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جلسه هم اندیشی مدیریت شهری و دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد؛

 تحقق پیوند مدیریت شهری و دانشگاه در »شهرگاه«

How Does Air 
Pollution Affect 

Your Skin?
5

آغاز تا انجام خط ۲ متروی اصفهان؛ از ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱؛

قصه مترو؛ داستانی جاری زیر پوست شهر

ویژه برنامه »سپاس اســطوره« با نگاهی به کارنامه فعالیت محمدرضا کربکندی پیشکسوت فوتبال، همزمان با روز 
تولدش برگزار شد.

منبع: ایمنا
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طـی یک سـال اخیـر تـا پایـان مهرمـاه ۱۴۰۱  
نقدینگـی ۳۴ درصـد رشـد کـرده و از ۴۲۲۷ هـزار 
میلیـارد تومـان )همـت( بـه ۵۶۷۷همت رسـیده 
اسـت؛ یعنـی ۱۴۵۰همـت افزایـش. در ایـن 
یک سـال، کل اعتبـارات بانکی بخـش غیردولتی 
۲۶۵۴همت بـوده و به ۳۶۸۵همـت افزایش یافته؛ 
یعنـی ۱۰۳۱همـت و حـدود ۳۹ درصـد افزایـش 
داشـته اسـت. آمـار نشـان می دهـد کـه نقدینگی 
۳۴ درصـد و مانـده اعتبـارات به بخـش غیردولتی 
۳۹ رشـد داشـته اسـت. پـس کمبـود نقدینگـی 

کسـب وکارها از کجـا ناشـی می شـود؟ دالیـل 
متعـددی بـرای ایـن مسـاله وجـود دارد؛ از جمله:
۱. تـورم حـدود ۵۰درصـدی نیـاز بـه سـرمایه در 
گردش از محـل وام را بیـش از ۵۰ درصـد افزایش 
می دهد. تولیدی بـا یک میلیارد تومان سـرمایه در 
گردش )بابت مـواد اولیـه و دسـتمزد و...( را در نظر 
بگیرید کـه ۶۰ درصـد آن از محـل وام تامین مالی 
شـده اسـت. با نرخ تـورم ۵۰درصدی، سـرمایه در 
گردش بـه ۵/ ۱میلیـارد تومـان افزایـش می   یابد و 
بسـیاری از کسـب وکارها به ویژه اگر بزرگ باشـند 

چـاره   ای ندارند جـز اینکه سـهم اسـتقراض )وام( 
را بـرای تامیـن مالـی افزایـش دهند؛ چـون منابع 
داخلـی شـرکت و طرف   هـای تجـاری محـدود 
اسـت. بنابراین باید ۱/ ۱میلیارد تومـان وام بگیرند؛ 
یعنـی ۵۰۰میلیـون تومـان وام جدیـد به عـاوه 
۶۰۰ میلیـون تومان وام قبلـی. در نتیجـه، به دلیل 
تـورم ۵۰درصـدی، وام ایـن تولیدکننـده نمونـه 
۸۳ درصـد افزایش یافتـه اسـت. اما ایـن موضوع، 

همه داسـتان نیسـت.
ادامه در صفحه 7 ...

دکتر علی چشمی
سرمقالـــه
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معمای کمبود نقدینگی تولید درایران
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

تولید برق به قیمت تهدید سالمت مردم 
عاقالنه نیست

با اجرای حسابرسی به موقع هلدینگ پتروپاالیش اصفهان محقق شد؛

 کاهش زمان
بهره برداری از پروژه ها

مذاکره با آمریکا و غرب راهگشای مشکالت ایران است؟

 رد یک نظریه
خوش بینانه
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مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک عنوان کرد:

 حفظ کاربری کشاورزی اراضی حریم
درجه یک محوطه باستانی سیلک

چهره روز

رییس جهاد کشاورزی اصفهان:

خرید مرغ مازاد توسط 
 اتحادیه های استانی اصفهان

آغاز شد
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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از آغاز خرید مرغ 
گوشتی مازاد توسط اتحادیه مرغداران استان اصفهان از جمعه 

گذشته )دوم دی ماه ۱۴۰۱( خبر داد.

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شرکت عمران شهرجدید بهارستان
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد نسبت به واگذارى انجام امور خدمات پشتیبانى مورد نیاز خود به صورت حجمى به شرح زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به شرکت هاى واجد صالحیت واگذار نماید لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه بارگذارى مى گردد مى بایست داراى مهر و امضاء 
الکترونیکى (دیجیتالى) باشد.مناقصه گران در صورت نیازبه اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه) و نحوه مهر و امضاء الکترونیکى (دیجیتالى) 

اسناد و بارگذارى پاکت هاى (الف و ب و ج) در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن 5 الى 36861090-031 امور ادارى تماس حاصل نمایند. 
(توجه: مناقصه گران مى بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند)

*الزم به ذکر است مالك بررسى اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضاء و مهر دیجیتالى مى باشد.
*اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکارى

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مناقصه (ریال)

مدت 
پیمان

زمان انتشار 
در سامانه 

ستاد

دریافت 
اسناد

ارایه 
گشایشپیشنهاد

120010013520000018

واگذارى انجام امور 
خدمات پشتیبانى 
مورد نیاز شرکت 

عمران شهر جدید 
بهارستان به صورت 

حجمى، بدون 
ارزیابى کیفى 

گواهى 
صالحیت انجام 
امور پشتیبانى و 

خدماتى

71/454/054/4423/575/000/000 12
ماه

از ساعت 
14 مورخ 
1401/10/5

تا ساعت 
17 مورخ 

1401/10/12

تا ساعت 
14 مورخ 

1401/10/24

ساعت 
8 مورخ 

1401/0/25

شرکت عمران شهر جدید بهارستان شناسه آگهى: 1431479

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد نسبت به واگذارى انجام امور خدمات پشتیبانى مورد نیاز خود به صورت حجمى به شرح زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

نوبت دوم

گزارش
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سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جدیدتریـن  طبـق  گفـت:  اصفهـان 
بیمـاری  همه گیـری  رنگ بنـدی 
کوویـد-۱۹ از دوم دی امسـال وضعیـت 
نارنجـی بـه نقشـه کرونایـی اسـتان 
بازگشـت و شهرسـتان ناییـن در شـرایط 

ُپرخطـر قـرار گرفـت.
پژمان عقـدک در گفـت و گو بـا خبرنگار 
ایرنا افزود: در پنج هفته گذشـته هیچیک 
از شهرسـتان های اسـتان اصفهـان در 
وضعیت نارنجی )پرخطر( یا قرمز )بسـیار 
پرخطـر( کرونایـی قـرار نداشـت امـا این 
هفتـه یکـی از شهرسـتان ها یعنـی نایین 

به وضعیـت نارنجی رسـید.
وی با بیـان اینکه رنگ بنـدی همه گیری 
کووید-۱۹ بر اساس شـاخص هایی مانند 
تعـداد بسـتری بیمـاران کرونایـی، انجام 
می گیـرد، اظهـار داشـت: هفتـه گذشـته 
هفت شهرسـتان اسـتان در وضعیـت زرد 
)نسـبتًا پـر خطـر( قـرار داشـت امـا ایـن 
هفتـه ۶ شهرسـتان در ایـن شـرایط قرار 

دارد.
عقـدک بـا اشـاره بـه اینکـه سـایر 
شهرسـتان های اسـتان از جمله اصفهان 
در وضعیت عـادی )رنگ آبی( قـرار دارند، 
خاطرنشـان کـرد: در یـک هفتـه قبـل، 
آمـار تعـداد افـراد محتمـل بـه ابتـا بـه 
کوویـد-۱۹ و نتایـج مثبـت آزمایش های 

کرونـا در اسـتان کاهـش یافـت.
وی بـا بیان اینکـه آمار مرگ و میر ناشـی 
از کرونا در اسـتان اصفهـان در هفته اخیر 
صفـر بـود، اضافه کـرد: میـزان بسـتری 
بیمـاران کرونایی در هفته گذشـته تفاوت 
چندانـی نداشـت و در مجمـوع، شـرایط 

کرونایـی اسـتان ثابت بوده اسـت.
وی ادامـه داد: در هفتـه قبـل، میـزان 
بسـتری بیماران کرونایی استان اصفهان 
بیـن ۳۰ تـا ۴۰ نفـر و بیمـاران بدحـال در 
بخـش مراقبت هـای ویـژه بیـن ۲ تـا ۵ 

نفر بـود.
سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهان به شـیوع مجـدد کرونـا در چین 
و همچنین اروپا و امریکا اشـاره و تصریح 
کـرد: الزم اسـت مـردم از سـاده انـگاری 
درباره اینکه کرونا به پایان رسـیده اسـت، 
پرهیز کننـد زیرا پیـش بینی می شـود که 
از اواخر دی امسـال، بیمـاری کووید-۱۹ 

در کشـور افزایـش یابد.
وی با بیان اینکـه احتمال انتقـال بیماری 
کوویـد-۱۹ بـا سـویه های جدیـد وجـود 
دارد، از مـردم خواسـت تـا در ایـن فصـل 
سـرد مراقبت هـای الزم را داشـته باشـند 
و اگـر دچـار بیمـاری زمینـه ای یـا نقص 
ایمنـی هسـتند، بـرای تزریـق واکسـن 

کرونـا اقـدام کنند.
بـر اسـاس آخریـن آمـار دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اصفهـان مربـوط بـه سـوم 
دی، ۳۴ بیمـار دارای عائـم کرونـا در 
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هستند 
که پنج بیمـار بدحال تحـت مراقبت های 

ویـژه قـرار دارنـد.
از ابتدای همه گیری بیمـاری کووید-۱۹ 
در اسـتان اصفهـان تـا کنون حـدود ۵۱۶ 
هـزار نفـر بطـور قطعـی مثبـت بـه ایـن 
بیماری مبتا شـدند و حـدود ۱۲ هزار نفر 

جـان باختند.

رنگ نارنجی پُرخطر به 
نقشه کرونایی اصفهان 

بازگشت

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اصفهان، برنامه زمان بندی تشییع پیکرهای ۱۳ شهید 

ُگمنام در این استان را اعام کرد.
سرهنگ پاسدار محمد رضایی، در گفت و گو با 

خبرنگاران با بیان اینکه تشییع پیکر شهدای گمنام در 
استان در قالب چهار بازه زمانی برنامه ریزی شده است، 
افزود: در مرحله نخست که از ۲۵ آذر آغاز شده است 
و تا پنج دی ماه ادامه دارد، پیکر چهار شهید در شهر 
اصفهان و ۹ شهید دیگر در شهرستان ها در برنامه ای 
با عنوان دید و بازدید شهدایی، زینت بخش مدارس، 

دانشگاه ها و هیات های مذهبی است.
وی با بیان اینکه مرحله دوم تشییع پیکر شهدا در 
روزهای ۵ و ۶ دی خواهد بود، افزود: عصر روز دوشنبه 
پنج دی تا نماز مغرب و عشاء برنامه موسوم به وداع 
با شهدا در گذر فرهنگی چهارباغ اصفهان برگزار 

خواهد شد.
سرهنگ رضایی به جزیبات مرحله سوم برنامه تشییع 
شهدای گمنام در اصفهان اشاره و بیان کرد: روز 
سه شنبه ۶ دی همزمان با سراسر کشور و ُمقارن با 
سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( پیکرهای 
شهدای گمنام در شهر اصفهان از ساعت ۹ تا ۱۲ 
ظهر از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدا تشییع 

خواهد شد.
مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اصفهان ادامه داد: از ظهر سه شنبه تا شامگاه 
چهارشنبه هفت دی مردم شهرستان های استان 
بر اساس برنامه زمان بندی میزبان کاروان شهدای 

گمنام خواهند بود.
وی افزود: کاروان شهدا شامگاه پنجشنبه هشت دی و 
روز جمعه ۹ دی که روز بصیرت نامگذاری شده است، 
به ترتیب در امامزاده ابراهیم دولت آباد و شهرستان 

شاهین شهر حضور خواهد داشت.
رضایی ادامه داد: روز ۱۳ دی که روز مقاومت نامگذاری 
شده است، همزمان با سالروز شهادت "حاج قاسم 
سلیمانی" و بدلیل دوستی دیرینه او با "شهید احمد 
کاظمی"، پیکرهای شهدای گمنام در شهرهای نجف 

آباد، تیران و چادگان تشییع خواهد شد.
سرهنگ رضایی اضافه کرد: شامگاه ۱۳ دی حوالی 
ساعت یک و نیم بامداد، همزمان با لحظه شهادت "حاج 
قاسم سلیمانی"، کاروان شهدای گمنام تا اذان صبح در 

جوار آرامگاه او در کرمان خواهد بود.
مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اصفهان، در باره مرحله پایانی برنامه تشییع شهدای 
گمنام در اصفهان افزود: در روزهای ۱۵ و ۱۶ دی 
همزمان با سالروز رحلت حضرت ام البنین )س( که 
روز "مادران شهدا" نیز نامگذاری شده است، پیکرهای 
شهدای گمنام در ۱۳ نقطه استان تشییع و خاکسپاری 

خواهد شد.
به گفته وی، بر اساس مجوز صادر شده از تهران، این 
شهدا در محل گروه موشکی ۱۵ خرداد، ملک شهر، 
مجتمع شهید کشوری، سپاه صاحب الزمان )عج(، 
مجتمع اداری امیرکبیر، شهر نیاسر کاشان، روستای 
نشلج کاشان، اردوگاه شهید بهشتی باغ ابریشم، شهر 
گلدشت نجف آباد، شهر سجزی کوهپایه، اردوگاه 
شهدای ُدرچه، پادگان شهید وطن پور و مجموعه 

استانداری به خاک سپرده می شوند.

• حضور شهدای گمنام، امتداد مأموریت آنها 

در جبهه هاست
مدیر بنیادحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان خاطرنشان کرد: تشییع پیکر شهدای گمنام 
پس از رخداد حوادث تلخ اخیر در کشور، نمود یک 
حقیقت مهم است و آن اینکه هرگاه نیاز ُمبرم به شهدا 
و راه و مسلک آنها داریم حضورشان یک نشانه و ادامه 

مأموریت آنها در جبهه هاست.
رضایی افزود: دشمن با طراحی توطئه های اخیر بدنبال 
تغییر رفتار مردم و مسووالن بود اما این فتنه گری با 

هوشیاری و بصیرت ملت ما خاموش شد.
وی تصریح کرد: شهدا باید به الگوی شاخص و بی بدیل 
تبدیل شوند و این مساله که جوانان در ماه های اخیر 
تحت تأثیر برخی افراد ناالیق قرار گرفتند، نمود 

کم کارِی فرهنگی و اعتقادی است.
رضایی افزود: حرکت در مسیر گام دوم انقاب و تحقق 

تمدن نُوین اسامی نیازمند الگوگیری از شهداست.
استان اصفهان بیش از ۲۳ هزار شهید تقدیم نظام و 

انقاب اسامی کرده است.

مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان:

جزییات برنامه تشییع پیکر ۱۳ شهید ُگمنام در اصفهان اعالم شد

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد نورصالحی، طی نامه ای خطاب به »سیدرضا 
مرتضوی« استاندار اصفهان خواستار تعیین تکلیف و بررسی وضعیت بازار 
بزرگ اصفهان در ابعاد مختلف همچون بحث میراثی و تاریخی، بروز 

آسیب های اجتماعی و فرهنگی در این پهنه شهری شده است.
در بخشی از متن این نامه آمده است: »ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی 
و همکاران محترمتان، نظر به اهمیت بازار بزرگ اصفهان به عنوان سرمایه 
عظیم و ارزشمند فرهنگی، اقتصادی و تاریخی اصفهان که می تواند زمینه 
ساز فعالیت های ارزش آفرین و رونق اشتغال، کارآفرینی و گردشگری باشد؛ 
علی رغم تاش هایی که طی سالیان گذشته انجام شده است، هر روزه 
شاهد تنزل تدریجی این میراث تاریخی و زمینه بروز آسیب های اجتماعی 

و فرهنگی در پهنه های مختلف این بافت هستیم.
در مطالعه ای که در مرکز پژوهش های شورای اسامی شهر در خصوص 
بازار و مشکات پیرامونی آن در تیرماه سال جاری انجام شد، ۴۵ گروه 
مساله برای بازار، شناسایی شد که ۲۷ مورد آن موضوعات کالبدی، هفت 
مورد مسائل اقتصادی، شش مورد آسیب های مربوط به حوزه اجتماعی 
و سیاسی و پنج مورد آن مربوط به مسائل فرهنگی بود، در ادامه همان 
مطالعه به شناسایی متولیان بروز و رفع این آسیب ها پرداخته شده که 
۱۵ مورد مربوط به اصناف، ۱۴ مورد مربوط به سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، شش مورد مربوط به دستگاه های دولتی، 
چهار مورد مربوط به شرکت های خدماتی- تاسیساتی و ۲۴ مورد مربوط 
به شهرداری اصفهان بود که عمده تفاوت مسائل و مشکات مربوط به 
شهرداری با دیگر متولیان در این بود که در شهرداری بسیاری از این مسائل 
به صورت دائم و ادواری در حال اصاح است، ولی به دلیلی عدم پیوستگی 
و هماهنگی با دیگر نهادهای متولی، اینگونه اقدامات بی اثر یا دارای تأثیر 

اصاحی کمتری بوده است.
اثراتی که می تواند در آینده ای نزدیک برای نقطه مرکزی شهر اصفهان به 
نقطه ای بحرانی تبدیل شود، از جمله موارد آن می توان به این نکته اشاره 
کرد که در بررسی روند صدور، تعویض و توسعه بنا تا شعاع ۵۰۰ متری 
اطراف بازار، طی سه سال گذشته ۵۸ مورد بوده است که نشان دهنده 
تمایل کمتر شهروندان به سکونت و سرمایه گذاری در این مناطق است، 
همچنین بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ این منطقه 
دارای جذابیت سکونت برای اتباع خارجی می باشد، به گونه ای که طبق آمار 
منتشر شده ۷۲۹ خانوار در این منطقه سکونت دارند که می تواند در آینده ای 

نزدیک به مکانی بی دفاع در قلب شهر اصفهان تبدیل شود.
در پایان ضمن تشکر از حسن نظر و توجه جنابعالی، خواهشمند است با 
توجه به اولویت و اهمیت موضوع دستور فرمائید موارد مطروحه توسط 

دستگاه های متولی بررسی و در صورت صاحدید ارائه طریق فرمائید.«

رئیس شورای اسـامی شـهر اصفهان گفت: نظر 
به اهمیـت بازار بـزرگ اصفهان به عنوان سـرمایه 
عظیم و ارزشـمند فرهنگـی، اقتصـادی و تاریخی 
اصفهان، ایجاد متولـی اداره بازار بـزرگ اصفهان، 

راهـکار برون رفت و رفع مشـکات اسـت.

ایجاد متولی اداره بازار 
بزرگ اصفهان ضروری است

نورصالحی خطاب به استاندار اصفهان؛ 

خبر روز

مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک 
شاهد  اخیر  سال های  طی  گفت: 
زمین های  به  تعرض  افزایش 
کشاورزی واقع در حریم درجه یک 
محوطه باستانی سیلک و تغییر کاربری 
آنها و ساخت و سازهای غیرقانونی 
توسط افراد هستم که باید از ادامه این 

روند جلوگیری شود.
دکتر جواد حسین زاده روز شنبه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح 
اصاح حریم سیلک سال ۱۳۹۴ آغاز 
و سال ۱۳۹۷ تصویب شد، عرصه های 
آثار و بناهای تاریخی جایی است که 
خود اثر در آن واقع شده و هرگونه 
ساخت و ساز در عرصه ممنوع است 
و برای عرصه حریم هم مشخص 
شده و در این حریم ها، هرگونه ساخت 
ساز باید طبق ضوابط مشخص شده 
از طرف وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی باشد.
وی اظهار کرد: حریم یک اصلی ترین 
حریم بوده و چون بخش بافصل 
عرصه باستانی است، اگر ساخت و ساز 
در این بخش بدون ضوابط باشد عرصه 

اثر مخدوش می شود.
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی 
دانشگاه کاشان بیان کرد: حریم درجه 
یک محوطه باستانی سیلک ۵۷ هکتار 
زمین کشاورزی است که طی سال های 
قبل هفت هکتار از این حریم شامل 
محور امیرکبیر و محور امیرالمؤمنین 
)ع( ساخت و ساز در قالب مسکونی و 
تجاری شده اما در محورهای بعثت، 
شاه حمزه و الغدیر وضعیت ساخت و 
ساز اندک است و باغ و کشاورزی است 
و ما ضوابط حریم درجه یک و ۲ را در 

سال ۱۳۹۴ تعیین کردیم.
حسین زاده گفت: امروز بعد از گذشت 
هفت سال به این نتیجه رسیدیم که 
بخشی از ضوابط حریم درجه یک و ۲ 
سیلک قابل تغییر و بازنگری است با این 

توضیح که امکان ایجاد خانه باغ، کافی 
شاپ، رستوران که با بافت و کاربری 
حریم درجه یک سیلک همخوانی 
دارد بامانع باشد، تنها در زمین های 
کشاورزی باالی هزار متر مربع امکان 

این ساخت و سازها فراهم است.
وی اظهار کرد: محوطه باستانی 
سیلک در سال ۱۳۱۰ ثبت آثار ملی 
شده و از همان زمان هر کسی که در 
این منطقه زندگی می کرده می دانسته 
با  اینجا یک محوطه باستانی  که 
ضوابط و محدودیت های خاص خود 
است و از آن زمان تا کنون چندین بار 
این عرصه تعیین حریم شده و افراد 
متعددی در این مدت حرائم را رعایت 
نکرده و به آن آسیب زده اند، در حال 
حاضر در هفت هکتار از اراضی حریم 
درجه یک سیلک ساخت و ساز انجام 

شده است.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک 
گفت: بعضی از افراد قصد دارند با توجه 
به اینکه زمین های حریم به واسطه 
جلوگیری از ساخت و ساز در این 
منطقه قیمت پایین تری دارند به شکل 
غیرقانونی در حریم اطراف سیلک 
ساخت و ساز انجام داده و سپس با 
قیمت گزاف بفروشند، اداره میراث 
فرهنگی صرفاً با اعطای کاربری احداث 
باغ به صاحبان زمین های باالی هزار 

متر موافقت می کند.
حسین زاده افزود: در حال حاضر ۵۷ 
هکتار حریم درجه یک سیلک شامل 
مساحت های  با  ثبتی  پاک   ۲۵۰
مختلف است و تنها افرادی که زمین 
بیشتر از هزار متر داشته باشند می توانند 
اقدم به حصارکشی و احداث خانه باغ 

نمایند.
وی اظهار کرد: همه اسناد مالکیت 
حریم سیلک کاربری کشاورزی دارد 
و متاسفانه طی سال های گذشته 
حدود هفت هکتار از این اراضی به 

شکل غیرقانونی تغییر کاربری در 
قالب تجاری و مسکونی پیدا کرده 

است.
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی 
دانشگاه کاشان بیان کرد: در حال 
حاضر عرصه محوطه سیلک ۴۰ هکتار 
است که ۳۲ هکتار آن خریداری شده 
و هشت هکتار دیگر باید خریداری 
شود، اما مساحت حریم یک سیلک ۵۷ 
هکتار است که کاربری زمین های آن 
کشاورزی و در اختیار افراد است و باید 
از تغییر کاربری این زمین ها جلوگیری 
شود، چون حریم درجه یک حریم 
حفاظتی است تا از تعرض به عرصه 

جلوگیری شود.
حسین زاده گفت: در حال حاضر در 
اداره میراث فرهنگی، کاربری حریم 
یک را کشاورزی و باغ مصوب کرده ایم 
و بنا داریم افرادی که زمین کشاورزی 
باالی هزار متر دارند مجوز ساخت خانه 

باغ دریافت کنند.
وی افزود: قرار است ضوابط حریم 

درجه یک سیلک جوری اصاح شود 
که هم ارزش میراثی سیلک حفظ شده 
و هم همسایگان و ذینفعان حریم درجه 
یک حداقل بهره برداری از اماکشان 

را داشته باشند.
وی اظهار کرد: محوطه باستانی سیلک 
در گذشته شامل یک روستای اولیه 
مربوط به هشت هزار سال قبل است که 
به مرور زمان تبدیل به یکی از نخستین 
شهرهای شکوفای جهان می شود و به 
دلیل پیشرفت های صنعت فلزگری و 
نقشی که در بازرگانی و تجارت دوران 
پیش از تاریخ داشته در جهان شناخته 

شده است.
محوطه باستانی سیلک کاشان دارای 
۴۰ هکتار عرصه، ۵۷ هکتار حریم 
درجه یک، ۴۰ هکتار حریم درجه ۲ و 

۴۰ هکتار حریم درجه سه است.
کاشان که به دلیل سبقه فرهنگی، 
مذهبی، اعتقادی و مردمان متدین از 
دیرباز به دارالمؤمنین مشهور است، 
در زمره شهرستان های با ظرفیت های 

متعدد در حوزه های مختلف و نگاه ویژه 
حاکمیت به شمار می رود.

این خطه با مساحت چهار هزار و ۳۹۲ 
کیلومتر مترمربع و جمعیت ۳۶۴ هزار 
و ۴۸۲ نفر بر پایه سرشماری سال 
شهرستان  پرجمعیت ترین   ،۱۳۹۵
اصفهان پس از مرکز این استان و 
بیست و هشتمین شهر پرجمعیت ایران 

محسوب می شود.
منطقه عالم پرور کاشان در فاصله 
نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال 
اصفهان، به عنوان نخستین تمدن 
یکجانشینی و شهرنشینی به قدمت 
محوطه باستانی سیلک با پیشینه 
بیش از هشت هزار سال به عنوان 
پایگاه تاریخ تمدن بشری درخشان 
و  فرهنگی  میراث  در حوزه های 
می شود  محسوب  گردشگری 
این  فین  جهانی  باغ  مجموعه  و 
شهرستان نیز تا پیش از شیوع ویروس 
کرونا پربازدیدترین مکان تاریخی و 

گردشگری کشور بوده است.

حفظ کاربری کشاورزی اراضی حریم درجه یک محوطه باستانی سیلک
مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک عنوان کرد:
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رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطاعات )فتا( فرماندهی انتظامی اصفهان از مردم 
خواست تا فریب کاهبرداران سایبری در پوشش استخدام نیروی کار را نخورند و قبل از 
واریز هرگونه وجه از صحت مطالب درج شده در سایت ها و شبکه های اجتماعی اطمینان 
حاصل کنند. سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی افزود: بتازگی افراد سودجو با درج و انتشار 
پیامک تبلیغاتی یا درج آگهی در شبکه های اجتماعی با عنوان "استخدام نیرو برای کار در 
منازل، ادارات و دیگر امور"، نظر قربانیان را جلب کرده و به بهانه دریافت هزینه ثبت نام، 

اطاعات بانکی و هویتی شهروندان را به سرقت می برند.
وی تاکید کرد: شهروندان توجه داشته باشند که هرگونه گزینش در شرکت ها و 

سازمان های دولتی از طریق رسانه های معتبر و سایت رسمی آن سازمان ها اعام 
می شود. رئیس پلیس فتا اصفهان توصیه کرد: بر این اساس شهروندان باید مراقب 
آگهی ها و تبلیغاتی که بر روی سایت هایی نظیر "شیپور" و "دیوار" و یا دیگر شبکه های 
اجتماعی منتشر می شوند، باشند و بهیچ وجه به آنها اطمینان نکنند. وی خاطرنشان کرد: 
سایت های تبلیغاتی عاوه بر شگردهای ُمتخلفانه، انجام معامله را در بستر فیزیکی بر 
عهده خریدار و فروشنده واگذار می کنند. سرهنگ مرتضوی افزود: شهروندان باید پس از 
رویت کاال یا خدمات و احراز هویت طرف دیگر معامله، هرگونه تبادل وجه را بصورت رو 
در رو و پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند تا گرفتار کاهبرداران نشوند و از واریز وجه 

حتی مبالغ کم به هر عنوان خودداری کنند. وی همچنین به مردم توصیه کرد که فریب 
برخی از آگهی های منتشر شده در فضای مجازی در کانال ها با وعده آغاز جشنواره ها، 
حراج آخر فصل، تخفیف ویژه و قیمت هایی باور نکردنی را نخورند و اگر قصد خرید 
برخط )آناین( را دارند حتماً از فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید 
کنند، زیرا این فروشگاه های اینترنتی در عین ُمجاز و معتبر بودن ُملزم به رعایت قوانین 
نیز هستند. رئیس پلیس فتا استان اصفهان یادآور شد: شهروندان می توانند آخرین و به 
روزترین آموزش های الزم در باره استفاده صحیح از ظرفیت های فضای مجازی را از 

طریق سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.cyberpolice.ir دریافت کنند.

در باره 
کالهبرداری 
سایبری در پوشش 
استخدام

پلیس فتا اصفهان هشدار داد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: گزارش های وزارت 
نیرو با موضوع حل چالش آب اصفهان و جاری سازی رودخانه 
زاینده رود ُمصوب و ُمستند نیست و در عمل شاهد هیج اقدام 

رسمی در این زمینه نیستیم.
رودخانه زاینده رود در دهه های اخیر بر اثر بی توجهی و دخالت 
بی حساب و کتاب در نظام طبیعت، گرفتار خشکی شده و جریان 
دوره ای، نه دائم آن، مشکات ُمتعددی را در حوزه محیط زیست، 
پوشش گیاهی و ُگونه های جانوری، بخش کشاورزی و تأمین آب 

آشامیدنی منطقه ایجاد کرده است.
محمد نورصالحی در جلسه علنی شورای شهر اصفهان افزود: 
برغم ُمطالبه و دغدغه همیشگی مردم برای حل چالش 
خشکسالی در استان و جاری سازی دائم زاینده رود و وعده 
مسووالن کشور برای رفع مشکات آبی استان، شاهد هیچ 
اقدام رسمی و دستوری، تهیه صورت جلسه یا تخصیصی در 

این زمینه نیستیم.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقاب و دستور صریح رییس 
جمهور برای حل مشکل زاینده رود گفت: گزارش هایی مبنی 
بر اینکه وزارت نیرو چنین و چنان خواهد کرد، وجود دارد اما 

هیچکدام عملیاتی نیست.
رییس شورای شهر به جلسه اعضای شورای شهر و نمایندگان 

اصفهان در مجلس اشاره و تصریح کرد: در آخرین جلسه تشکیل 
شده در باره اقدامات نمایندگان، اعضا و کمیسیون ویژه آب و 
مناطق کم برخوردار شورای شهر با محوریت ضرورت جاری 

سازی آب در زاینده رود، بحث و تبادل نظر شد.
نورصالحی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه 
به حمل و نقل عمومی گفت: در بودجه امسال ۵۰۰ میلیارد تومان 
برای بازسازی و خرید اتوبوس پیش بینی شده بود که با تاش 

شهرداری این رقم به ۲ برابر افزایش یافت.
وی اضافه کرد: اکنون ۸۰۰ دستگاه اتوبوس آماده بکار وجود دارد 
و تا پایان سال این تعداد به یک هزار دستگاه افزایش می یابد و قرار 
است حدود ۱۸۵ دستگاه دیگر نیز سال آینده به ناوگان اتوبوسرانی 

اصفهان اضافه شود.
رییس شورای شهر با بیان اینکه خط نخست قطار شهری 
اصفهان به تعمیرات نیاز دارد، تصریح کرد: خط ۲ مترو نیز در 

حال تکمیل است.
نورصالحی با اشاره به ُمصوبه خرید قطعات مترو در شورای پنجم 
اظهار داشت: این موضوع را در این دوره نیز بررسی و مصوب 
کردیم و هیات انطباق فرمانداری هم آن را تأیید کرد اما با وجود 

مکاتبات مورد نیاز، این مصوبه هنوز سرانجامی نداشته است.
عضو شورای شهر اصفهان نیز در این جلسه بر ضرورت پرهیز 

از اقدام ضربتی و اتخاذ تصمیمات اضطراری برای گذر فرهنگی 
و تاریخی چهارباغ تاکید کرد و افزود: هرگونه تصمیم درباره این 

گذر باید با بررسی تمام جوانب و ابعاد آن باشد.
سید امیر سامع ادامه داد: دستگاه های مختلف باید زمینه حضور 
فعال هنرمندان، دانشجویان و عالمان و بطورکلی شهروندان در 
اماکن عمومی شهر را مهیا کنند و این اماکن باید محل مناسبی 

برای برگزاری رویدادها و نمایشگاه های متعدد باشد.
احمد شریعتی، دیگر عضو شورای اسامی شهر اصفهان نیز 
در این جلسه، پیگیری وضعیت بازنشستگی رانندگان خدمات 
موتوری و آتش نشانی شهرداری و جلوگیری از بازنشستگی 

پیش از موعد آنان را خواستار شد.
رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر 
نیز در جلسه امروز پارلمان شهری اصفهان به معضل بیکاری و 
مسکن در این خطه اشاره و تصریح کرد: استاندار اصفهان برای 
حل این چالش باید به میدان بیاید و از توانمندی همه دستگاه ها 

برای حل آن بهره گیرد.
عباس حاج رسولی ها با تاکید بر ضرورت زدودن قوانین دست 
و پاگیر افزود: برای مثال طرح جامع ارتفاعات در طرح تفصیلی 
شهر حدود ۱۰ سال در اصفهان اجرا شد اما این روزها نارضایتی 

شهروندان را رقم زده که نیازمند اصاح است.

رییس شورای شهر اصفهان:
گزارش های وزارت نیرو برای حل خشکی زاینده رود، ُمستند نیست
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منطقه  نقل  و  حمل  انجمن  مدیرعامل 
بیش  بودن  گران  اینکه  بیان  با  کاشان 
دغدغه  مهمترین  از  یدکی  لوازم  حد  از 
کامیون داران کاشانی است، گفت: بخش 
نقل  و  حمل  به  شایسته ای  نگاه  دولتی 
ضمن  کاشان،  در  مقامی  مرتضی  ندارد. 
اظهار  نقل،  و  حمل  هفته  گرامیداشت 
داشت: در منطقه کاشان سه هزار و 500 
تا چهار هزار راننده فعالیت دارد که شامل 
کامیون، اتوبوس و تمامی افرادی هستند 
اینکه  بیان  با  وی  دارند.  تردد  مجوز  که 
در  ماشین  دستگاه  هزار  سه  مجموع  در 
منطقه کاشان فعال است، افزود: در سال 
62 کشتی های زیادی در بنادر جنوبی پهلو 
با جنگ تحمیلی  گرفته بود و این مهم 
همراه شده بود و بمباران های مختلفی در 
این ایام توسط حزب بعث انجام می شد و 
امام راحل در آن زمان حکم جهاد صادر 
کشور  جنوب  بنادر  به  رانندگان  و  شدند 
و  حمل  انجمن  مدیرعامل  شدند.  اعزام 
اینکه تمامی  بیان  با  نقل منطقه کاشان 
بار کشتی های پهلو گرفته در بنادر جنوب 
داشت:  ابراز  می شوند،  تخلیه  روز  در 22 
بخش حمل و نقل در اقتصاد نقش مهمی 
به  از دالیل ثبت روز حمل  دارد و یکی 
همین دلیل است و در بحث اغتشاشات 
اخیر نیز ادعاهایی دروغین علیه رانندگان 
منتشر می کردند. وی ضمن جواب محکم 
دروغین  ادعاهای  علیه  کاشان  رانندگان 
بیانیه  صدور  قالب  در  معاند  رسانه های 
در این زمینه گفت: کاشان شهر صنعتی 
محسوب می شود و کامیون داران بر حسب 
بارهای واحدهای تولیدی را  وظیفه خود 
جابه جا کردند. مقامی با بیان اینکه از جمله 
مطالبات رانندگان برقراری بیمه تکمیلی 
رانندگان، گران بودن وسایل یدکی و پایین 
کرد:  تصریح  است،  کرایه ها  نرخ  بودن 
امسال با پیگیری های صورت گرفته یک 
میلیون و 230 هزار راننده با خانواده آنان 
تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفت، اما 
گران  کامیون داران  دغدغه های  از  یکی 
بودن بیش از حد لوازم یدکی کامیون ها 
است. وی با بیان اینکه با افزایش قیمت 
وسایل  و  کامیون  کارخانه  قیمت  دالر 
سنگین با بازار آزاد به بیش از یک و نیم 
کرد:  تاکید  است،  رسیده  تومان  میلیارد 
عمر ناوگان به صورت میانگین در کشور 
فرسوده  از  نشان  که  است  سال   19.2
بودن ناوگان حمل و نقل است و باید در 
راهکارهایی  مسئوالن  توسط  زمینه  این 

اندیشیده شود.
منطقه  نقل  و  حمل  انجمن  مدیرعامل 
کاشان افزود: در اردیبهشت سال جاری 35 
درصد کرایه افزایش داشته است در حالی 
که تاکنون سه الی چهار مرتبه قیمت لوازم 
پیدا  افزایش  سنگین  ماشین های  یدکی 
کرده است به نحوی که به فرض مثال 
سال 96 قیمت الستیک 18 میلیون تومان 
میلیون  باید 38  حاضر  حال  در  اما  بوده 
تومان تهیه کرد. وی با بیان اینکه در این 
شرایط واقعاً فشار به این قشر وارد می شود، 
ابراز داشت: در شرایط مختلف رانندگان در 
صحنه هستند به نحوی که اقالم مورد نیاز 
شهرستان های مختلف توسط رانندگان جا 
به شد و این موضوع در شرایط کرونایی 
بیش از پیش نمود پیدا کرد. مقامی با بیان 
اینکه در اتفاقات اخیر کشور با وجود آنکه 
رانندگان تحت فشار بودند و خطراتی که 
آنان را تهدید می کرد، هیچ ماشینی در این 
ایام در منطقه کاشان متوقف نشد، گفت: 
یک راننده پس از 30 سال پرداخت حق 
حالی  در  شود  بازنشسته  می تواند  بیمه 
ابطال کارت  بگیری  که شرط مستمری 
امکانی  باید  که  حالی  در  است  هوشمند 
فراهم شود پس از بازنشستگی امکان کار 
کردن داشته باشند. وی با بیان اینکه بخش 
دولتی نگاه شایسته ای به حوزه حمل و نقل 
ندارند، تصریح کرد: در بخش حمل و نقل 
باید ظرفیت سنجی صورت پذیرد و از این 
رو توسعه بی رویه شرکت های حمل و نقل 
ممکن است فسادزا باشد و از این رو الزم 
زمینه  این  در  نظارت  مسئوالن  تا  است 
و  انجمن حمل  مدیرعامل  باشند.  داشته 
نقل منطقه کاشان با بیان اینکه در کاشان 
و آران و بیدگل 22 شرکت حمل و نقل 
داریم، تاکید کرد: تعداد بیشتر شرکت های 
و  ندارد  ظرفیت  کاشان  در  نقل  و  حمل 
ایجاد شرکت های جدید ممکن است به 
که  چرا  نباشد  باسابقه  شرکت های  نفع 
قدرالسهم شهرستان کاشان در کشور دیده 

نمی شود.

 مدیرعامل انجمن حمل و نقل
منطقه کاشان:

گران بودن لوازم 
یدکی مهمترین دغدغه 

کامیون داران است

گفت و گو
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وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا همراهـی معـاون وزیر 
و رئیـس سـازمان دامپزشـکی کشـور بـه منظـور 
بازدیـد از پروژه هـای بخـش کشـاورزی و دامـی 
شهرسـتان های گلپایـگان و خوانسـار بـه اسـتان 

اصفهـان سـفر کرد.
در ایـن سـفر دکتـر سـید محمـد آقامیـری معاون 
وزیـر و رئیـس سـازمان دامپزشـکی کشـور، دکتر 
شـریف  مـردم  نماینـده  خاتمـی  مسـعود  سـید 
گلپایگان و خوانسـار در مجلس شـورای اسـالمی، 
مهنـدس مهـرداد مرادمنـد رئیـس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان اصفهان، دکتر شـهرام موحدی 
مدیرکل دامپزشـکی اسـتان و جمعی از مسـئولین 

اسـتانی و شهرسـتانی حضـور داشـتند.
دکتر سـاداتی نـژاد در بدو ورود با حضـور در گلزار 
شـهدای روسـتای ورزنه شهرسـتان گلپایـگان به 

مقام شـامخ این شـهدا ادای احتـرام کرد.
کشـاورزی  وزیرجهـاد  سـاداتی نژاد  جـواد  سـید 
و  گلپایـگان  شهرسـتان های  بـه  درسـفرخود 
خوانسـار در دیـدار بـا تشـکل ها و فعـاالن بخش 
کشـاورزی و دامپروری این شهرسـتان خاطرنشان 
اراضـی  اسـناد  نویـن،  آبیـاری  موضـوع  کـرد: 
سـردخانه  نبـود  اراضـی،  تداخـالت  کشـاورزی، 

و آزمایشـگاه زنبـور عسـل و..... از جملـه عمـده 
مشـکالت این شهرسـتان ها اسـت که بـرای رفع 

تعییـن کرده ایـم. بـازه زمانـی  آن سـازوکار و 
ظرفیت هـای  خوانسـار،  و  گلپایـگان  افـزود  وی 
و  کشـاورزی  حوزه هـای  در  خوبـی  بسـیار 
دامپـروری دارنـد و ایـن شهرسـتان ها در صنایـع 
فـرآوری نیز فعال هسـتند مثاًل خوانسـار در بحث 
عسـل ظرفیـت بی نظیـری دارد و قطـب بزرگـی 
در تولیـد عسـل در کشـور بـه شـمار مـی رود کـه 
20 درصـد عسـل کشـور در این شهرسـتان تولید 
می شـود وزیر جهـاد کشـاورزی خاطرنشـان کرد: 
اخیـراً بـا توجـه بـه ارتباطـات بخـش بیـن الملل 
وزارت جهـاد کشـاورزی، پروتکل صادرات عسـل 
بـه چیـن را امضـا کرده ایـم کـه سـبب اتفاقـات 
آوری  ارز  و  اشـتغال، صـادرات  در حـوزه  خوبـی 

شـد. خواهد 
یـک  عسـل  کـرد  اعـالم  نـژاد  سـاداتی  دکتـر 
صادراتـی  ظرفیـت  و  مـی رود  شـمار  بـه  غـذا 
خوبـی بـرای ایـن محصـول وجـود دارد خواسـتار 
ایجـاد پژوهشـکده زنبورعسـل و زمینـه پرداخـت 
تسـهیالت به زنبـورداران در شهرسـتان خوانسـار 
بحـث  در  گلپایـگان  اینکـه  بیـان  بـا  وی  شـد. 

فـرآوری صنایـع لبنـی دارای یـک نشـان ملی در 
کشـور اسـت اعالم کـرد در بحـث دامـدار کارت، 
10 هـزار میلیـارد تومـان تسـهیالت را در بحـث 
مردمی سـازی اختصـاص گردیـد کـه 3 هـزار و 
200 میلیـارد تومـان آن بـه اسـتان ها اختصـاص 
اسـتفاده  از آن  دامـداران و مرغـداران  تـا  یافتـه 

. کنند
مقام عالـی وزارت تصریح کـرد: پیگیری مطالبات 
مرغـداران یکـی از موضوعاتـی کـه به جـد دنبال 
آن هسـتیم، در ایـن راسـتا، بـازار را بـه اتحادیه ها 
واگـذار می کنیـم. ایـن موضـوع فوق العـاده مهمی 
خودشـان  اتحادیه هـا  و  تشـکل ها  کـه  اسـت 
بتواننـد در بازاررسـانی و در تنظیـم بـازار فعالیـت 
کننـد. وی ادامـه داد: اتحادیه مرغداران کشـور در 
31 اسـتان از طریـق بانـک کشـاورزی و صندوق 
حمایـت از سـرمایه گذاری مربوطه حمایت شـدند، 
کـه بتوانند خرید مـرغ مازاد را از مرغـداران انجام 
دهنـد، ذخیره سـازی کننـد و در زمـان مـورد نیـاز 

آن را بـه بـازار عرضـه کنند.
وزیـر جهاد کشـاورزی خاطرنشـان کرد: بـا توافق 
صـورت گرفتـه بیـن سـازمان جهـاد کشـاورزی، 
شـرکت پشـتیبانی امـور دام و اتحادیـه مرغداران، 

مابه التفـاوت و ضـرر و زیان اگـر در هنگام فروش 
اتفـاق بیفتـد، شـرکت پشـتیبانی امـور دام آن را 

تأمیـن خواهـد کرد.
وی بـا تاکیـد بـر این که ما بـازار را به خـود مردم 
اظهـار  می کنیـم،  واگـذار  اتحادیه هـا  بـه  یعنـی 
اتحادیـه  واگـذاری  سـمت  بـه  کـرد؛  امیـدواری 
دامـداران در بحـث دام هـم خواهیـم رفت، تالش 
مـا ایـن اسـت کـه خـود اتحادیه هـا و تشـکل ها 

بتواننـد از حـوزه کشـاورزی صیانـت کننـد.
وزیـر جهـاد کشـاورزی در زمینـه نبـود سـردخانه 
در شهرسـتان های گلپایـگان و خوانسـار تصریـح 
کـرد: بـرای رفـع این مشـکل، به سـرمایه گذاران 
عالقمنـد به تأسـیس سـردخانه، صنایـع تبدیلی و 
فـرآوری از محل تبصره 18 تسـهیالت اختصاص 

می دهیـم.
در حاشـیه ایـن سـفر دکتـر آقامیری معـاون وزیر 
و رئیـس سـازمان دامپزشـکی کشـور اعـالم کرد: 
هـدف سـازمان دامپزشـکی کشـور ریشـه کنـی 
6 بیمـاری مهـم دامـی در بـازه زمانـی 2 سـاله 
اسـت کـه بـرای ایـن امـر تـا کنـون 85 میلیـون 
دز واکسـن ppr و 140 میلیـون دز واکسـن تـب 
برفکی در سـازمان دامپزشـکی کشـور تهیه شـده 

. ست ا
وی افـزود: یکـی از مهم تریـن کارهایـی کـه در 
حـوزه پیشـگیری از بیماری هـای دامـی در حـال 
انجام اسـت بحـث افزایش سـطح واکسیناسـیون 
اجـرای  توسـط  سـال  ابتـدای  از  کـه  می باشـد 
اردوهـای جهـادی در حال انجام اسـت و تا کنون 
21 اردوی جهـادی دامپزشـکی در سـطح کشـور 

بـرای ایـن امـر صـورت گرفته اسـت.
کنتـرل  بحـث  بـه  اشـاره  بـا  آقامیـری  دکتـر 
و  انسـان  بیـن  مشـترک  و  دامـی  بیماری هـای 
حیـوان بیـان نمـود: بـا توجـه بـه وجـود خـأ در 
هماهنگی هـای  طبـق  انسـانی  نیـروی  بخـش 
کشـور  دامپزشـکی  سـازمان  در  شـده  انجـام 
برنامـه ریـزی اقداماتـی جهـت آمـوزش و تربیت 
اسـت. انجـام  حـال  در  واکسـیناتور  نیروی هـای 

شـیر  شـرکت  از  بازدیـد  اسـت  ذکـر  شـایان 
شـرکت  اراضـی  گلپایـگان،  پـگاه  پاسـتوریزه 
سـهامی زراعـی گلپایـگان، گلخانه هـای زینتـی، 
کارگاه فـرآوری عسـل، واحـد پـرورش بوقلمون و 
دیـدار بـا نماینـدگان تشـکل ها و خبـرگان بخش 
کشـاورزی و دامپـروری از دیگـر برنامه های وزیر 
جهـاد کشـاورزی در ایـن سـفر یـک روزه بـود.

گزارش

وزیر جهاد کشاورزی:

پروتکل صادرات عسل به چین را امضا کرده ایم

انداختن  به خطر  اسالمی  در مجلس شورای  اصفهان  مردم  نماینده 
زندگی و سالمت مردم برای تولید برق را عاقالنه و بخردانه ندانست 
و  است  باالتر  مراجع  برخی  و  دولت  در حد  تصمیمات  این  و گفت: 
در صورتی که انتقادی در این زمینه وجود دارد باید با همان مراجع 

تصمیم گیر مطرح شود.
هوای  آلودگی  تشدید  خصوص  در  میرزایی  حسین  حجت االسالم 
طریق  از  نیروگاه  کرد:  اظهار  مازوت سوزی  دلیل  به  اصفهان 
و  دچار خدشه  را  مردم  اما سالمت  می کند  تولید  برق  مازوت سوزی 

نقصان کرده است و این عاقالنه و بخردانه به نظر نمی رسد که برای 
تولید برق، زندگی و سالمت مردم را به خطر بیندازیم.

وی از ارسال تذکر کتبی در این زمینه برای وزیر نیرو در هفته گذشته 
نقاط  از  نمایندگان مجلس  از  تعدادی  را  تذکر  این  افزود:  و  داد  خبر 
گوناگون کشور نیز امضا کردند همچنین با معاون پارلمانی وزیر نیرو 
نیز مذاکره شد و خواستار اصالح این مشی تولید برق به قیمت از بین 

رفتن سالمت مردم شدیم.
تدبیری  خواستار  اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 

تولید برق و در عین حال تضمین سالمت مردم شد و گفت:  برای 
سالمت  و  برق  تولید  بین  اما  است  قبول  قابل  شیوه  این  به  تولید 
اولویت نخست است و به نظر می رسد  مردم، به طور مسلم سالمت 
که تصمیم گیری در این مسائل گسترده تر و بزرگ تر از سطح استانی 

است.
وی تصریح کرد: این تصمیمات در حد دولت و برخی مراجع باالتر 
است و در صورتی که انتقادی در این زمینه وجود دارد، باید با همان 

مراجع تصمیم گیر مطرح شود.

 نماینده مردم اصفهان
در مجلس شورای اسالمی:

تولید برق به قیمت 
تهدید سالمت مردم 
عاقالنه نیست

بـا حکم سـردار میرحیـدری فرمانده انتظامی اسـتان 
اصفهـان، سـرهنگ بهـزاد ثابـت راسـخ بـه عنـوان 
فرمانـده جدیـد انتظامـی شهرسـتان شاهین شـهر و 

میمـه معرفی شـد.
آییـن تکریـم و معارفـه فرمانـده انتظامی شهرسـتان 
شـاهین شـهر و میمـه بـا حضـور فرمانـده انتظامـی 
اسـتان اصفهـان، سرپرسـت فرمانداری شهرسـتان و 
جمعـی از مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی در محل 

فرمانـداری شهرسـتان برگزار شـد.
حمیدرضا نجفی سرپرسـت فرمانداری شهرسـتان در 
ایـن مراسـم با بیـان اینکـه نیـروی انتظامـی مقتدر 
مظلـوم اسـت، اظهار کـرد: نیـروی انتظامـی همواره 
بـه عنـوان حامـی مـردم، در خدمت مـردم و در کنار 
مـردم اسـت و آحاد مـردم به ایـن نیرو افتخـار کرده 

و اعتمـاد دارند.
بـرای  حمایـت  و  حضـور  ایـن  البتـه  افـزود:  وی 
نیسـت  مطلـوب  کشـور  بدخواهـان  و  دشـمنان 
اقدامـات  بـردن  سـؤال  زیـر  در  سـعی  همـواره  و 
دارنـد. امنیـت  حافـظ  زحمتکشـان  و  تالشـگران 

و  جرائـم  از  هوشـمندانه  پیشـگیری   •
ارتقـا پلیس هـای تخصصـی مـورد انتظـار 

اسـت شـهروندان 
رئیـس شـورای تأمیـن شهرسـتان در ادامه بـا تاکید 

بـر اینکـه حفـظ و تأمیـن امنیـت جامعـه مسـئولیت 
سـنگینی اسـت و بـه همیـن دلیل بـه متولیانـی نیاز 
دارد کـه نسـبت بـه آن از حساسـیت الزم برخـوردار 
باشـند افـزود: بحمـداهلل ایـن مهـم در بیـن همـه 
شهرسـتان  انتظامـی  نیـروی  جملـه  از  مسـئوالن 
متبلـور و آشـکار اسـت کـه بـر گرفتـه از رویکـرد 
انقـالب اسـالمی و بـر اسـاس عمـل بـه منویـات 

رهبـر معظـم انقـالب اسـت.
نجفـی در ادامـه ضمـن قدردانـی از عملکـرد نیروی 
انتظامـی شهرسـتان به انتظـارات جامعـه از حافظان 
امنیـت اشـاره و تاکید کرد: هوشـمندی و پیشـگیری 
در حوزه هـای سـرقت، مبـارزه بـا مواد مخـدر و ارتقا 
پلیس هـای تخصصی در شهرسـتان از خواسـته های 
بحـق مـردم از نیـروی انتظامـی اسـت کـه ضرورت 

دارد بـه آن جامعه عمل پوشـانده شـود.
در پایـان این مراسـم، ضمـن تجلیـل از فعالیت های 
30 ماهـه سـرهنگ صادقـی طـی حکمـی از سـوی 
سـردار میرحیدری فرمانـده انتظامی اسـتان اصفهان 
سـرهنگ بهـروز ثابـت راسـخ بـه عنـوان فرمانـده 
انتظامـی شهرسـتان شـاهین شـهر و میمـه معرفـی 

. شد
الزم بـه ذکـر اسـت سـرهنگ بهـزاد ثابـت راسـخ 
پیـش از این جانشـینی فرمانـده انتظامی شهرسـتان 

اصفهـان را بـر عهـده داشـت.

فرمانـدار شهرسـتان آران و بیـدگل بـا صـدور پیامـی 4 دی مـاه، روز حماسـه و ایثـار 
شهرسـتان را گرامـی داشـت.

فرماندار شهرسـتان آران و بیدگل: پاسداشـت و ارج گذاری راه و آرمان شـهدای گرانقدر و 
تاریخ سـاز شهرسـتان آران و بیدگل، رسـالتی مقدس، تکلیفی خطیر و انکارناپذیر است.

بـه گـزارش روابط عمومـی فرمانداری شهرسـتان آران و بیدگل؛ دکتر علـی اکبر رضایی 
فرمانـدار شهرسـتان آران و بیـدگل در پیامی با گرامیداشـت چهارم دی ماه، روز حماسـه و 
ایثـار ایـن شهرسـتان اظهار داشـت: توّکل بـه خداوند و تمّسـک به راه و آرمان شـهیدان 
رمز سـربلندی و توفیق ملّت ایران در تداوم انقالب اسـالمی و ادامه راه شـهیدان اسـت.

وی در ایـن پیـام، احیای اسـالم ناب محمدی )ص( و فرهنگ ایثار و شـهادت را در زمره 
شـاخص ترین دسـتاوردهای جاویـدان انقـالب اسـالمی و معمـار کبیـر انقالب اسـالمی 
حضـرت امـام خمینـی )ره( محسـوب و تصریـح کـرد: اگـر فرهنـگ ایثـار و شـهادت، 
هدایت هـای پیامبرگونـه رهبـر معظـم انقـالب حضـرت امـام خامنـه ای )مدظله العالـی( 

و اتّحـاد و همدلـی مـردم نبـود، ایـن ملّـت هرگـز قـادر بـه عبـور از طوفـان فتنه هـا و 
توطئه هـای پرشـمار و تحمیـل شـده نظـام سـلطه و صهیونیسـم بیـن المللـی نبود.

وی فرهنـگ ایثار و شـهادت در شهرسـتان آران و بیدگل را گنجینـه گران بهایی از صبر، 
اسـتقامت و پایـداری ایـن شهرسـتان نـام برد و خاطر نشـان کـرد: عّزت و آبـروی امروز 
اسـالم و اّمت اسـالمی، مرهـون خون های پاک و مطّهر شـهیدانی اسـت کـه بر صحیفه 
سـرخ آنـان واژه هـا و حقایـق رفیـع و ژرفـی، چون عاشـورا، کربـال، دفاع مقـدس و دفاع 

از حرم می درخشـد.
وی بـا تجلیـل از صبـر، ایثـار و فداکاری هـای خانـواده معظـم شـهیدان، جانبـازان و 
ایثارگران شهرسـتان آران و بیدگل گفت: پاسداشـت و ارج گذاری راه و آرمان شـهدای 
گرانقـدر و تاریـخ سـاز شهرسـتان آران و بیـدگل، رسـالتی مقـدس، تکلیفـی خطیـر و 

اسـت. انکارناپذیر 
فرمانـدار و رئیـس شـورای ترویـج فرهنگ ایثـار و شـهادت شهرسـتان آران و بیدگل در 

پایـان ایـن پیـام افزود: پیـام جاویـدان شـهیدان و ایثارگران انقالب اسـالمی، اسـتقامت 
در رکاب مقتـدای روشـن ضمیـر و پـای پرچـم مزّین به نام زیبای ایران اسـالمی اسـت 
کـه ایـن مسـیر مقـدس با حضـور حماسـی پویندگان راه شـهداء تـا نیل به همـه اهداف 

و آرمانهـای اسـالم نـاب محمـدی )ص( ادامه خواهد داشـت.
گفتنی اسـت 4 دی؛ سـالروز شـروع عملیـات کربـالی 4 و در ادامه عملیـات غرورآفرین 
کربـالی 5 اسـت که شهرسـتان آران و بیـدگل به تنهایی در ایـن دو عملیات در مجموع 
124 شـهید تقدیـم انقالب اسـالمی کرده اسـت کـه این روز از سـوی شـورای فرهنگ 
عمومـی اسـتان اصفهـان بـه عنـوان روز حماسـه و ایثـار آران و بیدگل نامگذاری شـده 

است.
شهرسـتان آران و بیـدگل بـا تقدیـم بیـش از 840 شـهید واالمقـام، 1351 جانبـاز معزز، 
64 آزاده سـرافراز و 5 هـزار رزمنـده گرانقدر هشـت سـال دفاع مقدس پیشـتاز در عرصه 

ایثارگـری و نماد ایثار و شـهادت اسـت.

با حکم سردار میرحیدری فرمانده انتظامی استان اصفهان؛

 سرهنگ ثابت راسخ فرمانده جدید نیروی انتظامی
شاهین شهر و میمه شد

فرماندار شهرستان آران و بیدگل مطرح کرد:

پاسداشت و ارج گذاری راه و آرمان شهدای گرانقدر رسالتی مقدس است

رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
اردسـتان بـر ضـرورت توجه بـه ایمن سـازی نقاط 
حادثه خیـز محـور اردسـتان - زواره تأکیـد کـرد و 
گفـت: یک نقطـه بسـیار حادثه خیز در ایـن محور 
وجـود دارد کـه الزم اسـت نسـبت به ایمن سـازی 

آن اقـدام جـدی انجام شـود.
ابوالفضـل کوهـی اظهـار کـرد: هم زمـان با فصل 
سـرما طرح زمسـتانی نیروهای راهداری آغاز شده 
اسـت و نیروهای اداره اردسـتان در راهدارخانه بقم 
و ظفرقنـد همـراه بـا ماشـین آالت و تجهیـزات در 

هسـتند. آماده باش 
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات اداره راهـداری در یـک 
ماهـه گذشـته در محورهـای شهرسـتان، افـزود: 
نیروهـای راهداری شهرسـتان اردسـتان از شـروع 
فصـل سـرما تاکنون حـدود 130 تن شـن و نمک 
در جاده هـای منطقـه پخـش کردنـد و در حـال 
حاضـر در تمـام جاده هـای اردسـتان تـردد برقـرار 

ست. ا
رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
اردسـتان یکی از مشـکالت جاده ای شهرسـتان را 
جانمایـی بانـد دوم محـور اردسـتان - زواره عنوان 
کـرد و تصریـح کـرد: یک نقطـه بسـیار حادثه خیز 

در این محور و روبروی شـهرک صنعتی اردسـتان 
وجـود دارد که باعث شـده رانندگان موتورسـیکلت 
و ماشـین خـالف جهت حرکت کننـد و هر لحظه 
امـکان وقـوع حادثه ناگـوار وجود دارد کـه باید هر 
چـه زودتـر برای رفـع این نقطه برنامه ریزی شـود.

کوهـی با بیان اینکـه اکنون پروژه های آسـفالت و 
لکه گیـری ایـن اداره بـا توجه به شـرایط نامسـاعد 
آب و هوا تعطیل شـده اسـت، گفت: نیروهای اداره 
راهـداری 35 کیلومتر از محور ترانزیت اردسـتان تا 
مهاباد را لکه گیری هندسـی و حدود 10 کیلومتر را 
روکش آسـفالت جدیـد کردند و امیدواریم تا سـال 
آینـده خرابی شـدید محـور ترانزیت شهرسـتان به 

برسد. پایان 
روشـنایی  سـوم  فـاز  اجـرای  خصـوص  در  وی 
کمربنـدی اردسـتان، گفـت: بـا پیگیـری نماینـده 
روشـنایی  بودجـه  مجلـس،  در  اردسـتان  مـردم 
کمربنـدی اردسـتان تأمین شـده اسـت و عملیات 
فـاز سـوم این پروژه بـه طول 6 کیلومتـر از ابتدای 
جـاده زواره تـا پلیـس راه اردسـتان بـا هزینـه بالغ 
ریـال و همراهـی دسـتگاه های  میلیـارد  بـر 30 
فرمانـداری، امور برق و اداره راهداری شـروع شـده 

ست. ا

رئیـس بنیـاد مسـکن اردسـتان گفـت: سـاخت مسـکن روسـتایی بـا اعتبار 
200 میلیـون تومـان بـه متقاضیان شهرسـتان اردسـتان پرداخت می شـود.

به صـورت  اکنـون  اردسـتان  بنیـاد مسـکن  اظهـار کـرد:  فتوحـی  ایمـان 
مشـارکتی در حـال سـاخت 132 واحد پروژه اقدام ملی اسـت کـه 24 واحد 
آن در مرحله تأسیسـات اسـت و حدود 65 درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته 

و 108 واحـد دیگـر در مرحلـه اجرای اسـکلت اسـت.
وی افـزود: پروژه هـای اقـدام ملی مسـکن در شـهرهای مهابـاد و زواره در 
حـال انتظـار مصوبـه شـورای مسـکن اسـتان در خصـوص تعییـن تکلیـف 

زمیـن بـرای سـاخت خانه هـای ویالیی اسـت.
رئیس بنیاد مسـکن اردسـتان در خصوص تعطیلی عملیات سـاخت مسـکن 
کریمـان اردسـتان، گفت: عملیات عمرانی پروژه مسـکن کریمان اردسـتان 
بـه دلیل اسـتفاده پیمانکار پـروژه از نیروهای اتباع افغانی و مصوبه شـورای 
تأمیـن شهرسـتان تعطیـل اسـت، ولی پیمانکار موظف اسـت ضمـن جبران 

نیروهـای جایگزیـن عملیات عمرانی را مجدد شـروع کند.
روسـتاهای  در  مسـکن  پروژه هـای  اجـرای  خصـوص  در  فتوحـی 
شهرسـتان، گفـت: اکنـون پـروژه ۷0 واحـد مسـکونی در روسـتای ظفرقند 
 و مجموعـه ۷0 واحـدی در روسـتای امیـران در مرحلـه اجـرای اسـکلت

قرار دارد.
وی در خصـوص پرداخـت وام 200 میلیـون تومانـی مسـکن در شـهرهای 
کمتـر از 25 هـزار نفـر، گفـت: مصوبـه شـورای عالـی انجـام شـده، ولـی 
هنـوز ابالغـی برای شهرسـتان در خصـوص پرداخت اینگونه وام ها ارسـال 

است. نشـده 
رئیـس بنیاد مسـکن اردسـتان با بیان اینکه از یک ماه گذشـته وام سـاخت 
مسـکن در روسـتاها را شـروع کردیـم و تاکنـون 40 نفر بـه بانک ها معرفی 
شـدند، گفت: تسـهیالت 200 میلیون تومانی سـاخت مسـکن روسـتایی با 

سـود چهار درصـد و بازپرداخت 20 سـاله پرداخت می شـود.

رئیس اداره راهداری اردستان خبر داد:

پخش ۱۳۰ تُن شن و نمک در جاده های مواصالتی

رئیس بنیاد مسکن اردستان خبرداد:

پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی به متقاضیان
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During a meeting between the 
head of the Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (TCCIMA) and 
the Russian ambassador to 
Iran at the place of TCCIMA 
on Saturday, the two sides 
stressed the need to expand 
cooperation between the two 
countries to facilitate relations 
in transport and transit sec-
tors.
TCCIMA Head Masoud Khan-
sari and the Russian envoy, 
Alexey Dedov, also emphasized 
the expansion of economic re-
lations between the two coun-
tries and the strengthening 
of the cooperation between 
the Russian Embassy and the 
Tehran Chamber to facilitate 
business relations between the 
private sector companies of 
Iran and Russia.
The Russian ambassador 
pointed out the history and 
forward-looking activity of the 
Tehran Chamber in the devel-
opment of Iran’s trade rela-
tions with other countries, in-
cluding Russia, and by stating 
that the level of trade relations 
between the two countries 
has reached more than 4 bil-
lion dollars, with a significant 
leap compared to last year, 
he mentioned the measures 

and economic policies of the 
Russian government in line 
with the expansion of relations 
with Iran, and in this regard, 
he announced the planning 
of the Russian government to 
create a sea corridor from the 
Russian port in the Baltic Sea 
to Bandar Abbas in the south 
of Iran.
Emphasizing the importance of 
expanding the economic rela-
tions between the enterprises 
of the two countries, the envoy 
stated that the cooperation 
and consensus of the Rus-
sian Embassy with the Tehran 
Chamber in the direction of ad-
vancing the relations between 
the private sectors of Iran and 
Russia and unraveling the ex-
isting obstacles and problems 
will develop in the coming pe-
riod.
In this meeting, the TCCIMA 
head referred to the reception 
of 12 trade delegations from 
the Russian Federation in the 
Tehran Chamber in the last 
few months and the sending 
of various trade delegations to 
some provinces of Russia, and 
clarified that with the exchange 
of the trade delegations, the 
knowledge and awareness 
of the enterprises of the two 
countries from each other will 

increase, and in this way, the 
capacity of economic coop-
eration will be identified and 
exploited by enterprises.
Khansari, in this regard, an-
nounced the readiness of the 
TCCIMA to develop relations 
between this chamber and the 
Russian Embassy in Tehran 
and to use the tools and facili-
ties of both sides with the aim 
of facilitating trade and eco-
nomic relations between Iran 
and Russia and emphasized 
taking measures to launch the 
North-South Corridor and the 
proper use of existing capac-
ities to facilitate the transit of 
goods between the two coun-
tries.
Iranian capital Tehran hosted 
a grand Iran-Russia business 
forum at Espinas Palace Hotel 
on November 15 in which the 
Iranian and Russian traders 
and officials exchanged views 
on the expansion of economic 
cooperation.
Organized by the Iran Cham-
ber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (IC-
CIMA), the event was partic-
ipated by the 120-member 
Russian delegation as well as 
businesspeople and officials 
from Iran.
Iran and Russia traded as 

much as $4.63 billion worth 
of commodities over the past 
Iranian calendar year (ended 
on March 20), according to 
an April report by the Islamic 
Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA).
Earlier in November, Igor 
Yevgenyevich Levitin, aide to 
the president of the Russian 
Federation, had also visited 
Iran on top of a high-ranking 
delegation to meet with the 
former Iranian Transport and 
Urban Development Minister 
Rostam Qasemi and discuss 
the expansion of transport ties.
Iran and Russia have taken sig-
nificant steps for removing the 
U.S. dollar from their bilateral 
trade, launching a settlement 
system to use their national 
currencies in economic ex-
changes.
Iran’s Integrated Forex Market 
launched the Ruble/Rial cur-
rency pair in early July, fol-
lowing a visit of Central Bank 
of Iran (CBI) Governor Ali 
Saleh-Abadi to Moscow.
The new arrangement means 
the two countries can now set-
tle trading debts in each other’s 
currencies. The first trade took 
place on July 19, the day that 
Russia’s President Vladimir 
Putin arrived in Iran for talks 

with Leader of the Islamic Rev-
olution Seyyed Ali Khamenei 
and President Ebrahim Raisi.
As reported, the new mone-
tary system could significantly 
reduce the two sides’ demand 
for dollars. Bilateral trade be-
tween Iran and Russia stood 
at four billion dollars in 2021 
but the two countries say they 
are hoping to ramp up bilateral 
trade to eight billion dollars in 
the short term.
The new trading arrangement 
allows them to avoid the use of 
dollars and, by doing so, also 
sidestep the impact of the U.S. 
sanctions.
On October 6, Russian Prime 
Minister Mikhail Vladimirovich 
Mishustin said that the devel-
opment of relations between 
Iran and Russia is the best an-
swer to illegal sanctions.
The official made the remarks 
in a meeting with Iran’s First 
Vice President Mohammad 
Mokhber on the sidelines of 
the Second Caspian Economic 
Forum in Moscow.
The meeting was participated 
by high-ranking delegations 
from the two countries.
Referring to the friendly and 
good neighborly relations be-
tween the two countries, the 
Russian official said Moscow 
is interested in expanding and 
deepening cooperation with 
Tehran in all fields.
Reiterating that the expansion 
of relations between the two 
countries is the best answer 
to the illegal sanctions against 
Iran and Russia, the Russian 
official added: “We welcome 
the presence and activity of 
Iranian companies in Russia 
and the field of activity and 
cooperation is available for our 
partners in Russia.”
Despite the sanctions, the 
companies of the two coun-
tries are cooperating, and 
Russian companies have tak-
en good actions in the field of 
joint investment and coopera-
tion in the energy sector and 
new oil and gas fields, Mishus-
tin added.

Tehran, Moscow stress expansion of co-op to facilitate transport, transit ties

Export from Golestan 
province rises 28% 
in 8 months yr/yr
The value of export from Go-
lestan province, in the northeast 
of Iran, rose 28 percent in the 
first eight months of the current 
Iranian calendar year (March 
21-November 21), as compared 
to the same period of time in the 
past year, a provincial official an-
nounced.
Darvish-Ali Hassanzadeh, the di-
rector-general of the province’s 
Industry, Mining and Trade De-
partment, said that 238,141 tons 
of commodities worth $141.702 
million were exported from the 
province in the eight-month pe-
riod of this year, while the value 
of export from the province was 
$110.578 million in the first eight 
months of the past year.
He named cheese, iron pipe, 
chipboard, dates, metal structure 
parts, iron wire, plastic bag, ce-
ment, copper wire and stone as 
the main exported items which 
were exported to 31 countries 
among which Turkmenistan, 
Iraq, Kazakhstan, and Afghan-
istan were the most important 
ones.
As previously announced by 
Ebrahim Hosseini, the direc-
tor-general of the province’s 
customs department, the value 
of export from Golestan province 
rose 63 percent in the past Ira-
nian calendar year 1400 (ended 
on March 20), from its preceding 
year.
Hosseini said that over 402,000 
tons of commodities worth 
$183.6 million were exported 
from the province in the previous 
year, indicating also 51 percent 
growth in terms of weight.
He named polystyrene, dairy 
products, dates, pistachios, ce-
ment, ceramic and tiles, and to-
mato paste as the major exported 
products, and Kazakhstan, Iraq, 
Turkmenistan, Bulgaria, Afghan-
istan and Romania as the main 
export destinations.
As announced by the spokesman 
of the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA), 
the value of Iran’s non-oil export 
rose 4.44 percent during the first 
eight months of the current Ira-
nian calendar year, as compared 
to the same period of time in the 
past year.
According to Morteza Emadi, 
Iran exported 70.402 million 
tons of goods valued at $32.368 
billion in the said eight months, 
registering a 16-percent decline 
in weight.
Liquefied propane, methanol, 
liquefied butane, polyethylene, 
bitumen, urea, liquefied natural 
gas, iron and steel ingots, and 
light oils were the main exported 
products in the said time span.
Major export destinations of the 
Iranian non-oil goods were Chi-
na, Iraq, the United Arab Emir-
ates (UAE), Turkey, and India, 
according to the official.
The Islamic Republic has also 
imported 23.405 million tons 
of non-oil commodities worth 
$37.116 billion in the first eight 
months of the present year, with 
a 15.25-percent growth in value 
and a 12.44-percent decrease in 
weight, year on year.
The first five items of goods 
imported into the country in the 
said period include corn, rice, 
wheat, soybeans, sunflower seed 
oil, cell phones, flour and unre-
fined sugar, according to Emadi.
The United Arab Emirates was 
the top exporter to Iran in the 
mentioned eight months, fol-
lowed by China, Turkey, India, 
and Germany.
Reportedly, the value of Iran’s 
non-oil trade rose 10 percent 
during the mentioned period, 
as compared to the same eight 
months in the past year.
Iran traded 93.807 million tons of 
non-oil products worth $69.484 
billion with other countries in the 
mentioned period.

‘Establishment of 
a bee research in-
stitute a necessity 
in Khansar’
Iran’s agriculture minister re-
ferred to the provision of 20 
percent of the country’s honey in 
Khansar county, in Isfahan prov-
ince, and emphasized the neces-
sity of setting up a bee research 
institute in this country.
During a one-day trip to Isfahan, 
Javad Sadati-Nejad said Khan-
sar is an exceptional county in 
Isfahan province, and the big-
gest capacity of this county, in 
addition to its natural resources, 
is its powerful human force.
Regarding honey production in 
Khansar, the minister reiterated: 
“This county is a major hub in 
honey production in the country 
and 20 percent of the country’s 
honey is produced in this coun-
ty, and for this reason, it is nec-
essary to set up a bee research 
institute in Khansar.”
“Given that honey is considered 
a food, there is a good export 
capacity for this product in our 
country”, the official further 
stressed.
In late August, the director of the 
Agriculture Ministry’s beekeep-
ing development program had 
said the country’s annual honey 
production is expected to reach 
115,000 tons in the current Ira-
nian calendar year 1401 (ends 
on March 20, 2023).
The government has paid over 
145 billion rials (over $500,000) 
of facilities to the country’s bee-
keepers since last August when 
the government took office, Tou-
raj Saremi said at the time.
Saremi noted that Agriculture 
Ministry has defined a five-year 
development plan to reform the 
structure of the country’s api-
aries and increase the quantity 
and quality of honey production 
during the Iranian calendar year 
1401 to 1405 (begins in March 
2026). “The implementation of 
this program requires the nec-
essary support for providing 
inputs, implementing educa-
tional-training programs, and 
providing facilities to beekeep-
ers. It is also required to provide 
apiaries with insurance coverage 
to reduce the risks and to ensure 
sustainable production,” he said. 
The official noted that the min-
istry is also pursuing opening 
a credit line to be able to meet 
part of the needs of producers 
in this sector within the frame-
work of rules and regulations. 
Iranian beekeepers managed to 
produce 112,000 tons of honey 
in the previous Iranian calendar 
year. Due to the high quality of 
Iranian honey, the product is ex-
ported to many countries includ-
ing China, Bahrain, Kuwait, Qa-
tar, Oman, Germany, the United 
Kingdom, Canada, Hong Kong, 
Australia, Indonesia, Malay-
sia, Iraq, and Lebanon. Back in 
March 2020, the former director 
of the Iranian Agriculture Min-
istry’s beekeeping development 
plan had said the country’s bee-
keeping industry was planned 
to become the leading agricul-
tural sector in the country, the 
leading honey producer in the 
region, and a strong player in 
the world markets. “Benefiting 
from up-to-date knowledge, and 
technology, the industry is going 
to provide reliable, high-quality 
products with greater value-add-
ed,” Farhad Moshir Qafari said. 
Over the past five years, Iran’s 
beekeeping industry shifted its 
focus from producing only one 
main product, namely honey, to 
producing other bee secretions 
such as royal jelly and bee ven-
om, Qafari said at the time.

During a meeting between Pakistan’s Finance 
Minister Senator Mohammad Ishaq Dar and 
Iran’s Ambassador to Pakistan Mohammad-Ali 
Hosseini in Islamabad on Friday, the two sides 
explored the ways to expand and strengthen 
trade ties between the two countries.
Emphasizing the high importance of his country’s 
relations with the Islamic Republic of Iran, the 
Pakistani minister said that Islamabad is ready 
to remove the obstacles in the way of increasing 
the volume of bilateral trade with Tehran.
Pakistan always considers its relations with the 
Islamic Republic of Iran very important. Howev-
er, the volume of bilateral trade is not favorable 
and for this purpose Pakistan is ready to take any 
kind of measures to address the existing obsta-
cles, the official stressed.
Senator Ishaq Dar emphasized that Pakistan is 
ready to take all possible measures to remove 
the bottlenecks in order to significantly increase 
the volume of bilateral trade between the two 
countries.
Appreciating the economic policies of the gov-
ernment of Pakistan, the Iranian ambassador for 
his part said, “The historical relations between 
the two neighbors and the strong cultural and 
political relations require that our commer-
cial and economic cooperation be at better and 
stronger levels.”
The two countries have great potential to expand 
cooperation in the fields of energy, trade and 
other areas, he emphasized.
After the mentioned meeting, the Ministry of 
Finance of Pakistan issued a statement and an-
nounced: “In this meeting, the opening of border 
markets, barter trade, free trade agreement and 
joint investment to increase the volume of trade 
between Iran and Pakistan were discussed.”
Since the beginning of the current administra-

tion in August 2021, the Iranian government has 
been strongly promoting and pursuing economic 
diplomacy, especially with the neighboring coun-
tries and the countries in the region; and as a 
longstanding trade partner of the Islamic Repub-
lic, Pakistan has been one of the major points of 
focus for the expansion of trade ties.
Considering the complementary nature of the 
two countries’ economies, common cultural 
heritage, and positive political relations between 
the two neighbors, Iran and Pakistan have huge 
potential for economic cooperation, however, the 
level of exchanges between the two sides has not 
been satisfactory over the past few years.
Iran and Pakistan signed a Preferential Trade 
Agreement (PTA) in August 2006 and the PTA, 
which came to effect in September that year, 
was expected to “create a new climate for eco-
nomic and regional cooperation between the two 
countries” as stated in the agreement, however, 
nearly 17 years after the mentioned deal, the two 
countries annual trade is still under $2 billion 
dollars.
Lack of proper banking relations and contra-
ry customs regulations are said to be the main 
obstacles in the way of trade between the two 
countries.
Despite the above-mentioned issues and obsta-
cles, Iran and Pakistan have set $5 billion of an-
nual trade on the agenda for the next year and to 
realize the mentioned target, the governments of 
the two Islamic republics have been taking vari-
ous measures.
In November 2021, Tehran and Islamabad 
reached an agreement to use barter trade in or-
der to boost bilateral trade in the face of U.S. 
sanctions.
In October this year, the Iran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines and Agriculture (ICCI-

MA) and the Federation of Pakistan Chambers of 
Commerce and Industries (FPCCI) signed three 
memorandums of understanding (MOU) with the 
aim of expanding trade between the private sec-
tors of the two countries.
Also on December 3, Iran’s Trade Promotion Or-
ganization (TPO) announced that the imports of 
all commodities listed under the Iran-Pakistan 
PTA have been allowed by the government.
Accordingly, Iranian importers have been al-
lowed to register application forms for importing 
all products that were previously on the IRICA 
import ban list, from Pakistan.
Along with other measures, this recent step is 
expected to seriously affect Iran-Pakistan trade 
and boost the value of trade between the two 
sides significantly.
According to the Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA), Iran and Pakistan 
traded over 2.1 million tons of goods valued at 
$1.267 billion in the first seven months of the 
current Iranian calendar year (March 21- Octo-
ber 22). Iran’s exports to Pakistan reached 1.6 
million tons worth $704 million in the mentioned 
seven months, while imports from Pakistan hit 
512,000 tons worth $563 million.
Oil and gas products like liquefied petroleum 
gas, gas liquids, bitumen, liquefied natural gas, 
and liquefied butane are the main commodities 
that Iran exports to Pakistan, and agricultur-
al products and foodstuffs comprise the main 
items of Pakistan’s export basket to Iran.
IRICA’s lifting of the ban on the import of com-
modities listed under the Iran-Pakistan PTA is 
going to allow Iranian traders to have a greater 
choice of commodity items to import from Paki-
stan and hopefully this measure will be accom-
panied by removing other barriers in the way of 
trade.

Iran, Pakistan explore ways to strengthen bilateral trade
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Investment making by the private 
sector in the agriculture sector in-
creased by 45 percent in the first 
nine months of the current Iranian 
calendar year (March 21-Decem-
ber 21), as compared to the same 
period of time in the past year, the 
Ministry of Agriculture announced.
According to the Central Bank of 

Iran (CBI)’s report, despite the oc-
currence of drought, the economic 
growth of the agricultural sector hit 
positive 0.8 percent in the summer 
of the current year from negative 
2.4 percent in the summer of the 
past year, which indicates a 3.2 
percent growth of this economic 
sector.

Private sector’s 
investment mak-
ing in agriculture 
increases 45%

TEDPIX gains 
41,800 points on 
S a t u r d a y
TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
41,802 points to 1.538 million on 
Saturday.
As reported, over 12.117 billion 
securities worth 69.496 trillion 
rials (about $239.6 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index rose 
36,205 points, and the second 
market’s index climbed 66,848 
points.
TEDPIX climbed 24,000 points to 
1.496 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).
As reported, the index has risen 
87,603 points (6.22 percent) to 
1.496 million points in the previ-
ous Iranian calendar month Azar 
(ended on December 21).

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

Iran Army inaugu-
rates electronic 
warfare training 
center
The Iranian Army has inaugurat-
ed an electronic warfare train-
ing center with the purpose of 
strengthening its electronic war-
fare capabilities. 
The inauguration ceremony was 
attended by the chief commander 
of the Iranian Army Major General 
Abdolrahim Mousavi, according 
to the IRIB News Agency. 
Speaking at the ceremony, the 
senior commander said, “The 
field of electronic warfare in the 
army is beyond a branch and it 
is referred to as a power. Because 
any force that does not have the 
necessary strength in this area 
will be weak in many areas. On 
the other hand, electronic warfare 
will be decisive and effective as a 
separate force in battles.”
He also said that progress in elec-
tronic warfare requires special 
attention and effort.
“With the opening of the Army 
electronic warfare training center, 
the basic infrastructure has been 
provided. By using the ability of 
young people and the experienc-
es of the top masters of the Air 
Force, this center will be upgrad-
ed to a power-enhancing complex 
in the field of electronic warfare,” 
General Mousavi explained. 
“Our point of view is that this 
center should become a consult-
ant in the field of electronic war-
fare for the army,” he said. 
The opening of the center comes 
amid escalation of tensions be-
tween Iran and Israel. General 
Mousavi on Thursday starkly 
warned Israel and countries help-
ing it pose a threat to Iran, assert-
ing that the Islamic Republic will 
give a devastating response to 
any hostile move.
Speaking before a group of top 
Army commanders, Mousavi said 
the hollow threatening rhetoric 
from the Zionist regime’s officials 
reveals their fear, according to 
Tasnim. 
The army chief said the intensifi-
cation of political feuds in Israel 
on the one hand and Israeli of-
ficials’ sense of insecurity in the 
region on the other has caused 
them to resort to ranting.
The Zionist regime’s officials are 
well aware that they won’t afford 
to stand against Iran’s crushing 
response if they take any hostile 
action, the general warned.
He also cautioned that Iran’s 
devastating response awaits any 
origin from where the interests of 
the Islamic Republic are violated 
or which offers any assistance to 
the Zionist regime.
The Iranian Army is constantly 
and carefully monitoring the ene-
my’s moves and is well prepared 
to counter hostile actions firmly 
and at lightning speed, the com-
mander added.

How Does Air Pollution 
Affect Your Skin?
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.skintrustclub.com/blog/how-does-air-pollution-affect-your-skin/

Your skin is your largest or-
gan and first line of defence 
against harmful airborne pol-
lutants, ultraviolet radiation 
and infections. Over the years, 
an increase in environmental 
pollution has had major effects 
on human skin and the tiny 
microorganisms that live on it 
(also known as the skin micro-
biome).
You may be aware that repeti-
tive or long-term exposure to 
pollutants has a detrimental 
effect on human health, but did 
you know that long-term expo-
sure to pollution also has a neg-
ative effect on your skin?
Around 99% of the world’s 
population live in areas where 
air quality levels exceed WHO 
guideline limits. With ambient 
air pollution levels still rising, 
what can you do to help protect 
your skin?
What Is Air Pollution?
Air pollution is the presence of 
any chemical, physical or bio-
logical substance that changes 
the natural characteristics of 
the atmosphere. Depending on 
lifestyle factors and where you 
live, your skin is exposed to dif-
ferent levels of various types of 

environmental pollutants on a 
daily basis.
The main types of air pollution 
are polycyclic aromatic hydro-
carbons, particulate matter, vol-
atile organic compounds, nitro-
gen oxides, carbon monoxide 
and ground level ozone. Most 
outdoor airborne pollutants are 
produced by vehicles, industry, 
power generation and waste in-
cineration. However, particulate 
matter (particles of varying size 
suspended in the air), can also 
be generated by environmental 
sources such as forest fires and 
natural windblown dust.
Airborne pollutants can be 
found indoors as well, as vol-
atile organic compounds are 
also emitted from household 
items such as paint, varnishes 
and aerosol sprays. Cigarette 
smoke is another common air 
pollutant as it is made up of 
thousands of chemicals includ-
ing nitrogen oxides and known 
carcinogens.
How Do Air Pollutants Affect 
Your Skin?
Environmental exposure to air 
pollution has been linked to 
premature skin ageing, acne, 
and worsening of skin condi-

tions such as eczema, psoriasis 
and contact dermatitis.
Previous studies have shown 
that individuals living in areas 
with high levels of urban pollu-
tion show signs of a decrease 
in skin barrier function, signifi-
cantly worse skin hydration lev-
els, and a different skin micro-
biome compared to those living 
in less polluted regions.
Your Skin Microbiome
Your skin microbiome is made 
up of millions of bacteria, fungi 
and viruses on your skin. Some 
of these bacteria are beneficial 
and produce substances to 
fight off harmful bacteria and 
alert your immune system!
However, too many or too few 
of certain types of microbes 
has been linked to irritation, 
dryness and inflammatory skin 
diseases.
Environmental factors such as 
pollution can decrease the size 
and diversity of bacterial com-
munities in your natural mi-
crobiome population. This dis-
ruption of the skin microbiome 
balance can make room for 
particular strains of potentially 
harmful bacteria on your skin.
Pollution particles can also 

physically settle on the skin, 
blocking pores and trapping 
bacteria inside. This creates 
an airless, oily environment, 
perfect for the growth of Cuti-
bacterium acnes – the main 
bacterial strain responsible for 
inflammatory acne.
Skin Barrier Function
Maintaining a healthy, balanced 
skin microbiome is also im-
portant as it contributes to the 
barrier function of your skin 
surface. Your epidermis is the 
outermost layer of your skin 
and forms a natural protective 
barrier to keep hydration in, and 
allergens and bad bacteria out.
Unfortunately, high levels of 
pollution can affect the lipids in 
your skin barrier and create tiny 
gaps and cracks between skin 
cells. This means that moisture 
escapes from the deeper layers, 
leading to dry or dull skin.
A weakened skin barrier also 
allows more environmental 

triggers and allergens to sneak 
through, which can cause in-
flammation or skin disease flare 
ups such as atopic dermatitis 
and eczema.
Oxidative Stress
When certain types of air pol-
lutants come into contact with 
your skin, they don’t just sit on 
the skin surface. Tiny particles 
are able to pass through to the 
deeper skin layers and cause 
inflammation, dehydration, and 
reactions in your cells. Air pol-
lutants are associated with oxi-
dative stress which contributes 
to premature skin ageing.
How can you help your skin?
So what can you do to help pro-
tect your skin from the harmful 
effects of pollution? Here are 
a few tips to help you build a 
skincare routine that minimises 
the effects of air pollution:
• Use a gentle cleanser to avoid 
stripping moisture and natural 
oils from your skin. Cleansers 

that are too harsh can impair 
your skin’s barrier function, 
leaving it more vulnerable to 
environmental stressors. 
• Apply antioxidants to help de-
fend your skin from the effects 
of pollution and ultraviolet radi-
ation (UV). 
• Always moisturise! You could 
also consider using hydrating 
humectants such as hyaluron-
ic acid, as well as emollients 
like plant oils, to really seal in 
the moisture and reduce water 
loss.
• Ceramides are one of the 
most important lipids in your 
skin barrier. If your skin barri-
er is damaged, using a product 
containing ceramides may help 
improve its function.
• Use sunscreen daily to pre-
vent damage from UV radia-
tion. Not only can UV exposure 
cause skin cancer, it is also a 
big contributor to signs of skin 
ageing.

Iran’s Deputy Foreign Minister Ali 
Bagheri Kani has said the countries 
that have trampled the rights of 
the oppressed Palestinian people 
for decades and actively backed 
the Zionist regime’s aggressions 
against Palestinians are not moral-
ly in a position to make statements 
about human rights.
Bagheri Kani made the remarks in 
a meeting in Dhaka on Thursday 
with Bangladesh’s Foreign Secre-
tary Masud Bin Momen.
The comments by Bagheri Kani 
comes as the West has been heav-
ily criticizing Iran for handling the 
recent riots, which led to the death 
of a number of security personnel 
and ordinary citizens. 
Bagheri Kani said the Western 
countries “lack the legitimacy and 
competence to speak on human 
rights since they have repeated-
ly violated the rights of the op-
pressed Palestinian people and 
have vigorously backed and will 
continue to support the Zionist re-
gime’s actions of aggression and 
occupation.” 
To forcefully evict the Palestini-
ans from their lands and create 
room for settlement construction, 
Israeli soldiers and settlers have 
increased violence against Pales-
tinian people in the West Bank and 
other occupied regions.
In the West Bank, East Al-Quds, 
and the besieged Gaza Strip, Israe-
li forces have murdered more than 
220 Palestinians, including more 
than 50 children, throughout the 
course of 2022. 
According to the UN, this year has 
seen the largest number of Pales-
tinians killed by Israel in the West 
Bank in the previous 16 years.

Iran and Bangladesh seek to en-
hance political and economic ties
Bagheri Kani and Foreign Secretary 
Bin Momen also led the Iranian 
Bangladeshi teams to the second 
round of foreign office meetings.
Given their strong ties, Iran and 
Bangladesh have decided to put 
more effort into enhancing their 
political, economic, and cultural 
ties.
Participants at the conference de-
cided to hold the joint economic 
commission meeting and improve 
parliamentary cooperation.
Iranian and Bangladeshi commer-
cial delegations decided to expand 
their economic relations, notably 
in the areas of mining and indus-
try.
Momen and Bagheri Kani also dis-
cussed recent regional and inter-
national issues.
In the meantime, Bagheri Kani and 
Shahriar Alam, the State Minister 
for Foreign Affairs of Bangladesh, 
discussed bilateral cooperation 
during their meeting.
They emphasized the need to ex-
pand cooperation within regional 
and global contexts, including the 
Organization of Islamic Coopera-
tion (OIC) and the parliaments of 
OIC members.
On the first day of his official visit 
to Bangladesh, Bagheri Kani also 
had a meeting with Muhammad 
Faruk Khan, the head of the Par-
liament’s Standing Committee on 
Foreign Affairs.
They talked about the exchange of 
parliamentary delegations, which 
would include the leaders of the 
two parliaments, as well as par-
liamentary friendship groups and 
commissions on foreign policy.

Zionist regime backers not eligible to 
talk on human rights: Bagheri Kani

 While Iran has long said that it does not 
take sides in the Ukraine war, Kyiv officials 
have ratcheted up their criticism of Iran 
to the extent that an aide to the Ukraini-
an president called for the “liquidation” of 
Iranian military factories.
But Iran’s patience seems to be wearing 
thin on Ukrainian officials. Facing con-
stant accusations from Ukraine and the 
West over the alleged provision of drones 
to Russia for use in Ukraine, Iran sought 
to set the record straight about its military 
cooperation with Russia. Iranian officials 
said time and again that they did not pro-
vide any drones to Russia to be used in 
Ukraine. It only sold a number of drones 
before the war broke out in Ukraine. 
The Iranian announcements and clarifi-
cations, however, fell on deaf ears in Kyiv 
with Ukrainian officials parroting Western 
accusations against Iran in regard to the 
provision of drones. 
Iran and Ukraine even held an expert-level 
meeting to address the issue. Iranian De-
fense Minister Abbas Ashtiani has recently 
said Ukraine did not provide any pieces of 
technical evidence that Russia used Irani-
an-made drones in the war in Ukraine. 
He said the Ukrainian side kicked the can 
down the road and postponed discussing 
the matter in a future meeting. “Of course, 
this matter is not important and cannot 

be followed up because much of the talks 
were based on unfounded and baseless 
statements and rumors,” he said, adding, 
“Military cooperation between the Islamic 
Republic of Iran and Russia has existed 
long ago and there was no cooperation 
regarding the use of Iranian-made drones 
in the Ukraine war.”
Despite Iranian denials, Ukrainian officials 
continue to buy into Western allegations 
against Iran. “When Russia — when Rus-
sia cannot reach our cities by its artillery, it 
tries to destroy them with missile attacks. 
More than that, Russia found an ally in 
this — in this genocidal policy: Iran. Ira-
nian deadly drones sent to Russia in hun-
dreds — in hundreds became a threat to 
our critical infrastructure. That is how one 
terrorist has found the other,” Ukrainian 
President Volodymyr Zelensky said in a 
halting speech before U.S. Congress. 
And on Saturday, an aide to President 
Zelensky called for the liquidation of Ira-
nian military plants. Mykhailo Podolyak, 
who is an adviser to the head of the of-
fice of the Ukrainian president, accused 
Iran of supplying Russia with drones and 
missiles. “Iran, planning to boost mis-
sile, drone supplies for Russia, blatantly 
humiliates the institution of international 
sanctions… Important to abandon non-
working sanctions, invalid UN resolutions 

concept, & move to more destructive 
tools – liquidation of plants, arrest of sup-
pliers,” he said on Twitter. 
Facing growing criticism from Ukraine, 
Iran seems to be moving in the direction 
of coming down hard on Ukraine. 
Responding to President Zelensky’s 
speech before U.S. Congress, Iranian For-
eign Ministry spokesman Nasser Kanaani 
warned Zelensky that Iran’s strategic pa-
tience is limited.
In a statement on Thursday, Kanaani 
denounced the “hackneyed claims and 
discourteous statements” of Ukrainian 
President Volodymyr Zelenskyy against 
Iran in the U.S.
“Once again, we reiterate that the Islamic 
Republic of Iran has not transferred any 
military equipment to any party for use 
in the Ukraine war,” Kanaani stated in re-
sponse to the claims made by Ukrainian 
officials regarding drone sales to Russia.
The spokesman reminded the Ukrainian 
president that Iran’s strategic tolerance 
with regard to the “unfounded claims” is 
limited. He reiterated Iran’s support for the 
territorial integrity of all nations, including 
Ukraine.
Kanaani added, “Mr. Zelenskyy had better 
take lessons from the destiny of those 
presidents of nations who depended on 
U.S. backing.”

Iran patience wearing thin on Ukraine
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جلسه هم اندیشی مدیریت شهری 
و دانشگاه هنر اصفهان با عنوان 
»شهرگاه« با حضور مدیران شهری، 
اسالمی شهر و  اعضای شورای 
اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر 

اصفهان برگزار شد.
• هنر ما باید این باشد که حال 
شهرسازی و معماری را خوب 

کنیم
وحید مهدویان، معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری اصفهان گفت: 
حوزه معاونت شهرسازی و معماری 
یکی از سنگین ترین کرسی ها را از 
جهت سبقه شهر اصفهان، تاریخ 
اصفهان و از سوی دیگر آینده ای 
که باید برای این شهر متصور شد 
در اصفهان دارد. در حوزه معاونت 
شهرسازی ادارات و ساختاری هست 
که یکسری کارها و وظایف سازمانی 
را انجام می دهد که در کنار آن نیز 
وظایف شهرسازی و معماری و افقی 
که باید به آن بپردازد را باید به طور 

ویژه و بیشتر به آن پرداخت.
وی افزود: در دوره جدید معاونت 
شهری با توجه به اقداماتی که در 
و  شده  انجام  مختلف  دوره های 
با استفاده از نخبگان و تیم های 
تخصصی و پرسشنامه ای که آماده 
محور   4 را حول  برنامه ای  شد، 
طراحی کرده ایم. از جامعه معماران، 
اصفهان  علمی  و  شهرسازان 
می خواهیم که ما را در اجرا و تکمیل 
این برنامه و اقداماتی که در اجرای 
بهینه اثرگذار باشد همراهی کنند. 
هنر ما باید این باشد که جامعه علمی 
و اجرایی را در کنار یکدیگر جمع 
کنید و حال شهرسازی و معماری را 

خوب کنیم.
معماری  و  شهرسازی  معاون 
شهرداری اصفهان با بیان آنکه این 
موضوع اهمیت دارد که در شهر 
گذشته، شهر آینده و شهر معاصر 
می خواهیم چه کاری انجام دهیم، 
خاطرنشان کرد: بسیاری از موارد قابل 
توجه از جلسات هم اندیشی مدیران 
اجرایی و جامعه اعالمی استخراج 
خواهد شد که باید بیش از پیش از 

آن بهره برد.

• فرصت ویژه هم اندیشی 
مدیریت شهری و دانشگاه 
علمی-فرهنگی  رویداد  در 

»شهرگاه«
مرکز  رئیس  نباتی نژاد،  مصطفی 
پژوهش های شورای اسالمی شهر 
مرکز  امنای  هیئت  اظهارداشت: 
پژوهش های شورای اسالمی شهر 
یکی از مأموریت های این کمیسیون 
در شورای اسالمی شهر بوده که 
روسای محترم اکثر دانشگاه های 
اصفهان عضو حقیقی آن هستند که 6 
ماه یکبار اجالسی های در راستای آن 

برگزار می شود. از دیگر مأموریت های 
مرکز پژوهش ها می توان به شورای 
پژوهش شهرداری اشاره کرد که در 
این شورا ایده ای به ذهنمان رسید و 
با همراهی و حمایت دانشگاه ها تحت 
عنوان »شهرگاه« به طرح تبدیل شد 
و فرصتی برای هم اندیشی مدیریت 

شهری و دانشگاه را فراهم ساخت.
وی افزود: این هم اندیشی تجدید 
ارتباط را به همراه خواهد داشت و 
خروجی حتمی این جلسه عضویت 
اعضای شهرداری و دانشگاهیان 
در پلتفرمی تحت عنوان »باشگاه 
شهراندیشان« است. قرار بر آن است 
که هر نخبه ای که دغدغه شهر را دارد، 
ایده ها و راهکارهای خود را اعالم 
دارد، همچنین طرح ها و لوایحی 
لحظه ای  پای  روی  سنگش  که 
شهرداری و شورا هست به اشتراک 
گذاشته شود و نظرات شهر اندیشان 
شهر را دریافت و به نوعی پیشتیبان 

تصمیمات ما باشد.
رئیس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر با اشاره به برخی از 
مزایای برگزاری جلسات هم اندیشی 
»شهرگاه« خاطرنشان کرد: این 
که  پایان نامه هایی  برای  امکان 
اساتید می خواهند آن را راهبری 
کنند وجود دارد که براساس پروژه ها 
و مسائل شهرداری شکل گیرد، ما 
باید با جامعه دانشگاهی مسائل را 
در کنار یکدیگر حل کنیم و مأموریت 
اصلی همه ما امانت این روزها برای 
سپردن به نسل بعدی است. خیلی 
از پروژه های دانشگاهی که دانشگاه 
هنر و سایر دانشگاه ها انجام داده اند 

بسیار راهگشا بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ایده دیگری که 
با دانشگاه نسبت پیدا می کند و شاید تا 
ماه آینده اجرایی شود طرح »شهرجو« 
است که شبیه سازی شهرداری برای 
دانشجویان است. رؤیایی که برای 
آن طرح متصور هستیم، آن است که 
دانشجویانی که در این طرح شرکت 
می کنند مدیران بخش های مختلف 

شهرداری در دوره های آتی باشند.

• شورای اسالمی شهر از ورود 
دانشگاهیان برای شناسایی و 
حل مسائل شهری استقبال 

می کند
رسول میرباقری، رئیس کمیسیون 
عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان، اظهارداشت: 
ما به واسطه داشتن اصفهان و تاریخ 
و متعلقات آن وارث گوهری هستیم 
که تاکنون آن طور که شایسته آن 
بوده برایش ارزش و اهمیت قائل 
نشده ایم. گاهی اوقات در سفرها در 
برخی شهرهای جهان شاهد مواردی 
کوچک ترین  شامل  که  هستیم 
بخش هنر نیاکان ما نمی شود و در 

این هنگام متوجه ارزش شهری که 
در آن زندگی می کنیم می شویم.

وی ادامه داد: توجه ویژه به علم و 
تالش برای برقراری ارتباط نزدیک 
با دانشگاه در عرصه های مختلف از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. در 
این مسیر از اساتید هیئت علمی و 
استادان دانشگاهی می خواهیم که ما 
را در شناسایی دغدغه ها و مسئله های 
اساسی شهر همراهی کنند و کسانی 
که دغدغه شهر و هویت اصفهان را 
دارند برای حل آن با ارائه راهکار تا 

حصول نتیجه اقدام نمایند.
رئیس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان خاطرنشان کرد: از جامعه 
علمی می خواهیم یک یا چند نگرانی 
و مسئله که در شهر شناسایی می کنند 
را انتخاب و به طور مستمر برای حل 
آن پیگیری کنند و ما نیز هرآنچه در 
توان داشته باشیم را به میان خواهیم 

آورد.

به  توجه  ضرورت   •
توسعه  در  تخصص گرایی 

گردشگری اصفهان
مدیرعامل شرکت  سعید ساکت، 
توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی 
و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان 
با اشاره به اهمیت تخصص گرایی 
در حوزه ها و بخش های مختلف، 
اظهارداشت: با بررسی مراتب علمی 
و دانشگاهی مختلف، اگر مروری بر 
شکل گیری نظامیه ها و مراکز علمی 
متفاوت در اعصار مختلف و تا به امروز 
که به دانشگاه ها رسیده ایم داشته 
باشیم متوجه نگاه اندیشه محور در این 
تحوالت عمیق خواهیم شد و چیزی 
که پیرو این رخدادها اتفاق می افتد 

تحقق بحث تخصص گرایی است.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم 
و حیاتی جامعه امروز ما، مبحث 
گردشگری است که در بخش های 
تخصص گرایی  به  آن  مختلف 
نیازمندیم، به همین دلیل مجالست 

و هم نشینی حوزه مدیریت شهری 
و دانشگاهی از اهمیت ویژه برخوردار 

است.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان با طرح چندین 
سؤال در حوزه چالش های گردشگری 
بیان کرد: ما باید برای حل معضالت 
گردشگری برای سواالتی چون اصاًل 
گردشگری یک موضوع محلی یا 
بین المللی است؟ اساس تعیین مشی، 
هویت بخشی و ریل گذاری در این 
حوزه با کدام نهاد تصمیم گیرنده 
است؟ سند، ابالغ و برنامه باید در 
چه سطحی تدوین شود؟ آیا نگاه 
و رویکرد تخصص گرایی در حوزه 
گردشگری به طور کلی وجود دارد 
و اینکه چرا اصفهان باید نخستین 

مقصد گردشگران باشد پاسخ دهیم.
وی با بیان آنکه آخرین اقدامات 
ظرفیت های  ایجاد  در  اثربخش 
تفریحی کالن ناظر بر ابرپروژه ها 
به 10 سال گذشته باز می گردد، 
خاطرنشان کرد: از آن پس اتفاقات 
کالنی که بتواند قابل دفاع باشد رخ 
نداده، همچنین در رویدادپردازی نیز 
نوعی از ناهمگونی را شاهد هستیم. 
به طور مثال در حوزه زیرساختی با 
چالش هایی در بخش های مختلف 
همچون زیرساخت سخت افزاری، 
کمبود زیرساخت نرم افزاری، کمبود 
ابرسازه های کالن گردشگری مواجه 

هستیم.
ساکت گفت: براساس آمار رسمی 
اعالم شده پیرامون گردشگری در 
ایران، از سال 1994 تا 2019 روند 
مالیم  شیب  با  گردشگرپذیری 
صعودی بوده و از سال 2019 به بعد 
سقوط چشمگیر داشته است. در سال 
2020، بیش از 87 درصد سفرها به 
ایران زمینی، نزدیک به 13 درصد 
سفرها هوایی و در سال 2021، 65 
درصد سفرها زمینی و 34 درصد 
سفرها به کشورمان ایران هوایی 

بوده است.

وی تصریح کرد: سال 2016، بیش از 
99 درصد مسافران با اهداف شخصی 
و میل به سفر به ایران آمده و تنها 3 
صدم درصد آنها با مقاصد تجاری و 
کسب وکار به کشور وارد شده اند و 
ایران را مقصد کسب وکار تجارت 

ندانسته اند.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان با اشاره به شعار 
شرکت توسعه سیاحتی سپاهان تحت 
عنوان »باهم بهتریم« گفت: در حوزه 
تسهیل و مرتفع سازی بحران های 
حوزه گردشگری معتقدیم که باهم 
بهتریم و باهم بهتر عمل خواهیم 

کرد.

• عملیاتی سازی ظرفیت های 
و  همراهی  با  هنر  دانشگاه 

پشتیبانی مدیریت شهری
علیرضا خواجه احمد عطاری، رئیس 
دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به 
اهمیت ارتباط شهرداری و جامعه 
علمی و دانشگاهی، گفت: یکی از 
معاونت هایی که می تواند بسترساز 
این ارتباط باشد، معاونت پژوهشی 
است. دانشگاه هنر اصفهان با دارا 
بودن 5 دانشکده، اکنون نزدیک به 
3000 دانشجو و 110 عضو هیئت 
علمی در حال علم اندوزی و آموزش 
دارد که می تواند در ساحت های 
این  از  شهری  مدیریت  مختلف 

ظرفیت ها بهره مند شد.
وی با اشاره به بازگشایی این دانشگاه 
از سال 1363 تصریح کرد: دانشگاه 
هنر از سال 1379 به موازات دانشگاه 
تبریز به عنوان دانشگاه اعالم شد. این 
نکته ضروری است که متن دانشگاه 
هنر باید در سطح شهر و نه خارج از 
دانشگاه باشد. امیدواریم که دانشگاه 
هنر بتواند با ظرفیت های خود با 
همراهی مدیریت شهری هرآنچه 
را که می تواند به منصه ظهور بگذارد 
چرا که نقطه ثقل شهر شهرداری 

است و هم مسیری آن را می طلبد.
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مریم یادگاری : مدیر عامل آبفای اصفهان از نیاز 12 هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
بازسازی و اصالح شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان خبر داد.

حسین اکبریان در نشست بررسی تأمین منابع مالی طرح های آب و فاضالب در 
سطح استان اصفهان با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و جمعی 
از معاونان و مسئوالن آبفای استان اصفهان با بیان این که ادبیات بازسازی شبکه 
فاضالب از 8 سال گذشته با فرسودگی شبکه فاضالب شهر اصفهان وارد صنعت 
آب و فاضالب کشور شده است، خاطرنشان کرد: شبکه فاضالب اصفهان قدمتی 

61 ساله دارد که در حدود 55 سال از نصب نخستین انشعاب آن می گذرد.
وی با بیان این که طول شبکه و خطوط انتقال فاضالب شهر اصفهان بیش از 

3900 کیلومتر است، گفت: در حدود 500 کیلومتر از این شبکه فرسوده است که تا 
کنون 193 کیلومتر از آن در طی سال های اخیر بازسازی شده و 307 کیلومتر دیگر 

نیز نیازمند بازسازی است.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان درباره اقدامات اصالحی به منظور بازسازی شبکه 
فاضالب در سال های گذشته گفت: مجوز فاینانس جهت بازسازی فاضالب محور 
جنوب اصفهان از خیابان نظر غربی تا پل غدیر در قطرهای 1200 تا 1400 و محور 
شمال و بازسازی شبکه فاضالب در شهر اصفهان از سال 1386 الی 1401 به طول 

193 کیلومتر از جمله این اقدامات است.
اکبریان به آسیب های وارد شده به شبکه فاضالب شهر اصفهان در طی سال های 

اخیر اشاره کرد و افزود: این آسیب ها عمدتًا ناشی از عواملی همچون عمر باالی 
شبکه، جنس بتنی لوله ها که 77 درصد از شبکه را شامل می شود، گسترش شهر، 
رسوبات و باالبودن سطح آب های زیرزمینی در حواشی رودخانه هستند. وی با 
بیان این که عوامل شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی در تخریب لوله های بتنی 
شبکه فاضالب مؤثر هستند، اظهار داشت: در چند سال گذشته خوردگی و ریزش 
شبکه فاضالب شهر اصفهان به میزان چشم گیری افزایش پیدا کرده است و در 
حال حاضر در حدود 50 کیلومتر نقاط فوق بحرانی برای اصالح در سطح شهر 

وجود دارد.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان به تخصیص اعتبارات الزم از طریق کمیسیون 

ماده 23 برای پروژه های سطح استان تاکید کرد و اظهار داشت: امیدواریم با اولویت 
بندی و برنامه ریزی های انجام شده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

همکاری های الزم در این زمینه را با شرکت آبفا انجام دهد.
همچنین در این نشست گزارش هایی از تصویب و تخصیص اعتبارات مصوب 
سفر ریاست جمهوری، احداث 10 تصفیه خانه فاضالب در سطح استان در 10 سال 
اخیر، لزوم تخصیص اعتبارات الزم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
به منظور توسعه و اصالح شبکه های آبرسانی و تخصیص اعتبارات الزم از طریق 
کمیسیون ماده 23 به منظور احداث تاسیسات فاضالب در شهرهای فریدونشهر، 

افوس، دامنه و دهاقان ارائه شد.

مدیر عامل آبفای اصفهان خبر داد:

بازسازی شبکه فرسوده فاضالب شهر نیازمند به 12 هزار میلیارد تومان اعتبار

جلسه هم اندیشی مدیریت شهری و دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد؛

 تحقق پیوند مدیریت شهری و دانشگاه در »شهرگاه«

ــازی و  ــتای فعال س ــال 1387 در راس ــا، س ــگار ایمن ــزارش خبرن ــه گ ب
ــرداری از ســایر مســیرهای موجــود در شــبکه حمل ونقــل ریلــی  بهره ب
کالن شــهر اصفهــان، ســازمان قطــار شــهری اصفهــان و حومه نســبت 
ــت  ــاب مدیری ــت انتخ ــه جه ــزاری مناقص ــوان و برگ ــی فراخ ــه آگه ب
ــه  ــهری ب ــار ش ــط دو قط ــه اول و دوم خ ــی مرحل ــاز مطالعات ــرح ف ط

ــرد. ــدام ک ــوان خــط شــرقی-غربی اق عن
ــرکت  ــه ش ــهری ب ــار ش ــط دو قط ــرارداد خ ــال 1388 ق ــاه س دی م
مهندســان مشــاور ســتیران تنفیــذ و اجرایی شــد و تــا ســال 1390 ادامه 
یافــت؛ بــر ایــن اســاس و پــس از انجــام اقدامــات الزم بــرای انتخــاب 
ــارکتی از  ــاه 1389 مش ــرانجام در بهمن م ــرح، س ــاوران ط ــایر مش س
مشــاوران داخلــی و خارجــی شــامل متــرا، پژوهــش و سیســترا انجــام 
مطالعــات مرحلــه یــا فــاز اول خــط دو قطــار شــهری اصفهــان را آغــاز 

ــد. کردن
در ســال 1394 بــا تعییــن مســیر عبــور خــط دو قطــار شــهری اصفهان، 
مهندســان مشــاور زاینــد آب به عنــوان مدیــر طــرح مطالعــات مرحلــه 
دوم و برگــزاری مناقصــات بــرای قطعه ای از مســیر خــط دو از ایســتگاه 
ــه  ــدای ســال 1395 آغــاز ب ــدژ انتخــاب و از ابت ــا ایســتگاه کهن دارک ت

ــرد. کار ک
ــا  ــر ب ــان 24.75 کیلومت ــهری اصفه ــار ش ــط دو قط ــیر خ ــول مس ط
ــا  23 ایســتگاه اســت کــه در حــال حاضــر حدفاصــل ایســتگاه دارک ت
ایســتگاه کهنــدژ، 14.6 کیلومتــر بــا 16 ایســتگاه در حــال اجــرا اســت.
15 ایســتگاه ایــن خــط در حال ســاخت اســت کــه یــک ایســتگاه دیگر 
نیــز در چنــد مــاه آینــده بــه مرحلــه اجــرا خواهــد رســید؛ ایــن خــط یک 
ایســتگاه تبادلــی به عنــوان تنهــا ایســتگاه متصــل بــه خــط یــک قطــار 

ــز دارد. ــهری اصفهان را نی ش
خــط دو متــروی اصفهــان یــک محــل دپــو دارد کــه فاصلــه مســیر تــا 
دپــو 1.4 کیلومتر اســت و ایــن خــط دارای واگن درون شــهری ســنگین 
اســت کــه در حداکثــر ســرعت، بــه 80 کیلومتــر بــر ســاعت می رســد و 
ــر در  ــزار نف ــاعت اوج، 25-17 ه ــط در س ــن خ ــود ای ــی می ش پیش بین

ــد. ــا کن ــاعت را جابه ج س
ایــن خــط از شــمال شــرق اصفهــان از ایســتگاه دارک آغاز شــده اســت 
ــان  ــی، عم ــق اصفهان ــه، عاش ــرم زینبی ــتگاه های ح ــذر از ایس ــا گ و ب
ــظ،  ــی )ع(، حاف ــام عل ــینا، ام ــاهد، طوقچــی، ابن س ــه، ش ــامانی، الل س
آمــادگاه، امــام حســین )ع(، خلجــا، چهارســو، شــهید خــرازی، کهنــدژ، 
ــتگاه  ــه ایس ــمس ب ــن و ش ــور، ماربی ــان، پیام ن ــه، رهن ــاوان، صمدی ج

خمینی شــهر می رســد.
ــار  ــا اســتفاده از یــک دســتگاه حف ــی ب ــاری از جبهــه غرب ــات حف عملی
ــده  ــاز ش ــازی آغ ــهید حج ــتگاه ش ــر از ایس ــر 9.5 مت ــه قط ــزه ب مکانی
اســت؛ همچنیــن از جبهه شــمال شــرقی نیــز دو TBM در حــال فعالیت 
ــال  ــه در ح ــت ک ــرده اس ــه کار ک ــاز ب ــتگاه دارک آغ ــه از ایس ــت ک اس

ــت. ــت اس ــال فعالی ــزه در ح ــار مکانی ــتگاه های حف ــام دس ــر تم حاض
ــال  ــال اوره ــاهد در ح ــتگاه ش ــمالی در ایس ــه ش ــرقی جبه TBM ش
ــا پایــان بهمن مــاه ســال جــاری  اســت و دســتگاه حفــار شــرقی نیــز ت
بــه ایســتگاه شــاهد و TBM جبهــه غربــی بــه ایســتگاه خلجــا خواهــد 

ــید. رس
بــر اســاس اعــالم سیدمحســن واعظی فــر، مدیرعامــل ســازمان قطــار 
ــان، از نظــر  ــری اصفه ــان، در حــال حاضــر خــط دو مت شــهری اصفه

ســازه و ســیویل حــدود 39 درصــد پیشــرفت داشــته اســت.

۱۴ سال قبل بود که برای بهره برداری از سایر مسیرهای 
موجود در شبکه حمل ونقل ریلی کالن شهر اصفهان، 
مطالعات احداث خط دو متروی اصفهان آغاز شد؛ 
پس از انجام مطالعات مرحله اول و دوم، در سال ۱۳۹۵ 
عملیات اجرایی آن کلید خورد که این پروژه تاکنون به 

پیشرفت های قابل توجهی رسیده است.

آغاز تا انجام خط ۲ متروی اصفهان؛ از ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱؛

قصه مترو؛
داستانی جاری زیر پوست شهر

گزارش

ــه  ــد براینک ــا تاکی ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــکاری  ــا هم ــرژی ب ــت مصــرف ان مدیری
همگانــی میســر می شــود، گفــت: 
ــد  ــرژی بای ــرف ان ــت مص ــرای مدیری ب
ــرای  ــرد و ب ــورت بگی ــازی ص فرهنگ س
ــف خانگی،  اجــرای آن بخش هــای مختل
خدماتــی، ادارات و صنایــع بســیج شــوند.

ــتاد  ــت س ــوی، در نشس ــیدرضا مرتض س
ــوع  ــا موض ــتان ب ــران اس ــت بح مدیری
ــه در  ــرف گاز ک ــت مص ــی مدیری بررس
ــد  ــزود: بای ــد، اف ــزار ش ــتانداری برگ اس
مصوبــات هــر جلســه در نشســت بعــدی 
ــزارش و  ــه گ ــا ارائ ــر جلســه ب ــال و ه دنب
بررســی مصوبــات جلســات گذشــته آغاز 
ــورد نظــر برســیم. ــج م ــه نتای ــا ب شــود ت

وی بــا اشــاره بــه ضــرورت فرهنــگ 
ســازی در مدیریــت مصــرف انــرژی 
ــز اصفهــان  گفــت: صــدا و ســیمای مرک
ــتر  ــت بیش ــا جدی ــا ب ــته ام ــد گذش مانن
بایــد در ســاعات پربیننــده خــود با انتشــار 
ــه  ــر و جــذاب، مــردم را ب برنامه هــای مؤث
ــد. ــرژی دعــوت کن مدیریــت مصــرف ان

اســتاندار اصفهــان افــزود: شــورای اطالع 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــز بای رســانی اســتان نی
ورود کنــد تــا بــا همراهــی رســانه ها، 
مــردم مدیریــت مصــرف انــرژی را در 

ــد. ــرار دهن ــود ق ــت کار خ اولوی
ــرژی  ــرف ان ــت مص ــاره مدیری وی در ب
ــت: در  ــی گف ــارف خانگ ــش مص در بخ
ــا  ــت م ــی بدس ــش گزارش های ــن بخ ای
ــت آن  ــرای مدیری ــد ب ــه بای ــد ک می رس
تدابیــری اتخاذ کنیــم زیــرا معنایــی ندارد 
ــرما  ــا از س ــان م ــده ای از هموطن ــه ع ک
بلرزنــد و عــده ای دیگــر بــه مصــرف 

انــرژی بی توجهــی کننــد.
ــت  ــتای مدیری ــزود: در راس ــوی اف مرتض
مصــرف در بخــش خانگــی، افــرادی 
ــد  ــرف می کنن ــه مص ــرژی بی روی ــه ان ک
بایــد شناســایی و بصــورت قاطــع بــا آنهــا 

ــود. ــورد ش برخ
ــرژی در صنایع نیز  ــاره مصــرف ان وی در ب
ــه کاهش  اســتان گفــت: دعــوت صنایع ب
ــرژی ضروریســت  و مدیریــت مصــرف ان
ــی  ــریان های اصل ــه ش ــت ک ــا نیس و بن
صنعــت آســیب ببینــد از ایــن رو می طلبد 
ــته  ــکاری را داش ــت هم ــع نهای ــا صنای ت
باشــند تا بتوانیــم در ســطح ملــی از تأمین 

مصــرف انــرژی صنایــع دفــاع کنیــم.
اســتاندار اصفهــان از صنایــع خواســت تــا 
ــل را  ــن فص ــد ای ــر دارن ــد تعمی ــر قص اگ
ــرای عملیــات تعمیــرات خــود انتخــاب  ب
کننــد و از طرفــی صنایــع ُپرمصــرف 
برنامه ریــزی و چشــم انــداز کوتــاه و 
بلندمــدت خــود بــرای مدیریــت مصــرف 
را بــه مدیریــت بحــران اســتانداری ارائــه 
ــه ای  ــا برنام ــده ب ــال آین ــا در س ــد ت دهن
ــری  ــم گی ــاره آن تصمی ــخص در ب مش

ــود. ش
ــرد: در بخــش خدمات  وی خاطرنشــان ک
نیــز رســتوران ها، آموزشــگاه ها، تاالرهــا، 
ــورد  ــد م ــا بای ــر بخش ه ــا و دیگ هتل ه
ــری  ــد و گــزارش پیگی ــرار بگیرن رصــد ق
ــه  ــدی ارائ ــات بع ــن در جلس ــن اماک ای

ــود. ش
مرتضــوی در بــاره مدیریــت مصــرف 
ــت  ــت: مدیری ــز گف ــرژی در ادارات نی ان
ــود  ــاز ش ــه آغ ــر مجموع ــرف از مدی مص
تــا کارمنــدان نیــز بــه تابعیــت از او، 
ــت  ــرژی را در اولوی ــرف ان ــش مص کاه

مســوولیت های خــود قــرار دهنــد.
ــز  ــداران نی ــرد: فرمان ــان ک وی خاطرنش
جلســاتی را در شهرســتان ها داشــته باشند 
و از ظرفیــت مناطــق خــود بــرای پیگیری 
ــا بتوانیم  ــد ت مصوبات ســتاد اســتفاده کنن

کمتریــن مشــکالت را داشــته باشــیم.

مدیریت مصرف انرژی در گرو 
مشارکت همگانی است

استاندار اصفهان:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از آغاز خرید مرغ گوشتی مازاد توسط 
اتحادیه مرغداران استان اصفهان از جمعه گذشته )دوم دی ماه 1401( خبر داد.

»مهرداد مرادمند« افزود: در مرحله نخست 40 میلیارد تومان تسهیالت با سود 10 
درصد از محل اعتبارات بانک کشاورزی استان در اختیار اتحادیه مزبور برای اجرای 

طرح قرار گرفت.
وی بیان داشت: نخستین محموله گوشت مرغ به وزن 80 تن با نظارت ناظران شرکت 
پشتیبانی امور دام و اداره کل دامپزشکی استان در کشتارگاه »مانا مرغ« اصفهان تولید 

و به سردخانه مورد نظر منتقل شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: کشتارگاه های 
»اصفهان مرغ«، »زیبامرغ«، مانامرغ، »سپیدمرغ«، »سپاهان طیور«، »همامرغ«، 
»ماکیان مرغ« و »سمانه« برای کشتار و انجماد گوشت مرغ با بسته بندی ممهور به 
مهر اتحادیه مرغداران استان اصفهان در نظر گرفته شده و در مرحله نخست، یک هزار 
تن مرغ زنده گوشتی در محدوده وزنی مرغ سایز برای تولید گوشت مرغ منجمد در 
وزن الشه یک هزار و 200 تا یک هزار و 800 گرم توسط اتحادیه مرغداران اصفهان 
از بازار استان جذب می شود. شایان ذکراست این طرح تا متعادل شدن بازار مرغ ادامه 

خواهد داشت.

رییس جهاد کشاورزی اصفهان:

خرید مرغ مازاد 
توسط اتحادیه های 

استانی اصفهان 
آغاز شد



جهـــــــان

Isfahan News

 آزاده رحمانیــان   ایــران در روزهای اخیر 
آبستن تحوالت مختلفی بوده است. در این راستا، 
کشورمان پس از فوت »مهسا امینی« دختر جوان 
سقزی، شاهد وقوع برخی اعتراضات بوده است. 
مســاله ای که با واکنش گســترده جریان های 
سیاسی و رســانه ای غربی و مخالف با ایران نیز 
همراه شــده و در عین حال، دولت ها و رهبران 
غربی هم کارزار فراگیری را علیه تهران با هدف 

منزوی سازی کشورمان در پیش گرفته اند.
در کنار این ها، به تازگی شـاهد صـدور قطعنامه 
علیـه کشـورمان در آژانس بیـن المللـی انرژی 
اتمی، اخـراج ایـران از کمیسـیون حقـوق زنان 
سـازمان ملـل متحـد، و در عین حـال تحرکات 
گسـترده کشـورهای غربـی و متحـدان بیـن 
المللـی آن هـا جهـت تحمیل انـزوا به ایـران در 

حوزه هـای مختلـف نیـز بوده ایـم.
در ایـن چهارچـوب، تاثیرگـذاری تحـوالت 
مذکـور به طـور خـاص خـود را در قالـب برخی 
بازارهـای مالی ایـران نظیر بـازار طال و سـکه، 
ارز، مسـکن و امثالهـم نیـز نشـان داده و شـاهد 
افزایـش قیمـت و تـورم در آن هـا بوده ایـم. در 
این فضـا، برخی ناظـران و تحلیلگـران به طرح 
ایـن گـزاره می پردازند کـه در شـرایطی کنونی 
کشـورمان، بهتریـن گزینه بـرای ایـران جهت 
رهایـی از چالش هایـی کـه بـا آن هـا رو بـه رو 
اسـت، از سـرگیری مذاکـرات اتمـی بـا غرب و 
دسـتیابی به یـک توافـق بـا کشـورهای غربی 

مخصوصـًا آمریـکا اسـت.
مسـاله ای که بـه زعم ایـن ِقسـم از تحلیلگران 
نـد راه را بـرای تقویـت بنیان هـای  می توا
اقتصـادی ایـران )بواسـطه آزادسـازی برخـی 
منابـع مالی بلوکه شـده کشـورمان( همـوار کند 
و حامـل مزایـای و دسـتاوردهای قابـل توجهی 
بـرای ایران باشـد. بـا این حـال، اینطـور به نظر 

می رسـد که ایـن اسـتدالل، حداقل در شـرایط 
کنونی از سـه منظـر چنـدان واقع بینانه نیسـت.

• تعامـل از نظـر غربی هـا اهرم فشـار 
اسـت نـه مذاکره

اواًل، سـال ها تعامـل و مذاکـرات کشـورمان بـا 
دولت های غربـی در موضوعات مختلـف بویژه 
مسـاله هسـته ای کشـورمان نشـان داده کـه 
قدرت هـای مذکـور مسـاله مذاکـره با ایـران را 
نَه بـه مثابه ابـزاری جهـت حل مشـکالت خود 
با تهـران، بلکه به مثابـه اهرمی جهـت تضعیف 
و تضییـع منافـع ملـی ایـران ارزیابـی می کنند. 
حـال در شـرایط کنونـی کـه در بُعـد داخلـی ما 
شـاهد وقـوع اعتراضـات در ایـران هسـتیم، 
بدون تردید آن ها بـا مواضـع تهاجمی تری وارد 
هرگونـه تعامـل و مذاکـره دیپلماتیک بـا ایران 
خواهنـد شـد. موضوعـی که بـه هیچ عنـوان از 
همین ابتـدای کار افقی روشـن از تأمیـن منافع 
ملـی کشـورمان را در مذاکـره با غربی ها نشـان 

نمی دهـد.

• ایجـاد جـو علیـه ایـران به واسـطه 
رسـانه های  گسـترده  فعالیت هـای 

صهیونیسـتی و سـعودی
دوم اینکـه بایـد توجـه داشـت اساسـًا در 
شـرایط فعلـی، دولت هـای غربـی بـه واسـطه 
فعالیت هـای گسـترده رسـانه های متبـوع خود، 
از وضعیـت مسـاعدی جهـت تعامـل بـا ایـران 
برخـوردار نیسـتند. در واقـع، رسـانه های غربی 
و بـه طـور خـاص جریان هـای صهیونیسـتی و 
سـعودی، جـوی را علیـه ایـران در عرصـه بین 
المللـی ایجـاد کرده انـد کـه اکنـون کار کـردن 
بـا ایـران، بـه امـری پرهزینـه بـه ویـژه بـرای 

دولت هـای غربـی اسـت.

از ایـن رو، حتی اگـر ما در شـرایط فعلـی حاضر 
بـه مذاکـره باشـیم، شـرایط گفتگـو از جانـب 
طرف هـای غربـی فراهـم نیسـت و اگـر هـم 
باشـد، مبنـا و پایـه گفتگـو و تعامـل آن هـا بـا 
ایـران، از همـان ابتـدای کار برخـالف همیشـه 
و به نحـوی آشـکار، مغرضانه تـر و غیرسـازنده 

تـر خواهـد بود.

• هرگونـه توافـق بـا غـرب وضعیتـی 
بهتـر از نسـخه اولیـه توافـق برجـام 

نـدارد

در نهایـت بایـد گفـت کـه حتـی در صـورت 
دسـتیابی بـه یـک توافـق میـان ایـران و غرب 
بـا محوریـت معادلـه اتمی ایـران، تهـران تا حد 
زیادی باید ایده اجرا شـدن درسـِت آن از سـوی 
کشـورهای غربی را کنار بگـذارد. به یاد داشـته 
باشـیم که هرگونه توافـق ما با غرب در شـرایط 
کنونـی، وضعیتـی بهتـر از نسـخه اولیـه توافق 

برجـام را نخواهـد داشـت.
در آن فضـا )دوره پسـا انعقـاد توافـق برجـام در 
سـال 2015( که شـرایط برای توافق مسـاعدتر 
بود، غـرب بـا تمام تـوان بـه روح و متـن توافق 

خیانت کرد، حـال اکنون کـه افـراط گرایان چه 
در رژیم صهیونیسـتی و چه در آمریـکا، بار دیگر 
بـه کرسـی های مهـم قـدرت نزدیک شـده اند، 
طرح این ایده که توافقی سـازنده شـکل خواهد 
گرفت کـه پایـدار و مانـدگار نیز باشـد، بـه هیچ 
عنـوان منطقـی بـه نظـر نمی رسـد. از ایـن رو، 
اساسـًا اینکه گفته شـود مذاکـره ایـران با غرب 
و بـه طـور خـاص آمریـکا در شـرایط فعلـی 
می توانـد مشـکالت کشـور را حـل کنـد، بیش 
از حـد سـاده انگارانـه اسـت و نسـبِت چندانی با 

واقعیت هـای میدانـی نـدارد.

دو شنبه 5 دی 1401  | شمـاره 1233

معاون رئیس جمهور در امور مجلس از ارائه الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در اتحادیه 
بین المللی انرژی خورشیدی به مجلس شورای اسالمی خبر داد.

به گزارش ایرنا، سید محمد حسینی درباره ضرورت و اهمیت این الیحه گفت: به منظور گسترش 
حضور فعال و هدفمند جمهوری اسالمی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی و منطقه ای و بهره 
گیری از آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در 
راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و با توجه به اهمیت و لزوم توسعه و کاربرد 

منابع انرژی خورشیدی این الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهورخاطرنشان کرد: انرژی خورشیدی می تواند فرصت بی سابقه ای را برای 
کشورهای عضو فراهم کند تا رفاه، امنیت، انرژی و توسعه پایدار را برای مردم آن کشورها به ارمغان 

آورد.
حسینی افزود: این اتحادیه می تواند به عنوان اهرمی نیرومند در جهت کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت 
و تأمین انرژی خورشیدی قابل اتکا و مقرون به صرفه عمل کند که در دسترس همگان نیز قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای این اتحادیه به طور داوطلبانه اقداماتی را در جهت هماهنگ سازی بهتر 
و تجمیع تقاضا از جمله تأمین منابع مالی در حوزه خورشیدی، فناوری های خورشیدی، نوآوری ها، 

تحقیقات، توسعه و ظرفیت سازی به انجام می رسانند.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس تصریح کرد: دولت سیزدهم همسو با استراتژی های جهانی، 
هدف تأمین برق از منابع تجدیدپذیر را که بخش عمده آن انرژی خورشیدی است در دستور کار خود 

قرار داده است.
حسینی افزود: در این راستا پیوستن ایران به اتحادیه یاد شده با هدف تشریک مساعی کشورها به منظور 
تسهیل استفاده از انرژی خورشیدی و کاهش هزینه های مالی و فناوری های مرتبط تشکیل شده است 

که می تواند زمینه ساز تحقق اهداف و فواید یاد شده باشد.

ارائه الیحه عضویت 
ایران در اتحادیه 
جهانی انرژی 
خورشیدی به مجلس

معاون رئیس جمهور در امور مجلس خبر 
داد:

2. وقتی نرخ بهره حقیقی منفی است و دورنمای اقتصاد سبب شده است تا انتظارات تورمی 
فعاالن اقتصادی باال باشد، تقاضای منطقی زیادی برای اعتبارات بانکی وجود دارد. طبق 
آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه 1۴01 حدود ۴۸ درصد و نرخ بهره بین بانکی 
به عنوان نرخ مبنا حدود 21 درصد بوده است؛ این یعنی نرخ بهره حقیقی محقق شده منفی 
2۷ درصد است. به نفع تولیدکنندگان و خانوارهاست که خریدهای خود به ویژه خرید دارایی   ها 
و کاالهای بادوام را با وام گرفتن سریع تر انجام دهند. عالوه بر این، نرخ رشد قیمت دارایی   ها از 
ارز تا مسکن و طال در دوماه اخیر و حتی بورس در هفته اخیر باالتر از نرخ تورم بوده، بنابراین 
تقاضا را برای وام به منظور پوشش ریسک افزایش داده است. البته بی   ثباتی اقتصادی و مالی، 
موجب داغ شدن مجدد پول شده و سرعت انتقال وجوه بین بازارهای مختلف را افزایش داده 

و خود منشأ بی   ثباتی بیشتر است.
۳. شبه   پول )سپرده   های مدت   دار( در تامین مالی مولد بیشتر نقش دارد تا پول )سپرده   های 
دیداری(. برنامه   های دولت و بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در ماه   های اخیر براساس 
این ادعای غلط که بانک ها منشأ خلق نقدینگی هستند، چنین بوده که به شکل   های مختلف 
وام   دهی بانک ها را محدود کرده   اند. از ابتدای سال 1۴01 تا پایان مهرماه، سپرده   های دیداری 
۳1 درصد و شبه پول فقط 1۴ درصد رشد داشته است. به همین دلیل سهم پول از نقدینگی 
2 درصد افزایش و شبه پول 2 درصد کاهش داشته و نسبت شبه پول به پول طی یک سال 
اخیر از 1/ ۴برابر به ۴/ ۳برابر کاهش یافته است. متاسفانه برداشت غلطی از ماهیت بازیگران 
رشد نقدینگی در دولت وجود دارد و براساس بزرگ تر بودن رقم شبه پول فکر می کنند این 
بانک ها هستند که با سپرده   گیری و وام   دهی در رشد نقدینگی نقش مهمی دارند، در حالی که 
رشد پایه پولی )پول پرقدرت( توسط بانک مرکزی مهم ترین عامل رشد نقدینگی است که 
در یک سال اخیر تا پایان مهرماه ۳۴ درصد رشد داشته است. محدود کردن فرآیندهای اصلی 

بانکداری فقط جیره   بندی اعتبارات به نفع رانتجویان را بیشتر می کند.
۴. نکته مهم دیگر، فشار استقراض بخش دولتی بر نظام بانکی است. فروش اوراق قرضه 
دولتی در بورس و اجرای عملیات بازار باز مسیر مناسبی برای جلوگیری از تاثیرات تورمی 
کسری بودجه دولت است. اما در ماه   های اخیر به گونه   ای اجرا شده که بر منابع بانک ها 
فشار وارد کرده است. انتشار حدود 105همت و فروش ۸0همت از ابتدای سال تا پایان 
آبان ماه طبق گزارش سازمان بورس و خزانه که ارزش مانده این اوراق دولتی را در بورس 
به ۴۳۷همت رسانده است از حجم انبوه این اوراق حکایت دارد که منابع در دسترس بخش 
غیردولتی را محدود می کند. البته گزارش مدیریت بدهی   های عمومی خرانه نشان می دهد 
که در پایان خرداد 1۴01 بدهی   های دولت به رقم 1۳۷۶همت و بدهی   های شرکت های 
دولتی به رقم 1۴51همت رسیده است؛ یعنی جمع بدهی   های دولت 2۸2۷همت شده که 
حدود ۴0 درصد تولید ناخالص داخلی است. هرچند همه این بدهی   ها به بانک ها نیست اما 

اثرات خود را بر اعتبارات بانکی دارد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

سرمقاله

رد یک نظریه خوش بینانه... ادامه از صفحه 1
مذاکره با آمریکا و غرب راهگشای مشکالت ایران است؟



 مهرداد صدری  مدیر حسابرسـی داخلی هلدینگ 
پتروپاالیـش اصفهان گفت: پیاده سـازی حسابرسـی 
بـه هنـگام منجـر بـه تسـریع در رونـد بهره بـرداری 

پروژه هـا در هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهان شـد.
سـید علـی اکبـر عابـدی مدیـر حسابرسـی داخلـی 
هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهـان با اشـاره بـه اجرای 
طرح حسابرسـی به هنـگام در هلدینـگ پتروپاالیش 
اصفهـان اظهـار داشـت: پیـاده سـازی ایـن نـوع 
حسابرسـی تاثیـرات جانبی مثبتـی که ایـن راهکار در 
طول یک سـال اخیر در مجموعه داشـته و باعث شده 
تا به صـورت داوطلبانـه از حضـور حسابرسـی داخلی 
در فرآیندهای مختلـف تصمیم گیـری هلدینگ بهره 

مند شـوند.
وی با بیـان اینکـه حسابرسـی داخلی رکنـی نظارتی 
در شـرکت ها بـه شـمار مـی رود، تصریـح کـرد: بـر 
همیـن مبنـا سـه نـوع حسابرسـی مالـی، رعایـت و 
عملیاتـی انجـام می شـود کـه حسابرسـی مالـی بـر 
صحـت صورت هـای مالـی شـرکت ها بـر مبنـای 
اسـتانداردهای حسـابداری نظـارت دارد. در حـوزه 
رعایـت هـم رعایـت دسـتورالعمل ها، آئیـن نامه هـا 
و قوانیـن مورد بررسـی قـرار می گیرد؛ در حسابرسـی 
عملیاتی هـم اثربخشـی و کارایی عملکـرد واحدهای 

مختلـف شـرکت را مـورد سـنجش قـرار می دهـد.
مدیـر حسابرسـی داخلـی هلدینـگ پتروپاالیـش 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه در گذشـته نگـرش بـه 
حسابرسـی داخلـی بـر مبنـای کشـف جـرم و هـدف 
ایـن بخـش هـم همیـن بـوده اسـت، اضافه کـرد: بر 
همیـن اسـاس برنامـه ای کـه از سـوی حسابرسـی 
داخلی تدوین می شـد، براسـاس کشـف تخلف بعد از 
وقوع بود امـا در حال حاضـر در شـرکت پاالیش نفت 
اصفهـان، فرهنـگ سـازی در ایـن زمینـه به سـمت 
آخریـن متـد حسابرسـی یعنـی خدمـات اطمینـان 

بخشـی و مشـاوره پیـش رفتـه اسـت.
وی ادامـه داد: حسابرسـی داخلی در سـه حـوزه مالی، 
رعایت و عملیاتـی به مدیریت شـرکت ایـن اطمینان 
را می دهـد که آئیـن نامه هـا رعایـت می شـود. از این 

جنبـه با عنـوان “حسابرسـی به هنـگام” یاد می شـود 
بدیـن معنا کـه به جـای کشـف تخلـف بعـد از وقوع، 
حسابرسـی بـه هنـگام در کنـار واحدهـای مختلـف 

اجرایـی قـرار می گیرد.
عابـدی در خصـوص تأثیـر حسابرسـی به هنـگام بر 
رونـد اجـرای پروژه هـای پاالیشـگاه اصفهـان نیـز 
گفـت: بـا اسـتقرار ایـن نـوع حسابرسـی، بخش های 
بـا ریسـک بیشـتر در شـرکت مـورد شناسـایی قـرار 
می گیـرد و مشـاوره الزم بـه ایـن بخش هـا ارائـه 
می شـود؛ بـه عنـوان نمونه هـم اکنـون ما بـه عنوان 
عضـو ناظـر در کمیتـه راهبـری و کنتـرل پروژه هـا 
حضـور فعـال داریـم و بـا توجـه بـه نقدینگی بسـیار 
بـاالی پروژه های شـرکت، نقش نظارتی حسابرسـی 
داخلـی می تواند بـه کاهش ریسـک ها در ایـن زمینه 

کمـک کنـد.

وی افـزود: بـا توجه بـه اینکـه ریسـک ذاتـی یکی از 
انـواع ریسـک ها و باالتریـن ریسـک ذاتـی متعلـق 
بـه پـول نقـد اسـت، در پروژه هـای شـرکت کـه بـا 
نقدینگـی بـاال مواجـه هسـتیم، حضـور مـا در کمیته 
راهبـری و کنتـرل پروژه هـا می توانـد بـه افزایـش 
تأثیـر در زمان درسـت، کمـک کنـد. از طـرف دیگر، 
حضـور حسابرسـی داخلـی در کمیسـیون معامـات 
شـرکت یک گام مهمتـر در افزایش انضبـاط مالی به 
شـمار مـی رود؛ از آنجائیکه معامات شـرکت به سـه 
دسـته، خرد، متوسـط و عمده تقسیم می شـود، که در 
کمیسـیون های متوسـط تمام صورت جلسـات پیش 
از برگـزاری جلسـه بـرای حسابرسـی داخلی ارسـال 

می شـود تـا مـورد بررسـی قـرار گیرد.
مدیـر حسابرسـی داخلـی هلدینـگ پتروپاالیـش 
اصفهـان تصریـح کـرد: در کمیسـیون معامـات 

عمده کـه بنـده بـه عنـوان مدیـر حسابرسـی داخلی 
در جلسـات حضـور دارم، معامـات با نرخ هـای قابل 
توجه و بـاال مورد بررسـی قـرار می گیـرد کـه در این 
کمیتـه هـم نظـرات از دیـدگاه حسابرسـی مطـرح و 

مـورد مداقـه قـرار می گیـرد.
وی در خصـوص نقـش حسابرسـی بـه هنـگام 
در تسـریع رونـد اجـرای پروژه هـا و ایفـای نقـش 
کاتالیـزوری آن در ایـن عرصـه نیـز افـزود: یکـی از 
اقدامـات بسـیار بزرگـی کـه در شـرکت پاالیـش 
نفـت اصفهـان در اجـرای پروژه هـا رخ داده اسـت، 
این اسـت که راه انـدازی واحـد DHD که بـه عنوان 
یـک واحـد جدید تأسـیس شـده اسـت اگر قـرار بود 
بـا همـان روش قبلی بـه مرحله اجرا برسـد، تا سـال 
۱۴۰۲ بـه طـول می انجامیـد؛ با یـک اقـدام جهادی 
در شـرکت بهره بـرداری طـرح به شـهریور امسـال 

رسـید. در توضیح نقش حسابرسـی داخلی به هنگام 
در این اتفـاق باید بگویم کـه در آئین نامـه معامات 
شـرایط فوری وجود دارد بـدان معنا که اگـر خریدی 
در زمـان خـود صـورت نگیـرد، جـزو خریدهـای 
LONG LEAD قـرار می گیـرد و پـروژه بـا تأخیـر 
در اجـرا روبـرو می شـود؛ بـا اجـرای حسابرسـی بـه 
هنـگام، پـروژه جداسـازی گوگـرد از گازوئیـل برای 
تولیـد گازوئیل یـورو، در بـازه زمانـی کوتاه تر محقق 
و طبیعتـًا نتایـج محیط زیسـتی و اقتصـادی فراوانی 

بـه دنبال داشـت.
عابـدی تصریـح کرد: بـرای ایفـای نقش حسابرسـی 
داخلـی در چنین فرآیندهایـی، راهکارهـای قانونی در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت، یکـی دیگـر از اقدامـات در 
ایـن خصـوص، اولویت بنـدی حضـور ما در جلسـات 
براسـاس نیـاز بـه اجـرای یـک پـروژه فوری اسـت. 
با توجه بـه افزایـش سـرعت در اجـرای امور، نیـاز به 
کنتـرل هـم بیشـتر شـده اسـت، کهم یتـوان اشـاره 
کـرد، حضور یـک نفـر از حسابرسـی داخلـی در زمان 
بـاز کـردن پاکت هـا بـرای خریـد از دیگـر تاثیـرات 

حسابرسـی بـه هنـگام بوده اسـت.
وی در خصـوص چشـم انـداز تکمیلی حسابرسـی به 
هنگام گفـت: در ایـن راسـتا، یکـی دیگـر از اقدامات 
 ERP قابل توجـه در شـرکت، پیاده سـازی نرم افـزار
بـرای اسـتقرار حسابرسـی آنایـن اسـت؛ ایـن نـوع 
حسابرسـی مبتنی بر فنـاوری اطاعـات و دیتا محور 
اسـت که در این روش با تعریف سـقف بـرای ارقام در 

خریدهـا، سیسـتم به مـا هشـدار می دهد.
مدیـر حسابرسـی داخلـی هلدینـگ پتروپاالیـش 
اصفهان با اشـاره به تأمین نیروی انسـانی بـرای پیاده 
سـازی حسابرسـی به هنگام نیز افـزود: قبـل از پیاده 
سـازی حسابرسـی به هنگام، تعداد پرسـنل این حوزه 
۴ نفر بـود کـه دو نفـر هم بـه دلیـل ضـرورت اجرای 
پروژه هـا در بخـش مالـی فعالیت داشـتند، بـه همین 
علـت، در آزمونـی کـه از سـوی دانشـگاه اصفهـان 
برگزار شـد، نفـرات برتر بـه این حـوزه افزوده شـدند 

تـا دامنـه رسـیدگی مـا هم گسـترده تر شـود.
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معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم از ایجاد اندیشکده بانوان و تحکیم خانواده اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

به عنوان هفدهمین اندیشکده تشکیل شده در این وزارتخانه خبر داد. دکتر علی 
خیرالدین در اولین جلسه اندیشکده بانوان و تحکیم خانواده که در دفتر معاونت 
فناوری و نوآوری وزارت علوم برگزار شد، با تاکید بر ضرورت بازنگری برخی 
از آیین نامه ها و قوانین برای پاسخگویی به نیازهای جامعه علمی کشور، گفت: 
به منظور بهره گیری از نظرات و ایده های خبرگان و صاحب نظران در راستای 
تحقق اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکنون ۱۷ اندیشکده تشکیل 
شده است. وی افزود: مسائل هر حوزه در این اندیشکده ها ضمن شناسایی و 
اولویت بندی، مورد بررسی تخصصی قرار می گیرند و در همین راستا تاکنون 
بیش از ۱۰۰ جلسه تخصصی و ۱۵۰ جلسه کارگروه های فرعی ذیل این 

اندیشکده های تخصصی بر اساس محورهای موضوعی و چالش های پیش 
رو و احصا شده، تشکیل شده است. معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با اشاره 
به اینکه با تشکیل اولین جلسه اندیشکده بانوان و تحکیم خانواده، هفدهمین 
اندیشکده وزارت علوم رسماً شروع به کار کرد، افزود: عاوه بر این اندیشکده ها، 
کمیته راهبری زیرنظر وزیر علوم وجود دارد که مسئولیت تعیین خط مشی و 
چگونگی انجام وظایف اندیشکده ها را برعهده دارد. خیرالدین با بیان اینکه 
محدودیتی برای حضور افراد در اندیشکده ها وجود ندارد، گفت: تاکنون ۳۷۰ 
عضو هیات علمی نخبه و صاحب نظر برای حضور در اندیشکده ها بر اساس 
معیار و شاخصه های موردنظر و همچنین تأیید احراز شرایط توسط رییس و 

دبیر اندیشکده انتخاب شدند.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم خبر داد:

ایجاد اندیشکده »بانوان و تحکیم خانواده« در وزارت علوم

هنـر درمانـی پدیـده تـازه ای 
نیسـت امـا کارکـرد آن چنـدان 
بـرای مسـئوالن، خانواده هـا و 
افـراد تعریف نشـده اسـت. دکتر 
آزاده سـهرابی، روان درمانگـر 
بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه 
هنـر درمانـی بـرای ۳ رده سـنی 
کـودک، نوجـوان و بزرگسـال 
کارکـرد دارد. او کارکـرد هنـر 
درمانی بـرای نوجوانان را بسـیار 

مهـم دانسـت.
هنردرمانـی بـرای نوجوانـان بـه 
گفتـه سـهرابی شـکل دیگـری 
دارد: »عمومـًا هنرهایـی کاربـرد 
دارد کـه قـدرت بیانگـری دارد. 
چـرا کـه نوجـوان در این سـن با 
مسـئله هویـت، اعتماد بـه نفس 
و عزت نفـس درگیـر هسـتند. 
در ایـن رده سـنی تئاتردرمانـی 
کارکـرد بیشـتری پیـدا می کنـد، 
چـرا کـه نوجـوان احتیـاج دارد 
خودش را بیـان کند. نوجـوان به 
آگاهـی رسـیده اسـت و می تواند 
در قصـه خـودش را روایـت کند. 
بـه همیـن دلیـل تئاتـر درمانـی 
بـرای نوجوانانـی کارکـرد دارد 
که در جمـع نمی تواند خودشـان 
را بیـان کننـد و درگیـر اعتمـاد 
به نفـس، عـزت نفـس و هویـت 
هسـتند. تئاتـر می توانـد بـه ابزار 

وجـود نوجـوان کمـک کنـد.«
او هنردرمانـی را بـا توجـه بـه 
شـرایط امروز بسـیار بـرای همه 
نـان ضـروری  خصوصـًا نوجوا
ضـرورت  بـه  »بایـد  نـد:  خوا
هنردرمانـی و کاربـرد آن پی برد 
و بـه آن سـطحی نـگاه نکـرد. 
نوجوانـان امـروز درگیـر فضـای 
مجـازی هسـتند. خیلـی از دهـه 
هشـتادی ها و نوجوانـان امـروز 
در معـرض انیمه هـا هسـتند و در 
نتیجه جـذب سـاخت انیمیشـن 
می شـوند و دوسـت دارنـد کـه 
در بزرگسـالی در ایـن صنعـت 
فعالیـت کند. چـه چیـزی در این 
هنر دیـده اسـت؟ بایـد گفت که 
فعالیـت خاقانـه در آن را دیـده 
اسـت. در حالیکـه مـا اصـًا بـه 
ایـن نکتـه توجـه نمی کنیـم. 
یـا حتـی توجـه نمی کنیـم کـه 
نوجوانـان چـرا جـذب برخـی از 
چـرا  می شـوند.  موسـیقی ها 
موسـیقی کره ای، هیپ هـاپ در 
بیـن نوجوانـان مـا رشـد کـرده 
اسـت؟ دلیل آن برون ریـزی این 
نوع از موسـیقی اسـت. موسیقی 
کـه شـلوغ اسـت و مشـابه ذهن 
نوجوان اسـت. پر از هیجـان و پر 
از میـل ابرازگـری اسـت. زمانی 
که مـا خودمـان ایـن ابـزار را در 
اختیار نوجـوان بگذاریم تـا بتواند 
هیجانات سـرکوب شـده، خشـم 
درون خانواده، خشـم از همسن و 

سـاالن رابـروز بدهـد.«
گفـت:  ادامـه  در  سـهرابی 
»بایـد بدانیـم کـه خشـم بـرای 
نوجوانـان اسـت و ویژگـی دهـه 
هشتادی هاسـت. زمانـی کـه ما 
بـه او ابـزار بدهیـم و بگویـم در 
این فرآیند خشـمت را تخیله کن 
و به یـک مهارت مثبـت تبدیلش 
کن، او خیلی چیزهـا را یاد خواهد 
گرفـت. اواًل از شـر هیجان هـای 
سرکوب شـده آزاد می شـود، ثانیًا 
به او یـک مهـارت یـاد می دهید 
کـه بتوانـد هیجان هایـش را بـه 

یـک کار مثبـت تبدیـل کنـد.«

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

هنر درمانی ساده ترین 
پیشنهاد برای آرامش 

جامعه

یک روان درمانگر مطرح کرد: 

با اجرای حسابرسی به موقع هلدینگ پتروپاالیش اصفهان محقق شد؛

کاهش زمان بهره برداری از پروژه ها

 آزاده سـلیمان نـژاد   درحالی کـه کارشناسـان 
و اهالـی فـن، مرمـت گنبـد مسـجد جامـع عباسـی را 
بعـد از ۱۲ سـال انتظـار تأیید نکردنـد و اذعان داشـتند 
ایـن کار موجـب از بین رفتن اصالت گنبد شـده اسـت، 
مدیـرکل میـراث فرهنگـی اصفهـان دراین بـاره گفته 
مرمت مخصوصـًا در این فضا کار خیلی سـختی اسـت 
و اگر کسـی بخواهد مرمـت گـر را زیر سـؤال ببرد من 

قبـول نمی کنـم.
مسـجد امام اصفهـان مهم تریـن مسـجد تاریخی این 
شـهر در جنوب میدان نقش جهان اسـت که بـه همراه 
مجمـوع آثـار تاریخـی ایـن میـدان در فهرسـت آثـار 
میـراث فرهنگـی جهانی قـرار دارد. این بنا شـاهکاری 
جاویـدان از معمـاری، کاشـی کاری و نجـاری در قرن 
یازدهم هجـری اسـت کـه در طـول تاریـخ بانام های 
مسـجد شـاه، مسـجد جامع عباسـی، مسـجد مهدیه، 
مسـجد المهدی و مسجد سـلطانی نامیده شـده است.

بنـا برنوشـته های تاریخـی زمانـی کـه کار سـاخت 
مسـجد جامع عباسـی شـروع شـد، سـفرنامه نویسان 

خارجـی در نوشته هایشـان از آن یادکرده انـد.
»پیتـرو دالوالـه«، جهانگـرد ایتالیایـی، در سـفرش 
بـه اصفهـان در سـال ۱۶۱۷ میـادی به سـاخت این 
مسـجد اشـاره می کنـد و می گویـد: در جنـوب میدان، 
مسـجدی بسـیار زیبا و باشـکوه در دست سـاخت است 
کـه گنبـدی بسـیار بلنـد دارد، همـه اش پرنقـش و بـا 
بهتریـن کاشـی کاری ها تزیین شـده اسـت، تاکنـون 
شـبیه آن ها در سراسـر مشـرق زمین دیده نشده است.

• داستان مرمت از اولین بار تاکنون
سـال ۱۳۲۸ در زمـان پهلـوی اول نسـبت بـه مرمـت 
کاشـی های ایـن بنـا اقـدام شـد، دوازده سـال پیـش 
هـم یعنـی سـال ۱۳۹۰ پـس از تبله کـردن کاشـی ها 
مرمـت گنبـد مسـجد جامـع عباسـی توسـط اسـتاد 
مهدی پاکـدل آغاز شـد. آن زمـان موج تبلیـغ در مورد 
مرمـت ایـن مـکان در سـطح جامعـه به گونـه ای بـود 
کـه قـرار بـود متصدیـان بـرای مرمـت مسـجدی که 
۴۰۰ سـال پیش سـاخته شـده بـود جشـن بگیرنـد. اما 
باز شـدن داربسـت های مرمت در تیرمـاه ۱۴۰۱، همه 
دغدغه میراث فرهنگـی و جهانی را در شـوک مبهوت 
فروبـرد، انتشـار اولیـن تصویـر از گنبـد مسـجد جامع 
عباسـی اصفهـان ناباورانـه حاکـی از اتفاقـی بـد برای 

گنبـد بـود، اواخـر تیرمـاه ایرنـا اعـام کـرد: از دسـت 
رفتـن شـکل مـوزون گنبـدی کـه به تازگـی چهـره از 
پـس داربسـت های ۱۲ سـاله بیـرون کشـیده و قوس 
ناهمگونـی را پدیـد آورده موجـب تعجب کارشناسـان 
مرمت شـده اسـت. آن هـا می گوینـد، مرمتـی در کار 
نبوده و اصالـت گنبد ازدسـت رفته و آنچه اتفـاق افتاده 

نوسـازی بوده اسـت.
خبرگزاری ایسـنا نیز آن زمان در گزارشـی نوشـت که 
سـعید قاسـمی نـژاد دانش آموختـه کارشناسـی ارشـد 
معمـاری بعـد از دیـدن تغییـر در قـوس گنبد مسـجد 
جامـع عباسـی و از بیـن رفتـن تحـدب بخشـی از آن 
درنتیجـه مرمـت اخیـر، از تغییـر شـکل بزرگ تریـن 

گنبد معـرق جهـان خبـرداد.
کمـی بعـد هنرمنـد دات کام دراین بـاره نوشـت: 
عکس هـای مشـابه دیگـری به سـرعت در صفحـات 
اینسـتاگرامی و رسـانه های خبری دست به دسـت شـد 
و به عنوان سـندی عریان بـر محکومیـت و بی کفایتی 
برخـی مسـئوالن مبنـای قضاوت های درسـت و غلط 

قـرار گرفت.
بااین وجـود مهـدی پاکـدل کـه بـه همـراه پسـرش 
مسـئول انجـام ایـن پـروژه بودنـد، گفتـه ایـن مرمت 
اصولی بـوده و آمـاده توضیـح دراین باره هسـتیم. البته 
وی درجایـی دیگـر نیـز اعـام کـرده بـود، علـت این 
موضوع وقـت کم و عدم وجـود هزینـه و فرصت کافی 

بـرای مرمـت بوده اسـت.
آنچـه تـا همین جـا به عنـوان یک سـؤال مطرح اسـت 
این که چطـور ممکن اسـت بـرای مرمـِت عظیم ترین 
»گنبد دوپوسـته گسسـته نار« در جهان و ثبت شـده در 
فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو، کـه چشـم وچراغ 
میـدان نقش جهان اسـت، ۱۲ سـال زمان صرف شـود 
اما مرمتگـر از وقت کـم، درآمـد پایین و هزینـه باالی 
سـاخت شـابلون به عنوان مانعـی برای مرمـت صحیح 

بنا شـکایت داشـته باشد؟
 حسـن صـدر ارحامـی کاشـی کار و نقش بنـد آثـار 
تاریخـی دراین بـاره می گویـد: اگـر بودجـه به درسـتی 
و به حـد کفایـت بـرای تحقیـق، مطالعـه و دعـوت از 
متخصصـان و ناظـران فنـی صرف شـود و نیز کاشـی 
مرغـوب و آزمـوده، مللـت و گـچ با خلـوص بـاال، ابزار 
و وسـایل درجه یـک در اختیـار مرمـت کاران قـرار 

گیـرد، ایـن کار نهایتـًا بایسـتی در مـدت یـک و نیـم 
الـی دو سـال بـدون ایـراد و اشـکال بـه پایان برسـد، 

به طوری کـه الاقـل تـا ۴۰ سـال دوام آورد.
و  مرمـت  پیشکسـوت  یـک  منشـئی  محمـود 
استحکام بخشـی بناهـای تاریخـی نیـز دراین بـاره 
معتقد اسـت، بزرگ ترین مشـکل این اسـت کـه برای 
انتخـاب پیمانـکار مرمـت یک بنـای تاریخـی، مزایده 
برگزار می شـود و اسـتعام می گیرنـد و هرکس قیمت 
کمتری پیشـنهاد کنـد را بـرای مرمـت آن بنـا معرفی 
می کننـد، اما امیرحسـین دهباشـی معمـار حفاظت گر 
نیـز در گفت وگـو بـا ایرنـا یـک پرسـش تأمل برانگیـز 
مطرح کـرده و گفته ایـن میـزان خطا در مرمـت بنایی 
چـون گنبـد مسـجد جامـع را می تـوان چشم پوشـی 
کـرد؟ دهباشـی همچنیـن گفتـه خطاهـای جـدی و 
کیفیـت نـازل در اجـرا هویـت تاریخـی گنبـد و نمـود 
بصری و دیداری آن را تحت الشـعاع قـرار داده که خود 
به تنهایـی می توانـد عاملـی بـر قرارگیـری نـام میدان 

نقش جهان در فهرسـت میراث درخطر یونسـکو باشد. 
بااین حـال مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اصفهـان دراین بـاره نظر دیگـری دارد،

 علیرضا ایـزدی، در گفت وگو باخبر آنایـن درباره این 
شـکل مرمت گنبد مسـجد امام گفته، پیـش از انقاب 
نیـز مجبـور شـدند کاشـی ها را تغییـر دهنـد، باالخره 
عمـر آن کاشـی ها تمام شـده بـود. امـا در دهـه پایانی 
۱۳۸۰ تصمیـم بـه مرمـت کلـی کاشـی ها می گیرند و 
کار دوباره شـروع می شـود. وی کـه به خیـال خودش 
در مـورد خـروج ایـن بنـا از لیسـت آثـار یونسـکو نیـز 
خیـال دغدغـه را راحـت کـرده گفتـه: ایـن فقـط یک 
بحـث پیچ وتـاب در قسـمت فوقانـی گنبـد اسـت و 
سـازمان یونسـکو بـا یـک اعوجـاج در مرمت اثـری را 

حـذف نمی کنـد.
اما مهـدی طغیانی، نماینـده مردم اصفهـان در مجلس 
شـورای اسـامی آذرمـاه بـا انتشـار متنـی در صفحه 
اینسـتاگرام خـود نوشـته: طـرح مطالعاتـی صحیحـی 

بـرای مرمـت انجام نشـده و درواقـع سـلیقه فـردی یا 
گروهی در ایـن امـر دخیل بـوده، در خصـوص اجرای 
طرح نیـز متأسـفانه نظـارت مناسـبی صـورت نگرفته 

اسـت.
بایـد گفـت به رغـم اطمینـان دادن مدیـرکل میـراث 
فرهنگـی اصفهـان مبنـی بـر عـدم خـروج این بنـا از 
لیسـت آثـار فرهنگی یونسـکو حـال باید نگـران بود و 
دید بـا توجه به ایـن تغییرهـای ناکارآمـد، غیرحرفه ای 
و سـلیقه ای در مرمـت، آیا این شـاهکار عظیـم جهان 
اسـام از لیسـت میـراث فرهنگـی یونسـکو حـذف 

خواهـد شـد؟
یک سـؤال دیگـر؛ در مملکتی کـه متخصـص مرمت 
آثار باسـتانی کم نیسـت چـرا بعد از گذشـت ۱۲ سـال 
از مرمـت گنبد مسـجدی کـه شـهره جهانـی دارد باید 
اوضاعـش این گونـه باشـد، و اصـًا چـرا بایـد کار بـه 
دسـت نابلـد بیفتد تـا بهانـه ناکافی بـودن امکانـات را 

وسـط بکشد.

به مرمت مسجد تاریخی اصفهان چه گذشت

داستان دردناک مرمت 
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