
2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

در سالهای اخیر به دلیل وضعیت 
اقتصادی نا مناســب بســیاری از 
مردم کشــور ما مجبور شده اند در 
کنار درآمد ثابت خــود که کفاف 
زندگیشان را نمی دهد، یک شغل 
دوم یا سوم نیز برای خود انتخاب 
کنند. هرچند این کار باعث شــد 
تمرکز افراد بر روی شــغل اولشان 
کاهــش یابــد امــا از دل همین 
حرفه های جایگزین، بســیاری به 
کارآفرینی پرداختند و موفقیت های 
زیادی کســب کردند تا جایی که 
شغل اصلی شــان را تغییر دادند و 
اکنون به عنــوان کارآفرین موفق 

شناخته می شوند.
البتــه در این بین هســتند افراد 
زیادی که با شکست رو به رو شدند 
و عواملــی هم چون عــدم تجربه 
کافی، ثابت نبودن شرایط اقتصادی 
کشور و غیر قابل پیش بینی بودن 
سیاست های داخلی و خارجی آنها 
را با ورشکستگی رو به رو کرد و در 
واقع آنها اکنــون راه های زیادی را 
می شناسند که به شکست منتهی 
می شوند! و شاید در آینده با انتخاب 

راهی دیگر به موفقیت برسند.
2 ادامه در صفحه 

5
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سرمقالـــه
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حسن آقایی معلم مدرســه روستایی بی بی 
سیدان سمیرم، مدتی است که بخاطر بیماری 
دیســک کمر زمین گیر شــده و مسافت ۵۰ 
کیلومتری روســتا را با همراهی همکاران در 
کالس درس حاضر می شود تا در بستری از درد 
تعلیم علم کرده و مشق عشــق و ایثار در دفتر 
دانش آموزان حک کند. آن گاه که واژه ها در کنار 
هم قد می کشیدند تا معنای ایثار را بر لوح زندگی 
حک کنند من در کودکانه هایم از حضورت درس 
می آموختم، وقتی پای رفتن نبود و از شدت درد 
در بستری از تعهد آرمیده بودی و چون چراغی 
در سرمای سوزان زمستان گرمابخش محفل 

دانش بودی.
معلم مدرسه روســتای بی بی سیدان سمیرم 
مدتی است با غلبه درد ناشــی از دیسک کمر 
ایستاده در کالس حاضر نمی شود بلکه آرمیده 

در بستری از درد، مشق عشق می کند.
عشق و تعهد به کار، معلم و دانش آموزان مدرسه 

را چون چراغی در سرمای سوزان زمستان گرد 
هم آورده تا گرمابخش محفل دانش باشــد و 
دانش آموزانی که کالس را فرش راهش کردند 
و گرداگرد معلم پروانه وار جمع شــده اند تا از 

روشنایی شمع وجودش بهره مند شوند.
علم و مدیر مدرسه شهید احمدعلی دوستکام 
روستای بی بی ســیدان از بخش پادنای سفلی 
با وجود بیماری دیسک کمر، مدرسه و کالس 
را تعطیل نکرد و خوابیده در بستر درد به دانش 

آموزان تعلیم علم می دهد.
و این میسر نیســت مگر با همکاری و همراهی 
دانش آموزان و همکارانی که چون اعضای یک 
پیکر و یک خانواده این درد را تحمل می کنند 
و حســن آقایی هــر روز با کمــک و همیاری 
همکارانش مسافت ۵۰ کیلومتری را تا روستا 
می پیماید تــا دانش آمــوزان از تحصیل عقب 

نمانند.
آقایی که مدیر و معلم مدرســه اســت هشت 

دانش آموز چند پایه دارد و با توجه به وجود 
بیماری کرونــا و آموزش آنالیــن کار تدریس 
و آموزش در این روســتا را تعطیــل نکرد زیرا 
دانش آموزان اینترنت پر ســرعت کافی برای 
برقرای ارتباط با معلم خــود به صورت آنالین 

ندارند.
حسن آقایی به مدت سه سال است که در مدرسه 
شهید احمدعلی دوستکام روستای بی بی سیدان 
انجام وظیفه می کند و ارتباط بین دانش آموزان 
و معلم باعث شــده که با وجود درد و بیماری، 
تدریس و حضور در کالس حتی در شــرایط 

سخت را تعطیل نکند.
هر چند می توانست با زمین گیر شدن ناشی از 
بیماری در خانه بماند و استراحت کند ولی تعهد 
و عشق به دانش آموزان او را بر سر کالس درس 
حاضر کرده و می گوید: اگر بیماری ادامه داشته 
باشد حاضرم با همین شرایط بر سر کالس حاضر 

شوم و به دانش آموزان درس بدهم.

ایثار معلمی که به جای استراحت در بستر آموزش آرمید

قهـرمـانی از بی بی سیدان سمیرم

آنچه کسب و کار نو و کهنه نیاز دارد:

به روز شدن 
کارآفرینان ؛ هرچه 

زودتر

How to Say No How to Say No 
Without Feeling Without Feeling 
GuiltyGuilty
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 مدیرعامل باشگاه سپاهان:

وزارت به پرسپولیس و استقالل تنفس مصنوعی ندهد

2

مدیر کل میراث فرهنگی در نشست کمیسیون برند گردشگری شهر تاریخی اصفهان تاکید کرد:

ضرورت نزدیک شدن دولت و بخش خصوصی درعرصه میراث

رییس موسسه روایت سیره شــهدا با بیان 
اینکه روح امیدواری بر زندگی اهل معرفت 
جاری است، گفت: جامعه به امیدواری برای 

برون رفت از مشکالت نیاز دارد.
حجت االسالم والمســلمین محمد مهدی 
ماندگاری در یادواره شهدای تیران و کرون 
در حســینه قدیم تیران افــزود: امیدواری 
به آینده از صفت های انســان های وارسته 

و با معرفت مثل شهداســت که در مســیر 
ســختی ها با اعتماد به لطــف الهی و آینده 

روشن پیش می روند.
وی اظهار داشــت: مشــکالت اقتصادی با 
گذر زمان و آینده روشن به لطف پروردگار 

می گذرد و شاهد بهبود اوضاع خواهیم بود
رییس موسسه روایت سیره شهدا یادآورشد: 
ناامیدی از دردهای بزرگ جامعه اســت که 

برخی از مردم به آن دچار شده و صحنه 
زندگی را باخته اند.

وی با اشــاره بــه دو معضل افزایش ســن 
ازدواج و کاهــش فرزندآوری خاطرنشــان 
کرد: ناامیدی عامل مهم این دو پیامد شوم 
اجتماعی است که نسل جوان نسبت به رفع 
مشــکالت با عنایت حضرت حــق امیدوار 

نبوده و از مسیر واقعی دور شده اند.
این کارشناس دینی، پشــتیبانی از زندگی 
زوج های جوان و خرج و مخارج فرزندان را 
وعده حق خداوند بیان کرد و اظهار داشت: 
همین اعتماد و حســن ظن قــادر به رفع 
بسیاری از مشــکالت این دو عرصه خواهد 
شد اما باید از اسراف و زیاده روی دوری کرد.

حجت االسالم ماندگار صبر و استقامت را از 
دیگر ویژگی های انسان های وارسته دانست 
و خاطرنشان کرد: اقتدار نظام و انقالب ناشی 
از همین خصوصیت اخالقی بوده که در بین 

اقشار مختلف جامعه نهادینه شده است.

استان اصفهان در هفته گذشته، هوای به نسبت آلوده ای داشت، به طوری که سه روز هوای ناسالم برای عموم و سه روز هوای ناسالم برای گروه های حساس را 
پشت سر گذاشته است، با این وجود، در آخرین روز هفته، وضعیت آلودگی هوای این استان مساعد شد.

عاطفه جعفری نژاد / خبرگزاری ایرنا

رییس موسسه روایت سیره شهدا:

جامعه به امیدواری برای برون رفت از مشکالت نیاز دارد
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بازی نه چندان خوشایندی که همه را مبهوت کرده است!

استعفـا و انتصـاب در اقتصـاد

فرماندار اصفهان:

ایجاد مشاغل خانگی دغدغه مسئوالن باشد

تصادف خیابان کاوه، سه راه ملک شهر 18 مصدوم برجاگذاشت:

ماجرای اتوبوس صبح!

کارگروه توسعه صادرات استان دراتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛

 کمیسیون مشترک ایران و عمان
 فرصتی برای توسعه صادرات استان

چهره  برتر چهره روز

استاندار در ستاد استانی مقابله با کرونا 
پیشنهاد داد:

مدیرعامل سازمان مدیریت ونظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان؛

تشکیل کمیته سالمت روان دوران 
پسا کرونا  در اصفهان

  رانندگان هر سریع تر
 برای واکسن اقدام کنند

اســتاندار اصفهان گفت: بدنبال عوارض 
شــدید بیماری کوویــد-۱۹ در جامعه، 
تشکیل کمیته ســالمت روان دوران پسا 
کرونا در اســتان از ســوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان ضروری است.سید رضا 

مرتضوی در ...

علی وطنخــواه : مدیر عامل ســازمان 
مدیریــت ونظارت بــر تاکســیرانی 
شــهرداری اصفهــان بــه رانندگانی 
 کــه واکســن نزده انــد اولتیماتــوم 
داد. هادی منوچهری در گفت و گو با ما 

2 2گفت: با توجه به...

تجدید آگهـی مزایـده )نوبت اول(  
شماره فراخوان آگهی 5000094188000001

شهرداری سمیرم به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر ســمیرم در نظر دارد  مرکز مکانیزه معاینه 
فنی خودرو را به شرکت واجد الشــرایط صالحیت دار  واگذار  نماید. لذا از کلیه  متقاضیان دعوت به عمل می آید  
 جهت  دریافت اطالعات و اخذ اســناد مناقصه از تاریخ 1400/10/25 لغایت 1400/11/5 به ســامانه ســتاد ایران

 https://www.setadiran.ir   مراجعه  فرمایید .
مهلت ارسال مدارک  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/11/16 بارگذاری در سامانه ستاد ایران 

بازگشایی پاکت ها 1400/11/18
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.  هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.
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ادامه از صفحه یک:
... در یک نگاه باید گفت، در یک 
روی سکه، کارآفرین بودن به شما 
این قدرت را می دهد که سرنوشت 
خود را بسازید. از سوی دیگر این 
امر نیز غیر قابل انکار اســت که 
مردم عادی، فراز و نشیب هایی را 
که یک کارآفرین تجربه می کنند، 

کمتر درک و تجربه می کنند.
در ســال های آینده کســب و 
کارها و مشــاغلی کــه اکنون با 
آنها آشنا هســتیم دست خوش 
تغییرات بزرگی خواهند شــد. 
زیرا فناوری های جدید بر نحوه 
عملکرد آنها تأثیــر می گذارند. 
پرستاران، معماران، هنرمندان، 
کشــاورزان و صاحبــان دیگر 
مشاغل همگی نیاز به مهارت های 
جدیدی خواهند داشت تا بتوانند 
خود را با انقالب فناوری هماهنگ 

و همگام کنند.
بنابراین افراد در صنایع مختلف 
بایــد کاماًل آمــاده باشــند تا با 
دریافــت جدیدترین اطالعات و 
آموزش ها، خود و صنعت شان را 
در محیط به سرعت در حال تغییر 
به روز نگه دارنــد. در این میان 
باید گفــت موفق ترین صاحبان 
کسب و کار،  آن هایی هستند که 
هنجارها را به چالش می کشند، 
رویکردهــای نویــن را امتحان 
می کنند و ایده های جدید را در 

بوته آزمایش قرار می دهند.
یادتان باشد که مشکالت خالقانه 
معموالً دشوار هســتند. در این 
مشــکالت اکثراً با عقب نشینی، 
شکســت، و احســاس درجــا 
زدن مواجه می شــویم. اگر این 
احســاس ها باعث می شوند فکر 
کنید که شما فرد خالقی نیستید 
یــا نمی توانید ایده هــای خوبی 
مطرح کنید، آن ها را ســرکوب 
نمایید. اگر بخواهید پتانســیل 
خالق خود را شکوفا کنید کمی 
طول می کشد، و اگر می خواهید 
یک چالش را از ابتــدا تا انتها به 
خوبی بررســی و حل کنید باید 

پشتکار داشته باشید.
دنیای آینــده دنیــای جا زدن 
نیست چون هر لحظه شرایط و 
تکنولوژی های کسب و کار تغییر 
خواهــد کرد و اگــر می خواهید 
کارآفرین موفقی باشید باید خود 

را به روز کنید.
 برای به روز بودن باید سعی کنید 
از زاویه ای جدید به موضوع نگاه 
کنید، بــه جســتجوی الگوها و 
بینش ها جدید و جهانی بپردازید. 
مفاهیم را در ذهن خود پرورش 
دهید، مغزتــان را با محرک های 
مختلف تغذیه کنید و وابسته به 
یک منبع اطالعاتی خاص نباشید 
و در آخر هر لحظه بــر روی کار 
خود تمرکز و تفکر داشته باشید 
تا موفقیــت را در کنارتان لمس 

کنید.
در آخر باید گفت حتی اگر کسب 
و کار شما موفق هم باشد، باز هم 
کارآفرینی با ترکیبی از روزهای 
الهــام بخش و روزهــای چالش 
برانگیز همراه است و تنها کسانی 
موفق هســتند که هر لحظه به 
هوش باشــند و تمام وقت، خود 
را در حال مبــارزه با چالش های 
جدید بدانند البتــه در این بین 
لذت هــای فراوانی هــم وجود 
دارد. لذت ایجاد اشــتغال برای 
خود و دیگران، لذت مفید بودن 
و مســتقل بودن و هزارن لذتی 
که تنها کارآفرینــان آن را درک 

می کنند.

فرزانه مستاجران
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واژگونی یــک دســتگاه اتوبوس 
کارکنــان یکــی از کارخانه های 
شهرک صنعتی مورچه خورت براثر 
برخورد کامیون به پشــت اتوبوس 
در خیابان کاوه ســه راه ملک شهر 
اصفهان بامداد شــنبه ۱۸ مصدوم 

برجاگذاشت.
ســخنگوی مرکــز حــوادث و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان 
گفت: این حادثه ســاعت ۶ صبح 
شنبه به اورژانس پیش بیمارستانی 
اعالم و پنج واحد آمبوالنس به محل 

اعزام شدند.
عباس عابدی با اشاره به اینکه این 
اتوبوس ســرویِس کارکنان یکی 
از کارخانه های شــهرک صنعتی 
مورچه خورت بود افــزود: در این 
ســانحه ۱۸ مرد ۳۰ تا ۵۵ ســاله 
مصدوم و پــس از دریافت خدمات 
اولیه درمانی به بیمارســتان های 
الزهــرا )س(، آیت اهلل کاشــانی، 
امین و غرضی منتقل شــدند. وی 
درباره حادثه دیگری تصریح کرد: 
۱۲ دقیقه بامداد شــنبه واژگونی 
خودروی ســواری پــژو ۴۰۵ در 
اتوبان اردستان به کاشان نرسیده 
به عوارضی متروکه، بــه اورژانس 
پیش بیمارســتانی اعالم و ۲ واحد 
امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک واحد 
امدادی از هالل احمر به محل اعزام 

شد.
ســخنگوی مرکــز حــوادث و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان 
اشــاره کرد: در این حادثــه ۶ نفر 
شامل ۲ مرد، ۳ زن و یک دختر بچه 
مصدوم و پــس از دریافت خدمات 
اولیه درمانی به بیمارســتان های 
خاتم االنبیاء نطنز و فاطمیه بادرود 
منتقل شدند. شهرستان اردستان 

در فاصله ۱۱۸ کیلومتری شــمال 
شرقی اصفهان واقع شده است. وی 
درباره تصادف ۲ دستگاه خودروی 
پراید و تیبا با یکدیگر ساعت ۱۳ و 
۱ دقیقه جمعه اظهارداشــت: این 
سانحه رانندگی در فالورجان اتوبان 
ذوب آهن قبل از پل ایمانشهر رخ 
داد و پس ازاعالم به اورژانس ســه 
آمبوالنس از مرکز ۱۱۵ و یک واحد 

امدادی از هالل احمر به محل اعزام 
شدند.

عابــدی ادامــه داد: در این حادثه 
هفت نفر شامل ســه زن ۲۰ تا ۳۰ 
سال و چهار پســر ۱۴ تا ۱۶ سال 
مصدوم و بــرای تکمیــل مراحل 
درمانــی به بیمارســتان امام )ره( 
فالورجان منتقل شدند. دلیل بروز 
این حوادث توســط پلیس راه در 

دست بررسی است. 
بزرگــراه ذوب آهــن یکــی از 
بزرگراه های اصفهان به سمت غرب 
استان و از مسیرهای پُرتردد منطقه 

است.
اســتان اصفهــان دارای ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ کیلومتــر راه شــامل ۳۹۹ 
کیلومتر آزاد راه، یکهــزار و ۶۵۹ 
کیلومتر بزرگراه، ۲ هــزار و ۷۹۱ 

کیلومتر راه همسنگ است.
ســخنگوی مرکــز حــوادث و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان 
همچنین درباره حادثه مسمومیت 
با منوکسیدکربن به دلیل استفاده 
از سوخت ناقص )عالءالدین( برای 
گرم کردن اتاق در شــب گذشته 
بیان کــرد: در این حادثــه دو مرد 
۲۰ ســاله تبعــه افغانســتان در 
کارخانه پالســتیک واقع در ســه 
راهی محمدآباد دچار مسمومیت 

تنفسی شدند.
وی خاطرنشان کرد: این مصدومان 
توسط آمبوالنس به بیمارستان امام 
خمینی )ره( نیک آباد منتقل شدند.

محمدآباد شــهری واقع در بخش 
جرقویه سفلی شهرستان اصفهان 

است.
این شــهر در ۶۵ کیلومتری شهر 
اصفهان و در مســیر جاده شهرضا 

ورزنه واقع شده است. 

تصادف خیابان کاوه، سه راه ملک شهر ۱۸ مصدوم برجاگذاشت:

ماجرای اتوبوس صبح!
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در شــــــهر 

آنچه کسب و کار نو و کهنه نیاز دارد:

به روز شدن کارآفرینان  
هرچه زودتر 

یکی از نویسندگان کتاب »خورشید تفکر در آسمان زندگی« مطرح کرد:

 کتابی برای خداحافظی
 با اجاره نشینی فکری

یکی از نویســندگان کتاب »خورشید تفکر در آســمان زندگی«، با بیان 
توضیحاتی دربارهٔ این کتاب، که در اصل تالشی برای آشتی دادن اقشار 
مختلف جامعه با اندیشه ورزی است، از اتمام مراحل نگارش کتاب دیگری 
که آن را نیز به تازگی و با همراهی حمیدرضا یوسفی نوشته، خبر می دهد.

فهیمه نصیری، به ایسنا می گوید: اندیشه ورزی امری ذاتی و دروازهٔ دانش 
و معرفت است. دنیایی جذاب، زیبا و زندگی بخش دارد و کسی که با این 
دنیا ارتباطی ندارد، بی تردید خود را از مهم تریــن موهبت الهی محروم 

کرده است.
او هدف از نگارش کتاب »خورشــید تفکر در آسمان زندگی« را این گونه 
شرح می دهد: کتابی که با همراهی حمیدرضا یوســفی، استاد دانشگاه 
پتسدام آلمان نوشته ام، اجاره نشــینی فکری در هر حالتی را، از بدترین 
مصیبت های انسانی قلمداد می کند و به دنبال کمک به رهایی مخاطب از 

این نوع بودِن بسیار مخرب، تأسف بار و ناامیدکننده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان می افزاید: گرفتار شدن 
در دور باطل اجاره نشــینی فکری، عماًل ما را به امتناع از اندیشه ورزی وا 
می دارد، به نحوی که شیفتهٔ این عملکرد می شویم و سنگ صاحبخانهٔ افکار 
خود را به سینه می زنیم. در این راستا، به اعتماد به نفس کاذبی می رسیم 

که می تواند خودفراموشی ای همه جانبه را برایمان رقم بزند.
او خاطر نشان می کند: امتناع از اندیشــه ورزی، اغلب سر از فروریختگی 
هویتِی فردی، فرهنگــی، اجتماعی، دینی و علمــی در می آورد و رانش 
عقلمان را به دست دیگری می سپارد؛ به این ترتیب، ما را بازیچهٔ دیدگاه و 

جهان بینی دیگران می کند.
این نویسنده، با اشاره به بخش های مختلف کتاب خود توضیح می دهد: 
کتاب »خورشید تفکر در آسمان زندگی«، در ایستگاه اول مخاطب را با مغز 
و توانمندی های اعجازبرانگیز آن آشنا می کند، چرا که برای اندیشه ورزی 
صحیح و مبتنی بر اصول، ابتدا باید با مغز و کارکردهای آن آشنا شویم. مغز، 
قطب نما و خانهٔ اندیشه ورزی اســت؛ مکانی است که تمامی تصمیم های 

زندگی ما در آن گرفته می شود و کلیتی هویت بخش دارد.
نصیــری می افزاید: در ایســتگاه دوم ایــن کتاب، مخاطب بــا ۱۶ نوع 
اندیشه ورزی ســازنده و مخرب آشنا می شــود، به نحوی که می تواند با 
مقایسه کردن آن ها با هم، نوع تفکر غالب در خودش را تشخیص بدهد و 

بین انواع اندیشه ورزی ها تمایز قائل شود.
او تصریح می کند: »خورشید تفکر در آســمان زندگی« در ایستگاه سوم 
خود، مخاطب را با بســترهای فرهنگی و نبرد اندیشه ها آشنا می کند تا 
دریابد که فرهنگسازی، از اتاق نشیمن و اتاق خواب کودک شروع می شود. 
در ایستگاه چهارم کتاب نیز، مخاطب با دالیل و عواقب امتناع از اندیشه

ورزی به صورت مفصل آشنا می شود.
این مدرس دانشگاه یادآور می شود که یکی از عواقب خطرناک امتناع از 
اندیشه ورزی، شکل گیری »جامعٔه خندق ها« است و در این باره توضیح 
می دهد: جامّع خندق ها، جامعه ای است که خودش را گم کرده و با پیش 
داوری های خودســاخته ای همچون »ما نمی توانیم« و »نمی گذارند« به 
ســمت خردگریزی، که فاقد خودباوری و اعتماد به نفس جدی اســت، 
حرکت می کنــد. در جامعهٔ خندق ها، نگاه آلونکــی و قبیله ای رواج پیدا 
می کند و قانون مداری و عدالت خواهی جای خود را به شــایعه پراکنی و 

تئوری های توطئه می دهد.
به گفتهٔ نصیری، ایستگاه پنجم کتاب »خورشید تفکر در آسمان زندگی«، 
مخاطب را با مفهوم آسیب شناسی و انواع آن یعنی آسیب شناسی محفلی، 
کاذب و ریشه ای آشــنا می کند و توضیح می دهد که تنها آسیب شناسی 
ریشه ای مبتنی بر تعقل و اندیشه ورزی است که می تواند بهترین گزینه 

برای تحلیل مسائل باشد.
او، ایســتگاه ششــم و نهایی کتاب را، فصلی برای آشــنایی مخاطب با 
راه های پرورش و تقویت اندیشــه ورزی معرفی و خاطر نشان می کند: در 
مجموع، کتاب »خورشید تفکر در آســمان زندگی« ذهن مخاطبان را با 
توانمندی های ناشناخته یا فراموش شدهٔ وطن درونشان آشنا می کند و 
نشان می دهد که آن ها چگونه می توانند با اندیشه ورزی صحیح به بیداری 

ذهن خود و تک تک افراد جامعه کمک کنند.
این نویسنده ادامه می دهد: کتاب ما بر این باور مبتنی است که هر انسانی 
خود صاحب فکر و می تواند با اندیشه ورزی به طور قاطع به خود بگوید که 
»من می توانم بخواهم و اگر بخواهم، می دانم که خواهم توانســت«. این 

کتاب مخاطب را به این بینش می رساند که »فکر او، یعنی زندگی او«.
نصیری در پاسخ به این سؤال که مخاطب کتاب »خورشید تفکر در آسمان 
زندگی« چه کسانی هستند؟ اظهار می کند: در این کتاب تمامی مباحث 
به صورت عینی، ساده و شفاف به تصویر کشیده شده به همین دلیل تمامی 
اقشار جامعه اعم از دانش آموزان، دانشجویان، والدین، مربیان، معلمان، 

اساتید و ... می توانند آن را بخوانند و بفهمند.
او که بــا همراهی حمیدرضا یوســفی، به تازگی مراحــل نگارش کتاب 
»پله های موفقیت و راه های رسیدن به ثروت« را به اتمام رسانده می گوید: 
ما در این کتاب به دنبال ارائهٔ راهکارهای سیســتمی و همه جانبه برای 
خودیاری فکری و قابل دســترس کردن شــادمانی و زندگی موفق برای 
مخاطبان هستیم. »پله های موفقیت و راه های رسیدن به ثروت« مکمل 
و ادامهٔ منظومه افکاری اســت که در کتاب »خورشــید تفکر در آسمان 
زندگی« مطرح کرده ایم، به این امید که با ترسیم سه ضلعی »باور، فرهنگ 
و تربیت« و مطالعه و فهم آن توســط مخاطبان، گامی مؤثر برای بهبود 
فضای فکری و تقویت خودباوری و توسعه فرهنگ در کشور عزیزمان ایران 

برداشته باشیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت ونظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان؛

 رانندگان هر 
سریع تر برای 
 واکسن اقدام

 کنند

علی وطنخواه : مدیر عامل سازمان مدیریت 
ونظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان 
 به رانندگانی که واکســن نزده اند اولتیماتوم 

داد.
 هادی منوچهری در گفت و گــو با ما گفت: 
با توجه به مصوبه جدید ســتاد پیشگیری از 
کرونای کشور رانندگانی که تاکنون اقدام به 
زدن واکســن نکرده اند ظرف چند روز آینده 

اقدام کنند.
 وی تاکید کرد: الــزام مذکور شــامل تمام 
رانندگان در بخش های تاکسی زرد، سرویس 
مدرسه و آژانس های تاکســی تلفنی است و 

از هفته آینده شــرط فعالیت در کلیه ناوگان 
تاکسی داشتن کارت واکسن کرونا خواهد بود.

منوچهری اظهار کــرد: از جمعیت ۲۳ هزار 
نفری رانندگان حــدود ۱۳ هــزار راننده از 
طریق تسهیالت صورت گرفته ویژه رانندگان 
تاکسی و با همکاری ســتاد پدافند غیر عامل 
شهرداری و سازمان تاکســی رانی مبادرت 
به تزریق واکســن کرده انــد و بخش هایی از 
جمعیت رانندگان در رسته های مختلف که 
اگر اقدام نکرده اند بایــد در این خصوص به 

فوریت اقدام کنند.
مدیر عامل ســازمان مدیریــت ونظارت بر 

تاکسیرانی شهرداری اصفهان در این خصوص 
افزود: از هفته آینده و مطابق مصوبه ســتاد 
کرونای کشــور تمام راننــدگان حمل و نقل 
عمومی درون و برون شهری ملزم به نصب و 
ارائه کارت واکسن و در معرض دید مسافران 

خواهند بود.
وی با اشــاره به این که »این الــزام قطعاً در 
ســالمت رانندگان و مســافران بــه منطور 
جلوگیری از خطر شیوع بیماری تأثیر مهمی 
خواهد داشــت« ادامه داد: سالمت مسافر و 
راننده چه در دوران همه گیری و پس یا پیش 

از آن از اولویت های سازمان است.

گفت و گو

استاندار در ستاد استانی مقابله با کرونا پیشنهاد داد:

 تشکیل کمیته سالمت روان دوران پسا کرونا 
در اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی در نشست کمیسیون برند گردشگری شهر تاریخی اصفهان تاکید کرد:

ضرورت نزدیک شدن دولت و بخش خصوصی درعرصه میراث
فرماندار اصفهان:

ایجاد مشاغل خانگی دغدغه مسئوالن باشد

اســتاندار اصفهان گفــت: بدنبال عوارض 
شــدید بیماری کوویــد۱۹ در جامعه، 
تشکیل کمیته ســالمت روان دوران پسا 
کرونا در اســتان از سوی دانشــگاه علوم 

پزشکی اصفهان ضروری است.
سید رضا مرتضوی در ستاد استانی مقابله 
با کرونا در استانداری اصفهان اظهار داشت: 
با توجه به آسیب هایی که به سالمت روان 
افراد درگیر کرونا اعم از بیماران، خانواده ها، 
عامه جامعه و کادر پزشکی وارد شده الزم 
اســت این موضوع در کمیته تخصصی با 
حضور متخصصان مورد بررسی قرار بگیرد 
و از طریق رسانه ها افکار عمومی را در این 

عرصه آموزش دهیم.
وی افزود: بــا توجه به اهمیــت موضوع، 
نامه ای در ایــن زمینه خطــاب به وزارت 
بهداشــت و رییــس جمهــور تنظیــم و 
مشکالت، پیش بینی ها و پیشنهادات برای 
کاهش آسیب زندگی پســا کرونا تنظیم و 
ارسال شود تا حساسیت و اهمیت موضوع 
طرح و نگاه جامع و ملی به رفع مشکل شود.

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه الزم است 
فرمانداران برخی از نارســایی ها در حوزه 
کرونــا را ارزیابی کنند، تاکیــد کرد: نباید 
تالش های دو سال اخیر در عرصه مدیریت 
کرونا و رسیدن به نقطه امن و وضعیت آبی 
را بخاطر سهل انگاری ها و سبک شمردن ها 

به خطر انداخت.
وی بــا بیــان اینکــه همچنــان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از جملــه فاصله 
گذاری اجتماعی و زدن ماسک برای مصون 
ماندن از کرونا توصیه می شود، گفت: وجود 
آمار ۷۰ درصــدی از عــدم رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی در ساعت های پیک مسافر 
در اتوبوس ها و قطار شــهری و ۴۳ درصد 
نزدن ماســک در حمل و نقل عمومی قابل 

قبول نیست.
مرتضوی ارائه راهکار برای رفع این مشکل و 
بازرسی بیشتر از حمل و نقل های عمومی را 
یک الزام خواند و افزود: طرح جامع رعایت 
شیوه نامه ها در مجموعه حمل و نقل و طرح 
جامــع بازتوانی بحران کرونــا با محوریت 

مدیریت بحران شکل بگیرد.
وی اضافه کرد: باید برای پزشــکی که یک 
ســال تمام خود را در معرض خطر و وقف 
ســالمتی مردم کرده با پزشــکی که یک 
ســال در مطب را به روی بیماران بســته 
و از پذیرش آنها ســرباز زده اســت تمایز 
قائل شــد و با حمایت و قدردانی از آنها از 
عوارض زندگی پسا کرونا در کادر پزشکی 

پیشگیری کرد.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استانداری اصفهان نیز در این جلسه درباره 
شبیه دانستن شهدا و جانبازان هشت سال 
دفاع مقدس با شهدای سالمت و کادری که 
از نظر روحی جانباز شــده اند، گفت: نباید 
اجازه داد کادر درمانی که دو ســال از عمر 
خود را صرف سالمتی مردم کرده اند با این 
عناوین که حقوقشان را می گیرند یا غیره، 

دچار بیماری های اعصاب و روان شوند.
محمدرضا جان نثاری با اشاره به اینکه باید 
شهدای سالمت را قهرمان کرد و با برگزاری 
بزرگداشت ها و تکریم جانبازان سالمت، از 
عوارض زندگی پســا کرونا آن ها را مصون 
کرد، ادامه داد: کادر سالمت شجاعانه پای 
سالمت مردم ایســتادند که قابل تقدیر و 

احترام است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در 

این جلسه با اشاره به اینکه تشویق مردم به 
ُدز سوم واکسیناسیون در دستور کار است، 
گفت: از میان افراد مبتال به ســویه جدید 
اُمیکرون در استان تا صبح چهارشنبه، ۸۰ 
درصد یا واکسن نزدند یا یک تا ۲ دز واکسن 
کرونا را دریافت کردند و حدود ۲۰ درصد 

سه دز تزریق کردند.
شاهین شیرانی با اشاره به اینکه اُمیکرون 
با یک گلودرد ساده و ابتدایی خود را نشان 
می دهد، افزود: به همین لحاظ شیب شیوع 

آن تند است.
وی با اشاره به اینکه تنها گلپایگان رنگ زرد 
)خطر متوسط همه گیری کووید۱۹( دارد 
و سایر شهرســتان ها در وضعیت آبی )کم 
خطر( قرار دارند، خاطرنشان کرد: تا کنون 
سه میلیون و ۶۰۰ هزار دز اول، سه میلیون 
و ۱۰۰ هزار دز دوم و ۶۵۰ هزار دز ســوم 

واکسن کرونا در استان تزریق شده است.
وی درباره آمار مطرح شده از عدم استقبال 
رانندگان سرویس مدارس از واکسیناسیون 
کرونا گفت: این نشــان از ضعف آموزش و 
پرورش اســت و باید تمام ارکان مدارس از 
مدیر تــا کادر اداری و خدمــه و رانندگان 
سرویس مدارس واکسن بزنند و در صورت 
رعایت نکردن این موضوع باید لغو قرارداد 

شوند.

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشــگری اصفهان گفت: 
ضروری اســت تا دیدگاه هــای دولت 
و بخش خصوصــی در پهنه فرهنگی 
استان به ویژه در حوزه میراث فرهنگی 

به یکدیگر نزدیک شود.
علیرضا ایزدی در نشســت کمیسیون 
برند گردشگری شهر تاریخی اصفهان 
در اتاق بازرگانی این شهر افزود: در این 
راستا تمام تالش این دستگاه فرهنگی 
برای تحقــق نزدیکی ایــن ۲ دیدگاه 
به منظور پیشرفت صنعت گردشگری 

در این استان به کار گرفته می شود.
وی اظهار داشت: الزمه تحقق این مهم 
در فضای تنوع دیدگاه ها، رســیدن به 
باور فضای احترام متقابل اســت زیرا 
صنعت گردشــگری نیازمند تعامالت 

مثبت فرهنگی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اصفهان افزود: اگر امروز 
حال اصفهــان خوب نیســت، به این 

دلیل اســت که به این باور نرسیده ایم 
که می توان در فضای احترام متقابل با 
وجود تنوع دیدگاه ها از طریق صنعت 
گردشــگری در اســتان اصفهــان به 

پیشرفت دست یابیم.
وی بر لزوم شکسته شــدن مرز میان 
بخش دولتــی و خصوصــی در حوزه 
گردشــگری تأکید کــرد و گفت: در 
راســتای حفاظت از مواریث فرهنگی، 
هنری و همچنین توسعه گردشگری 
نیازمند فهم و درک متقابل از یکدیگر 

هستیم.
ایزدی تصریح کرد: امــروز بیش از هر 
زمان دیگر به این نتیجه رســیده ایم 
که از یک سو توسعه صنعت در استان 
اصفهان به بن بســت خورده و نتیجه 
بارز آن، آلودگی هواســت و از ســوی 
دیگر اقلیم خشک فالت مرکزی ایران 
و تداوم خشک ســالی های سال های 
گذشــته می طلبد تا همچون نیاکان، 
نگاهمان به گردشــگری سنتی تغییر 

کنــد. وی خاطرنشــان کــرد: امروز 
همگان به خوبی دریافته اند که صنعت 
گردشگری تنها راه نجات استان اصفهان 
از معضالت کنونی است که همه روزه 
با آن دســت وپنجه نرم می کنند است 
و معتقدم مــرز میان دولــت و بخش 

خصوصی باید شکسته شود.
نشســت گروه برند گردشــگری شهر 
تاریخی اصفهــان با حضــور تمامی 
اعضای این گروه و فعاالن گردشگری 
استان، در محل تاالر نقش جهان اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی 
استان برگزار شــد و حاضران به ارائه 
دیدگاه های خود پرداختند. اســتان 
اصفهان به عنوان قطب گردشــگری 
کشور بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی 
دارد که یک هــزار و ۸۵۰ مورد آن به 
ثبت ملی و هفت اثر شامل میدان امام 
اصفهان )نقش جهان(، کاخ چهل ستون، 
باغ فین کاشان، مســجد جامع و سه 

قنات به ثبت جهانی رسیده است.

فرمانداراصفهان گفت: موضوع ایجاد مشــاغل خانگی دراصفهان و 
روستاهای شهرستان باید دغدغه دستگاه های مربوط درحوزه اشتغال 
باشد. محمدعلی احمدی، درنشست کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری 
شهرستان با تأکید بر توجه ویژه به مقوله مشاغل خانگی، اظهار کرد: 
دستگاه های مربوط باید درحوزه مشاغل خانگی نقش آفرینی کنند. 
وی افزود: یکی از راه های مؤثردر وزه اشتغال و تولید، توجه به مشاغل 
خانگی بوده که از اهمیت بسیاری برخوردار است. احمدی تأکید کرد: 
ما باید با کار و تالش مضاعف و با همکاری مردم، یکی از روســتاهای 
شهرستان را به عنوان روســتای شــاخص و نمونه در حوزه مشاغل 
خانگی، تولید باال و مصرف کم، تبدیل کنیم. فرماندار اصفهان تصریح 
کرد: می توانیم با مشارکت مردمی در حوزه اشتغال اقدامات مؤثری 
انجام دهیم و شرایط کنونی را به ویژه در روستاهای شرق اصفهان که 
دستخوش خشکسالی شده اند، تغییر دهیم و درآمد پایداری را در این 
مناطق ایجاد کنیم که این مهم مستلزم ظرفیت های موجود است. وی 
افزود: موضوع ایجاد مشاغل خانگی در اصفهان و روستاهای شهرستان 
باید دغدغه دســتگاه های مربوط در حوزه اشــتغال باشد. احمدی 
خاطرنشان کرد: دستگاه های مربوط در جلسه آتی کارگروه، گزارشی 
از ظرفیت هایی که می توانند به کار بگیرند و یا هم افزایی که می توانند 
داشته باشند را افزایش دهند. سرمایه گذاری مقدمه اشتغال است و 

باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.



چـادگان  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
گفـت: ضاربـی کـه بـا زدن ضربـه چاقو 
بـه راننـده تاکسـی فـراری شـده بـود، با 
تـاش نیروهـای انتظامـی بـه دام افتـاد.

سـرهنگ ولـی اروجـی در گفت وگـو 
بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: بعـد از ظهـر روز 
)سه شـنبه، ۲۱ دی مـاه( گـزارش سـرقت 
به عنف و ضرب و جرح راننده تاکسـی 
در روسـتای کوکانگ بخش چنارود به 

نیـروی انتظامی اعام شـد.
وی افـزود: به دنبـال اعـام ایـن خبـر تیم 
نیروهـای  مجموعـه  و  آگاهـی  پلیـس 
انتظامـی بـه همـراه تیـم بررسـی صحنـه 
جـرم راهـی محل شـدند و تحقیقات در 
ایـن خصـوص آغـاز شـد. بررسـی های 
اولیـه نشـان مـی داد کـه راننـده تاکسـی 
مـورد اصابـت ضربه چاقو قـرار گرفته و 
سـارقان اقدام به سـرقت خودرو کردند. 
راننـده تاکسـی بافاصلـه بـه بیمارسـتان 
منتقـل شـد کـه متأسـفانه به علـت ضربه 

چاقـو و جراحـات وارده جـان سـپرد.
گفـت:  چـادگان  انتظامـی  فرمانـده 
تحقیقات برای دسـتگیری دو متهم ادامه 
یافت. بررسـی ها در این خصـوص ادامه 
داشـت تـا اینکـه پـس از یک سـاعت با 
درایـت مأمـوران و سـرنخ های به دسـت 
آمـده سـارقان شناسـایی شـدند. ضارب 
کـه فـردی زیر ۱۸ سـال بود، دسـتگیر و 
بـه همراه فرد متهـم دیگر تحویل مراجع 

قضایی شـدند.

فرمانده انتظامی چادگان:

دستگیری قاتل راننده 
تاکسی در چادگان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

شرکت های قدیمی فوالد را رها نکنیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نباید با سرمایه گذاری های 
و  ذوب آهن  همچون  فوالد  قدیمی  شرکت های  فوالدی،  جدید 
فوالدمبارکه را که در گذشته سرمایه گذاری کرده اند، را رها کنیم. 
مهدی طغیانی در گفت وگو با ایسنا، با تأکید بر ضرورت حمایت 
از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی همچنین فوالدی ها، اظهار کرد: 
دولت باید برای تأمین مواد اولیه و سنگ آهن مورد نیاز فوالدسازان 

تدبیری بیندیشد.
وی با بیان اینکه متأسفانه شرکت های معدنی امروز در زنجیره فوالد 
توسعه پیدا کرده اند، افزود: این در حالی است که شرکت های قدیمی 
تأمین  مشکات  دچار  اکنون  مبارکه  فوالد  و  ذوب آهن  همچون 
مواد اولیه شده اند، بنابراین ضروت دارد دولت برای تأمین مواد اولیه 

فوالدسازان قدیمی اقدامات الزم را انجام دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس توضیح داد: متأسفانه شاهد ورود 
باید  معادن به حوزه فوالدسازی هستیم در حالی که صنایع معدنی 
در حیطه خود توسعه پیدا کنند، اما ورود معدنی ها به حوزه فوالد، 
فوالد  و  ذوب آهن  همچون  کشور  فوالدی  بزرگ  تولیدکنندگان 
مبارکه را دچار مشکل کرده است. نباید با سرمایه گذاری های جدید 
فوالدی، شرکت های قدیمی فوالد همچون ذوب آهن و فوالدمبارکه 

را که در گذشته سرمایه گذاری کرده اند را رها کنیم.
طغیانی همچنین با اعتقاد بر اینکه اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی 
باعث مشکاتی برای فوالدسازان از جمله فوالد مبارکه و ذوب آهن 
ایجاد شد، گفت: متأسفانه این سیاست باعث قطع زنجیره تأمین مواد 

اولیه آنها شد و این امر به شرکت های باالدستی یعنی شرکت های 
استخراج ماده معدنی منتقل شد و آنها نیز با توسعه زنجیره خود، در 
نهایت باعث ایجاد مشکل تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان فوالدی شد.

شرکت های  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تأمین  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
فوالدی همچون ذوب آهن و فوالدمبارکه، اظهار کرد: حل مشکل 
طرح های  به  معطوف  نباید  تنها  فوالدی  شرکت های  اولیه  مواد 
همچون  فوالدی  شرکت های  تولید  حوزه  نباید  و  باشد  مسکن 
ذوب آهن در بخش های مختلف معطل مواد اولیه بماند. باید توجه 
داشت که فارغ از طرح جهش تولید مسکن، محصوالتی همچون 
 میلگرد، ورق، آهن، ریل و ... در صنایع و طرح های توسعه ای کشور
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شهرستان

اینفوگرافیک

مسئولین  و  شهری  مدیران  از  جمعی  حضور  با 
شهرستان کاشان از مستند »امیرکبیر در خون« در 
کاشان رونمایی شد. مستند »امبرکبیر در خون« که 
شرحی بر ناگفته های عزل، شهادت و دفن میرزا 
با حضور  امیرکبیر است، طی مراسمی  تقی خان 

مسئولین و مدیران شهر کاشان رونمایی شد.
اساس  بر  که  روایی  و  تصویری  مستند  این  در 
سیف اله  و  معتضد  خسرو  توسط  موجود  اسناد 
امینیان به منظور آشنایی با بزرگ مرد تاریخ ایران 
روایت شده است؛ رضا نوروزی در نقش امیرکبیر 
هنرنمایی می کند و فاطمه مرصعی، مهین احمدی، 
محسن توکلی، شیرین گیوه چین و مسعود فدایی 
میرزا  علیا،  مهد  عزت الدوله،  نقش  در  ترتیب  به 
ناصرالدین شاه  و  ماه سلطان خانم  نوری،  آقاخان 

نقش آفرینی می کنند.
بنا بر این گزارش مستند »امیر کبیر در خون« عاوه 
بر اینکه یک اثر فاخر فرهنگی و تاریخی است، 
افتخاری برای شهر کاشان است که این اثر در این 

شهر و توسط هنرمندان آن تهیه شده است.
و  کنندگی  تهیه  به  خون«  در  کبیر  »امیر  مستند 
کارگردانی سجاد باغ شیخی و با حمایت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان به 

تصویر کشیده شده است.
مراسم رونمایی از این اثر فرهنگی تهیه کننده و 
کارگردان این مستند در گفتگو با خبرنگار مهر 
کبیر  »امیر  گفت:  و  پرداخت  اثر  این  معرفی  به 
در خون« نخستین مستند داستانی ساخته شده در 
سینمای مستند ایران است که با نگاهی متفاوت و 

به صورت کامًا تخصصی و تحقیقی به زندگی 
میرزا تقی خان فراهانی، اتفاقات تاریخی از عزل 
تا تبعید امیرکبیر به فین کاشان و سپس قتل وی 

در فین می پردازد.
وی افزود: در این مستند همچنین دفن پیکر امیر 
به  وی  پیکر  انتقال  نحوه چگونگی  و  کاشان  در 
کربا معلی را به همراه بازسازی صحنه های جدید 
و روایت استاد خسرو معتضد در این مستند آورده 
شده است. سجاد باغ شیخی با بیان اینکه این مستند 
بروجردی ها،  طباطبائی ها،  تاریخی  خانه های  در 
باغ تاریخی فین و حمام سلطان امیراحمد کاشان 
و کاخ گلستان فیلمبرداری شده است، خاطر نشان 
کرد: این مستند بعد از اکران در سینماهای کشور، 

از آنتن شبکه های مختلف پخش خواهد شد.

در کاشان رونمایی شد

رونمایی از »امیرکبیر در خون«

فرمانده انتظامی شهرستان:

۱۷۴ کیلوگرم حشیش و تریاک در بارهای پوسته پسته و 
بادمجان در نایین کشف شد

فرماندار شهرضا:

مهاجر پذیری شهر نیازمند سازماندهی است

رییس اداره راه و شهرسازی اردستان با تبیین عملکرد ۹ ماهه امسال این اداره در چهار 
اجرای طرح های مسکن  برای  این مدت  در  زمین  بر ۲۵۰ پاک  افزون  حوزه گفت: 

شهرستان از جمله طرح اقدام ملی واگذار شده است.
مجتبی پورشفیع با اشاره به فعالیت اداره راه و شهرسازی اردستان در چهار حوزه اماک و 
حقوقی، شهرسازی و معماری، مسکن و ساختمان و مهندسی و ساخت افزود: واگذاری 
بیش از ۲۵۰ قطعه زمین به منظور اجرای طرح های مسکن شهرستان در حوزه اماک و 

حقوقی بوده است.
افزون بر ۵۰۰ برگ سند تفکیکی زمین، تعیین تکلیف  ادامه داد: پیگیری و اخذ  وی 
قطعه های تداخلی شهرک امام حسن مجتبی )ع(، دریافت مجوز انتقال سندهای مالکیت، 
طرح دعوی و پیگیری قضایی بیش از ۲۰ مورد از تصرف اراضی سازمان و برگزاری 
سه مزایده عمومی در شهرستان از دیگر اقدام های صورت گرفته در حوزه اماک و 

حقوقی است.
اردستان در حوزه شهرسازی و  راه و شهرسازی  اداره  فعالیت  به  اشاره  با  این مسوول 
معماری خاطر نشان کرد: تهیه و تصویب سه طرح تفکیکی، تأمین ذخیره اراضی به منظور 
اجرای طرح های دولتی، شرکت در نشست های کمیته کار، کارگروه و کمیسیون ماده 
پنج، تعیین و تغییر کاربری اراضی درخواستی در شهرستان از جمله فعالیت های انجام 

شده در این حوزه است.
وی اضافه کرد: واگذاری زمین و آغاز طرح اقدام ملی مسکن در منطقه، تأمین زمین 
و  بر یک  افزون  محرومان، تخصیص  اجرایی طرح مسکن  عملیات  پیگیری شروع  و 
نیم میلیارد تومان اعتبار از سوی نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسامی برای 
مسجدهای مسکن مهر با الزام تنظیم تفاهم نامه با اداره اوقاف و امور خیریه اردستان از 

جمله اقدام های انجام شده در حوزه مسکن و ساختمان بوده است.
 اهم اقدام های انجام شده در اردستان، زواره و مهاباد

رییس اداره راه و شهرسازی اردستان با تبیین مهمترین اقدام های انجام شده در شهرهای 
این مدت واگذاری ۱۰۴  اظهار داشت: در  امسال  ماهه  مهاباد در ۹  و  اردستان، زواره 
پاک زمین برای ساخت مسکن محرومان، ۹ بلوک طرح اقدام ملی، ۵۰ خانواده شهید، 
۲۸ تبصره ۶ ماده واحده به شهرداری و ۶ خانواده های ۲ معلول در مجموع به مساحت ۴۰ 

هزار متر مربع با کاربری مسکونی در شهر اردستان صورت گرفته است.
پرشفیع مهم ترین فعالیت های انجام شده در شهر زواره را واگذاری ۴۹ پاک زمین به 
بنیاد شهید، ۴۰ پاک برای طرح اقدام ملی، ۵۰ پاک به خیریه قمر بنی هاشم )ع(، ۹۰ 
پاک به مسکن محرومان و ۶ پاک به خانواده های ۲ معلول در مجموع به مساحت ۴۸ 

هزارمتر مربع با کاربری مسکونی عنوان کرد.
وی اضافه کرد: در شهر مهاباد نیز واگذاری ۱۱۰ پاک زمین برای طرح مسکن اقدام 
ملی، هشت پاک به خانواده شهیدان، یک پاک به خانواده ۲ معلول و اختصاص ۱۰ 
با کاربری  متر مربع  به مساحت ۲۶ هزار  به طرح مسکن محرومان در مجموع  پاک 

مسکونی انجام شده است.
 بهره برداری از ۱۷ کیلومتر باند دوم محور اردستان - اصفهان

رییس اداره راه و شهرسازی اردستان با اشاره به اقدام های انجام شده در حوزه مهندسی 
و ساخت در ۹ ماهه سال جاری گفت: بهره برداری از باند دوم محور اردستان به اصفهان 
ابنیه فنی(  افزون بر ۳۰ میلیارد تومان )عملیات خاکی و  اعتبار  با  تا ۴۰  از کیلومتر ۲۳ 
اسامی،  در مجلس شورای  اردستان  مردم  نماینده  از سوی  اعتبار  تأمین  و  پیگیری  با 
تأمین اعتبار و آغاز عملیات اجرایی باند دوم جاده زواره به اردستان با اعتباری افزون بر 
هشت میلیارد تومان به منظور بهره برداری از محور با پیگیری نماینده مجلس از مهمترین 

فعالیت ها محسوب می شود.
شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ هزار نفر جمعیت و برخورداری از ۲ هزار کیلومتر راه 
همسنگ، ۱۴۱ کیلومتر آزادراه و ۱۰۰ کیلومتر جاده ترانزیت در فاصله نزدیک به ۱۱۸ 

کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

در ۹ ماهه امسال واگذار شد؛

بیش از ۲۵۰ پالک زمین برای اجرای 
طرح های مسکن اردستان

گزارش

 ۱۷۴ حدود  کشف  از  نایین  انتظامی  فرمانده 
حشیش  و  تریاک  نوع  از  مخدر  مواد  کیلوگرم 
در محموله های پوسته پسته و بادمجان در گلوگاه 
هادی  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  این  بازرسی 
در  مستقر  انتظامی  ماموران  افزود:  مهر  کیان 
کنترل  نایین حین  بازرسی شهید شرافت  ایستگاه 
خودروهای عبوری به یک کامیون بنز مشکوک 
شدند و آن را متوقف کردند. افزود: در بازرسی 
گرم   ۴۵۰ و  کیلو   ۹۶ خودرو  این  از  تخصصی 
پسته  پوست  بار  در  حرفه ای  طور  به  که  حشیش 

جاساز شده بود، کشف شد.
وی گفت: در این زمینه ۲ سوداگر مرگ دستگیر و 
به مراجع قضایی تحویل داده شدند. وی با اشاره به 
بازرسی ماموران انتظامی از یک کامیون بنز دیگر 
افزود: این خودرو حامل محموله قانونی بادمجان 
گرم   ۶۴۰ و  کیلو   ۷۷ آن  از  بازرسی  در  که  بود 
شده  جاساز  بادمجان  کارتن های  زیر  که  تریاک 

نایین  شهرستان  انتظامی  فرمانده  شد.  کشف  بود 
ادامه داد: در این زمینه یک سوداگر مرگ دستگیر 
به  قانونی  اقدامات  برای  از تشکیل پرونده  و پس 

مراجع قضایی تحویل داده شد.
از یک دستگاه  کیان مهر اظهار داشت: همچنین 
خودروسواری عبوری ۳۳ کیلو و ۹۸۰ گرم تریاک 

و یک کلت ساچمه زن کشف و ضبط شد.
مرگ  سوداگر  یک  زمینه  این  در  افزود:  وی 
اقدامات  برای  پرونده  تشکیل  از  پس  و  دستگیر 
گزارش  به  شد.  تحویل  قضایی  مراجع  به  قانونی 
خودرو  دستگاه  هزار   ۲۵ بر  افزون  روزانه  ایرنا، 
نایین عبور می کنند و گلوگاه شهید  از جاده های 
مهم  ایستگاه های  از  یکی  شهرستان  این  شرافت 
کشف کاالی قاچاق و مواد مخدر در کشور است. 
ایستگاه بازرسی شهید شرافت در کیلومتر ۱۵ جاده 
نایین به اردکان واقع است. شهرستان نایین در ۱۴۰ 

کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

شهرستان  گفت:  شهرضا  شهرستان  فرماندار 
به دلیل زنده بودن و یک چهار راه  شهرضا 
باالیی  پذیری  مهاجر  استان  بین چند  حیاتی 
باید یک ساماندهی صورت گیرد.  دارد که 
اداری  شورای  جلسه  در  جعفری  امیر  سید 
شهرستان شهرضا با حضور استاندار اصفهان، 
صنایع  رازی  شهرک  در  داشت:  اظهار 
دارد،  وجود  صادرات  امکان  با  ارزنده ای 
مشکات  با  اخیر  سال های  در  متأسفانه  ما 
و  نقدینگی  جمله  از  بوده اند  مواجه  زیادی 
تأمین برخی از زیر ساخت ها مانند آب، برق 
و گاز که امروز در ستاد تسهیل و رفع موانع 
حل  برای  کارهایی  راه  و  دستورات  تولید 
شهرستان  افزود:  وی  شد.  ارائه  مسائل  این 
شهرستان های  از  بعضی  برخاف  شهرضا 
می شوند،  سکنه  از  خالی  دارند  که  استان 
یک شهرستان زنذه و مهاجر پذیر است که 
باعث ساخت  باید سازماندهی شود چرا که 
شهرستان  اطراف  در  مجاز  غیر  سازهای  و 
بیان  شهرضا  شهرستان  فرماندار  است.  شده 
کرد: شهرستان شهرضا به طبع استان کشور از 

مشکل آب برخوردار است و ما شرمنده مردم 
باکیفیت  نتوانسته ایم آب  تاکنون  که  هستیم 
را تأمین و در اختیار مردم بگذاریم چرا که 
تنها منبع آب شهرضا متکی به چاه های حفر 
شده است در این سال های اخیر خشکسالی 
شهرستان را با کمیت و کیفیت نامطلوب آب 

مواجه کرده است.
تولید  جهش  طرح  در  کرد:  تصریح  وی 
مسکن بیش از نه هزار نفر در مرحله اول در 
سامانه ثبت نام کرده اند و این نشان از اعتماد 
مردم به دولتی انقابی و مردمی است. جعفری 
با اشاره به پروژه های راهداری و حمل و نقل 
جاده  مسیر  کردن  خطه   ۶ گفت:  جاده ای، 
است  اقداماتی  از  یکی  شهرضا  به  اصفهان 
که در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر 
شش زیر گذر ناقص داریم که هنوز تکمیل 
نشده است. وی بیان داشت: شهرستان شهرضا 
که  است  دامداری  و  کشاورزی  قطب  یک 
مشکات  با  شهرستان  این  دامداران  امروز 
باید  نرم می کنند که  پنجه  و  شدیدی دست 

این موضوع بررسی و حل شود.



President Ebrahim Raisi vis-
ited Hormozgan Province 
in southern Iran on top of a 
high-ranking delegation on 
Thursday, as the 14th provin-
cial visit since he took office in 
August, IRNA reported.
Accompanied by members of 
his cabinet, including Energy 

Minister, Industry, Mining, 
and Trade Minister, Agricul-
ture Minister, Culture Minister 
as well as Cooperatives, Labor 
and Social Welfare Minister, 
Raisi arrived at Bandar Abbas 
Airport on Thursday morning.
The aim of the president’s 
provincial visits is to get 

closely in touch with people 
and to resolve the problems in 
various provinces.
Speaking to the press upon 
arrival at the airport, Raisi 
said Hormozgan is a province 
that has capacities in all areas 
including trade, industry, agri-
culture, and tourism and hav-

ing these valuable capacities, 
poverty, and unemployment 
in this region do not make 
sense.
“The province’s capacities in 
various economic areas in-
cluding tourism, industry, and 
mining can be realized so that 
we do not witness poverty 
and unemployment in Hor-
mozgan,” he stressed.
The official mentioned the 
establishment of a provincial 
development fund under the 
framework of the next fiscal 
year’s national budget bill, 
saying that this fund can be 
very effective for finishing 
semi-finished projects, job 
creation, and supporting pro-
duction in Hormozgan.
After Bandar Abbas, Raisi 
visited some earthquake- and 
flood-hit areas in the province 
and talked with people and au-
thorities in these areas about 
the government’s plans for 
resolving the issues in such 
regions.

The president further visited 
some of the province’s trade 
centers including Shahid Ra-
jaei Port Special Economic 
Zone during which Reisi visit-
ed different parts of the port, 
including the Vessel Traffic 
Services (VTS) and Maritime 
Rescue Coordination Center 
(MRCC).
During this visit, the president 
stressed the need for upgrad-
ing advanced facilities in the 
field of search, maritime res-
cue, and safety services.
Inauguration of Pasargad Re-
finery in Qeshm
In another part of his visit to 
Hormozgan province, Raisi 
traveled to Qeshm Island to 
officially inaugurate Pasargad 
crude oil refinery.
Having a processing capac-
ity of 35,000 barrels per day 
(bpd), Pasargad Refinery has 
created direct job opportuni-
ties for 400 people, while pro-
viding indirect employment 
for over 1,000 locals.

Raisi visits Hormozgan in 14th provincial trip

Spikogen vaccine 
approved for third 
dose injection

The Food and Drug Adminis-
tration on Thursday authorized 
Spikogen coronavirus vaccines 
as a booster dose of all vac-
cines, deputy health minister 
Kamal Heydari has said.
The Iranian-Australian Spiko-
gen vaccine joined the national 
vaccination process in Novem-
ber 2021.
The vaccine is licensed for the 
first and second doses in the 
age group of 18 to 50 years and 
for the third dose in all people 
over 18 years of age, Mehr 
quoted Heydari as saying.
The results of the human test 
showed that the vaccine pro-
vides more than 87 percent 
immunity, while it will be more 
precise after more research, 
Payam Tabarsi, a researcher of 
the project started in November.
Tabarsi went on to say that this 
vaccine did not show any seri-
ous or specific side effects in 
the second and third stages of 
a clinical trial, and can be used 
as a booster dose.
The first phase of the study 
was performed on volunteer 
Australians and received the 
necessary approval, the sec-
ond phase was administrated 
to 400 Iranians, which has had 
no serious side effects, Tabarsi 
said.
According to the latest statis-
tics, so far, 60,269,896 people 
have received the first dose, 
53,018,325 people the second 
dose, and 11,000,974 people 
are inoculated with the third 
dose.
Health Minister Bahram Einol-
lahi has said five coronavirus 
vaccines have been so far pro-
duced domestically.
Iran is one of the few countries 
that has all vaccine production 
platforms, Mohammad Reza 
Shanehsaz, former head of the 
Food and Drug Administration, 
said in June 2021.
Meanwhile, World Health Or-
ganization (WHO) representa-
tive to Iran Jaffar Hussain said 
in September 2021 that the 
Organization was collecting the 
necessary information for the 
registration and certification 
of Iranian-made coronavirus 
vaccines.

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

Iran negotiating to 
exchange driving 
licenses with 70 
countries
Negotiations are underway 
with 70 countries to exchange 
driving licenses, Traffic Police 
chief Seyed Kamal Hadianfar 
has announced.
In cooperation with the Minis-
try of Foreign Affairs, drivers 
will be able to exchange their 
driving licenses for a license 
issued in the country of resi-
dency, he said, YJC reported.
“Currently, 70 countries are on 
the police’s agenda, he said, 
expressing hope to start the 
plan with Spain.
We have considered an ex-
change system for the authen-
ticity of Spanish certificates 
in Iran and Iranian ones in 
Spain,” Hadianfar explained.
We can issue one-year certifi-
cates to Afghan nationals who 
reside in our country and have 
legal residence, but there are 
some foreign businessmen 
who have the conditions to 
invest in the country, who re-
ceived a 3-year certificate, he 
stated.

Bans blocking Iran 
to pay UN dues to 
get its vote back: 
official
Iranian Foreign Ministry spokes-
man addressed the suspension 
of Iran’s right to vote in the Unit-
ed Nations.
“The Islamic Republic of Iran, as 
a founding and active member of 
the United Nations is committed 
to full and timely payment of its 
membership fees in the United 
Nations and other international 
organizations and agencies,” 
Saeed Khatibzadeh said late on 
Wednesday.
“Unfortunately, for the second 
year in a row, and due to cruel 
and illegal sanctions of the Unit-
ed States, the payments by our 
country have hit a roadblock,” 
he added. 
According to the spokesman, 
despite numerous difficulties, 
the government of Iran has pre-
pared the required resources for 
the payment of its membership 
fee in the United Nations and is 
engaged in necessary consulta-
tions to resolve the matter. 
At the same time, creation of a 
safe channel for faster payment 
of the membership fee is under 
consideration.
“It would be fitting that the 
secretary general of the United 
Nations and the secretariat also 
consider the special situation of 
countries that face illegal sanc-
tions and do not spare their as-
sistance to these countries for 
the payment of their share,” the 
spokesman asserted. 
The illegal economic and finan-
cial sanctions on Iran, which 
started during the Trump pres-
idency, has created numerous 
problems for Iran. The most 
important problem was blocking 
Iran from international banking 
system which prevented Iran 
from buying essential medi-
cines and medical equipment. 
That was why the economic war 
against Iran was renamed as 
medical terrorism. 

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

Canada’s behavior 
based on double 
standards
Mahmoud Abbaszadeh Meshki-
ni, spokesman for the National 
Security and Foreign Policy 
Committee of the Iranian parlia-
ment, has called for the extradi-
tion of Iranian financial criminals 
living in foreign countries, in-
cluding Canada.
Meshkini said that Iran has 
concluded memorandums of 
understanding on extradition of 
criminals with some countries in 
the world and this procedure is 
bilateral.
He added, “Meanwhile, coun-
tries that are members of the in-
ternational police (Interpol) also 
have a duty to return economic 
and financial criminals to their 
countries.”
Referring to Canada’s refusal to 
extradite criminals to Iran, the 
MP said economic criminals 
such as Mahmoud Khavari, a 
former banker, have fled to Can-
ada, and the country is very re-
luctant to send them home.
Pointing to Canada’s inaction 
despite claims of respect for 
democratic values, human rights 
and fight against corruption, he 
added, “In other words, the be-
havior of Canadians in this area 
is completely political and based 
on double standards.”
The Ottawa government’s refus-
al to extradite embezzlers has 
made the Iranians call Canada 
the “paradise of thieves”

Short New’s License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad
Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515
Organization of 

advertisement:
031-32274517, 32274518, 
32274512,
32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and 
printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w . e s f a h a n - n e w s . c o m

I N T E R N A T I O N A L
Sunday, January 16, 2022

No: 971

04

As announced by the project man-
ager of the Agriculture Ministry’s 
smart irrigation systems develop-
ment program, 30 percent of the 
agricultural lands are equipped with 
the modern irrigation system.
Fariborz Abbasi lamented that the 
budget allocated for this section 
(modern irrigation) is not enough 
and even the budget approved for 
this important issue in the parlia-
ment will not be allocated to this 
section. According to the official, 
about 5.5 million hectares of land 
in the country have the potential to 
be equipped with modern irrigation 
systems. 
As Abbasi has stated 95 percent of 
the equipment used in such sys-
tems is manufactured inside the 
country. 
The ministry has comprehensive 
plans for indigenizing the knowl-
edge for the production of the other 
five percent as well, he has said.
The official pointed to the filters 
and drippers in modern irrigation 
systems as the equipment whose 
indigenization is on the agenda and 
predicted: “In a two- or three-year 
plan, part of the imported equip-
ment and supplies will be produced 
by domestic manufacturers.”
Abbasi mentioned the quality im-
provement of modern irrigation 
systems as one of the main strat-
egies of the Agriculture Ministry 
and said: “We believe that along 
with the quantitative development 
of new irrigation systems, quality 
improvement should also take place 
to improve productivity and ensure 
food security by increasing water 
efficiency in the best possible way.”

He further underlined educating 
farmers, officials, and managers of 
companies active in the field of pro-
duction and implementation of new 
irrigation systems as one of the pro-
grams that his ministry is pursuing 
in order to improve the quality and 
optimal use of these systems.
Referring to the activity of 2,400 pri-
vate companies in the development 
of new irrigation systems in the ag-
ricultural sector, Abbasi said: “The 
private sector in this field includes 
350 consulting companies, 1,600 
contractors, 400 manufacturers 
and suppliers of equipment, and a 
number of monitoring firms.”
“It is necessary to provide the nec-
essary training to these companies 
for design, consulting, contracting, 
execution, and production of parts 
and equipment in this field,” he 
added.
Back in August, 2021, Abbasi had 
announced that the ministry plans 
to equip 5,000 hectares of farm-
lands with smart irrigation systems 
in the current Iranian calendar year 
(ends on March 20).
Considering the importance of wa-
ter consumption management in 
the agricultural sector, the Iranian 
Agriculture Ministry has been imple-
menting a plan for installing modern 
irrigation systems in the country’s 
farmlands over the past few years 
and the new program for smart-
ening these systems will increase 
their efficiency to a great extent. 
Over the past three years, each year, 
an average of 150,000 hectares of 
farmlands have been equipped with 
modern irrigation systems, accord-
ing to the ministry data.

30% of agricultural lands equipped 
with modern irrigation systems

Iran and Syria have reached primary 
agreements for the establishment of a 
joint free zone and a joint bank, Irani-
an Transport and Urban Development 
Minister Rostam Qasemi announced.
The decisions for the establishment 
of the mentioned entities have been 
made during a three-day visit of the 
Iranian minister to Syria, the Trans-
port Ministry’s news portal reported.
Qasemi, who headed a high-ranking 
delegation in the visit to Syria, met 
with senior officials from the Arab 
country including President Bashar 
al-Assad, Foreign Minister Faisal Me-
kdad, and Minister of Economy and 
Foreign Trade Mohammad Samer 
al-Khalil.
Referring to his meeting with Assad 
in Damascus on Wednesday, Qasemi 
said, “During the meeting with the 
Syrian president, the economic issues 
of this country, as well as the current 
obstacles and problems in the eco-
nomic relations between Iran and Syr-
ia were discussed. A joint committee 
is set to be formed between Iran and 
Syria [to resolve such problems].”
He stated that good decisions have 
been made in the meetings with Syr-
ian officials, adding: “It was decided 

to form a joint committee between us 
and Syria to follow up on the reached 
agreements; We have many agree-
ments with Syria, but some of them 
have not been implemented, so it was 
decided to review these issues in a 
joint committee and then implement 
them.” Ghasemi also pointed to his 
meeting with Mekdad on diplomatic 
issues between the two countries, 
saying, “We reached good agree-
ments; A joint bank is scheduled to 
be established in Syria; In this regard, 
Iranian and Syrian banks should have 
branches in both countries.”
The Minister of Transport and Urban 
Development also referred to the 
meeting with his Syrian counterpart 
and said: “Transportation in various 
sectors is one of the important re-
quirements for our country’s econom-
ic development; In this regard, it was 
decided that the head of the country’s 
Civil Aviation Organization would pur-
sue executive issues in this area with 
the Syrian side.”
Decisions were made on various 
issues during the visit with Samer 
al-Khalil, especially the establishment 
of a joint free zone between the two 
countries, he added.

Iran, Syria
to establish joint free zone, bank

 TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), lost 29,000 (2.1 per-
cent) to 1.334 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).
During the past week, the indices of 
Mobarakeh Steel Company, Bandar Ab-
bas Oil Refining Company, Iran Khodro 
Company, Saipa Company, Social Se-
curity Investment Company, National 
Copper Company, and Barekat Phar-
maceutical Group were the most widely 
followed ones.
The government has applied several 
new changes in the national budget bill 
for the next Iranian calendar year (be-
gins on March 21, 2022) which accord-

ing to experts and analysts will ensure 
the stock market’s stability and growth 
in the coming years, IRNA reported.
Reducing taxes on production units ac-
tive in the stock market, strengthening 
the Capital Market Development and 
Stabilization Fund, eliminating subsi-
dized foreign currency allocations, and 
stabilizing the ownership interest of the 
mines are some of the measures con-
sidered in the budget bill to support the 
capital market.
Allocating a 20-percent tax on legal en-
tities is considered in next year’s budget 
bill which is less than the previous 
years. Reducing the taxes imposed on 

production units will make them more 
profitable and therefore their perfor-
mance in the stock market will improve.
Also, the direct taxes collected from pro-
duction units is expected to be injected 
into the Capital Market Development and 
Stabilization Fund in order to be used to 
improve and develop the market.
Based on the next year’s budget bill, 
no subsidized foreign currency will be 
allocated to special entities to import 
certain goods. Experts and analysts be-
lieve that this decision is going to have a 
very positive impact on the stock market 
since it will prevent rent and unrealistic 
pricing.

TSE’s main 
index drops 

29,000 
points in a 

week



 Iran’s 2022 liquefied petroleum gas 
(LPG) exports are projected to reach 
5.6 million metric tons (mt) in 2022 
from 5.5 million mt in the previous 
year, Platts reported, citing trade 
sources.
Analysts, however, believe that Iran is 
expected to boost exports by 1.9 mil-
lion mt this year, the report said.
Between 2018 and 2020, Iran add-
ed 3.2 million mt of LPG production 
capacity mainly from the South Pars 
gas field and by September 2021 it 
was projected to add another 2.2 mil-
lion mt.
The Islamic Republic, whose energy 
sector has been subjected to U.S. 
sanctions since 2018 when former 
President Donald Trump’s adminis-

tration withdrew from a nuclear pact, 
also aims to bring online 130 million 
cubic meters per day (mcm/d) of ad-
ditional gas production capacity in 
2022.
This includes gas from the delayed 
phase 11 of the offshore South Pars 
field and emergency onshore op-
erations as domestic consumption 
surpasses production, according to 
Mohsen Khojasteh-Mehr, managing 
director of National Iranian Oil Com-
pany (NIOC).
China has been the biggest buyer of 
Iranian LPG, importing 4.94 million 
mt in 2019, 3.85 million mt in 2020, 
and 1.965 million mt over Janu-
ary-May 2021, industry data showed.
Some trade sources said Iranian car-

goes have been attractive to Chinese 
buyers, with more discounts com-
pared to Saudi Contract Prices.
The previous round of Western sanc-
tions in 2012 saw Chinese buyers 
buying Iranian LPG at discounts of 
$40-$50/mt, sources said.
Based on Platts report, LPG exports 
from major West Asian producers 
in 2022 are expected to increase 6.6 
percent from 2021 as competition for 
the growing Asian markets intensifies 
amid expanding supply from other 
producers, led by the U.S.
As reported, total exports from Iran, 
Qatar, the United Arab Emirates, Sau-
di Arabia, and Kuwait are estimated to 
rise to 38.9 million mt in 2022, from 
36.5 million last year.

Any agreement 
reached must be 
notified to the par-
liament
A member of the National Secu-
rity and Foreign Policy Commit-
tee of the parliament has said 
that any agreement reached in 
Vienna must be notified to the 
parliament.
Negotiations are underway in 
Vienna to restore the 2015 nu-
clear deal, officially called the 
Joint Comprehensive Plan of 
Action.
“Any agreement reached must 
be notified to the Majlis before 
it is finally signed,” Zohreh 
Elahian said, IRNA reported on 
Friday. 
Emphasizing the parliament’s 
support for Iran’s negotiating 
team, the MP said, “These ne-
gotiations will be pursued within 
the framework of the establish-
ment, and the current team will 
pay special attention to the red 
lines and will submit a report to 
the Majlis.”
Elahian said last week Foreign 
Minister Hossein Amir Abdol-
lahian attended the National 
Security and Foreign Policy 
Committee to share views with 
the MPs sitting on committee. 
She added according to the 
parliamentary strategic law on 
lifting sanctions, the govern-
ment, foreign ministry and the 
Atomic Energy Organization of 
Iran (AEOI) are obliged to pres-
ent the results and process of 
negotiations to the parliament. 
Elsewhere in her remarks, she 
Iran needs to follow a balanced 
foreign policy, which is being 
pursued by the sitting Ebrahim 
Raisi administration. 
“The Islamic Republic needs 
to interact with the outside 
world with all its international 
capacities through following a 
balanced foreign policy,” she 
maintained 
The female MP from Tehran 
added Iran cherished a bal-
anced foreign policy since Raisi 
took over as president in August 
last year. 
The MP also defended Iran’s 
move to establish close eco-
nomic ties with Russia and Chi-
na as two great countries with 
abundant capacities, suggesting 
that using the cementing ties 
with these two countries are im-
portant for Iran. 
The remarks by the lawmaker 
comes as Foreign Minister Amir 
Abdollahian has visited Chi-
na and President Raisi is also 
scheduled to visit Russia on 
January 19.
Russian Foreign Minister Sergei 
Lavrov has said Raisi’s visit to 
Moscow is highly important.
“The visit of the foreign minister 
to China is important in advanc-
ing the goals of economic diplo-
macy,” Elahian remarked. 
Elahian added, “According to 
the 25-year agreement between 
Iran and China, the capacities of 
this country can be used in the 
development of economic and 
trade ties.”
She noted that China is rec-
ognized as the world’s leading 
economy, and economic inter-
actions with this country can 
neutralize many issues related 
to the unilateral U.S. sanctions 
against the Islamic Republic.
China is considered the second 
largest economy in the world. 
Some experts argue that Chi-
na’s economy is even bigger 
than the United States’. True or 
not, it is inevitable that China 
will supersede the U.S. in terms 
of economy in the next decade.

Pogon Szczecin complete
signing of Yadegar Rostami

Polish football club Pogon Szczecin 
have completed the signing of Iranian 
attacking midfielder Yadegar Rostami on 
Wednesday. Rostami, 18, is a product of 
KIA Football Academy which was estab-
lished by Mehdi Mahdavikia in 2015 in 
southeastern Tehran. “We are pleased 
that we have completed this transfer in 
formal terms. I hope that Yadegar will 

show his potential in our team and we 
look forward to seeing the player’s pro-
gress in the future,” Patryk Dąbrowski 
told sparkchronicles.com. Pogon, based 
in Szczecin, West Pomeranian Voivode-
ship, play in the Ekstraklasa, the top tier 
of the national football league system.
Pogon Szczecin sit second in the table, 
four points Lech Poznan.
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Esteghlal rout Naft 
Masjed Soleyman 
to remain leaders

Esteghlal football team defeated Naft 
Masjed Soleyman 3-0 and remained 
top of the table at the halfway point of 
the Iran Professional League season.
Amirhossein Hosseinzadeh (two 
goals) and Kevin Yamga were on tar-
get in this match.   In Tehran, Perse-
polis defeated Fajr Sepasi 1-0 thanks 
to Mehdi Torabi’s second half goal.
Sepahan and Aluminum played out a 

goalless draw in Arak, Tractor drew 
1-1 with Nassaji, Zob Ahan were 
held to a goalless draw by Gol Gohar, 
Havadar suffered a home 2-1 loss 
against Sanat Naft, Mes Rafsanjan 
and Paykan shared the spoils in a 
goalless draw and Foolad defeated 
Padideh 2-0 in Ahvaz.
Esteghlal lead the table with 35 
points, three points above Persepolis.
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The value of Iran’s non-oil trade with 
its neighbors stood at $36.8 billion 
during the first nine months of the 
current Iranian calendar year (March 
21-December 21, 2021) to register 
a 42 percent increase year on year, 
head of the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA) an-
nounced. 
Alireza Moghadasi put the weight of 
non-oil trade with the neighboring 
countries at 75 million tons in the said 
time span, stating that trade with the 
neighbors also increased by 18 per-
cent in terms of weight, IRIB reported.
According to the official, the neigh-
boring countries accounted for 51 
percent of value and 61 percent of the 
weight of the country’s total non-oil 
trade in the first nine months of the 
current fiscal year.
Moghadasi put the nine-month non-
oil exports at 57.335 million tons val-
ued at $18.766 billion, with a 24-per-
cent rise in value and nine-percent 
growth in weight.
He noted that the exports to the neigh-
bors accounted for 53 percent of the 
total value of the exports in the said 
time span.
He said major export destinations of 
the Iranian non-oil goods were Iraq, 
Turkey, the United Arab Emirates 
(UAE), Afghanistan, and Pakistan fol-
lowed by Russia, Oman, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Armenia, Kazakhstan, 
Kuwait, Qatar, Bahrain, and Saudi 

Arabia.
The official further announced that 
the Islamic Republic imported 17.682 
million tons of non-oil commodities 
worth over $18 billion in the first 
nine months of the present year, with 
a 68-percent growth in value and a 
62-percent rise in weight year on year.
The United Arab Emirates was the top 
exporter to Iran in the said period, 
followed by Turkey, Russia, Iraq, and 
Oman, he stated.
Moghadasi had earlier said the value 
of Iran’s total non-oil trade rose 38 
percent in the first nine months of the 
current Iranian calendar year as com-
pared to the same period of time in the 
past year.
According to the official, Iran traded 
over 122.5 million tons of non-oil 
products worth $72.1 billion with oth-
er countries in the mentioned period.
The official put the nine-month non-
oil exports at 92.3 million tons valued 
at $35.1 billion, with a 40-percent rise 
in value and eight percent growth in 
weight. The IRICA head further an-
nounced that the Islamic Republic 
imported 30.1 million tons of non-oil 
commodities worth $37 billion in the 
first nine months of the present year, 
with a 37-percent growth in value 
and a 20-percent rise in weight year 
on year. Moghadasi said the value of 
Iran’s non-oil trade with foreign part-
ners is expected to reach $98 billion 
by the yearend.

Non-oil trade with neighbors up 42% 
in 9 months yr/yr

LPG exports expected to reach 
5.6m metric tons in 2022

Acknowledge that you can’t do 
everything. Your problem with saying 
“yes” to everyone may have already left 
you trapped with almost no time to your-
self. You may have said “yes” to helping 
your friend run her bake sale, “yes” to 
helping your boss manage a new pro-
ject and “yes” to helping your significant 
other paint his apartment. You can avoid 
this situation in the future by beginning 
to say “no.”
• Whether you can’t do everything be-
cause you’ve said “yes” to so many 
people, or because of all of the commit-
ments of your busy life, tell yourself that 
it’s impossible for you to say “yes” when 
you don’t feel right about it.
ell yourself that you’re not being selfish. 
One of the big reasons that people can’t 
say no without feeling guilty is because 
they feel that they’re being selfish for 
turning down people who need their 
help, therefore making more time for 
themselves.[2] But if you’re selfish, then 
you’re always looking out for yourself 
only and would never feel guilty about 
saying “no” to someone.
• Tell yourself that you’re not being self-
ish, and that if that person thinks you’re 
selfish for not doing something unrea-
sonable, then that’s not a person you 
should want to associate with.
• Think of all of the times that you have 

said “yes” to people in the past 
what’s selfish about that?
Know that you can’t please everyone. Ac-
knowledge that it’s impossible to please 
every person in your life and that you 
have to draw the line somewhere. You 
may feel that you will disappoint a per-
son if you say “no,” and will thus lose his 
respect, but you may find that the oppo-
site is true. If someone thinks you’ll say 
“yes” to everything, then he will actually 
be more likely to take advantage of you 
and to ask you to do too many favors.
• You can please the people you really 
care about some of the time, but it’s not 
possible to please every person every 
time -- and maintain your sanity.
Think of all of the things you’re saying 
“yes” to when you say “no.” You don’t 
have to look at saying “no” as a nega-
tive thing. If you’re saying “no” to doing 
more work, you’re saying “yes” to a va-
riety of things that will benefit your life. If 
you think of all of the things that will be 
better off from you saying “no,” you will 
feel less guilty. Here are a few of them: 
• You’re saying “yes” to spending more 
quality time with your friends, loved 
ones, and family instead of doing some-
thing you don’t want to do.
• You’re saying “yes” to maintaining your 
sanity, to having some “me time,” and 
for making time for the hobbies and in-

terests that matter to you.
• You’re saying “yes” to living a more re-
laxed, evenly-paced life that is centered 
around the things that having meaning 
for you, not for someone else.
• You’re saying “yes” to having a reason-
able workload instead of burying your-
self in hours of extra work because you 
couldn’t turn someone down.
Understand why you have a hard time 
saying no. Is it because you don’t want 
the person to stop talking to you? Is it 
because you don’t want it to look like 
you don’t care about the person? Being 
aware of what makes it so hard for you 
to turn a person down can make it easi-
er for you to be more rational about the 
situation. 
• If you’re afraid to ever say no because 
you’re worried that the person will stop 
caring about you, then you are in a prob-
lematic relationship and should try to get 
out immediately.
Understand the different tactics people 
use to get you to say “yes.” If you can 
recognize the different methods that 
people may use to manipulate you and 
get you to say “yes” when you want to 
say “no,” then it’ll be easier for you to say 
“no” because you’ll know that the person 
is just trying to control you in some way. 
Here are some tactics to look out for: 
• Bullying: The bully keeps insisting that 

you do the thing he wants you to do, 
and is even mean or aggressive in the 
process. You can turn the bully down by 
keeping your cool and not reacting to his 
aggressive tone.
• Whining: The whiner can keep com-
plaining about how hard something is 
until you break down and agree to help 
without even being asked. Instead, either 
change the subject, avoid contact with 
that person for a little while, or just say 
that you’re sorry that the person is hav-
ing such a hard time without agreeing to 
help.
• Guilting: Some people will try to make 
you feel guilty by telling you that you 
never help or that you never come 
through in a pinch. Calmly remind 
the person of the times that you have 
helped, and deny the request. This time 
will be different. 
• Complimenting: The complimenter 
may start by telling you how amazing 
you are at something, or how smart you 
are, and then will ask you for help with 
a certain task. Don’t fall prey to flattery 
and agree to do something just because 
you’re being praised. This is commonly 
called a ‘Feedback sandwich’.
Talk in a calm, even voice. Use the same 
voice that you would use to ask to speak 
to someone on the phone. Be firm, 
calm, and clear. If you sound emotion-

al, confused, or upset, then the person 
will sense your weakness and will try to 
exploit you. If you sound calm, then the 
person will see that you’re being rea-
sonable and that it’s okay for you to say 
“no” once in a while.
• If you don’t raise your voice or sound 
upset, the person will be much more 
likely to accept your explanation.
Have assertive body language. Stand 
tall and keep your arms at your sides or 
use gestures to emphasize your words. 
Make eye contact with the person as 
you say “no” to show that you mean 
business.[9] Don’t fidget or play with 
your hands or jewelry, or you will look 
insecure about your decision. Don’t 
cower away from the person or cross 
your arms over your chest, or you will 
look like you’re not happy with your de-
cision and that you can be swayed.
Don’t apologize too much. If you do feel 
sorry that you can’t do the work, then 
you can say a simple, “I’m sorry,” but 
the more you keep repeating that you’re 
sorry, the less firm you will sound. 
The person will think that he can still 
convince you to do the task, and you’ll 
only make yourself look weak and will 
feel worse about not doing the task. If 
you apologize, it will look like you’re do-
ing something wrong by not taking on 
the task, and that’s not the case.

Is it nearly impossible for you to say “no” to a person without feeling guilty, no matter how unreasonable the request may be? If you can almost never say “no” to a person -- whether it’s your boss 
or significant other -- without feeling terrible afterwards, then you have a hard time prioritizing your needs over the needs of others. You should say “yes” when you feel that the task is manageable, 
when it’s within your responsibility to do it, or even when you owe a favor to a friend. But if you’re always saying “yes” because you’re afraid of saying “no,” then it’s time to take action and take your 
life into your own hands without feeling guilty. If you want to know how, just follow these steps. 

How to Say No Without Feeling Guilty
By: PARISA JAMADISource: https://www.wikihow.com/Say-No-Without-Feeling-Guilty

The First

Bilingual

Economic

Newspaper

In Isfahan

Province



یک شنبه 26 دی 1400  | شمـاره 971 ISFAHAN
N E W S

فرشــته امینی، عضو هیئت رئیسه و 
نایب رئیس کمیسیون تجارت، خدمات 
و ارتباطات اتــاق بازرگانی اصفهان با 
اشاره به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان 
درباره موانع و مشکالت کالن صادرات 
به عمان آماده بــرای طرح در هیئت 
مشــترک، افــزود: ســطح نیازها و 
درخواست های بنگاه های اقتصادی 
به اندازه سطح تجارت اصفهان و عمان 
باال است و اتاق بازرگانی در این حوزه به 
ارائه مشاوره و اطالع رسانی به فعاالن 
و بنگاه های اقتصادی استان پرداخته 
است. امیررضا نقش، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار اصفهان نیز 
گفت: بر اســاس آخریــن اطالعات 
اجالس کمیسیون مشــترک ایران و 
عمان قرار است در ایران برگزار شود و 
در صورت واگذاری میزبانی به اصفهان 
از تمام ظرفیت های استانداری برای 
برگزاری مطلوب آن استفاده می کنیم.

وی افزود: 85 درصد گردشگرانی که 
از عمان به کشــورمان سفر می کنند 
گردشگر سالمت هستند و اگر بتوانیم 
از این ظرفیت در اصفهان بهره ببریم 
خط پــروازی اصفهان-عمــان نیز 
برقرار خواهد شــد. در حوزه ورزشی، 
مذهبی و صنعت و معدن نیز می توان 

همکاری های خوبی میان دو کشــور 
شکل داد.

همچنین ایرج موفق، رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 
در تالش هستیم در توافق نامه ای که در 
نشست مشترک میان وزرای دو کشور 
ایران و عمان امضا می شــود مواردی 
درباره استان اصفهان را نیز لحاظ کنیم 
تا در نهایت حجم صادرات اســتان به 

عمان را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه عمان از دیرباز روابط 
خوبی با کشورمان داشته است، افزود: 
این کشــور محدودیتی در صادرات 
به کشــورهای دنیا ندارد و باید از این 

فرصت حداکثر استفاده را برد.
رسول کوهستانی، مدیرکل گمرک 
اســتان اصفهان نیز ارزش صادرات 
استان در سال 99 را 2 میلیارد و 318 
میلیــون دالر عنوان نمــود و اظهار 
داشت: در 9 ماهه سال 1400 صادرات 
با مبدأ استان اصفهان 2 میلیارد و 297 
میلیون دالر بوده که تقریباً با کل سال 
99 برابری می کند امــا از نظر وزنی با 
کاهش روبه رو بودیم که علت آن تغییر 

ارزش کاالهای صادراتی است.
وی چدن، آهن و فوالد را با سهم 49 
درصدی و محصوالت پتروشیمی را 

با سهم 16 درصدی جزء محصوالت 
با بیشترین سهم صادراتی برشمرد.

همچنین علیرضا ساالریان، مسئول 
نمایندگــی وزارت امــور خارجه در 
اصفهان با اشــاره به لغو خط پروازی 
اصفهان-عمان به دلیل شیوع ویروس 
کرونا اظهار داشــت: با وجود فضای 
مجازی، تأسیس دفتر و حضور فیزیکی 
در کشورهای مقصد صادراتی چندان 
توجیهی ندارد. بنابراین با رفع موانع 
داخلی و انجام چند ســفر کوتاه این 
ارتباطات به خوبی برقرار می شود و به 
شرط صادرات محصوالت باکیفیت از 
سوی تجار اصفهانی این ارتباط عمیق 

و ماندگار خواهد شد.
وی با اشاره به سابقه تشکیل کمیسیون 
مشترک تجاری با سایر کشورها مانند 
روسیه و قطر اضافه کرد: متأسفانه در 

این کمیسیون ها مسائل اصفهان به 
حاشیه می رود و ببیشــتر به مسائل 

مرکز و تهران پرداخته می شود.
همچنین مهرداد فالح، رایزن بازرگانی 
ایران در مسقط گفت: سازمان توسعه 
تجارت معتقد است چون عمان عضو 
شــورای همکاری های خلیج فارس 
است امکان مذاکره و امضای توافقنامه 
مستقیم با این کشور وجود ندارد که 
طرف عمانی خالف ایــن صحبت را 
مطرح می کند. وی با بیان اینکه تجار 
هندی حضور پررنگی در عمان دارند، 
افزود: البته عمانی ها هیچ امتیاز خاصی 
به هندی هــا نداده اند و این کشــور 
برنامه مدون و خوبــی برای موفقیت 
تجاری در عمان داشته است. در ادامه 
روح اهلل میرزاامیری، مدیر واحد امور 
کمیسیون های اتاق بازرگانی اصفهان 

بیان کرد: کمیســیون تجــارت اتاق 
بازرگانی اصفهان در یک ســال و نیم 
اخیر بر چند کشــور تمرکز داشته و 
میزهای تجارت با کشــورهای هدف 
فعال شده است. در این راستا حدود 10 
میز توسعه تجارت درباره عمان برگزار 
شده است و شــرکت های اصفهانی 
می توانند به صورت تخصصی از اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و عمان مشاوره 
بگیرند. از طرف دیگر حمل نقل یکی 
از مهم ترین موانع توسعه صادرات به 
عمان است و اســتفاده از بندر اصلی 
عمان برای تجار ایرانی تسهیل نشده 
و پیشنهاد می کنیم طرح توسعه یکی 
از بنادر این کشور به صورت انحصاری 
به کشــورمان واگذار شود. همچنین 
احیای خط هوایی اصفهان-مســقط 

نیز باید انجام شود.

نشست کارگروه توسعه صادرات استان با ارائه پیشنهادهایی 
درباره راهکارهای توسعه روابط اقتصادی با عمان و استفاده 
حداکثری از ظرفیت هیأت اعزامی و اجالس مشترک ایران و 
عمان و همچنین ارائه گزارش نمایندگی وزارت امور خارجه 

در استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
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رئیس منطقه دو مراکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی 
از برگزاری نخستین جشنواره اســتانی کسب و کارهای 
خالقانه در اسفندماه سال جاری خبر داد. کامران صفوی در 
گفت وگو با ایسنا با اعالم این خبر، اظهار کرد: این جشنواره 
به همت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان با 
همکاری مرکز رشد واحد لنجان و مدیریت مراکز رشد استان 
اصفهان برگزار می شود و جهاد دانشگاهی واحد اصفهان نیز 

به عنوان مشارکت کننده با این جشنواره همکاری دارد. وی 
با بیان اینکه نخستین جشــنواره استانی کسب و کارهای 
خالقانه اسفندماه برگزار می شود، گفت: 30 دی ماه آخرین 
مهلت ارسال فرم به دبیرخانه جشنواره است. مدیر مرکز 
رشد فناوری گیاهان دارویی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان )خوراسگان( از پتانسیل بسیار خوب در استان در 
عرصه کســب و کارهای خالقانه خبر داد و گفت: کسب و 

کارهایی وجود دارد که تاکنون شناخته نشده و وارد عرصه 
پژوهش و فناوری نشده است که امیدواریم با برگزاری این 
دست جشنواره ها زمینه شناسایی و معرفی آنها فراهم شود. 
صفوی افزود: برگزیدگان این جشنواره عالوه بر تقدیر، امکان 
استقرار در مراکز رشد و فناوری کل استان را خواهند داشت.

وی خبر داد: 17 مرکز رشد در دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان مستقر و مشغول فعالیت هستند.

رئیس منطقه دو مراکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی:

 نخستین جشنواره 
کسب و کارهای خالقانه 

برگزار می شود

مدیــر عامــل شــرکت گاز 
اســتان اصفهان گفت: کاهش 
10 درصــدی مصــرف گاز به 
دســتگاه های اجرایی اســتان 
اصفهان ابالغ شده است و طرح 
گاز رایگان برای مشترکین کم 

مصرف اعمال می شود.
ســیدمصطفی علــوی، با بیان 
اینکــه امســال بــا افزایــش 
مصــرف گاز در بخش خانگی و 
صنعت مواجه هستیم که باید 
بهینه سازی مصرف گاز در تمام 
بخش های صنعتــی، خانگی و 
کشاورزی اجرایی شود، افزود: 
مشــترکین گاز طبیعی بخش 
خانگی که مصــرف گاز آنها در 
دوره زمانــی 16 آبان ماه تا 15 
اسفند هر سال، نسبت به دوره 
مشابه ســال قبل کاهش یابد، 
بــه ازای هر یــک واحد درصد 
کاهش، مشمول تخفیف معادل 
3 درصد و تا سقف 45 درصد در 
گاز بهای صورت حســاب دوره 

مصرفی مربوطه خواهند شد.
وی اضافه کــرد: در صورتی که 
مشــترکین صنعتی با مصرف 
5 هزار متر مکعب در ســاعت 
و باالتر با درخواســت شرکت 
ملی گاز ایــران در دوره زمانی 
16 آبان مــاه تا 15 اســفندماه 
هر سال، حداقل برای پنج روز 
متوالی، مصرف خود را به میزان 
30 درصد نســبت به روزهای 
مشــابه قبــل کاهــش دهند، 
متناسب با میزان کاهش مصرف 
گاز، مشمول تخفیف معادل 10 
درصد گازب های صورت حساب 

دوره خواهند شد.
مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهان، توضیح داد: در صورتی 
که مصرف گاز ســاختمان های 
اداری دستگاه های اجرایی در 
بازه زمانی 16 آبان مــاه تا 15 
اسفندماه هر سال، از 80 درصد 
میانگین مصــرف آنها در دوره 
مشابه ســال های 96 و 97 در 
میانگین دمای یکســان طول 
دوره صورتحساب بیشتر شود، 
کل مصرف مشــترک مشمول 
افزایش 50 درصــدی خواهد 

شد.
وی گفــت: همچنیــن مصرف 
کنندگان پرمصرفی که نسبت 
به ســال های 96 و 97، معادل 
10 درصــد کاهــش مصــرف 
داشته باشــند، از تخفیف 15 
درصدی بهره مند خواهند شد 
و در صــورت افزایــش مصرف 
15 درصــد به گازبهــای آن ها 
افزوده خواهد شد. علوی اضافه 
کرد: قطعاً در بخش صنعت نیز 
سیاست های تشویقی در بهینه 
سازی مصرف گاز ابالغ خواهد 
شــد. وی، به تمام مشترکین 
گاز اعــم از خانگــی، صنعت و 
کشــاورزی توصیه کرد دمای 
رفــاه 18 درجه ســانتیگراد را 
در روزهای ســرد رعایت کنند 
و به تمام دســتگاه ها و صنایع 
ابالغ شــده که در سه ماه پایان 
سال 10 درصد از مصرف گاز را 

کاهش دهند.
مدیر عامل شــرکت گاز استان 
اصفهان با اشــاره به شــرایط 
آلودگــی هوا، شــهروندان را به 
مشارکت در راستای کنترل هوا 
با کاهش تــردد خودروها، عدم 
انجام ســفرهای غیرضروری و 
رعایت الگــوی مصرف انرژی به 
ویژه گاز توصیه کرد و افزود: هر 
میزان که در بخش خانگی، گاز به 
صورت بهینه و منطقی مصرف 
شــود به همان مقدار نیز سهم 
صنعت بیشتر و عالوه بر پایداری 
چرخه تولید، میــزان آلودگی 
ناشی از سوخت های فسیلی در 

صنعت نیز کاهش می یابد.

انرژی
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مدیر عامل شرکت گاز استان 
اصفهان خبر داد؛

اعمال گاز رایگان 
 برای مشترکین 

کم مصرف

مدیرعامل باشگاه ســپاهان ضمن واکنش به پوستر جنجالی بازی 
با پرســپولیس، گفت: وزارت ورزش امور باشگاه های پرسپولیس و 
استقالل را به خودشان واگذار کند و به آنها تنفس مصنوعی ندهد.

محمدرضا ســاکت درباره دریافت مجوز حرفه ای برای حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا از سوی باشگاه سپاهان اصفهان گفت: AFC و 
فیفا با هدف استانداردسازی لیگ ها و تیم های باشگاهی، شرایطی 
را برای حضور آنها در مســابقات بین المللی در نظر گرفتند تا لیگ 

حرفه ای اجرا شود.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان افزود: آن ها در مرحله اول بازدیدهای 
میدانی انجام دادند تا تجهیزات هر باشگاه را بررسی کنند. سپس 
شرایط باشگاهداری را اعالم کردند و از فدراسیون های تحت عضو 
خواســتند کمیته های مســتقل برای صدور مجوز حرفه ای ایجاد 
کنند. آن ها معیارهای حقوقی، پرســنلی، مالی و باشگاهداری را 

مشخص کردند.
ساکت درباره حذف استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان 2022 
به دلیل عدم دریافت مجوز حرفــه ای گفت: بیش از 1400 صفحه 
مدرک در اختیار کنفدراســیون فوتبال آســیا قرار دادیم تا مجوز 
حرفه ای سپاهان را تأیید کند. باید بگویم AFC پنل های مشخصی را 
برای بارگذاری مدارک در اختیار هر باشگاهی قرار داد که این پنل ها 

فقط در اختیار همین باشگاه ها بوده است.
وی ادامه داد: ســازمان لیگ و کمیته های مســتقل صدور مجوز 
 AFC حرفه ای برخی مدارک باشــگاه ها را تأیید می کردند، سپس
باز هم آنها را بررســی می کرد؛ این طور نیســت که هر چه مدرک 
 AFC ارسال و کمیته مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال تائید کند را

هم بپذیرد.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان اصفهان تصریح کرد: وزارت ورزش و 
جوانان به استقالل و پرســپولیس تنفس مصنوعی ندهد و بگذارد 
آنها روی پای خودشان بایستند. آن ها مدیران خوبی دارند. وزارت 
ورزش باید امور مربوط به این دو تشکیالت را در اختیار خودشان 

بگذارد. آن ها مدیران خوب و فرهیخته دارند.
ساکت افزود: خوشبختانه امسال عددهای مربوط به نقل و انتقاالت 
بازیکنان در سایت ترانسفر مارکت وجود داشت. ما باشگاه پنجم یا 
ششم در لیگ برتر بودیم. قطعاً فقط رقم قرارداد و یا پول در جذب 
بازیکن مهم نیست؛ باشگاهداری و نحوه برخورد با بازیکنان تأثیر 
بسزایی در این امر دارد. وزارت ورزش اجازه دهد ثبات در باشگاه ها 

جلو برود و برنامه محور باشد.
»آیا اگر استقالل و پرسپولیس را امروز به شما بدهیم می توانید این 
مشکل مجوز را حل کنید؟« ساکت که در برنامه »ورزش و مردم« 
حاضر شده بود در پاسخ به این ســئوال گفت: من سرباز سپاهان 
هستم ولی مطمئنم برای پرســپولیس و استقالل هم می توان کار 
کرد ولی به شــرطی که از همین فردا صبح استارتش زده بشود. از 

االن استارت بزنند برای آبان می توانند مجوز بگیرند.
وی در واکنش به پوستر جنجالی سپاهان قبل از دیدار با پرسپولیس 
با حضور فرشاد احمدزاده، شهریار مغانلو و سروش رفیعی که سابقه 
بازی در پرسپولیس را دارند، تاکید کرد: این ها بازیکنان سپاهان و 
طالیی پوش هستند. مگر رضا اسدی بازیکن کجا بوده که االن در 
پرسپولیس است؟ ولی االن حق ندارم درباره اسدی صحبت کنم. 

اسدی از سپاهان رشد کرد. یا مثاًل میالد سرلک هم همینطور.
مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره حذف ستاره های پرسپولیس از این 
پوستر تاکید کرد: در کشور ما برای ستاره آیین نامه تعریف نشده 
است. در اروپا تعریف شده اســت که چه باشگاهی می تواند به چه 
مناسبت ستاره داشته باشد. ما این را نمی دانیم. از بچه های باشگاه 

هم پرسیدم که گفتند آیین نامه ای وجود ندارد.
ساکت در خصوص باشگاه استقالل و ستاره های این باشگاه تاکید 
کرد: استقالل آسیایی است. اسمش استقالل ایران است. در عرصه 
بین المللی همه دستمان یکی اســت. پارسال بازی پرسپولیس را 
-در لیگ برتر- به حق جابجا کردند و مخالفت نکردیم چون گفتیم 
این پرسپولیس ایران اســت. بازیکنان ما ستاره های امروز سپاهان 
هستند همینطور که چند بازیکن سپاهان در پرسپولیس هستند و 

درباره آنها فکری نمی کنیم.
دبیر کل ســابق فدراســیون فوتبال در خصوص پرونده و قرارداد 
جنجالی »مارک ویلموتس« ســرمربی ســابق تیم ملی هم گفت: 
زمانی که قرارداد بسته شد، بنده در حوزه اداری فدراسیون نبودم و 
در حوزه تیم ملی بودم. ویلموتس در شروع مربی بسیار خوب بود و 
کارش را خوب انجام می داد. مسئوالن فدارسیون ارتباط نزدیکی با 
او برقرار کردند ولی شما می دانید آدم خارجی به پرداخت های مالی 
اهتمام می ورزد. ویلموتس به خاطر تحریم های ظالمانه ای که اعمال 
شــد، پنج ماه حقوقش را نگرفت. فیفا که می گوید فوتبال سیاسی 
نباشد چرا این کار را می کند؟ این تحریم ها ضد توسعه فوتبال است.

ساکت در پاسخ به این ســئوال که »آیا می شــد قرارداد بهتری با 
ویلموتس بســت؟« اظهار کرد: آنچه یادم اســت متن قرارداد را از 
حقوق بین الملل فدراسیون که تهیه شده بود، خواندم. اینکه آیا آنجا 
آیتمی تغییر کرده است را در جریان نیستم. اتفاق ویلموتس به این 
بر می گشت که پنج ماه خویشتنداری کرد به خاطر رایزنی مهدی 
تاج. همان پرداختی شســتا به این خاطر بود که در فیفا پول وجود 
داشت ولی نمی توانستیم از آن استفاده کنیم. االن هم شنیده ام 13 
تا 16 میلیون دالر پول در فیفا داریم. بخشی از حقوق کی روش را 
با نامه فدراسیون پرداخت می کردند. آن سال یکسری تحریم های 
جدید گذاشتند و اجازه ندادند این پول به ویلموتس پرداخت شود.

گزارش

 مدیرعامل باشگاه سپاهان:

 وزارت به پرسپولیس
 و استقالل تنفس مصنوعی ندهد

اقتصاد استان

کارگروه توسعه صادرات استان دراتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛

کمیسیون مشترک ایران و عمان، فرصتی برای توسعه صادرات استان

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با اجرای طرح 
شفافیت می توانیم تاریک خانه هایی که در حوزه مدیریت شهر 
وجود دارد به حداقل برســانیم. علی صالحی در برنامه هشت 
بهشــت با بیان اینکه هر چه از ســال های آغاز به کار شورای 
اسالمی شهر اصفهان می گذرد، ابعاد و زوایای اقدامات کامل و 
بالغ می شود، اظهار کرد: در سال های اخیر با توجه به گسترش 
شبکه های ارتباطی، شــهروندان این حق را بیشتر از گذشته 
برای خود قائل هستند که از فرآیند تصمیم گیری مطلع باشند 
و اظهارنظر کنند که البته این از حقوق شــهروندی آنها است. 
وی با تاکید بر اینکه شفافیت، همواره یکی از اولویت های اصلی 
13 عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان بوده است، افزود: در 
واقع اصلی ترین محور برای ایجاد اعتماد عمومی که منجر به 
مشارکت بیشتر مردم و احساس رضایت مندی آنها می شود، 

شفافیت است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه با اجرای 
طرح شــفافیت، تاریک خانه های موجود در مدیریت شهر را 
هر چند کم باشد، به حداقل می رســانیم، ادامه داد: وجود این 
تاریک خانه ها باعث می شود نهادهای تصمیم گیر و اجرایی مثل 

شورا و شهرداری از مردم فاصله بگیرند.
صالحی با تاکید بر اینکه باور بی عدالتی و نبود شفافیت را باید 
با اقدامات عملی اصالح کنیم، گفت: باید به سمت و سویی گام 
برداریم که در رابطه با تصمیم های شــهری استدالل داشته 
باشیم؛ در گذشته بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطالعات، 

سایتی طراحی شده بود، اما وقت آن رسیده که ابعاد آن جامع 
و کامل شود.

وی با اظهار تأسف از اینکه دیدگاه هایی بین برخی مسئوالن و 
نمایندگان بخش های مختلف که از مردم رأی گرفته اند وجود 
دارد که کاماًل غلط اســت، تاکید کرد: آن هــا معتقدند مردم 
برای در جریان قرار گرفتن جزئیــات و تصمیم ها به بلوغ الزم 
نرسیده اند. سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
طرح شفافیت دارای چهار فصل اجرایی و 25 بند است، گفت: 
تالش کردیم قبل از اینکه برای کارمندان و مدیران شهرداری 
محدودیت ایجاد کنیم، خودمــان را در ویترین نظارت مردم 
بگذاریم؛ در این راستا شفافیت آرای اعضای شورای شهر، حضور 
و غیاب ها، برنامه کاری، تصمیم گیری ها و پخش زنده صحن علنی 

و جلسه شورای شهر از مهم ترین بندهای طرح شفافیت است.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

پیشگـام شفـافیت است

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: از مجموع 49 نمایشگاه بین المللی 
برگزار شده در این استان، فقط یک هفتم آنها با رویکرد صادراتی 
برگزار شده است. سول کوهســتانی پزوه افزود: تنها هفت مورد 
از نمایشگاه های این اســتان با رویکرد صادراتی برگزار شده در 
صورتیکه بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بیش از نیمی 

از نمایشگاه ها در استان با رویکرد صادراتی برگزار شود.
وی ادامه داد: حضور شــرکت های بین المللی در نمایشگاه های 
اســتان اصفهان ضروری اســت و بایــد بتوانیم از فنــاوری و 
پیشرفت های این شــرکت ها اســتفاده کنیم. مدیرکل گمرک 
اصفهان با بیان اینکه در برگزاری نمایشگاه ها باید به کاالهای که 
واردات آنها ممنوع اســت هم توجه کنیم، اظهار داشت: باید یک 
غرفه از نمایشــگاه های بین المللی که با رویکرد صادراتی برگزار 
می شوند، به گمرک اختصاص پیدا کند تا بتوانیم به وارد کنندگان 
و صادرکنندگان بســته های حمایتی ارائه دهیــم و آنها هم از 
ظرفیت های گمرک استفاده کنند. وی اضافه کرد: برگزاری بعضی 
از نمایشگاه ها در استان هزینه های سنگین و باالیی برای ایجاد، 
انتقال و استفاده از تجهیزات بدنبال دارد که روز اول صرف چیدن 
وسایل و تجهیزات و روز آخر هم برای جمع کردن وسایل اختصاص 
پیدا می کند و به همین دلیل برگزاری برای مدت محدود چهار روز 
کافی نیست.  کوهستانی پزوه با بیان اینکه مدت زمان برگزاری این 
گونه نمایشگاه ها باید اصالح شود خاطرنشان کرد: مدت برگزاری 
نمایشگاه هایی از جمله سنگ، ماشین آالت و فرش باید دستکم 

پنج تا 6 روزه شود تا بهره برداری الزم از آنها بعمل آید. 

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دســتی و فرش دستباف و 
احیای بهره برداری از اماکن تاریخــی فرهنگی گفت: تحقق 
نگاه حاکمیتی در حوزه میراث فرهنگــی در گرو همکاری و 
هم افزایی مدیران و مســووالن محلی اســت. هادی میرزایی 
افزود: اقدام های حمایتی صندوق احیای بهره برداری از اماکن 
تاریخی فرهنگی از مالکان بناهای تاریخــی نیازمند اجرای 
سیاست ها و قوانین توسط شوراها و شــهرداری ها است. وی 
ادامه داد: این قوانین سال های گذشته نیز وجود داشت اما به 
دلیل نبود همکاری و هم افزایی بین بخشی این ظرفیت های 
قانونی مغفول مانده بود. وی با تاکید بر اینکه در هر منطقه ای 
که مردم به مســووالن و مدیران خردمند، بــا دانش و آگاه با 
همدلی و وفاق اتکا کرده اند، شــاهد پیشرفت و توسعه واقعی 
مردم پایه بوده ایم، خاطر نشــان کــرد: مهم ترین نقطه قوت 
مردم نیاســر در کار جمعی، هماهنگــی، همدلی و وفاق بین 
مسووالن این شهر برای توسعه و زیرساخت های اساسی شهر 
و احیای هویت و فرهنگــی و تاریخی به خصوص در مدیریت 
شهری جدید اســت. مدیرعامل صندوق احیای بهره برداری 
از اماکن تاریخــی فرهنگی، تغییر کاربری و ارائه تســهیالت 
حمایتی از آنان را یکی از موضوع های مهم برای احیای بافت 
تاریخی بیان و اظهار امیدواری کرد: مشوق هایی از جمله 10 
درصد معافیت مالیاتی، ارائه زیرساخت ها از سوی شرکت های 
خدمات رســان بر پایه قانون حمایتی تا ظرفیت 50 درصد و 
معافیت از عوارض های شــهرداری و پارکینگ فارغ از ضوابط 

شهرسازی تحقق یابد.

در راستای اجرای طرح ملی ایران مهارت و با توجه به تغییر رنگ 
بندی کرونایی شهرســتان و حضور دانش آمــوزان در مدارس، 
جلســه ای با حضور علی ترابیان رییس مرکز نطنز، خانم قاسمی 
معاونت آموزش و پرورش، ســلمانی کارشناس متوسطه، و مدیر 
مدرسه مجری طرح در محل آموزش و پرورش نطنز برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، ترابیان توضیحاتی پیرامون شیوه نامه اجرایی، 
اعضای کمیته، ضرورت و اهمیت طرح ایــران مهارت بیان کرد و 
گزارشی از اقدامات انجام شده، معایب و مشکالت سال گذشته این 

طرح را ارائه داد.
وی طرح مذکور را گامی در جهت توازن رشته ای و انتخاب شغل 

آینده دانش آموزان دانست.
وی افزود: مهارت آموزی به دانش آموزان در نظام های آموزشــی 
نوین بیش از نمره و معدل اهمیت دارد. دانش آموزان با مهارت یابی 
می توانند به درک عمیق تری از آموخته های خود دست یابند و برای 

ساختن آینده ای بهتر آماده شوند.
سپس قاسمی معاون آموزش و پرورش، ضمن قدردانی از همکاری 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای نطنز گفت: خانواده ها باید نســبت 
به گرایش های تحصیلی فرزندان خود به ســمت مهارت آموزی 
فنی و حرفه ای مؤثر باشــند و با اجرای طرح ایران مهارت، شاهد 
مهارت آموزی دانش آموزان و مهیا شدن آنها برای بخش خصوصی 
و بازار هستیم؛ از این رو نگرش ما این است که با تغییر سبک روند 
آموزشی مدارس خود، در شــکل دهی به سلیقه ها و توانایی های 

دانش آموزان گام عملی مؤثر و عملی برداریم.

مدیر کل گمرک اصفهان:

 یک هفتم نمایشگاه های بین المللی
 با رویکرد صادراتی برگزار شد

مدیرعامل صندوق احیای بناهای تاریخی مطرح کرد:

 تحقق نگاه حاکمیتی حوزه 
میراث درگروهمکاری مسووالن محلی

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نطنز خبر داد:

 اجرای طرح ایران مهارت، گامی است 
در جهت انتخاب شغل آینده



رمزارزنیوز: کشور اســپانیا، به دنبال نصب 100 
دســتگاه ATM بیت کوین تا پایان ســال جاری 
است. با این کار، اسپانیا به سومین کشور دارنده 
بیشــترین دســتگاه های خودپرداز بیت کوین 

تبدیل می شود.
این اقدام توسط شــرکت پیشرو Bitnovo که در 
اسپانیا مستقر اســت انجام می شود. Bitnovo به 
تازگی با شــرکت Eurocoin کــه تأمین کننده 
قطعات الکترونیکی در اروپا اســت بر سر تأمین 
قطعات الکترونیکی مورد نیاز برای ســاخت این 
100 دســتگاه خودپرداز بیت کویــن به تفاهم 
رسیده است. کشور اسپانیا اولین کشور اروپایی 

است که به فکر راه اندازی دستگاه خودپرداز بیت 
کوین افتاده اســت بنابراین ازاین لحاظ در اروپا 
رتبه اول را دارد، اما در کل به دلیل پیشرو بودن 
قاره آمریکا، رتبه سوم جهانی از این نظر را به خود 

اختصاص داده است.
 دو کشور آمریکا و کانادا به ترتیب رتبه های اول و 
دوم را دارند. مدیرعامل گروه یورو کوین، فرناندو 
دومونــت )Fernando Dumont( درمصاحبه ای 
گفت که از این همکاری بــه عنوان یک حرکت 
استراتژیک درجهت گسترش خدمات رمزارزی 

یاد می کند.
 اواضافه کرد که صنعت رمزارزها بسیار همه گیر 

خواهند شــد و بــا سیســتم مالی ســنتی نیز 
همزیستی خواهند داشــت! براساس داده های 
ســایت CoinATMRadar درکل تعداد 34659 
دســتگاه خودپرداز بیت کویــن در جهان نصب 
شــده اســت که حدود 30806 عدد از آن ها در 
ایاالت متحده آمریــکا و 2261 عدد از آن ها هم 

در کانادا قرار دارد.
 الســالوادور نیز پــس از نصب 200 دســتگاه 
خودپرداز بیت کوین، رتبه ســوم را به دســت 
آورده بود، اســپانیا درحال حاضر رتبه چهارم را 
دارد اما به نظرمی رســد به زودی رتبه ســوم را 

ازکشورالسالوادور بگیرد.
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 اخبار اصفهان:   دولت ســیزدهم اعالم کرده 
که از خودروهای لوکــس مالیات می گیرد تا به این 
وسیله به فکر کســب درآمد از این خودروها باشد. 
طبق طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه، 
ســود حاصل از فروش خودرو طی مدتی نگهداری 
مشمول مالیات می شود. مالیات دیگر خودرو مربوط 
به خودروهای لوکس با ارزش بیش از یک میلیارد 
تومان است که تا بهمن ماه باید اخذ شود و مالیات بر 
نقل وانتقال و شماره گذاری خودروهای تولید داخل 
و وارداتی نیز به قوت خود باقی است. رئیس سازمان 
امور مالیاتی از شناسایی 550 هزار خودروی لوکس 
در کشور خبر داد. بر اساس برآوردهای سازمان امور 
مالیاتی سال آینده این تعداد خودرو حول و حوش 
5 هزار و 600 میلیارد تومــان مالیات می پردازند. 
داوود منظور رئیس ســازمان امــور مالیاتی که در 
یک برنامه تلویزیونی حضور پیــدا کرده بود گفت: 
مالک اخذ مالیــات از خودروهــای لوکس قیمت 
این خودروهاســت. این مقام مسئول گفت: افرادی 
که ارزش خودروی آنها باالی یــک میلیارد تومان 
است باید نســبت به پرداخت خودروی در اختیار 

خود اقدام کنند.
براساس جدولی که پیش تر منتشر شده بود مالیات 
ســتانی از خودروهای به اصطــالح لوکس به این 
صورت است که خودروهای سواری و وانت دوکابین 
با ارزش روز یک میلیارد تومان تا یک میلیارد و 500 
میلیون تومان معادل یــک درصد، از یک میلیارد و 
500 میلیون تومان تا 3 میلیــارد تومان معادل دو 
درصد، از سه میلیارد تومان تا چهار میلیارد و 500 
میلیون تومان معادل ســه درصد و چهار میلیارد و 
500 میلیون تومان معادل چهــار درصد از قیمت 
خودرو را بایــد در قالب مالیات مذکور به حســاب 

دولت واریز کنند.
بر اســاس صحبت های منظور برای مشخص شدن 
خودروهایی کــه مالیات به آنها تعلــق می گیرد با 
همکاری پلیس راهور اطالعات بیش از 17 میلیون و 
500 هزار دستگاه خودوی سواری و وانت دو کابین 

بررسی شد.

آنطور که رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید نحوی 
مالیات گیری از این خودروها به این صورت اســت 
که به مالکان این خودروها پیامک زده می شود که 
مالیات خود را پرداخت کنند و اگر پرداخت نکنند، 
در زمان نقــل و انتقال خودرو باید مفاصا حســاب 

مالیاتی را پرداخت کنند.
بحث دریافت مالیات از خودروهای لوکس در دولت 
دوازدهم هم مورد توجه قرار گرفت اما از آنجایی که 
تعیین قیمت این خودروها در آن مقطع محل بحث 
بود، دولت گذشته به رغم اینکه ردیف بودجه ای به 
منظور در الیحه بودجه سال گذشته و بودجه سال 

جاری دیده بود از دریافت این مالیات چشم پوشی 
کرد اما به نظر می رســد دولت ابراهیم رییسی عزم 
خود را جــزم کرده تا به هر نحــو ممکن این ردیف 
درآمدی را که در بودجه 1401 آمده است را فعال 

کند.

    مالیــات جدید خودرو چگونه محاســبه 
می شود؟

در این طرح، اگر فردی خودرو بخرد و سپس اقدام 
به فروش آن کنــد، باید از محل ســود این معامله 
طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان 

مالیات پرداخت کنــد. نحوه محاســبه مالیات بر 
عایدی سرمایه در بازار خودرو براساس مدت زمان 
نگهداری، در ســال اول 30 درصد، ســال دوم 20 

درصد و سال سوم 10 درصد است.
نگهداری خودرو خریداری شــده از سال چهارم به 
بعد معاف از مالیات می شــود. به عنوان مثال، اگر 
خودرویی به ارزش 500 میلیون تومان خریده و پس 
از یک سال آن به قیمت 600 میلیون تومان فروخته 
شود، ســودی که از این فروش حاصل شده معادل 
100 میلیون تومان است که مالیات آن براساس یک 
سال نگهداری 30 درصد محاسبه می شود و باید 30 

میلیون تومان مالیات بپردازید.

    اجرای مالیات خودروهای لوکس از بهمن ماه
همچنین، بــه جز مالیات بر عایدی ســرمایه طبق 
بودجه ســالجاری باید صاحبان خودروهای لوکس 
که ارزش آن ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، تا 
بهمن سال جاری مالیات بپردازند. طبق قانون، تمام 
مالکان انواع خودروهای ســواری و وانت دو کابین 
دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان 
کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل که در پایان 
هر ســال مجموع ارزش آن ها بیش از یک میلیارد 
تومان باشــد به شرح زیر مشــمول مالیات ساالنه 
خودرو هستند: 1 - تا 1.5 میلیارد نسبت به مازاد یک 
میلیارد تومان؛ یک درصد.2- تا مبلغ ســه میلیارد 
نسبت به مازاد 1.5 میلیارد تومان؛ دو درصد.3 - تا 
مبلغ 4.5 میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ 
سه درصد. 4- نســبت به مازاد 4.5 میلیارد تومان؛ 

چهار درصد

    آشنایی با مالیات نقل وانتقال و شماره گذاری 
خودرو

از سوی دیگر، انواع خودروهای داخلی و وارداتی به 
استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی و 
کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال 
هســتند. در این زمینه، مبنای محاســبه مالیات 
نقل وانتقال بــرای خودروهای تولیــد داخل بهای 
فروش آن ها و برای خودروهــای وارداتی، مجموع 
ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها مبنای محاسبه 

این مالیات است.
 عالوه براین، انواع خودروهای ســبک، ســنگین و 
موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تأیید 
سازمان ملی استاندارد ایران رســیده است، طبق 
نرخ های مربوطه مشــمول مالیات و عوارض ســبز 
می شوند که اساس مأخذ مالیات و عوارض موضوع 
این ماده، قیمت فــروش کارخانه در مورد تولیدات 
داخلی و مجموع ارزش گمرکــی و حقوق ورودی 

برای خودروهای وارداتی است.

لیست خودروهایی که باید مالیات بدهند اعالم شد:

 قفل مالیات با رویکرد عدالت محوری بر الکچری ها

بازرگـانی

Bitnovo توسط شرکت پیشرو 
 که مستقراست انجام می شود؛

نصب ۱۰۰ دستگاه 
خودپرداز بیت کوین 

دراسپانیا!

بررســی تهدیدات مجــازی بر علیه 
ســازمان های فعال در حوزه خدمات 
مالی نشان می دهد الزاروس، کبالت 
و فین 7 برتریــن گروه های هکری در 
این حوزه هستند. به گزارش مهر، این 
سه گروه هکری شایع ترین تهدیدها 
را بر علیه سازمان های فعال در زمینه 

خدمات مالی به وجود آورده اند.
بر اســاس گزارش گروه بلولیو که از 
این آدرس در دسترس است، اعضای 
ســه گروه هکری مذکور بیشــترین 
کالهبرداری ها و مزاحمت ها را برای 
شــرکت های حوزه خدمات مالی به 
وجود آورده اند. بخش مالی همیشــه 
هدف اصلی گروه های مجرم سایبری 
بوده و احتماالً همیشــه خواهد بود. 
ســازمان های این حوزه اغلب حافظ 
اطالعات حساس شخصی مشتریان 
گوناگون و حســاب های مالی و پول 
نقد آنان هســتند. آن هــا همچنین 
اغلب زیربنای اقتصادهــای جهان را 
می سازند و اگر یک پردازشگر پرداخت 
یا سیســتم های بانکی به دلیل حمله 
بدافزاری از کار بیفتند، صدمات جبران 
ناپذیری نه تنها به شرکت قربانی مورد 
نظر وارد می شود، بلکه چنین رویدادی 
عواقب مالی و عملیاتی شدیدی برای 

مشتریان خواهد داشت.

با بیشترین کالهبرداری و مزاحمت؛
برترین گروه های هکری صنعت 

مالی جهان معرفی شدند

خبرروز
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خبــر
شهردار اصفهان:

تردد در شهر، بدون آبگرفتگی در جریان است

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای طرح های مورد تأیید »یونیسف« در محله دردشت  

مریم یادگاری:   شهردار اصفهان گفت: براساس آخرین گزارش های 
رسیده، هیچگونه آبگرفتگی که مانع تردد در سطح شهر باشد، وجود 
ندارد و مشــکالتی که در برخی بارندگی های قبلی وجود داشــت، با 
شناسایی نقاط حساس، رفع شده اســت و اکنون شاهد شهری زیبا و 

بدون مانع در رفت و آمد هستیم.
علی قاســم زاده در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با 
اشاره به بارش باران و شور و نشاط جاری در شهر اظهار کرد: امیدوارم 

بارش باران مبدأ برکت برای شهر و زاینده رود اصفهان باشد.
وی ادامه داد: براساس تجارب قبلی، نیروهای خدمات شهری شهرداری 
اصفهان از شب گذشته، در آماده باش کامل بودند و از نیمه های شب که 
بارش باران آغاز شد، اکیپ های مختلفی از جمله پاکبانان زحمت کش 

شهر، در مناطق مختلف مشغول کار بودند.
شهردار اصفهان با اشــاره به رفع آبگرفتگی های جزئی در شهر گفت: 
براساس آخرین گزارشی که به من رسیده اســت، آبگرفتگی که مانع 
تردد در سطح شهر باشد، وجود ندارد؛ همچنین مشکالتی که در برخی 
بارندگی های قبلی وجود داشت، با شناسایی نقاط حساس، رفع شده 

است و اکنون شاهد شهری زیبا و بدون مانع در رفت و آمد هستیم.
وی بیان کرد: از همه همشهریان درخواست می کنم، اگر در نقطه ای از 
شهر با آبگرفتگی در معابر اصلی و فرعی مواجه شدند، سریعاً از طریق 
سامانه تلفنی 137 شــهرداری را در جریان بگذارند تا اکیپ های رفع 

آبگرفتگی در محل حاضر شوند.
قاسم زاده تصریح کرد: رویکردهای ما در مدیریت جدید شهری، محله 
محوری اســت و این روزها تیم های مدیریتی شــهرداری، شب ها در 
محالت با شهروندان جلسات هم فکری و برنامه ریزی برگزار می کنند 

که حاصل آن، ارتقای کیفی محالت شهر است.
وی خاطرنشــان کرد: در همین راســتا در بودجه 1401، تعدادی از 
محالت که ساکنان آنها شرایط دشوارتری از نظر وضعیت معابر و سایر 
مشکالت شــهری دارند، در اولویت کاری شهرداری قرار می گیرند اما 
با این وجود، اگر مردم نکاتی را در خصوص محالت مد نظر دارند، این 

موارد را از طریق سامانه های شهرداری با ما درمیان بگذارند.

یلدا توکلی:    مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: طبق تصمیم 
مدیریت شهری و تائید یونیسف، در محله دردشت چند پروژه از جمله 
خانه کودک و نوجوان، توسعه پارک دوستدار کودک و ورزشگاه مادر و 
کودک برنامه ریزی شده است که با طراحی و آزادسازی صورت گرفته، 
عملیات ســاخت خانه کودک و نوجوان با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد 

ریال به زودی آغاز می شود.
حسین کارگر در این جلسه اظهار کرد: تصمیم مدیریت شهری جدید 
بر این است که اکثر پروژه های شــهری در دل محالت اجرا شود، لذا 
برقراری ارتباط با ساکنان محله و کمک فکری آنها راهنمای خوبی در 

اجرای پروژه های مورد نیاز محالت محسوب می شود.
وی افزود: با نظر پیشکســوتان و معتمدین محله دردشــت، مواردی 
همچون آزادســازی گلوگاه ها، احداث پارکینگ، ایجاد فضای سبز و 
محیط های مفرح و شاد برای اهالی محل و احداث ورزشگاه و فرهنگسرا 

از جمله مهمترین نیازهای مردم این محله تعیین گردیده است.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: طبق تصمیم مدیران 
شــهری و تائید یونیسف در محله دردشــت چند پروژه از جمله خانه 
کودک و نوجوان، توســعه پارک دوســتدار کودک و ورزشگاه مادر و 
کودک برنامه ریزی شده است که با طراحی و آزادسازی صورت گرفته، 
عملیات ســاخت خانه کودک و نوجوان با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد 

ریال به زودی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح آزادسازی گلوگاه ها هر سال مورد توجه منطقه قرار 
گرفته و محله دردشت نیز در چند نقطه با مشکل گلوگاهی مواجه است 

که به زودی آزادسازی آن انجام می شود.
کارگر افزود: یکی از اولویت های ســاکنان این محله، نیاز به پارکینگ 
عمومی عنوان شده که اجرای آن از طریق آزادسازی پارکینگ میدان 

شهدا و طراحی پارکینگ طبقانی، در دست بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین پارکینگ مشارکتی سنبلستان در ضلع 
جنوبی این محله در دست احداث اســت و زمین بیمارستان امین نیز 
با توافقات اولیه به پارکینگ طبقاتی تبدیل خواهد شد که اجرای این 

طرح از سوی دانشگاه علوم پزشکی در دست بررسی می باشد.
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امین رضایی: با افت ۵۱ درصدی 
ارزش ســهام عدالت نســبت به 
ابتدای مرداد سال گذشته، هنوز 
جامانــدگان این ســهام منتظر 
تعیین تکلیف از ســوی دولت و 
مجلس هستند. سهام عدالت هم 
مانند بازار ســرمایه لباس قرمز 
رنگی بر تن کرده است. روزهایی 
که بورس با افت شاخص مواجه 
است، ارزش سهام عدالت نیز مانند 
هفته های گذشته با افت مواجه 
شده و ارزش آن در حال حاضر به 
۴۹ درصد ارزش این سبد دارایی 
در مردادماه سال ۹۹ رسیده است. 
کاهش ارزش سهام عدالت نسبت 
به دوران اوج بازار سرمایه در سال 
گذشــته در حالی رخ داده است 
که بازار سهام نیز در این مدت با 
کاهش چشــمگیر ارزش مواجه 
بوده است. این در حالی است که 
دولت در این مدت از بازار سرمایه 
به شدت درآمدزایی کرده و بخش 
عمده ای از کســری بودجه خود 
را در قالب فــروش اوراق بدهی و 
سهام شرکت های خود از این بازار 

تأمین مالی کرده است.
علی اکبر حیدری، ســخنگوی 
کانون شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی ســهام عدالت با بیان 
اینکه اراده مجلــس از روزهای 
نخستین کار، تعیین تکلیف بحث 
جامانــدگان ســهام عدالت بود، 
گفت: در دولت قبل اراده ای برای 
این موضوع وجود نداشت؛ اما در 
دولت فعلی تاکید بر تعیین تکلیف 
جاماندگان و احقاق حق دهکهای 
پایین است. متولیان امر در حوزه 
مســاله جاماندگان سهام عدالت 
بر اســاس ارجاع رئیس جمهور، 
وزارت خانه های اقتصــاد و رفاه 
هستند. ما هم پیگیری الزم را در 
بخش های مردمی سهام عدالت 
انجام داده ایم تا هرچه سریع تر در 
قالب جلسات مشترک نسبت به 

احقاق حق اقدام شود.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا 
منابع مورد نیاز برای جاماندگان 
ســهام عدالت، در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است؟ 
تصریح کرد: یکــی از مواردی که 
وجود دارد این اســت که شاید 
نیازی به تعیین منابعی برای این 
موضوع در بودجه نباشــد، زیرا 
منابع قابل توجهی از سهام عدالت 
در سال های گذشته کسر شده و 
در قالب ســهام بازگشت شده به 
دولت موجود اســت و اگر همان 
سهام در قالب انتقال سیستمی 
انجام شــود، می توان از آن برای 

جاماندگان استفاده کرد.
برگه هــای ســهام عدالــت در 
قیمت های ۴۰۹ هــزار تومانی، 
۴۹۲ هــزار تومانــی، ۵۳۲ هزار 
تومانی و یک میلیون تومانی در 
هفته ســوم دی ماه به ترتیب با 
افت ۱۵۸ هزار تومانی، ۱۹۱ هزار 
تومانی، ۲۰۶ هزار تومانی و ۳۸۸ 
هزار تومانی نسبت به هفته دوم 

دی ماه مواجه شده اند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، 
نمادهای حاضر در ســبد سهام 
عدالت از ارزنده ترین ســهم های 
بازار سرمایه هستند. با این حال، 
ارزش برگه های سهام عدالت در 
برگه های مختلف به ترتیب برابر 
اســت با ۷ میلیــون و ۶۳۸ هزار 
تومــان، ۹ میلیــون و ۱۸۹ هزار 
تومان، ۹ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان 

و ۱۸ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان.

طبق مطالعات سازمان فضایی؛

 خدمات سنجش از دور اکتشاف معادن
 را تسهیل می کند

کاخ سفید از تصمیم قاضی آمریکایی برای رد درخواســت فیس بوک درباره عدم ثبت شکایت آنتی تراست پشتیبانی کرده 
است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، جن ساکی سخنگوی کاخ ســفید در این باره به خبرنگاران گفت: ما از تصمیم دادگاه خوشحال 
شدیم. کاخ سفید و رییس جمهور آمریکا )جو بایدن( به طور آشکار معتقدند به رقابت بیشتری در صنعت فناوری نیاز است.

این در حالی است که فیس بوک از جیمز بوزبرگ قاضی دادگاهی در واشنگتن خواسته بود تا یک شکایت آنتی تراست را رد 
کند. دولت در این شکایت از دادگاه خواسته بود فیس بوک را وادار به فروش واتس اپ و اینستاگرام کند.

اما قاضی دادگاه اعالم کرد شکایت کمیسیون فدرال تجارت آمریکا منصفانه است و می تواند ثبت شود. این یکی از بزرگترین 
چالش های دولت آمریکا در مقابل شرکت های بزرگ فناوری طی چند دهه اخیر است. البته به گفته قاضی، کمیسیون فدرال 
تجارت آمریکا نمی تواند ادعاهایی مبنی بر امتناع فیس بوک از مجوزهای همکاری با برنامه های رقیب به عنوان راهی برای 

حفظ سلطه خود بر بازار را مطرح کند. او افزود: این سیاست ها در سال ۲۰۱۸ کنار گذاشته شده اند.

درباره آنتی تراست بیشتر بدانید؛

پشتیبانی کاخ سفید از شکایت علیه فیس بوک

خبرروز

ISFAHAN
N E W S

ارزش سهام عدالت  نصف شد؛ 
51 درصد افت

سهام، قرمزپوش و 
سهامداران سیاهپوش!

امین رضایــی  :   با وجــود ادعاهای 
اخیر رئیِس ســازماِن خصوصی سازی، 
و انتقادهــا در فضای مجــازی؛ رئیِس 
ســابِق صداوســیما، کارش را به عنواِن 
مدیرعامِل هولدینِگ پتروشیمی، آغاز 
کرد! عبدالعلی علی عسگری، مدیرعامل 
جدید هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
پس از نشستی با وزیر نفت، کار خود را 
در بزرگترین هلدینگ صنعتی کشور 

آغاز کرد.
 این در حالی بود که چندی پس 
از خبــر این انتصــاب جنجالی 
حســین قربانزاده رئیس سابق 
خصوصی ســازی  ســازمان 
گفتــه بــود: مطابــق قانون، 
مجامــع  صورت جلســات 
شــرکت هایی که ســهام عدالت 
دارند، یا در فهرســت واگذاری هستند 
یا واگذار شدند و دوره نظارت و اقساط 
آنها تمام نشده، از جمله تغییر در اعضای 
هیات مدیره حتماً باید به تأیید سازمان 

خصوصی سازی برسد. 
شــرکت هلدینــگ پتروشــیمی 
خلیــج فــارس هــم از جمله 
این شرکت هاســت و هنوز 
صورتجلســه ای بــه این 
سازمان ارســال نکرده 
است. قربانزاده تصریح 

کرده بود: ضمناً مطابق مصوبه شــورای 
عالی بورس، اعمال حقوق مالکانه سهام 
عدالت غیرمســتقیم تا پایان سال باید 
از سوی دســتگاه های اجرایی ذیربط با 
هماهنگــی وزارت اقتصاد صورت گیرد 
و این اختیــار وزارت اقتصاد از ســوی 
وزیر اقتصاد به سازمان خصوصی سازی 

تفویض شده است. 
رییس سازمان خصوصی سازی متذکر 
شــده بود:  هلدینگ پتروشیمی خلیج 
فارس حدوداً ۲۴ درصد ســهام عدالت 
غیرمســتقیم دارد و هنوز برای معرفی 
نماینده این سهام با سازمان خصوصی 

سازی هماهنگی نشده است.
کمی بعد خبر با عکس منتشر شد مبنی 
بر اینکه مدیرعامل جدید پتروشــیمی 
خلیج فارس از ســمت خود استعفا داد. 
گویا عبدالعلی علی عسگری در نامه ای 
به هیات مدیــره هلدینگ خلیج فارس 
ضمن تشــکر از اعتماد آنان اعالم کرده 
در احترام به افــکار عمومی، از پذیرش 
مســئولیت مدیر عاملی انصــراف داده 

است.
اما کمــی بعــد خبــر دیگــری روی 
خروجی هــا بــاال آمــد: اســتعفای 
علی عسگری تکذیب شد. علی عسگری 
که به عنوان رئیس هیئت مدیره هلدینگ 
پتروشــیمی خلیج فارس انتخاب شده 

بــود در گفت وگو با فــارس گفت: خبر 
استعفایم که از ســوی برخی رسانه ها 

منتشر شده جعلی است.
علی عســگری اظهار داشــت: کار را با 
قدرت آغاز کرده ایم و جلسات را از اولین 
روز کاری شــروع و برای تحول در این 

مجموعه اقتصادی برنامه داریم.
در هر حــال، عبدالعلی علی عســگری، 
جای جعفر ربیعــی را در رأس مدیریت 
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گرفت 
و به این شکل، با جواد اوجی وزیر نفت، 
عبدالحســین بیات رئیس هیئت رئیسه 
صندوق های بازنشستگی نفت و مرتضی 
شــاه میرزایی، مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی جلســه مشترکی 

داشت.
 جواد اوجی، وزیر نفت در این نشســت 
ضمن آرزوی موفقیت برای علی عسگری 
گفت: پروژه های بزرگی در صنعت نفت 
وجود دارد که افزایش همکاری شرکت 
صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس و 
صندوق بازنشســتگی صنعت نفت در 
اجرای این پروژه ها بســیار مهم و مؤثر 

خواهد بود.
 پــس از برگــزاری این نشســت، علی 
عســگری، فعالیــت خود را بــه عنوان 
مدیرعامل هلدینگ پتروشــیمی خلیج 

فارس آغاز کرد.

لعلــی علــی عســگری، دارای  عبدا
کارشناسی مهندســی برق پلی تکنیک 
تهران و کارشناســی ارشــد مدیریت 
دانشــگاه تهران و دکترای مهندســی 
صنایع دانشــگاه علــم و صنعت و عضو 

هیئت علمی دانشگاه - دانشیار است. 
در ســوابق کاری وی فعالیت متمرکز 
و گســترده در سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی و وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح در زمینــه تحقیق و 
راه اندازی خطوط تولید نیازهای دفاعی 
در حوزه های مختلف از جمله مدیریت 
گروه صنایع تسلیحات دریایی، صنایع 
خودکفایی ناحیه تهران و مدیر مجتمع 
صنعتی شــهید حســن باقــری دیده 

می شود.
علی عسگری همچنین معاون سیاحتی 
و زیارتی وزیر ارشــاد )۱۳۷۱(، رئیس 
سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی 
۱۳۷۱(، مشــاور رئیس جمهــوری  (
)۱۳۷۳(، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل فروشــگاه های زنجیره ای 
رفاه )۱۳۷۳(، مدیرعامــل بنیاد تعاون 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی )۱۳۷۶(، 
معاون توســعه و فناوری رسانه سازمان 
صداوســیما )۱۳۸۴( و رئیس سازمان 
صداوســیمای جمهوری اسالمی ایران 

)۱۳۹۵( بوده است.

وجود منابع معدنی فراوان در کشور ضرورت بهره گیری از خدمات سنجش از دور را برای 
اکتشاف این منابع، دوچندان می کند و از روش های پرهزینه و زمانبر فعلی در اکتشاف 

مواد معدنی می کاهد.
به گزارش خبرنگار مهر، با استفاده از تصاویر سنجنده های مختلف ماهواره ای و به 
کارگیری الگوریتم های خاص و پردازش تصاویر، می توان اطالعات مورد نیاز برای 

شناسایی معادن مختلف را روی کره زمین به دست آورد.

   پایشماهوارهایمعادنچطورانجاممیشود
به طور کلی اکتشاف معدن فرآیندی مرحله ای بوده که به بحث و بررسی پیرامون 
عملیات پی جویی و اکتشاف کانســار )ذخیره معدنی( با اســتفاده از روش ها و 
ابزارهای مختلف اکتشافی مانند زمین شناسی، دورسنجی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک 

و … می پردازد.
وجود الگوی طیفی منحصر بــه فرد مواد معدنی و تفاوت هــای جزئی خاص در 
دامنه طیف جذبی و بازتابی امواج الکترومغناطیسی آن ها، سبب شده که تفکیک 
و اکتشاف با استفاده از پردازش و تفسیر تصاویر ماهواره ای و اطالعات طیفی نیز 
امکان پذیر باشد. به گونه ای که می توان با استفاده از تصاویر سنجنده های مختلف 
و به کارگیری الگوریتم های خاص و پردازش تصاویر، اطالعات مورد نیاز را برای 

شناسایی معادن مختلف روی کره زمین به دست آورد.
سنجش از دور در تمام مراحل اکتشافی مانند بررسی نقاطی که ارزش اکتشافی 
دارند تا خود اکتشاف اســتخراج مواد معدنی، بسته شــدن معدن و احیای آن، 

کاربرد دارد.

   چرااستفادهازفناوریسنجشازدوردراکتشافمعادنضرورتدارد
سرزمین ما ایران به لحاظ داشتن پوسته ای ناهمگن و تأثیر حوادث مختلف زمین 
شناسی در شکل گیری آن، از نظر مواد معدنی بسیار غنی است و تقریباً از تمامی 

مواد معدنی دنیا برخوردار است.
شکی نیست که اکتشاف این مواد معدنی نیازمند استفاده از فناوری های نوین و 

مقرون به صرفه است.
علم اکتشــاف مواد معدنی به صورت یک علم پویا در حال تکوین و تکامل است و 
به سوی یافتن روش های نوین و یا پویاتر کردن روش های اکتشافی شناخته شده، 
گام برمی دارد. در چنین شرایطی عدم آشنایی با تکنولوژی های روز دنیا در حیطه 

اکتشاف مواد معدنی سبب هدر رفتن سرمایه های ملی، از دست دادن زمان جهت 
دستیابی به معادن جدید و در نتیجه سد کردن توســعه اقتصادی در دید کالن 

آن می شود.
 یکی از روش هایی که اخیراً مورد توجه بســیاری از محققین جهان قرار گرفته، 
استفاده از تکنیک های سنجش از دوری است. تکنیک های سنجش از دور امکان 
شناسایی و اکتشاف مقدماتی یک محدوده وسیع را با دقت و سرعت باال و هزینه 

کم میسر می سازد.
به همین دلیل با توجه به وجود منابع معدنی فراوان در کشــور و همچنین بهره 
گیری از روش های پرهزینه و زمان بر اکتشاف در شرایط فعلی، راه اندازی خدمت 
سنجش از دوری جهت اکتشاف معادن و مواد معدنی برای بهبود رونق اقتصادی 
کشور و همچنین کاهش هزینه روش های ســنتی در این حوزه، ضروری به نظر 

می رسد.
در این راستا اداره کل ســنجش از دور ســازمان فضایی ایران مطالعه ای را برای 
شناسایی و اکتشاف مقدماتی و تعیین نواحی پتانسیل دار معدنی کشور با استفاده 
از داده های ماهواره ای انجام داده است. در این پروژه با استفاده از این فناوری تهیه 
نقشه خطواره ها و نقشه گسل ها، تهیه مدل رقومی ارتفاعی منطقه، همچنین در 
صورت امکان برنامه ریزی و جانمایی مناطق حفاری و زیرساخت های یک معدن، 

انجام شده است.

   دادههاوروشهایاکتشافبافناوریفضایی
تصاویر ماهــواره ای Landsat، Aster و Sentinel-۲ اگر چه رزولوشــن مکانی 
متوسطی دارند، اما به علت رزولوشن طیفی مناســب آنها و همچنین دسترسی 
رایگان، برای اکتشــاف مواد معدنی کاربــرد زیادی دارند. تصاویــر ماهواره ای 
»لندســت« با دارا بودن باند مادون قرمز کوتاه بین ۲.۰۸ تا ۲.۳۵ نانومتر، برای 

تفکیک انواع سنگ ها و رس های هیدروترمالی مورد استفاده قرار می گیرند.
باند مرئی این تصاویر نیز برای تشخیص اکســیدهای آهن قابل استفاده است. از 
آنجایی که »سنجنده استر« بر مبنای نیازهای زمین شناسی طراحی شده است، 
بنابراین از تصاویر این سنجنده می توان به عنوان ابزاری نیرومند در اکتشاف ذخایر 
معدنی در مرحله ابتدایی به منظور اکتشاف مقدماتی و تهیه نقشه های دگرسانی، با 
هزینه کم و دقت باال استفاده کرد. دو باند مرئی، یک باند مادون قرمز نزدیک، شش 
باند مادون قرمز کوتاه و پنج باند حرارتی تصاویر استر نیز امکان تفکیک رس های 
اپی ترمال، اکسیدهای آهن، سیلیس، کربنات ها، سنگ های مافیک و آلتراسیون 

های پروپلیتیکی را فراهم می سازند.
تصاویر ماهواره ای هایپراسپکترال مانند Hyperion نیز با دارابودن رزولوشن طیفی 
بسیار باال امکان به نقشه در آوردن طیف وسیع تری از کانی ها برای اکتشافات طال، 

مس، مولیبدن، سرب و روی و غیره نیز فراهم آورده اند.
شناسایی و اکتشاف مواد معدنی با استفاده از تصاویر ماهواره ای بر اساس روش های 
مختلفی انجام می گیرد که برخی از مهمترین این روش ها عبارتند از: تصویر رنگی 
کاذب، فاکتور شاخص بهینه، نسبت باند جذبی، شاخص تبدیل کسر حداقل خطا، 

زاویه تابش طیفی، تهیهٔ مناطق شاهد، تجزیه مؤلفه های اصلی و … اشاره کرد.

   دستاوردهاوخروجیها
برخی از مهم ترین دســتاوردها و خروجی های استفاده از فناوری سنجش از دور 
در اکتشاف معادن شــامل موارد زیر است: ارائه نقشــه معادن فعال کشور، ارائه 
نقشه نواحی پتانسیل دار معدنی، ارائه نقشــه میزان برداشت مواد معدنی، ارائه 
نقشه تفکیک مواد معدنی در سطوح شهری و اســتانی. بهره برداران و ذینفعان 
این سرویس نیز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، منابع طبیعی، 

سازمان جغرافیایی کشور و سازمان نقشه برداری کشور خواهند بود.

بازی نه چندان خوشایندی که همه را مبهوت کرده است!

استعفـا و انتصـاب در اقتصـاد
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