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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 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
در ابتدا یامان باشد که اقتصاد مقاومتی 
اصطالحی است که نخستین بار در ادارهٔ 
اقتصاد نوار غزه که به شکل همه جانبه 
توسط اسرائیل مورد تحریم قرار گرفته 
بود، استفاده شد. مدتی بعد و بر اساس 
اصل 110 قانون اساســی که »تبیین 
سیاست های کلی نظام« بر عهدٔه مقام 
معظم رهبری اســت، ایشان متناسب 
با شــرایط اقتصادی موجود که متأثر از 
پارامترهای مختلفی و بــه طور خاص 
تحریم های بین المللی اســت، به طرح 
نظریه »اقتصاد مقاومتــی« پرداختند. 
نظام اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که 
در بهره مندی از منابع کمیاب و ارزشمند 
اقتصادی حداکثر تدبیر را به کار ببندیم. 
هر چند دستیابی به کارایی تخصیص، 
توزیع و مصرف به عنوان اصول اصلی علم 
اقتصاد شناخته شده اند اما در شرایط غیر 
معمول که راهکارهای متداول و معمول 
دستیابی به کارایی نظام توزیع و تخصیص 
و مصرف محدود شده است، چه باید کرد! 
در این راستا و در آستانه نوروز 1401 که 
بناســت اقتصاد ایران تحوالت شگرفی 
را تجربه کند الزم اســت تصمیم گیران 
اقتصاد خرد در بازارهای کوچک و محلی 
که در اصفهان بیشتر به نام »فروشگاه های 
کوثر« شناخته می شوند نظارت ها دقیق 
و کارشناسانه را بیشتر کرده و هجمه های 
رسانهٔ را نادیده بگیرند چرا که بازارهای 
شب عید مصداق اقتصاد مقاومتی است و 
گامی است در مسیر حمایت از تولید ملی 

و بستر ملی و بومی.
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شادی بخشی
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توکلی:   یلــدا 
نمایشــگاه نقاشــی 
رزیتا زارعی اصفهانی 
با نــام »دچــار« در 
گالری نقــش خانه 
برگزارشــد. رزیتا زارعی اصفهانی هنرمند 
نقاش این آثار در این باره گفت: همیشــه 
می خواستم که شــعری بگویم که از درون 
من آمده اســت، این آثار مانند همان شعر 
اســت که حاصل مطالعات مــن در مورد 

عرفان بوده است. 
وی در خصوص آثار انتزاعــی خود افزود: 
همه نقاشی هایم به گونه ای است که مانند 
آئینه اســت و هر کس به آن نگاه می کند 
در آن چیزی کشــف می کند، حتی وقتی 
خودم هم به آثارم نــگاه می کنم می توانم 
چیزهای جدیدی در آن کشف کنم. زارعی 
در مورد چگونگی طراحــی این آثار تاکید 
کرد: همه این نقاشی ها با راپید بر روی مقوا 
کار شــده اند و از دل برمی آیــد، در برخی 
از آنها رنگ اســتفاده شــده است، رنگ ها 
اغلب آبرنــگ و مدادرنگی و خودکار رنگی 
هستند. وی با اشــاره به اینکه تاکنون در 
زمینه نقاشی هیچ اســتادی نداشته است 
و یادگیری تکنیک ها توســط اســتاد کار 
را راحت تر می کند تصریــح کرد: من همه 
چیــز را با تجربه یــاد گرفتــم و به همین 
دلیل این کارها بیشتر خالقیت است اما به 

رئیس اداره هماهنگی 
و نظــارت خدمــات 
شــهری شــهرداری 
اصفهان گفت: با توجه 
بــه اعــالم پیش بینی 
هواشناســی مبنی بر 
وقوع بارش ها و آماده باش نیروهای خدمات 
شهری مشکل آبگرفتگی معابر در سطح معابر 

شهر نداشتیم.
 رامین میرعســگری در گفت وگــو با ایمنا، 

اظهار کرد: اداره خدمات شــهری شهرداری 
اصفهان بــرای حفظ ایمنی شــهر، کنترل 
بحران و پیشــگیری از حوادث غیرمترقبه، 
برنامه ریزی هــای خوبی انجام داده اســت 
تا شــهروندان هنگام بارندگــی دغدغه آب 

گرفتگی معابر را نداشته باشند.
 وی تصریح کرد: تمام عوامل اجرایی مناطق 
با توجه به اعالم پیش بینی هواشناسی مبنی 
بر وقوع بارش ها در حالت آماده باش بودند که 
با توجه به بارندگی کم و عدم آبگرفتگی ها، در 

حال حاضر تمامــی خیابان ها و بزرگراه های 
شهر برای تردد شهروندان هموار است. رئیس 
اداره هماهنگــی و نظارت خدمات شــهری 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: بارندگی 
اخیر هیچ گونه آسیبی به تأسیسات شهری 
شهرداری وارد نشده اســت. وی ادامه داد: 
اکیپ های آماده باش اداره خدمات شهری در 
سطح مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان 
آمادگی الزم بــرای رفع هر گونــه حوادث 

احتمالی را دارند.

صورت ناخودآگاه از خط، نقاشی مینیاتور 
و گرافیک و تلفیقی از اینها در آثارم استفاده 

کرده ام.
این نقــاش اصفهانی ادامــه داد: در مجموع 
حدود ۲۵0 اثر دارم و این سومین نمایشگاه 
من در اصفهان اســت و اکنون دو اثر از این 

نمایشگاه را به گالری سیحون تهران داده ام. 
وی در پایان به ارتباط مخلوق با خالق هستی 
اشاره کرد و گفت: همه هنرمندان زمانی که با 
طبیعت انس می گیرند و نیروی قوی خداوند 
را در هستی پیدا می کنند می توانند آن را در 

آثار خود متجلی کنند.

گفت و گو با هنرمند نقاش برگزارکننده نمایشگاه »دچار« در گالری نقش خانه:

نقاشی هایی شعرگونه که از دل عرفان می آیند

رئیس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری اصفهان:

آبگرفتگی معابر در شهر اصفهان نداشتیم

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

اگر نظارت ها دقیق و کارشناسانه باشد؛

بازارهای شب عید 
مصداق اقتصاد مقاومتی

How our How our 
diets affect diets affect 
migrainemigraine
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شهردار اصفهان خبر داد:

افتتاح ۴۴ طرح عمرانی و فرهنگی در شهر

2

دیوارهای شهر نقاشی می شوند تا شهروندان و مسافران لذت ببرند،

دیوارهای بلند اصفهان گالری نقاشان

معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه در استان اصفهان خبر داد. افسون نیازبخش در 
گفت وگو با ایسنا با اعالم این خبر، اظهار کرد: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه، در استان اصفهان با همکاری جهاد دانشگاهی واحدهای اصفهان و صنعتی اصفهان 
همزمان با سراسر کشور، برگزار شد.وی افزود: این آزمون در ۳ حوزه در استان اصفهان برگزار شد و در مجموع 44۹0 نفر باهم به رقابت پرداختند که شامل 1۹۳4 مرد 
و ۲۵۵۶ زن بودند. معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با بیان اینکه این آزمون رأس ساعت ۹ صبح آغاز شد، گفت: پروتکل های بهداشتی از بدو 

ورود به محل آزمون ها رعایت شد.

معــاون ســازمان جهــاد 
کشاورزی اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه میوه شب عید 
از هفته آینده در مراکز خاص 
استان اصفهان توزیع می شود، 
گفت: با پیشنهاد ســتاد تنظیم بازار استان پیگیر 
هستیم برای ایام نوروز، توزیع پرتقال به حدود ۳ 

هزار تن و سیب به حدود 1۵00 تن افزایش یابد.
حسین ایراندوست با اشــاره به تأمین ۲۳00 تن 
پرتقال تامسون و 1000 تن سیب تا زمان حاضر، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه احتمال می رود امسال 
به دلیل کاهش محدودیت های کرونایی، مصرف 
افزایش پیدا کند، با پیشنهاد ســتاد تنظیم بازار 
استان پیگیر هستیم که توزیع پرتقال به حدود ۳ 
هزار تن و سیب به حدود 1۵00 تن افزایش یابد.

وی درباره کیفیت میوه هــای توزیعی برای نوروز، 
گفت: میوه هایی که از شــمال خریداری شــده، 
از هفته آینــده در مراکز خاص اســتان به صورت 
عرضه مستقیم و از طریق ســامانه های اینترنتی 
به صورت غیرمســتقیم توزیع خواهد شد.معاون 
بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان اصفهان با بیــان اینکه تالش می شــود 
۲۵ درصــد میوه ها به صورت هوشــمند و عرضه 
غیرمستقیم توزیع شود، افزود: با توجه به شرایط 
کرونایی، شــلوغی و ترافیِک نزدیــک عید، مردم 
می توانند کاالهای مورد نظر خود را از سامانه های 
اینترنتِی خــاص مانند بازرگام ســفارش دهند و 
در منازل تحویل بگیرند؛ اما مراکز خاصی هم در 
شــهرها برای خرید حضوری دایر خواهد شد.وی 
ادامه داد: در شــهر اصفهان، حدود 40 مرکز و در 

شهرستان ها، 140 مرکز، توزیِع مستقیِم میوه 
را بر عهده خواهند داشــت.به گزارش ایسنا و به 
نقل از جهاد کشاورزی اصفهان، ایراندوست درباره 
قیمت میوه های نوروزی، گفت: تعیین قیمت ها یا 
به صورت کشوری اعالم می شــود و یا هر استانی 
بر اســاس نرخ بازار، قیمتی را تعیین می کند؛ اما 
هنوز قیمتی اعالم نشده است و هفته آینده تعیین 
قیمت خواهد شد، اما قیمت ها، مناسب تر از خرده 
فروشی ها است.وی درباره توزیع مرغ با بیان اینکه 
با افزایش جوجه ریزی در سال 1400، مشکلی در 
کمبود و توزیع مرغ نداریم، گفت: حجِم مرِغ وارد 
شده به کشتارگاه ها بیش تر از مقدار مورد نیاز است؛ 
به طوری که با کشتارگاه تهران قراردادهایی تنظیم 
کردیم که هر شــب، 100 تا ۲00 تن مرِغ زنده به 

آنجا ارسال کنیم.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان خبرداد:

برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

پیش بینی توزیع 4500 تن سیب و پرتقال دولتی در اصفهان
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مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان اعالم کرد:

  کمبود اعتبارات در خدمت رسانی مطلوب 
خلل ایجاد خواهد کرد

پیشنها فضانوردان برای زمینی ها برای خواب بهترچیست؟

 حضور و وجود گیاهان
 در اتاق خواب

سمینار آینده اقتصاد ایران و چالش های تاالب گاوخونی در مسیر بی بازگشت سرمایه گذاری در سال 1401 برگزار شد:

 چطور طی یک دهه 
به رشد 2 یا 4 درصد برسیم؟

چهره  برتر چهره روز

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اصفهان:

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در 
نشست خبری مطرح کرد:

هشت میراث ناملموس اصفهان 
ثبت ملی شد

اختصاص ۱, ۱۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای پروژه محله محوری

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اصفهان از ثبت هشت اثر میراثی 
ناملموس در نشست شورای ملی ثبت آثار 
کشور خبر داد که با اکثریت آرا به تصویب 
رسیده است. به گزارش ایرنا به نقل از روابط 

عمومی اداره کل میراث فرهنگی...

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به اینکه بودجه 1401 نســبت به بودجه 
امسال 41 درصد رشد داشته است، گفت: 
مناطق شهر به لحاظ کالبدی، خدماتی، 
فرهنگی و اجتماعی بســیار با هم فاصله 

66دارند که در...

آگهـی مزایـده 
)نوبت دوم(

روابط عمومی شهرداری خالد آباد 12
90

72
8 

ه:
اس

شن

شهرداری خالد آباد در نظر دارد به استناد مصوبات مورخ 1400/08/29 و 1400/11/19 
شورای اسالمی شهر، تعداد 3 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان فاطمیه  )س( و 3 قطعه زمین 
مسکونی واقع در شهرک آقا علی عباس )ع( را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالع بیشــتر حداکثر تا تاریخ 1400/12/24 به شهرداری خالد آباد 

مراجعه و یا با شماره تلفن 54346850-031 تماس حاصل فرمایند.

خبر روز
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 رییس ســتاد دیــه اصفهان 
گفت: بر اســاس آخرین آمار 
هزار نفر بــه دلیل جرائم غیر 
عمد در زندان های این استان 
حبس هســتند که خانواده 
اغلب آنان دچــار تنگناهای 

معیشتی و بدهی شده اند.

    114 نفر در اولویت آزادی
اســداهلل گرجی زاده افزود: 
از میــان کل زندانیان جرائم 
غیرعمد ۱۱۴ نفــر به دلیل 
نداشتن سابقه قبلی و شرایط 
خــاص دارای اولویت آزادی 
هســتند کــه جمــع آوری 
کمک های مردمی برای آنان 

در حال انجام است.
وی با بیان اینکه بخش زیادی 
از این افراد سرپرست خانوار 
هستند، خاطرنشان کرد: این 
افراد آبرودار و به دلیل سهل 
انگاری دچار بند هســتند و 
کمک به آزادی آنان فرصت 
مغتنمی برای آنــان خواهد 

بود.
وی به ماهیت چنــد پرونده 
از این زندانیان اشــاره کرد و 
گفت: چوپانی به دلیل رهایی 
قالده سگ گله سبب کشته 
شدن یک نفر شــده است و 
امکان پرداخــت دیه ندارد و 
تعدادی هم به خاطر ضمانت 
از افراد بد حســاب شــرایط 

سختی را متحمل شده اند.

    710 زندانی جرائم غیر عمد 
این استان آزاد شده اند

گرجــی زاده با بیــان اینکه 
امســال ۷۱۰ زندانی جرائم 
غیر عمــد این اســتان آزاد 
شــده اند تصریح کــرد: کل 
بدهی آنان نزدیک به ۲ هزار 
و ۵۵۰ میلیــارد ریــال بود 
که بــا کمک خیــران، حکم 
اعصارقضــات، تســهیالت 
بانکی، ســتاد دیه و صندوق 
خســارت بدهی و گذشــت 

شاکیان آزاد شدند.
وی اضافــه کــرد: اســتان 
اصفهــان رتبــه اول آزادی 
زندانیان جرائــم غیر عمد و 

کمک به این قشر را دارد.
وی یادآورشد: جشن گلریزان 
در شهرســتان ها برگــزار 
می شود و مقدمات برگزاری 
برنامه یک شــب ضیافت در 
ســال آینده در حــال انجام 
است که البته مردم می توانند 
کمک های خود را به حساب 

ستاد دیه واریز کنند.
ستاد مردمی رســیدگی به 
امور دیه و کمک به زندانیان 
نیازمنــد اســتان اصفهان از 
رمضان سال ۱۳۸۰ فعالیت 
خــود را آغاز کــرد و تاکنون 
حدود ۱۷ هزار پرونده جرائم 
غیر عمد را مورد بررسی قرار 
داد که پــس از اقدامات الزم 
از جمله مشــاوره و تخفیف 
و گذشــت رضایتمندانــه از 
شــاکیان و تأمین اعتبارات 
از محــل وجــوه خیــران و 
همچنیــن  و  نیکــوکاران 
اعتبــارات مصــوب دولتی، 
بیش از سه هزار نفر در سال 
گذشته با پرداخت تسهیالت 
این ستاد از زندان آزاد شدند.
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در شــــــهر 

رییس ستاد دیه استان اصفهان خبر داد:

زندانی شدن هزار نفر 
به دلیل جرائم غیر 

عمد در استان

پیشنها فضانوردان برای زمینی ها برای خواب بهترچیست؟

حضور و وجود گیاهان در اتاق خواب
پریسا جمدی:   همه ما می توانیم از قدرت و انرژی گیاهان بهره مند شویم، چه 
در فضا باشیم و چه همین جا روی زمین! تصور کنید که در فضایید و هیچ چیزی 
آنجا نمی بینید، جز چراغ چشمک زن مرکز فرماندهی و آسمان پر از ستاره های 
دور. بدون طلوع آفتاب یا گرگ و میش، ممکن است خوابیدن کمی دشوار باشد.

به عالوه اینکه در آنجا تنها هستید و احساس تنهایی می کنید، که در این موقع 
وجود یک گیاه می تواند مؤثر باشد.

یک فضانورد می گوید زمانی که در فضا بوده، گیاه برای وی حکم حیوان خانگی 
را داشته و عمداً گیاه را کنار خود نگه می داشته تا قبل از خوابیدن به آن نگاه کند.

تقریباً تمام فضانوردان برای بهبود فضای زندگی در فضا یک گلخانه کوچک 
به همراه دارند.

گیاهان می توانند به روش های مختلفی برای ســالمت جسمی و روانی مفید 
و مؤثر باشند. تحقیقات جدید از دانشگاه فضانوردی Beihang در پکن، نشان 
دهنده این موضوع است که داشتن تنها چند گیاه آپارتمانی در خانه می تواند به 

شما کمک کند تا بهتر خوابید.

    چگونه گیاهان باعث بهبود کیفیت خواب می شوند؟
با توجه به مطالعه جدید، برقراری ارتباط با گیاهان قبل از خوابیدن می تواند 
به بهبود کیفیت خواب برای افرادی که در محیط های ایزوله، از جمله در فضا 

زندگی می کنند، کمک کند.

    رنگ های مالیم و آرامش بخش
رنگ تأثیر به سزایی در آمش بخش بودن گیاهان دارد. در طول مطالعه، از شرکت 
کنندگان خواسته شد تا قبل خوابیدن با گیاهان در اتاق خود ارتباط برقرار کنند. 
محققان اثرات سه گونه مختلف گیاه را مورد بررسی قرار دادند: گشنیز، توت 

فرنگی، گیاه بنفش.
محققان نمونه های بزاق را گرفتند و خواب شرکت کنندگان را تحت بررسی و 
نظارت قرار دادند و نتیجه گرفتند که گیاهان سبز )توت فرنگی و گشنیز( اثرات 
مثبت بیشتری بر چرخه خواب و سالمت عاطفی شرکت کنندگان دارند. این 

نشان می دهد که رنگ سبز گیاهان اثر تسکین دهنده دارد.

    بوی آرامش بخش
این تحقیق همچنین نشان داد که عطر گیاهان خوراکی مانند گشنیز و توت 
فرنگی ممکن است به تنظیم خلق و خو و آرامش کمک کند. نتایج نشان داد که 
احساسات و خواب به شدت با هم مرتبط هستند. طبق تحقیق انجام شده عطر 
گیاهان طبیعی و گل ها می تواند به تنظیم سیستم عصبی کمک کند و به شما 
کمک کند سریعتر به خواب بروید. به همین دلیل برای بهبود کیفیت خواب از 
آروما تراپی استفاده می شود. برخی مطالعات نشان می دهند که بوی برخی از 
گیاهان خوراکی حتی می تواند سطوح دوپامین، هورمون شادی، را افزایش دهد.

    استرس کمتر
محققان دریافتند که تنها ۱۵ دقیقه ارتباط با گیاهان سبز ممکن است باعث 
شود: غلظت کورتیزول )هورمون استرس( کاهش یابد. زمان مورد نیاز برای رفتن 
به خواب کاهش یابد. خوابی عمیق و یکپارچه داشته باشید، بدون اینکه مدام در 
طول خواب بیدار شوید. تمام این عوامل باعث داشتن خوابی راحت و احساس 
آرامش می شــود. با قرار دادن گیاهان در اتاق خواب خود، بیشتر از مزایای آن 

بهره مند شوید و کیفیت خواب خود را نیز بهبود بخشید.

    با گیاهان خود ارتباط برقرار کنید
عالوه بر استفاده از گیاهان در اتاق خوابتان، ســعی کنید با آنها ارتباط برقرار 
کنید، مثاًل قبل از خواب آنها را آبیاری کنید، لمس کنید و ببویید. هدف از این 
ارتباط ایجاد آرامش بیشتر و کاهش استرس است، به خصوص اگر روز پر مشغله 

و پراسترسی داشته اید.

    از گیاهان خود به عنوان بخشی از تمرین مدیتیشن شبانه استفاده 
کنید

رســیدگی به گیاهان خود می تواند نوعی مدیتیشن حرکتی باشد، زیرا حین 
آبیاری و آراســتن آنها بین گیاهان راه می روید. همچنین به عنوان بخشی از 
مدیتیشن قبل از خواب می توانید از گیاهان استفاده کنید. مثاًل وقتی در حال 
مسواک زدن هستید روبروی گیاه باستید و عطر آن را بو کنید. گیاهان معطر و 

گل شمعدانی یک انتخاب عالی برای این منظور هستند.

    زمانی را برای توجه کردن و قدردانی از گیاه اختصاص دهید
 می توانید در طول روز زمانی را برای توجه به گیاه اختصاص دهید، بهتر است 
قبل از خواب این کار را انجام دهید. تحقیقات انجام شــده توســط دانشگاه 
کشاورزی سیچوان نشان دهنده این است که نگاه کردن ساده به گیاه بامبو به 
مدت ۳ دقیقه می تواند اثر آرامش بخش در بزرگساالن داشته باشد و به کاهش 

فشار خون و اضطراب کمک کند.

    از چه گیاهانی استفاده کنیم؟
کاًل تمام گیاهان آپارتمانی مزایای خاص خــود را دارند. با توجه به تحقیقات 
جدید، بهترین گیاهان برای بهبود کیفیت خواب عبارتند از: گیاهان با برگ های 
سبز، مانند درخت اژدها و فیکوس االستیکا، گیاهان با گل های رنگی، به ویژه 
زرد و سفید، گیاهان خوراکی، مانند توت فرنگی، ریحان و علف نخودی، گیاهانی 

که معطر هستند مانند یاس بنفش و یالنگ یالنگ.
https://www.healthline.com/health/put-
plants-in-your-room-for-better-sleep-

according-to-astronauts#Getting-the-best-
out-of-your-plants

از۲۰اسفندماهاجرامیشود:
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درمحدودهمرکزی

اصفهان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان 
اصفهان با اشــاره بــه  افزایــش ۲۰ تا ۲۵ 
درصدی ترافیک شهر اصفهان در ایام پایانی 
سال، گفت: از ۲۰ اسفندماه تردد خودروهای 
ســنگین در محدوده مرکزی شهر اصفهان 

ممنوع می شود.
ســرهنگ محمدرضا محمدی، با اشاره به 
افزایــش ۲۰ تــا ۲۵ درصدی بــار ترافیک 
شــهری در ایام پایانــی ســال به ویژه در 
خیابان های هســته مرکزی شــهر، اظهار 
کرد: با توجه به اینکــه وظیفه پلیس راهور 

اتخاذ تصمیمات و تدابیر الزم برای داشتن 
بــار ترافیکــی روان در خیابان های شــهر 
اصفهان اســت، این امر همــکاری و همت 
کلیه شهروندان را می طلبد تا به خصوص در 
ایام پایانی ســال به کمک پلیس راهنمایی 
و رانندگی آمــده و با رعایــت قوانین به ما 

کمک کنند.
وی از راننــدگان و عابران پیاده خواســت 
با صبــر و متانت بیشــتری در ایــام پایانی 
ســال تردد کنند و هرکس به نوعی پلیس 
خود باشــد و افــزود: برخورد بــا تخلفات 

به صــورت کاماًل جدی در دســتور کار قرار 
دارد و اعمــال قانون توأم بــا ادب و احترام 
 و حفظ شــأن مردم را به کلیه واحدها ابالغ 

کرده ایم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان 
اصفهان گفت: با توجه به وضعیت ترافیکی 
معابــر در این ایام، پلیس از ۲۰ اســفندماه 
در محدوده مرکزی شــهر اصفهان از تردد 
خودروهای سنگین به جز در موارد اضطراری 

ممانعت می کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از فرمانده انتظامی 

استان اصفهان، ســرهنگ محمدی افزود: 
طی تعامل با شهرداری اصفهان قرار شده تا 
هرگونه عملیات عمرانی به استثنای عملیات 
غیرمترقبه و اورژانســی برای راه ها و معابر 

درون شهری از ۱۵ اسفندماه تعطیل شود.
این مقام انتظامی در خاتمه از شــهروندان 
خواست همچون گذشــته اهتمام ویژه ای 
بــه رعایت قوانیــن راهنمایــی و رانندگی 
داشته باشــند و یاور پلیس راهور در جهت 
ایجاد فضای آرام در بستر خیابان های شهر 

اصفهان باشند. 

زندگی سالم

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

اصفهان در کریدور آالیندگی های صوتی و صنعتی است
مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان اســتان اصفهان گفت: 
اصفهان در کریدور آالیندگی های 
صوتی و صنعتی قــرار دارد و به 
نوعی در مســیر انفجار اســت. 
سید محمدطباطبایی در مجمع 
ســالیانه هیئــت ورزش هــای 
همگانی اظهارکرد: باید از کسانی 
که در گذشته براساس توانمندی 
و داشــته های خود توانســتند 
بــرای همگانی کــردن ورزش 
در جامعه کمک کردند، تشــکر 
کرد. تیمسار شــیرانی از روسای 
سابق هیئت ورزش های همگانی 
با ۸۵ سال ســن، همیشه پیگیر 
مسائل و مشــکالت و همچنین 
رشد و اعتالی هیئت ورزش های 
همگانی بود، در دوره های بعدی 
روســای مختلف نیز همین گونه 

بودند.
وی افــزود: خوشــحالم کــه 
رضاصادقی، سرپرست هیئت در 
این مدت کوتاه شــعار خود بنده 
را سرلوحه کار خود قرار داد و در 

همین مدت کوتاه اقدامات بسیار 
خوبی در زمینه ســخت افزاری و 
نرم افزاری انجام داد و این نشان 
دهنده این است که وی به دنبال 
پست نبوده، بلکه به دنبال انجام 
کارهای مثبت و رشد هیئت بوده 
اســت، حتی اگر یک روز در این 

پست باشد.
وی افزود: یکــی از امتیازاتی که 
فدراســیون ورزش های همگانی 
دارد، ایــن اســت کــه در رأس 
فدراسیون شــخصیتی قرار دارد 
که از جنس ورزش است، مدیری 
اخالق مدار که نگاه توسعه محور 
دارد. کسی که برنامه چهارساله 
و با توجه به تمــام ظرفیت های 
موجــود تدوین کــرده و با تمام 
ارگان ها تعامل خوبی ایجاد کرده 
اســت و شــعار و عمل وی یکی 

است.

وی ادامــه داد: تفاهم نامه هــای 
ایجاد شده از ســوی فدراسیون 
به نفع ورزش کشــور است، همه 
ارگان هــای کشــور در همگانی 
کردن ورزش سهیم خواهند بود و 
با هم بودن مسیر رسیدن به هدف 

را کوتاه تر می کند.
نــان  مدیــرکل ورزش و جوا
استان اصفهان با وخیم خواندن 
وضعیت آالینده هــای اصفهان 
تاکید کرد: اســتان اصفهان در 
کریــدور آالیندگی های صوتی و 
صنعتی قــرار دارد و به نوعی در 
مسیر انفجار است که باید تمامی 
ارگان ها و ســازمان های مرتبط 
برای بهبود این شرایط به دنبال 

راهکاری مناسب باشند.
 وی بــا اشــاره بــه مولفه های 
توســعه پایدار گفت: در توسعه 
پایدار، بحث جمعیت مهم است 

که اســتان اصفهان بیش از پنج 
میلیون نفر را درخود جای داده، 
مؤلفه دیگر، بحث اقتصاد اســت 
که اصفهان یکــی از موتورهای 
پرقدرت اقتصاد کشور محسوب 

می شود.
وی افزود: سومین مؤلفه، محیط 
زیست است. اگر این سه مؤلفه با 
یکدیگر رشد نکند، ساختارهایی 
کــه در حال رشــد هســتند با 
شکست روبرو می شــوند، امروز 
هیئــت ورزش هــای همگانی با 
هر سه مؤلفه جمعیت، اقتصاد و 

محیط زیست سر وکار دارد.
طباطبایــی خاطرنشــان کرد: 
فدراسیون حرکت خوبی را شروع 
کرده و از هیئت می خواهم که این 
مســیر را ادامه دهد، شهرداری، 
بسیج و سایر ارگان ها می توانند 
در این مســیر کمــک زیادی به 

هیئت داشته باشند. هیئت باید با 
تشکیل کمیته شورای راهبردی 
و اتاق فکر، شــرایط بارش فکری 

ایجاد کند.
وی تصریح کرد: داشتن نگاه کالن 
به ورزش همگانی بــه ما کمک 
می کند کــه در آینــده دیگر به 
دنبال ارائه آمار باالی بیماری های 
مختلفی از جمله »ام اس« که در 
اســتان بیداد می کند، نباشیم. 
همه شما می توانید یک مطالبه گر 
باشید و به عنوان عضوی از اتاق 
فکــر، بــرای ســالمت جامعه 

تصمیم های کالن بگیرید.
طباطبایی گفت: شیوع ویروس 
کرونا نقش هیئــت ورزش های 
همگانی را برای ما مشخص کرد، 
در ایــن دوران ورزش به خانه ها 
برده شــد و هیئت با برنامه ریزی 
و پویش هایی که داشت از جمله 
پویش ورزش در خانه که تبدیل 
به یک پویش کشــوری شد، به 
نوعی به توسعه و همگانی کردن 

ورزش کمک کرد.
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معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان گفت: در دیدار با 
سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده 
اســتانداری اصفهان پیشنهاد شد تا 
ســند تحول خانواده و بانوان استان 
اصفهان با همکاری این دفتر تنظیم 
و برای اجرا به همه دستگاه ها استان 

ابالغ شود.
حجت االسالم و المسلمین اهتمام با 
بیان این که ایــن دیدار به منظور هم 
اندیشــی و هم افزایی بیشتر برگزار 
شده بود، اظهار داشت: نظر به اهمیت 

موضوع خانواده برای پویایی جامعه و با 
محوریت مراکز کم برخوردار و آسیب 
زا، سلسله جلساتی با رویکرد خانواده و 
به صورت مشترک برنامه ریزی و در 

آینده نزدیک اجرا خواهد شد.
وی تصریح کرد: در سال های اخیر با 
سرمایه گذاری و تمرکز دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان، ظرفیت این دفتر 
در حوزه خانواده و مشــاوره جهش 
چشمگیری پیدا کرده است و تعداد 
قابل توجهی از طــالب و مبلغان به 
صورت تخصصی در سال های متمادی 

آموز شهای الزم را دیده اند و وظیفه 
این دفتر بسترسازی برای این طالب 
و مبلغان برای ورود به این عرصه است.

در ادامه این دیدار مرضیه اســتکی، 
سرپرست دفتر امور بانوان وخانواده 
استانداری اصفهان با اشاره به برنامه ها 
و رویکردهای دفتر امور بانوان وخانواده 
استانداری در خصوص توانمندیهای 
علمی، ضرورت همراهی و هم افزایی 
دفتــر تبلیغات اســالمی اصفهان با 
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 

اصفهان توضیحاتی را ارائه کرد.

ازطرفدفترتبلیغاتاسالمیاصفهانمطرحشد؛

پیشنهادتنظیمسندتحولخانوادهوبانواناستاناصفهان

پروژه نیمه پنهان 
اصفهان می کوشد 

تا با دیدی نو، 
زیبایی های 
اصفهان را با 

مخاطبان جدید و 
قدیم این کالنشهر 
تاریخی به اشتراک 

بگذارد، پس 
چشم هایمان را 
بشوییم و جور 

دیگر ببینیم.

به همین خاطر، دوتن از بانوان طراح 
و نقاش اصفهان در پروژه نیمه پنهان 
اصفهــان قلم به دســت گرفتــه و با 
آفریدن نقشــی نو، جور دیگر دیدن 
را به شهروندان و مســافران نوروزی 
هدیه می کنند. منصــوره دهقانی و 
نگین نقیه در این گفــت و گو از آثار 
و اهدافی که در این پروژه داشــته اند 

سخن می گویند.
منصوره دهقانی، با اشاره به ایده اصلی 
این پــروژه، می گوید: »ســعی ما در 
اجرای این پروژه بر آن بود تا با نگاهی 
دقیق تر بــه بازیابی و آشــنازدایی از 
نقوشــی بپردازیم که همیشه بر آثار 
و ابنیــه تاریخی مــان می بینیم اما 
ممکن اســت به دلیل مشغله، کمتر 
به آنها توجه داشته باشیم. به همین 
خاطر، گمان می کنیــم که با اجرای 
این طرح ها بر دیوارهای بلند شــهر، 
از ســویی زیبایی بصــری اصفهان را 
دوچندان کنیــم و از ســوی دیگر، 
تلنگری به ذهن حســاس شهروندان 
بزنیم تا این زیبایی های فراموش شده 

را دوباره تماشا کنند.«
او که تاکنــون دســتاورهای هنری 
و جوایز داخلی و خارجی بســیاری 
را در زمینه تصویرســازی به دســت 
آورده، هفت نقاشی دیجیتال در این 
پروژه آفریده اســت که عموماً از آثار 
و ابنیه تاریخی شــهر اصفهان مانند 
مســجد جامــع اصفهــان، محراب 
الجایتو، عمارت عالی قاپو و مســجد 
جامع عباســی الهام گرفته شده و با 
المان هایی از زیســت روزمره مردم 

اصفهان تلفیق شده است.
بــه گفته دهقانــی، هــدف عمده از 

اجرای این پروژه آن اســت تا »مردم 
به زیبایی های اصفهان نگاه دقیقتری 
داشته باشــند.« نگاهی که می تواند 
بازشناسی این آثار را دوباره به میدان 
دید مخاطبان بکشاند، همانگونه که 
این هنرمند اصفهانی به هنگام خلق 
این آثار، احساس رضایت و خشنودی 

سرشاری داشته است.
او معتقد اســت کــه »تجربه بصری 
هنرمنــد« در بازآفرینــی ایــن آثار 
نقش مهمــی دارد و همین موضوع 
باعث می شود تا چشــم ها را بشوییم 
و جور دیگر بــه اصفهــان زیبا نظر 
کنیم. اصفهــاِن باالبلندی که اکنون 
دیوارهای بلندقامتش با هنر دســِت 
اســاتید نقاشــی اســتان زیباتر از 
پیش می شــود و هر اثر نقش شده بر 
دیوارش به ما یــادآوری می کند که 
این کالنشهر تاریخی، فرهنگی غنی 
دارد که همچنان می تــوان آن را به 

تماشا نشست.

    پرواز پروانه های فیروزه ای زیر 
گنبد شیخ لطف اهلل

نگین نقیه، دیگر نقــاِش نیمه پنهان 

اصفهان که جوایــز داخلی و خارجی 
بســیاری در حوزه تصویرســازی به 
دســت آورده، با اشــاره به آثاری که 
در قالب این پروژه ارائه کرده اســت، 
می گوید: پروژه نیمه پنهان اصفهان 
زاویه دید متفاوتی است که به اصفهان 

داریم.«
او در توضیح این زاویه دید متفاوت، 
ادامه می دهد: »پس از آنکه دیوارهای 
کوتــاه قامت اصفهان رخت نقاشــی 
پوشــیدند، ایده نقاشــی کــردن بر 
دیوارهــای بلند قامــت اصفهان نیز 
مطرح شد. در طرح این آثار کوشیدیم 
تا با الهام از آثار و ابنیه تاریخی و هنری 
اصفهان، نقشی نو در اندازیم. مثاًل من 
اثری با ترکیب قسمتی از آثار باستانی 
و طرح قالی ارائه کرده ام و در قسمتی 
دیگر از طرح های اسپیرال کاشی های 

فیروزه ای بهره بردم.«
این نقاش اصفهانی که دانش آموخته 
رشته گرافیک است و سال هاست که 
به نقاشی و تصویرسازی اشتغال دارد، 
با اشاره به نشانه هایی که در این آثار 
به کاربرده شده، ادامه می دهد: »سعی 
من بر این بوده اســت تا از المان های 

زندگی بخشی مانند ماهی، خورشید، 
پروانه، طاووس، درخت، جانماز و مهر 
و تسبیح استفاده کنم.« نشانه هایی 
که در همسایگی و تلفیق با آثار و ابنیه 
تاریخی، روح زندگــی را در رگ های 

اصفهان فیروزه ای جاری می سازد.
در این آثار که الهام گرفتــه از ابنیه 
تاریخی ای مانند مســجد شیخ لطف 
اهلل، عمارت عالی قاپو، مسجد امام و 
آرامگاه صائب اصفهانی اســت، سعی 
شــده تا آثــار ارائه شــده در ضمن 
خالصگــی و شــفافیت، آن انــدازه 
چشمگیر نباشد که طرح اصلی در آن 

هویدا نباشد.
به گفته این هنرمنــد اصفهانی »این 
آثار در طول یک ماه و با تالش فراوان 
آفریده شده و در قسمت های مختلف 
شهر به وسیله اساتید نقاشی اصفهان 

نقش می شود.«
پروژه نیمه پنهان اصفهان می کوشد 
تا با دیدی نــو، زیبایی های اصفهان 
را با مخاطبــان جدیــد و قدیم این 
کالنشهر تاریخی به اشتراک بگذارد، 
پس چشــم هایمان را بشوییم و جور 

دیگر ببینیم.

دیوارهای شهر نقاشی می شوند تا شهروندان و مسافران لذت ببرند،

دیوارهایبلنداصفهانگالرینقاشان
دیوارهای بلند اصفهان به نقوش نقاشان اصفهانی منقش می شود 
تا »نیمه پنهان اصفهان« در دید مخاطبان دیگرگونه جلوه کند. 
اصفهان این روزهای ما با دیوارهای بلندش می خواهد به یک گالری 
بزرگ و زیبا مبدل شود تا بار دیگر شــاهد هم آوایی نقوش آثار 

ارزشمند باستانی و ابنیه تاریخی این کالن شهر زیبا باشیم. 



آران و بیدگل

رئیـس اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان آران و بیـدگل از قلمه کاری ۲۰ هکتـار از زمین های منطقه 
سـمبک با حضور ۳۰۰ نفر از ورزشـکاران، طبیعت دوسـتان و مسـئوالن اجرایی آران و بیدگل 

و نوش آباد خبـر داد.
سـید مجتبـی شـریفیان در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کرد: اسـکنبیل گیـاه بومـی در این منطقه 
اسـت کـه در دهـه پنجاه توسـط احمد قهرمان چهـره مانـدگار عرصه گیاه شناسـی در مرنجاب، 

شناسـایی و کشف شـده است.
وی افـزود: اسـکنبیل در تپه هـای ماسـه ای بدون آب رشـد می کنـد و تبدیل به گیاه مادر شـده و 
مقـاوم به گرما و کم آبی اسـت. سیسـتم ریشـه ای گیاه عـاوه بر نقش فیزیولوژیک بـرای گیاه، 

ابـزاری برای حفاظت در برابر بادهای سـهمگین و طوفان های شـنی اسـت.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان آران و بیـدگل، تصریـح کـرد: تاش می کنیم که کاشـت 
قلمه اسـکنبیل جایگزین گیاهانی مثل کاج و سـرو شـود، زیرا اسـکنبیل در عرصه تپه های شـنی 
و ماسـه های روان به راحتی مسـتقر شـده و سیسـتم ریشـه های آن با خاک های سـبک سازگاری 

پیدا کرده اسـت.
شـریفیان تاکیـد کـرد: منطقـه ریگ بلند، مجموعـه ای از تپه های ماسـه ای بلند اسـت که تپه های 
این منطقه از ماسـه تثبیت شـده اسـت و در طول سـال جابجایی چندانی ندارد و از شـمال شـرقی 
تـا جنـوب شـرقی بـه وسـعت ۱۲۰ هکتار گسـترده شـده و متشـکل از برخان هـای بلنـد و کوتاه 

است.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان آران و بیـدگل، تصریـح کـرد: برخان هـا کـه بـا ذخیـره 
ریزش هـای آسـمانی به عنـوان آب انبـار عمـل می کنـد، یک فرصت اسـت، امـا اگر بـه موقع و 
به صورت اصولی تثبیت نشـود، تهدیدی اسـت که فرسـایش خاک می تواند تاسیسـات شـهری 

را تهدیـد کند.
وی گفـت: قلمـه کاری یـک هکتـار از منابـع طبیعـی بـه یادبـود ۸۰۰ شـهید شهرسـتان از جملـه 
برنامه هـای هفتـه درختـکاری بـود کـه بـا هـدف ترویج فرهنـگ حفظ منابـع طبیعی و پوشـش 

گیاهـی بـا مشـارکت شـهروندان، اجرا شـد.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان آران و بیدگل گفت: بـا توجه به لـزوم پژوهش های علمی 
قبل از اجرای طرح های منابع طبیعی و نظارت و بررسـی بعد از اجرای آن، نشسـت پژوهشـگران 
دانشـکده منابع طبیعی دانشـگاه کاشـان و مسئوالن شهرسـتان های کاشـان و آران و بیدگل شنبه 

هفتـه آینده برگزار خواهد شـد.
وی افزود: کاشـت نهال در ۲۸۳ هکتار از زمین های ابوزیدآباد و سـفید شـهر و مراقبت و آبیاری 
آنهـا از جملـه برنامه هایی اسـت کـه برای مقابله با فرسـایش خاک و همچنیـن تثبت عرصه های 

گیاهی اجرا شـده اسـت که با رشـد مراتع و تعلیـف دام برای امنیت غذایـی اهمیت دارد.
شـریفیان اظهـار کـرد: حفـظ منابـع طبیعـی باید بـه معـارف عمومـی تبدیل شـود، بنابرایـن باید 
از دوران کودکـی در مهـد کـودک و مـدارس آمـوزش داده شـود. بـرای فراگیـر کـردن ایـن 
آموزش هـا، طراحـی و نصـب تابلوهـای آموزشـی در عرصه هـای منابـع طبیعـی اجـرا می شـود.

رئیـس اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان آران و بیدگل، گفت: قلمه کاری اسـکنبیل در منابع طبیعی 
نوش آبـاد به وسـعت یک هکتار با حضور ورزشـکاران و هنرمندان کشـوری بـه یادبود خانم مه 

لقـا مـاح، مـادر حفظ محیط زیسـت از دیگر برنامه هـای هفته منابع طبیعی و درختـکاری بود.

رئیس اداره منابع طبیعی آران و بیدگل خبر داد:
قلمه کاری ۲۱ هکتار از منابع طبیعی در شهرستان

بـا حضـور علـی رسـولیان معـاون وزیر 
صنعـت، معـدن و تجارت، چهـار طرح 
صنعتی بزرگ در کاشـان بهـره برداری 
و عملیـات اجرایـی یـک طـرح صنعتی 

هـم آغاز شـد.
طـرح توسـعه کیمیـا پلیمـر صبـا تولیـد 
اولیـه روکـش سـیم های  مـواد  کننـده 
برق با اشـتغالزایی ۲۰ نفر و شـرکت مانا 
صنعـت پایـدار تولیـد کننـده پمپ های 
اسـتاندارد آتش نشـانی نخسـتین بـار در 
کشـور بـا اشـتغالزایی ۱۵ نفـر از جملـه 
امـروز  کـه  بـود  جدیـدی  طرح هـای 
درمجمـوع بـا ۹۵۰ میلیـارد ریـال هزینه 
پلیمـر  آرمـان  شـرکت  شـد.  افتتـاح 
تولیـد کننـده ورق هـای شـومیز هم که 
انـدازی شـد و مدتـی  راه  از سـال ۹۲ 
بـه دلیـل مشـکات اقتصـادی متوقـف 
شـده بـود بـا تـاش مدیرعامـل جدیـد 
سـرمایه  ریـال  میلیـارد   ۳۰۰ تأمیـن  و 

گـذاری ایـن شـرکت بـا ظرفیـت تولید 
سـاالنه ۱۱ هـزار تـن محصـول مجـدد 
وارد چرخـه تولید شـد. افتتاح نخسـتین 
در  سـنگین  خودروهـای  فنـی  معاینـه 
کاشـان هـم بـا هزینـه ۷۰ میلیـارد ریـال 
در زمینـی بـه مسـاحت ۱۸۰۰ متـر مربع 
کـه  بـود  امـروز  طرح هـای  دیگـر  از 
بـه  معـاون وزارت صمـت  بـا حضـور 
بهره برداری رسـید. اجـرای ۷۵ کیلومتر 
شـبکه انتقال فاضاب شـهرک صنعتی 
 ۷۰۰ اعتبـار  بـا  هـم  امیرکبیرکاشـان 

میلیـارد ریـال، آغـاز شـد.
علـی رسـولیان، معـاون وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت، رئیـس هیئـت مدیره 
و مدیرعامـل سـازمان صنایـع کوچـک 
و شـهرک های صنعتـی ایـران امـروز بـا 
سـفر به کاشـان، چهـار طـرح صنعتی را 
افتتـاح و سـاخت یـک طـرح نیـز آغـاز 

. شد

رئیـس کتابخانه هـای عمومی کاشـان گفـت: عضویت در 
کتابخانه های عمومی در روز ۱۷ اسـفند به مناسـبت سالروز 
به صـورت  کشـور  عمومـی  کتابخانه هـای  نهـاد  تأسـیس 

رایـگان انجام می شـود.
زینب سـادات واسـعی در گفت وگو با ایسـنا، اظهـار کرد: 
شـهروندان عاقه مند به مطالعـه و کتابخوانی می توانند روز 
۱۷ اسـفندماه بـا مراجعـه به یکـی از کتابخانه هـای عمومی 
یـا مراجعـه بـه آدرس پورتـال کتابخانـه عمومی مـورد نظر 

برای ثبـت نام اقـدام کنند.
وی افـزود: شـهروندان پـس از دریافـت کـد تخفیـف، تـا 
پایـان سـال جـاری، می تواننـد بـا در دسـت داشـتن کارت 
ملـی خـود، بـرای تکمیـل فرآینـد ثبـت نـام بـه کتابخانـه 

عمومـی مـورد نظـر مراجعـه کننـد.
واسـعی تصریح کرد: ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، 
در جایگاه الگوی خوب زندگی و تشـویق مردم و به ویژه 
جوان هـا بـه کتابخوانـی همـواره مـورد تأکیـد رهبـر معظم 

انقاب بوده اسـت.
رئیـس کتابخانه هـای عمومـی کاشـان، گفـت: به منظـور 
در  فرهنگـی  دسـتگاه های  هم افزایـی  بـرای  زمینه سـازی 
ترویـج کتابخوانـی در جامعه و معرفـی کتابخانه به متولیان 
فرهنگی کشـور و عموم شـهروندان، برنامه کتابخانه گردی 
در روز ۱۸ اسـفند در کتابخانه سـید ابوالرضـا راوندی اجرا 

خواهد شـد.
نهـاد  تأسـیس  سـالروز  تقـارن  پـاس  بـه  افـزود:  واسـعی 
طـرح  درختـکاری،  هفتـه  و  عمومـی  کتابخانه هـای 
و  کتابـداران  توسـط  نهـال  کاشـت  و  »درخت یـاری« 
شـهدا،  نـام  بـه  آن  نام گـذاری  و  کتابخانه هـا  عضوهـای 

می شـود. برگـزار  فرهنگـی  بـزرگان  و  نویسـندگان 
وی خاطرنشـان کـرد: شهرسـتان کاشـان دارای ۲۱ بـاب 
کتابخانه اسـت کـه ۱۶ مورد آن دولتی و پنـج مورد آن نیز 
به صـورت مشـارکتی اداره می شـود که با وجـود ۳۲۰ هزار 

جلـد کتـاب، ۱۳ هـزار نفر عضـو دارند.

رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اردسـتان گفـت: وضعیـت 
اقتصـادی جامعه باعـث افزایش ۱۰ درصـدی مددجویان کمیته امداد 

شهرسـتان اردسـتان شـده است.
ابوالقاسـم صادقـی، در نشسـت خبری هفته احسـان و نیکـوکاری در 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی اردسـتان، اظهار کـرد: هـدف اصلی هفته 
مـردم  بیـن  احسـان  و  خیـر  فرهنگ سـازی  نیکـوکاری،  و  احسـان 
جامعـه اسـت که خوشـبختانه مـردم شهرسـتان اردسـتان در این هفته 

کمک هـای خوبـی را انجـام می دهنـد.
وی بـا بیـان اینکه کمیته امداد اردسـتان امسـال ۴۴ پایـگاه جمع آوری 
کمک هـای مـردم را در سـطح شهرسـتان و مدارس برپا کـرد، افزود: 
کمک هایـی کـه توسـط کمیتـه امـداد بـرای مددجویـان دریافـت 
می شـود مختـص هفتـه نیکـوکاری نیسـت و با توجـه به وجـود افراد 
خیر و نیک اندیش در سـطح این شهرسـتان در ایام مخصوص سـال، 

کمک هـای خوبـی را انجـام می دهند.
رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینی )ره( اردسـتان گفت: سـال گذشـته 
حـدود ۳۲۰ میلیـون تومـان کمک هـای نقـدی و غیرنقـدی مردمـی 

در جشـن نیکـوکاری جمـع آوری شـده و امسـال پیش بینی می شـود 
کمک هـای مـردم نسـبت بـه سـال گذشـته حداقـل ۲۰ درصد رشـد 

داشـته باشد.
صادقـی بـا اشـاره بـه وضعیـت بـد اقتصادی کشـور در سـال جـاری، 
تصریـح کـرد: وضعیت اقتصـادی جامعه باعث افزایـش ۱۰ درصدی 
مددجویـان کمیتـه امـداد شهرسـتان اردسـتان شـده اسـت. همچنیـن 
بـا تـاش همـکاران مـا در کمیتـه امـداد، امسـال حـدود ۶۰ نفـر از 
مددجویـان بـا حمایت هایی که از آن ها شـد، از تحت حمایت کمیته 

امـداد خارج شـدند.
وی گفـت: تعـداد ۲۵۰۰ خانـوار کـه بالـغ بـر ۵۲۰۰ نفـر می شـوند، 
تحـت حمایـت کمیتـه امـداد شهرسـتان اردسـتان هسـتند کـه از این 
تعـداد، ۲۷۰ خانـواده تحـت طـرح اکـرام و محسـنین قـرار دارنـد و با 
تاش هایی که شـده امسـال بیش از یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان 

در ایـن بخـش حمایـت خیریـن را جـذب کردیم.
رئیـس کمیتـه امـداد امام خمینـی )ره( اردسـتان با بیان از ابتدای سـال 
جـاری تاکنون بیـش از هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک های 

نقـدی و غیـر نقـدی از خیـران و مـردم را جـذب کردیـم، گفـت: 
کمک هـای مـردم بـه کمیتـه امـداد ۴۶ درصـد رشـد داشـته اسـت. 
همچنیـن در جمع آوری صدقات که حـدود ۵۲۰ میلیون تومان بوده، 

حـدود ۴۸ درصد نسـبت به سـال قبل رشـد داشـته اسـت.
صادقـی با اشـاره به سـاخت مسـکن بـرای مددجویان تحت پوشـش 
کمیتـه امـداد، گفـت: با پیگیری های انجام شـده ۱۴ مسـکن در شـهر 
زواره در حال سـاخت اسـت که بیش از ۵۰ درصد پیشـرفت فیزیکی 
داشـته اسـت. همچنین در شـهر اردسـتان ۸۸ واحد مسـکونی در حال 
سـاخت اسـت و یکـی از سـرفصل های مـا رهـن و اجـاره مددجویان 
اسـت کـه در ایـن خصـوص بـه ۱۵۰ خانـوار کمـک اجـاره و رهـن 
داریـم و بالـغ بـر دو میلیـارد ریـال در تعمیر منـازل مددجویان کمک 

شـده است.
وی بـا بیان اینکه در سـال جاری یکـی از کارهای کمیته امداد ترویج 
ازدواج آسـان بـرای مددجویـان تحت پوشـش بوده اسـت، افـزود: با 
کمـک خیران، پنج قلم جهیزیه اساسـی برای ۴۸ مددجـو و هر کدام 

به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال، تأمین شـده اسـت.

با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، انجام شد:

 بهره برداری از چهار طرح صنعتی بزرگ
در کاشان

رئیس کتابخانه های عمومی کاشان عنوان کرد:

عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی کاشان

روابط عمومی اورژانس اصفهان:

 گازگرفتگی در افوس ۲ مسموم
و یک فوتی برجای گذاشت

روابـط عمومـی مرکـز اورژانس 
اسـتان  پزشـکی  فوریت هـای  و 
در  نفـر  دو  گفـت:  اصفهـان 
افـوس دچـار مسـمومیت بـا گاز 
مونوکسـیدکربن شـدند کـه بـه 
بیمارسـتان شـهید رجایـی داران 
انتقـال پیـدا کردند و یـک خانم 
در ایـن حادثـه جـان خـود را از 

داد. دسـت 
گفت وگـو  در  عابـدی  عبـاس 
اشـاره  بـا  ایمنـا،  خبرنـگار  بـا 
گاز  بـا  مسـمومیت  حادثـه  بـه 
کـرد:  اظهـار  مونوکسـیدکربن، 
در روز حادثه مسـمومیت ناشـی 
خیابـان  افـوس  در   CO گاز  از 

اورژانـس  مرکـز  بـه  امامـزاده، 
شـد. گـزارش   ۱۱۵

وی افـزود: بافاصله دو دسـتگاه 
آمبوالنـس به محـل حادثه اعزام 
مرکـز  عمومـی  روابـط  شـد. 
اورژانس و فوریت های پزشـکی 
اسـتان اصفهان خاطرنشـان کرد: 
در ایـن حادثـه بـه دلیـل نقـص 
در لولـه بخـاری دو نفـر از جمله 
یـک خانـم ۵۰ سـاله و یک مرد 
۵۴ سـاله مسـموم شـدند و یـک 

خانـم ۸۰ سـاله جـان باخـت.
مصدومـان  داد:  ادامـه  عابـدی 
ایـن حادثـه به بیمارسـتان شـهید 

شـدند. منتقـل  داران  رجایـی 

نماینده مردم شهرستان نطنز و بخش قمصر در مجلس شورای اسالمی:

هدف آموزش های فنی و حرفه ای ترغیب مردم به فراگرفتن حداقل یک حرفه کاربردی است
ــه  ــا رحمــت ال ــه ای شهرســتان ب ــی و حرف ــوزش فن ــس مرکــز آم ــان رئی ــی ترابی عل
ــو  ــدار و گفتگ ــر دی ــش قمص ــز و بخ ــتان نطن ــردم شهرس ــده م ــور نماین ــروزی پ فی

کــرد.
ــتان  ــز شهرس ــی مراک ــی و تجهیزات ــای آموزش ــمردن ظرفیت ه ــن برش ــان ضم ترابی
ــه  ــال ۱۴۰۰ ارائ ــز را در س ــات مراک ــا و اقدام ــی از فعالیت ه ــزارش کامل ــز گ نطن
نمــود و بــا توجــه بــه اهمیــت فراگیــری آموزش هــای مهارتــی در شــرایط اقتصــادی 
حــال حاضــر کشــور، و توجــه و اهتمــام بــه امــر مهــارت آمــوزی و تولیــد داخلــی، 
خواســتار حمایــت و توجــه و مســاعدت بیشــتر بــه مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای 

گردیــد.
ــع  ــد در رف ــارت می توان ــدی و مه ــزان توانمن ــان می ــن زم ــود: در ای ــوان نم وی عن
مشــکات و دســتیابی بــه اهــداف مــردم بســیار مؤثر باشــد کــه مراکــز فنــی و حرفه ای 

بــا وجــود مشــکات، ولــی بــا تمــام تــوان خــود، بــرای محقــق شــدن ایــن امــر تــاش 
می نمایــد. آمــوزش فنــی و حرفــه ای شهرســتان در کنــار تعهــد و عملکــرد ارائه شــده، 
آموزش هــای مناســبی بــرای زندانیــان و قشــرهای آســیب پذیرونیازمنــد و نیــروی کار 
صنایــع، زنــان سرپرســت خانــوار، جامعــه هــدف روســتایی در ســالهای اخیــر برگــزار 
ــن کارگاهــی و ۵  ــوزش بی ــاح ســه مرکــز آم ــن از افتت نمــوده اســت. ایشــان همچنی
آموزشــگاه آزاد جدیــد در رشــته های مــورد نیــاز شهرســتان و دو مرکــز مدیریــت و 
مشــاوره دانشــگاهی خبــر داد. ترابیــان همچنیــن بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس منحوس 
کرونــا و تعطیلــی و تحــت تأثیــر قــراردادن فعالیــت آموزشــگاههای آزاد شهرســتان، 
از نماینــده مــردم درخواســت حمایت هــای مــادی در غالــب تســهیات و ..... را بــرای 

ــود. ــگاه ها نم آموزش
ــی  ــای فن ــت: آموزش ه ــان داش ــش بی ــز و بخ ــتان نطن ــده شهرس ــور نماین ــروزی پ فی

ــن  ــه برای ــا توج ــور دارد و ب ــتغال کش ــر اش ــذاری ب ــیار تأثیرگ ــش بس ــه ای نق وحرف
ــه ســمت فراگیــری  ــان و افــراد جویــای کار را ب ــا جوان ــر آن اســت ت مســاله ســعی ب

ــد. ــوق ده ــی س ــای مهارت آموزش ه
ــن  ــه فراگرفت ــردم ب ــب م ــه ای ترغی ــی و حرف ــای فن ــدف آموزش ه ــت: ه وی گف
حداقــل یــک حرفــه کاربــردی اســت تــا بتواننــد تاثیــرات مثبــت در خــود، محیــط و 
نهایتــاً جامعــه ایجــاد کننــد و جــا دارد کــه خانواده هــا هماننــد دیگــر آموزش هایــی 
کــه آنهــا را در اولویــت قــرار می دهنــد، فراگیــری حداقــل یــک حرفــه بــرای فرزنــد 
ــی  ــای مهارت ــا آموزش ه ــدا ب ــان ابت ــا از هم ــد ت ــرار دهن ــوار ق ــبد خان ــود را در س خ
ــه نبــوده و بتواننــد بــرای شــغل خــود در آینــده نیــز تصمیــم گیــری صحیحــی  بیگان
نمــوده و بــه مشــکل برنخورنــد. ارائــه آموزشــهای مهارتــی متناســب بــا نیــاز منطقــه، 

ــه ای را بســیار افزایــش می دهــد. ــی و حرف ــر بخشــی آموزشــهای فن شنبه، 21 اسفند 1۴00| شمــــاره 1016اث
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شهرستان

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( اردستان مطرح کرد:

افزایش ۱۰ درصدی مددجویان کمیته امداد

گزارش تصویری

اولین دوره المپیاد خانه های ورزش روستایی کشور ویژه بانوان
اولیـن المپیـاد فرهنگـی ورزشـی خانه های ورزش روسـتایی کشـور ویـژه بانوان امروز پنجشـنبه ۱۹ اسـفند به میزبانی هیـات ورزش 
روسـتایی و بازی های بومی محلی اسـتان اصفهان در سـالن ورزشـگاه پیروزی اصفهان برگزار شـد و با قهرمانی تیم اسـتان اردبیل 

به پایان رسـید.
زهرا باغبان / خبرگزاری ایرنا



The managing director of 
National Iranian Oil Company 
(NIOC) said that the compa-
ny plans to start extraction 
of helium from South Pars 
gas field (Iran shares with 
Qatar in the Persian Gulf) in 
the next Iranian calendar year 
(starts on March 21).
“Helium gas is rare in the 
world and has special uses. 
The field that has the most 
helium gas in the world is 
South Pars, and we plan to 
start work on the extraction 
of helium gas in 1401, which 
is done for the first time”, 

Mohsen Khojasteh-Mehr ex-
plained.
He also expressed hope that 
South Pars phase 11 will be 
developed in the next year.
In mid-January, the official 
had said that digging opera-
tion has expedited in phase 
11.
Khojasteh-Mehr said, “Devel-
oping and completing phase 
11 is among the main prior-
ities of NIOC. We are now in 
the stage of digging wells in 
this phase and some part of 
gas extraction from phase 11 
will start in the next [Iranian 

calendar] year”.
Of course, some measures 
were made that gas extrac-
tion will start sooner than 
previously planned, the offi-
cial highlighted.
Also, Seyed Shamsedin 
Mousavi, the managing di-
rector of Iran’s Petropars 
Company, which is in charge 
of developing phase 11, has 
said the company is going to 
take all the necessary meas-
ures to complete the first part 
of the mentioned phase’s 
development project by the 
third quarter of the next Ira-

nian calendar year (starts on 
September 23).
Earlier in January, Petropars’ 
former Managing Director 
Hamidreza Masoudi had an-
nounced the implementation 
of two new contracts which 
would accelerate the devel-
opment of the mentioned 
phase.
According to Masoudi, the 
mentioned deals were con-
cerned with the construction 
of an off-shore pipeline as 
well as the installation of the 
phase’s SDP11B platform.
“The engineering, procure-
ment and implementation 
activities corresponding to 
these two contracts have offi-
cially started since the begin-
ning of the current [Iranian 
calendar] month [December 
22, 2021]),” Masoudi said at 
the time.
When fully developed, the 
South Pars phase 11 project 
will have a production capac-
ity of two billion cubic feet 
per day or 370,000 barrels 
of oil equivalent per day. The 
produced gas will be fed into 
Iran’s gas network.
Iran had previously awarded 
the development of phase 
11 project to a consortium 

comprised of France’s Total, 
China National Petroleum 
Corporation (CNPC), and 
Petropars which is a subsidi-
ary of the National Iranian Oil 
Company (NIOC), however 
Total and CNPCI pulled out of 
the project in 2019 due to the 
U.S. sanctions.
Currently, Petropars is de-
veloping the phase 11 pro-
ject after its partners left the 
contract.
The drilling operation for the 
first well of mentioned phase 
was officially started in De-
cember 2020. In the early 
production stage, the output 
of this phase will reach 500 
million cubic feet (equivalent 
to 14 million cubic meters) 
per day.
South Pars is the world’s 
largest gas field, covering an 
area of 3,700 square kilom-
eters of Iran’s territorial wa-
ters.
The giant field is estimated to 
contain a significant amount 
of natural gas, accounting 
for about eight percent of 
the world’s reserves, and 
approximately 18 billion bar-
rels of condensate. The field 
is divided into 24 standard 
phases.

Helium extraction from South Pars on agenda

Yazdi poet award-
ed at the Fajr Fes-
tival
Alieh Mehrabi was the winner of 
the adult-classical poetry catego-
ry of the Fajr International Poetry 
Festival.
“Animah is a collection of sonnet 
poems I wrote between 2015 and 
2019. This book, published by 
Soore Mehr, contains sonnets 
with a variety of themes and sub-
jects, including social, ritual, and 
romantic,” said Mehrabi.
“Four of my seven published 
books are religious poems, so 
I’m more likely to be remembered 
with religious poems. But poetry 
is a means of awakening people’s 
souls for me, and I have done so 
without limiting myself to a reli-
gious subject, “she added. 
Regarding the poetic meaning of 
his poems, he said that in any way 
that words can express, his ulti-
mate purpose is awakening and 
awareness.
Mehrabi noted that she has writ-
ten religious poems for the spirit 
of prayer and hope, love sonnets 
for sympathy with lovers, and re-
sistance poems for the attitude of 
stability and battling.
It is also worth mentioning that 
this lady poet’s book won first 
place in the 16th International 
“Fajr Poetry” Festival.

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

Still alive after be-
ing shot by 13 bul-
lets
“Safe Place for Bullets,” nar-
rates the story of Abd-al Reza 
Alboghbish, a Khorramshahr 
resident who was present in 
Khorramshahr’s 34-day de-
fense and defended his city 
with all his heart, and eventual-
ly survived after being shot 13 
times by an Iraqi soldier.
The author first wrote the book 
“Sheikh Sharif,” and then went 
to find Alboghbish as a witness 
of the Ba’athist regime’s crimes 
in Iraq.
*How did you find your subject 
and your narrator? 
Writers usually use the method 
of finding a new subject while 
working on an existing one. 
During my research process to 
write “Sheikh Sharif,” who was 
the first martyr clergy in the 
holy defense, I realized that the 
only witness and observer of 
Sheikh Sharif martyrdom was 
alive, and finding him took a lot 
of time, but when I found him, 
I discovered that, in addition to 
his story about what happened 
to Sheikh Sharif, he had his 
own long story.
*Which part of “Safe Place for 
Bullets” made the most im-
pression on you?
His wife worked as a nurse in 
a hospital, and the impressive 
moment was when she met 
him there while was waiting for 
him.
* What are your views and feel-
ings regarding the book?
I believe the significant point 
of this book is the narrative 
of people who believe in de-
fending their country without 
knowing how to fight and how 
defending continued until the 
last breath. Those worriers 
were legends with the potential 
to be the subject of a novel or 
movie.
* What distinguished Albogh-
bish from the other participants 
in Khorramshahr’s 34-day re-
sistance?
Many stories have been pub-
lished about this subject, and 
the best of them is “Da (Moth-
er)”. Each of them has its own 
impact and importance, and 
writing the narrator’s memories 
is important for two reasons; 
first, he is the only witness 
and observer of Sheikh Sharif’s 
martyrdom, second, Albogh-
bish himself, was a symbol of 
a defenseless fighter facing an 
armed and aggressor army.

Iran Regional 
Music Orchestra 
makes debut with 
Nezami songs

Iran Regional Music Orchestra 
gave its first concert on Tues-
day evening at Tehran’s Vah-
dat Hall by performing songs 
from the Persian romantic 
poet Nezami Ganjavi.
Formerly known as Sazineh 
Ensemble, the orchestra has 
been active since 2017. Sev-
en regional music experts 
are collaborating with the 
orchestra featuring 45 play-
ers and ten singers who are 
working under the supervi-
sion of Payman Bozorgnia.
“The orchestra is composed 
of outstanding performers 
from the country’s regional 
music,” Bozorgnia said on 
stage before the beginning of 
the concert.   
“By this concert, we intend to 
take you on a journey to the 
heart of Iran’s regional music, 
introducing parts of the coun-
try’s folk music,” he added.
In his short speech, Iran 
House of Music managing di-
rector Hamidreza Nurbakhsh, 
who was in attendance at 
the performance, said, “Due 
to the dispersion of regional 
musicians across the country, 
it’s difficult to form a regional 
music orchestra.”
He added, “Our music is root-
ed in the country’s regional 
music and it’s our duty to 
pave the ground for them to 
represent their art.”
“There has been no replace-
ment for those regional musi-
cians who have passed away 
over the past few decades; 
most of them were real gems 
who garnered the acclaims of 
the audience and critics in in-
ternational performances,” he 
noted.
“Unfortunately however, no 
plan has yet been implement-
ed in the country for support-
ing them so as to enable them 
to continue and maintain their 
art for future generations,” he 
lamented.
Nurbakhsh warned the cultur-
al officials about the issue.
“Due to limited facilities, 
Sazineh has always given its 
performances under diffi-
cult conditions,” he said and 
added, “For this concert, the 
orchestra had only three or 
four days to rehearse, how-
ever, their performances have 
always been amazing.”
“This orchestra must be 
strongly supported so that 
similar groups from across 
the country can emerge,” he 
stated.
Nurbakhsh said that the es-
tablishment of a variety of re-
gional music groups can help 
improve tastes in music in the 
country.
The concert was a prelude to 
a massive program Iran plans 
to organize next week to 
commemorate Persian poet 
Nezami Ganjavi, who brought 
a colloquial and realistic style 
to the Persian epic.
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All permitting systems of Securities and Exchange 
Organization (SEO) were connected to the national 
permitting system. Also, according to the announce-
ment of this organization, in order to promote trans-
parency and ease in issuing permits, the integrat-
ed management system of financial institutions 
(Samin) was unveiled at https://samin.seo.ir. The 
electronic permitting system has been launched and 
according to the law, March 9 was the deadline for 
all organizations to connect to the national permit-
ting system, as the issuance of permits for the start 
of businesses became electronic since that date. In 
fact, the implementation of electronic permitting is a 
new chapter in business environment with deregula-
tion and facilitation of the permitting process.
As reported, at the beginning of the electronic per-

mitting project, most of the organizations did not co-
operate in this field, but now all of them are seriously 
trying to have access to it. With the launch of this 
system, applicants no longer need to apply in person 
to start a business and can obtain the relevant per-
mits electronically. Also, before the approval of the 
mentioned system, it was not clear how many per-
mit applicants each organization has, but with this 
measure, the amount of application or the number 
of permits issued for each organization can be seen 
in the national permitting portal. In addition, prior to 
this decision, applicants were not sufficiently aware 
of the requirements for starting any business and 
were confused, but with this action, they can access 
all the necessary conditions for obtaining a business 
start permit at once. On the other hand, by connect-

ing to this system, the entire permitting process is 
reviewed and monitored, and the distance between 
the application registration and the time of receipt of 
the permit is clear and transparent.
As stated by a board member of Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and Agriculture (TC-
CIMA), launching the electronic permitting system 
is a major step to develop businesses.
If permits are issued in an integrated and online 
manner, it will be the most important step in busi-
ness development and job creation, Nasser Riyahi 
has noted. Stating that nowhere in the world there 
is as many permits as in our country, he said: “In 
the world, someone who has the necessary quali-
fications and specifications creates a business and 
inspections are done while the business is running.”

SEO completely connected to national permitting system

Iranian Industry, Mining, and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin said his 
ministry has targeted a 12.7 percent 
growth for the country’s industrial 
sector for the next Iranian calendar 
year (begins on March 21), the min-
istry’s news portal Shata reported.
Speaking at the inauguration cere-
mony of 100 revived idle industrial 
units on Thursday, Fatemi-Amin 
mentioned the government’s plan for 
an eight-percent economic growth in 
the next fiscal year, saying: “Realiz-

ing this goal requires a 12.7 percent 
growth in the industry sector.”
“In the mining sector we must 
achieve a growth of 10 percent and 
in the field of agriculture, a growth 
of nine percent must be realized,” he 
added.
The industry minister stated that if 
the eight-percent growth targeted for 
the next calendar year is achieved, the 
country will return to the pre-sanc-
tions production levels, adding: “So, 
the existing capacities are enough to 

return the levels of production for 
two years ago, and we only need to 
activate these capacities.”
Fatemi-Amin pointed to the revival of 
idle and semi-active industrial units 
and the completion of semi-finished 
projects as a step towards the reali-
zation of these capacities, and said: 
“If we want to reach the mentioned 
eight-percent growth and even im-
prove it, we must move towards pro-
moting investment [in the country].”
Referring to the unveiling of 48 ma-

jor investment projects this year he 
said: “The positive impacts of these 
investment projects and the projects 
that will be inaugurated next year will 
be tangible in [the Iranian calendar 
year] 1402 (starts in March 2023).”
He also mentioned some of his 
ministry’s programs for supporting 
domestic production in the coming 
years and said: “We have started a 
chain financing plan in collaboration 
with the Central Bank of Iran (CBI) 
and the Ministry of Finance and Eco-
nomic Affairs, which will increase the 
efficiency of available resources [for 
the productive sectors] by more than 
30 percent.”
Back in January, CBI and the In-
dustry, Mining, and Trade Ministry 
signed a memorandum of under-
standing (MOU) with seven acting 
banks to collaborate on implement-
ing the supply chain financing plan.
The MOU was signed on January 1, 
in a ceremony attended by Fatemi 
Amin, CBI Governor Ali Saleh-Abadi, 
and Finance and Economic Affairs 
Minister Ehsan Khandouzi.
Later, on March 7, the industry min-
istry signed another MOU with five 
other acting banks to collaborate on 
implementing the chain financing 
plan to provide facilities to produc-
tion units across the country.

Iran targets 12.7% industrial growth for next fiscal year



TSE’s main index rises 5.2% in a week
TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), rose 67,000 points (5.2 
percent) to 1.348 million in the past Ira-
nian calendar week (ended on Friday). 
During the past week, the indices of Teh-
ran Oil Refining Company, Mobarakeh 
Steel Company, Iran Khodro Company, 
Saipa Company, National Iranian Copper 
Company, Social Security Investment 
Company, and Isfahan Oil Refinery were 
the most widely followed ones.

ISFAHAN
NEWS The First

Bilingual

Economic

Newspaper

In Isfahan

Province

Saturday, March 12, 2022

I N T E R N A T I O N A L
Saturday, March 12, 2022

No: 1016 

05
WOW Film Festi-
val picks “Ballad 
of a White Cow”, 
“Sun Children”, 
“Zalava”

Iranian films “Ballad of a White 
Cow”, “Sun Children” and “Za-
lava” are competing in the 
21st edition of the Wales One 
World Film Festival.
This year’s festival runs online 
from February 25 until March 
13.
“Ballad of a White Cow”, a 
co-production between Iran 
and France directed by Be-
htash Sanaeiha and Maryam 
Moqaddam, follows Mina, a 
woman whose life is turned 
upside down when she learns 
that her husband Babak was 
innocent of the crime for 
which he was executed. 
The authorities apologize for 
the mistake and offer the pros-
pect of financial compensa-
tion. Mina starts a silent battle 
against a cynical system for 
her own and her daughter’s 
sake. Just as her money is 
running out, a stranger named 
Reza knocks at her door, say-
ing he has come to repay a 
debt he owed to Babak. Mina 
is guarded at first, but increas-
ingly lets Reza into her life, 
unaware of the secret that ties 
them to one another.
It won third place in the 2021 
Berlinale Competition Audi-
ence Award and the Student 
Jury Award at the 11th edition 
of the International Crime and 
Punishment Film Festival in Is-
tanbul, Turkey.
“Sun Children”, director Majid 
Majidi’s acclaimed child labor 
drama, will also be reviewed.
It is about 12-year-old Ali and 
his three friends, who work 
hard together to survive and 
support their families. In a 
turn of events that seems mi-
raculous, Ali is entrusted to 
find hidden treasure under-
ground.
“Sun Children” was selected 
for the foreign-language film 
category longlist at the 93rd 
Academy Awards. However, it 
failed to receive a nomination 
in the finals for the Oscar race.
The story of “Zalava” directed 
by Arsalan Amiri is set in 1978 
in a small village called “Zala-
va”, where the villagers claim 
that a demon is among them. 
A young sergeant who investi-
gates the claim crosses paths 
with an exorcist attempting to 
evict the demon from the vil-
lage. He arrests the exorcist 
on a charge of fraud, but sud-
denly finds himself stuck in a 
cursed house with his lover. 
The villagers, who believe they 
are both possessed by the de-
mon, decide to kill them.
The film won the grand prize 
at the 36th Venice Internation-
al Film Critics’ Week. Amiri has 
also won the award for best 
director for the movie at the 
8th Duhok International Film 
Festival in the Iraqi Kurdistan 
Region.

National Iranian Tanker Company 
(NITC) has awarded the project for 
building a 113,000-ton oil tanker to 
a high-level domestic company, the 
company’s managing director an-
nounced.
According to Hossein Shiva, NITC 
has awarded the construction of the 
mentioned vessel to Iran Shipbuild-
ing and Offshore Industries Complex 
(ISOICO) and the official deal on this 
due will be signed soon, NITC Public 
Relations and International Affairs 
Department reported.
Shiva said his company has awarded 
the mentioned project to a domes-
tic firm in line with the emphasis of 
the Leader of the Islamic Revolution 

Seyed Ali Khamenei and the reali-
zation of the current year’s motto 
which is “Production: Support and 
the Elimination of Obstacles”.
“At the request of the National Irani-
an Tanker Company, the vessel will 
be the first domestically built du-
al-fuel oil tanker to run on liquefied 
natural gas (LNG) and low-sulfur 
Mazut,” he explained.
The Aframax tanker, which is en-
vironment-friendly and will be de-
signed and built according to the 
latest standards of the International 
Maritime Organization (IMO), will 
also be in full compliance with phase 
three of the Energy Efficiency Design 
Index (EEDI), according to the NITC 

head.
Shiva stated that the construction 
of this tanker inside the country is 
going to create job opportunities 
for several thousand people and will 
lead to the development of the coun-
try’s shipbuilding and other related 
industries.
He also mentioned his company’s 
determination for conducting the 
overhaul operations of the com-
pany’s fleet inside the country and 
specified: “So far, the repairs of 24 
tankers and submarines have been 
entrusted to domestic companies, 
which is aimed at supporting domes-
tic industries and creating jobs in the 
country.”
The official further noted that NITC 
is also supplying the necessary ma-
terials for the mentioned projects 
including paints, oils, and chemical 
products from domestic sectors, 
which has also saved the country a 
significant amount of money.
The performance of the National 
Iranian Tanker Company and round-
the-clock efforts of the sailors of the 
company’s fleet in transporting oil 
and oil products have been in the 
center of attention of the country’s 
authorities these days, as it has been 
appreciated by the oil minister and 
also welcomed by other members of 
the cabinet.
Earlier this month, Oil Minister Javad 
Oji had praised NITC’s performance 
in boosting the country’s oil exports.

How our diets affect migraine

Domestic company to build 113,000-ton oil tanker for NITC

Persian readers 
discover “Modern 
Love” in Iranian 
b o o k s t o r e s

 “Modern Love: True Stories of Love, Loss, and 
Redemption” by American writer Daniel Jones 
has been published in Persian.
Published by Qoqnus, the book has been translat-
ed into Persian by Farshad Rezai.
It has the most popular, provocative and unforget-
table essays from the past fifteen years of the New 
York Times “Modern Love” column, including sto-
ries from the upcoming anthology series starring 
Tina Fey, Andy Garcia, Anne Hathaway, Catherine 
Keener, Dev Patel and John Slattery.
A young woman goes through the five stages 
of ghosting grief. A man’s promising fourth date 
ends in the emergency room. A female lawyer with 

bipolar disorder experiences the highs and lows 
of dating. A widower hesitates about introducing 
his children to his new girlfriend. A divorcée in her 
seventies looks back at the beauty and rubble of 
past relationships.
These are just a few of the people who tell their 
stories in “Modern Love”, featuring dozens of the 
most memorable essays to run in The New York 
Times “Modern Love” column since its debut in 
2004.
Some of the stories are unconventional, while 
others hit close to home. Some reveal the way 
technology has changed dating forever; others 
explore the timeless struggles experienced by an-

yone who has ever searched for love. But all of the 
stories are, above everything else, honest. Togeth-
er, they tell the larger story of how relationships 
begin, often fail, and, when we’re lucky, endure.
Edited by longtime “Modern Love” editor Daniel 
Jones and featuring a diverse selection of contrib-
utors, this is the perfect book for anyone who’s 
loved, lost, stalked an ex on social media, or pined 
for true romance: In other words, anyone interest-
ed in the endlessly complicated workings of the 
human heart.
Jones books also include “Love Illuminated: Ex-
ploring Life’s Most Mystifying Subject”, “The Bas-
tard on the Couch” and the novel “After Lucy”. 

By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/foods-that-trigger-migraines#frozen-foods

Iranian Finance and Economic Af-
fair Minister Ehsan Khandouzi said 
on Thursday that the country has 
passed over the economic uncer-
tainties of the current fiscal year and 
the condition is now ripe for achiev-
ing significant economic growth in 
the next Iranian calendar year (be-
gins on March 21).
Speaking at a meeting with scholars 
and economic experts of Ferdowsi 
University in Mashhad, northeast-
ern Khorasan Razavi Province, 
Khandouzi said: “Due to the speci-
fication of government policies and 
the national budget for the next year, 
and also the recent developments in 
foreign policies (Vienna talks), the 
conditions will be provided for the 
country’s economic growth in the 
coming year.”
He mentioned a roadmap proposed 
by his ministry for economic devel-
opment and curbing inflation in the 
next year and said: “The roadmap 
which has been approved by the 
ministry and covers a 1.5-year hori-
zon, has been sent to the presidents 
of the country’s universities and re-
lated scholars to be reviewed.”
“We need the help of the country’s 
research institutions and universi-
ties to make this roadmap as com-
prehensive and practical as possi-
ble,” he stressed.
This roadmap is a document that 

connects three major entities ac-
tive in the field of macroeconom-
ics, including Economy Ministry, 
Program and Budget Organization 
(PBO), and Central Bank of Iran 
(CBI), the official said.
Further in this meeting, professors 
and scholars of the Ferdowsi Uni-
versity’s Department of Economics, 
Accounting and Management as 
well as a number of economists 
from other universities in Mashhad 
spoke about some of the current is-
sues in the country’s economy.
The incompatibility of academ-
ic research with the needs of the 
country, the impact of accounting 
on the transparency of financial in-
stitutions, as well as changes in tax 
laws for start-ups were among the 
issues raised by the attendees to the 
meeting.
Facilitating the economic-edu-
cational relations between Iran’s 
higher education institutions and 
those of the neighboring countries, 
especially Afghanistan and Paki-
stan, amending the allocation of 
resources to combat poverty, lack 
of a unified leadership for govern-
ment economic management and 
lack of a clear economic develop-
ment management strategy were 
other issues raised by the university 
professors and economists in this 
meeting.

Many things can trigger a migraine 
attack, including what we eat and 
drink. 
There are some common triggers 
that can cause or contribute to mi-
graine episodes in some people.
1. Caffeine
Too much caffeine and experiencing 
caffeine withdrawal can cause mi-
graine or headaches.
But according to the American Mi-
graine Foundation, caffeine can ac-
tually help stop oncoming migraine 
attacks. It can also offer headache 
relief with occasional use.
Foods and drinks with caffeine in-
clude:
• coffee
• tea
• chocolate
2. Artificial sweeteners
Many processed foods contain ar-
tificial sweeteners. These are sugar 
alternatives that are added to foods 
and drinks to add sweetness.
But these sweeteners can cause 
migraine. Aspartame in particular is 
thought to trigger migraine episodes.
3. Chocolate
According to the American Migraine 
Foundation, chocolate is thought to 
be the second most common trigger 
for migraine attacks after alcohol. 
They say it affects an estimated 22 
percent of people who experience 
migraine.
Chocolate contains both caffeine and 

beta-phenylethylamine, which may 
trigger headaches in some people.
4. Foods containing MSG
Monosodium glutamate (MSG) is a 
sodium salt of glutamic acid, which 
naturally exists in our bodies.
MSG is found in certain foods, and 
present in many foods as a food ad-
ditive. It’s considered safe to eat, but 
some researchers link it to migraine 
attacks.
The American Migraine Foundation 
notes that it may trigger severe mi-
graine episodes in 10 to 15 percent 
of those with migraine. Other pre-

servatives may also be a trigger in 
some people.
5. Cured meats
Cured meats — including deli meats, 
ham, hot dogs, and sausages — all 
contain preservatives called nitrates, 
which preserve color and flavor. 
These foods can release nitric oxide 
into the blood, which is thought to 
dilate blood vessels in the brain.
6. Aged cheeses
Aged cheeses contain a substance 
called tyramine. It forms when a 
food’s aging causes the breakdown 
of proteins.

The longer the cheese has aged, the 
higher the tyramine content will be.
Tyramine is another chemical that 
has been said to trigger headaches 
and migraine. Common cheeses that 
are high in tyramine include:
• feta
• blue cheese
• Parmesan
7. Pickled and fermented foods
Like aged cheeses, pickled and 
fermented foods can contain high 
amounts of tyramine. These foods 
include:
• pickles

• kimchi
• kombucha (which can also have al-
coholic content)
• pickled okra
• pickled jalapeños
8. Frozen foods
Eating frozen foods and drinks like ice 
cream or slushies can trigger severe, 
stabbing pains in the head.
9. Salty foods
Salty foods — especially salty pro-
cessed foods that may contain harm-
ful preservatives — may trigger mi-
graine in some people.
Consuming high levels of sodium 
can increase blood pressure, causing 
headaches or migraine attacks.
Outlook and prevention
Migraine episodes can be painful and 
interrupt your life. Fortunately, there 
are some lifestyle changes you can 
make and habits to adopt that can 
help you prevent them.
These include:
• eating regularly and never skipping 
meals
• limiting your caffeine intake
• getting plenty of sleep
• reducing the stress in your life by 
trying yoga, mindfulness, or medita-
tion
• taking frequent “screen breaks” 
from television, the computer, and 
other screens
• trying an elimination diet to help you 
identify any food allergies or intoler-
ances that may be headache triggers

Condition ripe for significant
economic growth: fin. min.
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با توجه به اینکه این 
 BOT پروژه به صورت

اجرا می شود، گروه 
مپنا سرمایه گذار آن 
محسوب می گردد و 

زیان تأخیر در اجرای 
آن متوجه مپنا نیز 

می گردد و لذا تالش 
می کنیم تاخیرات آن 

جبران گردد. وی افزود: 
با اجرای این پروژه، 
همکاری گروه مپنا 

وذوب آهن اصفهان وارد 
فاز جدیدی شده است و 
در آینده توسعه می یابد

دکتر عباس علی آبادی دستاوردهای 
گروه مپنا را حاصــل ترویج روحیه 
خودباوری دانست و پیشرفت صنعتی 
کشــور را در دهه هــای اخیر موفق 
خواند. وی با اشــاره به حضور مپنا 
در رده بندی شرکت های برتر نفت و 
گاز فعال در خاورمیانه، اظهار داشت: 
در ساخت توربین رتبه سوم جهان را 
داریم و در منطقه رتبه اول صادرات 

تجهیزات را از آن خود کرده ایم.
مدیرعامل گروه مپنا، پروژه احداث 
تصفیه خانه پساب ذوب آهن را یک 
پروژه مهم در جهت تأمین آب مورد 
نیاز این شــرکت و همچنین کمک 
به حفظ منابع آبی اســتان اصفهان 
دانســت و گفت: اجرای این پروژه، 
یک تجربه خــوب و مهم در کالس 
جهانی بــرای گروه مپنا محســوب 

می شود.
دکتر عباس علی آبادی با اشــاره به 
اینکه این پروژه تا نیمه دوم ســال 
۱۴۰۱ بــه پایان می رســد افزود: با 

توجه به اینکه ایــن پروژه به صورت 
BOT اجرا می شود، گروه مپنا سرمایه 
گذار آن محســوب می گردد و زیان 
تأخیــر در اجــرای آن متوجه مپنا 
نیز می گردد و لذا تــالش می کنیم 
تاخیرات آن جبران گردد. وی افزود: 
با اجرای این پــروژه، همکاری گروه 
مپنا وذوب آهن اصفهــان وارد فاز 
جدیدی شده است و در آینده توسعه 

می یابد.
مهندس ایرج رخصتی سرپرســت 

مدیریت عامــل ذوب آهــن نیز از 
پیگیری مدیرعامل گروه مپنا برای 
پیشبرد مناســب پروژه پساب ذوب 
آهــن تقدیر کــرد و گفت: ســابقه 
همکاری ذوب آهن و مپنا به ســال 
۸۴ بر می گردد و اجرای این پروژه، 
سرفصل جدیدی در این همکاری و 
تعامل محسوب می شود. سرپرست 
مدیریت عامل ذوب آهن فعالیت در 
جهت کاهش مصرف آب را از جمله 
اولویت های اصلی این شرکت دانست 

افزود: در این پروژه وهمچنین جهت 
جذب و انتقال پساب بیش از ۲ هزار 
میلیارد تومان هزینه شده است و با 
اجرای فاز ۲ آن، برداشــت آب ذوب 
آهن از رودخانه زاینده رود به حداقل 

می رسد.
شایان ذکر است پروژه احداث تصفیه 
خانه ذوب آهــن اصفهان به ظرفیت 
ورودی ۸۵۰ متر مکعب در ساعت در 
قالب قرارداد BOT با گروه مپنا امضا 

شده است.

مدیرعامل گروه مپنا با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن 
دیدار و گفتگو با مدیرعامل و مسئولین معاونت توسعه این 

شرکت از پروژه احداث تصفیه خانه پساب بازدید کرد.

06
 مدیر مخابرات منطقه اصفهان طی نشســتی، با 
فرماندار و شــهردار فالورجان، شهردار و مسئول 
حراست شهرداری قهدریجان و جمعی از مسئولین 

این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
اسماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
در ستاد این مجموعه و با حضور ساعدی فرماندار 
شهرســتان فالورجــان، غیور مدیــر مخابرات 

فالورجان، عزیزی شهردار فالورجان، صدر الدین 
کرمی شهردار قهدریجان، کاظمی طبا مسئول 
حراست شهرداری قهدریجان و جمعی از مسئولین 
محلی برگزار شد؛ گزارشــی از عملکرد مخابرات 

منطقه اصفهان در این شهرستان ارائه کرد.
وی بر اهتمام مخابرات منطقه اصفهان در راستای 
تأمین نیاز شــهرداری های شهرستان در زمینه 

ایجاد زیرســاختهای الزم برای پایش تصویری، 
با هدف خدمت رسانی به مردم عزیز این منطقه 

تاکید کرد.
 گفتنی است در این دیدار، حضار به بررسی آخرین 
وضعیت ارتباطی شهرستان فالورجان در زمینه 
تلفن ثابت، همراه و دیتا و راهکارهای ارتقا و توسعه 

ارتباطات در این منطقه پرداختند.

دیدار مدیر مخابرات منطقه اصفهان با مسئولین فالورجان برگزارشد:

تاکید بر تأمین نیاز شهرداری ها در 
زمینه ایجاد زیرساختهای الزم برای 

پایش تصویری

چهارمین کنفرانس بین المللی 
جوشــکاری و آزمایش هــای 
غیرمخرب ایران طــی دو روز در 
اصفهان برگزار شــد و فعاالن و 
نخبگان این حوزه را گردهم جمع 

کرد.
این کنفرانس در روزهای ۱۸ و ۱۹ 
اسفندماه و به میزبانی پژوهشکده 
مواد و انرژی پژوهشــگاه فضایی 
ایــران در اصفهان برگزار شــد و 
شرایطی را فراهم آورد تا ۳۰۰ نفر 
از اعضای هیئت علمی، مدرسان 
کارگاه های آموزشی، کارشناسان 
و عالقمندان به صنعت جوش و 
بازرسی و آزمایش های غیرمخرب 
و همچنین شماری از مسئوالن 
و مدیران ایــن صنعت به صورت 
مجازی گرد هم جمع شــوند و 
آخرین دستاوردهای خود در این 

حوزه را ارائه کنند.
در ایــن کنفرانــس ۲۳۶ اثر در 
بخش هــای مختلــف مقالــه، 
پایان نامه، طرح های پژوهشــی، 
کتاب، عکس و گرافیک دریافت 
شد. این آثار دستاوردهای مربوط 
به تالش های محققان در دانشگاه 
و متخصصان حوزه صنعت را به 
نمایش می گذارد و سبب می شود 
با تعامل و تبادل افکار آنها، جایگاه 
ویــژه و حیاتی در دســتیابی به 

اعتالی علمی کشور ایجاد شود.
چهارمین کنفرانس بین المللی 
جوشــکاری و آزمایش هــای 
غیرمخــرب ایران بــا همیاری 
و مشارکت ســازمان ها و مراکز 
 URNDT، معتبــری همچــون
فرهنگســتان   ،indiaWelds
زبان و ادب فارسی، فرهنگستان 
علوم، شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، شرکت ملی گاز ایران، 
پژوهشگاه اســتاندارد، اداره کل 
اســتاندارد اســتان اصفهــان، 
اداره کل فنی و حرفه ای اصفهان، 
دانشــگاه یزد، دانشگاه صنعتی 
اراک، دانشگاه سمنان، دانشگاه 
شهید چمران اهواز، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نجف آباد و دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد کرج برگزار شد.

این کنفرانس که از سوی انجمن 
جوشــکاری و آزمایش هــای 
غیرمخــرب ایران برگزار شــد، 
اهدافــی نظیــر پرداختــن به 
کاربردهــای صنعــت جوش و 
بازرسی و آزمایش های غیرمخرب، 
ایجاد فرصتی برای ارائه راهکارها و 
نوآوری های مؤثر در تحقق اهداف 
از ســوی متخصصان دانشگاهی 
و گردهمایی فعــاالن حوزه های 
دانش، صنعت و مدیران فعال در 

این حوزه را دنبال می کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ستاد 
برگزاری چهارمیــن کنفرانس 
و  جوشــکاری  بین المللــی 
آزمایش های غیرمخرب، مقاالت 
برتر ایــن کنفرانس در نشــریه 
علوم و فناوری جــوش ایران به 
چاپ خواهند رســید؛ همچنین 
سایر مقاالت رسیده به دبیرخانه 
کنفرانس نیز در پایگاه استنادی 
جهان اسالمی و سیویلیکا نمایه 
خواهند شــد. ۵۰ داور در فرایند 
بررسی مقاالت حضور و فعالیت 
داشتند و از مقاالت ارسالی، ۴۹ 
درصــد در مقطع کارشناســی 
ارشد، ۳۵ درصد در مقطع دکترا 
و ۱۶ درصد در مقطع کارشناسی 

پذیرفته شده اند.
برگــزاری نمایشــگاه مجازی، 
مسابقه عکاســی و گرافیک در 
صنعت جوش و بازرســی، تقدیر 
از پایان نامه و طرح پژوهشی برتر، 
تجلیل از پیشکســوتان صنعت 
جــوش و بازرســی و برپایــی 
کارگاه هــای آموزشــی از جمله 
برنامه های جانبی این کنفرانس 
بود که با استقبال مطلوبی از سوی 
عالقمندان روبرو شد. همچنین 
۱۷ کارگاه آموزشــی در حاشیه 

این کنفرانس برگزار شد.
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چهارمین کنفرانس جوشکاری و 
آزمایش های غیرمخرب ایران برگزار شد:

اصفهان میزبان 
نخبگان ایران شد

آزاده سلیمان نژاد:    رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه امسال ۴۱ درصد 
رشد داشته است، گفت: مناطق شهر به لحاظ کالبدی، خدماتی، 
فرهنگی و اجتماعی بسیار با هم فاصله دارند که در کوتاه مدت 
رفع نمی شود، البته باید بدانیم اینکه مناطق مشابه هم بشوند، 
ممکن است امکان پذیر نباشد، اما در تالش هستیم تا محالت را 

به شرایط آرمانی برسانیم
علی نور صالحی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه 
۲۰۰ محله در شهر وجود دارد که رسیدگی به ۹۰ محله توجه 
ویژه می خواهد، افزود: در این راستا بر اساس برنامه ریزی انجام 
شده در ســال آینده ۳۰ محله به صورت ویژه مورد توجه قرار 
گرفته به طوری که ۱, ۱۰۰ میلیــارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ 
محالت دیده شده است، همچنین میز محالت نیز در شهرداری 

ایجاد شده است تا نیازسنجی از مردم انجام شود
وی همچنین با اشــاره به وضعیت خرید قبــر در باغ رضوان، 
گفت: در گذشته در باغ رضوان هزینه هایی به عنوان همیاری 
و خودیاری گرفته می شد که بسیار پررنگ بود، اما با قاطعیت 
می گویم به حساب افراد نرفته است، بلکه همه ارقام به حساب 
باغ رضوان واریز شده و دلیلشان برای دریافت این ارقام درآمد 
کم این سازمان بوده است، اما اکنون دریافت هر گونه رقم مازاد 
ممنوع شــده و صددرصد اطمینان می دهم جز آنچه شورای 

اسالمی شهر مصوب کرده اضافه تر دریافت نمی شود
نورصالحی با بیان اینکه قبــور الکچری در باغ رضوان اصفهان 
نداریم، تصریح کرد: با توجه به ورودی های متفاوت آرامستان 

دیگر قطعات اول آخر باغ رضوان معنا ندارد.
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد: اگر در 
گذشــته باغ رضوان رقمی به عنوان خودیاری از فردی گرفته 

است، می توانیم برای بازگشت آن رقم اقدام کنیم
علی نورصالحی در ادامه این نشست از ورود نخستین اتوبوس 
برقی به شــهر خبر داد و گفت: امیدواریم با توجه به وضعیت 
آلودگی هوای شهر اصفهان حرکت اتوبوس های برقی در شهر 

اصفهان توسعه یابد
وی افزود: تولیدکنندگان داخلی نیز ساخت اتوبوس های برقی را 
آغاز کرده اند، در این راستا با مشارکت سرمایه گذار و شهرداری 

خطوط اتوبوس برقی در شهر ایجاد می شود.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: با توجه به قولی 
که داده شده از ســوی تولیدکنندگان و ورود بیش از ۳۰ هزار 
خودرو برقی به بازار بتوانیم تاکسی های شهر را نیز برقی کنیم.

وی با بیان اینکه تا شهریور سال آینده، ۱۴ ایستگاه شارژ برقی 
خودروهای هیبریدی احداث می شــود، گفت: برای بازسازی 
اتوبوس های فعلی و خرید اتوبوس برقی در بودجه ۵۰۰ میلیارد 

تومان دیده شده است.
نور صالحی در خصوص آلودگی هوای شهر اصفهان گفت: اینکه 
درصد آالیندگی خودروها و صنایع چند به چند است اختالف 
وجود دارد اما با توجــه به کار علمی انجام شــده دلیل عمده 
آالینده ها صنایع اســت، بنابراین معتقدیم صنایع دیگر نباید 
توسعه یابند و البته شهر نیز متقاباًل به دنبال توسعه نباشد چون 

جمعیت و افزایش آن نیز افزایش آالینده ها را به دنبال دارد
وی تصریح کرد: باید در حالی که اشتغال را حفظ می کنیم به 
دنبال کاهش آلودگی هوا هم باشــیم که یکــی از صنایع پاک 
گردشگری است در این حوزه نیاز به زرق و برق خاص نداریم، 
زیرا با آثار میراثی ارزشمندی که در اصفهان وجود دارد، ظرفیت 
جذب گردشــگر مهیا است، ورود گردشــگر خارجی به دلیل 
تحریم ها و شیوه کرونا کاهش یافته است، بنابراین باید گردشگر 

داخلی را تقویت کنیم
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: صفر کردن 
هزینه صدور پروانه ساخت هتل در گذشته ابطال شده بود که 
در راستای حمایت از حوزه گردشگری با اعمال تغییراتی این 

الیحه را برای تصویب مجدد به صحن شورا خواهیم آورد
نورصالحی در خصوص وضعیت زاینــده رود و بحران کم آبی 
گفت: شورای ششم پیگیر موضوع آب اســت و در این زمینه 
مطالبات جدی داریم، با توجه به اینکه نماینده مردم اصفهان 
هســتیم می توانیم صدای خودمان را بلند کنیم و خوشبختانه 
در بیشتر جلســاتی که با موضوع آب در استان و کشور برگزار 

می شود، حضور داریم
رئیس شورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: میانگین 
سن ناوگان اتوبوســرانی اصفهان در گذشته چهار سال بود که 
این عدد به ۱۰ سال رســیده این در حالی است که عمر مفید 
اتوبوس ها همین ۱۰ سال ذکر شده، بنابراین باید ناوگان جدید 
جایگزین آن شود از این رو تصمیم به خرید ناوگان جدید داریم

وی همچنین در مورد نرخ تاکسی واتوبوس در سال آینده گفت: 
هنوز قیمت و نرخ تاکســی و اتوبوس برای سال ۱۴۰۱ مصوب 

نشده اما تالش می کنیم نرخ اضافه نشود
نورصالحی در مورد شفافیت حقوق کارکنان دولت تصریح کرد: 
اینکه چند شهر میزان حقوق همه کارکنان خود را روی سایت 
بارگذاری کرده اند مورد اعتراض کارکنان قرار گرفته اســت، 
چون معتقدند هر فرد حقوقی دارد و باید اسرار شخصی آنها تا 
جایی که قانون اشــاره کرده مورد توجه قرار گیرد، البته بحث 

حقوق های غیرمتعارف و نجومی غیر از این موضوع است

نشست خبری

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:

اختصاص ۱, ۱00 میلیارد تومان 
اعتبار برای پروژه محله محوری

اقتصاد استان

تاکید مدیرعامل گروه مپنا بر تسریع در اجرای پروژه پساب ذوب آهن:

پیشرفت صنعتی کشور حاصل ترویج روحیه خودباوری است

۵۰ طرح منابع طبیعــی و آبخیزداری در 
اســتان اصفهان همزمــان در هفته منابع 
طبیعی و در شهرســتان خوانسار با حضور 
ویدئو کنفرانســی وزیر جهاد کشاورزی به 

بهره برداری رسید.
این طرح ها در ۲۸ شهرســتان استان در 
بخش های مرتع، جنگل، آبخیزداری، بیابان 
زدایی، حفاظت و تثبیت مالکیت و با اعتبار 

۱۱.۵ میلیارد تومان اجرا شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهــان در این ارتباط بــه خبرنگار ایرنا 
گفت: بیشــترین تعداد طرح ها را تثبیت 
مالکیت با ۲۷ طرح با مشــارکت اداره کل 
ثبت اسناد اســتان به خود اختصاص داده 

است.
محمدعلی کاظمی ادامه داد: بخش جنگل 

و حفاظت نیز هر یک با ۲ پروژه نیز کمترین 
تعداد را شامل می شود.

به گزارش ایرنا، امــروز ۹۷۵ پروژه منابع 
طبیعی و آبخیزداری در ســطح کشور به 

بهره برداری رسید.

۱۵ تا ۲۲ اسفند به »هفته منابع طبیعی و 
درختکاری« نامیده می شود.

به گــزارش ایرنــا، اســتان اصفهــان با 
۲۸ شهرســتان، مســاحتی معادل ۱۰.۷ 
میلیون هکتــار دارد که بیش از ۹۰ درصد 

از آن معادل حــدود ۹.۸ میلیون هکتار را 
عرصه های منابع طبیعی و ملــی و از این 
میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتــار را جنگل 
)معادل چهــار درصــد(، ۶ میلیون هکتار 
مرتع )معــادل ۶۴ درصد( و ســه میلیون 
هکتار بیابان )معادل ۳۲ درصد( در برگرفته 

است.
جنگل های اســتان اصفهــان بطور عمده 
در شهرســتان های فریدونشهر با ۴۰ هزار 
هکتار و سمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار دارد.

استان اصفهان از نظر تقسیم بندی نواحی 
رویشی در ۲ ناحیه زاگرسی و ایران تورانی 
قرار گرفته است که ناحیه رویشی زاگرسی، 
غرب و جنوب استان را شــامل می شود و 
بقیه مناطق جــزو ناحیه رویشــی ایرانی 

تورانی به شمار می رود.

طی یک ویدئو کنفرانس وزیر جهاد کشاورزی به بهره برداری رسید؛

۵۰ طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در استان اصفهان

رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به وضعیت امیدوارکننده بازار در آستانه شب عید، گفت: بازار از نظر 
فراوانی کاال با مشکل مواجه نیست و آن نوساناتی که دو سال پیش شب عید ایجاد می شد را دیگر اکنون 

نداریم و در حال تحریک تقاضا هستیم.
رسول جهانگیری در شصت و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، با اشاره به روند قیمت گذاری 
گروه کاالیی یک و دو، اظهار کرد: قیمت گذاری گروه کاالیی یک، شامل هفت رسته در کمیسیون نظارت 
صورت می گیرد، اما درباره گروه کاالیی دو که البته شرایط گروه کاالیی یک را ندارد، قیمت گذاری عمدتاً 
به صورت ارشادی و با هماهنگی نماینده سازمان بازرگانی و نماینده حمایت از حقوق مصرف کننده، 
قیمت به صورت ارشادی تعیین می شود؛ یعنی عماًل بازار را بر مبنای سیاست عرضه و تقاضایی قرار 
داده اند، چون اگر تمام سیستم کاالیی مبتنی بر برخورد قهری باشد، تنظیم سطح عرضه بر هم خواهد 
خورد.وی با تأکید بر لزوم الصاق نرخ نامه های مصوب توسط اصناف در جایی مشخص و جلوی چشم 
مشتری، گفت: درباره نصب نرخ نامه در کمیسیون نظارت، مقرر و تصویب شد که تمام اصناف ملزم به 
الصاق نرخ نامه های مصوب خود در زمان گشت زنی ایام پایانی سال هستند، همچنین نرخ نامه های 

مصوب در پایان هر سال مشخص کننده قیمت سال بعد اجناس هستند.
به گزارش ایسنا، رییس اتاق اصناف اصفهان البته وضعیت بازار را امیدوارکننده ارزیابی کرد و افزود: بازار 
از نظر فراوانی کاال با مشکل مواجه نیست و آن نوساناتی که دو سال پیش شب عید ایجاد می شد را دیگر 
اکنون نداریم؛ مثاًل گرانی اکنون پسته به خاطر همان دو سال پیش است، ما امسال جهش قیمت را در 
ارتباط با کاالهای ضروری شب عید نداریم و اتفاقاً در حال تحریک تقاضا هستیم تا از حالت رکود خارج 
شویم، چون مردم طی این دو سال بیشتر به سمت خرید مایحتاج ضروری خود رفتند و خرید تفننی 
نکرده اند.جهانگیری وجود بازارهای فروش فوق العاده اقالم را سیاستی مفید برای تحریک بازار دانست 
و تصریح کرد: برگزاری بازارهای فوق العاده در قالب اتحادیه ها و البته با نظارت کامل قیمت می توانند، 
بازار را از حالت رکود خارج کنند، همچنین از ۱۰ تا ۱۵ روز برای حضور کسبه در ماه مبارک رمضان 

هماهنگی الزم با بسیج، اداره اماکن، نیروی انتظامی صورت گرفته است.
وی درباره قیمت زولبیا، بامیه و آش که اقالم پر مصرف ماه مبارک رمضان است، گفت: در اصفهان زولبیا 
و بامیه و آش نسبت به دیگر کالنشهرها مناسب ترین قیمت را دارد، و تفاهم نامه های الزم با نماینده 
حمایت از حقوق مصرف کننده امضا شده است. البته گاهی دخالت هایی خارج از حدود اختیارات صورت 
می گیرد و باعث می شود حمایت از حقوق مصرف کننده اتفاقاً باعث ضربه زدن به مصرف کننده شود. 
این ها مواردی است که در کمیسیون نظارت هم به آن پرداخته شده است.رییس اتاق اصناف اصفهان 
درباره افزایش قیمت گوسفند نیز، تأکید کرد: گوسفند براساس نوع و بوم زیر زدن یعنی مقداری کسری 
دارد؛ زیر زدن اصطالحی کشتارگاهی است که چوب دارها آن را به کار می برند و تقسیم به کل الشه 
می شود، تفاوت این ۲ درصد با ۲.۲ و ۲.۳ به همین دلیل است که وقتی یک گوسفندی کشته می شود 
گاه نصف جواب می دهد که البته تعداد این قبیل گوسفندان کم است و در بعضی انواع گوسفندها هر 

الشه ای یک تا سه کیلو زیر می زنند که باعث افزایش قیمت نهایی آن می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان از ثبت هشت اثر میراثی ناملموس در 
نشست شورای ملی ثبت آثار کشور خبر داد که با اکثریت آرا به تصویب رسیده است.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان، 
علیرضا ایزدی افزود: پرونده های فرستاده شده از استان اصفهان به شورای ملی ثبت آثار کشور جزو 

پرونده های برتر شناخته شده و مورد تشویق این شورا قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: یکی از این آثار مهم به ثبت رسیده، مهارت »پخت گز« به عنوان یکی از اصلی ترین و 
پرطرفدارترین سوغات شهر تاریخی اصفهان و شناخته شدن در بین مردم ایران و گردشگران خارجی 
است.گز با قدمت بیش از ۴۵۰ سال، دارای شهرت ملی و جهانی در بین گردشگران ایرانی و خارجی است 
که در شکل های متفاوت شامل آردی و لقمه ای و با طعم های پسته ای، بادامی و شکالتی عرضه می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان افزود: آیین مذهبی طوق شیخ رضای 
کاشان، پخت کباب سیخ انجیلی نجف آباد، پخت غذای پتل پلوی خوانسار، پوشش چادر سفید بانوان در 
ورزنه، آیین مذهبی چاوشی خوانی ماه محرم کاشان، کاشت، داشت و برداشت محصول زردک در آران و 
بیدگل و نمایش آیینی رقص اسب چوبی روستای حسین آباد آران وبیدگل که درمراسم شادی و سرور 

برپا می شود از جمله میراث ناملموس ثبت شده استان اصفهان است.
»آیین سنتی، مذهبی ۴۰۰ ساله طوق شیخ رضا« در مرکز هیئت عزاداران اباعبداهلل الحسین )ع( کاشان 
همزمان با شب هشتم محرم الحرام برگزار می شــود.»طوق« زبانه ای از فوالد به عرض تقریبی هفت 
سانتی متر و به طول یک تا ۱.۵ متر و قطری حدود سه میلی متر است که منتهی الیه سر آن به شکل 
گالبی قلم زده و از پایین به شکل قلب متصل است و در مواقعی که به اصطالح دسته حرکت می کند، 
شالی به کمر بسته و ته چوب را در آن گذاشته و به طور قائم می برند.»کباب گوشت شتر با سیخ انجیر«، 
غذای اصیل و بی نظیر شهر نجف آباد است. ســیخ های کباب از ساقه های نازک و سبز درخت انجیر 
درست می شود.»پتله پلو« یکی از غذاهای سنتی شهرستان خوانسار است که برای تهیه آن ابتدا گندم 
را پس از تمیز کردن از سنگ و شن می شستند و سپس آن را می جوشاندند و بعد در مقابل آفتاب پهن 
و خشک می کردند. بعد از خشک شدن، آن را در گودالی به نام دیبک ریخته و می کوبیدند تا دانه های 
گندم شکسته شود و سپس با گردو، لوبیا چیتی، و ماش و برنج می پختند.ورزنه شهر »کبوتران سفید 
یا چادر سفیدان« در ۱۰۵ کیلومتری شرق اصفهان، از توابع بخش بن رود و تنها شهر در کشور است 
که زنان آن به طور سنتی چادر سفید بر سر می کنند.»آیین مذهبی چاوشی خوانی ماه محرم کاشان«، 
مربوط به نخستین دسته عزاداری به نام چاووش عزاست که در آخرین روز ذی الحجه یعنی یک روز 
قبل از شروع ماه محرم به بازار شهر می آیند و مردم را از فرا رسیدن ماه محرم مطلع می کنند.»محصول 
زردک« هرساله در بیش از پنج هکتار در شهرستان آران و بیدگل کاشته و برداشت می شود و با توجه 

به ویژگی های خاص تقویتی این محصول، بیش از نیمی از آن به دیگر شهرهای کشور ارسال می شود.
»نمایش آیینی رقص اسب چوبی روستای حسین آباد آران و بیدگل« آیینی است که درمراسم شادی 

و سرور با چرخاندن اسب های چوبی برپا می شود.

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

بازار شب عید با گرانی های دو سال پیش مواجه نیست
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان:

هشت میراث ناملموس اصفهان ثبت ملی شد



۴۴ طرح عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و زیباسازی شهری با اعتبار ۲ 
هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال روز پنجشنبه در کالنشهر اصفهان افتتاح شد.

در مراســم افتتاح این طرح ها، ســه طرح خیابان شهید عبدالرسول 
زرین و طراحی دیوار نگاره ای از چهره این شــهید با عنوان »گردان 
تک نفره« در منطقه هفت، ایستگاه شماره ۱۹ آتش نشانی در منطقه 
۱۴ و ورزشگاه روباز بهشت در منطقه ۹ شهرداری اصفهان به صورت 
حضوری و ۴۱ طرح دیگر در ســایر محله ها به صورت ویدئوکنفرانس 
به بهره برداری رسید. شهردار اصفهان در این مراسم گفت: حرکت به 
سمت هوشمندسازی این فرصت را به مدیران شهری می دهد که به 

مسائل کالن تر و اساسی تر در حوزه شهری بپردازند.
علی قاسم زاده با بیان اینکه امروز بخش عمده وقت مدیران به ویژه در 
مناطق شهری به بررسی مشکالت و اختالفات صرف می شود، افزود: 

روند فعلی صدور پروانه ساختمانی، فرسایشی است که با فعال شدن 
سیستم الکترونیکی و تحقق هوشمندسازی، مدیران فراغت می یابند 

تا به مسائل اصلی شهر بیندیشند.
شهردار اصفهان، مکانیزه شــدن با هدف کاهش هزینه ها و آالینده ها 
و افزایش بهره وری، ارتقای فضای شــهری و توسعه و ایجاد فضاهای 
جدید را سه مأموریت شهرداری در سال ۱۴۰۱ دانست و اظهار داشت: 
برای تحقق این مأموریت باید افق پنج، ۱۰ و حتی ۵۰ ســال شهر را 

پیش بینی کنیم.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این مراسم گفت: تمام 
طرح های شــهری اصفهان در ســال ۱۴۰۱ زمان بندی مشخص و 

روشن دارد.
محمد نورصالحی خاطرنشان کرد: این شیوه نشان می دهد با برنامه 

فعالیت می کنیم و از ســویی در بین مجموعه تحرک و پویایی ایجاد 
می شود.این مراسم با اجرای مانور نیروهای امداد و نجات و ادای احترام 
آتش نشانان به شهید »عزیزاهلل اکبری« از نیروهای سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در ایستگاه تازه احداث شده شماره 

۱۹ همراه بود.
همچنین ورزشکاران منطقه ۹ شــهرداری اصفهان در آیین افتتاح 
ورزشگاه روباز بهشت با قرار دادن شاخه های گل در کنار عکس شهدای 
ورزشکار منطقه و مرحوم »محمود یاوری« پیشکسوت فوتبال ایران، 
ادای احترام کردند و سوت آغاز بازی دوستانه بین دو تیم محلی در این 

ورزشگاه به صدا درآمد.
کالنشهر اصفهان حدود ۲ میلیون نفر جمعیت و ۱۵ منطقه شهرداری 

دارد.
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شهردار اصفهان خبر داد:

افتتاح ۴۴ طرح 
عمرانی و فرهنگی

 در شهر

اولین دوره مسابقات المپیاد خانه های 
ورزش روســتا قهرمانــی کشــور در 
رشــته های تنیس روی میــز، دارت، 
شطرنج، فوتبال دستی و طناب زنی به 

میزبانی اصفهان آغاز شد.
رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای 
بومی محلی اصفهان در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشت: این مسابقات در ۲ بخش 
آقایان و خانم ها با حضور ورزشکاران ۱۰ 
استان در قالب ۲۰ تیم در حال برگزاری 
است که ورزشکاران در پنج رشته با هم 

به رقابت می پردازند.
مهدی اســدی با بیان اینکــه ۲ تیم از 
استان اصفهان در این مسابقات حضور 
دارند ادامه داد: تیم هایی از استان های 
قم، اردبیل، زنجان، خراســان رضوی، 
کهگیلویه و بویر احمد در این مسابقات 

حضور دارند.
وی افزود: مرحله شهرستانی، استانی و 
منطقه ای این مسابقات پیش از این در 
مناطق ششگانه کشــوری برگزار شده 
است و در زمان حاضر مسابقات ملی یا 
کشوری آن در اصفهان در حال برگزاری 

است.
رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای 
بومی محلی اصفهان خاطرنشان کرد: 
۱۴ نفر از هر استان شامل هفت ورزشکار 
مرد و هفت ورزشکار زن در این مسابقات 
حضور دارند که بصورت مجزا با هم رقابت 
می کنند که مسابقات آقایان در اردوگاه 
کشوری شهید بهشــتی باغ ابریشم و 
مســابقات بانوان در مجموعه ورزشی 

پیروزی اصفهان در حال برگزاری است.
وی بیان کرد: این مســابقات یک روزه 
است و قهرمانان سال آینده به لیگ برتر 
خانه های ورزش روستا راه پیدا خواهند 

کرد.
اسدی گفت: مسابقات خانه های ورزش 
روستایی بصورت شهرستانی، استانی، 
منطقه ای و کشوری برگزار می شود و در 
قالب لیگ قهرمانان این مسابقات در سال 
۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ به بازی های بومی محلی 
جهانی در قرقیزستان راه پیدا خواهند 
کرد.وی یادآور شد: قهرمانان مسابقات 
ورزش هایی همچون شــطرنج، تنیس 
روی میز و فوتبال دســتی و طناب زنی 
به لیگ های زیرگروه کشــوری راه پیدا 

خواهند کرد.
رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای 
بومی محلی اصفهان اضافه کرد: مسووالن 
کشوری از جمله رییس و دبیر فدراسیون 
ورزش روســتایی و بازی هــای بومی و 
محلی از نزدیک بر برگزاری این مسابقات 
نظارت دارند.وی افزود: سیاست اصلی 
ما از ابتدای راه اندازی خانه های ورزش 
روســتایی و راه اندازی این مسابقات در 
راستای تشــویق و احیای این ورزش ها 
در روستاها بود. تاکنون افزون بر ۲ هزار 
و ۴۰۰ بــازی بومی محلی در کشــور 
شناسایی شد. اســتان اصفهان بیش از 
۳۷۵ هزار ورزشکار سازمان یافته و یک 

هزار و ۷۰۰ باشگاه ورزشی دارد.

رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی 
اصفهان خبر داد:

میزبانی اصفهان از المپیاد 
خانه های ورزش روستا 

قهرمانی کشور

رمـزارز
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یک اســتاد اقتصاد گفت: دولت با ســرمایه گذاری در 
زیرساخت ها باید کشــور را از مخصمه سرمایه گذاری 
بیرون آورد و اگر توافقی صــورت گرفت و منابع ارزی 
به کشور اضافه شود باید صرف سرمایه گذاری شود، نه 

صرف منابع جاری مملکت.
مسعود نیلی در سمینار آینده اقتصاد ایران و چالش های 
تاالب گاوخونی در مسیر بی بازگشت سرمایه گذاری در 
سال ۱۴۰۱ که از ســوی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 
شــد، با بیان اینکه عوامل متعددی در شکل دادن به 
آینده نقش دارند و من در این ســمینار تنها موضوع 
سرمایه گذاری را انتخاب کرده ام، اظهار کرد: برآیند آنچه 
در اقتصادی در جهت مثبت و ســازنده اتفاق می افتد، 

رشد اقتصادی است.
وی تصریح کرد: البته رشد اقتصادی باید در یک دوره 
طوالنی مدت اتفاق افتد تا در جهت رفاه مردم حرکت 
کند و به نوعی هر هدف که بــرای رفاه مردم مدنظر ما 
است، همچون بهبود فقر و ... منوط به رشد اقتصادی 

است.
به گزارش ایسنا، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت 
و اقتصاد دانشگاه صنعتی شــریف با بیان اینکه رشد 
اقتصادی یک پدیده طوالنی مدت اســت، گفت: رشد 
اقتصادی به رشد بهره وری و عوامل تولید برمی گردد که 
رشد عوامل تولید نیز موجب رشد موجودی سرمایه و 

رشد نیروی کار می شود.
وی تاکید کرد: اگر رشد ناشی از سرمایه گذاری باشد، 
رشد پایدار نیست، اما رشد حاصل از تکنولوژی، رشد 
پایدار است و در کشورهای پیشرفته معموالً منبع رشد 

بررسی می شود.
نیلی با بیان اینکه متاسفانه در اقتصادی ایران نیروی 
کار هیچ گاه عامل رشد نبوده است و از سوی دیگر عامل 
بهره وری نیز در رشد اقتصادی ما نقش نداشته است، 
اظهار کرد: آنچه موتور رشد در اقتصاد ایران طی سالیان 

گذشته بوده، سرمایه گذاری است.
وی با توضیح این موضوع گفت: در اقتصاد متغیری به 
نام موجودی سرمایه که مثل ساختمان و خط تولید یک 
کارخانه وجود دارد، بنابراین اگر مقدار سرمایه گذاری 
ما از استهالک سرمایه کمتر باشد، موجودی سرمایه 
گذاری ما کمتر می شــود، اما اگر ســرمایه گذاری از 

استهالک بیشتر باشد، این موجب رشد خواهد شد.
این اقتصــاددان با بیــان اینکه یکی از دالیل رشــد 
اقتصاد ایران در دهه چهل شمســی مربوط به رشــد 
سرمایه گذاری بوده است، افزود: متوسط رشد موجودی 
سرمایه ایران طی ۲۰ سال از سال دهه ۷۰ تا ۹۰ ۳.۸ 
درصد بوده اســت، اما با وجودی که در این ســال ها 
موجودی سرمایه اقتصاد ایران زیاد شده، اما همچنان 
رشد اقتصادی ایران حدود ۳.۸ درصد باقی مانده است.

وی با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری ایران تا قبل از دهه 
۹۰ حدود ۶.۲ درصد بود، اما در دهه ۹۰ شمسی رشد 

سرمایه گذاری کشور به منهای ۶.۸ درصد کاهش یافت 
و مقدار سرمایه گذاری در کشور سیر نزولی داشت.

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شریف تصریح کرد: در دهه ۹۰ رشد موجودی 
سرمایه ایران نزولی شده است و بین سال های ۹۷ و ۹۸ 
این عدد از صفر پایین تر آمده و رشد منفی شده است، 
به این معنا که میزان سرمایه گذاری از میزان استهالک 

کمتر بوده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه از ۱۳۹۲ به بعد رشد ماشین 
آالت در اقتصاد ایران به پایین رســیده و به جای وارد 
کردن ماشین آالت جدید، ماشــین آالت فرسوده تر 
شده اند و از سوی دیگر موجودی سرمایه ساختمان ها 
از ماشین آالت بیشتر شده اســت که به طور قطع این 

ترکیب نمی تواند موجب رشد اقتصادی شود.
نیلی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در ایران در بخش 
نفت و گاز، بخش صنعت، مستقالت و در بخش خدمات 
و کشاورزی است، اظهار کرد: اگرچه بخش نفت و گاز در 
اقتصاد ایران بسیار مهم و پربازده است، اما از سال ۸۸ 
به بعد رشد موجودی سرمایه نفت و گاز در اقتصاد ایران 

کاهش و نقش آن کمرنگ شده است.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر رشد موجودی صنعت از 
سال ۹۱ منفی شده اســت که نشان می دهد ظرفیت 
صنعت در اقتصاد ایران کاهش یافته است و همچنین 
رشد کشــاورزی منفی شده اســت، البته رشد بخش 

خدمات هنوز منفی نشده است.
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شریف با اشاره به اینکه در سال های دهه ۹۰ 
رشد اقتصادی کشور ۱.۵ درصد بوده است، تاکید کرد: 
با این شرایط اگر اینکه می گوییم دهه ۹۰، دهه از دست 
رفته است با تداوم این شرایط اگر فکر و چاره ای نکنیم، 

دهه بعدی شرایط بدتر خواهد بود.
وی با طرح این ســؤال که آیا این مسیر مختوم است و 
یا امکان تغییر در مســیر در اقتصاد ایران وجود دارد؟ 
پاســخ داد: با تغییراتی می توان از مخمصه رشد خارج 
شویم، متاســفانه امروز ما گرفتار شرایطی هستیم که 
ما را به سمت فقیر شــدن می برد و تا زمانی که عامل 
سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تغییر نکند، به طور قطع 

تا ۱۰ سال آینده شرایط نامناسب تری خواهیم داشت.
نیلی تصریح کرد: رشد موجودی ســرمایه در اقتصاد 
منفی است و این موجب رشد منفی اقتصاد شده است.

وی با طرح دو سناریو رشد ۲ درصد و ۴ درصدی برای 
اقتصاد ایران تا سال ۱۴۱۰ و اینکه برای رسیدن به هر 
یک به چند درصد سرمایه گذاری نیاز داریم، گفت: اگر 
بخواهیم طی یک دهه به ۴ درصد رشــد دست یابیم 
نیازمند باالی ۱۲ درصد سرمایه گذاری و برای رسیدن 
به رشــد ۲ درصدی به باالی ۷ درصد رشــد سرمایه 
گذاری نیاز داریم که البته رسیدن به این اعداد سخت 
است، اما برای فرار از این مسیر مختوم باید از این فضا 

خالص شویم.
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شریف گفت: متاسفانه در اقتصاد ایران کیفیت 

و کمیت سرمایه گذاری کاهش یافته است.
وی گفت: برای رها شدن از این شرایط اگر صادرات نفت 
در ایران بیشتر از یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد و 
درآمد حاصل از آن که بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دالر منابع 
ارزی جدید است را به اقتصاد کشور تزریق کنیم باید در 

مواجه با این عدد تصمیم درستی بگیریم.
نیلی توضیــح داد: مثاًل در یک تصمیــم اگر به دلیل 
فشارهای اقتصادی به مردم طی این سال ها، این عدد 
بین مردم و به نوعی در سیاست مصرفی توزیع شود، این 
موجب رشد نخواهد شــد، اما اگر در تصمیمی همین 
عدد را ماشین آالت مورد نیاز کشــور سرمایه گذاری 
کنیم، ساختار موجودی ســرمایه در کشور را افزایش 
خواهد یافت و به نوعی قدرت موجودی سرمایه کشور 

افزایش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه نباید ایــن درآمدها را در بودجه 
جاری کشور هزینه کنیم، گفت: دولت با سرمایه گذاری 
در زیرساخت ها باید کشور را از مخصمه سرمایه گذاری 
بیرون آورد و اگر توافقی صورت گرفت و منابع ارزی به 
کشور اضافه شود، باید صرف ســرمایه گذاری شود نه 

صرف منابع جاری مملکت.
این اقتصاددان اضافه کرد: نکته دوم اینکه برای احیای 
رشد در اقتصاد کشور و رشد منابع سرمایه گذاری، به 
میزان یک میلیون بشکه به ظرفیت صادرات اضافه کنیم 
و این هدف قابل تحقق است و اگر این دو اتفاق بیفتد 
می توان با افزایش رشد ۱۲ درصدی سرمایه گذاری به 

رشد اقتصادی ۴ درصد طی یک دهه برسیم.
وی البته با اعتقاد بر اینکه برای افزایش رشد نیازمند 
افزایش بهــره وری هســتیم، تصریح کــرد: از محل 
صرفه جویی انرژی می توانیم طی ۱۰ سال به ۲ درصد 

رشد اقتصادی دست یابیم.
به اعتقاد نیلی، اقتصاد ایران با دشواری و تغییرات زیاد 
می تواند به سمت رشد شاید ۵ درصدی طی یک دهه 
دست یابد. البته موانع تغییرات بزرگ در اقتصاد ایران 

نخست فساد، دوم جهل و سوم ضعف است.
وی تاکید کرد: اقتصاد ایران به انــدازه کافی در جای 
خطیر قرار گرفته و نیازمند آمادگی بزرگ برای ایجاد 

تغییرات است.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه بی ثباتی اقتصاد کالن، 
مضرترین عامل برای ســرمایه گذاری اســت، گفت: 
مدیریت اقتصاد کالن باید ثبات ایجاد کند و به طور قطع 

با تورم باال نمی توان به رشد اقتصادی برسیم.
وی افزود: وقتی تورم باال مــی رود مداخالت دولت در 
قیمت گذاری خــود به عنوان پدیــده و عامل تخریب 
سرمایه گذاری می شــود، بنابراین اکنون مقدمه رشد 

اقتصادی کاهش تورم است.

سمینار آینده اقتصاد ایران و چالش های تاالب گاوخونی در مسیر بی بازگشت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ برگزار شد:

چطور طی یک دهه به رشد ۲ یا ۴ درصد برسیم؟
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور:

 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محلی 
برای رشد و توسعه است

حمید احمدوند:   مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور محلی برای رشد 

و توسعه کشور است که با مدیریت جدید ان شاءاهلل به ریل اصلی خود باز می گردد.
حسن خانلری با اشاره به اینکه مهم ترین وظیفه این شورا رفع موانع در راستای رشد 
و توسعه همه جانبه و ارتقای وضعیت موجود مناطق آزاد طبق ماده ۶۵ قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر اعمال مدیریت واحد و یکپارچه در اداره مناطق 
آزاد و رشد مناسب و متوازن آن هاست، بیان کرد: یکی از وظایف اصلی این دبیرخانه 
ایجاد زمینه مناسب برای اجرای این ماده قانونی است تا بر اساس آن مدیران مناطق 
آزاد با اختیار تام و به عنوان باالترین مقام منطقه به نمایندگی از دولت بتوانند با ایجاد 
فرصت های اقتصادی، توســعه ای، تولیدی و صادراتی در چارچوب های قانونی ایفای 

نقش کنند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور افزود: بخش دیگری از فعالیت های این شورا معطوف به تسهیل شرایط موجود 
برای اجرای فعالیت ها و تحقــق طرح ها و برنامه های موجــود در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی اســت. برای اجرایی شــدن این اهداف، شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی از تمامی ظرفیت های خود استفاده می کند.
خانلری عمده مشکالت شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را اجرایی 
نشدن کامل ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور برشمرد و تصریح کرد: 
»عدم اجرای این مهم موجب خلق ناهماهنگی هایی در بعضی از مناطق آزاد شده است 
و عالوه بر آن یکی دیگر از موانع و مشکالت این مناطق، تصویب لوایح و طرح های ضد 
تولید طی سال های گذشته بوده که یکی از مصادیق آن الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
بوده که به عنوان یک پایه مالیاتی جدید برای دولت وقت در الیحه بودجه ۱۳۹۹ کشور 
مطرح و متاسفانه تصویب شــده که به اعتقاد متخصصان یکی از عوامل ضد تولید و 

توسعه در مناطق است.
او با بیان اینکه میراث اقتصادی مساعدی را از دولت قبل به ارث نبرده ایم، ادامه داد: 
هر چند تمامی تیم دولت در بخش های مختلف با تمام قوا و ظرفیت در حال فعالیت 
هستند تا بتوانند بخشــی از مشکالت اقتصادی، زیرســاختی، توسعه ای و در نهایت 
معیشتی مردم را برطرف کند، اما با این حال از آنجایی که این مشکالت یک شبه ایجاد 

نشده اند، بی شک نمی تواند به طور معجزه آسا و یک شبه برطرف شوند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور انگیزه تیم اقتصادی دولت در جهت اصالح شرایط را قوی دانست و اظهار کرد: 
طبق آنچه مورد نظر دولت سیزدهم است، این مشکالت که بخشی از آن ها را وامدار 
تصمیمات و اقدامات نادرست دولت قبلی است، باید با کمترین فشار بر معیشت مردم 
و استفاده حداکثری از ظرفیت داخلی مجموعه ها با کمترین نیاز به خلق منابع مالی 

جدید داخلی و تالش برای جذب سرمایه گذاری خارجی، حل و فصل شود.
به گفته خانلری یکی از اقداماتی که شــورای عالی مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی در 
راســتای تحقق این هدف انجام داده، فــروش اموال مازاد و بال اســتفاده و ویالهای 
الکچری نهاد ریاست جمهوری در قشم و تزریق درآمد حاصل از آن به پروژه پل اتصال 
بندرعباس به بندر الفت در قشم بوده اســت. این اقدام در شرایطی انجام می شود که 
معیشت مردم به ویژه در استان هرمزگان با چالش روبه رو است و دولت بجای اینکه در 
چنین شرایطی از منابع مشخص بودجه ای استفاده کند، با خلق یک منبع مالی جدید 
از محلی که وجود آن ضرورت نداشت )ویالهای ریاست جمهوری( بخشی از این نیاز 

مالی را تأمین می کند.
براساس اظهارات مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور، اطالع رســانی در هر زمینه از فعالیت های دولت موجب 
ایجاد و نشر امید در فضای عمومی کشور است و هرگونه حاشیه سازی در این بخش، 

بی شک امید مردم را نشانه می گیرد و قطعاً به ضرر منافع ملی است.
او در پاسخ به حواشــی اخیر پیرامون فعالیت این شورا، تصریح کرد: چنین اظهاراتی 
از اساس کاماًل کذب است و مؤکدا تکذیب می شــود. در حالی که تیم دولت در حال 
تسریع رفع موانع موجود و حل مشکالت است، به نظر می رسد برخی هنوز در حال و 
هوای انتخاباتی جا مانده اند و نمی دانند که اکنــون دوره کار و تالش و خدمت بوده و 
همه مسئوالن با تمام قوا در حال تالش برای بهبود وضعیت کشور هستند تا بتوانند 

مشکالت معیشتی مردم را کاسته و مدیریت کنند.
خانلری در ادامه افزود: هر کدام از بخش های دولت بــرای تحقق این اهداف در حال 
رفتن سفرهای اســتانی و.. هستند و نمی توان این دســت فعالیت ها را به نام فعالیت 
انتخاباتی عنوان کرد، مگر اینکه هدف غیرصادقانه ای در طرح چنین موضوعات کذبی 

وجود داشته باشد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور گفت: اگر از تمام ظرفیتی که در قانون برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیده 
شده، بهره برداری شود، بی شک، منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی کل کشور می شود.

 گفت و گو
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 ایـران

رئیــس اتحادیه صنــف میوه و ســبزی فروش 
شهرســتان اصفهان با اشــاره به اینکه کمبودی 
برای تأمین میوه شب عید نداریم، گفت: میوه های 
تنظیم بازار و دولتی از ۲۵ اســفندماه به بعد در 

سطح شهر توزیع خواهد شد.
نوروزعلی اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به وضعیت بازار میوه در آستانه نوروز، اظهار کرد: 
فعاًل بار فراوان در بازار موجود است، البته اکنون 

خرید میوه برای شب عید اندکی زود است.
وی با بیــان اینکه اکنــون خرید میوه توســط 
مردم بــرای مصرف روزانه شــان اســت، گفت: 

برنامه ریزی های الزم برای ورود میوه های تنظیم 
بازار برای شب عید شده اســت، البته هنوز نرخ 

سیب و پرتقال دولتی مشخص نیست.
رئیــس اتحادیه صنــف میوه و ســبزی فروش 
شهرســتان اصفهان افزود: میوه های تنظیم بازار 
و دولتی از ۲۵ اســفندماه به بعد در ســطح شهر 

توزیع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اصاًل کمبود میوه و مرکبات 
نداریم، گفت: البته امسال کیفیت سیب آنچنان 
مناسب نیست و بخشی از ســیب های سمیرم به 

دلیل شرایط آب و هوا از بین رفت.

اسماعیلی با اشاره به اینکه با ورود میوه های دولتی 
به بازار، قیمت پرتقال و ســیب شب عید اندکی 
کاهش می یابد، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت 
انواع پرتقال بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، سیب بین 
۱۰ تا ۱۸ هزار تومان، نارنگی تخم پاکستانی بین 
۲۰ تا ۲۵ هزار تومان، کیــوی بین ۱۶ تا ۲۵ هزار 
تومان، موز خارجی از ۳۳ تا ۳۷ هزار تومان و موز 
هندی بین ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان است، همچنین 
سبزی و صیفی جات به میزان کافی در بازار موجود 
است. وی گفت: در حال حاضر خرید میوه مردم 
بسیار کم اســت، با این وجود پیش بینی می شود 
برای شــب عید خرید میوه مردم بهتــر از نوروز 
گذشته باشد و کمبودی برای تأمین تقاضای میوه 

در آستانه شب عید نداریم.

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش اصفهان:

میوه های تنظیم بازار از ۲۵ اسفندماه توزیع می شود
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رئیس پژوهشــکده آال دانشگاه 
اصفهان از برگــزاری پنجاهمین 
نشست تخصصی خیرماندگار با 
موضوع »بایسته های خیریه ها در 

عرصه محیط زیست« خبر داد.
محمدصالح طیب نیا در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: موضوع این 
نشست که از سلسله نشست های 
َخِیر ماندگار است، به محیط زیست 
و جایگاه خیریــه و وقف در بهبود 
وضعیت محیط زیست اختصاص 

دارد.
وی افــزود: در این نشســت که 
به صــورت مجازی بــا همکاری 
پژوهشکده های آال و محیط زیست 
دانشگاه اصفهان برگزار می شود، 
موضوعاتی همچون »بایسته های 
خیریه هــا در عرصه های محیط 
زیســت«، »آلودگــی هــوا«، 
»پسماندهای پزشکی صنعتی و 
شهری«، »وضعیت منابع استان 
اصفهان« و »کنترل آلودگی آب 
و بازیافت پساب« توسط اساتید و 
پژوهشگران برتر این حوزه مورد 

بررسی قرار می گیرد.
رئیس پژوهشــکده آال دانشگاه 
اصفهان با بیان اینکه پژوهشکده 
آال با حوزه تخصصی مطالعات نوین 
وقف و امور خیریه، تنها پژوهشکده 
رسمی کشور است از سال ۹۵ در 
دانشگاه اصفهان آغاز به کار کرده 
به فعالیت های این پژوهشکده که 
به مطالعات نوین وقف و امر خیر 
می پردازد، اشاره و تصریح کرد: این 
پژوهشکده در زمینه تولید دانش 
امر خیر، فرهنگ ســازی و ترویج 
نیکوکاری و اصالح و بهینه سازی 
روش های مدیریت فعال اســت و 
هرماه نشست علمی با موضوعات 
مرتبط با امر خیر برگزار می شود 
کــه ۲۳ اســفندماه پنجاهمین 
نشست به موضوع محیط زیست 

اختصاص دارد.
طیب نیا تصریح کرد: در دو دهه 
اخیر حوزه هــای فعالیت خیرین 
در سطح جهانی تغییر کرده است. 
در گذشته مسئله خیر بیشتر در 
حوزه های معیشــتی و سالمت 
تمرکز داشت و هدف مددجویی 
به افراد نیازمند بود، اما در سال های 
اخیر تغییر رویکردی مانند تولید 
دانــش، پژوهــش، کارآفرینی و 
پیگیری موضوعات محیط زیست 
در این عرصه از اهمیت بیشتری 

برخوردار شده است.
وی مخاطبان این برنامه را فعاالن 
عرصه امر خیر و کارشناسان این 
حــوزه و پژوهشــگران و فعاالن 
عرصه محیط زیست دانست که 
بتوانند با برقراری تعامل دو طرفه 
عاملی برای بهبود معضالت زیست 

محیطی شوند.
به گفته طیب نیا در ســال های 
اخیر، محیط زیســت مورد توجه 
خیریه ها قرار گرفته و در کشــور، 
ســازمان های مردم نهاد بسیاری 
در ایــن بحــث ورود کرده اند، اما 
مشارکت خیران کم بوده که امید 
است در این نشســت ها بتوانیم 
زمینه ورود خیران به این عرصه را 
بیشتر فراهم کنیم. وی خاطرنشان 
کرد: پنجاهمین نشست تخصصی 
خیرماندگار با موضوع »بایسته های 
خیریه ها در عرصه محیط زیست« 
به صورت مجازی دوشــنبه، ۲۳ 
اســفندماه ســاعت ۱۰ تا ۱۲ در 
https://www.aparat. آدرس
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ارائه می شود.

هماهنگ کننده طرح حفاظت از تاالب های ایران:

مدیریت زیست بومی و یکپارچه تاالب گاوخونی اصفهان ضروری است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: نیروگاه 
برق آبی سد زاینده رود در مدار تولید قرار گرفت.محمود چیتیان با اشاره به 
ذخیره ۱۵ درصدی آب در مخزن سد زاینده رود، اظهار کرد: نیروگاه برق آبی 
سد زاینده رود از صبح هجدهم اســفندماه با توجه به افزایش دبی ورودی، 
افزایش حجم و ارتفاع آب سد، با توان نامی ۵۵ مگاوات ساعت در مدار تولید 
قرار گرفت.وی افزود: حجم ذخیره آب در مخزن سد زاینده رود، ۱۸۰ میلیون 
مترمکعب و متوسط آب ورودی ۶۱ و خروجی سد ۱۲ مترمکعب بر ثانیه است.

به گزارش ایسنا، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با 
اشاره به بارش ها در چلگرد که سرچشمه زاینده رود است، گفت: تا چهارشنبه 

۹۵۷ میلی متر بارش گزارش شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

نیروگاه برق آبی سد زاینده رود در مدار قرار گرفت

خبر روز
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نشستی برای معرفی مباحث نوین 
خیریه برگزار شد:

بررسی بایسته های خیریه 
در عرصه محیط زیست

هماهنگ کننده طرح حفاظت از تاالب های 
ایران گفت: مدیریت زیست بومی و یکپارچه 
تاالب بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان 
برای تقویت کارکرد گردشگری و طبیعی 

این منطقه ضروری است.
یوســفعلی احمدی، در گفت و گــو با ایرنا 
افزود: مدیریت زیســت بومی، رویکردی 
مشــورتی و غیر متمرکز است که فرایندی 
از پایین به بــاال را طی می کنــد و در آن 
برنامه های الزم بــرای حفاظت و مدیریت 
تاالب ها توسط دســت اندرکاران در سطح 
محلی و استانی جمع آوری می شوند و پس 

از تأیید به مرحله اجرا می رسند.
به گفته وی، طرح حفاظــت از تاالب های 
ایران مأمــور اســتقرار ایــن رویکرد در 
تاالب هــای نمونــه آزمایشــی )پایلوت( 
ارومیه، شادگان و پریشان شد که در مرحله 
اول، خروجی اســتقرار این رویکرد، تولید 
برنامه های مدیریت جامع زیست بومی برای 

این سه تاالب بود.
هماهنــگ کننــده طــرح حفاظــت از 
تاالب های ایران افزود: این برنامه ها توسط 
دســت اندرکاران در ســطح حوضه آبریز 
تهیه می شود و ریاســت کمیته اجرایی یا 
بین بخشــی آن بر عهده استاندار در سطح 
استان و فرماندار در سطح شهرستان است.

به گفته وی در فرآیند مدیریت زیست بومی 
تــاالب، موضوعات مربوط بــه تاالب برای 
نمایندگان نهادهای دولتی، ســازمان های 
مردم نهاد و جوامع محلی، حساس ســازی 
شده و آنها از ارزش ها و کارکردهای تاالب 
آگاه می شوند و به دنبال حفاظت مشارکتی 
از تاالب برای بهره برداری خرمندانه از آن 

هستند.
وی افزود: اســتقرار مدیریت زیست بومی 
یکپارچه حوضه تاالب بین المللی گاوخونی 
برای تحقق اهداف توسعه پایدار مبتنی بر 
احیا، ضروری است و باید با هدف حفاظت 
و بهره برداری پایدار با مشارکت مؤثر همه 
افراد مرتبط با آن به ویژه جوامع محلی اقدام 

و برنامه ریزی شود.

احمدی به ماهیت و چشم انداز قابل انتظار از 
ظرفیت تاالب گاوخونی اشاره و اضافه کرد: 
تاالب بین المللی گاوخونی به عنوان میراث 
ملی و امانتی فرا نسلی، باید یک زیست بوم 
پایدار با جریان آب سالم، کافی و مستمر از 
ســراب تا پایاب زاینده رود و تنوع زیستی 
غنی با مردم شــاد و بهره مند از مواهب و 

کوشا در حفاظت آن باشد.
وی افزود: توســعه ناپایدار، الگوی ناپایدار 
معیشــت و فقدان رویکردهای جامع نگر 
در مدیریت حوضه آبریز تاالب ها، مدیریت 
نامناسب منابع آب و رقابت تاالب ها با سایر 
کاربری ها برای بهــره برداری از منابع آبی، 
تغییرات اقلیمی، خشکسالی های پیاپی و 
فقدان برنامه سازگاری با تغییرات اقلیمی 
و مدیریت نامناسب ریســک خشکسالی، 
تغییرات کاربری اراضی در ســطح حوضه 

آبریز، حاشــیه و درون تاالب هــا، تخلیه 
فاضالب های شهری، صنعتی و کشاورزی 
بدون تصفیه مناســب، باال بــودن میزان 
رســوب جریان آب های ســطحی، ورود 
گونه های غیربومی یا مهاجم و از بین رفتن 
گونه های بومــی از مهمترین مشــکالت 

تاالب ها است.
وی به روند تحــول رویکردهای حفاظتی 
تاالب ها در چند دهه گذشــته اشاره کرد و 
گفت: ابتدا اعتقاد بر ایــن بود که نیازی به 
حفاظت از تاالب ها نیســت و توسعه باید 
اولویت باشد، در سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ 
این دیدگاه تغییر کرد و اعتقاد بر این شــد 
که باید جلوی توسعه را گرفت و تنها تاالب 
را حفاظت کرد اما در ســال های ۱۹۷۰ تا 
۱۹۸۰ به این نتیجه رسیدند که باید تعادل 
توسعه و حفاظت با هم صورت گیرد یعنی 

توسعه و حفاظت در کنار هم پیش روند که 
به خلق مدیریت زیست بومی منجر شد.

   تأمین نیاز آبی تاالب ها در برنامه ریزی ها 
لحاظ شود

هماهنگ کننده طرح حفاظت از تاالب های 
ایران افزایش تعداد و تنوع مصرف کنندگان 
و بهره برداران، روند رو به رشــد استفاده 
از منابــع در کنــار تقاضاهــای جدیــد، 
فناوری های نوین و مناقشــه بین مصرف 
کننــدگان و تخریب منابــع طبیعی را از 
جمله مهمترین مشکالت تاالب های کشور 

و استان اصفهان دانست.
احمدی افــزود: گاهی بــرای منابع آب و 
رقابت بین کاربری های مختلف جهت بهره 
برداری از منابع آبی محدودیت های شدید 
اعمال می شود در حالی که تأمین نیاز آبی 

تاالب ها در اولویت در نظر گرفته نمی شود 
همچنین برنامه ریزی بلند مدت منابع آب 
بدون در نظر گرفتن نیاز آبی تاالب هاست.

احمدی افزود: تغییرات کاربری اراضی در 
سطح حوضه آبریز و حاشیه تاالب ها، تخلیه 
فاضالب شهری، صنعتی و کشاورزی بدون 
تصفیه مناســب و باال بودن میزان رسوب 
جریان آب های سطحی و خشکسالی های 
پیاپی محدودیت آب تاالب ها را تشــدید 

می کند.
وی با بیان اینکه اگر تاالب ها حفظ شــوند 
به شــهروندان امکان تفرج و دسترسی به 
انواع گیاهان و حیــات وحش را می دهند، 
افزود: تولید مثل بسیاری از انواع ماهی ها 
در تاالب هــا آنها را به مناطــق پرطرفدار 

تبدیل می کند.
به گفته وی، خاک غنی از گیاهان فراوان در 

تاالب ها مانند فیلترهای تصفیه آب، جاذب 
برخی مواد ســمی مضــر، آفت کش های 
کشــاورزی و فاضالب صنعتی هســتند، 
همچنین تاالب ها به دلیل وجود ســطوح 
باالی آب و گیاهان فــراوان هوا را مرطوب 
و به طور طبیعی هوای مناطــق اطراف را 

خنک می کنند.
احمدی با بیــان اینکه تاالب ها ســاالنه 
معادل ۴.۹ میلیــارد دالر ارزش خدماتی 
برای کشــورمان ایجاد می کنند، افزود: در 
ایران هزینه خسارت های ناشی از تخریب 
تاالب ها برابر با ۳۵۰ میلیون دالر بوده در 
حالیکه ارزش زیستی )اکولوژیک( تاالب ها 
۱۰ برابر جنگل ها و زمین های زراعی است 
و گاهی معیشت بســیاری از خانواده ها به 

تاالب ها بستگی دارد.
به گزارش ایرنا، تاالب بین المللی گاوخونی 
در شــرق اصفهــان یکــی از بزرگترین 
و مهمتریــن تاالب های ایران محســوب 
می شــود و در طول تاریخ عالوه بر ایجاد 
فضای فرحبخش در شرق اصفهان، مامن 
پرندگان مهاجــر و جانوران آبــی و منبع 
درآمد و آسایش ساکنان این منطقه بوده 

است.
این تاالب که در منطقه ای به وسعت ۴۷۶ 
کیلومتر مربــع در ۱۶۷ کیلومتری جنوب 
شــرق اصفهان در کنار شــهر ورزنه و در 
مجاورت تپه های شــنی قرار دارد در یک 
دهه گذشــته در مدت کوتاهی آب در آن 

جریان داشت.
برداشت بی رویه و غیرقانونی در باالدست، 
کاهــش آب ورودی، تغییــر اقلیــم و 
خشکســالی و تأمین نشــدن حقابه های 
طبیعــی از چالش هایی عنوان می شــود 
که حیات این تاالب را بــه خطر انداخته و 
به گفته مســووالن و کارشناسان محیط 
زیســت، ادامه این رونــد می تواند تاالب 
گاوخونی را بــه کانون تولید گــرد و غبار 
تبدیل کند و تا شعاع زیادی را تحت تأثیر 
قرار دهد بنابراین تأمین حقابه آن ضروری 

است.

اعظم محمدی: بیش از یک میلیون و ۴00 هزار نفر از جمعیت ۵ میلیون 
نفری اســتان اصفهان تحت پوشش بیمه سالمت هســتند و از ۳۵00 
مرکز تشخیص درمانی طرف قرار داد، خدمات پزشکی خود را دریافت 
می کنند. این گستردگی خدمات سبب شــد با مدیر کل بیمه سالمت 
استان اصفهان گفت و گو کنیم. دکتر محمد حسین صفاری در این گفت 
و گو از کمبود اعتبارات و افزودن تعهدات جدید برای سال آینده، ابراز 
نگرانی کرد و گفت: کمبود اعتبارات و افزودن تعهدات جدید به سازمان 
بیمه سالمت امکان خلل در خدمت رســانی مطلوب به بیمه شدگان 

سازمان را در پی خواهد داشت.

 تعداد بیمه شدگان بیمه سالمت استان را با تفکیک آمار بگویید؟
از ۵ میلیون نفر جمعیت استان بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در پنج صندوق تحت 
پوشش بیمه سالمت هستند. این تعداد شــامل صندوق کارمندان دولت ۳۵۰ هزار نفر، 
روستائیان عشایر و شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت ۵۵۰ هزار نفر، سالمت همگانی 
۳۳۰ هزار نفر، سایر اقشــار ۱۳۰ هزار نفر و بیمه ایرانیان ۲۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه 
سالمت هستند که از ۳۵۰۰ مرکز تشخیص درمانی طرف قرار داد، خدمات پزشکی خود 

را دریافت می کنند. 
البته باید گفت نزدیک به ۸۵ درصد از این بیمه شدگان به صورت رایگان بیمه نامه دریافت 
نموده اند و نیمی از جمعیت تحت پوشش بیمه ســالمت از طریق پزشک خانواده و نظام 

ارجاع از خدمات استفاده می کنند.

خدمات ارائه شده بیمه سالمت استان در سه بخش پایه، تخصصی و فوق 
تخصص را شرح دهید؟

 بخش زیادی از خدمات پایه، تخصصی و فوق تخصصی بر اســاس دستورالعمل شورای 
عالی بیمه کشور در تعهد سازمان های بیمه گر پایه قرار دارد. همچنین از ابتدای امسال 
بر اساس منویات رهبری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خدمات ناباروری و 

توانبخشی به تعهدات سازمان بیمه سالمت افزوده شده است. الزم به ذکر است تعدادی از 
خدمات از جمله اعمال جراحی زیبایی، لیزیک، تست های غربالگری و.... با توجه به ابالغ 

شورای عالی بیمه در تعهد هیچ کدام از سازمان های بیمه گر نمی باشد.

آیا بیمه سالمت استان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بدهی 
معوقه دارد؟ در صورت تأیید عنوان کنید؟

طبق قانون جهت پذیرش و رسیدگی به اسناد مراکز درمانی، فاصله زمانی دوماه در نظر 
گرفته می شود، در حال حاضر با پیگیری صورت گرفته و با هدف افزایش رضایتمندی و 
ایجاد مشوق های الزم مطالبات دانشگاه علوم پزشکی، بیش از نیمی از مطالبات دانشگاه 
در آبان ماه سال جاری پرداخت شده و اسناد ماه های بعد نیز در حال بررسی و اقدام جهت 
پرداخت می باشد، شــایان ذکر است در طرح نســخه الکترونیک مطالبات مراکز بخش 
خصوصی در چهار بازه زمانی به صورت به روز پرداخت می شــود. همچنین پرداختی به 
بیمارستان های بخش خصوصی در هفته آینده تا پایان آذرماه و بخشی از دی ماه تسویه 
خواهد شد که امید است با پیگیری ها و تخصیص اعتبارات الزم، شاهد تداوم روند پرداخت 

مطالبات مراکز طرف قرار داد باشیم.

مهم ترین مشکالت بیمه سالمت اســتان چیست و برای مرتفع سازی 
مشکالت ایا تمهیداتی اندیشیده شده است؟

از مهمترین مشکالت پیش رو کمبود اعتبارات به ویژه با افزودن تعهدات جدید به سازمان 
بیمه سالمت و نگاه ویژه و حمایتی به حوزه سالمت مردم و امکان خلل در خدمت رسانی 

مطلوب به بیمه شدگان سازمان می باشد.

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان اعالم کرد:

 کمبود اعتبارات در خدمت رسانی مطلوب 
خلل ایجاد خواهد کرد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان از خدمات ارزشمند و همکاری 
صادقانــه مربــی مرکز آمــوزش فنی و 
حرفه ای زینبیه اصفهــان در امر مهارت 

آموزی در مناطق محروم تجلیل کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش 
فنی وحرفه ای اســتان اصفهان، آرش 
اخوان طبســی مدیر کل آموزش فنی و 
حرفه ای اســتان اصفهان، با اهداء لوح 
ســپاس از خدمات ارزشمند و همکاری 
صادقانه الهام فیض مربی مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای زینبیه اصفهان، تجلیل 

کرد. 
گفتنی است، از اقدامات ارزشمند الهام 

فیض می توان به همکاری با شــهرداری 
منطقــه ۱۴ و پیشــنهاد دوره ورمــی 
کمپوست جهت به صفر رساندن پسماند 
تر منطقه حصه شــمالی، اجــرای دوره 
و موفق بــودن طرح، رایزنــی با خیرین 
منطقه حصه شــمالی و دریافت ۴ عدد 
دســتگاه تولید جوانه هــای خوراکی و 
نوشتن پروپوزال وام کسب و کار از بیناد 
علوی جهت دریافت وام در رشــته های 
تولید گیاهان آپارتمانی به روش قفسه ای 
در منــزل و تولید جوانه هــای خوراکی 

اشاره نمود.
اخوان طبسی ضمن قدردانی از اقدامات 
ارزشــمند مربی مرکز آمــوزش فنی و 

حرفه ای زینبیــه اصفهان گفت: خدمت 
خالصانه و کســب رضایت حــق تعالی، 
عرصه ای است بیکران که توفیق عمل آن 

موجب رحمت و الطاف الهی می گردد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان بیان داشت: امید است در پرتو 
الطاف بیکران الهی و کوشش های مجدانه 
و مستمربخش، شاهد موفقیت و بالندگی 
میهن اســالمی در عرصه های مختلف 

مهارتی باشیم.
الزم به ذکر است، عباس مهدیان معاون 
آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل 
استان و صیاد باقوت کارشناس حراست 

اداره کل نیز حضور داشتند.

توسط مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان انجام گرفت:

تجلیل از مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای زینبیه اصفهان
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