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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

اینماد یک نماد الکترونیکی  
اســت که به خریــداران در 
فضای مجازی این اطمینان 
را می دهد که سایت یا صفحه 
مــورد نظرشــان تحت هیچ 
شرایطی امکان تقلب کردن 
ندارد و در صــورت قش در 
معامله بــه راحتی می توانند 
از آن شکایت کرده و حقوق 
خود را بــاز پــس گیرند. با 
وجود ایــن تعریــف به نظر 
می رســد اجباری بودن آن 
برای فروشندگان در فضای 
مجازی امر طبیعی است اما 
با ایــن وجود عــدٔه زیادی با 
این امر مخالف هستند. البته 
این مخالفت با اینماد نیست 
بلکه با کاغذ بازی ها و قوانین 
بیهوده ای که پشت این اجبار 

جای می گیرد وجود دارد.
کســب و کارهای اینترنتی 
از یک ســو بــا چالش های 
اقتصــادی عمومی مواجه اند 
و از ســویی بــا چالش های 
اختصاصی ماننــد اینماد و 
صیانت که هر کــدام از این 
معضالت نگرانی هایی را برای 
فعاالن این بخش ایجاد کرده 

است. 
2 ادامه در صفحه 

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان 
گفت: خدمت رســانی، رفــع معضالت و 
مشــکالت محالت و توجه بــه ویژگی ها 
و فرصت هــای محالت در فعال ســازی 
قرارگاه هــای محله محــور حاج قاســم 
سلیمانی در دستور کار قرار گرفته است. 
به گزارش صاحب نیوز؛ ســردار مجتبی 
فدا در ویژه برنامه همایش قهرمان با اشاره 
به رویداد فرهنگی “قهرمان” در آســتانه 
دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج 
قاسم ســلیمانی اظهار داشت: مساجد به 
عنوان تنها سنگر و حامی جبهه های جنگ 
بودند که در ابعاد مختلــف نقش آفرینی 
کردند و امروزه نیز با شیوع کرونا، مساجد 
به عنــوان کانونهــای محوری و منشــاء 

حرکات مردمی نقش ویژه ای ایفا کردند.
وی ادامــه داد: در کنار آن فعال ســازی 
قرارگاه های شــهید ســلیمانی در قالب 
پیشگیری، درمان و مقابله با بیماری کرونا 
در دســتور کار قرار گرفت، این در حالی 
است که در راســتای کمک های مؤمنانه، 
تقدیم بسته های معیشتی به خانواده های 
نیازمند و همچنین کمک رسانی در حوادث 
غیر مترقبه نیز نقــش آفرینی کردند. این 
قرارگاه ها در سطح اســتان فعال هستند 
و به تبع آن در شهرســتان ها با محوریت 

امام جمعه مســاجد و مسئولیت فرماندار 
به عنوان رکن اساســی در ارتباط با مردم 

فعالیت خود را آغاز می کنند.
فرمانــده ســپاه صاحــب الزمــان )عج( 
اصفهــان بیان کرد: خدمت رســانی، رفع 
معضالت و مشــکالت محــالت و توجه 
به ویژگی هــا و فرصت هــای محالت در 
فعال ســازی قرارگاه های محله محور حاج 
قاسم سلیمانی در دســتور کار قرار گرفته 
و از امشــب فعالیت آن ها آغاز می شــود. 
فعال سازی قرارگاه و همبستگی، پیوستگی 
و همــکاری نهادهــای خدمت رســان، 
برگزاری ســالگرد شهادت ســردار حاج 
قاسم سلیمانی، رزمایش و رویداد فرهنگی 
“قهرمان مــن” و نقش آفرینــی صنوف و 
اشــخاص مختلف در قرارگاه ها و پویش 
قهرمان من به عنوان 4 محور اصلی فعالیت 
این قرارگاه ها شناخته می شود. رزمایش و 
رویداد فرهنگی “قهرمــان من” به منظور 
توســعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 
روشنگری، بصیرت افزایی، آگاهی بخشی 
و ترویج مکتب شــهید ســلیمانی انجام 

می شود.
وی افــزود: از ابتدای کرونــا فعالیت این 
قرارگاه هــا بــا ضدعفونــی و گندزدایی 
خیابان ها آغاز شد و ســپس با غربالگری 

منزل به منزل ادامــه یافت، همچنین در 
زمینه مقابله و درمان نیز به ادامه فعالیت 
خود پرداختند و ظرفیتی ایجاد شــد که 
مردم در قالب اقشــار مختلــف همانند 
جنگ، اربعین، دهه محرم، جشــن های 
نیمه شــعبان و غیره نقش آفرین باشند. 
کمک رســانی به کادر درمــان و تقدیر از 
کادر درمان نیز در دستور کار این قرارگاه 
قرار داشت، همچنین در قالب کمک های 
مؤمنانه نیــز کمیته امــداد، بنیاد علوی، 
ســازمان بهزیســتی، بنیاد مستضعفان، 
آستان قدس، سپاه صاحب الزمان )عج( و 
خیرین به کمک یکدیگر آمدند و ظرفیتی 
ایجاد شد تا بتوانیم کمک های مردمی را به 
دست نیازمندان برسانیم. در ایام سالگرد 
شهادت شهید ســلیمانی نیز به عدد سن 
حاج قاسم، 63 هزار بسته معیشتی برای 
نیازمندان آماده سازی و میان آن ها توزیع 

می شود.
ســردار فدا تصریح کرد: در شرایطی که 
ازدواج برای جوانان سخت شده بود، بالغ 
بر 1800 جهیزیه برای زوج های جوان و در 
زمان آغاز مدارس نیــز لوازم التحریر برای 
نیازمندان تهیه شد، همچنین آزادسازی 
زندانیان نیز در دستور کار این قرارگاه ها 
بود. در زمان واکسیناســیون هم ظرفیت 
مراکز تجمیعی واکسیناســیون به همت 
این افراد و گروه ها افزایش یافت. امید است 
که در دومین سالگرد شهادت حاج قاسم 
سلیمانی و تشییع شهدای دفاع مقدس نیز 
قرارگاه ها با همدلــی و هم افزایی در کنار 

یکدیگر حضور داشته باشند.
وی در پایــان گفت: روایــت مکتب حاج 
قاســم ســلیمانی از جمله ماموریت های 
پویش “قهرمان من” و قرارگاه ها به شمار 
می رود، الزم به ذکر اســت کــه تمامی 
قرارگاه هــا آمادگی دریافــت کمک های 
نقدی و غیرنقدی آحاد مــردم را دارند و 
مردم می توانند با مراجعه بــه قرارگاه ها 
هرگونه کمک و مســاعدت خود را به نزد 
ما برسانند، هر کسی می تواند به نظر حاج 

قاسم خدمتی را در استان انجام دهد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( خبر داد:

آغاز به کار قرارگاه های محله محور حاج قاسم سلیمانی در اصفهان

مخالفت ها و موافقت ها چه دلیلی دارد؟

چه کنیم با اینمـاد!
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بیستمین نمایشگاه جامع کشاورزی اصفهان آغاز به کار کرد:

 همگرایی برای رفع مشکالت کشاورزان

نماینده ولی فقیه و امــام جمعه اصفهان 
گفت: مسیحیان نزدیک ترین پیروان ادیان 
الهی به دین اسالم هستند و رابطه و مودت 
آنان که در قــرآن از آنها به عنــوان نصارا 
یاد شده با مســلمانان خوب است. آیت اهلل 
سیدیوسف طباطبایی نژاد در دیدار پیشوای 
مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران با وی 
ضمن تبریک والدت حضرت عیسی مسیح 
)ع( و آغاز سال نو میالدی افزود: قرآن کریم 
نزدیک ترین ادیان از اهل کتاب به مسلمانان 
را نصارا و پیروان حضرت مسیح )ع( معرفی 
کرده است و علت این دوستی با مؤمنان را 
وجود دانشمندان و کشیشــان خوانده که 

برابر حق تکبر نمی ورزند.
وی به جنایات مستکبران عالم علیه بشریت 
اشــاره کرد و افــزود: متأســفانه برخی از 
جنایتکاران عالم همچون سران تروریست 
آمریکا و قاتالن شهید حاج قاسم سلیمانی 
خود را مسیحی و تابع حضرت عیسی )ع( 
می دانند در حالی که مسیحی نیستند زیرا 
پیروان واقعی حضرت عیسی )ع( دست به 
جنایت نمی زنند و همچون مســیح )ع( به 

دنبال صلح و دوستی با دیگرانند.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان افزود: 
بین مسلمین نیز افراد و گروه هایی هستند 
که خود را مسلمان و پیروان حضرت محمد 
)ص( می داننــد و بــا این عنــوان جنایت 
می کنند در حالی که آنان نیز مسلمان پیرو 
پیامبر اسالم نیستند و در عمل اگر پیروان 
آن دین پیرو واقعی پیامبر خود باشند هیچ 
وقت شاهد فساد و جنایت در عالم نخواهیم 

بود.
وی به اوصاف حضرت مریم )س( و حضرت 
عیسی )ع( در قرآن کریم و چگونگی والدت 
حضرت عیسی )ع( و ســخن گفتن وی در 
گهواره اشــاره کرد و افزود: همانطور که در 
آیات قرآن کریم آمده خداوند انجیل را قبل 
از تولد حضرت عیسی )ع( به وی عطا کرد و 
چگونگی والدت ایشان بهترین دلیل برای 
قدرت، علم، احاطه و یگانگی خداوند است.

امام جمعه اصفهان با اشاره به آیاتی از قرآن 
کریم که مربوط به حضرت مریم و عیســی 
)ع( است، گفت: بخش هایی از معرفی این 
۲ بزرگوار در قرآن کریم نســبت به انجیل 
جامع تر است زیرا در این کتاب الهی بطور 
کامل به آن حضرت و بشارت او درخصوص 

آمدن پیامبر اسالم )ص( اشاره شده است.
آیت اهلل طباطبائی نژاد با اشــاره به اینکه 
تحقیق در دیگر ادیان کاری پسندیده است 
گفت: قــرآن معجزه ابــدی آخرین پیامبر 
اسالم است که هیچ تحریفی در آن صورت 
نگرفته اســت و نســبت به معجزات دیگر 
پیامبران معجزه ای جاودان است و با خواندن 
و تدبر در قرآن می توان فهمید که تا قیامت 
هیچ عرب و عجمی حتی ادیبــان آنها نیز 
نمی توانند چنین کتابی بنویسند یا سوره ای 

بیاورند.
پیشــوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب 
ایران نیز ضمن ابراز خرســندی از دیدار با 
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: 
حضور ما در کنار برادران مســلمان باعث 

افتخار و خرسندی است.
اسقف سپیان کاشــجیان افزود: ما همیشه 
در دعاهایمان دعاگوی شــما هستیم و دعا 
به درگاه خداوند را به دعای مسلمین متصل 
می کنیم و همیشه در عبادت های خود برای 

خدمتگزاران این کشور و استان دعا می کنم 
تا خداوند حافظ و نگه دار آنها باشد.

پیشــوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب 
ایران با اشاره به اینکه اکنون آب و زاینده رود 
مهمترین مساله در اســتان اصفهان است 
گفت: در این رابطــه از خداوند می خواهیم 
که طبیعت را بــا بارش باران بــا ما همراه 
کند و کشور را مورد برکت قرار دهد و امید 
است این معضل به صورت خاص و معجزه 

حل شود.
وی نیــز در این دیــدار بــا تبریک والدت 
حضرت عیسی مســیح )ع(، ایام شهادت 
حضرت فاطمه زهرا )س( را تســلیت گفت 
و از پیشــنهاد آیــت اهلل طباطبائی نژاد در 

مطالعه قرآن کریم استقبال کرد.
در پایان این دیدار یک جلد کتاب قرآن به 
پیشنهاد پیشــوای مذهبی ارامنه اصفهان 
و جنوب ایران با دست نوشــته امام جمعه 
اصفهان به اسقف سپیان کاشجیان اهدا شد 
تا به مطالعه و تحقیق و تفحص در این کتاب 

آسمانی بپردازد.
حضــور مســیحیان ارمنــی در اصفهان 
پیشینه ای 400 ســاله دارد و اکنون حدود 
10 هزار نفر ارمنی در استان اصفهان زندگی 
می کنند که حدود هشــت هزار نفر آنها در 

کالنشهر اصفهان سکنی دارند.

امام جمعه اصفهان:

مسیحیان نزدیک ترین پیروان دین الهی به اسالم هستند

ان
فه

 اص
بار
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بع

 من
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد:

 هدایت سرمایه های مردم به سمت تولید
 از طریق بورس

مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 مرمت ترک عرضی خیابان بزرگمهر 
در مرحله انتخاب پیمانکار

هشدار نماینده شاهین شهر به وزیر نفت درباره فک پلمپ مشعل های مازوت:

 از هر اقدامی که سالمتی مردم
 را به خطر اندازد، باید ممانعت شود

چهره  برتر چهره روز

 مدیرکل امور مالیاتی استان در
اتاق اصناف حضوریافت:

سخنگوی شورای شهر اصفهان:

 تاکید بر همراهی اقتصاد دولتی
 و خصوصی

اصفهان آماده همکاری در 
برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با 
حضور در اتاق اصناف با رئیس، هیات 
مدیره و رؤســای اتحادیه های صنفی 
شهر اصفهان دیدار وگفتگو کرد. دراین 
دیدار مدیــرکل امورمالیاتی اســتان 

اصفهان...

ســخنگو و عضو هیأت رئیسه شورای 
اســالمی شــهر اصفهان گفت: با نظر 
مســاعد رئیــس فدراســیون فوتبال 
مقرر شــده در صورت فراهم شــدن 
شرایط، اصفهان دربخشی ازبرگزاری 
جــام جهانی ۲0۲۲ به ویــژه درحوزه 

26گردشگری...

ادیان
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ســخنگو و عضو هیأت رئیســه 
شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
گفــت: با نظــر مســاعد رئیس 
فدراســیون فوتبال مقرر شــده 
در صورت فراهم شــدن شرایط، 
اصفهان دربخشی ازبرگزاری جام 
جهانی ۲۰۲۲ به ویــژه درحوزه 
گردشــگری بــرای هــواداران 
تیم های شــرکت کننده وحتی 
میزبانــی از اردوهای ورزشــی 
تیم هــای حاضر در مســابقات، 
ایفــای نقــش مؤثــر کند.علی 
صالحــی اظهار کرد: بــه منظور 
برگزاری جلســات مجمع هیئت 
فوتبــال اســتان اخیــراً رئیس 
فدراســیون فوتبال در کالنشهر 
اصفهان حضور یافت و در حاشیه 
برنامه ها، ضمن انجــام بازدیدی 
از یک مجموعه ورزشــی احداث 
شده شهرداری با مشارکت بخش 
خصوصی، نشست مشترکی برگزار 
شــد که به عنوان عضــو هیئت 
رئیسه شورا در این نشست حضور 

داشتم.

طبق آمارهای ارائه 
شده بیشترین 

موتورسواران جان 
باخته در حوادث 

رانندگی استان در 
سن فعال جامعه بودند 

و می توانستند فرد 
مفیدی برای آینده 

کشور باشند اما براثر 
بی مباالتی و بی 

توجهی خانواده ها 
جانشان را از دست 

دادند

ســرهنگ محمدرضــا محمدی در 
گفت وگو بــا خبرنگار ایمنــا، اظهار 
کرد: در هشــت ماهه ســال جاری 
۱۰۹ موتورسوار در تصادفات راه های 
شهری استان اصفهان جان خود را از 
دست دادند و در واقع موتورسواران، 
۴۶ درصــد جان باختــگان حوادث 

رانندگی را به خود اختصاص دادند.
وی با هشــدار بــه خانواده هایی که 
موتورســیکلت در اختیــار فرزندان 
نوجوان خود قــرار می دهند، افزود: 
متأسفانه ۲۴ نفر از موتورسواران جان 
باخته در هشت ماهه امسال نوجوانان 

زیر ۱۸ سال بودند.
رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی 
اســتان اصفهان ادامــه داد: پدران و 
مادرانی که اجازه می دهند فرزندان 
کم سن و ســال آنها با موتورسیکلت 
تردد کنند در حقیقــت با جان آنان 
بازی می کنند و در صورت از دســت 
دادن عزیزانشان یک عمر باید عذاب 

وجدان داشته باشند.

وی افزود: ۳۴ نفر از موتورســواران 
جان باخته در هشت ماهه امسال ۱۸ 
تا ۲۴ ســال، ۲۰ نفر ۲۵ تا ۳۵ سال 
و ۳۱ نفر هم باالی ۳۵ ســال ســن 

داشتند.
ســرهنگ محمــدی اضافــه کرد: 
طبق آمارهای ارائه شــده بیشترین 
موتورسواران جان باخته در حوادث 
رانندگی استان در سن فعال جامعه 
بودند و می توانســتند فــرد مفیدی 
برای آینده کشــور باشــند اما براثر 
بی مباالتی و بــی توجهی خانواده ها 

جانشان را از دست دادند. 
وی افزود: نداشــتن گواهینامه، عدم 
مهارت الزم در موتورســواری، عدم 

اســتفاده از کاله ایمنی، عدم رعایت 
حق تقدم، عدم توجــه به جلو، عبور 
خالف جهــت، عبور از چــراغ قرمز، 
عدم رعایت سرعت مطمئنه، تردد در 
بزرگــراه و آزاد راه ها و انجام حرکات 
نمایشی از جمله دالیل وقوع حادثه 
برای موتورســوارها و جان باختگان 
 یا مجروح شــدن آنهــا در تصادفات 

است. 
رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی 
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکه 
موتورسوارانی که زیر ۱۸ سال باشند 
یا موتورسوارانی که فاقد گواهینامه و 
بیمه نامه باشــند مورد اعمال قانون 
قرار گرفته موتورســیکلت آنان نیز 

توقیف می شود، گفت: قطعاً این گونه 
اقدامات ســختگیرانه بخاطر حفظ 

سالمت و جان شهروندان است. 
وی با بیان اینکه طبــق قانون افراد 
باید پس از گذراندن دوره آموزشــی 
در آموزشــگاه موتورســواری و اخذ 
آزمــون، گواهینامــه اســتفاده از 
موتورسیکلت دریافت کنند، گفت: در 
حال حاضر ۱۴ آموزشگاه اختصاصی 
موتورسواری در استان فعال است که 
چهار آموزشگاه آن در شهر اصفهان 
قرار دارد، ضمن اینکه شهرستان هایی 
که آموزشگاه رانندگی پایه سوم دارند 
کار آموزش موتورسیکلت را هم انجام 

می دهند.

رئیس پلیس راهوراصفهان از آمار تصادفات موتوری استان خبر داد؛

مرگ ۱۰۹ موتورسوار در ۸ ماه
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
گفت: در هشــت ماه ابتدای ســال جــاری ۱۰۹ 
موتورســوار در تصادفات راه های شهری استان 
اصفهان جان خود را از دســت دادنــد و در واقع 
موتورســواران، ۴۶ درصد جان باختگان حوادث 
رانندگی را به خود اختصاص دادند. ۳۴ درصد از این 

جان باختگان ۱۸ تا ۲۴ سال بوده اند.
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در شــــــهر 

سخنگوی شورای شهر اصفهان:

اصفهان آماده همکاری 
در برگزاری جام جهانی 

۲۰۲۲ است

مخالفت ها و موافقت ها چه دلیلی دارد؟

چه کنیم با اینماد!
ادامه از صفحه یک:

...در شرایطی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک از استقبال کسب و کارهای خرد 
از شیوه جدید دریافت اینماد خبر می دهد، فعاالن بخش خصوصی قواعد جدید را 
تهدیدی برای کسب و کارها می دانند. دریافت این نماد تا پیش از این برای صاحبان 
این بخش از کسب وکارها، اختیاری و نشانه ای برای اعتماد بیشتر مشتری بود اما از 
مردادماه امسال و به دنبال اجرای آئین نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی 
مصوب هیات دولت دوازدهم، که بر اســاس آن شرکت های پرداخت یار ملزم به 

دریافت اینماد از مشتریان خود شدند، این نشان اجباری شد.
اما به تازگی نماینده وزارت اقتصاد از مخالفت این وزارتخانه با اینماد اجباری و تالش 
برای دستیابی به راهکاری مشترک با وزارت صمت در این رابطه خبر داده است. 
زیرا با اینماد اجباری، ترمز اقتصاد دیجیتال که در سالهای گذشته با وجود مشکالت 

اقتصادی، رشد چهار تا شش درصدی داشته کشیده خواهد شد.
برای تاکید بر این امر می توان به آمار موجود از زمان اجباری شدن اینماد پرداخت. 
تعداد پذیرنده های روزانه پرداختیارها از ۸۰۰ پذیرنده به دویست پذیرنده کاهش 
پیدا کرده یعنی ۷۵ درصد کاهش. معنی این حرف این است که روزانه ۶۰۰ کسب 
و کار نمی توانند درگاه پرداخت بگیرند به واسطه اینماد اجباری. یعنی سالی ۱۵۰ 

هزار کسب و کار شکل نمی گیرد. این یک فاجعه است.
با این آمار همهٔ ما بدون هیچ شکی وجود اینماد اجباری را مانعی برای رشد کسب و 
کارهای مجازی میدانیم اما یک لحظه خود را به جای فردی بگذارید که مدت زمان 
نسبتاً طوالنی به دنبال خرید یک محصول با ویژگی های مورد نظر خود هستید، 
فروشگاه های شهرتان را گشته اید و چیزی دستگیرتان نشده تا آنکه در یک فروشگاه 
اینترنتی اتفاقی کاالی مورد نظر را می بینید و یا نه اصالً از همان ابتدا به دنبال خرید 
آن محصول در فروشگاه های اینترنتی بوده اید. وجه را پرداخت می کنید اما هرچه 
قدر منتظر می مانید کاالیی به دستتان نمی رسد. یک حالت دیگر نیز ممکن است 
پیش بیاید کاال به شما تحویل داده می شود، اما با آن مشخصاتی که در فروشگاه 

اینترنتی و یا صفحه اینستاگرام فروشنده ذکر شده بود، بسیار متفاوت است. 

مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی 
شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

مرمت ترک عرضی 
خیابان بزرگمهر 

در مرحله انتخاب 
پیمانکار

اخبار اصفهان:   مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه 
فنی شهری شهرداری اصفهان از مرمت ترک عرضی 
مقابل بیمارستان آیت اهلل صدوقی خبر داد و گفت: 
این طرح هم اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار است 

و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

    ترک عرضی ارتباطی با موضوع فرونشست 
زمین ندارد

مسعود توکلی پور در خصوص ترک عرضی مقابل 
بیمارستان آیت اهلل صدوقی شهر اصفهان با تاکید 
بر اینکه ترک عرضی مقابل این بیمارستان، ارتباطی 
با موضوع فرونشست زمین ندارد و به زودی اصالح 

خواهد شــد، اظهار کرد: این تــرک، جزء درزهای 
انبساطی تونل زیرگذر شهید آقاخانی است و به هیچ 
عنوان بحث فرونشست یا مشکل سازه ای وجود ندارد 

و مردم نگرانی خاصی نداشته باشند.
    ترک مطرح شــده یکــی از این درزهای 

انبساطی است
وی تصریح کرد: تعدادی از این درزها با مرور زمان 
عملکرد ۱۰۰ درصدی خود را از دســت داده و نیاز 
به تعمیر دارد که طرح و برآورد آن تهیه شــده و در 
مرحله انتخاب پیمانکار توسط منطقه است. ترک 
مطرح شده یکی از این درزهای انبساطی است که 
به خاطر شرایط هوایی در حداکثر عرض خود قرار 

گرفته و جزء لیست درزهای تعمیری است که هرچه 
سریع تر اصالح خواهد شد.

    درزهای انبساطی در زمستان حداکثری و 
در تابستان حداقلی

مدیر نگهــداری و تعمیــرات ابنیه فنی شــهری 
شهرداری اصفهان افزود: همچنین زیرگذر شهید 
آقاخانی به طول ۷۰۰ متر دارای ۲۱ درز انبساطی 
در عرض تونل است که این درزها، دو طرف خیابان 
و رفیوژ وسط را دربرمی گیرد. این درزهای انبساطی 
در زمستان به حداکثر فاصله می رسد و در تابستان به 

حداقل عرض خود، تقلیل می یابد.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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مدیر منطقه دو آتش نشانی اصفهان خبر داد:

مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمان نیایش
اجرای مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمان نیایش واقع در شهرک شهید کشوری توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی با حضور مدیر 

آتش نشانی استان اصفهان برگزار شد.
 سرآتشــیار عبداهلل علیدادی، مدیر منطقه دو آتش نشــانی اصفهان در این خصوص گفت: انتخاب این ســاختمان در این منطقه به دلیل این بود که از 
استانداردهای آتش نشانی به خوبی در آن استفاده شده و با اصول آتش نشانی برابر است. وی ادامه داد: این مانورها به جهت تمرین و باال بردن توان عملیاتی 
آتش نشانان در امدادرسانی حریق و حوادث در ساختمان های بلند در مجموعه مسکونی نیایش واقع در شهرک شهید کشوری اصفهان که ساخته »شرکت 

جهاد خانه سازی اصفهان« است، برگزار شد. 
مدیر منطقه دو آتش نشانی اصفهان افزود: این شرکت یکی از انبوه سازان رتبه ارشد استان اصفهان می باشد که توانسته رتبه یک آتش نشانی را هم دریافت 

نماید، به همین دلیل این ساختمان مورد انتخاب سازمان آتش نشانی منطقه دو عملیاتی قرار گرفت.

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

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد:

ثبت ۸ مورد قطعی امیکرون در استان اصفهان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه شیب کرونا در کشور از نظر ابتال و فوت نزولی اســت، گفت: آمار امیکرون در کشور ۴۸ نفر و در استان 

اصفهان ۸ نفر است.
شاهین شیرانی، در جلسه شورای اداری استان اصفهان، اظهار کرد: باید با روش های علمی و منطقی مســائل کرونا را مدیریت کنیم. کشورهایی که فکر 
می کردند کار تمام شده، اما اکنون در وضعیت بحرانی کرونا هستند و روزانه ۱۵۰۰ نفر در آمریکا فوت می کنند. آمریکای شمالی بیشترین ابتال را داشته و 

بیشترین مرگ روزانه در روسیه ثبت می شود.
وی افزود: شیب کرونا در کشور از نظر ابتال و فوت نزولی است. آمار امیکرون در کشور ۴۸ نفر و در استان اصفهان ۸ نفر است. امیکرون سرعت انتقال زیادی 

دارد و در انگلستان در یک روز ۱۸۵ هزار نفر را مبتال کرد.
شیرانی گفت: کرونا هنوز دارو ندارد و واکسن هم درمان و هم پیشگیری است و در سویه امیکرون تزریق دوز سوم واکسن ضروری است. ۸۹ درصد جمعیت 
کشور دوز اول واکسن را زده اند و در استان اصفهان دوز سوم را ۴۷۰ هزار نفر تزریق کرده اند و باید این آمار به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد. رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان گفت: زدن ماسک و فاصله اجتماعی و تهویه مناسب ضروری است.
 در سویه های قبلی هر فرد مبتال ۶ نفر را مبتال می کرد، اما سویه امیکرون هر فرد مبتال، ۱۰ نفر را مبتال می کند. وی افزود: تزریق دوز سوم واکسن آنتی بادی 

بدن را ۲۵ برابر افزایش می دهد. بنابراین خطر جدی و پیشگیری بر هر امری مقدم است.



نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

امکان توافق هسته ای وجود دارد
هشـدار نماینـده شاهین شـهر بـه وزیـر نفـت 

پلمـپ مشـعل های مـازوت: دربـاره فـک 
از هـر اقدامـی کـه سـامتی مـردم را بـه خطر 

انـدازد، بایـد ممانعت شـود
نماینـده مـردم شاهین شـهر، برخـوار و میمـه 
در تذکـری کتبـی بـه وزیـر نفـت، نسـبت به 
هرگونـه فـک پلمـپ از مشـعل های مـازوت 
و تغییـر نوع سـوخت نیروگاه شـهید منتظری 

شاهین شـهر هشـدار داد.
مـردم  نماینـده  حاجی دلیگانـی،  حسـینعلی 
تذکـری  در  میمـه  و  برخـوار  شاهین شـهر، 

کتبـی و در قالـب نامـه بـه وزیر نفت، نسـبت 
بـه هرگونه فک پلمپ از مشـعل های مازوت 
و تغییـر نوع سـوخت نیروگاه شـهید منتظری 

شاهین شـهر هشـدار داد.
پیگیری هـای  اسـت:  آمـده  نامـه  ایـن  در 
مسـتمر چندیـن سـاله، منجـر بـه دسـتور مقام 
پلمـپ  بـرای   ۹۳ سـال  در  قضایـی  محتـرم 
نیـروگاه  مازوت سـوز  سـوخت  مشـعل های 
اصفهـان  شاهین شـهر  منتظـری  شـهید  بـرق 
شـد و ایـن نیـروگاه بـه دلیـل مجهز نبـودن به 
سیسـتم فیلتراسـیون و تجهـزات الزم بـه روز 

شـده جهـت رفـع آلودگی ناشـی از اسـتفاده 
سـوخت مـازوت کـه متهـم اصلـی آلودگی 
هـوا شـناخته می شـود، موظـف به اسـتافده از 

سـوخت گاز شـد.
در پایـان ایـن نامـه تصریـح شـده اسـت: از 
ایـن  اقدامـی کـه سـامتی مـردم را در  هـر 
خصـوص بـه خطـر انـدازد، بایـد ممانعـت به 
عمـل بیایـد و مـا بـه عواقـب چنیـن تصمیمی 
بنابرایـن ضـروری اسـت  هشـدار می دهیـم، 
نیـروگاه  سـوخت  نـوع  تغییـر  بـه  نسـبت 
خـودداری تاسـامت و آرامـش مـردم حفظ 

شـود. در ادامـه ایـن نامـه عنـوان شـده اسـت: 
اکنـون زمزمه هایـی مبنـی بر اتخـاذ تصمیمی 
اسـتفاده  و  پلمـپ  فـک  جهـت  خطرنـاک 
نیروگاه از سـوخت مازوت شـنیده می شـود؛ 
تصمیمـی کـه منجـر بـه انتشـار سـمی بسـیار 
در  می سـوزاند  و  می سـوزد  کـه  خطرنـاک 
مناطـق مسـکونی مجـاور نیـروگاه و بـه خطر 

افتـادن سـامتی مـردم خواهـد شـد.
همچنین حاجی دلیگانـی، در نامه ای جداگانه 
به رئیس جمهور، نسـبت به اسـتفاده از مازوت 

یک شنبه ۱2 دی ۱۴00 | شمــــاره 960به عنوان سـوخت نیروگاه برق هشـدار داد.
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عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: خودتحقیــری کــه در 
بیــن برخــی از مدیــران و مســئولین دولــت قبلــی بــود در دولت ســیزدهم 
بــه هیــچ عنــوان وجــود نــدارد. بــه گــزارش مهــر محمدحســین صفــار 
ــه  ــا اشــاره ب ــه ۹ دی در کاشــان ب ــوط ب ــی مرب ــدی در مراســم تبیین هرن
ــه  ــردم در صحن ــع م ــه موق ــرت و حضــور ب اینکــه در نهــم دیمــاه بصی
ــدا  ــی هوی ــه خوب ــه گــران داخلــی و دشــمنان خارجــی ب ــا فتن ــارزه ب مب
ــوان  ــاد داشــته باشــیم کــه می ت ــه ی ــد ب شــد، اظهــار داشــت: ایــن را بای
بــا اطاعــت از ولــی فقیــه از تمــام فتنه هــا و مشــکات بــه ســامت عبــور 

کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته خیلــی از مشــکات را بــه مســائل فرعــی 
همچــون مذاکــرات و یــا تصویــب اف ای تــی اف مرتبــط می کردنــد، 
ابــراز داشــت: متأســفانه برخــی از مدیــران در دولــت قبــل خودتحقیــر 
بودنــد و ایــن باعــث شــده بــود کــه بســیاری از مشــکات بــا تصمیمــات 

آنهــا روی زمیــن بمانــد.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلــت نظــام خودتحقیــری کــه در بیــن برخی 
از مدیــران و مســئولین دولــت قبلــی بــود در دولــت ســیزدهم بــه هیــچ 
ــران  ــه در همــان دولــت مدی ــدارد، تصریــح کــرد: البت ــوان وجــود ن عن
شایســته ای هماننــد دکتــر ســورنا ســتاری هــم بودنــد کــه هــم اکنــون نیز 

آقــای ســتاری در معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری مشــغول 
ــه فعالیت هســتند. ب

وی بــا مقایســه دو اتفــاق مربــوط بــه بنزیــن در دولــت ســابق و دولــت 
کنونــی خاطرنشــان کــرد: در موضــوع افزایــش قیمــت بنزیــن در دولت 
ــی  ــد کــه نشــان از ب ــه وجــود آم ــادی ب ــی متأســفانه مشــکات زی قبل

ــود. تدبیــری مدیــران و مســئولین مربوطــه در آن زمــان ب
صفــار هرنــدی بــا اشــاره بــه هــک سیســتم کارت و جایگاه هــای 
ســوخت رســانی در دولــت کنونــی تاکیــد کــرد: در ایــن اتفــاق چــون 
مــردم دیدنــد کــه دولتمــردان بــا حضــور میدانــی بــه دنبــال حل مشــکل 
ــن  ــی ای ــه خوب ــد و ب ــل کردن ــه آن را تحم ــر و حوصل ــا صب ــتند ب هس

موضــوع کنتــرل شــد.
ــا تمــام مشــکاتی کــه تاکنــون وجــود دارد  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــرکت  ــات ش ــه در انتخاب ــی ک ــی آنهای ــردم حت ــد م ــش از ۶۸ درص بی
نکردنــد از دولــت کنونــی راضی هســتند، ادامــه داد: متأســفانه در دولت 
قبلــی برخــی از مدیــران و مســئولین و کارگــزاران بــا رفتــار و گفتــار و 
تصمیمــات خــود در جهــت رفــع مشــکات مــردم حرکــت نکردند که 

بایــد پاســخگو باشــند.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلــت نظــام در بخــش دیگــری از ســخنان 

خــود بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن ســالروز شــهادت ســردار حــاج قاســم 
ــرای  ــی ب ــک ســرباز واقع ــار داشــت: شــهید ســلیمانی ی ســلیمانی اظه

والیــت و یــک خدمتگــزار تمــام معنــا بــرای مــردم بــود.
وی اخــاص شــهید ســلیمانی را رمــز جاودانگــی او دانســت و گفــت: 
شــهید ســلیمانی بــا تفکــر و شــناخت شــگرف خــود توانســت بــه خوبی 
دشــمن را شناســایی کنــد و بــرای مبــارزه با اســتکبار همیشــه آمــاده بود.

مهم تریــن هــدف اســتکبار جهانــی از تشــکیل داعــش ایجــاد تفرقــه و 
تجزیــه کشــورهای مســلمان منطقــه بــود

صفــار هرنــدی مهمتریــن هــدف دشــمن و اســتکبار جهانــی را از خلــق 
داعــش ایجــاد تفرقــه بیــن مســلمانان دانســت و تاکیــد کــرد: اســتکبار از 
وحــدت بیــن مســلمانان تــرس داشــته و دارد و بــا داعــش قصــد تجزیــه 
کشــورهای مســلمان را داشــت که ســردار شــهید قاســم ســلیمانی اجازه 

ایــن کار را بــه آنهــا نــداد.
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل جبهه های مختلــف مقاومــت در منطقــه افزود: 
ــون مجاهدت هــای  ــت و آســایش خــود را مدی ــه امنی منطقــه خاورمیان
ــل  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــلیمانی اس ــم س ــهید قاس ــون ش ــرادی همچ اف
ــن  ــه و همچنی ــردم منطق ــی م ــت تمام ــرباز مل ــن س ــهادت ای ــد از ش بع

ــاک شــدند. ــه اندوهن ــن واقع آزادیخواهــان جهــان از ای

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

خود تحقیری برخی از مدیران قبلی در این دولت به هیچ عنوان وجودندارد

ــت  ــمت سرپرس ــه س ــری ب ــی مباش ــان، موس ــتاندار اصفه ــم اس ــا حک ب
ســیدرضا  شــد.  انتخــاب  نجف آبــاد  ویــژه شهرســتان  فرمانــداری 
مرتضــوی، اســتاندار اصفهــان در حکمــی موســی مباشــری را بــه عنــوان 
فرمانــدار جدیــد نجف آبــاد منصــوب کــرد. معــاون فرمانــداری لنجــان، 
ــان و  ــرورش لنج ــوزش و پ ــاون آم ــان، مع ــت فاورج ــهردار مینادش ش
مســؤول شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی شهرســتان لنجــان از جمله 

ســوابق وی اســت.

با حکمی از سوی استاندار؛

 »مباشری« سرپرست فرمانداری
ویژه شد

اینفوگرافیک

امــام جمعــه ناییــن گفــت شــهید قاســم ســلیمانی عاشــق مــردم بــود و هیــچ 
گــروه و طیفــی نمی توانــد ایــن شــخصیت را فقــط از آن خــود بدانــد زیــرا 
ســردار دل هــا ذوب در والیــت و مــردم بــود. حجــت االســام والمســلمین 
ســید علــی ســجادی در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه در رواق 
فاطمیــه، والیتمــداری را برجســته ترین ویژگــی ســردار ســلیمانی برشــمرد 
و تاکیــد کــرد: ســه گونــه ارتبــاط ســردار دل هــا را بایــد مــورد توجــه قــرار 
ــا مــردم و ارتبــاط  ــا والیــت، ارتبــاط ب داد کــه شــامل ارتبــاط قلبــی وی ب
ــجادی از  ــود. س ــر ب ــی ام ــمنان ول ــا دش ــری ب ــدان درگی ــور در می و حض
حضــور حماســی مــردم متدیــن شهرســتان ناییــن در روز بزرگداشــت نهــم 
دی تقدیــر کــرد و افــزود: مــردم بــا انســجام در ۹ دی ۸۸ پیوندشــان بــا امــام 

ــد. امــت را مســتحکم تر کردن

رییــس دادگســتری شهرســتان خــور و بیابانــک گفــت: تعطیلــی کارخانــه 
بســته بنــدی خرمــا روســتای عروســان گلســتان موجــب بیــکاری ۸۰ نفــر 
کارگــر بــه صــورت مســتقیم شــده اســت و عزمــی بــرای بازگشــایی ایــن 

واحــد وجــود نــدارد.
ــدی  ــته بن ــده بس ــل ش ــد تعطی ــد از واح ــی در بازدی ــم رجای ــد رحی محم
ــل  ــه دلی ــه ب ــن کارخان ــزود: ای ــتان اف ــان گلس ــتای عروس ــا در روس خرم
نبــود حمایــت ۶ ســال اســت کــه تعطیــل شــده و بــه نظــر می رســد عزمــی 
بــرای بازگشــایی آن وجــود نــدارد و در ایــن رابطــه ضمــن بیــکار شــدن 
کارگــران، ســرمایه گــذاری انجــام شــده نیــز بــا اســتفاده رها شــده اســت.

ــرای  ــک ب ــی شهرســتان خــور و بیابان ــان کــرد: دســتگاه قضای ــی بی رجای
ــن  ــه ای ــتغال ب ــت اش ــرای بازگش ــه و ب ــن کارخان ــد از ای ــع تولی ــع موان رف
روســتا اقــدام خواهــد کــرد. دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان 
خــور و بیابانــک نیــز گفــت: ایــن حجــم ســرمایه گــذاری رهــا شــده کــه 
ــرد،  ــرار گی ــق اقتصــادی منطقــه ق می توانســت در خدمــت اشــتغال و رون

ــب دارد. ــای تعج ج

محســن پوربافرانــی افــزود: بــا تمــام تــوان در صــدد رفع مشــکات هســتیم 
و امیدواریــم بــا فراهــم شــدن شــرایط، ایــن کارخانــه فعالیــت مجــدد خــود 
را از ســر گیــرد. کارخانــه بســته بنــدی خرمــای دولنــده روســتای عروســان 
گلســتان خــور و بیابانــک فعالیــت خــود بــا هــدف عرضــه خرمــای 
فــرآوری شــده و بســته بنــدی خشــکبار از ســال ۸۸ آغــاز کــرد و بــه دلیــل 
مشــکات مالــی و بانکــی ســال ۹۵ بــه طــور کامــل تعطیــل شــد. روســتای 
عروســان گلســتان بــا بیــش از ۱۶۵ نفــر جمعیــت در ۴۰ کیلومتــری جنوب 

مرکــز شهرســتان خــور و بیابانــک اســت.
امســال ۶۵۰ تــن خرمــا از ســطح ۲۶۰ هکتــار از نخلســتان های بــارور 
شهرســتان کویــری خــور و بیابانــک در شــرق اســتان اصفهــان برداشــت 
و روانــه بــازار مصــرف شــد. ســطح زیــر کشــت خرمــا در شهرســتان خــور 
ــار  ــارده و ۱۳۰ هکت ــار آن ب ــه ۲۶۰ هکت ــت ک ــار اس ــک ۳۹۰ هکت و بیابان

نهــال اســت.
ایــن شهرســتان بــا ۱۲ هــزار کیلومتــر وســعت و ۲۰ هــزار نفــر جمعیــت، در 

۴۲۰ کیلومتــری شــرق اصفهــان واقــع اســت.

امـام جمعـه شهرسـتان خـور و بیابانـک گفـت: بـا تخریـب دولـت و 
حجـت  نشـویم.  آنهـا  تـاش  از  مانـع  مجـازی  فضـای  در  مسـووالن 
االسـام سـعید جاویـدی در خطبه هـای نمـاز جمعـه خـور و بیابانـک 
بـا انتقـاد از دروغ و شـایعه پراکنـی در فضـای مجـازی افـزود: در مسـیر 
خدمتگـذاری بـه مـردم از هیچ تاشـی دریغ نکـرده ام و ایـن موضوع نیز 
در روحیه مسـووالن شهرسـتان وجود دارد ولی امروز در فضای مجازی 

تخریب هـای بسـیاری وجـود دارد.
وی مطالبـه در فضـای مجـازی را منصفانـه و عادالنـه برشـمرد و گفـت: 
مطالبه گری باید از روی کینه ورزی و قصد تخریب دولت و مسـوولین 
نباشـد. وی ادامـه داد: در فضـای مجـازی شـاهدیم عـده ای بـدون درنظر 
گرفتـن تقـوای الهی بـا رواج تهمت و توهین به عملکـرد دولت انقابی، 
مسـووالن و برخـی نامایمـات دامـن می زننـد کـه ایـن رویکـرد بایـد 

اصاح شـود.
امـام جمعـه شهرسـتان خـور و بیابانـک بـا اشـاره بـه توطئـه دشـمنان در 
فضـای مجـازی گفـت: دشـمنان نظـام و انقـاب اسـامی بـا اسـتفاده از 

فضـای مجـازی می خواهنـد تاش مسـووالن دولـت سـیزدهم را وارونه 
جلـوه دهنـد کـه همراهـی کـردن برخـی از فرصـت طلبـان داخلـی ایـن 

موضـوع را دو چنـدان کـرده اسـت.
حجت االسـام جاویدی خاطرنشـان کرد: دولت سـیزدهم با کوله باری 
از مشـکات و چالش های فراوان در مسـیر برطرف کـردن دغدغه مردم 

و تحقـق اهداف انقاب اسـامی گام بر می دارد.
وی بـا بیـان اینکـه تنهـا گزینـه در برابـر زیـاده خواهـی آمریـکا مقاومت 
و ایسـتادگی اسـت، افـزود: آمریـکا از همـان ابتـدای انقاب مشـکات 
اقتصـادی را بـرای ایـران ایجاد کـرد و ملت ایـران را در حصـر اقتصادی 
قـرار داد ولـی ایـن حصر نه تنهـا به ایران اسـامی ضربه نـزد، بلکه باعث 

بالندگی و پیشـرفت نظام شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: امـروز همـه مـردم و مسـئوالن بایـد بـا حرکـت 
جهـادی و انقابـی در صحنـه حضـور داشـته باشـند، چراکـه هرکجـا 
نیروهـای جهـادی حضور داشـته اند، کارهـای عظیم و ارزشـمندی انجام 

داده انـد.

رییس شورای اسامی شهر آران و بیدگل 
با بیان اینکه مبنای فعالیت این دوره شورا، 
شفافیت است، از خبرنگاران خواست تا با 
انتقادهای سازنده مدیران را در امور شهری 
نخستین  در  بابازاده  عبداهلل  کنند.  تقویت 
نشست گفتمان تعامل و همفکری با اصحاب 
رسانه که با حضور پیشکسوتان عرصه خبر 
»چهارم  داشت  گرامی  ضمن  شد،  برگزار 
شهرستان  مردم  ایثار  و  حماسه  روز  دی« 
تاریخ  بر  زرینی  برگ  که  بیدگل  و  آران 
شهرستان رقم زدند و »۹ دی« روز بصیرت 
و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، اظهار 
قدردان  منطقه  این  مسئوالن  و  مردم  کرد: 
شهدا هستند و با همدلی و وحدت در توسعه 

و آبادانی شهر می کوشند.
اصحاب  با  شورا  نشست های  سلسله  وی 
رسانه را ادامه دار و جامع اعام کرد و افزود: 
این جلسات در جهت ارتقا، توسعه و آبادانی 
امور شهری از تعامل و همفکری های رسانه 

استفاده می کند.
رئیس شورای اسامی شهر آران و بیدگل 
کمک  رسانه ای  نقدهای  اینکه  بیان  با 

ششم  دوره  شورای  گفت:  است،  کننده 
انتقادهای سازنده و اخاق مدارانه همه  از 
اصحاب رسانه استقبال می کند، زیرا مبنای 

فعالیت این دوره، شفاف سازی است.
ارزش  با  بسیار  را  رسانه  اصحاب  قلم  وی 
دانست، و تصریح کرد: از اهالی قلم، رسانه 
تعامل  با  تا  می خواهم  نظران  صاحب  و 
و  مردم  بین  وفاق  و  همدلی  همفکری،  و 
مسئوالن را افزایش دهند، زیرا رسانه حلقه 
وصل این دو عنصر مهم سازنده یک جامعه 

است.
و  فرهنگ  اداره  رئیس  ضابطی،  سعید 
در  نیز  بیدگل  و  آران  اسامی شهر  ارشاد 
خبرنگاری  حرفه  کرد:  اظهار  نشست  این 
شریف ترین شغل و جزو جدا نشدنی جامعه 
است. وی با بیان اینکه مبنای توسعه پایدار 
همگرایی  و  همدلی  شهر،  هر  فرهنگی  و 
مسئوالن و مردم است، افزود: نقش اصلی 

در این زمینه بر عهده خبرنگاران است.
از  تجلیل  با  نشست  این  ایمنا؛  گزارش  به 
پیشکسوتان عرصه خبر شهرستان و پرسش 

و پاسخ اعضا به پایان رسید.

امام جمعه نایین: 

 شهید قاسم سلیمانی
عاشق مردم بود

رییس دادگستری خور و بیابانک: 

عزمی برای بازگشایی واحد بسته بندی خرما روستای عروسان خور وجود ندارد
امام جمعه شهرستان خور و بیابانک: 

امروز در فضای مجازی تخریب های بسیاری وجود دارد

رییس شورای شهر آران و بیدگل:

شفافیت، مبنای کار شورای ششم است



Capital market in a country 
eliminates the enterprises’ 
need for external financing 
that requires forex rate risk; 
and plays an important role 
in risk sharing and the effec-
tiveness of capital allocation 
in various economic sectors, 
and as a result increases eco-
nomic growth and welfare in 
society.
In Iran, where the capital 
market plays a small role in 
the long-term financing of 
enterprises, the government 
can play an important role in 
the development of the capi-
tal market and take initiatives 
to develop this market and 
increase its efficiency.
Two recent measures taken 
by the Iranian government 
indicate that the government 
is determined to support the 
capital market and strengthen 
this market’s role in the na-
tional economy.
The first one was the six 
clauses in the national budget 
bill for the next Iranian cal-
endar year (starts on March 
21) on supporting the capital 
market.
The budget bill, submitted by 
president to the parliament 
on December 12, has paid 
special attention to the capital 
market and bourse compa-
nies.
The measures considered in 
the budget bill and its overall 
positive effects on the capital 
market includes 1- Reform-

ing the price of gas feed, as 
well as electricity, water, oxy-
gen and other utilities for the 
petrochemical units, refin-
eries, steel reduction units, 
and downstream industries 
2-Reducing taxes on produc-
tion units active in the stock 
market 3- Strengthening Cap-
ital Market Development and 
Stabilization Fund 4- Reduc-
ing the government’s revenue 
from selling bonds 5-Elim-
inating subsidized foreign 
currency allocations 6- Elim-
inating pre-ordered pricing.
Reducing the taxes imposed 
on production units will make 
them more profitable and 
therefore their performance 
in the stock market will im-
prove.
Also, the direct taxes collect-
ed from production units is 
expected to be injected into 
Capital Market Development 
and Stabilization Fund in or-
der to be used to improve and 
develop the market.
Based on the next year’s 
budget bill, no subsidized 
foreign currency will be al-
located to special entities to 
import certain goods. Experts 
and analysts believe that this 
decision is going to have a 
very positive impact on the 
stock market since it will 
prevent rent and unrealistic 
pricing.
The draft of the national 
budget bill also indicates that 
the government will be less 

reliant on the stock market to 
compensate deficits and fund 
various development pro-
jects, which is another posi-
tive aspect of the mentioned 
bill since the stock market will 
be less affected by the poli-
tics and will follow a normal 
trend created by supply and 
demand.
The government’s second 
measure, which is also for 
the profitability of production 
activities and bourse indus-
tries, and a promising mar-
ket outlook, was approving a 
10-article package to support 
this market in the meeting of 
the Government’s Economic 
Coordination Headquarters 
on December 19.
The ten strategic decisions 
made in the mentioned head-
quarters are as follows:
1- Next year, the price ceiling 
of petrochemical units’ gas 
feed will be 50,000 rials (17 
cents) per cubic meter, ie the 
export rate. Also, gas fuel for 
steel mills will be 40 percent 
of the price of petrochemical 
feed, previously this refer-
ence was 100 percent, which 
has now reached 40 percent, 
ie each cubic meter will be 
a maximum of 20,000 rials 
(six cents). And, the rate for 
the cement industry’s feed 
is equal to 10 percent of the 
feed rate of the petrochemical 
industry. Of course, all this 
requires the approval of the 
budget bill.

2- The production units’ tax 
will be reduced by five per-
cent next year.
3- The formula for the gov-
ernment’s earning from the 
mines will not change next 
year.
4- Equivalent to the stock 
market transfer tax is allo-
cated to strengthen Capital 
Market Development and Sta-
bilization Fund.
5- In addition to the previous 
securities, 300 trillion rials 
(about $1.034 billion) will be 
allocated for Capital Market 
Development and Stabiliza-
tion Fund, provided that the 
market situation is suitable.
6- 10 percent of the state-
owned shares in the initial 
public offering market will be 
used for the stock marketing 
of the same shares.
7- The issuance of govern-
ment bonds in the market is 
done by observing 50 percent 
of the inflow of resources to 
the capital market. That is, 
government bonds are issued 
in the months when the cash 
flow is higher
8- Central Bank of Iran (CBI) 
is required to announce the 
forex rate of government as-
sets equal to 90 percent of 
the rate of the Nima system 
(Forex Management Integrat-
ed System, locally known as 
NIMA) in the last six months, 
which has been demanded by 
those active in the banking 
and stock exchange sectors.

9- The head of Securities and 
Exchange Organization (SEO) 
is invited to the meetings of 
Economic Headquarters and 
the committee of “V” of par-
agraph 5.
10- CBI sets an interbank 
interest rate of 20 percent to 
intervene in the secondary 
securities market.
As stated by Finance and 
Economic Affairs Minister, 
the serious message of this 
approved package is to har-
monize and coordinate the 
policies of the CBI and Fi-
nance and Economic Affairs 
Ministry.
Speaking in a live TV program 
after the meeting of Economic 
Coordination Headquarters, 
in which the ten mentioned 
directives were approved, 
Khandouzi said, “The 10 
decisions taken tonight at 
Government Economic Head-
quarters, and such a package, 
which indicates the conver-
gence between the CBI, Fi-
nance and Economic Affairs 
Ministry, and Planning and 
Budget Organization (PBO), 
has been unprecedented for 
the capital market partici-
pants.”
As the minister emphasized, 
the government’s objective 
behind this package is the 
profitability of bourse in-
dustries and production, as 
well as creating hope for the 
people and those active in the 
capital market.

Government determined to support capital market

Iran ready to send 
specialized labor 
force to Serbia
The Iranian deputy labor min-
ister for international affairs, 
Hamed Forouzan, in a meeting 
with Serbian Ambassador to 
Iran, Dragan Todorovic, an-
nounced readiness to send 
skilled workforce to Serbia. 
During the meeting on Mon-
day, the two officials discussed 
further cooperation in different 
fields, IRNA reported.
A memorandum of understand-
ing on employment, technolo-
gy, and professions has been 
drafted, and another memoran-
dum on social security is being 
prepared, which we hope will be 
signed soon, Forouzan stated.

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

Grave hunters: cem-
etery tourism in Iran
Having nearly all kinds of his-
torical tombs, museums such 
as tomb towers, and rack-hewn 
tombs, Iran is heaven for cem-
etery enthusiasts and grave 
hunters; individuals who have 
passion for and enjoyment of 
cemeteries, epitaphs, grave-
stone rubbing, photography, art, 
and history of famous deaths.
Tourism is one of the fast-
est-growing phenomena that 
always makes new changes to 
have unforgettable experiences, 
create new travel motivators, 
and reach new markets. Such 
a trend results in new tourist 
spots which were unthinkable 
only a few years ago!
In cemetery tourism, contrary 
to popular belief, it is you who 
will be the protagonist of a hot 
dialogue of past and present 
during visits to centuries-old 
tombs or cemeteries instead of 
listening to a curator of an ex-
hibition!

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

Iran: Zionist Plans in 
Golan ‘Provocative’
Iran on Wednesday strongly 
condemns the occupying re-
gime of Israel’s recent push to 
bring Syria’s Golan Heights to 
the fore of Tel Aviv’s occupation 
schemes.
Foreign Ministry spokesman 
Saeed Khatibzadeh denounced 
the regime’s earlier “cabinet 
meeting” in the Syrian plateau 
that came after the regime an-
nounced a blueprint that fore-
sees construction of some 
7,300 additional settler units on 
the strategic territory. to when 
the U.S. struck the deal in 2015. 
Therefore, she said, Washington 
had to go down a different path 
if it sought to return to the deal.
Iran’s response to these shenan-
igans was a tough, but princi-
pled policy which constituted its 
“active resistance”.

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

Iran Will Not Flinch 
Under Bogus Time-
lines
The Europeans on Tuesday is-
sued a joint statement after new 
talks with Iran in Vienna, insist-
ing that there had been relative 
progress, but also alleging that 
there were only a window of “a 
couple of weeks” not “a couple 
months” left to reach an agree-
ment.
U.S. State Department spokes-
man Ned Price confirmed that 
the talks had made progress, but 
alleged that Iran was dragging 
its feet in addition to accelerating 
its nuclear program.
The comments come from the 
same administration that upon 
assuming power, announced 
that the 2015 deal’s revival 
would take a long time and wast-
ed five months to push its irrele-
vant excessive demands.

Iran’s Taremi Be-
comes Most-Nom-
inated AFC Inter-
national Player of 
Week in 2021
Iranian striker Mehdi Taremi 
has become the most-nomi-
nated AFC International Player 
of the Week this year.
Over the last 12 months, the-
AFC.com has published a total 
of 35 AFC International Player 
of the Week polls, with the top 
10 Asian performers plying 
their trade outside the conti-
nent over the previous seven 
days highlighted, and fans 
from around the world casting 
their weekly votes.
In total, 115 players from 17 
AFC nations were featured at 
least once in the weekly list, 
shining on a light of Asian 
footballers – male and female 
– based everywhere from Eu-
rope’s biggest leagues to com-
petitions in Africa and North 
America.

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

Iran’s exports to 
Russia exceed $1b 
for first time
An Iranian journalist said the 
country’s exports to Russia 
have surpassed $1 billion for 
the first time.
In a post on his Twitter ac-
count, Abdolrahim Ansari said 
that it has become possible 
for Iran and Russia to use 
their domestic rial and ruble 
currencies in bilateral trade 
instead of the US dollar.
“A system has been created, in 
which an Iranian buyer in our 
country can purchase Rus-
sian-made goods in Iranian 
rials and a Russian buyer in 
Russia can buy Iranian goods 
in Russian rubles,” he added.

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

Iran’s nine-month 
port operation up 
15%
The loading and unloading 
operation of goods in Iranian 
ports rose 15.2 percent during 
the nine months to December 
21, compared to the same pe-
riod in the previous year.
As announced in a report by 
Ports and Maritime Organiza-
tion (PMO), loading and un-
loading of goods in the coun-
try’s ports reached 109.09 
million tons in the mentioned 
period, while the figure stood 
at 94.72 million tons in the 
same period last year, IRNA 
reported.
During the said nine months, 
unloading and loading oper-
ations in the container sector 
reached 17.19 million tons, 
for dry bulk the figure stood 
at 35.01 million tons, in liq-
uid bulk the figure was 3.05 
million tons, while for general 
cargo (general and miscel-
laneous goods) it was 15.25 
million tons, and for petro-
leum products, loading and 
unloading volume amounted 
to 38.59 million tons, the PMO 
report said.
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The agreement between Iran, Azer-
baijan and Turkmenistan on a nat-
ural gas swap deal for up to two 
billion cubic meters of Turkmen 
gas has taken effect as of January 
1, 2022, ILNA reported.
As reported, of the total received 
gas from Turkmenistan about 20 to 
30 percent will be the share of Iran 
as swap fee and the rest will be 
delivered to Azerbaijan. Azerbaijan 
will reportedly receive four million 
cubic meters of new energy sup-
plies per day; however, the figure is 
currently less than four million and 
will gradually reach that amount.
The deal, which was backed by the 
presidents of the three Caspian 
countries during the 15th Summit 
of the Economic Cooperation Or-
ganization (ECO) in the Turkmen 
capital city of Ashgabat on Novem-
ber 28, 2021, was signed by the oil 
ministers of the two countries on 
November 30, 2021.
Under the swap deal, Iran will re-
ceive gas from Turkmenistan and 
deliver an equivalent amount mi-

nus the swap fee to Azerbaijan at 
the Astara border. The gas that Iran 
will receive from Turkmenistan un-
der the swap agreement will cater 
to the needs of northern provinces 
of the country.
Iran has major natural gas fields 
in the south but has imported gas 
from Turkmenistan since 1997 for 
distribution in its northern provinc-
es, especially during the winter.
Experts believe that the implemen-
tation of this deal could encourage 
other countries in the region to ink 
similar deals and to use the Islamic 
Republic’s capacities in this regard.
Having the largest high-pressure 
gas pipeline network after Russia, 
Iran can play a key role in transfer-
ring gas from east to west of Iran 
and to the neighboring countries 
such as Azerbaijan.
This deal is also a big step for Iran 
as it would ensure stable gas sup-
ply to the country’s northeastern 
regions which are far away from 
the sources of natural gas in the 
country.

Iran begins swapping Turkmenistan’s 
gas to Azerbaijan

Managing Director of Petrochemical 
Special Economic Zone (PETZONE) 
in southwestern Iran has said this 
zone is pushing to prevent crude oil 
sales to increase added-value of oil 
products, IRNA reported.
Speaking in a ceremony on the oc-
casion of the National Petrochemical 
Industry Day on Thursday, Omid 
Shahidi-Nia said: “Reducing crude 
oil sales is one of the country’s se-
rious policies, and the organization 
(PETZONE) is taking the necessary 
measures to participate in creating a 
value-added chain in the country’s oil 
sector.”
Creating added value in hydrocar-
bon resources and reducing crude 
sales is a serious concern, and with 
the flourishing of the petrochemical 
industry this goal is getting closer to 
being realized, Shahidi-Nia added.
He put the feedstock consumed by 
the petrochemical industry at about 
1.2 million barrels of crude oil equiv-
alent, saying that the figure is pro-
jected to reach approximately two 
million by the Iranian calendar year 
1404 (begins in March 2025).
The official further stated that one of 
the ways for the development of the 
petrochemical industry is financing 
projects through cooperation and 

interaction with banks, saying: “In 
this regard, Tejarat Bank has had 
significant cooperation with the Pet-
rochemical Special Economic Zone 
Organization.”
Expanding over 2,850 hectares of 
land, Petrochemical Special Eco-
nomic Zone is located on the north-
ern coast of the Persian Gulf in the 
city of Mahshahr, Imam Khomeini 
Port, southwest of Iran.
Due to its natural and geographical 
location, as well as the legal facilities 
that it offers, this Zone has been cre-
ated to further develop the industry 
and trade of petrochemicals. By at-
tracting new technologies and gener-
ating employment opportunities, the 
Zone also provides economic and 
social benefits.
From the geographical point of 
view, the Zone has access to the 
international waters through Imam 
Khomeini Port and Khor Mosa Bay. 
It’s also connected to Turkey and 
Central Asian countries via the na-
tional railway network.
This region, which is a part of Khuz-
estan province, plays a strategic role 
in Iran’s oil and gas industry. Access 
to oil and gas resources further facili-
tates the supply of raw materials and 
feed to industrial units in the Zone.

PETZONE eyes boosting added-value 
in petchem industry



 Central Bank of Iran (CBI) and Indus-
try, Mining and Trade Ministry have 
signed a memorandum of understand-
ing (MOU) with seven acting banks to 
collaborate on implementing a supply 
chain financing plan to provide facil-
ities to production units across the 
country, IRIB reported.
The MOU was signed on Saturday, in 
a ceremony attended by CBI Governor 
Ali Saleh-Abadi, Industry, Mining and 
Trade Minister Reza Fatemi Amin, and 
Finance and Economic Affairs Minister 
Ehsan Khandouzi.
Under the framework of the mentioned 
MOU, CBI and the Industry Ministry 
will cooperate with the acting banks 
to provide facilities to production units 
in various sectors including metals, 
construction, automobiles, home ap-
pliances, machinery, foodstuff, as well 
as chemical and petrochemical indus-
tries.
Unlike traditional methods of providing 
direct facilities by financial institutions, 
supply chain financing is a form of fi-
nancial transaction wherein a third par-
ty facilitates an exchange by financing 
the supplier on the customer’s behalf.
Also, it refers to the techniques and 
practices used by banks and other fi-

nancial institutions to manage the cap-
ital invested into the supply chain and 
reduce the risk for the parties involved
In this method, the production units 
can also receive other credit instru-
ments such as bonds and negotiable 
instruments instead of cash facilities, 
which in addition to reducing the need 
for liquidity, bank resources are also 
directed to productive activities.
Based on the MOU, the plan is going 
to be implemented in a pilot phase and 
then will become fully operational after 
being finalized.
Speaking in the signing ceremony, 
Saleh-Abadi said the implementation 
of this plan will reduce the non-current 
receivables of banks and it will also 
make it easier to manage liquidity and 
monitor the appropriate allocation of 
banking resources.
Fatemi-Amin for his part said at the 
ceremony that with the supply chain fi-
nancing, banks will pay facilities based 
on electronic invoices under the frame-
work of the country’s comprehensive 
trade system.
“This makes receiving facilities trans-
parent and companies cannot get mul-
tiple loans for one purpose,” he added.
The official noted that this method is a 

very effective work in a financing pro-
cess that increases access to financial 
resources and prevents the diversion 
of resources, in other words, by im-
plementing this plan, manufacturing 
companies and banks will both benefit.
Further in the ceremony, Finance 
Minister Ehsan Khandouzi underlined 
some of his ministry’s programs for 
developing the country’s productive 
sectors, saying: “Our main goal is to 
be able to shorten all the avenues that 
lead the financing of production sec-
tors to support manufacturing and ex-
porting enterprises so that traders and 
producers are less concerned about 
financing.”
Measures such as the supply chain 
financing scheme not only help and 
facilitate the financing process but also 
make the relationship between pro-
ducers and the banking network more 
regular, he said.
According to Khandouzi, completing 
the financing chain, expanding the 
scope of the chain activities in in-
dustrial sectors, and completing the 
supporting banking network are three 
steps that should be monitored and 
followed in the pilot phase of the pro-
ject and fully deployed next year.

Martin Seligman, the father of positive 
psychology, theorizes that 60 percent 
of happiness is determined by our 
genetics and environment and the re-
maining 40 percent is how we choose 
to respond.
In his TED talk, he summarized fulfill-
ment and happiness as “consisting of 
knowing what your highest strengths 
are and using them to belong to, and 
in the service of, something larger 
than you are.”
There are dozens of researchers like 
Seligman who have studied the art 
and science of happiness. I’ve dived 
into the most interesting habits of the 
happiest people in the world and de-
cided to share them with you here.
1. They enjoy the moment
It turns out that taking the time to 
“smell the roses” truly does enhance 

happiness in life. When you enjoy the 
small moments- good or bad- you’re 
more aware of what’s happening 
around you.
The happiest people focus on what 
they can control and it’s possible to 
choose happiness in the moment, no 
matter the struggles you may be going 
through.
2. They have a growth mindset
In the book Mindset, Carol Dweck ex-
plains that the most successful and 
happy people have what she calls 
a “growth mindset” compared to a 
“fixed mindset.” A fixed mindset seeks 
success as affirmation of intelligence 
or worth; a growth mindset thrives on 
challenge and sees failure not as ev-
idence of unintelligence or unworthi-
ness but as a catalyst for growth and 
stretching beyond existing abilities. 

After twenty years of research, Dweck 
concluded that those with a growth 
mindset had happier relationships, 
achieved more success in the class-
room, and were much more persistent 
through challenges.
3. They surround themselves with 
other happy people
As Jim Rohn once said, “You are the 
average of the five people around 
you.”
Who we surround ourselves with has 
a huge impact on how we think, feel, 
and what direction we head in life. It 
may sound harsh, but cutting out the 
negative people in your life is neces-
sary if you want to be happier.
You won’t have to confront them per-
sonally about this; it could just mean 
spending less time with them grad-
ually so you can focus on improving 

yourself.
4. They have a dream
Without a future to look towards, the 
past is the only thing we can look back 
on. 
Whether your dream is to travel the 
world, start your own business, or 
learn a new language, having a dream 
is one of the most important things in 
remaining optimistic when things get 
tough.
This concept of having a purpose is 
especially prevalent in Eastern Asia. 
In Japan, there’s an actual term called 
‘ikigai’, which is translated as “the 
reason you wake up in the morning.” 
When some of the happiest and long-
est-living people were studied, they all 
had such a reason.
5. They can wait
The bigger the dream you have, the 
more patience you have to practice.
Happy people are willing to wait for 
the rewards and focus on the jour-
ney, how far they’ve come, and what’s 
ahead for them.
They understand that the best things 
in life come to those who are patient 
and can stick it out for the long run, 
whether that’s a job promotion, rela-
tionship, or a new skill they’re learn-
ing.
6. They schedule “me” time into their 
day
Saying “yes” to everything puts you 
on the fast track to being miserable. 
Giving is important, but if that means 
taking up “your” time to relax, wind 
down, and learn new things, then 
you’ll have nothing to give over time.
You can’t always be agreeable; that’s 
how people take advantage of you. 
You have to set clear boundaries.
7. They spend money on experiences- 
not material things

That car that you just bought dimin-
ished in value the moment you drove 
it off the lot, but experiences are mem-
ories that will stay with you for the rest 
of your life.
The happiest people would rather go 
on a backpacking trip around Asia in-
stead of buying a flat-screen TV that 
they’ll seldom use. According to Marc 
and Angel:
“Experiential purchases tend to make 
us happier for two key reasons: 1. 
Great experiences improve over time 
when we reminisce about them.  2. 
Experiences are often social events 
that get us out of our house and in-
teracting with people we care about.”
8. They give more than they take
Since happy people live in a world of 
abundance where there’s always more 
opportunities to be had, more money 
to be made, and more love to share, 
they’re always giving when they can. 
From raising money for a charity they 
care about, offering a dollar to a tal-
ented artist playing in the subway, to 
giving their precious time to mentor a 
mentee, they’re always giving.
As ironic as it may sound, happy peo-
ple understand that this will actually 
make them happier in the end.
9. They embrace discomfort
According to psychologist Peter 
Kramer, resilience is the opposite of 
depression. Happy people know how 
to bounce back from failure. Resil-
ience is a padding for the inevitable 
hardship human beings are bound to 
face. As the Japanese proverb goes, 
“Fall seven times and stand up eight.”
Struggle is the evidence of progress, 
and happy people live by this. Why? 
The rewards of becoming great at a 
skill far outweigh the pain they have to 
endure in the process.

Abbas meeting 
with Gantz stab in 
back of West Bank 
intifada: Hamas
The Hamas resistance move-
ment condemned a meeting 
between Palestinian President 
Mahmoud Abbas and Israel’s 
military chief Benny Gantz as 
“a dagger in the back of the 
intifada (uprising)” in the West 
Bank, saying it weakens op-
position to the normalization 
of ties with the occupying re-
gime.
Gantz hosted Abbas at his 
home in Rosh Ha’Ayin on 
Tuesday night. It was the sec-
ond meeting between the two, 
who first met in Ramallah back 
in August.
--------------------------------------------------

Iran says ready to 
dispatch skilled 
workforce to Ser-
bia
The Ministry of Cooperatives, 
Labour and Social Welfare de-
clared Iran’s readiness to dis-
patch Iranian skilled workforce 
to Serbia.
Director General of the Minis-
try of Welfare and Social Se-
curity for International Affairs 
Hamed Forouzan made the re-
mark in a meeting with Serbi-
an Ambassador to Tehran Dra-
gan Todorovi on Wednesday.
--------------------------------------------------

Daryan Village: 
Collection of nat-
ural and cultural 
charms
The beautiful Daryan Village 
(also spelled as Darian) in 
western Iranian province of 
Kermanshah greets you with 
a collection of natural and cul-
tural charms.
As one of the oldest and most 
attractive villages in the an-
cient Hawraman (a mountain-
ous region in western Iran), 
Daryan has always left its vis-
itors with a bag of unforgetta-
ble memories in a pleasant na-
ture, iranontour.com reported.
The abundance of springs 
in the village has given it the 
name of the 1,000-Spring 
Village. The waterfalls of the 
village make it an attractive 
tourist magnet.
--------------------------------------------------

Photo exhibition 
explores General 
Soleimani’s na-
tional popularity 
 An exhibition opened on Mon-
day in Tehran showcasing a 
collection of photos reflecting 
on aspects of General Qassem 
Soleimani’s national populari-
ty. Entitled “Sarve Ravan”, the 
exhibition has been organized 
at the Art Bureau of the Is-
lamic Ideology Dissemination 
Organization to commemorate 
the martyrdom anniversary of 
Soleimani who was killed in 
a U.S. air raid in Baghdad on 
January 3, 2020.
Based on a call for photos 
published by the Iranian Pho-
tographers Center (IPC) of the 
Art Bureau, the exhibit was 
scheduled to be organized in 
the first martyrdom anniver-
sary of Soleimani, however, 
it was canceled due to the 
pandemic, IPC director Ehsan 
Baqeri said in a press release 
published on Tuesday.

The 9 Proven Habits of the Happiest People In The World

TEDPIX drops 18,000 points on Saturday
 TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
18,417 points to 1,378 million on Sat-
urday.
As reported, over 5.907 billion secu-
rities worth 32.844 trillion rials (about 
$113.25 million) were traded at the 
TSE. The first market’s index lost 
16,771 points, and the second mar-
ket’s index fell 26,883 points.

TEDPIX rose 38,000 points (2.7 per-
cent) to 1.397 million in the past Ira-
nian calendar week (ended on Friday).
During the past week, the indices of 
Mobarakeh Steel Company, Bandar 
Abbas Oil Refining Company, Saipa 
Company, Social Security Investment 
Company, National Copper Company, 
and Barekat Pharmaceutical Group 
were the most widely followed ones.
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 Iran’s gross domestic product (GDP) 
excluding oil grew 3.3 percent in the 
second quarter of the current Iranian 
calendar year (June 22 – September 
22, 2021) compared to the same peri-
od last year, according to the Statisti-
cal Center of Iran (SCI).
The figure including oil increased 4.2 
percent, IRNA reported.
The non-oil GDP reached 16.23 quad-
rillion rials (about $54.6 billion) in the 
mentioned period.
The SCI put the average inflation rate 
in the twelve-month period ended on 
September 22, 2021, at 45.8 percent, 
while the unemployment rate was 9.5 
percent.
Back in October 2021, International 
Monetary Fund (IMF), in its latest 
World Economic Outlook report ti-
tled “Recovery During a Pandemic”, 
had predicted 2.5-percent real GDP 
growth for Iran in 2021, with no 
change from the fund’s previous re-
port.
The entity had modified its forecasts 
of the global economic growth from 
six percent in its previous report to 5.9 
percent; the fund expects the global 
economy to shrink even more in 2022 
to settle at 4.9 percent in 2022.
Central Bank of Iran (CBI), in its latest 
report published in September, had 
put the country’s GDP growth in the 
first three months of the current Irani-

an calendar year (March 21–June 21) 
at 6.2 percent.
According to the mentioned data, the 
figure was 4.7 percent with oil exclud-
ed.
Based on the mentioned data, the 
country’s GDP stood at 3.477 quad-
rillion rials (about $11.7 billion) with 
oil, while the figure excluding oil was 
3.148 quadrillion rials (about $10.5 
billion).
During the said period, with the ex-
ception of the agricultural sector 
which experienced negative growth 
of 0.9 percent due to the drought 
and reduced crop production, other 
economic sectors, including oil, in-
dustries, and mining and services re-
spectively grew by 23.3, 2.1, and 7.0 
percent, respectively.
According to SCI, Iran’s gross domes-
tic product excluding oil grew 3.3 per-
cent in the fourth quarter of the previ-
ous Iranian calendar year (December 
21, 2020-March 20, 2021) compared 
to the same period in the preceding 
year, while the figure including oil 
grew 6.8 percent.
As reported, the country’s non-oil 
GDP reached 1.57 quadrillion rials 
(about $37.5 billion) in the mentioned 
three months.
The SCI data indicated that the coun-
try’s inflation rate was 36.4 percent in 
the mentioned time span.

Q2 non-oil GDP growth stands at 3.3%: SCI
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بیستمین نمایشگاه جامع کشاورزی 
اصفهان در حالی آغاز شــد که همه 
کارشناسان و مسئوالن حاضر در آن 
بر همگرایی قوای ســه گانه برای رفع 
مشکالت کشــاورزان و فعاالن حوزه 

کشاورزی تاکید کردند.
این نمایشگاه که به عنوان بزرگترین 
نمایشگاه تخصصی حوزه کشاورزی در 
منطقه مرکز و جنوب کشور شناخته 
می شود، طی روزهای نهم تا دوازدهم 
دی ماه برپا خواهــد بود و عالقمندان 
می توانند از ساعت 10 تا 18 به بازدید 

از آن بپردازند.
مدیرعامــل و عضو هیئــت مدیره 
نمایشگاه بین المللی اصفهان در آیین 
گشایش این نمایشگاه با اشاره به اینکه 
نمایشگاه کشاورزی اصفهان نسبت به 
سال های گذشته پیشرفت چشمگیری 
داشته است، گفت: این نمایشگاه در 
حالی برگزار می شــود ه از نظر ابعاد، 
حجم و کیفیــت برگــزاری، یکی از 
بزرگترین رویدادهای نمایشگاهی در 

حوزه کشاورزی است.
علیرضا مرتضوی با اشــاره به حضور 
نماینــدگان 13 اســتان کشــور در 
نمایشگاه کشــاورزی اصفهان افزود: 
شرکت های فعال در حوزه های آبیاری، 
لوله و اتصاالت، بذر، کود، ماشین آالت 
و مکانیزاســیون در این نمایشــگاه 
حضور خواهند داشت و اهداف بزرگی 

را پیگیری خواهند کرد.
وی با اشاره به اهداف برپایی نمایشگاه 

گفت: یکی از مهمترین اهداف برگزاری 
نمایشگاه کشاورزی اصفهان، آشنایی 
تولیدکننــدگان داخلــی بــا توزیع   
کنندگان و صادرکنندگان اســت؛ بر 
همین اساس، امیدواریم زمینه صادرات 
محصوالت مرتبط با حوزه کشاورزی 
فراهم آید و فعاالن این حوزه بیش از 

پیش بازار خود را توسعه دهند.
رئیس مرکز توســعه مکانیزاسیون 
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز 
در این مراسم با تاکید بر اینکه باید به 
دنبال دانشی باشیم تا عموم کشاورزان 
را به ســوی افزایش بهره وری هدایت 
کند، گفت: کشور ما یک سوم میانگین 
دنیا بارش و ســه برابر میانگین دنیا، 
تبخیر آب دارد و باعث ایجاد سختی 
برای حوزه کشاورزی ما می شود؛ این 
موارد و مشکالت دیگر باید با توسعه 
تکنولوژی از میان برداشــته شــود و 

مصرف آب در کشاورزی کاهش یابد.
کامبیز عباســی با بیان اینکه روش و 
الگوهای گســترده ای برای کاهش 
مصــرف آب در کشــاورزی تدوین 
کرده ایم، ادامه داد: یکی از اصلی ترین 
اولویت های ما در بخش کشــاورزی 
این است که به سمت آبیاری قطره ای 
نواری پیش برویم؛ برای این موضوع نیز 
یارانه اختصاص داده ایم، از کشاورزان 
حمایت می کنیم و امیدواریم به نتایج 

بسیار خوبی دست پیدا کنیم.
به گفته وی، از ابتدای ســال جاری 
تاکنون چهــار هزار میلیــارد تومان 

تسهیالت برای توسعه مکانیزاسیون 
حوزه کشاورزی اختصاص یافته است 
تا بهره وری تولید محصوالت کشاورزی 

افزایش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان نیز با اشاره به اینکه نمایشگاه 
مکان مناسبی برای تبادل اطالعات و 
انتقال تجربیات به شمار می رود، گفت: 
نمایشگاه کشاورزی اصفهان افق دید 
وسیعی را در مقابل سرمایه گذاران قرار 
می دهد تا بتوانند با اختیار بیشتری 
سرمایه گذاری کنند.مهرداد مرادمند 
با اشــاره به اینکه تالش های بسیاری 
صورت گرفته تا نمایشگاه کشاورزی 
اصفهان بــا بهترین کیفیــت برگزار 
شــود، افزود: برنامه های گسترده ای 
به عنوان برنامه های جنبی نمایشگاه 

کشاورزی پیش بینی شده اند تا بتوانند 
نیازهای اطالعاتــی و تجربی فعاالن 
این حــوزه را برطرف کننــد. رئیس 
سازمان نظام مهندســی کشاورزی 
و منابع طبیعی اســتان اصفهان نیز 
در آیین افتتاح این نمایشــگاه گفت: 
همه دستگاه های فعال در کشور باید 
دست در دست هم بدهند تا مشکالت 
فعاالن حوزه کشاورزی مرتفع شود. 
مهدی تقی پور با درخواســت از قوه 
مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه برای 
رسیدگی به موضوعات مرتبط با بخش 
کشــاورزی تاکید کرد: از قوه مقننه 
درخواست می کنم از تصویب قوانین 
جدید در بخش کشاورزی خودداری 
کنند تا به سمت و سوی اصالح قوانین 
گذشــته و نظارت بر حســن اجرای 

قوانین حرکت کنیم؛ همچنین از قوه 
مجریه درخواست می کنم نسبت به 
اجرای کامل قوانین بخش کشاورزی 
اهتمام ویژه داشته باشند؛ در کنار این 
موضوع، از قــوه قضاییه نیز خواهش 
می کنم در خصــوص ضوابط فنی و 
مهندســی در بخش کشاورزی دقت 
نظر کافی را داشته باشند. وی با تاکید 
بر اینکه بخش کشــاورزی چه از نظر 
نیروی انســانی و چه از نظر درآمدی 
با مشــکالت زیادی روبرو است و باید 
همه در کنار هم این مشکالت را مرتفع 
کنیم، یادآور شد: امیدواریم نمایشگاه 
کشاورزی اصفهان فرصتی برای عرضه 
دانش باشــد تا هم بهره برداران و هم 
بازدیدکنندگان بــه نتایج مورد نظر 

دست پیدا کنند.
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مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با حضور در اتاق اصناف با 
رئیس، هیات مدیره و رؤســای اتحادیه های صنفی شهر اصفهان 

دیدار وگفتگو کرد.
 دراین دیدار مدیرکل امورمالیاتی اســتان اصفهان ضمن عرض 
تسلیت ایام شــهادت حضرت زهرا )س( وگرامیداشت 9 دی روز 
بصیرت وتجدید میثــاق ملت با والیت با اشــاره به ارتباط خوب 
واثرگذار اداره کل امورمالیاتی اســتان با اصناف وهمچنین تاکید 

بر تعامل و همراهی اثربخش بین اداره کل امور مالیاتی اســتان و 
اتحادیه ها و اصناف بیان نمودند: تمام توان و قدرت خود را در جهت 
خدمت به مردم به کار خواهم گرفت و از تمام ظرفیت این اداره کل 
برای تعامل سازنده با مردم، اتحادیه ها، اصناف و حل مشکالت آنها 

استفاده می کنیم.
عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با اشاره به 
اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از سیزدهم دی 

ماه سال جاری اظهار داشت: با اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر 
ارزش افزوده، مودیان و فعاالن اقتصادی وظایف جدیدی خواهند 
داشت که بایستی خود را با تکالیف و وظایف جدید تطبیق دهند. 
وی ادامه داد: اداره کل امور مالیاتی اســتان اصفهان جهت اطالع 
رســانی قوانین و آموزش مباحث جدید مالیاتــی آمادگی کامل 
خود را اعالم می دارد ودرراستای بررسی مشکالت مالیات اصناف 

هماهنگی الزم معمول می گردد.

مدیرکل امور مالیاتی استان دراتاق اصناف 

حضوریافت:

تاکید بر همراهی اقتصاد 
دولتی و خصوصی

عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس 
شــورای اســالمی گفــت: 
کشورمان در رقابت خارجی 
و داخلی با ۲ موضوع تحریم 
و خود تحریمی مواجه است 
که خود تحریمی بیشــترین 
آسیب را به کشور وارد کرده 
اســت. فداحســین مالکی 
به مناســبت گرامیداشــت 
دوازدهمین سالگرد حماسه 
9 دی در جمــع مردم بادرود 
نطنز بــا بیان اینکــه انتظار 
می رود در دولت ســیزدهم 
مشــکل های کشــور به طور 
اساســی حل شــود، افزود: 
کشــورمان 1۶ استان مرزی 
با سکونت 10 تا 1۵ میلیون 
جمعیت کشور دارد و فقط سه 
کشور روســیه، چین و ایران 
دارای چنین شرایطی هستند 
اما ســئوال اینجاست که این 
کشــورها از این موقعیت به 
کجا رســیدند و مــا به کجا 

رسیده ایم؟
وی تصریح کرد: باید اقتصاد 
کشور پویا شود و همه چیز را 
به تحریم گره نزنیم؛ هرچند 
تحریم ضربه هــای بزرگی به 
اقتصاد کشور زده، اما مساله 
خود تحریمی بیشترین ضرر 
و زیان را به مــردم وارد کرده 

است.
عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه موضع ایران در مذاکره 
و برجام مشخص است، اظهار 
داشــت: در دولــت روحانی 
بزرگ ترین اشــکال این بود 
که برجام را اولویت نخســت 
می دانست اما نخستین مساله 
برای ایران حل مسائل داخلی 
کشور اســت و به دنبال این 
هســتیم که باید از مذاکره ها 
نتیجــه بگیریــم، چــرا که 

دستمان پر است.
به گفتــه وی، کشــورهای 
اروپایی و آمریــکا با در پیش 
گرفتــن روش گذشــته، به 
دنبــال فرسایشــی کــردن 
مذاکره ها هســتند که برای 

ایران قابل قبول نیست.
نماینــده مردم زاهــدان در 
مجلس شــورای اســالمی 
گفت: با توجه به شــناختی 
که از روحیات رییس جمهور 
دارم، به دنبال حل مشکل ها 
و مسائل داخلی است و بر این 
پایه، مشکل گرانی و تورم باید 

زودتر حل شود.
وی افزود: جریــان 9 دی به 
عنوان حماسه ای ماندگار در 
تاریخ کشــور به ثبت رسید و 
عالوه بر از بیــن بردن فتنه و 
اتصال ملت و رهبری نشــان 
داد کــه ملت به دنبــال این 
است که مشکالت خویش را 

خودش حل کند.
مالکی اظهارامیدواری کرد که 
با توجه به همدلی و همراهی 
مجلس، دولت و دستگاه قضا 
با اتحاد بتوان از پس مشکل ها 
برآمد و موانع و گره ها از سر راه 

برداشته شود.
شــهربادرود مرکــز بخش 
امامزاده از توابع شهرســتان 
نطنز با جمعیت افزون بر 1۵ 
هزار نفر در 13۵ کیلومتری 

شمال اصفهان قرار دارد.
9 دی ماه اعتراض ملت ایران 
به فتنه گری دشمنان انقالب 
و کشور و در تقویم جمهوری 
اسالمی روز بصیرت و میثاق 
امت بــا والیت نامیده شــده 

است.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس:

خودتحریمی بیشترین 
آسیب را به کشور وارد 

کرده است

یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی سال های 90 تا 
1۴00، گفت: در دهه اخیر رشد اقتصادی صفر بوده و به این معناست که 
حتی نتواسته ایم میزان مصرفی خود را با افزایش تولید جایگزین کنیم.

حسین عبده تبریزی، در همایش بیمه عمر که در دانشگاه اصفهان برگزار 
شد، اظهار کرد: وضعیت جاری اقتصادی ایران در سال های اخیر، شرایط 
دشواری است که شاهد رشد اقتصادی صفر بوده ایم. یعنی نتوانسته ایم حتی 
چیزی که مصرف کرده ایم را با تولید بیشتر جایگزین کنیم. وضعیت یک 
خانوار در سال 90 و 1۴00 ثابت بوده و توانایی هیچ پیشرفتی نداشته است. 
وی افزود: تنها راه حل این موضوع کنترل نقدینگی است که با آن چرخه 

تولید و اشتغال را راه بیندازیم.

  تورم و تحریم دو مشکل اساسی کشور
به گزارش ایسنا، این استاد دانشگاه دو مشکل اساسی کشور را نقدینگی و 
فراوانی پول و همچنین تورم و تحریم دانست و تصریح کرد: در سال جاری 
اقداماتی همچون حذف ارز ۴۲00 تومانی در خصوص کاهش تورم در حال 
انجام است که نرخی از تورم انتزاعی را به کشور تحمیل می کند، اما به عقیده 
برخی کارشناسان وجود این تفاوت های قیمتی تاثیری در قیمت پرداختی 
مصرف کننده نداشته است.عبده تبریزی اضافه کرد: از سوی دیگر وام های 
زیادی در این حوزه در بانک ها ثبت شده است که به معنی رخ دادن خلق 
پول است. در این شرایط اگر علی رغم خلق پول، تعداد کاالها زیاد نشود، 

تحریم ها و عدم توزیع برابر کاال را به همراه دارد.
وی تاکید کرد: اگر دولت بخش قابل مالحظه ای از منابع پولی را در خدمت 

بگیرد، بخش خصوصی به تنگنا می افتد.

  رشد حقوق ۱0 درصدی یعنی، تورم رسمی ۴0 درصد
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: اگر رشد حقوق به طور متوسط 10 درصد 
باشد، تورم رسمی ۴0 درصد است. بنابراین این سقف 10 درصدی فشار 
زیادی بر مردم وارد خواهد کرد، اما شرایط دولت نیز سخت است و باید کمک 
به رفع تحریم کند تا مردم از محل اشتغال مسائل را رفع کنند. این مسیر در 
حرف ساده، اما در عمل بسیار سخت است. عبده تبریزی ادامه داد: همین 
امر، رفتار محتاطانه در حوزه های مختلف را باال می برد. به عنوان مثال رفتار 
بازار سهام را می بینیم که با دید محتاطانه به آرامی پیش می رود. یکی دیگر 

از این حوزه ها، تأمین آتیه است.

  هزینه های هر ۳.6 نفر را یک نفر تأمین می کند
وی با اشاره به معضالت حوزه تأمین آتیه، گفت: یکی از مشکالت موجود، 
باال رفتن متوسط سنی و رسیدن به ۷۴ سال است که افزایش هزینه های 
بهداشت و درمان را به دنبال دارد. پس در چنین جامعه ای تأمین آتیه مسئله 

مهمی تلقی می شود.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: از سوی دیگر بار تکفل و حمل هزینه ها 
در ایران باال رفته و به 3.۶ رسیده است. یعنی هزینه های هر 3.۶ نفر را یک 
نفر تأمین می کند که نشانگر مشارکت پایین در اقتصاد است. در حالی که 
این رقم در مقیاس جهانی با احتســاب آفریقا، ۲.۶ است. عبده تبریزی 
پیش بینی کرد: این میزان به صندوق های بازنشستگی آمده اند که پیش 
بینی می شود حتی بهترین صندوق ها نیز احتیاج به کمک های دولت تا 

۵0 درصد خواهند داشت.
وی تصریح کرد: در حوزه درمان جامعه به درمان تکمیلی روی آورده اند و 
آمار آن روز به روز باال می رود، زیرا درمان های دولتی پاسخگو نبوده و قاعدتاً 
باید بین و درمان ها مراجعه کرد. مشابه آن حوزه تأمین آتیه است. حال چرا 
در مورد تأمین آتیه به این فکر نمی افتیم تا آن را با تأمین آتیه تکمیلی آن 

را کامل کنیم؟
این اقتصاددان ایرانی پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط موجود، نظام تأمین 
آتیه را یک نظام چند الیه ای کنیم. یعنی یک الیه را حداقل دولت بپذیرد و 

مابقی را به چارچوب بخش خصوصی و بازار منتقل کنیم.

  باید اقدامی برای تکمیل تأمین آتیه انجام شود
عبده تبریزی ادامه داد: حتی اگر بپذیریــم 30 درصد از بودجه دولت هم 
به تأمین آتیه بازنشستگی اختصاص داده شود، باید اقدامی برای تکمیل 

تأمین آتیه انجام شود.
وی تاکید کرد: اگر دولت بتواند با معیارهای امــروز تا 10 میلیون تومان 
پوشش دهد، مازاد بر آن را باید از بازارهای مالی در سه حوزه صندوق های 
بازنشستگی تکمیلی، صندوق های بازنشستگی شخصی و بیمه های عمر 

پس اندازی تأمین کنیم.
این استاد دانشگاه درباره صندوق های بازنشستگی غیردولتی نیز، توضیح 
داد: تعدادی صندوق در بورس ایجاد می شوند که دارایی بازنشستگان را 

نگهداری، خرید و فروش کنند.
عبده تبریزی همچنیــن درخصوص بیمه های عمر پس انــدازی افزود: 
بیمه های عمر و پس اندازی نقش اساســی در الیه دوم تأمین اجتماعی 

هستند و این حداقل کاری است که بیمه های عمر انجام می دهد.
این تحلیلگراقتصادی در پایان تصریح کرد: اگر بتوان در کشــور تورم را 
کنترل و به زیر 10 برسانیم، در آن زمان می توان پیش بینی بیمه برای ۲0 
سال آینده کرد، اما با وجود این رقم تورم تعریف بیمه های باالی ۷ سال کار 

اشتباهی است.

  نداشتن محصول مناسب دلیل عدم رشد بیمه تکمیلی عمر
عبده تبریزی، نداشتن محصول مناسب را دلیل عدم رشد بیمه تکمیلی عمر 
را در برابر بیمه تکمیلی درمان دانست و تاکید کرد: وقتی نمی شود وام های 
باالی ۵ سال صادر کرد، پس نباید بیمه های ۲0 و چندساله ارائه شود و باید 
به مقیاس پنج ساله برسند. به عقیده من به سبب نداشتن محصول درست 
نتوانستیم بیمه تکمیلی عمر را به میزان رشد بیمه تکمیلی درمان برسانیم.

گزارش

یک تحلیل گر اقتصادی مطرح کرد؛

۱0 سال اخیر، رشد اقتصادی 
نداشته ایم

اقتصاد استان

بیستمین نمایشگاه جامع کشاورزی اصفهان آغاز به کار کرد:

همگرایی برای رفع مشکالت کشاورزان

مدیر طرح بازیابی گاز ال پی جی )گاز مایع( شرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: بازیابی هیدروژن و ال پی جی از گاز حاصل از فرایند 
بنزین سازی در پاالیشــگاه اصفهان با رویکرد زیست محیطی و 

صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی اجرا می شود.
امید آقابابایی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: جریان گازی 
که از واحد بنزین سازی پاالیشگاه اصفهان به دست می آید ترکیبی 
از گازهای ال پی جی و هیدروژن است که جداسازی و استفاده از هر 
یک از آنها به صورت جداگانه با سودآوری، صرفه جویی در مصرف 

گاز طبیعی و رویکرد زیست محیطی همراه خواهد بود.
طرح بنزین سازی سال 9۴ در پاالیشگاه اصفهان بهره برداری شد 
و روزانه 1۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ در این واحد صنعتی تولید 
می شود. وی با بیان اینکه نصب تجهیزات مربوط به طرح جداسازی 
و بازیابی گازهای هیدروژن و آل پــی جی از گاز حاصل از فرایند 
بنزین سازی در پاالیشگاه اصفهان در حال اجراست، اظهار داشت: 
گاز هیدروژن بطور خالص در فرایند گوگردُزدایی از جریان های 
نفتی در پاالیشگاه کاربرد دارد و گاز مایع )آل پی جی( نیز قابل 
عرضه و فروش به مصرف کنندگان بخش های خانگی و صنعتی 
است. وی با تاکید بر اینکه کاربرد اصلی هیدروژن در پاالیشگاه برای 
گوگردزدایی است، توضیح داد: زمانی که نفت خام به فراورده های 
مختلف تبدیل می شود داخل آنها گوگرد است که باید جداسازی 
شود به همین دلیل کار گوگردُزدایی در بستر کاتالیست و در دما و 

فشار باال با استفاده از گاز هیدورژن انجام می شود و پس از حذف 
گوگرد محصوالتی مانند بنزین و گازوییل وارد چرخه ســوخت 

خواهد شد.
گوگرد در ترکیبات سوختی به تشــکیل گاز سمی دی اکسید 
گوگرد و آالینده های هوا منجر می شود بنابراین حذف این عنصر از 

فراورده های تولیدی از نفت ضروری است.
این کارشناس با اشاره به اینکه در زمان حاضر گاز حاصل از فرایند 
تولید بنزین در پاالیشگاه اصفهان در چرخه سوخت این مجموعه 
صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: این گاز مضر 
نیست اما برای جلوگیری از اتالف منابع بهتر است که جداسازی 
شود. آقابابایی با بیان اینکه در زمان حاضر برای تولید هیدروژن 
از گاز طبیعی استفاده می کنیم، افزود: تولید هیدروژن از طریق 
بازیابی از گاز حاصل از فرایند بنزین ســازی باعث می شود تا گاز 
طبیعی کمتری مصرف شود. وی با اشاره به اینکه فناوری جداسازی 
گازهای هیدروژن و آل پی جی توسط شرکت ها و فناوران داخلی در 
پاالیشگاه اصفهان پیاده سازی می شود، اظهار داشت: این فناوری 

پیش از این در کشور پیاده سازی شده و دانش فنی آن در اختیار 
کارشناسان داخلی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اجــرای این طرح، صرفه جویی، ســودآوری و 
بازگشت ســرمایه خوبی بهمراه دارد، تصریح کرد: این کار باعث 
می شود تا اتالف منابع کمتر شده و در مصرف گاز طبیعی صرفه 
جویی شود. آقابابایی مدت زمان بازگشت سرمایه این طرح را بین 
۲ تا سه سال دانست و خاطرنشان کرد: امید است این طرح تا سال 

آینده به بهره برداری برسد.
گاز نفتی مایع یا ال پی جی به دو گاز هیدروکربنی بوتان و پروپان 
یا ترکیب آن ها گفته می شود که در حالت مایع نگه داشته شده و 
بیشتر برای کاربردهای گرمایشی و بعنوان سوخت صنایع و وسایل 
نقلیه استفاده می شود. گاز هیدروژن، سبک ترین عنصر شیمیایی 
در جدول تناوبی، بدون رنگ و بو و دارای خاصیت شعله وری بسیار 
باالست که در صنایع مختلف از جمله شیمیایی و نیروگاه ها کاربرد 
دارد. شرکت پاالیش نفت اصفهان )پاالیشگاه اصفهان( در زمان 
حاضر وظیفه تأمین حدود ۲۵ درصد از سوخت کشور را به عهده 
دارد و بنزین و گازوییل از محصوالت اصلی این شــرکت بشمار 
می آید بطوری که سوخت 1۶ اســتان از جمله اصفهان را تأمین 
می کند. ایـــن شرکت در منطقه ای به مساحت 3۴0 هکتار در 
شــمال غربی اصفهان واقع و ظرفیت آن حدود 3۷۵ هزار بشکه 

در روز است.

مدیرطرح بازیابی گازال پی جی )گازمایع( شرکت پاالیش نفت اصفهان:

 طرح بازیابی 
در پاالیشگاه اصفهان اجرا می شود

مراتــب ثبت هفــت اثردرفهرســت 
میراث فرهنگی تاریخی ملی ازســوی 
وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری 

وصنایع دستی به استانداراصفهان ابالغ شد. 
در یکی از نامه های عزت اهلل ضرغامی به رضا مرتضوی استاندار 
اصفهان آمده اســت: در اجرای بند )ج( مــاده واحده قانون 
تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشورمصوب 13۶۴ مجلس 
شورای اسالمی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان 
میراث فرهنگی کشور مصوب 13۶۷ مجلس شورای اسالمی 
مبنی بر ثبت آثارارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی 
کشوردرفهرست آثار ملی وفهرست های ذی ربط، مراتب ثبت 
اثــر فرهنگی تاریخی خانه خواجه نایین در اســتان اصفهان، 
بخش مرکزی، شــهر نایین، خیابان دکتر طبا، محله نوآباد، 
کوچه عامری، جنب خانه تاریخی باقریان پس از طی تشریفات 
قانونی الزم در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، 

ابالغ می شود. 
وی اضافــه کرد: اثــر مذکور تحــت حفاظت و نظــارت این 
وزارتخانه اســت و هر گونه دخل و تصرف یــا اقدام عملیاتی 
که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شــود برابر مواد ۵۵8 
لغایــت ۵۶9 از کتاب پنجــم قانون مجازات های اســالمی، 
تعزیرات ومجازات های بازدارنده، جرم محســوب می شــود 
ومرتکب مشــمول مجازات های قانونی خواهد شد ومرمت و 
 بازســازی اثرصرفاً با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد

بود. 

آموزش حضوری مدیریت مصرف بهینه 
آب به دانش آموزان اصفهانی بعد از رفع 
محدودیت های کرونایی در خانه فرهنگ 
آب آغاز شــد. رئیس خانه فرهنگ آب اصفهان گفت: بر اساس 
آخرین رنگ بندی شهرهای کشور از سوی ستاد مقابله با کرونا 
به لحاظ وضعیت شیوع کرونا، شهر اصفهان با افزایش نقاط ایمن 
در وضعیت آبی قــرار دارد و به همین دلیــل آموزش حضوری 
راهکارهای مصرف بهینه آب به دانش آموزان در خانه فرهنگ آب 
آغاز شد. زهره تشیعی با اشاره به این که در دوران محدودیت های 
کرونایی، آموزش مدیریت مصرف آب به دانش آموزان از طریق 
شبکه دانش آموزی شاد و در فضای مجازی دنبال می شد گفت: 
دانش آموزان بهترین انتقال دهنده پیام اهمیت آب هســتند 
و آموزش راه هــای مصرف بهینه آب به آن ها عــالوه بر تقویت 
حس مسئولیت پذیری، می تواند موجب ترویج فرهنگ درست 
مصرف کردن آب در خانواده ها نیز شود. وی به شیوه آموزش در 
خانه فرهنگ آب در اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: راه های 
مصرف صحیح آب به دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در 
قالب دو کارگاه تئوری و عملی و به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

ارائه می شود.
رئیس خانه فرهنگ آب گفت: در کارگاه تئــوری، راهکارهای 
مصرف صحیح آب به صورت شــعر، قصه، موســیقی، اجرای 
مسابقه، اینفوگرافی و پخش انیمیشن و در کارگاه عملی از طریق 
اجرای نمایش های طنز، نقاشی، خمیرسازی و کار با کاغذ رنگی، 

راهکارهای مدیریت مصرف آموزش داده می شود.

آیین گرامیداشت حماسه 9 دی و دومین 
سالگرد شهادت سردار دل ها سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی به همت بسیج شهید 
تندگویان وروابط عمومی شرکت در تاالر آهن برگزار شد. دراین 
آیین که معاونین، مدیران و کارکنان شــرکت، سردارنوعی اقدم 
وجمعی ازمسئولین شهرستان لنجان حضور داشتند، منصوریزدی 
زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان یاد و نام شهدای افتخار آفرین 
کشــورمان درعرصه های مختلف را گرامی داشــت و با تشریح 
فداکاری ها و دستاوردهای دوران دفاع مقدس، گفت: ذوب آهن 
اصفهان متعلق به تمام مردم منطقه و ایران و در خدمت رزمندگان 
و نظام اسالمی کشورمان اســت. وی تاکید کرد: باید با مجاهدت 
و فداکاری های خود در نبرد نظامی و اقتصادی از خون شــهدا و 
ارزش های اسالمی پاسداری کنیم و این امانت بزرگ را به صاحب 
اصلی آن امام زمان )عج( تحویل دهیم. سردار رحیم نوعی اقدم از 
همرزمان سردار شــهید مهدی باکری در دوران دفاع مقدس و از 
همراهان سردار دل ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در نبرد با 
داعش و دفاع از حرم، در این آیین گفت: ذوب آهن اصفهان منبع 
عزت، استقالل و اقتدارکشــورمان است و نقش همه جانبه آن در 
عرصه های جهادی و تولیدی فراموش نشدنی و مایه افتخار است. 
وی به تشریح موقعیت نظامی و اســتراتژیک کشورمان دردوران 
انقالب اسالمی و در مبارزه با استکبار جهانی پرداخت و در مورد 
شهید حاج قاسم ســلیمانی گفت: این رزمنده و فرمانده بزرگ با 
متوسل به ائمه و حضرت زینب )س( از باالترین قدرت فرماندهی و 

مدیریتی برخورداربود.

ثبت ملی هفت اثر فرهنگی تاریخی به استاندار اصفهان ابالغ شد:

 رونمایی
 از میراثی ترین نامه

رئیس خانه فرهنگ آب اصفهان خبرداد؛

 آغاز دوباره آموزش حضوری
 دانش آموزان درخانه فرهنگ آب

در ذوب آهن اصفهان برگزار شد:

 گرامیداشت حماسه ۹ دی 
و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

میراث
خـــبــــر

فرهنگ مصرف
خـــبــــر

صنعت
خـــبــــر



»مارشــال بروس مدرز«، رپر و ترانه نویس مشهور آمریکایی که 
با نام حرفه ای امینم )Eminem( شــناخته می شــود، به کلوپ 
 ،)Bored Ape Yacht Club( قایق تفریحــی میمون های کســل
یکی از پرطرفدارترین مجموعه توکن های NFT، پیوست. طبق 
گزارش ها، امینم یکی ازمیمون های مبتنی بر اتریوم این مجموعه 
را به قیمت ۱۲۳٫۴۵ اتریوم )ETH( به ارزش تقریبی ۴۵۲ هزار 
دالر خریداری کرده و از آن زمان، عکس این میمون را به عنوان 
تصویر پروفایل توییتر خود قرار داده اســت. به نظر می رســد او 
 )OpenSea( را از بازار اوپن سی NFT تاکنون حداقل ۱۵ توکن

خریداری کرده است.
امینم با فروش بیش از ۲۲۰ میلیون آلبوم در سراسر جهان، یکی 
از پرفروش ترین هنرمندان موســیقی در تمام دوران ها به شمار 

می رود. جالب است بدانید که امینم تنها خواننده رپی است که 
تا به حال برنده جایزه اســکار و جایزه گلدن گلوب شده است. او 
همچنین چندین جایزه موسیقی آمریکا و جایزه گرمی را دریافت 

کرده است.
آژانس دیجیتال Six اعتبار فروش این میمون NFT به امینم را بر 
عهده گرفته و به ایمن کردن این میمون که آنها آن را امین ایپ 
)EminApe( نامگذاری کرده اند، کمک می کنــد )در واقع، این 
میمون شبیه به یکی از تصاویر امینم اســت!( این آژانس قباًل با 
 Wu-Tang( هنرمندان دیگری، از جمله گروه رپ وو-تنگ کلن
Clan( و هنرمنــدان حوزه موســیقی الکترونیــک مانند تایکو 
)Tycho( و گلنتیس )Galantis( نیز در پروژه های دیگر همکاری 

کرده است.

 NFT امینم با خرید امین ایپ خود رســماً به دومین پروژه بزرگ
)از نظر حجم معامالت( در بازار اوپن ســی پیوسته است. حجم 
معامالت کلوپ قایق تفریحی میمون های کســل تاکنون ۱۱، 
۷۰۵٫۹۷ اتریوم )۴۳ میلیون دالر( بوده و قیمت ارزان ترین توکن 
این مجموعه ۶۰ اتریوم )۲۲۰ هزاردالر( اســت. پیش از امینم، 
افراد مشــهور دیگری نیز به این کلوپ پیوسته بودند که ازجمله 
آنها می توان به اســتفن کری )Stephen Curry(، ستاره NBA و 
جیمی فالون )Jimmy Fallon(، مجری معروف، اشاره کرد. کلوپ 
قایق تفریحی میمون های کسل اخیراً در رتبه بندی کلی اوپن سی 
و قیمت کف از مجموعه کریپتوپانک ها )CryptoPunks( پیشی 
گرفته است. این یک دســتاورد بزرگ برای پروژه ای است که به 

تازگی و در ماه آوریل ۲۰۲۱ کار خود را آغاز کرد.
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اقتصاد نوین

ِامیِنم، رپر معروف پا به دنیای رمزارزها 
گذاشت!

با پیوستن به به 
کلوپ قایق تفریحی 

میمون های کسل

در راســتای حفظ حقوق دارندگان 
اوراق واحدهــای ســرمایه گذاری 
صندوق توســعه تعاون صبا، ثبت 
صدور این اوراق طی روزهای ۲۴ تا 

۲۹ آذر صورت نمی پذیرد.
اوراق سرمایه گذاری صندوق توسعه 
تعاون صبا از جمله راهکارهای جذب 
منابع در شعب بانک توسعه تعاون 
است که این اوراق در مسیر سرمایه 
گذاری بکار گرفته می شــود و سود 
متعلقه بــه صاحبــان اوراق تعلق 

می گیرد.
در پایان هر ماه بــه علت تعدیالت 
ناشــی از تفــاوت قیمت صــدور و 
ابطال واحدهای ســرمایه گذاری 
ممکن است حقوق سپرده گذاران 
صبا تحت تأثیر قــرار گیرد، بر این 
اساس شعب بانک توســعه تعاون 
مجاز به انجام فرآینــد ثبت صدور 
اوراق صندوق صبا از ۲۴ تا ۲۹ آذر 

نمی باشند.
الزم به ذکر اســت عدم ثبت صدور 
واحدهــای صندوق در شــعب در 
این بازه از ماه، مــورد تاکید ابالغیه 
ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز 
هست و سرمایه گذاران در صندوق 
صبــا می تواننــد از ۲۹ آذر به بعد 

درخواست خود را دنبال نمایند.

اقدام بانک توسعه تعاون برای حفظ حقوق دارندگان اوراق صبا:

ثبت صدور این اوراق طی روزهای 
24 تا 29 آذر انجام نمی شود

بانک
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زهرا وفایی:   عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: بهتر است تدابیری در نظر 
گرفته شــود تا ســرمایه گذاران 
سرمایه های خود را به سمت تولید 
سوق دهند و بازار سرمایه حامی 
سرمایه ها و هدایت آنان به سمت 

تولید باشد.
سیدلفته احمدنژاد اولویت بندی 
مســائل کلی اقتصاد کشــور را از 
جمله اهداف اصلی کمیســیون 
اقتصادیمجلس عنوان کرد و افزود: 
در صورتی که به دنبال حرکت در 
مسیر توســعه اقتصادی هستیم، 
باید از روش هــای مختلف برای 
جذب ارز به کشــور استفاده کرد 
و از ایده هــای جدید برای رشــد 
و توســعه اقتصــاد حمایت کنیم 
تــا بزرگتریــن تحــول در حوزه 

اقتصادی ایجاد شود.
وی با اشــاره به اینکه کمیسیون 
اقتصادی مجلس بــه دنبال ارائه 
بهتریــن راهکارها بــرای ایجاد 
تغییر و تحول بخش های مختلف 
اقتصادی است، گفت: هر اقدامی 
که به ارزآوری در کشــور، تولید 
بیشتر و توسعه صنایع کمک کند 
به طور قطع مورد حمایت مجلس 

شورای اسالمی خواهد بود.
احمدنژاد ادامه داد: ما همیشــه و 

در همه حال مدافع مردم و بهبود 
معیشت آنان هســتیم، بنابراین 
باید تدابیری در نظر گرفته شود تا 
سرمایه گذاران سرمایه های خود 
را به سمت تولید سوق دهند و بازار 
سرمایه به عنوان حامی سرمایه ها، 
هدایت سرمایه ها به سمت تولید را 

بر عهده داشته باشد.
قیمت گذاری دســتوری و از بین 

رفتن شفافیت بازارها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی در ادامــه به 
معضالت قیمت گذاری دستوری 
بر روی کاالهای مختلف اشاره کرد 
و گفت: قیمت گذاری دســتوری 
باعث از بین رفتن شــفافیت الزم 

از بــازار کاال و افزایــش رانت در 
بازارهــای مختلف خواهد شــد، 
در نهایت بــا اجرای قیمت گذاری 
دســتوری نه تنها هیچ حمایتی 
از مــردم یا مصرف کننــده انجام 
نمی شود بلکه هزینه بیشتری به 
آنها برای خریــد تحمیل خواهد 

شد.
وی اظهار داشــت: ایــن موضوع 
به تدریــج باعث کاهــش میزان 
تولید کاال، کاهش عرضه نســبت 
بــه تقاضــا در بلندمــدت و نیز 
شوک قیمتی می شود که در این 
میــان خریدار یا مصــرف کننده 
متحمل ضرر و زیان هــای ایجاد 
شده خواهند شد. به گزارش ایرنا، 

معامالت بــورس از مدت ها قبل 
و با ورود شــاخص بورس به مدار 
نزولی مورد حمایت جدی دولت 
قرار گرفت و تصمیمات مختلفی 
توســط مســووالن دولتی برای 
 بهبــود وضعیت این بــازار اتخاذ 

شد.
با توجه بــه تاثیرگــذاری مثبت 
حمایت های دولت از بازار سرمایه، 
اما این بــازار از آذر ماه تحت تأثیر 
ارائــه الیحه بودجه بــه مجلس و 
وجــود برخی از ابهامــات در این 
الیحه با روزهای پر فراز و نشیبی 
همراه و سبب کاهش دوباره اعتماد 
سهامداران برای سرمایه گذاری در 

این بازار شد.

عضوکمیسیوناقتصادیمجلساعالمکرد:

هدایت سرمایه های مردم به سمت تولید 
از طریق بورس توسط بانک کشاورزی استان اصفهان انجام گرفت:

پرداخت 796 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج

طی روزهای 2۱ و 22 دی ماه؛

بانک توسعه تعاون در هفتمین نمایشگاه تراکنش حضور خواهد یافت

از سوی بانک ملی ایران انجام شد:

 رد خبر »درخواست پرسشنامه سال نو 
2022 برای بانک ایران ملی«

پرداخت ۷۹۶ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان اصفهان انجام شده است. به استناد 
این خبرتا پایان آبان ماه سال جاری، ۹۱۲ نفر از متقاضیان تسهیالت، از تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک کشاورزی 
استان اصفهان بهره مند شدند. شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در 8 ماهه سال جاری مبلغ ۷۹۶ میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به ۹۱۲ نفر از متقاضیان پرداخت کردند. این گزارش می افزاید: پرداخت این تسهیالت نسبت به مدت 

مشابه سال قبل، ۱۳۵ درصد رشد داشته است.

انتشار لینک »درخواست پرسشنامه سال نو ۲۰۲۲ برای بانک ایران ملی« صحت ندارد. بانک ملی ایران انتشار »درخواست 
پرسشنامه سال نو ۲۰۲۲« در فضای مجازی را تکذیب کرد. در پی انتشار لینک )top/i/ir-BMI/?g.https://jvipif۳=۱( و 
مطالبی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مبنی بر این که »با تکمیل پرسشنامه، شانس دریافت ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
را خواهید داشت«، به آگاهی می رساند این لینک از اساس جعلی است و صحت ندارد. در همین زمینه و به منظور کسب 
اطالعات صحیح، تاکید می شود مشتریان محترم و رسانه ها فقط به اطالعیه های رسمی بانک ملی ایران توجه کنند و به 

مطالب درج شده در سایر رسانه ها که در سایت رسمی بانک bmi.ir به آن اشاره نشده اعتماد نکنند.

بانک توسعه تعاون در هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران طی روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه حضور خواهد یافت. بانک توسعه تعاون 
در رویداد فناورانه هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران با برپایی غرفه حضور دارد و مدیران ارشد بانک، مدیران و کارشناسان 
حوزه های تخصصی و فناوری بانک، ضمن اشتراک تجربیات همکاری و تعامل گســترده ای با خبرگان حوزه فناوری و 

تراکنش خواهند داشت.
الزم به ذکر است درجشنواره چهره های ماندگار نمایشگاه تراکنش که در میان هیات داوران، تعدادی از مدیران عامل بانکها، 
برخی روسا و اعضای هیات مدیره نظام بانکی و مدیران ارشد مرکز فابا نیز حضور دارند حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک 

توسعه تعاون به عنوان یکی از اعضای هیات داوران حضور دارد.

بانک
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او اضافه کرد: بر اســاس آخرین آمار ســهم تجــارت الکترونیکی در بخش 
خرده فروشی ایران ۳.۲ درصد از کل است؛ در حالی که این عدد در ترکیه ۸.۸ 
درصد اســت. در ترکیه چه اتفاقی افتاده است که بدون مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی و اینماد به این عدد رسیده اند؟

  توسعه نیازمند فضای شفاف است
حمید محمــدی، رئیس هیات مدیــره اتحادیه کســب وکارهای مجازی و 
مدیرعامل دیجی کاال، که از دیگر حاضران این جلسه بود گفت: توسعه تجارت 
الکترونیکی که مأموریت مرکز توســعه تجارت الکترونیکی اســت در ایران 
چندان موفق نبوده است و سهم ۳.۲ درصدی ما در خرده فروشی با متوسط 

۱۹ درصدی جهانی فاصله زیادی دارد.
او دو دلیل اساسی برای این عدم موفقیت شــمرد: مورد اول سرمایه گذاری 
بسیار کم و غیرقابل مقایسه با ترکیه است و دلیل دوم و مهم اقتصاد غیرشفاف 
است. وقتی اقتصاد شفاف نباشد پیشرفتی هم حاصل نخواهد شد و نمی توان 

امیدی به توسعه کسب وکارهای ایرانی داشت.

  چارچوب گذاری برای پیشرفت
علی رهبری، سرپرست مرکز توســعه تجارت الکترونیکی، با تاکید بر اینکه 
باید به جای برخورد احساسی و تعارفی به صورت واقع بینانه وارد فرایند حل 
مساله شویم گفت: کلیت اینماد از سال های قبل وجود داشته است و تغییر 
ماهیت نداده و در واقع توسعه فعالیت داده اســت. در بیش از صد جلسه ای 
که در مرکز توســعه تجارت الکترونیکی برگزار کردیم، با بســیاری از افراد 
همفکری و مشورت کردیم؛ اولین گام این است که ذهن های ما به هم نزدیک 
شود و چارچوبی را به اشتراک بگذاریم که بتواند بستری برای پیشرفت باشد. 
محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با 
توضیح فرایند اعطای اینماد به کسب وکارها و تقسیم آنها به دو گروه پرریسک 
و کم ریسک گفت: در فرایند اعطای اینماد یا هر مجوزی کسب وکار اینترنتی 
شش مرحله دارد: احراز هویت، احراز دامنه یا بستر عرضه کاال یا خدمت، احراز 
اطالعات تماس، احراز صالحیت، احراز قانومندی کسب وکار از حیث رعایت 
قانون تجارت الکترونیکی و اخذ تعهدنامه و پرداخت تعرفه. او ادامه داد: محور 
مشترک ما و رویکرد این جمع این است که باید شروع کسب وکار را تسهیل 

کرد. ما کسب وکارهایی را که به صورت معمول و متعارف می شناسیم به دو 
حوزه کم ریسک و پرریسک دسته بندی کرده ایم. کم ریسک ها عموم کاالها 
و خدمات هســتند و حوزه پرریســک موارد خاصی مانند پولی بانکی و این 
موارد یا سالمت محور؛ موارد کم ریسک هیچ مجوز پیش نیازی الزم ندارند و 
عموم کسب وکارهای ما در این دسته هستند. اما در حوزه پرریسک که تعداد 
کسب وکارهای آن محدود و عنوان آن زیاد است، مجوزدهی خاصی صورت 
می گیرد. به گفته هادی، میانگین زمان صدور نمــاد اعتماد با اجرای پروژه 
سیستمی سازی و هوشمندســازی از چند روز به کمتر از یک روز رسیده و 
این ادعا در سال ۱۳۹۹ از سوی مرکز ملی فضای مجازی مورد راستی آزمایی 
قرار گرفته است. رهبری نیز در پایان صحبت هایش از حذف فرایند کاغذی 
در این مرکز خبر داد و گفت:  در حال حاضر ۷۰ درصد اینمادها بدون دخالت 
انسانی صادر می شود و اینماد بدون ستاره تنها با یک شناسنامه و در عرض 
چند دقیقه قابل دریافت است. کسب وکارهای کم ریسک که تعدادشان هم 
کم نیست اصاًل سقفی برای تراکنش ندارند و کسب وکارهای پرریسک نیز پس 
از آنکه از سقف اعالم شده گذر کردند، فرصت زیادی دارند تا اینماد خود را از 
حالت بی ستاره خارج کنند و به محض عبور از این سقف درگاه شان مسدود 
نمی شــود و می توان تغییراتی با تعامل با خود کسب وکار و نهادهای صنفی 

در آن ایجاد کرد.

  افزایش هزینه تخلفات راهکار موثرتری است
مهدی شریعتمدار، رئیس هیات مدیره انجمن فین تک، در پایان این نشست 
تجمیع نقش های سیاست گذاری و مجوزدهی و اجرا و نظارت و ثبت شکایات 
و غیره به یک نهاد را فســادآفرین شــمرد و گفت: اینمــاد اجباری اقتصاد 
دیجیتالی را دچار مشکل خواهد کرد و تحقق چندین هدف با استفاده از یک 
ابزار قطعاً ناموفق خواهد بود.او در ادامه در تشــریح راهکار انجمن فین تک 
برای این موضوع گفت:  تفکیک سیاســت گذاری از اجرا و ایجاد شفافیت در 
سیاست ها و تفکیک شناسنامه از مجوز و چارچوب از راه حل های این انجمن 
است. ما خواستار حداقلی شدن مجوزها و حضور نهادی ناظر بر چارچوب ها 
و صدور مجوزها هســتیم. افزایش هزینه تخلفات و احــراز هویت صحیح و 
غیره راه حل های بهتری در برابر تعطیلی کســب وکار و تهدید به بسته شدن 

آن است.

کسب و کار
یک شنبه 12 دی 1400  | شمـاره 960
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

 مدیرعامل شرکت ارتباطات 
زیرساخت از افزایش ظرفیت 
الیــه هســته شــبکه ملی 
اطالعات به ۲۰ ترابیت بر ثانیه 
خبر داد. حمید فتاحی اظهار 
داشت: مطابق با برنامه ریزی 
پیش بینی شــده برای ســال 
۱۴۰۱، »ظرفیت الیه هسته 
شــبکه ملی اطالعات« به ۲۰ 
ترابیت بر ثانیــه افزایش پیدا 
خواهد کرد. وی با بیان اینکه 
این مهم قرار است با استفاده 
از توان و ظرفیت تولید داخل 
محقق شود، گفت: پهنای باند 
اینترنت کشــور نیز بر مبنای 
نیاز شــبکه تأمین می شــود 
و مشــکلی از بابت آن وجود 
نخواهد داشت. وی با تاکید بر 
اینکه برنامه دائمی ما در شرکت 
ارتباطات زیرســاخت توسعه 
پهنای باند اینترنت متناسب 
با نیازمندی های کشور است، 
افزود: ما توسعه پهنای باند را 
متوقف نمی کنیم و مبتنی بر 
میزان رشــدی که به صورت 
دائمی در شــبکه وجود دارد، 
ظرفیت را تأمین خواهیم کرد.

وی در پاســخ به این سؤال که 
گفته می شود شرکت ارتباطات 
زیرســاخت باید مجوز خرید 
پهنای باند را از دســتگاه های 
مربوطه اخذ کند و این فرآیند 
باعث بروز مشکالت در کیفیت 
و کنــدی ســرعت اینترنت 
می شــود، گفت: این موضوع 
درســت نیســت و بهتر است 
کســانی که این ادعا را دارند 
در مورد آن توضیح دهند. اما 
آنچه که در روال تأمین پهنای 
باند وجود دارد این اســت که 
مطابق با نیازمندی شــبکه و 
ارزیابی بخش فنی، پهنای باند 
حتی باالتر از میزان مورد نیاز 
شبکه، تأمین می شود تا کشور 
از این لحاظ دچار مشکل نشود. 
این فرآیند بــه صورت دائمی 
طی می شود و این طور نیست 
که یک پروژه مقطعی باشــد. 
مدیرعامل شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت خاطرنشان کرد: 
روند دائمی تأمین پهنای باند 
با توجه به میزان رشد ترافیک 
ارتباطی که از سوی اپراتورها 
اعالم می شود و نیز ارزیابی تیم 
فنی شبکه زیرساخت، دنبال 
می شود. وی در خصوص برنامه 
ریزی بــرای افزایش ظرفیت 
»ترانزیت اینترنت بین الملل« 
نیز گفت: مطابق با هدفگذاری 
برنامه ششم توسعه، ظرفیت 
ترانزیت ارتباطی کشور را به ۵ 
ترابیت بر ثانیه رسانده ایم و هم 
اکنون به دنبال جذب ترافیک 
با مذاکره با کشورهای همسایه 
و اپراتورهای ارتباطی منطقه 
هستیم. به گفته فتاحی تأمین 
ظرفیت ترانزیــت پهنای باند 
اینترنت بین الملل از مســیر 
ایران، باعث رونــق اقتصادی 
برای کشــور خواهد شــد. به 
گزارش مهر، مــاده ۶۷ قانون 
برنامه ششم توسعه کشور، به 
شــرکت ارتباطات زیرساخت 
اختیار داده که شــرکت ملی 
ترانزیت اینترنــت ایجاد کند 
و ظرفیــت ترانزیت ارتباطات 
بین الملل را به ۳۰ ترابیت بر 

ثانیه برساند.

فعاالن کسب وکارهای آنالین و دیدگاههای درباره اینماد؛

راه ایجاد کسب وکار جدید 
را سخت نکنید

عیسی زارع پور در حکمی محمد شریف خانی را به سمت »نماینده ســهام دولت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران« منصوب کرد. 
برنامه ریزی و سیاستگذاری برای همراهی شرکت مخابرات ایران با وزارت ارتباطات، توسعه ارتقا دسترسی پهن باند ثابت با تاکید بر توسعه 
فیبرنوری، توسعه و تکمیل شبکه انتقال درون استانی و درون شهری مخابرات ایران، افزایش انضباط مالی و اداری در شرکت مخابرات ایران و 
برنامه ریزی برای افزایش بهره وری و مدیریت هزینه ها و بهبود معیشت و تکریم کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران از اهم انتظارت 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از محمد شریف خانی است که در این حکم انتصاب آمده است. 
محمد شریف خانی دارای مدرک دکتری مهندسی برق از دانشگاه واترلو کانادا است و هم اکنون با مرتبه علمی دانشیار، عضو هیئت علمی 
دانشگاه صنعتی شریف است. وی بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت اجرایی- پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات دارد. »معاون فضای 
مجازی سازمان صدا و سیما«، »ریاست مرکز فضای مجازی سازمان صداوسیما«، »مدیر دفاتر و مراکز فناوری دانشگاه صنعتی شریف«، 
»مدیرعامل و عضو هیأت مدیره در شرکت های مختلف حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات« بخشی از سوابق اجرایی شریف خانی است. 
انتشار بیش از ۴۰ مقاله در معتبرترین مجالت و کنفرانس های بین المللی و ملی و ثبت چند اختراع در حوزه برق و الکترونیک بخشی از سوابق 

علمی، تحقیقاتی وی محسوب می شود.

از سوی وزیر و طی حکمی؛

نماینده دولت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شد

خبراول

ISFAHAN
N E W S

معاون وزیر ارتباطات 
خبر داد:

افزایش ظرفیت پهنای 
باند شبکه ملی اطالعات 

به ۲0 ترابیت

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: یکی از شخصیت های مهمی که باعث شد 
بخش مهمی از مرزهای دانش وارد کشور شود، شهید سلیمانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی در همایش علمی پژوهشی مکتب حاج 
قاسم اظهار کرد: در شورای عالی انقالب فرهنگی افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت 
دانشجویان پزشکی به تصویب رسید و برای سال آینده ۱۵۶ دانشجو به ظرفیت 

دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اضافه خواهد شد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه شرکت های دانش 
بنیان سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد فروش داشتند، اظهار کرد: سال گذشته در 
این شرکت ها ۱۴ هزار نفر هم اشتغال داشتند؛ از این رو این شرکت ها بسیار مهم 
هستند. وی در ادامه بیان کرد: در مجلس بخشی از قانونی به تصویب رسیده که 

با اجرای آن شاهد جهش تولید دانش بنیان خواهیم بود.
 این قانون ۲۰ ماده دارد و اجرای آن انقالبی را در حوزه دانش بنیان ها در گام دوم 

انقالب ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکــه این قانون یکی از 
آرزوهای دیرینه من بود، گفت: در این قانون تسهیالت و معافیت های گمرکی، 

بیمه و مالیاتی بسیاری برای دانشــمندان و نخبگان در نظر گرفته شده است و 
امیدواریم سال آینده شاهد رشــد و جهش واقعی در تولید دانش بنیان باشیم. 
منادی با تاکید بر اینکه دانش بنیان ها مدیون شهید حاج قاسم سلیمانی هستند، 
گفت: یکی از شــخصیت های مهمی که باعث شد بخش مهمی از مرزهای دانش 

وارد کشور شود، شهید سلیمانی است.
 ایران در حال حاضر جزو ۳ کشــور دارای دانش موشک های نقطه زن است که 
دیپلماسی شهید سلیمانی با کشــورهای صاحب این دانش باعث شد این دانش 

به کشور ما بیاید.
 وی تصریح کرد: این شخصیت بود که باعث شد در دیپلماسی سیاسی، روس ها 
پای جنگ سوریه بیایند در حالی که کسی حاضر نبود ایران را همراهی کند. ما این 
شعار را داشتیم که باید انقالب را صادر کنیم. ما این کار را کردیم. به یکباره دوست 
ما سوریه که در صادر کردن انقالب با ما همراه بود مورد تجاوز و خطر دشمن قرار 
گفت. بعدها سردار ســلیمانی مورد خیانت قرار گرفت و مانند امام حسین که به 

عراق سفر کرد قطعه قطعه شد.
رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: دانش دونوع است یک 

نوع آن علمی اســت که خودمان تولید 
می کنیم و نوع دوم مصرف کردن از علم 

دیگران است. 
یکی از دانش هایی که موجب شــد تن 

اســرائیل بلرزد، دیپلماسی سیاسی 
سردار سلیمانی بود. منادی 

سفید گفت: روزی که 
داعش سراغ کردستان 
عــراق آمد، مســوالن 

عراق از همه کمک خواستند 
اما کســی به آنها کمک نکرد 

اما وقتی داعشی ها شــنیدند که سردار 
ســلیمانی به آنجا خواهد آمد عقب نشــینی 

با همه کردند. سردار سلیمانی با هیچ جریان سیاسی نبود و 
کار می کرد.

فعاالن حوزه کســب وکارها آنالین در نشست مشــترک با نمایندگان مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کردند که اینماد اجباری اقتصاد دیجیتالی را 
از پا درخواهد آورد و راه تشکیل کسب وکارها را سخت خواهد کرد. نمایندگان 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در پاسخ اعالم کردند که این مشکالت 
با اعطای اینماد بی ستاره و رجیستری کسب وکارها قابل حل است. مصطفی 
نقی پورفر، دبیر انجمن فین تک، در نشستی که با حضور فعاالن کسب وکارهای 
اینترنتی و نمایندگانی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وزارت اقتصاد در 
خصوص »اجباری شدن اینماد« برگزار شد، با اشاره به اینکه در تمامی این 
ســال ها پرداخت یارها و پذیرنده ها نیازی به دریافت اینماد نداشتند هشدار 
داد: با این اقدام ترمز اقتصاد دیجیتالی، که در سال های اخیر رشد مختصری 

داشته، کشیده خواهد شد.
به گفته نقی پورفــر، پس از اجبــار دریافت اینماد روزانه ۶۰۰ کســب وکار 
نمی توانند درگاه پرداخت دریافت کنند و حداقل ســاالنه ۱۵۰ هزار شــغل 
شکل نمی گیرد، چنین اقداماتی تشویق غیررســمی به مهاجرت نخبگان و 

یک فاجعه جدی است.
او ادامه داد: به این ترتیب با وضعیت اقتصادی ما و شاخص کسب وکاری که در 

دنیا داریم وضعیت سهولت کسب وکار هم بدتر خواهد شد.

  مدافع اینماد، خائن است
فرشید شکرخدایی، مدیرعامل گروه دانش بنیان پارسیان هوشمند، در ادامه 
این برنامه کسانی را که به دنبال اجباری شدن اینماد هستند خائن به توسعه 
کسب وکار ایران خواند و گفت: هرکس از اینماد دفاع می کند، خائن به فضای 
کسب وکار است. یک نرم افزار جاسوسی در سایت ها و استارت آپ های ماست 

که میزان بازدید سایت هایمان را برمی دارد.
او ادامه داد: هشدار می دهیم که یک درگاه تتر و یک سرور در خارج از ایران 
خروجی نهایی الزام شما خواهد بود که قابل ردیابی نیست؛ مبارزه با تکنولوژی 

فایده ای ندارد.
محمدمهدی فریدوند، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر 
کشــور، گفت: یکی از موضوعات مهم در توســعه اســتارت آپ ها مســاله 
سرمایه گذاری و موانعی است که ســرمایه گذاران را دلسرد می کند. اینماد 
طبق نظر کارشناسان برای رشد و توسعه استارت آپ ها در کشور مضر است. 
رضا قربانی، عضو هیات مدیره نصر تهران، نیز در ادامه این جلسه گفت:  صادقانه 
درخواست ما این است که دولت مصوبه بگیرد و اجرایی شدن اینماد اجباری 
را شش ماه تا یک سال عقب بیندازد. ما صنعت پرداخت انحصاری در کشور 
داریم و در این حالت تصمیم گرفته شده ۱۲ کسب وکار بیشتر فعالیت نکنند.

  فلسفه وجودی اینماد، زیر سؤال است
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کســب وکارهای اینترنتی، گفت: اینماد در 
شــرایطی آمد که بانک ها احراز هویت،  احراز صالحیت و اعتبار نمی کردند، 
اینماد جلوی تخلفات را گرفت و اگر اینماد نبود، قطعاً تجارت الکترونیکی به 
اینجا نمی رسید؛ اما این مربوط به زمانی بود که بانک ها رها بودند و خألهایی 
که برخی برای دزدی، پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد می کردند، باعث شده بود 
یک عده از فضای دیجیتالی سوءاستفاده کنند. اینماد احراز هویت را ایجاد کرد 
و جلوی سوءاستفاده های فضای دیجیتالی گرفته شد. طالبی ادامه داد: اما در 
حال حاضر که فرایند احراز هویت و صالحیت به درستی انجام می شود، فلسفه 
وجودی اینماد زیر سؤال است. عالوه بر این اینماد از احراز هویت عبور کرده 
و به احراز صالحیت هم رسیده است که از نظر ما در شأن و جایگاهش نیست.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

دانش بنیان ها مدیون شهید سلیمانی هستند
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