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مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

فوالد مبارکه در حوزه محیط زیست کاماًل مسئولیت پذیر است

10 Exercises To Fuel 
Creative Thinking
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مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع:

هواپیمای ترابری سیمرغ آماده پرواز می شود
6

 این هفته، بانک ملی سعودی یا به زبان عربی »البنک  
األهلی السعودی« به نیابت از دولت عربستان با رقم 
۵/۱ میلیارد دالر، ۹/۹ درصد از بانک ِکِردیت سوئیس 
)Credit Suisse( را خرید. یعنی در معامله این 
بلوک، بانک کردیت سوئیس که یکی از قدیمی ترین 
بانک های سوئیس و یکی از بزرگترین بانک های 
تجاری، خصوصی و سرمایه گذاری دنیاست، حدود ۱۵ 
میلیارد دالر ارزشگذاری شده است. ارزش بازار بانک 
به قیمت روز سهم، حدود ۷/۱۰ میلیارد دالر است. در 
زمان انجام معامله کسی نگفت که وضعیت حقوق بشر 
در عربستان چگونه است و یا چرا دموکراسی ندارند، 
چرا اعدام می کنند و یا چرا انتخابات برگزار نمی شود. 
معامله انجام شد چون بانک کردیت سوئیس به دلیل 

زیان نیاز به سرمایه گذار جدید داشت و چه کسی بهتر 
از سعودی ها که بازی سیاست را خوب بلد هستند 
و با جیب پرپول خودشان حاضرند هر شرکتی را که 
موقعیت استراتژیک در دنیا دارد خریداری کنند و 
امپراتوری مالی خود را بیش از پیش گسترش داده 

و نفوذ خود را در صحنه سیاسی غرب افزایش دهند.
اما جالب است که بدانیم همین هفته یک معامله 
خرید شرکتی در ایران انجام شد. در ایران، شرکت 
سرمایه گذاری اهداف از زیرمجموعه های شرکت 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت 
نفت، ۱۲ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس را به رقم خیره کننده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان 
)معادل حدود ۳/۳ میلیارد دالر به قیمت دالر آزاد( 

خریداری کرد. یعنی هلدینگ خلیج فارس در این 
بلوک مدیریتی بیش از ۲۷ میلیارد دالر ارزشگذاری 
شد. این در حالی است که ارزش بازار شرکت بر اساس 
قیمت روز سهم، ۳۱۶ هزار میلیارد تومان، یعنی کمی 
کمتر از ۱۰ میلیارد دالر است. این دو معامله از یک 
جنس نیستند که کاماًل قابل مقایسه باشند، اما آنقدر 
هم از هم دور نیستند که ما به اعدادشان فکر نکنیم 
و قیاسشان نکنیم. این مقایسه کلی درس سرمایه 
گذاری و اقتصاد سیاسی می تواند باشد، اما یک پی 
نوشت همینجوری از این ماجرا: در همین اثنا دولت 
سوئیس تحریم هایی را بر علیه یک شرکت و چند فرد 
ایرانی به دلیل مشارکت در جنگ اوکراین وضع کرد. 
اقتصاد دان و مدرس اقتصاد

حسین راهداری
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S درس هـای سـیاسی اقـتصـاد
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ابوترابی در واکنش به ادعای ضدایرانی آمریکا؛

ایاالت متحده به دنبال 
بهره برداری سیاسی علیه تهران است

یک ایده جدید برای رونق اجباری به صنعتی که سالهاست خفته!

 وام خرید صنایع دستی هشتمین گزینه
در عجایب هفتگانه

ارزیاب و عضو شورای عالی ژئوپارک های یونسکو:

سومین ژئوپارک ایران
ثبت جهانی شد 
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شهردار اصفهان:

 هوشمندسازی
سفره فساد را جمع می کند

چهره روز

 با هوشمند سازی شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ
صورت گرفت؛

مدیریت هوشمند تخصیص و توزیع 
عادالنه آب در سامانه آبرسانی

6

با اجرای فاز اول پروژه مدیریت هوشمند تخصیص و توزیع آب 
در سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ، توزیع عادالنه آب در شهرها 
و روستاهای تحت پوشش طرح که به این سامانه مجهز شدند، 

صورت گرفت...

صفهان
منبع: اخبار ا

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى مناقصات 
و آیین نامه معامالت شرکت از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر 
تا پایان وقت روز چهارشنبه مورخ 1401/10/7 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و بازگشایى پاکات مناقصه در تاریخ 
شنبه 1401/10/10 در ساعت 10 صبح مى باشد. همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف – ضمانت نامه) خود را به نشانى 
اصفهان، خیابان شریف غربى، امور برق منطقه سه (غرب) دبیرخانه امور تحویل نمایند به پیشنهادهایى که بعد از 

مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
https://wamp.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى

http://www.eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122453-031 واحد مناقصات و خرید آقاى دهقانى جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شــرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34122440-031 اداره مهندسى آقاى 

مهندس قادرى تماس حاصل فرمایند.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-

021 تماس حاصل فرمایید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

مناقصه گران جهت به روزرســانى مدارك و فعالیت هاى خود در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید.)
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72  ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد.
*شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اســناد مطلع گردند در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

*حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
*به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

*سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

شماره 
مناقصه
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین

401141082001094060000006

عملیات انتقال 
نیرو و برق رسانى 

و بهینه سازى 
شبکه هاى توزیع 
و تجهیز پست و 
اصالح ساختار 

شبکه در محدوده 
امور برق منطقه 3

1401/9/221401/9/271401/10/71401/10/101401/10/101/827/000/000

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهى مزایده عمومى شماره 1401/07
سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد در راستاى ماده 5 قانون الحاق برخى از مواد قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت و آیین نامه اجرایى 

آن ملک با مشخصات زیر را به مدت دو سال از طریق مزایده عمومى واگذار نماید.
مشخصات ملک:

مهلت دریافت اسناد: 1401/9/20 لغایت 1401/9/27
محل دریافت اسناد: اصفهان، خیابان هزار جریب، سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان، اداره امور پیمان ها و قراردادها، اتاق 250 و پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى 

http://iets.mporg.ir
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/10/10 تاریخ بازدید: از 1401/9/22 لغایت 1401/9/30  

مبلغ سپرده: 12/000/000 ریال (دوازده میلیون ریال) تاریخ بازگشایى پیشنهادات: 1401/10/12   
* مبلغ سپرده باید به صورت ضمانت نامه بانکى معتبر یا فیش نقدى مبنى بر واریز به حساب شماره 4061042007670524 بنام تمرکز وجوه سپرده سازمان جهاد کشاورزى استان 
IR310100004061042007670524) بوده و چنانچه ضمانت نامه تسلیم گردد از تاریخ صدور حداقل مى بایست به  اصفهان نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران (شماره شبا  

مدت سه ماه داراى اعتبار باشد.

محل وقوع ملکاجاره بهاء ماهانه (ریال)عرصه (مترمربع)اعیانى (مترمربع)کاربرىنام ملک

سمیرم، بلوار ابن سینا، بلوار بشارت، فرعى بیست300252710/000/000انبارانبار کشاورزى

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان کمیسیون معامالت

نوبت دوم

شناسه آگهى: 1424592



در شـــهر
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برای نخستین بار در استان اصفهان، 
به  آب«  »قاصد  مطبوعاتی  جشنواره 
همت شرکت آبفای استان اصفهان و آب 

منطقه ای برگزار می گردد.
مدیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان 
با اعالم این خبر افزود: مساله آب یکی از 
دغدغه های اصلی استان اصفهان است 
و برگزاری این جشنواره موجب افزایش 
تولیدات رسانه ای با موضوع آب و به دنبال 

آن افزایش سواد آبی در جامعه می شود.
مجید مختاری هدف دیگر از برگزاری این 
جشنواره را آشنایی هرچه بیشتر روزنامه 
نگاران تالشگر با صنعت آب و آبفا دانست و 
گفت: بدون تردید روزنامه نگارانی که با این 
صنعت آشنایی بهتری داشته باشند، نقش 
تعیین کننده تری در افزایش آگاهی های 
عمومی جامعه در خصوص آب و تنویر افکار 
عمومی در مدیریت بهینه مصرف آب دارند.

وی افزود: با هدف تبیین ارزش آب در بین 
شهروندان، برای بخش جانبی این جشنواره 
بخش شهروند خبرنگار در نظر گرفته شده 
است که شهروندان گرامی می توانند با 
ارسال فیلم کوتاه موبایلی 59 ثانیه ای با 
موضوعات مدیریت بهینه مصرف آب در 
بخش های شرب، صنعت و کشاورزی در 

این جشنواره شرکت کنند.
مختاری در خصوص بازه زمانی انتشار 
آثار گفت: آثاری که از تاریخ 1401/1/1 با 
موضوع آب استان اصفهان، در رسانه های 
رسمی منتشر شده باشند می توانند در 
این جشنواره شرکت کنند و اختتامیه این 
جشنواره شنبه 13 اسفند، مقارن با روز 
ملی آب، در آبفای استان اصفهان برگزار 

می گردد.
الزم به توضیح است که اصحاب رسانه 
می توانند آثار خود را در قالب های مقاله، 
سرمقاله و یادداشت، عکس )تک فریم، 
مجموعه عکس، فتو مونتاژ(، خبر، گزارش، 
مصاحبه، تیتر، طنز مکتوب )نظم و نثر( 
و کاریکاتور و با محورهای احیاء و تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی، تغییر اقلیم، 
فرونشست، مدیریت یکپارچه حوضه زاینده 
رود، مدیریت مصرف آب در کشاورزی، 
صنعت و نقش پساب در صنعت و محیط 
زیست شهری، فرهنگ سازی رفتار در 
مدیریت مصرف آب شرب، تصفیه خانه های 
آب و فاضالب استان اصفهان، جهاد 
آبرسانی در روستاهای استان اصفهان، توزیع 
عادالنه آب، آب خاکستری، بازچرخانی آب، 
سازگاری با کم آبی، ارزش آب، سواد آبی و 
مسئولیت اجتماعی رسانه ها در مساله آب 
از تاریخ 19 آذر ماه الی 19 دی ماه سال 
 Event. جاری به صورت مجازی به آدرس

Abfaesfahan.ir ارسال کنند.

جشنواره مطبوعاتی 
»قاصد آب« برگزار 

می شود

 به همت شرکت های آبفای
استان اصفهان و آب منطقه ای:

جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  معـاون 
اصفهـان  اسـتان  کل  دادگسـتری 
گفـت: یکـی از اقدامـات مهـم و مؤثـر 
در پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی 
در جامعـه، آگاه سـازی خانواده هـا از 
آسـیب های فضـای مجـازی مسـموم 
اسـت کـه ایـن مهـم نیازمند همـکاری 
و همراهـی دسـتگاه های مختلف اسـت.

محمـد محسـنی اژیـه بـا تاکیـد بـر 
ضرورت سـالمت فضای مجـازی افزود: 
بایـد شـهروندان آگاه شـوند کـه فضـای 
مجـازی می تواند زمینه سـاز بـروز برخی 
رفتارهـای ناهنجـار و ضداجتمـاع شـود.

وی با تاکیـد بر اینکه سالم سـازی فضای 
مجـازی در شـرایط کنونـی یـک نیـاز 
ُمبـرم اجتماعـی اسـت، گفـت: بایـد بـا 
آگاه سـازی خانواده هـا که در دسـتور کار 

معاونت اجتماعی دادگسـتری قـرار دارد، 
بسـترهای جرائـم در فضـای مجـازی 

محـدود شـود.
جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  معـاون 
دادگسـتری کل اسـتان اصفهـان افزود: 
در شـرایط حاضر برخی بالگرها )کسـی 
کـه بـا کسـب شـهرت و معروفیـت 
درشـبکه های مجـازی اظهـار نظـر 
نتشـار  و تولیـد محتـوا می کنـد( بـا ا
محتواهـای مدنظـر در فضـای مجـازی 
و القـای آن بـه خواننـدگان، زمینه سـاز 
رفتارهـای ناهنجـار در جامعـه هسـتند 
که ایـن مهـم باید مـورد آسیب شناسـی 

قـرار گیـرد.
محسـنی اژیـه همچنیـن بـا اشـاره بـه 
فیلترشـکن ها  از  اسـتفاده  افزایـش 
گفـت: ایـن اقـدام، فعالیـت مجرمانـه در 

فضای سـایبری را شـامل هک حساب و 
اطالعـات محرمانـه و شـخصی کاربران 
و همچنیـن کالهبرداریهـای مالـی را 

افزایـش و گسـترش داده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: بـه این منظـور از 
سـامانه های اطالع رسـانی قـوه قضاییـه 
و پلیـس فتـا )فضـای تولیـد و تبـادل 
اطالعات(، هشـدارهایی برای شهروندان 
ارسـال می شـود تا از بروز ایـن رفتارهای 

مجرمانه پیشـگیری شـود.
ایـن مسـوول قضایـی با بیـان اینکـه در 
حـوادث و وقایـع اخیـر، یکـی از عوامـل 
گسـترش آشـوب ها در جامعـه، فضـای 
مجـازی بـود کـه توسـط جریان هـای 
معانـد و دشـمنان نظـام هدایت می شـد، 
گفت: در چند سـال اخیر به دلیل شـرایط 
شـیوع کرونـا ارتبـاط و حضـور جوانـان 

و نوجوانـان در فضـای مجـازی بسـیار 
افزایـش یافـت و همیـن امـر در وقایـع 
اخیـر، التهـاب آفرینـی در فضـای جامعه 

را منجـر شـد.
وی درمجمـوع بـا تاکیـد بـر اهمیـت 
آسیب شناسـی در فضای مجـاری گفت: 
این معاونـت آمادگی دارد کـه در صورت 
مطالبـه دسـتگاه های مختلف نسـبت به 
برپایـی کارگاه هـای آموزشـی و آگاهـی 

رسـانی اقـدام کند.
جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  معـاون 
دادگسـتری کل اصفهـان افـزود: نیازمند 
ارتبـاط و همکاری بـا رسـانه ها به منظور 
تبییـن و انعـکاس اقدامـات و عملکـرد 
معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقوع 
جـرم دادگسـتری کل اسـتان اصفهـان 

. هسـتیم

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اصفهان:

آگاه سازی خانواده ها از زیان فضای مجازی، موجب پیشگیری از آسیب های اجتماعی می شود 

بــه گــزارش خبرنــگار ایمنــا، مرتضــی نصوحــی در نشســت شــهرداران 
شــهرها و فرمانــداران روســتاهای صنایــع دســتی جهانــی ایــران اظهار 
ــج  ــرای تروی ــف ب ــات مختل ــه ای از اقدام ــان مجموع ــرد: در اصفه ک
ــاط  ــه ارتب ــرار دارد ک ــتور کار ق ــتی در دس ــع دس ــای صنای فعالیت ه
ــا اداره کل میــراث، اتحادیــه صنایــع دســتی و اتــاق بازرگانــی  خــوب ب
ــه آنهــا  ــع دســتی از جمل ــی صنای ــد دوره مــدارس فصل و برگــزاری چن
ــی  ــه خالقیت ــی خان ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــن ب ــت. همچنی اس
ــال  ــتی فع ــع دس ــای صنای ــت از مجموعه ه ــرای حمای ــان ب در اصفه

ــت. ــده اس ش
وی دریافــت 1۲۶ مهــر ســازمان بین المللــی، دریافــت 5۲۸ مهــر 
اصالــت ملــی صنایــع دســتی و ثبــت هفــت نشــان ملــی جغرافیایــی را 
از نتایــج ایــن اقدامــات در اصفهــان در حیطــه صنایــع دســتی دانســت 
و گفــت: همچنیــن ثبــت یــک نشــان بین المللــی جغرافیایــی در 
رشــته میناســازی و ثبــت 5۶ رشــته صنایــع دســتی در فهرســت میراث 
ناملمــوس ملــی نیــز دیگــر نتایــج ایــن اقدامــات محســوب می شــود.

ــر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نویــن شــهرداری اصفهــان  مدی
ــود  ــتی وج ــع دس ــگاه صنای ــان 1۲00 فروش ــه در اصفه ــان اینک ــا بی ب
ــگاه در  ــاد فروش ــان اعتم ــه دارای نش ــنده ک ــه داد: ۸1 فروش دارد، ادام
ــوزه  ــال در ح ــایت فع ــش از 40 س ــتند و بی ــتی هس ــع دس ــوزه صنای ح
ــال اســت.  ــتان فع ــطح اس ــتی در س ــع دس ــی صنای ــروش الکترونیک ف
همچنیــن شــش شــرکت بســته بندی در حــوزه صنایــع دســتی داریــم. 
ــز از  ــتی نی ــع دس ــور صنای ــوان بروش ــش از ۶0 عن ــد بی ــی و تولی طراح
ــان رخ  ــتی در اصفه ــع دس ــوزه صنای ــه در ح ــی اســت ک ــر اقدامات دیگ

ــت. داده اس
وی همچنین مشــکالت موجــود در حــوزه صنایع دســتی را مشــکالتی 
همچــون تهیــه مــواد اولیــه، طراحــی، حضــور در نمایشــگاه های 
ــت:  ــی دانســت، گف ــررات صــادرات و واردات ــط و مق ــی، ضواب بین الملل
در صــادرات محصوالتــی کــه در آنهــا طــال یا نقــره بــه کار رفته اســت 

ــز مشــکالتی وجــود دارد. نی
ــتی و  ــع دس ــالق صنای ــهر خ ــان ش ــه اصفه ــان اینک ــا بی ــی ب نصوح
ــع  ــته صنای ــت: از ۶00 رش ــت، گف ــتی اس ــع دس ــی صنای ــهر جهان ش
ــود  ــان وج ــته آن در اصفه ــان ۲00 رش ــایی شــده در جه دســتی شناس
دارد. یعنــی یــک ســوم صنایــع دســتی شــناخته شــده دنیــا در اصفهــان 

ــت. ــود اس موج
ــود  ــخنان خ ــری در س ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــد، گف ــاره کرده ان ــی اش ــب درس ــوای کت ــی محت ــزوم بازبین ــه ل ب
فرصــت خوبــی اســت کــه از طریــق مســئوالن در اســتانداری ها 
پیگیری هایــی انجــام شــود کــه مــا در مــدارس عــالوه بــر ســاعتی که 
بــه خوشنویســی و نقاشــی محدود شــده اســت، مباحــث صنایع دســتی 
ــه یکــی از مشــکالت در  ــم، چراک ــرار دهی ــوزش ق ــتور کار آم را در دس
حــوزه صنایــع دســتی این اســت کــه عمدتــًا ســن هنرمنــدان بــاال رفته 
ــا وارد می شــوند. ــن حوزه ه ــر در ای ــز کمت اســت و نیروهــای جــوان نی

ــر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نویــن شــهرداری اصفهــان  مدی
ــت  ــز جه ــاتی نی ــا، جلس ــن برنامه ه ــیه ای ــد در حاش ــرد: بای ــد ک تاکی
ــدان تشــکیل شــود و بخــش خصوصــی و  ــن هنرمن ــه بی ــال تجرب انتق

ــوند. ــر ش ــت ها حاض ــن نشس ــد در ای ــص بتوانن ــراد متخص اف

مدیـر پژوهـش، خالقیـت و فناوری هـای نویـن 
شـهرداری اصفهان با بیـان اینکه اصفهان شـهر 
خـالق صنایـع دسـتی و شـهر جهانـی صنایـع 
دسـتی اسـت، گفت: از ۶۰۰ رشـته صنایع دستی 
شناسـایی شـده در جهـان ۲۰۰ رشـته آن در 
اصفهـان وجـود دارد. یعنـی یـک سـوم صنایـع 
دسـتی شـناخته شـده دنیـا در اصفهـان موجـود 

اسـت.

 حمایت از صنایع دستی
 در برنامه هفتم توسعه

قرار گیرد

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان:

خبر روز

شـهردار اصفهـان بـا تاکید بـر اینکه 
از مسیر هوشمندسـازی عقب نشینی 
نمی کنیـم، گفـت: تنهـا راه جمـع 
کـردن سـفره فسـاد در شـهرداری 
حرکـت بـه سـمت هوشمندسـازی 
اسـت و غیـر از ایـن راهـی نداریـم.

علـی قاسـم زاده در دیـدار بـا فعاالن 
عرصـه ساخت وسـاز مسـکن کـه 
بـا هـدف بررسـی مشـکالت اصنـو 
)سـرا 10( برگـزار شـد، اظهـار کرد: 
از شـما کـه در ایـن دیـدار راحـت 
سـخن گفتیـد و اشـکاالت در فرایند 
صـدور پروانـه در حـوزه شهرسـازی 
را انعـکاس دادیـد، تشـکر می کنـم 
و امیدواریـم ایـن ادبیـات در مباحث 
کاری و در دفـاع از قانـون جریـان 

داشـته باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه از مسـیر 
عقب نشـینی  هوشمندسـازی 
نمی کنیـم، ادامـه داد: تنهـا راه جمع 
کـردن سـفره فسـاد در شـهرداری 
حرکـت به سـمت هوشـمند سـازی 
اسـت و غیـر از ایـن راهـی نداریـم.

شـهردار اصفهـان بـا بیـان اینکـه 
در آغـاز راه بـه دنبـال شناسـایی 
رشـوه گیران و متخلفـان بودیـم و 
چند نفـر متخلف در شـهرداری را نیز 
دادگاهـی کردیم، گفـت: در ادامه راه 
فهمیدیم بـا این شـیوه مشـکل رفع 
نمی شـود و کار را بایـد از سرچشـمه 

درسـت کنیـم.
وی تصریـح کرد: هوشمندسـازی به 
احتـرام مـردم شـکل گرفـت و ایـن 
اقـدام باعث می شـود تا عـزت نفس 
افراد در شـهرداری خدشـه دار نشود، 
زیـرا بی احترامـی بـه انسـان ها بـه 
هـر شـکلی غیرقابـل تحمل اسـت؛ 
در گذشـته مردم دسترسـی نداشـتند 
کـه صـدای خـود را در برابـر چنیـن 
شـیوه ها و ادبیـات بلنـد کننـد، امـا 
اکنـون ایـن فرصـت در فضـای 
مجـازی فراهـم شـده اسـت، هـر 
چنـد ممکـن اسـت در ایـن فضـا 

سوءاسـتفاده هایی نیـز بشـود.
قاسـم زاده ادامـه داد: در آغـاز کار به 
عنوان شـهردار بـه من اطـالع دادند 
کـه سـه برابـر بودجـه شـهرداری 
در مسـیری غیـر از گـردش مالـی 
میان دالل هـا و منافذ ایجاد شـده در 
شـهرداری تحت عنـوان توافق پول 
جابه جـا می شـود، ابتدا ایـن موضوع 
را باور نکـردم تـا اینکه مسـتندات از 

سـوی حراسـت ارائه شـد.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تغییر مسـیر 
در ایـن حـوزه اضطـرار اجتماعـی 
محسـوب می شـد، تصریـح کـرد: 
هوشمندسـازی به دلیـل آنکه کاری 
از جنـس تحـول اسـت، کار سـختی 
اسـت، امـا شـما فعـاالن از آن نبایـد 

بترسـید و نگـران نشـوید.
• مشـکل مهـم اصنـو مربوط 

بـه بدنه شـهرداری اسـت
شـهردار اصفهـان بـا تاکید بـر اینکه 
امـروز پـس از شـنیدن سـخنان 
فعاالن عرصه ساخت وسـاز مسـکن 
بـه ادراک جدیـدی از کار آن هـا 
رسـیدم، گفت: بـه شـهرداری کمک 
کنیـد تـا هوشمندسـازی در ایـن 
بخش به صـورت کامل تحقـق یابد.

وی بـا اشـاره به نشسـت شـهرداران 
کالن شهرها در مشهد، افزود: رئیس 
مجلس شورای اسالمی در آن جلسه 
یـادآور شـد کـه مـن طـی سـال ها 
پسـت های متفاوتـی را تجربه کردم، 
اما هیـچ دوره ای برای من سـخت تر 
از مدیریـت شـهر نبـوده اسـت، زیرا 
هفـت سـال خـون دل خـوردم تـا 
سیسـتم کاغذی را الکترونیکی کنم.

قاسـم زاده بـا اشـاره بـه اینکـه 
مهمتریـن مشـکل مـا در اجـرای 
سـامانه اصنـو )سـرا 10( مربـوط به 
بدنـه شـهرداری اسـت کـه در برابـر 
ایـن تغییـر مقاومـت می کنـد و ایـن 
الیه سـخت کار اسـت، اظهـار کرد: 
قبـل از اجـرای اصنـو، کارگاه هـای 
آموزشـی و مهارتـی بـرای مجریـان 
در مناطـق برگزار شـد، اما بر اسـاس 
آخریـن نظرسـنجی انجام شـده 90 
درصـد مشـکل سـامانه بـه فعـاالن 

منطقـه بـاز می گـردد.
وی تصریـح کـرد: مشـکالت فنـی 
سـایر  از  راحت تـر  سـامانه  ایـن 
مشـکالت قابـل رفـع اسـت، البتـه 
مشـکل کارگـزاران نیـز بایـد رفـع 
شـود؛ اگـر مأمـور بازدیـد در حـوزه 
شهرسـازی همـکاری نمی کنـد، کار 
بایـد برون سـپاری شـود. نبایـد کار 
مـردم را معطـل کسـانی کنیـم کـه 
نمی خواهند یـا نمی تواننـد کار کنند.

از  یکـی  گردشـگری   •
روش هـای جدیـد درآمدزایی 

سـت ا
شـهردار اصفهان با اشـاره بـه اینکه 
کارکنـان شـهرداری بـا بعضـی از 
مشـکالت انس گرفته انـد، ادامه داد: 
صد سـال روندی بـه عنـوان اخالق 

سـازمانی در شـهرداری حاکـم بوده 
اسـت، اما برخی افـراد هنوز دوسـت 
دارنـد آن روند وجود داشـته باشـد در 
حالی کـه اگـر مسـیر را تغییـر دهیم 

همه چیـز شـفاف خواهد شـد.
وی با تاکیـد بـر اینکـه گام دوم که 
انتظار تحقـق آن را در اصنـو داریم، 
توجـه بـه زمانبنـدی هـا در فراینـد 
اسـت، گفـت: اگـر ادعـا کردیـم 
10 روزه پروانـه سـاختمانی صـادر 
می کنیـم، منطقـی در آن وجـود 
داشـته اسـت که باید تحقـق یابد و 
اگر نتوانسـتیم آن را تحقق ببخشیم 
بایـد جسـورانه در رسـانه ها از مردم 
عذرخواهـی کنیـم و بگوییـم در 
محاسـبات اشـتباه کردیم زیـرا اگر 
صداقـت و اعتمـاد از بیـن رفت، هر 

کاری کنیـم بـی فایـده اسـت.
قاسـم زاده بـا تاکید بـر اینکـه بعضی 
نـکات در اجرای سـامانه اصنـو قابل 
بازنگـری اسـت، افـزود: اولویـت 
مـا ایـن اسـت کـه بـار حـوزه درآمد 
شـهرداری را از روی تراکـم برداریم، 
این درسـت نیست که شـهر فروشی 
کنیـم تـا بتوانیـم شـهر را اداره کنیم 
و بایـد بـه سـوی روش هـای جدیـد 
توسـعه  همچـون  درآمدزایـی 

گردشـگری حرکـت کنیـم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای انجام 
کار وسـط میـدان هسـتیم، امـا همه 
اختیـارات دسـت ما نیسـت، افـزود: 
همزمـان کـه بـا دالالن مبـارزه 
می کنیـم در حـال ارتقـای فرهنـگ 
سـازمانی هسـتیم کـه در برابـر آن 

مقاومت هایـی وجـود دارد.

شـهردار اصفهـان اظهـار کـرد: اگـر 
بـا دسـتگاه و نهـادی مکمل شـویم 
رونـد انجـام کار سـرعت می گیـرد، 
امـا اگـر بـه دنبـال ایـراد گرفتـن 
باشـیم، کار مـردم معطـل توافـق 
مـا بـا دسـتگاه دیگـر می شـود. اگـر 
موضـوع منیت ها و خصومـت مطرح 
باشـد، قربانی اصلـی مـردم و جامعه 
هسـتند، اما شـهرداری اصفهـان اگر 
منافع سـازمانی خـود را در تعارض با 
منافـع دیگـر سـازمان ها ببینـد، بـه 
نفـع مـردم از منافـع سـازمانی خـود 

. می گـذرد
وی بـا بیـان اینکـه اگـر فعـاالن 
عرصـه ساخت وسـاز مسـکن نبودند 
خیلی هـا در شـهر بی خانـه بودنـد، 
زیـرا ایـن افـراد بـه عنـوان محرک 
توسـعه سـرمایه های خود را به شهر 
آوردنـد، خطـاب بـه آن هـا، گفـت: 
رنج کار ساخت وسـاز مسـکن بسـیار 
زیاد اسـت و شـغل شـما از مشـاغل 
پـر اسـترس و اضطراب اسـت و حق 

داریـد از ایـن کار سـود ببریـد.
• حـوزه شهرسـازی نبایـد 

اتـاق چانه زنـی باشـد
قاسـم زاده با اشـاره به اینکـه قیمت 
پایه ساخت وسـاز در بعضـی مناطق 
شـهری، سـال ها دسـت نخـورده 
بـود، افـزود: سـال گذشـته قیمـت 
منطقه بنـدی تعریـف جدیـد شـد، 
زیـرا در بعضـی مناطـق قیمـت 
پایـه سـال ها اصـالح نشـده بـود، 
البتـه فعـاالن عرصـه ساخت وسـاز 
بـرای  ننـد  می توا نیـز  مسـکن 
تعییـن قیمت هـا منطقـه بـه کمک 

شـهرداری بیاینـد.
وی تصریح کـرد: بعضی مشـکالت 
میراثـی اسـت کـه از گذشـته باقـی 
مانـده و بایـد آن هـا را رفع کـرد، لذا 
بخشـنامه ای به تمام مناطق ارسـال 
کـردم کـه در ارتبـاط بـا موضـوع 
کمیسـیون مـاده 100 حـق دریافت 
هیـچ ریالـی را ندارنـد کـه امیـدوارم 
شـما نیز تخلفـات را انعـکاس دهید، 
هر چند دسـتگاه نظارتی شـهرداری 

نیـز فعال اسـت.
شـهردار اصفهـان افزود: شـهرداری 
اصفهـان مأموریت هـای متعـددی 
دارد که در بیشـتر آنها استعداد توافق 
وجود دارد و در کمیته سـالمت اداری 
همه ایـن مـوارد مـورد بررسـی قرار 
می گیـرد تـا ایـن ادبیـات غالـب که 
شـهرداری بـرای هـر کار رقمـی 
می گیـرد، وجـود نداشـته باشـد و 
امیـدوارم روزی فـرا برسـد که شـما 
بـرای دریافـت مشـورت صادقانـه، 
عادالنـه و قانون مـدار به شـهرداری 
مراجعـه کنیـد و ایـن مشـورت ها را 

دریافـت کنیـد.
وی تاکیـد کـرد: با هیچکـس تعارف 
و عقد اخـوت نـدارم و اگـر همکاران 
مـن در مسـیر تعییـن شـده حرکـت 
نکننـد، بالفاصلـه برخـورد قانونـی 

. می کنـم
قاسـم زاده با اشـاره بـه اینکـه حوزه 
شهرسـازی نبایـد اتـاق چانه زنـی 
باشـد، گفـت: شهرسـازی مـا بایـد 
فکور، صاحب نظر و صاحب اندیشـه 
و البتـه نگهبـان خوبـی بـرای شـهر 

اصفهـان باشـد.

هوشمندسازی سفره فساد را جمع می کند
شهردار اصفهان:
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مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: با هدف بررسی فواید و آثار انس با طبیعت به ویژه 
حیوانات در شهر و خانه، فرهنگ سازی جهت ترغیب نگهداری حیوانات خانگی مفید 
تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بین مدیریت ناژوان شهرداری اصفهان و 

بنیاد مهدویت و آینده پژوهی منعقد شد.
مهدی قائلی اظهار کرد: به تازگی تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بین 
مدیریت ناژوان شهرداری اصفهان و بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان امضا شد.

وی ادامه داد: این تفاهم نامه در بخش های تولید محتوای علمی و آموزشی و تدوین 
کتب و محصوالت مرتبط با فرهنگ نگهداری از حیوانات خانگی تنظیم و منعقد شده 

است. مدیر طرح ساماندهی ناژوان افزود: مجموعه تخصصی بنیاد مهدویت و آینده 
پژوهی یکی از مراکزی است که می تواند در راستای احیا و ترویج فرهنگ مهربانی، 
نگهداری و ارتباط با پرندگان در قالب حیوانات خانگی و شهری با بهره مندی از 

توانایی های علمی و پژوهشی مشترک به تحقق اهداف تعیین شده کمک کند.
وی تصریح کرد: بررسی فواید و آثار انس با طبیعت به ویژه حیوانات در شهر و خانه، 
فرهنگ سازی جهت ترغیب نگهداری حیوانات خانگی مفید، ارائه الگوی توسعه 
کسب وکارهای خرد و خانگی با رویکرد پرورش پرندگان زینتی و خانگی متناسب با 
الگوهای ایرانی اسالمی و تدوین، ارائه الگو و محتواهای آموزشی اجتماعی متناسب 

با رده های مختلف سنی از اهداف اصلی این تفاهم نامه است.
قائلی گفت: ظرفیت عظیم باغ های پرندگان کشور در غنی سازی اوقات فراغت 
و ارتقای سطح فرهنگ شهروندی، گره گشای بسیاری از معضالت اجتماعی 
و رفتارهای نامناسب فردی است که این مهم چندی پیش در نشست مشترک 
مدیران باغ های پرندگان کشور به خوبی تبیین و تشریح شد. مدیر طرح ساماندهی 
ناژوان با اشاره به برگزاری رویداد مهم گردهمایی باغ های پرندگان کشور گفت: این 
همایش برای نخستین بار به میزبانی باغ پرندگان ناژوان اصفهان با دعوت از مدیران 

و مسئوالن 11 باغ پرنده فعال در سطح کشور در اصفهان برگزار شد.

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری های علمی 
و پژوهشی با بنیاد 
مهدویت و آینده پژوهی

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: مسائل تعاونی های مسکن 
که از تعداد زیادی عضو تشکیل شده اند، یکی از بسترهای تشکیل 
پرونده های قضایی در استان است. حجت االسالم والمسلمین 
اسداهلل جعفری، در دیدار اعضای هیات مدیره اتاق تعاون استان در 
دادگستری افزود: این در حالیست که یکی از سیاست های اصلی 
دستگاه قضا که در قالب سند تحول قضایی اعالم و ابالغ شده 
است، برنامه ریزی و تالش برای کاهش اطاله دادرسی از طریق 

کاهش موجودی و ورودی پرونده ها به دادگستری هاست.

وی اظهار داشت: یکی از مطالبات دستگاه قضایی از اتاق تعاون 
استان، برنامه ریزی، هدفگذاری و تعامل با این دستگاه و راه اندازی 
و تقویت هیأت های داوری است تا همگام با معاونت شوراهای حل 
اختالف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
و دیگر بخش ها، از تشکیل پرونده ها در این حوزه که بیشتر آنها نیز 

دارای کثرت شاکیان است، پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: شایسته است تا با تالش 
درراه شناسایی مسائلی که احتمال بروز اختالف و تولید پرونده را به 

همراه دارد، در مسیر پیشگیری گام برداشته شود.
وی در این دیدار از اعضای هیات مدیره اتاق تعاون استان خواست 
تا رفع مشکالت تعاونی مسکن دادگستری استان اصفهان را که 
سالهاست از مطالبات کارکنان این مجموعه است، در دستور کار 

قرار دهند و موانع کار را بصورت قانونی برطرف سازند.
حجت االسالم جعفری افزود: با وجود تالش در انجام 
مأموریت های ُمحوله و ضرورت حمایت و همکاری برای رفع 
مشکالت تعاونی های مسکن، تاکنون تعدادی از این شرکت ها در 

استان تشکیل شده ولی امور آنها متوقف شده است. وی تصریح 
کرد: ضروریست مسؤوالن اداره تعاون استان در چهارچوب قوانین 
و مقررات خود نسبت به ادامه پیگیری ها تا حصول نتیجه، همکاری 
الزم را با تعاونی های مسکن داشته باشند. رئیس کل دادگستری 
اصفهان افزود: این استان که حائز جایگاهی ویژه در حوزه های 
مختلف است با دارا بودن عناصر مؤمن، معتقد، انقالبی و خوشفکر 
در حوزه مدیریت ملی و پایگاه پرورش اینگونه استعدادهای 

ارزشمند، نیازمند توجه و پشتیبانی مسؤوالن کشور است.

رئیس کل دادگستری اصفهان:
تعاونی های مسکن از عوامل تشکیل پرونده  قضایی در اصفهان هستند
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شهرستان

Isfahan News

مدیرکل راه و شهرسـازی استان اصفهان 
گفـت: ۷۵۰ متر از احداث تونل خوانسـار 
به اتمام رسـیده و ۴۵۰ متـر باقیمانده آن 
نیـز دارای ۸۵ درصـد پیشـرفت فیزیکی 

است.
و  راه  مدیـرکل  قاری قـرآن  علیرضـا 
شهرسـازی اسـتان اصفهان در خصوص 
آخریـن وضعیـت اجرایی تونل خوانسـار 
اظهـار کرد: راه و تونل خوانسـار در هفت 
بوئیـن  بـه  خوانسـار  جـاده  کیلومتـری 
جنـوب  ارتفاعـات  در  واقـع  میاندشـت 
غربـی خوانسـار و در کوه های پنج پنجه، 
در ارتفـاع دو هـزار و ۷۰ متری از سـطح 

دریـا قـرار دارد.
از  یکـی  پـروژه  ایـن  افـزود:  وی 
پروژه هـای شـاخص راهسـازی اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان اسـت 
کـه ارتبـاط بیـن شهرسـتان خوانسـار با 
شهرسـتان بوئیـن میاندشـت را بـا توجه 
بـه راه صعـب العبـور موجـود، تسـهیل 

. می بخشـد
اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
اصفهان گفـت: وجود گردنه کوهسـتانی 
با شـیب تند در مسـیر خوانسـار به بوئین 
میاندشـت عـاوه بـر ایجـاد خسـارات 
بعضـاً جانـی، در زمسـتان ها بـارش برف 
شـدید موجب بسـته شـدن این جـاده و 

مختـل شـدن عبـور و مـرور می شـود.
وی ادامـه داد: در فصـل تابسـتان نیـز 
شـیب زیـاد ایـن مسـیر موجـب کنـدی 
در حرکـت و فشـار زیـاد بـه خودروهای 

عبـوری از ایـن جـاده می شـود.
قاری قـرآن بیان کـرد: تمامی ایـن موارد 
و مشـکات از دالیـل توجیهـی احـداث 
راه و تونـل خوانسـار بـوده که تکمیل آن 
موجـب کوتاه شـدن مسـیر خوانسـار به 
بویین میاندشـت و رشد اقتصادی منطقه 
بـا توجـه بـه وجـود صنایـع کوچـک در 
خوانسـار و نیاز زنبـور داران به دشـتهای 

بوئیـن و میاندشـت و فریدن می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن تونل بـزرگ با 
دهانـه ۱۱.۸۰ متـری در حـال سـاخت 
اسـت، در خصـوص مشـخصات فنی آن 
عنـوان کرد: طول مسـیر تونل خوانسـار 
یـک هـزار و ۱۹۷ متـر بـا عرض مسـیر 
سـواره رو ۹.۳۰ متـر بـوده کـه ۷۵۰ متر 
آن بـه اتمـام رسـیده و ۴۵۰ متـر نیـز در 

دسـت اجرا قـرار دارد.
اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
اصفهـان گفـت: احجـام بـه کاررفتـه تا 
کنـون برای طول سـه کیلومتـر از پروژه 
شـامل ۳۴۶ هزار مترمکعب خاکبرداری، 
۶۶ هـزار مترمکعب خاکریـزی، ۱۲ هزار 
مترمکعب الینینـگ، ۷۵ هزار مترمکعب 
بتـن ریزی، ۱۹ هزار مترمکعب اسـاس و 
زیراسـاس و ۱۴۳ هزار مترمکعب حفاری 

تونـل بوده اسـت.
وی اضافـه کـرد: یک هـزار متر تحکیم 
موقـت با قالـب، ۶۲ هـزار مترمربع قالب 
بندی، یکهزار و ۴۰۰ تن فوالد سـنگین، 
یکهـزار و ۱۳۲ تـن آرماتوربنـدی و ۳۰۰ 
تـن فوالد سـبک از دیگر احجـام به کار 

رفتـه در ایـن پروژه بوده اسـت.
عملیـات  اینکـه  بیـان  بـا  قاری قـرآن 
اجرایـی پـروژه تونل خوانسـار بـه بوئین 
شـده  آغـاز   ۱۳۹۲ سـال  از  میاندشـت 
اسـت، افـزود: تا کنـون برای ایـن پروژه 
۹۶۰ میلیـارد ریـال هزینـه شـده اسـت.

وی در خصـوص وضعیـت اجرایـی ۴۵۰ 
متـر از ایـن تونـل کـه در دسـت اجـرا 
قـرار دارد، توضیـح داد: بـرای این میزان 
از مسـیر قـراردادی به مبلـغ ۲۱۰ میلیارد 
ریـال منعقـد شـده کـه تـا کنـون ۱۸۰ 
میلیارد ریال برای آن هزینه شـده اسـت.

اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
اصفهـان بـا اشـاره به پیشـرفت فیزیکی 
تونـل  از  قطعـه  ایـن  درصـدی   ۸۵
خوانسـار گفت: بـرآور انجـام کار مطابق 
بـا فهرسـت بها سـال ۱۴۰۱ مبلـغ ۳۵۰ 

میلیـارد ریـال اسـت.
وی بیـان کرد: احجام این مسـیر شـامل 
۶۰ هـزار متـر مکعـب خاکبـرداری، ۲۷ 
هزار مترمکعب زیراسـاس و اسـاس، سه 
هـزار مترمکعب حفـاری تونـل، ۲۴ هزار 
مترمکعـب بتن ریـزی، ۱۲ هـزار و ۵۴۰ 
تن آسـفالت، ۱۱ هـزار مترمربع قالبندی، 
۷۲ تـن کارهـای فـوالدی سـنگین، ۲۵ 
تـن کارهـای فـوالدی سـبک، ۲۷۰ تن 
آرماتوربنـدی و ۲۴ هـزار مترمکعـب بتن 

ریزی اسـت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

پیشرفت فیزیکی ۴۵۰ متر 
باقیمانده تونل خوانسار به 

۸۵ درصد رسید

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

نماینده مردم نجف آباد در مجلس با اشاره به اینکه آمریکایی ها می خواهند 
کشورهای منطقه را نسبت به ایران بدبین کنند، ادامه داد: بدون شک طرح 
چنین ادعاهایی برای بهره برداری سیاسی و اجرای سیاست های ضدایرانی 

در منطقه است.
جنگنده سعودی در یمن

ابوالفضل ابوترابی در رابطه با ادعای برخی از مقامات آمریکایی مبنی بر 
توقیف یک کشتی ماهیگیری ایرانی که حامل ساح به سمت یمن بوده 
است، گفت: آمریکایی ها ابتدا باید پاسخ دهند چرا هزاران کیلومتر دورتر از 

سرزمین خودشان هستند و موجب بروز ناامنی در منطقه شده اند، سپس 
تیران و کرون در  آباد و  نماینده مردم نجف  اتهام زنی کنند.  به  اقدام 
مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه حمات به یمن با حمایت های 
آمریکایی ها صورت می گیرد، اظهار کرد: اگر مقامات کاخ سفید خود را 
مدعی حمایت از حقوق بشر می دانند، چرا تجاوزگری ائتاف عربی به 
یمن را محکوم نمی کنند؟. وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها می خواهند 
کشورهای منطقه را نسبت به ایران بدبین کنند تا بتوانند امور خود را 
بهره  برای  ادعاهایی  بدون شک طرح چنین  داد:  ادامه  کنند،  پیگیری 

برداری سیاسی و اجرای سیاست های ضدایرانی در منطقه است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه تنها راه خروج از 
بن بست یمن از طریق گفتگو میان گروه های یمنی است، افزود: در واقع 

کشورهای فرامنطقه ای باید دست از دخالت در امور یمن بردارند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسامی 
خاطرنشان کرد: بدون شک اقدامات ضدایرانی آمریکا در منطقه ختم به 
اتهام زنی های اخیر نمی شود و هر چند وقت یکبار شاهد طرح ادعاهای بی 

اساس و کذب خواهیم بود.

ابوترابی در واکنش به ادعای ضدایرانی 
آمریکا؛

ایاالت متحده به دنبال 
بهره برداری سیاسی 

علیه تهران است

هر چه جلو می رویم ساختار مغازه ها، عابر بانک ها، 
نرده های آهنی و تابلوهای نئون از حس تاریخی بودن 
فضا می کاهد، وارد موزه عصارخانه شاهی می شویم، 
وقتی از پله های این موزه پایین می رویم، گویی به 
زمان دیگری سفر کرده ایم؛ زمانی که انسان ها ارزش 
طبیعت، هنر، معماری را می دانستند و به آن توجه 
می کردند. ساعتم را نگاه می کنم، دیر شده است با 
سرعت بیشتری به راهم ادامه می دهم، اما برخاف 
است،  شده  متوقف  زمان  اینجا  ساعتم،  عقربه های 
ثانیه ای  است،  فرورفته  ابدی  خواب  در  همه چیز 
نمی گذرد، به اطراف نگاه می کنم در اوج بی قوارگی 
کرکره ها و درهای زمخت آهنی مغازه ها، هنوز شکوه 
معماری قدیم خودنمایی می کند، هرچند فضای حاکم 
کارکرد مدرن به خود گرفته است اما سکوت و تعطیلی 
مغازه های بازار هنگام صبح زود جمعه، هر مخاطبی 
را به فضای گذشته می برد؛ فضایی رازآلود که سرشار 

از ناگفته ها است.
به عقربه ثانیه شمار ساعتم نگاه می کنم، قصد توقف 
ندارد و با سرعت هرچه تمام تر در حال حرکت است، 
با خود می گویم دیر نرسم؟ این استرس دیر رسیدن 
به برنامه هرلحظه ضربان قلبم را تندتر می کند، اما 
ناگاه فکری من را از این استرس دور می کند، مردم 
آن زمان برای تأمین روغن خوراکی یا ماده تأمین 
روشنایی همین فضا را باید طی می کردند؟ آیا مردم 
در گذشته ای که هنوز برق اختراع و نفت کشف نشده 
روی  که  داشتند  را  شانس  این  من  همچون  بود، 
سنگفرش بازار مسیر را به راحتی طی کنند یا مجبور 
به طی مسیری ناهموار بودند، در همین فکرها هستم 
که جمعیتی را از راه دور می بینیم، با دیدن جمعیت 
در حال حرکت آرام می شوم که هنوز دیر نرسیدیم، 
جمعیتی بالغ بر ۳۰ نفر از اساتید، پژوهشگران که صبح 
زود جمعه به همت اداره گردشگری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و بنیاد نخبگان 
موزه  از  است  قرار  علم  گردشگری  تور  قالب  در 

عصارخانه شاهی بازدید کنند.
بانک ها،  عابر  مغازه ها،  ساختار  می رویم  جلو  هرچه 
نرده های آهنی و تابلوهای نئون از حس تاریخی بودن 
فضا می کاهد، تا اینکه وارد موزه عصارخانه شاهی 
می شویم، وقتی از پله های این موزه پایین می رویم، 
گویی زمان دیگری سفر کرده ایم، زمانی که انسان ها 
ارزش طبیعت، هنر، معماری را می دانستند و به آن 
توجه می کردند، زمانی که برای ابتدایی ترین چیزهای 
پیه سوز  یک  روشنایی  ماده  تأمین  همچون  ممکن 
کوچک باید زحمت زیادی کشیده می شد، همه منتظر 
این مکان  از کارکرد  برای آن ها  هستند که راهنما 

تاریخی بگوید:
• وجود ۱۷ عصارخانه در شهر اصفهان و 

۵۰ عصارخانه در سایر شهرهای استان
ابتدا  شاهی  عصارخانه  موزه  مدیر  خیام باشی،  امین 
شروع به صحبت می کند و با معرفی اجمالی از روند 
به عنوان  اصفهان  به شهرداری  این مکان  واگذاری 
موزه عصارخانه شاهی می گوید: بخش قابل توجهی 
از بازار قدیم به عصاری ها و عصارخانه ها اختصاص 
داشته و این مکان محلی برای آماده سازی ادویه ها و 

روغن گیری بوده است.
کردن  آسیاب  از  فراتر  عصاری  اینکه  بیان  با  وی 
و  کارایی  همان  به نوعی  و  است  غات  و  دانه ها 
کاربرد کارخانه روغن نباتی قدیم را داشته است اظهار 
می کند: این کارکرد تفاوت هایی با روغن های امروزی 
گذشته  در  گیاهی  روغن های  اصلی  اهمیت  دارد. 
جایگزینی برای پیه حیوانات برای حصول روشنایی 

و استفاده به عنوان روغن چراغ بوده است.
مدیر موزه عصارخانه شاهی اصفهان ادامه می دهد: 
در گذشته شاهد کشت گیاهان مختلف و متنوعی 
در اصفهان و تمرکز عصاری ها در این خطه بوده ایم؛ 
به گونه ای که ۱۷ عصارخانه در شهر اصفهان و ۵۰ 

عصارخانه در سایر شهرهای استان اصفهان فعالیت 
داشته است. نجف آباد نیز که شهر جدیدی در زمان 

صفوی است، پنج عصارخانه داشته است.
وی با اشاره به اینکه عصارخانه کارگاهی و محلی بوده 
که حکومت به واسطه آن سوخت چراغ مورد نیازش 
تأمین می کرده است، خاطرنشان می کند: عاوه  را 
روغن های  جمله  از  دیگر  روغن  دسته  این، سه  بر 
خوراکی، درمانی و صنعتی در عصارخانه تولید می شود 
که به عنوان نمونه یک مدل آن برای ساختن صابون 

کاربرد داشته است.
- خیام باشی تصریح می کند: ارزش دانه، نوع روغن و 
مورد مصرف هر گیاه متفاوت بوده است و ارزان ترین 

آن در مصرف روغن چراغ کاربرد داشته است.
• باقی ماندن ۳۵۰ متر از مجموع ۱۸۵۰ 
متر، مساحت کل عصارخانه شاهی اصفهان

وی خاطرنشان می کند: امروزه ۳۵۰ متر از مجموع 
۱۸۵۰ متر، مساحت کل عصارخانه شاهی اصفهان 
باقی مانده است و مراکزی همچون بانک ملی و پاساژ 
کناری عصارخانه از اجزا و بخش های این مجموعه 

صنعتی در قدیم بوده است.
مدیر موزه عصارخانه شاهی با اشاره به اینکه عصارخانه 
مانند یک سیستم، بخش های مختلفی داشته که در 
کنار هم محصوالت متنوعی را تولید می کرده است، 
می افزاید: این محصوالت شامل تفاله ها و کنجاله ها 
کود  به عنوان  دانه ها  از  باقی مانده  بذرهای  و  بوده 

گیاهی مورد مصرف آن زمان بوده است.
وی تصریح می کند: خرد کردن بذر، کود یا پودرکردن 
تفاله های بذر خردشده و استفاده برای خوراک دام در 
عصارخانه ها انجام می شده است؛ حتی تفاله ها جزو 
محصوالت اصلی و پرخریدار قدیم و به عنوان یک 
محصول پاک بوده است، از ساقه و برگ گیاه خوراک 
دام تهیه می شد، از دانه آن روغن می گرفتند و تفاله 

آن را هم مصرف می کردند.
• کارکرد حسی فضای عصارخانه شاهی از 

نگاه معماری
علی عطریان، رئیس اداره هنری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان یکی دیگر از 
معرفی کنندگان این مکان است؛ معرفی کننده ای که 
این بار از نگاه متفاوت تر آن هم با نگاه معماری راوی 
ناگفته های این مکان تاریخی برای بازدیدکنندگان 

است.
وی در ادامه می گوید: فضاهای مختلفی در گستره 
معماری داریم که حس گوناگونی را در دسته های 
فضاهای  در  حس  این  می گیرد.  خود  به  مختلفی 
زائرسراها،  اسکان سراها،  خانه ها،  مثل  سنتی 
دارالشفاها و اماکن مشابه متفاوت است. خدمتی که 
عصارخانه شاهی به مردم آن زمان ارائه می کرده از 
جنس صنعتی بوده است. این صنعت به آن معنا که 
نبوده  می شویم  مواجه  آن  با  حاضر  قرن  در  امروز 
است، بلکه باید در ذهنمان، حدود پنج قرن برش 
آن  اینکه  برسیم.  موضوع  درک  به  بهتر  تا  بزنیم 
دوران مردم چگونه زندگی می کردند، اگر ما در آن 
فضا بتوانیم خودمان را تصور کنیم بهتر می توانیم 

این ها را درک کنیم.
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  هنری  اداره  رئیس 
ورزشی شهرداری اصفهان اظهار می کند: آن زمان 
دسترسی به آتش به عنوان عنصری برای تولید گرما 
نبوده است. تهیه آتش  این سادگی  به  و روشنایی 
فرآیندی داشته که زمینه اصلی آن به دست آوردن 

ماده اصلی و سوزاننده است.
و  نداشت  وجود  نفت  زمان  آن  می دهد:  ادامه  وی 
مهم ترین ماده کشف شده آن دوره، دانه هایی بود که 
دارای روغن است و قابلیت اشتعال و تولید گرما دارد. 
این ماده ها را طی فرآیندی استحصال می کردند و 
روغن آن را می گرفتند تا به نور و روشنایی دسترسی 

پیدا کنند.

ماده  تأمین  برای  عصارخانه  کارکرد   •
روشنایی

عطریان با اشاره به نتیجه کار روغن گیری ها برای هر 
خانواده و دریافت خدماتی که نیاز دارند و همچنین 
فضاهای روشنی که به شهر می دهد، می افزاید: دو 
که  می شده  تولید  شاهی  عصارخانه  در  روغن  نوع 

روغن خوراکی رده ممتاز آن ها بوده است.
از  وی اضافه می کند: روغن خوراکی درصد پایینی 
تولید عصارخانه را تشکیل می داد، چراکه با بهداشت 
و سامت عموم مردم مرتبط بوده است. حجم بیشتر 
تولید روغن در آن دوره به انواع درمانی و سوخت وسوز 
اختصاص دارد؛ بنابراین عصارخانه یک فضا و محیط 
اداره هنری سازمان  رئیس  برای روغن کشی است. 
اصفهان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
مهم ترین نوع روغن تولیدی گذشتگان را همان نوعی 
می داند که برای روشنایی کاربرد داشته است و ادامه 
می دهد: روغن خوراکی از دنبه حیوانات گرفته می شد 
و روغن درمانی هم مصرف عمومی چندانی نداشت 
به  ورود  با  بنابراین  باشد؛  داشته  زیاد  کار  به  نیاز  و 
عصارخانه وارد فضایی می شویم که خدمت محوری 

آن تأمین ماده ای برای روشنایی است.
• خدمات جانبی عصارخانه ها به شهر

وی با بیان اینکه عصارخانه خدمات جانبی دیگری 
در  شما  می گوید:  است،  می داده  ارائه  شهر  به  هم 
این فرآیند دانه های دارید که باید آرد شود. آن زمان 
باید گونی های گندم، جو و دیگر اقام را خرد و آرد 
می کردند. در این فرآیند مقدم بر روغن کشی تبدیل 
دانه به آرد و سپس خمیر بوده که این فرآیند در این 

فضا اتفاق می افتاده است.
عطریان می افزاید: انواع مختلفی از دانه ها در مرحله 
آسیاب وجود دارد که می توان از آن ها روغن گرفت. 
برای چرخش آسیاب هم یک حیوان که بیشتر شتر 
بوده با چشمانی بسته به دور این سنگ می چرخیده 
استحصال  دانه ها  روغن  چرخش،  این  به واسطه  و 
می شده است. دانه های مختلف به واسطه اینکه طعم 
و کارکردهای مختلفی داشته اند، نباید روی هم ریخته 
فضای  یک  در  باید  را  هرکدام  بنابراین  می شدند، 

تفکیک شده روغن گیری کرد.
وی اظهار می کند: در مرحله اول این دانه ها آرد، سپس 
روی حصیرهای عصارخانه  و  نرم  روغنی  دانه های 
اثر روغن های گذشته همچنان  جمع می شد. امروز 
قابل لمس است؛ در نهایت آن را در استوانه ای که 

در عصارخانه می بینید، قرار می دادند.

• تفاوت معماری صنعتی با معماری بازار
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  هنری  اداره  رئیس 
ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه مسئله دیگر 
در معماری صنعتی تفاوت های آن با سایر معماری ها 
است، افزود: این نوع معماری با معماری بازار متفاوت 
بازار پایین تر  از ارتفاع  است. کد ارتفاعی عصارخانه 
است و در واقع منهای دو متر زیر کف بازار واقع شده 
است، پس وقتی کد ارتفاعی سقف عصارخانه با بازار 
یکی است، امکان اینکه سقف را باالتر ببرند وجود 

نداشته است، بنابراین کف را پایین می برده اند.
عصارخانه  واقع شدن  اول  ویژگی  می گوید:  وی 
در زیرزمین و قرار گرفتن در پناه خاک بوده است. 
خاک در این معماری دو اثر مهم دارد؛ نخست اینکه 
خاک، جلوی تنش های سازه ای که براثر حرکت های 
دینامیکی اتفاق می افتاده را می گرفته است. سازه های 
سنتی بار خودشان را به صورت ثقلی منتقل می کنند 
یعنی اگر تنشی به سازه وارد شود یا باید آن را به زمین 
منتقل کند یا از طریق بار جانبی به دیواره ها انتقال 
دهد، بنابراین این استحکام با وجود خاک در پشت 
دیواره ها ایجاد می شود و اولین ویژگی آن این است 

که ایستایی سازه ای را تأمین می کند.
زیرزمین  در  وقتی  می کند:  خاطرنشان  عطریان 
خانه ای وارد می شوید، اختاف دما را به خوبی حس 
می کنید. یکی از خدماتی که عصارخانه ارائه می داده، 
محل  است.  خوراکی  روغن  به ویژه  روغن گیری 
نگهداری این نوع روغن باید خنک و در دمای پایین 
باشد و چون آن زمان یخچال وجود نداشت، بنابراین 
باید از زیرزمین و فضایی که خنکی و رطوبت بیشتری 

دارد، استفاده می کردند.
نشان  عصارخانه  در  آبی  چاه  وجود  می افزاید:  وی 
نیاز، رطوبت  تأمین آب مورد  بر  می دهد که عاوه 
ذاتی هم در دل این فضا وجود داشته است اما اینکه 
ورود تیرها با وجود این ارتفاع بلند به چه شکلی اتفاق 
افتاده است تنها یک نکته را به ذهن متبادر می کند و 
نشان می دهد قبل از احداث بنای عصارخانه و اینکه 
دیوار یا سازه دیگری ساخته شود، این تیرهای بلند را 

وارد فضای عصارخانه کرده اند.
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  هنری  اداره  رئیس 
ورزشی شهرداری اصفهان مهم ترین وظیفه تیرهای 
تولید  بودنشان و وزنی که  اهرم  به واسطه  را  چوبی 
می کند، دانست که می توانند روغن را از دانه ها بگیرد 
و بیرون بکشد. سازوکارشان همان قانون اول و دوم 
کار است به این شکل که اهرم ها به نقطه مشخصی 
فشار می آورند. آن نقطه مشخص پایین می رود سپس 
طرف دیگر اهرم باال می آید و فشاری که ایجاد شده 
باعث می شود که به بذرها بیشتر فشار وارد شود و 

روغن از آن ها جاری شود.
• ویژگی منحصربه فرد معماری عصارخانه 

شاهی
این  در  خاصی  بسیار  ویژگی  می کند:  تصریح  وی 
عصارخانه وجود دارد. معماری گذشته ایران معماری 
ثقلی بوده یعنی جرز وظیفه تحمل بار سازه را بر عهده 
داشته است. جرز همان سازه ای است که بسیار محکم 
است و می تواند بارهای افقی و عمودی را به زمین 
منتقل کند. دیواره ای در عصارخانه شاهی وجود دارد 
که همان جرز است؛ درواقع هم جرز است و هم حالت 
االستیسیته دارد و جالب اینکه هیچ جرزی در معماری 
ما دیده نشده است که حالت االستیسیته و  سنتی 

فنری داشته باشد.
عطریان خاطرنشان می کند: وقتی قرار است تیرهای 
بلند را وارد عصارخانه در نقطه پست تر زمین کنند، 
پس عکس العمل تیر این است که دیوار را باال ببرد 
باال  باید  دیوار  بریزد. پس  پایین  اینکه سقف  یعنی 
برود اما همه آن باال نرود، اینجا نیرویی که به شکل 
شود،  مستهلک  جایی  تا  می برد  باال  را  آن  برداری 
دوباره سرجای اول بازمی گردد، یعنی کد ارتفاعی نقطه 
باالیی سقف نباید میلی متری حرکت کند زیرا اگر در 
محل چفت حرکت کند موجب ریزش طاق می شود.

• از بین رفتن کارکرد خدماتی عصارخانه 
شاهی به مرور زمان

وی می گوید: فضای عصارخانه شاهی به این شکل 
بتوانند  که  باشند  فضا  در  باید  حیواناتی  که  است 
کارهایی را انجام دهند. شتر نیاز به استراحت و غذا، 
نگهداری و نظافت دارد. امروز این فضا از دسترس 
عصارخانه خارج شده و تبدیل به پاساژ شده است. 
چیزی که اکنون در عصارخانه موجود است کارکرد 
اصلی است و کارکرد خدماتی به مرور زمان جدا شده 

و از بین رفته است.
امروز »عصارخانه کوی  اگر  اینکه  بیان  با  عطریان 
جماله«، پشت مسجد جامع اصفهان را بازدید کنید 
همه فضاهای خدماتی و کارکردی آن موجود است، 
به  اول  پهلوی  دوره  اواخر  در  برق  وقتی  می افزاید: 
ایران می رسد، به همت مرحوم »فضل اهلل دهش« 
اولین  افتادن  به کار  شاهد  امروزی،  سپه  خیابان  در 
موتوربرق در اصفهان هستیم که به خانه ها، بازارها 
است.  می رسانده  برق  شاهی  عصارخانه  جمله  از  و 
تغییراتی در دهه ۳۰ و ۴۰ اتفاق می افتد؛ چرخ دنده ها و 
ژنراتورها به حرکت درمی آید و از آن به بعد، چندنفری 
که تیرها را در عصارخانه پایین می کشیدند، به واسطه 

ژنراتورها از این کار معاف شدند.
• هدف از برگزاری تورهای علم

درحالی که برای بازدیدکنندگان مستند موزه عصارخانه 
شاهی را پخش می کنند، به سراغ حسین ربانی، رئیس 
او درباره  از  بنیاد نخبگان استان اصفهان می روم و 

هدف برگزاری تورهای علم می پرسم.
وی می گوید: »تورهای علم« در راستانی همکاری 
با نهادهایی  بنیاد  این  از سوی  با نهادهای مختلف 
است.  شده  راه اندازی  اصفهان  شهرداری  همچون 
اصفهان از نظر سابقه تاریخی غنی است و ابتکارهایی 
که گذشتگان برای امور روزانه و گردش زندگی و امور 
اقتصادی داشته اند در این غنای تاریخی جذاب و قابل 

مطالعه است.
ادامه می دهد:  اصفهان  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
از  نهادها  با سایر  برنامه ریزی مشترک  با  بنیاد  این 
جمله شهرداری، تورهای گردشگری ویژه نخبگان 
را راه اندازی کرد که شروع آن با مجموعه تاریخی 

عصارخانه شاهی در میدان امام اصفهان بود.
وی می گوید: نخبگان با اجرای این برنامه ها با گذشته 
متوجه  آشنا می شوند. همچنین  بیشتر  و  بهتر  خود 
خوش فکر  پیشینیانشان  و  نیاکان  چقدر  می شوند 
بوده اند و توانسته اند با خاقیت و ابتکارهایی خودشان 

را با مسائل روز وفق دهند و آن ها را حل کنند.
ربانی با بیان اینکه برنامه های بنیاد نخبگان مبتنی بر 
فراخوان اعامی در سایت بنیاد است، ادامه می دهد: 
استادان،  از  نفر   ۳۰ شاهی،  عصارخانه  علم  تور  در 

استفاده  بنیاد  تسهیات  از  که  افرادی  و  نخبگان 
کرده اند، حضور دارند.

وی می افزاید: این تورها کمک کننده در این زمینه 
است که ببینند در گذشته چه فعالیت هایی مبتنی بر 
اندیشه و فکر صورت گرفته است و امروز هم سعی 
کنند آن ها را توسعه بدهند یا در کنار آن ها فناوری های 
جدیدی وارد کنند تا هم اصالت کار حفظ شود و هم 

روزآمد باشند.
• تورهای علم امتداد برنامه »اصفهان گرد«

سازمان  گردشگری  اداره  رئیس  مساح،  علیرضا 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
همین رابطه می گوید: پس از پایان همه گیری کرونا 
از  یکی  داشتیم؛  عنوان »اصفهان گرد«  با  برنامه ای 
افرادی که دعوت کرده بودیم موضوع گردشگری علم 
را مطرح کرد که در زمان حاضر برای دانش آموزان در 

حال اجرا است.
وی اظهار می کند: گردشگری علم یک نگاه ویژه در 
این عرصه است و طی آن به جای اینکه نگاه عمومی 
به جاذبه های تاریخی و غیرتاریخی داشته باشیم، به 
سراغ مباحث دیگر از جمله اینکه در پس این اثر یا 
سازه تاریخی از نظر علمی، طرح و برنامه می رویم و 
متوجه می شویم در گذشته هم مباحث علمی وجود 

داشته است.
اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی  رئیس 
و ورزشی شهرداری اصفهان می گوید: نکته دوم در 
این رابطه نگاه به این دستاوردهای علمی به عنوان 
تکیه گاه میراث فرهنگی است. ما نیز آورده های علمی 
زیادی در گذشته داشته ایم که می توانند باعث تقویت 

حس هویت در بازدیدکنندگان شود.
وی خاطرنشان می کند: نکته سوم نگاه به گونه های 
جدید گردشگری است تا ما فقط به مدل گردشگری 
تاریخی نگاه نکنیم. برای انتخاب مکان گردشگری 
هم  آزمایشی  شکل  به  و  داشته ایم  فکری  اتاق 
بازدید  فعالیت هایی را بررسی می کنیم تا فضاهایی 
شوند که بتوان با جمع آوری اطاعات از آن ها بهتر 

و بهینه تر بهره برد.
• دلیل انتخاب بازدید از عصارخانه شاهی و 

موزه گرمابه علی قلی آقا برای تورهای علم
مسـاح تصریـح می کنـد: در زمان حاضـر در انتخاب 
مکان هـا مهـم این اسـت کـه نتیجه ملموس باشـد 
و فـردی کـه وارد مـکان می شـود، لمـس کنـد. در 
ایـن مورد خـاص، دانش آموزان قشـری هسـتند که 
بایـد ایـن مـوارد را از نزدیـک ببیننـد و لمـس کنند. 
در مرحلـه اول عصارخانـه شـاهی و حمـام علی قلی 
آقا برای گردشـگری علم انتخاب شـد چون مباحث 
سـازه ای کارکـردی و معماری در این ها مشـخص و 

ملموس اسـت.
طرح  این  فراشهری  فعالیت های  با  رابطه  در  وی 
گردشگری خاطرنشان می کند: طبق مصوبه وزارت 
در  می توانند  کان شهرها  شهرداری های  کشور 
محدوده شهر خود کار کنند اما برخی امور می تواند به 
خارج شهر از منتقل شود. حومه گردی طرحی بود در 
شهرهای خوانسار گلپایگان، پیربکران و نائین اجرا شد 
و به زودی در زواره اردستان با نگاه به شادی بخشی در 

همشهریان، شاهد آن خواهیم بود.
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه با شهرهای 
یزد و شیراز که با اصفهان مثلث طایی گردشگری 
ایران را شکل می دهند نیز ارتباط داریم، می افزاید: 
در زمینه شهرهای خاق با رشت و مشهد ارتباطات 

خوبی داریم.
نوجوانان  برای  علم  تورهای  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مؤثر است، تصریح می کند: در بخش کودکان در حال 
طراحی بازی های متنوع هستیم چون کودکان باید 
وارد فضایی شوند که بتوان با بازی مفاهیم را منتقل 
کرد تا به شکل بازی و کتاب بتوانیم از آن ها استفاده 
گردشگری  جاذبه های  و  مفاهیم  با  بچه ها  و  کنیم 

شهرشان آشنا شوند.
تور علم پس از دو ساعت گشت وگذار بازدیدکنندگان 
در موزه عصارخانه شاهی به کار خود پایان می دهد، 
به  نگاهم  می شوم،  خارج  موزه  دِر  از  که  حالی  در 
و  چراغ ها  بیش ازحد  روشنایی  و  مغازه ها  شلوغی 
تابلوهای نئون می افتد، درحالی که خوشحال هستم 
ما در این زمانه چه خوشبخت هستیم که با کمترین 
زحمت می توانیم روشنایی محل کسب یا خانه خود 
را تأمین کنیم، افسوسی کل وجودم را فرامی گیرد؛ 
افسوس از بی توجهی به این موهبت ها و هدر دادن 
این منابع. با خود فکر می کنم مردم در گذشته بیش از 
ما خوشبخت بودند و دلیل این خوشبختی پاسداشت و 

اهمیت به داشته هایی که بود در اختیار داشتند.

روایتی از نخستین »تور گردشگری علم« در اصفهان؛

»عصارخانه شاهی« بر مدار علم می چرخید
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On the second day of the Strate-
gic Intelligence Conference, the 
new objectives and concepts of 
Bank Melli Iran (BMI)’s strategy 
were reviewed and identified, 
the Public Relations Department 
of Bank Melli Iran (BMI) report-
ed.
This prestigious Conference was 
attended by the members of the 
Operating Boards of Bank Melli 
Iran, heads of the Department 
Generals and Branches Affairs 
of the bank as well as other sen-

ior directors of Bank Melli Iran.
In this Conference, the sen-
ior managers and experts of 
different districts and affiliat-
ed departments of Bank Melli 
Iran emphasized the need for 
maintaining and protecting the 
eye-catching successes and 
achievements of the bank.
These experts and senior man-
agers identified the opportuni-
ties, requirements and threats 
in line with planning to design 
and compile the next year’s new 

objectives and concepts.
The senior managers and direc-
tors of the bank also discussed 
the strength and weaknesses of 
the bank.
During the meeting, the manag-
ers of the bank emphasized the 
need for integrating systems of 
the bank, reducing the outstand-
ing and obligatory facilities, 
classifying customers, increas-
ing the advertisement of prod-
ucts and services of the bank, 
pioneering role of the bank in 

the country’s banking network.
On the sidelines of organizing 
the seminar, Amir-Masoud Ra-
zazan the Deputy CEO of Bank 
Melli Iran (BMI) for Financial Af-
fairs was the first speaker who 
said the process of gaining prof-
itability in the service-rendering 
organizations like Bank Melli 
Iran is due to the following two 
factors: 1- designing product 
and offering quality after-sales 
services and marketing affairs.
He then pointed to the high 
capacities and capabilities of 
branches of Bank Melli Iran 
across the country and stated 
that branches of the bank can 
establish necessary cooperation 
and interaction, gaining cus-
tomers’ satisfaction, attracting 
the new financial resources, ac-
quiring commission incomes as 
well as reducing costs can play 
a leading role in profitability of 
the bank.
He termed the existence of 
integration and coordination 
between the BMI’s branches 
‘as necessary’ and expressed 
hope that suitable ways will be 
paved for yielding income and 
developing activities of the bank 
more than before through the 
up-to-date, high-quality, proper 
and favorable production and 
design, competiveness of the 

services and products of the 
bank based on the simple and 
optimal processes in accord-
ance with the requirements of 
the customers and selling them 
by staff of the bank in the bank 
branches.
Elsewhere in his remarks, Ra-
zazan considered the develop-
ment of the digital banking as 
the most important strategic 
concepts of the bank and added 
that performance and coordina-
tion of colleagues is effective in 
line with achieving the strategic 
objectives and programs of the 
bank.
In this Conference, a special-
ized Working Group as well as 
presentation of a model of eval-
uation on the performance and 
activities of the bank was held 
with the participation of experts 
and directors of the affiliated 
branches of Bank Melli Iran.
Participants in this prestigious 
Conference exchanged their 
views through submitting their 
constructive proposals.
It should be noted that the ex-
perts who established wide-
spread, constructive and 
effective interaction with the 
Strategic Management and Re-
search Department General of 
Bank Melli Iran bank were ap-
preciated.

New Objectives of BMI Strategy Identified in
Strategic Intelligence Conference

Build the world we 
want!
Build the world we want: A healthy 
future for all” is the theme of the 
Universal Health Coverage Day to 
ensure everyone everywhere has 
access to quality healthcare without 
suffering financial hardship.
Each year on 12 December, Uni-
versal Health Coverage Day marks 
the date to call on leaders to make 
smarter investments and accelerate 
efforts towards “Health for All”. 
Universal health coverage (UHC) 
lifts people out of poverty, pro-
motes the well-being of families 
and communities, protects against 
public health crises, and moves us 
toward health for all. This year’s 
theme emphasizes that in order 
to build strong health systems we 
need equity, trust, healthy environ-
ments, investments, and accounta-
bility.
UHC Day is an opportunity to cele-
brate progress and raise awareness 
for what is required to deliver es-
sential health care for families and 
communities everywhere.
In the past two decades, the UHC 
service coverage index in the 
Western Pacific Region, which 
marks progress in increasing ac-
cess to essential health services, 
has increased from 49 in 2000 to 
80 in 2019. However, inequities 
in service coverage and financial 
hardship exist in many countries, 
especially among vulnerable and 
hard-to-reach populations.

Iran’s measures towards UHC
Iran’s universal public health insur-
ance scheme, known as Salamat 
Health Insurance, covers hospital-
ization, para-clinical and outpatient 
services, including doctor’s visits, 
radiology, lab tests, and medication 
costs at any public hospital affiliat-
ed with the Ministry of Health.
Iran has taken steps to provide 
health coverage for the whole pop-
ulation, in addition to the refugees. 
Even during the outbreak of the 
coronavirus, the country has pro-
vided treatment services and vacci-
nation to foreign nationals just like 
Iranians.
Some 170,000 refugees residing 
in Iran are now covered by health 
insurance, according to the United 
Nations High Commissioner for 
Refugees.
Iran has also gone far to establish 
a Primary Health Care (PHC) sys-
tem in 1981, now covering a pop-
ulation of approximately 82 million 
rural and urban residents, which 
is considered a great step towards 
universal health coverage, Moham-
mad Hossein Nicknam, Immunolo-
gist in Tehran University of Medical 
Sciences, told the Tehran Times in 
2020.
“Currently, over 17,800 Health 
Houses are providing services to 28 
million villagers nationwide, with a 
workforce of 31,000, he highlight-
ed, adding, 6,642 family physicians 
and 5,852 rural midwives are work-
ing in 2,794 comprehensive rural 
health care centers.
Therefore, 98 percent of the coun-
try’s rural population is covered by 
the PHC system,” he noted.
Pointing out that 93 percent of the 
urban residents are covered by the 
health networks in the country, 
he said that 3,987 physicians and 
1,2032 health care providers (den-
tists, nurses, midwives, and health 
professionals in the fields of envi-
ronmental health, nutrition, mental 
health, etc.) provide services to 54 
million people,” he also explained.
Elsewhere in his remarks, he said 
that “easy access to healthcare 
services along with lowering public 
spending on healthcare services are 
the two main requirements of an 
efficient health network, as empha-
sized by the World Health Organiza-
tion (WHO) in its 2008 report.
Ensuring universal health coverage 
(UHC) without impoverishment is 
the foundation for achieving the 
health objectives of the Sustainable 
Development Goals (SDGs); so the 
WHO has set a theme of “Health for 
all” for two years.

What air pollution 
brings to moun-
tains?

Unbelievably, remote moun-
tains are no exception to air 
pollution exposure despite 
many being difficult to travel to, 
as roads are scarce and acces-
sibility is limited.
Pollution is a global health 
problem. Some 4.5 billion peo-
ple worldwide are exposed to 
concentrations of airborne par-
ticulate matter (PM), at twice 
the level the World Health Or-
ganization considers safe.
Although, it is imagined that 
the mountains are little impact-
ed by pollution. Unfortunately, 
polluting human activities like 
mining, livestock, energy pro-
duction and tourism are threat-
ening them.
The exploitation of timber, min-
ing, and pasturage resources 
have impacted even remote 
mountain areas at high alti-
tudes to varying degrees.
Mohammad Darvish, an en-
vironmental expert, told ISNA 
that mountains do not allow the 
accumulation of pollutants and 
dust by creating wind flows.
“We are harming the mountain 
ecosystems under various pre-
texts such as mining, land use 
change, creating residential 
settlements or changing use 
to industrial settlements, road 
constructions, and pipelines 
without regulation.
All reduce the power of the 
mountains to moderate the 
climate and control the reduc-
tion of land efficiency,” he ex-
plained.
Due to the fact that Iran is lo-
cated on an arid plateau, its 
average rainfall is one-third of 
the global average, but the rate 
of evaporation is at least twice 
the global average, he lament-
ed, highlighting that mountains 
need rivers to provide their res-
idents with fresh water.
The height of most of Iran’s 
peaks, such as Alamkooh, Sa-
blan, Zardkooh, Shahankooh, 
and Bafq mountains, is above 
4000 meters. In other words, 
they are the gems of resilience. 
Therefore, World Mountain Day 
is very important in our country 
and we must try to preserve 
this unique ecosystem, he said.
The United Nations General As-
sembly designated December 
11 as “International Mountain 
Day”. As of 2003, it has been 
observed every year to create 
awareness about the impor-
tance of mountains to life. 
This year it is celebrated under 
the theme of “Women move 
mountains.”
Air pollution impact on moun-
tain ecosystem
Air pollution emitters, which 
are PM 2.5 and PM 10, cause 
the photosynthesis process to 
be disturbed in plant species - 
mainly shrubs and trees - that 
exist on the mountain slopes. 
In addition, their lifespan will 
also decrease and eventually 
lead to their drying. Their dry-
ing means the bareness of the 
land, and the bareness of the 
mountain slopes makes them 
more vulnerable to floods and 
heavy rains, Darvish explained.
Air pollution, excessive grazing, 
land use change, and extreme 
mining are the key threats to 
the mountains’ plant species, 
he further added.
He went on to note that for 
almost all ecosystems in the 
country, there is at least one 
Organization, such as the Office 
of Deserts, Wetlands Office, 
and Forestry Office.

Head of Iran Small Industries and In-
dustrial Parks Organization (ISIPO) Ali 
Rasoulian said that over 40 trillion rials 
(about $111.1 million) has been in-
vested for implementing infrastructure 
development projects in the country’s 
industrial parks and zones since the be-
ginning of the current Iranian calendar 
year (March 21), IRNA reported.
“With more than 2,200 development 
projects being implemented in industri-
al parks and zones, we hope that nearly 

eight trillion rials (about $222.2 million) 
will be invested in these projects by the 
end of the year,” IRIB quoted Rasoulian 
as saying.
Mentioning his organization’s plan for 
establishing 1,000 workshop units in 
industrial parks across the country, the 
official expressed hope that some of 
these units will become operational by 
the end of the year.
He further underlined reviving idle units 
as another priority plan of ISIPO, say-

ing: “Since the beginning of the 13th 
government administration (August 
2021), 2,200 stagnant production units 
have returned to the production cycle.”
In line with the current Iranian year’s 
motto, which is “Knowledge-Based and 
Job-Creating Production”, the Ministry 
of Industry, Mining and Trade has been 
implementing new programs to support 
productive units across the country.
Providing infrastructure and incentives 
to small and medium-sized enterprises 
(SMEs) are among the major programs 
that the ministry has been following in 
relation to industrial parks.
Rasoulian had earlier said that over 
2,023 projects related to providing in-
frastructure for industrial parks, includ-
ing water, electricity, and gas supply, 
with 60 trillion rials (more than $333 
million) of credit were underway in dif-
ferent parts of the country.
According to Rasoulian, 2,067 idle in-
dustrial units were revived in the coun-
try’s industrial parks and zones during 
the previous Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20).
The official noted that with the reviving 
of the mentioned units job opportunities 
were created for over 39,000 people.

“ISIPO had put it on the agenda to re-
vive 2,000 stagnant units inside and 
outside industrial parks and zones in 
the previous year and by the end of the 
year 2,067 idle units returned to the 
production cycle, which provided em-
ployment for more than 39,000 people,” 
Rasoulian said.
The official noted that 1,433 small 
workshop units were also established 
in the mentioned year most of which 
were productive and knowledge-based 
units with high technology.
The necessary licenses were also ob-
tained for establishing 26 new indus-
trial parks and zones across the coun-
try in the previous year, he added.
In late February, Rasoulian said that 
900 consultants from the private sec-
tor and knowledge-based companies 
were selected in the form of industry 
clinics across the country to recognize 
the weaknesses of industrial units 
with the aim of reactivating stagnant 
units or units that are operating below 
capacity.
He stressed that reviving idle produc-
tion units is the main approach that 
the government is currently following 
in the industry sector.

Over $111m invested in industrial parks since March

During the past Iranian calendar week (ended on Fri-
day), 3,038,357 million tons of commodities worth 
nearly $728 million were traded at Iran Mercantile 
Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Relations and In-
ternational Affairs Department, the exchange traded 
on its metals and minerals trading floor 2,753,947 
million tons of commodities valued at more than 
$551 million.
On this floor, the IME sold 1,125,905 tons of ce-
ment, 845,000 tons of iron ore, 664,938 tons of 
steel, 66,000 tons of sponge iron, 36,700 tons of 
zinc, 9,200 tons of aluminum, 6,579 tons of cop-
per, 200 tons of molybdenum concentrate, 100 kg of 
gold bars and 40 vehicles.
Furthermore, the IME saw on both domestic and 
export pits of its oil and petrochemical trading floor 
281,422 tons of commodities worth more than $174 
million.
Commodities traded on this floor included 92,681 
tons of polymeric products, 78,000 tons of vacu-
um bottom, 8,500 tons of lube cut, 37,297 tons of 
chemicals, 15,520 tons of sulfur, 5,311 tons of base 

oil and 42,872 tons of bitumen.
The IME also traded within the same week 2,989 
tons of commodities on its side market.
As previously reported, 10,206,807 tons of com-
modities worth over $2.5 billion were traded at Iran 
Mercantile Exchange during the past Iranian calen-
dar month Aban (ended on November 21).
The exchange traded on both domestic and export 
rings of its oil and petrochemical trading floor 1.767 
million tons of commodities valued at nearly $963 
million.
The IME’s customers purchased on this floor 
452,000 tons of vacuum bottom, 509,633 tons 
of bitumen, 394,914 tons of polymeric products, 
203,100 tons of lube cut, 139,208 tons of chemicals, 
36,575 tons of sulfur, 26,432 tons of oil and 1,100 
tons of insulation.
Furthermore, the exchange saw trade of more than 
8.322 million tons of commodities worth over $1.5 
billion on its metals and minerals trading floor.
Items traded on this floor included 5,778,000 tons 
of cement, 1,462,000 tons of steel, 657,000 tons 
of iron ore, 338,500 tons of sponge iron, 35,610 

tons of aluminum, 4,740 tons of zinc, 41,892 tons 
of copper, 1,000 tons of molybdenum concentrate, 
66 tons of precious metals concentrate and 40 kg 
of gold bars.
It’s worth noting that the IME also traded 2,416 vehi-
cles on its automobiles trading floor.
Last was the IME’s side market on which the ex-
change traded 71,779 tons of commodities
The value of trades at Iran Mercantile Exchange 
rose 102 percent, and the volume of trades at the 
exchange increased 128 percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 20), which was 
the highest level of growth in the history of the ex-
change since its establishment.
Statistical data show that in the past year, in addition 
to new records in the volume and value of trades of 
different products, 10 major records in total value 
and physical market trades were registered. In a way 
that besides the total value of trades, the volume and 
value of physical market trades, the volume, and val-
ue of industrial products and petrochemicals trades, 
the value of oil products trades and the volume and 
value of side market trades all hit records.

Commodities worth nearly $728m traded at IME in a week
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TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), gained 5,623 points to 
close at 1.389 million points on Sunday.
As reported, over 7.126 billion securities 
worth 39.138 trillion rials (about $135 
million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 8,200 
points, and the second market’s in-
dex climbed 1,324 points.TEDPIX lost 

15,000 points to 1,402,830 in the past 
Iranian calendar week (ended on Fri-
day). The index had risen 131,000 points 
(10.21 percent) to 1.414 million points 
in the Iranian calendar week ended on 
November 11.
As reported, it was the highest weekly 
rise during the current Iranian calendar 
year (began on March 21).

TEDPIX 
gains 
5,600 
points on 
Sunday

Iraq seeks Iranian 
expertise in reha-
bilitation, medical 
treatment

Yassin Al-Mamouri, the presi-
dent of the Iraqi Red Crescent 
Society, requested his Iranian 
counterpart Pir Hossein Ko-
livand to help in setting up 
technical orthopedic centers 
and training specialized hu-
man resources in these 
centers.
In a meeting on Thursday in 
Iraq, the two officials talked 
about the development of co-
operation in the field of treat-
ment and rehabilitation.
Al-Mamouri suggested sign-
ing a memorandum of under-
standing, to use the Iranian 
Red Cresent Society’s forces 
to build technical orthopedic 
centers in Baghdad and other 
Iraqi cities.
He also asked to cooperate in 
order to complete the medical 
staff and the administrative 
and management team of the 
Iraqi Red Crescent Hospital in 
Baghdad and to train the nec-
essary human resources.
Setting up addiction treatment 
and rehabilitation clinics in 
Iraq and training the neces-
sary manpower to set up these 
centers under the supervision 
of the Iraqi Red Crescent So-
ciety were among the other 
issues raised in this meeting.
Kolivand also announced 
readiness to dispatch a team 
of experts to help Iraq in reha-
bilitation and treatment, while 
training manpower.

IRCS services worldwide
The IRCS, established in 1922, 
is one of the first and oldest 
members of the movement 
and is currently one of the top 
five societies in the world due 
to its significant activities in 
the national and international 
arenas.
In 2005, the IRCS received the 
Henry Davison Award for out-
standing humanitarian servic-
es, and the IRCS initiative of 
volunteers was selected as the 
best project (out of 50 projects 
from 45 national societies), by 
the General Assembly of the 
International Federation of 
Red Cross and Red Crescent 
Societies.
In addition to offering services 
to the victims of natural dis-
asters in the country, it has 
taken numerous missions in 
international disasters and in-
cidents helping the people of 
Afghanistan, Palestine, Iraq, 
Southeast Asia earthquakes, 
Lebanon, Gaza, Somalia, and 
Yemen.
Moreover, the Iranian Red 
Crescent Society provides 
medical services to people in 
13 Asian, African, and Latin 
American countries.
Currently, some 14 medical fa-
cilities are offering humanitar-
ian, relief, and health services 
to the deprived people in 13 
countries, including Azerbai-
jan, Afghanistan, the United 
Arab Emirates, Bolivia, Ivory 
Coast, Sierra Leone, Ghana, 
Congo, Kenya, Lebanon, Mali, 
Niger, and Ecuador.

The value of Iran’s tea export rose 
32 percent in the first eight months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-November 21), as com-
pared to the same period of time 
in the past year. As reported, Iran 
exported about 23,000 tons of tea 
worth $29.5 million to 23 countries 
including Uzbekistan, Germany, the 
United Arab Emirates (UAE), Cana-
da, Ukraine, the Netherlands, Paki-
stan, and even India in the eight-
month period. The country also 
imported 46,000 tons of tea valued 
at $355 million from countries like 
Kenya, India, China, Vietnam, Tur-
key, and the Netherlands in the first 
eight months of this year.
Iran’s tea import increased 42.9 
percent in the eight-month period of 
this year, as compared to the same 
time span in the previous year.
As previously announced by the 
former spokesman of the Islamic 
Republic of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA), Iran exported over 
27,272 tons of tea leaves valued at 
$28 million in the previous Irani-
an calendar year 1400 (ended on 

March 20), registering a 77 percent 
rise in value and a 68 percent in-
crease in weight.
According to Ruhollah Latifi, Iranian 
tea was exported to 25 countries in 
the previous year.
The United Arab Emirates was the 
top importer of Iranian tea in the 
mentioned year, buying 8,304 tons 
of tea worth over $8.774 million.
Turkey with 2,904 tons worth 
$3.537 million of imports, Russia 
with 2,598 tons worth over $3.092 
million, India with 2,538 tons worth 
$2.371 million, and Iraq with the 
purchase of 2,195 tons worth 
$1.998 million worth of tea, were 
the next four export destinations for 
the said commodity.
Turkmenistan, Uzbekistan, Tajik-
istan, Kenya, Kazakhstan, and Af-
ghanistan occupied the sixth to 11th 
places among Iran’s top tea export 
destinations, followed by Germany, 
Ukraine, Lebanon, Georgia, United 
Kingdom, China, the Netherlands, 
Kuwait, Finland, Switzerland, Can-
ada, Belgium, Azerbaijan, and Aus-
tralia, according to Latifi.

Tea export value increases 32%

World Bank (WB), in its latest Interna-
tional Debt Report (IDR), has put Iran’s 
foreign debt in 2021 at $10.349 billion, 
indicating that the Islamic Republic’s 
foreign debt is almost one-thousandth 
of the total external debt of developing 
countries in the mentioned year.
Based on the WB report, the total debt 
of all the world’s low- and middle-in-
come countries amounted to $9.296 
trillion at the end of 2021.
Iran’s total long-term external debt was 
reported to be $1.06 billion in 2021, 19 
percent less than the figure for 2020 
when the country’s long-term debt 
stood at $1.313 billion, according to the 
report.
The country’s short-term external debt 
in 2021, however, increased compared 
to the previous year and reached $2.5 
billion. In the previous year, Iran’s short-
term debt amounted to $2.06 billion.
In August 2021, the International Mon-
etary Fund (IMF) granted Iran access 

to its funds based on the entity’s Spe-
cial Drawing Rights (SDR), after which 
about four billion dollars were loaned 
to the Islamic Republic. As a result, the 
total credits paid to Iran by the fund, 
which amounted to $2.054 billion in 
2020 increased to $6.781 billion in 
2021.
Based on the WB report, Iran man-
aged to repay over $254 million of the 
above-mentioned debt in 2021 in addi-
tion to $46 million of interest.
In early November, the IMF in its latest 
regional economic outlook for “The 
Middle East and Central Asia Region 
(ME&CA)” also stated that Iran has the 
least foreign debt among the countries 
in the mentioned region.
The fund put the ratio of Iran’s exter-
nal debt to its Gross Domestic Product 
(GDP) at 0.5 percent in its report.
Based on IMF data, the average ratio of 
foreign debt to total GDP for the coun-
tries of the region was estimated at 35.8 

percent, while the figure for oil-export-
ing countries was reported to be 30.9 
percent.
Iran has been ranked the world’s sev-
enth country in terms of the lowest 
foreign debt to GDP ratio, according to 
established international sources.
Brunei, Liechtenstein, New Zealand, 
Turkmenistan, New Caledonia, Nigeria, 
Iran, Algeria, Greenland, and the Virgin 
Islands are the world’s top 10 countries 
with the lowest foreign debt to GDP ra-
tio, respectively.
External debt is the portion of a coun-
try’s debt that is borrowed from foreign 
lenders including commercial banks, 
governments, or international financial 
institutions. These loans, including in-
terest, must usually be paid in the cur-
rency in which the loan was made.
Foreign debt as a percentage of GDP 
is the ratio between the debt a country 
owes to non-resident creditors and its 
nominal GDP.

The value of Iran’s fishery export has increased 68 
percent during the first seven months of the cur-
rent Iranian calendar year (March 21-October 22), 
as compared to the same period of time in the past 
year, according to Agriculture Minister Javad Sa-
dati-Nejad. Sadati-Nejad said the export of fishery 
products has also increased by 28 percent in terms 
of weight, IRIB reported.
Emphasizing the need for taking new measures to 
develop the sector and complete the value chain of 

aquatic products, he said the Agriculture Ministry 
will continue supporting fishery farms to increase 
exports. According to the minister, his ministry is 
taking the necessary measures to continue estab-
lishing fishery parks in the country.
Referring to the unique capacities of Iran’s marine 
environment including beaches and rivers, Sada-
ti-Nejad emphasized the need to develop fisheries 
and said: “In addition to the production of high-qual-
ity and cheap aquatic products, it is necessary to 

promote the consumption of marine proteins.”
Enjoying high quality, Iran’s fishery products are be-
ing sold easily in export markets around the world 
and some new export destinations including China, 
South Korea, and the Eurasian Union nations have 
recently welcomed these products.
In late November, Sadati-Nejad announced the 
launch of the country’s first fishery industries park 
on the sidelines of the 6th International Fisheries In-
dustry Exhibition (IFEX 2022).

According to the official, every year 1,000 tons of 
shrimp will be produced in the country’s first fishery 
park which is mainly focused on shrimp production.
Sadati-Nejad stressed his ministry’s support for the 
companies active in the fishery sector, saying: “The 
Ministry of Agriculture and Iran Fisheries Organi-
zation (IFO) support investors active in the field of 
fisheries and seafood production, which in addition 
to improving the economy, increasing exports and 
foreign revenues, it also brings job creation.”

Fishery export rises %68 in 7 months yr/yr

Iran’s foreign 
debt in 2021 
insignificant 
compared to 
developing 
countries: WB

10 Exercises To Fuel Creative Thinking
By: PARISA JAMADI
Source: https://www.fastcompany.com/3057486/10-exercises-to-fuel-creative-thinking

Rarely do brilliant ideas appear out of the 
blue. In his new book How to Have Great 
Ideas: A Guide to Creative Thinking (Lau-
rence King, 2016), John Ingledew—a 
photographer and visiting professor at the 
London School of Film, Media, and Design 
at the University of West London—shares 
53 strategies to help readers on their next 
breakthrough. We’ve reprinted 10 of our 
favorites below.
1. Ask “What Else Can I Do With This?”
We see most things—objects, build-
ings, spaces, materials, technology, and 
systems—through the lens of habit and 
familiarity. We take them for granted, 
overlooking numerous other possibilities. 
Combat the mind’s tendency to assume 
that something can only function in a fa-
miliar way. Asking yourself “What else can 
I do with this?” will lead to new discover-
ies and ideas.
Project: Turn rubbish into gold—take all 
the junk mail that comes through your 
letter box and turn it into something of 
great value. What else can you do with a 
newspaper?
2. Take Notice
“Creative people are expert noticers,” 
observed science professor Guy Claxton. 
They have highly developed abilities in 
visual foraging—spotting, gathering, and 
utilizing things that most others overlook. 
Having an active rather than idle curiosity 
about the world around you reveals ideas. 
Be nosy, be “eyesy.”
Project: Spot and collect the faces, ani-
mals, letterforms, and numbers that are 
accidentally created by wear, repair, time, 

decay, spillage, breakage, update, replace-
ment, light, shadow, rain, or snow. Some 
of these things only reveal themselves 
when you look at them sideways, upside 
down, or in reverse.
3. Keep it Simple
Problems are often obscured by an over-
load of information. Clarify and isolate 
the challenge you face by spending time 
understanding and defining the problem. 
Can you simplify it down to 10 words, 5 
words, or even 3?
Project: Writer Ernest Hemingway fa-
mously laid down a challenge to write a 
story in six words. Try it, or update this 
to a Twitter challenge and write an entire 
story in just 140 characters.
4. Embrace Absurdity
Absurdity is at the heart of some of the 
most creative ideas of the 19th and 20th 
centuries. Lewis Carroll and Edward Lear 
used absurdity in storytelling; the Marx 
Brothers, Spike Milligan, and Monty Py-
thon exploited it as a source of comedy; 
Samuel Beckett used it for drama; Frank 
Zappa for music; Elsa Schiaparelli in fash-
ion design; and the dadaists and surreal-
ists used it to make art.
Project: Using the visual language of sig-
nage systems, create absurd signs that 
confound viewers, provoking thought or 
laughter.
5. Try Swapping Systems
Applying a ready-made, successful, tried 
and trusted existing system from one area 
of practice to another can lead to great 
innovation.
Inventor Owen Maclaren created the first 

collapsible baby buggy by utilizing the 
system designed for the folding undercar-
riages of Spitfire planes from World War 
II. James Dyson used cyclone systems 
used to suck up sawdust in sawmills and 
applied them to the home vacuum. Both 
revolutionized previously entrenched de-
signs. If you find a current system disap-
pointing or inadequate, try borrowing one 
from another field.
Project: Take the quick-change systems of 
theater scenery and apply them to rethink 
your living or work space.
6. Reposition
The act of altering how something is 
viewed can reveal new possibilities and 
ideas. This can be achieved by seeking 
every possible viewpoint and shifting con-
text—by taking things from their usual 
home and placing them somewhere com-
pletely different.
Boxes of wire scrubbing pads and cans of 
soup are familiar items in a supermarket. 
There are unmade beds in every teenag-
er’s bedroom, and dead cows and sheep 
can be found in the back of every butch-
er’s shop. But put them in an art gallery 
and they are big news. Nearly 100 years 
ago, Marcel Duchamp was the first artist 
to realize that such repositioning could 
have an impact when his submission to 
an art exhibition of a porcelain urinal laid 
flat on its back cause an enormous scan-
dal.
Project: Make the unremarkable remarka-
ble—go to a building materials store and 
find an inexpensive object that, through 
repositioning in the home, finds a surpris-

ing new purpose.
7. Try Translating
Ideas are greatly stim-
ulated by the process of 
transformation. Con-
verting things from 
one form or medium 
into another can guide 
thoughts in totally new 
and exciting directions. 
One idea leads to another—
and then you’re off 
on the ideas trail.
The Russian artist 
Wassily Kandin-
sky translated classical 
music into abstract paintings, selecting 
different colors to signify the varying 
emotions the music provoked. He also in-
vented a machine that translated musical 
sounds into instructions for paintings.
Project: Translate the following words into 
typography—lazy, happy, loud, soft.
8. Just Improvise
Improvisation is against-the-odds cre-
ativity. It is a way of thinking and acting 
that can lead to solutions in hugely chal-
lenging situations, such as when people 
find themselves imprisoned, cast away, 
stranded, besieged, trapped, fenced in, 
lost at sea, capsized, or shipwrecked.
Project: The “design miles” challenge—
the “food miles” initiative questioned the 
vast distances food had travelled from its 
point of production to the dinner table. 
The campaign advocated choosing local 
produce, which, having travelled the least 
distance, depleted fewer of the world’s 

resources. 
The “de-
sign miles” 
challenge is 

similar. Only 
use what is 
very close 
at hand. 

Challenge your-
self to solve prob-
lems using only 

what is 
in your 
p o c k -

ets, on the 
table, freely avail-

able, left over from another job, or only 
what is within a very short distance.
9. Understand Your Process
To have ideas quickly and repeatedly, 
it’s vital to understand which conditions 
make you personally most creatively pro-
ductive. Russian composer Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky reflected: “If we wait for the 
mood, without endeavoring to meet it 
halfway, we easily become indolent and 
apathetic.”
Project: Discover the creative process of 
your ideas’ heroines and heroes. Some 
are wonderfully eccentric. German poet 
Friedrich Schiller found he worked best to 
the smell of rotting apples.
10. Make it Personal
Use things from your own life 
and experience to spark ideas—
things you know about yourself or 
your family, and things from your 
background.
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محیط زیسـت  اداره  مدیـرکل 
اسـتان اصفهـان ضمـن بازدیـد 
از خطـوط تولیـد فـوالد مبارکـه 
گفـت: طـی سـالیان متمـادی کـه 
سـرمایه گذاری ها و فعالیت هـای 
زیسـت محیطی فـوالد مبارکـه را 
مورد پایـش قـرار داده ایم، مشـاهده 
می کنیـم کـه ایـن شـرکت در ایـن 
حـوزه کاماًل مسـئولیت پذیر اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار ایراسـین، 
احمدرضـا الهیجـان زاده مدیـرکل 
اداره محیط زیست اسـتان اصفهان، 
روز یکشـنبه بیسـتم آذرمـاه سـال 
جاری بـه همـراه رؤسـای اداره های 
شهرسـتان های  محیط زیسـت 
از  جمعـی  و  لنجـان  و  مبارکـه 
کارشناسـان این حوزه ضمـن بازدید 
از خطـوط تولیـد فـوالد مبارکـه، بـا 
دسـتاوردها و پروژه هـای در دسـت 
اقدام ایـن شـرکت در حـوزه محیط 

زیسـت آشـنا شـد.
وی ضمن ابـراز خرسـندی از حضور 
در فـوالد مبارکه گفت: طی سـالیان 
متمـادی کـه سـرمایه گذاری ها و 
فعالیت هـای زیسـت محیطی فوالد 
مبارکـه را مـورد پایـش قرارداده ایم، 
مشـاهده می کنیـم که این شـرکت 
در ایـن حـوزه کاماًل مسـئولیت پذیر 
اسـت و به جرئـت می تـوان گفت، تا 
سـال ۱۴۰۴ کـه تمامـی پروژه های 
زیسـت محیطی این شـرکت بـه بار 
می نشـیند، بـه الگویی موفـق برای 
سایر صنایع کشـور و در سطح جهان 

مطـرح خواهد شـد.
مدیرکل اداره محیط زیسـت اسـتان 
اصفهان تصریح کـرد: بازدید از واحد 
تصفیه خانه پسـاب فـوالد مبارکه و 
آگاهی بیش از پیـش از اقدامات این 
شـرکت در این زمینه گواه این است 
که فوالد مبارکـه با سـرمایه گذاری 
قابل توجهی که در حـوزه جمع آوری 
پساب های شـهری مناطق همجوار 
انجـام داده خوشـبختانه هـم اکنون 
بخـش اعظمـی از آب مـورد نیـاز 
خود را از محل تصفیـه و بازچرخانی 
همیـن پسـاب ها تأمیـن می کند که 
این دسـتاورد بسیار ارزشـمند است.

• برنامه ریـزی بـرای بازدید 
نخبـگان  و  دانشـجویان 
دسـتاوردهای  از  کشـور 
زیسـت محیطی فوالد مبارکه 

بـا نـگاه آموزشـی
الهیجـان زاده خاطرنشـان کـرد: 
گزارش ها و بازدیدها نشـان می دهد 
در فوالد مبارکه اقدامات ارزشمندی 
در حوزه جمع آوری غبارهای ناشـی 
از تولیـد و مدیریت پسـماند صورت 
گرفتـه اسـت کـه می تـوان در قالب 
بازدیدهـای گسـترده ای از فـوالد 
مبارکـه، قشـر دانشـجو و نخبـگان 
کشـور را با ایـن فعالیت ها آشـنا کرد 

و آمـوزش داد.
وی گفـت: برنامه ریزی هـا، اقدامات 
و دسـتاوردهای فـوالد مبارکـه در 
حوزه هـای یـاد شـده را بـه همـه 
مدیـران، کارکنـان و ذینفعـان ایـن 
می گوئیـم.  تبریـک  شـرکت 

بـدون شـک تفکـر فـوالد مبارکـه 
بـرای نهادینـه کـردن باالتریـن 
اسـتانداردهای جهانـی در خطـوط 
تولیـد و تالشـی کـه موجـب بـه 
بارنشسـتن ایـن دسـتاوردها شـده 
اسـت، ارزشـمند و قابل تقدیر است.

• فوالد مبارکـه الگویی برای 
سـایر سـازمان های کشور و 

غرب آسـیا
الهیجـان زاده پیشـرفت فیزیکـی 
پروژه هـای مکمل زیسـت محیطی 
در فـوالد مبارکه را خـوب توصیف و 
اضافه کـرد: به نظر می رسـد با تفکر 
و عـزم زیسـت محیطی مدیریـت 
نزدیـک  آینـده ای  در  شـرکت 
پروژه هـای باقی مانـده هـم بـه ثمر 
برسـد و فـوالد مبارکـه در حـوزه 
محیط زیسـت همچنـان الگویـی 
بـرای سـایر سـازمان های کشـور و 

غـرب آسـیا باشـد.

• اسـتفاده از پسـاب های 
شـهری میـزان برداشـت 
آب خـام فـوالد مبارکـه را به 
شـدت کاهـش داده اسـت

وی در ادامـه سـخنان خـود تصریح 
کـرد: کار بزرگی کـه فـوالد مبارکه 
انجـام داده اسـت، ایجـاد شـبکه 
جمـع آوری پسـاب های شـهری و 
جلوگیـری از وارد شـدن آب هـای 
آلـوده بـه محیـط زیسـت اسـت. 
ایـن شـرکت نـه تنهـا بـا تصفیـه و 
بازچرخانـی ایـن آب هـا بخشـی از 
آب مـورد نیـاز خـود را تأمیـن کرده 
اسـت بلکـه بـه پایـداری محیـط 
زیسـت هم کمـک شـایان توجهی 
نموده از ایـن رو به سـایر صنایع هم 
پیشـنهاد می کنیـم وارد ایـن مقوله 
شـوند و از فوالد مبارکـه الگوبرداری 
کننـد. چـه بسـا کـه در بسـیاری از 
شهرهای کشـور شـبکه جمع آوری 
پسـاب و تصفیه خانـه وجود نـدارد و 
پسـاب ها متاسـفانه به صـورت خام 
و تصفیه نشـده به محیط زیست وارد 
می شـوند. نبایـد فراموش کـرد این 
اقدام فـوالد مبارکه میزان برداشـت 
آب خـام ایـن شـرکت را بـه شـدت 
کاهش داده اسـت و همـان طور که 
تاکید شـد، بـه حفظ محیط زیسـت، 
تأمیـن آب صنعـت و رعایـت حقابه 

تاالب هـا کمـک می کنـد.

• فـوالد مبارکـه در اسـتفاده 
از انـرژی خورشـیدی هـم 

پیـش گام شـده اسـت
الهیحـان زاده از پـروژه ایجـاد 
نیـروگاه سـیکل ترکیبی و اسـتفاده 
از انرژی هـای خورشـیدی در تأمین 
انـرژی فـوالد مبارکه اسـتقبال کرد 
و گفت: در شـرایطی که کشورهایی 
ماننـد ترکیـه که بـا مسـاحتی کمتر 
از یـک سـوم کشـور مـا ۱6 هـزار 
مگاوات انـرژی خورشـیدی و بادی 
تولیـد می کننـد، متاسـفانه مـا هنور 
بـه 9۰۰ مـگاوات هـم نرسـیده ایم 
کـه خوشـبختانه فـوالد مبارکـه در 
این زمینه هم پیش گام شـده اسـت 

و امیدواریـم سـرآغاز خوبـی بـرای 
کشـور در ایـن حـوزه باشـد.

• مدیرعامـل فـوالد مبارکـه: 
بیـش از یـک میلیـارد دالر 
بـرای  سـرمایه گذاری 
پروژه هـای زیسـت محیطی 

کت شـر
محمد یاسـر طیـب نیـار مدیرعامل 
فـوالد مبارکـه نیـز در جریـان ایـن 
بازدیـد ضمـن ابـراز خرسـندی از 
حضور مدیر کل و کارشناسـان اداره 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان در 
فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: 
این شـرکت از ابتـدای بهره بـرداری 
تاکنـون بیـش از یـک میلیـارد دالر 
در حـوزه حفاظـت از محیط زیسـت 
شـرکت سـرمایه گذاری کرده است.

به گفته مدیر عامل فوالد مبارکه، 
این شرکت طی یک برنامه جامع پنج 
ساله و در ادامه فعالیت های خود در 
این حوزه از جمله اجرای طرح پایش 
آنالین که در دو فاز در حال اجرا 
شدن است و با همکاری شرکت های 
دانش بنیان به پیشرفت های خوبی 
دست یافته است و بر اساس مدل 
تعالی EFQM 2۰2۰ در حوزه های 
مدیریت بر آب، جلوگیری از انتشار 
آالینده های زیست محیطی، مدیریت 
انرژی، اقتصاد چرخشی، استفاده از 
انرژی های پاک و تجدیدپذیر اقدامات 
بسیار گسترده ای انجام داده است. به 
نحوی که در برخی از شاخص ها مانند 
مدیریت آب و انرژی و کنترل میزان 
غلظت انتشارات CO در حال حاضر 
مطابق و بعضاً پائین تر از حد شاخص 

استانداردهای جهانی قرار دارد.

• تبدیـل شـدن بـه صنعـت 
سـبز یـک تکلیـف اجتماعی 
و اخالقی برای فـوالد مبارکه
وی خاطرنشـان کـرد: شـرکت 
فـوالد مبارکـه رعایـت موازیـن 
زیسـت محیطی را یـک تکلیـف 
اجتماعـی و اخالقـی خـود می دانـد 
و بـه عنـوان مجموعـه ای کـه در 
مدیریتـی  الگوهـای  و  مدل هـا 
سرآمد سـایر سـازمان های داخلی و 
بعضـاً بین المللـی اسـت الگـو بودن 
و تبدیـل شـدن بـه صنعت سـبز در 
حوزه محیط زیسـت را یکی از اهداف 

اصلـی شـرکت در دسـتور کار خـود 
قـرار داده اسـت و هیـچ گاه در حوزه 
محیط زیسـت بـه عنـوان تکلیفـی 
کـه از بیرون به شـرکت تاکید شـده 

باشـد، برخـورد نکـرده اسـت.

• تاکیـد فـوالد مبارکـه بـر 
توسـعه پایـدار

بـه گفتـه طیب نیـا حداقـل 5 هـزار 
شـرکت بـزرگ و کوچـک یـا در 
حـوزه تأمین فـوالد مبارکـه فعالیت 
می کنند یا بـه نوعـی از محصوالت 
میانـی فـوالد مبارکـه در تولیـد 
محصـوالت نهایـی خـود بهره منـد 
می شـوند؛ همچنیـن ایـن شـرکت 
بـرای حـدود 35۰ هـزار نفر بـه طور 
مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در بـاال و 
پائین دسـت فـوالد مبارکـه فرصت 
شـغلی ایجاد کرده و چندین میلیون 
نفـر در خانواده هـا معـاش خـود را از 
طریـق چرخه فـوالد مبارکـه تأمین 
می کننـد، بـا ایـن حـال مدیریـت 
شـرکت بر این باور اسـت کـه وقتی 
این فرایند ارزشـمند اسـت کـه نگاه 
توسـعه پایـدار در آن حاکم باشـد که 
خوشـبختانه فـوالد مبارکـه بـر این 

اصـل تاکیـد دارد. 
وی بـا بیـان ایـن کـه بیـش از 2۰۰ 
هـزار میلیـارد تومـان پروژه توسـعه 
در فـوالد مبارکـه تعریـف و در حال 
اجـرا شـدن اسـت ادامـه داد: بـه 
واسـطه شـروع همیـن پروژه هـای 
جدیـد حـدود 5۰۰۰ فرصت شـغلی 
جدیـد ایجـاد شـده و به محـض به 
بـار نشسـتن ایـن پروژه هـا قطعـًا 
تعداد بیشـتری از جوانان در شـرکت 
مشـغول فعالیـت خواهنـد شـد و 
فـوالد مبارکـه نـگاه ارزش آفرینـی 
در کشـور را با رعایت اسـتانداردهای 
زیسـت محیطی لحـاظ کـرده و 

خواهـد کـرد.

• مشـارکت در طـرح انتقال 
آب دریای عمان بـا نگاه ملی

از  طیب نیـا در بخـش دیگـری 
سـخنان خـود از سـرمایه گذاری 
فـوالد مبارکـه در طـرح انتقـال آب 
دریـای عمان بـه اسـتان بـه عنوان 
یکـی دیگـر از اقدامـات شـاخص 
فـوالد مبارکه در حوزه توسـعه پایدار 
و حفظ محیط زیسـت یـاد و تصریح 

کرد: فـوالد مبارکه بـا نـگاه ملی در 
این پـروژه ورود کـرده و بر ایـن باور 
اسـت کـه همـان طـور که شـرکت 
نقـش محـوری در توسـعه صنعتی 
و اقتصـادی کشـور دارد، بـه همـان 
نسـبت بایـد نقـش محـوری و الگو 
بـودن در سـایر زمینه هـا از جملـه 
مسـئولیت اجتماعـی را هـم داشـته 

باشـد.

• تأمیـن بـرق فـوالد مبارکه 
و کمـک بـه شـبکه بـرق 
سراسـری با احداث نیروگاه 

سـیکل ترکیبـی
طیب نیـا با اشـاره به احـداث نیروگاه 
سـیکل ترکیبـی در فـوالد مبارکـه 
خاطرنشـان کرد: احداث این نیروگاه 
با راندمـان باال نـه تنها بـرای تأمین 
برق مـورد نیاز شـرکت، بلکـه برای 
کمک به شـبکه برق سراسـری نیز 
سـودمند خواهد بود از ایـن رو انتظار 
می رود سازمان های مربوطه از جمله 
اداره کل محیط زیسـت به مدد تولید 
بیاینـد ضمن ایـن که فـوالد مبارکه 
هم خود را متعهد به رعایـت الزامات 
زیسـت محیطی و اسـتانداردهای 
این حـوزه می دانـد و ایـن آمادگی را 
دارد که بـا به کارگیـری راهبردهای 
کارشناسـان حفاظت محیط زیسـت 
رعایـت  و  تولیـد  در  همچنـان 
زیسـت محیطی  اسـتانداردهای 

پیشـران باشد.

• آمادگـی فـوالد مبارکـه 
بـرای توسـعه پژوهش هـا 
و اسـتخراج مـواد معدنـی 

ر کشـو
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان 
خـود تصریـح کـرد: شـرکت فوالد 
مبارکه به ناچـار برای تأمین سـنگ 
آهن مـورد نیاز خـود به حـوزه معدن 
و اکتشـافات معدنی هـم ورود کرده 
اسـت و ایـن آمادگـی را دارد کـه بـا 
همکاری کارشناسـان محیط زیست 
کارهـای مطالعاتی و اکتشـافی خود 
را بـا رعایـت تمامی مالحظـات این 
حـوزه پیـش ببـرد و صـرف نظـر از 
تأمیـن سـنگ آهن مـورد نیـاز خود 
بـه انجـام مطالعـات اولیه و توسـعه 
پژوهش ها و اسـتخراج مـواد معدنی 

کشـور کمـک کند.
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: 
پژوهش و فناوری در این استان به دلیل نداشتن برنامه ریزی 
بلندمدت در رابطه با اشتغال پایدار و بدون مخاطرات محیط 

زیستی، با چالش های بزرگی مواجه است.
حمیدرضا صفوی افزود: بسیاری از صنایع که به عنوان آالینده 
یا انرژی بر و آب بر و آلوده کننده هوا هستند در غرب استان 
و در نزدیکی منابع آب شیرین و محل ذوب برف و در جهت 
وزش بادها قرار گرفته اند و آلودگی آنها به مناطق شهری 

انتقال می یابد.
صفوی اضافه کرد: اولویت دهی دستگاه های اجرایی استان 
اصفهان به توسعه و تمرکز به مصرف منابع طبیعی، در اولویت 
قرار نداشتن تولید محصوالت دانشی با ارزش افزوده باال و 
هزینه محیط زیستی پایین، اعتماد نداشتن به پژوهشگران و 

فناوران و رویکرد ورود محصوالت از خارج کشور و تعجیل 
دستگاههای اجرایی در حل مسائل روزمره و ندادن فرصت 
کافی به پژوهشگران و فناوران از مهمترین چالش های این 
حوزه است. وی در عین حال تصریح کرد: با تمام این مسائل 
اصفهان از فرصت ویژه ای برای پژوهش و فناوری برخوردار 
است و وجود دانشگاه های دولتی و علوم پزشکی، آزاد و غیر 
انتفاعی و مراکز پژوهشی و فناوری با رتبه های برتر کشوری 

و جهانی از جمله این فرصت هاست.
وی ادامه داد: وجود تنها شهرک علمی و تحقیقاتی کشور در 
استان، سابقه تاریخی، فرهنگی و هنری و وجود آثار تاریخی 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان 
اینکه اصفهان مهد هنر و تاریخ است و از ظرفیت باالیی در 

مسائل هنری و تاریخی برخوردار است، اظهار داشت: دانشگاه 
هنر اصفهان در سال جاری رتبه اول را در بین دانشگاه های 
هنر کشور بدست آورد. وی با اشاره به تنوع اقلیمی و جغرافیایی 
در این استان اضافه کرد: مناطق غربی استان اصفهان دارای 
یخچال های طبیعی و مناطق شرقی آن کویری است و تنوع 
اقلیمی می تواند منشاء تحقیقات و کارهای علمی متفاوتی 

باشد.
وی با اشاره به تنوع همزیستی ادیان مختلف در این استان 
و بویژه شهر اصفهان بیان کرد: محالتی بر اساس ادیان از 
جمله جوباره، جلفا در این استان تشکیل شده که هر کدام از 

آنها نمادی از ادیان در این خطه محسوب می شود.
اصفهان  دانشگاه صنعتی  فناوری  و  پژوهش  معاون 
گفت: وجود صنایع مادر و ملی از جمله فوالد، پتروشیمی، 

فرآورده های نفتی، نیروگاهی و پلی اکریل بعنوان یک ظرفیت 
بزرگ برای استان اصفهان محسوب می شوند، هر چند نگاه 
منفی در برخی اقشار و طرفداران محیط زیست به این صنایع 
وجود دارد اما در صورتی که از این صنایع بعنوان دوستدار 

محیط بهره برداری شود، ظرفیت توسعه استان خواهند بود.
صفوی با اشاره به وجود صنایع کوچک و محلی و بویژه تنوع 
صنایع دستی و سنتی در این استان اظهار داشت: بیشترین 
تعداد و تنوع صنایع دستی و سنتی در استان اصفهان و بویژه 

شهر اصفهان وجود دارد.
وی ادامه داد: مناطق طبیعی حفاظت شده و اکوسیستم های 
کمیاب و نایاب این استان از جمله فرصت های مهم دیگری 
برای پژوهش و فناوری محسوب می شود. گفتنی است ۱9 تا 

25 آذر، هفته ملی پژوهش نامگذاری شده است.

معاون دانشگاه صنعتی اصفهان:

نبود برنامه ریزی بلندمدت مشکل پژوهش و فناوری در استان اصفهان است

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

فوالد مبارکه در حوزه محیط زیست کاماًل مسئولیت پذیر است

امیــر ســرتیپ دوم افشــین خواجه فــرد در حاشــیه بازدیــد از غرفــه وزارت 
ــران  ــگاه ای ــن نمایش ــلح در چهارمی ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش دف
ــه اهمیــت حضــور وزارت دفــاع در ایــن نمایشــگاه  ــا اشــاره ب ســاخت، ب
ــور  ــاوری در کش ــعه فن ــاز توس ــگاه بسترس ــن نمایش ــت: ای ــار داش اظه
ــان  ــر زم ــه ه ــرده اســت ک ــت ک ــز ثاب ــه نی ــود و تجرب محســوب می ش
ــه  ــده در آن عرصــه ب ــام ورزی ــاوری اهتم ــه توســعه فن کشــور نســبت ب

ــم. ــت یافته ای ــت دس موفقی
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــاع ب ــی وزارت دف ــع هوای مدیرعامــل ســازمان صنای
توســعه فنــاوری در طــول فرآینــد تولیــد یــک محصــول معنــا می یابــد، 
ــدا  ــد آن را پی ــت تولی ــه فرص ــی ک ــاوری محصوالت ــد فن ــزود: بای اف
کرده ایــم را توســعه دهیــم و از ایــن طریــق نیــز زمینــه بــه ثمــر رســیدن 

ــم. ــاده کنی ــده آم ــد کنن ــرای تولی آن محصــول را ب
امیــر خواجه فــرد بــا اشــاره بــه ضــرورت همــکاری و تعامــل بــا 
ــه  ــی ب ــع هوای ــازمان صنای ــروز س ــت: ام ــان گف ــرکت های دانش بنی ش
طــور فزاینــده ای بــه شــرکت های دانش بنیــان وابســته اســت و بــه ایــن 
ــا شــرکت های  ــد؛ مــا تــالش می کنیــم ت ــز افتخــار می کن وابســتگی نی
دانش بنیــان را تحــت حمایــت خود قــرار دهیــم و امــروز میانگیــن بدهی 

ــرار دارد. ــطح ق ــن س ــرکت ها در پایین تری ــن ش ــه ای ــا ب م

ــان  ــرکت های دانش بنی ــدگاری ش ــاب آوری و مان ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
جــزو اهــداف ســازمان صنایــع هوایــی اســت، بیــان کــرد: ایــن ســازمان 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــا ش ــد ت ــل کن ــه ای عم ــه گون ــعی دارد ب س
تعمیــق یافتــه و فعالیت هــای خــود را افزایــش دهنــد و در میــدان تــدوام 

حضــور داشــته باشــند.
ــاع درخصــوص ســاخت  ــع هوایــی وزارت دف مدیرعامــل ســازمان صنای
هواپیمــای مســافربری اظهــار کــرد: امــروز ســازمان صنایــع هوایــی بــه 
دنبال دســتور ریاســت جمهــوری جهــت ســاخت هواپیمای مســافربری، 
مســیر حرکت خــود را در راســتای توســعه این نــاوگان قــرار داده اســت و 
تــالش دارد تا ســطح تــاب آوری ایــن نــاوگان را افزایش دهــد و همچنین 
در ایــن رابطــه محصــوالت مــورد نیــاز را بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای 
داخــل کشــور توســعه داده و البتــه بــه خــارج از کشــور نیــز توجــه داریــم.

امیــر خواجه فــرد عنــوان کــرد: در عرصــه ســاخت هواپیمای مســافربری 
ســعی می کنیــم حداقــل تــا 3 ســال آینــده در ایــن حــوزه بــه توفیقــات 
ــای  ــعه هواپیم ــاخت و توس ــه در س ــم؛ البت ــت یابی ــبی دس ــی مناس عمل
ــار  ــم و انتظ ــال می کنی ــر را دنب ــرون نگ ــرد درون زا و ب ــافربری راهب مس
اســت هــم افزایــی خوبــی در ســطح ملــی ایجــاد گــردد کــه بحمــداهلل 
نشــانه های خوبــی بــه ویــژه در همراهــی و همــکاری ســازمان 

ــتیم. ــاهد هس ــوری ش ــی کش هواپیمای
وی درخصــوص رونــد آماده ســازی هواپیمــای ســیمرغ گفــت: هواپیمای 
ســیمرغ را کــه اردیبهشــت مــاه بــا حضــور وزیــر دفــاع رونمایــی کردیم، 

امــروز مراحــل تاکســی را انجــام داده و بــرای پــرواز آمــاده می شــود.

مدیرعامـل سـازمان صنایـع هوایـی وزارت دفاع با 
اشـاره به اینکـه تا ۳ سـال آینـده در حوزه سـاخت 
هواپیمای مسـافربری بـه توفیقات عملی مناسـبی 
دسـت خواهیم یافـت، گفت: امـروز نیـز هواپیمای 
ترابـری سـیمرغ مراحل تاکسـی خـود را گذرانده و 

آماده پـرواز می شـود.

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع:

هواپیمای ترابری سیمرغ
آماده پرواز می شود

گزارش
اخبار اصفهـان با اجـرای فـاز اول 
پـروژه مدیریـت هوشـمند تخصیص و 
توزیع آب در سامانه آبرسـانی اصفهان 
بـزرگ، توزیع عادالنه آب در شـهرها و 
روسـتاهای تحـت پوشـش طـرح کـه 
بـه این سـامانه مجهـز شـدند، صورت 

گرفـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان اصفهان گفت: پـروژه مدیریت 
هوشمند سامانه آبرسـانی ابتدا در شهر 
تودشـک و سـپس در شـهر خوانسـار 
پیاده سـازی شـد و نتایج ارزشـمند آن 
به صورت مقـاالت متعـدد در مجالت 
و کنفرانس هـای متعـددی ارائه گردید 
و هـم اکنـون فـاز اول ایـن پـروژه، در 
مـدار بهـره بـرداری قرارگرفته اسـت.

حسـین اکبریـان افـزود: آبفای اسـتان 
بکارگیـری  در  همـواره  اصفهـان، 
فناوری هـای نویـن در صنعـت آب و 
فاضالب پیشـتاز بوده اسـت به طوری 
که هـم اکنـون این شـرکت بـا کمک 
سـامانه تلـه متـری، امـکان کنتـرل 
اتوماتیـک کلیـه تاسیسـات آبرسـانی 
تحت پوشـش طرح آبرسـانی اصفهان 

بـزرگ را دارد.
وی خاطـر نشـان سـاخت کـه هـم 
اکنـون بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن 
سـامانه تلـه متری در سـطح مناسـبی 
از پایـداری و اطمینـان پذیـری، و نیـز 
اهمیـت تحلیـل داده هـا در فرایندهای 
تصمیـم گیـری و بهبـود بهـره وری 
سـازمانی، ایـن شـرکت وارد مرحلـه 
جدیـدی از بکارگیری داده هـا در اتخاذ 
تصمیمـات مدیریتـی و توسـعه بهـره 
وری سـازمانی در بخش بهـره برداری 

از آب شـرب شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب 
از  برخـی  بـه  اصفهـان  اسـتان 
از جملـه  ایـن پـروژه  مزیت هـای 
توزیـع عادالنـه آب، کاهـش هدررفت 
شـبکه توزیـع، کاهش حوادث شـبکه، 
کاهـش اسـتهالک و افزایـش طـول 
عمـر شـبکه، افزایـش رضایـت مندی 
مشـترکین و مدیریـت بحـران اشـاره 
کـرد و گفـت: پیـش از ایـن مدیریـت 
از  اسـتفاده  رغـم  بـه  آبرسـانی، 
سیسـتم های نوین تلـه متـری، مبتنی 
بر تجربـه بـوده اسـت. از سـوی دیگر 
با توجه به گسـتردگی سـامانه آبرسانی 
اصفهان بـزرگ، و توسـعه سـامانه تله 
متـری، نیـاز بـه تحلیـل دقیـق داده ها 
همـواره احسـاس می گردیـد و بدیـن 
ترتیب بـا افزودن سـامانه هوشـمند به 
تاسیسـات آبرسـانی از طریـق هـوش 
مصنوعی و بـا کمـک تجربه انسـانی، 
آبفـای اسـتان اصفهـان موفـق شـد 
رسـالت خـود را در دسترسـی پایـدار 
همـه مـردم بـه آب شـرب و توزیـع 

عادالنـه آن ارتقـا بخشـد.
اکبریـان بـا بیـان ایـن کـه مدیریـت 
هوشـمند تخصیـص و توزیـع عادالنه 
آب در سامانه آبرسـانی اصفهان بزرگ 
توسـط کارشناسـان شـرکت طراحی و 
به بهـره برداری رسـیده اسـت تصریح 
کرد: برای اولیـن بار در کشـور این نرم 
افزار بر اسـاس الگوریتم هـا، روش ها و 
راه کارهـای مبتنی بر هـوش مصنوعی 
با تکیه بـر تـوان داخلی شـرکت، مدل 
سـازی و راه اندازی شـد کـه در نهایت 
بهـره وری سـازمانی را ارتقـا می دهد.

مدیریت هوشمند تخصیص و 
توزیع عادالنه آب در سامانه 

آبرسانی

با هوشمند سازی شبکه آبرسانی اصفهان 
بزرگ صورت گرفت؛

 گزارش
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مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان گفت: چهار هزار و 3۱۴ 
خانوار این استان با پوشش جمعیتی ۱3 هزار و ۸۱۸ نفر با احداث یا ارتقای 
5۰ سایت روستایی با فناوری نسل سوم از ابتدای امسال تاکنون به شبکه 
ملی اطالعات و اینترنت متصل شدند. جعفر مطلب زاده افزود: از مجموع این 
سایت ها، ۴۷ سایت توسط اپراتور همراه اول احداث یا ارتقا یافته و سه سایت 
توسط اپراتور ایرانسل راه اندازی شده است. وی ادامه داد: برنامه ریزی الزم برای 
اتصال ۱2۷ سایت روستایی به شبکه ملی اطالعات در استان انجام شده است.

مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اصفهـان گفـت: بـه تازگـی ۱5۱ 
خانوار و 5۰6 نفر جمعیت در روسـتای سـینگرد شهرسـتان فریدن به شـبکه 
ملی اطالعات متصل شـدند و درصد پوشـش روسـتاهای این منطقـه به 93 
درصد رسـید و برای اتصـال ۱۰۰ درصـدی روسـتاها، 2 روسـتای دیگر باقی 

مانده اسـت.
مطلب زاده بـا بیان اینکه زمینه رشـد و توسـعه بیـش از پیش این روسـتاها با 
اتصال به شـبکه ملی اطالعات و اینترنت محقق خواهد شـد، ادامـه داد: طرح 

خدمات عمومی اجباری روسـتایی USO )یـو. اس. او( از محـل بودجه وزارت 
ارتباطات و فنـاوری اطالعات بـرای خدمت رسـانی به مناطق کـم برخوردار 

روسـتایی تأمین و اجـرای آن توسـط اپراتورهای مختلف انجام می شـود.
مطلـب زاده ادامـه داد: تعداد مشـترکان همـراه اول در اسـتان پنـج میلیون و 
56۷ هـزار و ۷92 خـط و تعـداد مشـترکان ایرانسـل 2 میلیـون و 9۴۱ هزار و 
99۷ مشـترک اسـت و هم اینک تمام شـهرهای اسـتان اصفهان از پوشـش 

نسـل های سـوم و چهـارم تلفـن همـراه برخوردارند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان اصفهان؛

بیش از چهار هزار 
خانوار روستایی به 
شبکه ملی اطالعات 

متصل شدند



جهـــــــان

Isfahan News

عالی  شورای  عضو  و  ارزیاب 
ژئوپارک های یونسکو از رأی مثبت 
یونسکو برای ثبت جهانی ژئوپارک 
طبس، به عنوان سومین ژئوپارک 

ایران خبر داد.
علیرضا امری کاظمی، ارزیاب و 
عضو شورای عالی ژئوپارک های 
جهانی یونسکو اعالم کرد: پنجشنبه 
۱۷ آذرماه ۱۴۰۱ ژئوپارک طبس به 
عنوان سومین ژئوپارک جهانی ایران، 
رأی مثبت شورای عالی ژئوپارک های 

جهانی یونسکو را دریافت کرد.
ژئوپارک های  بین المللی  ارزیاب 
جهانی یونسکو و مشاور ژئوپارک 
طبس در آذرماه سال ۱۴۰۰ از ارسال 
پرونده درخواست عضویت ژئوپارک 
طبس در شبکه های ژئوپارک های 
جهانی یونسکو پس از چهار سال 
زیرساخت های  آماده سازی 

ژئوسایت ها و آموزش، خبر داده بود.
به گفته امری کاظمی؛ حکم تنفیذ 
ژئوپارک طبس پس از تأیید هیات 
اجرایی یونسکو در بهار صادر می شود.

ژئوپارک  مطالعات  آغاز   •
طبس از سال ۱۳۸۹

مطالعات ژئوپارک طبس از سال 
۱۳۸۹ آغاز شده است، این ژئوپارک 
با مساحت ۲۲ هزار و ۷۷۱ کیلومتر 
مربع دارای ۳۹ ژئوسایت است که 
جذابیت های زمین شناختی فرهنگی 
و طبیعی قابل توجهی را در خود دارد 
و یکی از مراکز مورد توجه خاص 

زمین شناسان ایران و جهان است.
ژئوپارک طبس در شمال غربی استان 

خراسان جنوبی و در مسیر ارتباطی 
جنوب و غرب به شرق و شمال شرق 
ایران، در منطقه ای با اقلیم بیابانی 
همراه با آب و هوای گرم و خشک 
قرار دارد. این ژئوپارک سه بخش 
مرکزی، دیهوک و دستگردان را در 
بر می گیرد. تنوع باالی پدیده های 
کم نظیر زمین شناسی موجب شده 
تا این منطقه در میان زمین شناسان 
به »بهشت زمین شناسی ایران« 

مشهور شود.
• مشاهده سیر تحوالت کره 
زمین از پرکامبرین تا کرتاسه

در این ژئوپارک، سیر تحوالت کره 
زمین از بیش از ۵۴۰ میلیون سال 
پیش )پرکامبرین( تا حدود ۱۰۰ 
میلیون سال پیش )اوایل کرتاسه( را 
بدون کمترین وقفه زمانی می توان 
مشاهده کرد، در حالی که توالی های 
دوران اول زمین شناسی )پالئوزوئیک، 
۵۴۰ تا ۲۵۰ میلیون سال پیش( آن در 

ایران و غرب آسیا بی نظیر است.
ژئوپارک طبس در کنار جایگاه مهم 
در زمین شناسی ایران، ظرفیت های 
زیست محیطی، تاریخی و فرهنگی 
را نیز در خود جای داده است. باغ 
تاریخی گلشن به عنوان نمونه ای 
شاخص از باغ های ایرانی با قدمتی 
حدود ۲۵۰ سال، امامزاده حسین ابن 
موسی الکاظم برادر امام رضا )ع(، 
ارگ کهن طبس، سد کهن کریت، 
طاق شاه عباسی، کال جنی و کال سر 
در، از جمله مهم ترین داشته های این 
ژئوپارک در کنار گونه های گیاهی و 

جانوری آن، به حساب می آیند.
ژئوپارک طبس، روستاها و مناطق 
نمونه گردشگری نظیر خرو، ُکریت، 
اِصَفهک، نایبند، پِیکوه، پیرحاجات، 
اسفندیار، ُسُرند و ُمودر و اِزمیغان را نیز 

در برمی گیرد.
پیش از طبس و همچنین تا قبل از 
تأیید جهانی شدن ژئوپارک ارس، 
قشم تنها ژئوپارک ایران و خاورمیانه 
قشم  ژئوپارک  می شد.  محسوب 
از سال ۱۳۸۵ به عضویت شبکه 
جهانی ژئوپارک های یونسکو درآمد. 
در سال ۱۳۹۱ به دلیل ناتوانی در 
انجام معیارهای ثبت جهانی، کارت 
قرمز گرفت و از این شبکه خارج شد. 
در سال ۱۳۹۶ پس از رفع معایب و 
اصالح مدیریت، دوباره در شبکه 
ژئوپارک های یونسکو پذیرفته شد 

و اکنون با ۲۰۶۳ کیلومتر مربع یکی 
از باسابقه ترین ژئوپارک های غرب 
آسیا و خاورمیانه شناخته می شود. 
این ژئوپارک در جلسه شورای عالی 
یونسکو که شهریور ۱۴۰۱ در تایلند 
برگزار شد، کارت سبز این شورا را 
گرفت و درفهرست ژئوپارک های 

جهانی ماندگار شد.
دومین  ارس؛  ژئوپارک   •

ژئوپارک جهانی ایران
ژئوپارک ارس که پرونده آن از سال 
۱۳۸۷ باز شده بود، در شهریورماه 
۱۴۰۱ تأیید یونسکو را برای ثبت 
جهانی دریافت کرد که به گفته 
امری کاظمی در بهار ۱۴۰۲ حکم 
آن تنفیذ خواهد شد. قلمرو ژئوپارک 
ارس )دومین ژئوپارک جهانی ایران( 
با مساحت ۱۶۷۰ کیلومتر مربع که 

دارای ۳۱ ژئوسایت است، در محدوده 
جلفا در استان آذربایجان شرقی واقع 

شده است.
ژئوپارک ها و به عبارتی پارک های 
 ،)Geology Park زمین شناسی )
میراث  و  پدیده ها  از  گستره ای 
زمین شناسی، جاذبه های طبیعی، 
تاریخی و فرهنگی ارزشمند هستند که 
باید توان باال بردن توسعه اقتصادی 
جوامع محلی و جلب همکاری های 
مردمی را داشته باشند و به صورت 
شوند.  مدیریت  و  حفظ  پایدار 
یونسکو به منظور درک دوره های 
زمین شناسی مناطقی را به عنوان 
ژئوپارک مشخص کرده است. ایده 
تأسیس ژئوپارک در سال ۱۹۹۹ 

عملی شد.
منبع: ایسنا
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رئیس پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر تهـران بـزرگ از اجـرای طرح پاکسـازی 
پارک هـا و اطـراف مـدارس از خـرده فروشـان موادمخـدر و معتـادان متجاهر 

خبـر داد.
سـرهنگ ضرغام آذین با اشـاره به اجرای طرح دسـتگیری خرده فروشان مواد 
مخدر در سـطح پارک ها و اطـراف مـدارس در پایتخت گفت: طرح دسـتگیری 
خـرده فروشـان موادمخـدر که بـا اقدامـات مجرمانـه خـود سـالمت جوانان و 
نوجوانـان را به خطـر می اندازنـد به صـورت ویژه در دسـتورکار مامـوران پلیس 

مبارزه بـا موادمخدر تهـران بزرگ قـرار دارد.

آذین با بیان اینکه در همین راسـتا نیـز دره فرحزاد و گردنه تنباکـو به طور کامل 
از حضـور خرده فروشـان موادمخدر پاکسـازی شـد، گفـت: در مناطق شـوش، 
مولـوی و هرندی نیـز به طور مسـتمر بـا خرده فروشـان مـواد مخدر برخـورد و 
مقابلـه می شـود. همچنین بـا توجه بـه درخواسـت خانواده هـا از پلیـس عالوه 
بـر پاکسـازی پارک هـا و تفرجگاه هـا، مامـوران پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر 
تهران بـزرگ در اطراف مـدارس و معابر منتهـی به آنها نیز به طور محسـوس و 
نامحسـوس حضور داشـته و با خرده فروشـان موادمخدر برخـورد خواهند کرد.

وی اضافه کرد: در راسـتای اجـرای همین طرح نیـز در یکی دو روز گذشـته ۳۰ 

نفر از خرده فروشـان موادمخدر که با اسـتفاده از موتورسـیکلت اقـدام به توزیع 
مواد مخـدر در تعـدادی از پارک هـا، بوسـتان ها و اطراف مـدارس کـرده بودند، 

شناسایی و دسـتگیر شدند.
رئیس پلیـس مبـارزه با موادمخـدر تهران بـزرگ افـزود: همچنین جمـع آوری 
معتادان متجاهر به خصـوص از اطـراف مدارس و معابـر پیرامون آنهـا نیز جزو 
اولویت های پلیس قرار دارد و در حال اجراسـت. وی از شـهروندان خواسـت که 
در صورت مشـاهده خرده فروشـان موادمخدر حتماً با مرکز فوریت های پلیسی 

۱۱۰ تماس گرفتـه و موضوع را اطـالع دهند.

جدی شدن 
برخورد پلیس با 
موادفروشان خرد 

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر 
تهران بزرگ خبرداد:

خبر اول
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رونق جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق 
ویژه اقتصادی ضروری است 

روس ها ،  ترک ها و 
چینی ها در سرخس 

پیش بینی می شود در این جت جدید که در زمره نسل ششم هواپیماهای جنگی 
محسوب می شوند و قرار است تا سال ۲۰۳۵ به بره برداری برسد، از نتایج تحقیقات 
هر سه کشور عضو در زمینه های فناوری پیشرفته نبرد هوایی، از ظرفیت 

رادارگریزی گرفته تا حسگرهای پیشرفته، استفاده شود. 
سه کشور ژاپن، بریتانیا و ایتالیا در یک بیانیه مشترک اعالم کردند که این »اقدام 
بلندپروازانه« آن هم در زمانی که »تهدیدها و تجاوزات در سراسر جهان در حال 
افزایش است«، »توانایی نظامی پیشرفته و مزیت فناوری ما را ارتقا خواهد بخشید«. 
به همراه این بیانیه تصاویری گرافیکی منتشر شده که جت های جدید براقی را بر 
فراز کوه فوجی در ژاپن، شهر لندن در بریتانیا و در باالی آسمان شهر رم ایتالیا در 
حالت پرواز نشان می دهد.  هر چند در این بیانیه هیچ برآوردی از هزینه ها ارائه 
نشده، اما این سه کشور در حال حاضر میلیاردها دالر برای توسعه جت های جنگنده 
مدرن بودجه تخصیص داده اند. با این حال، این بزرگترین برنامه همکاری دفاعی 
ژاپن و اروپا خواهد بود که تاکنون انجام شده است. شرکت های صنایع سنگین 
میتسوبیشی ژاپن، بی اِی ای سیستمز بریتانیا )BAE Systems( و لئوناردو ایتالیا 
بر پروژه جدید نظارت خواهند کرد. این دومین طرح توسعه مشترک توکیو با یک 
کشور غربی محسوی می شود؛ پیش تر نیز ژاین مشترکا با آمریکا برنامه ساخت 
موشک SM-3 را به سرانجام رسانده بودند. یکی از مقامات وزارت دفاع ژاپن گفت 
که هدف این پیمان این است که سه کشور بتوانند جنگنده ای با قابلیت های بسیار 

پیشرفته تر از مدل های موجود مانند اف-۳۵ ایاالت متحده بسازند.
پروژه های تعریف شده این چنینی در راستای پروژه ای مشترک موسوم به »طرح 
جهانی نبردهای هوایی« طبقه بندی می شوند. در این بیانیه آمده است که اینگونه 
اقدامات نهایتاً شامل »همکاری های آتی با ایاالت متحده، اعضای ناتو و کشورهای 

شریک« در اروپا، آسیا و سراسر جهان نیز خواهد شد.
منبع: یورونیوز

سه کشور ژاپن، بریتانیا و ایتالیا روز جمعه نهم دسامبر 
۲۰۲۲ اعالم کردند که به طور مشترک نسل جدید 
جت های جنگنده را توسعه خواهند داد. این پروژه 
زمینه ساز همکاری های آینده با سایر متحدان از جمله 

ایاالت متحده خواهد شد.

گزارش

ژاپن، بریتانیا و ایتالیا برای ساخت جنگنده پیمان بستند؛

گامی نوین در جهت »طرح 
جهانی نبردهای هوایی«

 پس از سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون یوآنی 
چینی ها برای احداث پارک بزرگ لجستیک 
بین المللی سرخس، حاال سرمایه گذاران 
کشورهای روسیه و ترکیه نیز برای اجرای 
پروژه های توسعه ای این منطقه قرارداد 
همکاری امضاء کرده اند؛ قراردادهایی که 
ثمره اش برای همه کشورهای طرف قرارداد 
و کل منطقه آسیای میانه مزیت ساز خواهد بود.

مهرماه امسال بود که با حضور معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، ریاست 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
و فنی ایران و قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی، قرارداد مشارکت در ساخت و بهره 
برداری از پارک بزرگ لجستیک بین المللی 
سرخس بین سرمایه گذار چینی و منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس به امضاء رسید. قراردادی 
کم سابقه در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی 
که به دلیل ویژگی های خاص منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس در تبادالت اقتصادی و 
ترانزیت آسیای میانه، محقق شده است. به 
دنبال عقد این قرارداد، اکنون سرمایه گذارانی 
از کشورهای روسیه و ترکیه نیز برای مشارکت 
در اجرای پروژه های توسعه ای این منطقه 
قراردادهای همکاری امضاء کرده اند. در 
همین راستا با مشارکت منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس و سرمایه گذار روسی، قرارداد احداث 
سایت تخصصی حمل و ترانشیپ )انتقال کاال 
از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر( زغال 
سنگ و کود پتاس در منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس به امضاء رسید. براساس این قرارداد، 
قرار است سرمایه گذار روسی با سرمایه گذاری 
۲۵۰۰ میلیارد ریالی، نسبت به ساخت و تجهیز 
پایانه حمل ونقل، تخلیه و بارگیری زغال 
سنگ و کود پتاس متناسب با آخرین امکانات 
و تجهیزات روز دنیا در سایت تخصصی منطقه 

ویژه اقتصادی سرخس اقدام کند. 

سومین ژئوپارک ایران ثبت جهانی شد 
ارزیاب و عضو شورای عالی ژئوپارک های یونسکو:



 مریم یـادگاری  مشـکالت اقتصادی در مقایسـه 
بـا حوزه هـای دیگـر، بیـش از ده سـال اسـت کـه به 
مسـئله اول کشـورمان تبدیـل شـده اسـت و قاعدتـًا 
بـه علـت فشـاری کـه بـر دوش مـردم وارد می کند، 
دغدغـه اصلی مـردم این مشـکالت اسـت، قیمت ها 
هرروزبـاال وباالترمی رونـد ودرایـن میـان، سـفره 
خانه هـا کوچک تـر و سـبدهای خریـد هـم خالی تـر 
می شـوند، حاال در ایـن میان آنچـه که نظر بسـیاری 
از شـهروندان را جلـب کـرده ایـن اسـت کـه فشـار 
اقتصادی تـوان تأمین مخـارج اولیه زندگـی را گرفته 
اما از آن طرف وعـده دادن وام ده میلیون تومانی برای 
خرید صنایع دسـتی توسـط آقای وزیر داده می شـود.

• اصلی ترین مشکالت اقتصادی کشورمان 
از نگاه مردم

نـرخ تـورم، کسـری بودجـه، افزایـش هزینه هـای 
جـاری، کاهـش ارزش پـول ملـی، کاهـش قـدرت 
خریـد مـردم، کاهـش نـرخ اشـتغال، کاهـش رشـد 
اقتصـادی، تغییرات مسـتمر نـرخ ارز، افزایـش مداوم 
قیمـت کاال و کاهش سـرمایه گذاری داخلی و خارجی 
و در نهایت کاهش بهره وری و... از جمله مشـکالت و 
معضالت اقتصادی اسـت که در کشـور ما وجود دارد. 
در میان مشـکالت بی شـمار اقتصادی، از نـگاه مردم 
اصلی ترین مشـکالت اقتصـادی در مرحلـه اول تورم 
و قیمت بـاالی اجنـاس و بعـد فقـر و بیکاری اسـت. 
یعنـی از نظر مـردم تـورم، فقـر و بیـکاری بـه ترتیب 
اصلی ترین مشـکالت اقتصادی کشـورمان هسـتند. 
حـاال در ایـن میـان صحبـت از پرداخـت وام خریـد 

صنایع دسـتی اسـت.

• افزایش صد در صدی قیمت برخی اجناس
در ماه هـای اخیـر اتفـاق مهمی کـه در اقتصاد کشـور 
رخ داده افزایـش بی سـابقه قیمـت مـواد غذایـی بوده 
اسـت به شـکلی که در تاریخ اقتصادی پس از انقالب 
بی سـابقه بوده اسـت. براسـاس بررسـی های صورت 
گرفته حدود 10 کاال هسـتند که در یک سـال منتهی 

به خـرداد 1401 بـاالی صـد درصد رشـد داشـته اند. 
روغن مایـع در یـک سـال 332 درصد و روغـن نباتی 
جامـد 271 درصـد افزایش قیمت داشـته اسـت. برنج 
ایرانـی در یـک سـال منتهـی بـه خـرداد 164 درصد 
رشد، سـیب زمینی 172 درصد، ماکارونی 169 درصد، 
رب گوجه 129 و پنیر 126 درصد رشـد داشـته اسـت. 
میانگیـن قیمت مـواد غذایی نسـبت به خـرداد 1400 

در خرداد 1401، 83 درصد رشـد داشـته اسـت.

• ریشـه ایـن نـوع تصمیـم گیری هـا بـه 
کمبـود درآمـد دولـت بازمی گـردد

ــت،  ــاد دان اس ــک اقتص ــه، ی ــی افق ــر مرتض دکت
ــر  ــای اخی ــی گرانی ه ــت اصل ــوص عل وی در خص
ــی را  ــت ارز 4200 تومان ــه دول ــی ک ــت: هنگام گف
ــه  ــرد ک ــری را می ک ــده نگ ــد آین ــرد بای ــذف ک ح

ــه  ــد ک ــد آم ــی خواه ــواد غذای ــه م ــار ب ــن فش اولی
ــه در  ــی ک ــدند. اقتصاددانان ــن ارز می ش ــمول ای مش
ــا حــذف ارز  ــد کــه ب ــوان می کردن ــد عن ــت بودن دول
4200 تومانــی تنهــا قیمــت چنــد کاال افزایــش پیدا 
ــل  ــن تحلی ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای می کن
اشــتباه بــود و به رغــم هشــدارهایی که کارشناســان 
دادنــد ایــن تصمیــم گرفتــه شــد و در نهایــت اتفاقی 
رخ داد کــه نبایــد رخ مــی داد و قیمــت مــواد غذایی و 
کاالهــای مــورد نیاز مــردم بــه شــکل بی ســابقه ای 
افزایــش پیــدا کــرد. قیمــت برخــی از مــواد غذایــی 
بیــش از 100 درصــد افزایــش پیــدا کــرده کــه ایــن 
ــادی روی وضعیت معیشــتی مردم  موضوع فشــار زی
گذاشــته اســت. در چنین شــرایطی بیشــترین فشــار 
ــه  ــد ک ــه وارد ش ــف جامع ــای ضعی روی خانواده ه
بیشــتر درآمــد آنهــا صــرف مــواد غذایــی می شــود. 

ریشــه ایــن نــوع تصمیــم گیری هــا نیــز بــه کمبــود 
درآمــد دولــت بازمی گــردد. ایــن در حالــی اســت که 
برخــی مشــاوران و نماینــدگان مجلــس نیــز از ایــن 
تصمیــم گیــری حمایــت می کردنــد. ایــن در حالــی 
ــاوران  ــر مش ــت تأثی ــد تح ــت نبای ــه دول ــت ک اس
ــار  ــه فش ــت ک ــی را می گرف ــن تصمیمات ــود چنی خ
ــه  ــود. نکت ــردم بیشــتر ش ــی م معیشــتی روی زندگ
مهــم دیگــری کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن 
ــکیل  ــل از تش ــه قب ــی چ ــای رئیس ــه آق ــت ک اس
دولــت و چــه از زمــان شــکل گیــری دولــت بــر این 
ــا و  ــدون برداشــته شــدن تحریم ه ــه ب ــود ک ــاور ب ب
ــادی را  ــکالت اقتص ــد مش ــام می توان ــای برج امض
ــفره  ــرد س ــوان می ک ــای رئیســی عن ــد. آق حــل کن
مــردم را بــه تحریم هــا وصــل نمی کنــد امــا 

ــد. ــه نش اینگون

• پرداخـت وام ۱۰ میلیونـی به مـردم برای 
خرید صنایع دسـتی

ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی است. وی طی چند روز گذشته از پرداخت وام 10 
میلیون تومانی به تمام مردم برای خرید صنایع دستی 
خبر داده که اجرای آن با همکاری صندوق کارآفرینی 
امید هدف گذاری شده است. عزت اهلل ضرغامی در ادامه 
افزود: در این راستا غرفه هایی تدارک دیده شده و کار در 
برخی نقاط کشور آغاز شده و با شروع فعالیت نمایشگاه 
تهران این غرفه ها مستقر می شوند و سپس در تمام نقاط 
کشور راه اندازی خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
بسته بندی باعث رونق صادرات و فروش داخل صنایع 
دستی می شود، در این زمینه و نیز تجاری سازی صنایع 
دستی اقداماتی در نقاط مختلف کشور کلید خورده است. 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با 
موافقت رئیس جمهوری 10 هزار هنرمند صنایع دستی 
به صورت یک طرفه و بدون کارفرما بیمه می شوند. 
ضرغامی اظهار داشت: راه اندازی بازارچه های صنایع 
دستی در دستور کار است تا عرضه صنایع دستی از سوی 

تولیدکنندگان تسهیل شود.

• ای کاش وام خرید گوشت و مرغ می دادند
مسلم هاشمی مردی میانسال است که می گوید مخارج 
اقتصادی کم کم دارد حق نفس کشیدن را از ما می گیرد 
حاال در این میان وام خرید صنایع دستی به چه دردمان 
می خورد وقتی قرار است نان شبمان را به زور تأمین 
کنیم ای کاش به جای این وام ده میلیون وام خرید 

گوشت و مرغ می دادند.

• بدهکاران را بدهکارتر نکنید
مریم کریمی شهروند دیگری است که می گوید: 
وقتی زندگیمان به سختی می گذرد و مجبور هستیم 
همه چیز را قسطی بخریم حتی ارزاق و خوراکی ها را، 
چگونه می خواهیم صنایع دستی بخریم؟ هر وامی پس 
دادن دارد و گرفتن وام صنایع دستی غیر این است که 

بدهکاران را بدهکارتر می کند.

گونـــاگون
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

رئیس و اعضـای کمیسـیون عمـران مجلس شـورای اسـالمی، معاون 
مهندسی و توسـعه و مدیر بحران آبفای کشـور، نماینده مردم شهرستان 
شـاهین شـهر و مدیرعامل آبفای اسـتان اصفهان از خط انتقال فاضالب 
شـهر گـرگاب و پـروژه لولـه گـذاری فاضالب شـاهین شـهر بـه روش 
TBM بازدیـد کردند. در ادامـه این بازدید جلسـه ای در محـل فرمانداری 
شهرسـتان در خصـوص تأمین اعتبـار ونحـوه ادامـه اجـرای پروژه های 
مذکور برگـزار و تصمیمات مقتضی اتخـاذ گردید. گفتنی اسـت از ابتدای 
امسـال، اصالح حدود یک کیلومتر شـبکه فاضـالب در حدفاصـل بلوار 
مـدرس و خیابان نبوت شـاهین شـهر، بـا لوله پلـی اتیلن به قطـر 1400 

میلی متـر و در عمـق متوسـط 8 متر بـه روش حفـاری مکانیـزه در حال 
اجـرا اسـت و پیـش بینی می شـود تـا پایان سـال جـاری تکمیل گـردد، 
همچنین بـا برنامه ریزی های صـورت گرفته، اصـالح 1300 متر دیگر از 
شـبکه فاضالب بلوار طالقانی شـاهین شـهر از بلوار مدرس تا میدان امام 
حسـین )ع( در هفته های آینده آغاز می شـود. الزم به توضیح است که در 
روش TBM، حفاری تونلی با اسـتقرار دسـتگاه حفاری در عمق مورد نظر 
و انتقـال خاک بـا نقاله های مسـتقر صورت می گیـرد کـه از مزایای مهم 
این روش می توان به مسـدود نشـدن مسـیر بلـوار، عدم مزاحمـت برای 
تردد وسـایل نقلیه و کاهش خاکبـرداری و تخریب آسـفالت اشـاره کرد.

توسط معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور انجام گرفت؛

بازدید از خط انتقال فاضالب شهر گرگاب و پروژه لوله 
گذاری فاضالب شاهین شهر

پریسا جمدی  کاشت و رشد 
سبزیجات در فصل بهار و تابستان 
آسان و بی دردسر است، اما رشد 
گیاهان در زمستان چالش برانگیز 
است. اما خب، هستند سبزیجاتی که 
بتوانند آب و هوای سرد را تاب آورده 
و رشد کنند، حتی در زیر پوششی از 
برف. این سبزیجات به دلیل توانایی 
که در مقاومت در برابر هوای سرد 
نام سبزیجات زمستانی  با  دارند 
شناخته می شوند. این سبزیجات به 
دلیل میزان قند باالتری که دارند 
نسبت به سرما و یخبندان مقاوم تر 
هستند. قند موجود در آب سبزیجات 
در  که  می شود  باعث  زمستانی 
نقطه پایین تری یخ بزنند که باعث 
می شود در هوای سرد دوام بیاورند. 
در این مقاله به معرفی چندین نوع 
از سبزیجات زمستانی سالم و مفید 

و مزایای آنها پرداخته ایم.
1 - کلم پیچ

این سبزی خوشمزه و مقوی یکی از 
سالم ترین سبزیجات زمستانی است 
که نسبت به سرما مقاوم می باشد. 
اگرچه کلم پیچ در تمام فصول قابل 
کاشت و برداشت است، اما نسبت 
به سرما مقاوم بوده و می تواند حتی 
در آب و هوای بسیار سرد هم دوام 
بیاورد. کلم پیچ یک سبزی مغذی 
و سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی، 
فیبر، آنتی اکسیدان ها و ترکیبات 

گیاهی قدرتمند می باشد.
2 - کلم بروکسل

کلم بروکسل نیز درست مثل کلم پیچ 
از خانواده سبزیجات چلیپایی و سرشار 
از مواد مغذی می باشد. این سبزی در 
برابر سرما مقاوم است. کلم بروکسل 
برخالف کوچک بودنش اما سرشار از 
مواد مغذی است. این سبزی مقوی 
و خوشمزه سرشار از ویتامین K است، 
که برای سالمت استخوان و قلب و 
همچنین عملکرد مغز بسیار مهم و 

ضروری می باشد.
3 - هویج

هویج در تمام فصول سال وجود 
دارد اما در فصل زمستان شیرین تر 
است. شرایط سرد باعث می شود 
نشاسته ذخیره شده در هویج به قند 
تبدیل شود. این سبزی ترد و مغذی 
سرشار از بتاکاروتن است که در بدن 

به ویتامین A تبدیل می شود.
4 - برگ چغندر )سوییس چارد(

برگ چغندر سبزی مقاوم در برابر 
سرما با کالری بسیار کم و سرشار 
از مواد مغذی است. این سبزی 
 ،K و ویتامین A مقوی حاوی ویتامین
ویتامین C، منیزیم و منگنز می باشد.

5 - شقاقل
این سبزی از نظر ظاهری شبیه به 
هویج است و فواید بیشماری برای 
سالمتی به همراه دارد. شقاقل حاوی 
 ،E و B ویتامین های ،C ویتامین
پتاسیم، منیزیم و منگنز می باشد. این 
سبزی مقوی به دلیل دارا بودن فیبر 
گزینه ای عالی برای سالمت دستگاه 

گوارش است.
6 - کلم قرمز

کلم از نوع سبزیجات چلیپایی است 
که در برابر سرما مقاوم هستند. کلم 
قرمز و سفید هر دو برای سالمتی 
مفید هستند اما فواید کلم قرمز بیشتر 
از نوع سفید است. کلم قرمز حاوی 
ویتامین C و مقادیر زیادی ویتامین 
A و K، ویتامین های گروه B، منگنز و 

پتاسیم می باشد.
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سبزیجات زمستانی

با سالم ترین خوراکی های فصل 
بعد آشنا شوید؛

یک ایده جدید برای رونق اجباری به صنعتی که سالهاست خفته!

وام خرید صنایع دستی هشتمین گزینه در عجایب هفتگانه

 سـعیده اسـکندری  »شـی جیـن پینـگ« رئیـس جمهـور چین 
به تازگـی در سـفری 3 روزه، عازم عربسـتان سـعودی شـد و در قالب 
ایـن سـفر، 34 قـرارداد جهـت توسـعه همکاری هـای پکـن و ریاض 
در حوزه هـای مختلـف امضـا شـد. قراردادهایی کـه بر اسـاس برخی 
ارزیابی ها، ارزشـی بالـغ بر 30 میلیـارد دالر را شـامل می شـوند. با این 
همـه، نکته قابـل تأمـل در رابطه با سفرشـی جیـن پینگ ایـن بود که 
وی همسـو با دولـت عربسـتان، در بیانیـه پایانی سـفر خود، بـا برخی 
مواضـع ضدایرانـِی اعراب حاشـیه خلیـج فارس علیـه ایـران هم صدا 
شـد و مثـاًل در بخشـی از بیانیـه مذکـور از ایـران خواسـته شـده تا در 
امور داخلـی دیگر کشـورها دخالـت نکنـد و یا مسـاله جزایر سـه گانه 
را بـا دیپلماسـی و گفتگو حل کنـد. در عین حـال، گـردش قالب توجه 
دولت عربسـتان به سـمت توسـعه روابط بـا چیـن و فاصلـه گرفتن از 
آمریکا نیـز حامـل پیام هـا و معانـی خاصـی اسـت. از ایـن رو، اینطور 
به نظـر می رسـد کـه سـفر اخیـر رئیـس جمهـور چین بـه عربسـتان 
سـعودی حامل سـه پیـام عمـده و محوری اسـت کـه توجه بـه آن ها 

کامـاًل ضـروری بـه نظر می رسـد.
1 - چین قائل به عملگرایی در سیاست خارجی است

یکی از نخسـتین پیام های سفرشـی جین پینگ به عربسـتان سعودی 
و همراهـی وی با لفاظی هـای ضدایرانی اعـراِب حاشـیه خلیج فارس 
علیه کشـورمان این اسـت که اساسـًا پکن در عرصه سیاسـت خارجی 

خـود قائـل بـه روابـط راهبـردی نیسـت و صرفـًا عملگرایـِی مطلـق 
را پیشـه می کنـد. ایـن بـدان معناسـت که چیـن بـا منفعت محـورِی 
مطلـق، فقـط و فقط بـه دنبـال تأمیـن منافـع و اصـول مطلـوب خود 
اسـت و در این مسـیر، هیچ پیونـد مسـتحکمی را نیـز با هیچکـدام از 
بازیگـران حاضر در محیـط بیـن المللی نـدارد. موضوعی که بایسـتی 
زنگ هشـدار را در ایران به صدا درآورد و کشـورمان به طـور خاص در 
مورد آینده رویکردهـا و مواضع دولت چیـن در رابطه با ایـران، مواضع 
جـدی، مشـخص و واقـع بینانـه ای را اتخاذ کنـد تـا از این طریـق، از 

واردآمـدن هزینه هـای فزاینـده به کشـورمان جلوگیری شـود.
2 - سعودی ها از رابطه با آمریکا سرخورده هستند

یکــی دیگــر از پیام هــای ســفر اخیرشــی جیــن پینــگ رئیــس جمهور 
ــاله و امضــا  ــن مس ــعودی ها از ای ــتقبال س ــتان و اس ــه عربس ــن ب چی
توافقــات گســترده میــان دو طــرف ایــن اســت که اساســًا ســعودی ها 
ــکا کــه شــریک و متحــد  ــا آمری ــی از رابطــه ب ــی کنون در برهــه زمان
ســنتی ســابق آن هــا اســت، ســرخورده شــده اند. در واقــع، عربســتان 
ــای  ــه ای از رخداده ــب مجموع ــر در قال ــال های اخی ــعودی در س س
منطقــه ای و بیــن المللــی دریافتــه کــه آمریکایی هــا در رابطــه بــا آن 
حاضــر بــه خطــر انداحتــن منافــع خــود نیســتند و اساســًا ایــن ادعــا 
ــد  ــتان بای ــته اند عربس ــد داش ــال ها تاکی ــی س ــران آمریکای ــه رهب ک
ــل، آمریــکا  ــرژی آمریــکا را تأمیــن کنــد و در نقطــه مقاب نیازهــای ان

ــد  ــرار می ده ــعودی ها ق ــار س ــی را در اختی ــای امنیت ــز تضمین ه نی
ــت  ــی حراس ــدات خارج ــر تهدی ــم در براب ــن رژی ــوره از ای ــه ج و هم
ــای  ــه نموده ــی ک ــت. موضوع ــه نیس ــع بینان ــدان واق ــد، چن می کن
ــی  ــی خــود را در چهارچــوب حمــالت گســترده حوثی هــای یمن عین
ــه وضــوح نشــان  ــه عمــق خــاک عربســتان ب ــر ب در ســال های اخی
ــی  ــیر کل ــا مس ــد ت ــعی دارن ــعودی ها س ــن رو، س ــت. از ای داده اس
ــًا روی  ــی صرف ــم کنون ــان متالط ــود را در جه ــی خ ــت خارج سیاس
ــرای  ــز ب ــه هــای جایگزیــن را نی ــکا شــرط بنــدی نکننــد و گزی آمری
خــود فعــال ســازند. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه رژیــم ســعودی از 
ــط  ــوازن را در رواب ــی ت ــاًل نوع ــن، عم ــا چی ــط ب ــق توســعه رواب طری
خــود بــا پکــن و واشــینگتن بــه عنــوان دو رقیــب و قــدرت برجســته 
ــع  ــه نف ــد ب ــوع می توان ــن موض ــه ای ــد ک ــرار می کن ــی برق جهان
ــه  ــادی را علی ــن کشــور باشــد و اهرم هــای فشــار زی ــی ای ــع مل مناف
ــال،  ــن ح ــد. در عی ــرار ده ــم ســعودی ق ــار رژی ــا در اختی آمریکایی ه
ــن  ــتقبال از ای ــن و اس ــا چی ــط ب ــعه رواب ــق توس ــعودی ها از طری س
ــه  ــانند ک ــز می رس ــن ســیگنال را نی ــان ای ــه جه ــی ب ــه نوع ــد، ب رون
ــان در  ــدرت جه ــده ق ــای آین ــه کریدوره ــد ک ــی فهمیده ان ــه خوب ب
ــن  ــعودی از همی ــتان س ــت و عربس ــرقی اس ــای ش ــار قدرت ه اختی
حــاال جهــت تأمیــن منافــع ملــی راهبــردی خــود، در حــال تطبیــق 

ــد اســت. ــن رون ــا ای ب

3 - ضرورت تغییر نگرش به حوزه سیاست خارجی در ایران
در نهایـت بایـد گفـت کـه سـفر اخیرشـی جیـن پینـگ به عربسـتان 
سـعودی و امضای برخی توافقات بـا دولت این کشـور و اراده دو طرف 
جهت توسـعه روابط، حامل درس هایی روشـن بـرای ایران نیز اسـت. 
توجه داشـته باشـیم کـه رئیـس جمهـور چیـن سـال 2016 و مدت ها 
قبل از سـفر اخیرش به عربسـتان، در سـفری مهم بـه ایران آمـد و در 
آن دوره توافقاتی گسـترده ای میان دو طرف امضا شـد و در مورد آن ها 
رایزنـی صورت گرفـت. با ایـن حـال، سـاختار بوروکراتیـک و پیچیده 
دسـتگاه دیپلماسـی و دیگـر بخش هـای اقتصادی و سیاسـی کشـور، 
تا حد زیادی سـبب شـده تـا توافقـات با چیـن، نتایـج و دسـتاوردهای 
ملموسـی را از خود علـی رغم گذشـت چندین سـال به همراه نداشـته 
باشـد. در ایـن چهارچـوب، جـدای از ُکنـدی عملکـرد قابـل توجـه 
سـاختارهای بوروکراتیـک در کشـورمان، بایـد بپذیریـم که سیاسـت 
خارجی ایـران نیـز در مواجهـه بـا فرصت هـای اینچنینی اندکـی ُکند 
عمـل می کنـد. ایـن در حالی اسـت کـه در عرصـه سیاسـت خارجی، 
صید و شـکار فرصت ها و هدر ندادنشـان، امری حیاتی اسـت و فرصت 
امروز، لزومـًا در فردا همچنان باقی نیسـت و اگر از آن اسـتفاده نشـود، 
راه جهـت اسـتفاده دیگـران از آن فراهـم می شـود. از ایـن رو، به نظر 
می رسـد کـه بنیان هـای عملگرایانه سیاسـت خارجـی ایران نیـز باید 

تا جـای ممکـن تقویت شـوند.

طبــق اخبــار رســیده بــه احتمــال زیــاد مبلــغ یارانــه 
آذرمــاه واپســین یارانــه نقــدی اســت کــه به حســاب 
ــه  ــس از آن یاران ــود و پ ــز می ش ــران واری ــه بگی یاران
یلدایــی، یارانه افــراد بــه صــورت کاالبــرگ پرداخت 

خواهــد شــد.
ــه  ــت ک ــدی اس ــه نق ــن یاران ــاه آخری ــه آذرم یاران
مــردم دریافــت می کننــد و بعــد از ایــن یارانــه 
یلدایــی، مــردم سراســر کشــور مجبــور بــه دریافــت 

کاالبــرگ هســتند.
یارانـه نقـدی 300 و 400 هـزار تومانـی آذر مـاه این 
ماه هم بایـد در تاریخ بیسـتم به حسـاب سرپرسـتان 
خانـوار واریز شـود. اما آنگونه کـه وزیر اقتصـاد اعالم 
کرده یارانـه یلدایـی به تمـام 9 دهک درآمـدی تعلق 

نمی گیـرد و یارانـه برخـی از افـراد قطع می شـود.
هفتــه گذشــته بــود کــه احســان خانــدوزی از اتمــام 
ــر داد و  ــک خب ــرگ الکترونی ــرح کاالب ــی ط آزمایش
ــی  ــد آزماش ــده، رون ــم ش ــات کار فراه ــت مقدم گف
اجــرای طــرح کاالبــرگ انجــام شــده و قــرار اســت 
ــن  ــردم ای ــتان ها قطــع شــود و م ــه یکــی از اس یاران
اســتان بــه جــای یارانــه نقــدی، کاالبــرگ دریافــت 

ــد. کنن
پــس از آن بود که ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس گفــت یارانــه یلدایــی مــردم اســتان 
هرمــزگان قطــع می شــود و ایــن گــروه یارانــه نقدی 
ــان  ــا هم ــرگ ی ــای آن کاالب ــه ج ــد و ب نمی گیرن

کوپــن الکترونیــک دریافــت می کننــد.

البته هنوز هیـچ کـدام از مقامات دولتی محـل اجرای 
آزمایشـی طـرح کاالبـرگ الکترونیـک را اعـالم 
نکرده انـد و مشـخص نیسـت کـه آیـا اسـتان محل 
اجرای طرح کاالبرگ هرمزگان اسـت یـا جای دیگر.

بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت کل 9 گروهــی کــه 
قبــل از ایــن مشــمول یارانــه نقــدی بودنــد همچنان 
یارانــه را دریافــت می کننــد، امــا برخــی از ایــن افــراد 
ــه نقــدی می شــوند و عــده معــدودی  مشــمول یاران
شــامل یارانــه غیرنقــدی می شــوند. در صــورت 
ــن  ــاه آخری ــه آذرم ــدوزی، یاران ــرف خان ــت ح صح
ــد  ــت می کنن ــردم دریاف ــه م ــدی اســت ک ــه نق یاران
ــه یلدایــی، مــردم سراســر کشــور  و بعــد از ایــن یاران

ــرگ هســتند. ــه دریافــت کاالب ــور ب مجب

اقتصاد روز

سوغات »شی« از شیخ نشینان خلیجی چه بود؛

34 قرارداد با ارزشی بالغ بر 30 میلیارد دالر!

بعد از یارانه آذرماه، مردم کاالبرگ دریافت می کنند؛

 یارانه یلدایی ، آخرین یارانه!
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 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: صمیم
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

امتیاز: 38/5
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