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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان یک شنبه| 19 دی 1400| 9  ژانویه  2022 |  5 جمادی الثانی  1443 | سال دوم| شماره 965|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

گویا به استناد اخبار منتشره انگار  
مذاکرات وین به نظر می رسد روند 
رو به جلویی یافته اســت و حاال 
احتمــال توافق بر ســر یک متن 
موجب شــده برخــی از حامیان 
برجام بگویند آنچه قرار اســت بر 
سر آن توافق شــود، همان برجام 
اســت و اســم دیگــری روی آن 

نگذارید!
مجادله بر ســر ایــن ادعا هرچند 
تغییری در سرنوشــت مذاکرات 
و منافع ایران نــدارد، اما از جهت 
دعوای داخلی مالکیــت برجام و 
نشان دادن رفتار به شدت جناحی 
و باندی شــده مدعیان مهم است. 
فرض حامیان برجام این است که 
منتقدان، قباًل یک چیز »موجود 
و جاری« را نقــد می کردند و حاال 
همان را طالب شده اند و لذا این را 
تناقض و فرصت طلبی می دانند. اما 
برجام در گذشته، موجود و جاری 
نبود و برای ایــن مورد نقد بود که 
اصاًل نبود! و منتقــدان به توافقی 
که ایران یک طرف آن قرار داشت 
و تعهداتی هم داده بود، اما نفعی 

نمی برد، معترض بودند.
با این توصیف اگر کســی بگوید 
سند وین همان »برجام ما« است، 
این حقیقت را مخفی کرده است 
که از یک چیز »نیست گونه« که به 
عبرت ملت ها و دولت های جهان 

بدل شده بود، دفاع می کند.
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مدیرروابط عمومی فوالد مبارکه دردیداربا رسانه های شهرستان های مبارکه و لنجان:

روایت دستاوردهای فوالد مبارکه در مسیر تزریق امید به جامعه ضروری است
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اصفهان میزبان اتفاقی جدید درحوزه ترویج فرهنگ ایثاروشهادت بود؛

موکب های هنرمردان محلی برای رویدادهای هنری با محتوای فرهنگی و دینی

مریم محسنی :   رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: از عموم شهروندان، کارشناســان و جامعه علمی کشور 
دعوت می کنیم تا ایده های خود برای تببین شخصیت چهارباغ دوست 
داشتنی اصفهان را از طریق ایده کاپ »چهار باغ زندگی« برای ما ارسال 
کنند. مجتبی شاه مرادی اظهار کرد: مدیریت جدید شهرداری اصفهان 
فعالیت خود را در مسیر تحقق شــعار »اصفهان من، شهر زندگی« قرار 

داده است.
وی افزود:  بر این اســاس با توجه بــه اینکه چهاربــاغ اصفهان یکی از 
خیابان های اصلی، مهم و خاطره ســاز برای مردم نصف جهان است، در 
بستر محقق ساختن این شــعار به این خیابان تاریخی پرداخته ایم و از 

ایده های شهروندان در این راستا استقبال می کنیم.
 وی ادامه داد: ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان 
با همکاری مدیریت پژوهــش، خالقیت و فناوری هــای نوین، در ایده 
کاپ یازدهم  خود »چهارباغ زندگی« را مدنظر قرار داده اســت و بر این 
اساس از عموم شهروندان، کارشناسان و جامعه علمی دعوت می کنیم تا 
ایده های خود برای تبدیل چهارباغ به چهارباغ آرامش و زندگی را برای 

ما ارسال کنند.
 وی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند طرح ها و ایده های مطلوب  و 
جدید مدنظر خود برای رســیدن به چهارباغ مطلوب و دوست داشتنی 
نصف جهان، از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را 
https:// از طریق  میز خدمات غیرحضوری شهرداری اصفهان به آدرس

my.isfahan.ir  بخش ایده کاپ چهارباغ زندگی ثبت کنند.
گفتنی است مهلت  ارسال طرح و ایده برای ایده کاپ »چهارباغ زندگی« 

که با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و 
مدیریت پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری برگزار می شود، 

تا 15 بهمن ماه 1400 است.

 اخبار اصفهان   جشنواره نقاشی کودکان و نوجوانان امسال برای اولین 
بار در سطح بین المللی برگزار می شــود که رده سنی 4 تا 18 سال می توانند 
نقاشی های خود را با موضوع »شهر من؛ شهر زندگی« به دبیرخانه جشنواره 
ارسال کنند. زهرا کاظمی در این زمینه گفت: این جشنواره در دو سال گذشته 
در سطح ملی برگزار شد و امسال نیز در سطح بین المللی با هدف ارزیابی نگاه 

کودکان به شهر و تقویت حس تعلق و هویت شهری برگزار می شود.
مدیر اجرایی برگزاری جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان افزود: 
جشنواره بین المللی نقاشــی کودکان ونوجوانان دو ســال گذشته با عنوان 
»کمانک« برگزار شد که سال گذشته با ارسال 700 اثر به دبیرخانه و داوری 

300 اثر، آثار راه یافته به مرحله نهایی در کتابی منتشر شد.
وی با اشاره به اینکه آثار در گروه های 4 تا 6 سال، 7 تا 12 سال و 13 تا 18 سال 
مورد داوری قرار می گیرد، تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره دستیابی 
به نگاه کودکان به شهر است تا از دریچه نگاه کودکان بتوانیم هویت شهری را 
مورد بررسی قرار دهیم. کاظمی با تاکید بر تقویت حس تعلق و هویت شهری از 
دوران کودکی، بیان کرد: نقاشی بهترین ابزار برای بیان احساسات کودکان است 
و از این طریق می توان اهمیت شهر را در کودکان و نوجوانان نهادینه کرد. وی با 
بیان اینکه کودکان کشورهای همسایه و شهرهای خواهرخوانده در این دوره از 
جشنواره نقاشی کودکان و نوجوان شرکت خواهند کرد، ادامه داد: این جشنواره 
در نیمه دوم دی ماه اعالم می شــود و از اول بهمن ماه، کــودکان و نوجوانان 

می توانند آثار خود را به دبیرخانه ارسال 
کنند که جزئیات آن از طریق سایت 

جشنواره اطالع رسانی خواهد شد.
مســئول خانه کودک با اشاره به 
اینکه هر کودک و نوجوانی مجاز 

به ارسال یک اثر اســت، ادامه داد: 
طبق جدول زمان بندی شده جشنواره 

نقاشی کودکان و نوجوانان، آثار در نیمه اول اسفندماه داوری می شود و نتایج 
داوری تا پایان سال اطالع رسانی می شود.

  پوپک؛ نماد جشنواره امسال
وی با اشــاره به اینکه "پوپک"، نماد امسال جشــنواره بین المللی کودکان و 
نوجوانان است، تصریح کرد: "پوپک" نام دیگر هدهد یا شانه به سر است و در 
ادبیات، داستان ها و تاریخ جهان به ویژه در ایران جایگاه ویژه ای دارد و کودکان 
با همذات پنداری با این پرنده می توانند احساس تعلق به خانه و کاشانه خود را 
در نقاشی بروز دهند. گفتنی است؛ عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر از 
جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان می توانند به دبیرخانه جشنواره 
واقع در خانه کودک و نوجوان اصفهان )بوستان ملت، حدفاصل سی وسه پل و 

پل آذر( مراجعه کرده و یا با شماره 36275040 تماس حاصل کنند.

معاون فرهنگی شهردار دعوت کرد:

ایده کاپ »چهارباغ آرامش و زندگی« چالش رقابتی برای ایده های شهروندی

تشریح جزئیات جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان:

جشنواره بین المللی نقاشی با پوپک می آید
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نقد وبررسی کتاب »آورتین« همراه با نمایش فیلم مستند »آورتین« برگزار شد:

 بحث انسان سازی
 بحث مهم دفاع مقدس است

دبیر جمعیت پیشگامان انقالب اسالمی اصفهان:

 پیشگامان انقالب دیدگاه های 
خود را با شهردار در میان گذاشتند

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان: 

 دبیرخانه دائمی چهره های ماندگار تبلیغ دینی
 در اصفهان تشکیل شد

چهره  برتر چهره روز

 رییس سازمان پدافند غیرعامل 
در مسجد جامع نجف آباد:

 نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون
 در مجلس:

 سردار سلیمانی، آرزوی داعش
 را نقش بر آب کرد

 بودجه سال آتی نظام مند تر
 از گذشته است

رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشور 
گفت: تدبیر به موقع و جانفشــانی سردار 
سلیمانی و همراهانش، آرزوی داعش برای 
حمله به کشــورمان را نقش بر آب کرد. 
ســردار غالمرضا جاللی، در شانزدهمین 

سالگرد ...

نماینــده مردم نجــف آبــاد و تیران 
و کرون در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: بودجه پیشنهادی 1401 دولت 
سیزدهم نظام مندتر از گذشته شده و 
سرفصل های اضافی کاهش یافته است.

32ابوالفضل ابوترابی...

آگهـی جـذب نیرو 

آگهـی مناقصـه

محمد امین علیخانی - شهردار سمیرم شناسه: 1256796

شهرداری سمیرم در نظر دارد  انجام امور جامع شهرســازی را به شرح جدول ذیل، به شرکت واجد صالحیت واگذار نماید. لذا 
از شرکت های واجد الشــرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1400/10/19 لغایت 
1400/10/30 به مدت دوازده روز کاری به سامانه ستاد ایران http://www.setadiran.ir مراجعه و اقدام و پیشنهادات خود را تا 
پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 1400/10/30 در سامانه بارگذاری نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.
عنوانردیف

استقرار و راه اندازی سیستم جامع مدیریت شهری1

2GIS نقشه برداری هوایی و تهیه نقشه ها و الیه های

ممیزی و برداشت میدانی اطالعات امالک و ورود اطالعات در سامانه ممیزی و نوسازی نرم افزار 3

ساماندهی بایگانی الکترونیکی شامل اسکن اسناد پرونده ها و تشکیل پرونده و ورود در فایل اسناد اسکن شده به نرم افزار آرشیو4

کارشناسی و بازدید از امالک و ارائه نقشه UTM و مطابقت با طرح جامع و تفصیلی و ارائه گزارش تخلف های ساختمانی5

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظردارد به  منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحد پرواربندی اردستان از طریق 
فرایند جذب و استخدام ،نسبت به جذب نیرو به شرح زیر اقدام نماید: 

شرایط احراز عمومیتحصیالتتعداد مورد نیازجنسیتعنوان پست

کارگر 
حداقل دیپلم5 نفرآقادامداری

تابعیت جمهوری اسالمی ایران، التزام به قانون اساسی و دین مبین اسالم، کارت پایان خدمت یا معافیت، 
نداشتن محکومیت کیفری، داشتن سالمت جسمی و روانی و ویژگی های شخصیتی در حد نیاز شغل، 

دارا بودن روحیه انقالبی و ارزشی و جهادی، کسب تاییدیه حراست و گزینش

  www.fajreisfahan.irمتقاضیان می توانند مدارک شناسایی و درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 1400/10/28 به آدرس الکترونیکی
ارسال و یا به صورت حضوری به دفتر مرکزی ، واحد منابع انسانی و اداری  مراجعه نمایند. 

آدرس :  نطنز ،کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز، مورچه خورت، رحمت آباد
 شماره تماس جهت هماهنگی :  داخلی )105 ( 03154335314- 09132819۷۶۶

قابل توجه شــهروندان گرامی آیا می دانید با 
مفقود شدن مدارک شناســایی خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir

031031 -  - 3227479332274793   -      -   3227479232274792                      021021 -  - 8801664988016649     -       -  8835630888356308



رییس اداره مســافر اداره کل 
راهداری و حمــل و نقل جاده 
اســتان اصفهان با بیان اینکه 
تعداد رانندگان بخش حمل و 
نقل مســافر در استان اصفهان 
حدود ۱۵ درصــد کاهش پیدا 
کرده است افزود: در زمان حاضر 
با کمبود راننده در بخش حمل و 

نقل مسافر مواجه هستیم.
حســین بیغمیان افزود: بخش 
حمل ونقل مســافر در استان 
اصفهان به دلیل شــیوع کرونا 
بازیان گسترده و کاهش درآمد 

شدید مواجه شده است.
وی ادامه داد: تعدادی از مالکان 
هم به همین دلیل خودروهای 
خــود را فروختند و یــا واگذار 
کردنــد و یــا در کارخانه های 
صنعتی مشغول فعالیت شدند 
و تعداد زیــادی از رانندگان هم 
تغییر شغل دادند و فعالیت در 
بخش حمل ونقل بار را انتخاب 

کردند.
رییس اداره مســافر اداره کل 
راهــداری و حمل ونقــل جاده 
اســتان اصفهان اظهار داشت: 
فعالیت در بخــش حمل ونقل 
جــاده ای با توجه بــه وضعیت 
کنونــی و گرانــی قطعــات و 
الستیک و روغن صرفه اقتصادی 
برای این افراد ندارد و بیشــتر 
آن ها به همین دلیل ماشین های 

خود را در صنایع فرستادند.
وی اضافه کرد: در صورت تشکیل 
ســتاد نوروزی در سال جاری و 
لغو محدودیت های تردد در ایام 
نوروز، با کمبود راننده و ناوگان 
اتوبوســی در اســتان اصفهان 

مواجه خواهیم شد.
بیغمیــان خاطرنشــان کرد: 
استان اصفهان درزمینهٔ ناوگان 
حمل ونقل مســافر و راننده در 
کشــور مقــام اول را بــه خود 
اختصاص داده است اما با توجه 
به وضعیت کنونی احتمال بروز 
مشکالتی وجود دارد همان طور 
که در سال جاری درزمینهٔ اعزام 
زائران اربعین با مشکل مواجه 

شدیم.
وی بیان کرد: نســبت به پیش 
از شــیوع کرونا تعداد سفرهای 
استان حدود ۲۵ درصد و تعداد 
مسافران حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد 

کاهش داشته است.
رییس اداره مســافر اداره کل 
راهــداری و حمل ونقــل جاده 
استان اصفهان افزود: بهبودی 
نســبی در نیمه دوم ســال با 
توجه به انجام واکسیناسیون، 
حاصل شده اما همچنان مشکل 

وجود دارد.
وی گفت: سن ناوگان حمل ونقل 
مسافر در استان خیلی باال رفته 
و فرسوده شده است و نوسازی 

ناوگان انجام نمی شود.
بیغمیان یادآور شد: پیش ازاین 
سن متوسط اتوبوس ها در استان 
هفت سال بود که در زمان حاضر 
به ۱۲ سال و سن مینی بوس ها از 
۲۳ سال به ۲۵ سال و سواری هم 
از پنج سال به ۱۰ سال رسیده 
اســت. رییس اداره مسافر اداره 
کل راهداری و حمل ونقل جاده 
اســتان اصفهان اظهار داشت: 
کاهش اســتقبال مردم نسبت 
به حمل ونقل عمومی، به دلیل 
نوسازی نشدن ناوگان و حوادث 
جاده ها، رو به افزایش است که 
امیدواریم با نوســازی ناوگان 
اقبــال عمومی بــه حالت قبل 

برگردد.

اگر می خواهید 
در مورد 

حاج قاسم با 
فرزندانتان 

صحبت کنید، 
باید در مورد همه 

ابعاد وجودی او 
صحبت کنید تا 

حاج قاسم واقعی 
را بشناسند.

 کتاب "آورتین"بــا موضوع گروگان 
گیری در روستایی به همین نام است 
که توســط حاج قاسم سلیمانی حل 
می شود. این کتاب نوشــته »بهزاد 
دانشگر« اســت که در ۱۰9 صفحه 
توسط انتشارات ستارگان درخشان 

به چاپ رسیده است.
بهزاد دانشــگر نویسنده این کتاب با 
اشاره به این که دیدن مستند آورتین 
الزم اســت گفت: متاسفانه انسانیت 
و نگاه انســانی حاج قاسم تاکنون به 
درستی نشان داده نشده است و تنها 
جنگاوری ایشــان را نشان داده ایم و 
این کتاب سعی دارد با چنین نگاهی 

حاج قاسم را نشان دهد.
وی افزود: آنچه در مــورد جلد اول 
آورتین در اختیار داشــتم شاید به 
اندازه دو پاراگراف خبر بود و مابقی 
این کتاب با خیال نویســنده نوشته 
شده است و گونه کتاب نیز داستانی 

است.
نویســنده کتاب علت تفاوت اسامی 
کتاب و فیلم مســتند را چنین بیان 
کرد که نمی خواســتم کسانی که در 
آن زمان جز اشــرار بودنــد و اکنون 
انسان های عادی هستند درطایفه و 

خانواده خود خجالت بکشند.
در ادامه حبیب احمدزاده )نویسنده، 
منتقد، فیلمساز، محقق( با اشاره به 
آشــنایی که با حاج قاســم در سیل 
خوزستان داشته اســت گفت: این 

کتاب نمی خواهد که یک ابر قهرمان 
درست کند بلکه با یک روایت بسیار 
ساده حاج قاسم را معرفی می کند و 
می گوید کــه در آن زمان چه اتفاقی 

افتاده است.
احمدزاده دو پیشــنهاد در خصوص 
این کتاب مطرح کرد: یک اینکه این 
فیلم یعنی مستند آورتین به کتاب 
ضمیمه شــود تا بتواند تأثیر بهتری 
داشته باشــد و دیگر اینکه پیشنهاد 
داد قطع کتاب پالتویی شود تا بهتر و 

بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
وی فیلم و کتاب را الزم و ملزوم یک 
دیگر خواند و گفت: مدیریت فرهنگی 
این اســت که راه رســیدن مردم به 
محصوالت فرهنگی را نزدیک و آسان 

کند.
نویسنده کتاب »شــطرنج با ماشین 
قیامت« با اشــاره به شخصیت حاج 
قاسم افزود: انسان های نظامی تنها 
جنگنده نیستند بلکه آدمهای زندگی 

هم هستند.
وی با اشــاره به تصویری بودن نسل 

جدید خاطر نشان کرد: ما می توانیم 
به هر بهانه ای این فیلم را پخش کنیم 
تا شخصیت حاج قاسم دیده شود اما 
همراه بودن کتاب بــا فیلم به دیده 
شدن هر دو محصول فرهنگی کمک 
می کند. وی تاکید کرد: دفاع مقدس 
را می توان از طریق ایجاد اتمســفر 

مناسب و کار خانوادگی تکثیر کرد.
حاج قاسم شناخته شده نیست

وی ضمــن بیان خاطراتی از ســیل 
خوزســتان در مورد قاسم سلیمانی 
گفت: او یک فرمانده ســپاه بود که 
از یک لحظه کوتــاه هم برای جذب 

دیگران استفاده می کرد.
حبیب احمدزاده گفت: کار فرهنگی 
کردن هدف می خواهــد و ما گاهی 
یادمان می رود بــرای چه آمده ایم و 
چرا کار فرهنگی می کنیم، خوبی این 
کتاب این اســت که به صراحت این 

مطالب را بیان می کند.
وی با اشــاره به اینکه بهتر است این 
کتاب با فیلم آن توزیع شــود گفت: 
ایــن دو محصول در کنــار یکدیگر 

می توانند خود را کامل کنند.
نویســنده کتــاب »داســتان های 
شهرجنگی« اشــاره کرد که در کنار 
حاج قاســم افراد زیــاد دیگری نیز 
بودند که فعالیــت می کردند و بدون 
حضور آنها این کارها انجام نمی شد ما 
وظیفه داریم آنها را نیز معرفی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهید 
در مورد حاج قاســم بــا فرزندانتان 
صحبت کنید، باید در مورد همه ابعاد 
وجودی او صحبت کنید تا حاج قاسم 

واقعی را بشناسند.
در پایــان یکی از مخاطبــان برنامه 
پیشنهاد داد: کتاب یک جلدی شود 
و با تغییر طراحی جلد ســبب جذب 

بیشتر مخاطب نوجوان شویم.
گفتنی است، فیلم مستند »آورتین« 
به کارگردانی حســن وزیرزاده و به 
تهیه کنندگی اسرافیل کیلجی تولید 
شده است و به بررسی فعالیت حاج 
قاسم سلیمانی در بازگرداندن آرامش 
بــه مناطقی که اشــرار در آن بودند 

پرداخته است.

نقد وبررسی کتاب »آورتین« همراه با نمایش فیلم مستند »آورتین« برگزار شد:

بحث انسان سازی، بحث مهم دفاع مقدس است
نقد وبررسی کتاب »آورتین« همراه با نمایش فیلم مستند 
»آورتین« با حضور حبیب احمدزاده و بهزاد دانشگر برگزار 
شد. این برنامه در شب گذشته چهارشنبه ۱۵ دی ماه در 
سالن سعدی حوزه هنری با حضور عالقه مندان و با اجرای 

اسماعیل حاجی علیان برگزار شد.
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در شــــــهر 

 رییس اداره مسافر اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده استان

اصفهان با کمبود 
راننده در بخش حمل و 
نقل مسافر روبروست

اصفهان میزبان اتفاقی جدید درحوزه ترویج فرهنگ ایثاروشهادت بود؛

موکب های هنرمردان محلی برای رویدادهای 
هنری با محتوای فرهنگی و دینی

مریم یادگاری:   شــهر گنبدهای فیروزه ای اصفهان، رنگ دیگری 
به خود گرفت و میدان امام حســین )ع( پذیرای موکب هایی شــد که 
عجیب دلهای زهرایی را همراهی می کرد، بوی کندر و اسپند همه جا 
را در بر گرفته بود و ویژه برنامه هنرمــردان به همت معاونت اجتماعی 
و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان با مشارکت دفاتر تخصصی معاونت فرهنگی هنری این سازمان 
در ایام شهادت حضرت زهرا )س( و همزمان با دومین سالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، موکب هایی که در این رابطه بر پا 
شده بود، نمایش فیلم های کوتاه جشنواره عمار، اجرای تئاتر، هنرآفرینی 
هنرمندان و اساتید نقاشی و خوش نویسی، اجرای سرود و شعرخوانی 
را در خود جای داد و مورد استقبال بسیار خوب عالقمندان قرار گرفت، 
این ویژه برنامه از ۱۲ دی ماه آغاز شد و تا ۱6 دی ماه هر شب از ساعت 
۱8 تا ۲۳ در میدان امام حســین )ع( اجرا گردید. در واقع ویژه برنامه 
هنرمردان در کنار کار ارزشمند پذیرایی از مردم در سایر موکب های ایام 
عزاداری، نوع جدیدی از خدمت را ترویج داد و پذیرایی فرهنگی به مردم 
ارائه شد. در این موکب ها فیلم های جشنواره فیلم عمار با همکاری دفتر 
تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان در مورد مقاومت و ایثار، حضرت زهرا )س( و سردار شهید حاج 
قاسم ســلیمانی هر شب به صورت تکرارشــونده اکران شد. گروه های 
سرود برجسته شهر اصفهان نیز در این موکب ها هر شب به اجرای برنامه 
داشتند و همچنین هنرمندان حوزه خط و نقاشی در موکب ها اثر هنری 

خلق کردند و مردم هنرآفرینی آنها را از نزدیک دیدند.

    برگزاری رویدادهای هنری با محتوای فرهنگی و دینی
علی قاسم زاده شهردار اصفهان ضمن بازدید از موکب های ویژه برنامه 
»هنرمردان« با بیان اینکه این رویداد، اتفاقی جدید در حوزه فرهنگ 
شهر است که دو مناسبت ویژه، یعنی ایام فاطمیه و سالگرد شهادت حاج 
قاسم ســلیمانی را با هم تلفیق کرده، اظهار داشت: در این رویداد تنوع 
قالب های مختلف شامل هنرهای نمایشی و تئاتر، فیلم، سرود، نقاشی 
و خوشنویسی را در چارچوب یک گالری شهری می بینیم و این تجربه 
قابلیت تکرار در سایر برنامه های شــهری را دارد. وی با بیان اینکه این 
رویداد ابعاد گوناگون یک تجربه جدید در حوزه فرهنگ است، ادامه داد: 
می توانیم با خالقیت و نوآوری اتفاقات دیگری از این دست را در فضای 

شهری رقم بزنیم.

    خالقیت گروه های مردمی در برنامه هنرمردان
مجتبی شاه مرادی، معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان در خصوص برگزاری این برنامه 
فرهنگی در اصفهان خاطر نشان کرد: بهره گیری از خالقیت گروه های 
مردمی برای برگزاری ویژه برنامه هنرمردان معاون فرهنگی شــهردار 
اصفهان برگزاری ویژه برنامــه »هنرَمردان« را تالشــی برای افزایش 
سرانه مصرف فرهنگی شهروندان دانســت و گفت: تالش کردیم این 
ویژه برنامه جلوه متفاوتی نسبت به سایر برنامه های مشابه داشته باشد. 
وی اظهار داشت: تالش کردیم این ویژه برنامه جلوه متفاوتی نسبت به 
سایر برنامه های مشابه داشته باشــد تا در کنار برپایی موکب ها، سرانه 
فرهنگی شهروندان را نیز افزایش دهیم. وی ادامه داد: مردم با حضور در 
ویژه برنامه هنرمردان عالوه بر گرامیداشت یاد سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی، به تماشای تئاتر، فیلم های کوتاه، هنرنمایی اساتید نقاشی و 
خوش نویسی با موضوعات مرتبط با شهادت حضرت زهرا )س( و سردار 
سلیمانی نشستند. معاون فرهنگی شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از 
حضور مردم و خانواده ها در ویژه برنامه هنرمردان تصریح کرد: برپایی 
موکبی که نمونه مشابهی در شهر نداشته باشد از اهداف ما برای برگزاری 
این برنامه بود و امیدوام با انجام این اقدامات بتوانیم مردم را جذب چنین 
رویدادهایی کنیم تا شــاهد استقبال بیشتری از ســوی آنها در چنین 
مراسم هایی باشیم. وی خاطرنشان کرد: امیدوارم این اقدام در درجه اول 
مقبول حضرت زهرا )س( قرار گیرد، همچنین سردار دل ها شهید حاج 
قاسم سلیمانی در آن دنیا شفیع ما باشند و این ویژه برنامه موردپسند 

مردم اصفهان قرار گرفته باشد.

    پوست اندازی در انتقال مفاهیم فرهنگی
علی صالحی سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در بازدید از 
ویژه برنامه »هنرَمردان« در میدان امام حســین )ع( با بیان اینکه این 
ویژه برنامه یکی از نخستین تالش های مدیریت شهری در دوره جدید 
برای پوست اندازی در انتقال مفاهیم فرهنگی است، گفت: هر برنامه ای 
که به فراخور ارزش های دینی و انقالبی در مجموعه شهرداری تدارک 
دیده شود مورد حمایت شورای شــهر خواهد بود. وی افزود: طبیعتاً به 
تصویر کشیدن حماسه حاج قاسم سلیمانی و موضوعات مذهبی مانند 
ایام فاطمیه، نیاز به اســتفاده از جلوه های هنرمندانه دارد تا نسل های 
جدید را با ابزار نو همراه و آن ها را نسبت به آنچه در تاریخ تشیع و انقالب 
اسالمی رخ داده آگاه کنیم. سخنگوی شــورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشــان کرد: قطعاً الگوهایی که در دهه های 8۰ و حتی 9۰ دنبال 
می کردیم متناسب با فضای فرهنگی امروز و شرایطی که در دنیا شاهد 
آن هستیم نیست. وی ادامه داد: با فراگیر شــدن رسانه ها، قالب های 

اطالع رسانی ما نیز باید متناسب با تقاضای روز باشد.

دبیر جمعیت پیشگامان انقالب اسالمی اصفهان:

پیشگامان انقالب 
دیدگاه های خود را 

با شهردار در میان 
گذاشتند

دبیر جمعیت پیشگامان انقالب اسالمی اصفهان 
با اشاره به جلسه این جمعیت با شهردار اصفهان، 
گفت: جلسه بسیار خوبی بود و شهردار با اشاره به 
برخی طرح های تحولی در مدیریت شهری نظرات 
پیشــگامان انقالب در خصوص مســائل مختلف 

مدیریت شهری را شنیدند.
مرتضی آرســته، دبیر جمعیت پیشگامان انقالب 
اسالمی اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
اصفهان با اشاره به جلســه جمعیت پیشگامان با 
شهردار اصفهان، اظهار داشــت: شهردار اصفهان 
در بعد فرهنگی اقدامات زیادی انجام داده و سابقه 
خوبی دارد و بر همین اساس از او دعوت کردیم تا با 

نقطه نظرات پیشگامان انقالب در خصوص مسائل 
شهر آشنا شود.

وی ادامه داد: جلسه بسیار خوبی بود و شهردار نیز 
درخصوص مسائل شهر هم چون کاهش زمان صدور 
پروانه ساختمانی، حذف دالل ها و واسطه ها و حرکت 

به سمت اقدامات تحولی مباحثی را مطرح کردند.
آرســته با بیان اینکه اعتقاد شــهردار این بود که 
نمی خواهیم پول حرامی وارد شهرداری شود توضیح 
داد: او معتقد بود پول هایی که مردم برای آن ناراضی 
یا نگران هستند مشکالتی در پی خواهد داشت و 
اعالم کرد که در حال ریشه یابی هستیم تا نگذاریم 
پول های حرامی وارد شهرداری شود و شهرداری از 

رشوه پاک شــود. دبیر جمعیت پیشگامان انقالب 
اسالمی اصفهان با اشاره به اینکه اعضای جمعیت 
پیشگامان نیز نظرات خود را در خصوص مسائل شهر 
بیان کردند، تصریح کرد: توجه به سیستم های جدید 
در جمع آوری زباله، هوشمندســازی در مدیریت 
شهری از پیشنهاداتی بود که در این جلسه مطرح 
شــد.وی با تأکید بر توجه به مســائل فرهنگی در 
مدیریت شهری، گفت: در خصوص مسائل فرهنگی 
و ورزشی نیز دغدغه ها و نگرانی هایی اعضای جمعیت 
داشتند که درباره آن ها با آقای قاسم زاده صحبت شد 
و در کل جلسه بسیار مفیدی بود و اولین نشستی بود 

که با شهردار جدید داشتیم.

گزارش

رییس سازمان پدافند غیرعامل در مسجد جامع نجف آباد:

 سردار سلیمانی، آرزوی داعش
 را نقش بر آب کرد

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: 
تدبیر به موقع و جانفشانی سردار سلیمانی 
و همراهانش، آرزوی داعش برای حمله به 

کشورمان را نقش بر آب کرد.
ســردار غالمرضا جاللی، در شانزدهمین 
ســالگرد شــهادت حاج احمد کاظمی و 
شهدای عرفه و یادبود ســردار حاج قاسم 
سلیمانی در مسجد جامع نجف آباد افزود: 
داعش با حمایت آمریکا و دولت های عرب 
منطقه خواســتار زدن خســارت شدید به 
جامعه شــیعی و حمله به کشورمان بود اما 
تدبیر به موقع و جانفشانی سردار سلیمانی 
و همراهانش، این آرزوی دشــمن را نقش 

بر آب کرد.
وی بــا بیان اینکــه بایــد ابعــاد مختلف 
نقش آفرینی این فرمانده مهم نظامی کشور 
را برای نسل های جوان کشور تبیین و تشریح 
کرد، یادآور شد: بسیاری از جلوه های رفتاری 

این افراد هنوز ناشناخته مانده است.
سردار جاللی اضافه کرد: آنان برای مبارزه 
با دشمن از سیر و سلوک فردی و از سبک 
زندگی علــوی و فاطمی خــود بهره بردند 
که پیشرفت کشــورمان و رفع بسیاری از 
آســیب ها و چالش های امروز خانواده ها و 
مردم هم نیازمند همیــن الگوهای زندگی 

است. 
وی همچنین تاکید کرد: روحیه انقالبی و 
جهادی، وجه مشترک فرماندهان و شهیدان 

ایران از ۴۰ سال گذشته تاکنون بوده است. 
رییس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان 
کرد: نگرش جهادی و انقالبی رزمندگان و 
فرماندهان نظامی جمهوری اسالمی ایران 
عامل موفقیت و ایستادگی مؤثر آنان در برابر 

دشمنان بوده است.
ســردار جاللی بیان کرد: همیــن رویکرد 
که نقش راهبردی در شــرایط سخت دارد، 
مقولــه ای قدرتمند بــرای بــرون رفت از 
مشکالت جاری کشور است و مدیران ما نیز 
باید مثل شهدا و فرماندهان بزرگی همچون 

سردار سلیمانی و ســردار کاظمی بصورت 
جهادی کار کنند.

 رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشور، 
وحدت و انسجام درونی را از دیگر مولفه های 
مهم قدرت برای رویارویی با دشمن برشمرد 
و اظهار داشت: اتحاد بین مردم و مسووالن 
و دوری از تفرقه، برای اعتالی موقعیت نظام 

اسالمی ضروریست.
 وی با اشاره به وحدت رویه شهدای انقالب 
اســالمی تصریح کرد: ُمحبان و عاشــقان 
این افراد نیز باید همان مســیر را که توام با 

وحــدت، روحیه انقالبی، نگــرش جهادی 
و دشمن ســتیز و اخالص در عمل است، 

ادامه بدهند. 
سردار جاللی، شــخصیت بزرگ سرداران 
اسالم و شهدای انقالب و نظام را شکل گرفته 
در مکتــب اهل البیــت )ع( توصیف کرد و 
گفت: آنان در مکتب حضــرت زهرا )س(، 
اخالص در عمل، خدمت به مردم و طاعت و 
بندگی حضرت حق را فراگرفتند و مقارنت 
ایام شــهادت حضرت زهرا )س( و سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی و سردار کاظمی نیز 
ناشی از معنویت حاکم در روح و روان آنان 
بود که از درگاه چنین شخصیت هایی مدد 

می گرفتند.
به گــزارش ایرنا، ۱6 ســال پیــش در ۱9 
دی سال ۱۳8۴ ســردار سرلشکر پاسدار 
شــهید حاج احمد کاظمی و تعدادی دیگر 
از همقطارانــش بر اثر ســقوط یک فروند 
هواپیمای نظامی )جت فالکون( در حوالی 

ارومیه به دیدار حق شتافتند.
سردار سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی 
در سال ۱۳۳۷ در شهرســتان نجف آباد از 
توابع اصفهان به دنیا آمــد و در دوران دفاع 
مقدس و پس از آن نقش مهمی در برنامه ها 
و فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

داشت.
شهرستان نجف آباد در ۳۰ کیلومتری غرب 

اصفهان قرار دارد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: محموله 
کمک های هالل احمر استان به همراه ۲ تیم سیالب به مناطق 

سیل زده استان هرمزگان اعزام شدند.
علی محمدهاشــمی افزود: با توجه به سیل ناشــی ازبارندگی 

های اخیر در اســتان های جنوبی از جمله هرمزگان و بر اساس 
درخواست سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران، نخســتین محموله هالل احمر استان اصفهان به 
بندرعباس ارسال شد. به گفته وی؛ این محموله شامل سه هزار 
قوطی کنسرو لوبیا، تعداد ســه هزار قوطی کنسرو ماهی، تعداد 
9۳6 بسته ۷۰۰ گرمی قند و مقدار هزار و 98۲ مترمربع موکت 
رولی بود. وی ادامه داد: ۲ تیم سیالب از شهرستان های نایین و 
کوهپایه به سرپرستی رییس شعبه نایین و هفت نیروی امدادی 
و نجاتگر با ۲ دستگاه خودرو عملیاتی همراه با تجهیزات موتور 

پمپ های آبکش و کف کش، موتور برق، پنج دستگاه موتورکف 
کش، سه دستگاه موتور روبین لجن کش، یک دستگاه موتور برق 
و ۲ دستگاه چادر تجهیزات انفرادی نیز به منطقه سیل زده اعزام 
شدند. ایران جزو ۱۰ کشور بالخیز جهان به شمار می رود، بطور 
کلی ۴۳ بالی طبیعی و انسان ساز در جهان شناخته شده که ۳۵ 
مورد آن در ایران رخ می دهد. بیش از چهار هزار امدادگر و نجاتگر، 
عضو جمعیت هالل احمر استان اصفهان هستند. اصفهان حدود 
پنج میلیون نفر جمعیت دارد که در ۲۴ شهرستان و ۱۰۵ شهر 

ساکنند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

تیم های سیالب هالل احمر اصفهان به هرمزگان اعزام شدند

خبر روز
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نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس:

بودجه سال آتی نظام مند تر از گذشته است
نماینـده مـردم نجـف آبـاد و تیـران و کـرون در مجلس شـورای 
سـیزدهم  دولـت   ۱۴۰۱ پیشـنهادی  بودجـه  گفـت:  اسـامی 
نظام مندتر از گذشـته شـده و سـرفصل های اضافـی کاهش یافته 

است.
ابوالفضـل ابوترابـی افـزود: دولت سـیزدهم در برنامه پیشـنهادی 
بـرای سـال آینـده ۹ هزار سـرفصل جـدول برنامه و بودجـه را در 

همدیگـر ادغـام و آن را تبدیـل بـه هـزار جدول کرده اسـت.
وی بیـان کـرد: سـرفصل های اضافی در گذشـته وقت زیـادی را 
از نماینـدگان مجلس برای بررسـی می گرفت و نظارت را خیلی 
سـخت می کرد اما چنیـن اقدامی با تجمیع جداول باعث تسـریع 

در بررسـی و نظـارت بهتر پس از اجـرا خواهد بود.

نماینـده مـردم نجـف آبـاد و تیـران و کـرون در مجلس شـورای 
اسـامی با اشـاره به تعریف سرفصل های اسـتانی و تمرکززدایی 
و افزایـش اختیـارات اسـتانی در بودجـه تصریح کـرد: ایـن اقدام 
در توزیـع عادالنه اعتبارات و دسترسـی مردم و مسـووالن محلی 

بـرای نظـارت و پیگیری مطالبـات مؤثر و کارآمد اسـت.
واریـز  بـرای  اسـتان  هـر  بـرای  معیـن  خزانـه  بینـی  پیـش  وی 
درآمدهـای آنـان و مدیریـت فـروش منابـع از دیگـر جلوه هـای 

ممتـاز بودجـه سـال آینـده کشـور برشـمرد.
ابوترابـی بـا بیـان اینکـه خلـق پـول یکـی از آسـیب های بـزرگ 
اقتصادی ایران اسـت، خاطرنشـان کرد: در ایـن خصوص دولت 
سـال آینـده درآمـد نفتـی را بـه حسـاب بانـک مرکـزی واریـز 

نخواهـد کـرد و کلیـه درآمدهـا بـه دیگـر بانک هـا اخنصـاص 
می یابـد و ایـن موضـوع خلـق پـول را تـا حـد زیـادی کاهـش 

می دهـد.
وی توجـه بـه افزایـش پلکانـی حقـوق و درآمـد و مبـارزه بـا 
حقوق هـای نجومـی و توجـه بـه درآمـد مالیاتـی بـه صـورت 
منطقـی و همچنین کسـب مالیـات از خانه های خالـی را از دیگر 
شـاخصه های مؤثـر بودجـه پیشـنهادی دولـت بـرای سـال ۱۴۰۱ 

کرد. بیـان 
نماینـده مـردم نجـف آبـاد و تیـران و کـرون در مجلس شـورای 
اسـامی افـزود: سـال آینـده، بـه صـورت متوسـط افزایـش ۱۰ 
درصـدی حقـوق کارکنـان دولـت بـه صـورت پلکانـی پیـش 

بینـی شـده اسـت کـه بر ایـن اسـاس حقـوق کارمندان بـا حقوق 
پایین تـر تـا ۳۰ درصـد و افـراد با حقـوق باال کمتـر از پنج درصد 

رشـد پیـدا می کند.
وی ایـن امـر را بـرای جلوگیـری از تسـری حقـوق نجومـی در 
کشـور مهـم خوانـد و گفـت: حقـوق بـاالی برخـی مدیـران و 
کارکنـان دولت بـه اعتماد عمومی جامعه لطمه زده اسـت و باید 

جلـوی آن گرفته شـود.
ابوترابـی در پایـان بـا بیـان اینکـه از دولـت انتظـار بیشـتری برای 
اصـاح سـاختار بودجـه داشـتیم، خاطرنشـان کـرد: دولـت باید 
بودجـه قـوی و بـا سـاختار منسـجم تری را ارائـه می داد امـا روند 
یک شنبه ۱9 دی ۱۴۰۰ | شمــــاره 965روبـه جلویـی بـرای اصـاح بـی نظمی هـا پیـش بینـی می شـود.
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شهرستان

گزارش تصویری

آیین معرفی سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان 
با حضور وزیر علوم

آییـن تکریـم رییـس سـابق و معرفـی سرپرسـت دانشـگاه صنعتـی اصفهـان بـا حضور 
محمدعلـی زلفـی گل وزیـر علـوم، تحققـات و فناوری در سـالن اجتماعات دانشـگاه 
برگـزار شـد، در ایـن مراسـم از سـید مهـدی ابطحـی رییـس سـابق دانشـگاه صنعتـی 
اصفهـان تقدیـر و سـید علی محمـد میرمحمدی میبدی بعنوان سرپرسـت این دانشـگاه 

معرفی شـد.
رسول شجاعی / خبرگزاری ایرنا 

امـام جمعـه اردسـتان گفـت: فضـای مجـازی دسـت دشـمن 
اسـت و فتنه هـا و حادثه هـا را از ایـن طریـق هدایـت می کنـد.

حجت االسـام حسـن دهشـیری در خطبـه نمـاز جمعـه ایـن 
هفتـه اردسـتان در مسـجد موسـی بـن جعفـر )ع( ایـن شـهر 
افـزود: فضـای مجـازی در دسـت دشـمنان قـرار دارد و برخی 
کوتاهـی  ملـی  شـبکه  و  اینترنـت  خصـوص  در  مسـووالن 
می کنند و چند سـالی اسـت نداشـتن زیر سـاخت ها را بهانه و 

علـت مشـکل می داننـد.
وی بـا بیـان اینکـه فرهنگ سـازی اینترنـت از سـوی دشـمن 
صـورت می گیـرد، تاکیـد کـرد: از ایـن طریق آسـیب هایی به 

نسـل جـوان زده انـد و هدفشـان از بیـن بردن اسـام اسـت.
خطیـب جمعـه اردسـتان اظهـار داشـت: دشـمن در حادثه ها و 
فتنه هـای چنـد دهـه اخیـر از طریق فضـای مجـازی موضوع را 
مدیریـت کـرده اسـت، حـال آنکه از انتشـار تصویـر و صوت 
سـردار دل هـا شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی خـودداری و آن را 
سـلیمانی ها  شـهید  نمی خواهنـد  کـه  چـرا  می کنـد،  حـذف 
همـه  قلـب  در  افـراد  اینگونـه  نمی داننـد  و  شـوند  شـناخته 

آزادیخواهـان جهـان جـای دارنـد.
حجت االسـام حسـن دهشـیری در ادامـه بـا قدردانـی از همـه 
تـاش  پـر  فاطمیـه  آیین هـای  در  کـه  عـزاداری  هیات هـای 
بودنـد، گفـت: نقـش جوانان در این هیات ها بسـیار چشـمگیر 

آیین هـا  ایـن  می پرداختنـد؛  فعالیـت  بـه  برنامه تـر  بـا  و  بـود 
بـا وجـود شـیوع ویـروس کرونـا بـا رعایـت شـیوه نامه هـای 
بهداشـتی بهتـر و مناسـب برگـزار شـد، هرچنـد گاهـی برخی 
برنامه هـای  تضعیـف  موجـب  برنامه ریزی هـا  در  کمبودهـا 

می شـود. مذهبـی 
وی بـا انتقـاد از حضـور تعـداد کمـی از کسـبه همزمـان بـا 
سـالروز شـهادت حضـرت فاطمـه زهـرا )س( بـازار اردسـتان 
اظهـار داشـت: بازار مسـلمانان در این روزها باید تعطیل باشـد 
و بـه عـزاداری پرداخته شـود و اتـاق اصناف بایـد برنامه ریزی 

باشد. داشـته 
امـام جمعه اردسـتان خاطر نشـان کـرد: اگر سـفارش امام علی 
)ع( بـه مالـک به عنـوان منشـور کاری در عرصه های مدیریتی 
کاربردی می شـد و مسـووالن خود را از مردم می دانسـتند، در 
بیـن مـردم بودنـد و برای دیدار با یک مسـوول نباید سـاعت ها 

بمانیم. منتظر 
حجت االسـام دهشـیری تاکیـد کرد: نماز جمعـه باید عرصه 
مطالبـه مـردم از مسـووالن باشـد و وقتـی برخـی مسـووالن در 

دسـترس نیسـتند ایـن مهـم چگونه محقق می شـود؟
وی بـا یـادآوری قیـام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مـردم قـم افـزود: این قیام 
سـرآغاز قـدرت گرفتن انقاب بـه رهبری حضرت امـام )ره( 

اسـت که باید گرامی داشـته شـود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشـان گقت: برای تشـخیص و تمیز 
دادن اسـام آمریکایـی با اسـام نـاب محمـدی )ص( و تفاوت بین 
شـیعه انگلیسـی و شیعه محمدی )ص( داشتن سـرمایه های بصیرت، 
حوصلـه و صبـر و آگاهی به مواضع حق بسـیار الزم اسـت. آیت اهلل 
عباسـعلی سـلیمانی در خطبه هـای نمـاز جمعـه این هفته کاشـان در 
مصـای بقیه اهلل االعظـم )عـج( این شـهر افـزود: حضرت علـی )ع( 
فرمودنـد کـه در زمـان مـن، جنـگ بیـن قبلـه بـا قبلـه اسـت یعنی ۲ 
طـرف اهـل اذان، نماز و قرآن هسـتند و در جهـان امروز نیز به تعبیر 
حضـرت امام خمینی )ره( ۲ نوع اسـام آمریکایـی و ناب محمدی 
)ص( وجـود دارد و رهبـر معظـم انقاب نیز فرمودند کـه در جهان 

۲ نوع شـیعه انگلیسـی و محمدی )ص( وجـود دارد.
وی تصریـح کـرد: امـام صـادق نیـز فرمودنـد زمانـی کـه حضـرت 
مهـدی )عـج( ظهـور می کننـد بـا جهالـت و نادانـی مـردم روبـه رو 

می شـوند امـا جاهلیـت زمـان امـام زمـان )عـج( خیلـی شـدیدتر 
از جاهلیـت زمـان پیامبـر گرامـی اسـام حضـرت رسـول اکـرم 
)ص( اسـت. بـه گفتـه وی، هنگامـی کـه حضـرت محمـد )ص( به 
پیامبـری مبعـوث شـدند با بت پرسـتانی که سـنگ، چـوب و کلوخ 
می پرسـتیدند، روبه رو شـدند که این حداکثر نادانی و حماقت آنها 
بـود امـا وقتـی امـام زمـان )عـج( قیام می کننـد، قـرآن را بـه رخ این 
امـام همـام می کشـند و رنـگ دینـی بـه مخالفـت خـود می دهنـد.

خطیـب جمعه کاشـان افتخـار شـیعه گری مـردم را از برکت وجود 
حضـرت فاطمه زهـرا )س( و خطبه فدکیه این بزرگ بانوی اسـام 
دانسـت و گفت: این مهم سرمشـق امام حسـین )ع( شد که فرمودند 

اگـر بخواهـم بـا یزید بیعت کنـم، آن دامن پاک مانع اسـت.
وی افـزود: حضـرت فاطمـه زهرا )س( شـرایط زمـان را در خطبه به 
زیبایـی ترسـیم و با محاکمه دسـتگاه حاکمه زمان، تخلف آشـکار 

آنهـا را بـرای مردم به راحتی بازگو کردند. آیت اهلل سـلیمانی تاکید 
کـرد: زهـرای اطهـر )س( توانسـت نهاد امامـت و والیـت را به نهاد 
رسـالت و نبـوت وصل کنـد، در صورتی که بقیه می کوشـیدند بین 
ایـن ۲ نهـاد فاصلـه ایجـاد کننـد و بگویند پـس از رحلـت حضرت 

رسـول اکرم )ص( وصی و جانشـینی وجـود ندارد.
امـام جمعه کاشـان اظهار داشـت: حضـرت فاطمه زهـرا )س( برای 
همـه حتـی پـدر و همسـرش افتخـار رهبـری و مدیریـت داشـت، 
شـرایط حضـرت علـی )ع( بـه گونـه ای نبـود کـه از حقیقت هـای 
زمـان خـودش دفـاع کنند و این بـزرگ بانوی جهان اسـام به دفاع 

از مـوالی متقیـان برآمدند.
بـه گفتـه وی، پیامبـر گرامـی اسـام )ص( فرمودنـد در مقابـل مـن 
کفر، کافران و مشـرکان قرار داشـتند اما در برابر حضرت علی )ع( 

کفـر نبـود، بلکه اسـام در پوشـش نفـاق قرار گرفتـه بود.

فرمانـده انتظامی شهرسـتان شـاهین شـهر از دسـتگیری مـردی که به 
هفت شـهروند بدلیل اختاف بر سـر مسـاله احساسـی اسـید پاشـیده 
بـود، خبـر داد. سـرهنگ علـی صادقـی شـامگاه جمعـه با اعـام این 
خبـر افـزود: ایـن حادثـه روز سه شـنبه ۱۴ دی بـه مرکـز فرماندهـی 
عملیـات پلیـس ۱۱۰ گـزارش شـد کـه در ایـن واقعه فـردی به علت 
مسـاله احسـاس و جـواب رد شـنیدن از دختـر مـورد عاقـه خـود 
درشـاهین شـهر اقـدام به خودسـوزی با اسـید کرده بود و بـا دخالت 
شـهروندان رو بـه رو شـد. وی اظهار داشـت: این فرد بـه هفت نفر از 
کسـانی که قصد نجات وی را داشـتند اسـید پاشـیده است که چهار 
نفر از آنها آسـیب سـطحی دیده و سـه نفر نیز دچار سـوختگی شـده 

و بـه بیمارسـتان امام موسـی کاظـم اصفهان منتقل شـدند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شـاهین شـهر بـا بیـان قـرار دادن ایـن 
پرونـده در دسـتور کار پلیـس، افـزود: بعـد از عملیـات ویژه پلیسـی 
مـرد ۴۵ سـاله کـه مرتکـب اسـید پاشـی شـده بـود توسـط عوامـل 
انتظامی شهرسـتان دسـتگیر و با دسـتور دادسـتان شهرسـتان شـاهین 

شـهر و میمـه بازداشـت شـد. امام جمعه اردستان:

دشمن از طریق فضای مجازی فتنه ها را هدایت می کند

امام جمعه کاشان:

تشخیص اسالم ناب محمدی نیازمند بصیرت است

فرمانده انتظامی شهرستان:

مرتکب اسیدپاشی در »شاهین شهر« 
اصفهان دستگیر شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان:

»ُامیکرون« به شهرضا رسید

»ای کاش ایـن خدمـات رایگاِن پزشـکی، آن هم در شـرایط سـخت و صعـب اقتصادِی کنونی 
ادامه پیدا کند.« این صحبت های مرد میانسـالی از اهالی دهسـرخ اسـت که خدماِت چند روزه 
کارواِن سـامِت جمعیِت هال احمِر شهرسـتاِن مبارکه را که این بار مهمان دهسـرخی ها شـده 
اسـت، سـتایش می کنـد. ده سـرخ، از توابـع بخـش گرکـن جنوبی شهرسـتان مبارکه در اسـتان 
اصفهـان اسـت کـه مردمـش به دو زبان ترکی و فارسـی صحبـت می کنند و شـغل اصلی اهالی 
دهسـرخ به طور سـنتی، دامداری و کشـاورزی بوده اسـت. در این روز و روزگار که شاید هزینه 
نان، باعث چشـم پوشـی خانوارها از هزینه درمان شـود، هسـتند مردمانی که در اندیشـه کمک 
بـه مردمانشـان، مردمـک دیده شـان را بـه این سـو و آن سـو می چرخاننـد و عطر خدمـت را در 

هر جا کـه بتواننـد، می پراکنند.
درسـت مثـل کاروان سـامت جمعیـت هـال احمر شهرسـتان مبارکه کـه این بار در دهسـرخ 
رحـل اقامـت افکنـده تا در حـد تاب و توان، فرش خدمت را زیر پای اهالی این شـهر بگسـترد. 
کاروانـی داوطلبانـه کـه در فکـِر خدمت به خلـق خدا، به خلق خـدا، خدمات پزشـکی رایگان 

ارائـه می دهد.
خروجـِی ایـن خانـه، خدمـت بـه خلـِق خداسـتهال احمـر شهرسـتان مبارکـه، ایـن خدمـات 

بهداشـتی و درمانـی را در قالـب »خانـه هـال« بـه مـردم ارائـه می دهـد.
مسـئول کاروان سـامت شهرسـتان مبارکه می گوید: این کاروان را پزشکان و پیراپزشکانی در 
تخصص های عمومی، دندان پزشـکی، روانشناسـی و کمک های اولیه تشـکیل می دهند. خانم 
عبدی می افزاید: به کمک عوامل شـبکه و بهداشـت درمان شهرسـتان نیز واکسیناسـیون کرونا 
بـه شـهروندان تزریـق شـد. دکتر نـدا محمد صالحـی، یکـی از اعضـای ایـن کاروان ازتاثیرات 
معنـوی و روحانـِی ایـن گونـه کارهـا سـخن می گویـد و می افزایـد: »تمـام تـاش مـا ایـن بوده 
کـه تمـام خدماتـی کـه در مطب هـا بـه مـردم داده می شـود، در همـان حـد و کیفیـت به مـردِم 
اینجـا ارائـه شـود. ایـن گونـه کارها، تأثیـر زیادی در زندگی شـخصی مـا می گـذارد. به طوری 
کـه خـدا را در لحظاتـی کـه بـه بـن بسـت می خوریـم، حـس می کنیـم و متوجـه می شـویم که 
دعایـی در پشـِت سـِر مـا قـرار دارد.« و چـه حـس زیبایی اسـت کـه بدانی زرهـی ازدعـا دردنیا 
و عقبـی، تـورا در مسـیرهای پـر پیـچ و خطـر حفـظ و حمایـت می کنـد و می توانـی بـا انفـاِس 
قدسـِی کسـانی کـه شـاید اصـًا نشناسی شـان، امـا روزی بـه واسـطه کمک بـه آنها، دعایشـان 
را بـه جـان خریـده ای، از گردنه هـای وحشـتناک و دهشـتناک عبورکنـی. خروجِی ایـن خانه، 
خدمـت بـه خلِق خداسـتهمچنان کـه یکی دیگـر از اعضای ایـن کاروان اشـاره می کند، هدف 
ایـن گـروه، ارتقای سـطح آمـوزش در مناطق کمتر برخوردار اسـت. هدف اولیـهٔ اینان، مورد 
توجـه قـرار دادِن کـودکان ۶ تا ۱۴ سـال و بعدتر و در ابعاد گسـترده تر، تمام مردم منطقه اسـت. 
ایـن گونـه خدمـات، رضایـت مـردم را هـم در پی داشـته؛ مثًا خانـم جوانی می گویـد: حضور 
کاروان سـامت در مناطـق کمتر برخوردار کار خداپسـندانه ای اسـت که امیدواریـم ادامه پیدا 
کنـد. یـا بانـوی دیگـر ده سـرخی بـا دعـای خدا خیرشـان بدهـد، می گویـد: چون کـه از مرکز 
شهرسـتان دوریـم، بـه اینجـا آمده انـد تـا خدماتـی را بـه رایـگان ارائـه کننـد. ایـن کاروان، تنها 
یکـی از گروه هـای خدمـات رسـاِن جمعیـت هـال احمـر اسـت؛ به گفتـه لطـف اهلل ابوطالبی، 
رئیـس جمعیت هال احمر شهرسـتان مبارکه، شهرسـتان مبارکـه دارای ۲۵ خانه هال شـهری 
و روسـتایی اسـت که از این تعداد، ۱۹ خانه به شـکل روسـتایی و ۶ مرکز هم به شـکل شـهری 

احداث شـده اسـت.
سـال گذشـته، نخسـتین خانـه هـال شهرسـتان مبارکـه درمحـل دهیـاری روسـتای دسـتگرد 
مهـراوران بـا حضـور معاون پژوهش و فناوری جمعیت هال احمر کشـور افتتاح و برای تجهیز 
آن، ۱۰۰ میلیـون تومـان هزینـه شـده بـود. خروجـِی ایـن خانـه، خدمت بـه خلِق خداسـتدرباره 
کـم و کیـف خانه هـای هـال با معـاون امورداوطلبـان جمعیت هـال احمر اسـتان اصفهان هم 
سـخن می شـوم. محمدنویـد متقی بـه احـداث حـدود ۳۶۰ خانه هال در اسـتان اشـاره می کند 
و می گویـد: بیشـترین خانه هـای هـال اسـتان را شهرسـتان های اصفهـان، فاورجـان و مبارکـه 
دارنـد. وی کـه دبیـر کارگـروه تخصصـی خانه هـای هـال اسـتان اصفهـان هم هسـت، بـا بیان 
اینکـه خانه هـای هـال، صـد در صـد داوطلبانـه و مردمـی اسـت، ادامـه می دهـد: شـهرداری ها 
و دهیاری هـا، بـا ارائـه درخواسـت احـداث خانـه هـال بـه نزدیکتریـن مرکـز هـال احمـر 
شهرستانشـان، می تواننـد ایـن خانه ها را در مناطق خود ایجاد کنند. سـری به سـایت هال احمر 
جمهـوری اسـامی ایـران می زنـم. در آنجـا، خانـه هـال اینگونه تعریف شـده اسـت: مرکزی 
اسـت بـا سـاختار داوطلبی بدون نیروی انسـانی رسـمی، پیمانی یا قـراردادی در سـطح محات 
شـهرها و روسـتاها کـه توسـط اعضـا، داوطلبان، خیریـن، نیکـوکاران و واقفـان اداره می شـود. 
همچنیـن، هـدف از تأسـیس خانه هـای هـال، تحقـق شـعار داوطلب محـوری و بهره منـدی از 
مشـارکت افتخـاری و داوطلبانـه همـه افـراد متقاضی فعالیـت در جمعیت هال احمـر به منظور 
ارتقـای فرهنـگ داوطلبـی، توجـه بـه صلح و دوسـتی، کرامـت انسـان ها در جامعه اسـت که با 
ارائـه آموزش هـای امـدادی و اصول و روش های خدمـات داوطلبانه به همـگان به ویژه جوانان، 
جـذب و سـازماندهی اعضـا جهـت ارائـه خدمـات داوطلبـی بـه نیازمندان در شـرایط عـادی و 
بحرانـی در سـطح محات شـهری و روسـتاها تشـکیل خواهد شـد. از خانه های هـال، نه فقط 
خدمـات بهداشـتی و پزشـکی که حتـی فعالیت های اجتماعـی را می تـوان انتظار داشـت؛ مثًا، 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرسـتان اصفهان در نشسـت مشـترک مسـئوالن 
جمعیـت هال احمـر اسـتان اصفهـان و کمیتـه امـداد ایـن اسـتان گفـت: طـرح ملـی »یـاس« بـا 
هـدف کاهـش و پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی در حاشـیه کان شـهرها ومراکز اسـتان ها 
در خانه هـای هـال احمـر فعـال خواهد شـد. حجت االسـام اصغر توسـلی افـزود: مددجویان 
و افـراد زیـر پوشـش کمیته امـداد درایـن خانه هـا از آموزش هـای الزم برخوردار، سـازماندهی 
و به کارگیـری می شـوند کـه می تـوان ازایـن فرصـت در بحران هـا و بایـای طبیعی نیز اسـتفاده 
کـرد. محمدنویـد متقـی، دبیرکارگـروه تخصصـی خانه هـای هـال اسـتان اصفهـان می گوید: 
طـرح خانه هـای هـال از نیمـه دوم سـال ۹۹ آغـاز شـده اسـت و به گفتـه خانم عبدی، مسـئول 
کاروان سـامت شهرسـتان مبارکـه کاروان سـامت جمعیـت هـال احمـر شهرسـتان مبارکه، 
ایـن کاروان در سـفر بـه دهسـرخ، بـه بیـش از ۲۰۰ نفـر از مردم این شـهر خدمات رایـگان ارائه 
کـرده اسـت؛ و این هـا یعنـی اینکه تأسـیس خانه های هال طرحی نوپاسـت و مسـووالن مناطق 
مختلـف بـا همـکاری داوطلبان هـال احمر می توانند آسـتین همت بـاال بزنند و با تأسـیس این 
مراکـز، خدمـات بیشـتر و بهتـر و برتری به مردم اسـتان اصفهـان در دورتریـن و کورترین نقاط 
ارائـه دهنـد. خروجـِی ایـن خانـه، خدمـت به خلِق خداسـتبنا بـر اعام خسـرو رحمانـی، معاون 
پژوهـش و فنـاوری جمعیـت هال احمر کشـور، تاکنـون، ۱۴۷۰ خانه هال در سـطح محات 
و روسـتاهای کشـور تأسـیس شـده اسـت. سیاسـت جدیـد جمعیت هـال احمر بر توسـعه این 
خانه ها اسـت و در حال حاضر، حدود ۳۷ هزار روسـتا در سراسـر کشـور دارای شـرایط تأسیس 
ایـن خانه هـا هسـتند. خانه هـای هـال بهتریـن عرصـه تجلـی کار داوطلبانـه اسـت و همـه مـا 

می توانیـم بـا هـر توانمنـدی و تخصـص و مهارتی در ایـن زمینه خادم باشـیم.
منبع: خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان

خواندنی از روستای »ده سرخ« از توابع بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه:

خروجِی این خانه، خدمت به خلِق خداست

گزارش

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا از مشاهده سویه جدید کرونای 
با  تنهایی در گفت و گو  اهلل  داد. حجت  اُمیکرون در شهرضا خبر 
خبرنگار مهر، با اشاره به شناسایی یک مورد بیمار مبتا به امیکرون در 
شهرضا، اظهار داشت: بیماران مشکوک به کرونای »امیکرون« رصد و 
تست های آن ها برای تشخیص ارسال می شود و ظهر دیروز وجود یک 

مورد از سویه اُمیکرون در شهرضا اثبات شد.
وی با توجه به اینکه در حال حاضر ۳۰ نفر مبتا به اُمیکرون در استان 
اصفهان شناسایی شده است، افزود: واکسیناسیون نوبت سوم در این 

شرایط بسیار ضروری است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا تصریح کرد: تزریق 
دز سوم واکسن کرونا حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از بدن در مقابل امیکرون 
می تواند محافظت می کند. وی بیان کرد: قدرت سرایت باالی این 
سویه جدید نیازمند قرنطینه در شروع عائم توسط خود فرد و رعایت 
پروتکل های حداکثری بهداشتی توسط شهروندان است. وی گفت: 
اگرچه عائم بیماری در سویه امیکرون خفیف تر از سویه دلتا است اما 
در صورت عدم همراهی نگران بیمار شدن جمع کثیری از شهروندان 

هستیم. 



Generating electricity from 
renewable sources prevent-
ed the emission of Green 
House Gases (GHG) in Iran by 
61,000 tons during the ninth 
Iranian calendar month Azar 
(November 22-December 21, 
2021).
Electricity generation from 
renewables in the mentioned 
period has led to economizing 
on the consumption of natural 
gas by 27 million cubic me-
ters and water by 21 million 
liters in the said month.
As reported, 94 million kilo-
watts of electricity has been 
generated from the renewable 

sources in the ninth month.
Renewables account for 
about seven percent of Iran’s 
total power generation, ver-
sus natural gas’ 90 percent 
share.
Based on Iran’s Sixth Five-
Year National Development 
Plan (2016-2021), the coun-
try was aiming for 5,000 
megawatts (MW) increase in 
renewable capacity to meet 
growing domestic demand 
and expand its presence in 
the regional electricity market.
But in the final year of the 
plan, only one-fifth of the fig-
ure was achieved.

Iran was supposed to become 
a regional hub in the field 
of energy in the past Irani-
an calendar decade (March 
2011-March 2021), but evi-
dence shows that the coun-
try is facing a shortage even 
in the supply of electricity 
inside the country, an issue 
that many believe that could 
be achieved by developing re-
newable energy and increas-
ing efficiency of the thermal 
power plants.
After the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA), 
known commonly as the Iran 
nuclear deal, in July 2015, 

many foreign delegations 
came to Iran for making in-
vestments and constructing 
renewable power plants in the 
country.
However, following the re-im-
position of the U.S. sanctions, 
foreign investment in the 
country’s renewable industry 
has fallen significantly.
In mid-October, 2021, Energy 
Minister Ali Akbar Mehrabian 
said his ministry welcomes 
oreign investment in the 
country’s renewable energy 
industry.
Speaking in the Second Belt 
and Road Energy Ministerial 
Conference which was held 
by the National Energy Ad-
ministration of the People’s 
Republic of China (NEA) 
through video conferencing, 
Mehrabian said: “The current 
government has a four-year 
plan to increase the capacity 
of the country’s renewable 
power plants by 10,000 meg-
awatts.”
Referring to Iran’s poten-
tials and capacities in the 
renewable energy industry, 
the official announced the 
country’s readiness to attract 
investment to develop the re-
newable energy industry for 
a green and inclusive energy 
future in Iran.
According to the former Ener-

gy Minister Reza Ardakanian, 
the country has great poten-
tials in the field of renewa-
ble energies and can have a 
significant role in developing 
the region’s market for such 
energies.
“Relying on the high potential 
of renewable energy sources, 
including solar, wind, bio-
mass, geothermal, etc., the 
Energy Ministry has planned 
good measures in order to 
implement new policies for 
creating positive changes in 
the development of the coun-
try’s renewable energy sec-
tor,” Ardakanian has said.

And in last November, the 
head of Iran’s Renewable 
Energy and Energy Efficiency 
Organization (known as SAT-
BA) said that in line with the 
plan for generating 10,000 
megawatts (MW) of electric-
ity from renewable sources 
through domestic and foreign 
investment, the private sec-
tor has already announced 
its readiness for generating 
32,000 MW.

Speaking in a news confer-
ence, Mahmoud Kamani said 
that the private sector’s readi-
ness in this due is expected to 
rise for generation of 60,000 
MW of electricity.

Renewables prevent 
emission of 61,000 tons of GHG in a month

“The Morning 
Son”, biopic about 
Imam Khomeini, to 
open Ammar film 
festival
The roadmap for the develop-
ment of artificial intelligence 
(AI) was drafted after a year 
of scientific work with the par-
ticipation of academic and in-
dustrial figures from both the 
public and the private sector.
The study of the national arti-
ficial intelligence development 
roadmap document started a 
year ago at the Research Insti-
tute of Information and Com-
munication Technology, which 
was officially completed by the 
end of November this year.
The document is presented 
in two general sections, “ap-
plication development” and 
“development of enablers”, 
Mohammad-Shahram Moein, 
head of innovation and de-
velopment center of artificial 
intelligence at the Research 
Institute of Information and 
Communication Technology, 
said. “In the application de-
velopment section, the main 
goal is to use artificial intelli-
gence in priority areas such as 
health, transportation, and ag-
riculture, and in the next prior-
ities, areas such as education, 
industry, and environment 
have been considered.
In the development of ena-
blers, we have considered 
the training of specialized 
manpower, the development 
of infrastructure, and the de-
velopment of the innovation 
system,” he explained.
The AI roadmap document 
includes 10 major goals, 9 
strategies, and 156 activities 
for which a ten-year horizon is 
envisaged, he said.
In order to develop the pro-
cessing infrastructure, we 
have started equipping the 
ultra-fast processing center 
of the Center for Innovation 
and Development of Artificial 
Intelligence. We have also 
addressed the issues of reg-
ulation and standardization, 
which are very important, in 
addition to the implementation 
of service delivery platforms 
and infrastructures, data mar-
kets, and open data.
Moein expressed hope that 
in the framework of ethical 
issues while protecting the 
privacy of individuals, to im-
plement the document with 
the participation of all related 
institutions and witness its 
positive impact on the coun-
try’s ecology and employment.
Iran’s progress in artificial 
intelligence
Iran is in 13th place among 
the top countries in artificial 
intelligence by the total num-
ber of publications in 2021, 
according to the Nature Index 
database.
The SCImago ranking data-
base at the University of Gra-
nada, Spain, ranks countries 
and universities based on the 
number of scholarly articles 
from higher education institu-
tions in the Scopus database. 
This ranking uses three indi-
cators of research, innovation, 
and society in combination.
In the 2020 version of SCIma-
go, the subject of artificial 
intelligence is a subcategory 
of computer science, which 
ranks Iran as 15th in the world 
and first in West Asia.
Also, in cognitive sciences as 
a subset of psychology, which 
is one of the disciplines relat-
ed to artificial intelligence, Iran 
ranks 36th in the world and 
third in West Asia.
In electrical and electronic 
engineering, which has a part 
of artificial intelligence, Iran is 
ranked 15th in the world and 
first in West Asia.

Iranian, Norwe-
gian FMs consult 
on Afghanistan, 
Vienna talks
In a telephone conversation 
on Thursday evening, Iranian 
Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian and his Norwegian 
counterpart Anniken Huitfeldt 
discussed ties, regional and 
international issues as well as 
the ongoing nuclear deal talks 
in Vienna.
Referring to Iran’s support for 
Norwegian membership at the 
United Nations Security Coun-
cil, he expressed hope that the 
two countries’ consultations on 
important regional and interna-
tional issues would be strength-
ened.  In view of high economic 
and technological potential of 
the two countries, the top Ira-
nian diplomats expressed hope 
that bilateral cooperation would 
be boosted to develop relations, 
the Iranian Foreign Ministry 
website reported. 
The looming humanitarian cri-
sis in Afghanistan featured high 
in the talks.
Amir Abdollahian said due to the 
cold winter, every day 5,000 Af-
ghan women, children and men 
enter the borders of Iran, so 
that over the last four months 
the number of new Afghan ref-
ugees in Iran has reached about 
800,000. “We are working to 
provide services to these IDPs 
within the borders of Afghan-
istan, and if the Norwegian 
government has plans to pro-
vide humanitarian assistance to 
these IDPs, we are ready to take 
the aid to the people of Afghani-
stan by land and air, he said.
Amir Abdollahian emphasized 
the formation of an inclusive 
government with the participa-
tion of all Afghan ethnicities.
The Iranian foreign minister also 
announced Tehran’s readiness 
to continue consultations with 
Norway with regard to develop-
ments in Afghanistan and Yem-
en. Amir Abdollahian also point-
ed to the ongoing nuclear talks 
in Vienna, saying the overall 
atmosphere in the negotiations 
is currently positive, and if the 
parties return to their full obliga-
tions under the Joint Compre-
hensive Plan of Action, Iran will 
also stop its remedial measures. 
Amir Abdollahian emphasized 
that the Western parties should 
show their goodwill not only in 
words, but also in action, and 
the desired practical action is to 
lift the sanctions and return to 
the JCPOA. For her part, Norwe-
gian Foreign Minister Anniken 
Huitfeldt praised Iran’s efforts 
to help Afghan refugees, saying 
“Not only us, but also the entire 
international community should 
be grateful for your humanitar-
ian assistance to the people of 
Afghanistan, and your actions 
have been there from the past to 
the present.”
On the crises in Yemen and Af-
ghanistan, she said, “In June, 
we will hold a meeting in Oslo 
focusing on the crises in Yemen 
and Afghanistan, and I invite you 
to participate in this meeting.” 
Huitfeldt also said her country 
is “following the talks closely” 
and that Oslo is “aware of Iran’s 
constructive cooperation with 
the International Atomic Energy 
Agency.”  She also expressed 
hope that the Vienna talks 
would lead to a good agreement 
between the two sides.
At the end of the conversation, 
Amir Abdollahian invited his 
Norwegian counterpart to visit 
Tehran.
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Iranian Oil Minister Javad Oji has 
said domestic producers are cur-
rently supplying over 70 percent of 
the oil industry’s needed equipment, 
adding that this figure can increase 
to 95 percent, Shana reported.
Speaking in a meeting with the rep-
resentatives of the country’s oil and 
gas equipment manufacturers, Oji 
said: “Currently, a major part of the 
equipment and parts needed by all 
sectors (upstream and downstream) 
are supplied by domestic manufac-
turers.”
The minister noted that various 
meetings have been held with do-
mestic executors and contractors 
to ensure the implementation of the 
oil industry projects, adding: “We 
have also had several meetings with 
members of parliament about the 
next year’s budget bill because since 
most of the budget funding comes 
from the oil industry we have to pay 
close attention to it.”
The indigenization and domestic 
production of oil and gas indus-
try equipment have been always 
among the objectives of the Iranian 
Oil Ministry. However, the issue be-
came further highlighted since the 
re-imposition of the U.S. sanctions 
and Washington’s determination for 
cutting off the Islamic Republic’s ties 
with the world advances in knowl-
edge and technology, especially in 
the oil and gas sector.
In the past few years, the minis-
try has been seriously supporting 
knowledge-based companies and 
startups, and in this regard, several 
events, exhibitions, and panels have 
been held to encourage the men-
tioned companies’ contribution to 
the country’s oil and gas industry.
Back in November 2021, Head of the 

Iranian Petroleum Industries Equip-
ment Manufacturers Association 
(IPIEMA) Majid Mohammadpour 
said the Oil Ministry was going to 
define new mega projects in which 
commodities manufactured by the 
country’s oil equipment builders 
would be used.
Mohammadpour noted that 40 per-
cent of the construction capacity 
of the members of the IPIEMA is 
not being used, saying: “in order to 
completely use this domestic pro-
duction capacity, new megaprojects 
in the oil industry are to be defined.”
Underlining the positive steps taken 
by the new government administra-
tion, Mohammadpour said currently 
85 percent of the equipment used 
in the country’s oil, gas, and pet-
rochemical industry is provided by 
domestic manufacturers.
The official noted that currently the 
knowledge for the production of 10 
equipment groups including tur-
bines, compressors, and catalysts 
have been indigenized and 10 new 
groups are also going to be added to 
this list in the near future.
According to Mohammadpour, in 
addition to supplying domestic 
needs of the country’s oil, gas and 
petrochemical industries, the equip-
ment and parts manufactured in the 
country are also exported to other 
countries like Turkmenistan, Qatar, 
Venezuela, Iraq, and Syria.
Referring to the 25-year Iran-China 
Comprehensive Cooperation Plan, 
he stressed: “Preparations must be 
made in the industrial sector. With 
regard to many types of equipment, 
we have been able to build equip-
ment similar to Chinese ones with 
lower prices, and we can be superior 
in this agreement.”

Domestic producers able to meet 95% 
of oil industry’s technological needs

Member of Iranian Parliament Eco-
nomic Committee Mojtaba Tavangar 
has said the parliament’s new bill for 
amending the country’s stock ex-
change law is aimed at protecting the 
shareholder’s capital in the market.
Following the fluctuations in the 
stock market during the last two 
years which rose serious concerns 
among shareholders, a bill was pre-
sented in the parliament to amend the 
mentioned law, however, some of the 
articles of this bill have been widely 
criticized by shareholders and those 
active in the market, IRNA reported.
According to Tavangar, amending 
the stock market law was put on 
the agenda since last year, when the 
stock market started a downward 
trend.
One of the most important issues dis-
cussed at the Parliament Economic 
Committee was to study the situation 
of the capital market in order to take 
the necessary measures to change 
the laws related to this market to 
improve the trading process and to 
prevent such fluctuations.
This was one of the issues repeatedly 

emphasized by the MPs, he said.
The official noted that the amend-
ment of the mentioned law is focused 
on the educational and consulting 
aspects to raise awareness among 
shareholders and to prevent any pos-
sible abuse by scammers.
As reported, changing the composi-
tion of the Supreme Council of the 
Stock Exchange, disclosure of finan-
cial statements of the Securities and 
Exchange Organization (SEO), pro-
motion of public knowledge about 
the stock market, allocating a portion 
of SEO’s net profit to the Stock Mar-
ket Development and Stabilization 
Fund, and changing the structure 
of some legal entities related to the 
stock market are among the amend-
ments proposed in the new bill.
The draft of the bill for amending the 
stock market law, which was pub-
lished by the Parliament Economic 
Committee a few days ago, has been 
facing a wide range of criticism from 
shareholders and market activists 
and this has led to different views 
by market experts about the need to 
amend this bill.

‘Parliament bill to amend 
stock exchange law is aimed at 

supporting shareholders’



 Iranian tire manufacturers produced 
18.023 million car tires in the first nine 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-December 21, 2021).
This number of produced tires weight-
ed over 194.690 tons, with three per-
cent drop year on year.
According to the statistics, in the men-
tioned period, 112,457 tons of passen-
ger cars were produced, showing five 
percent fall year on year.
In the period under review, some 
20,778 tons of van tires were also pro-
duced, indicating a 14-percent growth. 
Meanwhile, 42,115 tons of truck and 
bus tires were produced, with no 
change from the figure of the past year.
Production of the tires of light agricul-
tural vehicles experienced a decline of 
21 percent to stand at 2,606 tons, while 
that of the heavy ones also declined 
four percent to stand at 12,989 tons.
Production of the tires of road building 
and industrial vehicles also fell 20 per-
cent to 3,747 tons in the period under 
review.
In the first nine months of the present 

year, 14,205 tons of bicycle and motor-
cycle tires were produced, showing 16 
percent growth.
In a bid to nullify the U.S. sanctions, 
Iran is determined to strengthen its 
domestic production to achieve self-re-
liance.
Selecting the motto of “Pickup in Pro-
duction” for the Iranian calendar year 
1398 (March 2019-March 2020), and 
the slogan of “Surge in Production” 
for the year 1399 (March 2020-March 
2021) indicates the Islamic Republic’s 
determination to achieve this goal.
To this end, the Iranian ministries be-
sides the private sector outlined their 
programs for the surge in production in 
the past year and pursued the set objec-
tives seriously in this due.
It is clear that among different minis-
tries, the Ministry of Industry, Mining, 
and Trade was one with a somehow 
heavier responsibility to materialize the 
motto of the year.
The ministry managed to fulfill its duty 
as the production of some major indus-
trial products was noticeably increased 

in the previous year.
One of the sectors, which achieved 
outstanding output growth, was the tire 
production industry.
The country’s tire industry, despite 
the continuation of sanctions and the 
coronavirus pandemic conditions, as 
well as some domestic restrictions, 
has had a thriving and successful year 
overall; a year that was accompanied by 
record-breaking production and entry 
into some new fields.
In this regard, the breaking of produc-
tion records in the production of vari-
ous types of tires was witnessed, and 
for the first time, the annual output sur-
passed 24 million tires.
In addition to the successes achieved 
in terms of the output amount, the 
tire manufacturers entered new areas 
including production of the wide base 
tires and the tires of SUVs.
Wide base tires, which are a new gen-
eration of heavy vehicles’ tires, were 
produced for the first time in West Asia 
by Iranian producers.

The coordinates of telecommuting 
are somewhat different from working 
in person. Those who want to become 
successful and competent people in 
the field of telecommuting must con-
sider serious rules and regulations 
and try to be successful in their work 
differently from ordinary employees.
The benefits of working from home
For employers, hiring remote workers 
has several advantages. It will lower 
costs since they don’t require space 
and resources in your physical office. 
Recruiters are able to choose from 
a wider pool of applicants since dis-
tance isn’t an issue. Virtual employees 
can also operate from different time 
zones, making it easier to provide 
customers with 24/7 support.
As for employees, they can benefit 
from working remotely in several 
ways. Overwhelmingly, remote work-
ers report increased productivity and 
greater professional engagement. 
They can often enjoy a more flexible 
work schedule and are immune to 
office distractions. They also save on 
commuting time, which is better for 
them and the environment.
Though the benefits of remote teams 
are becoming more apparent to many 
companies, telecommuting still has 
drawbacks.
Potential downsides of working re-
motely
Remote work may be well-suited to 
some organizations, but telecommut-
ing isn’t a perfect system. The first 
obstacle to a remote team’s success 
is the difficulty of communication, es-
pecially if the members of that team 
are scattered across time zones. Co-
ordinating remote employees also 
requires superb management skills.
Though remote workers report higher 
involvement from their superiors, this 
may eat into their managers’ ability 

to get other work done. Managing a 
remote team is a balancing act since 
frequent and productive communica-
tion is key to the team’s success.
For the remote worker, the pros 
and cons of telecommuting 
are the opposite sides of 
the same coin. Their 
flexible, distrac-
tion-free sur-
roundings 
c a n 

become an iso-
lated and demo-
tivated environ-
ment. Without 
a commitment 
to discipline and 
self-care, remote 
employees run the 
risk of burning out 
and becoming dis-
couraged, possibly 
depressed.
These potential 
pain points for em-
ployees are the reason for this guide. 
Keep reading for our work from home 
productivity tips.
1. Create and stick to a schedule
When you work remotely, you need 
to plan carefully. If you do not plan, 
the hours and minutes will slip out of 
your hands and you will not be able to 
be productive. The fact is that whether 
you like it or not, telecommuting re-
quires careful planning that prevents 
burnout and loss of motivation. You 
may think that having a rigid schedule 
will limit you and reduce your creativ-
ity; But it is not. The key to success in 
telecommuting is to plan and commit 

to it. Never be deceived that telecom-
muting means working in pajamas 
and comfortable clothes at home. 
Some people think that telecommut-
ing means absolute freedom.
Well, that’s right you can now be-
come known as a Lord of the Rings. 
But if you think that telecommuting 
succeeds without discipline, you are 
sorely mistaken. When telecommut-
ing, you also need to set your waking 
hours, take care of your appearance, 
and get to work on time. If you do not 
set these rules for yourself, you will 
lose control of your time manage-
ment and the line between your per-

sonal life and your work will be lost. 
Being organized and ready to work 
at home every working day increas-
es your motivation and puts you in a 

more dynamic state mentally.
2. Set priorities

When you are not in a 
physical environment 

and there is no 
administrative 

hierarchy, 
it be-

comes difficult to 
follow the work-
flow and priorities. 
That’s why you 
need to prioritize 
your tasks; For ex-
ample, setting a to-
do list and sched-
uling tasks to avoid 
is one of the most 
effective ways to 
increase telework 
productivity. To be 
effective, you need 

to connect and interact with your 
managers and prioritize tasks.
3. Select the proper tools
If you plan to do telecommuting, you 
should also have the right tools and 
equipment at home; For example, 
paying attention to the ergonomics of 
desks, chairs and tools such as com-
puters will help you work more easily 
and be able to concentrate well during 
work. If you know what ergonomics is 
and how it can increase your produc-
tivity, you will work more easily and 
with a healthier body.
Pay attention to your body and your 
sitting position. When working out, 

your body should be completely 
comfortable so that you do not get 
tired quickly and do not have phys-
ical problems. Do not clutter your 
surroundings. The hustle and bustle 
of the environment can cause you to 
become agitated and need to rest.
4. Define boundaries
Defining the boundaries between 
work and personal life is very impor-
tant for telecommuters. If you are go-
ing to work from inside the bed and 
do not have a proper order and ap-
pearance for your work at home, your 
productivity will decrease. It’s natural 
that everyone. People do not have a 
separate office environment at home; 
But there is no reason not to consider 
a suitable place and situation to work 
at home.
You do not need to have an office the 
size of Queen Elizabeth’s home office 
and put all kinds of equipment in it; 
But prepare a corner of the house 
or room for your work. Separating 
the work-related part from the other 
parts of the house will regulate your 
life, and if you want to get some rest, 
going to other parts of the house will 
change your mood.
5. Practice self-care
Self-care is very important in tele-
commuting. You need to live in a 
way that balances your energy levels. 
Statistics show that telecommuters 
have less leave than regular employ-
ees. That is, for example, when they 
get sick, they continue to work. This 
behavior is very wrong. If you do 
not pay attention to your health, you 
will move away from the symptoms 
that your body expresses during tel-
ecommuting and you will not realize 
what changes are taking place in your 
body; For example, you will ignore 
the need for rest or exercise, which is 
very bad.

Pistachio exports 
bring Iran over 

$738m in 9 months

Iran exported 111,122 tons of 
pistachio worth $738,456,417 
during the first nine months 
of the current Iranian calendar 
year (March 21-December 21, 
2021), the spokesman of the 
Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA) 
announced.
Rouhollah Latifi said Iran’s 
pistachio was exported to 70 
different countries during the 
mentioned nine months, IRNA.
Importing 32,713 tons of pis-
tachio valued at $188.785 mil-
lion, China was the first export 
destination for Iranian pista-
chio, while India, Russia, Iraq, 
and Kazakhstan came next, 
importing 10,859 tons, 6,710 
tons, 6,233 tons, and 6,150 
tons of pistachio, respectively.
According to Latifi, of the to-
tal exported pistachio, 13,745 
tons worth over $152.393 were 
pistachio kernels which were 
shipped to 54 different coun-
tries including India, the United 
Arab Emirates (UAE), Iraq, Ger-
many, and Turkey.
Iran also exported 275 tons of 
sliced pistachio kernels valued 
at over $3.358 million in the 
mentioned nine months, Latifi 
said.
The UAE, Qatar, Iraq, Turkey, 
and Germany were the top im-
porters of the sliced pistachio 
kernels.
The official noted that the 
country’s pistachio exports 
decreased 19 percent both 
in terms of value and weight 
during the said time span com-
pared to the previous year’s 
same period.
According to the Director-Gen-
eral of the Iranian Agriculture 
Ministry’s office of cold and dry 
fruits Darab Hasani, the coun-
try had exported 203,637 tons 
of pistachios worth $1.371 
billion in the past Iranian calen-
dar year (ended on March 20, 
2021).
As recently announced by the 
secretary-general of the Iran 
Pistachio Association (IPA), 
the production of pistachio in 
Iran is estimated to fall 70,000 
tons in the current year.
Hossein Rezaei said that the 
next year’s sprouts have also 
been destroyed by climate 
change, and this year it is diffi-
cult to keep the market, so gov-
ernment support is required.
“Iran Pistachio Association will 
announce the exact statistics of 
pistachio production this year 
after the end of the harvest, 
in the eight Iranian calendar 
month Aban (October 23-No-
vember 21), but our estimate is 
that the output will be 140,000-
150,000 tons”, he stated.
In August 2020, Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) 
held a pistachio export desk 
meeting to investigate the 
challenges and barriers in the 
way of the country’s pistachio 
exports.
Addressing the meeting, TPO 
former Head Hamid Zadboum 
put emphasis on the significant 
status of pistachio in Iran’s ex-
port basket as the top agricul-
tural export item and said that a 
national view toward removing 
the pistachio export barriers 
should be adopted.

5 Work from Home Productivity Tips 

Iran handball suffer two losses in Spain’s tournament
n national handball team lost to Spain and 
Poland in the international tournament 
of Spain. The two-day event was held in 
Cuenca from on Jan. 6 and 7. Spain, Iran 
and Poland participated in the tournament. 
Japan were originally supposed to com-
pete in the event but withdrew from the 
competition after several Japanese players 
tested positive for COVID-19.
Iran, headed by Spaniard Montoya Mon-
toya, partook in the tournament as part of 

their preparation for the 2022 Asian Men’s 
Handball Championship which will be held 
in Dhahran, Saudi Arabi from Jan. 18 to 31.
Iran are pitted against hosts Saudi Ara-
bia, Australia and India in Group B. Asian 
Handball Championship acts as a quali-
fication tournament for the 2023 World 
Men’s Handball Championship, with top 
five teams from the championship directly 
qualifying for the event to be jointly hosted 
by Poland and Sweden.
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 Iran’s Deputy Foreign Minister, Ali 
Bagheri Kani, met with his South 
Korean counterpart in Vienna amid 
ongoing talks in the Austrian capital 
aimed at removing U.S. sanctions on 
Iran. South Korea’s Vice Minister of 
Foreign Affairs Choi Jong Kun, who 
was in the Austrian capital Vienna, 
held talks with Iran’s chief negotiator 
at noon on Thursday.
At the meeting, which was held at 
the request of the Korean side and 
at the office of the Islamic Repub-
lic of Iran’s mission in Vienna, the 
Deputy Foreign Minister of South 
Korea referred to the importance of 
Seoul-Tehran relations and offered 
some explanations about Iranian 
blocked money in South Korea, add-
ing that his country is trying to pay 
its debt to Iran, the Iranian Foreign 
Ministry said. 
The Iranian deputy foreign minis-
ter stressed that regardless of the 
outcome of the talks in Vienna, the 
South Korean government is obliged 
to release the blocked Iranian mon-
ey and that unilateral U.S. sanctions 
cannot justify non-payment of debts 
to Iran. 
It was also clarified at the meeting 
that South Korea’s illegal and un-
justifiable refusal to repay its debts 
to Iran would be a dark point in the 
history of relations between the two 
countries and that Seoul must act 
as soon as possible to release Iran’s 
resources.
It should be noted that the meeting 
was not directly related to the ongo-
ing negotiations between Iran and 
the P4+1 group and was conduct-
ed within the framework of routine 

bilateral consultations between the 
two countries at the request of the 
Korean side. Iranian Foreign Minis-
ter Hossein Amir Abdollahian said 
on Twitter that the Vienna talks are 
proceeding in the right direction. 
“Talks in Vienna are proceeding in 
the right direction. Iran’s initiatives 
brought the talks back on track in a 
constructive atmosphere,” he said, 
adding, “It is now up to the Western 
side to show good faith and commit-
ment for a good deal.”
While recent rounds of talks focused 
on crafting a document setting out 
the principles for result-oriented 
negotiations, the current round is 
expected to get down to brass tacks.
There are two main issues on the 
table in Vienna: First, how U.S. sanc-
tions on Iran should be lifted. In oth-
er words, how Iran can verify the lift-
ing of U.S. sanctions. On this issue, 
it seems there is a sort of consensus 
that the U.S., as the first party to re-
nege on its commitments under the 
2015 Iran nuclear deal, should take 
the first meaningful step.
Second, the nuclear measures Iran 
needs to take if the nuclear deal is 
to be revived. Iran has constructive-
ly engaged on this issue over the 
course of talks. In addition, there are 
major points of contention within 
these issues. One issue is the ad-
vanced centrifuges Iran installed 
after the U.S. withdrew from the 
nuclear deal, officially known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), in May 2018. The Europe-
ans have demanded the centrifuges 
be destroyed, something that Iran 
has rejected.

Iran diplomat meets South Korean counter-
part, says Seoul obliged to release assets
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مریم یادگاری:   رئیس خانه صنعت و معدن 
ایران از راه اندازی شــرکت توســعه و عمران 
شهرســتان اصفهان با سهامداری شهروندان 
خبر داد. عبدالوهاب سهل آبادی در مراسمی 
که با حضور رؤســای انجمن هــای کارگری 
و کارفرمایــی و صنعتگران اســتان اصفهان 
برگزار شد، وی با بیان اینکه هر ساله در هنگام 
تعیین دستمزد کارگران اختالفات زیادی بین 
انجمن های کارگری و کارفرمایی برای تعیین 
حقوق وجود دارد، اظهار داشــت: باید توجه 
داشت که نظریات هر دو قشــر در این میان 
قابل دفاع است اما شرایط اقتصادی برخی از 
اهداف را تحت تأثیر قرار می دهد. وی با بیان 
اینکه در سال گذشته و با توجه به ناتوانی در 
افزایش مناسب حقوق و دســتمزد به دنبال 
راهکاری برای ایجاد امنیــت اقتصادی برای 
خانوارهای کم درآمد اصفهــان بودیم، ابراز 
داشــت: در نهایت راه اندازی شرکت توسعه و 
عمران شهرســتان اصفهان که قانون آن در 
سال ۸۹ مصوب شده اســت را در دستور کار 
قرار دادیم. رئیس خانه صنعت و معدن ایران 
با بیان اینکه هدف از راه اندازی شرکت توسعه 
و عمران شهرســتان اصفهان افزایش درآمد 
خانوارهــای اصفهانی از طریــق عضویت در 
این شرکت اســت، تصریح کرد: برای این امر 
رایزنی هــای الزم را با امام جمعــه اصفهان، 
اســتاندار اصفهان و دیگر مســئوالن انجام 
داده ایم کــه حمایت تمام قد خــود را از این 
شرکت اعالم کرده اند. وی با بیان اینکه اداره 
کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر 
این شرکت تعاونی انتخاب شده است، افزود: 
باید پنج درصد از شهروندان اصفهان سهامدار 
این شرکت باشند و ســرمایه اولیه مورد نیاز 
برای راه انــدازی این شــرکت ۱۱۴ میلیارد 
تومان برآورد شده است. سهل آبادی با بیان 
اینکه در اصفهان سال هاست که برای اجرای 
پروژه های بزرگ مجبور به اســتفاده از افراد 
خارج از استان و شهر هستیم، ادامه داد: با این 
اقدام می توان شاهد اتفاقات خوبی در زمینه 
توسعه و عمران شــهر نیز باشیم. وی تصریح 
کرد: سال هاست پروژه هایی مانند قطار سریع 

السیر اصفهان معطل مانده و از سوی دیگر نیز 
باید توجه داشــت که اصفهان حتی یک خط 
هوایی بومی ندارد و اینهــا همه نقاط ضعفی 
است که باید برطرف شود. رئیس خانه صنعت 
و معدن اصفهان با بیان اینکه از قشر پرستاران، 
کارگران و خبرنگاران بــرای ثبت نام در این 
شــرکت دعوت کرده ایم، افزود: هدف ما این 
است که افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند 
سهام دار این شرکت شــوند و نمی خواهیم 

سرمایه سرمایه داران را افزایش دهیم.

  نیاز به ۱۱ هزار و ۴۰۰ نفر سهامدار
همچنین رضــا چینی، عضو هیئــت مدیره 
کانون کارآفرینان استان اصفهان نیز در ادامه 
این مراسم با بیان اینکه برای سرمایه گذاری 
در این شــرکت نیاز به ۱۱ هــزار و ۴۰۰ نفر 
سهامدار داریم، گفت: هر فرد باید حداقل ۱۰ 
سهم را خریداری کند که ارزش هر سهم یک 
میلیون تومان برآورد شــده است. وی با بیان 
اینکه هدف ما از تأســیس شــرکت توسعه و 
عمران شهرستان اصفهان ایجاد درآمد مازاد 
برای اقشار مختلف جامعه است، ابراز داشت: 
باید توجه داشت این شــرکت تنها شرکتی 
است که دولت و ســازمان های وابسته طبق 
قانون مجاز به واگذاری هــای رانتی و جذاب 
است و این شرکت می تواند با ترک تشریفات 

مزایده پروژه های عمرانی را در دســت گیرد. 
عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان اســتان 
اصفهان با بیان اینکه کارفرمایان باید شرایط 
الزم را به اندازه توان خود برای خرید سهام از 
سوی کارگران صنایع فراهم کنند، گفت: در 
این زمینه نیز رایزنی هایی را با یکی از بانک ها 
برای واگذاری تســهیالت انجام داده ایم. وی 
با بیان اینکــه تجربه دیگر شهرســتان های 
استان نشان می دهد که سوددهی این شرکت 
بســیار خوب بوده اســت، افزود: در برخی از 
شهرستان های استان شاهد سوددهی ۱۰ برابر 
سرمایه ها طی دو ســال بوده ایم. چینی زمان 
پذیره نویسی شرکت را دهه فجر امسال اعالم 
کرد و افزود: چنانچه افــرادی در مرحله اول 
موفق به خرید سهام نشوند تا پایان سال دوم 

امکان خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

  اقتصاد باید بر مبنای الگوهای معین 
توسعه باشد

کامران کالنــی، مدیرکل کار، تعــاون ورفاه 
اجتماعی اســتان اصفهان نیز در این مراسم 
با بیان اینکه ما به عنوان دولتمردان رسالتی 
برای خدمتگذاری به افــراد در جامعه داریم، 
اظهار داشــت: اینکه ما نمی توانیم در زمینه 
ارتقای سطح کیفی خانواده ها از نظر اقتصادی 
تأثیرگذار باشــیم جای بررســی دارد و این 

موضوع سال هاســت که مغفول واقع شــده 
است. وی با باین اینکه توســعه اقتصادی به 
معنای واقعی و نه اقتصاد دولتی که نتیجه ای 
جز رانت و فساد ندارد در همه کشورها مورد 
توجه بوده اســت، ابراز داشت: اقتصاد باید بر 
مبنای الگوهای معین توسعه باشد و این امر با 
تجمیع سرمایه های اندک مردمی امکان پذیر 
اســت. مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی 
استان اصفهان با بیان اینکه قرار بود تا پایان 
برنامه پنجم توسعه سهم شرکت های تعاونی 
در اقتصاد ۲۵ درصد باشد، ادامه داد: این در 
حالی است که باید توجه داشت در اقتصادی 
که ۷۵ درصد آن در دست دولت است می توان 
اتفاق خوبی را رقم زد؟ این امر اشکالی اساسی 
در ســاختار اســت که باید اصالح شود. وی 
با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از ســال ۹۲ از 
ســوی رهبر معظم انقالب مــورد تاکید قرار 
گرفت، افزود: برای ایــن امر پنج اصل تعریف 
شد که اگر محقق شــود اقتصاد کشور نجات 
پیدا می کند و راه اندازی این شرکت می تواند 

نمونه بارزی از تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

  ایجاد حاشیه ای امن برای کارگران
همچنین اصغر برشــان، عضــو اجرایی خانه 
کارگر استان اصفهان در ادامه این مراسم راه 
اندازی این شرکت را در واقع ایجاد حاشیه ای 
امن برای کارگران و اقشار کم درآمد در جامعه 
تلقی کرد و گفــت: باید این اقشــار از ارزش 
افزوده این شــرکت بهره ببرند و و الزمه این 
امر نیز حمایت کارآفرینان و صاحبان صنایع 
است. وی ادامه داد: در کشور کارگران در سود 
شرکت ها سهیم نیستند و این در حالی است 
که باید به این بخش توجه داشت که کارگران 
بتوانند پس از بازنشســتگی سهامدار شرکت 
باشند. عضو اجرایی خانه کارگر استان اصفهان 
با بیــان اینکه در حال حاضر در کشــورهای 
پیشــرفته بحث خوداشــتغالی و کارافرینی 
بســیار مورد توجه اســت، ادامه داد: این امر 
باید به جای کار صرف باید مورد توجه باشد و 
توسعه صنایع از سخت افزاری سمت وسوی 

نرم افزاری پیدا کند.

۰6
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان از تشکیل دبیرخانه 
دائمی معرفی چهره های شــاخص و ماندگار تبلیغی دینی دراین خطه 

خبر داد.
حجت االسالم حامد اهتمام اظهار داشت: تکریم و بزرگداشت چهره های 
ماندگار تبلیغ اصفهان به منظور معرفــی و در ادامه الگو گیری مبلغان و 

طالب در راستای تبلیغ معارف دینی هدف گذاری شده است.
وی افزود: به همین منظور دبیرخانه چهره های شاخص و ماندگار تبلیغی 

به میزبانی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و با مشارکت نهادهای حوزوی 
ازجمله مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، مرکز رسیدگی به امور مساجد، 
سازمان بسیج طالب و روحانیون، شــورای سیاست گذاری ائمه جمعه، 
سازمان اوقاف و امور خیریه تشــکیل و اولین جلسه آن با حضور رؤسای 

این نهادها برگزار شد.
حجت االســالم اهتمام افزود: آئین نامه این طــرح در معاونت فرهنگی 
تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تدوین و در اولین جلسه دبیرخانه 

چهره های شاخص و ماندگار تبلیغی، درباره ضوابط، شرایط و اهداف آن 
بحث و گفت وگو شد.

وی در پایان گفت: در سال های گذشته از آیت اهلل العظمی شیخ حسین 
مظاهری، مرحوم حجت االسالم والمسلمین شیخ مهدی مظاهری، مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ غالمرضا فیروزیان، مرحوم آیت اهلل 
حاج شیخ یداهلل رحیمیان دستجردی و مرحوم آیت اهلل مهاجر به عنوان 

چهره ماندگار تبلیغ در اصفهان تجلیل شده است.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان: 

دبیرخانه دائمی چهره های 
ماندگار تبلیغ دینی در 

اصفهان تشکیل شد

رئیــس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان گفت: 
شورای ششــم برای چهار سال 
آینــده نقشــه راه دارد و بدین 
منظور منشوری را رونمایی کرده 
تا ارزش های دینــی و انقالبی و 
هویت ایرانی اســالمی در کلیه 
فعالیت هــای مدیریت شــهری 

حفظ شود و اعتال پیدا کند.
حجت االســالم و المســلمین 
منوچهر مهروی پور در سخنرانی 
پیش از خطبه هــای نماز جمعه 
ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت 
فاطمه زهرا )س( و گرامیداشت 
هفته مقاومت، اظهار کرد: در این 
هفته اقدامات ارزشــی خوبی از 
جمله تشییع شــهدای گمنام و 
شهدای تازه تفحص شده در شهر 

و کشورمان رقم خورد.
وی خاطرنشــان کرد: مــردم با 
شهدای واال مقام تجدید پیمان 
کردند که امیدوارم شــهدا نظر 
لطف داشــته باشــند تا در این 
دوران آخرالزمــان از گزند بالیا 
حفظ شــویم، دورانی که حفظ 
دین مثل نگه داشتن آتش در کف 

دست است.
رئیــس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه امیدواریم به واسطه حضرت 
زهرا )س( دین مــا در این دوران 
سخت حفظ شــود، اضافه کرد: 
شهدا جامعه ما را نورانی می کنند، 
بنابراین باید از وجود آنها استفاده 
و به آنان توســل کنیم تا با عقل 
کامل در مســیر جلو برویم و به 

روزهای ظهور برسیم.
مهروی پــور تصریح کــرد: یکی 
از پیش زمینه هــای عبور از این 
شرایط ســخت عقل کامل است 
که امام رضــا )ع( در ایــن باره 
می فرمایند انســانی کامل است 
و عقــل کامل دارد کــه خیرش 
به دیگران برســد، اما شرش به 
دیگران نرسد و کار خیر دیگران 

را بزرگ بشمارد.
وی با بیان اینکه شــورای ششم 
شــهر کار خودش را از شش ماه 
پیش آغاز کرده است، تصریح کرد: 
فرهنگ رکن اصلی و از مهم ترین 
اولویت های مدیریت شهری است، 
در واقع اولویت شــورا به غیر از 
انجام اقدامات عمرانی و خدماتی 
در دوره ششــم توجه به مباحث 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز 

هست.
رئیــس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان تاکید 
کرد: شــورای شــهر برای انجام 
فعالیت های چهار ساله نقشه راه 
تعیین کرده که در این راستا نیز 
منشــوری در هفته های گذشته 
با حضور استاندار رونمایی شده 

است.
مهروی پور ادامه داد: راهبردهای 
شــورا در کمیســیون فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــی مشــخص 
شده است؛ تاکید اول بر حفظ و 
اعتالی ارزش های دینی و انقالبی 
و هویت ایرانی اســالمی در کلیه 
فعالیت هــای مدیریت شــهری 

است.
وی بــا تاکید بــر اینکــه توجه 
بــه سیاســت محله محــوری و 
مســجدمحوری نیز مورد تاکید 
شورای شهر است، گفت: اصفهان 
۲۲۰ محله و ۱۵ منطقه دارد در 
این راستا توسعه متوازن در دستور 
کار شورا قرار دارد و بدین منظور 
کمیسیون مناطق کم برخوردار 
را تشکیل دادیم تا موضوعات به 
صورت مسئله محور مورد توجه 
قــرار بگیرد کــه در این راســتا 
ارگان ها باید به وظایف خود عمل 

کنند و هم افزایی داشته باشند.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر اصفهان:

توجه به فرهنگ، اولویت 
شورای ششم است

بازگشت محموله های صادراتی محصوالت کشاورزی ایران، موضوعی که طی 
چند هفته گذشــته در صدر اخبار قرار گرفت. به طور قطع این اتفاق نه تنها 
باعث بی اعتمادی کشورهای هدف صادراتی و از دست دادن آن ها می شود، 
بلکه امروز تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی داخل نیز از این جریان دچار 

آسیب شده اند.
برگشت خوردن محموله های صادراتی فلفل، کیوی و سیب زمینی از کشورهای 
روسیه، هند، ازبکستان، ترکمستان و... اگرچه هرکدام با دالیل مختلفی به 
ایران مرجوع شدند، اما وجه اشتراک بازگشت محصوالت کشاورزی صادراتی 
به ایران، استفاده از کود و سموم غیراستاندارد است. متأسفانه این اتفاق عالوه 
بر اینکه بی اعتمادی بازارهای صادراتی را به همراه دارد، از سوی دیگر مردم 
در داخل گالیه دارند که این محصوالت به راحتی و بدون هیچ نظارتی ســر 

سفره های آنها می آید.
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
استان اصفهان با اشاره به مشــکل پیش آمده در برگشت برخی محصوالت 
کشاورزی صادراتی ایران به ویژه از روسیه به ایســنا، گفت: دلیل این اتفاق 
استفاده از چهار مدل سم در محصوالت کشاورزی صادراتی ایران بود که در 
داخل کشور روسیه ثبت نشده بود، اگرچه از اردیبشهت امسال نیز مکاتبات 
بسیاری در این زمینه با ایران انجام شده بود، اما متأسفانه متولیان این حوزه در 
کشور نه تنها پاسخ این مکاتبات را ندادند، بلکه با پشت گوش انداختن جریان، 

حتی این موضوع را به تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی انتقال ندادند.
محمدرضا کیانی افزود: از سوی دیگر نه تنها آموزش های الزم در استفاده از کود 
و سم به تولیدکنندگان داده نشده، از سوی دیگر موضوع کود و سم غیرمجاز 
و واردات آن در کشور به نوعی مدیریت نمی شود که تجمیع الیه به الیه این 
شرایط، باعث برگشت محصوالت کشاورزی صادراتی ایران از دیگر کشورها 

همچون روسیه، تاجیکستان و ... شده است.
وی گفت: از ۱۵ ســال پیش بارها تأکید کرده ایم کــه در تولید محصوالت 
کشاورزی به سمت استاندارد و مقررات جهانی کدکس پیش رویم که این کار 
نه تنها برای توسعه تجارت خارجی، بلکه برای سالمت غذایی جمعیت داخل 
کشور است، چراکه امروز سرطان در کشور بیداد می کند و حتی اگر صادرات 
محصوالت کشاورزی در داخل حل شود، باید به موضوع سالمت محصوالت 

غذایی و کشاورزی در داخل نیز اهمیت دهیم.

  قدرت مافیای کود و سم در کشور
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
استان اصفهان درباره اینکه چرا تاکنون به سمت مقررات کدکس نرفته ایم؟ 
معتقد است: گردش مالی کود و سم در اختیار یک سری مافیا در کشور است و 
شاید باالی صدها میلیارد تومان باشد، متأسفانه مافیای کود و سم در فضایی 
کار می کنند که حاضر به حذف آن نیستند، اما پیگیری این موضوع در رسانه ها 

به نوعی قابلبت ردیابی دارد.
کیانی گفت: هیچ فردی به راحتی امکان ثبت سفارش، واردات و یا تولید و ثبت 
کود و سم را ندارد و اگر بخواهیم این مراحل را طی کنیم، در پروسه ای که برای 
این کار است، کارشناسانی وجود دارند که به دنبال سهم خواهی هستند و به 
نوعی این افراد به دلیل حاشیه سود بسیار باال و سنگین، حاضر به هزینه کردن 

برای استفاده سم و کود در محصوالت کشاورزی هستند.
وی البته با اعتقاد بر اینکه روسیه به راحتی از تولیدات کشاورزی ایران نمی گذرد 
و به نوعی کیفیت فلفل ایران را هیچ منطقه ای ندارد، گفت: مشکل کود و سم 
غیراستاندارد، قابل حل شدن است و گلخانه ها به دنبال گرفتن گواهینامه های 
الزم هستند، اما این پروسه گاه طوالنی مدت است که موجب زیان سنگینی به 

تولیدکننده و مصرف کننده می شود.

  استانداردسازی محصوالت کشاورزی صادراتی
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
استان اصفهان با تأکید بر اینکه البته در این زمان به طور قطع رقبای صادراتی 
ایران، منتظر نخواهند ماند و اگر برای استانداردســازی تولیدات کشاورزی 
عجله نکنیم زمان را از دست می دهیم، تصریح کرد: استاندارد کردن تولیدات 
کشاورزی شاید حدود چهار تا پنج ماه زمان می برد که با برنامه ریزی می توان، 
تولیدات فضای باز کشاورزی را در یک دوره سه ماهه و تولیدات گلخانه ای را تا 

یک سال، مطابق استانداردهای روز دنیا کرد.

  مصرف کود در کشور هنوز به ۳ میلیون تن نرسیده
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز با بیان اینکه میزان مصرف 
کودهای یارانه ای ازته، فسفاته و پتاســه طی سال های اخیر به استناد آمار و 
اطالعات موثق، هیچگاه دچار پٌرمصرفی نبوده و مقادیر مصرف شده همواره 

کمتر از میزان توصیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خاک وآب بوده است.
حمید رسولی اظهار کرد: هر ساله در ابتدای سال، مؤسسه تحقیقات خاک وآب، 
نیاز کشور به انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاســه را به وزارت متبوع اعالم و 
وزارتخانه نیز کودهای موردنیاز و مقادیر آنها را در همین چارچوب به شرکت 

خدمات حمایتی کشاورزی ابالغ می کند.
وی میزان نیاز کشور به کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را مطابق ابالغ مؤسسه 
تحقیقات خاک وآب کشور به طور متوسط ۴.۵ میلیون تن در سال اعالم کرد و 
افزود: طی یک دهه اخیر مصرف کودهای مذکور، سالیانه هیچگاه به ۳ میلیون 
تن نرسیده است. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأکید کرد: با 
وجود مصرف پایین کودهای فسفاته و پتاسه در کشور در سال های گذشته، 
با پنج برابر شدن قیمت کودهای مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۹ به علت تغییر 
نرخ ارز تخصیصی از رسمی به نیمایی، میزان مصرف این دو نوع کود مجدداً 
کاهش یافته و با مقادیر توصیه شده توسط مراکز تحقیقاتی فاصله بیشتری 
پیدا کرده اند و با توجه به نقش و تأثیر بی بدیل کودهای مذکور در کیفیت و 
کمیت محصوالت کشاورزی و ارتقاء سطح سالمت جامعه، اکنون کم مصرفی 
در کودهای فسفاته و پتاسه به یکی از دغدغه های مهم کارشناسان و مدیران 

بخش کشاورزی تبدیل شده است.

گزارش

 بازگشت محصوالت کشاورزی صادراتی و پیامدهای آن

 موضوع کود و سم غیرمجاز 
در کشور به نوعی مدیریت نمی شود

اقتصاد استان

رئیس خانه صنعت و معدن ایران خبر داد:

افزایش درآمد خانوارهای اصفهانی

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه گفت: از رسانه ها انتظار داریم با 
روایت توانمندی ها و دستاوردهای فوالد مبارکه به عنوان صنعت 
استراتژیک کشور، احساس غرور و امید را به جامعه تزریق کنند. 
نشست هم اندیشــی مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با 

رسانه های شهرستان های مبارکه و لنجان برگزار شد.
در این نشست، هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه 
زهرا )سالم اهلل علیها( اظهار کرد: در راستای تداوم سلسله جلسات 
منظم روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اصحاب محترم رسانه، 
فرصت دیگری فراهم شــد تا با اصحاب رسانه شهرستان مبارکه 

دیداری صورت گیرد.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با اشــاره به برگزاری جلسات 
متعدد روابط عمومی این شرکت با فعاالن رسانه ای سراسر کشور 
خاطرنشان کرد: حجم گسترده ای از ارتباطات رسانه ای میان روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه و رسانه های کشور شکل گرفته است.

  فوالد مبارکه گرداننده چرخ اقتصادی کشور است
وی با بیان اینکه سعی ما همواره در راستای برقراری ارتباط مؤثر و 
دائمی با رسانه ها بوده است، اما متأسفانه به دلیل محدودیت های 
دوران شیوع ویروس کرونا، دیدارهای حضوری با رسانه ها کاهش 
پیدا کرد، اذعان داشت: حمایت رسانه ها از فوالد مبارکه به عنوان 
یک صنعت ملی، امری بســیار ضروری و مهم است؛ چراکه این 
صنعت در همه عرصه ها خوش درخشیده و به نوعی گرداننده چرخ 
اقتصادی کشور است.نباتی نژاد با تأکید بر اهمیت و جایگاه ویژه 
فوالد مبارکه در کشور ادامه داد: حمایت از مجموعه های رسانه ای، 
فرهنگی و تبلیغاتی در دســتور کار روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه است، اما این نکته را هم باید در نظر داشت که با رشد فزاینده 
رسانه ها در کشور، برقراری ارتباط مستمر و مداوم با همه رسانه ها 

در یک بازه زمانی محدود امکان پذیر نیست.

  باید به فوالد مبارکه نگاه ملی داشت
وی با بیان اینکه باید به فوالد مبارکه نگاه ملی داشت، تصریح کرد: 
اطالع رسانی درخصوص مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه از 
اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه این شرکت حمایت های خود 
را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ورزشی از شهرستان 
مبارکه دریغ نکرده و انتظار ما از رسانه های این شهرستان بازتاب و 

انعکاس این فعالیت هاست.
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به نقش ویژه 

رسانه ها در بازتاب سرآمدی فوالد مبارکه در بهینه سازی مصرف 
آب در میان فوالدسازان جهان گفت: اطالع رسانی صحیحی از میزان 
مصرف آب فوالد مبارکه صورت نگرفته که انتظار می رود رسانه ها 
در انعکاس اقدامات مؤثر این شرکت در خصوص صرفه جویی در 

مصرف آب اهتمام بیشتری داشته باشند.

  ضرورت روایت دستاوردهای فوالد مبارکه برای تزریق 
امید به جامعه

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در نشست هم اندیشی با 
رسانه های شهرستان لنجان و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
این شهرستان با بیان اینکه فوالد مبارکه یک افتخار ملی است و 
نقش رسانه ها در روایت توانمندی ها و دستاوردهای این صنعت 
ضروری است، اظهار کرد: فوالد مبارکه به عنوان صنعت استراتژیک 
کشور، نیازی به بازاریابی و تبلیغات برای جلب مشتری ندارد، اما 
همواره از رسانه ها خواسته و می خواهد که با روایت توانمندی ها 

و دستاوردهایش، احساس غرور و امید را به جامعه تزریق کنند.

  تعامل با رسانه ها براساس شیوه نامه ارزیابی رسانه ها
وی با بیان اینکه انتظارات رســانه ها از شرکت فوالد مبارکه باید 
منطقی باشد، افزود: افزایش و گسترش رسانه ها در کشور باعث 
شده که فوالد مبارکه برای تعامل با آن ها براساس معیارهای ارزیابی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی عمل کند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: در همین راستا 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه از مردادماه ۱۴۰۰ شیوه نامه ای 
برای ارزیابی رسانه ها و تعامل با آن ها تدوین کرد تا از هرگونه رفتار 
سلیقه ای در برابر رسانه ها اجتناب شود و اگر در این مسیر اشکاالتی 
وجود دارد، رسانه ها هستند که باید درصدد ارتقای امتیاز کیفی 

خود باشند.

  سهم بسزای صنایع در کمک به اقتصاد و اشتغال کشور
وی با اشاره به بازدید اصحاب رسانه از خطوط تولید شرکت فوالد 
مبارکه در راستای آشنایی با سازگاری این صنعت با محیط زیست 
گفت: رویکردهای فوالد مبارکه در تأمین آب و تصفیه پســاب 
در خاورمیانه و جهان کم نظیر اســت؛ بهینه سازی مصرف آب در 
فرایندهای تولید، جمع آوری و انتقال پســاب شهری، تصفیه و 
بازچرخانی پساب صنعتی شرکت عالوه بر کاهش وابستگی فوالد 
مبارکه به آب خام، به ارتقای سطح بهداشت و حفظ محیط زیست 
منطقه منجر شده و رسانه ها می توانند پس از بازدیدی که داشته اند، 

اقدامات مهم زیست محیطی فوالد مبارکه را انعکاس دهند.
نباتی نژاد با بیان اینکه وظیفه رسانه ها، آگاهی رسانی منصفانه به 
جامعه است، با تأکید بر ضرورت تولید محتوای رسانه ای به ویژه در 
حوزه صنعت و صنایع فوالدی خاطرنشان کرد: طی ماه های اخیر 
هجمه هایی بر صنایع کشور وارد شده و این در حالی است که صنایع 
علی رغم نیاز به انرژی و مصرف آن، سهم بسزایی در کمک به اقتصاد 

و اشتغال کشور دارند.

  فرهنگ سازی برای مصرف بهینه انرژی در بخش خانگی 
یکی از رسالت های خطیر رسانه هاست

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ سازی در خصوص مصرف بهینه 
انرژی در بخش خانگی اذعان داشــت: ترویج این فرهنگ یکی از 
رسالت های خطیر رسانه هاست؛ چراکه مصرف بیش ازاندازه انرژی 
در بخش خانگی موجب اتالف منابع کشور خواهد شد، اما در بخش 

صنعت، موجب اعتالی اقتصاد کشور می شود.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه شرکت فوالد 
مبارکه از بدو تأسیس تاکنون در مسیر صنعت سبز حرکت کرده 
است، تصریح کرد: احداث تصفیه خانه صنعتی، ارتقای تصفیه خانه 
استحصال پساب شهرهای اطراف ازجمله اقدامات زیست محیطی 
شرکت فوالد مبارکه در آینده نزدیک اســت، اقداماتی که میان 
فوالدسازان جهان ســرآمد بوده و رســانه ها باید در انعکاس آن 
یاری رسانند. علی محمد حبیب اللهی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان لنجان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از روابط 
عمومی فوالد مبارکه برای فراهم کردن فرصت بازدید رسانه ها از 
خطوط تولید این شرکت اظهار کرد: وظیفه خود می دانیم که از 
صنعت کشورمان حمایت کنیم و در خصوص فعالیت های صنایع 
روشنگری کنیم.  اسماعیل احمدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان مبارکه نیز ضمن تقدیر از عملکرد روابط عمومی 
فوالد مبارکه در راستای تقویت تعامالت با رسانه ها، از فراهم کردن 
زمینه بازدید اصحاب رسانه شهرستان مبارکه از خطوط تولید فوالد 

مبارکه قدردانی کرد.
سید رسول موسوی، معاون فرهنگی شهرداری مبارکه نیز در این 
نشست با اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ و جایگاه رسانه، آمادگی 
شهرداری مبارکه برای تعامل سازنده و اجرای برنامه های فرهنگی 

مشترک با فوالد مبارکه را اعالم کرد.
همچنین در این نشست خبرنگاران شهرستان های مبارکه و لنجان 
به بیان دیدگاه های خود درباره بزرگ ترین فوالدســاز خاورمیانه 

پرداختند.

مدیرروابط عمومی فوالد مبارکه دردیداربا رسانه های شهرستان های مبارکه و لنجان:

روایت دستاوردهای فوالد مبارکه در مسیر تزریق امید به جامعه ضروری است



همه ما در زندگی این را تجربه کرده ایم که به خاطر ترس ازدست دادن 
یا عقب ماندن از سایرین، چیزی را خریده ایم و ضرر هنگفتی را متحمل 
شــده ایم. معموالً هم به خاطر حرف دیگران، آن را در زمان نامناســب 
می فروشیم و ضرر خود را بیشتر می کنیم. اگر شما هم این ویژگی را دارید، 

درگیر فومو یا ترس از دست دادن هستید.
متأسفانه تجربه نشان داده است که فومو می تواند باعث ایجاد واکنشی 
احساسی در افراد شــود و آنها را به سمت ســرمایه گذاری هایی با سود 
کمتر و زیان بیشتر سوق دهد. گاهی ضرر حاصل از سرمایه گذاری هایی 
که به خاطر فومو انجام شده اند به قدری زیاد است که شخص را وادار به 
عکس العمل برای جبران می کند؛ اما هیچ یک از این عکس العمل ها هم 
آن طور که باید جواب نمی دهند و یک دور باطل از رفتارهای سرمایه گذاری 
اشتباه آغاز می شود. در همین راستا و به جهت اهمیت درک مفهوم فومو 

برای انجام سرمایه گذاری های درست، این مقاله را به بررسی این سندرم 
و نشانه های آن اختصاص داده ایم.

    فومو چیست؟
فومو مخفف عبارت Fear of Missing Out و به معنای ترِس ازدست دادن 
است. جالب است بدانید که فومو تنها مختص سرمایه گذاران تازه کار نیست 
و می تواند سرمایه گذاران باتجربه و حرفه ای را هم تحت تأثیر قرار بدهد. 
زمانی که دچار این احساس می شویم، تمرکزمان را برای انجام کار درست 
از دست می دهیم. همین مسئله باعث می شود که تنها با این توجیه که 
»نکند به اندازه دیگران سود نکنم«، یک دارایی را بخریم یا بفروشیم. حال 
اگر موجی در شبکه های اجتماعی راه بیفتد که »فالن سهام را بخرید یا 
بفروشید، وگرنه پشیمان می شوید!«، احتمال دچارشدن به این احساس 

بیشتر می شود.

    چرا درگیر فومو می شویم؟
معموالً احساس فومو زمانی به سراغ ما می آید که خود را با سرمایه گذاران 
یا معامله گران دیگر مقایسه می کنیم و آنها را موفق تر از خودمان می بینیم. 
به بیان دیگر، انتظارات ما و طمعی که برای کسب سود داریم بیش از حد 
باال می رود و تمایلی به صبرکردن و محاسبه میزان ریسک معامله نداریم.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت یک ارز یا سهام بدون هیچ دلیلی یا به 
یک دلیل واهی، به طور چشمگیری باال می رود. در این شرایط، با این که 
عقلمان به ما می گوید سرمایه گذاری در این دارایی کار عاقالنه ای نیست، 
باز هم طمع کسب ســود نجومی و ترس جاماندن از سایرین ما را برای 

سرمایه گذاری وسوسه می کند.
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اقتصاد نوین
احساس فومو )FOMO( در بازار 

چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

مراقب ترس ها و 
طمع ها باشیم

عیســی زارع پور، وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعــات، در جمع هیات 
عامل، مدیران و معاونان منطقه ویژه 
اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام 
از تالش های وزارت ارتباطات دولت 
ســیزدهم برای جهش سهم اقتصاد 
دیجیتالی از پنج درصد به ۱۰ درصد 

خبر داد.
آذری جهرمی اما در آخرین هفته های 
تصــدی وزارت ارتباطات دولت قبل 
اعالم کرده بود این سهم ۶.۴ درصد 
طی سال ۹۹ بوده و تا پایان ۱۴۰۰ به 

۷.۲ درصد می رسد.
وزیر ارتباطات در این نشست درباره 
کارگروه ویژه اقتصــاد دیجیتال، که 
به تازگی تشکیل آن به تصویب هیات 
دولت رسیده اســت، گفت: کارگروه 
ویژه اقتصاد دیجیتالی با توجه به اصول 
۱۲۷ و ۱۳۸ به ریاست وزارت ارتباطات 
تشکیل شده و تصمیمات این کارگروه 
در موضوع اقتصاد دیجیتالی در حکم 
تصمیمات هیات دولت است. تشکیل 
این کارگروه ظرفیت خوبی اســت تا 
با همراهی وزرای محترم عضو و رفع 
موانع موجود، جهت گیرهای منطقه 
ویژه اقتصادی پیام را به سمت توسعه 

اقتصاد دیجیتالی هدایت کنیم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

 سهم اقتصاد دیجیتالی 
۴ تا ۵ درصد است

اقتصاد دیجیتال
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محققان کشور بر پایه مواد معدنی کود - سمی 
را توســعه داده اند که امــکان تولید محصوالت 
کشاورزی در گرید صادراتی را برای کشور فراهم 
می کند. مهدی حمصیان، مدیر یکی از شرکت 
دانش بنیان ها در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
این شرکت در سال ۹۶ تأسیس شده است، گفت: 
این شرکت فناور متشکل از تیم های تخصصی و 
دپارتمان های تخصصی است که در زمینه های 
هوش مصنوعی، کشاورزی، بیوتکنولوژی و صنایع 
دامپروری فعالیت دارند. وی با بیان اینکه ما در 
این حوزه ها دســتاوردهای منحصر به فردی را 
عرضه کردیم، اظهار کرد: کود و سم پسیل پسته، 
زیتون و گالبی از جمله محصوالت دانش بنیان 
این شرکت اســت که پس از نزدیک به ۲ سال 
کار تحقیقاتــی، به فرموالســیون این محصول 

دست یافتیم.
حمصیان خاطر نشان کرد: این محصول نه تنها 
یک کود ارگانیک اســت، بلکــه می تواند طیف 

وسیعی از آفات را از بین ببرد.
مدیرعامل این شــرکت دانش بنیان با اشاره به 
استفاده از این کود-سم برای حذف آفت پسیل 
پسته، یادآور شــد: آفت پسیل یکی از آفت های 
مهم مزارع پسته اســت که کنترل و مهار آن با 
دشواری همراه است، ولی این کود - سم قادر به 

کنترل این آفت خواهد بود.
به گفته این محقق، این محصول در بسیار از باغات 
کشور مورد استفاده و تأیید قرار گرفته است. وی، 
پایه این کود- سم را مواد معدنی دانست که هیچ 
سمیتی برای انسان در پی ندارد و ادامه داد: در 
حال حاضر در مزارع پسته کشور برای مقابله با 
آفت پسیل از سم »موونتو« استفاده می شود که 
این سم به علت تحریم ها، به ایران وارد نمی شود 
و در صورت واردات به کشور با قیمت های گزافی 
توزیع می شود. حمصیان بوی بسیار زننده را از 
دیگر محدودیت های ســم فوق دانست و یادآور 
شد: از ســوی دیگر اســتفاده بی رویه از سموم 
موجب شده است که گرید پسته کشور از رتبه 
یک و ۲ دنیا به رتبه ۸ و ۹ جهان برســد؛ چرا که 

سمی که االن استفاده می شــود، دارای عناصر 
سنگین است که این عناصر در میوه پسته انباشته 
خواهد شــد. وی به برخی از تجربیات صادرات 
پسته و برگشت آنها اشاره کرد و یادآور شد: این 
کود - ســم، باقی مانده ســم در محصول ایجاد 

نمی کند.
حمصیان با تاکید بر اینکه این محصول عالوه بر 
کاربرد ســم، یک نوع کود محسوب می شود، در 
این باره توضیح داد: کاربرد آن موجب می شــود 

که عالوه بر تقویت گیاه، آفات نیز کنترل شوند.
مدیــر عامل این شــرکت دانش بنیــان با بیان 
اینکه این کود - سم عالوه بر باغات پسته، برای 
محصوالت »زیتون« و »گالبی« نیز کاربرد دارد، 
گفت: این محصول به صورت تخصصی بر روی 
آفت پسیل پسته کاربرد دارد و در نسخه جدید، 

این محصول را برای دفع شته و شپشک توسعه 
دادیم. به گزارش ایســنا، بازگشت محموله های 
کیوی از هند، سیب زمینی از ازبکستان و فلفل 
دلمه ای از روســیه و اخیراً هم ســیب زمینی از 
ترکمنستان، اخبار داغ این روزهای کشور است. 
بازارهای هدف محصــوالت صادراتی ایران، هر 
کدام با دالیلی، این اقالم کشــاورزی را مرجوع 
کرده اند، ولی وجه اشــتراک بازگشت همه این 
محصوالت کشــاورزی ایران، »آلودگی و سموم 
غیراستانداردی« است که برای تولید آنها مورد 
اســتفاده کشــاورزان قرار گرفته است. جریان 
از این قرار اســت که اوایــل آذر، بیش از ۳۵۰۰ 
تن سیب زمینی از ازبکســتان برگشت خورد و 
این کشــور اعالم کرد این محصــول را به دلیل 
آلودگی خطرناک برگشت داده است. پس از آن 

هم سازمان حفظ نباتات و قرنطینه هندوستان 
به دلیل وجــود ذرات ســفید روی کیوی های 
صادراتی ایران آن را قبــول نکرد. همچنین در 
همین زمان روسیه واردات فلفل دلمه ای از ایران 
را به دلیل استفاده از چهار نوع سم که در آنجا ثبت 
نشــده، ممنوع کرد و چندی بعد خبر بازگشت 
ســیب زمینی صادراتی از ترکمنستان منتشر 
شد.این در حالی است که کلید حل این معما در 
دست محققان شرکت های دانش بنیانی است که 
با تولید سم و کودهایی بر پایه مواد معدنی، امکان 
تولید محصوالت کشــاورزی در گرید صادراتی 
را فراهــم می کند. نمونه آن این شــرکت عضو 
سندیکای شرکت های شناســایی و مکان یابی 
رادیویی است که موفق شــده است بر پایه مواد 

معدنی محصولی را توسعه دهد.

تولید محصولی برای کاهش برگشت پذیری محصوالت کشاورزی:

دانش بنیان ها عصای دست صادرات شدند
رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران هشدار داد:

ظهور یک رانت جدید در بودجه ۱۴0۱
رییس مرکز پژوهش های اتــاق بازرگانی ایران می گوید در 
فرایند نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۱، اشکاالت و ابهاماتی 
وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، بستر رانت های 
جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت. دولت سیزدهم در 
نیمه دوم آذر ماه، الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه 
کرد. این الیحه که نخستین تجربه بودجه نویسی دولت جدید 
است، در هفته های گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفته 

و نمایندگان فعالً به کلیات آن رأی مثبت داده اند.
محدودیت هــا در تأمین منابع مالی، نحــوه اجرای قوانین 
مالیاتی و چگونگی حمایت از فعاالن اقتصادی و مردم بخشی 
از دغدغه هایی بوده که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان 
بخش خصوصی در رابطه با الیحه بودجه سال آینده مطرح 
شده و به نظر می رسد این بخش نظرات خاص خود را در این 
حوزه خواهد داشت. محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش های 
اتاق بازرگانی ایران – در تازه ترین اظهارنظر در این رابطه از 
خطر ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبــر داده و از نادیده 
گرفتن بخش خصوصی در فرایند تدوین بودجه انتقاد کرده 
است. وی با بیان اینکه اتاق های سه گانه باید موضع هماهنگی 
درباره بودجه داشته باشند ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت 
در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخالف سال های قبل که 
بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت می شد، امسال در 
فرآیند تدوین بودجه از اتاق های سه گانه هیچ دعوتی در ستاد 
تدوین بودجه به عمل نیامد. او ادامه داد: نکته مهم اینکه در 
بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایه گذاری ها بر مبنای 
آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی 
امید را به صندوق پیشــرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق 

استانی تابعه تغییر دهد.

گفت و گو 
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درراســتای اجرای قانون پایانه های 
فروشــگاهی وســامانه مؤدیان وبا 
اقدامات صورت گرفتــه، دارندگان 
کارتخوان می توانند بــا مراجعه به 
ســامانه مربوطه نسبت به مشاهده 
کارتخوان های خود و تعیین تکلیف 
آن ها مبنی براتصال پرونده مالیاتی 
ویا غیرفعال سازی آن ها اقدام کنند. 
در راستای اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی وسامانه مؤدیان، بانک 
مرکــزی باید با همکاری ســازمان 
مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از 
ابالغ این قانون، نسبت به ساماندهی 
دســتگاه های کارتخــوان بانکی یا 
درگاه های پرداخــت الکترونیکی 
اقدام کند که براساس اعالم معاون 
فناوری های این بانک، همه اطالعات 
درگاه هــای اینترنتــی پرداخت و 
کارتخوان ها ازدی ماه ســال ۱۳۹۸ 
برای ســازمان امور مالیاتی ارسال 
شد تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی 
برای کسب وکارهای مختلف بررسی 
شود. ازدیماه سال گذشته نیزهمه 
دســتگاه های کارتخــوان جدید 
وهــردرگاه اینترنتــی پرداخت که 
راه اندازی شــده، به سامانه مؤدیان 
وصل و برای آن هــا پرونده مالیاتی 
تشکیل شده است. همچنین طبق 
گفته وی، درگام نخست برای ۱۰۰ 
هزارکارتخــوان کــه تراکنش های 
باالیی داشتند، پیامک ارسال شده 
است تا نسبت به تشــکیل پرونده 
اقدام کنند. دراین زمینه، تازه ترین 
اعالم مسئوالن حاکی ازآن است که 
حدود یک میلیون و ۸۰۰ دســتگاه 
کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی 
متصل شده اند و بانک مرکزی برای 
دومیلیون و ۲۰۰ کارتخوان پیامک 
فوری ثبت نام در ســامانه مؤدیان و 
تشکیل پرونده مالیاتی ارسال کرده 
اســت. البته، وضعیت پنج میلیون 
کارتخوان در زمینه اتصال به پرونده 

مالیاتی همچنان بالتکلیف است.
در این بین، با اقدامات صورت گرفته 
از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک 
مرکزی کلیه اشــخاص دارای ابزار 
پرداخت های بانکی می توانند با ورود 
به درگاه ملی خدمــات الکترونیک 
my.tax.gov. مالیاتی بــه نشــانی

ir فهرســت تمامی دســتگاه های 
کارتخــوان بانکی ویــا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده 
و نسبت به الصاق آنها به پرونده های 
مالیاتی قبلی و یا تشــکیل پرونده 
مالیاتی جدید اقدام کنند. از آنجا که 
تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی 
و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی 
که متناظربا پرونده مالیاتی نباشند، 
غیرفعال می شــوند، ضرورت دارد 
تا مودیان بــا ورود بــه درگاه ملی 
خدمــات الکترونیــک ســازمان 
امورمالیاتی کشــوربه نشانی فوق، 
بخش پایانه هــای فروش، اطالعات 
مذکوررا مشاهده کرده و نسبت به 
الصاق دستگاه های کارتخوان بانکی 
و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی 
خود به پرونده های موجود یا ایجاد 
پرونده جدید و یا درخواست غیر فعال 
سازی دستگاه های مطروحه اقدام 
کنند. دراین زمینه، کسانی که نسبت 
به غیرفعال ســازی کارتخوان های 
خود که پرونده مالیاتی ندارند، اقدام 
نکنند، بانک مرکزی یا سازمان امور 
مالیاتــی اقــدام الزم در این زمینه 
را انجام می دهنــد و درصورتی که 
مشاغل با جمع کردن کارتخوان از 
محل فعالیت خود برای ارائه خدمات 
و کاالها ازمشتریان وجه نقد دریافت 
کنند، این امرنزد ســازمان مالیاتی 
کتمان درآمد محســوب می شود و 
جریمه مالیاتی را دربرخواهد داشت.

پایگاه خبری رهش، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی در ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان تکلیف 
جدیدی برای دستگاه قضایی کشور تعیین کردند.

نمایندگان با تصویب ماده ۹ این طرح، قوه قضائیه را مکلف کردند برای رسیدگی به کلیه اختالفات در زمینه های علمی و فناوری 
مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشــخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در 
شوراهای حل اختالف و دادگاه ها تشکیل دهد. این شعب اختیار خواهند داشت بین طرفین سازش ایجاد کنند یا به شرط توافق 
طرفین، پرونده را به منظور رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل این شعب نیز باید حداکثر ۶ ماه بعد از ابالغ 
قانون، از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شود. سال گذشته قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای بر تشکیل شعب تخصصی برای بررسی 
کسب وکارهای نوآور تاکید کرده بود اما آن بخشنامه تا کنون شکل اجرایی به خود نگرفته است. طبق آن بخشنامه، رسیدگی به 
پرونده های کیفری و حقوقی کسب وکارهای فضای مجازی باید در شعب تخصصی که آموزش الزم در خصوص جنبه های حقوقی 
و کیفری فضای مجازی )جرائم رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندســازی آنها( دیده باشند، صورت بگیرد. البته مصوبه مجلس 

شکل عام تری را به خود اختصاص داده است.

ایجادشعبتخصصیبرایرسیدگیبهحلاختالفشرکتهایدانشبنیان
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قابل توجه دارندگان کارتخوان

چگونگی اتصال کارتخوان ها 
به پرونده مالیاتی

وزیر میراث فرهنگی گفت: توسعه پلتفرم های دیجیتال در همراه 
اول حاصل نگاه خوب و خالق مدیریتی است.

سیدعزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی به همراه هیأتی از معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه 
با حضور در ساختمان ســتاره ونک تهران از »مرکز مانیتورینگ 
پلتفرم های دیجیتال همراه اول« بازدید کرد و با ارائه مهدی اخوان 
بهابادی، مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه از آخرین دستاوردهای 
فنی و وضعیت ترافیکی سکوهای دیجیتال همراه اول، در جریان 

وضعیت ارتباطی کشور و تالش متخصصان ایرانی قرار گرفت.

   ارائه گــزارش فنی و تخصصی مدیرعامــل همراه اول از 
پلتفرم های دیجیتال بومی

شرح ساختار و بدنه فنی پلتفرم های دیجیتال توسعه داده شده 
در همراه اول با توجه به رویکرد و رسالت راهبردی این اپراتور از 
جمله مباحثی بود که مدیرعامل همــراه اول به آن پرداخت و از 
پلتفرم »شاد« به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اپراتور اول 
تلفن همراه در دوران شیوع کرونا یاد کرد که به یکی از مهمترین 

دستاوردهای نظام در این دوران نیز تبدیل شد.
ظرفیت های این پلتفرم دیجیتال بومی که توانست در مدت زمان 
کوتاهی از شروع فعالیت، ترافیک واتساپ را پشت سر بگذارد در 
کنار سایر سکوهای دیجیتال نظیر سوپراپلیکیشن »روبیکا« و 

جویشگر بومی »ذره بین« تشریح و ارائه شد.
رشد ساالنه ۵۰ درصدی مصرف اینترنت از سوی کاربران، کاهش 
مصرف سرویس های خارجی توسط کاربران به ۷۵ درصد، میزبانی 
روزانه ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه ای ســرویس های دیجیتال بر روی 
دیتاسنترهای توزیع شده همراه اول، رشد ۲۰ برابری میزبانی ها 
طی حدوداً دو سال و سبقت از رکورد ترافیکی واتساپ در کشور 
توســط پلتفرم »شــاد« که اجازه هیچگونه وقفه ای در سیستم 
آموزشی کشور را در ایام کرونا نداد نیز برخی از موارد این ارائه بود.

ارائه گزارش آمــاری ترافیــک ۱۵۰۰ ترابایتی شــاد در طول 
روز، ترافیک روزانه ۱۰۰۰ ترابایتــی روبیکا و همچنین معرفی 
قابلیت های »سیمکارت گردشــگری« که در شش نوع با هدف 
رفع نیاز گردشگران و البته با احتساب تمامی فاکتورهای قانونی 
در فعالسازی، طراحی و پیاده سازی شده است نیز بخش دیگری 
از ارائه مدیرعامل همراه اول به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی و هیأت همراه وی بود.

   ارائه استارتاپ های حوزه توریسم و گردشگری
در جریان این بازدید جامع، مدیرعامل همراه اول فرصتی را نیز در 
اختیار استارتاپ های تحت حمایت اپراتور اول تلفن همراه نظیر 
»جاجیگا«، »تراول گرام« و »وینوپر« که فعــال در زمینه ارائه 
خدمات سفری– بومگردی، توریسم و گردشگری هستند، قرار داد 

تا به بیان ظرفیت های موجود در بدنه خود برای رفع هوشمندانه 
نیازهای این حوزه بپردازند.

   توسعه پلتفرم های دیجیتال با نگاه خالقانه مدیر همراه اول
ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم 
پس از بازدید کامل از مرکــز مانیتورینگ تخصصی پلتفرم های 
دیجیتال همراه اول و کسب آگاهی از اطالعات فنی و مهندسی 
این سکوها که تماماً توسط متخصصان و مهندسان نخبه ایرانی در 
اپراتور اول تلفن همراه توسعه یافته است، از ظرفیت های موجود 

در همراه اول ابراز خشنودی کرد.
وی مدیریت خــوب و خالق همــراه اول که ســعی بر طراحی 
پلتفرم های دیجیتال همگام با نیازهای کشور و با نگاه بومی سازی 
و کاربردی داشته را ارزشمند دانست و اظهار کرد: اکنون شاهدیم 
که برای پاســخ به این نیازها، ســرویس های خوب و کاربردی 
طراحی و پیاده سازی شده که آمار ارائه شده از وضعیت ترافیکی 
و تعامل کاربری آنها، نشان می دهد مورد استقبال مردم نیز واقع 

شده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی تصریح کرد: 
خوشبختانه با تالش متخصصان داخلی، امروز شاهد هستیم که 
پیشرفت های بسیار ارزشمندی در اپراتور اول تلفن همراه حاصل 

شده است.
ضرغامی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال توسعه اپلیکیشن »شاد« 
ظرف مدت زمان بســیار کوتاهی صورت گرفت و اکنون حجم 
بســیار باالیی از کاربران همزمان را که کار بسیار سختی است، 
پاسخگوست؛ چنین کاری به مجموعه عظیمی از ظرفیت ها نیاز 

دارد و 

ین  ا
از  نشــان 

موفقیــت مســؤوالن 
اپراتور اول تلفن همراه 

در این راستا دارد.

   برگزاری کارگاه 
آشنایی با فناوری های نوین 

تحول دیجیتال برای مدیران ارشد وزارت میراث فرهنگی
گفتنی اســت، امروز »کارگاه آشنایی با فناوری های نوین تحول 
دیجیتال« نیز به همت »آکادمی همراه« با هدف آشنایی مدیران 
ارشــد وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با 
فناوری های نوین و تحول ساز نیز برگزار شــد که اختتامیه آن 
با حضور مقام عالی ایــن وزرات در همــراه اول و بازدید از مرکز 
مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال اپراتور اول تلفن همراه مقارن 
گردید. آکادمی همراه این کارگاه را همسو با مأموریت همراه اول 
که »تحقق رویای دیجیتال« اســت، برگزار کرد تا ضمن آگاهی 
بخشی به مدیران ارشد حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی درباره تحوالت عرصه دیجیتال، راهکارهای مواجهه با 
این تغییر و تحوالت و بسترهای توســعه داده شده در نخستین 
و بزرگتریــن اپراتور تلفن همــراه ایران به عنــوان راهکارهایی 
هوشمندانه، نیز تزریق دانش کند که نهایتاً مورد تقدیر و تشکر 

ویژه اعضای حاضر در کارگاه واقع شد

یک پژوهشگر فضای ســایبر معتقد است که ناتوانی در 
تعریف صحیح فضای سایبر و اکتشاف مؤلفه های ماهوی 
این فضا، موجب ناتوانی در سیاست گذاری صحیح فضای 

سایبر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، کرســی علمــی - ترویجی 
»تبیین مؤلفه های فضای سایبر« توسط مرکز مطالعات 
فضای مجازی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با 
حضور دکتر احسان کیان خواه پژوهشگر فضای سایبر 
به عنوان ارائه دهنده، دکتر عزیز نجف پور و دکتر حمید 

جعفری به عنوان ناقد برگزار شد.
احسان کیان خواه به عنوان ارائه دهنده »نظریه اکتشاف 
مؤلفه های ماهوی فضای سایبر«، به تبیین آن پرداخت و 
با بیان اینکه مؤلفه های فضای سایبر در باالترین سطح و 
درجه پیچیدگی، عوالم سایبری را ایجاد می کنند، گفت: 
با این خوانش دقیق از فضای ســایبر، قدرت ســایبری 
قابل درک است. قدرت ســایبری، توان و اراده ای است 
که می توان عالم سایبری خلق کند. یعنی تحقق قدرت 
سایبری در توان ســاخت زیرساخت، پلتفرم، فرهنگ و 

سبک زندگی مبتنی بر سایبر استوار است.
وی گفت: از ابتدای هزاره ســوم میالدی، جهان و عالم 
نوینی با سرعت اعجاب انگیز در حال شکل گیری است. 
آن چنان امواج این فضا آنی، سهمگین و جذاب است که 
احساس غوطه ور شدن و احاطه کامل آن بر همه شئونات 
زندگی قابل ادراک و فهم نیست. روند شکل گیری و رشد 
سریع فضای ســایبر، مفاهیم عرصه زندگی را به سمت 

تغییر ماهوی در مفهوم و کاربرد، سوق داده است.
این پژوهشــگر ادامــه داد: تلقی از هویــت، فرهنگ، 
حکمرانی، روابط و تعامالت خصوصی و گروهی در حال 
تغییر اســت. آینده ای که از فضای ســایبر ترسیم شده 
است، با دستاوردهای کنونی فاصله زیادی دارد. اینترنت 
چیزها )اشیا( در پی اتصال هر چیز، در هر مکان و زمان 

به شبکه است.
 این اتصال همه چیــز و قابلیت هــای واقعیت مجازی، 
واقعیــت افــزوده و واقعیــت ترکیبــی کــه در حال 
شخصیت سازی ســایبری از مفاهیم حقیقی و مجازی 
در تلفیــق با دنیای واقعی هســتند، عالمــی را تصویر 
 خواهند کرد که بسیار بزرگ تر از عالم واقعی پیرامونی ما 

است.
وی با بیان اینکه فضای ابــری، داده عظیم، داده کاوی، 
اینترنت چیزها، اینترنت انســان ها و اینترنت دانش ها، 
جهانی مخلوط و پیوسته را رقم خواهد زد، به این سؤال 
پاســخ داد که مؤلفه های ذاتی و ماهوی فضای ســایبر 
چیست و گفت: اساســاً مدل سازی برای کمک به درک 

و فهم دقیق یک پدیده یا موضوع مورد بررسی است. 
وقتی مدل، توصیف کننده پدیده ای باشد، برای اکتشاف 
عناصر تشــکیل دهنده پدیده، نیاز به ماهیت شناسی 
است. شناخت است که لوازم راهبری آگاهانه را فراهم 
مــی آورد، تا شــناخت به صورت دقیق حاصل نشــود، 
نمی توان راهبری دقیقی را ترسیم کرد. برای پدیده هایی 

که رشد و توسعه مستمر دارند، نیاز به شناخت، مستمر 
الزم و ضروری است. 

کیان خواه تاکید کــرد: تعاریف متعــدد و گوناگونی از 
فضای سایبر ارائه شده است. اما تعاریف از وجوه مختلفی 
به توصیف ســایبر پرداخته اند که دربردارنده همه ابعاد 

فضای سایبر نیست.
 این ناتوانــی در تعریــف صحیح و در اصل اکتشــاف 
مؤلفه های ماهوی موجب ناتوانی در سیاســت گذاری 
صحیح فضای سایبر شده است. لذا مسئله این کرسی، 
فهم دقیق مؤلفه های ماهوی و ذاتی این فضا اســت تا 
پایه ای برای سیاســت گذاری و مدیریت ســایبر شکل 

بگیرد. 
وی گفت: بر اساس نتایج نظریه ارائه شده، فضای سایبر 
دارای سه ساحت کالَبد، مناسبات و حاکمیت است که 
هرکدام دارای سه مؤلفه زیرساخت ارتباطاتی، رایانش و 
داده برای ساحت کالَبد، تعامالت، زیست و هویت برای 
ساحت مناســبات و استانداردســازی، هنجارسازی و 

هدایت و کنترل برای ساحت حاکمیت است.
این پژوهشــگر ادامه داد: مؤلفه های ساحت های کالبد 
و مناســبات دارای ترتّب نســبت به یکدیگر هستند. 
یعنی تحقق مؤلفه رایانش به تحقق ارتباطات وابســته 
 اســت و تحقق مؤلفه هویت به تحقق زیســت استوار 

است.
 از طرفی در ســاحت حاکمیت، مؤلفه استانداردسازی 
مرتبط با ساحت کالبد است و مؤلفه هنجار سازی مرتبط 
با ساحت مناسبات است. مؤلفه کنترل و هدایت نیز با دو 

مؤلفه دیگر ساحت حاکمیت مرتبط است.
وی اضافه کرد: این مدل درعین حال که بیانگر مؤلفه های 
تشــکیل دهنده فضای سایبر اســت، نحوه شکل گیری 
عالم ســایبری و به تعبیر دقیق عوالم سایبر را در آینده 
مشــخص می کند. از نظر دکتر کیان خواه، مؤلفه های 
فضای سایبر در باالترین سطح و درجه پیچیدگی، عوالم 

سایبری را ایجاد می کنند. 
با این خوانش دقیق از فضای ســایبر، قدرت ســایبری 
قابل درک است. قدرت سایبری، توان و اراده ای است که 

می توان عالم سایبری خلق کند.
وی ماهیت شناسی را درک عناصر اصلی سازنده پدیده 
عنوان کرد و گفت: وقتی مؤلفه های کلیدی یک پدیده 
اکتشاف می شود در حقیقت هم بیان جنس است و هم 
بیان فصل آن با سایبر پدیده هاست. به این معنا که اگر از 
تعامالت در ساحت مناسبات سایبر سخن گفته می شود، 
فصل این تعامالت با سایر تعامالت اجتماعی فناور پایه 

بودن آن است.
 در الگوی ماهوی ارائه شــده، داده از طریق تعامالت به 
زیست می رسد یا هویت از طریق زیست محقق می شود. 
این پژوهشگر با بیان اینکه تبیین جایگاه قدرت سایبری 
نیز، یکی از وجوه اساسی تمایز این تحقیق است، ادامه 
داد: زیرا به زعم این نظریه قدرت سایبری، یعنی قدرت 
عالم سازی در پهنه و گســتره سایبر است. البته مفهوم 

قدرت، در ادبیات فلسفی، مفهومی مشکک است یعنی دارای مفهومی طیفی است. لذا در همه 
مراتب مفهوم قدرت وجود دارد و اعالم مراتب قدرت امکان ایجاد و توسعه قدرت سایبری است.

به گفته وی، روش احصاء این مدل ماهوی، ترکیبی از روش قیاسی-استقرایی و تحلیل محتوای 
تعاریف است. یعنی در یک گام تعاریف متفاوت و متعدد فضای سایبر تحلیل محتوای کیفی شده 
و محورهای اصلی احصاء شده است. در اقدام موازی اول موضوعات سایبر بر اساس چارچوب علل 
اربعه افراز شده و ســپس ادبیات مرتبط با هر حوزه جمع آوری و تحلیل محتوای کیفی صورت 
گرفته است. در نهایت با ترکیب نتایج احصاء شده مدل و سازه سایبر ترسیم شده و با مراجعه به 

خبرگان تأیید گرفته شده است.
در ادامه این نشســت دبیر علمی جلســه، نکاتــی در مورد نحــوه ماهیت شناســی و تطابق 

ماهیت شناسی با آنچه فلسفه باید باشد مطرح کرد.
دکتر نجف پور ناقد کرسی نیز با بیان مشی نوآورانه تحقیق در بومی سازی مفاهیم سایبری گفت: 
یک اشکال اساسی در رویکردهای مهندسی به مسئله هستی شناسی، عدم توجه به لوازم فلسفی 

ماهیت شناسی و هستی شناسی است.
وی گفت: آنچه ارائه شد نه ماهیت شناسی فضای سایبر، بلکه ترسیم الگوی مفهومی فضای سایبر 
است. از طرفی روابط میان اجزا مشخص نیست، مثاًل رابطه مستقیم سطح رایانش و زیست الزم 
است، مشخص شود. در بحث مراتب تحقق فضای سایبر، قدرت، بین ابزار و فرهنگ قرار می گیرد 

و باید الیه اقتصادی و اجتماعی هم به این مراتب افزوده شود.

در یک کرسی علمی ترویجی مطرح شد:

بررسیدالیلناتوانیدرسیاستگذاریصحیحفضایسایبر

وزیرمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی:

توسعهپلتفرمهایدیجیتالدرهمراهاولحاصلنگاهخالقمدیریتیاست
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