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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان  چهارشنبه| 8 دی 1400| 29  دسامبر  2021 |  24 جمادی االول  1443 | سال دوم| شماره 957|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
قاعدتاً تیم های مذاکره کننده برجامی 
مجری راهبردهای نظام هستند. اینکه 
می پرسند دربحث مذاکره با غربی ها 4 
بعالوه 1 هدف چیست؟ خب هدف را 
نظام تعیین می کند. یعنی دردنیا اینگونه 
است که راهبردهای اصلی درسیاست 
خارجی را نظام های سیاســی تصمیم 
می گیرند و دستگاه دیپلماسی خارجی 
مجری راهبردهای نظام سیاسی است. 
خب هنر مذاکره کنندگان این اســت 
که هدف سیاســی، خواست و مطالبه 
کشور را ببرند و محقق کنند. اول باید 
این را روشن کنیم که راهبرد جمهوری 
اسالمی چیست؟ راهبرد نظام این است 
که، ترجیحاً مشــکلمان را با مذاکره و 
کم هزینه حل کنیم. ولــی درمذاکره 
نباید مشکلی به مشــکالتمان اضافه 
شود. ما یک دور رســماً با غربی ها و 5 
بعالوه 1 نشستیم مذاکره کردیم، تجربه 
مذاکره داریم، تجربه توافق هم داریم که 
هردوطرف هم امضا کردند. تجربه تعهد 
طرفین رو هم داریم، تجربه عهد شکنی 
طرف را هم داریم که برای امضا خودش 
ارزش قائل نشد. یک تیم با تجربه ای هم 
داریم که بخشــی از آن درتیم مذاکره 
کننده فعلی هم هستند. خب، حاال ما 
می خواهیم وارد یک دورمذاکره جدید 

با این ها بشویم، از کجا شروع کنیم.
سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی 
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محمود عباس زاده مشکینی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

راهبرد مذاکراتی 
ما حل مشکل است

  Get Get 
  Your BodyYour Body
Baby-ReadyBaby-Ready
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مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در نشست خبری:

سن امید به زندگی در مردان ۷۴ و در زنان به ۷۷ سال رسید

6

نشست هم اندیشی بانوان عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد:

بانوان بازرگان در مسیر توسعه صادرات نصف جهان

معاون اقتصادی اســتاندار اصفهان با بیان اینکه این اســتان دستکم 
ظرفیت یک پرواز روزانه را برای صادرات گل به روسیه را دارد گفت: این 
پرواز در آینده نزدیک با مســاعدت و همکاری مسووالن کنسولگری و 

بخش خصوصی در این کشور برقرار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، امیررضا نقش در دیدار سرکنسول روسیه در استانداری 
اصفهان، افزود: شــرایط خوبی برای صادرات هوایی از اســتان اصفهان 

ایجادشده اما باید کمک دهیم که به خوبی انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از اولویت ها در کمیسیون مشترک را به موضوع کارگو 
ترمینال فــرودگاه اصفهان اختصاص خواهیم داد تــا پروازهای باری به 

کشورهای مختلف انجام شود.

معاون اقتصادی اســتاندار اصفهان اظهار داشت: به طورقطع انجام هر 
اقدامی درزمینهٔ صادرات گل از این استان به روســیه باید از طریق کار 
گوترمینال و به صورت هوایی انجام شود و صادرات زمینی و دیگر روش ها 

امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به ظرفیت ها و استعدادهای استان اصفهان درزمینهٔ تولید گل 
افزود: قیمت تمام شده تولید گل در این استان خیلی پایین تر و قابل رقابت 

با روسیه است.
نقش بابیان اینکه فرصت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاران روسی در 
اصفهان وجود دارد ابراز امیدواری کرد که درزمینهٔ صادرات گل به روسیه 

هم بتوانیم کارهای خوبی را انجام دهیم.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان خبر داد:

امکان پروازروزانه برای صادرات گل از اصفهان به روسیه
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شهردار اصفهان:

 اصفهان گنجایش
 توسعه مسکن انبوه را ندارد

40 فوتی جدید کرونایی در کشورثبت شد؛

 اصفهان و تهران
 پایتخت فوتی ها امیکرون!

برگزاری آیین اختتامیه هفته پژوهش؛

 ارزش آفرینی در صنعت از مسیر دانشگاه
 محقق می شود

چهره  برتر چهره روز

استاندار اصفهان: مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:
 اصفهان ایستگاه دوم

 دیپلماسی کشور محور توسعه استان 
گردشگری و صنایع هایتک باشد

 مراکز یادگیری
  سوادآموزی در مسیر کارآفرینی

 گام برداشتند
ســیدرضا مرتضوی در بیست و سومین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، 
اظهار کرد: در حال حاضر فصل مشترک 
تعلقات خاطر به نظــام و انقالب به وجود 
آمده و در مجموعه شورای اسالمی شهر 

اصفهان نیز ...

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: 
یکی از اتفاق های جدید و ارزشــمند در 
مراکز یادگیری محلی سوادآموزی استان، 
حرکت آنها در مســیر کارآفرینی است. 
محمد اعتدادی در نشست گرامیداشت 

26سالروز تأسیس ...

 آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم(

محسن قندی - شهردار ابوزیدآباد

 شهرداری ابوزیدآباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1400/173 مورخ 1400/9/27 شورای اسالمی شهر ابوزیدآباد و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به فروش میزان 57/260 تن میلگرد شاخه )16-20-22-25( به شرکت ها و افراد دارای 
صالحیت واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر آخرین آگهی جهت بازدید از محل و دریافت اسناد 

شرکت در تجدیدمزایده به واحد مالی شهرداری ابوزیدآباد مراجعه نماید.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی 1400/10/1 بمدت 7 روز می باشد.

2- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5- پیشــنهاد دهندگان می بایســت 5 درصــد کل مبلغ ســالیانه پیشــنهادی را تحت عنوان ســپرده شــرکت در مزایــده بصورت 
ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره 0110135920006 نزد بانک ملی ابوزیدآباد واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.

6- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد تجدید مزایده مندرج است.
شناسه: 1246867

نوبت اولآگهـی مزایـده
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موضوع: به استناد مصوبه شماره 1400/1969 مورخ 1400/9/3 شورای محترم اسالمی شهر نجف آباد در خصوص بهره برداری از یک باب مغازه 
به مساحت 44 متر مربع واقع در بلوار آیت اله طالقانی شهر نجف آباد 

مدت مزایده: یکسال شمسی از تاریخ عقد قرارداد 
دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد 

محل اجاره: یک باب مغازه به مساحت 44 متر مربع واقع در بلوار آیت اله طالقانی جنب ترمینال اتوبوسرانی سابق
شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای کپی شناسنامه و یا کارت ملی معتبر باشند. )رعایت منع مداخله 

کارکنان دولت الزامی است.( 
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 
تا پایان وقت اداری روز  دوشنبه 1400/10/20 به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را 

حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1400/10/23 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند. 
اسناد مزایده: برای دریافت اسناد مزایده )قیمت پایه کارشناسی، میزان سپرده و...( مبلغ 200.000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبای 

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

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

نوبت دوم

کیانوش کیانی - سرپرست شهرداری شاهین شهر

آگهـی مناقصـه عمومـی
 )نوبت اول(

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 169/ش مورخ 1400/02/01 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد  تعداد 30 )سی( دستگاه خودرو سواری مدل 97 به باال را برای 

سرویس دهی  امور جاری شهرداری به مدت یکسال به صورت استیجاری    به کار گیرد. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و ا خذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری به 
واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 1400/10/26 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
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چاپ اول

جزئیات اجتماع مردمی 9 دی در اصفهان در گفت و گو با فرماندار:

فتنه بزرگ آمریکایی در 9 دی دفن شد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
گفت: ۹ دی به عنوان یک روز سرنوشت ساز برای انقالب 
اسالمی بود؛ فتنه بزرگ آمریکایی در سال ۸۸ در این روز 
توسط مردم دفن شد، طراحی های چندساله دشمن برای 
ضربه به جمهوری اســالمی در فتنه ۸۸ تجلی پیدا کرد و 

مشت محکم مردم نیز در روز ۹ دی خود را نشان داد.
محمد علی احمدی رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
اصفهان در خصوص اهمیت روز نهم دی ماه اظهار داشت: 
۹ دی به عنوان یک روز سرنوشت ساز برای انقالب اسالمی 
بود؛ فتنه بزرگ آمریکایی در ســال ۸۸ در این روز توسط 
مردم دفن شد، طراحی های چندساله دشمن برای ضربه 
به جمهوری اسالمی در فتنه ۸۸ تجلی پیدا کرد و مشت 

محکم مردم نیز در روز ۹ دی خود را نشان داد.
وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ صرفــاً مربوط به انتخابات نبود 
بیان داشت: همینطور حماســه مردم در ۹ دی نیز صرفاً 
مربوط به آن روز نبود، فتنه گران گناه های نابخشــودنی 
از جمله فراهم سازی بســتر ورود ایادی بیگانه در کشور 
در آن سال مرتکب شــدند، دیدیم که افرادی با تکیه بر 
نام امام )ره( در مقابل جمهوری اسالمی قرار گرفتند و به 

فتنه گران پیوستند.
احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: فتنه ۸۸ باعث امیدواری 
دشمن و باز شدن راه برای فتنه های بعدی شد که مردودی 
برخی از خواص که ســابقه یاری امام )ره( و لقب یار امام 
)ره( را به دوش می کشیدند شد و در عوض نقش رهبری 
حکیمانه رهبر انقالب در حفظ راه و اندیشه امام را به رخ 
کشید و راهبردهای رسانه ای دشمن را برای مردم بر مأل 

کرد.
فرماندار و رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی 
اســتان اصفهان با اشاره به سالگرد شــهادت حاج قاسم 
سلیمانی گفت: پس از سال ۹۸ روز حماسه ملی با شهادت 
سردار سلیمانی که مظهر والیت مداری و بصیرت بود گره 
خورد، شما ببینید توصیه های حاج قاسم در وصیت نامه 
ایشان نشانگر بصیرت ایشان است، شایسته ترین فرد برای 
گرفتن لقب بصیر حاج قاســم است لذا نمی شود ۹ دی را 
از 1۳ دی جدا دانســت، باید برنامه های این دو روز را در 
قالب یک بسته طراحی کرد. وی افزود: ما باید تالش کنیم 
که اتفاقات فتنه ۸۸ را برای جوانــان امروز تبیین کنیم و 
گناه های نابخشودنی ســران فتنه را متذکر شویم و البته 
شهادت حاج قاسم نیز باید تبیین شــود که چرا دشمن 
به دنبال قتل ایشــان بود و اینکه چرا حاج قاســم عاشق 

شهادت بود.
احمدی با اشاره اقدامات خوب شهرداری خبر داد: شعار 
محوری ۹ دی امسال، یوم اهلل ۹ دی تجلی اراده ملی و رمز 
عبور از فتنه است، باید به صورت منسجم کاری کنیم که 
این روز به فراموشی ســپرده نشود و به خوبی بزرگداشت 
این یــوم اهلل در اصفهان نیــز اتفاق افتــد، اقدامات الزم 
جهت تســهیل رفت و آمد مردم از تمام مناطق به محل 
برگزاری مراسم ۹ دی انجام شود. فرماندار و رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان با اشاره به 
برنامه ریزی جهت تشــییع شــهدا در روز 1۶ دی ماه در 
اصفهان، افزود: موکب ها و هیئت ها در مسیر تشییع شهدا 
از روزهای قبل مستقر بشوند و اطالع رسانی ها به منظور 

جلوگیری از ترافیک و معطلی مردم هم انجام شود.

ما باید تالش کنیم 
که اتفاقات فتنه 

88 را برای جوانان 
امروز تبیین 

کنیم و گناه های 
نابخشودنی سران 

فتنه را متذکر 
شویم و البته 

شهادت حاج قاسم 
نیز باید تبیین شود 

که چرا دشمن به 
دنبال قتل ایشان 

بود و اینکه چرا 
حاج قاسم عاشق 

شهادت بود

 گفت و گوگزارش روز



نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه اصفهان گفت: رسیدگی جدی 
به نیازهای ۲۰ میلیون محروم کشور 
ضروری اســت و امیداست که دولت 
زمین رایگان و تسهیالت بالعوض به 

محرومان پرداخت کند.
آیت اهلل ســید یوســف طباطبایی 
نژاد در دیدار نماینــده ولی فقیه در 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشور 
با وی افزود: مشــکلی کــه در زمینه 
مسکن ســازی وجود دارد این است 
که آمار نیازمندان واقعی را در اختیار 
نداریم که نســبت به آن انتقادهایی 
وجود دارد. وی با بیان اینکه دولت باید 
به فکر تأمین مسکن نیازمندان باشد 
گفت: دولت نباید برای خانه ســازی 
افراد نیازمند، بیمه ساختمان، عوارض 
ساخت و ساز، مبلغ انشعابات آب، برق 
و گاز از محرومــان اخذ کند. آیت اهلل 
طباطبایی نژاد گفــت: در صورتی که 
تسهیالت الزم با ســود مناسب ارائه 
شــود، خود مردم نســبت به احداث 
این واحدها اقدام خواهند کرد. وی با 
بیان اینکه احداث خانــه برای مردم 
و نیازمنــدان در این دولــت باید با 
سرعت بیشــتری انجام شود افزود: با 
رونق ساخت و ساز در کشور عالوه بر 
اشتغال زایی، بسیاری از مردم صاحب 
خانه می شــوند. امام جمعه اصفهان 
خاطرنشان کرد: متاســفانه با توجه 
به دســتور اکید امام خمینی )ره( و 
فرامین رهبر معظم انقالب اسالمی، 
مبنی بــر تأمین مســکن محرومان 
ولی تاکنون ایــن توصیه بطور دقیق 
عملی نشده است؛ اگر مردم و دولت 
در کنار یکدیگر به دستور امام )ره( در 
زمینه تأمین مسکن عمل می کردند 
و دولت عالوه بر زمیــن رایگان، حق 
انشعاب آب، برق و دیگر مسائل مربوط 
به تفکیک زمیــن را از مردم دریافت 
نمی کرد بســیاری از مشکالت حل 

می شد.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی کشــور نیز در این 
دیدار گفت: بنیاد مســکن دو وظیفه 
اصلی دارد که الزم است در استان ها با 

جدیت پیگیری شود.
حجت االســالم و المسلمین حسین 
روحانی نژاد افزود: این مأموریت ها در 
حوزه ساخت مسکن محرومان و اقشار 
کم درآمد و دومین مأموریت، بازسازی 
مکان هایی اســت که براثــر حوادث 

مختلف تخریب شده است.
وی گفــت: بنیاد مســکن مأموریت 
دارد ۱۰۰ هــزار واحــد مســکونی 
ویژه محرومان احــداث کند که ۳۰ 
میلیون تومان کمــک بالعوض، ۵۰ 
میلیون تومان قرض الحسنه و مابقی 

کمک های نهادهای حمایتی است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی کشــور ادامه داد: 
سهم استان اصفهان در احداث خانه 
محرومان ۳ هزار واحد بوده که سهم 
قابل توجهی از آنها ساخته شده است.

وی خاطرنشــان کرد: یکی از اهداف 
دولت سیزدهم ســاخت ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی برای نیازمندان 
و روستاییان بوده که ۴۰۰ هزار واحد 
مسکونی آن سهم بنیاد مسکن است. 
امام جمعه اصفهان افزود: نگرانی بنیاد 
مسکن در خصوص سکونت های غیر 
رســمی، بافت های فرسوده و حاشیه 
نشینی است که آسیب جدی در حوزه 
حوادث دارد.حجت االسالم روحانی 
نژاد گفت: با کمک بنیاد مســکن ۷۲ 
درصد از خانه های روســتایی کشور 
مقاوم سازی شده است. وی یادآور شد: 
از بدو تأسیس بنیاد مسکن اقدامات 
بســیار خوبی برای ســاخت مسکن 
محرومان در کشور شده است که اکثر 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار در کشور 
طرح هادی دارنــد و در خیلی از آنها 

طرح هادی اجرایی شده است.

 حســین غفرانی کجانــی مدیرکل 
ثبت احوال اســتان اصفهان با تاکید 
بر این مهم در جمع خبرنگاران و در 
نشستی که به مناسبت روز ثبت احوال 
تشکیل گردید اذعان داشت: در سال 
۹۹ حدود ۵۶ هزار و ۳۹۴ تولد ثبت 
شده که نسبت به ســال ۹۸ با حدود 
هشــت درصد کاهش نــرخ والدت 
سالیانه مواجه شدیم و این در حالی 
است که در ســال ۹۸ نسبت به سال 
۹۷ کاهش ۱۶ درصــدی تولد را در 
استان داشته ایم. وی ادامه داد: در سال 
گذشــته ۳۲ هزار و ۲۹۸ مورد فوتی 
داشتیم که حدود ۳۲ درصد افزایش 
فوتی را داشتیم همچنین ۲۸ هزار و 
۱۰۰ ازدواج در سال ۹۹ ثبت شد این 
آمار در سال ۹۸ حدود ۲۶ هزار و ۷۱۴ 
مورد بوده که شاهد افزایش ازدواج در 

سال گذشته بوده ایم.

    کاهش ســن طالق در استان 
اصفهان

وی افــزود: میانگین ســن طالق در 
مردان به ۳۹ ســال و زنان ۳۵ سال 
رسیده است. غفرانی کجانی با اشاره به 
کاهش سن طالق در استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد طالق ها 
در استان در پنج ساله اول و در شرایط 

جوانی و سن فرزندآوری رخ می دهد.

 وی همچنین خاطرنشــان کرد: در 
۹ ماه گذشته ۷۲۶ واقعه ۲ قلوزایی، 
۴۲ واقعه ســه قلوزایــی و ۲ واقعه 
چهارقلوزایی در استان اصفهان به ثبت 
رسیده اســت. مدیرکل ثبت احوال 
اســتان اصفهان گفت: در ۹ ماه سال 
جاری ۴۴ هــزار و ۲۹۸ واقعه والدت 
در استان به ثبت رسیده است. غفرانی 
کجانی اظهار داشت: شاخص نسبت 
جنسی والدت در استان اصفهان برابر 
با ۱۰۵ نوزاد پســر در ازای هر یکصد 
دختر است که ۹۳ درصد از آنها شهری 

و ۷ درصد روستایی هستند. 
وی افزود: علی، امیرعلی، حســین، 
امیرحسین و ماهان و فاطمه، رستا، 
زهرا، حلما و آوا، بیشترین فراوانی نام 
پســران و دختران در استان اصفهان 
اســت. مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان بیــان کرد: میانگین ســن 
مادران در نخســتین تولد فرزند در 
استان اصفهان در ۹ ماهه سالجاری 
۳۰.۵۲ درصد و میانگین سن پدران 

۳۵.۱۲ بوده است.

   680 هــزار نفــر کارت ملی 
هوشمند دریافت نکرده اند

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در 
ادامه با بیان اینکه کارت ملی کاغذی 
نمونه قدیــم دیگر اعتبــاری ندارد، 

اظهار داشت: بارُکد رسید کارت ملی 
هوشمند به انضمام شناسنامه تا زمان 
دریافت کارت ملی هوشــمند معتبر 
خواهد بود. وی اضافه کرد: امســال 
۱۲۰ هزار نفر در استان برای دریافت 
کارت ملی هوشمند ثبت نام کردند 
و از ابتدای طــرح تاکنون بیش از ۹۸ 
درصد از چهار میلیون و ۱۷۰ هزار نفر 
جمعیت هدف مشمول دریافت کارت 
ملی هوشمند استان یعنی افراد باالی 
۱۵ سال، برای ثبت نام این کارت اقدام 
کرده اند. از این تعــداد، ۶۸۰ هزار نفر 
کارت ملی هوشمند خود را دریافت 
نکرده اند. وی در باره بروز مشکل برای 
صدور بدنه کارت ملی هوشــمند که 
روند ثبت نام و دریافت این کارت در 
استان را بصورت قطره چکانی کرده 
اســت، تصریح کرد: تمهیدات الزم 
اتخاذ شده اســت تا تاخیری در روند 
ارائه خدمات به افــرادی که موفق به 

دریافت کارت ملی هوشمند نشدند، 
پیش نیاید.

    30 درصد از جمعیت سالمند 
خواهند بود

وی با بیان اینکه امیــد به زندگی در 
مردان ۷۴ ســال و در زنان اســتان 
اصفهان به ۷۷ سال رســیده است، 
ادامه داد: در سال ۱۴۲۵ عمر پنجره 
طالیــی جمعیت اصفهان بــه پایان 
می رسد و ۳۰ درصد از جمعیت استان 
ســالمند خواهند بــود در حالی که 
زیرساخت های الزم برای این جمعیت 
موجود نیست و باید این زیرساخت ها 
ایجاد شود. غفرانی کجانی افزود: افق 
ســالمندی و پیری جمعیت که باید 
در سال ۱۴۰۴ آغاز می شد اکنون در 
شهرستان اردستان، بویین و میاندشت 
و خوانسار آغاز شده است. فرانی با بیان 
اینکه با شتابی که افزایش جمعیت را 

در سال ۶۵ داشتیم به همان میزان نیز 
شتاب افزایش جمعیت سالمندی را در 
کشور خواهیم داشت، گفت: از این رو 
دغدغه مربوط به فرو چاله جمعیتی در 
کشور کامالً درست و باید در این زمینه 

برنامه ریزی جدی شود. 
وی ادامه داد: به ایجاد بسترهای الزم 
برای مدیریت ســالمندان در استان 
اصفهان نیــاز داریــم و باید فرهنگ 
پذیرایی از سالمندان در خانواده بیش 
از پیش ترویج یابد همچنینی از سوی 
دیگــر زیرســاخت های الزم را برای 
عبور و مرور و نگهداری ســالمندان 
را نیز در اســتان ایجاد کنیم. غفرانی 
خاطرنشان کرد: ۲۱ مانع برای ازدواج و 
فرزندآوری در کشور شناسایی شده که 
با شناسایی این موانع برنامه ریزی برای 
فرزندآوری و ازدواج در دستور کار قرار 
خواهد گرفت و تسهیالتی برای این امر 

اختصاص می یابد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در نشست خبری:

سن امید به زندگی در مردان ۷۴ و در زنان به ۷۷ سال رسید
یلدا توکلی: »رشد ســاالنه جمعیت اســتان اصفهان در 
سرشماری سال ۹۵ به ۹۷ صدم درصد رسیده و در حال حاضر 
تعداد خانوارهای یک نفره هشت درصد، دو نفره ۲0 درصد، 
سه نفره 30 درصد، چهار نفره ۲۷ درصد و پنج نفره و بیشتر 

هم ۱۵ درصد جمعیت استان اصفهان را تشکیل می دهد«.
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امام جمعه اصفهان:
مسکن محرومان در 
اولویت دولت باشد

معاون اقتصادی استاندار اصفهان خبر داد:

 امکان پروازروزانه
 برای صادرات گل از اصفهان به روسیه

ادامه از صفحه یک:
...وی با اشاره به اینکه باید از این مزیت ها استفاده کنیم افزود: باید بسته های 
سرمایه گذاری آماده ای را تهیه کنیم و از سرمایه گذاران روسی دعوت کنیم تا 

در این استان سرمایه گذاری کنند.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی برای صادرات 
لبنیات اصفهان به روسیه انجام شده و مشکالت جزئی که پیش آمده باهمت 

مسووالن ایران و روسیه حل خواهد شد.
وی بیان کرد: روزانه ۲۰۰ تن فلفل دلمه ای از اصفهان به روسیه صادر می شد 
که در زمان حاضر با مشکل مواجه شده باید این مشکل با کمک طرف مقابل با 

سرعت برطرف شود.
به گفته وی، ۷۰ درصد صادرات این محصول به روسیه از استان اصفهان و ۳۰ 

درصد آن مربوط به استان های دیگر بوده است.
نقش بابیان اینکه مدیریت اســتان به طورجدی به موضوع کار گو ترمینال 
فرودگاه اصفهان ورود کرده است اضافه کرد: پروازهای باری کویت را به زودی 
احیا خواهیم کرد و قول هایی از هواپیمایی قطری گرفتیم و مقررشــده که 
مدیرعامل این هواپیمایی قطری به زودی بازدیدی از استان اصفهان انجام دهد.

وی گفت: اصفهان به عنوان دومین استان صنعتی ایران است و به تعبیری یک 
استان صنعتی باقابلیت های فراوان و مزیت های ارزشمند درزمینهٔ صنعت، 
معدن، کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و هنر است که در بسیاری از این 

بخش ها سرآمد است.
معاون اقتصادی اســتاندار اصفهان بابیان اینکه این استان از زیرساخت های 
خوب و نیروی انســانی توانمند، برخوردار اســت یادآور شــد: ۱۵۰ مرکز 
آموزش عالی فعال و معتبر و در ســطح تراز جهانی در این استان وجود دارد 
و تحصیل کرده های بسیاری در این اســتان وجود دارد که این استان ازنظر 

زیرساخت منابع انسانی هم وضعیت مناسبی دارد.
وی گفت: تشکیل گروه مشترک همکاری های ایران و روسیه باید با سرعت در 
اولویت قرار گیرد و چند بند این گروه که بیشتر از جنبه اقتصادی برخوردار است 

را در استان اصفهان دنبال کنیم.
نقش با اشاره به اینکه جلســه امروز مقدمه ای برای توســعه و رشد و تعالی 
زمینه های همکاری بین اصفهان و روسیه است بیان کرد: باید به عنوان اولین 
مصوبه این گروه مشــترک و همفکری با یکدیگر، ســه اولویت اصلی استان 
استخراج شود و آن ها را به نتیجه برســانیم و بعد به سراغ اولویت های بعدی 

برویم.
وی اظهار داشت: جلسه امروز برای آشنایی بیشــتر برگزار شد تا درگاه ها و 
باب های جدید همکاری های اقتصادی اصفهان و روسیه را کلید بزنیم و در این 
جلسه از بخش خصوصی هم دعوت به عمل آمده تا مسائل و مشکالت خود را 

مطرح کنند.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان بابیان اینکه روابط ایران و روسیه همواره و در 
هر زمان خیلی خوب و روبه توسعه بوده است ابراز امیدواری کرد که این باب 
گفت وگو بین اصفهان و روسیه ادامه پیدا کند. وی افزود: اقتصاد به عنوان یکی 
از مباحث پایه ای در سیاست است و اقتصاد و سیاست وابسته به یکدیگر هستند 

و ارتباط دوطرفه باهم دارند.
نقش بابیان اینکه رییس جمهوری ایران در آینده نزدیک سفری به کشور روسیه 
خواهند داشت اضافه کرد: این سفر به عنوان یکی از سفرهای مهم و حساس 
و راهبردی در ادامه روابط متقابل دو کشور ایران و روسیه محسوب می شود. 
سرکنسول روسیه در اصفهان در این دیدار گفت: ظرفیت های بسیاری بزرگ و 

ارزشمندی در سه استان اصفهان، یزد و کرمان وجود دارد.
بوریس بورمیستروف بابیان اینکه حیطه مسؤولیت این کنسولگری روسیه در 
سه استان اصفهان، یزد و کرمان است ادامه داد: این منطقه ازنظر صنعت، معدن 
و تجارت بسیار توسعه یافته است و از ظرفیت های بسیاری درزمینهٔ فرهنگ و 
گردشگری برخوردار است. وی بابیان اینکه کنسولگری فقط درزمینهٔ صدور 
انواع ویزا فعالیت می کند اظهار داشت: کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی 

ایران و روسیه در سطح ۲ دولت و وزرای نیرو و انرژی ۲ کشور است.
بورمیستروف افزود: ۷۰ شرکت محلی که بیشــتر آن ها از اصفهان بودند در 

کارگروه های کمیسیون مشترک ایران و روسیه حضور داشتند.
وی بابیان اینکه یکی از کارگروه های کمیسیون مشترک، کارگروه همکاری های 
منطقه ای است اظهار داشت: این کارگروه وظیفه پیگیری همکاری ها در سطح 

استان را بر عهده دارد.
سرکنسول روسیه در اصفهان گفت: این استان با سن پترزبورگ به عنوان یکی 

از شهرهای صنعتی و شمالی روسیه روابط دیرینه و خوبی دارد.
وی اضافه کرد: بسترهای زیادی برای توسعه همکاری ها مشترک ازجمله در 
زمینه های اقتصادی و تجاری وجود دارد. بورمیستروف بیان کرد: توافق ها و 
شرایط خوبی در زمینه لغو روادید بازرگانی، دانشجویی و گردشگری بین دو 
کشور فراهم شده که نیازمند ابتکار عمل از ۲ طرف است. وی خاطرنشان کرد: 
۲ طرف ایران و روسیه در مورد بهترین زمینه ها برای همکاری های تجاری، 
اقتصادی، و صنایع و گردشگری توافق نظر دارند و زیرساخت های الزم برای 
گسترش این روابط وجود دارد. بورمیستروف با اشاره به اینکه استاندار اصفهان 
نامه ای به همتای خود در زمینه پیگیری و گسترش همکاری ها فرستاده است 
اظهار داشت: به عنوان سرکنسول روســیه در اصفهان آمادگی خود را برای 
گسترش روابط و حمایت از ابتکارات دو طرف اعالم می دارم و در این زمینه از 

هیچ تالش و کوششی دریغ نخواهم کرد.

 ۴۰ فوتی جدید کرونایی

 در کشورثبت شد؛

اصفهان و تهران 
پایتخت فوتی ها 

امیکرون!

دو هــزار و ۷۵۱ نفــر از بیمــاران مبتال به 
کووید ۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 

بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
 بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در شبانه روز 
گذشــته )دوشــنبه( ۲ هزار و ۱۲۸ بیمار 
مبتال به کرونا در کشــور شناسایی شدند و 
متاسفانه ۴۰ بیمار نیز جان خود را به دلیل 

این بیماری از دست دادند.
 تا ۷ دی ماه ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، دو هــزار و ۱۲۸ بیمار 
جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشور شناسایی 

شد که ۳۵۱ نفر از آنها بستری شدند.

 مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشــور به ۶ 
میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸۵۷ نفر رسید. 

متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت گذشــته 
)دوشــنبه(، ۴۰ بیمار کووید ۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۱۳۱ هزار و ۴۷۴ نفر رسید.
 در شــبانه رو گذشــته مجدداً ۲۵ استان 
کشــور، مرگ و میر صفر و یک داشته اند اما 
بیشترین تعداد موارد فوت بیماران کرونایی 
مربوط به اســتانهای اصفهان بــا ۱۲ نفر و 

تهران با ۷ نفر بوده است. 
در این بازه زمانی، در ۱۶ استان کشور هیچ 

موردی از مــرگ و میر بیمــاران کرونایی 
 ثبــت نشــده و ۹ اســتان نیز، یــک فوتی 

داشته اند. 
خوشــبختانه تا کنون ۶ میلیــون ۳۰ هزار 
و ۶۳۲ نفــر از بیماران، بهبــود یافته و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
 دو هــزار و ۷۵۱ نفــر از بیمــاران مبتال به 
کوویــد ۱۹ در بخش هــای مراقبت هــای 
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند. 
تا کنــون ۴۱ میلیون و ۶۹۳ هــزار و ۱۲۱ 
آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام 

شده است.

گزارش روز

شهردار اصفهان:

اصفهان گنجایش توسعه مسکن انبوه را ندارد
شــهردار اصفهان گفت: ایــن منطقه دیگر 
گنجایش طرح توسعه مسکن انبوه را ندارد و 
امکانات شهری آن نباید موجب افزایش جمعیت 
جدید و مهاجر پذیری شــود. علی قاسم زاده 
هنگام بازدید نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی از پروژه یک هزار واحدی مسکن 
منطقه زینبیه اصفهان اظهار داشت: ما نگران 
ساخت مسکن در اصفهان نیستیم، بلکه نگرانی 
ما این است که در کنار خانه های کوچک کمبود 

آب و هوای سالم داریم.
وی تصریح کرد: شهرداری اصفهان مبداء برخی 
مهاجرت ها را مشخص کرده که از سمت شرق 
و غرب استان به مناطق حاشیه ای و حصه بوده 
است. وی ادامه داد: به عنوان مثال بخش عمده 
ساکنان مهاجر در اصفهان از شهرستان های 
فریدن، چادگان و استان های همجوار هستند 
که حضور آنها نیازمند امکانات زندگی، بهداشت، 
درمان است. غالم حسین خانی مدیرکل بنیاد 
مسکن استان اصفهان نیز در این بازدید گفت: 
تمام تالش بنیاد مسکن این است که تسهیالت 

مسکن را در روســتاها ایجاد کند تا مهاجرت 
معکوس رخ دهد. وی افزود: تاکنون ۲۰۰ واحد 
روستایی توسط بنیاد مسکن در شهرستان ها 
و روستاهای اطراف اصفهان همچون کلوسه 

فریدن ساخته شده است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان تصریح 
کرد: معتقد هستیم که مهاجرت معکوس به 

طور آهسته در حال رخ دادن است زیرا منازل 
خوبی در حال ســاخت اســت.وی در بخشی 
از صحبت هــای خود در خصــوص خانه های 
روســتایی پالک ۲ نفره گفت: مشــکل تک 
واحدی روستایی و شهرهای کوچک در وزارت 
خانه مطرح شده اما درخواســت داریم مردم 
پالک های ۲ نفره مسکن را افرادی آشنا توافق 

و تحویل بگیرند.
خانی گفت: مشکل ارتفاع، تعداد واحد و تک 
واحدی نداریم و تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی 
با کار مزد پنج درصد در این زمینه لحاظ شده 
است که درخواست داریم مردم تقاضای مسکن 

خود را به بنیاد مسکن اطالع دهند.
حجت االسالم والمســلمین حسین روحانی 
نماینده ولــی فقیه در بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی نیز دراین دیدار گفت: تا سال ۱۴۱۰ 
ساالنه قرار شده اســت که بازسازی و ساخت 
مسکن روستایی را به ۱۵ هزار واحد برسانیم تا 

باری از روی دوش دولت برداشته شود.
وی اضافه کرد: ما باید منظومه های روستایی از 
جمله محصوالت و ظرفیت های آنها را شناسایی 
و محور توسعه اقتصاد و اشتغال ایجاد کنیم تا 

گسترش شهرها بر طرف شود.
به گزارش ایرنا، مجموعه مسکونی هزار واحدی 
منطقه زینبیه اصفهان با ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی در دست اجراســت که تاکنون ۸۲۶ 

واحدآن ساخته شده است.

خبرروز
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مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: یکی از اتفاق های جدید و ارزشمند در مراکز یادگیری محلی 
سوادآموزی استان، حرکت آنها در مسیر کارآفرینی اســت. محمد اعتدادی در نشست گرامیداشت 
سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی در مرکز رفاهی فرهنگیان اصفهان افزود: از ۱۶ مرکز یادگیری محلی 
سوادآموزی در استان اصفهان، ســه مرکز به ارائه آموزش های مهارت فناوری و یادگیری مهارت های 

هفتگانه کار با رایانه می پردازند.
وی اظهار داشت: بر این اساس رویکرد سوادآموزی در استان اصفهان پس از آموزش خواندن و نوشتن به 

یادگیری مهارت های زندگی و فناوری ارتقا یافته است.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان همچنین با اشاره به تالش این نهاد برای انسداد مبادی بی سوادی 
گفت: در زمان حاضر شناسایی افراد بی سواد از بزرگ ترین چالش های سوادآموزی در استان بشمار می آید 

که همچنان مغفول مانده است.
به گفته وی، هنوز افرادی در گروه هدف ۱۰ تا ۴۹ سال در استان اصفهان هستند که به دالیل مختلف 

از تحصیل محروم شده اند و با وجود تالش های صورت گرفته به جمعیت بی سوادان افزوده شده است.
اعتدادی خاطرنشان کرد: یکی از شاخص های ارزیابی آموزش و پرورش، انسداد مبادی بی سوادی است و 

تالش مجموعه آموزشیاران نهضت سوادآموزی بر توسعه سوادآموزی در استان است.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۹۹ درصد جمعیت استان باسواد هستند و اصفهان در رده پنج استان باسواد 

کشور قرار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به جلسه شب گذشته ستاد مقابله با کرونا در استانداری گفت: 
براساس آخرین تصمیم این ستاد و با توجه به شناسایی سویه اُمیکرون در این استان، آموزش و پرورش 

ملزم شده است که همه کارکنان آن ُدز سوم واکسن کرونا را دریافت کنند.

علی اکبر مرتضایی گفت: یکی از نگرانی های اکثر شهرداری ها در کل کشور، منظر شهری است که به 
سرعت در حال از بین رفتن است.

وی اضافه کرد: حفظ منظر شهری یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری و زیباسازی هر شهر است که 
باید در دستور کار شوراها، شهرداری ها و کارگروه های مختلف به ویژه بازآفرینی شهری قرار بگیرد و از بی 

نظمی ها در اسلوب معماری شهری جلوگیری شود.
 فرماندار کاشان در خصوص تخلفات های متعدد در ساخت و ســازهای شهری اظهار داشت: زیبنده 
شهرهای شهرستان نیست که پرونده های متعددی در خصوص تخلفات ساخت و ساز در کمیسیون های 
ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ تشکیل می شود، ما به شدت در تالش هستیم تا توسط شهرداری ها و دهیاری ها که 
این پرونده ها را به کمترین میزان ممکن برسانیم چرا که قرار است فرزندان ما در همین محیط زندگی 

کنند، ما باید در چارچوب قوانین و مقررات، محیط مناسبی برای آنان باقی بگذاریم.
رییس کمسیســیون ماده ۱۰۰ شهرستان کاشان تصریح کرد: شــهروندان در ساخت و ساز منازل و 
مجموعه ها مطابق با قانون و اســتانداردهای الزم اقدام به ساخت بنا کنند چراکه بناهست در صورت 
تخلف و تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹، رأی بر تخریب سازه های غیر مجاز یا جریمه 
بدون تخفیف صادر خواهد شد. مرتضایی تاکید کرد: مهندسین ناظر و کارشناسان از ابتدای اعطای پروانه 
ساختمانی باید با جدیت بر رعایت استانداردها دقت الزم را بعمل آورند چرا که در صورت کوتاهی در امر 
نظارت موجب بروز خسارت های مالی و جانی برای شهروندان خواهد بود و این موضوع پیگیرد قانونی دارد.

فرماندار ویژه شهرستان کاشان بر شرح وظایف اعضای شورای اسالمی شهر و شهرداران اشاره و تاکید 
کرد: اعضای شوراهای اسالمی شهرها به عنوان سیاست گذار می بایست نظارت کامل و حمایت قانونی 

از شهرداران را داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

 مراکز یادگیری سوادآموزی در مسیر کارآفرینی
 گام برداشتند

فرماندار ویژه کاشان:

افزایش میزان پرونده های تخلفات ساختمانی زیبنده 
شهرهای شهرستان نیست



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

تعویق سن بازنشستگی نیاز به بررسی همه جانبه دارد
یـک عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس 
شـورای اسـامی گفـت: دولـت در الیحه 
بودجـه سـال ۱۴۰۱ خواهـان افزایش سـن 
بازنشسـتگی تـا دو سـال بیشـتر شـده کـه 
هنـوز ایـن طـرح در مجلـس مطرح نشـده 
اسـت و مراحـل رسـیدگی بـه آن چندماه 

زمـان نیـاز دارد.
ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  سـلیمی  اصغـر 
درباره پیش بینی افزایش سـن بازنشستگی 
تـا دو سـال در الیحه بودجـه ۱۴۰۱، اظهار 
کرد: تعویق سـن بازنشسـتگی نیـاز به کار 

دارد.  همه جانبـه  بررسـی  و  کارشناسـی 
هسـتند  عاقه منـد  کارمنـدان  از  برخـی 
دیرتـر بازنشسـته شـوند، امـا ایـن اعتقـاد 
دولـت  کارکنـان  کـه  دارد  وجـود  هـم 
زودتر بازنشسـته شـوند تا نیروهـای جدید 

جایگزیـن آنـان شـود.
وی افـزود: بـا توجـه به اینکـه دولت دچار 
مشـکات اقتصادی است و برای استخدام 
و جـذب نیروهای جدید با مشـکل مواجه 
اسـت ترجیـح می دهد کارمنـدان را کمی 
بیشـتر از حـد معمـول بازنشسـته کنـد تا از 

تجربیات آنان بیشـتر اسـتفاده کند.
نماینـده مـردم سـمیرم در مجلـس گفـت: 
دیرتـر  کمـی  دولـت  کارکنـان  اینکـه 
بازنشسـته شـوند بـه نفـع شـرایط اقتصادی 
را  دولـت  مالـی  بـار  و  اسـت  کشـور 
جنبـه  ایـن  اگـر  امـا  می دهـد،  کاهـش 
بیشـتر جمعیـت  بگیریـم کـه  نظـر  را در 
بـه  نیـاز  جوانـان  و  اسـت  جـوان  ایـران 
اشـتغالزایی دارنـد اجـرای چنیـن طرحـی 
مشکل سـاز خواهـد شـد. جوانـان خواهان 
آن هسـتند کـه کارمنـدان دولـت زودتـر 

 بازنشسـته شـوند تـا آنـان بتواننـد مشـغول 
به کار شوند.

سـلیمی دربـاره احتمـال عملـی شـدن این 
طـرح، خاطرنشـان کـرد: دولـت در الیحه 
بودجـه سـال ۱۴۰۱ خواهـان افزایش سـن 
بازنشسـتگی تا دو سـال بیشـتر شـده است 
کـه هنـوز ایـن طـرح در مجلـس مطـرح 
نشـده اسـت و مراحـل رسـیدگی بـه آن 
چندمـاه زمان نیـاز دارد و پس از بررسـی، 
نمایندگان تصمیـم خواهند گرفت که آن 
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شهرستان

دهیار روستای امیران اردستان گفت: حمله گرگ 
گرسنه به آغل گوسفندان در این روستا موجب تلف 

شدن ۶۰ رأس گوسفند شد.
سید جواد نیازی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
شب گذشته حمله گرگ گرسنه به یکی از آغل های 
نگهداری دام در روستای امیران از توابع بخش زواره 
شهرستان اردستان حدود ۶۰ رأس گوسفند بزرگ و 

کوچک را تلف کرد.
برآورد  و  روستا  اهالی  نظر  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
دامدار ارزش گوسفندهای تلف شده بیش از ۲۰۰ 
میلیون تومان است، ادامه داد: متأسفانه همه ساله حمله 

حیوانات وحشی و درنده به دامداران خسارت های 
جبران ناپذیری را برای آنها در پی دارد که امیدواریم 
برای پیشگیری از این گونه حوادث اقداماتی صورت 

گیرد.
اردستان  امیران  روستای  دهیار  ایسنا،  گزارش  به 
تصریح کرد: تاکنون مردم این روستا و روستاهای 
اطراف بارها نسبت به وجود گرگ در حاشیه محل 
سکونت خود هشدار داده بودند که برای ایمن ماندن 
رعایت  درنده  حیوانات  دیگر  و  گرگ  حمله  از 
اصول ایمنی و پیشگیری از ایجاد خسارات مالی و 

جانی احتمالی توسط دامداران ضروری است.

دو  از  فریدونشهر  ایثار  و  حماسه  روز  در 
کتاب »ستاره های ماه منیر« و »یادنامه شهدای 
فریدونشهر« مرتبط با شهدای این شهرستان و 
همچنین سه طرح تابلوی شهری شهرداری 
به  شد.  رونمایی  شهدا  تصاویر  به  منقش 
عملیات  سالروز  در  نیوز؛  صاحب  گزارش 
کربای چهار که منجر به شهادت هشت تن 
از جوانان شهرستان فریدونشهر شد و به همین 
سبب مطابق پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان و تصویب مراجع باالدستی، روز 
ایثار  و  حماسه  روز  نام  به  ماه  دی  چهارم 
شهرستان فریدونشهر نامگذاری شده است، 

مراسم گرامیداشت این روز برگزار شد.
در این مراسم که با حضور مسئوالن شهرستان 
و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع برگزار 
به  مقدس  دفاع  شهدای  خاطره  و  یاد  شد، 
ویژه شهدای عملیات کربای چهار و بخه 
گرامی  شهرستان  این  شهدای  خصوص 
داشته شد. این مراسم با سخنرانی امام جمعه 
فریدونشهر، خاطره گویی یکی از یادگاران 
دفاع مقدس و مداحی به مناسبت ایام فاطمیه 
همراه بود و در آن دو کتاب مرتبط با شهدای 
این شهرستان یعنی کتاب های »ستاره های ماه 
منیر« و »یادنامه شهدای فریدونشهر« با حضور 

نویسندگان آن رونمایی شد.
کتاب »ستاره های ماه منیر« در مورد خاطرات 
مرحومه ماه منیر موحدی، مادر شهیدان علی، 

شهید  خواهر  و  خودسیانی  مسعود  و  ناصر 
حیات اله موحدی، خانواده ای گرجی زبان 
مرضیه  توسط  که  است  فریدونشهر  اهل  و 
مولوی؛ کارشناس ارشد تفسیر قرآن کریم، 
به رشته تحریر درامده است. کتاب »یادنامه 
شهدای فریدونشهر« نیز به همت امیر ملیانیان 
و فرشید اصانی برای اولین بار شناسنامه ای 
و  گردآوری  را  شهرستان  این  شهدای  از 
را  شهدا  وصایای  و  نامه  زندگی  تصاویر، 
در یک تاش چهار ساله ارائه کرده است. 
مراسم امروز همچنین رونمایی از سه طرح 
که  برداشت  در  را  فریدونشهر  شهرداری 
تابلوی  شهدا،  منزل  سردر  تابلوی  شامل 
معابر سطح شهرستان با تصویر و نام شهدا و 
تصاویر جدید برای مزار شهدای فریدونشهر 
بود که یکی از مطالبات مردم این شهرستان 
بود. تجلیل از نویسندگان کتب رونمایی شده 
شهید  هشت  خانواده  از  تجلیل  همچنین  و 
عملیات کربای چهار فریدونشهر از دیگر 
گرامیداشت  مراسم  در  که  بود  برنامه هایی 
روز حماسه و ایثار شهرستان فریدونشهر به 
رحیمی،  محمد  علی  شهیدان  درآمد.  اجرا 
طاهری،  احمدرضا  دویستی،  منصور 
سیدسعید انوری، عزت اهلل الچینانی، عزت 
داد  اهلل  و  الچینانی  محمود  الچینانی،  اهلل 
بودند که  خداپرست شهدای فریدونشهری 

در این روز به خیل شهدا پیوستند.

دهیار روستای امیران خبر داد:

دریده شدن ۶۰ گوسفند توسط یک گرگ

در مراسم گرامیداشت روز حماسه و ایثار شهرستان

از دو کتاب شهدای فریدونشهر رونمایی شد

رئیـس میـراث فرهنگـی، گردشـگری وصنایـع 
دسـتی شهرسـتان کوهپایـه گفـت: مراتـب ثبت 
حمـام  کاروانسـرای  تاریخـی  فرهنگـی  اثـر 
کوهپایـه  شـهر  در  واقـع  کوهپایـه  شهرسـتان 
خیابـان حافـظ غربـی، بـازار کوهپایـه پـس از 
تشـریفات قانونـی الزم در فهرسـت آثـار ملـی 
ملکیـان  سـعید  اسـت.  رسـیده  ثبـت  بـه  ایـران 
در گفـت و گـو بـا صاحـب نیـوز اظهـار کـرد: 
میـراث  و  بـاال  ظرفیـت  کوهپایـه  شهرسـتان 
کهنـی در زمینه هـای فرهنگـی، گردشـگری و 
فرهنگـی،  میـراث  رئیـس  دارد  دسـتی  صنایـع 

گردشـگری وصنایع دسـتی شهرسـتان کوهپایه 
تصریـح کـرد: بـا شـروع فعالیـت ایـن اداره در 
ایـن شهرسـتان سـعی کردیـم و تـاش خـود را 
بـه کار گرفتیـم که این ظرفیت ها را شناسـایی و 
آن را معرفـی کنیـم. وی افـزود: البتـه در این راه 
مشـکات زیـادی وجود دارد که خوشـبختانه با 
دغدغـه مندی مردم و مسـاعدت دیگر ارگان ها 
فعالیـت رو بـه جلـو و خوبـی انجام شـده اسـت. 
ملکیـان عنـوان کـرد: در اجـرای بنـد )ج( مـاده 
واحـده قانون تشـکیل سـازمان میـراث فرهنگی 
شـورای  مجلـس  سـال ۱۳۶۴  مصـوب  کشـور 

اسـامی و بنـد ششـم ماده سـوم قانون اساسـنامه 
میـراث فرهنگـی کشـور مصـوب ۱۳۶۷ مجلس 
شـورای اسـامی که مبنی بر ثبت آثار ارزشمند 
منقـول و غیـر منقـول فرهنگـی تاریخـی کشـور 
در فهرسـت آثـار ملـی و فهرسـت های ذیربـط 
اسـت. وی ادامـه داد: مراتـب ثبـت اثـر فرهنگی 
تاریخـی کاروانسـرای حمام شهرسـتان کوهپایه 
واقـع در شـهر کوهپایـه خیابـان حافـظ غربـی، 
بـازار کوهپایـه پس از تشـریفات قانونی الزم در 
فهرسـت آثـار ملـی ایران به ثبت رسـیده اسـت. 
رئیـس میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 

دسـتی شهرسـتان اصفهـان اذعـان کـرد: این در 
حالی اسـت که در دو سـالی کـه از فعالیت دفتر 
مزرعـه  می گـذرد  کوهپایـه  فرهنگـی  میـراث 
حـاج حسـن در پنـج کیلومتـری کوهپایـه نیـز 
ثبـت ملـی و کارونسـرای عباسـی کوهپایـه در 

فهرسـت جهانـی یونسـکو ثبـت شـده اسـت.
سـعید ملکیـان با اشـاره به پیگیری هـا و اقداماتی 
کـه در مـورد احیا، بازسـازی و ثبـت دیگر بناها 
در حـال انجام اسـت، گفـت: امیدواریـم بتوانیم 
ظرفیت هـای ایـن شهرسـتان در ایـن زمینـه را به 

خوبی شـکوفا و معرفـی کنیم.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی شهرستان کوهپایه:

کارونسرای حمام ثبت ملی شد

اینفوگرافیک

گفت:  نیاسر  شهر  اسامی  شورای  عضو 
ضریب نفوذ تلفن همراه و سرعت اینترنت 
مشکل  این  و  نیست  مطلوب  شهر  این  در 
مورد اعتراض شهروندان و گردشگران قرار 

گرفته است.
مهدی تقی پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
نوین  فناوری های  وسیع  گسترش  کرد: 
اطاعات و ارتباطات، باعث شده است که 
و  اداری  از کارهای مختلف  بسیاری  مردم 
شخصی خود را از بستر اینترنت و تلفن همراه 
انجام دهند، بنابراین تأمین زیرساخت های آن 

نیز یک ضرورت است.
وی افزود: نیاسر، با وجود جاذبه های طبیعی 
و گردشگری در همه روزهای سال به ویژه 
بسیاری  تعداد  پذیرای  تعطیل،  روزهای  در 
از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی 
است که در حوزه مخابرات خدماتی بیشتر از 

شرایط موجود را نیاز دارد.
تصریح  نیاسر  شهر  اسامی  شورای  عضو 
کرد: با توجه به وضعیت نامطلوب آنتن دهی 
با  به حق شهروندان،  نارضایتی  و  اپراتورها 
پیگیری های مستمر، دکل اپراتور همراه اول 
تلفن  نفوذ  میزان ضریب  افزایش  منظور  به 
همراه، تقویت و بهبود وضعیت آنتن دهی و 
کاهش شکاف دیجیتال بین شهرها در هفته 

جاری عملیاتی شده است.

تقی پور گفت: این دکل ۴۲ متر ارتفاع دارد 
و در بوستان شهید مسکری در حال نصب 
است و با تأمین و نصب تجهیزات مورد نیاز 
اول  همراه  اپراتور  دهی  آنتن  تقویت  برای 
بخشی از نیاز شهروندان برطرف خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه نیاسر یک منطقه 
محدوده  مثل  مناطقی  در  است  کوهستانی 
آبشار، خیابان شهید منتظری و محور فرهنگی 
تاریخی نیاسر، پوشش آنتن دهی و سرعت 
اینترنت همچنان با مشکل روبرو است که در 

حال پیگیری برای نصب دکل دوم هستیم.
تقی پور تأکید کرد: استفاده از اینترنت امروزه 
یکی از ضرورت های زندگی دیجیتال است 
دانشجویان  و  دانش آموزان  آموزش،  و 
پرسرعت  اینترنت  از  برخورداری  نیازمند 
با حضور گردشگران که جمعیت  و  است 
این شهر را افزایش می دهد به اهمیت تأمین 

این خدمات دامن زده است.
واقع  کاشان،  کیلومتری   ۱۵ در  نیاسر  شهر 
از جمله  تاریخی و طبیعی آن  آثار  و  شده 
چهارطاقی ساسانی، حمام صفوی، آسیاب 
آبی، سرچشمه و آبشار نیاسر در مجاورت 
تاریخی  فرهنگی  محور  عنوان  با  تاالر  باغ 
نیاسر به شماره ثبت ۱۸۱۰۶ در اسفند سال 
۱۳۸۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 

است.

عضو شورای اسالمی شهر نیاسر:

 ضریب نفوذ تلفن همراه و سرعت اینترنت
در نیاسر مناسب نیست

حجت االسام محمدتقی نقدعلی گفت: منافع و درآمد شرکت فوالد مبارکه در کل کشور 
توزیع می شود، بنابراین از رئیس مجلس شورای اسامی و رئیس جمهور تقاضامندم که 
توجه ویژه ای به این صنعت داشته باشند چراکه عنوان نخستین و بزرگ ترین واحد تولید 
آهن اسفنجی در دنیا برای فوالد مبارکه و کشورعنوان کوچکی نیست و تصمیم گیری در 

مورد این شرکت نیازمند دقت بیشتری است.
نماینده مردم خمینی شهر و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
اسامی ضمن بازدید از خطوط تولید، تصفیه خانه پساب صنعتی و تصفیه خانه استحصال 
پساب شهری شرکت فوالد مبارکه با بیان این که فوالد مبارکه صنعتی محلی و منطقه ای 
مبارکه و  بهینه آب در فوالد  اظهار کرد: مصرف  نگاه ملی داشت،  به آن  باید  نیست و 

چالش محدودیت انرژی در این شرکت بهانه ای برای بازدید از این صنعت شد.
وی با بیان این که ۳ هزار و ۵۰۰ صنعت به صورت مستقیم به شرکت فوالد مبارکه وابسته 
هستند و در برخی تصمیم گیری ها به این موضوع توجه نمی شود، افزود: طی بازدیدی که 
از فوالد مبارکه انجام شد، مسائل و مشکات این بنگاه صنعتی در خصوص تأمین گاز 

موردنیاز مطرح شد که امیدواریم مسئوالن دولتی در رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسامی با اشاره به تصفیه و بازچرخانی آب 
در شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: اعداد و ارقامی که در خصوص مصرف آب 
فوالد مبارکه در رسانه ها مطرح شده اعداد و ارقام صحیحی نیست و این در حالی است 
و  جمع آوری  فوالد،  تولید  فرایندهای  در  آب  مصرف  بهینه سازی  با  مجموعه  این  که 
استحصال پساب شهری و همچنین تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی عاوه بر ارتقای 
سطح بهداشت و حفظ محیط زیست، با سرمایه گذاری های انجام شده، میزان وابستگی به 

آب خام را به شدت کاهش داده است.
به کاهش قابل توجه مصرف آب خام توسط شرکت فوالد مبارکه در افق  با اشاره  وی 
۱۴۰۴ اذعان داشت: شرکت فوالد مبارکه الگوی سایر صنایع کشور در مصرف بهینه آب 
در کشور است و نمونه دومی در این خصوص در کشور نداریم که با تولید ۳۰ درصد از 

فوالد کشور تا این میزان در مصرف آب خام صرفه جویی کند.
مصرف  و  بازچرخانی  چگونگی  خصوص  در  کرد:  اضافه  نقدعلی  حجت االسام 
مسئولین  و  نخبگانی  جامعه  به جاست  مبارکه  فوالد  توسط شرکت  پساب  تصفیه  و  آب 

اطاع رسانی بهتری صورت گیرد.
باشد،  داشته  را  آالیندگی  میزان  کمترین  کرده  سعی  مبارکه  فوالد  این که  بیان  با  وی 
تأکید کرد: این شرکت در زمینه کاهش آالیندگی هم جایگاه برتری دارد اما متأسفانه 
سوءبرداشت ها و اطاعات غلطی در این خصوص مطرح شده که الزم است توسط جامعه 

نخبگانی برطرف شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسامی گفت: فوالد مبارکه نه تنها برای استان 
اصفهان اشتغال آفرینی داشته بلکه بخش عمده ای از اشتغال کشور را پوشش داده و درآمد 
بنابراین  ندارد،  استان اصفهان اختصاص  به  این مجموعه یک درآمد ملی است و صرفاً 
اصفهان  در  مبارکه  فوالد  درآمد  که  باشند  داشته  را  برداشت  این  نباید  مسئولین  برخی 

هزینه می شود.
نیز در  این شرکت  افتخار ملی است، تأکید کرد: منافع  این که فوالد مبارکه  بیان  با  وی 
رئیس جمهوری  و  اسامی  رئیس مجلس شورای  از  بنابراین  می شود،  توزیع  کل کشور 
بزرگ ترین  و  نخستین  باشند، چراکه  داشته  این صنعت  به  ویژه ای  توجه  تقاضامندم که 
واحد تولید آهن اسفنجی در دنیا برای فوالد مبارکه عنوان کوچکی نیست و تصمیم گیری 

در مورد این شرکت نیازمند دقت بیشتری است.
حجت االسام نقدعلی ادامه داد: در موضوع مسئولیت های اجتماعی، مدیرعامل شرکت 
به صورت  امر  این  چراکه  است  قابل تقدیر  که  رقم زده  را  جدیدی  روند  مبارکه  فوالد 
هدفمند در حال انجام است و آثار و ثمرات آن برای همه مردم و کلیه صنایع کشور است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در 
بازدید از فوالد مبارکه:

 رئیس جمهوری باید توجه ویژه ای
به فوالد مبارکه داشته باشد

گـزارش



A smart system for the issu-
ance of commercial ID cards 
was unveiled on Monday in 
a ceremony attended by the 
Industry Mining and Trade 
Minister Reza Fatemi Amin and 
the head of Iran Chamber of 

Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) Gho-
lam-Hossein Shafeie.
As reported by the ICCIMA 
portal, with the launch of this 
system, the process of issuing 
commercial ID cards has be-

come fully automatic and the 
human factor has been elimi-
nated.
After applying in this system, 
it will automatically make 25 
different inquiries from vari-
ous executive bodies in less 

than one hour to confirm the 
applicant’s eligibility for issuing 
commercial ID cards.
Speaking in the unveiling cer-
emony, Head of Central Head-
quarters for Combating Com-
modity and Foreign Currency 
Smuggling Ali Moayedi said 
that smartening of commercial 
ID card issuance will prevent 
smuggling and corruption to a 
great extent.
“With the smartening of com-
mercial ID card issuance, the 
entry of smuggled goods into 
the country will decrease,” 
Moayedi said.
Further at the event, ICCIMA 
Head Gholam-Hossein Shafeie 
underlined the positive im-
pacts of the launching of the 
mentioned system and said 
this system is going to reduce 
the economic costs of ID card 
issuance significantly.
According to Shafeie, smarten-
ing of the commercial ID card 
issuance system is also going 
to improve the country’s busi-

ness environment and improve 
the country’s ranking in the 
world.
At the end of the meeting, In-
dustry Minister Reza Fatemi 
Amin said that the government 
should take four steps for im-
proving the economy including 
prioritization, regulation, facili-
tation, and monitoring.
“By smartening the issuance of 
commercial ID cards, the mon-
itoring process will be intensi-
fied and the ways of corruption 
will be closed. This process 
eliminates the rent and the 
golden signatures. Our effort 
is to move towards a healthy 
economy,” Fatemi Amin said.
He further mentioned launch-
ing the country’s comprehen-
sive trade system in the near 
future and said: “If the com-
prehensive trading system, in 
which multiple entities are in-
volved, is fully operational, our 
way of governing the business 
environment will change dras-
tically.”

Smart commercial ID card issuance system unveiled

Iran chief negotia-
tor arrives in Vien-
na
Deputy Foreign Minister of Iran Ali 
Bagheri Kani, who leads the Iranian 
negotiating team at Vienna talks, 
arrived in the Austrian capital for a 
consequential round of talks aimed 
at discussing ways to remove U.S. 
sanctions on Iran.
Bagheri Kani is scheduled to leave 
for the Coburg Hotel in the next 
few hours for diplomatic consul-
tations before the meeting of the 
Joint Commission of the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), state news agency IRNA 
reported on Monday morning. 
The meeting of the Joint Commis-
sion of JCPOA is set to be held on 
Monday afternoon at the level of 
the heads of the P4+1 negotiating 
delegations, the European Union 
and Iran.
In this round, they are supposed 
to discuss the content of the texts 
and the roadmap for reviving the 
2015 agreement, IRNA said. But 
the success of this round depends 
on tough political decisions, es-
pecially by the European parties, 
which did not play a very construc-
tive role in the previous round, the 
news agency added. 
The European parties are expected 
to come to the negotiating table 
more seriously in the forthcoming 
talks and take practical steps to ful-
fill their commitments by avoiding 
media propaganda.
In the last round of negotiations, 
Bagheri stated, “If the other side 
accepts the views and logical po-
sitions of the Islamic Republic of 
Iran, the talks of the new round can 
be the last round of negotiations 
and we can reach an agreement 
in the shortest time.” On Sunday, 
a source close to Iran’s negotiation 
team in Vienna talks said the coun-
try would not fall into the trap of 
“factitious deadlines” that could be 
set by the 2015 deal’s other mem-
bers, Press TV reported.
Quoted by IRNA on Sunday, the 
source said the Iranian team 
sought to stage a “powerful and 
well-prepared” presence in the 
talks, and “would stay in the Aus-
trian capital as long as it is needed 
to.”
The previous rounds of the talks 
featured discussion about “general 
issues,” the source said, adding 
that the upcoming talks were ex-
pected to focus on contents of a 
potential agreement.
“If the opposite side is [likewise] 
prepared to discuss the contents, 
we can [all] move forward,” the 
source noted.
“Iran is committed to conclusion 
of a good agreement in the short-
est possible time space, but no 
factitious deadlines [that could 
be set by the counterparty] would 
serve to change the country’s red-
lines,” it said, asserting, “There is 
no emergency situation for us in 
the talks.”
The progress that was made con-
cerning the nuclear issues during 
the previous round of the talks 
indicates Iran’s seriousness about 
interaction, the source pointed out, 
adding, “Now, it is the opposite 
sides’ turn to show their good will 
as regards the issue of the sanc-
tions.” Also, an informed source 
told IRNA that France sought to 
throw a wrench into the Vienna 
talks during the latest round. 
Speaking on condition of anonym-
ity, the source told IRNA news 
agency that the French negotiating 
team did not play a “constructive” 
role in the negotiations and that it 
significantly slowed down the pace 
of talks by throwing a wrench in 
the process.
“The presence of French repre-
sentatives at the G7 foreign minis-
ters’ summit in Liverpool and their 
two-day absence at a time when 
delegations in Vienna were work-
ing on the drafts in the previous 
round of negotiations led to signifi-
cant progress. However, after their 
return from Liverpool, a disruptive 
trend started again,” he said.

Thermal power 
plants’ capacity up 
464 MW

Following the synchronization 
of the second steam unit of 
Urmia combined cycle pow-
er plant, the total capacity of 
Iran’s thermal power plants 
has reached 70,000 meg-
awatts (MW), head of the 
Thermal Power Plants Holding 
Company (TPPH) announced.
According to Mohsen Tarztal-
ab, about 1000 MW has been 
added to the power genera-
tion capacity of the country’s 
thermal power plants since 
the Iranian calendar month of 
Shahrivar (started on August 
21), IRIB reported.
The official noted that current-
ly, 587 units are active in 129 
thermal power plants across 
the country, of which 383 
units with a total capacity of 
47,000 MW are operated by 
the private sector.
Tarztalab added that 67 per-
cent of the country’s thermal 
power plants are operated 
by the private sector, saying: 
“According to the plan, by 
the end of this calendar year 
(March 21, 2022), the capacity 
of the country’s thermal pow-
er plants will be increased by 
1,500 MW, through construct-
ing new units and upgrading 
the production capacity of the 
existing units.”
At present, the installed capac-
ity of all power plants in the 
country, including thermal, hy-
dropower, nuclear, distributed 
generation, renewable, and 
diesel, has reached 85,559 
MW, of which about 81 per-
cent is accounted by thermal 
power plants.
Combined cycle units with a 
capacity of 31,179 MW ac-
count for 36.4 percent of the 
total capacity of the country’s 
thermal power plants while 
gas units with a capacity of 
21,992 MW have a 25.7 share, 
and the share of steam units 
is 18.5 percent with a total ca-
pacity of 15,829 MW.
Back in July, Esmail Namazi, 
the director-general of TPPH 
Research and Construction, 
had mentioned the inactivi-
ty of hydropower plants due 
to drought, the rising tem-
perature, and the increase in 
electricity demand, as well as 
the inactivity of the country’s 
nuclear power plants on some 
days as reasons for the in-
crease in electricity generation 
by thermal power plants.
“Thermal power plants have 
tried to stay active for more 
hours by shortening the time 
of their periodic repairs and 
fixing occasional problems in 
the power plant units, to com-
pensate the electricity gener-
ation deficit in the country,” 
Namazi said.
In the past decade, constant 
temperature rising and the 
significant decrease of rain-
falls across Iran have put the 
country in a hard situation 
regarding electricity supply 
during peak consumption pe-
riods.
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Production of cigarette in Iran 
rose 14 percent during the first 
nine months of the current Irani-
an calendar year (March 21-De-
cember 21), as compared to the 
same period of time in the past 
year, the board chairman of Iran’s 
Tobacco Products Manufacturer 
Exports and Imports Association 
announced.
Mohammad-Reza Tajdar said that 
47.1 billion cigarettes were pro-
duced in the nine-month period 
of this year, while the figure was 
41.444 billion in the same time 
span of the past year.
He also said that 3,700 tons of to-
bacco was produced in the coun-
try in the first nine months of this 
year, while the figure was 1,872 
tons in the same period of time in 
the past year, showing 98 percent 
rise year on year.
In early July, the head of Iran 
Headquarters for Combating the 
Smuggling of Commodities and 
Foreign Currency said 90 percent 

of the cigarettes consumed in the 
country are produced domestical-
ly.
“Smuggled cigarettes account for 
only about 10 percent of the mar-
ket, and with the activities of the 
headquarters in recent years, ac-
cording to last year’s statistics, 90 
percent of the country’s cigarettes 
are now produced domestically,” 
Ali Moayedi Khorramabadi stated.
According to the official data, Iran 
has 39 tobacco and 23 cigarette 
production companies.
The number of cigarette manu-
facturers in Iran increased from 
seven companies with an annual 
output of 29 billion cigarettes in 
the year ending March 2015 to 23 
companies with an annual output 
of 55 billion in the year ending 
March 2020.
Iran has currently banned the 
imports of cigarettes into the 
country, while the decision to halt 
imports doesn’t mean that no for-
eign cigarettes entered Iran.

Cigarette production
increases 14%

Iran’s Petrochemical Research and 
Technology Company (PRTC) un-
veiled three new research products 
on Tuesday in a ceremony attended 
by Oil Minister Javad Oji, Shana re-
ported. As reported, in this ceremony 
Oji unveiled a device for measuring 
the lifespan of polyethylene pipes in 
contact with chlorinated waters.
This measuring device is used to 
simulate the service conditions of 
drinking water pipes with high accu-
racy, as well as to evaluate the qual-
ity of various pipe grades produced 
domestically to estimate the lifespan 
of the pipes. Based on an agreement 
between the operator and the device’s 
developer, it is currently passing a pi-
lot test on the pipe grades produced 
by Jam Petrochemical company.
The technical knowledge for com-
mercial production of ammonia syn-
thesis catalysts and a base catalyst 
for selective acetylene hydrogenation 
were also the other two achievements 
unveiled in the mentioned ceremony.
The knowledge for the production 
of ammonia synthesis catalysts has 
been developed by an Iranian com-
pany called Smart Catalyst in collab-
oration with Petrochemical Research 
and Technology Company.
This catalyst is widely used by the 
country’s ammoniac-based petro-
chemical units and its domestic pro-
duction is going to save the country 
millions of dollars every year.
The knowledge for the production of 
the base catalyst for selective acety-
lene hydrogenation was also indige-
nized by Pouya Pazhouhesh Bakhtar 
Company which is a subsidiary of 
Bakhtar Group Company.

Selective acetylene hydrogenation 
catalyst can remove acetylene from 
the input feed of olefin units of Shaz-
and, Amirkabir, Ilam, Ariasasol, Jam, 
and Maroun petrochemical complex-
es. The product is currently in the 
commercial production stage and its 
technical knowledge package is being 
prepared.
Earlier this month, PRTC Managing 
Director Majid Daftari said the coun-
try is going to become fully self-suffi-
cient in producing the catalysts used 
in the petrochemical industry by the 
Iranian calendar year 1402 (starts in 
March 2023).
According to Daftari, out of 40 types 
of catalyst groups in the petrochem-
ical industry, the knowledge for the 
production of 20 has been currently 
indigenized in the country.
“By the end of this year (March 20, 
2022), [the knowledge for producing] 
eight more groups will be indigenized 
and the remaining 12 groups are 
being researched or developed,” he 
said.
Petrochemical is Iran’s most impor-
tant industry after oil and gas. The 
National Petrochemical Company 
hopes to lift output capacity to 120 
million tons per annum by 2022.
The petrochemical industry has 
played a key role in domestic eco-
nomic growth as it creates value-add-
ed and reduces the sale of oil and gas 
on which the economy has been de-
pendent for decades.
With abundant hydrocarbon reserves 
and new private sector investments, 
Iran is working hard to maintain its 
global status in this key sector and 
broaden its scope.

Iran unveils new technological 
achievements in petchem industry

 Iranian Oil Ministry and the Academic Center for Ed-
ucation, Culture, and Research (ACECR) have signed 
two memorandums of understanding (MOUs) and two 
contracts for expanding cooperation in various areas. 
The mentioned agreements were signed on Monday by 
ACECR Head Hamidreza Tayebi and the representatives 
of companies affiliated with the Oil Ministry, Shana re-
ported.
The signing ceremony was also attended by Oil Minis-
ter Javad Oji.
As reported, one of the abovementioned MOUs on 
the feasibility study and planning of reconstruction, 

overhaul, and supply of drilling equipment was signed 
between the National Iranian Drilling Company (NIDC) 
and ACECR, while the other one on consulting services 
for industrial wastewater treatment of Qeshm Oil Ex-
ploitation Unit was signed between Iranian Offshore Oil 
Company (IOOC) and ACECR. The deals, on the other 
hand, include a $70-million build-own-operate (BOO) 
contract for the establishment of crude oil processing 
units using rapid processing equipment with Petrole-
um Engineering and Development Company (PEDEC) 
and a contract for the production and supply of 59 rolls 
of coiled tubing worth five million Euros with the Na-

tional Iranian Oil Company (NIOC)’s Construction Sup-
port and Supply Department.
The duration of the first contract is 51 months and the 
second contract is 24 months.
The Academic Center for Education, Culture, and Re-
search is an Iranian public non-governmental higher 
education institution established in 1980.
ACECR engages in innovative research and develop-
ment projects in different fields of science and tech-
nology and real-world applications. Its activities can be 
broadly divided into the areas of research and technolo-
gy, education, cultural activities, and entrepreneurship.

Oil Ministry, ACECR sign 4 MOUs, deals to expand co-op



The value of Iran’s non-oil trade rose 38 
percent during the first nine months of 
the current Iranian calendar year (March 
21-December 21), as compared to the 
same period of time in the past year, the 
acting head of Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA) an-
nounced.
Alireza Moghadasi said that Iran has 
traded over 122.5 million tons of non-oil 
products worth $72.1 billion with other 
countries in the mentioned period, IRNA 
reported.
According to Moghadasi, the weight of 
trade in the mentioned period also grew 
by 11 percent in comparison to the figure 
for the previous fiscal year.
The official put the nine-month non-oil 
exports at 92.3 million tons valued at 
$35.1 billion, with a 40-percent rise in 
value and eight percent growth in weight.
He noted that the value of the country’s 
non-oil exports in the first nine months 
of the current year has exceeded the total 
value of exports in the previous year and 
the figure is expected to reach $47 billion 
by the end of the current calendar year 
(March 20, 2022).
Moghadasi said the value of Iran’s non-
oil trade with foreign partners is expect-
ed to reach $98 billion by the yearend.
According to the official, petrochemical 

products accounted for 42 percent of the 
total value of the exports in the said time 
span, with 42.4 million tons worth $14.7 
billion of the said products being export-
ed to foreign markets.
He said major export destinations of the 
Iranian non-oil goods were China, Iraq, 
Turkey, the United Arab Emirates (UAE), 
and Afghanistan.
Moghadasi further announced that the 
Islamic Republic imported 30.1 million 
tons of non-oil commodities worth $37 
billion in the first nine months of the 
present year, with a 37-percent growth 
in value and a 20-percent rise in weight 
year on year.
The United Arab Emirates was the top 
exporter to Iran in the said period, fol-
lowed by China, Turkey, Germany, and 
Switzerland, he stated.
According to the IRICA acting head, out 
of the total non-oil goods imported into 
the country in the first nine months of 
this year, 23.1 million tons worth $12.4 
billion were basic goods, which indicate 
an increase of 32 percent in weight and 
61 percent in value, year on year.
IRICA has previously announced that the 
value of Iran’s non-oil trade stood at $73 
billion in the past Iranian 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 fig-
ure showed a 25-million-ton annual de-
cline, which is the result of sanctions and 
coronavirus pandemic.
Iran’s non-oil export was 112 million 
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 importing $4.6 billion, Turkey 
the fourth with importing $2.5 billion, 
and Afghanistan the fifth with importing 
$2.2 billion, Mir-Ashrafi announced, and 
named gasoline, natural gas, polyeth-
ylene, propane, and pistachio as Iran’s 
major exported products 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 Ger-
many with $1.8 billion, respectively, and 
mentioned corn, cellphone, rice, oil meal, 
and oilseeds, wheat, and raw oil as the 
major imported items.

When you’re pegnant, your body has 
an important job to do for 9 months. 
So if you’re planning to have a baby 
soon, take some simple steps now to 
get ready for a healthy baby.
Get to a Healthy Weight
If you’re overweight or underweight, it 
may be harder to get pregnant. Your 
weight affects whether your ovaries 
will release an egg, or ovulate, each 
month. Extra pounds also make you 
more likely to have certain health prob-
lems during pregnancy, like gestation-
al diabetes or preeclampsia, a type of 
high blood pressure.
You could get pregnant more easily 
if you lose or gain weight before you 
start trying for a baby. Eat healthy 
foods and exercise regularly. If you’re 
very overweight, don’t worry 
about trying to slim down to 
half your size. Shed-
ding even a few 
pounds will help.
Take Vitamins
It’s important 
to start 
t a k i n g 
prenatal 
vitamins 
before 
y o u 
g e t 

preg-
nan t . 
W h y ? 
B e -
c a u s e 
you prob-
a b l y 
w o n ’ t 

find out you’re pregnant until you miss 
a period. That’s weeks after your baby 
starts to grow. If you wait that long to 
take vitamins, you may miss out on 
important protection.
Take at least 400 micrograms of folic 
acid daily. It helps prevent birth defects 
in your baby’s brain and spine. Pre-
natal vitamins also have iron, which 
is good for both of you. It helps your 
baby’s muscles grow and helps you 
avoid anemia, when your body has too 
few red blood cells. Calcium is key for 
mother and child’s bones, muscles, 
nerves, and heart.
Before you start taking any supple-
ments, though, ask your doctor which 
o n e s 

and how much are right for you.
Think About Chemicals
Some of them, like pesticides, sol-
vents, and fertilizers, can make it 
harder for you to get pregnant or could 
harm your baby after you conceive. 
Give some thought to which ones 
might be around you at home and at 
work. Talk to your doctor about what’s 
safe and what you should avoid. If your 
job involves being near something 
risky, like radiation, mercury, or lead, 
ask your employer how you can pro-
tect yourself, or see if you can change 
your duties.
See Your Doctor
Your OB/GYN will make sure you’re in 
good shape and talk to you about any 

health conditions you have and 
which medicines you take. 

You’ll also discuss your 
diet, exercise, and 

other habits. 
T h e y ’ l l 

p r e -

scribe prenatal vitamins and make sure 
you’re up to date on your vaccines.
If you have a health condition like high 
blood pressure, depression, diabetes, 
or a seizure disorder, see your doctor 
and let them know that you plan to get 
pregnant. They might tell you to get 
your health under control before you 
try to have a baby. If you take medica-
tions, they might suggest you switch 
to a drug that’s safe for moms-to-be. 
But don’t stop taking your meds with-
out your doctor’s OK.
Quit Bad Habits
Tobacco, marijuana, and other drugs 
can cause birth defects and other se-
rious health problems, so stop using 
them before you try to conceive. You 
could risk harming your baby before 
you even know you’re pregnant.
If you need help to quit smoking talk 

to your doctor. 
There are 

programs 
that can 
make it a 
little eas-
ier.

Iranian negotiators 
don’t allow outside 
issues to affect Vi-
enna talks: official

A senior Iranian judicial offi-
cial says the United States and 
certain other Western countries 
are abusing the issue of human 
rights as a “political tool” to ad-
vance their foreign policy goals, 
noting that the Iranian negotia-
tors don’t allow outside issues 
to affect the trend of talks in 
Vienna.
In an interview with Tasnim pub-
lished on Monday, Kazem Ghar-
ibabadi, Iran’s human rights 
chief and deputy Judiciary chief 
for international affairs, said the 
West is using the issue of hu-
man rights against other coun-
tries for “political purposes” 
whenever it fits their interests.
For Americans and Europeans, 
Gharibabadi said, the pains of 
the people who are suffering 
from shortage of medicine and 
medical equipment due to the 
cowardly sanctions against Iran, 
or the catastrophic situation of 
people in Yemen and Palestine 
and other countries don’t fall 
within human rights concerns. 
However, human rights get spe-
cial importance when the West-
ern interests are being jeop-
ardized, Iran’s former diplomat 
lamented.
The chief of Iran’s Human Rights 
Headquarters cited some exam-
ples of human rights violations 
by the United States.
“Violent and discriminatory be-
havior toward the blacks, open 
and widespread violation of 
refugees and immigrants, oc-
cupation of the massacre of the 
innocent people in other coun-
tries are only a shred of the back 
record of the United States in ar-
eas of human rights,” he stated.
“Anyhow, today we are facing a 
situation in which the issue of 
human rights has turned into a 
tool for issuing baseless resolu-
tions against countries such as 
the Islamic Republic of Iran and 
also a ‘whip’ at the hands of the 
West for beating the countries 
independent from the West.”
He said the question is that what 
should be done in the face of the 
abuse of human rights by the 
West. “Should one sit idly by 
and look, or a strategy should 
be devised against human rights 
commotions created by the 
West?” 
Gharibabadi said one of the 
mechanisms that have been de-
vised by the Islamic Republic of 
Iran is the “Human Rights Head-
quarters” which is tasked to di-
rect and pursue all issues relat-
ed to the issue of human rights 
at domestic and international 
level with the cooperation and 
coordination of all concerned 
bodies.
Gharibabadi, Iran’s former am-
bassador to international or-
ganizations including the Inter-
national Atomic Energy Agency 
(IAEA) and the Organization 
for the Prohibition of Chemical 
Weapons (OPWC), also said the 
ongoing talks in Vienna intended 
to lift inhumane and illegal sanc-
tions against Iran are not being 
affected by outside issues.
“In fact, the Iranian delegations 
(negotiators) don’t allow such a 
thing,” Gharibabadi stressed.

Get Your Body Baby-Ready

Industry ministry to provide agricultural 
exporters with affordable air transportation

 Iranian Industry, Mining and Trade Ministry 
has issued a new directive on providing cargo 
aircraft with subsidized transportation fees 
for the exporters of agricultural products to 
facilitate the exports of such products, head 
of Trade Promotion Organization (TPO) an-
nounced. According to Alireza Peyman-Pak, 
the mentioned directive has been issued in 
line with the government’s programs for 
supporting non-oil exports to the neighboring 

countries and also to the Eurasian Union, the 
TPO portal reported.
“The credit has been provided to be paid as 
subsidies for air transportation of agricultural 
products to neighboring countries and the 
Eurasian Union. Based on this, Trade Promo-
tion Organization of Iran developed the rele-
vant executive procedure [for the allocation of 
the mentioned fund] in cooperation with the 
Agriculture Ministry,” Peyman-Pak explained.
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TEDPIX gains 
16,000 points on 

Monday
TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), rose 
16,302 points to 1.4 million on 
Monday.
Over 6.699 billion securities 
worth 40.142 trillion rials (about 
$138.4 million) were traded at 
the TSE.
The first market’s index rose 
18,135 points, and the second 
market’s index gained 13,352 
points.
TEDPIX rose 66,000 points 
(5.1 percent) to 1.359 million in 
the past Iranian calendar week 
(ended on Friday).
During the past week, the indi-
ces of Mobarakeh Steel Com-
pany, Iran Khodro Company, 
Saipa Company, Social Security 
Investment Company, National 
Copper Company, and Barekat 
Pharmaceutical Group were the 
most widely followed ones.
On December 18, Head of 
Iran’s Capital Market Develop-
ment and Stabilization Fund 
Amir-Mehdi Sabaei has said the 
National Development Fund of 
Iran (NDF) is going to deposit 
120 trillion rials (about $510 
million) into the fund to support 
the stock market.
“According to a recent decision 
of the government’s Econom-
ic Coordination Headquarters, 
120 trillion rials of new depos-
its will be made by the National 
Development Fund, which will 
be gradually transferred to the 
account of the Capital Market 
Development and Stabilization 
Fund,” Sabaei said.

Non-oil trade rises 38% in 9 months yr/yr

05

By: PARISA JAMADISource: https://www.webmd.com/baby/get-pregnant-18/body-baby-ready

Average housing price rose 1.8 
percent in the capital Tehran during 
the ninth Iranian calendar month 
of Azar (ended on December 21), 
compared to its previous month, 
according to a report by the Central 
Bank of Iran (CBI). Based on the 
CBI data, the average price for one 
square meter of a residential unit in 
Tehran stood at 325.9 million rials 
(about $1,123) during the men-
tioned month, IRIB reported. 
The average housing price in the 
said month also increased 21.1 
percent in comparison to the same 
month in the previous fiscal year.
Although, the number of real estate 
deals stood at 9,800 in the capital 
city in the ninth month of this year, 
rising 33.8 percent and 282.5 per-
cent, from the previous month, and 
the same month of the past year, 
respectively.
The housing market in Tehran was 
the second-highest returning mar-
ket in Iran among the country’s 
four major markets in the previous 
Iranian calendar year (ended on 
March 20) with 85 percent annual 
growth.
The information obtained from Kilid 

website (which is a major platform 
for housing trades) indicated that 
the housing price index in Tehran 
grew by 85 percent in the previous 
Iranian calendar year, compared to 
its preceding year.
The highest monthly price increase 
of 12.5 percent occurred in the 
Iranian calendar month of Mor-
dad (July 22-August 21, 2020), 
while the biggest monthly price 
decrease occurred in Azar (Novem-
ber 21-December 20, 2020) with a 
decline of 8.1 percent.
Back in April, the head of Iran’s 
Property Advisers Union said 
housing prices in the country 
should decrease at least 25 percent 
in order for people to be able to af-
ford to purchase.
Mostafa Gholi Khosravi stressed 
the need for establishing a market 
regulation headquarters for the 
housing sector to monitor the ac-
tivities of dealers and real estate 
agencies in order to balance the 
prices.
Housing prices in Iran have been 
constantly rising over the past year 
due to various internal and external 
factors.

Housing price rises 1.8%
in Tehran City
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جوانان ایرانی، 
توانمندی ها و 

پتانسیل های فراوانی 
دارند بنابراین نیاز 

است مسئولین به این 
سرمایه های ارزشمند 
اعتماد کنند و شرایط 
الزم را برای به منصه 

ظهور رساندن ایده های 
این عزیزان فراهم 

نمایند.

مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره 
ذوب آهن اصفهــان در این آیین گفت: 
معموالً زمانی که دانشجویان وارد محیط 
دانشگاه می شــوند، یکی از مهمترین 
دغدغه های آن ها انتخاب موضوع پایان 
نامه و انجام آن به شیوه مطلوب است تا 
بتوانند نتایج پژوهش خود را متناسب با 
موضوع، در بخش های مختلف جامعه به 
کار بگیرند. وی افزود: ذوب آهن اصفهان 
به عنوان اولین تولیــد کننده فوالد در 
کشور از دیرباز تاکنون به مبحث ارتباط 
صنعت و دانشگاه توجه ویژه ای داشته که 
مصادیق عملی آن انعقاد تفاهم نامه های 
متعدد با دانشگاه های مطرح کشور در 
جهت بهره مندی صنعت از دانش روز 

می باشد.
عضو هیات مدیــره ذوب آهن اصفهان 
خاطر نشــان کرد: تولید ریــل در این 
شرکت در کنار ابعاد ملی و بین المللی، 
فضایی بسیار خوبی است تا پژوهشگران 
بتوانند پژوهش هــای کاربردی در این 
زمینه انجام دهنــد و ذوب آهن نیز از 
چنین رویکردهایی استقبال می کند. وی 

همچنین گزارشی از فرایند تولید ریل در 
ذوب آهن اصفهان و نقش حیاتی آن در 

توسعه صنعت فوالد ارائه کرد.
حجت االسالم صادقی امام جمعه شهر 
سده نیز در این آیین گفت: جوانان ایرانی، 
توانمندی ها و پتانســیل های فراوانی 
دارند بنابراین نیاز اســت مسئولین به 
این سرمایه های ارزشمند اعتماد کنند 
و شــرایط الزم را برای به منصه ظهور 
رســاندن ایده های این عزیزان فراهم 

نمایند.
وی افزود: شهرســتان لنجان با صنایع 
مختلف همجوار است و این فرصتی است 
تا دانشــجویان بتوانند پایان نامه های 
خود را به صــورت عملیاتی در چنین 
محیط هایی انجام دهند و از محل تعامل 

صنعــت و دانشــگاه ارزش آفرینی در 
بخش های مختلف ایجاد شود.

سید مسعود داودی رییس دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد لنجان نیز گفت: دانشگاه 
آزاد اسالمی با گذشت بیش از ۴۰ سال 
از تأسیس آن، یکی از مولودهای انقالب 
اســامی ایران به شــمار می رود و سند 
تحــول آن در مهرماه ســال جاری نیز 
رونمایی شد تا بتواند موثرتر از گذشته 

در کلیه عرصه ها فعالیت داشته باشد.
وی افزود: از هفته پژوهش سال گذشته 
تا امسال، اساتید این واحد دانشگاهی 
در زمینه انتشــار مقاالت ISI و علمی 
پژوهشی عملکرد بسیار خوبی داشتند 
و در ســال جاری نیز برنامه ریزی های 
خوبی در این زمینه صورت گرفته است. 

رییس دانشگاه آزاد اسامی واحد لنجان 
تصریح کرد: دو ســال گذشــته تفاهم 
نامه خوبی را با حضور دکتر طهرانچی 
رییس دانشگاه آزاد اسامی کشور با ذوب 
آهن اصفهــان منعقدکردیم که نتایج 
خوبی را برای این شرکت مادر صنعتی 
و همچنین دانشــگاه به همراه داشته 
است و هم اکنون نیز طرح ها و پروژه های 

بسیاری را در دست اقدام داریم.
سید مسعود داودی در این آیین گزارشی 
از فعالیت های دانشگاه آزاد اسامی واحد 

لنجان در زمینه های مختلف ارائه کرد.
شایان ذکر اســت در پایان این آیین از 
پژوهشگران و مسئولینی که به نحوی در 
انجام پروژه های پژوهشی نقش داشتند 

تقدیر شد.

آیین اختتامیه هفته پژوهش با حضور مرتضی یزدخواستی 
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان حجت االسالم صادقی 
امام جمعه شهر سده، سید مسعود داودی رییس دانشگاه 
آزاد اسامی لنجان، تنی چند از مسئولین شهرستان لنجان، 
اساتید و پژوهشگران، بیست و هشتم آذرماه در محل سالن 

اجتماعات این دانشگاه برگزار شد. 
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رئیس اتحادیه گوشت قرمز در اصفهان گفت: نوسانات نرخ ارز، کمبود 
نهاده های دامی، صادرات و ... به طور قطع بر قیمت تمام شده گوشت 

قرمز تأثیرگذار است.
اصغر پورباطنی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت گوشت قرمز 
در بازار، اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز، کمبود نهاده های دامی، صادرات 
و ... به طور قطع بر قیمت تمام شده گوشــت قرمز تأثیرگذار است. 
اردیبهشت امسال متأســفانه دامداران به دلیل خشکسالی، گرانی 

نهاده ها و ... اقدام به کشــتار بی رویه دام خود کردند که در آن زمان 
اطالع رســانی کردیم که این موضوع باعث افزایش گوشت قرمز در 
آینده می شود. رئیس اتحادیه گوشت قرمز در اصفهان با بیان اینکه در 
ادامه این جریان کشتار دام های مولد ممنوع شد، گفت: با این وجود 
هنوز کشتار دام های مولد ادامه دارد که این مدل کشتار، در کمبود 
دام در بازار اثرگذار است که این می تواند در آینده باعث گرانی دام و به 
دنبال آن گوشت قرمز شود. وی با تأکید بر اینکه مزید بر این مشکالت 

مجوز صادرات گوشت قرمز نیز صادر شد، گفت: متأسفانه صادرات 
دام همانند خشکسالی و کمبود علوفه، به کمبود دام در بازار و افزایش 

قیمت گوشت قرمز کمک می کند. 
پورباطنی پیش بینی کرد: با تداوم صادرات دام، مولدکشی، کمبود 
علوفه و ... تا شب عید، قیمت هر کیلو گوشت قرمز افزایش می یابد و 
به طور قطع زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده های دامی حذف شود 

افزایش قیمت گوشت حتمی است.

 رئیس اتحادیه گوشت قرمز در اصفهان 
خبر داد:

 تأثیر نوسانات نرخ ارز 
 بر قیمت تمام شده

 گوشت قرمز

سخنگو و عضو هیئت رئیسه 
شورای اسالمی شهر اصفهان 
با بیان اینکه یکی از وعده های 
شورا برنامه محوری و حرکت 
اصولی برای هزینه کرد منابع 
شهری در مســیر راهبردی 
بودجه ۱۴۰۱ اســت، گفت: 
در ســند راهبردهای شورای 
شــهر ۵۴ توصیه راهبردی 
و سیاســتی را به شهرداری 
اعالم و ۲۴ شــاخص کمی و 
راهبردهای ارزیابی برخط را 

تعریف کردیم.
علی صالحــی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنــا، اظهار کرد: 
شــورای اسالمی شــهر قوه 
قانون گذاری و نظارت شــهر 
است و ابعاد فعالیت آن شهر و 
روستاهایی است که منتخبان 
بر اســاس حضور مردم برای 

آن منطقه انتخاب می شوند.
وی با بیــان اینکه شــورا با 
بعضی تفاوت ها، کار نظارتی 
و قانونگذاری را در ابعاد ملی 
انجام می دهد، افزود: شــورا 
یک مجلس شهری است که 
قانون گــذاری و ریل گذاری 
قانونــی و نظــارت در حوزه 
اجرای امــور شــهر را انجام 
می دهد و تنها تفــاوت آن با 
مجلس انتخاب شهردار است.

سخنگوی شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان ادامــه داد: از 
زمان انتخابات شورای ششم 
کــه همزمــان بــا انتخابات 
ریاســت جمهوری در خرداد 
ماه امســال برگزار شــد و به 
صورت رســمی فعالیت خود 
را از ۱۴ مــرداد ماه آغاز کرد، 
تاکنون ۲۳ جلســه علنی و 
۱۰۰ جلســه کاری به شکل 
مختلف را پشت سر گذاشته 

است.
وی تصریح کرد: بــا توجه به 
حجم انتظــارات و مطالبات 
مردمی در حوزه های مختلف 
مدیریت شــهری و مســائل 
رفع نشــده و بر زمین مانده، 
اعضای شورا ۴۸ ساعت پس از 
اعالم رسمی نتایج انتخابات، 
فعالیت خود را بــا برگزاری 

جلسات متعدد آغاز کرد.
صالحی با بیان اینکه در مسیر 
خدمت رســانی نبایــد هیچ 
فرصت و ثانیه ای را از دســت 
داد، افزود: شورای ششم با سه 
دستور جلسه انتخاب شهردار، 
آشــنایی با وضــع موجود و 
منشور راهبردی شورای شهر، 
مقدمات انتخابات داخلی شورا 
از جمله انتخاب هیئت رئیسه 
و تعیین رئیس کمیسیون ها را 
قبل از استقرار رسمی اعضای 

جدید انجام داد.
وی افزود: به محض استقرار 
اعضای جدید شــورا، فرایند 
خدمت رسانی به شهروندان 
آغاز شــد و تــالش کردیم 
متفاوت تر از دوره های گذشته 
عمــل کنیــم، در عین حال 
مشارکت مردم در فرآیندها 
یک اولویت و ضــرورت بود و 
از ابتدا در انتخاب شــهردار 
به عنــوان مهم ترین وظیفه 
و حقی کــه بر گردن شــورا 
بود، نظر شهروندان را دخیل 
کرده و با راه اندازی ســایت 
و ســامانه پیامکی، مصادیق 
و ویژگی های شــهردار مورد 
انتظار مردم در شهر تاریخی 
گنبدهــای فیــروزه ای را با 
آنها به مشــورت گذاشــتیم 
که خروجــی آن انتخاب یک 
شــهردار فرهنگی برای شهر 

فرهنگی اصفهان بود.

خبر اول
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سخنگوی شورای شهر اصفهان 
از تحقق وعده ها خبرداد:

 برنامه محوری 
و حرکت اصولی برای 
هزینه کرد منابع شهری

استادیار جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسالمی با تأکید بر اینکه با دستور 
و قانون نمی توان جمعیت را افزایش داد، گفت: باید با مردم شفاف و با 
تکیه بر آمار و مستندات صحبت کرد تا متوجه شوند بدون تغییر نگرش 

آن ها، با یک جمعیت پوسیده به جنگ آینده خواهیم رفت.
علی پژهان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وارونگی افکار جامعه و بدبین 
شدن مردم نسبت به فرزندآوری، اظهار کرد: باید درباره مزایای داشتن 
فرزند با خانواده ها صحبت شــود، چراکه فرزند می تواند یک ســرمایه 
اجتماعی و اقتصادی و عصای پیری باشد و مزایای زیادی برای خانواده 

و جامعه دارد.
وی با یادآوری تفاوت دیدگاه مردم نسبت به فرزندآوری در دهه ۶۰ و 
۷۰ با امروز، گفت: در آن زمان دیدگاه مردم براساس شعار فرزند کمتر 
زندگی بهتر شــکل گرفت و دولت نیز برای تحقق این شعار با اقداماتی 
همچون ارائه خدمات رایگان وازکتومی، توبکتومی برای پیشگیری از 
فرزندآوری و تبلیغات شهری کمک کرد. همه این فعالیت ها به صورت 
متمرکز و هماهنگ برای تحقق این شعار بود، درحالی که امروز چنین 

هماهنگی برای افزایش باروری و جمعیت در کشور وجود ندارد.
استادیار جمعیت شناسی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی با 
بیان اینکه نباید مقطعی فکر کرد، بلکه باید مسائل را به صورت فرایندی 
دید و برای آن ها برنامه ریزی کرد، افزود: در مسائل جمعیتی باید کمی 
با دقت و هوشــمندانه پیش رفت، چراکه افزایش جمعیت یک موضوع 

نگرشی، تغییر باورها و سبک زندگی است.
وی با اشاره به اینکه کاهش جمعیت یک موضوع بین المللی با پشتوانه 
نظری است و فقط شامل ایران نمی شود، خاطرنشان کرد: فرانسه ۸۰ 
ســال پیش بعد از جنگ جهانی دوم روی بحث جمعیت متمرکز شد، 
همچنین کشورهایی همچون کره جنوبی حدود ۲۰ سال پیش بحران 

جمعیت را پیش بینی می کردند.
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه سیاســت جمعیتی ایران هوشمند و 
متمرکز نیست، تصریح کرد: در حوزه جمعیت باید متناسب با آمایش 
سرزمینی یعنی متناسب با وضعیت جغرافیایی، امکانات و نیازهای آن، 
منابع انرژی و... جمعیت توزیع و بررسی شــود که در هر استان و شهر 
وضعیت جمعیت چگونه است، کدام شهر بیشتر از ظرفیت خود جمعیت 
دارد و کدام یک کمتر، در چه مناطقی نیاز به افزایش جمعیت وجود دارد 
و ... اما قانون مصوب فعلی یک سیاســت حاکمیتی و کلیتی برای تمام 

کشور ابالغ کرده است.
پژهان تأکید کرد: منظور اســاتید حوزه جمعیت شناســی از افزایش 
جمعیت، افزایش جمعیت کیفی اســت؛ یعنــی افزایش جمعیتی که 
کارآمد و سودمند باشد، نه افزایش جمعیت کودکان کار و اضافه شدن 

قشر فقیر جامعه و آسیب پذیر در جامعه.
وی افزود: باید از همان ســال های اولیه به جای قانون گذاری، تشویق و 
تنبیه مردم، ماهی گیری را به آن هــا یاد می دادیم؛ یعنی باید مردم را با 
اشتغال زایی، کارآفرینی و ... توانمند می کردیم تا جوان جامعه خود به 

خود ترغیب به ازدواج و سپس فرزندآوری شود.
این جمعیت شناس با بیان اینکه برخی سیاست های جمعیتی در قانون 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، فریبنده هستند، تصریح کرد: وقتی 
از جوانان می خواهند ازدواج کنند و فرزند داشــته باشند و می توانند از 
تسهیالت و مشوق های زیادی بهره مند شــوند، نوعی فریب محسوب 
می شود و از آنجایی که دولت ها در بســیاری از موارد بی وفایی خود را 

نشان داده اند، قطعاً جوان امروز بر این اساس، فرزندی نخواهد آورد.
پژهان با بیان اینکه مبادا مســئله جمعیت را توطئــه محور و امنیتی 
کنیم، بلکه باید به دور از سیاست با مردم حرف زده شود، افزود: احتمال 
موفقیت این قانون در ایــران ۱۵ درصد اســت، همان گونه که قوانین 
این چنینی در کشورهای اروپایی نیز زیر ۲۰ درصد اثربخش بوده است. 
آن هم در شرایطی که اعتماد مردم نسبت به دولت ها بسیار کم شود و 

بالفاصله نسبت به این قوانین جبهه گرفته و مقاومت کنند.
استادیار جمعیت شناسی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی با 
اعتقاد بر اینکه با دستور و قانون نمی توان جمعیت را افزایش داد، گفت: 
الزمه این امر صحبت کردن با مردم، قانع کردن و ســپس تغییر دادن 

نگرش آن هاست.
وی با اشاره به اینکه الزم اســت با مردم شفاف و با اســتفاده از آمار و 
مستندات حرف زده شــود تا مردم متوجه شوند، آینده ایران تماشایی 
نخواهد بود و با یک جمعیت پوســیده به جنگ آینــده خواهیم رفت، 
خاطرنشــان کرد: جمعیت منبع قدرت و اســتراتژی در عرصه ملی و 

بین المللی است.
محقق و کارشناس جمعیت شناسی با یادآوری اینکه از قدیم دولت مردان 
در هر جای کشور به مشکل رسیدند به سرعت جمعیت را مقصر دانستند، 
یادآور شــد: اکنون فرزند کمتر، محصول مدرنیته اســت که به فرزند 
همچون یک کاالی هزینه بر نگاه می کنند، براساس این نگاه مردم راغب 

به فرزندآوری نیستند.
پژهان به تصویب طرح جوانــی جمعیت و حمایت از خانــواده بعد از 
چندین سال انتظار اشاره و اظهار کرد: با این وجود این قانون همچنان 
از نظر ساختاری و محتوایی دارای اشکاالتی است. در بحث ساختاری 
تعداد ماده ها ۲۴۰ حکم حاکمیتی دارد، ضمن اینکه ابعاد زیادی در آن 
دیده شده شامل آموزش، بهداشت، اشــتغال و ... که امکان موفقیت در 
همه این حوزه های بسیار ناچیز است. همچنین نقایص زیادی در حوزه 

حقوق زنان، معلولیت، سقط جنین و ... در آن مشهود است.
وی به هزینه های گران آزمایش ژنتیک اشاره و تصریح کرد: با اختیاری 
شدن آزمایش ژنتیک قطعاً خانواده ها به دلیل مسائل مالی از انجام این 
آزمایش ها اجتناب می کنند و نتیجه آن چند سال بعد مشخص خواهد 
شد که با افزایش افراد معلول در جامعه و نیز بیماری های مقاربتی روبه رو 
خواهیم بود، همچنین ممکن اســت با به خطر افتادن ســالمت مادر، 
درنهایت منجر به سقط و از دست رفتن جنین یا مرگ مادر شود که باز 

هم تأثیر منفی بر جمعیت دارد.

نشست خبری 

 هشدار یک استادیار جمعیت شناسی:

افزایش جمعیت آمرانه نیست

اقتصاد استان

برگزاری آیین اختتامیه هفته پژوهش؛

ارزش آفرینی در صنعت از مسیر دانشگاه محقق می شود

سیدرضا مرتضوی در بیست و سومین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر فصل مشترک تعلقات 
خاطر به نظام و انقالب به وجود آمده و در مجموعه شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز تیمی حاضر شده که دغدغه مسائل مردم و رفع 

نارسایی ها را دارد.
وی با بیان اینکه باید ســعی کنیم از فضای همدلی ایجاد شده 
استفاده کنیم و اقدامات ویژه ای را به نفع مردم انجام دهیم، افزود: 
نارسایی های دوره های قبل موجب خدشه دار شدن امید مردم 
شده بود که نیاز است با همت و همکاری در جهت افزایش خدمت 

رسانی، سرمایه اجتماعی و امید آفرینی بین مردم گام برداریم.
استاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت ایجاد و تقویت نگاه عدالت 
محور در فرایند خدمت رســانی ها، تصریح کرد: باید به موضوع 
حاشیه نشینی توجه ویژه کرد تا مشخص شود که چه تدابیری 

الزم است که این مشکل در همه ابعاد رفع شود.
وی ادامه داد: در شهر و اســتانی زندگی می کنیم که تنش آبی 
شدید دارد، لذا نگاه به روند حرکت و پیشرفت شهر باید مبتنی بر 

این شناخت باشد.

مرتضوی با بیان اینکه محور توسعه اســتان اصفهان بر مبنای 
گردشگری و حرکت به سمت صنایع هایتک تعریف شده است، 
گفت: شهرداری می تواند به عنوان پیشران، دستگاه ها را به این 
سمت و سو هدایت کند همچنین دعوت از بعضی سرمایه گذاران 
جهت سرمایه گذاری در مناطق مؤثر و مطالعه شده باید در محور 
برنامه های شهرداری و شورای شهر قرار گیرد تا حداقل، بخش 
هتلینگ توســعه یابد.وی با بیان اینکه اصفهان ایســتگاه دوم 
دیپلماسی کشور است و هر مقامی به ایران سفر می کند عالقه مند 
به دیدن این شهر است، تصریح کرد: نگاه به راهبرد توسعه شهری 

و صنایع هایتک باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت حفظ بناهای تاریخی، گفت: 
اصفهان حدود ۱۶۰۰ ابنیه میراثی دارد که برای حفظ آنها باید 
به میراث فرهنگی واگذار شود که با توجه به محدودیت منابع و 
اعتبارات معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؛ از این رو 
راهکار مناسب استفاده از توانمندی و ظرفیت و مشارکت بخش 
خصوصی اســت. وی گفت: یکی از وظایف مجموعه مدیریت 
شهری این است که از هویت و تاریخ اصفهان دفاع کند، زیرا این 
هویت متعلق به مردم است. مرتضوی اظهار کرد: اصفهان از ۹ تا 
۱۹ دی ماه که ایام شــهادت حضرت فاطمه )س(، سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی و سالروز قیام مردم قم است، میزبان تعدادی 
از شهدا خواهد بود؛ مدیریت شهری از بضاعت خود در این ایام 
استفاده کند تا میزبانی خوبی در شهر داشته باشیم و با اقدامات 

مناسب تعلقات مردم را به این مؤلفه های دینی افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: اگر اصفهان را شهر شــهیدان می نامیم، باید در 
پاسداشت این ایام و میزبانی از شــهدای تازه تفحص شده دفاع 

مقدس، ظهور و بروز داشته باشد.

استاندار اصفهان:

اصفهان ایستگاه دوم دیپلماسی کشور محور توسعه استان گردشگری و صنایع هایتک باشد

مدیرکل امور مالیاتی اســتان با اشاره به سهم 
مالیات در بودجه ســال ۱۴۰۱ و لزوم حرکت 
به سمت منابع جدید مالیاتی بیان کرد: در این 
راستا نیاز به زیرساخت های مربوط و همراهی 
و همکاری دســتگاههای خاصی از جمله صدا 
و سیما در وصول مالیات عادالنه و جلوگیری از 
فرار مالیاتیونهایتاً فرهنگسازی مالیاتی احساس 

می شود. 
 عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان با 
اشاره به سهم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ و 
لزوم حرکت به سمت منابع جدید مالیاتی بیان 
کرد: در این راستا نیاز به زیرساخت های مربوط 
و همراهی و همکاری دســتگاههای خاصی از 
جمله صدا و سیما در وصول مالیات عادالنه و 
جلوگیری از فرار مالیاتیونهایتاً فرهنگســازی 

مالیاتی احساس می شود.
 مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه فشــارها و تحریم های موجود توجه به 

درآمدهای مالیاتــی را افزایش داد عنوان کرد: 
درآمدهــای مالیاتــی در تأمیــن منابع مالی 
دولت بیش از پیش حائز اهمیت می باشد و در 
شناسایی منابع فرار مالیاتی از جمله استفاده از 
حساب های اجاری، کارت های اجاری، و بستن 
دیگر منافذ فرار مالیاتی تالش خواهیم کرد و 
امیدواریم از درآمدهای مالیاتی به نحو مطلوب 

استفاده می شود. 
در این دیدار مدیــرکل امور مالیاتی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه برای اجرای قوانین مالیاتی 
از جمله اجرای قانون مالیــات بر ارزش افزوده 
جدید از تاریخ ســیزدهم دیماه ســالجاری و 
همچنین اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
نیازمند اطالع رســانی و فراهم آوردن زمینه 
برای اجرای قانون می باشیم گفت: تکالیف مردم 
باید بیان گردد و امیدواریــم از ظرفیت صدا و 
سیما برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی مردم 

استفاده کنیم. 

نشست هم اندیشی بانوان عضو اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با حضور 
عضو هیئت رئیسه و رئیس شورای راهبردی 
مرکزکارآفرینــی بانــوان پارلمــان بخش 
خصوصی اصفهان در محل نمایشــگاه های 
بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق 
برگزار شد. فرشته امینی، عضو هیئت رئیسه 
اتــاق بازرگانی اصفهان در این نشســت که 
با عنوان »بانوان بازرگان در مســیر توســعه 
صادرات نصــف جهان« برگزار شــد، تالش 
در راســتای کمک به رفع دغدغه های بانوان 
کارآفرین همچنین توسعه کسب و کار بانوان 
عضو پارلمــان بخش خصوصــی اصفهان را 
مهم ترین برنامه شــورای راهبــردی بانوان 
عنوان و تصریح کرد: در سلسله نشست های 
این مرکز، عالوه بر شبکه سازی میان بانوان 
عضو ضمن تشریح خدمات ارائه شده در اتاق 
بازرگانی اصفهان، از طریــق تعامل رو در رو 

با بانوان فعال اقتصادی بــرای ارائه خدمات 
جدید مورد نیاز این قشر، برنامه ریزی خواهد 

شد.
رئیس شــورای راهبــردی مرکزکارآفرینی 
بانوان اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه گفت: 
صادرات محور بودن، ضامــن موفقیت یک 
کسب و کار نبوده و بقا و توسعه کسب و کارها 
تنها در گرو صادرات نیست. وی افزود: با این 
وجود برای بین المللی شدن یک کسب و کار 
الزم اســت فعال اقتصادی با ابزارها و پیش 
نیازهــای الزم برای این هــدف وچالش ها و 
فرصت های این مقوله و تجارب دیگر فعاالن 
اقتصادی در این حوزه آشنا شود. همچنین 
زهرا زمانی، مدیر واحد پژوهش و بررسی های 
اقتصــادی اتــاق بازرگانی اصفهــان انجام 
مطالعات بازارهای بین الملل و تهیه گزارش 
مربوط بــه بازارهای هدف صادراتــی، ارائه 
اطالعات آماری مورد نیاز فعاالن اقتصادی از

مدیرکل امورمالیاتی استان دردیداربا مدیرکل صدا وسیمای مرکز اصفهان:

عدالت و انصاف در وصول مالیات یک اصل می باشد
نشست هم اندیشی بانوان عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد:

بانوان بازرگان در مسیر توسعه صادرات نصف جهان

اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اصفهان امورمالیاتی استان



طبق گزارشی جدید وزارت دادگستری آمریکا قصد 
دارد تحقیقات خود از گوگل و اپل را تا پایان سال جاری 
میالدی تکمیل و شکایاتی از این دو شرکت را ثبت 
کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دادگستری 
آمریکا )DOJ( تصمیم دارد تحقیقاتی جامع و کامل 
تا ۳۱ دسامبر درباره دو شرکت بزرگ فناوری انجام 
دهد تا مشخص شود آنها قوانین آنتی تراست کشور 
را نقض کرده انــد یا خیر. به گفتــه دو منبع آگاه به 
نشریه پلیتیکو، وزارت دادگســتری آمریکا حداقل 
تا مــارس ۲۰۲۲ میالدی هیچ گونــه اقدامی علیه 
اپل و گوگل انجام نمی دهد. DoJ مشــغول بررسی 
شــرکت ها به دلیل نگرانی های آنتی تراست است. 

این سازمان تحقیقات خود درباره کنترل اپل بر نرم 
افزارهای مربوط به آیفــون را از ۲۰۱۹ میالدی آغاز 
کرد و رسانه ها در اکتبر گزارش دادند احتماالً به زودی 
شکایتی علیه این شرکت ثبت شــود. از سوی دیگر 
وزارت دادگســتری آمریکا در اکتبر ۲۰۲۰ میالدی 
شکایتی علیه گوگل به دلیل نقض قوانین آنتی تراست 
در بازارهای جستجو و بازارهای تبلیغاتی )به وسیله 
کنترل بیش از حد برای خرید و نمایش آگهی( ثبت 
کرد. اما این سازمان احتماالً مشغول آماده سازی است 
تا شکایت جدیدی علیه شرکت ثبت کند. تأخیر در 
ثبت شکایت از شرکت ها مربوط به مذاکرات داخلی 
در وزارت دادگستری و مربوط به آن است که شکایت 

در کجا ثبت شود و چه کسی آن را اعالم کند. عالوه 
برآنچه گفته شد نگرانی هایی درباره نبود بودجه الزم 
برای انجام فرایندهای مورد نیاز توسط وکالی دولت 
وجود دارد. البته راه های دیگری نیز وجود که وزارت 
دادگستری می تواند منابع مالی الزم برای این کار را 
تأمین کند از جمله الیحه ای که رقابت آمریکا با چین 
را هدف گرفته و شــامل برنامه هایی برای اصالحات 
قوانین آنتی تراست جدید حفاظت از رقابت در اقتصاد 
آمریکا است. شرکت های بزرگ فناوری از جمله اپل، 
گوگل، آمازون، توئیتــر و فیس بوک به طور مداوم با 
اتهام سواستفاده از موقعیت خود برای دور کردن رقبا 

از بازار و غیره روبرو شده اند.
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اقتصاد نوین

درباره قوانین ضد انحصار؛

وزارت دادگستری 
آمریکا از اپل و گوگل 

شکایت می کند

براساس آمارهای بانک مرکزی، 
در آبان ماه ۶ میلیــون و ۴۰۰ 
هزار فقره چک که معادل ۹۱.۱ 
درصد مجموع چک های مبادله 

شده است، وصول شده اند.
براساس آخرین آمارهای اعالمی 
بانک مرکزی در آبان ماه حدود 
هفت میلیون ۱۰۰ فقره چک در 
کشور مبادله شــده است که از 
این میزان در مجموع ۶ میلیون 
و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزش 
حدود ۲ هزار و ۲۰۱ هزار میلیار 
ریال چک مبادله شــده وصول 

شده است.
از کل چک های مبادله شــده از 
نظر تعداد ۹۱.۱ درصد و از نظر 

رقم ۸۷.۸ درصد وصول شد.
چک های وصولی در آبان ماه از 
نظر تعداد ۳۰ درصد و از نظر رقم 
۲۶.۳ درصد نســبت به ماه قبل 

افزایش داشته است.
در آبان ماه امســال، در استان 
تهــران حدود ۲ میلیــون فقره 
چک به ارزش حــدود یک هزار 
و ۱۴۰ هزار میلیارد ریال وصول 
شد که از نظر تعداد ۹۲ درصد و 
از نظــر ارزش ۸۸.۷ درصد کل 
چک های مبادله ای وصول شده 

است.

    چک های برگشتی و علل آن
در آبان ماه ۱۴۰۰، در کل کشور 
۶۳۰ هزار فقــره چک به ارزش 
۳۰۵ هزار میلیارد ریال برگشت 
داده شــده اســت. به عبارتی 
می توان گفت تنهــا ۸.۹ درصد 
چک ها به لحــاظ تعداد و ۱۲.۲ 
درصد چک ها از نظر رقم وصول 
نشده است. در بین استان های 
کشور بیشترین نســبت تعداد 
چک هــای برگشــتی بــه کل 
چک های مبادلــه ای مربوط به 
اســتان کهگیلویه و بویر احمد 
با ۱۶.۳ درصد، چهــار محال و 
بختیاری و لرســتان هر کدام با 

۱۲.۴ درصد است.
در پایتخت نیز ۱۷۲ هزار فقره 
چک به ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد 

ریال برگشت داده شده است.
یکی از علــل اصلی برگشــت 
چک ها به دلیل کسری و فقدان 
موجودی است. در آبان ماه نیز 
۹۶.۵ درصد کل چک های وصول 
نشده به این دلیل برگشت داده 
شده اند. در استان های خراسان 
جنوبی، چهارمحال و بختیاری، 
اصفهــان و زنجان بیشــترین 
نســبت های تعــداد چک های 
برگشت به دلیل کسری یا فقدان 
موجودی اســت. یکی دیگر از 
چک های مــورد اســتفاده در 
بازار چک های رمزدار است که 
بنا به درخواســت مشتری و به 
نام اشــخاص حقیقی یا حقوقی 
توسط بانک به عهده همان بانک 
یا شــعب آن و یا برعهده سایر 
بانک ها برای تســهیل و تسریع 
در نقل و انتقال وجوه بین بانکی 
صادر می شود و پرداخت وجه آن 
توسط بانک صادرکننده تضمین 
می شــود. در آبان مــاه بیش از 
۴۶۶ هزار فقــره چک رمزدار به 
ارزش بیــش از یک هزار و ۹۸۹ 
هزار میلیارد ریال وصول شد که 
نســبت به ماه قبل از نظر تعداد 
۱۲.۱ درصد و از نظر مبلغ ۳۱.۴ 
درصد افزایش داشــته است. در 
این ماه ۴۹.۳ درصــد از تعداد 
چک هــای وصولی مربــوط به 
اســتان های هــرآن، اصفهان و 

خراسان رضوی است.

 ۹۱ درصد چک ها 
در آبان ماه وصول شد

خبراول
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معاون امور اقتصادی ســازمان 
برنامــه و بودجــه گفــت: 
می خواهیــم ارز ترجیحــی را 
حذف کنیــم و آن را در قالب 
یارانه به مــردم دهیم، یعنی به 
هر نفر ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومان 
یارانه قبلی هدفمندی و حدود 
۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه 
معیشتی می پردازیم و در سال 
آینده ارز ترجیحی هر کدام از 
کاالها که حذف شد به این رقم 

یارانه ها افزوده می شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری 
خبرآنالیــن، ســید حمیــد 
پورمحمدی با حضور در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو 
ســیما افــزود: می خواهیم ارز 
ترجیحی را حذف کنیم و آن را 
در قالب یارانــه به مردم دهیم، 
یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان یارانه قبلی هدفمندی و 
حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان 
یارانه معیشــتی می پردازیم و 
در ســال آینــده ارز ترجیحی 
هر کــدام از کاالهــا که حذف 
شد به این رقم یارانه ها افزوده 

می شود.
او با اشــاره به ایــن که کمک 
کاالیی در دســتور کار نیست، 
اضافه کرد: این نوع کمک زمانی 
انجام می شود که نتوانیم به وفور 
کاال را تأمین کنیم، اکنون همه 
موانع بــرای تأمین بــا ثبات و 
مطمئن کاال برداشته می شود 
و دولت خودش را کنار می کشد 
و بخش خصوصی بــه فراوانی 
می تواند این کاالهــا را تأمین 

کند.

پورمحمــدی گفــت: بنابراین 
ثبات در تأمین مستمر کاالها، 
یکی از اثرات این موضوع است 
پس یارانه را بــه صورت نقدی 
به مردم می دهیم و خودشــان 
تشخیص می دهند آن را صرف 

چه کاالیی کنند.
او افــزود: بررســی ها نشــان 
می دهــد که اگــر همــه ارز 
ترجیحی حذف شــود، حدود 
چهار و نیم درصــد اثر تورمی 
مســتقیم دارد و اثــر تورمی 
غیرمستقیم آن دو و نیم درصد 
اســت یعنی بر روی هم حدود 
هفت درصــد اثــر تورمی کل 
دارد. پورمحمــدی اضافه کرد: 
اما ادامه وضع موجود و تأمین 

ارز از محــل پایــهٔ پولی ۲۸ 
درصد اثر تورمــی دارد. معاون 
امور اقتصادی ســازمان برنامه 
و بودجه گفت: هــر کدام از ارز 
ترجیحی که حذف شود به ازای 
آن، یارانه نقدی به یارانه مردم 
اضافه می شــود. پورمحمدی 
افزود: تجارب گذشــته نشان 
می دهد حذف ارز ترجیحی به 
جز شوک اولیه که وارد می کند 
در بلندمدت اثــرات کاهنده بر 
تورم دارد. او گفت: اکنون گندم 
را از گندمکار حدود هفت هزار 
تومان می خریم و حدود ۶۰۰ 
تومان می فروشیم یعنی دولت 
شــش هــزار و ۴۰۰ تومان به 
ازای هر کیلوگرم گندم، یارانه 

می دهــد. پورمحمــدی ادامه 
داد: اکنون ۱۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تــن گنــدم می خریم، بر 
اساس بررســی ها در بدترین 
حالت، میزان مصرف کشــور, 
هشــت میلیون تن است یعنی 
۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم 
معلوم نیست چه می شود؟ یا از 
مرز خارج می شود و یا مصرف 
دیگری از آن می شود و یا کسی 
آن را با تغییر انــدک به عنوان 
کاالی دیگر صادر می کند و به 
او مشوق مالیاتی هم می دهیم. 
وی افزود: چرا بایــد این کار را 
کنیم؟ بــه آن میزانی که الزم 
است می گیریم و پول آن را در 

حلقهٔ آخر به مردم می دهیم.

جزییات پرداخت یارانه های جدید اعالم شد

یارانه هر نفر چقدر؟
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون خبر داد:

مشارکت بانک توسعه تعاون در تأمین تبلت دانش آموزان مناطق محروم

ارز دیجیتال همراه اول رسید!

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از مشارکت این بانک در تأمین تبلت دانش آموزان مناطق محروم خبر داد. سید باقر 
فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: آموزش از مهمترین ارکان توسعه کشور است و ضروری است 
مقدمات و لوازم مورد نیاز دانش آموزان تهیه گردد. وی با اشاره به اقدامات نیکوکارانه بانک توسعه تعاون در اهدای لوازم 
التحریر دانش آموزان در سالهای گذشته گفت: طی دو سال اخیر با اوج گیری شیوع کرونا و برگزاری کالسهای درس به 
صورت از راه دور، موضوع تأمین تبلت برای دانش آموزان نیازمند از اهمیت ویژه ای برخوردار گردید. فتاحی گفت: بانک 
توسعه تعاون در چندین مرحله در سطح ستاد و استانها در تأمین تبلت برای دانش آموزان نیازمند اقدام نموده است و 
در مقطع کنونی نیز همگام با شبکه بانکی در این امر خداپسندانه مشارکت نموده است. رییس هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون گفت: اقدامات در حوزه مسئولیت اجتماعی از اهمیت ویژه ای نزد این بانک برخوردار است و حمایت از افرادی که 
در مسیر تحصیل، علم و فرهنگ تالش می کنند و کمک به آن ها می تواند در تسهیل فعالیت آن ها مؤثر واقع گردد در 

اولویت قرار دارد.

به گزارش اداره کل شرکت ارتباطات سیار ایران، از سامانه »بالکچین همراه اول« در نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱ رونمایی شد. 
افزایش روزافزون کاربران و همچنین ویژگی های منحصر به فرد تکنولوژی بالکچین سبب معطوف شدن نگاه های بسیاری 
به این عرصه فناوری شده است. بر همین اساس، شرکت همراه اول به عنوان یکی از پیشگامان عرصه فناوری، قصد دارد از 
ظرفیت های این فناوری استفاده کند. به همین جهت این اپراتور تالش برای طراحی و پیاده سازی توکن اختصاصی همراه 
اول و پلتفرم بالکچین را آغاز کرده است. در این پروژه، یک شبکه بالکچینی کنسرسیومی مبتنی بر کروم )Quorum( به 
شکل نیمه متمرکز و مبتنی بر مجوز است، یک توکن اصلی به نام »رمزارز همراه« وجود خواهد داشت و دارندگان آن از 
خدماتش بهره مند خواهند شد. این خدمات در مرحله اول مختص امور دارای پرداخت و خرید بسته های اینترنت است و 
به مرور گسترش پیدا خواهد کرد. دستاوردهای این پروژه بسیاری از موارد مربوط به تکنولوژی بالکچین را شامل خواهد 
شد. از جمله این دستاوردها می توان به این موارد اشاره کرد: ایجاد توکن اصلی شبکه به نام رمزارز همراه، ایجاد شبکه ملی 
بالکچین با قابلیت توسعه افقی و عمودی، ایجاد توکن پایدار با پشتوانه سایر توکن ها، توکن وفاداری با قابلیت تبدیل به رمز 
ارز همراه و بالعکس، توکن پایدار با پشتوانه دارایی خارج از زنجیره، همچنین امکان ایجاد توکن برای صرافی غیرمتمرکز 
جهت تبادالت توکن های موجود و توکن های نسل آینده از جمله این موارد می باشند. همچنین این فناوری در سایر 

گرایش ها مانند هوش مصنوعی قابل بهره برداری است.

اقتصاد نو
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 معــاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهــان از 
ارائه پیشنهاد تشــکیل صندوق توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر به شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد و 
گفت: حرکت به سوی شهرداری پاک از لحاظ تأمین 

انرژی طی یک برنامه ۵ ساله محقق می شود. 
مهدی بقایی با اشــاره به پیشنهاد شــهرداری برای 
تشــکیل صندوق توســعه انرژی های تجدیدپذیر در 
شهرداری به منظور توســعه انرژی پاک در مجموعه 
مدیریت شهری اظهار کرد: با توجه به اینکه انرژی های 
تجدیدپذیر رو به توسعه است، شهرداری اصفهان در 
نظر دارد از انرژی های فســیلی استفاده کمتری کرده 
و همزمان نیروگاه های خورشیدی را در این مجموعه 

افزایش دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی شهر 
اصفهان و تابش خورشید در این شهر، فرصت خوبی را 
برای توسعه نیروگاه های خورشیدی فراهم کرده است 
که هم بخش های سازمانی و اداری و هم بخش خانگی 
می توانند برای درآمدزایی و همچنین استفاده کمتر از 

سوخت های فسیلی از این امکان استفاده کنند.

    توسعه نیروگاه خورشیدی طی 5 سال، با مزیت کاشت 
40 هزار درخت برابری می کند

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان بیان کرد: در 
کنار توسعه انرژی پاک، شــهرداری اقدام به مدیریت 
مصرف زیرمجموعه های خود نیز کرده است به طوریکه 
با نصب موتورهای پیشرفته، استفاده از سیستم کنترل 
هوشمند انشــعابات، المپ های کم مصرف و اقدامات 
مشــابه، مصرف انرژی فسیلی در شــهرداری کاهش 

یافته است.
وی با اشــاره بــه اینکه با تشــکیل صندوق توســعه 
انرژی های تجدیدپذیر در شــهرداری، طی برنامه ای 
۵ ساله شهرداری اصفهان یک شهرداری پاک به لحاظ 
انرژی خواهد شد، گفت: ســاختمان های انرژی پاک، 
ساختمان هایی هستند که بتوانند معادل کل مصرف 
انرژی خود، ۲۰ درصد تولید انرژی تجدید پذیر داشته 

باشند.
 ســاختمان های با انرژی صفر هم ســاختمان هایی 
هســتند که کل معادل مصرف خــود را تولید انرژی 

تجدید پذیر داشته باشند.
 بقایی با اشــاره به اینکــه تولید هر کیلــووات انرژی 
فسیلی، ۵۳۷ گرم دی اکسید کربن وارد هوا می کند، 
افزود: کاهش تولید انرژی های فســیلی و توسعه پنل 
های خورشــیدی، به کاهش منابع آالینــده هوا هم 
کمک می کند بــه طوریکه یک درخــت بالغ بر ۱۱۸ 
کیلوگرم دی اکسید کربن را از هوا گرفته و به اکسیژن 
تبدیل می کند لذا توسعه نیروگاه های خورشیدی طی 
 ۵ سال، با مزیت کاشت ۴۰ هزار درخت در شهر برابری 

می کند.

    کاهش نیاز به ســاخت نیروگاه های فسیلی در 
بلندمدت

وی با بیان اینکه هدف شــهرداری از تشکیل صندوق 
انرژی، توســعه نیروگاه های متوســط به باال اســت، 
تصریح کــرد: این برنامه هم اکنون در شــهرداری در 
حال اجراست که با تصویب پیشنهاد تشکیل صندوق 
از سوی شورای شهر، شهرداری معادل درآمد حاصل 
از تشــکیل این صنــدوق، ملزم به ارائــه کمک برای 
افزایش نیروگاه های خورشــیدی می شــود. معاون 
خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: افزایش 
نیروگاه های خورشیدی عالوه بر کاهش آالینده ها در 
بلندمدت نیاز به ساخت نیروگاه های فسیلی را کاهش 
می دهد و از سوی دیگر در بخش پدافند غیرعامل هم 
در زمان قطع جریان برق، می توان از این ظرفیت برای 

تأمین انرژی بهره برد.

    شــرکت های داخلی؛ تأمین کننــده تجهیزات 
نیروگاه های خورشیدی شهرداری

وی بر استفاده از توان شــرکت های داخلی برای تولید 
و نصب پنل های خورشــیدی تاکید و تصریح کرد: در 
حال حاضر شهرداری با شرکت های داخلی برای احداث 
نیروگاه های خورشیدی همکاری می کند و تاکنون هم در 
بخش تعمیرات، نصب، تأمین قطعات و نگهداری با مشکلی 
روبرو نبوده ایم. بقایی به مصوبه شهر خورشیدی شورای 
شهر اشاره و اظهار کرد: براین اساس شهرداری در وهله 
نخست وظیفه دارد نسبت به تولید و توسعه نیروگاه های 
خورشــیدی اقدام کند، قدم دوم اجرای سیاســت های 
اجباری برای ســاختمان های گروه »ج« و »د« مبنی بر 
تأمین ۵ درصد از انرژی براســاس متراژ سازه است، در 
سومین گام هم شهرداری به افرادی که داوطلب تأمین 
انرژی خورشــیدی باشند مشــاوره رایگان می دهد و از 

سیاست های تشویقی برای آنها استفاده می کند.

    سیاست های تشویقی شهرداری برای تولید انرژی 
پاک از سوی شهروندان

وی با اشاره به برخی از سیاست های تشویقی شهرداری 
در رابطه با شــهروندان افزود: در حوزه شهرســازی 
کمیته ای برای تســهیل امور شــهروندان برای نصب 
پنل های خورشیدی تشکیل شــده است به طوریکه 
پیش از این اضافه کردن هرگونه سازه یا ساخت اضافه 
به ساختمان ها باعث جریمه مردم می شد اما با اصالح 
قوانین در صورت نصب پنل های خورشــیدی بر روی 
ساختمان ها، جریمه ای مشمول شهروندان نمی شود. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اضافه کرد: 
این کار از سوی شهروندان در مناطق سه، دو و ۱۵ رو 
به توســعه و افزایش است و شــهروندان از این امکان 
برای فروش برق به شبکه سراسری و درآمدزایی خود 

استفاده می کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

حرکت به سوی »شهرداری پاک« طی یک برنامه 5 ساله



بررسی ارزش سهام خودروسازان نوآور

تسالی بعدی کدام است؟

استارت ها که با ایده های نو پا به عرصه اقتصاد یک کشور می گذارند می توانند روی 
تولید ناخالص کشورها تأثیر گذار باشند. همانطور که »سام کمانی« کارآفرین 
معتقد است که اســتارت آپ ها و به ویژه استارت آپ های فناوری ده ها میلیون 

شغل جدید در سراسر جهان ایجاد کرده اند. 
وی همچنین براین باور است این مشاغل تأثیر بسیار بیشتری بر اقتصاد کشورها 
دارند. عالوه بر این، استارت آپ ها صنایع کاماًل جدیدی را ایجاد می کنند که قباًل 

وجود نداشتند.
در همین راستا خبرنگار بازار برای اینکه بیشــتر از دیدگاههای یک کارآفرین 
درحوزه تأثیر استارتاپها روی اقتصاد کشورها و اینکه دولتها در این حوزه چگونه 
می توانند از آنها حمایت کنند آگاه شود، گفتگویی با سام کمانی انجام داده است.

سام کمانی یک کارآفرین است.
از زمان فارغ التحصیلی در رشــته علوم کامپیوتر در سه قاره کار کرده است و به 
کار با استارت آپ ها در نیوزلند و »ســیلیکون ولی« ادامه می دهد. وی عالوه بر 
مشاوره به استارت آپ ها، ۲ کتاب نیز منتشر کرده است: »استارت آپ ۳۰ روزه« 
 که بالفاصله به پرفروش ترین کتاب آمازون تبدیل شــد و »کسب و کار در زمان

کرونا«.

   به نظر شما استارت آپ ها چه تاثیری در بهبود اقتصادی کشورها دارند؟
من در ۱۵ سال گذشته با استارتاپ هایی در نیوزلند، هند و ایاالت متحده آمریکا 
کار کرده ام و شاهد تأثیر عظیمی که می توانند بر هر اقتصادی بگذارند، بوده ام. در 

اینجا ۳ روش کلیدی که استارت آپ ها بر اقتصاد تأثیر می گذارند آورده ام.

۱. استارتاپها اشتغال زایی می کنند؛ استارت آپ ها و به ویژه استارت آپ های 
فناوری ده ها میلیون شــغل جدید در سراســر جهان ایجاد کرده اند. طبق آمار 
استارت آپ ها ساالنه ۳ تا ۵ میلیون شغل ایجاد می کنند. و بیشتر این مشاغل در 

مقایسه با مشاغل کشاورزی یا تولیدی بسیار پردرآمد هستند.

۲. به پیشرفت تکنولوژی و بهره وری یک کشور کمک می کنند؛ استارت آپ ها 
از نوآوری و میل به حل مشکالت متولد می شوند. هنگامی که این استارتاپ ها 
با استفاده از نوآوری و اختراعات جدید مشکالت را حل می کنند، بهره وری هر 
کشوری را افزایش می دهند. و رشــد بهره وری عامل مهم خلق ثروت برای هر 

کشوری است.

۳. در افزایــش تولید ناخالص داخلی 
و درآمد نقش دارند؛ مشــاغل ایجاد شده 

توسط اســتارت آپ ها در هر کشوری اغلب 
در بخش فناوری هستند. این مشــاغل تأثیر بسیار 
بیشتری بر اقتصاد هر کشــوری دارند. عالوه بر این، 
استارت آپ ها صنایع کاماًل جدیدی را ایجاد می کنند 

که قباًل وجود نداشتند.

    دولت ها برای حمایت از اکوسیستم نوآوری 
چه استراتژی هایی باید انجام دهند؟

استارتاپ ها موتورهای رشد هستند. دو استراتژی 
کلیدی هســتند که هر دولتی بایــد از آنها برای 
ســوختن این موتور رشد اســتفاده کند. در اینجا 

آورده ام: 

۱. روی کارآفرینان سرمایه گذاری کنید؛ هر 
دولتی که بخواهد به رشد استارت آپ ها کمک کند 
باید روی کارآفرینان و برنامه های کارآفرینی سرمایه 

گذاری کند. این ها می تواند از طریق شتاب دهنده ها، 
مراکز رشد، رویدادهای مرتبط با راه اندازی باشد.

کار دیگری که هر دولتی باید انجام دهد این است که شکست 
را قابل قبول کند، شکست، ریسک پذیری و کارآفرینی دست 

به دست هم دهند. یکی از کارهایی که استارت آپ ها در ایاالت 
متحده انجام داده اند این است که شکســت و ریسک پذیری را به 

عنوان بخشی از فرآیند می پذیرند.

۲. ســهولت انجام تجارت را افزایش دهید؛ در 
نهایت دولت ها باید ایجاد و راه اندازی یک استارت آپ 
را آسان کنند. کاهش بوروکراسی و کاغذبازی های مورد 
نیاز همچنین سرمایه گذاری در استارت آپ ها را برای 

سرمایه گذاران فرشته آسان کنند.

    چگونه اســتارت آپ ها می توانند وارد بازار بین المللی شــوند؟ چه 
استراتژی هایی باید اتخاذ شود؟

هر اکوسیستم استارت آپی جدیدی برای شکوفا شدن به چیزی بزرگتر و تاثیرگذار 
نیاز به همه حمایت هایی دارد واین حمایت می تواند در قالب ارتباط استارت آپ های 
داخلی با رویدادهای بین المللی باشد. همچنین دولت های محلی، مشاغل تأسیس 
شده و مقامات توسعه اقتصادی یک کشور باید به سازماندهی رویدادهایی که الهام 
بخش و آموزش کارآفرینان هستند توجه کنند. اکثر کشورهایی مانند ایران دارای 
پراکندگی عظیمی قومی وزبانی در سایر کشورهای جهان هستند. استارت آپ های 
محلی در خاورمیانه باید برای رسیدن به نقطه شروع به سراغ افراد تجاری 
معتبر در بازارهای بین المللی بروند. سرانجام Web۳ آینده اینترنت و 
تجارت بین المللی خواهد بود. موانع را از بین می برد و تمرکززدایی 
را تشویق می کند. عالوه بر این Web ۳ توسط هیچ کشور یا 
شرکتی کنترل نمی شود. برای انجام هر گونه تراکنش مالی 
 DeFi کامالً باز است. و این خدمات مالی غیر متمرکز یا

یک تغییر دهنده بازی خواهد بود.
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رئیس مجلس شــورای اسالمی 
با بیان اینکه الزم است سرمایه 
گذاری در توسعه علمی توسط 
بخش خصوصی انجــام بگیرد، 
گفت: قرار است در برنامه هفتم 

به این موضوع توجه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد 
باقــر قالیبــاف از نمایشــگاه 
توانمندی هــا و دســتاوردهای 
جهــاد دانشــگاهی در محــل 

بوستان گفتگو بازدید کرد.
وی در حاشــیه ایــن بازدید در 
خصوص دســتاوردهای جهاد 
دانشــگاهی گفــت: یکــی از 
ویژگی های مهم دستاوردهایی 
کــه از آنهــا بازدید داشــتیم، 
ویژگی های علمی و فناورانه بوده 
است. قالیباف با بیان اینکه این 
نمایشــگاه نمادی برای اتکاء به 
نیروهای داخلی اســت، اظهار 
داشت: محققان جهاد دانشگاهی 
توانستند در مواردی با فناوران 
خارجــی ارتباط بگیرنــد و در 
انتقال تکنولوژی همکاری کنند.

رئیس مجلس شــورای اسالمی 
با اشاره به دســتاوردهای جهاد 
دانشــگاهی در زمینه پزشکی 
گفت: محققان جهاد توانستند 
اقدامات پزشــکی ماندگاری را 
انجام دهنــد و در مســیر علم 
حرکت کنند تــا بتوانیم از این 
دستاوردها به صورت کاربردی 

بهره مند شویم.

   مســئله محوری دستاورد 
جهاد دانشگاهی

وی افزود: ما در کشــور علم را 
برای توســعه مــورد توجه قرار 
می دهیم اما در شرایطی هستیم 
که باید به صورت مسئله محور 
حرکــت کنیم. دســتاوردهای 
جهاد دانشــگاهی برپایه مسئله 
محوری بوده اســت. اکنون نیاز 
است که سیاستمداران پیشرانان 
تحول اقتصادی را مشخص کرده 
و اولویت هــا و ظرفیت ها را پای 

کار بیاورند.
قالیباف با اشاره به نقطه ضعف 
سیاستمداران تصریح کرد: یکی 
از نقطه ضعف های سیاستمداران 
این اســت که با هزاران زحمت 
تکنولوژی را به نتیجه می رسانند 
اما آن طــور که بایــد روی این 
تکنولوژی هــا ســرمایه گذاری 
نمی شــود. وی تأکیــد کــرد: 
می توان این چنین برداشت کرد 
که ما نقدینگی لجام گسیخته ای 
داریم اما برای بردن آن به فضای 
تولید و سرمایه گذاری باید تأمل 
کنیم. رئیس مجلس شــورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: سال 
گذشته در مجلس سعی داشتیم 
اقداماتی را به انجام برسانیم که 
موضوع سرمایه گذاری به بخش 
خصوصی هدایت شود. اگر این 
کار انجام نشود، وضعیت بزرگی 
در حوزه فرهنگی، آموزشــی، 
مهندســی و پزشــکی به فعل 

تبدیل نمی شود.
         

به گفته قالیباف سعی می کنیم 
در بودجه ۱۴۰۱ اقدامات الزم را 
مدنظر قرار دهیــم. بنا داریم در 
برنامه هفتم که شش ماه آینده 
تنظیم خواهد شد، نقاط ضعف 
سیاستگذاری ها را برطرف کنیم 
تا شــاهد تحوالت اقتصادی با 
کمک جوانان و گفتمان علمی 

باشیم.

رئیس جهاد دانشگاهی خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: ما انتظار داریم که در برنامه هفتم به فناوری توجه ویژه ای شود. حمیدرضا 
طیبی در حاشیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی که در بوستان گفتگو به مدت چهار روز دایر است، گفت: در حال حاضر 
آسان ترین کار برای ما تولید فناوری بوده اما سخت ترین کار، استفاده از این دستاوردها است.وی وضعیت تولید و عدم استفاده را وضعیت بدی 
دانست و گفت: ما در جهاد دانشگاهی از مجلس شورای اسالمی متوقع هستیم که در زمینه استفاده از فناوری های داخلی، حمایت های الزم 
را داشته باشد. رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه ما مدعی شده ایم که توان ساخت دکل ها و مته های حفاری را داریم، گفت: ما توانستیم این 
محصوالت با ارزش را بسازیم. طیبی خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: ما طی یک سال اخیر برخی قطعات قطار سریع السیر را 
تا ۳۰۰ کیلومتر طراحی کرده و ساختیم که این یکی از دستاوردهای جهاد محسوب می شود. وی در خصوص برنامه هفتم اظهار داشت: باید 
برنامه ای وجود داشته باشد که بتواند حوزه اقتصادی را متحول کند و این امر با استفاده از توان ملی امکانپذیر باشد.رئیس جهاد دانشگاهی 
ادامه داد: ازاین رو انتظار داریم که برنامه هفتم به فناوری توجه ویژه ای داشته باشد. طیبی خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگی، علمی و فناوری 
و آموزش های مهارتی از زیرساخت های اساسی و اصلی پیشرفت هر کشور هستند. وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی تاکنون در حوزه های 

مختلفی دستاوردهای بزرگی داشته است، گفت: محققان جهاد دانشگاهی توانسته اند تاکنون به موفقیت های بزرگی دست یابند.

درخواست از رئیس جهاد دانشگاهی مجلس:

ضرورت توجه برنامه هفتم توسعه به فناوری

گپ

ISFAHAN
N E W S

رئیس مجلس شورای اسالمی 
مطرح کرد:

توجه به سرمایه گذاری 
 در توسعه علمی

 در برنامه هفتم توسعه

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشــاره به عدم حضور 
وزارت ارتباطات در نمایشــگاه ایران تلــکام ۱۴۰۰ گفت: 
انتظار این است که وزارت ارتباطات به عنوان پدر خانواده 

ICT کشور در این نمایشگاه حضور یابد.
به گــزارش خبرنگار مهــر، محمدرضا بیدخــام در جمع 
خبرنگاران در حاشیه نمایشــگاه تلکام با اشاره به برگزاری 
چهار روزه این نمایشگاه و دســتاوردهای آن اظهار داشت: 
امسال نمایشگاه تلکام با شعار مخابرات، تحول دیجیتال و 
توسعه پایدار پس از گذشت حدود سه سال وقفه، برگزار شد 
و گروه شرکت های مخابرات ایران و سایر شرکت های فعال 
در این حوزه که در مجموع بیش از صد شرکت می شوند، در 

این نمایشگاه حضور یافتند. وی با اشاره به اینکه ۳۰ شرکت 
استارت آپی نیز در این نمایشگاه با همکاری معاونت علمی 
حضور داشتند، تصریح کرد: به رغم تعداد کم شرکت های 
حاضر در این نمایشگاه شاهد بهره وری های باالیی در این 

رویداد بودیم.
مدیر روابط عمومی شــرکت مخابرات ایران با بیان اینکه 
شرکت مخابرات ایران امســال متولی برگزاری نمایشگاه 
تلکام بود، خاطرنشان کرد: ما پیشــنهاد دادیم سندیکای 
صنعت مخابرات نیز در این نمایشــگاه شــرکت کند. اما 
متأسفانه این سندیکا حضور نداشت اما شرکت های تابعه 
آن که حدود ۳۵ شرکت می شدند در تلکام حضور یافته و 

فعال بودند.
بیدخام اضافه کرد: آمادگی داریم در سنوات آینده از حضور 
شرکت های بیشتری در نمایشــگاه استقبال کنیم. چرا که 
معتقدیم فضا برای تمامی فعاالن عرصه فناوری اطالعات 
و ارتباطات کشــور در تلکام باز است. ســخنگوی شرکت 
مخابرات ایران افزود: در این حال توقع داشتیم حاکمیت از 
این نمایشگاه اســتقبال کند اما متأسفانه وزارت ارتباطات 
امسال در این نمایشگاه حضور نداشت و جای تأسف است 
که وزارت ارتباطات به عنوان پدر خانواده حوزه ICT در این 
نمایشگاه شرکت نکرد و البته دلیل خاصی نیز برای این عدم 

استقبال اعالم نشد.
بیدخام با اشاره به اینکه در این چهار روز گروه شرکت های 
مخابرات ایران در حوزه مشتریان تجاری خانگی و سازمانی، 
محصوالت ویژه ای ارائه دادند، تصریح کرد: در حوزه اتصال 
فیبر نوری به اماکن، شو روم )پنل( و ورکشاپ های آموزشی 
برای کاربران برگزار شد. در این حال مخابرات از اپلیکیشن 
»مخابرات من« رونمایی کرد تا از ایــن پس ارائه خدمات 

مخابرات از طریق اپلیکیشن برای مشترکان فراهم شود.

وی با اشاره به هماهنگی با معاونت علمی ریاست جمهوری 
برای حضور استارت آپ های فعال این حوزه در نمایشگاه 
گفت: برنامه این است که نیازهای زیرساختی این استارت 
آپ ها را تأمین کند. این کســب و کارهــای نوپا، ایده های 
جدید و نویی را در نمایشگاه ارائه کردند و آمادگی داریم در 

صورت نیاز زیرساخت های مخابراتی آنها را تأمین کنیم.
بیدخام از امضای دو تفاهــم نامه در حمایت از تولید داخل 
توســط شــرکت مخابرات خبر داد و گفت: از آنجایی که 
مخابرات مصرف کننده مودم های داخلی برای سرویس های 
اینترنــت ADSL, VDSL,FTTH اســت در این راســتا، 
تفاهم نامه ای منعقد کرد. در همین حال با مجموعه کابل 
مخابراتی شهید قندی نیز در راستای تأمین زیرساخت های 
فیبر و کابل برای نیازهای ۵ سال آینده تفاهم نامه همکاری 

منعقد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بیســت و دومین نمایشــگاه بین 
المللی مخابرات و راه حل های فناورانه )ایران تلکام ۱۴۰۰( 
از دوم تــا پنجم ماه جاری در محل دائمی نمایشــگاه های 

تهران دایر است.

        در گفتگوی بازار با یک کارآفرین عنوان شد؛

استارتاپها باعث اشتغال زایی و افزایش رشد و تولید می شوند

سخنگوی مخابرات ایران مطرح کرد:

انتقاد از عدم حضور وزارت ارتباطات در تلکام

قیمت ســهام برخی از سازندگان 
خودروهای برقی نوپا در ســال های 
اخیر صعود کرده، زیرا سرمایه گذاران 
در جستجوی شرکت هایی بودند که بازار 
خودرو را تکان دهند امــا همه آنها ازجمله 

تسال با مشکل مواجه شده اند.
به گزارش ایســنا به نقل از ســی ان ان، شــرکت 
خودروسازی لوسید با معرفی اولین خودروی لوسید 

ایر در اوج قرار گرفت. 
همچنین، ریویان، ســازنده کامیون های برقی با عرضه اولیه سهام در نوامبر، موفقیت 
چشمگیری کســب کرد و برنده جایزه بهترین کامیون سال شد؛ سهام این شرکت در 

اولین روز معامالتی خود ۲۹ درصد نســبت به قیمت عرضه اولیه سهام و در هفته بعد 
۷۱ درصد افزایش یافت.

ریویان برای مدت کوتاهی پس از تسال و تویوتا، سومین خودروساز با ارزش جهان بود 
اما زمانی که اولین فروش خود در ۱۶ دسامبر را گزارش کرد مشخص شد که به دلیل 

کمبود تراشه و قطعات نتوانسته است انتظارات را برآورده کند.
تسال که در اوایل ســال جاری به ارزش بازار یک تریلیون دالری رسید نیز با مشکالتی 
مواجه شده است. بخشی از مشکالت اخیر برای ســهام خودروهای برقی حذف الیحه 
دولت بایدن برای ســاخت خودروهای برقی اســت که مزایای زیــادی برای صنعت 
خودروهای برقی ازجمله افزایش اعتبار مالیاتی برای خریداران داشت و به خودروسازان 

اجازه می داد مبلغ بیشتری دریافت کنند.
بخش عمده ای از کاهش سهام خودروهای برقی قبل اظهارات سناتور جو مانچین رخ 

کند و آینده این بخش را در داد زمانی که وی اعالم کرد نمی تواند از این قانون حمایت 
تردید جدی قرار داد. البته بیشتر این افت به دلیل ادامه اعالمیه های خودروسازان معتبر 
مانند فولکس واگن، تویوتا، فورد و جنرال موتورز در مورد برنامه های ســرمایه گذاری 

مازاد در خودروهای برقی است.
تسال به حدی از رشد رسیده که حتی در مواجهه با رقابت فزاینده خودروسازان معتبر 
به اندازه کافی سودآور و بزرگ است. چشم انداز این شرکت رشد فروش ۵۰ درصدی یا 
بهتر در سال جاری و بعد از آن است. سهام تسال در سال جاری با کاهش ۵۱ درصدی 
روبرو شد اگرچه این کاهش تنها کسری از افزایش ۷۴۳ درصدی سهام تسالست که در 

سال ۲۰۲۰ به دست آورده است.
نتایج نشان داده است که شرکت هایی مانند ریویان باید عملکرد بهتری برای اثبات خود 

انجام دهند تا کاماًل بتوانند مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گیرند.
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