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هیچ محدودیتی برای سرمایهگذاری
کشورهای همسایه در چابهار وجود ندارد

چابهــار -مدیــرکل ســازمان بنــادر و
دریانــوردی سیســتان و بلوچســتان
گفــت :پاکســتان و ســایر کشــورهای
همســایه ایران بر اساس نیاز و منافع
خــود میتواننــد در بنــدر چابهــار
بــدون هیــچ محدودیتــی فعالیت و
سرمایهگذاریکنند.
بهــروز آقایــی در دیــدار بــا ســفیر
جمهوری اســامی پاکســتان در تهران اظهار داشــت :بندر چابهار هاب پیوند دهنده
بنــادر منطقه اســت و تقویت پیوند کشــورها و همکاری متقابل یکی از رســالتهای
این بندر محســوب میشــود .وی با اشاره به تقارب فرهنگی و اجتماعی با کشورهای
منطقه ،افزود :تمامی بنادر کشور ایران مکمل یکدیگر هستند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با طرح پیشنهاد اجراییسازی مفاد
موافقتنامــه خواهرخواندگی بین بنــادر گوادر و چابهار ،گفت :درصدد هســتیم بندر
چابهار نیز بهعنوان هاب پیوند دهنده بنادر منطقه مطرح شود که در این خصوص
توجو ،امداد و نجات
نیز تا حد زیادی موفق بودهایم .وی ایجاد مراکز مشــترک جس 
دریایی بین ســواحل غربی شهرســتان چابهار و کشــور پاکســتان را در راستای ارتقای
ایمنی تردد دریایی ،جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و ایجاد بســتر مناسب جهت
ارائه خدمات با کیفیت و کمیت بیشتر ضروری دانست .آقایی با طرح پیشنهاد ایجاد
تســهیالت الزم در زمینه توســعه گردشگری دریایی و جابه جایی مسافر دریایی بین
بنادر گوادر و چابهار بر استفاده از ظرفیتهای گردشگری تأکید کرد.
سفیر جمهوری اسالمی پاکستان در تهران نیز گفت :ظرفیتهای بینظیر تجهیزاتی
و زیرساختی که در بندر شهید بهشتی چابهار ایجاد شده میتواند در توسعه تعامالت
منطقهاینقشبسزاییایفاکند.رحیمحیاتقریشیپیشنهادکردکهتمامزمینههای
همکاری بین پاکستان و ایران در نشستی اقتصادی با حضور مسئوالن مربوطه بررسی
و تصمیمگیری شود .وی با اظهار خرسندی از امکان انتقال کاال از طریق بندر شهید
بهشــتی چابهار به مقصد کراچی ابراز امیدواری کرد که با تقویت تعامالت دو کشــور
این روند تداوم داشته باشد.

کشت سیب زمینی بنفش برای اولین بار در کردستان

ســنندج -مدیر جهاد کشاورزی قروه
گفت :یکی از کشاورزان پیشرو در این
شهرســتان بــرای اولین بار اقــدام به
کشــت ســیب زمینی بنفش که دوره
رشــد کوتاه تری نسبت به سایر ارقام
دارد ،در اراضی خود کرده است.
به گــزارش ایرنــا ،خســرو کریمیپناه
اظهــار داشــت :این کشــاورز قــروهای
در ســال زراعی جاری حدود پنج هزار مترمربع (نیم هکتار) از اراضی زراعی خود در
روســتای کبودخانی را به کشت این محصول اختصاص داده که مورد توجه مصرف
کنندگان نیز قرار گرفته اســت .وی افزود :این نوع ســیبزمینی دوره رشــد کوتاه تری
نســبت به سایر ارقام سیب زمینی کشت شده در منطقه داشته و میزان مصرف آب
کمتر و قیمت بیشتری هم در بازار دارد و با افزایش ذائقه مردم برای مصرف این نوع
محصول در آینده شاهد افزایش کشت آن خواهیم بود .کریمی پناه اضافه کرد :سیب
زمینی بنفش یکی از هزاران گونه ســیب زمینی اســت که به تازگی بهخاطر خواص و
رنگ جذاب محصول مورد استفاده قرار میگیرد و از مهمترین خواص آن میتوان به
خاصیت ضد سرطان بودن و ضد آب مروارید و دیابت آن اشاره کرد.
مدیر جهاد کشــاورزی قروه با بیان اینکه اندازه این ســیبزمینی متوسط بوده و برای
کشــت و مصرف خوراکی مناســب است ،یادآور شد :این نوع سیب زمینی را میتوان
بهصورت ســرخ شــده ،پخته و پوره مصرف کرد که  ۲تا ســه برابر بیشــتر از دیگر انواع
ســیبزمینی آنتیاکســیدان دارد .وی تأکید کرد :میزان مواد ضداکســیده شده که در
این ســیب زمینی وجود دارد با انار و توت برابری میکند و کامالً مغذی بوده و دارای
خواص ضدســرطانی اســت و این محصول رنگ و طعم متفاوتی ندارد اما بهدلیل
وجود آنتوسیانینها به هضم غذا کمک کرده و دارای خواص ضدالتهابی نیز هست.

ایران در ایران

شــیراز  -فرمانــده یــگان حفاظــت
ث فرهنگی اســتان فارس گفت:
میرا 
یــک ته ســتون تاریخــی ،در یــک باغ
واقــع در روســتای حصار شهرســتان
مرودشت کشف شده است.
ســرهنگ محمدرضــا بهمنینــژاد
گفــت :براســاس گــزارش یــگان
حفاظت مرودشــت ،درپــی دریافت
خبری مبنی بر کشــف یک قطعهســنگ تاریخی واقع در باغ شــخصی در روســتای
حصــار ،بالفاصلــه عوامــل این یــگان بــرای صحتو ســقم موضوع به محــل مورد
نظرعزیمــت کردند.بهمنینــژاد افــزود :در بررســی مأموران یــگان حفاظت میراث
فرهنگی مرودشت ،یک ته ستون تاریخی  ۲طبقه که پایه و ساقه ستون در آن به هم
متصل بود ،در باغ مورد نظر کشــف شــده اســت .او ابعاد این ته ستون کشف شده را
حــدوداً ۵۰×۵۰و ارتفــاع آن را  ۴۰ســانتیمتر اعالم و خاطرنشــان کــرد که مالک باغ
یاد شــده به یگان حفاظت تحویل داده شــده اســت .فرمانده یگان حفاظت میراث
فرهنگی فارس همچنین یادآور شد که ته ستون تاریخی کشف شده به پایگاه جهانی
تخت جمشید انتقال داده شده است.

شوخی بزرگ با تور یک میلیارد تومانی به مقصد آنتالیا
زهرا کشوری
خبرنگار

داســتان تورهــای عجیــب به مقصــد ترکیه
ادامــه دارد .در تازهتریــن اتفــاق تبلیغ تور یک
میلیــارد و  ۱۹۵میلیــون تومانــی بــه مقصــد
آنتالیــا دوبــاره بــه واکنــش برخــی از کاربــران
ایرانــی در فضــای مجــازی منجــر شــد .پیــش
از ایــن هــم تبلیــغ تــور ویــژه کرونــا بــه مقصد
ترکیــه بــه دلنگرانی جامعه ایرانــی از آزمایش
واکســن کرونــا روی مســافران ایرانــی در ایــن
کشــور همســایه دامن زده بــود .در نهایت هم
مشــخص نشــد چــه کســانی بــه انتشــار چنین
تبلیغــی دســت زدنــد .تورهــای تبلیغــی هیچ
آدرس و شــماره تلفنــی ندارنــد بــا وجــود این
براحتی افکارعمومی را در شــبکههای مجازی
مشــغول میکنند و به گمانهزنیهای مختلف
وامیدارنــد .تــور  ۱۲روزه یــک میلیــاردی بــه
مقصــد آنتالیــا ایــن بار هــم اعتــراض انجمن
صنفــی دفاتر و خدمات مســافرت هوایی را در
پــی دارد .امیر پویان رفیعی شــاد رئیس هیأت
مدیره انجمن صنفی دفاتر ســفر استان تهران
توگو با «ایران» این خبر را یک شوخی و
در گف 
دروغ بــزرگ میخواند .او هم مثل حرمتاهلل
رفیعی رئیس هیأت مدیر انجمن صنفی دفاتر
ســفر در کشور معتقد اســت که منتشرکنندگان
چنیــن تبلیغاتــی بهدنبــال بیاعتبــار کــردن و
حذف دفاتر خدمات مســافرتی هســتند .یکی
از فعاالن و دســت اندرکاران گردشگری هم که
توگو با
نمیخواهد نامی از او برده شود ،در گف 
«ایران» پای چند هلدینگ بزرگ گردشگری و
برخــی ایرالینها را به ماجرای تورهای عجیب
میکشــاند و معتقــد اســت« :آنهــا بهدنبــال
حذف دفاتر خدمات مســافرتی و انحصار بازار
تورهای مسافرتی هستند».
امیرپویــان رفیعی شــاد بدرســتی از تور یک
میلیاردی آنتالیا به دروغ بزرگ یاد میکند .یک
توجوی کوتــاه در قیمت تــور آژانسهای
جســ 
مختلف کــذب بودن این خبــر را اثبات میکند.
بیشــترین قیمــت اعالم شــده به مقصــد ترکیه
ت تورها
 ۱۲۰میلیون تومان اســت .افزایش قیم 
به مقصد ترکیه نســبت به سال گذشته جهشی
نجومی دارد و ســفر به ترکیه را از ســبد بســیاری
از خانوارهــای ایرانی خارج کرده اســت .ترکیه تا
پیش از کاهش ارزش پولی ملی ،ســخت شــدن
وضعیــت اقتصــادی ایــران و کاهــش ارتبــاط

ایرانیهــا بــا کشــورهای دیگــر ،مقصــد ارزانــی
بــرای ایرانیهــا بود ،بویژه زمســتان کم مســافر
آن مقصــد گردشــگران خریــد بســیاری از ایران
میشد.
امــا ترکیــه امــروز مقصــد اول و شــاید آخــر
مســافران ایرانی باشــد .ایرانیها بــرای رفتن به
ترکیــه نیاز بــه ویزا ندارنــد .به گفته رفیعیشــاد
بســیاری از کشــورها در حال حاضر بــه ایرانیها
ویــزا نمیدهند .بنابراین آنهــا همچنان ترکیه را
انتخــاب میکننــد .پروازها به مقصــد ترکیه هم
بــه گفته او محدود اســت .احتمــاالً این موضوع
هم باعث افزایش قیمت بلیتها میشــود ،اما
هرچه حســاب و کتــاب هم شــود ،رقــم بیش از
یک میلیارد تومان برای ســواحل ســرد و خلوت
زمســتانی آنتالیا با واقعیت فاصله زیادی دارد.
رفیعی شاد  ۶۰درصد از سفرها به مقصد ترکیه
را تجــاری میدانــد و میگویــد« :تنهــا ۴۰درصد
مســافران حال حاضر ترکیه توریســت هستند».
ایرانیهــای بســیاری پــس از خــروج یــک طرفه
امریــکا از برجــام در ترکیــه خانــه خریدنــد و در
بخش تجاری این کشــور ســرمایهگذاری کردند.
ســرمایهگذاری ایرانیهــا در ترکیــه حتــی بــه
هنرمندان صنایع دســتی هم رســید ،برای مثال
برخی از هنرمنــدان اصفهان جذب بــازار ترکیه
شدند.
براســاس آمــاری کــه «مجمــع عمومــی
اتاقهــای بازرگانــی و بورسهــای ترکیــه»
()Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
در ده ماهه اول ســال میالدی  ۲۰۱۹منتشر کرد،
از ژانویــه تــا اکتبر ســال گذشــته ،ده هــزار و ۶۸۲
شرکت سرمایهگذاری خارجی در ترکیه تأسیس
شدهاســت .در ایــن میــان شــهروندان ایــران بــا
ثبت  ۴۹شــرکت ســهامی عام و  ۷۷۲شــرکت با
مسئولیت محدود در صدر ســرمایهگذاران قرار
دارنــد .بنابراین پررنگ بودن ســفرهای تجاری
به ترکیه در زمان رکود گردشگری بهدنبال کرونا
و گرانیهای سرسام آور نکته غیرعادی نیست.
حرمتاهلل رفیعــی  -رئیس انجمن صنفی
دفاتــر خدمات مســافرت هوایــی و جهانگردی
 هــم دربــاره تــور یــک میلیــارد و  ۱۹۵میلیونتومانــی بــه ایســنا میگویــد :حتــی اگــر قیمــت
صندلی بیزنس کالس یــک هواپیمای خارجی
را درنظــر بگیرنــد و گرانتریــن و مجهزتریــن
هتــل یا ویالی ســاحلی آنتالیــا را هم بــرای این
تور رزرو کرده باشــند ،قیمت آن به یک میلیارد
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چه کسانی بهدنبال حذف دفاتر خدمات مسافرتی هستند

 6000هکتار از تاالبهای گیالن گرفتار سنبل آبی

رشــت  -مدیــرکل مدیریــت بحران
گیــان ،بــا بیــان اینکــه  ۶۰۰۰هکتــار
از پهنههــای تاالبــی اســتان گیــان
درگیر گیاه مهاجم ســنبل آبی است،
افزود :تکثیر ســریع این گونه مهاجم
تاالبهای ما را در معرض خطر قرار
داده است.
بهگــزارش ایســنا ،امیــر مــرادی از
تخصیــص اعتبــارات ویــژه برای پیشــگیری از حوادث غیــر مترقبه ناشــی از آلودگی
عرصههای تاالبی اســتان گیالن خبر داد و اظهار کرد :بهدنبال پیگیریهای مجدانه
استاندار گیالن ،اعتبارات الزم بهصورت هزینهای در اختیار استان قرار میگیرد .وی با
بیان اینکه  ۶۰۰۰هکتار از پهنههای تاالبی استان گیالن درگیر گیاه مهاجم سنبل آبی
است ،افزود :تکثیر سریع این گونه مهاجم تاالبهای ما را در معرض خطر قرار داده
اســت .مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری گیالن ،از برآورد خســارت وارده و هزینه
جمعآوری ســنبل آبی از ســطح تاالبهای اســتان توســط معاونت هماهنگی امور
عمرانی اســتانداری خبر داد و اضافه کرد :بعد از بازدید تیمهای کارشــناس سازمان
مدیریت بحران کشــور از تاالبهای انزلی و لنگــرود ،تخصیص اعتبار برای مبارزه با
سنبل آبی در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت.
مــرادی ،با بیان اینکه  ۱۲میلیارد تومان اعتبار برای پیشــگیری از حوادث غیر مترقبه
ناشــی از آلودگی عرصههای تاالبی اســتان اختصاص یافته اســت ،خاطرنشان کرد:
براســاس مصوبــه هیأت وزیــران ،ایــن میزان اعتبــار با توجه بــه تهدیدات ناشــی از
گســترش سنبل آبی در ســطح تاالبها و آببندانهای استان ،به سازمان حفاظت
محیط زیست اختصاص مییابد تا طبق قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود.
وی شهرســتانهای رشــت ،انزلی و لنگرود را اولویت مبارزه با ســنبل آبی دانســت و
اضافــه کرد :اختیــارات جمعآوری اینگونه مهاجم از ســطح تاالبها به فرمانداران
واگذار شده است .همچنین از مشارکت سازمانهای مردمنهاد استفاده میکنیم.
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رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و
جهانگردی :حتی اگر قیمت صندلی بیزنس کالس یک
هواپیمای خارجی را درنظر بگیرند و گرانترین و مجهزترین
هتل یا ویالی ساحلی آنتالیا را هم برای این تور رزرو کرده
باشند ،قیمت آن به یک میلیارد تومان نمیرسد .از همه
نرخها اطالع دارم ،بهترین ویال و هتل آن منطقه شاید شبی
 ۱۰میلیون تومان شود که قیمت  ۱۲شب آن  ۱۲۰میلیون
تومان میشود .بیشترین قیمتی هم که برای پرواز وجود دارد
نهایت  ۳۰میلیون تومان باشد که البته این چنین نیست،
با این حال و به فرض وجود چنین قیمتهایی ،تور یک
میلیارد تومانی نمیتواند وجود خارجی داشته باشد
تومان نمیرســد .من بتازگی همراه وزیر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ،مأموریت
و ســفر تحقیقی به ترکیه داشتم ،از همه نرخها
اطالع دارم ،بهترین ویال و هتل آن منطقه شاید
شــبی  ۱۰میلیون تومان شــود که قیمت  ۱۲شب
آن  ۱۲۰میلیون تومان میشود .بیشترین قیمتی
هم که برای پرواز وجود دارد نهایت  ۳۰میلیون
تومان باشــد کــه البته این چنین نیســت ،با این
حال و بــه فرض وجود چنیــن قیمتهایی ،تور

یــک میلیارد تومانــی نمیتواند وجــود خارجی
امروز
داشته باشــد ،حتی تورهای اروپایی با نرخ ِ
یورو ،اینقدر تمام نمیشود».
او میگوید« :در یک هفته گذشته این دومین
خبر بود که علیه آژانسهای مســافرتی منتشــر
شــد .اول تــور اســتانبول ویــژه واکســن کرونــا که
مشــخص شــد جعلی بــوده و حاال هــم تور یک
میلیارد تومانی آنتالیــا .در تبلیغ هیچ کدام هم
مشخصات آژانس و تور وجود ندارد و ساختگی
ِ

بهنظر میآید».
رفیعــی بــا اشــاره بــه تعطیلــی بیشــتر
آژانسها،هتل ها و بیکاری گسترده راهنماهای
گردشــگری از زمــان شــیوع ویــروس کرونــا،
میگوید :در شــرایطی که گردشــگری سیاهترین
تاریــخ خود ،اینقدر
روزها را ســپری میکند و در ِ
بدبختــی ندیــده بود ،حــاال یک عــده از فرصت
استفاده میکنند و یک لگد هم به پیکر بیجان
گردشگریمیزنند.
برخــی رســانهها ،تــور یــک میلیــارد تومانی
آنتالیــا را بــه برقراری دوبــاره پروازهــای تهران ـ
آنــکارا ربط دادهاند .مقصود اســعدی ســامانی
 دبیــر انجمن شــرکتهای هواپیمایی  -نیز درواکنــش به این تور میلیاردی ،گفته اســت« :این
رقم غیرمعقول است و باید بررسی شود».
چه کسانی پشت تبلیغهای تورهای عجیب
به مقصد ترکیه هستند؟
پاســخ دقیق این سؤال را پلیس فتا میتواند
بدهد اما چنان که پیش تر هم اشاره کردیم ،یکی
از دستاندرکاران گردشگری میگوید« :چندین
هلدینگ بزرگ گردشــگری و برخــی ایرالینها
بهدنبــال کنــار زدن دفاتــر خدماتــی و بهدســت
آوردن بازار محدود تورهای خارجی هستند ».او
فروش مستقیم تورها توسط ایرالینها را یکی از
مصداقهای این ادعا میداند.

شهرداری اصفهان از پایان مرمت و بازسازی بنای صفوی خبر داد

باز شدن درهای حمام شاهزادهها به روی مردم پس از  46سال
حمیرا حیدریان
خبرنگار

بــا پایــان یافتــن مرمــت و بازســازی
حمــام صفــوی اصفهــان که بــه حمام
شــاهزادهها شــهرت دارد ،شــهرداری
اصفهــان وعــده داده اســت کــه بزودی
درهــای ایــن بنــای تاریخــی روی
گردشــگران و مردم باز میشــود .حمام
شــاهزادهها در دوره طالیــی تاریــخ
معماری اصفهان ســاخته شــده است.
بانی این اثر تاریخی ،یکی از شاهزادگان
صفوی بهنام شهربانو بیگم ،دختر شاه
سلطان حســین صفوی است .شاهزاده
شــهربانو ،دختر متفاوت شــاه ســلطان
حسین و عاشــق تحصیل دانش بود اما
بیش از همه نیــز به تحصیل جوانترها
فکر میکرد .وی پولی را که میتوانســت
مثــل دیگــر زنان حرمســرا خــرج خرید
جواهرات و لباسهای ابریشمی کند به
ســاخت مدرسه اختصاص داد .او قصد
داشــت تــا ماننــد مادرشــاه کاری بزرگ
کــرده باشــد .از ایــنرو ســاخت گرمابــه
بــرای مدرســه را هــم در پیــش گرفت و
در پایــان کار آن را بــرای طالب مدرســه
وقــف کرد .او به این فکر کرد که ســالیان
ســال فرزندان این مرز و بوم به او افتخار
خواهند کرد.
ایــن حمام در نزدیک بــازار زرگران و

فرش فروشــان قرار دارد .بر سردرآن دو
فرشته تاجدار نقش و نگار شده است که
به بازدیدکنندگان خوشامد میگویند .به
راهرو حمام که وارد شوید تزئینات خیره
کننــده کاشــی کاری آن دوران را خواهید
دید .سربینه ،پیچ خاصی بوده که ورودی
را از بقیه قسمتها جدا میکرده و افراد
داخل حمــام همدیگــر را آنجا مالقات
میکردنــد .ســربینه حمام شــاهزادهها
با کاشــیهای فیروزهای ،ســبز و ســفید،
حوضــی هشــت ضلعــی و گنبــدی کــه
تزئینات سربندی دارد ،نقش و نگارهای
انسان و همچنین آجر تزئین شده است.
گرمخانه ،میان در و فضای چال حوض
ایــن گرمابــه نیــز تزئینــات دیدنــی دارد
کــه آن را بــه یکی از آثار شــاخص دوران
صفــوی تبدیل کرده اســت .ایــن حمام
تاریخی  1آبان  1354با شماره ثبت 1115
بهعنــوان یکی از آثار ملــی ایران به ثبت
رســیده اســت حمامی که شــهرداری به
منظور حفظ و نگهداری بناهای تاریخی
و بــه منظور توســعه گردشــگری و رونق
بــازار فروش صنایــع دســتی آن را مورد
مرمت و بازسازی قرار داد.
قدرتاهلل نوروزی شــهردار اصفهان
بــا بیــان اینکــه اعتبــار اختصــاص داده
شــده بــه ایــن بنــای تاریخــی بالــغ بــر
توگو
50میلیاردتومان بوده است در گف 

بــا «ایــران «گفــت :مرمــت و بازســازی
حمام شــاهزادهها که متعلــق به دوران
صفویه اســت پایان یافته است و بزودی
آماده بهرهبرداری میشود.
وی شهرداری را پاسدار و حافظ شهر
و تمامــی متعلقات آن از جمله بناهای
تاریخــی عنــوان کــرد و افــزود :یکــی از
اهداف مهم بازسازی این بنای با ارزش
تاریخیرونقبخشیدنبحثگردشگری
و توســعه اقتصــادی صنایــع دســتی از
جملــه فــرش اســت .از آنجایی کــه این
حمــام در بــازار اصفهــان و در مجاورت
بــازار فرش قــرار دارد؛ بهرهبــرداری این
بنــا نه تنهــا پــس از پایان بیمــاری کرونا
میتواند تأثیری در گردشــگری و جذب
توریســم و افزایش درآمد داشــته باشد؛
بلکــه ایــن مجــاورت میتواند بــار دیگر
صنعــت فرش کــه ایــن روزها با شــیوع
بیماری کرونا از رمق افتاد ،بار دیگر احیا
و توسعه یابد.
وی اظهــار داشــت :امیدواریم از این
بــه بعد شــاهد ویرانه شــدن این بخش
از شــهر کــه ماننــد گنجینــه تاریخــی ما
اســت نباشــیم .حمام شــاهزاده و دیگر
بناهای تاریخی میــراث ملی و کهن این
ملت هستند و ما بهعنوان نگهبانان این
میــراث بایــد در نگهــداری و مراقبــت از
آنان تمام تالش خود را به کار بگیریم.

رتبه نخست مازندران در تأمین لوازم هوشمند آموزشی

ســاری-خبرنــگار «ایران» :بــا پیگیریهای صــورت گرفته از
ســوی اســتاندار مازندران ،این اســتان نخستین اســتان کشور در
تأمینسهم ۴۰میلیاردریالیتأمینملزوماتهوشمندآموزشی
شــد.از زمان شیوع ویروس کرونا که حدود  10ماه از آن میگذرد،
آموزشها تقریباًبهطور کامل به فضای مجازی انتقال یافت .اما
از آنجا که بخشــی از دانشآموزان و خانوادهها به ابزار هوشمند
دسترسی نداشتند ،تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی استان
به این حوزه ورود کردند تا بخشی از کمبودها در این زمینه جبران
شود.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این خصوص با بیان
اینکه تأمین ابزار هوشمند از تابستان  ۹۹بهطور جدی در دستور
کار قرار گرفت ،گفت :از روز نخست کارگروه تأمین ابزار آموزشی
برای دانشآموزان نیازمند تشکیل و راهکارهای الزم شناسایی و
مورد بررسی قرار گرفت.
«علیرضــا ســعدی پــور» در همیــن زمینه بــهتفاهمنامه

وزارت آمــوزش و پــرورش و اســتانها در خصــوص تأمیــن
ابزارهای هوشــمند در اســتانها اشــاره کرد و افزود :براساس
ایــن تفاهمنامــه قرار بر این شــد هــر میزانی که اســتانها در
زمینــه ابــزار هوشــمند تأمیــن اعتبار کننــد ،بههمــان میزان
ش وپرورش نیز اعتبــار الزم را اختصاص دهند
وزارت آمــوز 
تــا برای دانشآمــوزان خانوادههــای نیازمنــد و کمبرخوردار
گوشی هوشمند و تبلت تهیه شود.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه براساس سهم۵۰درصدی
استانو ۵۰درصدیکشورتنظیمشد،ادامهداد:باپیگیریهای
مجدانه اســتاندار محترم مازندران ،تاکنــون  ۲میلیارد تومان
اعتبار برای این منظور در مازندران تأمین شد و وزارت آموزش
و پــرورش نیز براســاس این میــزان اعتبار اســتانی ۲ ،میلیارد
اختصاص داد و در مجموع ۴میلیارد تومان اعتبار برای تأمین
ابزارهای هوشمند دانشآموزی فراهم شده که مازندران از این
حیثنخستیناستانکشورمحسوبمیشود.

شــهردار اصفهان با اشــاره بــه اینکه
درخواســت ســرمایهگذاران در بخــش
خصوصــی بــرای احیــای بافتهــای
تاریخی و خانههای قدیمی مورد بررسی
قرار گرفته اســت گفت :در همین زمینه
امســال همایشــی تحت عنوان «میراث
داران شــهر» برگزار شد که همکاریها و
درخواســتها برای اقدامات مشــارکتی
مورد بررسی قرار گرفت.
نــوروزی بــه بازاریابی گردشــگری در
اصفهان و تأثیر آن بر جذب سرمایههای
خارجــی و توســعه ایــن صنعت اشــاره
کــرده و تصریح کرد :اطراف میدان امام
علــی(ع)  ۵۴اثر تاریخی وجــود دارد که
همــه ســاله بجــز ســالجاری که شــیوع
بیماری کرونا اســت ،گردشــگران زیادی
جــذب ایــن اماکــن تاریخــی میشــدند
کــه یکی از آنها «ســرای خیار» اســت که
بهعنوان یکی از عناصــر تاریخی میدان
امام علی(ع) و با کاربرد موزه محســوب
میشــود که هــم اکنــون مراحــل پایانی
بازســازی و مرمــت آن در حــال انجــام
است که بزودی شاهد بهرهبرداری از آن
خواهیم بود.
مدیــر منطقه  3شــهرداری اصفهان
نیزبابیاناینکهقدمتحمامشاهزادهها
بــه دوران صفوی بازمی گردد گفت :این
مکان بهصــورت مخروبه درآمده بود که

شــهرداری توانســت با تملک این مکان
و صرف هزینــه  50میلیارد تومانی برای
آزادســازی و احیــای آن این حمــام 700
مترمربعــی را از تخریــب نجــات دهــد.
مرمــت و بازســازی حمــام شــاهزادهها
شامل سبکســازی ســقف ،ایزوالسیون
و آجر فرش پشــت بام ،مرمت کاشیها
و نقاشــیهای است .حمام شــاهزادهها
از ســال  ۵۳متروکه شــده بود و کاربردی
نداشــت بــه همیــن دلیــل بســیاری از
بخشهای بنای آن آسیب دیده بود.
وی افــزود :حمام شــاهزاده ها که در
بازار فرش اصفهان واقع شــده اســت از

بخشهــای ســربینه و گرمخانــه و میان
در و فضــای چال حوض تشــکیل شــده
کــه هــر یــک نیــز فضاهــا و بخشهایی
دارد .در میــان ســربینه حمــام ،فضایی
با قاعده هشــت ضلعی قــرار دارد که بر
فراز آن گنبدی با تزئینات رســمیبندی
بنــا شــده اســت .ایــن حمــام ،حمامــی
لوکــس و گران در عهد صفوی و متعلق
به افــراد متمول زمان خود بــوده و جزو
بهترین حمامهای شهر بوده است و اما
حمام مجاور آن یعنی حمام خسرو آقا
با قیمتی پایینتر به عــوام مردم تعلق
داشته است.

یک خیابان در تبریز بهنام «پرستار» نامگذاری شد
تبریز -به مناسبت روز پرستار و با تصویب
شــورای نامگــذاری معابــر و اماکــن عمومی
شــهر تبریز ،حدفاصل ســه راهی گلگشت تا
مقابل دانشــکده دندانپزشکی بهنام پرستار
تغییر نام یافت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز
دبیر شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی
تبریز گفت :این نامگذاری در پی درخواست
هیأت مدیره نظام پرستاری و طرح موضوع
در صحــن علنی شــورای شــهر تبریــز انجام
شد.سعید حاجیزاده افزود :علت نامگذاری
ایــن معبر بهنام پرســتار ،اســتقرار دانشــگاه
علوم پزشــکی و چندین مرکــز درمانی مهم
اســتان از جملــه بیمارســتان امام رضــا(ع)،
شهید مدنی و شیخ الرئیس است.

