصادی اســت که 
عدم توجه به آن، موجب می شود 
تا کشــور در معــرض مخاطرات 
مختلف قرار گیــرد. در ماده ۱۲ 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
به این مهم اشــاره شــده است. 
استفاده از ظرفیت های دیپلماسی و 
سازمان های بین المللی و منطقه یی 
برای کاهــش آســیب پذیری و 
افزایش قــدرت اقتصادی، در این 

حوزه تاکید شده است.
 ۴- شاخص های اقتصادی: برای 
کنترل و ارزیابی حرکت اقتصادی 
کشور، ضروری است شاخص هایی 
متناسب با اهداف ملی تدوین شود. 
این مهم در اصل ۵ اقتصاد مقاومتی 
مورد اشاره قرار گرفته است. بررسی 
وضعیت اقتصادی کشور و میزان 
تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده 
از شاخص های مختلف اقتصادی 
که مبتنی بر چشم اندازهای کشور 
است، مانند شاخص عدالت، عالوه 
بر رصد شاخص های متعارف مثل 
رشد اقتصادی، در این حوزه مدنظر 

است.

آنچه در مدیریت اقتصادی مدنظر است!

کلیدهای مؤکد اقتصاد 
مقاومتی

سرمقاله

ISFAHAN
N E W S

در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد برگزار شد:

کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند
دبیر اجرایی ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند از آغاز به کار دبیرخانه 

این کنفرانس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد خبر داد.
ایمان صادق خانی در گفت وگو با ایســنا با اعالم این خبر، اظهار کرد: ششمین کنفرانس ملی 
مهندسی برق و سیستم های هوشمند در روزهای دهم و یازدهم خردادماه ۱۴۰۱ در دانشکده 
مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد و با مشارکت مرکز تحقیقاتی ریزشبکه های 
هوشمند، مرکز تحقیقاتی پردازش دیجیتال و بینایی ماشین، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، 
انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق و انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران )IEEE( شاخه 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد برگزار خواهد شد.
وی افزود: این کنفرانس در پی شــیوع ویروس کرونا و به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی، 

به صورت نیمه حضوری برگزار خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، هدف از برگزاری 
این کنفرانس را ایجاد محیطی پویا برای به اشتراک گذاری و بحث و تبادل نظر پیرامون آخرین 
دســتاوردهای علمی و فنی در حوزه صنعت برق دانست و گفت: این کنفرانس در شش محور 
موضوعی اصلی مهندسی قدرت، مهندسی کنترل، مهندسی مخابرات، مهندسی الکترونیک، 

مهندسی پزشکی بیوالکتریک و مهندسی کامپیوتر برگزار می شود.
عضو مرکز تحقیقاتی ریزشبکه های هوشمند با اشــاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در 
خصوص اهمیت توسعه هوش مصنوعی به عنوان یک مسئله مهم و آینده ساز، گفت: با توجه به 
استقرار دبیرخانه کنسرسیوم هوش مصنوعی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد و امکانات 
نرم افزاری و سخت افزاری این واحد دانشگاهی، ارائه آخرین یافته ها در زمینه کاربرد سیستم های 

هوشمند در صنعت برق از اهداف مهم این کنفرانس است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

ذخیره سد زاینده رود به ۱۶۱ میلیون مترمکعب رسید
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به افزایش ورودی سد زاینده رود به 
۲۰۵ مترمکعب برثانیه، گفت: اگر تا پایان امسال اعتبار فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان 

تخصیص یابد، این بخش به بهره برداری خواهد رسید.
مهران زینلیان در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت زاینده رود و زمان بازگشایی آن برای 
نوبت دوم کشت، اظهار کرد: خوشبختانه بارش های خوبی در سرچشمه های کوهرنگ داشته ایم 

و ورودی آب به سد زاینده رود افزایش یافته است.
وی افزود: بنابر آخرین آمار ورودی ســد زاینده رود ۲۰۵ مترمکعب بر ثانیه و خروجی سد ۱۲ 
مترمکعب بر ثانیه است، همچنین امروز شنبه ۱۴ اسفندماه حجم آب ذخیره سد زاینده رود به 

۱۶۱ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تأکید کرد: اگرچه رشد حجم و ذخیره سد 

زاینده رود خوب است، اما حجم کلی سد همچنان نامناسب نیست.
وی درباره آزادسازی حقابه کشاورزان شــرق اصفهان در نوبت دوم، اظهار کرد: طبق مصوبات 
کارگروه ســازگاری با کم آبی باید کمیته ای با حضور صنف کشــاورزان، جهاد کشاورزی، آب 
منطقه ای و استانداری تشکیل و موارد رصد می شود.زینلیان گفت: طی روال موجود و باتوجه به 
بارندگی ها، جهاد کشاورزی و صنف کشاورزان پیشنهادی در مورد بازگشایی آب مطرح می کنند 
که با تأیید آب منطقه ای، زمان نوبت دوم بازگشایی سد زاینده رود توسط استانداری مشخص 
و نهایی می شود.وی درباره نگرانی ها در تأمین آب شرب و ضرورت بهره برداری از فاز اضطراری 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ، تأکید کرد: این فاز نزدیک به بهره برداری است، در حقیقت 
اکنون مشکل اصلی کمبود منابع اعتباری است که البته دستورات تخصیص اعتبار صادر شده، اما 

هنوز تخصیص منابع به شرکت آب منطقه ای صورت نگرفته است.

مهرداد امین الرعایا



شهردار اصفهان گفت: قصد داریم در آینده ای نزدیک درختانی در شهر غرس کنیم که متناسب و سازگار با شرایط و اقلیم اصفهان باشد.
 علی قاسم زاده در مراسم روز درختکاری، اظهار کرد: درخت کاری جز توصیه های مؤکد اسالم و رسول اکرم )ص( است؛ ائمه اطهار کاشت 
درخت را در عمل انجام می دادند به طوری که یکی از باقیات و صالحاتی که از امیرالمؤمنین )ع( به یادگار گذاشته شده، نخلستان های 

عظیم است.
وی افزود: امیدواریم به یمن روز درختکاری، شاهد شرایط بهتری در شهر اصفهان به ویژه جاری شدن دائمی آب در زاینده رود باشیم 
زیرا آرزوی همه شهروندان اصفهان است. شهردار اصفهان تصریح کرد: قصد داریم در آینده ای نزدیک درختانی در شهر غرس کنیم که 

متناسب و سازگار با شرایط و اقلیم اصفهان باشد.
وی با اشاره به سیاست های شــهرداری اصفهان در حوزه درخت کاری و حفظ فضای سبز و محیط زیست شــهری، گفت: ابتکاری که 
امسال مورد توجه قرار گرفت، تاکید بر درخت بانی در کنار درخت کاری است؛ اگرچه حفظ درختان و فضای سبز شهری جز رسالت های 
شهرداری است، اما تا مردم شهر به فکر حفظ و نگه داری از درختان نباشند، این مهم محقق نخواهد شد، بنابراین درخت بانی را به عنوان 

یک کلید واژه طالیی در عرصه محیط زیست وارد کردیم.
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شهردار اصفهان در مراسم روز 

درختکاری: 

درختان سازگار با 
اقلیم اصفهان کاشته 

می شود

تداوم و تشــدید تنش ها در 
اوکراین موجب شد انرژی که 
در ماه های گذشــته در اروپا 
چند برابر شــده بود، جهش 
قیمتی دیگری را تجربه کند. 
به گــزارش تحریریه، قیمت 
گاز طبیعــی اروپا پس از دور 
جدید تحریم ها علیه روسیه 
در آخر هفته کــه نگرانی ها 
در مــورد کمبود انــرژی را 
تشدید کرد، بار دیگر افزایش 
یافت. تارنمای شبکه خبری 
»bloombergquint« نوشت 
معامالت آتی تــا ۳۶ درصد 
افزایش یافت، زیرا کشورهای 
غربــی موافقــت کردند که 
مجازات های جدیدی اعمال 
کننــد. آن ها بر ایــن باورند 
کــه تحریم هــای پیشــین 
نتوانســته اند »والدیمیــر 
پوتین« رئیس جمهور روسیه 
را وادار کننــد که نیروهایش 
را از اوکراین خــارج کند. در 
حالی که ایــن تصمیم جدید 
حوزه انرژی را مستثنی کرده 
اســت اما نگرانی های جدی 
وجود دارد که به احتمال زیاد 
روسیه تصمیم خواهد گرفت 
تا اقدامات تالفی جویانه ای را 
علیه غرب انجــام دهد. اروپا 
برای تأمین حدود یک ســوم 
گاز مورد نیاز خود به روسیه 
وابسته است. همچنین بیشتر 
ایــن محموله هــای گازی از 
طریق خطوط لوله گازی که 
از اوکراین عبور می کنند، به 
اروپا می رسد. هر گونه اختالل 
در جریان صــدور گاز  اروپا 
را در زمستان ســرد به عصر 
یخبندان می بــرد و توانایی 
این قاره بــرای تولید برق و 
انرژی کافی برای پاسخگویی 
به تقاضای شــهروندانش را 
کاهش می دهد. این شرایط 
همچنیــن صنایــع انرژی بر 
اتحادیه اروپا از کارخانه های 
ذوب فلزات تا تولیدکنندگان 
مواد غذایی و سازندگان کود 
را مجبور بــه کاهش عرضه و 
حتی تعطیلی واحد تولیدی 

می کند.
قیمت گاز اروپا به ۱۲۸ یورو 
در مگاوات ســاعت رسید؛ تا 
قبل از اینکه در ساعت ۸:۴۵ 
صبح بــا ۱۵ درصد قیمت ها 
افزایش یابد ایــن انرژی در 
حدود قیمــت ۱۰۹ یورو در 
آمســتردام معامله می شــد. 
قیمت انرژی در آلمان که یک 
معیار اروپایی است با افزایش 
۱۳ درصــدی بــه ۱۶۵ یورو 
رســید. ترس از بحران های 
سیاسی و اقتصادی از مدتی 
قبل که قیمت انرژی به شدت 
افزایش یافت تشدید و موجب 
شــد تا دولت هــای اروپایی 
اعالم کنند به دنبال حذف گاز 
روسیه از اقتصاد خود هستند. 
آلمان، بزرگ ترین بازار گاز و 
انرژی منطقه، تصمیم گرفته 
است تا به سرعت تولید انرژی 
بادی و خورشیدی را تقویت 
کند. این کشــور از سال قبل 
اعالم کرده بــود هدف خود 
را به گونــه ای طراحی کرده 
اســت که تا ۱۵ ســال یعنی 
در ســال ۲۰۳۵ تقریباً تمام 
برق مورد نیاز خود را از منابع 

تجدیدپذیر تولید کند.

فاز جدید بحران انرژی در اروپا کلید خورد؛

 افزایش معامالت آتی
 تا ۳۶ درصد

خبر اول
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کارشناســان می گویند اگر توافق هسته ای 
دوبــاره احیا شــود، ایران می توانــد اوایل 
تابســتان به ســطح قابل قبولی از صادرات 
نفت خود برسد. به گزارش شــفقنا به نقل 
از رویترز؛ به گفتــه تحلیلگران، توافق برای 
محدود کردن برنامه هســته ای ایران منجر 
به برداشته شــدن تحریم ها بر بخش نفتی 
این کشور می شود، اما ممکن است چند ماه 
طول بکشد تا نفت خام بیشتری از ایران به 

بازارهای جهانی برسد.
به خاطر جنگ اوکراین، قیمت جهانی نفت 
برای اولین بار در سالهای اخیر به بشکه ای 
۱۲۰ دالر هم رسید اما این امیدواری وجود 
دارد که احیای برجام بتوانــد این قیمت را 

بشکند.
تحلیلگران معتقدند حتی اگــر توافقی در 
هفته آینده منعقد شود، ممکن است چندین 
ماه طول بکشد تا پایبندی ایران تأیید شود 
تا تحریم ها برداشته شوند، به این معنی که 
بعید است نفت اضافی ایران تا ماه مه یا ژوئن 

وارد بازار شود.
به عنوان مثال، زمانــی که اولین توافق بین 
قدرت های بزرگ جهانی و تهران در ســال 
۲۰۱۵ امضا شد، تحریم ها تنها شش ماه بعد 

به طور کامل لغو شدند.
به گفته تحلیلگران، بسیاری از پاالیشگاه ها 
در سراسر جهان چندین ســال است که از 
نفت ایران دوری کرده اند و به دو تا ســه ماه 
زمان نیاز دارند تا ترتیبات فنی را نهایی کنند 

تا بتوانند واردات از ایران را از سر بگیرند.

با این حال، وقتی کــه پایبندی ایران به هر 
توافقی تأیید شــد، نیازی به افزایش تولید 
از میادیــن نفتی بــرای صادرات بیشــتر 
نیســت، زیرا ایران می تواند نفت خام را از 
انبارهای خود آزاد کند و به جبران بخشــی 

از فشــار بر قیمت نفــت ناشــی از جنگ 
 اوکراین کمک کند. داده های شرکت کپلر 
تخمین می زند که ایران روی شــناورهای 
خود ۱۰۰ میلیون بشــکه نفت دارد که اگر 
روزی یک میلیون بشکه را هم آزاد کند، یک 

رقم قابل توجه است. بدین ترتیب می توان 
حدس زد که بین ۶ تا ۹ ماه زمان الزم است 
که ایران پــس از احیای برجــام بتواند به 
سطحی قابل قبول برای صادرات نفت خود 

دست یابد.

کارشناسان از صادرات نفت ایران  خوش بین و خوشحال  

تابستان فصل رونق نفتی ایران  
مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان خبر داد:

بهره برداری آزمایشی از نخستین 
اتوبوس برقی در اصفهان

اخبار اصفهان:    همزمان با هفته درختــکاری و برگزاری 
آیین درخت بانی در اصفهان، بهره برداری آزمایشی از نخستین 
اتوبوس برقی در راستای کاهش آلودگی هوا انجام می شود. این 
اتوبوس، ساعت ۱۴ از محل میدان امام حسین )ع( به سمت پارک 
جنگلی ناژوان حرکت خواهد کرد و مدعوین را برای کاشت نهال 

به نارنجستان ناژوان برد.
مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان درخصوص 
این اتوبوس گفت: در راســتای کاهش آلودگی هوا و حرکت به 
سمت شهر پاک که یکی از اهداف کالن برنامه توسعه پنج ساله 
شهرداری اصفهان در افق ۱۴۰۵ است، حرکت ناوگان حمل و نقل 
عمومی به سمت برقی شدن مورد توجه قرار گرفته که می تواند 
در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد؛ براین اساس یک نمونه اتوبوس 
برقی در کالنشهر اصفهان از نیمه اسفندماه مورد بهره برداری 

قرار خواهد گرفت.
سید مصطفی اعتصامی افزود: تفاهم نامه ای با هدف گسترش 
زیرساختهای مورد نیاز جهت استفاده از انرژی پاک در حمل و 
نقل عمومی در کالنشهر اصفهان بین شرکت مهندسی ساخت 
برق و کنترل مپنا )مکو( و شــرکت اتوبوس عقاب افشان تحت 
عنوان شرکت تولید اتوبوس برقی پارسان )شتاب( و شهرداری 

اصفهان در مهرماه سال جاری منعقد شد.
او ادامه داد: اکنون و پس از حدود شــش ماه از زمان انعقاد این 
تفاهم نامه، مدیریت شهری اصفهان برای نخستین بار با محوریت 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و برنامه ریزی و 
راهبری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، 
با به حرکت درآوردن آزمایشی این اتوبوس برقی، درصدد است 
با برقی کردن ناوگان اتوبوســرانی گام بزرگی در جهت تحقق 
بخشیدن به اهداف شهرداری اصفهان در کاهش آلودگی هوا و 

حرکت به سمت شهر هوشمند، به پیش بردارد.
به گفته او، آنچه در این مســیر مهم است، درنظر گرفتن نقشه 
راه شهر هوشــمند اصفهان در جهت استفاده مناسب از شبکه 
هوشمند انرژی، شامل زیرســاخت های مناسب، خودروهای 
مناسب و تجهیزات آی.ســی.تی برای رسیدن به اهداف پیش 

رو است.
مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان تاکید کرد: 
انجام مطالعات و طراحی هــای اولیه در فاز نخســت و برنامه 
ریزی جهت تأمین بودجه، پیاده ســازی و بهره برداری از این 
زیرســاخت ها، همگی از جمله مواردی اســت که در اداره کل 
نوســازی و تحول اداری، براساس نقشــه راه هوشمندسازی 

شهرداری مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: بر اســاس نتایج یک مطالعه امکان ســنجی فنی و 
اقتصادی درخصوص استفاده از اتوبوس های برقی در اصفهان 
که توسط یکی از شرکت های دانش بنیان انجام شده، استفاده از 
اتوبوس های برقی اقدامی قابل توجیه از نظر فنی و اقتصادی در 

مقایسه با اتوبوس های قدیمی است.
اعتصامی خاطرنشــان کرد: نتایج این پژوهش نشان داده است 
اتوبوس ها در شهرهای بزرگی مانند اصفهان که ترافیک سنگینی 
دارند ناگزیر به توقف زیاد هســتند و همیــن امر باعث افزایش 
مصرف انرژی و وارد شدن فشار به موتور برای اتوبوس های دیزلی 
و گازی می شود، درحالیکه چنین مسئله ای برای اتوبوس های 

برقی پیش نمی آید و می تواند جایگزین مناسبی باشد.

گزارش ویژه
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اقتصاد

اســتاندار اصفهان گفت: تعریزات حکومتی الزم اســت که 
با افزایش ســاعت کار و نیروی انســانی نظارت بیشتری بر 
قیمت های شب عید مردم داشته باشد.سید رضا مرتضوی 
در نشست ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به دستور 
جلسات این ستاد اظهار داشــت: ما درصدد هستیم که ایام 
پایان سال فرهنگ خدمت به مردم را به یکی از لذت های شب 

عید مردم با خرید فراوان تر تبدیل کنیم.
وی افزود: فروشــندگان می توانند با فروش باالتر و شرایط 
متفاوت را تجربه کنند و شیرینی با کاهش قیمت ها  به کام 

مردم بنشانند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه ما باید در بزنگاه ها به نفع 
مردم  باشیم،افزود: هرکدام از دستگاه های اجرایی در حوزه 
مســؤولیت روی فرهنگ  خدمت کارکنند چراکه شب آخر 

سال شب سوءاســتفاده و فرصت افزایش قیمت با توجه به 
خرید مضاعف مردم نیست.

وی تصریح کرد:در قسمت نظارت فرمانداران شهرستان ها و 
دستگاه های تخصصی و نیز گروه تعزیرات حکومتی به صورت 

مضاعف وقت بگذارند و تعداد گروه ها را افزایش دهند.
مرتضوی تأکید کرد: حضور به موقع در بازار و تسلط فضای 

حاکمیتی تعزیراتی موجب کاهش تخلفات می شود.
وی بابیان اینکه حضور صداوســیما و رســانه هــا در کنار 

گروه های تعزیراتی ضروری است،گفت: مردم باید به چشم 
ببینید که نظارت ها در حال انجام اســت و با کاسب متخلف 

برخورد و کاسب منصف نیز تشویق می شود.
اســتاندار اصفهان از پیگیری ســهمیه های تخصیص یافته 
کاالهــای اساســی بــرای اســتان اصفهــان خبــر داد و 
گفت:اردوهای راهیان نور امســال به طور ویژه دیده شده لذا  

قیمت ها با حداقل سود برای این کاروان ها عرضه شود.
وی در پایان از پیگیری افزایش شعب تعزیرات حکومتی از 
طریق دستگاه قضا برای نظارت بیشتر قیمت ها در شب عید 

و متخلفان خبر داد.
نظارت دقیق تر در همه حوزه ها، اطمینان ســازی کاالها در 
انبارها و ســردخانه ها و نیز فراوانی کاال در شهرســتان ها از 

مهم ترین دستور جلسات این نشست بود.

استاندار اصفهان:

تعزیرات حکومتی نظارت بیشتری بر 
قیمت های شب عید داشته باشد

همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم )ص( کوهنوردان آبفای 
استان اصفهان به قله ۱۴۹۰ متری کوه نمکی استان بوشهر 
صعود کردند. این صعود توسط ۱۳ نفر از کوهنوردان شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان در فاصلــه ۱۴۴ کیلومتری 
مرکز استان اصفهان انجام شد. سرپرست گروه کوهنوردی 
آبفای استان درباره این صعود گفت: به منظور حفظ آمادگی 
کوهنوردان این شرکت، برنامه صعود به قله های مرتفع کشور 
در برنامه ســالیانه گروه کوهنوردی قرار دارد. فرود نصیری 
افزود: اعضای گروه کوهنوردی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان را در این صعود اصغر رستمی، محمدرضا چوپانی، رضا 
احسن فر، سعید حاجیلو، ناصر صالحی، محمد موحد، کیوان 
شجاعی، هنرمند سلیمی، حسین صبوری، مسعود توکلی، 
فضل اهلل رضایی و رحمت اهلل آقابابایی تشــکیل می دادند. 
اضافه می شود سابقه تشــکیل گروه کوهنوردی در شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان به سال ۱۳۴۸ باز می گردد و 
اعضای آن در ۵۲ سال گذشته عالوه بر صعودهای هفتگی به 
ارتفاعات استان، ده ها صعود نیز به ارتفاعات مشهور داخل و 

خارج کشور داشته اند.

همزمان با مبعث رسول اکرم )ص( صورت گرفت؛

صعود کوهنوردان آبفای استان به قله »کوه نمکی« استان بوشهر

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: در ادامه 
طرح جامع احداث باغ های موضوعی ناژوان، 
امروز ۱۵ اسفندماه باغ نارنجستان ناژوان با 

حضور شهردار اصفهان احداث می شود.
مهــدی قائلی بــا اعــالم این خبــر افزود: 
نارنجستان ناژوان در حاشیه شمال رودخانه 
زاینده رود و در امتداد مســیر جاده سالمت 
با کاشــت تقریباً ۲۰۰ نهال نارنج با حضور 
خانواده معظم شهدا، اعضای شورای اسالمی 

شهر و مدیران شهری احداث می شود.
او ادامه داد: طرح احداث باغ های موضوعی 
ضمن ایجاد باغ هــای مثمر میــوه، زمینه 
آموزشی برای دانشــجویان، دانش آموزان 
 و عمــوم بازدیدکننــدگان را ایجاد خواهد 

کرد. 
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان با بیان اینکه 
امروزه کشورهای بسیاری ازجمله کشورهای 
مدیترانه ای از طریق گردشــگری باغ های 
میوه و باغ های موضوعی ســاالنه میلیون ها 
گردشــگر را به ســرزمین های خود جذب 
می کنند، تاکید کرد: این کشــورها با ارائه 

ابتکارات مختلفی باعث به وجود آوردن ده ها 
شغل و نیز کارآفرینی می شوند.

قائلی همچنین گردشگری باغ های موضوعی 
را زمینه ای برای کسب درآمد برای ساکنین 
بومی دانست و این موضوع را ظرفیتی برای 

توسعه گردشگری قلمداد کرد.
او تاکید کــرد: البته باید مراقــب بود که در 
این بازدیدها و آمد و شــد گردشــکران، به 
هیچ وجه صدمه ای به کشاورزان و باغداران 

منطقه وارد نشود.
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان با اشــاره به 
بهینه سازی زیرساخت ها و امکانات موجود 
در مراکز گردشگری ناژوان گفت: در فازهای 
بعدی این طرح می توان از فعالیت های قابل 
توجه در باغ هــای موضوعی بــرای جذب 
گردشــگران در ایام خاصــی همچون بهار 
استفاده کرد که زمان شکوفه دادن، موسم 
برداشت گل و میوه، زمان تهیه فرآورده های 
خاص از میوه ها و تهیه و بسته بندی خشکبار 
و تشکیل غرفه های فروش برای گردشگران 

از آن جمله است.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
تاکنون بیشترین ثبت نامی های طرح نهضت 
ملی مسکن استان اصفهان به شهر بهارستان 
با ثبت نام ۹۴ هزار و ۴۲۱ نفر اختصاص دارد.

 علیرضا قاری قرآن با اعــالم این خبر، اظهار 
کرد: نام نویسی از مردان مجرد باالی ۲۳ سال 
از اول دی ماه شــروع شده است و متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند تا پایان اســفند 
 saman.mrud.ir با مراجعــه به ســامانه

ثبت نام کنند.
 وی ادامه داد: تحویــل واحد به مردان مجرد 
بین ۲۳ سال تمام تا ۴۴ سال تمام پس از اتمام 
ساخت و ایفای تعهدات متقاضی منوط به ارائه 

عقدنامه رسمی ازدواج است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
تازه ترین آمار درباره ثبت نام متقاضیان مسکن 
در ســامانه طرح نهضت ملی مســکن برای 
استان اصفهان حاکی از آن است که آمار کل 
ثبت نام در تمامی شهرهای استان اصفهان به 

۲۶۵ هزار و ۸۹۷ نفر رسیده است.
وی افزود: تاکنون بیشترین ثبت نامی ها در 

استان در شــهرهای بهارستان با ثبت نام ۹۴ 
هزار و ۴۲۱ نفر، شــاهین شهر با ثبت نام ۳۸ 
هزار و ۷۰۰ نفر و فوالدشهر با آمار ثبت نامی 

۲۶ هزار و ۸۲۸ نفر گزارش شده است.
قاری قرآن با بیان اینکه امکان ثبت نام طرح 
نهضت ملی مسکن در تمام شهرهای استان 
اصفهان فراهم اســت، اظهار کرد: متقاضیان 
می توانند با مراجعه به سامانه )ثمن( برای نام 

نویسی اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درباره 
متقاضیانی که می توانند برای ثبت نام در این 
طرح اقدام کنند، گفــت: در حال حاضر افراد 
متأهل و یا سرپرست خانوار و مجردین شامل 
نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان، 
مردان مجرد باالی ۲۳ ســال سن، )معلولین 
جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال 
سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور(، زنان 
خودسرپرســت باالی ۳۵ سال سن، بیماران 
خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی می توانند نسبت به ثبت نام 

در سامانه اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد؛
بهارستان در صدر ثبت نامی های نهضت ملی مسکن اصفهان

همزمان با هفته درختکاری اعالم شد:
پارک جنگلی ناژوان صاحب »نارنجستان« می شود
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پاکبانان نظافت معابر، جداره ها و المان های 
شهر و ساماندهی تابلوهای شهری را انجام 
می دهنــد و بــرای رنگ آمیــزی جداول 
خیابان هــا و نرده های میادین شــهر نیز 
اقدامات الزم انجام می شــود؛ شهرداری 
در روزهای پایانی ســال اقدامات دیگری 
همچــون رنگ آمیزی دیوارهای شــهر، 
لکه گیــری آســفالت معابــر، گل کاری 
بلوارها و میادین، جمــع آوری نخاله های 
ساختمانی و نصب المان های نمادین عید 
نوروز متناســب با فرهنگ و آئین مردم را 

نیز اجرا می کند.
کاشت گل و گیاه یکی از موضوعاتی است 
که از دیرباز توسط ایرانی ها برای آغاز سال 
نو اجرا می شده است؛ این اقدام در شهرها و 
خانه تکانی شهر در حوزه فضای سبز توسط 
مدیریت شهری انجام می شود و اصفهان 
نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوری 
که سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
این کالنشهر برای آراستن و پیراستن شهر 

آستین باال زده است.

  آغاز اقدامات سازمان پارک ها و فضای 
سبز و بسترسازی برای کاشت درختان و 

گیاهان از دی ماه
مجیــد عرفان منش مدیرعامل ســازمان 
پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان 
می گویــد: بــا توجه بــه ســنت دیرینه 
ایرانیان و فارسی زبانان جهان برای شروع 
خانه تکانی شهر در اســفندماه، اقدامات 
سازمان پارک ها و فضای سبز و بسترسازی 
برای کاشــت درختان و گیاهان به عنوان 
ساکت ترین، پرمنفعت ترین، بی ضررترین 
و آرام ترین موجودات شــهر، فراخور حال 
گونه گیاهــی و به صــورت تخصصی در 
مباحث شیمی خاک و بسترسازی کاشت 

از دی ماه آغاز شده است.
وی ادامه می دهــد: در فصل ســرما و از 
اواخر آذرماه بر اساس تقویم های سازمان 
هواشناسی و هماهنگی با بخش هواشناسی 
کشــاورزی این ســازمان، آبیاری شدید 
برای »یخ آب زمســتانه« به عنوان یکی از 
روش های مدیریت تلفیقــی آفات انجام 
می شــود؛ در حال حاضر مبارزه مکانیکی 
با آفات و بیماری ها انجام شــده اســت، 
همچنیــن مبارزه شــیمیایی بــا آفات و 
بیماری هایــی که به دلیل خشکســالی و 
کم آبیاری برای درختان به وجود آمده، در 

حال انجام است.

  خسارت آفات حاصل از خشکسالی 
در فضای سبز شهر بســیار زیاد شده 

است
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه خسارت 
آفات حاصل از خشکسالی در فضای سبز 
شهر بســیار زیاد شده اســت، اما هنوز از 
کنترل خارج نشــده اســت، خاطر نشان 
می کند: یکی از مشــکالت شهر اصفهان 
این است که بخشــی از عرصه های فضای 
سبز در اختیار واحدهای نظامی، دانشگاه و 
بخش خصوصی قرار دارد، از این رو هنگام 
مبارزه بیولوژیک، شــیمیایی و فیزیکی با 
آفات، امکان ورود به آن عرصه ها را نداریم، 
به همین جهت اگر این بخش ها در مبارزه 
با آفات تعلل کننــد، کانون آلودگی در آن 

نقاط باقی می ماند.
وی با بیان اینکه خانه تکانی شهر در زمینه 

فضای ســبز با رعایت مســائل تخصصی، 
از اواخر آذرماه آغاز شــد، اضافه می کند: 
اقداماتی که مشــقت زیادی دارد در حال 
پایان اســت و در ادامه نیز گل کاری های 

سطح شهر آغاز خواهد شد.
عرفان منش می افزاید: دستورالعمل های 
الزم عالوه بر مناطق پانزده گانه شهرداری، 
بــه ســازمان میادیــن میــوه و تره بار و 
ساماندهی مشــاغل شــهری، آرامستان 
باغ رضــوان، طرح ســاماندهی نــاژوان و 
ســازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
نیز ارسال و جلســات توجیهی و جزئیات 
اقدامات الزم در عرصه های فضای سبز این 

مناطق مشخص شده است.

  حدود ۳0 درصد نیاز گل و گیاه شهر 
اصفهان توسط این ســازمان تأمین 

می شود
وی بــا بیان اینکــه خریدهای ســازمان 
پارک ها و فضای سبز برای نوروز رو به اتمام 
است و حدود ۳۰ درصد نیاز گل و گیاه شهر 
اصفهان توسط این سازمان تأمین می شود، 
خاطر نشــان می کند: با توجه به جلسات 
برگزار شــده با انجمن تولیدکنندگان گل 
و گیاه، سعی داریم با تقســیم کار، طبق 
فرموده مقــام معظم رهبــری برای رونق 

تولید و مانع زدایی از تولید، گام برداریم.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان می گویــد: در حوزه 
مدیریــت گل و گیاه در اســتان اصفهان 
بی نظمی داریم و متولی مرکزی ندارد که 
این تولیت باید در سازمان پارک ها و فضای 
سبز مستقر شود، از این رو در جلساتی با 
اتحادیه گل و گیاه و انجمن تولیدکنندگان 
گل و گیاه برگزار شــده است تا به سمتی 
پیش رویم که سیاست گذاری کالن برای 

این حوزه در استان داشته باشیم.

  کاشــت پنج میلیون گلدان گل تا 
اردیبهشت ماه سال آینده

وی با بیان اینکه تا اردیبهشــت ماه سال 
آینده، حدود یک میلیون گلدان گل توسط 
سازمان پارک ها در مناطق توزیع می شود، 
خاطر نشان می کند: در سطح شهر حدود 
پنــج میلیون گلــدان انواع گل تــا پایان 

اردیبهشت ماه کاشته خواهد شد.
عرفان منش در خصوص آمار گل هایی که 
تا نوروز در شهر کاشته می شود، می گوید: 
با توجه به اینکه در مرحله خرید هستیم، 
نمی توانیم آمار دقیقی در این زمینه اعالم 

کنیم.
وی ادامه می دهد: برای مدیریت هزینه ها 
به جمع بندی رســیدیم که برای کاشت 
در سطح شهر از گل های فصلی به سمت 
گل های دائمی حرکت کنیم و سعی کردیم 
در گلخانه های ســازمان پارک ها و فضای 

سبز بیشتر گل های دائمی تولید کنیم.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
اضافه می کنــد: طی صحبت هــا اولیه با 
انجمن تولیدکننــدگان گل و گیاه به این 
نتیجه رسیدیم که برای مدیریت هزینه ها 

به سمت گل های فصلی پیش رویم.
وی با بیان اینکه سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری اصفهان حدود ۱۲ هزار 
مترمربــع گلخانه های تخصصــی دارد، 
می افزاید: مرکز پژوهشــی محمودآباد به 
عنوان بانک ژنتیک گیاهی و مرکز جروکان 
نیز برای تولید گل و گیاه مورد نیاز شــهر، 

دو گلخانه این سازمان هستند، در واقع به 
ســمتی پیش می رویم که گل های دائمی 
شهر توسط سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری و گل های فصلی توسط انجمن 

تولید کنندگان گل و گیاه تأمین شود.
عرفان منــش بــا بیــان اینکــه در حال 
تقســیم بندی مناطق بــرای تولید یک 
یا چند گونه گیاهی توســط هــر منطقه 
هســتیم، تصریح می کند: به عنوان مثال 
در صورت نیاز به نهال »اکالیپتوس« یکی 
از مناطق برای تولید این نهال اقدام کند و 
با جدا کردن سهم منطقه، سازمان پارک ها 
نیز نیاز خود را برداشته و در سطح مناطق 
دیگر پخش کند؛ در صورت مبادالت مالی، 
مبلغ ســود بین این منطقه و این سازمان 

تقسیم خواهد شد.
وی با بیان اینکه با جایگزین کردن گیاهان 
دارویی بــا گل های فصلــی، می توانیم از 
این گیاهان برداشــت کنیم، خاطر نشان 
می کند: با توجه به وجود درختان زیتون 
در شــهر، در حال برداشت از این درختان 
هســتیم که برای فــروش آن نیــز اقدام 
می شــود؛ برای تجارت چوب نیز با بخش 
خصوصی وارد مذاکره شــدیم تا به سمت 

تولید چوب های صنعتی حرکت کنیم.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان می گویــد: گونه های 
سریع الرشد برای تولید چوب های صنعتی 
شناسایی شــده و در نظر داریم به صورت 
چرخشــی و چهار تا پنج ساله این گونه ها 
کاشته شده و پس از تأثیر اکولوژیک الزم 

چوب آن به فروش برسد.

  برای احداث گلخانه های تخصصی نیز 
در حال مذاکره هستیم

وی تصریــح می کنــد: بــرای احــداث 
گلخانه های تخصصی نیز در حال مذاکره 
هستیم تا با احداث این گلخانه ها، مردم در 
کنار فضای باز به عنوان پارک ها، فضاهای 

گلخانه ای را نیز تجربه کنند.
عرفان منــش می افزایــد: احــداث این 
گلخانه ها در گذشــته با احــداث گلخانه 
گرمســیری در باغ گل ها رقم خورد و در 
نظر داریم به همین شــیوه عرصه هایی را 
به صورت گلخانه به مردم معرفی کنیم؛ در 
منطقه هشت تفاهم نامه ای برای ایجاد یک 
گلخانه ژئودزیک در بوستان گل محمدی 
امضا شده اســت که این گلخانه عالوه بر 
تولید گل و گیاه، محلی برای حضور مردم 

خواهد بود.

  بازآفرینی و رویداد محور شدن باغ 
گل ها

وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که توسط 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز در حال 
انجام اســت، بازآفرینی باغ گل ها اســت، 
می گوید: با توجه به اینکــه باغ گل ها در 
سال ۱۳۷۵ افتتاح شد و از آن زمان تاکنون 
اقدامات زیربنایی کمی در آن انجام شده 
است، ســن گونه های گیاهی آن باال رفته 
و به مراقبت های خاص نیاز دارند؛ یکی از 
درختان »سکویا« از بین رفت، از این رو به 
شدت از دیگر گونه باقی مانده این درخت 

محافظت می کنیم.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان خاطر نشان می کند: 
با توجه به اینکه بــاغ گل ها یک باغ ایرانی 
بوده و از مشــخصه های باغ هــای ایرانی 

وجود آب نما اســت، به دلیل اینکه برای 
ســاخت آب نما باغ گل ها از سرامیک غیر 
ایرانی استفاده شده بود، با بررسی باغ های 
شاخص کشور همچون باغ فین کاشان و 
باغ شاهزاده کرمان، کاشی ایرانی و با رنگ 
خاص سفارش داده شد که در حال حاضر 
بازســازی آب نمای طولی باغ گل ها رو به 

اتمام است.
وی با بیــان اینکه برای افزایش ســاعات 
مراجعه شــهروندان به باغ گل ها، سیستم 
روشنایی آن اصالح شــد و شهروندان در 
ایام نوروز می توانند تا پاسی از شب، اوقات 
خود را در این باغ سپری کنند، می افزاید: 
با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری در 
حال تالش برای رویداد محور شــدن باغ 
گل ها هستیم تا شهروندان تا چهار ساعت 

از زمان خود را در این باغ صرف کنند.
عرفان منش خاطر نشــان می کند: در باغ 
گل ها یک سکوی آبشــار گل وجود دارد 
و امیدواریم بتوانیم با حضــور گروه های 
هنری از این ظرفیت استفاده کنیم؛ وجود 
مکانی برای پذیرایی شهروندان نیز در این 
مجموعه ضرورت دارد و بایــد این مکان 

توسط بخش خصوصی ایجاد شود.
وی با بیــان اینکه بــرای اضافــه کردن 
تابلوهای شناســایی به گل های باغ گل ها 
و حضور راهنما در ســاعات خاص در این 
مجموعه در حال تالش هستیم، می گوید: 
کاشــت گل های خاص و لوکــس در این 
مجموعه باید انجام شود زیرا در دیگر نقاط 

شهر گل های مختلف کاشته شده است.

  تنها رگه هایی از باغ شــهر اصفهان 
باقی مانده است

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان بــا بیــان اینکه تنها 
رگه هایی از باغ شــهر اصفهان باقی مانده 
است، خاطر نشان می کند: ما باید درختان 
کهنسال را از نظر موقعیت مکانی شناسایی 
کنیم تا بدانیم در کجا چه گیاهی داریم؛ در 
حال تکمیل نقشــه های مکان مند فضای 
سبز هستیم و امیدواریم با همکاری واحد 
جــی. آی. اس شــهرداری مرکــزی این 

نقشه ها کامل شود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت اساسی 
سازمان پارک ها و فضای سبز، بازنشسته 
شــدن باغبانان قدیمی است به طوری که 
سرمایه های شــهر در حوزه منابع انسانی 
از دســت می رود و جایگزین نمی شــود، 
می گوید: باید ســازوکاری ایجاد کنیم که 
جوانان عالقه مند بــه باغبانی با همکاری 
باغبانان بــا تجربه، باغبانــی را بیاموزند و 

تحویل و تحول این حرفه اتفاق بیفتد.

  دیگر باغبان گل کار تقریبًا در شهر 
نداریم

عرفان منش با بیان اینکه از نظر اقتصادی 
یک هزار میلیارد تومان بودجه شــهر در 
حوزه فضای سبز است و همه آن در سازمان 

پارک ها رقم می خورد، می گوید: در حوزه 
فضای ســبز به لحاظ منابع انسانی دچار 
خسران شــده ایم که این هشدار جدی به 
مدیریت شــهری اصفهان است و می توان 
گفت کــه دیگر باغبــان گل کار تقریباً در 
شهر نداریم؛ برخی از باغبانان تنها وظیفه 
خود را انجام می دهند و متأســفانه برای 
گل کاری عشق نمی ورزند.وی با بیان اینکه 
اغلب گلخانــه داران در حال بازنشســته 
شدن هســتند و علی رغم اینکه برای آنها 
کالس های آموزشــی برگــزار می کنیم، 
نیروی هــای جدید با ادبیــات گلخانه ای 
آشنا نیســتند، می گوید: در زمینه هرس 
درختان مشکالتی در سطح کشور وجود 
دارد؛ در برخی از دانشگاه ها اساتید هرس 
حضور دارند، اما مهم فرد باغبان است که 
باید هرس را انجام دهد.مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان 
اضافه می کند: افراد بسیار کمی در زمینه 
هرس های فرم دهی مانند درختان »سرو 
الوسون« در میدان امام )ره( فعال هستند 
که بر مشکالت ســازمان پارک ها و فضای 
سبز می افزاید.وی با بیان اینکه برای بحث 
تغذیه درختان کهنســال در حال فعالیت 
هستیم؛، ادامه می دهد: خیابان عباس آباد 
یکی از خیابان هایی است که تعداد زیادی 
درخت چنار با قدمتی حدود ۱۰۰ ســال 
دارد، اما در حوزه شهرسازی اجازه ساخت 
شش طبقه داده می شود و به همین دلیل 

نور کافی به درختان کهنسال نمی رسد.
عرفان منــش با بیــان اینکــه پیش بینی 
می شود خیابان عباس آباد تا ۲۰ سال آینده 
حال و هوای مناسبی نداشته باشد، خاطر 
نشان می کند: علی رغم نگهداری تخصصی 
فضای سبز و برداشت های مکان مبنا جی. 
ای. اس، در حوزه فرهنگ ســازی ضعیف 
عمل کردیم.وی ادامه می دهد: مردم فضای 
ســبز را می شناســند، از آن بهره برداری 
می کنند و بخش کثیــری از آنها همراه ما 
برای حفظ این عرصه ها هستند، اما تعداد 
کمی خســارت های زیادی به فضای سبز 

می زنند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان اضافه می کند: طبق 
قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها 
و آئین نامه حفظ و گســترش فضای سبز 
در شــهرها، افرادی که به صورت عمدی 
به عرصه های فضای سبز آسیب بزنند در 

دادگاه محاکمه شده و جریمه می شوند.
وی می گویــد: آماربــرداری مکان مبنا تا 
پایان ســال آینده به اتمام خواهد رسید، 
نگهداری هــای تخصصــی در زمینــه 
حاصلخیزی خاک بــرای گونه های خاص 
مانند چنار اصفهان، سرو الوسون و برگ بو 
آغاز شــده اســت، البته رفتار نامهربانانه 
شهرنشینان اصفهان که با روش ها مختلفی 
برای خشک کردن درختان اقدام می کنند، 
تهدیدی برای صیانت از میراث سبز شهر 

به شمار می روند.

  درخت بانــی جایگزین درخت کاری 
می شود

عرفان منش با بیان اینکه مقرر شد کمپین 
»درخت بانی« را جایگزین »درخت کاری« 
کنیم، می افزاید: یکی از دالیلی که کمپین 
درخت بانی را اجرا کردیم این بود که برای 
حفظ داشته ها در زمینه عرصه های فضای 
ســبز فرهنگ ســازی کنیم؛ اگر درختان 
توزیع شــده برای طرح های درخت کاری 
درســت مســتقر شــده بود تراکم تعداد 
درختان اصفهان مانند جنگل های آمازون 
شده بود و می دانیم که این موضوع درست 

انجام نشده است.
وی با بیــان اینکــه کمتــر از ۱۰ درصد 
درختان توزیع شــده برای درخت کاری 
مستقر شده اســت، می افزاید: با توجه به 
این موضوع، به دالیل دیگر همچون افت 
کیفیت درختانی که شــهرداری ها برای 
توزیع درخت خریداری می کنند به دلیل 
استفاده از خزانه، درخت بانی را جایگزین 
درخت کاری کردیم؛ حتی ممکن بود با این 
 افت کیفیت درختانی که کاشته می شوند 

بخشکند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان اضافه می کند: ما در 
سازمان پارک ها و فضای سبز در نظر داریم 
درخت کاری را به صــورت هدفمند انجام 
دهیم که با درخت بانی عالوه بر اینکه یک 
واژه جدید ساخته شــد، فرهنگ توجه به 

فضای سبز موجود را زنده نگه داشتیم.
وی با بیــان اینکه پویــش درخت بانی را 
راه اندازی شده است تا بیش از سه میلیون 
و ۶۰۰ هزار اصله درخــت را درخت بانی 
کنیم، می گوید: در حال حرکت به سمتی 
هســتیم که درختان کهنســال به مردم 
معرفی شده و درخت بانی را به عنوان یک 
فرهنگ شهروندی در قالب رویدادهایی در 
مناطق پانزده گانه و یک رویداد شــاخص 
در ابتــدای خیابــان ســپاه در مجاورت 
 شهرداری مرکزی به شهروندان شناسانده 

شود.
عرفان منش بــا تاکید بر اینکــه در صدد 
هســتیم در کنار پویــش درخت بانی، به 
فضای ســبز داخلی ســاختمان ها نیز در 
قالب موضوع خانه ســبز و توسعه فضای 
سبز داخل ســاختمان ها با استفاده از گل 
و گیاهان آپارتمانــی بپردازیم، می گوید: 
با توجه به اینکه برخــی از حیوانات از نظر 
اسالم نجس هستند و متأسفانه مشاهده 
می کنیم که زندگی با ســگ در حال رواج 
اســت و به شــهروندان توصیه می کنیم 
به جای نگهداری حیــوان نجس، گل در 

منزل خود نگه دارید.
وی خاطر نشان می کند: استفاده از گل و 
گیاه آپارتمانی عالوه بر طراوت منزل، گاز 
»رادون« که از مصالح ساختمانی متصاعد 
شده است و باعث می شــود شهروندان از 
نظر روحی و روانی حال مناســبی نداشته 

باشند را دریافت کرده و خنثی می کند.

ایرانسل با برگزاری یک جشنواره، 
جایزهٔ ویژهٔ ۲۰ گوشــی هوشمند 
سامســونگ S۲۱ را برای کاربران 
کیف پول دیجیتال خــود در نظر 
گرفته اســت. مشــترکان اولین و 
بزرگترین اپراتــور دیجیتال ایران، 
می توانند با شارژ کیف پول دیجیتال 
خود و یا خرید محصوالت و خدمات 
دیجیتال از طریق اعتبار آن، در این 

جشنواره شرکت کنند.
کاربــران کیــف پــول دیجیتال 
ایرانسل، تا پایان سال ۱۴۰۰ فرصت 
دارند که با شارژ کیف پول دیجیتال 
خود و یا خرید محصوالت و خدمات 
دیجیتال از طریق اعتبار آن، امتیاز 
خود را در این جشــنواره افزایش 
دهند و شــانس بیشــتری برای 
شرکت در قرعه کشی ۲۰ دستگاه 
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داشته باشند.
بر این اساس، هر ۵۰۰۰ تومان شارژ 
کیف پول دیجیتال، یک امتیاز و هر 
۵۰۰۰ تومــان خرید محصوالت و 
خدمات دیجیتال با استفاده از اعتبار 
کیف پول دیجیتال نیز، یک امتیاز 
برای هر یک از مشترکان ایرانسل به 

دنبال خواهد داشت.
مشترکان ایرانسل می توانند برای 
افزایش اعتبار کیف پول دیجیتال 
خود، به سوپر اپلیکیشن ایرانسل من 
مراجعه و یا کد دستوری #۱*۶* را 

شماره گیری کنند.
کســب و کارهای مختلف آنالین 
می توانند با اضافه کردن محصوالت 
و خدمات متنوع و ارزشمندشان به 
کیف پول دیجیتال ایرانسل، فرصت 
مناسبی برای عرضهٔ آنها به طیف 
وسیع مشترکان ایرانسل در بستر 

دیجیتال داشته باشند.
مشترکان ایرانســل، فقط هنگام 
شارژ کیف پول دیجیتال از طریق 
حساب بانکی خود، الزم است رمز 
دوم حســاب را در درگاه پرداخت 
بانکی وارد کنند و هنگام استفاده 
از اعتبــار کیف پول بــرای خرید 
محصوالت و خدمــات دیجیتال، 
دیگر نیازی به وارد کردن رمز نیست. 
به این ترتیب، کیف پول دیجیتال، 
با حذف فرآیندهای پیچیده نظیر 
دریافت رمز دوم پویا یا ایستا )بسته 
به مقدار شــارژ( و یا الــزام به ارائه 
اطالعات محرمانه بانکی، بستری 
کامالً امن و آسان برای عملیات های 
پرداختــی فراهم کرده اســت و با 
یک پارچه سازی تراکنش ها، تجربه 

کاربری دل پذیری را رقم می زند.
ایرانســل، اولیــن و بزرگتریــن 
اپراتور دیجیتــال ایران، بــا ارائه 
زیرســاخت های امن و پیشرفته و 
با تکیه بر تعداد پرشمار مشترکان 
خود، نقــش مؤثــری در افزایش 
کاربران کیف پــول دیجیتال و در 
نتیجه، افزایش استفاده از خدمات 
آنالین و دیجیتال متصل به آن ایفا 
می کند. سابقهٔ کاربری و اعتماد به 
ایرانســل، کاربران را به استفاده از 
کسب وکارهای متصل به کیف پول 

دیجیتال تشویق خواهد کرد.
همچنین جشنواره های گوناگون 
و هدایــا و مزایای ویــژهٔ کیف پول 
دیجیتال، کاربران را به اســتفاده 
و خرید بیشــتر از کسب وکارهای 
متصل به کیف پول دیجیتال تشویق 
می کند و رضایت از خرید را افزایش 

می دهد.
عالقه مندان می توانند برای دریافت 
اطالعات بیشــتر در ایــن زمینه، 
به بخش کیف پــول دیجیتال در 

وب سایت ایرانسل مراجعه کنند.

گفت و گوی مفصل با مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
درباره حال و هوای نوروز اصفهان تا رسالت حرفه ای سازمان:

کمپین »درخت بانی« را جایگزین 
»درخت کاری« می کنیم

امسال در آستانه فرارسیدن هفته درختکاری، سنت »درخت بانی« جایگزین طرح »درخت کاری« خواهد 
شد تا از درختان شهر در قالب یک کمپین حفاظت و تکریم درختان کهنسال و فرهنگ حفاظت از فضای 
سبز شهر نهادینه شود.با نزدیک شدن به فصل بهار، فرصت مناسبی برای تغییر فیزیکی و روحی سیما 
و منظر شهر فراهم می شود و تعداد زیادی از کارکنان بخش های مختلف خدمات شهری شهرداری ها به 

خانه تکانی شهر و استقبال از بهار می پردازند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دولت مجوز واردات هفتاد هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی را برای 
سال ۱۴۰۱ دادند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون 
تلفیق در بخش درآمدی الیحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۱ تبصره ۷ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. براساس بند 
الحاقی ۱ تبصره ۷ الیحه، به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاست های کلی نظام نسبت به صدور مجوز 
واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشــخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران 
می رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. 
اقالم وارداتی عبارت اســت از: ۱. تعداد پنجاه هزار دستگاه خودرو سواری وبیست هزار دســتگاه خودرو سواری دوگانه سوز، 
هیبریدی و برقی ۲. ده هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده؛ ۳. تعداد ده هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و 
درون شهری؛ ۴. تعداد هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار؛ ۵. تعداد پنج هزار دستگاه ماشین آالت سنگین معادن و راهسازی 

اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت.

خبر مهم برای بازار خودرو:

مجوز واردات هفتاد هزار خودرو صادر شد

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

جوایز ویژهٔ جشنوارٔه کیف پول 
دیجیتال ایرانسل اعالم شد:
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