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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
همگام بــا جهانی شــدن و با رشــد 
فنآوری اطالعات و توسعه شبکه های 
ارتباطی، شــهرها درفضایی متشکل 
ازجریانها بــه بازیگــران اصلی حوزه 
ارتباط واقتصاد جهانی تبدیل شده اند. 
تمرکز و همگرایی حوزه های مختلف 
درشهرها نشان دهنده حرکت سریع 
جهان به سمت شهری شدن و توسعه 
هرچه بیشتر کالنشهرها و تبدیل آنها 
به شهرهای جهانی و در نهایت جهان 
شهرها است. دراین فضا، شهرها باارتقاء 
جایگاه اقتصادی، سیاسی، فن آوری، 
فرهنگی و زیرساختی خود ازتوان، نفوذ 
واعتبار کافی برای اجرای فعالیت های 
دیپلماتیــک برخوردارمی شــوند و 
درراستای فعالیت های خود شکل نوینی 
از دیپلماسی را نمایان می سازند که از آن 
با عنوان دیپلماسی شهری یاد می شود.

به همین دلیل در جهــان امروز الزم 
است به شیوه اســنادی و در چارچوب 
بحث دیپلماسی شهری، نقش و کارکرد 
شــهرها را به عنوان بازیگــران جدید 
روابط بین الملل مورد بررسی و تجزیه 
و تحلیل قرار داد. یافته های پژوهش ها 
نشان می دهد که شهرها با ایفای نقش 
فراملی خــود درزمینه هــای امنیت، 
توسعه، اقتصاد، فرهنگ، شبکه سازی، 
و حضوردرســازمانهای بین المللی به 
بازیگرانی فعال در عرصــه روابط بین 

الملل تبدیل شده اند.
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یلدا توکلی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

اخبار اصفهان:   شهردار 
نجف آبــاد گفت: پروژه 
فرهنگی، مشــارکتی 
خانه کتــاب به عنوان 
اولین پروژه شهرداری 
نجف آبــاد بــا شــعار 

»جریان خدمت« افتتاح شد.
عبدالرســول امامی با اشــاره به انتخاب شعار 
شــهرداری نجف آباد در ایــن دوره از مدیریت 
شهری، اظهار کرد: بســته خدمات شهرداری 
نجف آباد در ایــن دوره برای ارائــه خدمات به 
شهروندان با شعار »جریان خدمت« تدوین شده 
است.شهردار نجف آباد اضافه کرد: فعالیت های 
عمرانی، شهرسازی، خدمات شهری و فرهنگی 
شهرداری نجف آباد با استفاده از شعار »جریان 
خدمت« برنامه ریزی و سیاســتگذاری خواهد 

شد.
امامی تصریح کرد: هدف از انتخاب این شعار، 
یکپارچه ســازی همه فعالیت هــای جهادی 

شهرداری نجف آباد به منزله یک جریان و یک 
حرکت منظم و هماهنگ در خدمت رسانی به 

شهروندان است.
وی ادامه داد: اطالع رســانی در زمینه اقدامات 
شــهرداری نجف آباد از این پس بــا کلیدواژه 
»جریان خدمت« انجام خواهد شــد تا بتوان 
برای شهر نجف آباد نیز از این کلید واژه به برندی 

دائمی رسید.
امامی پروژه فرهنگی، مشارکتی خانه کتاب را 
نخستین پروژه با شعار »جریان خدمت« دانست 
و افزود: برای این امر ســعی داریــم با اقدامات 
زیرساختی که در دســتورکار داریم نجف آباد 
را به عنوان پایتخت کتاب کشور معرفی کنیم. 
شهردار نجف آباد تصریح کرد: پروژه خانه کتاب 
نجف آباد با حضور حامد منیری، مدیرکل دفتر 
تبلیغ و ترویج امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، حجت االســالم رمضانعلی 
معتمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان اصفهان، حجت االسالم حسناتی، امام 

جمعه نجف آباد، قربانعلــی مؤمنی، رئیس و 
اعضاء شورای اسالمی شــهر نجف آباد و تنی 
چند از مسئوالن محلی و اقشار مختلف مردم 

افتتاح شد.

رئیس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهان 
گفت: نهادینه شــدن پژوهش کاربــردی، تربیت 
دانش آموختگان ماهر و آشــنا به حــوزه کاربرد و 
تکمیل زنجیره ایده تا محصول از مزایای راه اندازی 
»سامانه نان« در وزارت علوم است. جعفر قیصری 
در گفت وگو با خبرنــگار وزارت علوم با بیان اینکه 
برنامه وزیر علوم برای حضور جدی دانشــگاهیان 
در حل مشــکالت جامعه، راه اندازی ســامانه نان 
است؛ گفت: راه اندازی این سامانه به نهادینه شدن 
پژوهش کاربردی و فرهنگ سازی در این موضوع 
کمک شایانی می کند، چرا که امروز در بسیاری از 
دانشگاه ها، حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان 
در بخش صنعت و کشاورزی با انتظارات فاصله دارد. 
وی با اشاره به اینکه تشکیل سامانه ایده ها و نیازها 
نان ایده بسیار ارزشمندیســت و می تواند در فعال 
شدن ظرفیت های علمی و تحقیقاتی کشور برای 

رفع نیازهای جامعه کمک کند، گفت: سامانه نان 
حلقه مفقوده تبدیل "دانش به محصول" را پر می کند. 
چرا که در این سامانه جایگاه دانشگاه ها و پارک های 
علم و فناوری برای تبدیل شدن ایده های فناورانه به 
محصوالت قابل ارائه به بازار و همچنین تبدیل ایده ها 
به راهکارهایی برای حل مشکالت جامعه دیده شده 
است.قیصری با اینکه هم اکنون نیز پارک های علم و 
فناوری در راستای تبدیل ایده های دانش و فناورانه 
به محصول تالش می کنند، گفــت: با مکانیزم ها و 
راهکارهایی که در سامانه نان پیش بینی شده است، 
فرایندهای تجاری سازی محصوالت به بهترین نحو 
انجام خواهد شد و مسیر تبدیل ایده به محصول و 
ارائه آن در بازار داخلی یا صادرات با کمترین ریسک 
پیش خواهد رفت. رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان با بیان اینکه ایجاد سامانه هایی نظیر سامانه 
نان، عالوه بر اینکه فرصت حضور دانش آموختگان 
دانشگاه ها و دانشجویان را در مراکز صنعتی، خدماتی 
و کشاورزی فراهم می کند گفت: این امکان عالوه بر 
اینکه به تولید یک دانش یا محصول منجر خواهد 
شد، پرورش دانش آموختگانی ماهر و آشنا به حوزه 
کار را نیر در بر خواهد داشت که این ویژگی دوم اثری 
مهمتر از تولید محصول دارد. چرا که مشکل اصلی 
کشور کمبود اشتغال است و پرورش دانشجویان و 

فارغ التحصیالنی آشنا به بازار کار، به رفع مشکل 
اشتغال کمک شایانی می کند. وی افزود: در بحث 
ضوابط و تشویق نامه ها و قوانین هدایت دانشجویان 
و اعضای هیئت علمی به بــازار کار هم اکنون نیز 
پتانسیل های خوبی مانند آیین نامه ارتقای اعضای 
هیات علمی وجود دارد و با همیــن آیین نامه هم 
می شود زمینه حضور بیشتر اعضای هیئت علمی در 
صنعت و کشاورزی را فراهم کرد. در زمینه هدایت 
پایان نامه های تحصیلی و رساله های دکترا نیز وزارت 
علوم می تواند مشوق هایی را که برای دانشجویان، 
اساتید راهنما و شرکت هایی که نیازهای خود را به 
دانشگاه ها اعالم می کنند، در نظر بگیرد. رئیس این 
مرکز علم و فناوری در پایان اضافه کرد: راه اندازی 
ســامانه نان یک اثر بخشــی مهم دیگر در جامعه 
دارد و آن گام برداشــتن در مسیر فرهنگ سازی و 
نهادینه سازی پژوهش کاربردی در کشور است، چرا 
که کشور ما به لحاظ تولیدات علمی و پژوهشی در 
مرحله خوبی است و در دنیا جایگاه باالیی را کسب 
کرده است. لیکن در زمینه انجام پژوهش کاربردی و 
حضور بیشتر دانشجویان و اعضای هیئت علمی در 
بخش صنعت کشاورزی نیاز به گام های بلندتری 
دارد و در این زمینه فرهنگ ســازی بسیار ضروری 

است.

شهردار نجف آباد از افتتاح خانه کتاب در نجف آباد خبر داد:

افتتاح پروژه فرهنگی، مشارکتی خانه کتاب با شعار »جریان خدمت«

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مطرح کرد:

مهم ترین مزیت »سامانه نان« نهادینه شدن پژوهش کاربردی در کشور

فزونی یافتن اهمیت 
دیپلماسی شهری در 

جهان امروز

Do Bananas Do Bananas 
Cause Weight Cause Weight 
Gain or Help With Gain or Help With 
Weight Loss?Weight Loss?
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استانداروشهرداراصفهان با سفیررومانی دیدار و گفت و گو کردند:

فعـال تر شدن دیپلماسی شهـری

6

نمایشگاه فرش دستباف اصفهان گشایش یافت

بیست و چهارمین ضیافت نقش رنگ بر بوم فرش

گزارش تصویری

نشست خبری جشنواره فرهنگی هنری رسانه ای »پرواز ققنوس« با حضور معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایمنا

نشست خبری جشنواره »پرواز ققنوس«

رنا
ع:ای

منب
 

2

6

6

 نخستین نشست ازسلسه نشست های »شهرکاوی؛ تأملی درباره آینده شهر« برگزار شد:

 اصفهان را سنتی 
می خواهیم یا مدرن؟

رئیس گروه شهردوستدارکودک معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری:

 پارک ها در اصفهان
 محتوا محورمی شوند

مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان:

 اقتصاد پایدار ضرورت
احیای زندگی روستایی است

چهره  برتر چهره روز

 نماینده مردم گلپایگان
 در مجلس:

 یک عضو کمیسیون عمران
 مجلس:

مجلسدرقانونگذاری
رشدکند

افزایشقیمتایرالینهاناشی
ازنرخارزاست

نماینده مــردم گلپایگان و خوانســار در 
مجلس گفت: مجلس باید در قانون گذاری 
رشد کند، زیرا گاهی اوقات از این مسئله 
ناراضی هستیم.ســید مسعود خاتمی در 
نشست خبری، اظهار کرد: رسانه ها مسائل 

را آن طور که است...

 یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
اســالمی گفت: دلیل اصلی گران فروشی 
ایرالین ها وابسته بودن صنعت هوایی کشور 
به ارز اســت، اما هر گونه فروش خارج از 
قیمت مصوب سازمان هواپیمایی کشوری 

23تخلف است.



در روز چهارشنبه سید رضا مرتضوی 
استاندار اصفهان با سفیر رومانی در 
ایران دیدارو گفت و گو کرد و یک روز 
بعد شهردارعلی قاسم زاده میزبان این 

میهمان بود.
از  میزبانــی  آمــاده  اصفهــان 

تورگردان های رومانی است
اســتاندار اصفهان گفت: بــا توجه 
به اینکــه اصفهان شــهر تاریخی با 
جاذبه های بسیار اســت می توانیم 
میزبان تورگردان هــای رومانی در 
اصفهــان باشــیم و همچنیــن تور 
گردان هــای اصفهــان در رومانی 

فعالیت کنند.
 به گزارش ایرنا سید رضا مرتضوی، 
در دیــدار ســفیر رومانی بــه مرور 
ســابقه ۱۲۰ ســاله روابط رسمی و 
دیپلماتیک ایران و رومانی پرداخت 
و اظهار کــرد: در دوران طوالنی این 
ارتباط با همدلی و در ســطح قابل 
قبولی پیش رفته و ظرفیت هایی برای 
افزایش مبادالت بین ایران و رومانی 

نیز فراهم شده است. 
وی با اشاره به خواهر خواندگی یاش 
و اصفهان، آن را ابزاری توانمند برای 
توســعه روابط اقتصادی و فرهنگی 
دانست و گفت: با تعریف و برنامه ریزی 
دقیق و هدفمند آموزشی و فرهنگی 
و ورزشی می توانیم زمینه همکاری 
دو کشــور را بیش از پیش افزایش 
دهیم و از برخی زیرساخت های فراهم 

شده در گذشته به طور شایسته تری 
استفاده کنیم.

مرتضوی، افزود: این دیدارها می تواند 
بر تعمیق روابط میان دو کشور مؤثر 
باشد و بسترهای همکاری دوجانبه را 

بیش از پیش فراهم کند.
وی بر همکاری های آموزشی و تبادل 
استاد و دانشــجو و گردشگری بین 
یاش، بخارست و اصفهان تأکید کرد 
و گفت: با توجه به اینکه اصفهان یک 
شهر موزه شناخته شــده در سطح 
جهان و شــهر صنایع دستی جهان 
است می توانیم میزبان تورگردان های 
رومانی در اصفهان باشیم و همچنین 
تور گردان های اصفهــان در رومانی 

فعالیت کنند.
استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه 
اصفهان یکــی از قطب های صنعتی 
مهم ایران است و می تواند نیازهای 
اقتصادی رومانــی را تأمین کند بر 
گســترش روابط اقتصادی و تجاری 
بین تجــار و هنرمندان و صنعتگران 
اصفهــان و یاش و بخارســت تأکید 
کرد و افزود: همکاری های ورزشــی 
به ویژه فوتبال می تواند زمینه ســاز 
همکاری های گســترده تری بین دو 
کشور باشــد و از حضور باشگاه های 
رومانی در اصفهان استقبال می کنیم.

روابط دیپلماسی بین رومانی و ایران 
مطلوب است

»میرال کارمن گرکو«، سفیر رومانی 

در ایران گفت: روابط دیپلماسی بین 
رومانی و ایران مطلوب است و ما نیز 
به دنبال گســترش روابط دو شــهر 
یاش و اصفهان هســتیم و این قبیل 
دیدارها می تواند بــه تعمیق روابط 
ایران و رومانی در زمینه های مختلف 
به خصوص در زمینه های اقتصادی، 

فرهنگی و آموزشی بینجامد.
وی با ابراز رضایــت از همکاری های 
اقتصادی و کشاورزی ایران و رومانی، 
اظهار کرد: بــه دنبــال ارتباطات و 
دوســتی های گســترده تری بیــن 

اســتانداری های اصفهــان و یاش 
هستیم.

ســفیر رومانی با بیان اینکه اصفهان 
در رومانی شناخته شــده و معروف 
اســت، خواســتار معرفی جواهرات 
و آثار فرهنگی، تاریخی و باســتانی 
شــهر اصفهان از طریق گســترش 
روابط توریســتی و گردشگری بین 
دو کشــور شــد و گفــت: اصفهان، 
اولیــن شــهری اســت کــه مردم 
 رومانی با شنیدن نام ایران به خاطر 

می آورند.

فعال ســازی روابط راکد اصفهان با 
شهرهای خواهرخوانده

شــهردار اصفهان گفت: فعال سازی 
روابــط راکــد اصفهان بــا برخی از 
شــهرهای خواهرخوانــده از جمله 
مهمترین موضوعات در دیپلماسی 

عمومی است.
 به گزارش ایمنا علی قاســم زاده در 
دیدار با »میرال کارمن گرکو« سفیر 
رومانــی در تهران، ضمــن تاکید بر 
افزایش تعامالت بین دو شهر اصفهان 

و یاش، اظهار کرد: فعال سازی روابط 
راکد اصفهان با برخی از شــهرهای 
خواهرخوانــده از جملــه مهمترین 
موضوعات در دیپلماســی عمومی 

است.
وی تصریح کرد: شــهر یاش کشور 
رومانــی از جمله شــهرهای خواهر 
خوانــده اصفهان اســت، کــه در 
سال های گذشته روابط بین این دو 

شهر راکد مانده است.
شــهردار اصفهان افــزود: در هفته 
گذشته ســفیر رومانی در تهران به 
دعوت شرکت نمایشــگاه های بین 
المللی به اصفهان سفر کرده بود که 
به منظور افزایــش تعامالت خواهر 
خواندگــی شــهر یــاش و اصفهان 
نشســتی برگــزار و اشــتراک های 
فرهنگی، علمی و اقتصادی بین این 

دو شهر بررسی شد.
وی تاکید کرد: با توجه به رایزنی های 
انجام شــده به دنبال احیای روابط 
خواهــر خواندگی اصفهــان و یاش 

هستیم.
»میرال کارمن گرکو« سفیر رومانی در 
تهران نیز در این دیدارگفت: امیدوارم 
در راستای یکصدمین سالگرد روابط 
ایران و رومانی، سفر من به اصفهان 
مقدمه افزایش تعامالت بین دو شهر 

اصفهان و یاش باشد.
وی افزود: امروز شــهر »یاش« علی 
رغم اشتراک های فرهنگی با اصفهان 
بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی را 

در خود جای داده است.
ســفیر رومانی در تهران تاکید کرد: 
امــروزه زمینه هــای متعدی جهت 
افزایش تعامل بین دو شهر اصفهان 

و یاش وجود دارد.

استانداروشهرداراصفهان با سفیررومانی دیدار و گفت و گو کردند:

فعال تر شدن دیپلماسی شهری
اخبار اصفهان:   روزهای آخر هفته اصفهان اخبار مهمی داشت 
اما اخبار فعال تر شدن دیپلماسی شهری جالب تر و خواندنی تر 
بود. دیدارهایی در دو روز که دو مقام ارشــد سیاسی و شهری 

اصفهان با »میرال کارمن گرکو« داشتند.
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در شــــــهر 

رئیس گروه شهردوستدارکودک معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری:

پارک ها در اصفهان محتوا محورمی شوند
 رئیس گروه شهر دوستدار کودک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان گفت: با توجه به در دستور کار بودن محتوا محور شدن پارک ها، 
احداث پارک های موضوعی همچون پارک موضوعــی بازیافت، پارک 
موضوعی مهارت و پارک ویژه معلوالن در منطقه ۱۲، پارک قرآنی نیز در 
مرحله برنامه ریزی برای احداث است. اسماً نکویی در رابطه با اقدامات و 
فعالیت های گروه شهر دوستدار کودک در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: اقدامات 
انجام شده این گروه در سال جاری در زمینه های ترویجی و عمرانی بوده 
است؛ در زمینه ترویجی انتخابات شورای مشورتی کودک و نوجوان در 
فروردین ماه امســال پس از فراخوان در بهمن ماه سال گذشته، توسط 
کودکان و نوجوانان با ۲۷ هزار رأی انجام شد که امیدواریم این انتخابات در 
سال آینده نیز پر رنگ تر و با شکوه تر برگزار شود. وی خاطرنشان کرد: در 
هفته جهانی کودک و هفته ملی کودک برنامه های میدانی و محتوا محور 
همچون »ردپای کودکی« و »سالم به روی ماهتون« در مناطق ۱۵ گانه 
شهرداری اصفهان برگزار شد، همچنین ایده کاپ شهر دوستدار کودک، 
برنامه ردپای جوانی و بیش از ۴۰ عنوان برنامه ترویجی نیز با مشارکت 
کودکان و نوجوانان انجام گرفت. رئیس گروه شــهر دوســتدار کودک 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه نشست ها 
و کارگاه هایی نیز با همکاری وزارت کشــور انجام شده و دنبال می شود، 
ادامه داد: در زمینه عمرانی، طراحی پارک مهارت که در سال جاری انجام 
شده و عملیات عمرانی آن نیز ســال آینده اجرا می شود، تجهیز فضای 
بازی کانون اصالح و تربیت، فضای بازی »پارتاک« در پاساژ ایفل واقع در 
چهارباغ عباسی که امیدواریم به یک مجموعه کودک محور تبدیل شود، 
همچنین فضای خالقانه و پارک خالقیت در منطقه ۱۰ از جمله اقدامات 
عمرانی گروه شهر دوستدار کودک است. وی در رابطه با راهبرد گروه شهر 
دوستدار کودک برای ســال آینده، اضافه کرد: از بهمن ماه سال گذشته 
طی توافق نامه ای دو ساله بین گروه شهر دوستدار کودک و وزارت کشور 
راهبردی دو ساله برای این گروه تعیین شد؛ گروه شهر دوستدار کودک 
نیز در ســال آینده با همان راهبرد و اهداف همانند گذشته و با توجه به 

توافق نامه به راه خود ادامه خواهد داد.

اخبار کوتاه

 یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: دلیل اصلی گران فروشی ایرالین ها وابسته بودن صنعت هوایی کشور 
به ارز است، اما هر گونه فروش خارج از قیمت مصوب سازمان هواپیمایی کشوری تخلف است.

رحمت اهلل فیروزی در گفت وگو با ایسنا درباره علت گران فروشی ایرالین ها و افزایش قیمت بلیت هواپیما، اظهار کرد: دلیل اصلی 
این مشکل وابسته بودن صنعت هوایی کشور به ارز است و تعمیرات و تأمین قطعات یدکی هواپیماها با ارز تأمین می شود. البته 
گران فروشی بلیت خارج از قیمت مصوب سازمان هواپیمایی کشور ممنوع است. وی افزود: وظیفه دولت و سازمان هواپیمایی 
کشور است که بر قیمت ایرالین ها نظارت کند و شهروندان اگر گران فروشی بلیت هواپیما را شاهد بودند به سازمان هواپیمایی 

کشوری مراجعه تا مسئوالن به این موارد تخلف رسیدگی کنند. 
این عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: صنعت هوایی باید تقویت تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد و همه 

جانبه باید به این مشکالت از سوی دولت رسیدگی شود.

 نماینده شورای استان در شورای عالی استان ها تقویت اختیارات شوراها را در راستای تحقق مدیریت واحد شهری مهم دانست 
و گفت: با تحقق این موضوع از موازی کاری و صرف هزینه های گزاف جلوگیری می شود.

به گزارش ایمنا، محمدرضا فالح در اجالس رؤسای شــوراهای اسالمی شهرستان های استان اصفهان که با موضوع "فرصت ها و 
تهدیدهای استان در حوزه مدیریت شهری و روستایی و نقش شوراها در ایجاد توسعه پایدار" در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: نمایندگان مردم در شوراها برای پیگیری نیازها و درخواست های مردم باید مطالبه گری کنند که در این 

راستا باید در مجامع مختلف از شوراهای پایه تا فرادستی حضوری جدی، مستمر و تأثیر گذار داشته باشند.
وی با بیان اینکه مسئوالن نیز باید نظام شورایی را باور داشته باشند، افزود: با این نگاه می توانیم حرکت های مثمر ثمری را رقم 
بزنیم، نظام شورایی ریشه در مبانی ارزشی و اسالمی دارد در واقع شوراها ظرفیت عظیمی در کشور هستند که باید در راستای 

توانمندی و تقویت آنها تالش شود.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

افزایش قیمت ایرالین ها ناشی از نرخ ارز است
نماینده شورای استان در شورای عالی استان ها:

مدیریت واحد شهری از موازی کاری جلوگیری می کند



سخنگوی آتش نشانی شهرستان خبر داد:

سوختگی شدید مرد کاشانی در حریق 
منزل مسکونی

فرماندار کاشـان گفـت: مدیریت میـراث فرهنگی 
بایـد نسـبت بـه تعییـن تکلیـف وضعیت سـاختمان 
و تملـک مکانـی خـارج از اماکـن تاریخـی اقـدام 
و بخـش اداری را از خانـه تاریخـی بروجردی هـا 
خـارج کند. علی اکبـر مرتضایی در حاشـیه دیدار 
اظهـار  ایـن شهرسـتان،  فرهنگـی  میـراث  اداره  از 
کـرد: سـاختمان فعلـی اداره میـراث فرهنگـی بـه 
خوبـی نگهداری نمی شـود و حضـور بخش اداری 
در خانـه تاریخـی بروجردی هـا، موجب آسـیب به 
بنـای تاریخی و اسـتهالک امـوال دولتی می شـود. 
وی تصریـح کـرد: خانـه تاریخـی بروجردی ها که 
به عنوان نمادی از کاشـان اسـت، از سـالیان گذشته 
مـورد بازدیـد گردشـگران داخلی و خارجـی قرار 
قبـال پرداخـت وجـه، حـق  دارد و گردشـگر در 
بازدیـد از تمـام فضاهـای تاریخی ایـن مجموعه را 
پیدا می کند که متاسـفانه بخشـی از خانه در اختیار 

بخـش اداری قـرار گرفته اسـت.
فرماندار کاشـان تاکید کـرد: اداره میراث فرهنگی 

بایـد  تاریخـی،  مکان هـای  بـان  میـراث  به عنـوان 
تخریـب  هرگونـه  مقابـل  در  تمـام  جدیـت  بـا 
بـا  تاریخـی  مجموعه هـای  بصـری  منظـر  و  بناهـا 
جدیـت برخـورد کنـد و تمـام دسـتگاه ها بـه ویـژه 
ایـن  بـا  مطلـوب  همـکاری  بایـد  شـهرداری ها 
اداره داشـته و تمـام فعالیت هـا در حـوزه تاریخـی 
باشـد. مرتضایـی  فرهنگـی  میـراث  بـا هماهنگـی 
گفـت: بازرسـی سـر زده از اداره هـا و مکان هـای 
بـا جدیـت دنبـال  دولتـی و عمومـی هـر هفتـه و 
شـده و مـواردی همچـون وضعیـت واکسیناسـیون 
بـه  رسـیدگی  ماسـک،  از  اسـتفاده  کارکنـان، 
درخواسـت اربـاب رجـوع، ایمنـی سـاختمان های 
اداری، وضعیـت حضـور کارکنـان و مدیـران در 
محـل کار خـود مـورد ارزیابی قرار می گیـرد. وی 
تصریـح کـرد: کیفیـت و زمـان مشـخص برپایـی 
اقامـه نمـاز جماعـت در اداره هایـی کـه بـاالی ۱۵ 
نفـر جمعیـت دارد از جملـه مـواردی اسـت که در 

قـرار دارد. ارزیابـی سـازمان ها مـورد توجـه 

فرماندار کاشان:

اداره میراث فرهنگی از خانه بروجردی ها خارج شود

نماینده مردم گلپایگان در مجلس:

مجلس در قانون گذاری رشد کند
نماینـده مردم گلپایگان و خوانسـار در مجلس گفت: مجلس باید در 
قانون گـذاری رشـد کنـد، زیـرا گاهـی اوقـات از این مسـئله ناراضی 

هستیم.
سـید مسـعود خاتمی در نشسـت خبری، اظهار کرد: رسـانه ها مسـائل 
را آن طور که اسـت، مورد بررسـی قرار دهند و در زمینه مطالبه گری 
فعالیت کنند، برای مطالبه گری در کنار رسـانه ها هسـتم و از مسئوالن 
اجرایـی سـؤال می کنیـم کـه برای حل مشـکالت چـه اقدامـی انجام 
داده اند؟ البته در مطالبه گری باید موضوع مسـائل شهرسـتان و کشـور 
باشـد، نـه منافـع شـخصی. همچنیـن بـرای اینکـه مطالبه گـری جنبـه 
واقعـی داشـته باشـد، نقـاط قوت را بیـان کنید چرا که هـر فردی یک 

کار مثبتـی را انجام داده و زحمت کشـیده اسـت.

وی ادامـه داد: اینکـه بگوینـد رئیـس یک اداره چه کسـی باشـد، جز 
وظایف نمایندگان نیسـت، چرا که فرمان شـهر در دسـت فرمانداران 
اسـت، اما نماینده باید پیگیر پاسـخگویی ادارات به مردم باشـد. وزرا 
بایـد پاسـخ دهنـد برنامه هایـی کـه اعـالم کرده انـد بـه کجـا رسـیده 
اسـت؟ افـرادی باید عهـده دار امورات مردم باشـند کـه جهادی عمل 
کننـد و برای حل مشـکالت مردم به جای وقـت اداری وقت جهادی 
بگذارنـد. بـه گـزارش ایسـنا، نماینـده مردم گلپایـگان و خوانسـار در 
مجلس گفت: اگر می خواهیم مجلسـی داشـته باشـیم که قوانین را با 
آینده نگـری وضع کنـد باید عملکرد نمایندگان آن به گونه ای باشـد 
که فقط به فکر رأی گرفتن برای ۴ سـال آینده خود نباشـند. مجلس 
در قانون گـذاری بایـد رشـد کنـد و مـن گاهـی اوقـات از این مسـئله 

ناراضـی هسـتم. همچنیـن انتظـارات مـردم از نماینـدگان در مسـائل 
جزئـی بایـد عـوض شـود، یعنـی بایـد از نماینـدگان سـؤال کننـد که 
بـرای وضـع قوانین چـه کاری انجام داده اند؟ البتـه نمایندگان هم باید 
در بین مردم و روسـتاییان زحمتکش باشـند و با مشـکالت آنها آشـنا 

شـوند تـا در وضـع قوانین به این مشـکالت توجـه کنند.
 خاتمـی بـا بیـان اینکـه افزایش قیمت هـا نه تنهـا متوقف نشـده، بلکه 
باالتـر نیـز رفتـه اسـت، گفـت: دولت مـردان به مـا می گویند بـه دلیل 
پاییـن بـودن درآمـد پایـدار کشـور مشـکالت را بـا تولیـد پـول رفـع 
کردنـد کـه سـبب تـورم شـده، امـا مجلـس در زمینه هـای مختلف از 
جمله کشـاورزی و رونق تولید تصمیم های کارشناسـی خوبی گرفته 
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آییـن تجلیـل از خیـران مدرسه سـاز و رونمایـی از ۵۹ طـرح عمرانـی بـا اعتبار افـزون بر یک هزار میلیـارد تومان با حضور یوسـف نوری وزیـر آموزش و 
پرورش، آیت اهلل عباسـعلی سـلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشـان و جمعی دیگر از مسـووالن اسـتان اصفهان و کاشـان برگزار شـد.

از سـوی شـورای اسالمی شهر مهاباد شهردار 
ایـن شـهر جهت صـدور حکـم معرفی شـد. 
شـورای  سـخنگوی  بهرامـی  کریـم  آقـای 
اسـالمی شـهر مهاباد در گفتگو با خبرنگاران 
اعـالم کرد از ابتـدای آغاز به کار شـوراهای 
اسـالمی مسـئله انتخـاب شـهردار در دسـتور 
کار قـرار گرفـت و به علت مشـخص نشـدن 
شـهردار در موعد مقرر با انتخاب سرپرسـت 
شـهرداری شـروع شـد بـا پایـان یافتـن مدت 
تصدی ایشـان سرپرسـت دوم انتخاب شـد و 
در نهایـت در تاریـخ بیسـت و هفتـم دی مـاه 
سـال جـاری شـورای اسـالمی شـهر لـز بیـن 
گزینه هـای مطرح شـده با اکثریـت مطلق آرا 
آقـای عبـداهلل صابـری را بـه عنـوان شـهردار 
ادامـه  در  وی  کـرد  معرفـی  مهابـاد  جدیـد 
افـزود ایشـان کارمنـد شـاغل در آمـوزش و 
پرورش منطقه امامزاده دارای ۲۶ سـال سـابقه 
کار کارشناس ارشـد رشته مدیریت، مدرس 

دانشـگاه فرهنگیان اسـتان، معلم نمونه استانی 
سـابقه خدمـت در خـارج از کشـور دارای 
مقـاالت ISI و مؤلـف دو کتـاب در زمینـه 
تعلیـم و تربیـت و سـابقه بخشـداری امامزاده 
و عضویـت در دوره سـوم شـورای اسـالمی 
شـهر بـادرود تحـت عنـوان عضو و ریاسـت 

شـورا بوده اسـت.
ایشـان در مـورد انتخاب شـهردار اضافه کرد: 
اولویـت بـا نیروهـای بومـی شـهر مهابـاد بود 
که متاسـفانه نتوانسـتند شـرایط احـراز را پیدا 

کنند
وی در پایان خاطرنشـان کرد شـهردار جدید 
بایـد بـا اراده قـوی و داشـتن روحیـه انقالبـی 
و جهـادی بـه مسـائل این شـهر سـر و سـامان 
دهـد و همچنیـن بـرای این شـهر درآمدزایی 
و جـذب سـرمایه ها را در نظـر بگیـرد. وی 
میـزان بدهـی شـهرداری مهاباد را حـدود ۴۰ 

میلیـارد ریـال اعـالم کرد.

سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کاشـان 
گفـت: آتش سـوزی در یـک منزل مسـکونی موجب سـوختگی مرد ۴۷ 
سـاله سـاکن آن شـد. روح اهلل فدایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایمنـا، 
اظهار کرد: حادثه حریق در یک منزل مسـکونی به آتش نشـانی کاشـان 
گـزارش شـد. وی افـزود: محـل ایـن حادثـه در خیابـان امـام خمینـی بود 
کـه دو دسـتگاه خـودرو از تیم هـای اطفـا حریـق ایسـتگاه شـماره چهـار 
ایـن سـازمان سـریعاً بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند. سـخنگوی سـازمان 
آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کاشـان بـا اعـالم اینکـه در پی 
این حادثه قسـمت های قابل توجهی از وسـایل این منزل سـوخت، افزود: 
پـس از عملیـات اطفای حریق در بررسـی های اولیه نشسـت گاز شـهری 
عامـل تشـدید ایـن اتفـاق تشـخیص داده شـد ولـی علـت اصلـی حریـق 
در دسـت بررسـی اسـت. وی در پایـان گفـت: فـرد مصـدوم نیـز توسـط 

تیم هـای عملیاتـی اورژانـس در محـل بـه مراکـز درمانـی منتقل شـد.

از سوی شورای اسالمی شهر انجام شد:

معرفی شهردار مهاباد

 فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

رفع تصرف از ۱۷۰۰ هکتار از اراضی ملی در شاهین شهر
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان خبر داد:

دستگیری 3 سارق میلگرد ساختمان های نیمه ساز 
در نجف آباد

مشاور وزیر کشور در امور زمین و مسکن گفت: افزایش مسکن در استان ها باید منطقی باشد 
و به گونه ای اجرا شود که به خالی شدن روستاها از سکنه و توسعه شهرنشینی منجر نشود. 
علیرضا انصاری در هشتاد و پنجمین جلسه شورای مسکن استان اصفهان در استانداری افزود: 
افزایش مسکن در استان ها باید با در نظر گرفتن بافت های فرسوده در قالب طرح ساماندهی 

انجام شود.
وی با تاکید به اینکه دولت سیزدهم اصل قانون را سرلوحه کار خود قرار داده است، اظهار 
داشت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن یکی از آرمان های امام راحل است که به مستمندان 
قول خانه دار شدن دادند و اما امروز پس از گذشت ۴۲ سال از آن زمان ما هنوز نتوانسته ایم 

به خواسته بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی جامه عمل بپوشانیم.
انصاری با بیان اینکه موضوع شورای مسکن مهترین مسئله دولت سیزدهم است، خاطرنشان 
کرد: رییس جمهور شخصاً در این زمینه وارد عمل شد و در بهمن ماه جاری همایش توسعه 

مسکن ملی در کشور کلید زده می شود.
وی با اشاره به اینکه باید به سمت شهرهای هوشمند پیش برویم و از تکرار طرح های نادرست 
دوران های گذشته جلوگیری کنیم، تاکید کرد: دوران اشتباه استراتژیک و آزمون و خطای 
مسئوالن در بخش مسکن گذشته است و باید اکنون به سمت آباد سازی خانه های روستایی 

برویم و بزرگترین افتخارمان مهاجرت معکوس از سمت شهرها به سوی روستاها باشد.
انصاری با تاکید بر اینکه تأمین مسکن و خانه دار شدن به جوانان انگیزه و امید می دهد، اضافه 
کرد: برخی مواقع به دلیل عدم حمایت از خانه دار شدن جوانان، شاهد فرار مغزها و مهاجرت 

جوانان نخبه ای هستیم که به شغل های سطح پایین در کشورهای دیگر مشغول هستند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه ما با کاهش نرخ رشد باروری روبه رو هستیم که یکی از 

مهمترین دالیل آن عدم رغبت جوانان به ازدواج و افزایش سن و نداشتن خانه است.
انصاری با اشاره به اینکه در آینده ای نزدیک با تک فرزندی شاهد فوت دو نفر به ازای یک 
تولد خواهیم بود، افزود: مسئوالن ما به خون شهدا و نسل جوانان مدیون هستند و باید تالش 

کنند تا زمینه خانه دار شدن جوانان را فراهم کنند.
وی تاکید کرد: در گذشته ۷۱ درصد جمعیت ایران روستا نشین بودند اما اکنون این رقم به 
۲۴ درصد رسیده که الزم است مسکن معیشتی با محوریت توسعه روستاها گسترش یابد و 

مانع خالی شدن روستاها و مهاجرت به سمت شهرها شویم.
مشاور وزیر کشور در امور زمین و مسکن ادامه داد: نباید منتظر بودجه از سوی دولت باشیم 
بلکه باید از ظرفیت های استانی برای ساخت مسکن ملی استفاده شود به طوری که همه 
امکانات بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و آموزشی در یک مجموعه مسکن برای 

مردم فراهم باشد.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی چالش ها و ظرفیت های استانی اصفهان در زمینه مسکن، گفت: 
هیچ بهانه ای برای عقب افتادگی و فرافکنی نداریم زیرا این دولت، ضد فساد است و بخش 

مسکن نیز باید ضد فساد و عدالت گستر باشد.
مشاور وزیر کشور در امور زمین و مسکن با اشاره به اینکه اصفهان شهر توسعه است و یک 
مدیریت پویا و جوان دانشگاهی دارد، افزود: ما اصفهان را به عنوان پایلوت مسکن به کشور 
معرفی می کنیم و انتظار داریم با هم فکری نخبگان این شهر الگوی ایرانی و اسالمی در 

بخش مسکن پیاده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز در این جلسه گفت: پهنه بندی و دسته 
بندی اراضی بر اساس کاربری در ساخت مسکن ملی باید منطقی و در همه شهرستان ها به 

فراخور همان منطقه اجرا شود.
مهران زینلیان افزود: طرح توسعه مسکن ملی نباید به گونه ای باشد که مردم یک نقطه از 
محل زندگی خود مهاجرت کنند بلکه باید در هر شهر و روستایی متناسب با همان نقطه 

جغرافیایی توسعه پیدا کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تصریح کرد: پنج کارگروه ویژه جهت 
بررسی مسکن ملی در استان اصفهان مشخص شده است که باید تا یک ماه آینده تشکیل 

شوند و نتایج بررسی های خود را اعالم کنند.
وی با تاکید به اینکه توجه به مسکن از مطالبات دولت سیزدهم است، ادامه داد: متاسفانه 
برخی به زیر ساخت ها و ظرفیت های استانی توجه ندارند در حالی که شرایط هر استان با 
استان دیگر متفاوت است و باید مسئله آمایش سرزمین، ظرفیت های خانه های خالی و بافت 

فرسوده نیز در نظر گرفته شود.

مشاور وزیر کشور در امور زمین و مسکن:

توسعه مسکن نباید به خالی شدن روستاها 
منجر شود

گزارش روز

فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهان از رفع تصـرف ۱۷۰۰ 
هکتـار از اراضی ملـی به ارزش پنج هـزار میلیارد ریال 
و دسـتگیری دو نفـر زمین خـوار در عملیـات مأموران 
مبـارزه بـا جرائـم اقتصادی شهرسـتان »شـاهین شـهر و 

میمـه« خبر داد.
سـردار محمدرضـا میرحیـدری اظهـار کـرد: مأمـوران 
اداره مبـارزه بـا جرائـم اقتصـادی فرماندهـی انتظامـی 
بررسـی های  در  میمـه«  و  شـهر  »شـاهین  شهرسـتان 
میدانـی خـود بـه سـاخت و سـاز، شیارکشـی و شـخم 
زنـی در یـک قطعـه زمیـن بـزرگ در یکـی از مناطـق 
شهرسـتان مشـکوک و موضـوع را بـه صـورت ویـژه 
در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد. وی افـزود: پـس از 
اسـتعالم های صـورت گرفتـه مشـخص شـد ایـن زمین 
کـه مسـاحت آن هـزار و ۷۰۰ هکتـار و ارزش آن نیـز 
برابـر ارزیابـی کارشناسـان مربوطـه بالـغ بـر پنـج هـزار 
میلیـارد ریـال اسـت جـزو اراضـی ملـی بـوده و بـه نـام 
سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( ثبـت شـده 
داد:  ادامـه  اصفهـان  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  اسـت. 
پـس از اطمینـان از زمیـن خـواری صـورت گرفته طی 
هماهنگـی با سـتاد اجرایـی فرمان حضرت امـام )ره( و 

اداره جهـاد کشـاورزی و اخـذ دسـتور از مقـام قضائی 
افـراد متصـرف احضـار و بـه آنـان ۴۸ سـاعت مهلـت 
داده شـد تـا نسـبت به تخلیـه اراضـی و بازگرداندن آن 

بـه بیت المـال اقـدام کننـد.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه عـدم تمکیـن افـراد 
متخلـف در مهلـت مقـرر مأمـوران فرماندهـی انتظامی 
شهرسـتان شـاهین شـهر و میمه در اجرای دسـتور مقام 
قضائـی نسـبت بـه رفـع تصـرف و قلـع و قمـع سـاخت 
و سـازهای صـورت گرفتـه در زمین هـای مذکـور و 

تحویـل آن بـه نماینـده اداره شـاکی اقـدام کردنـد.
سـردار میرحیـدری همچنیـن از دسـتگیری دو نفـر از 
زمیـن خـواران کـه مانع اجـرای حکم توسـط مأموران 
شـده بودنـد و تحویـل آنهـا به مرجـع قضائی خبـر داد 
و گفـت: برخـورد بـا زمیـن خـواران و متعرضـان بـه 
اراضـی بیت المـال در دسـتور کار جـدی پلیـس قـرار 
دارد و از شـهروندان نیـز می خواهیـم کـه بـا مأمـوران 
انتظامـی در ایـن زمینه همـکاری الزم را به عمل آورده 
و در صـورت اطـالع از هرگونـه تصـرف در اراضـی 
ملـی موضـوع را از طریق تماس با شـماره تلفن ۱۱۰ به 

پلیـس اطـالع دهند.

شهرسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  جانشـین 
نجـف آباد از دسـتگیری 3 سـارق میلگرد 
سـاختمان های نیمـه سـاز در نجـف آباد و 
اعتـراف متهمیـن بـه ۷ فقـره سـرقت خبـر 

داد.
سـرهنگ علـی ابـدی گفـت: بـا اقـدام بـه 
موقـع مامـوران یگان امـداد نجف آبـاد، 3 
نفر سـارق حرفه ای میلگرد سـاختمان های 
در حـال سـاخت حیـن سـرقت دسـتگیر 

شدند.
وی در تشـریح ایـن خبـر اظهـار داشـت: 
مامـوران یـگان امـداد نیمـه شـب گذشـته 
حـوزه  سـطح  در  زنـی  گشـت  حیـن 
دسـتگاه  یـک  متوجـه  اسـتحفاظی، 
خـودروی پرایـد شـده کـه 3 سرنشـین آن 
در حـال سـرقت میلگرد از یک سـاختمان 
در حـال سـاخت بودنـد و بالفاصلـه بـرای 
شـدند.  عمـل  وارد  سـارقان  دسـتگیری 
وی افـزود: سـارقان بـا مشـاهده خـودروی 

پلیـس، قصـد فـرار از محـل را داشـتند که 
مامـوران  عمـل  سـرعت  و  هوشـیاری  بـا 

شـدند. دسـتگیر 
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسـی 
زیـادی  مقادیـر  سـارقان،  خـودروی  از 
میلگرد و آهن آالت مسـروقه کشف شد. 
سـرهنگ ابـدی در ادامـه گفـت: متهمـان 
بـه کالنتـری چیـزی  انتقـال  از  کـه پـس 
بـرای کتمـان حقیقت نداشـتند بـه فعالیت 
بزهکارانـه خـود اعتـراف و در ادامـه بـه ۷ 
فقـره سـرقت میلگـرد از سـاختمان های در 
حـال سـاخت اعتـراف کردنـد. جانشـین 
فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان نجـف آباد 
بـه مراجـع  بـه معرفـی متهمـان  اشـاره  بـا 
قضائی از شـهروندان خواست: در صورت 
مناطـق  در  مشـکوک  مـوارد  مشـاهده 
مسـکونی و اطراف کارگاه های ساختمانی 
سـریعاً بـا تماس بـا شـماره ۱۱۰ موضوع را 

بـه پلیـس اطـالع دهند.

بازرگانیگزارش ویژه

تجلیل از خیران مدرسه ساز کاشان با حضور وزیر آموزش و پرورش

سعید صادقی مقدم / خبرگزاری ایرنا



Senior energy officials of Iran 
and Russia met on Tuesday 
in Moscow to discuss ways 
of expanding cooperation in 
various sectors including oil 
and gas, IRIB reported.
Held on the sidelines of Irani-
an President Ebrahim Raisi’s 
visit to Russia, the meeting 
was attended by Iranian Oil 
Minister Javad Oji, Russian 
Energy Minister Nikolay 
Grigoryevich Shulginov, 
Head of National Iranian Oil 
Company (NIOC) Mohsen 

Khojasteh-Mehr, and the 
managers of major Russian 
Energy Companies.
Oji who has recently become 
the chairman of the Iran-Rus-
sia Joint Economic Committee 
also met with Russian Deputy 
Prime Minister Alexander No-
vak.
In his meetings with Rus-
sian officials, the Iranian 
minister discussed ways to 
expand economic ties, re-
move banking and customs 
barriers, and consulted on 

strengthening cooperation 
between Tehran and Moscow 
in the field of oil and energy, 
as well as forming joint ven-
tures in energy infrastructure 
projects.
Strengthening Iran-Russia 
cooperation in the OPEC+ 
group with the aim of se-
curing mutual interests 
and regulating the energy 
market, meeting mutual 
needs, regional cooperation 
in transferring Iranian gas 
to Pakistan and India with 

the participation of Russian 
companies, domestic man-
ufacturing of oil equipment 
in Iran, as well as technology 
transfer and joint investment 
were also among the most 
important topics discussed 
at the mentioned meetings.
Speaking to the press after 
the mentioned talks, Oji said: 
“Iran-Russia oil cooperation 
is going to develop signifi-
cantly,” adding that positive 
talks have been held with the 
Russian side on economic 
convergence, removal of 
barriers, joint ventures, and 
development of oil and ener-
gy cooperation.
“A comprehensive plan for 
cooperation with Russia has 
been prepared and provided 
to this country, and we hope 
to reach an agreement within 
the framework of this plan,” 
Oji said.
The official noted that good 
talks have also been held 
with the representatives of 
Russian companies and 
hopefully some deals will be 
signed in the near future.
According to Oji, Iran has 
also expressed readiness for 
swapping Russian gas to its 
neighboring countries and 

good decisions have been 
made in this regard which 
can make a positive differ-
ence in the region.
Prior to his visit to Moscow, 
President Raisi had stressed 
the need for strengthening 
political and economic co-
operation between Iran and 
Russia in regional arenas.
“We are looking to establish 
and strengthen relations with 
all our neighbors, especially 
Russia, in various political 
and economic fields, and this 
visit can be a turning point in 
improving and strengthening 
the level of relations with 
Russia,” the president said 
at Imam Khomeini Airport.
Iran and Russia have a long 
history of energy cooper-
ation which dates back to 
about 500 years ago, as 
the two countries together 
account for more than 37 
percent of the world’s gas 
resources.
The Iran-Russia joint eco-
nomic committee has so far 
held 15 meetings and the 
two sides have made the 
necessary preparations for 
holding the 16th meeting of 
the mentioned committee in 
the near future.

Iran, Russia draw roadmap for energy cooperation

Over 16m tons of 
steel ingots pro-
duced in 9 months
Iran’s major steel producers have 
managed to produce over 16.232 
million tons of steel ingots in the first 
nine months of the current Iranian 
calendar year (March 21-Decemebr 
21, 2021).
As reported, the nine-month steel 
ingot output indicates a five-percent 
drop year on year.
Major Iranian steel producers had 
produced over 22.54 million tons of 
steel ingots in the previous Iranian 
calendar year (ended on March 20, 
2021), registering an eight percent 
rise year on year.
The said companies produced over 
2.04 million tons of steel ingots in 
the last month of the previous year 
(February 19-March 20, 2021), 17 
percent more than the figure for the 
same month in the preceding year.
Mobarakeh Steel Company had the 
best performance in the previous 
calendar year with a production of 
9.8 million tons of the mentioned 
product while the highest production 
growth was registered by Sirjan Steel 
World Company with 141 percent 
growth.
After the withdrawal of the United 
States from Iran’s nuclear deal, the 
Islamic Republic has faced sanctions 
in various industries, including steel 
sector.
The United States has sanctioned en-
tities and individuals associated with 
Iran’s steel industry.
In January 2021, the U.S. Depart-
ment of the Treasury’s Office of 
Foreign Assets Control (OFAC) add-
ed twelve Iranian producers of steel 
and other metal products to the list 
of sanctions.
However, at that time, the U.S. ex-
perts said that the Islamic Republic 
of Iran had resisted the so-called U.S. 
maximum pressure policy for the 
past three years, and the Trump ad-
ministration had failed to achieve any 
of its goals in the face of sanctions 
against Iran.
Also, those active in Iran’s steel sec-
tor believed that sanctions against 
Iran which were in place for 40 years 
had nothing to do with the Iranian 
industry.
For example, referring to Iran’s suc-
cess in steel production in the coun-
try, the vice president of the Iranian 
Steel Producers Association (ISPA) 
stated: “Iran is one of the 10 top steel 
producing countries in the world and 
no doubt U.S. sanctions will not take 
special action against Iran’s steel in-
dustry at this stage.”
“Iran’s ranking among the top 10 
steel producers in the world shows 
that the decline of Iran’s position 
among steel producing countries 
will not be easy”, Bahador Ehramian 
noted.
And now, it’s proven based on the 
repots and statistics released by the 
international bodies and also the Ira-
nian sources that Iran’s strong steel 
sector cannot be hit by the sanctions.
Based on the Iranian Steel Produc-
ers Association’s data, Iranian steel 
companies managed to produce 30.2 
million tons of steel in the previous 
Iranian calendar year, registering a 
three-percent annual growth.
And according to the latest report re-
leased by the World Steel Association 
(WSA), Iran has maintained its place 
as the world’s 10th biggest steel pro-
ducer during January-October, 2021.
Production of crude steel in Iran 
reached 22.4 million tons during the 
mentioned time span to register a 
5.7-percent decline year on year, the 
report said.
The rising trend is also witnessed in 
the export of Iran’s steel, as accord-
ing to the latest report released in this 
due, Iranian major steel producers, 
including Mobarakeh Steel Company, 
Khuzestan Steel Company, Esfahan 
Steel Company, and Hormozgan 
Steel Company and some others, 
exported over 5.912 million tons of 
steel during the first seven months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-October 22, 2021), which 
was 30 percent more than the figure 
of the same period of time in the past 
year.

ICCIMA head em-
phasizes construc-
tive co-op between 
private sector, par-
liament
The head of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines, 
and Agriculture (ICCIMA) 
emphasized the necessity of 
constructive cooperation and 
interaction between the private 
sector and Majlis (Iranian par-
liament).Referring to the special 
situation of the country, Gho-
lam-Hossein Shafei said: “What 
needs to be considered today is 
the country’s economy, and this 
is possible through proper plan-
ning, cooperation and efforts of 
the three major branches, the 
private sector and cooperatives, 
and of course synergy and uni-
ty.”The main and heavy mission 
of the private sector, based on 
the task assigned to it by the 
law, is to try to express its expert 
opinions in all various economic 
fields by using the views of real 
economic actors as a consult-
ant aware of current issues and 
developments, honest, com-
passionate and fair, the ICCIMA 
head stressed.
In the new conditions of the 
country, the chambers empha-
size this task diligently and com-
mittedly, and find themselves 
with the government and parlia-
ment to help the national econo-
my, he added.The ICCIMA head 
went on to say that the heads 
of chambers of commerce, in-
dustries, mines and agriculture 
across the country, heads of un-
ions and associations, chairmen 
of the ICCIMA committees, and 
head of joint chambers of com-
merce have always had a favora-
ble and constructive relationship 
with MPs, which has resulted in 
effective actions in the country’s 
economy.Some of these meas-
ures include the General Policy 
Law of Article 44, the Law on 
Continuous Improvement of the 
Business Environment, the Law 
on the Elimination of Barriers 
to Production, etc., all of which 
have been fundamental meas-
ures, he stated.

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

Kenya welcomes 
Iranian investment 
in various sectors
The Commercial Attaché of the 
Kenyan Embassy to Tehran has 
said his country welcomes Ira-
nian companies’ investment in 
various sectors.
Making the remarks in a confer-
ence on the development of Iran-
East Africa trade on Thursday, 
David Karanja said a workshop 
has been formed to explore the 
mutual economic potentials of 
the two sides and the two coun-
tries will establish interaction in 
oil, pharmaceutical, and medical 
fields.He said Kenya is keen on 
attracting investment opportuni-
ties in Iran and vice versa.
“Iran and East Africa are both 
producers and consumers, and 
East Africa has good opportuni-
ties in labor, raw materials, and 
produced items,” Karanja added.
According to the official, Iran 
has established an innovation 
and technology center in Kenya, 
which is one of Iran’s first initia-
tives in Africa.
“This center will be a platform 
for Kenyan start-ups and Iranian 
companies,” he stressed.
As reported, Iran-East Africa 
Trade Development Conference 
was organized by the Interna-
tional Institute of Iran Industries 
Research (MPSIran).
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 The first definitive list of vacant 
homes was sent to Iran National 
Tax Administration (INTA), IRNA 
reported on Wednesday.
The first definitive list of va-
cant houses identified, including 
1,170,000 units, was completed 
last night at the Ministry of Trans-
port and Urban Development and 
sent to the INTA for issuance of tax 
bills before the end of the current 
Iranian calendar year (March 20), 
the report said.
An official with Transport and Ur-
ban Development Ministry had 
said on Monday that INTA is going 
to start collecting taxes on vacant 
houses as of the next Iranian cal-
endar month (begins on January 
21).
“The information regarding va-
cant houses is being sent to 
Iran National Tax Administra-
tion using Multiprotocol Label 
Switching (MPLS) protocol or 
manually,” Deputy Transport and 
Urban Development Minister for 
Housing and Construction Affairs 

Mahmoud Mahmoudzadeh told 
Tasnim.
According to the official, so far, the 
information related to 1,174,000 
vacant houses has been commu-
nicated with INTA.
“We are going to also send the 
data regarding the units owned by 
legal entities to INTA within one or 
two days,” Mahmoudzadeh said.
Mahmoudzadeh had previously 
said that in the first stage of the 
implementation of the program for 
collecting tax from the country’s 
vacant housing units, only units 
belonging to natural persons are 
targeted. The vacancy tax law, as 
part of Direct Tax Reform Law, was 
put on the agenda in the Iranian 
calendar year ending March 2016 
and was enforceable from the year 
ending March 2017, but there was 
little data on the number of vacant 
units then, according to Mahmoud 
Alizadeh, a senior official with the 
INTA. The mentioned plan is main-
ly aimed at lowering the housing 
rental rate in the country.

Export to ECO members
rises 52%

Head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) has said the 
problems regarding the obliga-
tions of the country’s exporters for 
returning their foreign currency 
revenues to the country have been 

resolved, the TPO portal reported.
Referring to the resolutions proposed 
by the Forex Action Committee that 
were approved at the 14th meeting of 
the Government’s Economic Coordi-
nation Council, Alireza Peyman-Pak 

said: “Based on these resolutions, 
part of the problems related to ex-
porters’ foreign exchange obligations 
will be resolved after three years.”
According to the official, exporters 
which haven’t provided the informa-

tion regarding their activities since the 
Iranian calendar year 1397 (ended in 
March 2019), have been given a new 
opportunity to submit the mentioned 
information by the end of the current 
Iranian calendar year (March 20).

Problems regarding export revenue re-injection resolved

The value of Iran’s annual non-oil 
export is expected to reach $46 bil-
lion by the end of the current Iranian 
calendar year (March 20), the depu-
ty head of Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA) 
has announced.
Foroud Asgari, the deputy head of 
IRICA for technical affairs, said the 
export of non-oil commodities has 
been expedited since the sixth Ira-
nian calendar month of Shahrivar 
(ended on September 22, 2021), 
so it is expected that the figure will 
reach $46 billion by the yearend.
IRICA has previously announced 
that the value of Iran’s non-oil trade 
stood at $73 billion in the past Irani-
an calendar year.
IRICA former Head Mehdi Mir-
Ashrafi had put the weight of non-oil 
trade at 146.4 million tons and said 
that the figure showed a 25-mil-
lion-ton annual decline, which is the 
result of sanctions and coronavirus 
pandemic.
Iran’s non-oil export was 112 mil-
lion tons valued at $34.5 billion, and 

that of import was 34.4 million tons 
worth $38.5 billion in the past year, 
the official added.
Among the country’s non-oil export 
destinations, China was the first, 
with importing $8.9 billion worth of 
products, Iraq was the second with 
importing $7.3 billion, the United 
Arab Emirates the third with import-
ing $4.6 billion, Turkey the fourth 
with importing $2.5 billion, and Af-
ghanistan the fifth with importing 
$2.2 billion, Mir-Ashrafi announced, 
and named gasoline, natural gas, 
polyethylene, propane, and pista-
chio as Iran’s major exported prod-
ucts during the past year.
He further named Iran’s top sources 
of non-oil imports in the said time, 
as China with exporting $9.7 billion 
worth of products to the Islamic 
Republic, the UAE with $9.6 billion, 
Turkey with $4.3 billion, India with 
$2.1 billion, and Germany with $1.8 
billion, respectively, and mentioned 
corn, cellphone, rice, oil meal, and 
oilseeds, wheat, and raw oil as the 
major imported items.

Non-oil export expected
to reach $46b by late March



Director of the Iranian Agriculture 
Ministry’s beekeeping development 
program has put the country’s annu-
al honey production at 115,000 tons, 
saying that Iranian beekeepers have 
the capacity to export 5,000-10,000 
tons of honey every year.
According to Hossein Akbarpour, Iran 
exported 1,080 tons of honey in the 
first eight months of the current Irani-
an calendar year (March 21 – Novem-
ber 21, 2021), IRIB reported.
During this period, Iranian beekeepers 
also exported 7.140 tons of wax worth 
nearly 10 billion rials (about $36,160) 
to China.
Hosseini noted that due to the high 
quality of Iranian honey, China has 
shown interest in importing this prod-
uct from Iran and this country is a 
good market for Iranian beekeepers’ 
products.
According to the official, during the 

mentioned time span, Iranian honey 
was exported to the Persian Gulf coun-
tries such as Bahrain, Kuwait, Qatar, 
Oman, as well as Europe including 
Germany and the United Kingdom, and 
other countries such as Canada, Hong 
Kong, Australia, Indonesia, Malaysia, 
Iraq, and Lebanon.
Mentioning the variety of the honey 
produced in Iran, he said: “Honey is 
categorized according to the taste and 
the type of plant on which the bees 
feed; In Iran 60 percent of the pro-
duced honey is multi-plant and the 
other 40 percent is produced from a 
single plant.”
The official noted that in addition to 
other types of honey, every year, about 
4,000 tons of astragalus honey, about 
3,000 tons of jujube honey, 1,000 tons 
of citrus honey, and 1,000 tons of cori-
ander honey are made in Iran.
Back in March 2020, the former direc-

tor of the Iranian Agriculture Ministry’s 
beekeeping development plan had said 
the country’s beekeeping industry is 
planned to become the leading agricul-
tural sector in the country, the leading 
honey producer in the region, a strong 
player in the world markets.
“Benefiting from up-to-date knowl-
edge, technology, the industry is going 
to provide reliable, high-quality prod-
ucts with greater value-added,” Farhad 
Moshir Qafari said.
Over the past five years, Iran’s bee-
keeping industry shifted its focus from 
producing only one main product, 
namely honey, to producing other bee 
secretions such as royal jelly and bee 
venom, Qafari said.
“Melittin is a very valuable bee venom 
extract that is currently imported, but 
the beekeeping industry has the poten-
tial to produce this substance inside,” 
he stressed.

You may have heard some re-
ports that say bananas make you 
gain weight, while others say that 
bananas are beneficial for weight 
loss. Who is right, and what do 
you need to know if you’re count-
ing calories? 
Those who warn against eating 
bananas for fear of weight gain 
are looking at carbohydrate con-
tent, particularly sugar. Bananas 
are fairly high in sugar, which can 
turn to body fat more quickly than 
other nutrients. Another reason 
bananas get a bad rap is that their 
calorie count is higher than many 
other fruits. A cup of apple slices 
has about 60 calories, while a cup 
of banana slices has around 135 
calories. 
Those in the pro-banana camp 
say the neatly packaged fruit has 
the perfect amount of carbohy-
drates and calories for a satisfy-
ing and healthy snack choice. The 
amount of sugar isn’t 
high compared 
to most 
s u g a r y 

snacks—like cookies and candy—
and bananas have the added bene-
fit of fiber. 
Some people even say you can eat 
an unlimited amount of bananas 
(or any fruit) and not gain weight, 
since the fruit itself is so good for 
you. Fruits are rich in vitamins, 
minerals, and nutrients. 
The Truth About Bananas 
There’s no conclusive evidence 
that bananas make you gain or lose 
weight. No one food is responsible 
for weight loss or weight gain. 
Bananas can be a great snack. 
They are more filling than many 
other snack foods, though maybe 
not as much as some other fruit 
choices. For example, half a medi-
um banana has about 60 calories 
and 1.5 grams of fiber, while one 
cup of raspberries has 60 calories 
and 8 grams of fiber. Due to the 
volume and fiber content of the 
raspberries, they will be more fill-

ing than the banana. 

Eating a single banana can be a 
healthy snack, but if you add three 
large bananas to your regular daily 
food intake, you’ll be eating more 
than 350 extra calories. Whether 
or not you incorporate bananas 
into your meal plan will depend on 
your goals and if you like bananas. 
Benefits of Bananas 
One medium banana (7 to 8 inches 
long) has about 105 calories, half 
a gram of fat, 27g carbs, 3g fiber, 
14.5g sugars, and 1g protein.1 
Bananas are chock full of nutri-
ents. They’re good sources of 
potassium (for heart health) and 
vitamin C (a powerful antioxidant). 
While not usually considered a “su-
perfood” like blueberries or broc-
coli, bananas may have benefits 
beyond being a natural fruit snack. 
In one study, daily consumption 
of bananas marginally improved 
blood sugar and lipid profiles in 
people with type 2 diabetes.2 
Banana Snack Ideas 
Go beyond 

peel-and-eat with these meal and 
snack options for bananas. 
• Oatmeal: Add sliced ba-
nanas to your morning oatmeal. 
You can also mash the fruit and 
add it your oatmeal while it cooks. 
• Cinnamon-sprinkled: Ba-
nanas are great with cinnamon. 
Just slice one up, dust it with 
cinnamon, and enjoy.
• Yogurt: Mix 
chopped banana into fat-free 
plain Greek yogurt along with 
some cinnamon. You can 
also layer bananas and yogurt 
with high-fiber bran cereal and 
sliced almonds.
• Frozen coins: Many 
people love the texture of fro-
zen banana. It also takes a 
bit longer to 
eat, which 
m e a n s 

you’re more likely to feel full by the 
time you’re finished. Top banana 
slices with no-sugar-added straw-
berry yogurt and chopped peanuts 
before freezing them—it’s like a 
nutritious, deconstructed banana 
split.

What About Banana Chips?
While bananas can be a 

healthy choice in a weight 
loss diet, banana chips are 
not. They’re bananas that 
have been deep-fried and 
doused in sugar or salt. 
A half-cup serving of 
banana chips has about 
210 calories and 12.5g 
fat. Dehydrated banana 
slices are not fried and 

thus have much less 
fat and fewer calo-

ries.
There isn’t any 
evidence that ba-
nanas contribute 
to weight gain or 
weight loss. Like 
any other food, 
bananas have cal-
ories, and calories 
add up. As a healthy 

snack, bananas may 
be more nutritious than 

options with the same num-
ber of calories and can be a 

healthy replacement for 
sugary treats. If 

you like ba-
nanas, enjoy 

them as part 
of a balanced diet.

TCCIMA calls for par-
ticipation of private 
sector in developing 
economic diplomacy
Head of Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (TCCIMA) Ma-
soud Khansari has called on the 
government to benefit from the 
views of the private sector in de-
veloping the country’s new eco-
nomic diplomacy model.
Speaking in the First National 
Conference on Economic Diplo-
macy which was held in Tehran 
on Tuesday, Khansari empha-
sized the important role of the pri-
vate sector in designing a model 
for maximizing the use of foreign 
markets and concluding bilateral 
or multilateral trade agreements 
in line with national interests.
The mentioned conference 
was organized by the Strategic 
Council on Foreign Relations in 
collaboration with Imam Sade-
gh University’s Institute of Eco-
nomic Diplomacy. Noting that a 
wide range of political tools are 
used in economic diplomacy to 
achieve national economic inter-
ests, Khansari called for the de-
sign of an executive model with 
the participation of the private 
sector to implement the coun-
try’s economic diplomacy at its 
best. He noted that according 
to this model, the government 
must put it on the agenda to 
reach bilateral or multilateral 
economic agreements with the 
participation of the private sector, 
strengthen financial diplomacy, 
expand cooperation and infra-
structure in transportation and 
energy, and develop international 
interactions. The official stressed 
the need to harmonize policies 
related to economic diplomacy 
at all levels of government and 
non-government, and stated that 
in order to achieve this goal, the 
training of business diplomats 
should be taken seriously.
The TCCIMA head further noted 
that prioritizing economic goals 
in a successful diplomacy, unifies 
the economic mechanisms of the 
country, adding: “Unfortunately, 
Iran’s geographical position in 
the region, especially in the field 
of maritime and aviation, has not 
been used so far and other coun-
tries in the region have snatched 
the lead from Iran in this regard, 
while in the model for Iran’s eco-
nomic diplomacy, making good 
use of such opportunities should 
be put on the agenda.”

Plucky Iran held In-
dia in AFC Women’s 
Asian Cup 2022
Plucky Iran held India to a 0-0 
draw in their AFC Women’s Asian 
Cup India 2022 Group A clash at 
the D.Y. Patil Stadium on Thursday.
India had the better chances but 
determined defending by Iran kept 
the hosts at bay as both teams now 
set their sights on their Matchday 
Two ties.
Iran, making their first AFC Wom-
en’s Asian Cup appearance, found 
themselves on the backfoot as In-
dia started aggressively with their 
attacks coming from the flanks.
Iran goalkeeper Zohreh Koudaei 
was chosen the best player of the 
match.
“The first match is always the 
toughest match. India are a strong 
team but we wanted to win the 
match,” Iran coach Maryam Iran-
doost said in the post-match news 
conference.
“We have a difficult task against 
China but we want to show our po-
tential against them. I am very sat-
isfied with Koudaei’s performance 
in this match,” she added.

Do Bananas Cause Weight Gain or Help With Weight Loss? 

TEDPIX gains 3,500 points on Wednesday
After several days of consecutive 
drops, TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), rose 3,539 
points to 1.279 million on Wednesday.
As reported, 4.549 billion securi-
ties worth 29.592 trillion rials (about 
$102.04 million) were traded at the 
TSE. The first market’s index dropped 
3,454 points, and the second market’s 
index lost 4,444 points.

TEDPIX lost 29,000 (2.1 percent) to 
1.334 million in the past Iranian calen-
dar week (ended on Friday).
During the past week, the indices of Mo-
barakeh Steel Company, Bandar Abbas Oil 
Refining Company, Iran Khodro Company, 
Saipa Company, Social Security Invest-
ment Company, National Copper Com-
pany, and Barekat Pharmaceutical Group 
were the most widely followed ones.
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 Iranian banking system has paid 
20.195 quadrillion rials (over $73 
billion) of facilities to domestic 
economic sectors in the first nine 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-December 
21, 2021), registering a 59.5-per-
cent rise from the same period in 
the previous year, IRIB reported.
According to the data provided 
by the Central Bank of Iran (CBI), 
the country’s banking system paid 
12.633 quadrillion rials (about 
$45.69 billion) of facilities to var-
ious economic sectors in the pre-
vious year’s first nine months.
As reported, working capital loans 
paid to different economic sectors 
in the mentioned nine months 
were above 13.424 quadrillion 
rials (about $48.54 billion), ac-
counting for 66.5 percent of the 
total provided facilities.
During the said period, the coun-
try’s mining and industry sector 
received over 4.834 quadrillion 
rials (about $17.48 billion) in the 
form of working capital loans, ac-
counting for 79.2 percent of the 
total such facilities.
Iranian banks paid 17.274 quad-
rillion rials (over $62.4 billion) of 

facilities to domestic economic 
sectors in the first eight months of 
the current Iranian calendar year 
(March 21-November 21, 2021), 
which was also 59.2 percent more 
than the figure for the same peri-
od in the previous year.
Based on CBI data, working capi-
tal loans paid to different econom-
ic sectors in the mentioned eight 
months were above 11.48 quad-
rillion rials (about $41.51 billion), 
accounting for 66.5 percent of the 
total provided facilities.
Over the past three years, CBI has 
been collaborating with the Indus-
try, Mining, and Trade Ministry for 
implementing a program based 
on which bank facilities are pro-
vided to small and medium-sized 
enterprises (SMEs) and semi-fin-
ished projects.
The mentioned facilities are main-
ly provided for renewing machin-
ery, equipping production units, 
or completing semi-finished pro-
jects.
The mentioned program was 
kicked off in February 2019 and 
since then over 12,124 production 
units and SMEs have registered 
for receiving the mentioned loans.

Bank loans to economic
sectors increase over 59%



شنبه 2 بهمن 1400  | شمـاره 976 ISFAHAN
N E W S

 بیســت و چهارمین نمایشگاه فرش 
دســتباف اصفهان با حضــور ۱۵۰ 
شــرکت و موسســه در محل دائمی 
نمایشگاه بین المللی اصفهان گشایش 

یافت.
این نمایشــگاه با حضور قالیبافان و 
فعــاالن حوزه های تولیــد، فروش، 
بازرگانــی، طراحــان، نقاشــان، 
مرمت کاران و رفوگران فرش دستباف 
از اســتان های اصفهــان، آذربایجان 
شــرقی، آذربایجان غربی، خراسان 
رضوی، خراسان شــمالی، گلستان، 
فارس، قــم، تهــران، کردســتان و 
چهارمحــال و بختیــاری بــه مدت 
۶ روز در ۱۵ هــزار متــر مربع فضای 

نمایشگاهی برگزار می شود.
رییس مرکز ملی فرش ایران در مراسم 
افتتاح بیســت و چهارمین نمایشگاه 
فرش دســتباف اصفهان گفت: هنر 
صنعت فرش دستباف در این سال ها 
به فراموشی سپرده شده است و نیاز به 

احیای مجدد دارد.
فرحناز رافع با تاکیــد بر اینکه فرش 
دستباف یکی از هنرهای اصیل ایران 
اســت که باید به جایگاه اصلی خود 
برسد، اظهار داشت: هنر صنعت فرش 
دستباف از گذشتگان به نسل امروز به 

ارث رســیده و الزم است که با حفظ 
و حراســت، آن را به آیندگان انتقال 

دهیم.
وی با بیان اینکه در ۲ سال متوالی موفق 
به برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در 
سطح ملی و بین المللی نشدیم، اضافه 
کرد: برگزاری آن در اســتان اصفهان 
فرصت خوبی برای به نمایش گذاشتن 
آثار تولید کنندگان و حمایت از آنها و 

صادرکنندگان است.
رییس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به 
اینکه نگاه حاشیه ای به این هنر جایز 
نیســت، تاکید کرد: با حمایت از این 
هنر می توان به رونق بازار ملی و جهانی 

دست یافت.
وی با بیان اینکه هنر فرش دستباف 
برای همه ســلیقه ها و اقشار مردم پر 
ارزش و دارای اهمیت اســت، اظهار 
داشت: بیست و چهارمین نمایشگاه 
فرش دستباف اصفهان نمادی از هنر 
و زیبایی نقش و نگارهای خاص ایرانی 

است.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان نیز در این مراسم 
به برگزاری کارگروه فرش دســتباف 
در استانداری اشاره کرد و گفت: هنر 
و جایگاه صنعت فرش دستباف برای 

همه مردم اصفهان و مسئوالن شناخته 
شده است و برای رفع مشکالت آنها و 
حمایت از تولیــد کنندگان در جهت 

نگهداشتن این هنر می کوشیم.
امیررضا نقش ادامه داد: امیدواریم با 
برگزاری چنین نمایشگاه هایی بتوانیم 
صنعت فرش دســتباف را در استان 
اصفهان، کشور و ســطح بین المللی 

رونق دهیم.
علیرضا مرتضوی مدیر عامل شرکت 
نمایشــگاه بین المللی اصفهان نیز با 
اشاره به نقش نمایشــگاه ها در ایجاد 

بازار فــروش داخل و خــارج، گفت: 
می کوشیم با ایجاد بســتر الزم برای 
نمایش توانمندی ها و گشــایش در 
کســب و کارها، شاهد شکوفایی هنر 

صنعت فرش دستباف باشیم.
بیســت و چهارمین نمایشگاه فرش 
دستباف اصفهان از بیست و نهم دی 
تا چهارم بهمن امسال در محل دائمی 
نمایشــگاه بین المللی اصفهان واقع 
در کمربندی شــرق روبروی منطقه 

روشن دشت اصفهان برپا می شود.
توســعه فروش داخلــی، معرفی هر 

چه بیشــتر ظرفیت های این بخش 
اقتصــادی، برنامه ریزی بــرای حل 
مشکالت، بررسی موانع و نقاط ضعف 
موجود این صنعت، ایجاد بسترهای 
مناســب برای ســرمایه گذاری های 
داخلی و خارجی، ایجاد زمینه اشتغال 
و کارآفرینــی، ایجاد فضــای رقابتی 
ســالم میان تولیدکنندگان داخلی 
برای ارتقای کیفیت تولیــد و ایجاد 
ارتبــاط مســتقیم و رو در رو میان 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از 

اهداف برپایی این نمایشگاه است.

06
مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان گفت: اقتصاد 
پایدار ضرورت احیای زندگی روستایی و بازیابی مجدد هویت این مناطق 
است. مجید جوهری در اجالس شورای اسالمی شهرستان های اصفهان 
افزود: توجه به اقتصاد مردم عالوه بر توســعه روســتاها در جلوگیری از 
مهاجرت نقش خواهد داشت که پروژه های سرمایه گذاری در دهستان ها 
تعریف و از ظرفیت بخش خصوصی برای دستیابی به اقتصاد پایدار استفاده 
می شود.وی ارتقای کیفیت زندگی روســتاییان از دیگر برنامه های پیش 

روی مدیریت جدید استان عنوان کرد و اظهارداشت: کارگروه پیشرفت و 
حمایت روستاییان برای رفع موانع و مشکالت پیش روی سرمایه گذاری در 
این بخش در استانداری تشکیل شده است.مدیرکل دفتر روستایی و امور 
شوراهای استانداری اصفهان تشکیل انجمن فرهیختگان روستاییان استان 
اصفهان از بین افراد شهرنشین و خارج از کشور که اصالت روستایی دارند 
را گامی برای بهره گیری از نخبگان در مدیریت این مناطق بیان کرد.وی با 
اشاره به جمعیت ۶۰۰ هزار نفری روستاییان که سهم ۱۲ درصدی از کل 

جمعیت استان را دارد، خاطرنشان کرد: ۶۶۰ نفر دهیار مدیریت این مناطق 
را بر عهده دارند که ۷۴ نفر آنان زن هستند.جوهری افزود: ۴۲ شرکت تعاونی 
دهیاری ها در بخش های استان تشکیل شده اســت که بر محور اتحادیه 
تعاون روستایی برای هم افزایی اقتصادی در حال فعالیت هستند. اجالس 
شورای اسالمی شهرستان های اصفهان روز پنجشنبه با محوریت فرصت ها 
و چالش های استان در حوزه مدیریت شهری و نقش شوراها در ایجاد توسعه 

پایدار در محل شرکت نمایشگاه های اصفهان برگزار شد.

مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان:

اقتصاد پایدار ضرورت 
احیای زندگی روستایی 

است

اســتاندار اصفهــان گفــت: 
آمــار نامناســبی در زمینه 
ناهنجاری هــای اجتماعــی 
داریــم بهمین دلیــل الزم 
است که بخشــی از اعتبارات 
فرهنگــی بمنظــور افزایش 
نشــاط اجتماعــی در بیــن 
مردم هزینه شــود. سید رضا 
مرتضوی در اجالس شورای 
اســالمی شهرســتان های 
اصفهــان، اظهــار داشــت: 
متاســفانه ما دســتگاه های 
اجرایی فرهنگی داشــته ایم 
که بــه جــای هزینه کرد در 
حوزه های فرهنگی اعتبارات 
خود را برای پرداخت حقوق 
هزینه کردند و عماًل خروجی 
خاصی برای مردم نداشته اند.

وی با بیان اینکه بســیاری از 
برنامه های فرهنگی به صورت 
رویــدادی و مناســبتی اجرا 
شده است، تصریح کرد: این 
در حالی است که باید مسیر 
را به ســمت نــگاه اعتقادی 
مؤثر در زندگــی، خانواده و 
رویه ای پیش برد زیرا فقط با 
رویداد محوری نمی توان کار 

فرهنگی مؤثر کرد.
اســتاندار اصفهــان گفــت: 
فعالیت فرهنگی نیاز به برنامه 
ریزی دارد و شوراهای استان 
در ایــن زمینه نقش بســیار 
مهمــی دارند زیــرا هر کدام 
در بخش هــای مختلف فعال 

هستند.
وی اضافــه کرد: مســئوالن 
باید توجه داشــته باشــند 
که اعتبــارات ملــی به دلیل 
وضعیت حوزه درآمد کشوری 
نمی تواند پشــتیبانی الزم را 

داشته باشد.
مرتضــوی تاکید کــرد: یک 
هزار و ۴۰۰ میلیــارد تومان 
عــوارض آالیندگی تا آذر ماه 
به اعتبــارات شــهرداری ها 
واریز شده اســت که انتظار 
داریم هزینه کرد آن در جهت 
افزایش سرمایه اجتماعی، باز 
کردن گره از مشــکل مردم و 

توسعه پایدار باشد.
اســتاندار اصفهان بــا بیان 
اینکه تصمیم های توسعه ای 
شــهرها نباید بــه کوچ های 
اجبــاری منجر شــود و باید 
پیوست های زیست محیطی 
و توسعه پایدار مبنی بر آینده 
نگری داشته باشــد، تصریح 
کرد: بســیاری از مشــکالت 
امــروز حاصــل تصمیم های 
غلط دیروز اســت و مــا باید 
پاســخگوی آینــدگان بــه 
تصمیم های امروزمان باشیم.

مرتضوی با اشــاره به اینکه 
گذشتگان با نیت خیر تصمیم 
گرفته اند، خاطرنشــان کرد: 
نگاه هــای بلند به مســائل 
وجود نداشته اســت و امروز 
پس از گذشــت چندین دهه 
با کمبودهایی مواجه هستیم.

وی شورای اســالمی شهر و 
روستا را نهادی برای تصمیم 
گیری مســتقیم توسط خود 
مردم در دایره همــه نیازها 
دانست و گفت: جایگاه قانونی 
این شورا بیانگر توسعه پایدار 
اســت و باید نســبت به این 
جایگاه نگاه ویژه مسئولیتی 

شود.
اســتاندار اصفهــان نقــش 
نخبــگان و مــردم را در 
تصمیم هــا مؤثر دانســت و 
اظهار داشــت: جلب اعتماد، 
نیاز سنجی، توسعه خانواده، 
تربیت نسل جدید، مؤلفه های 
هویتــی ایرانی و اســالمی و 
ارزش های ملــی و اعتقادی 

باید در نظر گرفته شود.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

استاندار اصفهان خواستار شد:

اعتبارات فرهنگی 
برای افزایش نشاط 

اجتماعی

کاوش »اصفهان را سنتی می خواهیم یا مدرن؟« به عنوان نخستین نشست از 
سلسه نشست های »شهر کاوی؛ تأملی درباره آینده شهر«، با حضور صاحب نظران 
این حوزه و از سوی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد. 
به گزارش ایســنا مهدی ژیانپور، رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در این 
نشست با بیان اینکه اگر مشکالت شهر اصفهان کمتر شود، نه تنها استان، بلکه 
کشور بهره مند خواهد شد، اظهار کرد: شهر را کاوش می کنیم و معتقدیم که 
بخشی از راه حل مشکالت این شهر، توقف پروژه ها و شروع تامالت بنیادین است.

وی، توقف پروژه ها را به معنای به اتمام رساندن رویکرد پروژه ها به شهر دانست و 
گفت: پروژه ها برای افراد سودمند هستند و به شهر کمکی نمی کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی اصفهان معتقد است که شهر را باید کاوید و در توضیح 
سلسه نشست های شهرکاوی، گفت: در این کاوش ها سواالتی مطرح می شود، 
بنابراین در پی یافتن پاسخی صحیح و منطقی برای پرسش هایی در مورد شهر 

هستیم که باید برای آن به گفت وگو بنشینیم.
محمد افقری، دانش آموخته گروه تاریخ دانشگاه اصفهان به عنوان نخستین نفر در 
این جلسه به این پرسش این گونه پاسخ داد: جدال قدیم و جدید در حوزه نظری از 
سال ها پیش مطرح شده و نهضت مشروطه به نوعی جدال بین سنت و مدرنیته را 

رقم زد. این جدال همچنان در میان صاحب نظران الینحل مانده است.
 وی با طرح این پرسش که اگر اصفهان مدرن بخواهیم، آیا نمی توانیم به المان های 
ستنی عالقه داشته باشیم و برعکس، اظهار کرد: طرح این پرسش که »اصفهان 
را سنتی می خواهیم یا مدرن؟« یک دوگانه کاذب ایجاد می کند که افراد را به 

سمت دوقطبی سوق می دهد.
نوید پورمحمد رضا، مترجم، مدرس و دانش آموخته رشته شهرسازی نیز در این 
نشست، این پرسش را برانگیزاننده دانست و گفت: بجای اینکه از اصفهان همچون 
شهر سنتی در برابر شهر مدرن نام ببرم، از تعبیر شهر معاصر استفاده می کنم. وی 
افزود: آنچه امروز به آن نیازمندیم، معاصریت امروز یک شهر است. در معاصریت 
ردپای شهر و طنین و بازتاب امروز قابل مشاهده است، ولی جا دارد به معاصریت 

در امتداد گونه تکامل نگاه کنیم.
مهوش خادم الفقرایی، عضو معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان نیز 
در پاسخ به این پرسش، گفت: سنتی بودن شهر با تصور تاریخی بودن تداخل 
معنایی پیدا می کند. وی افزود: اساساً شهر اصفهان را تاریخی می بینم، اما معتقدم 
فرایند مدیریت شهری به سمت مدرنیسم حرکت می کند. شهر اصفهان برای 
مدیریت دارای وجوه مدرنیته است و بخشی از وجوه سنتی را نیز در خود دارد 
که در دوره های مخلف مدیریت شهری به یکی از این دو بخش توجه شده است.

کامران ربیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، این پرسش را سؤال 
جوامعی که هنوز درگیر مسائل خود هستند، عنوان کرد و گفت: زمانی که چنین 
تقابلی وجود دارد، گویی خوانش و حسی نوستالژیک به سنت وجود دارد که باید 

آگاه باشیم سنت همیشه هم خوب نیست.
محمدرضا رهبری، سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
به این پرسش از دید تجربه ذهنی و شخصی خود پاسخ داد و گفت: همه کسانی 
که به شهر می اندیشند به این فکر می کنند که اصفهان چگونه باید باشد؟ برای 
پاسخ به این سؤال باید این شــهر را درست بشناسیم و باید روابطی که موجب 
پدیدار شدن اصفهان شده است را بشناســیم. وی به کوچه گردی های خود از 
شهر اشاره کرد و گفت: در این کوچه گردی ها شکل های مختلف پاسخ ها دیده 
می شود و سؤال این است که کدام اصفهان مورد پسند است و در برنامه ریزی ها، 
کدام اصفهان مدنظر قرار می گیرد؟ رهبری افزود: روایت مدرن شدن ادبیات ما 

سرنوشت همه ما را بیان می کند.
مهری شاه زیدی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان این پرسش 
را بحث جدی در اصفهان دانست و به بخش هایی از چشم انداز اصفهان در افق 
۱۴۰۴ اشاره و اظهار کرد: در این سند آمده، »اصفهان شهری اسالمی، طیب، 
مسجدمحور، مهد عالمان و نخبگان، الهام بخش، مظهر تمدن نوین اسالمی. 
شهری خالق با مردمی مؤمن، دانا، مسئولیت پذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی. 
شهری توسعه یافته با اقتصاد و معیشــت پویا با تکیه بر تولید علم و فناوری و 

گردشگری« است.
وحید قاسمی، عضو هیئت علمی گروه اجتماعی دانشگاه اصفهان پاسخ به این 
پرسش را مشکل دانست و گفت: در وهله نخست این سؤال مطرح است که آیا 
این پرسش مهم است یا امکان دارد انحرافی تلقی شود؟ اما در سیستم موجود این 
سؤال انحرافی نیست و مهم است. در نتیجه معتقدم از هر دو منظر درست است.

حسین قانونی، دانش آموخته برنامه ریزی شهری و کارشناس مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان معتقد است که پاسخ به این پرسش از مسائل شهر 
اصفهان است. وی با بیان اینکه مدرنیزاسیون در ایران شکل گرفته است، گفت: 
مدرن به شهر امروزی اشاره دارد و جریان مدرن شدن شهرها دارای سه بعد است.

مینا کشانی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی اصفهان نیز گفت: برای برخی از 
مردم این مسئله مهم نیست و زیست پذیری شهر اولویت است، اما معتقدم برای 

پاسخ به پرسش این نشست، نمی توان به صورت صفر و صدی پاسخ داد.
احســان مالکی پور، دانش آموخته برنامه ریزی شــهری و کارشــناس مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان نیز بحث بین سنت و مدرنیته را بحث 
قدرت دانست و گفت: بحث اصلی در این میان این است که کدام شیوه حکمرانی 
را می پذیریم؟ وی افزود: باید تالش شود بین سنت و مدرنیته سازگاری وجود 

داشته باشد.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۸ معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
برای نخستین بار به افرادی که در سال گذشته برای بهبود روند پژوهش و کمک 

به پیشبرد این امر در شهر وارد شده اند، نشان »پژوهش کاوی« اهدا کرد.
این نشان به افرادی تعلق می گیرد که در گذشته برای اعتالی پژوهش تالش 
کرده اند و امروز یا در پســت دیگری مشغول به خدمت شــده و یا بازنشسته 
شده اند، اما جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برای جاری ماندن جریان پژوهش 
در شهر، این نشــان را به افراد مورد نظر اهدا می کند. در همین راستا، سومین 
نشان پژوهش کاوی امسال از سوی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان به سید علی 
معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان و مدیر سابق 
مجموعه تخت فوالد؛ زهرا ناجی، سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی 
واحد اصفهان، احسان مالکی پور؛ دانش آموخته برنامه ریزی شهری و کارشناس 
مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان و سحر موحدی، عضو هیئت 

علمی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان اهدا شد.

گزارش ویژه

 نخستین نشست ازسلسه نشست های »شهرکاوی؛ تأملی درباره آینده شهر« برگزار شد:

اصفهان را سنتی می خواهیم یا مدرن؟

اقتصاد استان

نمایشگاه فرش دستباف اصفهان گشایش یافت

بیست و چهارمین ضیافت نقش رنگ بر بوم فرش

معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اصفهان عبور و مــرور انبوه خودروهای حامل ســنگ در 
مناطق دارای معــدن را یکــی از دالیل اصلــی تخریب 

زیرساخت و آسفالت جاده ها در این منطقه دانست.
فرزاد دادخواه در جلســه ای با فرمانــدار، نماینده مجلس 
شورای اسالمی و مسووالن شهری تیران و کرون در محل 
فرمانداری این شهرســتان داشــت گفت که مســیرهای 
مواصالتی در مناطقی مثل خوربیابانک، شرق و غرب استان 
به دلیل تردد خودروهای سنگین و باری حامل مواد معدنی 

مثل سنگ های ساختمانی رو به تخریب است. 
وی بیان کرد: بار اضافه کامیون ها به زیر ســاخت جاده ای 
خســارت می زند که الزم اســت اداره کل صنعت و معدن 
تجارت اصفهان برای ســاماندهی این وضــع با راهداری و 

حمل و نقل همکاری کند.

معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اصفهان یادآورشد: مسووالن و مردم خواهان مرمت و اصالح 
جاده ها هستند اما کمتر به تخلفات ناشی از اضافه بار ناوگان 
حمل و نقل عمومی که عامل خسارت است، توجه می شود. 
وی با اشاره به تردد انبوه خودروهای سنگین در جاده های 
استان اصفهان یادآورشــد: حفظ، نگهداری و توسعه راه ها 

جزو برنامه های وزارت راه و شهرسازی به شمار می رود که 
با محدودیت اعتباری پروژه های حــوزه راهداری در حال 

انجام است.
سرپرســت فرمانداری تیران و کرون در این نشست گفت: 
شهرداری در شرایط ســختی برای تأمین اعتبار پروژه پل 

ورودی تیران است.
علی محمــدی کیــا خواهــان همــکاری اداره کل راه و 
شهرســازی با اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 

اصفهان و شهرداری تیران برای تکمیل این طرح شد.
وی تردد خودروهای باربری از کمربندی شمال تیران برای 
رفتن در جاده تیران به سامان و شهرک سنگبری رضوانشهر 
را عامل بروز حادثه و تخریب زیرساخت های درون شهری 
دانســت و گفت: برای ســاماندهی این موضــوع به انجام 

مطالعات راهداری نیاز است.

معاون اداره راهداری استان اصفهان عنوان کرد:

خودروهای حامل سنگ عامل تخریب زیرساخت جاده ای

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اصفهان گفت: مرکز نمایشگاهی این استان 
تا پایان امسال در شهر بصره عراق به منظور 
فراهم شــدن زمینه معرفــی ظرفیت های 
اقتصــادی و تجــاری کشــور در بازارهای 
جهانی راه اندازی می شود. علیرضا مرتضوی 
در اجالس شورای اســالمی شهرستان های 
اصفهان در محل شرکت نمایشگاه های بین 
المللی افزود: مذاکرات و تفاهم نامه راه اندازی 
نمایشگاه در بصره کشور عراق با شهردار آن 
شهر انجام شده و تا پایان امسال این مهم به 

سرانجام خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اصفهان گفت: راه اندازی مرکز نمایشگاهی 
در بصره براساس اشتراک اعتقادی و فرهنگی 
مردم ایران و عراق خواهد بــود و با توجه به 
همراهــی و عالقه مندی شــهردار بصره در 
تحقق این امر شــاهد برگزاری بســیاری از 
رویدادهای فرهنگی در کنــار فعالیت های 

نمایشگاهی خواهیم بود.
وی با اشاره به توانمندی که در شهرداری های 
استان اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: امکان 
برپایی نمایشگاه از توانمندی ها و ظرفیت های 
مدیریت شهری در نمایشگاه بصره وجود دارد.

مرتضوی در زمینه نشست های تخصصی در 
حوزه مدیریت شهری با استفاده از فعاالن این 
عرصه و استادان حوزه شهری گفت: در تقویم 

نمایشــگاه های اصفهان این موضوع مغفول 
مانده و شرکت نمایشــگاه ها آمادگی پیش 
بینی زمان برای چنین رویدادی را دارد تا به 
واسطه تعامل و همکاری و برپایی نمایشگاهی 
برای به اشــتراک گذاری توانمندی ها ایجاد 

شود.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این اجالس گفت: یکی 
از ضروریات امروز مســووالن مطالعه کردن 
قوانین است زیرا اشــرافیت نداشتن به این 
موضوع تهدیدها و چالش هــای جدی را در 

جهت رفع مشکالت مردم به دنبال دارد.
حســینعلی حاجــی دلیگانی افــزود: نبود 
اشــرافیت بر قانون گاهی زمینه موضوعاتی 
است که با پیشرفت و رفع مشکالت در حوزه 
شهری و روستایی مرتبط است و باید بررسی 
کرد که قانون بودجه دارای چه ظرفیتی است 
و اســتفاده کردن از این قانون چه نقشی در 
پیشــبرد اهداف دارد. نماینده مردم شاهین 
شــهر و میمه در مجلس ادامــه داد: حداقل 
هشــت مورد قانون اعم از قوانیــن دائمی و 
قوانینی مانند قانون پنج ساله و بودجه دارای 
ظرفیت ویژه است که اشرافیت درآن نیست و 

استفاده نمی شود.
حاجی دلیگانی خاطرنشــان کرد: در سال 
۹۸ اعتبار بســیار خوبی برای کالن شهرها 
اختصاص یافت که تنها مشهد بود که توانست 
آن را به طور کامل جــذب کند و دیگر کالن 
شهرها یا اطالعی نداشتند و یا فرصت استفاده 
کردن برایشان مقدور نبود. وی افزود: امروز 
برای ایجــاد و راه انــدازی ۵۰ کیلومتر ریل 
قطار دهها میلیارد تومان اعتبار نیاز است که 
تصویب و تخصیص آن نیاز به بررسی، برنامه 

ریزی و موافقت از نهادهای مربوطه است.

مدیر کل پست اســتان اصفهان گفت: شبکه 
پستی این استان برای توزیع مرسوالت دومین 
نمایشگاه مجازی کتاب به تمامی نقاط کشور از 
زیر ســاخت های الزم برخوردار است و با تمام 

توان پشتیبان این نمایشگاه است.
حمیــد باقری در آســتانه برگــزاری دومین 
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران در گفت و گو 
با ایرنا اظهار داشت: با توجه به برگزاری موفق 
اولین نمایشگاه مجازی کتاب، پست استان برای 
خدمت رســانی به مردم در نمایشگاه مجازی 
کتاب آمادگی کامل دارد و برنامه ریزی های الزم 
انجام شده تا به بهترین نحو وظایف و نقش خود 

را در این زمینه ایفا کند.
وی با بیان اینکه نمایشــگاه مجــازی کتاب 
بزرگترین رویداد فرهنگی کشور است ادامه داد: 
پست اصفهان در اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران و همچنین اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
اصفهان، در ارائه خدمات پستی در نمایشگاه به 
مردم به صورت مطلوب و شایسته و در راستای 
تحقق عدالت فرهنگی عمل کرد. مدیر کل پست 
استان اصفهان با اشاره به نقش این اداره کل در 
نمایشگاه مجازی کتاب افزود: زیرساخت هایی 
الزم در راستای توزیع مویرگی در پست فراهم 
شده اســت و با تمام توان پشــتیبان دومین 
نمایشگاه مجازی کتاب هستیم.وی بیان کرد: 
آموزش های الزم در مورد نحوه بســته بندی و 

آدرس نویسی به ناشران ارائه شده و هماهنگی 
و برنامه ریزی الزم به منظور جمع آوری کتب، 
جمع آوری مرسوالت، ارسال مستقیم کتب به 
سایر استان ها به منظور صیانت از کتب در باکس 
ویژه از جمله اقدامات اداره کل پســت استان 

اصفهان است.
باقری گفت: برای جلوگیری از بروز مشکل در 
توزیع کتب و مرســوالت، از ناشران نمایشگاه 
مجازی کتاب تقاضا داریم نســبت به نوشتن 
آدرس دقیق گیرنده بصــورت صحیح و گویا 
و نوشتن شــماره تلفن ثابت و همراه خریدار 

اقدام کنند. 
 وی اضافه کرد: پس از تحویل بســته کتاب به 
باجه پســتی پیامی به خریدار کتاب مبنی بر 
اینکه "مرسوله در اختیار پســت قرار گرفت" 
ارسال می شود و از این پس مسوولیت کتاب ها 
بر عهده پست است که بسته ها در فواصل زمانی 

اعالم شده به دست مخاطب می رسد.
وی با بیان اینکه این استان اصفهان هاب پستی 
مرکزی کشور است، اضافه کرد: پست اصفهان 
به غیر از چهار استان با همه استان های کشور 

ارتباط زمینی، فیزیکی و مستقیم داریم.
مدیر کل پست استان اصفهان افزود: در اولین 
دوره از نمایشگاه مجازی کتاب در مدت ۱۰ روز 
در استان اصفهان ۱۱ هزار و ۷۱۴ فقره حاوی 
مرسوالت نمایشگاه از ناشران در استان اصفهان 
دریافت و ۶۷ هزار و ۵۲۵ فقره مرسوله حاوی 
حدود ۱۰۰ هزار جلد کتاب به خریدان کتاب از 

اولین نمایشگاه مجازی کتاب تحویل داده شد.
دومین نمایشگاه مجازی کتاب از سوم بهمن ماه 
آغاز می شود و تا دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 

هشت روز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان خبر داد:

راه اندازی مرکز نمایشگاهی تا پایان امسال در بصره عراق
مدیر کل پست استان اصفهان اعالم کرد:

 آمادگی پست جهت توزیع مرسوالت نمایشگاه مجازی
 کتاب به کل کشور
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مدیرکل ارتباطــات و امور بین 
الملل شــرکت مخابرات ایران 
تاکید کرد: توســعه فیبر نوری 
به یکی از اساسی ترین راه های 
دسترسی به اینترنت پرسرعت 
تبدیل شده اســت. به گزارش 
خبرگــزاری مهــر، محمدرضا 
بیدخــام با اشــاره بــه اینکه 
فیبرنوری یکــی از پایدارترین 
زیرســاخت های ارائه خدمات 
ارتباطــی و مخابراتــی به ویژه 
اینترنت با کیفیت و پرســرعت 
است، افزود: ارائه خدمات نوین 
بر بســتر فیبر نــوری، همواره 
روشــی مطمئن و پایدار برای 
حوزه هــای ارتباطی به شــمار 
مــی رود و در برخی کشــورها 
چندین دهه اســت که استفاده 
می شــود و ارتباط بر این بستر 
به عنوان یک شــبکه با ظرفیت 
باال و امن در اختیار کاربران قرار 

می گیرد.
وی با اشاره به اینکه فیبرنوری 
یکی از پایدارترین راه های ارائهٔ 
اینترنت با کیفیت و پرســرعت 
است، گفت: فیبر نوری به دلیل 
امکان ارائه سرویسی پرسرعت 
و باثبات همواره روشی مطمئن 
برای اتصال به شمار می رفته و در 
برخی کشورهای پیشرو چندین 
دهه است همچنان ارتباط از این 
طریق به عنوان یک سرویس در 

اختیار کاربران قرار می گیرد.
مدیرکل ارتباطــات و امور بین 
الملل شــرکت مخابرات ایران 
گفت: با توســعه فیبرنوری در 
کشور، وضعیت سرعت و کیفیت 
اینترنت بهبود پیدا خواهد کرد و 
این امر با توجه و حمایت وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات 

محقق خواهد شد.

   رفــع موانع توســعه فیبر 
نــوری بــا حمایــت وزارت 

ارتباطات قابل انجام است
بیدخام یکی از موانع توســعه 
فیبر نــوری در کشــور را عدم 
تغییرتعرفه ها در سالیان گذشته 
و منطقی نبودن آنها متناســب 
با نرخ تورم در کشــور، دانست 
و اظهارداشــت: درآمد شرکت 
مخابــرات کفــاف هزینه های 
شبکه را در بخش های نگهداری 
و توسعه نمی دهد. از سویی رشد 
هزینه های شرکت در بخش های 
مختلــف )حقوق و دســتمزد 
کارکنان، تأمین فیبر و تجهیزات 
شــبکه متأثر از افزایش نرخ ارز 
و صــدور مجوزهــای حفاری 
توسط شــهرداریها و وزارت راه 
و شهر سازی( ســرمایه گذاری 
 متناســب با نیاز شبکه را فراهم 

نمی کند.
وی عدم برخورداری شــرکت 
مخابرات ایران از حمایت دولت 
و نهاد حاکمیتی در ســالهای 
اخیر را نیز از موضوعات مهم و 
قابل توجه در بخش فیبر نوری 
دانســت و گفت: کاهش سهم 
هزینه ســرویس های مخابراتی 
در سبد خانوار ناشی از شرایط 
اقتصادی کشــور، عامل اصلی 
در کاهش تمایل مشــترکان به 
دریافت ســرویس بر بستر فیبر 
نوری و نارضایتــی از باال بودن 
قیمت تمام شــده هزینه های 
اجرای فیبر داخل ساختمان ها 
 و تهیه مودم ســمت مشترک

 است.

برخی از شرکت های هواپیمایی بزرگ بین المللی پروازها به آمریکا را لغو کردند زیرا راه اندازی اینترنت ۵G در این کشور از امروز )۱۹ ژانویه ۲۰۲۲( 
نگرانی هایی درباره ایمنی هواپیماها بوجودآورده است.به گزارش خبرگزاری مهر، این درحالی است که اپراتورهای مخابراتی اعالم کرده اند راه 
اندازی بخشی از نسل پنجم اینترنت همراه را به تأخیر می اندازند. سازمان هوانوردی فدرال آمریکا هشدار داده احتماالً تداخل فناوری ۵G روی 
خوانش ارتفاع هواپیماها که نقشی کلیدی در راهنمایی جت ها برای فرود در آب و هوای بد دارد، تأثیر می گذارد. به گفته این سازمان هواپیمای 
بویینگ ۷۷۷ یکی از هواپیماهایی است که در معرض چنین خطری قرار دارند. با وجود آنکه AT&T و ورایزون اعالم کرده اند فعالسازی برج های 
مخابراتی ۵G در نزدیکی فرودگاه ها را به تأخیر می اندازند، اما برخی از شرکت های هوایی پروازهایشان را لغو کرده اند. برخی دیگر نیز اعالم کرده اند 
درصورتی که سازمان هوانوردی فدرال دستورالعمل رسمی جدیدی ارائه نکند، احتماالً پروازهای بیشتری لغو خواهند شد. شرکت هواپیمایی 
دلتا ایرالینز در بیانیه ای اعالم کرد: هرچند این روند تحولی مثبت در خصوص اجتناب از عملیات های پرواز است، اما برخی محدودیت های پرواز 
همچنان پابرجا باقی می مانند. شرکت هواپیمایی امارات و بزرگترین اپراتور هواپیماهای بویینگ ۷۷۷ نیز اعالم کرد پروازها به ۹ مقصد آمریکایی 

در روز جاری )۱۹ ژانویه( را لغو می کند. پروازهای امارات به فرودگاه های JFK، لس آنجلس و واشنگتن دی سی همچنان ادامه دارد.

هشدار درباره ایمنی پروازها؛

راه اندازی ۵G در آمریکا ترسناک شد!

فن آوری
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مدیرکل ارتباطات شرکت مخابرات ایران:

رفع موانع توسعه 
فیبرنوری قابل 

انجام است

صدور مجوز ماینینگ منوط به تأیید وزارت نیرو؛

 تیر خالص بر پیکره استخراج 
ارز دیجیتال در ایران؟

اصالح متن مصوبــه مربوط به مقررات اســتخراج 
ارزهای دیجیتال در کشور، اخیراً در دستور کار دولت 

قرار گرفته است.
 در طرح پیشنهادی جدید، آمده است که انجام هر 
گونه فعالیت مربوط به اســتخراج ارزهای دیجیتال، 
منوط به دریافت مجوز از وزارت صمت و تأیید وزارت 
نیرو است؛ طرحی که به عقیده برخی از کارشناسان، 
اجرایی شدن آن می تواند فعالیت ماینرها را بیش از 

پیش محدود کند.
متن پیشنهادی که در صورت تصویب هیئت وزیران 
جایگزین مصوبه مرداد ماه ۹۸ برای استخراج رمزارز 
خواهد شــد از جزئیات بیشــتری برخوردار است، 
وظایف وزارت صنعت معــدن و تجارت برای کنترل 
اســتخراج رمــزارز در آن افزایش یافته اســت و به 
وظایف وزارت نیرو نیز به صورت مشخص تری اشاره 

شده است.
 مصوبه فعلی به طور کلی با طرح پیشــنهادی جدید 
متفاوت اســت، فقط بند اول آن که ریسک فعالیت 
در حوزه رمزارز را بر عهــده متعامالن قرار داده بود، 
در متن فعلی نیز گنجانده شــده است. هرچند این 
پیشنهاد هنوز نهایی نشده، اما ردپای وزارت صمت و 

وزارت نیرو به طور کامل در آن مشخص است.
طبق متن پیشــنهادی، هر گونه فعالیت مربوط به 
اســتخراج ارزهای دیجیتال، اعم از واردات، تولید، 
فروش، نصب تجهیزات و ســایر خدمــات، صرفاً با 
دریافت مجوز از وزارت صمت و با هماهنگی وزارت 

نیرو مجاز است.
در تبصره این ماده اما قید شده است که برای صدور 
مجوز مراکز استخراج رمزارز ابتدا باید تأییدیه وزارت 
نیرو دریافت شود و اگر اســتخراج کنندگان رمزارز 
می خواهند از سوخت فســیلی استفاده کنند صدور 
مجوز برای آنها منوط به دریافت تأییدیه از ســوی 

وزارت نفت خواهد بود.
از آنجا که این اقدام و به طور کلــی قوانین مرتبط با 
طرح جدید، بیشــتر در جهت محدودکردن فعالیت 
ماینرهای ارز دیجیتال هستند، برخی از کارشناسان 
معتقدند که عملیاتی شــدن این طرح پیشــنهادی 
می تواند تیــری خالص بر پیکره صنعت اســتخراج 
کشــور باشــد. ضمن اینکــه وزارت نیــرو تاکنون 
تالش های زیادی در جهت محدودترکردن فعالیت 

ماینرهای غیرمجاز و حتی مجاز کرده است.
به نظر می رســد این اقدام به منظــور کنترل میزان 
مصرف برق مراکز اســتخراج و همچنین پیش بینی 
میزان مصرف صورت گرفته اســت. در شرایط فعلی 
نیز وزارت نیرو توانسته است با رویکرد کنترل مصرف 
برق در بخش زیادی از سال مراکز استخراج قانونی 
رمزارز را خامــوش نگه دارد. درگیــر کردن وزارت 
نیرو و نفت در چرخه صدور مجوز برای اســتخراج 
کنندگان رمزارز، عماًل موجب سخت ترشدن صدور 

مجوز برای فعاالن این بازار خواهد شد.

وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد تجاری، صنعتی 
و ویژه اقتصادی صالحیت صــدور این مجوزها را به 
سازمان مناطق واگذار کند و استقرار مراکز استخراج 
رمزارز با مصرف برق شامل محدودیت فاصله مکانی 
از تهران و سایر شهرها نمی شود. این بند در مصوبه 
فعلی نیز هم اکنون اجرا می شود و استخراج کنندگان 
رمزارز الزم نیست مراکز خود را در ۱۲۰ کیلومتری 
تهران یا ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری سایر 

شهرها ایجاد کنند.
واردات، تولید و فروش تجهیزات اســتخراج رمزارز 
توســط دارندگان مجوز قانونی، باید از طریق رویه 
قانونــی تجاری و گمرکــی در ســامانه های ذیربط 
)بهین یاب( ثبت شود. همچنین اگر دستگاه استخراج 
بخواهد به دیگری واگذار شود و تغییری در تعداد و 
نوع تجهیزات در مراکز استخراج ایجاد شود باید این 

تغییرات در سامانه ثبت شود.
ســازمان ملــی اســتاندارد در ایــن پیش نویــس 
هماننــد آنچــه در مصوبــه فعلــی وجــود دارد، 
قرار اســت با همکاری وزارت ارتباطات برچســب 
انرژی و اســتانداردهای کیفیت تــوان الکتریکی و 
استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات 
تجهیزت استخراج را تدوین و ابالغ کند. تفاوت این 
پیش نویســی با مصوبه فعلی در حضور وزارت نیرو و 
نفت برای مشارکت در تدوین این استانداردهاست. 
همچنین در متن پیشــنهادی ممنوعیت استفاده از 

دستگاه های غیراستاندارد قید شده است.
استفاده از انشعاب برق یا گاز که برای مصارف دیگر 
برقرار شده، جهت اســتخراج رمزارز ممنوع است و 
وزارتخانه های نیرو و نفت باید از طریق شرکت های 
تابعه نسبت به قطع موقت انشــعاب های برق یا گاز 

محل وقوع تخلف حداکثر به مدت ۳ ماه اقدام کنند.
همچنین ایــن وزارتخانه هــا باید عــالوه بر بهای 
خدمات مصرفی بر اســاس قیمت متوســط ریالی 
بــرق و گاز صادراتی، مبلغی معادل ســه برابر بهای 
خدمات مصرفی برای دارندگان انشعاب که مبادرت 
به استفاده غیرمجاز کرده اند و ۵ برابر بهای خدمات 
مصرفی برای هر شخصی که بدون دریافت هر گونه 
انشعاب اقدام به مصرف غیر مجاز کرده است، دریافت 

کنند.
در مصوبه فعلی نیز ممنوعیت استفاده از انشعاب برق 
یا گاز غیر مجاز پیش بینی شده است؛ اما نه تنها قطع 
برق ســه ماهه در این مصوبه پیش بینی نشده است 
بلکه جریمه هایی نیز که در مصوبه فعلی به آن اشاره 
شده است، در مصوبه ای که هم اکنون در کشور اجرا 
می شود در نظر گرفته نشده بود؛ بلکه قید شده است 
باید طبق قانون با استفاده کنندگان از برق غیرمجاز 
برخورد شــود. در فرایند پیش بینی شــده در متن 
پیشنهادی، استفاده کنندگان از برق غیرمجاز عالوه 
بر اینکه باید جریمه پرداخت کنند، در صورت تکرار، 
وزارت صمت مجوز تأســیس و پروانه بهره برداری را 

ابطال می کند و مطابق با قانون مجازات اسالمی برای 
استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن با 

آنها برخورد می شود.
تأکید شــده است که شــورای تأمین اســتان ها و 
شهرســتان ها، نیروی انتظامی و کلیه دستگاه های 
اجرایــی از جملــه وزارت ارتباطــات، صمــت، 
اطالعات، گمرک، ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
با وزارتخانه های نفت و نیرو برای شناســایی مراکز 

استخراج غیرمجاز رمزارز اقدام کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف اســت با 
همکاری وزارت اطالعات اقدام به استقرار سامانه های 
هوشــمند با هدف شناســایی الگوهــای ارتباطات 
اســتخراج رمزارز کنند و موارد شناسایی شــده را 
به همراه آدرس جغرافیایی محل انجام اســتخراج 
به وزارت نیرو برای بررســی و تشــخیص استخراج 

غیرمجاز ارسال کنند.
یکی از تفاوت های این پیش نویس ترکیب شدن آن 
با مصوبه مربوط به تخصیص نحوه تأمین برق و گاز 
مراکز استخراج رمزارز اســت. در مصوبه فعلی هیچ 
اشاره ای به چگونگی تخصیص برق یا گاز برای مراکز 
استخراج نشده است بلکه تأمین برق یا گاز برای این 
مراکز به صورت مفصل در مصوبه دیگری ابالغ شده 
اســت. این مصوبه نیز در دل متن پیشنهادی فعلی 

گنجانده شده است.
مراکز استخراج طبق این پیشــنهاد می توانند برای 
تأمین برق خود اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر 
کنند یا برق مورد نیاز خــود را از این نیروگاه ها تهیه 
کنند. ســرمایه گذاری در طرح های بهینه ســازی 
مصرف برق یا اســتفاده از انرژی صرفه جویی شــده 
یا خرید برق از بورس انرژی به صورت مســتقیم یا 
از طریق خرده فروشــی، به جز در زمان محدودیت 

شــبکه برق، از روش های پیش بینی شــده در این 
مصوبه پیشنهادی است.

احداث نیروگاه حرارتی خارج از شــبکه سراســری 
برای تأمین انرژی اســتخراج رمزارز نیز یکی دیگر 
از روش های پذیرفته شــده در این مصوبه است؛ اما 
قرار شده اســت جزئیات هر کدام از این روش ها در 
آئین نامه های مجزایی ابالغ شــود. در این طرح قید 
شده اســت که هر زمان مصرف برق مراکز استخراج 
رمزارز از میزان مجموع برق تأمین شده به شیوه های 
مذکور بیشــتر شــود، از ادامه مصرف برق مشترک 
توســط شــرکت های تابعه وابســته به وزارت نیرو 

جلوگیری می شود.
در اصل وزارت نیرو با قید این بند مصمم بوده است 
تا هرکدام از مراکز استخراج رمزارز را مکلف کند برق 
موردنیاز خود را به صورت کامل شناسایی و راه های 
تأمین آن را پیش بینی کنند و در صورتی که از میزان 
پیش بینی شــده برق مصرفی شان گذر کردند، دیگر 
قادر به استفاده از برق شبکه سراسری کشور نباشند.

در ایــن متن نیز پیش بینی شــده اســت که مراکز 
اســتخراج واحد تولیدی و صنعتی شناخته شده و 

مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد.
یکی از تفاوت های اصلی متن پیشنهادی استخراج 
رمزارز با مصوبه مرداد ماه ۹۸ رویکرد بازدارندگی آن 
است. در این مصوبه بیشتر بر ممنوعیت ها و جرایمی 
که شــامل حال متخلفان در مراکز استخراج رمزارز 
می شود، توجه شده اســت. در اصل هر چند در این 
مصوبه برای قانونی شــدن فرایند اســتخراج رمزارز 
تدوین شــده، اما در عمل با توجه به محدودیت های 
زیادی که روی آن گذاشــته شــده اســت، فعالیت 
اســتخراج کنندگان رمزارز قانونی را بسیار محدود 

کرده است.

آئین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با 
تشکیل نخستین جلسه کمیسیون راهبری این 
کارگروه با حضور وزیــر ارتباطات و نمایندگان 

تام االختیار دستگاه های عضو به تصویب رسید. 
به گزارش مهر، در نخســتین جلسه کمیسیون 
راهبری کارگروه ویژه اقتصــاد دیجیتال که به 

میزبانــی وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
برگزار شــد، آئین نامه داخلی کارگروه به منظور 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای بالقوه 
دســتگاه های اجرایی و اختیارات تفویض شده 
اصــل ۱۲۷ و ۱۳۸ به کارگــروه جهت حمایت 
از زیســت بوم اقتصــاد دیجیتال کشــور مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت و به تصویب رسید. 
 ایــن آئین نامه باید بــه تصویــب کارگروه هم 

برسد.
وزیر ارتباطات در این جلســه ضرورت تشکیل 
کارگروه اقتصاد دیجیتال را با نگاه به آینده و نه 
محدود به اقدامات گذشــته این حوزه بیان کرد 
و رویکرد ویژه دولت و شخص رئیس جمهور در 
اعطای این اختیارات به حوزه اقتصاد دیجیتال را 
از دالیل اهمیت این موضوع برشمرد. عیسی زارع 
پور با اشــاره به فرآیند تصویب مصوبه تشکیل 

کارگروه ویژه اقتصــاد دیجیتال در دولت افزود: 
این کارگــروه می تواند با ایجــاد وحدت رویه، 
تدویــن ســازوکارهای حمایــت از پلتفرم ها و 
زیست بوم اقتصاد دیجیتال، رفع موانع پیش روی 
کســب وکارهای دیجیتال و ایجاد فرصت های 
جدید، به ویژه در بازارهــای بین المللی، اهداف 
مقرر در اسناد باالدســتی از جمله تحقق سهم 
حداقل ۱۰ درصدی اقتصــاد دیجیتال از تولید 

ناخالص ملی را هدایت، راهبری و حمایت کند.
 نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 
هفته آتی با حضــور وزرای عضو، معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی 

برگزار خواهد شد.
 هیئت وزیــران در جلســه ۸ دی ۱۴۰۰ و در 
راستای تصمیم دولت مبنی بر تشکیل کارگروه 
ویــژه اقتصــاد دیجیتال بــا هــدف راهبری و 

هماهنگی توســعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی 
به کسب ســهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال 
از کل اقتصاد کشــور، ترکیب کارگروه مذکور و 
حدود اختیارات تفویضی خــود در آن را تعیین 
کرد. به موجب این مصوبه، کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال مرکــب از وزرای ارتباطات و فناوری 
اطالعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن 
و تجارت، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مســلح، معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده است.
اختیــارات هیئت وزیران در تصویــب مقررات 
مربوط به موضوعات یادشــده، بر اســاس اصل 
)۱۳۸( قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران 
 نیز بــه وزرای عضــو کارگروه تفویض شــده 

است.

با تشکیل نخستین جلسه کمیسیون راهبری به تصویب رسید؛

آئین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
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