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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

  بودجه ریزی به عنــوان علم و تخصص  
شناخته شــده جهانی در شهرداری ها 
تالشــی جدی برای متناســب کردن 
اهداف با محدودیت منابع مالی اســت 
وبازتاب خط مشــی ها واستراتژی های 
ارائه خدمات شــهری وعمومی اجباری 
است که ساختارآن باید به گونه ای باشد 
که آن رابه ابزاری برای مدیریت شهری 
تبدیل کند. شهرداری ها هم مثل دولت 
مرکزی برای اجــرای مأموریت هایی که 
ازســوی مردم به آن محول شده است 
باید منابع الزم را ازاقتصاد به شــیوه ای 
مناســب وبه مقدار کافــی جمع آوری 
کند واین منابع را به طورمسئوالنه، کارآ 
واثربخش به اولویت های عمومی تخصیص 
دهد. این فرآیند که در طی یک ســال 
مالی درجریان اســت،بودجه ریزی نام 
دارد.بودجه شهرداری سند تنظیم کننده 
و تشــریح کننده رابطــه شــهروندان 
وشهرداری است. بودجه دارای دو سمت 
منابع و مصارف است. منابع بودجه حق 
شــهرداری درقبال مردم است. یعنی به 
واســطه انجام وظایفی که شهرداری به 
موجب قانون برعهده می گیرد این حق 
را پیدا می کند که بخشی ازمنابع متعلق 
به مردم را به روش های گوناگون دراختیار 
قرارمی دهد و درمقابل آن وظایفی را که 
قانون برعهده شهرداری گذاشته است را 
انجام دهد.بعالوه بودجه شهرداری غالباً 
دردو بخش بودجه عمومی شــهرداری 
و بودجه سازمانها و شرکت های وابسته 

تنظیم و ارائه می شود.
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رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک اصفهان 
گفت: اگر موانــع رفع و اجرایی شــوند تا 
حدودی مشــکالت بازار مســکن مرتفع 

خواهد شد.
در بازار مســکن فعاًل خبر خاصی نیست و 
احتماالً بازار هم توجه به تعیین تکلیف شدن 
مذاکرات برجامی و سیاست های دولت در 
زمینه خرید مسکن را در اولویت خود قرار 
می دهد. در صورتی که اگر دولت سیاســت 
تولید انبوه مسکن را در دستورکار قرار دهد 
احتماالً نشانه های رونق که پیش تر مطرح 

شده بود، به واقعیت درآید. رسول جهانگیری 
در گفت وگو با صاحب نیوز با بیان اینکه رکود 
سنگینی بر بازار مسکن حاکم است، گفت: 
تنها چیزی که این وضعیت بازار مســکن و 
دیگر بازارهای موازی را از شــرایط سخت 
نجات خواهد داد، ثبات نرخ دالر با هر قیمت 
و در نتیجه ثبات اقتصادی خواهد بود، این 
اتفاق باید به گونه ای رخ دهد که فعاالن بازار 
هم از بالتکلیفی خارج شــوند و به فعالیت 
عادی خودشان ادامه دهند. رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک اصفهان افزود: مسلماً با 

ثبات اقتصــادی بازارها بر اســاس عرضه و 
تقاضا به صورت خودکار تنظیم می شــوند، 
چراکه در یک زمانی نرخ دســتوری برای 
بازارها جوابگوی نیازها نبوده است. وی بیان 
کرد: اگر موانع رفع و اجرایی شوند، با وجود 
این طرح تا حدودی مشکالت بازار مسکن 
مرتفع خواهد شد، اما بازهم قابل تاکید است 
که همه این موارد یک سوی ماجرا خواهد 
بود و ثبات اقتصادی هم سوی دیگر است، 
چراکه تــا این موضوع مهم بــه رخ ندهد و 

بازارها از نابسامانی رها نخوهند شد.

مدیر روابط عمومــی اداره کل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: 
ذخیره خون اســتان اصفهان سه روز اســت که در شرایط مطلوب، 

ذخیره خون استان باید باالی هفت روز باشد
به گزارش صاحب نیوز؛ لطفعلی جعفــری اظهار کرد: ذخیره خون 
اســتان اصفهان سه روز است که در شــرایط مطلوب، ذخیره خون 
استان باید باالی هفت روز باشد تا ما نیز بتوانیم استانداردهای تأمین 
خون مراکز درمانی را تأمین کنیم ولی اکنون در شرایط شکننده ای 

به سر می بریم.
مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان عنوان کرد: با 
توجه به اینکه در روزهای پایانی سال به سر می بریم از اهدا کنندگان 
دعوت می کنیم برای اهدا خون بــه مراکز مراجعه کنند و بیماران و 
نیازمندان به خون و فرآورده های خونی را همانگونه که در طول سال 
یاری می کردند، در این ماه پایانی ســال نیز یاری کنند تا ما بتوانیم 

پاسخگوی مراکز درمانی باشیم.
جعفری بیان کرد: از بانوان اصفهانی درخواست داریم در پویش های 
مختلفی که در مناســبت های مختلف برای بانوان گذاشته می شود 
شــرکت کنند و همانگونه که در اجتماعات و مراسم گوناگون پیش 
قدم و فعال هستند، در امر اهدای خون نیز خوش بدرخشند و قدم 

بردارند.
وی افزود: طبق آمار 97 درصد از اهداکنندگان خون آقایان و تنها سه 
درصد از اهداکنندگان بانوان هستند، به همین جهت از بانوان تقاضا 
داریم در امر اهدای خون کوشا باشــند، مرتب خون اهدا کنند و در 
امر بهداشت نگرانی نداشته باشند چرا که در این مراکز پروتکل های 
بهداشتی به صورت کامل رعایت می شود، محیط استریلیزه است، 
پرسنل رعایت پروتکل های بهداشــتی را برای مراجعین در نظرمی 

گیرند و فاصله گذاری اجتماعی نیز بین مراجعین رعایت می شود.

جعفری گفت: همچنین مراجعه کنندگان قبل از اهدای خون مشاوره 
و معاینه خواهند شد، اگر در این مرحله مشکلی وجود داشته باشد از 
آن ها خون گرفته نمی شود، بلکه تست هموگلوبین گرفته می شود و 

پس از انجام آن تست اگر مشکلی نبود، خون گیری انجام می شود.
لطفعلی جعفری در رابطه با پویش هایی که اخیراً توسط مرکز انتقال 
خون گذاشته شد، اذعان کرد: در این پویش ها استقبال خوبی بعمل 
آمد، در پویش شهید سلیمانی، پویش بانوان و پویشی که در دهه فجر 
گذاشته شد ارگان ها، دســتگاه های اداری، اجرایی و مردم استقبال 

خوبی نشان دادند.
مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: آقایان در طول سال ۴ مرتبه یعنی ســه ماه یکبار و بانوان در 
طول سال سه مرتبه یعنی چهار ماه یکبار می توانند خون اهدا کنند 
همچنین سن اهدای خون ۱۸ سال تمام است و تا ۶۵ سال می توانند 

خون خود را اهدا کنند.

 رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان

بازار مسکن در سایه سنگین رکود متوقف است

مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان:

3 درصد از اهداکنندگان خون بانوان هستند

 ارباب حلقه های پیوند مدیریت شهری و شهروند؛

بودجه های شهری

Enticing Health Enticing Health 
Benefits of Chia Benefits of Chia 

Seeds   Seeds   
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رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان:

ساالنه ۱۱ هزار طالق در اصفهان ثبت می شود

2

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان گفت: بیمه تاکسیرانان فعال 
و دارای پروانــه معتبر به زودی با باز شــدن امکان 
ثبت نام، با همکاری سازمان تأمین اجتماعی انجام 

خواهد شد.

محمد پرورش اظهار کرد: از حدود سال ۱۳9۳ به 
دلیل عدم تأمین ردیف بودجه های دولتی امکان 
ثبت نام جدید رانندگان ناوگان تاکسی برای استفاده 
از ۵۰ درصــد تخفیف بیمه متوقف شــده بود که 
با تالش خانــواده بزرگ حمل و نقل و مســاعدت 
دولت، این امر محقق می شــود. وی افزود: با توجه 
به اینکه سازمان تاکسیرانی اصفهان در حال انجام 
آخرین مراحل تکمیل لیســت رانندگان فعال و 
ارسال اطالعات به اتحادیه تاکسیرانی کشور جهت 
آغاز ثبت نام اســت که امیدواریم شــاهد پوشش 
رسمی بیمه تأمین اجتماعی تاکسیرانان جا مانده از 
سال های قبل باشیم. مدیرعامل سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: 

با توجه به مصوبه جدید هیئت رئیسه سازمان تأمین 
اجتماعی، لیست جدید رانندگان تاکسی و حمل و 
نقل عمومی جهت استفاده از بیمه حمایتی به زودی 
به روز رسانی می شود و افرادی که راننده نیستند، از 
این لیست حذف خواهند شد، همچنین رانندگان 
واقعی شناسایی شده، توسط سامانه های حمل و 
نقل به لیست اضافه می شوند. وی با اشاره به نرخ ویژه 
بیمه حمایتی رانندگان، گفت: از اسفندماه، بیمه 
این رانندگان به صورت مرحله ای بررســی و به روز 
می شود و رانندگانی که در سامانه ها موجود نبودند، 
پیام حذف دریافت خواهند کرد. پرورش خاطر نشان 
کرد: اعتراض رانندگان حذف شده حتماً بررسی و 

پاسخ داده خواهد شد.

با بهره برداری از حوضچه فاضــالب میدان فیض، 
عملیات اصالح و بازسازی خط انتقال فاضالب غرب 

به شرق شهر اصفهان پایان می یابد.
مدیر طرح بازسازی شــبکه فاضالب شهر اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: این خط لوله از ســه راه نظر 
در غرب شهر اصفهان آغاز و در مسیر خود به سمت 
شرق، پس از عبور از خیابان های نظر غربی و شرقی، 
میر، میدان فیض و آبشار اول و دوم به تصفیه خانه 
فاضالب جنــوب می ریزد. محمدرضــا جواهری 
افزود: خط انتقال فاضالب غرب به شرق اصفهان از 
قدیمی ترین خطوط انتقال فاضالب این کالنشهر 
به شمار می رود که سال ۱۳۸۳ در محدوده خیابان 
نظر غربی دچار فرونشست و ریزش شد و بازسازی 

آن از همان زمان در دســتور کار قرار گرفت. وی با 
اشــاره به اینکه عملیات احداث خط انتقال جدید 
فاضالب به طول نزدیک به ۶۰۰۰ متر و قطر ۱۲۰۰ 
تا ۱۶۰۰ میلیمتر در طول دو دهه گذشته به موازات 
خط قدیمی و در چند مرحله اجرا شد، افزود: برای 
خارج شدن کامل خط قدیمی انتقال فاضالب از مدار 
بهره برداری، باید حوضچه انتقال و سوئیچ فاضالب 

در میدان فیض احداث می شد.
به گزارش ایسنا، مدیر طرح بازسازی شبکه فاضالب 
شهر اصفهان هدف از احداث حوضچه میدان فیض 
را ارتباط سه خط اصلی انتقال فاضالب خیابان های 
میر، آپادانــا و فیض به یکدیگر و انتقال پســاب به 
فاضالبروی خیابان آبشــار با قطر ۱۶۰۰ میلیمتر 

عنوان کرد و گفت: این حوضچــه با ابعاد ۵.۴*۵.۳ 
متر در عمق ۵.۶ متــری زمین و بدون قطع جریان 
فاضالب در حال احداث است. وی پیش بینی کرد: 
با توجه به بافت ریزشــی زمین و سختی عملیات 
بتون ریزی، کار احداث حوضچــه فاضالب میدان 
فیض تا پایان بهمن ماه جاری به اتمام برسد. جواهری 
افزود: بخشی از این پروژه در حد فاصل چهاراه نظر، 
خیابان میر، میدان فیض، خیابان آبشار اول و خیابان 
آبشار دوم به طول ۳۶۶۰ متر و قطر ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ 
میلیمتر از سال ۱۳97 و از محل فاینانس با کشور 
چین اجرا شد که نخستین سرمایه گذاری خارجی 
در بخش بازسازی شــبکه های فاضالب در کشور 

محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

خبرهای خوش برای بیمه رانندگان تاکسی اصفهان در راه است

 مدیر طرح بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان خبر داد:

پایان بازسازی پروژه فاضالب غرب به شرق اصفهان به زودی

منا
ع:ای

منب
 

2

7

8

زروندی جانشین درخشنده شد:

 تغییر در معاونت پشتیبانی 
و تأمین مالی صدرتامین

چگونه می توان چالش های بزرگ در روابط عاطفی را حل و فصل کرد؟

4 سر فصل برای زندگی بهتر
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی:

سرنخ آمار سوانح جاده ای در کارخانه های 
خودروسازی است

چهره  برتر چهره روز

سرپرست هلدینگ صدرتامین در حاشیه 
بازدید از دستاوردهای بومی سازی ذوب آهن:

معاون سیاسی استاندار:

تأمین مواد اولیه ذوب آهن 
اصفهان در برنامه صدر تأمین است

هشت سال ظرفیت های کشور 
معطل مذاکرات شد

سرپرست هلدینگ صدرتامین در حاشیه 
بازدید از دستاوردهای بومی سازی ذوب 
آهن اصفهان در ســومین جشــنواره و 
نمایشگاه ملی فوالد ایران به خبرنگار ما 
گفت: یکی از شــرکت های زیر مجموعه 

هلدینگ صدرتامین...

معاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری اصفهــان با بیــان اینکه 
می توانیم الگوی بهترین ها در دنیا باشیم، 
گفت: بایــد روحیه انقالبــی جایگزین 
مدیریتی باشد که در هشت سال گذشته 
ظرفیت های کشــور را معطل و منتظر 

27معجزه غربی ها گذاشت.
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مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 
اداری روز  دوشنبه 1400/12/16 به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

پنجشنبه 1400/12/19 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند. 
اسناد مزایده: برای دریافت اسناد مزایده )قیمت پایه کارشناسی، میزان سپرده و...( مبلغ 200.000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبای بانک ملی به شماره 

0112643346005  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد اقدام نمایند. 
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 

تذکر 1: هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود. 
تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

نوبت اول

رضا رضایی - مدیر عامل شناسه: 1277720

چهارطرح جدید دردستورکارسازمان پارک ها و فضای سبز است؛

  از ساماندهی تولید گل و گیاه تا حراست از درختان کهنسال شهر



رئیس سازمان بسیج حقوقدانان 
استان اصفهان با بیان اینکه روزانه 
۶۰ نفر بــرای ارائه درخواســت 
طالق به دادگستری های استان 
مراجعه می کنند، اعــالم کرد: 
ســاالنه ۱۱ هزار طــالق در این 

استان ثبت می شود.
»محمدرضا پاک دست« در گفت 
وگو با ایرنا اظهار داشت: پرونده 
طالق یک کار تخصصی حقوقی 
است و تالش ما بر این است بجای 
طرح دعوا در سیســتم قضایی و 
گرفتن مهر طالق با کرسی های 
مشــاوره تالش کنیم زوجین به 

صلح و سازش برسند.
وی به طرح های پیشــگیری از 
طالق اشاره کرد و افزود: این طرح 
با همکاری بهزیستی و استفاده 
از متخصصان علــوم اجتماعی و 

روانشناسان در حال انجام است.
پــاک دســت بــا بیــان اینکه 
ورودی های دادگستری درست 
نیست و نیاز به اصالح دارد، بیان 
داشــت: نزدیک بــر ۸۰ درصد 
شــکایت های کیفری حقوقی 
نیست و در دادسراها منع تعقیب 

می خورد.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان 
استان اصفهان اعالم کرد: به این 
معنا که ۸۰ درصد وقت بازپرس 
در زمانــی که کمتریــن نیروی 
قضایی را داریم صرف بررســی 
شــکایاتی می شــود که نیاز به 
تشــکیل آن در دستگاه قضایی 
نیست و به علت راهنمایی اشتباه 
محررین و مؤسســات بی نام و 
نشان در تنظیم اوراق حقوقی و 
قضایی شاهد این حجم پرونده 

هستیم.
وی تصریح کرد: از آنجا که وکال 
بعد ۳ تا ۴ سال اول که برای خود 
نام و نشانی پیدا کردند وقت خود 
را صرف انجام مشــاوره حقوقی 
و تنظیــم قراردادهای حقوقی و 
قضایی نمی کنند و به کار آموزها 
می ســپارند در همین راســتا 
محررین و مؤسسات بی نام و نشان 
این فرصت را غنیمت شمرده و 
با کمترین سطح سواد در حالی 
اقدام به این کار می کنند که ضمن 
درآمدهای آنچنانی، شکایاتی که 
نیاز به طرح دعوا در دادگستری 
نیست را شکل کیفری داده و باعث 
شکل گیری حجم زیادی از پرونده 
می شوند که سرانجام بدون نتیجه 

می ماند.
پاک دســت بیان داشــت: سو 
اســتفاده از عدم آگاهی مردم و 
راهنمایی غلط از سوی محررین 
باعث ســلب اعتماد عمــوم از 
دستگاه قضایی و همچنین تفکر 
اشتباه شده است که باید پارتی 
داشته باشــید در صورتی که با 
یک مشــاوره حقوقی درست در 
مراکز حقوق یار جلوی بسیاری 
از پرونده ها و صرف هزینه و عمر 
مردم در دادسراها و اطاله دادرسی 

گرفته می شود.
وی از یک هزار و ۸۰۰ نیرو، ۲۰۰ 
قاضــی بســیجی و ۳۰۰ وکیل 
بســیجی برای ارائــه خدمات 
حقوقی از جمله مشاوره، تنظیم 
قراردادهای قضایی و حقوقی با 
کمترین قیمت در جهت حمایت 
از اقشار ضعیف خبر داد و گفت: 
وکالی بسیجی در قالب گروه های 
جهادی را در مســاجد مستقر 
کردیم که ضمن پاسخگویی به 
سؤاالت حقوقی مردم در جهت 
رفع مشــکل حقوقی آنها اقدام 

کنند.

مجید عرفان منش بــا اعالم این خبر 
گفت: شــهر اصفهان در حال حاضر 
با معضل بزرگ بی آبی مواجه اســت. 
چنانکه سفره های آب زیرزمینی شهر 
در حــال تخلیه اســت و بنابراین هر 
طرحی که بتواند میــزان مصرف آب 
در حوزه آبیاری فضای سبز را کاهش 
دهد و در عین حال موجب تخریب آن 

نشود، ضرورت اجرایی دارد.
او با بیان اینکه شــهرداری اصفهان 
از میان ۲۰ هزار حــوزه آب خوان در 
شــهر اصفهان تنها اجازه برداشت از 
۱۰۰ آب خوان را برای آبیاری فضای 
ســبز دارد، افزود: این در حالی است 
که متاسفانه عده ای شهرداری را متهم 
ردیــف اول اســتفاده از آب خوان ها 
می دانند در حالیکه تنها ۱۰۰ آبخوان 

در اختیار ما قرار دارد.

    گونه های گیاهی مقاوم، جایگزین 
آب دوست ها می شوند!

یکی از طرح های ســازمان پارک ها 
و فضای سبز شــهرداری اصفهان در 
راســتای کاهش میزان مصرف آب، 
طرح جایگزینی گیاهان مقاوم به کم 
آبی به جای گیاهــان نیازمند به آب 
فراوان است. طرحی که عرفان منش 
درباره آن، گفت: هرچند بســیاری از 
گونه های گیاهــِی نیازمنــد به آب 
فراوان، راندمان اکولوژیک بیشــتری 
برای شهر دارند اما متاسفانه به دلیل 
شیوع خشکسالی و ضرورت کاهش 
میزان مصرف آب، ناچاریم گونه های 
مقاوم را هرچنــد راندمان اکولوژیک 
کمتری دارند با گونه های نیازمند به 

آب جایگزین کنیم.
به گفته او، گیاهانی مانند داغ داغان، 

نسترن، نوش و بلوط زاگرس از جمله 
گونه های مقاوم به کم آبی هستند که 
به زودی در چرخه فضای سبز اصفهان 

قرار می گیرند.
 به جای درختکاری، درخت بانی کنیم

یکی از برنامه های شهرداری اصفهان 
در جهت توســعه فضای سبز شهری 
و ترویج فرهنــگ درختکاری، توزیع 
نهال در میان شهروندان بوده است. این 
در حالی است که به گفته مدیرعامل 
ســازمان پارک هــا و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان این طرح در عمل 
نتیجه قابل توجهی را نصیب فضای 

سبز اصفهان نکرده است.
او تاکید کرد: طی تحقیقاتی که از روند 
درختکاری در 5 سال گذشته در شهر 
اصفهان انجام دادیم، متوجه شدیم که 
درخت هایی که از این طریق به دست 
شهروندان رسیده اند عماًل سرنوشت 
خوبی نداشــته و درصد استقرارشان 

اندک بوده است.
عرفان منش با بیان اینکه وقتی حجم 
توزیع درختان زیاد شود الجرم دقت 
کارشناسانه در حفاظت از آنها کاهش 
می یابد، اضافه کــرد: این درختان در 
فاصله زمانی خروج از خزانه تا رسیدن 
به دست شــهروندان معموالً آسیب 
می بینند و حتی بعد از کاشــت نیز 

درختان ثمربخشی نیستند.
عرفان منش افــزود: عــالوه بر این، 
متاسفانه گزارش هایی از مناطق ۱5 
گانه شهرداری دریافت می کنیم که 
نشــان می دهد برخی، برخوردهای 
درســتی با فضای سبز شهری ندارند 
و این در حالی است که اغلب این افراد 
از قوانین موجود در این زمینه اظهار 

بی خبری می کنند!

او ادامه داد: بــرای جلوگیری از ورود 
این خســارات طرحی را بــا عنوان 
»درخت بانی به جــای درختکاری« 
طراحی کردیم و با کمک اداره توسعه 
فرهنگ شهروندی نسبت به تشکیل 
پویشی با همین نام اقدام شد. چراکه 
به گمان ما در حــال حاضر ضرورت 
دارد به جای توسعه فضای سبز شهری 
نسبت به پاسداری و حفاظت از فضای 
ســبز موجود اقدام کــرد و به دنبال 

فرهنگسازی الزم در جامعه بود.

    ساماندهی فرآیند تولید گل و 
گیاه در شهر

اما طرح دیگری که در دستور کار این 
سازمان قرار گرفته است، مدیریت و 
ساماندهی وضعیت تولید گل و گیاه 
شهر است. موضوعی که عرفان منشی 
درباره آن گفت: در حال حاضر به جز 
گلفروشی ها بالغ بر 5 هزار نفر - واحد 
صنفی به تولید گل و گیاه در شــهر 
اصفهان مشغول هستند. در این میان 
شهرداری اصفهان ۲۲ هزارمترمربع 
گلخانه دارد که در دو بخش سازمان 
پارک ها و مناطق ۱5 گانه شهر به تولید 

گل و گیاه می پردازد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز 
افزود: ســازمان پارک ها با رویکردی 
اقتصادی نسبت به وضعیت موجود، 
روند تولید را از دو تولیدی متعلق به 
خودش آغاز کرده تا نسبت به تأمین 

گل و گیاه مورد نیاز مناطق ۱5 گانه 
برای عید نوروز اقدام کند.

او با بیــان اینکه شــهرداری همواره 
محصــوالت  اصلــی  خریــدار 
تولیدکننــدگان گل و گیــاه در 
اصفهان بوده اســت، توضیــح داد: 
بــرای تولیدکنندگان اغلب، نقشــه 
راه مشخصی وجود ندارد و به همین 
دلیل در بسیاری از مواقع آنها با اضافه 
تولید مواجه شده و محصوالت روی 
دستشان می ماند، چراکه آنها نیاز بازار 
را به خوبی نمی شناســند و نیازمند 

نقشه راه مشخصی هستند.
او اضافه کرد: اخیراً طی جلساتی که 
با تولیدکنندگان داشــتیم، مقرر شد 
طی یک هم افزایی دوطرفه، نیاز بازار 
شناسایی شده و بر اساس آن، سفارش 

تولید به آنها عرضه شود.
به گفته او، این اقدام در راستای تحقق 
شعار سال و فرموده مقام معظم رهبری 
اســت که بر »مانع زدایی« در تولید 

تاکید داشتند.

    باغ گل ها به شــکل و شمایل 
باغ های ایرانی نزدیک می شود

باغ گل ها که از ســال 7۶ مورد بهره 
برداری قرار گرفت یکی از جاذبه های 
گردشگری شــهر اصفهان در حوزه 
فضای سبز شهری به شمار می رود. 
محوطــه ای بــزرگ کــه بــه زعم 
مدیرعامل سازمان پارک ها در حال 

حاضر نیازمند تقویت و رســیدگی 
جدی است.

او در اینباره گفت: عملیات بازسازی 
و بازآفرینی باغ گل ها ویژه ایام نوروز 
۱۴۰۱ در دستور کار ســازمان قرار 
گرفته اســت. این عملیات بر مبنای 
نزدیک ســازی باغ گل ها به سبک و 
سیاق باغ های ایرانی است که در آنها 
از عنصر آب، آبنما و حوض استفاده 

می شده است.
عرفــان منش افــزود: اســتفاده از 
سرامیک ها و کاشــی های ایرانی نیز 
از دیگر مولفه هایی اســت که فضای 
این باغ را به شــمایل باغ های ایرانی 

نزدیک می کند.
وی خاطرنشان کرد: بهبود و بازسازی 
شــرایط آب و خاک، تقویت گیاهان 
با اســتفاده از تکنیک هــای جدید، 
بازآفرینی بــاغ ژاپنــی، ایتالیایی و 
فخرایــی و همچنین رســیدگی به 
وضعیت گلخانه گیاهان اســتوایی 
از حیث فنی، از دیگــر طرح های در 

دست اقدام برای این باغ است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری اصفهان توضیحات 
پایانی اش را خطاب به شــهروندان 
اصفهانی بیان کــرد و گفت: همه ما 
می دانیم که شهر اصفهان به عنوان 
آلوده ترین شهر کشور از حیث ازدیاد 
آالینده های هوا شناخته شده است. 
در این میان ۳ میلیــون و ۶۰۰ هزار 
اصله درخت موجود در این شــهر، 
نقش بســیار مهمی در پاالیش هوا 
بر عهده دارند و اگر هــر کدام از آنها 
آسیبی ببیند یا از بین برود، خسارتی 
جبــران ناپذیر به وضعیت زیســت 
محیطی شهر وارد می شود. او ادامه 
داد: از همه شهروندان عزیز اصفهانی 
می خواهم که در حفــظ و صیانت از 
تک تک درختان این شهر چه در ملک 
شخصی خودشان باشد و چه در فضای 
عمومی همچون یک دارایی ارزشمند 
محافظت کنند و اگر شاهد تخلفی از 
سوی دیگران بودند، حتماً موضوع را 
از طریق ســامانه ۱۳7 با شهرداری 

اصفهان در میان بگذارند.

چهارطرح جدید دردستورکارسازمان پارک ها و فضای سبز است؛

از ساماندهی تولید گل و گیاه تا حراست از درختان کهنسال شهر
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
از قرار گرفتن چهار طرح جدید شــامل جایگزینی گونه های 
گیاهی مقاوم در برابر کم آبی به جای گونه های گیاهی نیازمند 
به آب فراوان، طرح درخت بانی به جای درختکاری، تالش برای 
خودکفایی در حوزه تولید گل و گیاه و اجرای طرح های تازه در 
باغ گلها در جهت نزدیک ســازی آن به حال و هوای باغ های 

ایرانی خبر داد.
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در شــــــهر 

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان:

ساالنه ۱۱ هزار طالق در 
اصفهان ثبت می شود

چگونه می توان چالش های بزرگ در روابط عاطفی را حل و فصل کرد؟

4 سر فصل برای زندگی بهتر
پریسا جمدی:   این سؤال مهی است، چگونه می توان چالش های 
بزرگ در روابط عاطفی را حل و فصل کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ما ۴ 

راهکار اجرایی داریم، بخوانید و به کار ببندید.

    روی اختالفات تان سرپوش نگذارید
عجله کنید و تا دیر نشده دربارهٔ احساسات تان در پی هر مشکلی بحث 
کنید. مطمئناً کار آسانی نیست. شاید بنا به دالیل مختلفی )مثاًل ترس 
از آزرده کردن یا خشــمگین کردن طرف مقابل( بترسید که احساس 
واقعی تان را به همسرتان بگویید. شــاید هم دودل باشید، چون پیش 
خودتان فکر می کنید که این مشکل به راحتی حل شدنی نیست. اگر به هر 
دلیلی نمی توانید این موضوع را مطرح کنید و بحث را به نتیجه برسانید، 
شاید بهتر باشد که این کار را در حضور یک مشاور خانواده انجام دهید تا او 
کمک تان کند که گفت وگوی سازنده تری در این مورد با همسرتان داشته 
باشید. اما شاید دل تان نخواهد که کسی غیر از خودتان دو نفر در بحث تان 
شرکت داشته باشد. اگر قصد دارید تنهایی سر بحث را بین خودتان باز 
کنید، بهتر است زمانی با هم پای گفت وگو بنشینید که هم وقت کافی 
داشته باشید و هم مطمئن باشید که کسی خلوت تان را به هم نخواهد زد.

مثاًل اگر از خانوادهٔ همسرتان دلخور هستید و احساس خشم می کنید، 
می توانید به جای اینکه ســفرهٔ دل تان را پیش دوست و غریبه باز کنید، 
از همسرتان بخواهید تا در تنهایی کمی با هم اختالط کنید. به او بگویید 
که مثاًل فالن حرف پدرشوهر یا برادرشــوهرتان را دخالت بی مورد در 
تصمیمات شخصی تان می بینید و از طرز برخوردشان رنجیده اید. شاید از 
اینکه همسرتان پشت تان درنیامده نیز رنجیده باشید، اما می دانید که خود 
او هم با خانواده اش مشکالتی دارد. خالصه اینکه شاید درنهایت جواب 
مشــخصی نگیرید، اما همین که هر دو نفرتان به این احساس مشترک 
برسید که مشکل تان را باید به اتفاق حل کنید و پشت هم باشید، خودش 

پیشرفت بزرگی است.

    اختالفاتتان را به جای قهر و دعوا، با عشق و روی خوش حل کنید
وقتی دچار هیجانات احساسی باشید، ممکن اســت به راحتی از کوره 
دربروید. اما یادتان باشد که خصومت فقط باعث می شود که اختالفات تان 
حل نشــده باقی بمانند و زندگی مشــترک تان را درست مثل آتش زیر 
خاکســتر تهدید کنند. درعوض اگر با عشق و روی خوش به موضوعات 
چالشی زندگی تان نزدیک شــوید، خواهید دید که می توانید با آرامش 
بیشتری بحث را پیش ببرید و احتمال سازش و درک متقابل نیز چندبرابر 

خواهد شد.
اگر احساس کرده اید که همسرتان از چیزی ناراحت است، قبل از اینکه 
کار به جاهای باریک بکشد، مثالً می توانید به همسرتان بگویید: »احساس 
می کنم که چیزی درموردم داره اذیتت می کنه. به همین خاطر احساس 
خیلی بدی دارم، چون دلم می خواد که همســر خوبی برات باشم. فکر 
می کنی چه چیزی باید توی رابطه مون تغییر کنه؟ من چه کاری از دستم 
ساخته ست؟ کاری هست که دوتایی مون بتونیم برای بهترشدن رابطه مون 

انجام بدیم؟«
وقتی به اختالف برمی خورید، بهتر است به جای اینکه روی کاستی ها و 
خطاهای همسرتان تمرکز کنید، درعوض ببینید که چطور می توانید به 
حل اختالفات موجود برای داشتن یک ازدواج پایدار کمک کنید. بدانید 
که هر کسی فقط می تواند روی توانایی خودش برای تغییر کنترل داشته 
باشد. اما مطمئن باشید همین که تمایل تان را به حل اختالف ابراز کنید، 

خودش می تواند تغییر بزرگی در رابطه تان ایجاد کند.

    نسبت به نقاط ضعف همدیگر آگاه باشید و تهاجمی برخورد نکنید
هیچ وقت به هم اولتیماتوم ندهید. همچنین ســعی کنیــد از عبارات 
سرزنش آمیزی مثل »تو همیشه…«، »تو هرگز…« یا »تو خیلی عصبانیم 
می کنی.« بپرهیزید، بلکه احساسات تان را به حالت گزارشی انتقال دهید 
و مثاًل بگویید: »خیلی عصبی می شم وقتی…«. این ظریف کاری ها در 

مهارت های ارتباطی می تواند کمک زیادی به حل اختالفات بکند.
باهم توافق کنید که گاهی ممکن است درمورد بعضی از مسائل اتفاق نظر 
نداشته باشید. بپذیرید که درمورد همهٔ اختالفات نمی توانید به نتیجٔه 
مشخصی برسید. اما به جای اینکه بر مشــکالت تان سرپوش بگذارید و 
سکوت کنید، اگر اختالف نظری دارید، درموردش به گفت وگو بنشینید 
و سعی کنید به راه حل مشترکی برای مدارا با این تفاوت ها برسید. همین 
که تصمیم بگیرید با بعضی از تفاوت های همدیگر کنار بیایید و پاره ای از 
رفتارها و عقاید همدیگر را که اذیت تان می کنند بپذیرید، رابطه تان تا حد 

زیادی بهبود پیدا خواهد کرد.

    کمال گرایی را کنار بگذارید
خودتان و همسرتان را به خاطر اینکه کامل و بی عیب ونقص نیستید و نیز 
به خاطر مخالفت های کوچک و بزرگ تان ببخشید و راهی برای غلبه بر 
کمال گرایی پیدا کنید. روی همهٔ چیزهای باارزش رابطه تان و همچنین هر 
آنچه که خوب پیش می رود، بیشتر تأکید کنید. بگذارید همسرتان بداند 
که تالش متقابلش را برای بهبود رابطه تان می بینید و قدردانش هستید. در 
آخر اینکه سعی کنید هر روز با حس قدرانی و سپاس از زندگی مشترک تان 

)علی رغم همهٔ کمی و کاستی هایش( زندگی کنید.

https://www.psychologytoday.com/
/201804/us/blog/complicated-love

relationship-fault-lines

معاون فنی و راه های روستایی راهداری
 و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان تشریح کرد:

دالیل تأخیر
 در بهره برداری از 
پل دوم تقاطع غیر 

همسطح گز

معاون فنی و راه های روســتایی راهداری و 
حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: 
تأخیر در صدور مجوزهای و گرانی ســیمان 
بهره برداری از پل دوم تقاطع غیر همســطح 

گز را با مشکل مواجه کرد. 
سعید خدابخشی در گفت وگو با مهر با اشاره 
به روند بهره برداری از پــل دوم تقاطع غیر 
همســطح گز اظهار داشــت: این پل دارای 
۶۱ متر و ۴۲ سانتی متر طول و ۱۴ متر و ۶۰ 

سانتی متر عرض دارد.
وی با بیان اینکه بــرای این پروژه چهار عدد 
ستون استفاده شده است، افزود: برای بهره 

برداری از پل دوم تقاطع غیر همســطح گز 
یک هزار و 55۴ متر مربع خاکبرداری شده 
 و ۳۱ هــزار و ۱۶۹ متر مکعــب خاکریزی 

داشته ایم.
معاون فنی و راه های روســتایی راهداری و 
حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان با بیان 
اینکه بهره بــرداری از پــل دوم تقاطع غیر 
همسطح گز در مســاحتی یک هزار و ۴۸7 
مترمکعب بهره برداری شــده است، اضافه 
کرد: برای ایــن پروژه یک هــزار و ۸۴۰ تن 

آسفالت استفاده شده است.
وی با بیــان اینکه عملیــات اجرایی پل دوم 

تقاطع غیر همسطح گز از اردیبهشت ماه آغاز 
شده است، افزود: قرار است این پروژه در بازه 

زمانی یک ساله به بهره برداری برسد.
معاون فنی و راه های روســتایی راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با اشاره 
به اینکه پل دوم تقاطع غیر همســطح گز در 
ورودی اصلی شــهر گز و محل تقاطع اتوبان 
معلم قرار دارد، گفت: بــا بهره برداری از این 
پروژه از ترافیک پل شهدای گز کاسته خواهد 
شد و دسترســی به جنوب شــاهین شهر و 
ســنگبری های منطقه صنعتی محمود آباد 

تسهیل می شود.

وی با بیان اینکه پروژه پــل دوم تقاطع غیر 
همسطح گز در ســه موقعیت شرقی و غربی 
و رفوژ میانی در حال احداث اســت، گفت: 
بتن ریزی این پروژه انجام شده است و روند 

اجرای پروژه بسیار مطلوب است.
خدابخشی تأخیر در صدور مجوزهای الزم، 
ترافیک اتوبان معلــم، جنس زمین حفاری، 
باالرفتن قیمت ســیمان و آرماتور و … را از 
دالیل تأخیــر در بهره بــرداری از این پروژه 
عنوان کرد و افزود: همه تــوان خود را برای 
بهره برداری از این پروژه در زمان مناســب 

خواهیم داشت.

زندگی سالم

معاون سیاسی استاندار:

هشت سال ظرفیت های کشور معطل مذاکرات شد
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان 
اینکه می توانیم الگوی بهترین ها در دنیا باشیم، گفت: باید روحیه 
انقالبی جایگزین مدیریتی باشــد که در هشت سال گذشته 

ظرفیت های کشور را معطل و منتظر معجزه غربی ها گذاشت.
محمدرضا جانثاری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان در مراسم تکریم و معارفه فرماندار فریدونشهر، اظهار 
کرد: امسال به حول قوه الهی چهل و سومین سال پیروزی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی سپری شد، انقالبی که به برکت خون 
شهدا و پایداری مردم شکل گرفت و امروز این امانت در دست 

ما است.
وی افزود: پس از حکومت امیرالمؤمنین علی )ع( هیچ حکومتی 
به مانند جمهوری اسالمی تشکیل نشده است که سلسله مراتب 

آن بر پایه احکام الهی اجرا شده باشد، آرزوی ائمه اطهار بود که 
روزی حکومتی تشکیل شود که مبنای آن طاغوت نباشد و خدا 
باشد و این حکومت سال ۱۳57 به ثمر نشست و تبدیل به یک 
نظام جمهوری اسالمی اسالم شد و به گفته مقام معظم رهبری 

ضرورت دارد برای حفظ انقالب جهاد تبیین انجام شود.
جان نثاری تصریح کرد: نباید گذاشت سرسوزنی انقالب گرد و 
غبار بگیرد، البته مردم گالیه مند هستند و می گویند نظامی که 
این قدر عظمت و قــدرت دارد و در دنیا حرف برای گفتن دارد 

چطور در داخل باید مشکالت پیش پا افتاده را شاهد باشیم.
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان افزود: تجربه نشان 
می دهد هر جا به اســالم رجوع و انقالبی عمــل کردیم موفق 
شدیم و هر جا رفتیم دنبال تفکرات لیبرالی و سکوالریسم و به 

وابستگی های غربی رجوع کردیم زمین گیر شدیم.
وی با بیان اینکه امروز در این کشور نخستین کار این است که 
به شعارهای انقالب رجوع کنیم و ریشه انقالب و باورها تقویت 
شود، گفت: ما می توانیم الگوی بهترین ها در دنیا باشیم و باید 
روحیه انقالبی جایگزین مدیریتی باشد که در ۸ سال گذشته 

ظرفیت های کشور را معطل و منتظر معجزه غربی ها گذاشت.
جان نثاری با اشاره به اینکه حل کارهای روی زمین مانده شدنی 
است، گفت: باید مردم حرف بزنند و خواسته ها را مطرح کنند و 

ما نباید نگران حرف زدن مردم باشیم و این را باید اصالح کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: 
فرماندار شهرستان نباید همیشه در استان به دنبال حل مشکالت 

باشد بلکه مسؤوالن استان باید در شهرستان حضور پیدا کنند.
وی ضمن قدردانی از فرماندار سابق فریدونشهر، تأکید کرد: امروز 
جوانی انقالبی و حزب الهی در این منطقه برای سکان فرمانداری 

شهرستان فریدون شهر انتخاب شده است

رییس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی از 
اجرای تبلیغات شــهری با موضوع قانون خبر 
داد و گفت: این تبلیغــات از ۱۸ بهمن ماه در 
سطح شهر نصب شده و تا دو هفته مورد توجه 

شهروندان قرار خواهد گرفت.
احمد رضایی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی 
مسئولیت پذیری و رعایت قانون از جمله اهداف 
اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان بشمار 
می رود، افزود: دوره جدید تبلیغات شهری در 
همین راستا با محوریت قانون در قالب جمالتی 
شامل »وقتی که قانون نیست، حتی نمی تونیم 
یک حرکت ســاده انجام دهیم«، »وقتی که 
قانون نیست، حتی نمی تونیم یک قرار ساده 
بذاریم« این موضوع رو به شــهروندان یادآور 

می شود.
وی تصریح کرد: این دوره از تبلیغات، پاســخ 
سؤال های انتظاری اســت که پیرامون قانون 

مداری و مسئولیت پذیری مطرح شده بود که 
با هدف گسترش فرهنگ قانون مداری در دوره 
قبل طراحی و به مدت ۱۰ روز اجرا شــد و در 
حال حاضر جواب آن در سطح شهر مورد توجه 

شهروندان قرار گرفته است.
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی با اشاره 
به شماره پیامکی که در دوره تبلیغات انتظاری 
قرار داشــت ادامه داد: در این دوره به نوعی از 
مردم درخواست شده بود تا جای خالی کلمات 
را حدس بزنند و از طریق پیامک برای ما ارسال 
کنند که در همین مدت کوتاه در حدود ۴۰۰ 

پیام کوتاه دریافت شد.
گفتنی اســت؛ عالقــه مندان برای کســب 
اطالعات بیشتر از تولیدات اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان می توانند با شماره ۶۱-

۳۴۴۶7۳۶۰ تماس حاصل کــرده و یا به وب 
سایت shahrvandi-isf.ir مراجعه کنند.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی:

گالری شهری، قانون مدار شد

خبر اول

ISFAHAN
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مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان خمینـی شـهر گفـت: به مناسـبت چهل و 
سـومین سـالروز پیـروزی انقـاب اسـامی، گلخانه کشـت سـبزی و صیفی 
بـا سـطحی بالـغ بـر ۵۰۱۶ متر مربع در خمینی شـهر افتتـاح و بـه بهره برداری 

رسید.
مجیـد علیرضایـی در گفت وگـو با ایسـنا دربـاره افتتـاح این گلخانـه، اظهار 
کـرد: به مناسـبت چهل و سـومین سـالروز پیـروزی انقاب اسـامی گلخانه 
کشـت سـبزی و صیفـی با سـطحی بالغ بـر ۵۰۱۶ متـر مربع در خمینی شـهر 

افتتـاح و بـه بهره برداری رسـید.
وی افـزود: ایـن گلخانـه دارای سـازه مـدرن، مجهـز بـه سیسـتم اتوماسـیون 
شـامل تغذیـه، دما و آبیـاری، مجهز به سیسـتم تهویه فن و سـیرکوله، دارای 
اسـتخر ذخیـره آب مسـقف با حجـم ۴۵۰ متر مکعب و سیسـتم جمع آوری 
آب بـاران اسـت. همچنیـن ایـن گلخانـه دارای دو اتاق ایزوله و سـالن مجزا 

برای تولید نشـاء اسـت.
وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  خمینی شـهر  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
خشکسـالی و کمبـود آب، گفـت: بـا توجـه بـه محدودیت زمیـن و آب در 
خمینـی شـهر رویکرد جهاد کشـاورزی حمایـت از احداث گلخانه هاسـت. 
ایـن گلخانـه کامـًا مکانیـزه و همـه کنترل هـا به صـورت اپلیکیشـن روی 
موبایـل قابـل نصب اسـت و مدیریـت می توانـد از راه دور دسـتور آبیاری و 
کوددهـی دهـد کـه این طرح می توانـد به عنوان یک پایلوت در کل کشـور 

اسـتفاده شود.
علیرضایـی بـا اشـاره بـه تصویـب طرح توسـعه این گلخانـه و تأمین سـرمایه 
در گـردش بـرای خریـد نشـاء و کـود بـرای گلخانـه، گفـت: ایـن طـرح بـا 
تسـهیات بانکـی بـه مبلـغ ۲۸ میلیـارد ریـال و آورده شـخصی بـه مبلـغ ۲۸ 
میلیـارد ریـال، بـه بهره بـرداری رسـید که زمینـه اشـتغالزایی را بـرای بیش از 
۵ نفـر به صـورت مسـتقیم فراهـم کـرده اسـت. ایـن گلخانه بـر پایـه گل ُرز 

برنامه ریـزی شـده، ولـی اکنـون به عنـوان چنـد منظـوره اسـتفاده می شـود.
وی درباره مشـکات فعلی گلخانههای خمینی شـهر گفت: زمان بر بودن و 
طی مراحل برای اسـتعامات الزم، یکی از مشـکات اسـت که باید مراحل 
اداری بـرای کسـب مجوز طی شـود. همچنین کارگر ماهـر و آموزش دیده 
بـرای کار در گلخانه هـا وجـود نـدارد کـه بایـد ایـن آموزش هـا در اولویت 

گیرد. قرار 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خمینی شهر سـطح گلخانه های شهرستان 
خمینی شـهر را ۱۰۵ هکتـار اعـام کـرد و افـزود: از ایـن میـزان ۳۹ هکتـار 
سـبزی و صیفی جات و ۶۶ هکتار گل های زینتی بوده که در سـطح سـبزی 
و صیفـی بـرای ۱۲۰۰ نفـر و گل و گیاهان زینتی برای ۲۵۰۰ نفر اشـتغالزایی 

شـده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر مطرح کرد:

افتتاح گلخانه ِکشت سبزی و صیفی 
در خمینی شهر

گـزارش

۱۲ طـرح برق رسـانی همزمـان بـا سـالروز والدت امـام جواداالئمـه )ع( 
بـا حضـور فرمانـدار، نماینـده مجلـس و جمعـی از مسـووالن اردسـتان بـه 
بهره بـرداری رسـید. سرپرسـت امـور بـرق اردسـتان در آییـن افتتـاح ایـن 
طرح هـا گفـت: اعتبـار اجـرای ایـن طرح هـا نزدیـک بـه ۶ میلیـارد و ۷۰۰ 
میلیـون تومـان اسـت کـه از محل اعتبارات شـرکت بـرق منطقه ای اسـتان 
اصفهـان و کمـک نماینـده مجلـس شـورای اسـامی تأمیـن شـده اسـت. 
محسـن قاسـمی افـزود: ایـن طرح هـا شـامل بـرق رسـانی بـه متقاضیـان 
جدیـد، رفـع حریـم پسـت هوایی و شـبکه ۲۰ کلیوولت، بهسـازی شـبکه 
فشـار ضعیف روسـتایی، بهسـازی ترانس برق روسـتایی، رفع ضعف ولتاژ 

بـرق روسـتایی، نصـب چراغ روشـنایی معابـر روسـتایی اسـت. وی اضافه 
کـرد: نصب ۲ دسـتگاه سکسـیونر، تبدیـل ۱۷۰۰ چـراغ ۵۰ وات گازی به 
۲۰ وات آل ای دی در روسـتاهای اردسـتان و تبدیل ۴۰۰ چراغ ۲۵۰ وات 
گازی به ۸۰ وات آل ای دی در شهرهای اردستان، زواره و مهاباد از دیگر 

اقدام هـای انجام شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، افـزون بـر ۳۲ هـزار و ۳۰۰ مشـترک بـا یـک هـزار و ۳۵۷ 
کیلومتـر شـبکه بـا ۱۵ فیـدر فشـار متوسـط و ۵۹۹ کیلومتـر شـبکه فشـار 

ضعیـف در شهرسـتان اردسـتان وجـود دارد.
نماینـده مـردم اردسـتان در مجلـس شـورای اسـامی نیـز بـا بیـان اینکـه با 

پیگیـری صـورت گرفته پنـج میلیارد تومان برای بهسـازی روشـنایی معابر 
بـه امـور بـرق شهرسـتان اختصـاص یافتـه اسـت، گفـت: در قالـب طـرح 
جهادی بهسـازی شـبکه برق، بهسـازی و تقویت شـبکه برق ۱۱ روسـتای 

اردسـتان نیـز اجـرا خواهد شـد.
حجت االسـام سـیدصادق طباطبایی نـژاد افزود: با اختصـاص اعتبار الزم، 
تجهیزات مورد نیاز برای بهسـازی روشـنایی معابر شهرهای مهاباد و زواره 

نیـز خریداری و بـزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شـود.
شهرسـتان اردسـتان بـا افـزون بـر ۴۳ هـزار نفرجمعیـت در ۱۱۸ کیلومتری 

شـمال شـرقی اصفهـان واقع اسـت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عنوان کرد:

کشف و ضبط ۲۵۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق در آران 
و بیدگل

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خبر داد:

صدور حکم قضایی برای یک واحد آالینده در برخوار

نماینده مردم سمیرم در مجلس:

 کاهش ظرفیت مسافران هواپیما
در کاهش کرونا مؤثر است

نامه مهدی طغیانی به رئیس مجلس:

 گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه
در صحن مجلس قرائت شود

نماینـده مـردم سـمیرم در مجلـس گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه 
فضای هواپیما یک محیط بسـته اسـت و با وجود زدن ماسـک 
امـکان ابتـای سـویه اُمیکـرون بـاز هـم وجـود دارد، کاهـش 
ظرفیـت پذیرش مسـافر تا ۶۰ درصـد در پروازهـای داخلی در 

کاهـش کرونـا مؤثر اسـت.
اصغـر سـلیمی در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره مصوبه سـازمان 
هواپیمایی کشـوری مبنـی بر کاهش ظرفیت پذیرش مسـافر تا 
۶۰ درصـد در پروازهـای داخلی، اظهار کـرد: با توجه به اینکه 
فضای هواپیما یک محیط بسـته اسـت و با وجود زدن ماسـک 

امـکان ابتـای سـویه اُمیکرون باز هم وجـود دارد و مردم برای 
تغذیـه مجبـور بـه کنـار زدن ماسـک خـود هسـتند، هرچه چه 

ظرفیـت هواپیما کمتر باشـد، امـکان ابتا کاهـش می یابد.
وی افـزود: البتـه مسـائل و مشـکاتی در تأمیـن منابـع مالـی 
سـازمان هواپیمایـی کشـوری به وجـود می آید، اما بـا توجه به 
اینکـه وارد پیـک ششـم کرونـا می شـویم و بایـد پروتکل های 
بهداشـتی بـه بهترین شـکل رعایت شـود، این سـخت گیری ها 
و محدودیت هـا در حمـل و نقـل مسـافران بایـد وجـود داشـته 

باشـد تـا آمـار ابتایـان به کرونا کاهشـی شـود.

نماینـده مردم اصفهان در مجلس شـورای اسـامی در نامه ای 
بـه رئیـس مجلـس شـورای اسـامی از او درخواسـت کرد تا 
صحـن  در  مبارکـه  فـوالد  از  تفحـص  و  تحقیـق  گـزارش 

مجلـس قرائت شـود.
مهـدی طغیانـی، نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس شـورای 
اسـامی در نامـه ای بـه محمدباقـر قالیبـاف، رئیـس مجلـس 
بـا اشـاره بـه طـرح تحقیـق و تفحـص از فـوالد مبارکـه کـه با 
سـرو صـدای زیـادی در سـال گذشـته در مجلـس تصویـب 
شـده و حاال سرنوشـت نامعلومی دارد نوشـته اسـت: تنها خبر 

منتشـر شـده در این بـاره مصاحبـه یکی از اعضای کمیسـیون 
صنایـع مجلـس ناظـر بـر تخلـف و فسـاد ۹۲ هـزار میلیـاردی 
بـدون ذکـر جزئیـات اسـت کـه ضربـه ای بـه اعتماد مـردم به 
کارآمـدی نهادهـای نظارتـی در برخورد با تخلـف نزد افکار 
عمومـی خواهـد بـود. عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس در 
پایـان این نامـه از محمدباقـر قالیباف، رئیس مجلس خواسـته 
اسـت تـا ضمـن اصـاح در اطـاع رسـانی ناقص در پیشـگاه 
مـردم، نسـبت بـه قرائـت گـزارش در صحـن علنـی مجلـس 
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همزمان با دهه فجر ۱۴۰۰، دو واحد آموزشـی در شـهر زیباشـهر 
افتتـاح شـد.۲ واحـد آموزشـی بـه همـت شـهرداری زیبـا شـهر 
به عنـوان خیـر و اداره کل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مـدارس 
اسـتان در شـهر زیباشـهر بـا مبلغـی بالـغ بـر ۴۵ میلیـارد ریـال در 
دو طبقـه و هرکـدام بـه مسـاحت ۷۲۰  متـر مربـع تکمیـل، تجهیز 
و تحویل آموزش وپرورش شهرسـتان مبارکه شـد. معـاون اداره 
کل آموزش و پرورش اسـتان اصفهان در مراسـم افتتاح ۲ واحد 
آموزشـی درشـهر زیبـا شـهر عنـوان داشـت: حرکت شـهرداری 
زیباشـهر بـه عنوان خیر سـازنده این مراکز آموزشـی بـرای اولین 
بـار در اسـتان اصفهـان و الگـوی بسـیار خوبی برای همه شـهرها 
خواهـد بـود و امیـدوارم هر کس کـه می تواند در این مسـیر قدم 

بـردارد بـه یاری مـا بیاید.
وی گفـت: اگـر خیریـن به ما کمک نکننـد آمـوزش و پرورش 
بـرای تأمیـن فضاهـای آموزشـی بـا مشـکل روبـرو خواهد شـد. 
ضمـن اینکه در حـال حاضر ۸۰ درصد مدارس در حال سـاخت 

اسـتان به همت خیرین مدرسـه سـاز سـاخته می شـود.
داشـت:  اظهـار  مراسـم  ایـن  در  زیباشـهر  شـهردار  همچنیـن 
فعالیت های آموزشـی و فرهنگی زیربنای توسـعه شـهر می باشـد 
ودر راسـتای تقویـت هویت کالبدی و فرهنگـی بوده و مدیریت 

شـهری ایـن مهـم را از اولویت هـای کاری خـود می دانـد.
کـوروش صابـری از مجمـع خیریـن مدرسه سـاز شهرسـتان بـه 
واسـطه پیگیـری و اداره کل نوسـازی مـدارس اسـتان در جهـت 

تجهیـز سـاختمان تقدیـر و تشـکر کرد.
گفتنـی اسـت؛ ۲ واحـد آموزشـی درشـهر زیبـا شـهر بـا حضـور 
محمدرضـا ناظـم زاده معـاون اداره کل آموزش وپرورش اسـتان 
اصفهـان، مجتبـی مااحمدی رئیـس مجمع خیرین مدرسه سـاز، 
معاونیـن اداره کل نوسـازی توسـعه و تجهیـز مـدارس اسـتان، 
امـام جمعـه،  فرماندار، شـهردار، اعضای شـورای اسـامی شـهر، 
مسـئوالن اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان مبارکـه و خیریـن 

برگزار شـد.

 رئیـس جمعیـت هـال احمـر شهرسـتان ناییـن از اجـرای کمپین آموزشـی خانه هـای هال با 
عنـوان »بـرای هـم بمانیـم« در ایام اهلل دهـه مبارک فجر خبـر داد. محمد زمانـی ضمن تبریک 
ایـام پیـروزی انقاب شـکوهمند اسـامی بـه عموم مـردم، با اعـام این خبر گفـت: این طرح 
در ۴ رده سـنی کـودکان، نوجوانـان، جوانـان و بزرگسـاالن بـا موضوعـات آموزشـی امداد و 
کمک هـای اولیـه، آمادگـی در برابـر مخاطرات و پیشـگیری از ابتا به کرونا و واکسیناسـیون 

در حـال اجرا اسـت.
رئیـس جمعیـت هـال احمـر شهرسـتان ناییـن خاطرنشـان کـرد: در مرحلـه اول ایـن برنامـه 
آموزشـی تعداد ۴۲ نفر از کودکان هشـت تا ۱۲ سـال در سـه خانه هال شـهری و روسـتایی 
حسـینیه عاشـورگاه محله محمدیه، مزرعه امام و مظفر آباد همراه با بازی آموزشـی مار و پله 

مباحـث آمادگـی در برابر مخاطـرات و کرونـا را فراگرفتند.
وی در پایـان افـزود: ایـن برنامـه که با شـعار »بـرای هم بمانیم« و بـا رویکـرد » آمادگی جوامع 
محلـی و روسـتایی در مخاطـرات » تهیـه شـده اسـت، مشـارکت معاونت آمـوزش و پژوهش 
جمعیـت هـال احمـر، وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی و حمایت صنـدوق بین 
المللـی صلیـب سـرخ و هال احمر را در پی دارد. الزم به ذکر اسـت این برنامـه در بازه زمانی 

دی لغایـت اسـفند مـاه ۱۴۰۰ طی چنـد مرحله اجرا می شـود.

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان آران و بیـدگل از کشـف و ضبـط ۴۰۰ 
کیلوگـرم چـوب قاچـاق در تاغزارهـای شـهر ابوزیدآبـاد خبـر داد. سـید مجتبـی شـریفیان 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: مأمـوران یـگان حفاظـت منابـع طبیعی هنگام گشـت و 
مراقبـت و حفاظـت از عرصه هـای منابـع طبیعـی، متوجـه افـرادی در حـال قطـع درختـان تاغ 
در بیابان هـای شـهر ابوزیدآبـاد شـده و بـا حضور بـه موقع در محـل، دو متخلف سـابقه دار را 

دسـتگیر و خـودروی آنهـا را نیـز توقیـف کردند.
وی افـزود: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون، ۱۲ متخلف دسـتگیر شـده اند که از آنهـا بیش از 
۲۵۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق، شـش دسـتگاه خودرو و دو دسـتگاه موتورسـیکلت کشـف و 
ضبـط شـده کـه اطاع رسـانی به موقع مـردم و دوسـتداران طبیعت با اسـتفاده شـماره رایگان 

۱۵۰۴ قابل تحسـین است.
رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان آران و بیدگل، گفت: توسـعه و نگهداری 
جنگل هـای دسـت کاشـت برای جلوگیـری از هجوم ماسـه های روان، جلوگیـری از افزایش 
دمـا و حفـظ هـوای پـاک در منطقـه بیابانـی با اقلیم گرم و خشـک ایـن شهرسـتان از جایگاه 

خاصی برخوردار اسـت.
شـریفیان تصریح کرد: آران و بیدگل ۶۱۰ هزار هکتار مسـاحت دارد که وسـعت بیابان های 
ایـن شهرسـتان ۳۸۴ هـزار هکتـار اسـت و از سـال ۱۳۴۹ بـا اجـرای طرح هـای بیابان زدایـی و 
نهـال کاری ۱۲۰ هـزار هکتـار جنـگل دسـت کاشـت بیابانـی ایجاد شـده که برابـر ۴۰ درصد 
جنگل های دسـت کاشـت اسـتان اصفهـان اسـت. وی اظهار کـرد: شهرسـتان آران و بیدگل 
دارای باالتریـن آمـار در فرسـایش خـاک و توفان هـای ماسـه ای اسـت کـه ۱۰۳ هکتـار از 
مسـاحت آن، کانـون بحرانـی اسـت. بنابرایـن بـرای حفـظ تاغزارهـا و جلوگیـری از تخلـف 

سـودجویان و هرگونـه دسـت اندازی بـه منابـع طبیعـی نیازمند مشـارکت مردم هسـتیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار از صدور 
حکم قضایی برای یک واحد آالینده در برخوارخبر داد.

زیست  محیط  اداره  پیرو شکایت  داشت:  بیان  زاده  ابراهیم 
هوا  آلوده کننده  از یک واحد آجرپزی  برخوار  شهرستان 
در این شهرستان، مرجع قضایی بزه انتسابی را محرز و مسلم 
دانسته و حکم قضایی صادر و مسؤول واحد مذکور به تحمل 

سه ماه و دو روز حبس محکوم گردید.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان گفت: هر 
زیست  محیط  و  عمومی  بهداشت  علیه  تهدید  که  اقدامی 
شناخته شود بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسامی ممنوع 
است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات 

شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

همزمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت؛

افتتاح ۲ واحد آموزشی در شهر زیباشهر

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان نایین خبر داد:

اجرای کمپین آموزشی خانه های هالل در هالل احمر

سرپرست امور برق اردستان:

۱۲ طرح برق رسانی به بهره برداری رسید

اینفوگرافیک



Iran’s 19th “National Produc-
tion, National Pride” festival 
was held by Industry, Mining 
and Trade Ministry in collab-
oration with the Iranian Indus-
try, Mining, and Trade House 
on Monday during which 51 
industrial and mining com-
panies were honored, IRIB 
reported.
The ceremony was attended 
by Iranian Industry, Min-
ing, and Trade Minister Reza 
Fatemi-Amin, members of the 
Iranian Industry, Mining and 

Trade House, deputy min-
isters, and a handful of the 
country’s businessmen and 
entrepreneurs.
In this ceremony, some is-
sues regarding the activities 
of the country’s industrial and 
mining units were also raised 
and the attendees called on 
government officials to find 
systematic solutions for such 
problems.
Banking problems, obtaining 
establishment or development 
licenses, and time-consuming 

license issuance procedures 
were among the most impor-
tant problems mentioned by 
the attendees of the event.
***Plan for ranking industrial 
units to be implemented next 
year
Speaking in this ceremony, 
Industry Minister Fatemi-Amin 
said his ministry’s program for 
ranking the country’s indus-
trial and mining units will be 
implemented in the next Ira-
nian calendar year (begins on 
March 20).

“The ranking of enterprises 
will be completely implement-
ed next year, and another 
of our actions next year will 
be the classification of units 
based on the field of activity,” 
the minister said.
According to Fatemi-Amin, 
currently, the ranking of units 
is based on indicators such as 
activity or inactivity or being a 
top unit or not, but indicators 
such as stability, existing chal-
lenges, capabilities, etc. will be 
also considered for ranking by 
the field of activity.
Referring to the changes in the 
new structure of the Indus-
try Ministry, the official said: 
“In this new structure, four 
specialized groups have been 
defined for each office, one of 
the most important of which 
is the human resources and 
businesses, and this shows 
the government’s view on the 
significance of business.”
He further mentioned the 
balancing of the market and 
meeting the needs of industrial 
units as another program of 
the Industry Ministry and add-
ed: “In this program, indica-
tors such as the supply of raw 
materials, cost-benefit ratio, 
capability, and predictability 
are the criteria for our actions.”

Iran’s top industrial, mining companies honored

Raeisi: Independ-
ent states can neu-
tralize sanctions 
by meeting each 
other’s needs
Iranian President Seyyed 
Ebrahim Raeisi said independ-
ent states can thwart threats 
by the world’s hegemonic 
powers and neutralize their 
sanctions, thus making them 
futile, by improving the level of 
their bilateral ties and meeting 
each other’s needs.
Making the remarks in a Tues-
day meeting with Cuba’s new 
ambassador to Iran, Alberto 
Gonzalez Casals, to receive his 
credentials, Raeisi also under-
lined the importance of devel-
oping and deepening relations 
between Tehran and Havana.

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

Iran FM says lift-
ing sanctions on 
key figures among 
main pivots of Vi-
enna talks: MP
Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir-Abdollahian has 
stressed that among the main 
pivots of the Vienna talks on 
the restoration of a 2015 nu-
clear deal is removing U.S. 
sanctions on the country’s key 
figures, said an MP.
Making the remarks in com-
ments about a Tuesday ses-
sion of the Iranian  Parliament 
held behind closed doors, 
Nezameddin Mousavi, the 
 spokesman of the legislative 
body’s Presiding Board, said 
the foreign  minister also not-
ed that the United States has 
imposed sanctions on legal 
 and natural Iranian persons in 
different periods.

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

13 Iranian Wres-
tlers to Compete in 
Yasar Dogu Cup

 The Iranian national freestyle 
wrestling team will dispatch 
13 wrestlers to the Turkish 
Yasar Dogu Cup. The inter-
national Yasar Dogu Cup is 
scheduled to be held in Istan-
bul on February 25-27, which 
is the first ranking step for the 
2022 World Wrestling Cham-
pionships.
Ali Azimi at 57kg, Muham-
mad-Bagher Yakhkashi 
and Saeed Anvari at 61kg, 
Morteza Ghyasi and Rah-
man Rahimpour at 65kg, 
Amir-Muhammad Yazdani and 
Aki-Akbar Fazli at 70kg, Mu-
hammad-Sadegh Firouzpour 
at 74kg, Ali Savadkuhi at 79kg, 
Mojtaba Asghari and Ali Man-
souri at 86kg, Ahmad Bazri at 
92kg and Muhammad-Hus-
sein Muhammadian at 97kg 
are forming the Iranian free-
style team in the competition.

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

Iranian Cinema 
Duo Big Success 
Once Again

Houtan Shakiba and Elnaz 
Shakerdoust, duo of Iranian 
cinema, once again are on Fajr 
Film Festival screen, this time 
with ‘Private Meeting’.
The two stars of the cinema, 
who have already played as on 
screen married couple in Ida 
Panahandeh’s ‘Ti Ti’ and Narg-
es Abyar’s ‘When the Moon 
Was Full’ are currently attend-
ing at the 40th Fajr Film Fes-
tival with ‘Private Meeting’, a 
debut feature by Omid Shams.
According to the media, this 
film is among the few works 
that have succeeded to grab 
the attention of the audience 
as well as that of the critics.

Annual shrimp 
output planned to 
reach 130,000 tons 
by March 2025
Iran Fisheries Organization 
(IFO) has planned the annual 
production of 130,000 tons of 
shrimp by the Iranian calendar 
year 1404 (March 2025-March 
2026), an official with the or-
ganization announced.
Morteza Afrasiabi, the acting 
head of the IFO’s fishery de-
velopment department, said, 
“To almost double the shrimp 
production, we anticipate its 
requirements, including work-
ing capital, construction of new 
sites and farms, development 
funds, and mechanization de-
velopment.”
The official further said that 
shrimp production is anticipat-
ed to reach 70,000 tons in the 
next Iranian year.
Afrasiabi stated that 60-65 per-
cent of the costs of the aquacul-
ture and shrimp sector are allo-
cated to feed supply, adding that 
the supply of feed is one of the 
challenges facing the industry, 
because producers in this field 
provide feed with free market 
forex rate, and this is the case 
that increases production costs 
and consumption prices.
The official has recently an-
nounced that Iran’s farmed 
shrimps export stood at $150 
million since the beginning of 
current Iranian calendar year 
(March 21, 2021).
Afrasiabi said that 57,800 tons 
of shrimps were farmed in 
14,034 hectares of aqua farms 
during the said time span, about 
75-80 percent of which was ex-
ported to the European, Asian 
and regional markets.
He named Turkey, Iraq, United 
Arab Emirates (UAE), China, 
Spain and France as some of 
the export destinations of Iran’s 
farmed shrimps during the 
mentioned period of time, and 
said China and UAE stood at the 
top of the list.
In last August, an official with 
Iran Fisheries Organization an-
nounced that the area under 
shrimp farming in the country 
has risen 12 percent in the cur-
rent Iranian calendar year.
Isa Golshahi, IFO’s director-gen-
eral for quality improvement, 
processing, and market devel-
opment, said that the area un-
der shrimp farming has reached 
about 13,607 hectares with an 
increase of about 12 percent 
compared to the previous year.
He stated that the highest area 
under shrimp farming belongs 
to Bushehr province (in the 
southwest of the country), add-
ing that the area under shrimp 
cultivation in this province is 
about 6,053 hectares, which 
is 53 hectares more than the 
area targeted in the Sixth Five-
Year National Development Plan 
(2016-2021).
The official has also stated that 
cooperation with the relevant 
organizations such as cham-
bers of commerce, Trade Pro-
motion Organization (TPO), and 
the Ministry of Foreign Affairs, 
as well as the non-governmen-
tal sector to open new markets 
in the international arena is one 
the agenda of the IFO’s plans.
Over the past two years, the ef-
forts of the Aquatics’ Production 
and Trade Union of Iran, and the 
non-governmental sector have 
led to the addition of markets 
in countries such as Oman and 
Malaysia to Iran’s target export 
markets in this field, he has 
noted.
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Iranian engineers managed 
to achieve the knowledge 
for the manufacturing of 
three-screw pumps that 
are used to pump lube oil 
for steam turbine bearings, 
IRNA reported.
As reported, the first pro-
duced pump has been 
successfully installed in a 
steam turbine of Shahid 
Salimi (Neka) Power Plant 
in northern Mazandaran 
Province.
According to Hossein-Ali 
Taziki, who is a deputy 
manager at the mentioned 
power plant, before Iran, 
only a few developed coun-
tries like Sweden, the U.S., 
Germany, and the UK had 
access to the knowledge 
for manufacturing such 
pumps.
A screw pump is an axi-
al-flow gear pump, similar 
in operation to a rotary 
screw compressor. Three 
types of screw pumps 
include the single-screw, 
two-screw, and three-
screw.

Knowledge for do-
mestic production of 
screw pumps for steam 
turbines achieved

 Iranian banking system has paid 
22.964 quadrillion rials (over 
$86.1 billion) of facilities to do-
mestic economic sectors in the 
first 10 months of the current 
Iranian calendar year (March 21, 
2021-January 20, 2022), regis-
tering a 59.4-percent rise from the 
same period in the previous year, 
Mehr News Agency reported.
According to the data provided 
by the Central Bank of Iran (CBI), 
working capital loans paid to dif-
ferent economic sectors in the 
mentioned 10 months were above 
15.205 quadrillion rials (about $57 
billion), accounting for 66.3 per-
cent of the total provided facilities.
During the said period, the coun-
try’s mining and industry sector 
received over 5.502 quadrillion 
rials (about $20.6 billion) in the 
form of working capital loans, ac-
counting for 36.2 percent of the 
total such facilities.
In its latest report on the payment 
of facilities to various economic 
sectors, CBI emphasizes that in 
order to continue the payment of 
facilities to economic sectors it 
is necessary to consider inflation 
control strategies.
Iranian banks paid 20.195 quad-

rillion rials (over $75.7 billion) of 
facilities to domestic economic 
sectors in the first nine months of 
the current Iranian calendar year 
(March 21-December 21, 2021), 
which was also 59.5 percent more 
than the figure for the same period 
in the previous year.
Based on CBI data, working capital 
loans paid to different econom-
ic sectors in the mentioned nine 
months were above 13.424 quad-
rillion rials (about $50.37 billion), 
accounting for 66.5 percent of the 
total provided facilities.
Over the past three years, CBI has 
been collaborating with the Indus-
try, Mining, and Trade Ministry for 
implementing a program based on 
which bank facilities are provided 
to small and medium-sized enter-
prises (SMEs) and semi-finished 
projects.
The mentioned facilities are mainly 
provided for renewing machinery, 
equipping production units, or 
completing semi-finished pro-
jects.
The mentioned program was 
kicked off in February 2019 and 
since then over 12,124 production 
units and SMEs have registered 
for receiving the mentioned loans.

Iranian Ambassador to Oman 
Ali Najafi has said the value of 
trade between the two countries 
increased by 40 percent in the 
first 10 months of the current 
Iranian calendar year (March 21, 
2021-January 20, 2022) com-
pared to the same period in the 
previous year.
Najafi put the value of trade be-
tween the two countries at over 
one billion dollars in the men-
tioned 10 months, saying that Ira-
nian exports to Oman increased 
by over 70 percent in the said 
period, IRNA reported.
According to the official, the trade 
between the two neighbors is 
following an upward trend and is 
expected to increase even further 
in the months to come.
Mentioning the holding of the 
19th Iran-Oman Joint Economic 
Committee meeting in the previ-
ous week, the official said, during 
his visit to Oman for attending the 
joint economic committee meet-
ing, Iranian Industry, Mining and 
Trade Minister Reza Fatemi-Amin 
met with the private sector and 
political and economic officials 
of the Kingdom, including the 
minister of Health, the minister of 

Economy, Foreign Affairs, Energy, 
and Minerals and the minister of 
Transport, Communications and 
Information Technology of Oman 
and the heads of Oman’s free and 
special economic zones to dis-
cuss the latest state of economic 
and trade relations between the 
two countries.
Najafi stressed the importance 
of increasing trade relations be-
tween the two countries and said: 
“We hope to see the utilization 
of the existing capacities in Iran-
Oman relations by pursuing a 
preferential tariff agreement and 
organizing and strengthening 
maritime transport between the 
two countries.”
Referring to the serious deter-
mination of the Iranian Embassy 
in Oman to advise and support 
private sectors of the two coun-
tries, he stressed: “The doors of 
the Iranian embassy are always 
open to all Iranian and Omani 
businessmen and investors, and 
in this regard, and in line with our 
economic diplomacy, more than 
half of the daily meetings of the 
ambassador and other relevant 
colleagues are held with Iranian 
and Omani businessmen.”

Bank loans to economic sectors increase 
over 59%

Trade between Iran, Oman up 40% in 10 
months yr/yr



Head of Organization for Invest-
ment, Economic, and Technical 
Assistance of Iran (OIETAI) Ali 
Fekri has said an Iran-Iraq joint in-
vestment opportunities summit is 
going to be held in the near future, 
ILNA reported.
According to Fekri, over 1,000 
businessmen and entrepreneurs 
from the two countries are expect-
ed to attend this summit.
Referring to the holding of Iraq’s 
Investment Opportunities Exhibi-
tion, which is going to be held in 
Baghdad during March 28-31, Fekri 
said: “Iranian investment opportu-
nities will also be introduced to 
Iraqis and other countries in this 
exhibition.”

According to the official, Iran will 
open a pavilion in the mentioned 
exhibition.
Enumerating the goals of holding 
the pavilion of the Islamic Republic 
of Iran in the exhibition of invest-
ment opportunities in Iraq, the 
deputy economy minister stated: 
“Identifying and introducing Iraqi 
investors, introducing the benefits 
of Iran Investment Law, establish-
ing relations between the investors 
of the two countries, introducing 
successful investment projects in 
Iran, identifying the Iraqi market 
and production opportunities in 
Iraq, introducing Iranian knowl-
edge-based and technology pro-
jects for production in Iran or Iraq, 

introducing the latest equipment, 
technology, machinery and servic-
es available in Iran and Iraq, cre-
ating opportunities for interaction 
between investors and entrepre-
neurs and introducing investment 
plans and opportunities in the Is-
lamic Republic of Iran and the Re-
public of Iraq for investors of the 
two countries are the most impor-
tant goals of Iran’s presence in the 
Iraqi exhibition.”
“Iraq has the longest shared border 
with Iran with 13 border crossings 
and numerous daily flights between 
the two countries which have made 
it easier for the two countries’ busi-
nessmen to travel and trade,” Fekri 
said.
He further mentioned the willing-
ness of Iraqi investors to invest 
outside of Iraq, saying: “One of 
the attractive destinations for Iraqi 
investment is Iran, so our goal is 
to guide Iraqi investors properly to 
Iranian projects, especially those 
that further tie the interests of the 
two countries.”
Fekri noted that in this exhibition, 
investment projects of Turkey, the 
United Arab Emirate (UAE), Egypt, 
Iran, Saudi Arabia, and Iraq will be 
introduced to the visitors.
“Different countries and their na-
tionals will be acquainted with 
investment projects in Iraq, and 
joint investment opportunities will 
be provided between the attending 
countries,” he added.

Enticing Health Benefits of Chia Seeds

IPL leaders Esteghlal edge Zob Ahan
Esteghlal football team edged past Zob 
Ahan 1-0 here on Matchday 17 of Iran 
Professional League (IPL) on Sunday.
Kevin Yamga scored the winner in the 
54th minute with a header at the Azadi 
Stadium. Earlier on the day, Persepolis 
defeated Nassaji 3-1 in Mashhad. Ka-
mal Kamyabinia and Vahid Amiri scored 
two early goals in the first seven min-
utes but Karim Eslami halved the deficit 
in the 16th minute.

Nassaji were reduced to 10 men in the 
78th minute after Ayub Kalantari re-
ceived his second yellow card. Substi-
tute Hamed Pakdel scored Persepolis’ 
third goal in injury time.Furthermore, 
Foolad edged Aluminum 1-0 in Ahvaz, 
Paykan suffered a 2-1 home loss to 
Havadar and Gol Gohar defeated Fajr 
Sepasi 2-0 in Sirjan. Esteghlal lead the 
table with 41 points, three points ahead 
of archrivals Persepolis.
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As announced by the managing di-
rector of Iranian Central Oil Fields 
Company (ICOFC), 90 new develop-
ment wells and 17 workover wells 
will be dug in the operational zone of 
South Zagros Oil and Gas Produc-
tion Company (SZOGPC) in a course 
of five years. Ramin Hatami made 
the announcement in a meeting on 
forecasting the efficiency of the wells 
under the operation of South Zagros 
Oil and Gas Production Company in 
the first half of the next Iranian cal-
endar year (begins on March 21).
South Zagros Oil and Gas Produc-
tion Company is the largest subsidi-
ary of Iranian Central Oil Fields Com-
pany. Operating nine gas fields and 
two oil fields, SZOGPC is working 
in Fars, Bushehr, and Hormozgan 
provinces. The latest report released 
on the number of oil and gas wells 
dug in the country indicates that  
National Iranian Drilling Company 
(NIDC) dug and completed digging 
operation of 62 oil and gas wells 
during the first ten months of the 
current Iranian calendar year (March 
21, 2021-January 20, 2022), as an-
nounced by an official with the com-
pany. According to Masoud Afshar, 
the deputy head of NIDC for drilling 
operation, the drilled wells consisted 
of four development, four explorato-
ry, and 54 workover ones.
The official stated that 46 of the 

mentioned wells were drilled in the 
operational zone of the National Ira-
nian South Oil Company (NISOC), 
nine wells were drilled in the fields 
under the supervision of the Iranian 
Offshore Oil Company (IOOC), three 
in the fields under the operation of 
Petroleum Engineering and Devel-
opment Company (PEDEC), one 
in the field under the supervisor of 
Iranian Central Oil Fields Company, 
and two in the operational zone of 
the drilling management department 
of the National Iranian Oil company 
(NIOC). Since the beginning of this 
year, the drilling area of the wells has 
reached 65,493 meters, he said, and 
added that 14 drilling rigs are being 
relocated in the operational posi-
tions. NIDC owns 70 light, heavy 
and super-heavy drilling rigs, includ-
ing 67 onshore drilling rigs and three 
offshore rigs. he company managed 
to carry out 10,182 meters of hori-
zontal and directional drilling in 43 
oil and gas wells across the country 
during the previous Iranian calendar 
year (ended on March 20, 2021), 
according to the Head of NIDC’s 
Special Operations Department Ali 
Daqayeqi. Some 654 meters of core 
extraction drilling was also conduct-
ed in the mentioned period which 
was a huge achievement for assess-
ing the condition of the country’s oil 
and gas reserves.

Chia seeds may be small, but they’re incredi-
bly rich in nutrients. 
The antioxidants, minerals, fiber, and ome-
ga-3 fatty acids in chia seeds may promote 
heart health, support strong bones, and im-
prove blood sugar management (1Trusted 
Source).
What’s more, chia seeds are versatile and can 
be used in many recipes.
Here are 7 health benefits of chia seeds, all 
supported by science.
1. Highly nutritious
In fact, just 1 ounce (28 grams or 2 table-
spoons) of chia seeds contains (3Trusted 
Source):
• Calories: 138
• Protein: 4.7 grams
• Fat: 8.7 grams 
• Alpha-linolenic acid (ALA): 5 grams
• Carbs: 11.9 grams
• Fiber: 9.8 grams
• Calcium: 14% of the Daily Value (DV)
• Iron: 12% of the DV
• Magnesium: 23% of the DV
• Phosphorus: 20% of the DV
• Zinc: 12% of the DV
• Vitamin B1 (thiamine): 15% of the DV
• Vitamin B3 (niacin): 16% of the DV
2. Loaded with antioxidants
Chia seeds are also an excellent source of 
antioxidants (1Trusted Source, 4Trusted 
Source).
Antioxidants not only protect the sensitive 
fats in chia seeds from going rancid but also 
benefit human health by neutralizing reactive 
molecules known as free radicals, which can 
damage cell compounds if they build up in 
your body (1Trusted Source).
For example, free radical damage contributes 
to aging and diseases like cancer (5Trusted 
Source, 6Trusted Source).

The specific antioxidants in chia seeds in-
clude chlorogenic acid, caffeic acid, myrice-
tin, quercetin, and kaempferol. These may all 
have protective effects on your heart and liv-
er, as well as anti-cancer properties (1Trusted 
Source).
For example, chlorogenic acid may help lower 
blood pressure, while caffeic acid has anti-in-
flammatory effects (7Trusted Source, 8Trust-
ed Source).
3. May support weight loss
The fiber and protein in chia seeds may bene-
fit those trying to lose weight.
Most of the fiber in chia seeds is soluble fiber. 
It absorbs water, becomes gel-like, and ex-
pands in your stomach to slow your digestion 
and help you feel full after a meal (9Trusted 
Source, 10Trusted Source).
Additionally, the protein in chia seeds could 

help reduce appetite and food intake.
4. May lower your risk of heart disease
Given that chia seeds are high in fiber and 
omega-3s, consuming them may reduce your 
risk of heart disease.
Soluble fiber, the kind primarily found in chia 
seeds, can help lower total and LDL (bad) 
cholesterol in your blood. In turn, this can 
reduce your risk of heart disease (15Trusted 
Source).
Consuming the omega-3 fatty acid in chia 
seeds known as ALA has also been linked 
to decreased heart disease risk (16Trusted 
Source).
5. Contain many important bone nutrients
Chia seeds are high in several nutrients that 
are important for bone health, including calci-
um, phosphorus, and magnesium.
In addition, ALA in chia seeds may play a role 

in bone health. Observational studies have 
found that consuming this nutrient could also 
be associated with increased bone mineral 
density (23Trusted Source).
Therefore, it’s possible that regularly eat-
ing chia seeds could help keep your bones 
strong. 
6. May reduce blood sugar levels
Consuming chia seeds may help with blood 
sugar regulation, possibly due to their con-
tent of fiber and other beneficial compounds.
People with diabetes may struggle with high 
blood sugar levels. Consistently high fasting 
blood sugar levels are associated with an in-
creased risk of several complications, includ-
ing heart disease (25Trusted Source). 
7. Easy to incorporate into your diet
Chia seeds are incredibly easy to incorporate 
into your diet. They taste rather bland, so you 
can add them to pretty much anything.
You don’t need to grind, cook, or otherwise 
prepare them, making them a handy addition 
to recipes.
They can be eaten raw, soaked in juice, or 
added to oatmeal, pudding, smoothies, and 
baked goods. You can also sprinkle them on 
top of cereal, yogurt, vegetables, or rice dish-
es. 
A common dosage recommendation is 0.7 
ounces (20 grams or about 1.5 tablespoons) 
of chia seeds twice per day. Remember to 
drink plenty of water to prevent any digestive 
side effects.
The bottom line
Chia seeds are not only rich in nutrients, 
omega-3 fat, antioxidants, and fiber but also 
easy to prepare. 
If you want to reap the possible benefits of 
chia seeds, consider incorporating them into 
your diet. They’re a great addition to smooth-
ies, oatmeal, yogurt, baked goods, and more.

90 development wells to be dug in South 
Zagros fields in 5 years

Iran’s January oil 
output rises 21% 
from December
Iran’s crude oil production in Jan-
uary reached 2.503 million bar-
rels per day (bpd), registering a 
21-percent increase compared to 
the figure for December 2021, ac-
cording to OPEC’s latest monthly 
report. Iran produced 2.482 mil-
lion bpd of crude oil in December 
2021, the report said citing sec-
ondary sources. The Islamic Re-
public’s average crude output for 
the fourth quarter of 2021 stood 
at 2.480 million bpd indicating a 
40,000-bpd increase compared 
to the figure for the first quarter 
of the year, the report indicated.
OPEC put the average Iranian 
crude output for 2021 at 2.405 
million bpd, while the average 
output in 2020 was 1.988 million 
bpd. These statistics show that 
although with the re-imposition 
of the U.S. sanctions, Iran’s oil 
production decreased; gradual-
ly the country has been able to 
compensate for part of the out-
put decline.The country’s heavy 
crude oil price also increased 
$10.91 in January, to register a 
14.6 percent rise compared to the 
previous month, according to the 
OPEC report. Iran sold its heavy 
crude oil at $85.59 per barrel in 
the mentioned month, compared 
to December’s $74.68 per barrel.
Based on the OPEC data, the 
country’s average heavy crude 
price was $54.38 in 2021.
In addition to the devastating im-
pacts of the coronavirus pandem-
ic on the global oil industry which 
resulted in the drastic fall in oil 
production and prices, the Iranian 
oil industry was under pressure 
from the U.S. efforts to isolate the 
country by re-imposing sanctions 
in 2021. Iran has been ramping 
up its oil production over the past 
few months following the recov-
ery of the global markets from the 
negative impacts of the corona-
virus pandemic and the develop-
ments in Vienna talks.
Back in February 2021, Fitch 
Solutions Incorporation, a sub-
sidiary of Fitch Ratings, which 
is one of the U.S.’s three biggest 
credit rating agencies, saw the 
Islamic Republic’s crude oil ex-
ports double in 2022 compared 
to 2020. “The prospects for the 
Iranian oil sector have brightened 
significantly following Joe Biden’s 
victory in the U.S. presidential 
election on November 3, 2020. 

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

TEDPIX drops 8,000 
points on Sunday
TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
8,036 points to 1.276 million on 
Sunday. As reported, over 9.378 
billion securities worth 58.598 
trillion rials (about $225.37 mil-
lion) were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 
7,069 points, and the second 
market’s index fell 12,527 points.
TEDPIX lost 17,000 points (1.3 
percent) to 1.284 million in the 
past Iranian calendar week (end-
ed on Friday). During the past 
week, the indices of Mobarakeh 
Steel Company, Bandar Abbas 
Oil Refining Company, Isfahan Oil 
Refinery, Iran Khodro Company, 
Tejarat Bank, and National Iranian 
Copper Company were the most 
widely followed ones.
The Money and Capital Market 
Committee of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) hosted 
a meeting with Securities and Ex-
change Organization (SEO) Head 
Majid Eshqi on January 30 to dis-
cuss the capital markets’ current 
issues and challenges.

Iran to open 
trade center in 
Sulaymaniyah

 Iran’s Consul General in Sulaymaniyah Mehdi Shoushtari has 
said the Islamic Republic plans to open a trade center in the 
region for promoting Iranian products, IRNA reported.
According to Shoushtari, over 30 knowledge-based companies 
and representatives of 100 major Iranian commodity brands are 
going to be presented and promoted at the mentioned center.
Speaking with the representatives of Kermanshah Province’s 
private sector on Saturday, the official underlined the develop-
ment of trade with neighbors as one of the priorities of the 13th 
government. “The Foreign Affairs Ministry pursues four major 

export policies, the first of which is to increase product quality 
and branding of exported goods,” he said.
He also stressed the importance of standardization and contin-
ued: “The third policy is the diversification of products; current-
ly, we have a good situation in construction materials, fruits, 
and fuel, but in the medical equipment, medicine, agricultural 
machinery, furniture, and clothes despite having the capacity to 
export to Iraq, unfortunately, we are far behind from our com-
petitors, and our production units must work in these areas as 
well.”

Iran-Iraq joint investment opportunities summit to be held soon
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مدیرکل پُست اســتان اصفهان، در 
مراسم افتتاح این درگاه که از طریق 
ارتباط تصویری با تهران در روستای 
»بــرکان« از توابع بخــش مرکزی 
شهرستان اصفهان برگزار شد، گفت: 
ارائه این سرویس جزو وظایف ذاتی از 
جمله خدمات نیابتی پُست محسوب 
می شود که بر اساس قوانین باالدستی 
و اساسنامه این شرکت در حال انجام 

است.
حمید باقری با اشاره به ظرفیت های 
موجود در اصفهان برای ارائه خدمات 
کیفی به روستاییان افزود: این استان 
بیش از پنج میلیون و ۱۲۰ هزار نفر را 
در خود جای داده است و برغم سکونت 
تنها ۱۲ درصد از جمعیت اســتان در 
روستاها، حدود ۴۵ درصد از واحدهای 

پُستی در این نقاط قرار دارد.
وی ادامه داد: از مجمــوع ۹۰۴ واحد 
پُســتی در اســتان ۴۰۳ واحــد در 
روستاها قرار دارد که پوشش مساحتی 
و جمعیتی کل روســتاهای استان را 
شامل می شود بنابراین عدالت ارتباطی 
در این مناطق برقرار شده است و تنها 
۵۵ درصد از واحدهای پُستی استان در 

مناطق شهری قرار دارند.
باقری با اشاره به ایجاد خطوط ارتباطی 
پُستی در استان اظهار داشت: در زمان 
حاضر ۱۲۰ خط ارتباطی دست ِکم ۲ 
بار در روز از مرکز استان به تمام مراکز 
شهرستان ها مراجعه می کنند و حدود 

۴۰ تا ۴۵ درصد از این خطوط مشتمل 
بر ۵۰ خط ارتباطی بین روستاهاست.

وی خاطرنشــان کرد: بین ســه و در 
نهایت ۶ روز در هفته ارتباط از مراکز 
شهرستان ها با روستاها برقرار می شود 
که ظرفیت خوبی است که در پُست 
اســتان برقرار و متعاقب آن در پست 

کشور ایجاد شده است.
مدیرکل پُســت اصفهان بیان کرد: 
ُموزعان پستی که در قالب نمایندگی 
پُستی یا کارگزار دفاتر "آی سی تی" 
به همراه نامه رســان و سامانه همراه 
نامه رسان مجهزند بر اساس نرم افزاری 
که در اختیار دارند، مرسوله ها را تحویل 
می دهند و امضای گیرنده را دریافت 
می کنند و این امضــا بصورت برخط 
)آنالین( برای فرستنده ارسال می شود 
و قابلیت دریافت ُکد رهگری هم در این 

زمینه وجود دارد.
باقری افزود: این موارد از ظرفیت هایی 
است که در پُســت استان ایجاد شده 
است تا بتوانیم بر اساس شرح وظایف 

خود به توسعه روستاها کمک کنیم.
وی در باره توزیع اسناد روستایی گفت: 
پیش نویس تفاهمنامه و مذاکرات اولیه 
در زمینه اسناد روســتایی هم انجام 
شده اســت تا در آینده نزدیک توزیع 
اسناد مالکیت روســتایی را بصورت 
آزمایشی در استان اصفهان از طریق 

شبکه پستی انجام دهیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

اصفهان نیز در این مراســم گفت: از 
مجموع ۹۳۵ روستای باالی ۲۰ خانوار 
در استان بیش از ۴۳۰ دفتر »آی سی 
تی« در روستاها قرار دارد و به ازای هر 
۲ روستا، یک دفتر در این مناطق فعال 
است. غالمحســین خانی افزود: در 
سالجاری نزدیک به ۲۶ هزار خدمت 
این نهاد از طریق استعالم یا درخواست 
تغییرکاربری به مردم روســتاها ارائه 
شده که هزینه های بسیاری برای مردم 

بدنبال داشته است.
وی با بیــان اینکه تفاهمنامــه ارائه 
خدمات نیابتی بین شــرکت پست و 
بنیاد مسکن امضا شــده است، ادامه 
داد: باید اطالع رســانی الزم از طریق 
فرمانداری ها، بخشداری ها و شوراهای 
اسالمی روستاها به مردم ارائه شود تا 
روستاییان بتوانند از خدمات دفاتر "آی 
سی تی استفاده کنند و ثبت نام ها را 
انجام دهند. خانی خاطرنشــان کرد: 
پیش از این برای ثبت نام طرح نهضت 
ملی مسکن در شــهرهای زیر یکصد 
هزار نفر نیز از طریق دفاتر "آی ســی 
تی" انجام می شد که با این تفاهمنامه، 

خدمات بیشــتر با هزینه کمتری به 
مردم ارائه می شود.

وی با بیان اینکه بــا این کار می توانیم 
خدمــات ارزانتــر و راحت تــری به 
روستاییان ارائه دهیم، ابراز امیدواری 
کرد که بتوانیم برای صدور پروانه که 
در سامانه راهبر بنیاد مسکن قرار دارد 
با وزارت کشور به نتیجه برسیم و پروانه 
کار و پایان ساخت را هم از طریق این 

دفاتر ارائه دهیم.
به گــزارش ایرنا، با راه انــدازی درگاه 
ارائه خدمات الکترونیکی یاد شــده، 
روســتاییان می توانند از خدمات آن 

برای امالک خود استفاده کنند.
با توجه به ظرفیت های شرکت پُست 
بواسطه حضور در اقصی نقاط کشور 
بویــژه در مناطق روســتایی و برای 
جلوگیری از افزایش ترددها و کاهش 
هزینه ها، این خدمات بصورت نیابتی 

توسط پُست انجام می شود.
حضور فیزیکی دفاتر شهری و روستایی 
و گستردگی پُســت در اقصی نقاط 
کشور موجب شده اســت که بتواند 
در بخش های مختلف دســتگاه های 

اجرایی، کارهــای نیابتی آنها را انجام 
دهد.

در زمان حاضر ۷۲ واحد پُستی دولتی 
شــامل ۲۳ اداره، هفــت ناحیه و ۴۲ 
واحد شهری دولتی و همچنین ۳۸۵ 
دفتر پیشخوان دولت، ۵۲ نمایندگی 
شــهری، ۱۸۸ نمایندگی روستایی و 
۲۸۲ دفتر "آی ســی تی " در استان 

اصفهان فعال است.
در مجموع ۵۲ درصــد از واحدهای 
پُستی اســتان در شهرها و ۴۸ درصد 
در روســتاهای به مردم خدمات ارائه 
می کنند. پوشــش جمعیتــی واحد 
پُستی در استان از میانگین کشوری 
باالتر است بطوریکه اکنون هر واحد 
در اصفهان به پنج هــزار و ۲۳۱ نفر و 
بطور متوسط هر واحد در کشور به ۶ 
هزار و ۵۴۸ نفر خدمات ارائه می دهد. 
اســتان افزون بر پنج میلیون نفری 
اصفهان دارای ۱۱۰ شــهر و یکهزار و 
۹۳۴ روستا و آبادی با جمعیت نزدیک 
به ۶۰۰ هزار نفر است. نزدیک به ۹۰۰ 
روستای استان اصفهان نیز بیش از ۲۰ 

خانوار دارد.

درگاه سامانه مدیریت خدمات فنی و مهندسی ساخت وساز 
روستایی )راهبر( با هدف ارائه خدمات نیابتی بنیاد مسکن به 
روستاییان از طریق شرکت ملی پُست، در اصفهان رونمایی 
شــد. به گزارش ایرنا، متقاضیان روستایی در هر نقطه از 
کشور با استفاده از سامانه راهبر می توانند برای ملک خود، 
درخواست خدمات فنی صدور پروانه را بصورت الکترونیکی 

ارسال کنند.

06
محمد یزدخاستی مسئول امورفرهنگی اداره کل 
آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان در تکمیل 
این خبرافزود: به مناســبت گرامیداشت چهل 
وسومین پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران 
و تجلیل از فعاالن این عرصه با حضور نمازگزاران 
و مسئولین اداره کل از فعاالن عرصه نماز در محل 

نمازخانه تجلیل شد.

بــر اســاس ایــن گــزارش از جــالل صانعی، 
امیرســحرخیزان. حمیدرضا جهاندار و فاطمه 
غفارزاده و مهین وظیفه خــواه به عنوان فعاالن 
عرصه نماز با اهــداء لوح تقدیر بــه امضاء آرش 
اخوان طبســی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای 

استان اصفهان قدردانی گردید.
درمتن لوح آمده اســت: حضور باشکوه مؤمنین 

نمازگزار بــا الهام از مکتب ومعارف اســالم ناب 
محمــدی )ص( بصــورت یکپارچــه وتــوام با 
اخالق اســالمی در محفل نورانی نمازجماعت 
که مظهر کامل پرســتش، تحکیــم دینداری، 
طهارت روح، آموزش خشــوع عشق به معشوق 
وفاصله میان شرک وایمان است، شایستگی های 
الزم رابرای رسیدن به قله انســان کامل فراهم 

می سازد، بدینوسیله از حضور به موقع جنابعالی/
ســرکارعالی در نماز اول وقت وتالش در ترویج 
هرچه باشــکوهتر اقامه نماز جماعت اداره کل 
قدردانی واز درگاه ایزدمنان پیروزی وسربلندی 
در سایه الطاف وعنایات حضرت بقیه ا.. االعظم 
)عج( در تمامی مراحل زندگی برایتان مســئلت 

می نمایم.

در دهه مبارک فجر 1400 استان اصفهان 

صورت پذیرفت:

تقدیر از فعاالن عرصه 
نماز اداره کل آموزش 

فنی و حرفه ای

مدیــر بخش زراعــت جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان 
گفــت: بســته بــودن آب 
زاینده رود به طور متوســط 
باعث کاهــش ۳۰ درصدی 
تمــام  زراعــی  تــوان  از 
شهرســتان های اصفهــان 
می شــود. پیمان فیروزنیا با 
اشاره به اینکه هنوز تصمیمی 
درباره نوبت بعدی رهاسازی 
آب صــورت نگرفته اســت، 
اظهار کــرد: این مســئله به 
حجم آب پشت سد زاینده رود 
بستگی دارد و باید در سطح 

مدیران استان اتخاذ شود.
وی دربــاره اینکه تمام حجم 
آب آزاد شده در این دوره به 
مصرف امر کشاورزی نرسید، 
گفت: به هر حال بخشی از این 
آب در خاک نفــوذ می کند و 
ممکن اســت برداشت هایی 
هم در مسیر اتفاق بیفتد، اما 
براســاس برآوردهای صورت 
گرفتــه انتظار مــی رود در 
نتیجه رهاســازی اخیر آب، 
سطحی معادل ۱۰ تا ۱۵ هزار 
هکتار کشــت در زمین های 
شهرســتان اصفهان صورت 
گیرد کــه از ایــن میزان ۱۰ 
تا ۱۱ هزار هکتار به کشــت 
جدیــد اختصــاص یافته و 
بقیه مربوط بــه زمین هایی 
است که عملیات کشت آنها 
در پاییــز کلید خــورده و از 
فرصت آبیاری اخیر به عنوان 
آبیاری تکمیلی خود استفاده 

کرده اند.
مدیــر بخش زراعــت جهاد 
کشاورزی استان اصفهان به 
تنوع محصوالت کشــاورزی 
در کشت اخیر اشــاره کرد و 
افــزود: در بخش کشــت نو، 
برآورد می شــود حدود هفت 
هزار هکتار زمین کشاورزی 
زیر کشت گندم و بین ۱۰۰۰ 
تا ۱۲۰۰ هکتار زیر کشت جو 
و حدود دو هزار هکتار زمین 
زراعی در منطقه زیر کشــت 
گلرنگ رفته باشــد عالوه بر 
ایــن بخشــی از زمین های 
کشــاورزی نیــز کــه پیش 
از ایــن دوره رهاســازی آب 
کشــت خود را آغاز کرده اند، 
زیر کشت یونجه و غالت قرار 

دارند.
وی به کارکردهای آب شیرین 
رهاسازی شده در آب شویی 
نمک رســوب یافته در ریشه 
گیاهان کشــت پاییزه اشاره 
کرد و گفت: به این دلیل که 
آب کشــاورزان نامناســب و 
نسبتاً شور اســت، رهاسازی 
آب شــیرین در زمین هــای 
زراعی نه تنها باعث ســیراب 
شــدن گیاه می شــود، بلکه 
نمک رســوب یافته بر ریشه 
گیاه را پاک کرده و از طریق 
آب شویی گیاه باعث عملکرد 
بهتــر آن در فرآیند رشــد 
می شــود. به اســتناد ایسنا 
فیروزنیــا همچنین عملکرد 
سازمان متبوع خود در تولید 
بذور مقاوم به خشکی را موفق 
ارزیابی کرد و گفت: کشاورز 
می تواند بذر مــورد نظر خود 
را بــا کیفیــت و تنــوع باال 
انتخاب کند، مثــاًل انواع بذر 
گندم مانند سیوند، بهاران و 
رخشان به مقدار کافی وجود 
دارد، برخی کشاورزان ترجیح 
می دهند از بذر گواهی شده 

استفاده کنند.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیر بخش زراعت جهاد کشاورزی 
استان اصفهان مطرح کرد؛

کاهش ۳0 درصدی توان 
فزراعی فاصفهان با بسته 

بودن زاینده رود

مدیــر دفتر مهندســی رودخانه زاینــده رود گفت: تاکنــون ۶ دیوار 
ســاماندهی بطول ۵ کیلومتر در بســتر رودخانه زاینده رود بمنظور 

جلوگیری از فرسایش رودخانه ساخته شده است.
احمدرضا صادقی در گفتگو با ایرنا اظهار داشــت: از اواخر ســال ۹۸ 
عملیات الیه روبی را در سطح رودخانه زاینده رود از باال تا پایین دست 

سد چم آسمان، قسمت منتهی به تاالب گاوخونی آغاز شد.
وی بیان داشت: بمنظور جلوگیری از فرسایش خاک و الیه روبی حجم 
رسوبات و پیشگیری از انحراف مسیر آب و برداشت غیرمجاز و تصرفات 
غیرقانونی اقدام به ساخت دیوار ساماندهی کردیم بطوری که طی دو 
سال اخیر ۴۰۰ هزار مترمکعب عملیات الیه روبی در بستر زاینده رود 

صورت گرفته است.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه زاینده رود از ساخت دو دیوار ساماندهی 
بطول یک ونیم کیلومتر از ســد »چم آسمان« تا سد زاینده رود بطول 
یک و نیم کیلومتر خبر داد و افزود: همچنین در روستای چم علیشاه 
بیش از ۲۰۰ تابلوی هشدار و خطر سقوط در رودخانه در محدوده سد 

»چم آسمان« نصب شده است.
وی از گروه های گشت و بازرسی در بســتر زاینده رود خبر داد و افزود: 
بیش از ۱۰۰ بازرس فنی و نیروی کارشناســی و حقوقی از ســرآب تا 
پایاب زاینده رود نظارت دارند و هرگونه تصرف را شناسایی کرده اند که 
تاکنون بیش از ۲۰۰ هکتار که اقدام به کشت و کارهای غیرمجاز کرده 

بودند، آزادسازی شده است.
وی بابیان برون سپاری کردن رفع تصرفات محدوده زاینده رود، ادامه 
داد: در بســتر رودخانه زاینده رود اراضی بسیار زیادی تصرف شده و با 
حفر چاه ها اقدام به کشت و کار غیرمجاز کردند که حدود ۱۵۰ هکتار 

در حریم سد زاینده رود، آزادسازی و رفع تصرف شده است.
صادقی بیان داشت: هرگونه برداشــت غیرمجاز از آب و کشت و کار و 
تجاوز به حریم رودخانه را مطابق با تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادالنه 
آب برخورد و با حکم قضایی با متخلف برخورد می شود که شامل جریمه 

مالی و زندان می شود.
وی از آســیب دیدن نیروهای بازرســی بهنگام رفع تصرفات توسط 
متخلفین خبر داد و گفت: طی بازرسی های صورت گرفته تاکنون ۱۸۰ 

پمپ غیرمجاز را شناسایی و جمع آوری کردیم.
وی کمبود اعتبارات را یکی از مشکالت پیش رو خواند و گفت: طرح ملی 
»مهندسی رودخانه« از محل اعتبارات جاری و از فروش آب، پرداخت 
حقابه و حق نظارت و خسارت به آبخوان صورت می گرفت که با توجه 

به شرایط کم آبی اعتبارات داخلی فروش آب خیلی کمتر شده است.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه زاینده رود با اشــاره به اینکه ساالنه ۴۰ 
میلیارد تومان برای دیوارکشی در بســتر زاینده رود نیاز است، افزود: 
بمنظور آزادســازی و رفع تصرفات نیاز به دیوارکشی است که در پی 

گران شدن قیمت سیمان و سنگ، امروز با مشکل مواجه شدیم.
وی بابیان ضرورت اجرای طرح های کنترلی اصول مهندسی رودخانه در 
راستای مدیریت آب، گفت: بیشترین تصرفات غیرمجاز و ساخت ویال و 
باغ را در اطراف باغ بهادران که ارزش زمین بیشتر است، شاهد هستیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا دیوارکشی در بستر رودخانه به شکل 
و شمایل رودخانه آسیب وارد نمی کند، گفت: قطع به یقین نقش دارد 
اما تنها راه مقابله با سودجویان و تصرفات غیرمجاز همین مسیر است.
بارش ها ۴۰ درصد در سرچشمه های زاینده رود افزایش پیدا کرده است

این در حالی اســت که مدیر کل هواشناسی اســتان اصفهان گفت: 
بارش های سال زراعی جاری در سرچشــمه های زاینده رود نسبت به 

سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
حمیدرضا خورشیدی افزود: بارش های سرچشمه های این استان در 
سالجاری نسبت به سال گذشته خیلی بهتر شــده و بهبود پیدا کرده 
است اما هنوز تا رسیدن به شرایط نرمال و عادی بلندمدت فاصله دارد.

وی با بیان اینکه بارش ها در کوهرنگ هفت درصد کمتر از شرایط نرمال 
است ادامه داد: احتمال اینکه بارش ها در سرچشمه ها تا پایان زمستان 
به میانگین بلند مدت برســد وجود دارد، اما دوره خشکسالی طوالنی 
مدت را پشت سر گذاشتیم که این دوره طوالنی مدت اثرات خود را بر 
هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژی، بلندمدت و کشاورزی گذاشته 
است و رسیدن به شــرایط عادی زمانبر اســت. مدیر کل هواشناسی 
استان اصفهان اظهار داشت: بارش های یکساله و دوساله نرمال و عادی 
نمی تواند خشکسالی طوالنی مدت و چند ساله هیدرولوژی و کشاورزی 

را جبران کند.
خورشیدی اضافه کرد: شرایط بارش ها تا پایان زمستان نرمال و عادی 
است و بر اساس پیش بینی های بارش های فصل بهار هم همین شرایط 

را خواهد داشت اما اطالعات دقیق تر را در آینده اعالم خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: بطــور کلی احتمال خطا در پیــش بینی های فصلی 
وجود دارد و در بهترین حالت بیــن ۶۰ تا ۷۰ درصد این پیش بینی ها 
صحت خواهد داشــت و هر چه بازه زمانی کوتاه تر باشد درصد دقت و 

پیش بینی دقیق تر است.
زاینده رود به طول افزون بــر ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه 
مرکزی ایران اســت که از کوه هــای زاگرس مرکزی بویــژه زردکوه 
سرچشمه می گیرد و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می رود 

و در نهایت به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد.
این رودخانه عالوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره نقشی مؤثر در 
پایداری محیط زیست، تأمین آب آشامیدنی، رونق کشاورزی و اقتصاد 
منطقه مرکزی و هســتی تاالب گاوخونی داشته، در دهه های اخیر به 
علت برداشت های غیرقانونی، انتقال آب از این حوضه به دیگر حوضه ها 
و استان ها، تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگی ها، به یک 
رودخانه با جریان دوره ای تبدیل و در پایین دست در برخی از دوره های 

زمانی با خشکی مواجه شده است.

گزارش ویژه

مدیر دفتر مهندسی رودخانه زاینده رود خبر داد:

 بنای ۵ کیلومتر دیوار ساماندهی
 در بستر رودخانه

اقتصاد استان

بصورت نیابتی توسط شرکت پُست در اصفهان رونمایی شد:

درگاه ارائه خدمات الکترونیکی بنیاد مسکن به روستاییان

محســن رضایی معاون اقتصــادی رئیس 
جمهور در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان 
در اولین دوره نمایشــگاه دســتاوردها و 
توانمندی های جهادی کشــور، تولید ریل 
توسط ذوب آهن اصفهان را یک دستاورد 
بزرگ برای کشور دانســت و گفت: تداوم 
و افزایــش تولید ریــل در ایــن مجتمع 
 عظیم صنعتی برای کشــور بسیار ضروری 

است. 
وی افزود: تولید ریل، توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل کشور را میسر ساخت و با توجه 
به اینکه نیازمند توسعه و بازسازی خطوط 
ریلی کشور هستیم، تولید این محصول در 
ذوب آهن اهمیت دوچندانی یافته است و 

موجب خنثی سازی تحریم ها گردید.
 این مقام مسئول اظهار داشت: ذوب آهن 
اصفهان و کلیــه صنایع فوالدی کشــور 
نباید با مشــکل مواد اولیه مواجه باشند و 
قطعاً تأمین ســنگ آهن مورد نیاز آن ها بر 
صادرات موادخام، اولویت اساســی دارد و 

در این راســتا دولت حمایت الزم را انجام 
می دهد.

شــایان ذکر است نمایشــگاه دستاوردها 
و توانمندی هــای جهــادی کشــور بــا 
حضور محســن رضائی معــاون اقتصادی 
رئیس جمهور در محل مصلی امام خمینی 

)ره( تهران افتتاح شد.
این نماشــگاه با حضور بیش از ۱۲۴ فعال 
اقتصادی و تولیدی از سراســر کشــور در 
قالب هلدینگ و یا شــرکت در حوزه های 

صنعت، معدن، کشاورزی و مواد غذایی که 
شاخصه های مدیریت جهادی را داشته اند، 
در راستای اهداف و نیز نمایش اقتدار ملی 
و آشنایی آحاد مردم با موج عظیم پیشرفت 
و خدمات قابل ارائــه، در محل مصلی امام 

خمینی )ره( تهران آغاز به کار نمود.
ذوب آهــن اصفهــان اولیــن و بزرگترین 
کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل 
در ایران و بزرگترین تولیدکننده محصوالت 
طویل در خاورمیانه از ابتدای تأســیس در 

امور جهادی، پشــتیبانی، بومی ســازی و 
توسعه فن آوری پیشــرو بوده و با تکیه بر 
دانش کارشناسان و مهندسان خود به امر 
ارتقا ســطح علمی صنایع کشور کوشیده 
اســت و اینک نیز با برپایــی غرفه در این 

نمایشگاه حضوری فعال دارد.
این رویداد با تاکید بــر دیدگاه های رهبر 
فرزانه انقالب فرصتی اســت برای اجرای 
مدیریت جهــادی به عنــوان اصلی ترین 
راهبــرد اقتصــاد مقاومتــی بــر مبنای 
اســتدالل عقلی و نگاه ژرف به گذشــته 
انقالب و حوادث پیرامون آن و نقشــه راه 
آینــده در مقابله با تهدیــدات مختلف در 
عبور ســرافرازانه از تمامــی آزمون های 
ســخت و جلوه گر الگوهای موفق تا بتوان 
ظرفیت های فردی و جمعی و کسب منزلت 
جهانی در افکار عمومی را در آن با به دست 
آوردن توانمندی های یک مدیریت کارآمد 
به عموم عالقمندان عرضه داشته و بصورت 

عینی مقایسه نمود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان:

تداوم و افزایش تولید ریل در ذوب آهن برای کشور ضروری است

 رییــس اداره آمــوزش، ترویــج و جلــب 
مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان گفت: ۲ هزار نفر »همیار 
طبیعت« با هدف گسترش فرهنگ حفاظت 
از عرصه های طبیعی و داشــته های با ارزش 
زیست محیطی در این استان فعالیت می کنند. 
غالمرضا الهیاری، روز یکشنبه در گفت و گو با 
ایرنا افزود: این افراد در اقشار و رده های سنی 
مختلف بویژه دانش آموزی پس از ثبت نام در 
سامانه hamyartabiat.frw.ir و دریافت 
کارت شناســایی خود، منشأ و ُمروج فرهنگ 

رفتار مناسب با طبیعت می شوند.
وی ادامــه داد: برنامه و هدف ایــن اداره کل 
افزایش تعداد این افراد به دست کم هفت هزار 
نفر است تا از ظرفیت آنها بیش از گذشته در 

بین خانواده ها و شهروندان استفاده شود.
به گفتــه وی، هــدف کلی طــرح همیاران 
طبیعت، ترویج فرهنگ منابع طبیعی و جلب 

مشارکت مردم در امر حفاظت احیا و توسعه 
منابع طبیعی اســت که از طریق ساماندهی 
عالقه منــدان و دوســتداران منابع طبیعی، 
شوراهای اســالمی، دهیاران، دانش آموزان و 

سایر اقشار جامعه انجام می گیرد.
رییــس اداره آمــوزش، ترویــج و جلــب 
مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان تصریح کرد: ارائه اطالعات 
و آگاهی بخشی، ۲ شــاخص مهم در توسعه 
آموزش های ُمرتبط با حفاظت از منابع طبیعی 
است و این فعالیت برای تاثیرگذاری بهتر باید 
از ســوی خود خانواده ها و نیروهای مردمی 

انجام گیرد.
الهیاری با اشاره به گستره عرصه های طبیعی 
اصفهان اظهار داشت: وجود ۹.۸ میلیون هکتار 

عرصه های منابع طبیعی و ملی در اســتان و 
کمبود نیروهای رسمی یگان حفاظت منابع 
طبیعی می طلبد کــه از قابلیت های مردمی 
و تشــکل ها برای حفظ هرچه بیشــتر منابع 

استفاده کرد.
وی همچنین نهادینه کردن فرهنگ و آموزش 
حفظ منابع طبیعی در بین مــردم را از دیگر 
مواردی دانست که با کمک همیاران طبیعیت 

و آحاد مردم، انجام شدنی است.
به گــزارش ایرنــا، اســتان اصفهــان با ۲۸ 
شهرستان، مســاحتی معادل ۱۰.۷ میلیون 
هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد از آن معادل 
حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه های منابع 
طبیعی و ملی و از این میزان حدود ۴۰۳ هزار 
هکتار را جنگل معادل )۴ درصد(، ۶ میلیون 

هکتار مرتع معادل )۶۴ درصد( و سه میلیون 
هکتار بیابان معــادل )۳۲ درصد( دربرگرفته 

است.
جنگل های اســتان اصفهان بطــور عمده در 
۲ شهرستان فریدونشــهر با ۴۰ هزار هکتار و 

سمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار دارند.
استان اصفهان از نظر تقســیم بندی نواحی 
رویشی در ۲ ناحیه رویشــی زاگرسی و ایران 
تورانی قرار گرفته اســت که ناحیه رویشــی 
زاگرسی غرب و جنوب استان را شامل می شود 
و بقیه مناطق جزو ناحیه رویشی ایرانی تورانی 

به شمار می رود.
این اســتان واقع در مرکز کشور اقلیم خشک 
و نیمه خشک دارد و از این پهنه ۳.۲ میلیون 
هکتار معادل ۳۲ درصد سطح استان را اراضی 
بیابانی و شنزار تشکیل می دهد که بطور عمده 
در بخش های شــمالی و شــرقی آن پراکنده 

است.

رییس اداره آموزش، ترویج و جلب مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری:

۲ هزار »همیار طبیعت« در استان اصفهان فعالیت دارند



زهرا وفایــی:   عضو هیات رئیســه 
مجلس شــورای اســامی بــا انتقاد از 
افزایــش تلفــات تصادفات جــاده ای 
گفت: تا قضیــه انحصار حاکــم بر بازار 
خودروسازی حل نشود، شاهد باال رفتن 
کیفیت این تولید ملی نخواهیم بود، ما 
حامی تولیدات ملی هســتیم اما نباید 
 هزینه سوء مدیریت را مردم با جان خود 

بپردازند. 
مجتبــی یوســفی در مــورد افزایش 
قربانیان جاده ای به واسطه بی کیفیتی 
خودروهــای داخلی گفــت: در ۹ ماهه 

ابتدای سال جاری در مجموع ۱۵۰۲ نفر 
معادل ۱۷ درصد از جان باختگان سوانح 
رانندگی جان خود را از دست دادند در 
بیشتر تصادفات فقط یک قطعه آهن پاره 
باقی می ماند این همان نقطه شروع تمام 
انتقادها اســت که بعد از آن نابسامانی 
جاده ها و راه های شــهری و روســتایی 
 و بی احتیاطــی رانندگان زیر ســؤال 

می رود.
نماینده مردم اهواز، بــاوی، حمیدیه و 
کارون در مجلس شورای اسامی افزود: 
مدتی قبل ســردار هادیانفر با تاکید بر 

اینکه هرجا در تصادفات ایربگ خودرو 
باز نشد، خودروســاز را به مقام قضائی 
معرفی می کنیم تا مردم خسارت بگیرند. 
اما جای سؤال اینجاســت؛ این مسئله 
کیفیت خودروهای ایرانی را که به قیمت 
 جان و مــال مردم اســت؛ را باال خواهد 

برد؟!
یوسفی با انتقاد از وعده های بی سرانجام 
وزیر صمت تاکید کرد: فاطمی امین در 
هنگام رأی اعتماد وزرا در باغ ســبز به 
ارزانی و باال رفتن کیفیت خودرو ایرانی 
را نشان داد و حتی وعده تبدیل خودرو 

ایرانیان به عنوان افتخــار ملی به مردم 
دادند، از دیگر وعده هــای وزیر تحویل 
خودرو بدون قرعه کشــی به متقاضیان 

بود که هیچ کدام انجام نشد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس با 
تاکید دوباره بــه افزایش آمــار تلفات 
جاده ای بیــان کرد: انتظار مــا از دولت 
مردمی آقای رئیســی کــه دولت امید 
نام گرفته؛ این اســت که فکــر عاجلی 
برای خودرو ملی داشــته باشــند، آمار 
 قربانیان جاده ای بســیار نگران کننده

است.
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عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی:

سرنخ آمار سوانح 
جاده ای در کارخانه های 

خودروسازی است

مقامات عراق می گویند باوجودی 
که آمریکا مجوز دریافت نفت و گاز 
ایران را می دهد اما اجازه انتقال پول 
نقد را نمی دهد و آن ها اکنون منتظر 
تصمیم آمریکا مانده اند. تارنمای 
»The New Arab« نوشت، عراق 
۱.۶ میلیارد دالر بدهی معوق در 
پرداخــت پول گاز به ایــران دارد 
و اکنون از آمریــکا می خواهد که 
اجازه دهد تا بغداد این بدهی خود 
را پرداخت کند. باوجودی که عراق 
ذخایر عظیم نفــت و گاز دارد اما 
همچنان برای تأمیــن نیازهای 
انرژی خود به واردات وابسته است. 
عراق اکنون حدود یک سوم گاز و 
برق خود را از ایران تأمین می کند. 
علیرغم تحریم های کاخ سفید علیه 
تهران، رئیس جمهــوری آمریکا 
اجــازه واردات انــرژی را به بغداد 
داده است اما مجوز پرداخت نقدی 
پول آن به تهران را نمی دهد. این 
محدودیت ها از زمانی اعمال شد 
که واشنگتن بنا بر تصمیم دونالد 
ترامپ، از توافق هسته ای با ایران در 
سال ۲۰۱۸ خارج شد و تحریم ها را 

علیه تهران دوباره برقرار کرد. 

عراق منتظر چراغ سبز آمریکا در 
مساله تحریم ایران

توافق گازی ایران و 
عراق بند جریمه ندارد!

انرژی
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سرپرســت هلدینــگ صدرتامین در 
حاشــیه بازدید از دســتاوردهای بومی 
ســازی ذوب آهن اصفهان در ســومین 
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران به 
خبرنگار ما گفت: یکی از شرکت های زیر 
مجموعه هلدینگ صدرتامین، مجموعه 
دانش بنیان صدر فردا است که در دوره 
جدید برنامه داریم این شرکت پویاتر از 
گذشته در بخش های مختلف و به ویژه 
زنجیــره صنعت فوالد کشــور با عارضه 
یابی تخصصی، راهکارهای عملیاتی به 

شرکت ها ارائه نماید.
وی افزود: در جلســه ای که هفته آینده 
با حضور مدیران عامل شــرکت های زیر 
مجموعه هلدینــگ صدرتامین برگزار 
می گردد یک از موضوعاتی که به صورت 
ویژه به آن پرداخته می شود نحوه همکاری 
شرکت ها با مجموعه دانش بنیان صدر 

فردا است.
این مقام مسئول تصریح کرد: ذوب آهن 
اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد 
ایران قابلیت ها و پتانسیل های فراوانی دارد 
که تولید ریل ملی به عنوان یک افتخار 
بزرگ، تنها یکی از دســتاوردهای آن به 
شمار می رود و لذا در دوره جدید تاش 
داریم به نحوی برنامه ریزی کنیم تا این 
شــرکت عظیم، پویاتر از گذشته و بدون 

دغدغه، تنها به تولید بیندیشد.
وی اظهار داشت: در دولت قبل تهاترهای 
ذوب آهــن اصفهــان بــا بخش هــای 
مختلف انجــام نگرفت و ایــن موضوع 
محدودیت هایی را ایجاد کرد لذا پیگیری 
آن بــه عنوان یــک از دســتور کارهای 

هلدینــگ صدرتامیــن در دوره جدید 
مدنظر قرار دارد تا از این محل ذوب آهن 
ارزش آفرینی بیشتری در داخل مجموعه 
و همچنین در مقیاس کان برای کشور 

داشته باشد.
هاشــمی ادامــه داد: رویکرد شســتا و 
صدرتامیــن در دوره جدید توجه به کل 
زنجیره فوالد کشور است، در بحث تأمین 
مواد اولیه چالش هایی طی ســال های 
قبل داشــتیم که با برنامــه ریزی های 
انجام شــده مقرر اســت طی پنج سال 
آینده تقریباً حدود ۹۰ درصد از نیاز مواد 
اولیه شرکت های زیر مجموعه هلدینگ 
صدرتامین از طریق مدل های ســرمایه 
گذاری و مشارکتی که با صاحبان معادن 
انجام می شــود و یا معادنــی که تملک 

می گردند، تأمین شود.
وی افزود: در ایــن راســتا در دو محور 
زغالسنگ و سنگ آهن توسط کمیته هایی 
که در استان ها مســتقر خواهیم کرد با 
همراهــی وزارت خانه هــای صمــت، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اســتانداران 
و سازمان های صمت اســتانی از طریق 
تهاتر بدهی هایی که بین سازمان تأمین 
اجتماعی و دولت است، تملک معدن انجام 
می گیرد و مشکل مواد اولیه شرکت هایی 

مانند ذوب آهن برطرف می شود.
سرپرســت هلدینگ صدرتامین با بیان 
این که پهنه ها نیز شناسایی شده و انشاا... 
به زودی اطاع رسانی آن انجام می شود، 
افزود: مکاتبات مربوط به اخذ ســهمیه 
یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن سنگ آهن 

مورد نیاز ذوب آهن از طریق شســتا و 
صدرتامین نیز انجام شــده و بر اساس 
جلسه ای که با وزارتخانه های تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و صمت خواهیم داشت 
توافق نامه مربوطه امضا شــده و مصوبه 
هیات دولت در ایــن خصوص به زودی 

اخذ می گردد.
هاشــمی خاطر نشــان کــرد: یکی از 
حلقه های مفقوده صنعت فوالد کشور که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید 
ویژه ای بر آن دارد، توســعه طرح های 
فوالدسازی در سواحل مکران با سرمایه 
گذاری مشــترک بخــش خصوصی و 
شرکت های شســتا و صدرتامین است 
که این موضوع با تشکیل کمیته اقتصاد 

مقاومتی در حال پیگیری است.

سرپرست هلدینگ صدرتامین در حاشیه بازدید از دستاوردهای بومی سازی ذوب آهن:

تأمین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان در برنامه صدر تأمین است

خالق اتریوم نگران از روس و دلخور از آمریکا؛

نبرد گرم در سرزمین سرد قاتل رمزارزها می شود!
احوریه محزونیه:    »ویتالیک بوترین«، خالق اتریوم، در مورد شــایعات حمله روسیه به 
اوکراین اظهار نظر کرده است. بوترین در روسیه متولد اما در کانادا بزرگ شده است. او پیش تر 
گفته بود: حمله به اوکراین فقط باعث آسیب دیدن روسیه، اوکراین و بشریت خواهد شد. سرنوشت 
این بحران را فقط روسیه می تواند مشخص کند. ناتو یا زیلنسکی نمی توانند تصمیم نهایی را 

بگیرند. امیدوارم تصمیم روسیه عاقانه باشد.
بوترین در سال ۲۰۱۷ با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ماقات کرد. پس از این دیدار 
دیدگاه پوتین نسبت به باکچین بسیار مخدوش شد. هنوز مشخص نیست شایعاتی که از طرف 

آمریکایی ها مبنی بر حمله روسیه به اوکراین منتشر می شود تا چه حد صحت دارد.
این در حالی اســت که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از شهروندان این کشور خواسته است 
ظرف ۴۸ ساعت آینده از اوکراین خارج شوند. سه شنبه آینده اوالف شولز، صدراعظم جدید آلمان 
به روسیه سفر خواهد کرد. بنابراین بعید است تا قبل از آن روز شاهد اقدام نظامی روسیه باشیم. 
این دیدار یک روز به طول خواهد انجامید. پس اگر روسیه بخواهد پس از خروج آلمانی ها اقدام 
نظامی انجام دهد، آمریکا و انگلیس فرصت زیادی برای تخلیه شهروندانشان ندارند. در اقدامی 
متقابل، کاخ کرملین اعام کرده است که بخشی از کارمندان سفارت ها و دفاتر این کشور در اروپا، 
به خاک روسیه بازگردند. هنوز بازارهای جهانی تحت تأثیر این اخبار قرار نگرفته اند. گویا امید 
زیادی برای میانجی گری آلمان و پیروزی دیپلماسی وجود دارد. صدراعظم آلمان پیشنهاد جدید 
روی میز نخواهد گذاشت اما امید مخالفان جنگ به اعتبار باالی آلمان در معادالت جهانی و قدرت 
دیپلماتیک این کشور است. بوترین روسیه را مقصر می داند اما به ترس و ضعف آمریکا اذعان دارد. 
دولت آمریکا از همان ابتدا اعام کرد که قصد ارسال نیروی نظامی ندارد. روسیه فعالیت های زیاد 
و متفاوتی در بحران های جهانی دارد. این کشور از خروج آمریکا از افغانستان حمایت می کند، در 
سوریه با نیروهای آمریکایی می جنگد و در عین حال به دخالت در انتخابات آمریکا متهم است. 
با این حال آمریکا هرگز به طور علنی موضع سفت و اتخاذ نکرده است. بایدن معتقد است روسیه 
یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان را دارد و می تواند کل اروپا را شخم بزند. هنوز مشخص 
نیست بایدن به نفع کدام جریان سیاسی قید اوکراین را زده است. ممکن است آلمان روزهای 
سختی پیش رو داشته باشد. لهستان به عنوان همسایه مشترک آلمان و اوکراین، در طول جنگ 
محاصره خواهد شد. روسیه همیشه تاکتیک های پیچیده ای دارد و نمی توان پیش بینی کرد پس 

از وقوع جنگ، چه بر سر مرزها و تقسیم اراضی خواهد آمد.

خبر ویژه
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اقتصاد

دریا وفایی:    اعطای وام ۱۲۰ میلیون 
تومانی، راه حل دیگردولت سیزدهم برای 
ترغیب جوانــان به امرازدواج اســت که 
اینروزها ازطرفی شلوغی باجه های بانکی 
را به دنبال دارد و ازسوی دیگرهنوزمنابع 
تأمین آن مورد مناقشــه است و به نوعی 
درباتکلیفی به ســرمی برد. درحالی که 
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسامی، چند روز گذشته 
ازمکلف کردن بانک مرکزی برای پرداخت 
۲۰۰ هزار میلیارد تومــان ازمنابع قرض 
الحسنه جاری وسپرده های قرض الحسنه 
برای وام ازدواج و اشــتغالزایی خبرداده 
است، محمد رضا جمشیدی دبیرکانون 
بانک ها و مؤسســات اعتباری خصوصی 
گفته اســت: بانک ها برای پرداخت وام 
۱۲۰ میلیون تومانی منابع الزم را دراختیار 
ندارند و نباید وعده های غیرکارشناسی 
شده بدهند که صرفاً باعث ایجاد توقعاِت 
بدون پاسخ شود. بر اساس آنچه سخنگوی 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسامی 

گفته است، به هر زوج که تاریخ عقد آن ها 
از ابتدای فروردین سال ۱3۹۷ تا ۱۴۰۱ 
باشد ۱۲۰ میلیون تومان وام ازدواج داده 
می شود. این مبلغ برای زوج های زیر ۲۵ 
سال و زنان زیر ۲3 ســال ۱۵۰ میلیون 
تومان اعام شده اســت. اما دبیرکانون 
بانک ها و مؤسســات اعتباری خصوصی 
کشورضمن بدون پشــتوانه مالی اعام 
کردن چنین طرحی، درعین حال آن را با 
توجه به تورم و گرانی های تصاعدی، بسیار 
ناچیزدانسته و اظهارداشته: ۱۲۰ میلیون 
تومان وام که تازه باید ماه به ماه اقساطش 
را هم بپــردازی، ۴۰ درصد ازهزینه های 
زندگی را هم تأمین نمی کند. یک جوان با 
چه اعتمادی می تواند دست به کار ازدواج 

شود؟
با کســری بودجه چطورحرف از وام های 

چندصدمیلیونی می زنیم؟
محسن زنگنه عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسامی هم در این 
باره به ما گفت: ترفندهای حساب کتاب 

شده ای برای تشویق به ازدواج وفرزنداوری 
اتخاذ نمی شود وبیشــترهیجانی است تا 
عقانی. وی نیزبه نبود منابع پولی کافی 
و پایداراشاره کرد و بیان داشت: درصورت 
فشــار و اجبار به بانک ها، ان ها مجبور به 
خلق پول می شــوند، وایــن یعنی ایجاد 
تورم. بنابراین دولت بــرای چنین برنامه 
ایی ابتدا باید تعهداتــی که در قبال نظام 
بانکی دارد را به موقع انجام دهد تا بانک ها 
بتوانند متقاضیان وام ۱۲۰ میلیون تومانی 
ازدواج را خوشــحال روانه خانه هایشان 
کنند. زنگنه همچنین تصریح کرد: از دالیل 
ایجاد نارضایتی های مردمی همین برنامه 
ریزی های ناپخته محفلی اســت. دولت 
وقتی خودش به خوبی می داند که با کسری 
بودجه مواجه است بر چه منطقی بانک ها را 
ملزم به پرداخت چنین وام هایی می کند؟ 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسامی خاطرنشان کرد: بهتراست 
ابتدا زیرساختها را فراهم کنیم و بعد برای 
تعیین تکلیف ها دست به قلم و کاغذ شویم.

متقاضیان وام ها و وعده های ازدواج این روزها چه حالی دارند:

حیرانِی عروس و دامادها و سرگردانی وام 120 میلیون تومانی

مدیر طرح بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان خبر داد؛

پایان عملیات بازسازی خط انتقال فاضالب غرب به شرق شهر اصفهان در آینده ای نزدیک

با بهره بــرداری از حوضچه فاضاب میدان فیض، 
عملیات اصاح و بازسازی خط انتقال فاضاب غرب 

به شرق شهر اصفهان پایان می یابد.
مدیر طرح بازسازی شبکه فاضاب شهر اصفهان با 
اعام این خبر گفت: این خط لوله از سه راه نظر در 
غرب شــهر اصفهان آغاز و در مسیر خود به سمت 
شرق، پس از عبور از خیابان های نظر غربی و شرقی، 
میر، میدان فیض و آبشار اول و دوم به تصفیه خانه 
فاضاب جنــوب می ریزد. محمــد رضا جواهری 
افزود: خط انتقال فاضاب غرب به شرق اصفهان از 
قدیمی ترین خطوط انتقال فاضاب این کانشهر 
به شمار می رود که سال ۱3۸3 در محدوده خیابان 
نظر غربی دچار فرونشست و ریزش شد و بازسازی 

آن از همان زمان در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به این که عملیات احداث خط انتقال 
جدید فاضاب به طول نزدیک به ۶۰۰۰ متر و قطر 
۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر در طول دو دهه گذشته 
به موازات خط قدیمی و در چند مرحله اجرا گردید 
افزود: برای خارج شدن کامل خط قدیمی انتقال 
فاضاب از مدار بهره برداری، باید حوضچه انتقال 

و سوئیچ فاضاب در میدان فیض احداث می شد.
مدیر طرح بازسازی شبکه فاضاب شهر اصفهان 
هدف از احداث حوضچه میدان فیض را ارتباط سه 
خط اصلی انتقال فاضاب خیابان های میر، آپادانا 
و فیض به یکدیگر و انتقال پســاب به فاضابروی 
خیابان آبشار با قطر ۱۶۰۰ میلیمتر عنوان کرد و 

گفت: این حوضچه با ابعاد ۵/۴*۵/3 متر در عمق 
۵/۶ متری زمین و بدون قطع جریان فاضاب در 
حال احداث است. وی پیش بینی کرد با توجه به 
بافت ریزشی زمین و سختی عملیات بتون ریزی، 
کار احداث حوضچه فاضاب میدان فیض تا پایان 
بهمن ماه جاری به اتمام برســد. جواهری افزود: 
بخشــی از این پروژه در حد فاصل چهــاراه نظر، 
خیابان میر، میــدان فیض، خیابان آبشــار اول و 
خیابان آبشار دوم به طول 3۶۶۰ متر و قطر ۱۴۰۰ 
و ۱۶۰۰ میلیمتر از سال ۱3۹۷ و از محل فاینانس 
با کشور چین اجرا شد که نخستین سرمایه گذاری 
خارجی در بخش بازسازی شبکه های فاضاب در 

کشور محسوب می شود.

بانک ها برای 
پرداخت وام 120 
میلیون تومانی 

منابع الزم را 
دراختیار ندارند 

و نباید وعده های 
غیرکارشناسی 
شده بدهند که 

صرفاً باعث ایجاد 
توقعاِت بدون 

پاسخ شود
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پلتفرم های بزرگ ارزهای دیجیتال، 
 FTX، eToro، Crypto.com از جمله
و Coinbase فعالیت های تبلیغاتی 
خود را برای لیگ ســوپر بال سال 
۲۰۲۲ آغاز کردند. تبلیغات بخش 
مهمی از مسابقات محسوب می شود. 
سوپر بال )Super Bowl( مهم ترین و 
هیجان انگیزترین بخش از لیگ ملی و 
ساالنه فوتبال آمریکایی )NFL( است. 
به گزارش وب سایت کوین تلگراف، 
امســال نقطه عطفی بــرای دنیای 
کریپتو محســوب می شــود؛ زیرا 
FTX، eToro، Crypto. مجموعه های

com و Coinbase پروژه هــای 
تبلیغاتی خود را در سوپر بال ۲۰۲۲ 
اجرا می کنند. با افزایش تقاضا برای 
ارزهای دیجیتال، توکن های NFT و 
دارایی های متاورس، تبلیغات کریپتو 
در Super Bowl توجه کاربران را در 
شبکه های اجتماعی به خود جلب 
کرد.Coinbase یکی از محبوب ترین 
صرافی های رمزارز در ایاالت متحده 
آمریکا اســت که معموالً رتبه اول 
بیشترین دانلود برنامه موبایلی را به 
خود اختصاص می دهد. بخشــی از 
کمپین تبلیغاتی این شرکت به نام 
»Less talk, more Bitcoin« در 
مسابقات سوپر بول به نمایش درآمد. 
تبلیغات Coinbase Super Bowl با 
کاراکتر C شروع می شود که به اسم 
این مجموعه اشاره دارد. این صرافی 
اعالم کرد کسانی که تا ۱۵ فوریه در 
این پلتفرم ثبت نام کنند، ۱۵ دالر 
بیت کوین پــاداش خواهند گرفت. 
در زمان پخش مسابقات نیز یک کد 
QR به کاربران نمایش داده شــد. با 
اسکن این کد، دستگاه وارد صرافی 
کوین بیس خواهد شــد. استقبال 
کاربران از تبلیغــات این صرافی به 
حدی بود که وب سایت کوین بیس 
برای دقایقی از دسترس خارج شد. 
کوین بیس برای نمایش این QR کد 
حدود ۱4 میلیون دالر هزینه کرده 
اســت. کدی که تنها ۳۰ ثانیه روی 
صفحه ظاهر شد. صرافی رمزنگاری 
FTX توسط سم بنکمن فرید تأسیس 
شد. این شــرکت برای اولین تبلیغ 
خود در مسابقات ســوپر بال از لری 
دیوید، کمدین مشهور، کمک گرفته 
است. دیوید یکی از مخالفان پدیده ها 
و فناوری های جدید اســت. با این 
حال صرافی اف تی ایکس به شــکل 
جالبی از دیدگاه های این شخصیت 
استفاده کرده اســت. در این تبلیغ 
دیوید پیشنهاد ســرمایه گذاری در 
کریپتــو را رد می کند امــا راوی به 
بیننــدگان می گویــد: مثــل لری 
نباشــید. فرصت بزرگ بعدی را از 
دســت ندهید. ما همین االن 7,۵4 
بیت کوین را می خواهیم هدیه دهیم! 
جشن بزرگی بر پا شده است. سپس 
نحوه ورود به صرافی و شــرکت در 
این رویداد اعالم می شــود. ای تورو 
پلتفرمــی بــرای ســرمایه گذاری 
روی کریپتو و ارزهای فیات اســت. 
کریپتودات کام از فوق ستاره بسکتبال 
آمریکا، لبرون جیمز، برای شرکت در 
برنامه تبلیغاتی خــود دعوت کرده 
اســت. در این آگهی جیمز در حال 
گفتگو با نسخه ای از خودش در سال 
۲۰۰۳ اســت. در حالــی که لبرون 
جوان تر در مورد پیشرفت های آینده 
بسیار کنجکاو شــده است، لبرون 
جیمز واقعی جمله ای کلیدی به او 
می گوید: من نمی توانم همه چیز را به 
تو بگویم اما اگر می خواهید تاریخ ساز 
شوید باید به بهترین شکل ممکن 
روی کاری تمرکز کنید. یک روز قبل 
از پخش این آگهی، لبرون جیمز به 
عنوان ارزشمندترین بازیکن تاریخ 

NBA معرفی شده بود!

7 نکته کلیدی درباره نحوه رفتار با گردشگران خارجی در ایران؛

درس هـایی بـرای میزبـانی

اقتصاد جهانی برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۰۰ تریلیون دالر فراتر خواهد رفت. گزارش روز یکشنبه نشان داد که تولید 
اقتصادی جهان برای اولین بار در ســال آینده از ۱۰۰ تریلیون دالر فراتر خواهد رفت و کمی بیشتر از آنچه قباًل تصور می شد 
طول می کشد تا چین از ایاالت متحده به عنوان اقتصاد شماره یک پیشی بگیرد. شرکت مشاور بریتانیایی سب پیش بینی کرد 
که چین در سال ۲۰۳۰ از نظر دالری، دو ســال دیرتر از پیش بینی ها، به برترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. این شرکت 
گفت که به نظر می رسد در سال آینده هند از فرانسه و سپس در سال ۲۰۲۳ از بریتانیا پیشی بگیرد تا جایگاه خود را به عنوان 
ششمین اقتصاد بزرگ جهان پیدا کند. داگالس مک ویلیامز، معاون این شرکت گفت: مسئله مهم برای دهه ۲۰۲۰ این است 
که اقتصادهای جهان چگونه با تورم کنار می آیند، تورمی که اکنون در ایاالت متحده به ۶.۸ درصد رســیده است. در صورت 
عدم کنترل، جهان باید خود را برای رکود در سال ۲۰۲۳ یا ۲۰۲4 آماده کند. این گزارش نشان داد که آلمان در مسیر پیشی 
گرفتن از ژاپن از نظر تولید اقتصادی در سال ۲۰۳۳ قرار دارد. روسیه می تواند تا سال ۲۰۳۶ جزو ۱۰ اقتصاد برتر شود و به نظر 

می رسد که اندونزی در مسیر کسب رتبه نهم در سال ۲۰۳4 باشد.

گذر اقتصاد جهانی از مرز ۱۰۰ تریلیون دالر

رمزارزنیوز
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کریپتویی ها پرطرفدارترین 
مسابقات ورزشی؛

 حضورپررنگ 
صرافی ها ادامه دارد

)ایرانی ها بســیار مهمان نوازند( این جمله 
کلیشــه ای توصیــف غالب گردشــگران 
خارجی اســت که از ایران دیــدار می کنند 
و غالب آنها با خاطره ای خوش کشــور ما را 
ترک می کنند. ایران کشــوری است که در 
بیش از 4 دهه گذشــته، زیر سایه سنگین 
تبلیغات و خبرسازی های جهت دار )جریان 
رسانه ای غالب در جهان( قرار دارد و به همین 
خاطر گردشگران خارجی زیادی وارد ایران 
نمی شوند. در بســیاری از موارد و شاید به 
دلیل تشابه اسمی با عراق )در زبان انگلیسی( 
وقتی نام ایران به گوش خارجی ها می خورد 
آنها یاد جنگ می افتنــد؛ در حالی که پس 
از ســفر به ایران در می یابند ایران یکی از 
امن ترین کشورهای دنیاست و حتی از بسیاری 
از کشــورهای اروپایی و آمریکایی امنیت 
بیشتری دارد. ورود اندک گردشگران خارجی 
به ایران باعث شــده فرهنگ نحوه رفتار با 
گردشگران خارجی در میان ایرانی ها کمتر 
جا بیفتد و همین مســاله باعث بروز مشکل 
وسوء تفاهماتی هم می شود. به نظر می رسد 
برای رسیدن به یک رفتار استاندارد و خوب با 
گردشگران خارجی بهتر باشد به عنوان یک 
شهروند ایرانی این 7 نکته کلیدی را در صورت 
مواجهه با گردشگران خارجی در کشورمان 

رعایت کنیم:

۱- احترام بیش از اندازه ممنوع:
بســیاری از گردشــگران خارجی که به ایران سفر 
می کنند از برخورد فوق العاده گرم و پذیرای ایرانی ها 
با خودشان می گویند. البته برخورد گرم و مهربانانه 
با گردشگران خارجی خوب است اما به نظر می رسد 
بسیاری از شهروندان کشورمان در این مساله زیاده 
روی می کنند؛ مثاًل تالش می کنند خیلی سریع با 
گردشگر خارجی خودمانی شده و او را به خانه شان 
دعوت کنند بــرای آنها چیزی بخرنــد و یا هزینه 

خدمات یا کاالی دریافتی آنها را بپردازند.
این مساله باعث تعجب گردشگران خارجی می شود 
و بهتر اســت زیاده روی در برخورد با گردشــگران 
خارجی را کنار بگذاریم. با آنها مهربان باشــیم و در 
صورتی که نیاز به راهنمایی و یــا انجام کاری از ما 
دارند بی دریغ به آنها کمــک کنیم؛ همان طور که 
این وظیفه را باید نســبت به دیگر هموطنانمان نیز 

داشته باشیم.

بنابراین بهتر است در صورت مواجهه با یک گردشگر 
خارجی که آنها را برای بار اول می بینیم، زیادی رگ 
محبتمان باد نکند و برای مثــال آنها را به خانه مان 
دعوت نکنیم و سعی نکنیم دست در جیب کرده و 

برای آنها خرج کنیم.

2- با گردشگران خارجی سلفی نگیریم:
 بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران می آیند 
درباره تجربه ســفر خود به ایران می گویند وقتی با 
شــهروندان ایرانی مواجه می شوند حس سلبریتی 
پیدا می کنند؛ چون بارها و بارها از سوی شهروندان 
ایرانی با درخواســت گرفتن عکس ســلفی مواجه 

می شوند!
این رفتاری اســت که متاسفانه بخش قابل توجهی 
از ایرانی ها به ویژه جوانان با گردشــگران معمولی 
خارجی دارند. واقعاً چه نیازی اســت که به محض 
دیدن یک گردشگر )مخصوصاً موبور و چشم آبی( از 

او درخواست عکس سلفی کنیم؟
آیا ما هم وقتی به یک کشــور خارجــی می رویم با 
درخواستی مشابه مواجه می شــویم؟ این رفتاری 
است که دونشان یک شهروند ایرانی دارای تمدن و 
سابقه تاریخی چند هزار ساله است و بهتر است آن را 
اصالح کنیم. گردشگر خارجی هم مثل ما یک انسان 
است و تنها ممکن است زبان و فرهنگ و قیاقه اش 

با ما متفاوت باشد.

3- گردشگران را تیغ نزنیم:
 این همه تحویــل گرفتن یک گردشــگر خارجی 
در حالی اســت که متاســفانه بعضی از شهروندان 
کشورمان )همانند بســیاری جاهای دیگر دنیا( در 
مواجهه با گردشگر خارجی قیمت های باال می دهند 

و تالش دارند به قول معروف او را تیغ بزنند.
از تاکســی گرفته تا فروشــندگان اجناس و ارائه 
دهندگان خدمت ممکن است چنین خبط و خطای 

بزرگی را مرتکب شوند.
آن ها توجه ندارند که گردشــگر دیر یا زود متوجه 

تیغ زنی آنها خواهد شــد و نتیجه این اقدام زشت 
و غیرانسانی، هم اعتبار کشــور را زیر سؤال می برد 
و هم بر ورودی گردشگران خارجی تأثیر می گذارد.

پیدا کردن نقطه تعــادل در مواجهه با گردشــگر 
خارجی اســت در این اســت که: نه او را مثل یک 
سلبریتی حلوا حلوا کرده و روی سرمان بگذاریم و نه 

عده ای به بهانه خارجی بودن او را تیغ بزنند.
دقیقاً نقطه تعادل در یک رفتار اســتاندارد در برابر 
گردشگر خارجی، در اهتراز و دوری از این دو رفتار 

مخرب است.

4- به زبان اهمیت بیشتری بدهیم: 
در بســیاری از شــهرهای گردشــگر پذیر و حتی 
مناطقی که گردشگران خارجی کمتری دارند بهتر 
اســت افرادی که احتمال می دهند با گردشگران 
خارجی سروکار پیدا کنند، دستکم در حد مکالمات 

معمول کار راه بینداز زبان انگلیسی بلد باشند.
رانندگان تاکســی، فروشــندگان بــازار، کارکنان 
فرودگاه ها و ترمینال ها، هتل ها، است برای ارتباط 
مؤثر و بهتر با گردشــگر خارجی زبان انگلیسی بلد 

باشند.
متاسفانه سطح توانایی بسیاری از شهروندان ایرانی 
در زمینه زبان خارجی )انگلیسی( به دلیل کم بودن 
ورود گردشــگر خارجی و کمی ارتبــاط با جهان 
و از همه مهم تــر ناکارایی نظام آمــوزش عمومی، 
پایین است. این مساله در غالب اوقات در بدو ورود 
گردشــگران خارجی به کشــور به ویژه در زمینه 
رانندگان تاکســی فرودگاه رخ می نماید. متاسفانه 
بسیاری از رانندگان تاکســی فرودگاه حتی از یک 
مکالمه عادی و بســیار ســاده با گردشگر خارجی 
عاجزند در حالی که صنف مربوطه باید آنها را ملزم 
به فراگیری ســطحی متعارف و کار راه بینداز برای 

ارتباط با مسافران خارجی کند.
همچنین در این راستا بهتر است کاسبان اصناف در 
شهرهای گردشگر پذیر برخی اطالعات مهم و مفید 
و مورد نیاز گردشگر خارجی را به زبان انگلیسی در 

دکان و فروشگاه خود نصب کنند و این گونه ضعف 
ارتباطی آنها در مکالمه هم تا حدودی پوشش داده 

می شود.

5- ابزارهای ارتباطی مثل )سرویس 
مترجم گوگل( کافی نیستند: 

این نکته نباید فراموش شــود کــه ابزارهایی چون 
)سرویس مترجم گوگل( هر چند می توانند مکمل و 
کمک کننده باشند اما برای جلب و جذب گردشگر 
بیشتر و در آمد بیشتر به کشور نیاز به این داریم که 
شــهروندانمان فرهنگ نحوه معاشرت با گردشگر 
خارجی را بدانند و یکی از مهم ترین آنها دانســتن 
اندکی در حد محاوره معمول از یک زبان بین المللی 

همچون زبان انگلیسی است.
دانستن زبان برای همه شــهروندان مفید است اما 
برای یک فردی که روزانه ممکن اســت با گردشگر 
خارجی در تماس و تعامل باشــد، واجب و ضروری 
اســت و ندانســتن آن یک نقطعه ضعف و نقصان 

جدی است.
این مساله حتی می تواند به نفع کار و کاسبی آن فرد 
باشد چون در صورت توانایی ارتباط بهتر با گردشگر 
خارجی، می توان جنس بیشــتری به او فروخت و 
بسیاری از گردشــگران وقتی می بینند نمی توانند 
به درستی با فروشنده کاال و خدمت ارتباط بگیرند 
از خرید منصرف شده و سعی می کنند جایی را پیدا 
کنند که بتواننــد درباره جزییــات کاال یا خدمات 
خریداری شده اطالعات بیشــتری دریافت کنند و 

سپس اقدام به خرید کنند.

6- با گردشگر خارجی تعارف نکنیم: 
فرهنگ تعارف در بین ما ایرانی ها جا افتاده اســت؛ 
اما یک گردشگر خارجی معنای واقعی قابلی نداره 
را نمی داند؛ چون او شکل رفتار را می بیند و معنای 
مســتتر در پَِس آن را نمی داند؛ به همین خاطر این 

مساله ممکن است موجب سوء تفاهم شود.
در مواجهه با گردشگر خارجی اصاًل تعارف نکنیم و 

در همان مرتبه اول قیمت کاال و خدماتی را که ارائه 
می دهیم به زبان ســلیس و روان قابل فهم برای او 
)ترجیحاً انگلیسی و اگر گردشگر عرب بود به زبان 

عربی( بیان کنیم.
متاسفانه بعضی ها وقتی گردشگر خارجی می بینند؛ 
حتی تالش می کنند تعارف بیشتری به خرج داده و 

4-۵ مرتبه دریافت پول را پس بزنند!
یک خارجی معنای این رفتــار را نمی فهمد و دچار 
سوء تفاهم می شود و حتی بسیاری از آنها این رفتار 
را جزء یکی از دردســرهای خود در سفر به ایران و 
مایه گیجی خود می دانند؛ و به درستی می گویند: 
نمی توانند تشخیص دهند کجا با تعارف مواجهند 
و کجا واقعاً فروشــنده و یا فرد مقابل قصد دریافت 

پول ندارد.
بهتر است تعارف را کنار بگذاریم و رک و راست در 
همان مرتبه اول قیمت کاال یا خدمات را از گردشگر 

خارجی دریافت کنیم.

7- با همه گردشگران فارغ از ملیت و نژاد 
آنها برخورد محترمانه داشته باشیم: 

و نکته پایانی اینکه همه گردشــگران خارجی فارغ 
از ملیتشان عزیز و محترم هســتند و باید رفتاری 

یکسان و استاندارد با همه آنها داشته باشیم.
یک گردشــگر )موبــور و چشــم آبــی( اروپایی 
یا آمریکایی هیچ مزیت بیشــتری نســبت به یک 
گردشگر آسیایی )پاکستانی، عراقی، هندی، چینی 
و..( ندارد و باید با همه به طور یکســان و استاندارد 

رفتار کرد.
اتفاقاً بسیاری از گردشــگران آسیایی و کشورهای 
همســایه شــاید به لحاظ اقتصادی در مقایسه با 
یک گردشــگر اروپایی یا آمریکایی پول بیشــتری 
در کشور ما خرج کنند و دالر بیشتری وارد چرخه 
اقتصاد ما کنند. یادمان باشد بسیاری از گردشگران 
از کشورهای همسایه و مجاور برای درمان و زیارت 
وارد کشور می شوند و اتفاقاً این دسته از گردشگران 

به چرخه اقتصاد کشور ما مفیدترند.

زروندی جانشین درخشنده شد:

تغییر در معاونت پشتیبانی و تأمین مالی صدرتامین

طی حکمی از ســوی سرپرســت تاصیکو، 
زروندی جانشــین درخشــنده در معاونت 
پشــتیبانی و تأمین مالی صدرتامین شــد. 
جلســه تودیع و معارفه معاونت پشــتیبانی 
و تأمین مالی صدرتامین برگزار شــد و طی 
حکمی از سوی حســین هاشمی، سرپرست 
تاصیکو، مصطفی زروندی به عنوان سرپرست 

این معاونت معرفی شد.
در این جلســه که با حضور حسین هاشمی، 
سرپرست تاصیکو، حمزه وکیلی، معاونت امور 
شرکت ها، احســان احمدی، معاونت برنامه 
ریزی و توسعه، رضا امین زاده، مدیر حراست، 
فرید حمد حیدری، مدیر امور حقوقی، ناصر 
شجاعی، مدیر مالی و محســن بیدی، مدیر 
روابط عمومی برگزار شد از زحمات و مجموعه 
اقدامات انجام شــده محمد رضا درخشنده 
طی دوران هدایت معاونت پشتیبانی و تأمین 

مالی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

حسین هاشمی، سرپرست هلدینگ تاصیکو 
ضمن تبریک مجــدد یــوم اهلل ۲۲ بهمن و 
میالد حضرت امام جواد علیه السالم، گفت: 
انشاهلل روندی که طی سالیان سال در راستای 
حمایت از حقوق ذینفعان و سهامداران انجام 
شده است با قوت و جدیت بیشتری در دستور 
کار سرپرســت معاونت پشــتیبانی و تأمین 
مالی صدرتامین قرار می گیــرد و با توجه به 
تجربیات و ســوابق برادر زروندی اقداماتی 
از جمله در بحث های شــفافیت مالی، ارتقاء 
و بهبود جایگاه نیروی انسانی و … در سطح 
مجموعه ۲۰ هزار نفری هلدینگ در دستور 

کار قرار خواهد گرفت.
گفتنی اســت مصطفــی زرونــدی از امروز 
فعالیت خود را به عنوان سرپرســت معاونت 
پشــتیبانی و تأمین مالی شــرکت سرمایه 
 گذاری صدرتامین وابســته به شســتا آغاز 

کرد.
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