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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 سه شنبه| 17 اسفند 1400| 8  مارس  2022 |  5 شعبان  1443 | سال دوم| شماره 1013 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

 
 همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند 
سخت تر از تحریم، تحریف واقعیت هاست 
که دشــمن اکنون بر موضوع دوم تمرکز 
بیشــتری کرده اســت و به همین دلیل 
روشنگری و تبیین حقایق نیاز به حرکت 
جهادی دارد. بر این اساس برای نصرت دین 
خدا، مبارزه با دشمن و تبیین آرمان های 
جمهوری اســالمی که ارزش دینی بر آن 
حاکم است باید در میدان از مبارزه قدمی، 
قلمی، مالی، تبلیغی و موارد دیگر استفاده 
شــود. به همه این دالیل اکنون در عرصه 
جهاد تبیین از روش های ُشــبهه افکنی 
شامل شایعه پراکنی، کارشکنی در برنامه 
و ایجاد ناامیدی استفاده می شود که برای 
این منظور رســانه مهمترین ابزار دشمن 
است. در این میان، باید کمبودها و خالءها 
پُر شود و بر این اســاس باید دید دشمن 
کجا و چه مسائلی را نشــانه گرفته است 
تا برای همــان موضوعات نیز برنامه ریزی 
صورت گیــرد. درجهاد تبییــن باید به 
موضوع ها با دید کالن نگریســته ولی در 
مقابل، بصورت جزیی عمل شود و این کار 
را باید از مجموعه های کوچک در خانواده و 
دانشگاه آغاز کنیم. 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.
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 مهدی عطایی
سرمقالـــه
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جهاد تبیین چرا مهم است؛

ُخنثی کننده توطئه 
دشمن بر روی افکار 

عمومی

Some BenefitsSome Benefits
 of Keeping  of Keeping 

Snake Plants In Snake Plants In 
Your HomeYour Home
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هشدار پلیس فتا درباره برخی اپلیکیشن ها؛

مراقب تقویم های جعلی 1401 باشید
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55 شرکت از پنج استان در دومین نمایشگاه تزئینات، دکوراسیون داخلی، خانه و آشپزخانه گرد هم آمدند:

ضیافت خوش سلیقه های دیزاین در اصفهان
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تحلیل »دیلی صباح« از خسارت های اقتصادی شدید جنگ اوکراین بر صنعت گردشگری ترکیه؛

 حمله به اکراین گردشگری همسایه 
را کشت

 سی و سومین جلسه شورای شهر اصفهان برگزار شد:

 مدیریت شهرداری
 مدیریت انتقادناپذیر است

نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سرنوشت ارز ترجیحی را تعیین کردند؛

حـذف ارز
بـه قیـد شـرط!

چهره  برتر چهره روز

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
 اصفهان:

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

ماه شعبان حلقه واسط فصل نیایش 
و ماه رمضان است

 کاربری سازی 8 دستگاه اسکانیا 
و بازسازی ایستگاه شماره 2

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: ماه شــعبان حلقه واسط 
فصل نیایش و ماه رمضان است که دارای 
برکات زیادی اســت و باید همه مومنان 
بهــره الزم را از این ایــام ببرند.حجت 

االسالم محمد حسین بلک با ...

اخباراصفهان:    سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اخیراً 
نســبت به اجرا و تکمیل چندین پروژه 
اقدام کرده اســت که کاربری سازی 8 
دستگاه اسکانیا و بازسازی ایستگاه شماره 

272 آتش نشانی از آن جمله است.

آگهی مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نام روزنامه: اخبار  اصفهان
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/17

نوبت دوم

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 تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/12/21

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

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

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

آگهی فراخوان عمومی 
سرمايه گذاری در احداث مولدهای مقياس کوچک

نوبت اول

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شناسه: 1288711

شرکت برق منطقه ای اصفهان در نظر دارد؛ سرمایه گذاری در احداث مولدهای مقیاس کوچک در ساختگاه های مشخص 
شده به شرح جدول زیر )در حوزه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان( را از طریق برگزاری فراخوان عمومی به 

سرمایه گذاران واجد صالحیت واگذار نماید. 
حداکثر ظرفیت )مگاوات(نام پست مورد نظرردیف

25جاده تهران1
26ابزاران2
17امیر کبیر3
27محمود آباد4
11سنگبران5
20عاشق آباد6
31قلعه شور7
7تیران8
7رضوان شهر9
6/9سه راه سیان10
6/9حسن آباد )رامشه(11

* از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 1401/01/31 درخواست مکتوب خود را به همراه مدارک و 
مستندات مربوطه براساس معیارهای اعتبارسنجی به شرح جدول زیر به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت 

برق منطقه ای اصفهان، دفتر مجری طرح نیروگاه های پراکنده ارسال نمایند.

معيارهای اعتبارسنجی جهت سرمايه گذاری در احداث مولدهای مقياس کوچک
معیارردیف

دارا بودن مولد و زیر ساخت1
توان مالی2
تامین کاال، اجرا و بهره برداری 3
توان مدیریتی4

* جهت دریافت لیست مدارک و مستندات الزم به همراه شیوه ارزیابی صالحیت سرمایه گذار برای محاسبه امتیاز 
معیارهای ا عتبار سنجی؛ به وب سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان به آدرس www.erec.co.ir لینک اعالن عمومی 
احداث نیروگاه های مقیاس کوچک - لینک های مرتبط با فراخوان مولدهای مقیاس کوچک - شاخص های ارزیابی و 

اعتبار سنجی سرمایه گذاران )FILE2-4(  مراجعه فرمایید.
* انتخاب سرمایه گذار واجد صالحیت براساس حداکثر امتیاز کسب شده از شاخص های اعتبار سنجی خواهد بود. 

* پس از اخذ مستندات از سرمایه گذاران، کمیته اعتبار سنجی شرکت برق منطقه ای اصفهان طی 15 روز کاری نسبت 
به بررسی مستندات و انتخاب سرمایه گذاران منتخب  اقدام و مراحل بعدی فرایند سرمایه گذاری را به آن ها اعالم 

خواهد نمود. 
* مجری طرح توسعه تولید پراکنده شرکت برق منطقه ای اصفهان با شماره تماس 36279729-031 آماده همکاری و 

ارائه راهنمایی برای عموم متقاضیان سرمایه گذاری وفق قوانین و مقررات ذیربط می باشد.

 اخبار اصفهان / نگار خانی



معــاون منابــع انســانی نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها گفت: در جهاد تبیین 
و نهضت روشنگری اخالقی عمل 
کنید و از دشنام، فریب و تهمت 
و دروغ باید دوری کرد که این 
موضوع از تأکیدات مقام معظم 

رهبری است.
حجت االســالم ســید مهدی 
میراحمدی در دومین جلســه 
دوره آموزشی تخصصی جهاد 
تبیین »نقش اساتید دانشگاه 
در جهاد تبیین از دیدگاه مقام 
معظم رهبری« کــه به همت 
فرماندهان جنــگ نرم نهضت 
استادی بسیج اصفهان برگزار 
شــد، گفت: در ابتدا باید توجه 
داشت که موضوع جهاد تبیین 
در چه شرایط و فضایی در کشور 
مطرح شده که اهمیت آن را به 

خوبی مشخص کند.
وی افــزود: در مرحله بعد باید 
توجه داشــت که این موضوع 
تنها یک طرح مسئله از سوی 
رهبر معظم انقــالب و یا یک 
دســتور قرآنی است که در این 
صورت مفهــوم حقیقی جهاد 
باید به لحاظ قرآنی مشــخص 
شــود و محدوده و عرصه های 
پیاده ســازی آن معلوم شود، از 
سویی دیگر بین تبیین و جهاد 

تبیین تفکیک قائل شد.
معــاون منابــع انســانی نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشــگاه ها گفت: حقیقت 
جمهوری اســالمی بــر پایه 
ارزش های توحیــدی و الهی 
است، البته که ضعف و مشکالت 
وجــود دارد، امــا آرمان های 
جمهوری اســالمی همچنان 
پابرجاست و همانطور که تبیین 
پیامبر )ص( از قرآن جداشدنی 
نیســت، آرمان ها و ارزش نظام 
هم از روشنگری و تبیین جدا 

نیست.
به گفته او بــه عبارتی جهاد به 
معنای مبارزه است، اما هر تالش 
و مبــارزه ای را نمی توان جهاد 
نامید، زیرا جهاد مقاوم به دو رکن 
اساسی است، یک اینکه فعالیتی 
که همراه با تالش و کوشش باشد 
و دوم اینکه علیه دشمن صورت 
گیرد، نمی تــوان در دفتر کار و 
رخت خواب بود و اســم خود را 
جهادگر و مبارز گذاشت، بلکه 
باید در وســط میدان باشد تا 
تعبیر جهادگر را به او نسبت داد.

به گزارش ایســنا و بــه نقل از 
سازمان بسیج اساتید، حجت 
االسالم میراحمدی با اشاره به 
اینکه برای جلوگیــری از نفوذ 
دشمن به افکار عمومی نیازمند 
جهاد تبیین هســتیم، گفت: 
به تعبیر رهبــر معظم انقالب 
ســخت تر از جنــگ تحریم، 
تحریف اســت و دشمن بر این 
موضوع ســرمایه گذاری کرده 
است.میراحمدی ایجاد شبهه، 
شــایعه پراکنی، کارشکنی در 
برنامه ها و اصالح و مهم تر از آن 
استفاده از فضای رسانه را از ابزار 

دشمن برای تحریف دانست.
وی با بیان اینکــه باید خالءها 
را پر کرد، گفت: باید همیشــه 
نگاه کرد که دشمن کجا و چه 
مسائلی را نشانه گرفته است و 
برای همان موضوع برنامه ریزی 
کرد و البته نباید در این زمینه 

دچار سردرگمی شویم.

ســهراب مشــهودی در گفت وگو با 
ایمنا اظهــار کرد: در گذشــته ابنیه 
شــهرهای کشور بیشــتر به صورت 
حیاط مرکزی، اغلــب دارای ایوان و 
وجود نمای ساختمان در چهار سمت 
آن یا احاطه ســاختمان با فضای باز 
و وجود نما ســاختمان در هر چهار 
طرف که بیشتر در شمال و غرب ایران 
ساخته می شد و در دیگر نقاط کشور 
نیز ســاخت به ویژه خانه باغ ها رواج 
داشت و به آن عمارت های کاله فرنگی 
نیز می گفتند، ساخته می شدند.وی 
ادامه داد: در نــوع اول بام ها گنبدی 
شکل بود و در نقاط گرم تر بادگیرهایی 
نیز در آنها وجود داشت، اما در نوع دوم 
بام ها شیب دار ساخته می شد؛ یعنی 
در هر حال ابنیه نمای پنجم نیز داشت 
که نتیجه آن زیبایی شــهر از نمای 
باال بود.این کارشناس شهرسازی با 
بیان اینکه پشــت بام یا نمای پنجم 
امروزه برخالف اصول توسعه پایدار 

به مکانی بی اهمیت تبدیل شده است 
و پرداختن به ایــن موضوع می تواند 
راهکاری برای معماری امروز فراهم 
آورد، خاطرنشــان کرد: در شهرهای 
شیب دار، نمای پنجم فقط از باال دیده 
نمی شــد و با نگاه به سمت پایین تر 
شهر، این نمای بام ها نمای اصلی شهر 
را می ساخت.وی اضافه کرد: با تهیه 
و تصویب طرح جامع شهر تهران در 
اواخر دهه چهل و ضوابط احداث بنایی 
که به وسیله یک فرد خارجی نا آشنا 
به معماری ایران تدوین شــد، هر دو 
نوع احداث بنا، تقریباً در تمام کشور 
رخت بربست و با ضرورت احداث بنا 
در ۶۰ درصــد شــمال قطعه زمین، 
ســاختمان ها فقط دارای یک نمای 
اصلی و فرعی رو به حیاط خلوت شد.

مشهودی تصریح کرد: معماری مدرن 
و مصالح جدید نیز به شرایط ضوابط 
طرح جامع شهر تهران اجازه می داد 
که تأسیســات روی بام ها قرار گیرد 

که این موضوع نمای پنجم را نه تنها 
از ابنیه گرفت، بلکه آن را با مجوز دادن 
به استقرار تأسیسات و آنتن ها، بسیار 
زشت و ضد نما کرد.وی با بیان اینکه 
یکی از مهم ترین وظایف شهرسازان 
تدوین کننــده ضوابط احــداث بنا، 
برگرداندن نمای پنجم به ابنیه است، 
گفت: در برخی از ضوابط برای فضای 
زیرین ابنیه دارای بام شیب دار، قوسی 
و گنبدی اجازه داده شــده است که 
پس از تأمین مکان تأسیسات، بخش 
اضافی خــارج از محاســبه تراکم به 
صورت مصارف دیگر قرار گیرد و هر 
نوع قرار دادن عوامل تاسیساتی بدون 

پوشیده شــدن در ابنیه باید ممنوع 
شود.

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه 
بام سبز یکی از روش های دیگر ارتقای 
نمای پنجم اســت، خاطرنشان کرد: 
در برخی از طرح ها که مقرر اســت 
فضای سبز معادل درصدی از زیر بنا 
باشد، اجازه داده شده است کسری آن 
به جای افزایش حیــاط در بام ها قرار 
گیرد که در این صورت، در شــهرها 
معادل تمام ســطح شهر فضای سبز 

خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در شرایطی مانند کرونا 
یا برای کســانی که بیــرون رفتن از 

منزل برایشــان ممکن نیست، این 
بام ها، با دید به بام های دیگر و حضور 
همسایگان روی آن نعمت بزرگی در 

حس اجتماعات شهری خواهد بود.
مشــهودی اضافه کــرد: در مرحله 
بعــد باید به فکــر نماهــای جانبی 
بود و تمهیداتی همچــون ضرورت 
عقب نشینی و چهار نما کردن ابنیه در 
ارتفاع بلندتر از ابنیه طرفین یا اجبار 
به نماسازی مشــابه نمای اصلی در 
ازای اعطای مجوز نورگیری از ارتفاع 
۱۷۵ سانتی متر به باال اندیشید زیرا 
در شرایط حاضر با نقاشی کردن، تنها 

زشتی ها پوشانده می شود.

یک کارشناس شهری تاکید کرد:

ضرورت برگرداندن نمای پنجم به ابنیه
یک کارشناس شهرسازی با بیان اینکه پشت بام یا نمای پنجم 
امروزه خالف اصول توسعه پایدار به مکانی بی اهمیت تبدیل 
شده است و پرداختن به این موضوع می تواند راهکاری برای 
بهبود معماری فراهم کند، گفت: یکــی از مهم ترین وظایف 
شهرسازان تدوین کننده ضوابط احداث بنا، برگرداندن نمای 

پنجم به ابنیه است.
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در شــــــهر 

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها:

جهاد تبیین و نهضت 
روشنگری مبتنی بر 

عمل اخالقی باشد

درباره نمایش »حراج« که این روزها روی صحنه است:

حراجی پست مدرن در تاالر
یوکیو میشیما در سال ۱۹۵۷ نمایشــنامه دوجوجی )حراج( را با 
الهام از داســتان های کهن معبد دوجوجی می نویسد. نمایشنامه 
میشــیما که در یک حراجی می گذرد و فضایی پست مدرن دارد 
این روزها به کارگردانی فائــزه بختیار و با همــکاری گروه تئاتر 

اسباب بازی روی صحنه تاالر هنر اصفهان اجرا می شود.
فائزه بختیار، کارگردان این نمایش با توضیح این که شخصیت های 
این نمایشنامه فروشــنده )که می تواند همان راهب بزرگ باشد(، 
خریداران )که شــاید خادمان و کاهنان معبد هســتند(، دختر 
رقصنده یا بازیگر که نام او کیوکو )きよく( به معنی »خاطره« 
و یک نوازنده خیابانی هستند، قصه این نمایش را این طور روایت 
می کند: در این نمایشــنامه همچنین از زنی اشــراف زاده به نام 
ساکورایاما )さくらやま( به معنی »کوه شکوفه های گیالس« 
و معشوق او که پسر جوانی به نام یاسوشی )やすし( به معنای 
)با وفا( نام برده می شــود. در واقع ما در نمایــش حراج برای کار 
بدون مرز تمامی اسامی را از کارکترها حذف کردیم تا کار جهان 

شمول باشد.
بختیار با توضیح اینکه به زعم او پیام اصلی این نمایش با دگرگونی 
کارکتر رقصنده یا بازیگر شکل می گیرد، ادامه می دهد: او چون با 
شر درون خود مواجه می شود، با رنج های خود کنار می آید )همان 
تبدیل شدن به اژدها از خشم در داستان کهن( و به زندگی ادامه 
می دهد. او می خواهد خودش را از ریخت بیاندازد ولی در انعکاس 
آیینه ها، تصویــر آن چهره از ریخت افتاده خــودش را می بیند و 
پشیمان می شود. این همان روبه رو شدن با شر درون است. یین و 
یانگ؛ برای تعادل باید تضادها را دریافت، همانطور که در مفهوم 
کلی عقیده میشیما این است که ســنت و آداب و رسوم در کنار 

مدرنیسم تعریف و معنی می یابد.
کارگردان حراج درباره عوامل و نقش آفرینان این نمایش به گروهی 
اشــاره می کند که یا بازیگری نمی دانســتند یا بــه غلط آموزش 
دیده بودند، اما او این دســته از بازیگران را آگاهانه برای این کار 
انتخاب کرده است، چنانکه می گوید: اگر می خواستم با افرادی که 
تجربه های اجرا داشتند یا به اصطالح حرفه ای بودند کار کنم با چند 
مشکل مواجه می شدم؛ ابتدا منیت باال که باعث می شد نتوانند با 
چیزی جدید روبه رو شوند. دوم، زمان کمی که حرفه ای ها داشتند 
و نمی توانستند ساعات زیادی را با ما تمرین کنند و در نهایت این ها 
باعث می شد این اجرا، این نشود. از این رو من بدون هیچ هزینه ای 
برای این بچه ها، زمان گذاشتم تا بیاموزند و با تمرین زیاد، جهان 

ناشناخته ها را کشف کنند.
فائزه بختیار معتقد است که آدمی همیشه از روی عادت به چیزی 
پناه می برد که نسبت به آن شناخت دارد؛ اما برای خلق باید از این 
مرز رد و با ناشناخته ها روبرو شــود. وی ادامه می دهد: تمرینات 
این نمایش از دی ماه ۱۳۹۹ آغاز شد و به اجرای پایان سال ۱۴۰۰ 
رسید. پس از یک سال و ســه ماه تمرین، تجربه و رسیدن به سه 
شــکل اجرا، اکنون این ارائه به چشــم و گوش مخاطبان رسید؛ 
البته که اگر ادامه می دادیم باز هم چیزهای جدیدی برای کشف 
و خلق بود و خلق هرگز چیزی جز تمریــن و تمرین نبود. در این 
مدت تمامی تالشم این بود یک گروه شــویم، محیط پیرامون را 
مشاهده کنیم و این مشــاهدات را با اتودهای مختلف بروز دهیم. 
به ساده ترین اســباب روزمره توجه کنیم و با بازی به کارکردهای 
مختلف آن ها برســیم؛ مثل یک کودک. در این روند با روان تک 
تک اعضای گروه همراه بودم تا با مطالعه روانشــناختی، بی درنگ 
نویسی، بدن آگاهی، مراقبه، آشپزی، سفر به طبیعت و ... با درون 
خود بیشتر مواجه شوند و به شــفای بچه درون بپردازند و سپس 
با تکنیک هایی آموزشی به ســوی اجرا روند. گاهی این راه بسیار 
دشوار می نمود، اما برای ســاختن، باید اول از پایه ویران کرد. این 
گروه در تمام مراحل ساخت و پرداخت با پژوهش ادوار مختلف و 
تالش شبانه روزی همراه و هم دل شــدند تا همه چیز بدین گونه 
به اجرا برسد. سرپرســت گروه تئاتر اسباب بازی درباره مهم ترین 
راهکاری که می شــود برای بهبود تئاتر اصفهان در شرایط فعلی 
داشت، خاطرنشان می کند: در راســتای همان حرفی که هنگام 
گرفتن جایزه نقش اول زن برای نمایش بانو ائویی در جشــنواره 
استان گفتم، می گویم که واقعاً مهم نیســت از کجا آمده ایم، این 
سؤال که تو از کدام شهر یا کشور آمده ای باید حذف شود، چراکه 
هنر مرز نمی شناســد. کما این که در این نمایش افراد از سرتاسر 
ایران دور هم جمع شــده اند. من فکر می کنم هنرمندان نمایشی 
اصفهان باید روی این قضیه کار کنند که تنها به کار درون شهری 
معطوف نباشند تا اصفهان به زودی مانند قدیم به قطب مهم تئاتر 
در ایران تبدیل شود و همگی به جای رفتن به پایتخت، در همین 
شهر از همه جا در کنار هم کار کنند. اگر به این جمله دقت کنیم 
که همگی یکی هســتیم دیگر هیچ کس فکر نمی کند جایش را 
دیگری گرفته است که با زیرآب زنی و دورویی زیر پایش را خالی 
کند. در نهایت امید دارم به جهان پر از عشق و برای دیگری عشق 
را خواستن، و این فقط با تمرین شکل می گیرد که آگاهانه کنار هم 
کار کنیم و گروه های دیگر را نیز حمایت کنیم تا بیاموزیم و خلق 

کنیم؛ درست مثل بازی در صحنه های کودکانه.
گفتنی اســت نمایش حراج از ۱۳ تا ۲۸ اسفند ساعت ۱۸: ۳۰ در 
ســالن نقش جهان تاالر هنر اصفهان به نشانی میدان الله، پارک 

الله میزبان مخاطبان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

ماه شعبان 
حلقه واسط فصل 

نیایش و ماه رمضان 
است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: ماه شعبان 
حلقه واســط فصل نیایش و ماه رمضان است که دارای برکات 

زیادی است و باید همه مومنان بهره الزم را از این ایام ببرند.
حجت االســالم محمد حســین بلک با تبریک ماه شعبان به 
ویژه میالدهایی که در ابتدا و میانه این مــاه قرار دارد، اظهار 
داشت: ماه شعبان حلقه واسط فصل نیایش و ماه رمضان است 
که دارای برکات زیادی اســت و باید همه مومنان بهره الزم را 

از این ایام ببرند.
وی با بیان اینکه مومنان در ماه شعبان آماده ورود به ماه مبارک 
رمضان می شوند، افزود: ورود به ماه مبارک رمضان با توجه به 
ظرفیت های بزرگی که این ماه دارد نیاز به آمادگی ویژه دارد 

چرا که در این ماه قرآن نازل شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
حضرت محمد )ص( همواره می گفتند که ماه شعبان ماه من 
است، تصریح کرد: در این ماه نزدیک ترین اوقات را می توان به 
پیامبر اکرم )ص( داشت برای این امر خواندن صلوات شعبانیه 

در هنگام زوال هر روز این ماه توصیه شده است.
وی با بیان اینکه روزه گرفتن و بهره مندی از مناجات شعبانیه 
نیز در این ایام توصیه شده است، ادامه داد: این مناجات بسیار 
 بلند اســت و عرفا از این دعــا به قله های بلندی دســت پیدا 

کردند.
حجت االسالم بلک اضافه کرد: رسیدگی به افراد فقیر و نیازمند 
جامعه نیز از دیگر اعمال توصیه شــده در ماه مبارک شعبان 
است و امیدواریم در این ایام فعالیت بیشتری را در این زمینه 

داشته باشیم.

    اجرای برنامه های جشن میالد در همه امامزادگان اصفهان
وی با بیان اینکــه در همه امامزادگان و بقاع متبرکه اســتان 
اصفهان در ماه مبارک شــعبان ویژه برنامه هایی به مناسبت 
میالد امام حسین )ع(، حضرت ابوالفضل )ع( و امام سجاد )ع( 
در ابتدای این ماه دیده شده اســت، افزود: این برنامه ها همراه 
با جشــن و ســرور و برنامه های معرفت افزایی و فعالیت های 

اجتماعی است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهــان اضافه کرد: در 
مراکز شــاخص اســتان این برنامه ها به صورت ویژه تر برگزار 

می شود.

 گفت و گو

رییس عقیدتی، سیاسی منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی

قرارگاه »جهاد تبیین« در منطقه پدافند هوایی 
اصفهان تشکیل شد

 قــرارگاه »جهاد تبیین« در راســتای اجرای 
منویات رهبر معظم انقالب و فرماندهی کل قوا، 
در منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی 
شهر اصفهان تشکیل شد و با مشخص شدن 

اعضا و شرح وظایف، آغاز به کار کرد.
 رییس عقیدتی، سیاسی منطقه پدافند هوایی 
شهید نصر اصفهانی، در حاشیه جلسه تشکیل 
این قرارگاه با بیان اهمیت تبیین و نقش آن در 
بی اثر کردن تبلیغات مســموم دشمنان برای 
القای ناکارآمدی نظام اســالمی گفت: جهاد 
تبیین که به معنی بیان حقایق در برابر اهداف 
شوم دشمن محسوب می شود برای مقابله با 
یاوه هایی اســت که جز ایجاد بدبینی، القای 
ناامیدی بویژه در نســل جوان و جنگ روانی و 
شناختی علیه انقالب اسالمی، هدفی را دنبال 

نمی کند.
حجت االســالم والمسلمین ســیدجانمراد 
موسوی با تاکید بر اینکه هر کوشش و حرکتی را 
نمی توان جهاد نامید گفت: بنا به فرمایش رهبر 
معظم انقالب، جهاد یک حرکت همه جانبه، 
مستمر، هوشــمندانه و در نهایت اخالص و از 
همه مهمتر در مقابله با دشمن و اغراض اوست.

وی با اشــاره به اهداف قــرارگاه تبیین برای 
روشنگری در سطح کارکنان این منطقه اظهار 
داشت: عالوه بر اعضای رسمی و مشخص این 
قرارگاه، هر فرمانــده و نظامی معتقد به اصول 
و ارزش های انقالب، جزیی از بدنه غیررسمی 

قرارگاه را تشکیل می دهد چرا که در بیان مقام 
معظم رهبری، جهاد تبیین یک وظیفه و واجب 

عینی و بر عهده آحاد ملت ایران است.
 رییس عقیدتی، سیاسی منطقه پدافند هوایی 
شهید نصر اصفهانی، همسویی فکری و بصیرتی 
با حضرت امام راحل )ره(، مقام معظم رهبری 
و آرمان های گرانقدر شهدا را جزو شاخصه های 
مهم جهادگران عرصه تبییــن قلمداد کرد و 
گفت: داشــتن قدرت تحلیل، رویکرد انقالبی 
و جهادی و آشــنایی کامل با فضای مجازی و 
سواد رسانه ای نیز جزو شاخصه های مهم این 
جهادگران است.وی اضافه کرد: در ابتدای هر 

جلســه و با هر موضوعی، در حد چند دقیقه، 
رییس جلسه بایستی یکی از ُشبهات القاشده در 
فضای مجازی را مطرح کند و به بیان حقایق آن 
بپردازد.حجت االسالم موسوی با تاکید بر اینکه 
ُشبهه افکنی و شایعه سازی در طیف وسیعی از 
موضوعات مختلف مطرح می شود، گفت: گاه 
یک ُشبهه حقانیت دین مبین اسالم را نشانه 
می گیرد، گاه درصدد ایجاد خدشه در پیشرفت 
چشمگیر ایران اسالمی در دوران انقالب است 
و گاه وحدت و همبستگی ملی بویژه در سطح 
نیروهای مسلح را نشانه می گیرد که می بایست 
فرد تبیین گر با علم به ُشبهات روز مطرح شده، 

در مقابله با آن با آمادگی کامل بایســتد و به 
روشنگری بپردازد.

وی همچنین از ایجاد حلقه های معرفت خبر 
داد و گفت: جهاد تبیین باید در ابعاد مختلف 
حضوری و غیرحضوری، طرح ریزی و عملیاتی 

شود.
موسوی، تبیین چهره به چهره، برپایی نمایشگاه 
در موضوعات مختلف همچون شعر، طراحی، 
نقاشی، دســتاوردهای صنعتی و دفاعی را از 
ابعاد تبیین حضوری دانست و گفت: استفاده 
از فضای مجازی و انتشار محتوای مناسب جزو 
مهمترین ابعاد انجام جهاد تبیین به شیوه غیر 

حضوری است.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقالب اسالمی در 
سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با 
امام خمینی )ره( در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷، در دیدار 
جمعی از فرماندهان نیــروی هوایی و پدافند 
هوایی ارتــش، آن بیعت شگفتی ســاز 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، دســتاوردها، پیشرفت ها 
و اقدامات حماسه آمیز نظام اسالمی نیازمند 
یک حرکت دفاعی و تهاجم ترکیبی با محوریت 

فریضه فوری و قطعی »جهاد تبیین« است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از جمع آوری 
اقالم حجیم اســقاطی با توجه به قرار گرفتن در ایام پایانی سال و 
نزدیک شدن به عید نوروز و فصل خانه تکانی شهروندان خبر داد.

غالمرضا ساکتی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: پسماندهای حجیم 
در واقع بخشی از پسماندهای خانگی است که به خاطر حجیم بودن 
و بارگیری نشدن توســط ناوگان جمع آوری و حمل ونقل پسماند 
امکان تحویل آن به همراه پسماندهای تر و خشک توسط شهروندان 
وجود ندارد.وی با تاکید بر این که شهروندان نباید این پسماندها را در 
معابر شهری قرار دهند، زیرا این دسته از پسماندها روند جمع آوری 
و فرایند مشخصی دارند، افزود: جمع آوری این اقالم در اسفندماه 
روزهای جمعه هر هفته و از تاریخ بیست وششم اسفندماه به صورت 
روزانه انجام می شود.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با بیان این که اقالم حجیم به گروه های مختلفی تقســیم 
می شود، تصریح کرد: این دسته از پسماندها مواردی مانند وسایل 
سرمایشی و گرمایشی، مبلمان فرســوده منازل، انواع منسوجات 
غیرقابل استفاده، فرش، موکت، وسایل چوبی و سایر وسایل را در 
بر می گیرد.وی ادامه داد: جمع آوری اقالم حجیم بر اســاس ثبت 
درخواست شهروندان با ســامانه مردمی ۱۳۷ شهرداری یا تماس 
با شــماره تلفن ۳۵۳۱۴۵۳۳ داخلی ۱۲۶ واحد اجرایی سازمان 

مدیریت پسماند انجام می شود. 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به نزدیکی سفرهای 
نوروزی و لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برخی نکات 
مهم ایمنی را در زمان ســفر تشریح کرد. سرهنگ محمدرضا 
محمدی در گفت وگو با ایمنــا، اظهار کرد: با توجه به نزدیکی 
روزهای پایانی سال و آغاز سفرهای نوروزی، رعایت برخی از 
نکات مهم ایمنی در زمان رانندگی ضروری و الزامی اســت. 
وی افزود: رانندگان از ســوار کردن کودکان کم ســن و سال 
در صندلی های جلو خودداری کنند، در هنــگام رانندگی از 
تلفن همراه که اغلب سبب حواس پرتی شده استفاده نکنند؛ 
همچنین از نوشیدن نوشــیدنی های داغ به هنگام رانندگی 
اجتناب و با رها نکردن زباله و ته مانــده خوراکی در جاده ها، 

نظافت محیط زیست را رعایت کنند. 
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان، ادامــه داد: چنان چه در 
هنگام رانندگی چیزی از دست تان افتاد، فرمان را رها نکرده، 
برای جســت وجو و برداشتن آن شــیء از کف خودرو تالش 
نکنید؛ چراکه این کار جز بازی با جان خود و دیگر سرنشینان 
حاصلی ندارد. وی افزود: پس از ساعتی رانندگی، وسیله نقلیه 
خود را در محلی امن نگاه دارید، کمی استراحت کنید، چند 
قدم راه بروید و اجازه دهید دیگر سرنشینان نیز پیاده شوند و 

مدتی استراحت کنند.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان از رونمایی دیوارنگاره یادمان 
شهدای محله جوزدان همزمان با سالروز میالد باسعادت امام 

حسین )ع( خبر داد.
میثم بکتاشــیان در گفت وگو با ایمنا، اظهار کــرد: دیوارنگاره 
یادمان شهدای محله جوزدان به درخواست شهروندان و ساکنان 
محله که در دیدار صمیمانه با حضور اعضای شورای اسالمی شهر 

اصفهان مطرح شد، در کمتر از یک ماه طراحی و اجرا شد.
وی افزود: دیوارنگاره یادمان شــهدای محله جوزدان در کوچه 
محل سکونت پنج خانواده شهید معظم و در مقابل منزل یکی 

از این خانواده های دارای دو شهید واال مقام، قرار گرفته است.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای 
دیوارنگاره های شــهری، گفت: با توجه به اینکه دیوارنگاره ها 
نقش بسزایی در زیباســازی معابر شــهری دارد، هر سال در 
بودجه شهرداری ردیفی به این موضوع اختصاص داده می شود 
و به ترتیب اولویت با در نظر گرفتن درخواســت های مردمی، 
دیوارهایی که نیاز به زیباسازی دارد، با توجه به عناصر هویتی 

طراحی و اجرا می شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو دیوارنگاره دیگر در منطقه 
یک در حال اجرا است که همزمان با فرارسیدن سال نو رونمایی 

و در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد: 

جمع آوری پسماندهای حجیم اسقاطی 
در آستانه سال نو

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

رانندگان نکات ایمنی را در سفرهای 
نوروزی رعایت کنند

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

رونمایی از دیوارنگاره یادمان شهدای 
محله جوزدان

خبر روز

ISFAHAN
N E W S



رئیـس تأمیـن اجتماعـی شهرسـتان اردسـتان گفـت: در حـال 
حاضر ۷۵۵۰ نفر بیمه شـده اصلی تحت پوشـش سـازمان تأمین 
اجتماعی هسـتند که نسـبت به مدت مشابه سـال گذشته بیش از 

۱۰ درصـد رشـد نشـان می دهد.
روح اهلل رعیتـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: در سـال 
جـاری سـه بـار رکـورد بیشـترین میـزان بیمـه شـده اجبـاری در 
شهرسـتان اردسـتان بـه باالتریـن سـطح خـود در تاریـخ تأمیـن 

اجتماعـی رسـیده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه کل بیمه شـدگان تأمیـن اجتماعـی تـا پایـان 
دی مـاه حـدود ۱۱۳۵۳ نفـر هسـتند، افـزود: از این تعـداد حدود 
۷۵۵۰ نفـر بیمـه شـده اجباری هسـتند که نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته بیـش از ۱۰ درصـد افزایش بیمه شـده اجبـاری را 

نشـان می دهـد.
رئیـس تأمیـن اجتماعـی شهرسـتان اردسـتان افزایـش بیمه شـده 
اجبـاری در شهرسـتان را نشـان دهنـده پیگیری هـای مسـئوالن 
افزایـش اشـتغال  شهرسـتان در حـوزه رونـق کسـب و کار و 
در اردسـتان عنـوان کـرد و گفـت: انتظـار مـی رود در ماه هـای 
آینـده بـا بهره بـرداری و تکمیل واحدهای صنعتی در شهرسـتان 
بیمه شـدگان اجبـاری تأمیـن اجتماعـی بـاز هـم افزایـش داشـته 

باشد.
رعیتـی بـا بیـان اینکه براسـاس آخریـن آمـار اعالم شـده، تعداد 
بیمـه شـدگان اصلـی تأمیـن اجتماعـی در مـاه دی مـاه نسـبت به 
مـاه گذشـته ۹۰ نفـر افزایـش داشـته اسـت، گفـت: رشـد شـمار 
بیمه شـدگان اجباری در این شهرسـتان با وجود شـرایط ناشی از 
شـیوع کرونا و وضعیت کشـور، حاکی از رونق تولید و اشـتغال 

پایدار در اردسـتان دارد.
وی ادامـه داد: ایـن نتایـج بـه همـت و کمک مدیران شهرسـتان 
محقـق شـده و الزم اسـت بـا اطالع رسـانی، مردم نیـز در جریان 

موفقیت هـای به دسـت آمـده قـرار گیرند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهین شهر و میمه:

واکاری ۲۵۰ هکتار جنگل بذرکاشت در شهرستان

شهردار سده لنجان خبر داد:

اجرای ۲ هزارمتر دیوارنگاری شهر سده لنجان در آستانه نوروز

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر خبر داد:

دستگیری یک شرور سابقه دار در خمینی شهر

شـهردار سـده لنجان از اجرای 2 هزار متر دیوارنگاره شـهری در 
شـهر سـده لنجان در آسـتانه نوروز ۱4۰۰ خبر داد.

حمید شـهبازی با اشـاره به تدوین طرح جامع زیباسـازی در شهر 
سـده لنجـان اظهـار داشـت: در حـال حاضـر اجـرای طرح هـای 
زیباسـازی پیش بینی شـده در شـهر سده لنجان در آسـتانه نوروز 
سـال ۱4۰۱ کـه بـا شـعار »نـوروز آرزوهـا« در شـهرداری سـده 

لنجـان برنامـه ریزی شـده، آغاز شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه اجـرای دو هزار متـر دیوارنگاره کوتاه شـهری 
بـا محتـوای تلفیقـی از هویـت شـهر، شـهدا، ورزش قهرمانـی و 
موضوعات شـهری از مهم ترین طرح های در دسـت اجرا اسـت، 
ابـراز داشـت: همچنیـن دیوارنـگاره بلند بـا موضوع شـهدا نیز در 

خیابـان امـام خمینـی )ره( اجرا می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه نصـب المان هـای دائمـی هویتی 
بـا موضـوع کشـاورزی در سـطح شـهر سـده لنجـان نیـز از دیگر 
طرح های در دسـتور کار برای زیباسـازی این شـهر اسـت، افزود: 
ایـن امـر بـه دلیل پیشـه مـردم این شـهر که از گذشـته تاکنـون به 
صـورت غالـب در بخـش کشـاورزی بوده انتخاب شـده اسـت.

شـهبازی با اشـاره به نصب المان های نوری در شـهر سـده لنجان 

نیـز تصریـح کـرد: نصـب ۵۰ عدد المـان تیـر بـرق در میدان های 
دانشـگاه و شـهید سـلیمانی، نصـب چهـار عـدد المـان سـه متری 
حجـم نـوری در سـطح شـهر و همچنین سـه عدد گل نقـره برای 
نصب در قسـمت های مختلف شـهری نیز از المان هـای نوری در 
دسـتور کار اسـت. وی بـا بیـان اینکه بـرای نوروز امسـال نیز ۱۰۰ 
عـدد المـان موقت بـر روی تیربرق های شـهری نصب می شـود، 
گفـت: اسـتفاده از ۵۰ عدد توپ هـای نوری برای محـور آرزوها 
در خیابان اسـتقالل حدفاصل میدان شـهرداری تا میدان الفت نیز 

از دیگر اقدامات در دسـتور کار اسـت.
حمیـد شـهبازی بـا بیان اینکـه نصب 2۱ المـان نـوری عرضی نیز 
در خیابان هـای امـام خمینی )ره( و توحید در دسـتور کار اسـت، 
اضافـه کـرد: همچنیـن المان های موقت و سـفره های هفت سـین 

نـوروزی نیـز در این شـهر نصب خواهد شـد.
وی افـزود: تغییرتـم پرچم هـای شـهری بـا موضـوع نـوروز نیـز 
از دیگـر برنامه هـای زیباسـازی شـهرداری سـده لنجـان در ایـام 
نوروز اسـت. شـهردار سـده لنجان گفت: برای اجـرای طرح های 
زیباسـازی شـهری از گروه هـای هنـری حرفه ای اسـتان دعوت به 

همـکاری کرده ایـم.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان خمینی شـهر از دسـتگیری یک شـرور سـابقه دار در 
عملیـات مامـوران پلیـس امنیـت عمومی فرماندهی خمینی شـهر خبـرداد.

سـرهنگ غالمرضا براتی گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرسـتان خمینی 
شـهر یک شـرور سـابقه دار را که در زمینه ایجاد نزاع دسـته جمعی، ایراد ضرب 
و جرح عمدی با سـالح سـرد، خرید وفروش مواد مخدر و سـالح سـرد و گرم، 
قـدرت نمایـی و ایجـاد مزاحمـت بـرای مـردم فعالیـت داشـت، طـی یـک اقـدام 

ضربتی در مخفیگاهش دسـتگیر کردند.
وی بـا اشـاره بـه سـابقه دار بـودن ایـن فرد شـرور، جرائـم وی را ایجاد نزاع دسـته 
جمعـی، ایـراد ضـرب و جرح عمدی با سـالح سـرد، خرید وفروش مـواد مخدر 
و سـالح سـرد و گـرم، قدرت نمایی، ایجـاد مزاحمت برای افـراد و نوامیس مردم 

و اخـالل در نظم و آسـایش عمومی عنـوان کرد.
ایـن مقـام انتظامـی با هشـدار به افراد شـروری که باعـث برهم زدن نظـم و امنیت 
عمومـی می شـوند، گفـت: عربـده کشـی و اوباشـگری به هیـچ عنـوان در جامعه 
امـروز جایگاهـی نـدارد و هیمنه پوشـالی اراذل و اوباش را در هرجایی که باشـند 
در میان انظار عمومی خواهیم شکسـت تا درس عبرتی باشـد برای کسـانی که از 

ایـن طریـق می خواهنـد آرامـش و امنیت جامعـه را برهم بزنند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان خمینـی شـهر در خاتمـه بـا اشـاره بـه رضایتمنـدی 
شـهروندان از دسـتگیری این شرور سـابقه دار از همکاری صمیمانه مردم با پلیس 
تشـکر کرد و گفت: شـهروندان مطمئن باشـند که پلیس در حفاظت و حراسـت 
از حقـوق آنـان تـا پـای جـان ایسـتاده و اجـازه عرض انـدام به ایـن گونه افـراد را 

نمی دهـد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهین شـهر و میمه از واکاری 
2۵۰ هکتـار جنـگل بذرکاشـت در شهرسـتان، 2۰ هکتـار کپـه کاری 
در مراتـع ونـداده و ایجـاد کمربند حفاظتـی در مراتع میمـه، خبر داد.

مهـدی اکبـری در گفت وگـو بـا ایسـنا با اشـاره بـه ۵۰ میلیـون تومان 
اعتبـار از محـل اعتبـارات تملـک دارایـی بـه واکاری جنگل هـای 
بـذر کاشـت اختصـاص داده شـده، اظهـار کـرد: هـدف از کاشـت 
مفیـد  بهره بـرداری  اراضـی شهرسـتان،  بذرکاشـت در  جنگل هـای 
سـفره های آب  در  آب  نفـوذ  بـه  کمـک  و  سـطحی  آب هـای  از 
زیـر زمینـی و تغذیـه قنات هـا اسـت در همیـن راسـتا امسـال از محـل 
اعتبـارات تملـک دارایی 2۵۰ هکتار جنگل بذر کاشـت در سـنوات 

اخیـر واکاری شـد.
وی بـا بیـان اینکـه کپـه کاری مراتـع کشـت گیاهـان مرتعـی بـا بـذر 
گیاهانـی نظیـر؛ درمنه اسـت، افزود: بیسـت هکتـار از مراتع روسـتای 
ونـداده بـا اعتبـار 22 میلیون تومـان از محـل اعتبارات تملـک دارایی 
کپه کاری شد، همچنین ۵۱ میلیون تومان اعتبار نیز از محل اعتبارات 

تملـک دارایـی به کمربند حفاظتی در مراتع میمـه به صورت خاکریز 
و کاشـت بذر اسـکوپاریا اختصاص داده شـده اسـت.

رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شاهین شـهر و میمه بذر گونه 
گیاهـی سـازگار بـا شـرایط اقلیمـی شاهین شـهر و میمـه را بـذر بادام 
اسـکوپاریا برشـمرد و خاطرنشـان کـرد: اجـرای طـرح جنگل هـای 
راسـتای  در  نهـال  کشـت  و  گیاهـی  پوشـش  توسـعه  بذرکاشـت، 
طرح هـای پخـش سـیالب به منظـور کنترل سـیل، جذب بـاالی آب 
در سـفره های آب زیرزمینی و تغذیه قنات ها، جلوگیری از فرسـایش 
خـاک و زمیـن، حفظ زیسـتگاه جانـوران، تولیـد اکسـیژن و مقابله با 

آلودگـی هـوا انجام می شـود.
اکبـری بـا بیـان اینکه امسـال هیچ پـروژه آبخیـزداری در شاهین شـهر 
اجـرا نشـده اسـت، تصریح کرد: اعتبـار مصوب آبخیـزداری از محل 
تـوازن، نفـت و گاز جمعـاً ۶۵۰ میلیـون تومـان بـوده کـه امسـال 2۰ 
درصـد آن تخصیـص و در صـورت افزایـش تخصیـص طرح هـای 

آبخیـزداری نیـز اجـرا خواهد شـد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر:

تعالی معنوی و علمی از جمله اهداف دانشگاه آزاد اسالمی است
سرپرسـت دانشـگاه آزاد اسـالمی خمینـی شـهر گفـت: میـزان 
موفقیـت واحدهـای دانشـگاهی بر اسـاس بهـره بـرداری بهینه از 

منابـع و امکانـات موجـود اسـت.
دکتر عبدالرسـول مسـتاجران افزود: رفع اشـکاالت و نارسائی ها، 
بهینـه سـازی سـاختار و راهبـرد محـوری، کارایی و اثربخشـی را 

توسـعه می بخشد.
وی با اشـاره به کارآمدی ذاتی در سـاختار دانشـگاه آزاد اسالمی 
ادامـه داد: در طـول سـالهای مختلـف از حیث سـاختار سـازمانی 
و سیاسـت گذاری هـا در ابعاد مختلف شـاهد رشـد چشـمگیری 
در دانشـگاه بوده ایـم کـه این کارآمـدی می تواند بـه عنوان یک 

الگـوی راهبردی مـورد توجه قـرار گیرد.

دکتـر مسـتاجران تعالـی معنـوی و اخالقـی و تعالـی علمـی را از 
جملـه اهـداف توسـعه ای دانشـگاه آزاد اسـالمی برشـمرد و بیان 
اسـتعدادها و  اهـداف، شـکوفایی  ایـن  کـرد: مشـخصه اصلـی 

توانمندی هـای نیروهـای جـوان اسـت.
وی از ظرفیت هـای بالقـوه دانشـگاه بـه عنوان اهرمـی پیش برنده 
یـاد کـرد کـه می توانـد با بهـره برداری درسـت موجـب حرکت 
رو بـه پیشـرفت دانشـگاه آزاد اسـالمی با همه مشـکالت موجود 

شود.
برخـی  بـه  شـهر  خمینـی  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  سرپرسـت 
برنامه هـای عملیاتی این واحد دانشـگاهی بر اسـاس تأکید رئیس 
محتـرم دانشـگاه آزاد اسـالمی مبنی بـر کارآمدی و پایـداری در 

برنامـه راهبـردی پنـج سـاله دانشـگاه آزاد اسـالمی اشـاره کرد و 
گفـت: بـر ایـن اسـاس برنامه هـای میـان مـدت خـود را بـا محور 
قـراردادن توسـعه و تعالـی فرهنگـی و علمـی در مسـیر افزایـش 

کارآمـدی در حوزه هـای مختلـف تدویـن کرده ایـم.
وی تأکیـد کـرد: این برنامه هـا در چارچوب سیاسـت های اصلی 
دانشـگاه اسـت لیکـن در نـگاه جدیـد ترویـج و توسـعه فضـای 
معنویـت و اخـالق و افزایـش روحیـه خودبـاوری و شـکوفایی 
تقویـت  همچنیـن  و  دانشـجویی  اسـتعدادهای  و  خالقیت هـا 
همـکاری نظـام منـد بیـن حوزه هـای مختلـف دانشـگاه و نـگاه 
راهبـردی به حل مسـائل جامعه و صنعت مورد توجـه جدی قرار 
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شهرستان

رئیس تأمین اجتماعی اردستان خبر داد:

 افزایش ۱۰ درصدی بیمه شدگان
تأمین اجتماعی  در اردستان

اینفوگرافیک

گزارش

 شـهردار کاشـان از توسـعه و اجـرای چهـار هکتـار فضـای سـبز در دوره اخیـر مدیریـت 
شـهری )اواخر مرداد ۱4۰۰ تاکنون( در این شـهر خبر داد. حسـن بخشـنده امنیه در آیین 
گرامیداشـت روز درختـکاری و کاشـت نهـال، هزینه اجـرای این طرح را افـزون بر چهار 
میلیـارد تومـان اعـالم و اضافـه کـرد: ایـن مهـم بیانگر عـزم مدیریت شـهری بـرای حفظ، 

ارتقا و توسـعه فضای سـبز در شـهر کاشـان اسـت.
وی، توسـعه و بهسـازی فضـای سـبز در شـهر کاشـان را یکـی از الزام هـای توسـعه پایدار 
برشـمرد و اظهـار داشـت: فضـای سـبز افـزون بـر یکـی از اساسـی ترین مؤلفـه ارتقـای 
کیفیـت زندگـی، بایـد بـه عنـوان یکـی از ضرورت های زیسـت شـهری محسـوب شـود.

شـهردار کاشـان تصریـح کـرد: جامعه هر چقـدر از زیرسـاخت های کالبـدی و طرح های 
عمرانـی برخـوردار امـا از فضـای سـبز مناسـب بی بهـره باشـد، نمی تواند جامعه ای پیشـرو 

و توسـعه یافته محسـوب شود.
وی بـا اشـاره بـه اقلیـم گـرم و خشـک کاشـان، اهمیـت توسـعه فضـای سـبز در این شـهر 
بسـیار مهـم دانسـت و گفـت: تحـول در حـوزه فضای سـبز بـا توجه بـه محدودیـت منابع 
آبـی و نبـود گونه هـای زیـاد بـرای کاشـت در ایـن منطقـه، از دغدغه هـای اصلـی و 2 

چالـش پایـه ای در دوره جدیـد مدیریـت شـهری بـوده اسـت.
بخشـنده امنیـه خاطرنشـان کـرد: بـا وجود مشـکالت طرح هـای گوناگونی بـرای پرورش 
گونه هـای گیاهـی مقـاوم در برابـر گرمـا و همچنین ارتقـای بهره وری آبیاری فضای سـبز 
در ایـن شـهر انجـام شـد کـه زحمت هـای همـکاران در سـازمان سـیما، منظـر و فضـای 

شـهری به بار نشسـت.
وی از بهره بـرداری بوسـتان های جوانمـرد و شـادی راونـد در قالـب طـرح ۱۰۰ بـرگ 
خدمـت خبـر داد و افـزود: بوسـتان های دیگـری ماننـد بوسـتان مسـگر و لتحر نیز تـا پایان 

سـال جـاری افتتاح می شـود.
هـزار   ۵۰ فصلـی،  هـزار جعبـه گل   ۶۰ گیاهـی،  هـزار گونـه  از 2۰۰  بیـش  تولیـد  وی 
گلـدان گل فصلـی، اصـالح سیسـتم آبیاری و توسـعه شـبکه های آبیـاری با پنـج کیلومتر 
لوله گـذاری را نیـز از جملـه دیگـر اقدام هـای انجـام شـده برای توسـعه فضای سـبز شـهر 

کاشـان در ایـن دوره کوتـاه مدیریـت شـهری بیـان کـرد.
فضای سبز زیر پوشش شهرداری در شهر کاشان افزون بر ۸۷۰ هکتار است.

شـهرداری کاشـان ۶ معاونـت، پنـج منطقـه و ۱۰ سـازمان زیـر مجموعـه دارد. شهرسـتان 
کاشـان بـا جمعیـت افـزون بـر ۳۶4 هـزار نفـر در فاصلـه حـدود 2۰۰ کیلومتـری شـمال 

اصفهـان قـرار دارد.

شهردار کاشان در آیین گرامیداشت روز درختکاری و کاشت نهال:
۴ هکتار فضای سبز طی ۷ ماه در کاشان اجرا شد



The value of trades at Iran Mer-
cantile Exchange (IME) rose 15 
percent in the past Iranian cal-
endar week (ended on Friday), 
as compared to its previous 
week.
According to a report by the 
IME’s International Affairs and 
Public Relations Department, 
2.874 million tons of commod-
ities worth $920 million were 
traded at the exchange, indi-
cating also a 23-percent weekly 
growth in terms of weight.
The exchange traded on its 
metals and minerals trading 
floor 2.565 million tons of com-
modities valued at almost $680 
million.
Commodities sold on this floor 
included 1.21 million tons 
of cement, 641,479 tons of 
steel, 550,000 tons of iron ore, 

120,500 tons of sponge iron, 
27,330 tons of zinc, 12,060 
tons of aluminum, 5,080 tons 
of copper, 250 tons of molyb-
denum concentrate, 50 tons of 
lead and 14 kg of gold bars.
Furthermore, the IME saw trade 
298,568 tons of commodities 
on both domestic and export 
pits of its oil and petrochemi-
cal trading floor valued at more 
than $228 million.
The exchange customers pur-
chased on this floor 94,285 
tons of polymeric products, 
46,864 tons of bitumen, 62,000 
tons of vacuum bottom, 51,000 
tons of lube cut, 39,762 tons of 
chemicals, 5,250 tons of sulfur, 
3,203 tons of base oil, 200 tons 
of insulation and 100 tons of ar-
gon. Last but not least was the 
IME’s side market with 11,010 

tons of commodities traded on 
it. As previously reported, more 
than 7.297 million tons of com-
modities worth over $2 billion 
were traded at Iran Mercantile 
Exchange in the tenth Iranian 
calendar month (ended on Jan-
uary 20).
The exchange sold on both do-
mestic and export pits of its oil 
and petrochemical trading floor 
more than 1.529 million tons 
of commodities worth over 
$856 million. On this floor the 
exchange traded 415,000 tons 
of vacuum bottom, 490,000 
tons of bitumen, 306,534 tons 
of polymeric products, 171,000 
tons of lube cut, 108,463 tons 
of chemicals, 26,285 tons of 
sulfur, 14,653 tons of oil, 450 
tons of argon and 225 tons of 
insulation.

Next was the metals and min-
erals trading floor with trades 
of 5.724 million tons of com-
modities valued at more than 
$1 billion.
Commodities changing hands 
on this floor included 3.606 
million tons of cement, 1.332 
million tons of steel, 367,000 
tons of iron ore, 241,000 tons 
of sponge iron, 35,090 tons 
of aluminum, 133,340 tons of 
zinc, 26,911 tons of copper, 
630 tons of molybdenum con-
centrate, 500 tons of coke, 500 
tons of lead, 42 tons of pre-
cious metals concentrate and 
23 kg of gold bars.
On its agricultural trading floor 
the exchange saw offering of 50 
kg of saffron strands.
It’s worth noting that the IME 
also played host to trade of 
43,899 tons of commodities on 
its side market.
The value of trades at Iran 
Mercantile Exchange in the 
previous Iranian calendar year 
(ended on March 20, 2021) 
rose 108 percent compared to 
the preceding year.
During the past year, about 3.5 
quadrillion rials (about $83.5 
billion) worth of commodities 
were traded at the mentioned 
market. In the past year, several 
new records were achieved in 
terms of the volume and value 
of transactions in the men-
tioned market’s various floors 
including the industrial, petro-
leum, and petrochemical floors.
IME is one of the four major 
stock markets of Iran, the oth-
er three markets are Tehran 
Stock Exchange (TSE), Iran’s 
over-the-counter (OTC) mar-
ket known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy 
Exchange (IRENEX).

IME’s weekly trades value increases 15%

Iranian research-
er wins Humboldt 
Prize
Iranian researcher, Farzaneh 
Momtazi, has received the inter-
nationally renowned Humboldt 
Research Award, ISNA reported 
on Sunday.
Every year, the Alexander von 
Humboldt Foundation grants 
up to 100 Humboldt Research 
Awards to leading researchers of 
all disciplines from abroad in rec-
ognition of their academic record 
to date.
The award amount is €60,000. 
Award winners are also invited 
to conduct a research project of 
their choice at a research insti-
tution in Germany in cooperation 
with specialist colleagues.
Momtazi is a researcher of the 
National Institute of Oceanogra-
phy and Atmospheric Sciences, 
who received a one-year schol-
arship from the Alexander von 
Humboldt Foundation in the field 
of “The effect of climate change 
on the distribution of amphibi-
ans in the Persian Gulf”. So far, 
young researchers as well as 
many experienced scientists from 
Iran have been able to obtain this 
valuable research grant, but this 
is the first time that a researcher 
in the field of zoology and marine 
sciences has won this award.

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

Ayatollah Khame-
nei highlights 
clean energy de-
velopment, envi-
ronmental protec-
tion
Leader of the Islamic Revolu-
tion Ayatollah Ali Khamenei on 
Sunday emphasized the need to 
develop non-fossil sources of en-
ergy, including renewables, and 
expand activities to protect the 
environment.
The destruction of forests and the 
environment and vegetation is 
equivalent to the degradation of 
national interests, and the deple-
tion of part of the forests for con-
struction, except in emergencies, 
is definitely to the detriment of the 
nation, he explained.
He made the remarks on the oc-
casion of National Tree Planting 
Day, which is annually celebrated 
on the fifteenth day of Esfand, the 
last month on the Iranian calen-
dar. The day also marks the be-
ginning of the National Week of 
Natural Resources.
“One of the serious tasks toward 
protecting the environment is to 
preserve the two natural assets 
and vital reserves, namely water 
and soil, and to avoid taking them 
for granted. In this line, authori-
ties must pay attention to expert 
points of view.”
Inattention to “wildlife protection” 
is another issue that will be det-
rimental to national interests, the 
Leader said, noting that in Islam, 
hunting is allowed only if it (hu-
man) needs to be fed, otherwise, 
it is illegal, and even hunting trips 
are forbidden, so we must take 
steps to prevent illegal hunting 
seriously and pay attention to the 
issue of wildlife conservation.
Emphasizing the need to develop 
clean energy, he said that “the de-
velopment of non-fossil energies, 
such as nuclear energy, which 
is increasingly used in the world 
and the countries of the region 
are moving towards it, as well as 
wind and solar energies, should 
also be taken seriously.” The 
Leader further called on people 
to plant and protect trees, saying 
that doing such important works 
requires national support. Tree 
planting is among the activities 
that can prevent the disappear-
ance of forests around and inside 
cities through expanding vegeta-
tion cover. To mark the occasion, 
Ayatollah Khamenei planted two 
fruit tree saplings.

Charity supports 
1,100 knowl-
edge-based job 
p l a n s
Barekat Charity Foundation, 
affiliated with the Headquar-
ters for Executing the Order of 
the Imam, has launched 1,100 
knowledge-based job plans 
across the country.
“We have launched 180,000 
community-based projects in 
the country, which have directly 
and indirectly created job op-
portunities for 540,000 people, 
which have cost 200 trillion rials 
(nearly $740 million),” Moham-
mad Torkamaneh, the CEO of 
Barekat Foundation said.
The foundation is providing ser-
vices to job applicants in 10,000 
villages and 400 cities across 
the country, he further stated.
To date, the Barekat Foundation 
has partnered, invested, pro-
vided facilities, and supported 
850 medium-sized industrial 
enterprises across the country, 
creating business opportunities 
for more than 211,000 people.
Some 120,000 communi-
ty-based projects with a budget 
of 115 trillion rials (nearly $425 
million) have been launched in 
deprived areas, which has cre-
ated employment for 360,000 
people.
Recently, the Foundation an-
nounced to open up 9,300 jobs 
for persons with disabilities.
The number of villages covered 
by the foundation’s employment 
activities next year will reach 
20,000 villages, equivalent to 
50 percent of the country’s vil-
lages, and also will include small 
towns with a population of less 
than 30,000, he explained.
Headquarters for Executing the 
Order of the Imam was founded 
in 1989. In the Iranian calendar 
year, 1386 (March 2017-March 
2018) Barekat Charity Foun-
dation- the social arm of the 
organization- with the aim of 
promoting social justice was 
established.
Socio-economic empowerment 
of communities by encouraging 
entrepreneurship prioritizing 
breadwinner women, devel-
oping infrastructures such as 
water supply and power grids, 
building roads, constructing 
schools and increasing educa-
tional spaces, promoting health 
for all, granting non-repayable 
loans and insurance, especially 
in less developed areas and re-
gions most affected by 1980s 
war and natural disasters are of 
the priorities of the charity foun-
dation.
There are more than 6,200 
knowledge-based companies 
operating in the country, offering 
advanced products and services 
in various fields of technology to 
domestic and foreign markets, 
and some of them have entered 
international markets, Siavash 
Maleki, deputy head of the In-
novation and Prosperity Fund, 
has said.
The fields of aircraft mainte-
nance, steel, pharmaceuticals, 
medical equipment, oil, and 
gas are among the sectors that 
researchers in technology com-
panies have engaged in, leading 
to import reduction.
The country’s knowledge-based 
ecosystem accounts for more 
than 3 percent of GDP. And the 
figure is projected to reach 5 
percent, however, the main goal 
is to step toward a 10 percent 
share in GDP, Sourena Sattari, 
vice president for science and 
technology, has said.
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In the past year, 
several new 
records were 
achieved in 
terms of the vol-
ume and value 
of transactions 
in the men-
tioned market’s 
various floors 
including the 
industrial, petro-
leum, and petro-
chemical floors

 The value of Iran’s export to Iraq 
rose 20 percent during the first 11 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21, 2021-February 
19, 2022), as compared to the same 
period of time in the past year, the 
spokesman of Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRI-
CA) announced.
Ruhollah Latifi said Iran exported 
over 28 million tons of commodities 
worth $8.222 billion to its neighbor 
in the said 11-month time, indicat-
ing also 17 percent growth in terms 
of weight.
According to the official, Iran’s ex-
port to Iraq accounted for 19 per-
cent and 15 percent of the country’s 
non-oil export value and weight, 

respectively, during the first eleven 
months of the present year. 
As previously announced by the IR-
ICA deputy head, the value 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 fig-
ure 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 per-
cent growth in weight.
The Islamic Republic imported 
36.777 million tons of non-oil com-
modities worth $46.577 billion in the 
first 11 months of the present year, 
with a 36 percent growth in value 
and a 19 percent rise in weight year 
on year, according to the official.
As stated by the chairman of Iran-
Iraq Joint Chamber of Commerce, 
Iran is planning to boost its annual 
trade with neighboring Iraq to $20 
billion.
Yahya Al-e Eshagh, made the re-
marks in a business forum between 
Iran and Iraq’s Kirkuk province in 
last December, saying that Iranian 

and Iraqi governments are deter-
mined to develop regional coopera-
tion in all areas.
“Despite all events that are happen-
ing in the region, the relationship be-
tween the two countries of Iran and 
Iraq are on the upward trajectory,” 
the official said.
The current administration of Iran 
under President Raeisi has shown 
great interest in broadening and 
enhancing trade and economic ties 
with neighboring states, he empha-
sized.
Elsewhere in his remarks, the chair-
man of the Iran-Iraq Joint Chamber 
of Commerce pointed to the coun-
try’s planning for a $20 billion trade 
with Iraq and put the current trade 
volume exchange between the two 
countries at about $13-$14 billion.
Iran and Iraq signed a memoran-
dum of understanding (MOU) on 
economic cooperation back in Jan-
uary 2021, at the end of the fourth 
meeting of the two countries’ Joint 
Economic Committee.
During the committee meeting, 
technical committees were formed 
in various business fields to discuss 
technical and engineering services 
and other topics of interest. The 
meeting also proposed and sup-
ported the establishment of a joint 
investment fund between the two 
countries and hopes to continue its 
path.
Good agreements were also reached 
to review establishing a shipping 
corridor and increasing the number 
of Iraqi aircrafts passing over Iran.

Iran’s export to Iraq rises 20% in 11 months on year



2022 WCQ: Iran to play Lebanon in Mashhad
 Iran national football team will host Lebanon in 
Mashhad in the 2022 FIFA World Cup qualifier.
The match has been scheduled for Mar. 29 and the 
Iranian football federation has announced that they 
will host the Lebanese team in Mashhad’s Imam 
Reza Stadium. Iran lead Group A with 22 points.
Dragan Skocic’s men have already booked their place 
in the 2022 FIFA World Cup as the first Asian team.
Iran earned a late 2-1 win over Lebanon in Sidon on 
Nov. 11. Iran will participate in the FIFA World Cup 
for the sixth time.
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NIORDC, Tejarat 
Bank ink MOU for 
building oil pipe-
line

Iran’s Tejarat Bank signed 
a memorandum of under-
standing (MOU) with Na-
tional Iranian Oil Refining 
and Distribution Company 
(NIORDC) on Sunday to 
fund the project for con-
structing a pipeline to 
transfer oil and petroleum 
products from southern 
Hormozgan Province to 
Fars Province.
The MOU was signed in a 
ceremony attended by Oil 
Minister Javad Oji, Finance 
and Economic Affairs Min-
ister Ehsan Khandouzi, 
NIORDC Head Jalil Salari, 
and Managing Director of 
Tejarat Bank Hadi Akhlaghi-
Feyz, Shana reported.
As reported, the pipeline 
(known as Pars pipeline) 
extends over 400 kilom-
eters from Mehravaran in 
Hormozgan Province to 
Shiraz city and is going to 
transfer 12 million liters of 
oil and petroleum products 
on a daily basis.
Optimal fuel distribution 
in Fars Province, using the 
pipeline as an alternative to 
road transportation of prod-
ucts, reducing traffic and 
fuel consumption, reducing 
operational costs, reducing 
road hazards and pollution, 
and increasing the storage 
volume of petroleum prod-
ucts in the mentioned prov-
ince are among the goals of 
constructing this new pipe-
line.
NIORDC had previously 
signed an MOU with Bank 
Mellat in January for coop-
eration in the construction 
of a strategic pipeline for 
transferring oil products in 
eastern provinces.
Valued at about €372 mil-
lion the 948-kilometer-long 
pipeline is going to pass 
through Kerman, South 
Khorasan, and Khorasan 
Razavi provinces. The men-
tioned pipeline is projected 
to transmit 150,000 barrels 
per day (bpd) of petroleum 
products.
According to Shana, the 
construction of the men-
tioned pipeline, which is 
aimed at transmitting petro-
leum products from Rafsan-
jan in Kerman Province to 
Mashhad in Khorasan Raza-
vi, is going to ensure a sus-
tainable supply of fuel need-
ed in the east and northeast 
provinces while shortening 
the transmission route, re-
ducing fuel consumption 
and reducing transportation 
costs, as well as facilitating 
the export of oil products to 
eastern neighboring coun-
tries.
The project also included 
the construction of two 
pump stations and three 
terminals.

Based on the national budget bill for 
the next Iranian calendar year (begins 
on March 21), Oil Ministry has been 
authorized to use various resources 
including private sector and foreign in-
vestments to construct petro-refineries 
with a total capacity of 300,000 barrels 
per day.
The decision in this regard was an-
nounced during a Parliament’s (Majlis) 
open session on Sunday in which MPs 
reviewed the government expenditures 
in the next year’s national budget bill, 
Shana reported.
The ministry is also allowed to barter 
crude oil for paying the contractors of 
the mentioned project.
Earlier in January, Oil Minister Javad 
Oji said some major domestic banks 

are going to form a consortium with a 
total investment capacity of four billion 
dollars to implement petro-refinery pro-
jects across the country.
“A large part of the financial resources 
required for the implementation of the 
country’s oil projects will be provided 
with the support of the Ministry of Fi-
nance and Economic Affairs, and this 
includes the financial resources needed 
for the refining sector as well,” Oji said.
Increasing the country’s petro-refining 
capacity has recently become a hot top-
ic among Iran’s top research institutions 
and research centers as a key defense 
mechanism against the impacts of the 
U.S. sanctions on the country’s oil in-
dustry.
Experts and analysts argue that in ad-

dition to generating more revenue, the 
conversion of crude oil to oil products 
will have many other benefits including 
creating new job opportunities, eco-
nomic prosperity, and reviving other 
industries. And most importantly, it will 
lead to a stronger economy that could 
easily withstand the U.S. pressures.
In this regard, the importance of moving 
toward the construction of petro-refin-
eries instead of refinery complexes has 
been emphasized.
Recent studies indicated that the Inter-
nal Rate of Return (IRR) of petro-refin-
ers, depending on their configuration, 
varies from 16 percent to 20 percent, 
which is 3-4 times more profitable com-
pared to the old refineries and petro-
chemical complexes.
Back in 2019, the Research Center of 
Iran’s parliament had said in a report 
that petro-refineries are two times more 
profitable than refineries and suggested 
that National Iranian Oil Company (NI-
OC)’s new refinery projects should be 
defined as petro-refineries.
The report dubbed “Petro-refineries, 
their role in completing the oil value 
chain and the status in Iran’s oil indus-
try” stated that constructing petro-refin-
eries is one of the most important ways 
to alleviate severe economic impacts of 
price fluctuations and achieve a much 
higher margin of profit.

Some Benefits of Keeping Snake Plants In Your Home

Oil Ministry gets green light to build 300,000-bpd petro-refineries

High-ranking 
Iraqi delegation 
to visit Iran 
to discuss gas 
imports

A high-ranking Iraqi delegation is due to visit 
Tehran next week to discuss settling the coun-
try’s gas dues and resuming the imports of nat-
ural gas from Iran, Iraqi news portal sotalIraq.
com quoted the spokesman of Iraq’s Electricity 
Ministry as saying.
As ISNA reported on Sunday, Ahmed Musa 
said that a high-ranking delegation comprised 
of three ministries of electricity, finance, and oil 
along with the director-general of Trade Bank of 
Iraq (TBI) will travel to Iran with the aim of find-
ing solutions for settling Iraq’s gas dues and 
importing energy from Iran.
Musa noted that after this visit and reaching an 

agreement Iraq is going to pay part of its gas 
dues to Iran.
He put Iraq’s debts to Iran at $1.692 billion, 
saying that the Iraqi delegation will discuss the 
possibility of paying these debts in three install-
ments over three years, or all together after Iran 
increases gas exports to the country.
Musa had earlier said that supplying gas from 
Iran to Iraq is not satisfactory and is still very 
low, adding: “It is envisioned that Iran could 
supply more than 45 million cubic meters of 
gas to Iraq.”
He had put the current supply of gas from Iran 
to Iraq at nearly eight million cubic meters.

Earlier in February, Iranian and Iraqi oil min-
isters discussed increasing Iran’s gas ex-
ports to Iraq and “paying off Iraq’s gas debts 
to Iran.”
Iranian Oil Minister Javad Oji met with his Iraqi 
counterpart Ihsan Abdul-Jabbar Ismail on the 
sidelines of a meeting of the Assembly of Gas 
Exporting Countries Forum (GECF) in the Qatari 
capital Doha to discuss expanding energy co-
operation between the two countries.
In December 2020, Iran reduced its gas exports 
to the neighboring country by over 45 million 
cubic meters a day to five million cubic meters 
per day.

By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/benefits-of-snake-plant

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
23,000 points to 1.322 million on 
Sunday.
As reported, over 9.431 billion se-
curities worth 51.38 trillion rials 
(about $205.52 million) were trad-
ed 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, 
Mobarakeh Steel Company, Iran 
Khodro Company, Saipa Company, 
National Iranian Copper Company, 

and Bank Mellat were the most 
widely followed ones.
As stated by Market Analyst Pey-
man Hadadi, the national budget 
bill for the next Iranian calendar 
year indicates that the government 
has a more positive view of the 
market for the upcoming year.
According to Hadadi, the alloca-
tion of a separate budget for the 
Capital Market Development and 
Stabilization Fund shows that the 
government is taking the neces-
sary measures to provide stronger 
support for the market and to en-
sure its growth in the future.

Many household plants are strategically placed 
for decoration and to maintain feng shui. But did 
you know that some of these same plants also 
have health benefits? 
The snake plant is one of those plants known 
for both looking good and improving air quality.
Keep reading to learn more about the snake 
plant, its health benefits, and how to care for 
one.
What is a snake plant?
A common houseplant, the Sansevieria trifasci-
ata is native to Asia and Africa. It can be rec-
ognized by its evergreen sword-shaped leaves 
that grow upright and almost resemble artificial 
foliage. 
Snake plants are often used as home decor since 
they’re pleasing to the eye, are easy to care for, 
and require little water to survive. 
Snake plants are considered to be relatively 
safe, but they’re mildly toxic if consumed. Their 
leaves contain a poison that can cause swelling 
and numbness on the tongue if eaten in large 
doses. It’s wise to keep this plant away from 
children and animals who are prone to nibbling.
Snake plant benefits
The snake plant, commonly referred to as moth-
er-in-law’s tongue, is a resilient succulent that 
can grow anywhere between 6 inches to several 
feet. 
In addition to providing a bit of ambiance, snake 
plants have a number of health benefits, includ-
ing:
1. filter indoor air
2. remove toxic pollutants
3. may help boost mental health
4. easy to care for
5. effective against allergies
6. may help enhance the “energy” of a space, 
according to feng shui
7. can help with minor ailments
1. Filter indoor air, even at night
Similar to other household succulents, snake 
plants help to filter indoor air. What’s unique 

about this particular plant is that it’s one of the 
few plants that can convert carbon dioxide (CO2) 
into oxygen at night. 
This quality makes it an ideal plant for bedroom 
decor, since it can help regulate healthy airflow. 
2. Remove toxic pollutants
Snake plants are also known for their ability to 
help remove toxic air pollutants. In small contri-
butions, snake plants can absorb cancer-caus-
ing pollutants, including:
• CO2
• benzene
• formaldehyde
• xylene

• trichloroethylene
• toluene
With the ability to absorb and remove harmful 
toxins, snake plants may act as an effective de-
fense against airborne allergies. 
3. Mental health booster
While the benefits of indoor plants on mental 
health still warrant further scientific research, 
the concept that plants play a positive role is well 
established, according to 2018 research. 
4. Low maintenance and easy to care for
The snake plant is a common houseplant for 
many reasons. One is that it’s so easy to care for.
5. Effective against allergies

By releasing oxygen and adding moisture to the 
air, snake plants can help lessen the impact of 
airborne allergens like dust and dander. 
6. Relieves minor physical ailments
snake plants are said to:
• heal skin wounds and burns
• reduce inflammation
• support standard blood pressure
• help strengthen the immune system
• relieve headaches
“You can apply the sap from the plant’s leaves 
to wounds, burns, and inflammation,” she says.
As a reminder, Shamshur says to be careful 
when using snake plants for healing purposes. 
Their leaves contain saponins, which are poison-
ous substances, in large quantities.
Make sure to consult with a doctor before us-
ing snake plant for treatment of any symptoms. 
Never eat or drink any parts of the snake plant.
Caring for a snake plant
Perhaps one of the most popular reasons peo-
ple include snake plants in their decor is that 
they’re low maintenance, requiring little atten-
tion to grow. They’re resilient, hardy plants and 
can survive in relatively dry environments, both 
indoors and out. 
If you plan to have a snake plant in your home, 
here are a couple of things to keep in mind:
• Don’t overwater. Too much water is this plant’s 
weakness. Place a snake plant in a well-drained 
pot to avoid overwatering, as it can cause rot-
ting. Only water the soil when it’s completely dry.
• Indirect sunlight is best. This plant does not 
need direct sunlight, while direct light receives. 
• How to propagate. Snake plants are not only 
easy to care for but easy to multiply. Just follow 
these directions: 
1. Cut off a healthy leaf near its base and make 
an upside-down V cut at the bottom. 
2. Then, place the leaf in a clean jar of water. Al-
low the water level to be slightly above the V cut. 
3. Once roots have started to form (3 to 5 
weeks), you can keep in water or transfer to soil. 

TEDPIX gains 23,000 points on Sunday
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به گزارش ایرنا، ایرج حشــمتی، در 
بیست و سومین همایش ملی صنعت، 
معدن و خدمات ســبز در استانداری 
اصفهان افزود: ناپایــداری هوا در این 
فصل موجب شد ســوزاندن مازوت 
تأثیــر چندانی روی شــاخص های 
کیفی هوا نگــذارد اما بایــد مراقب 
باشیم و امروز اعالم کنیم که با توجه 
به اینکه نیروگاه های اســتان بیش از 
۴۰ روز از مازوت استفاده کردند باید 
در ســال های آینده از فیلتر مناسب 

استفاده کنند.
وی ادامه داد: مسووالن این نیروگاه ها 
معتقدند که اســتفاده از فیلترهای 
مناســب، اقتصادی نیست و شرایط 
استفاده از فیلتر مناسب وجود ندارد که 
این مساله تهدید بزرگی برای امنیت 
انســانی استان محســوب می شود 
بنابراین باید در زمینه مصرف سوخت 
استاندارد، مراقبت ویژه ای انجام دهیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان تاکید کرد: وزارت نفت باید 
برای این اســتان ترتیبی اتخاذ کند 
تا بطور قطع، ســال آینده از سوخت 
مناســب در آن اســتفاده شود.وی 
اضافه کرد: انرژی در کشور ما بدلیل 
قیمت تمام شده پایین آن، به درستی 
استفاده نمی شــود و کمبود انرژی و 
کمبود گاز یکی از دالیلی اســت که 

امسال ما را مجبور به استفاده از مازوت 
در نیروگاه های استان کرد.

حشــمتی با اشــاره به طرح موضوع 
امنیت انسانی از سال ۱۹۹۴ در جهان 
خاطرنشان کرد: امروز موضوع امنیت 
انسانی در محملی گسترده تر از امنیت 
ملی مطرح شــده و عنصر اساسی در 
این زمینه، امنیت محیط زیست است.

وی بیان کرد: امروز ایران دارای پنج 
چالش اساســی در زمینه آب، تغییر 
کاربری اراضی، انــرژی، آلودگی هوا 
و تنوع زیســتی اســت که این پنج 
چالش اصلی محیط زیســت استان 
هم محسوب می شــود و در صورت 
بی توجهی، شرایط ســختی را برای 

حیات ما ایجاد خواهد کرد.
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اصفهان افــزود: ایــن چالش ها در 
اســتان ما خیلی ملموس تر و نسبت 
به سایر استان ها از نظر اقلیمی مقداری 
وخیم تر است لذا باید در کنار توسعه 
پایدار، مراقب امنیت انســانی خود 

باشیم.
به گفته وی، امروز کم بارشی، خشکی 
زاینــده رود و نداشــتن حقابه تاالب 
گاوخونی و توجه نداشتن به مصرف 
آب، فشــارهایی را به این استان وارد 

کرده است.
حشــمتی ادامه داد: یــک میلیون و 

۵۰۰ هزار کانون فرســایش خاکی 
در اســتان اصفهان وجــود دارد که 
همواره در ۶ ماهه اول ســال بدلیل 
وزش باد، غلظت آلودگی هوا و کاهش 
کیفیت هوا، این اســتان را با مشکل 
جدی مواجه می کند.وی گفت: امروز 
زنبــورداری در اســتان اصفهان نیز 
تحت الشعاع ریزگردها قرار گرفته و 
بسیاری از درختان، باغ ها و بسیاری 
از گونه های بومی اثر ریزگردها آسیب 
می بینند و تولید اکسیژن را به خطر 
می اندازند.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست اصفهان تصریح کرد: از مجموع 
۵۵۰ صنعت آالینده در استان، بطور 
قطع ۴۷۰ مورد از آنهــا آلودگی هوا 
را بدنبال دارند و امنیت این اســتان 
را تهدید می کنند و شــرایط سختی 
را برای این اســتان رقم زده اند.وی با 
اشاره به اهمیت توجه به تنوع زیستی 
و اینکه تنوع زیستی، ارزشمندترین 
منبع حیات محسوب می شود، افزود: 
گونه های در معــرض خطر انقراض 

بسیاری در کشور وجود دارد که بدلیل 
اســتفاده ناصحیح از منابع طبیعی و 
توجه نکردن به این ذخایر ژنتیکی، در 

حال از دست دادن آنها هستیم.
حشــمتی تاکید کرد: ما امــروز در 
مراسم فرمایشی حضور نیافته ایم بلکه 
اقدام صنایع ســبز که به تقریب همه 
آنها در زمینه انرژی، خاک و مســائل 
آموزشی نقش بسزایی دارند و در مسیر 
امنیت انسانی فعالیت می کنند، قابل 
ستایش اســت و ما برای زندگی در 
استان اصفهان باید در مسیر صنعت 
سبز حرکت کنیم.وی گفت: دستکم 
سه واحد برگزیده این استان قابلیت 
انتخاب شدن در سطح ملی را داشتند 
که بدلیل پُر نکردن فرم الزم و اینکه 
نتوانستند مستندسازی الزم را انجام 
دهند، در سطح ملی و برگزیده انتخاب 
نشــدند.مدیرکل حفاظــت محیط 
زیست اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: بعضی از فعاالن صنعتی، سازمان 
محیط زیست را بدلیل سختگیری ها و 

تعهدات بسیار سنگین برای توسعه و 
صدور مجوزها بعنوان "محیط ایست" 
تلقی می کنند.وی افزود: امسال ۵۴ 
واحد صنعتی و خدماتی در اســتان، 
ثبت نــام اولیه کردند کــه ۲۳ واحد 
از آنها ثبت نام نهایی خــود را انجام 
دادند و نسبت به پُر کردن فرم هایشان 
اقدام کردند.حشــمتی بیان کرد: از 
مجموع این ۲۳ واحد، پس از بررسی 
الزم و صحت سنجی ۹ واحد بعنوان 
واحد صنعتی سبز معرفی شدند که 
در کمیتــه ارزیابی کننده ســازمان 
حفاظت محیط زیست، تنها پنج واحد 
به تأیید رسید اگرچه آن چهار صنعت 
هم از نظر محیط زیست استان بطور 
قطع صنعت سبز محسوب می شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که با تالش و 
همیاری خانه صنعــت، معدن و اتاق 
بازرگانی، در ســال آنده بتوان تعداد 
صنایع سبز اســتان را افزایش داد و 
جایگاه اصفهــان را در زمینه صنعت 

سبز باال برد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
اصفهان آلوده ترین کالنشهر کشور است و در چارچوب 
مالحظات امنیت ملی مجبور به اســتفاده از سوخت 
مازوت شــده ایم اما با این کار، »امنیت انسانی« در 

اصفهان به خطر افتاده است.

06
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از افزایش ۱۳.۸ درصدی تلفات 
ناشــی از حوادث کار خبر داد و گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۱۰۷ نفر در 

حوادث ناشی از در استان جان خود را از دست دادند.
منصور فیروزبخت با اعالم این خبر، اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری 
۱۰۷ نفر در حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست داده اند 

که همگی مرد بودند.
وی به فوت ۹۴ نفر بر اثر حوادث کار در مدت مشــابه سال قبل اشاره و 

خاطرنشان کرد: آمار تلفات حوادث کار در ۱۰ ماهه امسال نسبت به سال 
قبل ۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سقوط از بلندی و اصابت جسم سخت را 
بیشترین علل فوت در حوادث کار در استان برشمرد و گفت: سقوط از 
بلندی و اصابت جسم سخت همیشه بیشترین سهم را در آمار تلفات دارد.

وی با بیان اینکه در ده ماهه امسال ۴۳ نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل 
اصابت جسم سخت و ۴۱ نفر دیگر نیز به دلیل سقوط از بلندی جان خود 

را از دست دادند، افزود: دالیلی همچون سوختگی، برق گرفتگی، کمبود 
اکسیژن و غرق شدگی در رتبه های بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان 
اصفهان، فیروزبخت به افزایش ۱۱.۳ درصدی آمار مصدومان حوادث کار 
که به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند خبر داد و گفت: در این 
مدت ۲ هزار و ۲۸۱ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه 

کردند که ۱۶۷ نفر آنان زن و ۲ هزار و ۱۱۴ نفر از آن ها مرد بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از افزایش 
۱۳.۸ درصدی تلفات ناشی از حوادث کار خبر داد:

حوادث کار ۱07 نفر را 
دراصفهان کشت

مدیر شــیالت و امور آبزیان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان گفت: 
اکنون سرانه مصرف آبزیان در استان 
اصفهان به ۱۱ کیلوگرم رسیده که 

نسبت به سرانه جهانی کمتر است.
محمدرضا عباســی، با بیان اینکه 
مصرف ماهی در سال های دهه ۷۰ 
زیر ۲ کیلوگرم بوده است، اظهار کرد: 
البته به دنبال برگزاری همایش ها، 
جشنواره ها و برنامه های آموزشی با 
هدف آشنایی مردم با ارزش غذایی 
و خواص ماهی و همچنین دسترسی 
شهرستان های بزرگ استان اصفهان 
بــه بازارهــای تخصصــی ماهیان 
خوراکی، این میزان افزایش یافت، 
اگرچه نسبت به سرانه مصرف ماهی 
در جهان )برای هر فرد ۲۱ کیلوگرم( 

کمتر است.
وی افزود: حــدود ۲۰ درصد آبزیان 
خوراکی در اســتان مصارف داخلی 
دارد و بقیــه از جنوب و ســواحل 
خلیج فارس و شمال کشورمان وارد 

استان می شود.
به گفته مدیر شیالت و امور آبزیان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان، 
نزدیک بــه ۳۵ گونه انــواع ماهی 
گوشتی از جنوب و شــمال کشور 
تحت نظارت شیالت ساحلی صید 
و به اصفهان وارد و باکیفیت بهداشتی 
باال زیر نظر اداره دامپزشکی استان در 
بازارهای تخصصی ماهی در استان 
اصفهــان توزیع می شــود. در این 
بازارها پنج گونه ماهی های پرورشی 
و تولیدی استان عرضه شود و اکثر 
آبزیــان مورد تقاضای شــهروندان 
ماهی های جنوب کشــورمان است 
که هزینه حمل ونقل آن ها نیز بیشتر 
است.وی گفت: در سال نخست شیوع 
کرونا، فروش و عرضه ماهیان سردآبی 
و قزل آال به دلیل تعطیلی رستوران ها 
و مراکز مصرف کننده ماهی با رکود 
زیادی مواجه شــد که بــا توجه به 
جلسات متعدد و پیگیری مشکالت 
بخش صادرات، در سال دوم با تبدیل 
تهدیدها به فرصت ها اوضاع تولید و 
فروش ماهیان خوراکی بهبود یافت و 
اکنون مشکلی ازلحاظ مصرف آبزیان 

وجود ندارد.
مدیر شــیالت و امور آبزیان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان تاکید 
کرد: کاهــش قیمــت نهاده های 
موردنیاز آبزیان باعث کاهش قیمت 
تمام شده ماهی می شود که به نفع 

مصرف کننده و تولیدکننده است.
وی، تقویت تولید تخم چشــم زده 
ماهیان قزل آال، مطالعات کارشناسی، 
افزایش اعتبــارات بانکــی، ارتقاء 
بهره وری آب از طریق مکانیزاسیون و 
افزایش بهره وری تولید در واحد حجم 
را از دیگر راهکارهای افزایش تولید و 
کاهش قیمت بــرای مصرف کننده 
دانست و افزود: با افزایش قیمت تمام 
اقالم غذایی در کشور بهای آبزیان هم 
رشد داشــته؛ اما گرانی انواع ماهی 

هم تراز گوشت و لبنیات نبوده است.
به گزارش ایســنا و به نقل از جهاد 
کشــاورزی اصفهــان، بــه اعتقاد 
عباســی، باوجود انــواع ماهی در 
بازارها، شهروندان مجبور به خرید 
ماهی های گران نیستند چراکه ماهی 
ارزان پرورشــی نیز موجود است و 
مواد مغذی و پروتئینی آن همانند 
دیگر آبزیــان از ارزش غذایی باالیی 

برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه میگو و انواع ماهی 
کپور، آمور و قزل آال در استان اصفهان 
تولید می شود، اظهار کرد: وجود انواع 
آب های شیرین و لب شور در مناطق 
چندگانه گرم، سرد و معتدل استان 
اصفهان، شرایط مناســبی را برای 
توسعه صنعت تولید آبزیان مهیا کرده 
است.عباســی اضافه کرد: بر مبنای 
آمار و ارقام موجود در بخش شیالت 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، در 
سال ۹۲ چهار هزار و ۸۸۶ تُن انواع 
آبزیان خوراکی در اســتان به دست 
آمد که این رقم در سال گذشته به ۱۰ 

هزار و ۲۲۰ تن افزایش یافته است.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد 
کشاورزی اصفهان:

سرانه مصرف 
آبزیان در اصفهان ۱۱ 

کیلوگرم است

اعضای شورای شهر اصفهان در سی و سومین جلسه علنی این شورا 
از معضل پرداخت حقوق کارگران و رشوه و باج گیری در شهرداری 

تا آلودگی هوا، ترافیک و افزایش سرطان در شهر اصفهان گفتند.
مجید نادراالصلی، رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
شورای شهر اصفهان در سی و سومین جلســه علنی این شورا که 
)یکشنبه، ۱۵ اسفند( برگزار شد، گفت: در طول جلسه گذشته و این 

جلسه تذکر دادیم که حق وحقوق کارگردان پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه مدیریت شــهرداری مدیریت انتقادناپذیر است، 
افزود: موارد زیادی را می شــنویم که اگر کسی نقد کند از کار خود 
عزل می شود، ولی بدانید که این پســت و میز خیلی زودتر از آنچه 

فکر می کنیم از ما گرفته می شود.
وی با بیان اینکه رشــوه و باج گیری هنوز در شهرداری وجود دارد، 
گفت: حتی خیلی بدتر از آنچه فکر می کنیم در مدیریت های جدید 
این جریان وجود دارد. نمی دانم مدیران نظارت و حراست شهرداری 
چه می کنند، باید این موضوعات توسط کمیسیون پایش و نظارت 

رسیدگی شود.
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در نطق پیش 
از دستور این جلسه، به روز درختکاری اشاره و اظهار کرد: نمی شود 
از درختکاری گفت و از باغ شــهر اصفهان یاد نکرد. امروز رودخانه 
خشــک زنده رود قصه پر غصه دارد و از تاالب زیبــای گاوخونی 
نمی توان حرفی نزد، چون این زیست بوم غنی به کانون ریزگردهای 

آلوده و مسموم تبدیل شده است.
وی با اشاره به روزهای شلوغ پایان سال، گفت: معموالً در این ایام 
مراجعه شهروندان به شهرداری بیشتر می شود و الزم است مدیران 
مناطق با حضور در بین مردم، با آن ها در ارتباط باشــند. همچنین 
با توجه به ظرفیت سامانه سرای هشــت تأکید می شود بحث ثبت 
فرمول های محاسبات عوارض عملیاتی شــود و بر مبنای آنچه در 
شورای شهر به تصویب رسید، بدون کم وکاست در سایت بارگذاری 

شود.
عباس حــاج رســولی ها، رئیس کمیســیون اقتصــادی حقوقی 
گردشگری شورای شهر اصفهان نیز در نطق خود اظهار کرد: مردم 
از شورای شهر به عنوان پارلمان محلی انتظار دارند مشکالت آن ها 
را حل کنند که یکی از این مشــکالت، افزایش ابتالی شهروندان 

اصفهانی به سرطان است.
وی با بیان اینکه ابتال به سرطان ریشه در آب، خاک و هوا دارد، ادامه 
داد: شاخص هوای اصفهان قابل قبول نیست و دراین باره زیاد فریاد 

زده شده، اما توجهی نشده است.
حجت االســالم منوچهر مهروی پور، رئیس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان نیز در نطق خود با اشاره به 
حضور گردشــگران در ایام نوروز، گفت: در طول سال های گذشته 
اقدامات خوبی در روز درختکاری انجام شــده و از مردم خواستار 
هستیم که امسال نیز با گل کاری های حتی کوچک به فضای سبز 

شهر کمک کنند.
وی با اشــاره به معضل کارتن خواب ها و کــودکان کار گفت: رفع 
این معضل و آســیب های اجتماعی ناشــی از آن نیازمند ورود و 
نقش آفرینی دســتگاه های مختلف اســت که امیدواریم با حضور 
فعاالن مردمی، این حلقه مفقوده معضالت، با هدایت و پشتیانی در 

سامان دهی این اوضاع کمک کنند.
مهروی پور با بیان اینکه اتفاقات جهادی در عرضه های مختلف نیاز 
امروز شهر است، گفت: شهر اصفهان نیازمند اتفاقات عمرانی و جهاد 

عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است.
سید امیر سامع، عضو هیئت شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز با 
اشاره به فرایند تصویب بودجه، گفت: پیشــنهاد و تصویب بودجه 
۱۴۰۱ شهرداری اصفهان براساس منشور شورای شهر و راهبردهای 
تدوین برنامه های مدیریت شهری در طول ماه گذشته انجام شد و 
پروژه های بزرگ شهری در این فرایند در نظر گرفته شده، اما به نظر 
من مهم ترین کالن پروژه مدیریت شهری برگرداند حسن اعتماد 

مردم به مدیریت شهری است.
وی تأکید کرد: کالن پــروژه مدیریت شــهری، برگرداندن حس 
اعتماد مردم اصفهان به مدیریت شــهری و ایجاد فضای مشارکت 
است. کالن پروژه مدیریت شــهری همچنین ایجاد وحدت رویه، 
عبور از پیچ وخم های اداری و به صحنه آوردن همه توان ها برای به 
ثمر رساندن برنامه ها و پروژه ها در مدیریت شهری، حفظ وحدت و 

هم افزایی برای ارائه سریع و بی خدمت به مردم است.
ابوالفضل قربانی، نایب رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان نیز در 
تذکر خود در این جلســه، اعالم کرد: ورود اولین دستگاه اتوبوس 
برقی به ناوگان اتوبوس رانی شروع خوبی است و این حرکت باید با 

حمایت دولت ادامه یابد.
وی افزود: بیشترین نگرانی ما برای نوروز ترافیک سطح شهر است 
که باید برنامه ریزی برای آن صورت گیرد وگرنه روزهای سختی را 

برای شهر پیش بینی می کنیم.
علی صالحی، سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان نیز از تصویب 
نرخ بهای خدمــات در مجموعه باغ فدک و دیگــر مراکز اقامتی و 

تجمعی همچون حسینیه ها و ورزشگاه ها در این جلسه خبر داد.
وی گفت: با تصویب اعضای شورای شــهر اصفهان نرخ اقامت ۲۴ 
ساعته همراه با خودرو و چادر خوابی ۵۰ هزار تومان، اقامت بدون 
شب خواب به عنوان هزینه پارکینگ از ساعت ۷ صبح تا ۱۷، ۷ هزار 
تومان، ورود شهروندان اصفهانی بدون اقامت شبانه ۵ هزار تومان، 

ورود موتورسیکلت ۳ هزار تومان خواهد بود.

گزارش

 سی و سومین جلسه شورای شهر اصفهان برگزار شد:

مدیریت شهرداری مدیریت 
انتقادناپذیر است

اقتصاد استان

در بیست و سومین همایش ملی صنعت، معدن و خدمات سبز در استانداری اصفهان برگزار شد:

مصرف مازوت، امنیت انسانی در اصفهان را به خطر انداخته است

اخبار اصفهــان:   این روزهــا پرداختن به 
زیبایی و البته جوان سازی پوست در بین خانم ها 
طرفداران زیادی دارد امــا در این میان افرادی 
نیز هســتند که از این بازار سوءاستفاده کرده و 
تنها چیزی که برایشان اهمیتی ندارد سالمت 
مراجعه کنندگان اســت از همین رو باید دقت 
شود که چه محیطی برای پرداختن به مسئله 
انتخاب می شود که استانداردهای الزم را داشته 
باشد. ســالن ها و روش های مختلف زیبایی و 
جوان سازی این روزها حجم زیادی از تبلیغات و 
رسانه های موجود در زندگی روزمره ما را به خود 
اختصاص داده است و هرروز نمونه های مختلف 
آن را در سطح شهر و مجالت فضای مجازی و در 
تمام فضاهای ارتباطی پیش روی خود می بینیم. 
این موج عظیم آن قدر قدرتمند و جذاب است که 

مخاطبان زیادی را تحت تأثیر خود قرار می دهد 
و گاهی مخاطبان فرامــوش می کنند که این 
مراکز با اصل ســالمتی آن ها در ارتباط هستند 
و باید دقت زیادی در راســتای انتخاب بهترین 
و اســتانداردترین روش ها بــرای تحقق رویای 
زیبایی بود. از سوی دیگر برخی از افراد نیز یک گام 
فراتر گذاشته و به کلینیک های زیبایی مراجعه 
می کنند تا از روش های جراحــی برای زیباتر 
شدن بهره مند شوند. اعمال جراحی زیبایی در 
اصل یک جراحی غیرضروری محسوب می شود 
که در کنار مزیت هایی که دارد می تواند عوارضی 
هم داشته باشد که جبران ناپذیر باشد. پس به نظر 
می رسد ضروری است تا راه های بی خطری را برای 
رسیدن به ایده آل زیبایی امتحان کرد. روش های 
نوین و علمی با کمترین میزان عوارض و بهترین 

بازدهی هرروز معرفی می شود تا افراد گزینه های 
متفاوت برای دستیابی به زیبایی و جوان سازی 
داشته باشند. برای بررسی چالش های پزشکی 
زیبایی و معرفی متد پیشرفته غیر جراحی لیفت و 
جوان سازی نخستین نشست هم اندیشی شرکت 
آریا لیزر پاسارگاد برگزار شد. نشستی که در آن 
سعید ریحانی، مدیرعامل این شرکت و سامان 
اکبرزاده، مدیر مارکتینگ این مجموعه با جمعی 

از خبرنگاران گفتگو کردند.

  جدیدترین روش جوان ســازی پوست با 
اندولیفت

مدیرعامل شرکت آریا لیزر پاســارگاد به ارائه 
گزارشی از عملکرد ۱۲ ساله مجموعه پرداخت 
و گفــت: در زمینه فروش و اجــاره تجهیزات و 
دستگاه های لیزر پزشکی فعالیت داریم و تعامل 
با تمام استان های کشور در دستور کار قرار دارد. 
ریحانی تصریح کرد: تالش شــده توســط این 
مجموعه چندین برند معتبر و صاحب نام جهان 
را وارد چرخه فعالیت داخلی کشــور کنیم این 
در حالی اســت که تنها به موضوع واردات اکتفا 
نکرده ایم در راستای اعتبار شرکت تست و تولید 
برخی از نیازمندی ها توسط متخصصان بومی را 

در اولویت قرار داده ایم.

   ورود بهترین دستگاه غیر جراحی جوان سازی 
پوست با مجوز جهانی به اصفهان

سامان اکبرزاده ورود سودجویان در هر حوزه ای 
را غیرقابل انکار دانست و گفت:  اما افراد می توانند 
با دقت به موارد ذکرشده تا حد زیادی مانع تأثیر 

مخرب ســودجویان در این بازار شــوند. مدیر 
مارکتینگ شرکت آریا لیزر پاسارگاد عنوان کرد 
و افزود: نکته مهمی که در پزشکی زیبایی حائز 
اهمیت است اینکه چه افرادی صالحیت دارند 
که کار پزشکی زیبایی را داشته باشند. اکبرزاده 
تصریح کرد: این شرکت تالش می کند در کنار 
ورود محصوالت پزشــکی و خدمات زیبایی با 
بهره گیری از توان مهندســان پزشکی تأمین 
قطعات و تولید بومی را در اولویت قرار دهد. وی 
ادامه داد: دستگاه هایی که توسط این شرکت به 
کشور وارد می شود بدون شک دارای تائید وزارت 
بهداشــت و اتحادیه اروپا و سازمانی جهانی غذا 
و دارو باید داشته باشد. او تاکید کرد: دپارتمان 
تحقیقات و توســعه مجموعه بر روی کیفیت 
و خدمــات تحقیق می کنــد تا نــام برند برای 
اســتفاده کنندگان از خدمات قابل اعتماد باشد 
این در حالی است که فعاًل برخی از محصوالت 
در مرحله آزمایش و تحقیقات است و تا رسیدن 
به مرحله تجاری سازی و اســتفاده نهایی باید 
آزمایش های زیادی را پشت سر بگذارد. اکبرزاده 
در مورد اندولیفت محصولی که به تازگی توسط 
این مجموعه به کشور واردشده است توضیح داد: 
این محصول انحصاری شرکت آریا لیزر پاسارگاد 
قرار دارد. او در مورد نکات مهم جهت شناسایی 
اصالت دستگاه اندولیفت گفت: حک نام کمپانی 
eufoton در پالک پشتی دستگاه، تحویل فیبر 
لیزری یک بارمصرف توسط شخص و رنگ طالیی 
دستگاه اندولیفت سه مشخصه ای هستند که 
می توان از طریق آن ها اصالت کاال و ارائه خدمات 

توسط شخص موردبررسی قرار گیرد.

نشست خبری شرکت آریا لیزر پاسارگاد برگزار شد:

  ورود بهترین دستگاه غیر جراحی جوان سازی پوست
 با مجوز جهانی به اصفهان

55 شرکت از پنج استان در دومین نمایشگاه تزئینات، دکوراسیون داخلی، خانه و آشپزخانه گرد هم آمدند:

ضیافت خوش سلیقه های دیزاین در اصفهان
 دومین نمایشگاه تزئینات، دکوراسیون داخلی، خانه و آشپزخانه از شانزدهم تا بیستم اسفندماه 
در نمایشگاه بین المللی اصفهان برپا خواهد شد.این نمایشگاه که در هشت هزار مترمربع فضای 
نمایشگاهی برپا می شــود، میزبان ۵۵ شــرکت از پنج استان کشــور خواهد بود تا جدیدترین 
محصوالت این حوزه را برای بازدید عموم به نمایش گذارند.در این نمایشــگاه، شــرکت هایی 
از اســتان های اصفهان، تهران، قم، قزوین، آذربایجان شرقی و شهرســتان کاشان حضور دارند 
و محصوالتی مانند مبلمان کالســیک و راحتی، ســرویس خواب، لوســتر، میزهای تلویزیون، 
دکوراسیون داخلی، فرش و تابلو فرش، شــیرآالت، کاالی خواب و لوازم آشپزخانه را در معرض 
بازدید عالقمندان قرار خواهند داد.نیمی از شــرکت های حاضر در دومین نمایشــگاه تزئینات، 
دکوراسیون داخلی، خانه و آشــپزخانه جزو واحدهای صنفی تولیدکننده هستند و نیمی دیگر 
از مشــارکت کنندگان نیز در حوزه های توزیعی و خدماتی فعالیت دارند.عالقمندان به بازدید از 
دومین نمایشگاه تزئینات، دکوراسیون داخلی، خانه و آشــپزخانه می توانند از ساعت ۱۴ تا ۲۰ 
روزهای ۱۶ تا ۲۰ اسفندماه به نمایشــگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبروی 

منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

در دانشگاه صنعتی اصفهان؛

چالش ها و فرصت های منابع طبیعی و محیط زیست بررسی می شود
نشست علمی- تخصصی چالش ها و فرصت های منابع طبیعی و محیط زیست ایران در آستانه ورود به 
قرن پانزدهم، روز ۱۸ اسفندماه به میزبانی دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان 
به صورت برخط برگزار می شود. دبیر اجرایی نشست علمی- تخصصی چالش ها و فرصت های منابع 
طبیعی و محیط زیست ایران با اعالم این خبر، گفت: در این نشست، اندیشمندان برجسته کشوری 
در رابطه با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، قانونی و فرهنگی بحران های منابع طبیعی و محیط زیست، به 
ارائه دیدگاه های خود می پردازند. سیدعلیرضا موسوی، هدف از برگزاری این نشست را بازنگری و 
بازاندیشی در سیاست های حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور در آستانه ورود به قرن پانزدهم 
دانست و اظهار کرد: تأملی بر بحران های موجود از سویی و فرصت ها و فعالیت های اثربخش در حوزه 
منابع طبیعی و محیط زیست از سوی دیگر، از دالیل مهم برگزاری این نشست است. در تشکیل این 
نشست علمی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، اتاق 
بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مشارکت 

فعال دارند.



ندا توکلــی:   در حالی که ابزارهــای فناوری 
اطالعات این روزها رواج یافته و در بسیاری از موارد 
در تسهیل شرایط زندگی کمک زیادی می کنند، از 
سوی دیگر می توانند مورد سوءاستفاده افراد سودجو 
هم قرار گیرند. یکی از این ابزارهــا که راه خود را به 
برخی گوشی ها باز کرده، انواع نرم افزارهای کاربردی 
است که این روزها و در این ایام می تواند سوژه هدف 
کالهبرداران باشد. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی 
رئیس پلیس فتا گفت: اخیراً در شبکه های اجتماعی 
شــاهد روش های جدیدی از کالهبرداری با عنوان 
دانلود نرم افزار تقویم 1401 هستیم که در این شگرد 
مجرمانه، این افراد با ســاخت بدافزارهای مخرب و 

جاسوسی به دنبال سرقت اطالعات کاربران هستند 
یا این که با ارسال نرم افزارهای جعلی و تقلبی برای 
کاربران، از آن ها کالهبرداری مالی کرده و یا آن ها را 

به درگاه های جعلی بانکی هدایت می کنند.
این مقام انتظامی عنوان داشــت: اگرچه شاید این 
ایده و خدمات ارائه شــده در این اپلیکیشن ها در 
نوع خود مفید و کاربردی باشد اما همین موضوع، 
شــگردهایی را برای کالهبرداری در اختیار افراد 
سودجود قرار می دهد.ســرهنگ مرتضوی خاطر 
نشان کرد: کالهبرداران ســایبری با تبلیغ فروش 
نرم افزارهای جعلی در شــبکه های اجتماعی افراد 
را ترغیب بــه دانلود و خرید می کننــد و به منظور 

دانلود نرم افزارهای فوق، مبالغی را مطالبه یا این که 
آن ها را بــه صفحه های درگاه هــای بانکی جعلی 
)فیشینگ( هدایت می کنند که این موضوع موجب 
کالهبرداری و برداشــت های غیرمجاز از حساب 
کاربران می شودرئیس پلیس فتای اصفهان خاطر 
نشــان کرد: ســازنده اینگونه نرم افزارها به تمامی 
اطالعات وارد شده توسط کاربر )نام و نام خانوادگی، 
کد ملی، آدرس و شــماره تماس( دسترسی دارند، 
بنابراین قادرند با داشــتن این اطالعات از کاربران 
سوءاستفاده کنند. بنابراین کاربران فضای مجازی 
هرگز نباید فریب این گونه تبلیغات را خورده و هنگام 

دانلود این برنامه ها احتیاط های الزم را انجام دهند.

از مدیران عامل 
دوباشگاه، هواداران، 

پیشکسوتان و 
بازیکنان می خواهم 

چه در عرضه اولیه 
چه در معامالت ثانویه 

از ایجاد هرگونه 
هیجان روی قیمت 
تابلو اجتناب کنند. 
زیرا اثرات هیجانی 

که در سال ۱۳۹۹ 
دیدیم بسیار ناگوار 

بود. شرکت فرابورس 
توصیه ای برای خرید و 
فروش و نگهداری این 

سهام یا هیچ سهام 
دیگری ندارد.
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 طبق تصمیمات اتخاذ شده قرار بر این 
اســت تا به هر یک از هواداران باشگاه 
استقالل تعداد یک هزار و ۳0 سهم با 
قیمت ۲ هزار و ۹10 ریال تعلق گیرد 
و آمــار موجود حاکی از آن اســت که 
هر سهامدار نیازمند ۳00 هزار تومان 
نقدینگی برای مشارکت در این پذیره 

نویسی است.
از سوی دیگر قرار است یک میلیارد و 
۳4 میلیون و ۸40 هزار و ۵۶۷ ســهم 
جدید پرسپولیس ناشی از سلب حق 
تقدم در نماد معامالتی »پرسپولیس« 
به مدت ۳0 روز پذیره نویسی )تا زمان 

اتمام پذیره نویسی( شود.
در ســهام باشگاه پرســپولیس به هر 
سهامدار تعداد ۸۸۵ ســهم با قیمت 
ســه هزار و ۳۸۷ ریال اختصاص پیدا 
می کند و سهامداران برای خرید سهام 
این باشــگاه نیاز به ۳00 هزار تومان 

نقدینگی دارند.
دوره ســفارش گیری ایــن عرضه از 
ســاعت ۹ و ۳0 دقیقه تا ساعت 11 و 

۳0 دقیقه است و ســهامدارانی که به 
دنبال مشــارکت در این پذیره نویسی 
هستند می توانند نسبت به خرید این 

سهام اقدام کنند.
پذیره نویســی ســهام جدید ناشی از 
ســلب حق تقدم در افزایش ســرمایه 
شرکت های فرهنگی ورزشی استقالل 
ایــران )ســهامی عــام( و فرهنگی 
ورزشی پرسپولیس )سهامی عام( در 

قیمت های اعالم شده انجام می شود.

متقاضیان می توانند یک سفارش فعال 
در هر نماد در ســامانه داشته باشند، 
ویرایش حجم یا حذف سفارش فقط 
در زمان تعیین شده توسط ناظر مجاز 
است و پس از پایان زمان پذیره نویسی 
امکان ویرایش یا حذف سفارش وجود 

نخواهد داشت.
کارمزدهای پذیره نویســی ســهام از 
خریداران و براســاس ضوابط مصوب 
سازمان بورس اخذ می شود و خریداران 

عالوه بــر مبلغ خرید، مبلــغ کارمزد 
پذیره نویسی را پرداخت می کنند.

ارزش گذاری ســرخابی ها طبق وعده 
داده شده در تاریخ ۲۳ بهمن ماه انجام 
و ارزش نهایی باشــگاه پرســپولیس 
ســه هزار و ۲10 میلیــارد تومــان و 
ارزش نهایی باشــگاه استقالل ۲ هزار 
و ۷۸0 میلیارد تومان اعالم شــد که 
این ارزش گذاری، از سوی کارشناسان 
رسمی دادگستری از دارایی های این 

دو باشــگاه و به ویژه دارایی نامشروط 
که برند دو باشگاه بوده، انجام شد و به 

تصویب اعضای هیات واگذاری رسید.
پس از اجــرای این اقــدام، واگذاری 
ســرخابی ها یک گام بــه مرحله اجرا 
نزدیک تر شــد و مســووالن به دنبال 
اجرای مرحله بعد یعنی ثبت ۲ باشگاه 
اســتقالل و پرســپولیس در سازمان 
بورس بودند که این اقدام در روز شنبه 
)۳0 بهمن ماه( انجام شــد و مسووالن 
درج نماد ســرخابی ها در بــازار پایه 
فرابورس را گام پایانی واگذاری عنوان 

کردند.

    از ایجــاد هرگونه هیجان روی 
قیمت تابلو اجتناب شود

در ادامه این فعالیت ها، خوش بینی های 
زیادی در میان هواداران این تیم برای 
اجرای حتمی عرضه سهام سرخابی ها 
در فرابورس ایجاد شد و در نهایت رییس 
سازمان خصوصی ســازی از درج نماد 
سرخابی ها در بازار پایه فرابورس خبر 
داد و گفت: گشایش نماد دو باشگاه 1۵ 
اسفند مصادف با سوم شــعبان و روز 

میالد امام حسین )ع( انجام شد.
میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران، 
در نشست خبری اعالم کرد: از مدیران 
عامل دوباشگاه، هواداران، پیشکسوتان 
و بازیکنان می خواهم چه در عرضه اولیه 
چه در معامالت ثانویه از ایجاد هرگونه 
هیجــان روی قیمت تابلــو اجتناب 

کنند. زیرا اثرات هیجانی که در ســال 
1۳۹۹ دیدیم بسیار ناگوار بود. شرکت 
فرابورس توصیه ای برای خرید و فروش 
و نگهداری این ســهام یا هیچ ســهام 

دیگری ندارد.
وی تاکید کرد به صورت مســتمر بر 
معامــالت روزانه نظارت می شــود و 
اگر دســتکاری قیمت مشاهده شود 
معامــالت ابطال خواهد شــد. فضای 
مجازی هم رصد می شود و با کانال هایی 

که اغواگر هستند برخورد خواهد شد.

    با افزایش سرمایه این دو باشگاه 
با ورود به بازار سرمایه مواجهیم

در همین رابطه وزیــر امور اقتصادی و 
دارایی با بیان اینکه با ورود دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس به بازار سرمایه، 
افزایش سرمایه ســرخابی ها با آورده 
مردم صــورت خواهد گرفــت، گفت: 
با واگــذاری دو باشــگاه اســتقالل و 
پرسپولیس مواجه نیســتیم، بلکه با 
افزایش سرمایه این دو باشگاه با ورود 

به بازار سرمایه مواجهیم.
احســان خاندوزی که در یک برنامه 
تلویزیونی ســخن می گفــت، اظهار 
کرد: در راستای ســهولت کسب وکار 
سخت گیرانه در جهت نفع مردم عمل 
کرده ایم و با همکاری دستگاه ها معادل 
1۲۸۵ مجوز شروع کسب وکار که در 
آن ها شروط سلیقه ای و مبهم ذکر شده 

بود، اصالح کردیم.

آغاز پذیره نویسی سهام استقالل و پرسپولیس در بورس با رکورد شکنی همراه شد؛

سهامسرخابیهاعصایدستشاخصهامیشود!
 پرونده واگذاری سهام سرخابی ها پس از سال ها چالش 
بسته شد و پذیره نویسی آن از یکشنبه در فرابورس به 
مرحله اجرا رسید. بر اساس آخرین اطالعیه منتشر شده 
از سوی فرابورس، یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار 
و ۶۵۶ سهم جدید استقالل ناشی از سلب حق تقدم در 
نماد معامالتی »استقالل« از ۱۵ اسفند به مدت ۳0 روز 

پذیره نویسی خواهد شد.

هشدارپلیسفتادربارهبرخیاپلیکیشنها؛

مراقب
تقویمهایجعلی

1401باشید

اخباراصفهان:   سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان 
اخیراً نسبت به اجرا و تکمیل چندین 
پروژه اقدام کرده است که کاربری سازی 
۸ دستگاه اسکانیا و بازسازی ایستگاه 

شماره ۲ آتش نشانی از آن جمله است.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان به عنوان متولی 
تأمین و ارائه خدمات ایمنی در شــهر 
به شمار می رود و کارکنان آن همواره 
برای ارائه خدمات ایمنی، آمادگی کامل 
دارند تا در صورت بروز حادثه در هر نقطه 
شهر، در کوتاه ترین زمان ممکن برای 
خدمتگزاری حاضر شوند.این سازمان 
اخیراً تکمیل و احداث چند پروژه را در 
دستور کار خود قرار داده که مدیرعامل 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان درباره آن می گوید: 
یکی از اقدامات این سازمان اتمام پروژه 
کاربری سازی ۸ دستگاه خودرو سنگین 
اســکانیا اســت که به منظور نوسازی 
ناوگان عملیاتــی ســازمان و اجرای 
مطلوب تر در حریق و حوادث مختلف، 
با هزینه ای بالغ بــر 4۷0 میلیارد ریال 

انجام شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان خبر داد:

کاربری سازی 8 دستگاه 
اسکانیا و بازسازی ایستگاه 

شماره ۲

خبر روز
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نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان با اشاره 
به خدمات ســپاه در خدمت رسانی به مردم و 
اقتدار در برابر دشمنان نظام اسالمی گفت: این 

عملکرد سپاه پاسداران، مبنای قرآنی دارد.
بــه گــزارش ایرنــا، آیــت اهلل سیدیوســف 
طباطبایی نــژاد، در دیدار فرماندهان ســپاه 
اســتان اصفهان، با تبریک اعیاد ماه شــعبان 
بویژه سوم شعبان سالروز والدت امام حسین 
)ع( و روز پاسدار افزود: امام حسین )ع( بعنوان 
بزرگ پاسدار اسالم، تمام وجود خود را وقف 

اسالم کرد.
وی با اشاره به آیه ۲۹ ســوره فتح اضافه کرد: 
قرآن ویژگــی همراهان واقعــی پیامبر )ص( 
را شــدت در برابر ُکفار و دشــمنان و خدمت 

رحیمانه در برابر مردم و دوستان می داند.
امام جمعه اصفهان با اشاره به گزارش فرمانده 
سپاه صاحب الزمان )عج( در باره خدمات سپاه 
به مردم و تقویت بنیه دفاعی نظام اســالمی 
گفت: اینکه سپاه در زلزله، سیل و امثال آن به 
یاری مردم می رود و در برابر دشــمن با تولید 
تجهیزات دفاعی خود اقتدارآفرینی می کند، 

مبتنی بر همین آیه است.
وی خاطرنشان کرد: تنها قبول داشتن زبانی 
اسالم و شهادت زبانی به رسالت پیامبر )ص( 
و والیت ائمه )ع( کافی نیست بلکه انسان باید 
با عملیاتی کردن دســتورات دین و آمادگی 
برای فداکاری، همراهی خود را نسبت به دین 

نظام دهد.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: اگر 
در باره حضرت علی )ع( تعبیــر جمع اضداد 
به کار می رود نیز به همین دلیل اســت زیرا 
آن حضرت در برابر خدا خاضع و خاشــع، در 
برابر فقرا و محرومان بسیار مهربان و در مقابل 

دشمنان بسیار محکم بود.
وی تصریح کرد: البته انســان همواره باید به 
محاســبه نفس خود بپردازد تا مبادا از صراط 
مســتقیم الهی که صراط قرآن و والیت است 
جدا شــود زیرا تاریخ گواه آن اســت که چه 
بسا افرادی که همراه پیامبر و ائمه )ع( بودند 
بواسطه دلبستگی به مال و فرزند، از این مسیر 

جدا شدند.
آیــت اهلل طباطبایی نژاد با اشــاره به تحلیل 
رهبر معظم انقــالب در بــاره اوکراین اظهار 
داشت: ایشان همراهی نکردن مردم اوکراین 
با دولتمردان این کشور در دفاع از خاکشان را 

یکی از دلیل امروز بحران دانستند.

وی اضافه کرد: بر اســاس مضامیــن روایات 
دینــی، بدترین خصلت مســووالن و رهبران 
جامعه ترس از دشمن، سنگدلی در برابر فقرا 

و بُخل در کمک به مردم و زیردستان است.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: کسی که خود 
را همراه دین خدا می داند هیــچ تهدیدی را 
مانع اهداف عالی نظام اسالمی نمی داند و از آن 
هراس ندارد لذا کسی که می خواهد حسینی 
باشــد، همواره باید خود را برای شهادت و لقا 

خدا آماده کند.
وی تصریح کرد: کسانی که به شهادت رسیدند 
نفس خود را برای شهادت آماده کردند و نمونه 
بارز آن شهید سلیمانی است که درخواست او 

از همه، دعا برای شهادتش بود.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان 
اصفهان نیز در این دیدار با اشــاره به رونمایی 
از برخی شهرهای موشکی و پهبادی سپاه در 
روز گذشــته گفت: تقویت توان ایســتادگی 
و مقاومت، توان بازدارندگــی، ارتقای قدرت 
موشکی و پهبادی و تقویت بنیه دفاعی سپاه، 

همواره در دستور کار بوده و هست.
سردار سرتیپ دوم پاسدار ُمجتبی فدا تصریح 
کرد: امروز مشخص شــده، راهی که نظام در 
راه تقویــت بنیه دفاعی خــود و تبعیت از راه 
امامین انقالب طی کرده، اشــتباه نبوده است 
و توهین های دشــمن نیز نشــان می دهد راه 
ما درست بوده و البته دشمن هم برنامه هایی 
دارد که نبایــد از آن غفلت کــرد و ما باید در 
زمینه تقویت بُعد دینــی، معنوی و اعتقادی 

خود بکوشیم.
وی به حضور سپاه در عرصه مردیاری نیز اشاره 
کرد و افــزود: یکی از اقدامات اثرگذار ســپاه 
در مواجهه با کرونا، تهیــه و توزیع جهیزیه و 
کمک های مؤمنانه بود که بــا کمک خیرین، 

نقش موثری در کاهش آالم مردم داشت.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عــج( اظهار 
کرد: امروز این توانایی ایجاد شــده است که 
بیمارستان صحرایی ســپاه ظرف ۷۲ ساعت 
در هر کجای کشــور، امکان برپایی و خدمت 

رسانی به مردم را داشته باشد.
و  امــدادی  خدمــات  همچنیــن  وی   
محرومیت زدایی را بخش دیگــر برنامه های 
ســپاه دانســت و گفــت: حضــور در عرصه 
امدادرسانی به مردم ســیل زده و زلزله زده و 
کمک رسانی به آنها از دیگر اقدامات سپاه در 

زمان صلح است.
سردار فدا به نقش ســپاه در حفظ امنیت نیز 
اشاره و اضافه کرد: حراســت از شخصیت ها، 
اماکن و هواپیماها از دیگر خدمات سپاه است 
که در این عرصه موفقیت های بسزایی داشته 
و اخیراً حراست از مراکز هسته ای نیز به سپاه 
واگذار شده است و امیدواریم در این مأموریت 

نیز موفق عمل کنیم.
وی تصریح کــرد: در حوزه بســیج نیز برنامه 
اعتــالی این نهــاد تدوین شــده اســت و با 
فعال ســازی پایگاه های مســاجد و ارتباط با 
روحانیت در قالب شــبکه صالحین بســیج، 
برنامه تقویت این نهاد انقالبی دنبال می شود.

امامجمعهاصفهاندردیدارفرماندهانسپاهاستاناصفهان:

اقتدارسپاهدربرابردشمن،مبنایقرآنیدارد
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مدیر گروه بهداشــت محیط 
مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
میزان و نحوه استفاده از ماسک 
بین شهروندان در اتوبوس های 
داخل شهری اصفهان چندان 
رضایت بخش نیســت که باید 
اقدام جدی برای رفع آن انجام 

شود.
ســیدمهدی میرجهانیان، در 
گفت و گو بــا خبرنــگار ایرنا 
افــزود: اتوبوس ها از مکان های 
حساس در رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی بویژه استفاده از ماسک 
هســتند و انتظار می رود همه 
مسافران از ماسک استفاده کنند 
اما این موضوع در اصفهان طبق 

انتظارمان نیست.
وی با تاکید براینکه اســتفاده 
نکــردن از ماســک در داخل 
اتوبوس، خطرپذیری باالیی در 
انتشار ویروس کرونا دارد، اظهار 
داشــت: برای رفع این مشکل 
می توان از راهکارهای ســاده 
مانند آموزش، نصــب تابلوی 
هشــدار در داخل ایســتگاه و 
اتوبوس و توصیه و تذکر راننده 

به مسافران استفاده کرد.
میرجهانیان ادامه داد: همچنین 
می تــوان از نیروهــای کمکی 
در ایســتگاه های پُرتجمــع و 
مسیرهای شلوغ اتوبوس شهری 
برای نظارت بر رعایت استفاده از 
ماسک هنگام سوار شدن بهره 

گرفت.
وی بــا تاکید براینکــه رعایت 
اســتفاده از ماســک در قطار 
شهری کالنشــهر اصفهان در 
حد مطلــوب و رضایت بخش 
است، خاطرنشان کرد: نظارت 
خوبی در این زمینه وجود دارد و 
اصفهان در ُرتبه های باالی کشور 
در زمینه استفاده از ماسک در 
قطار شهری قرار گرفته است.

مدیر گروه بهداشــت محیط 
مرکز بهداشت اصفهان تصریح 
کرد: الزام اســتفاده از ماسک 
در اماکــن عمومــی همچنان 
پابرجاســت و ما از همه مردم و 
کلیه صنوف و واحدهای عمومی 
می خواهیم تا اهتمام جدی تری 
در این زمینه داشته باشند.وی 
میزان رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی در اســتان را حدود 
۵۸ درصد اعــالم و اضافه کرد: 
میانگین رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی در کشور حدود ۵۰ 
درصد است و اصفهان باالتر از 
میانگین کشوری قرار دارد اما 
این جایگاه، بازهم راضی کننده 

نیست و باید ارتقا یابد.
میرجهانیان خاطرنشان کرد: 
بطورکلی در اصفهان استفاده 
از ماسک در مقایســه با سایر 
شیوه نامه ها بهتر بوده و رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعــی در 
بسیاری از گردهمایی ها طبق 

ضوابط ابالغ شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه 
مدیریت هوشمند شیوه نامه های 
بهداشتی، مســوولیت نظارت 
بــر رعایت موازین بهداشــتی 
بر عهده هر دســتگاه اجرایی و 
اتحادیه های صنفی است، افزود: 
روش نظارت بر شیوه نامه های 
بهداشــتی تغییر کرده و مانند 
گذشته نیســت که همه امور 
نظارت و بازرسی فقط بر عهده 
دانشگاه علوم پزشکی است بلکه 
هر نهاد نیز باید وظیفه خود را در 

این زمینه انجام دهد.

سی و چهارمین یادواره چهره های شناخته شده و خادمان آثار تاریخی اصفهان برگزار شد:

بهشتیان؛ مرد عاشق پیشه میراث اصفهان

دریا وفایی:   رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی درجمع خبرنگاران ازعدم حذف ارزترجیحی خبرداد 
وگفت: ارز ترجیحی حذف نمی شود مگر با ارائه کاالبرگ الکترونیکی. یعنی دولت اگربخواهد ارز ۴۲۰۰ را حذف کند باید کاالبرگ 
الکترونیکی ارائه دهد. وی افزود: از گوشه و کنار اخباری مبنی بر حذف ارز ترجیحی شنیده می شود که قاطعانه اعالم می کنیم کذب 
محض است. زیرا مجلس مصوب کرده اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه التفاوت آن را به صورت کاالبرگ الکترونیکی 
به مردم پرداخت کند. تا این لحظه هم چنین اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته و منتظرپاسخ مثبت به آن هستیم. زارع درتوضیحات 
بیشتربیان داشت: مجلس مصوبه ای برای حذف ارز ترجیحی نداشته و براساس مصوبه ای که تازه دیروز صبح صادر شد، مجلس این 
اختیار را به دولت داد تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: اگردولت بخواهد 
ارزترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه تفاوت آن را ازطریق کاالبرگ الکترونیک به مردم 

اختصاص دهد به نحوی که قیمت کاالهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی:

ارز ترجیحی حذف نمی شود مگر با ارائه کاالبرگ الکترونیکی

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز 
بهداشت اصفهان:

رعایت پروتکل ها 
رضایت بخش نیست

ســی و چهارمین یادواره عباس بهشــتیان از 
چهره های شناخته شده و خادمان آثار تاریخی 

اصفهان برگزار شد.
سیالنی، نوه مرحوم بهشــتیان در این آیین که 
که در خانه تاریخی بهشتیان برگزار شد، گفت: 
پدربزرگ من به ایران، فرهنــگ و تمدن آن و 
درخت و آبادانی عشق می ورزید. او به موسیقی و 
شعر عالقه داشت و جمعه ها استاد تاج اصفهانی، 
استاد صغیر اصفهانی، استاد جلیل شهناز و استاد 
کسایی در منزلش جمع می شدند و اشعار زیبای 

خود را زمزمه می کردند.
وی اظهار کرد: زمانی که خبر بمباران اصفهان و 
تخریب مسجد جامع به او رسید، سراسیمه خود 
را به اداره فرهنگ و هنر رساند و به تخریب آثار 
تاریخی در جنگ اعتراض کرد، که این اقدام او از 

سوی مقامات پیگیری شد.
به گزارش ایسنا، سیالنی تصریح کرد: نخستین 
بار زنده یاد بهشتیان پیشــنهاد ثبت خانه های 
تاریخی را مطرح کرد و خــودش در انجام این 
امر پیشقدم شد. همچنین پیشنهاد تهیه پالک 
و شناسنامه برای درختان را به شهرداری ارائه 
کرد و از محدوده دروازه شــیراز تا سی و سه پل 
با نظر او درختکاری شد؛ همان درخت هایی که 

حاال به راحتی از بین می روند.
آزاده حریری دکترای مرمــت بنا و عضو هیئت 
علمی دانشگاه هنر اصفهان نیز با اشاره به تولد 
زنده یاد بهشــتیان در ســال ۱۳۰۵ در همین 
عمارت، گفــت: ایشــان دوره کودکی نوجوانی 
و کهنســالی خود را در عمارت بهشــتیان طی 
کرد؛ خانه ای که چهار نســل در اختیار خانواده 

بهشتیان بوده است.
او ادامــه داد: این خانــواده در زمــان قاجار به 
علت حرفــه و پیشــه خانوادگی خــود و اداره 
عصارخانه های شــهر لقب عصار داشتند و یک 
دســتگاه عصاری هم در همین عمارت موجود 
اســت که ابداع کننــده آن جد بــزرگ عباس 
بهشتیان، محمد حســن عصار بوده است. خانه 
بهشــتیان نیز به دلیل اینکه به عنوان یک خانه 
کارگاه شناخته می شود نیز از اهمیت برخوردار 

است.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه هنــر اصفهان با 

اشــاره به اقدامات زنده یاد بهشــتیان در حوزه 
میراث فرهنگی اصفهان، گفــت: از جمله این 
اقدامات می توان به سرکشی مداوم ایشان به آثار 
تاریخی، بررســی وضعیت آن ها و مکاتبه برای 
رفع آسیب ها و مشکالت آثار و بناهای ارزشمند 

اصفهان اشاره کرد.
حریری با اشــاره به اینکه مکاتبات و نامه های 
بهشــتیان در آرشیو ســازمان میراث فرهنگی 
وجود دارد، تاکید کرد: الزم اســت این آرشیو 
در یکی از فضاهای همین خانه برای بازدید در 
اختیار عالقه منــدان قرارگیرد تا میزان عالقه و 
دلسوزی استاد بهشتیان برای این شهر و آثار و 

بناهای آن بیش از پیش آشکار شود.
وی ادامه داد: استاد بهشــتیان در شناخت آثار 
تاریخی از جملــه کبوترخانه ها، خانه ها، بازارها 
و سراهای اســتان اصفهان پیشــگام بود و در 

دست نوشته های او اطالعات ارزشمندی درباره 
این آثار و بناها دیده می شود.

این کارشناس مرمت آثار باستانی به تالش های 
استاد بهشتیان در جلوگیری از عبور ماشین های 
سنگین از پل های تاریخی اصفهان اشاره کرد و 
گفت: در دهه های ۳۰ و ۴۰ یکی از مشــکالت 
بزرگ اصفهان عبور ماشــین های ســنگین از 
پل های تاریخی بود که آسیب های جبران ناپذیر 
به بناها وارد کرد و استاد بهشــتیان در یکی از 
رژه های نظامیان در مقابل سی و سه پل ایستاد 
و مانــع از ورود کامیون ها به محدوده پل شــد 
که با بازتاب پررنگ این خبــر کم کم مقدمات 
احداث پل های جایگزین و پیاده رو شدن پل های 

تاریخی فراهم شد.
حریری ادامه داد: رسیدگی به وضعیت درختان 
شهر و حساسیت به آن ها به ویژه در محورهای 

تاریخی و فرهنگی، قرار گرفتن در محضر بزرگان 
فرهنگ و ادب و دانش انــدوزی از محضر آن ها 
به ویژه اســتاد الفت از دیگــر اقدامات زنده یاد 

بهشتیان بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه زنده یاد 
بهشتیان در کمیسیون نامگذاری معابر عضویت 
داشته است، گفت: نامگذاری معابر و خیابان ها 
و حتی مدارس توسط او و با مطالعه بسیار زیاد 
و شــناخت دقیق از خیابان، ساکنان، بزرگان و 
زندگی آن ها انجام می شد و اکثر نام های فعلی 

معابر یادگار ایشان است.
او ادامه داد: دست نوشته های با ارزش بهشتیان 
شامل اطالعات مهم و دقیقی از مطالعه بازارها، 
ســراها، تیمچه ها و بناهــای تاریخی اصفهان 
اســت که می تواند در قالب کتابی ارزشمند به 

عالقه مندان میراث اصفهان عرضه شود.
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اســتان اصفهان نیز با بیان 
این که افرادی که در میراث فرهنگی مشغول به 
خدمت اند، انسان های عاشق پیشه ای هستند، 
گفت: روح استاد بهشتیان همچنان در این خانه 
نظاره گر اســت و قصه های زیــادی از صاحبان 
خانه های تاریخی و ساکنانشــان وجود دارد که 

متاسفانه از یادها رفته اند.
او تصریح کرد: اگر ایــن قصه ها از یاد نمی رفت، 
بناهای تاریخــی و خانه هایی کــه هنوز زنده 
هســتند این طور مورد بی احترامی و بی مهری 

قرار نمی گرفت.
ایزدی تاکیــد کرد: وجود امثال بهشــتیان که 
عصاره اخالق و معرفت اند، باعث ماندگار بودن 
آن ها می شــود، آن هم در زمانــه ای که اخالق 
رعایت نمی شود و یا به کلی فراموش شده است. 
همزمان با این مراســم، خانه تاریخی بهشتیان 

نیز افتتاح شد.
براســاس این گزارش، از جمله اقدامات مرحوم 
بهشــتیان می توان به حفظ گنجینه آثار ملی، 
باغات اصفهان،  کبوترخانه ها، حفظ و احیاء مقبره 
صائب اصفهانی، انتشــار جزوات و کتاب هایی 
در مورد تخــت فوالد، عصارخانه هــا، مادی ها، 
خانقاه ها، آرامگاه ها، سراها، مساجد و خانه های 

تاریخی اصفهان اشاره کرد.

زهرا وفایی :   نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای که دیروز محوری جلسه علنی بود سازوکار حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کاالهای اساسی را مشخص کردند. براساس مصوبه مجلس در صورتی که دولت 
قصد حذف کاالیی را از سبد مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد، موظف است ترتبیبات قانونی جبران زیان مصرف کنندگان را برای کاالهای اساسی با کاالبرگ الکترونیکی انجام دهد. همچنین برای امور پزشکی از 

طریق بیمه ها و با راه های جایگزین مطمئن حذف ارز ترجیحی جبران شود.
نمایندگان در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به شرح زیر اصالح کردند: به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف )۱۸( جدول 
مصارف تبصره )۱۴( این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی 
حذف نماید، باید قباًل ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کاالهای اساسی را از طریق کاال برگ الکترونیکی و در امور پزشــکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به 

طوری که افراد بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
نمایندگان همچنین در بررسی بخش درآمدی، جز ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از جمله بانک 
مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی )ets( نیستند. به منظور پایش 

و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی اقدام نماید.  

نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی بخش 
هزینه ای بودجه سرنوشت ارز ترجیحی را تعیین کردند؛

حـذف ارز
بـه قیـد شـرط!

سامان سفالگر :   روزنامــه دیلی صباح ترکیه در 
گزارشی، به بررســی آثار و تبعات منفی اقتصادی 
»جنگ اوکراین« بــر صنعت گردشــگری ترکیه 
پرداخته و به طور خاص از پیــش بینی وارد آمدِن 
خســارت حداقل ۳۰ درصدی به ایــن بخش، در 
صورت تشدید تنش ها در قالب جنگ مذکور سخن 

گفته است.

روزنامه دیلی صباح در این رابطه می نویسد: »جنگ 
میان روسیه و اوکراین که هر دو سهم قابل توجهی 
در بازار توریســم ترکیه دارند، بــه احتمال فراوان 
صنعت توریســم این کشــور )ترکیه( و بخش های 
وابسته به آن را با خساراتی قابل توجه رو به رو خواهد 
کرد. بر اســاس برخی ارزیابی ها اینطور پیش بینی 
می شود که بخش های مذکور با خسارتی حداقل ۳۰ 

درصدی رو به رو شوند.
در این راستا، »بولِنت بلبلوغلو« نایب رئیس انجمن 
هتلداران ترکیه در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ به 
بررسی آثار و تبعات جنگ اوکراین بر صنعت توریسم 
ترکیه پرداخته اســت. وی در این رابطه می گوید: 
»پیش بینی می شود که ۳۰ درصد از بخش توریسم 
ترکیه شدیداً از جنگ اوکراین آسیب ببیند. با این 
حال، کاماًل حیاتی اســت که ترکیه سیاستی فعال 
در پیش گیرد تــا بتواند این کســری را با افزایش 
جلب توریســت ها از دیگر کشورهای جهان جبران 
کند. این سیاست به طور خاص از زمان آغاز جنگ 
اوکراین از ســوی دولت و فعاالن بخش خصوصی 
صنعت توریسم ترکیه در پیش گرفته شده و سعی 
بر آن است که تا جای ممکن خســارات اقتصادی 
جنــگ اوکراین بــرای صنعت توریســم ترکیه به 

حداقل برسد«.
»رمضــان بینُگل« رئیــس انجمن رســتوران ها و 
جهانگردی ترکیه نیز پیش بینی می کند که تأثیر 
جنگ میان روســیه و اوکراین بر صنعت توریسم و 
همچنین غذا و نوشــیدنی ترکیه چشمگیر باشد. 
وی از وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه درخواست 
کرده تا مدیریت بحران را در شرایط کنونی به دست 
بگیرد و رویه هایــی را اتخاذ کند که یاری رســاِن 
بخش توریســم ترکیه در شــرایط بحرانی کنونی 

باشــند. وی به طور خاص به این نکته اشاره کرده 
که بخش های توریسم و صنایع غذایی و نوشیدنی 
ترکیه از سال ۲۰۱۶ تاکنون، با چالش های مختلفی 
دست به گریبان شده اند که در این زمینه، جدای از 
جنگ اوکراین، می توان بــه بحران پاندمی ویروس 
کرونا اشاره کرد. مساله ای که در نوع خود خسارات 

اقتصادی قابل توجهی را به ترکیه وارد کرده است.
وی می افزاید: »توریست های روســی و اوکراینی 
به احتمال فراوان در تابســتان سال جاری میالدی 
به ترکیه سفر نخواهند کرد. باید در نظر داشت که 
فرسایشی شدِن جنگ اوکراین موجب خواهد شد 
تا روز به روز از میزان توریست هایی که قرار است در 
تابستان سال ۲۰۲۲ از ترکیه بازدید کنند، کاسته 
شود. الزم به ذکر اســت که توریست های روسی و 
اوکراینی بخش قابل مالحظه ای از سهم گردشگران 
خارجی را تشــکیل می دهند کــه از ترکیه بازدید 
می کنند )قریب به یک سوم از صنعت توریسم ترکیه 
وابسته به گردشگران این دو کشور است(. این مساله 
در نوع خود موجب خواهد شد تا فشارهای اقتصادی 
بر دولت رجب طیب اردوغان به نحو قابل مالحظه ای 

افزایش یابد«.
بر اســاس آمارهای وزارت فرهنگ و گردشــگری 
ترکیــه، در ســال ۲۰۲۱ میــالدی، ۴.۷ میلیون 
گردشگر روسی و ۲.۱ میلیون نفر گردشگر اوکراینی 

از ترکیه بازدید کرده اند. این میزان ســهِم ۲۷.۳۴ 
درصــدی را از مجمــوع ۲۴.۷ میلیون گردشــگر 
خارجی کــه در کل ســال ۲۰۲۱ از ترکیه بازدید 
کرده اند را تشــکیل می دهد. باید توجه داشت که 
سهم این دسته از گردشــگران در صنعت توریسم 
ترکیه در ســال ۲۰۲۰، ۲۴.۵۵ درصد و در ســال 

۲۰۱9، ۱9 درصد افزایش را نشان می دهد.
درآمدهای صنعت توریســم ترکیه ســال گذشته 
میالدی به ۲۵ میلیارد دالر رســید که در نوع خود 
با توجه به پاندمی کرونا آمار قابل قبولی به شــمار 
می رود با این حال، وقوع جنگ اوکراین، چالشــی 
اساســی را در مسیر چشــم اندازهای دولت ترکیه 
جهت تقویت درآمدهای بخش توریســم خود و یا 
حداقل بازگرداندن آن به میزان ثبت شده در سال 
۲۰۱9 میالدی که رقمی بالغ بر ۳۴.۵ میلیارد دالر 
بود ایجادکرده است. مساله ای که می تواند هم دولت 
ترکیه، و هم فعاالن صنعت توریسم این کشور، و هم 
به طور کلی اقتصاد ترکیه را با مشکالتی اساسی رو 

به رو کند.
لینک: 

https : //www .dailysabah .com/
b u s i n e s s / t o u r i s m / t u r ke y s -
tourism-sector-to-pay-price-
for-russia-ukraine-war

تحلیل »دیلی صباح« از خسارت های اقتصادی شدید جنگ اوکراین بر صنعت گردشگری ترکیه؛

حمله به اکراین گردشگری همسایه را کشت
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