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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان سه شنبه| 19 بهمن 1400| 8  فوریه  2022 |  6 رجب  1443 | سال دوم| شماره 991 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

افزایــش میزان حقــوق کارگران و 
کارمندان چالشی است که همیشه 
بین این افراد و مسئوالن بوده است. 
در یک ســو حقوق بگیران هستند 
که ادعا می کنند با توجه به تورم روز 
افزون حقوقشان کفاف مخارج اولیه 
زندگی را نمی دهد و در سوی دیگر 
کارشناســان اقتصادی هستند که 
بر طبق قوانین اقتصاد بر این باورند 
که افزایش حقوق خود باعث ایجاد 
تورم دوباره می شــود و به ضرر کل 
جامعه است. از آنجا که هر دو گروه با 
منطق خود درست می گویند، حال 

باید چه کرد؟
موضوع رابطــه بین میزان رشــد 
دستمزدها و رشد قیمت ها در چند 
ســال اخیر، به یکی ازمباحث مهم 
میان سیاستگذاران، مدیران ونیروی 
کارکشورتبدیل شده است. کشمکش 
کارگران وکارفرمایــان درخصوص 
تعیین سقف دستمزدها هرساله تازه 
می شود. نتیجه این مجادله کارگران 
متقاضی افزایش حداقل دســتمزد 
به میزان تورم هستند و کارفرمایان 
تاکید برافزایش حقوق ودســتمزد 
براســاس بهره وری دارند. از سوی 
دیگر، دولت ها همــواره نگران آثار 

افزایش حداقل دستمزد هستند.
2 ادامه در صفحه 
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چگونه افزایش 
حقوق تورم ایجاد 

نمی کند؟
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دست دست کردن مجلس برای معرفی متخلفان بورسی!

 شجاعت، شرط الزم بهارستان نشینان است
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نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان به دوره بیست و پنجم رسید

ضیـافت بـرندها در اصفهـان
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عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس:

 نه معیشت مردم بهبود پیدا کرد
 نه گرانی کم شد

10 خاصیت یک میوه برای سالمتی

با لذت بیشتری موز بخورید
 توسط دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد:

دستیابی به دانش فنی جدید

چهره  برتر چهره روز

شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی 
»گفتگوی هفته« مطرح کرد:

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
 خبر داد:

صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی 
از سال آینده

آغاز عملیات اجرایی پنج طرح 
صنعتی در فوالد

شهردار اصفهان گفت: با تمرکز بر روی 
پروژه قطار شهری و پشتیبانی هایی که 
منابع دولتی خواهند کــرد، امیدواریم 
بتوانیم در کمتر از چهار سال بخشی از 
خط دو متروی اصفهان را به بهره برداری 

برسانیم. 

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه از 
کلنگ زنی و آغاز عملیــات پنج طرح 
بزرگ صنعتی با ســرمایه گذاری این 
شــرکت و به ارزش بیــش از ۴۰ هزار 
میلیارد تومــان در دهه فجر امســال 

66خبر داد.

مدیرمدیر شعب استان اصفهان تشریح کرد: شعب استان اصفهان تشریح کرد:

پرداخت پرداخت 2929 هزار میلیارد ریال تسهیالت از سوی بانک توسعه تعاون استان اصفهان هزار میلیارد ریال تسهیالت از سوی بانک توسعه تعاون استان اصفهان

مدیر شعب بانک توسعه تعاون 
اســتان اصفهان به مناسبت 
چهل و ســومین ســالگرد 
پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی گفت: بانک توسعه 
تعــاون در راســتای اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 و 
ابالغیه مقــام معظم رهبری 
و در جهت تحقق ســهم 25 
درصدی بخش تعاون از اقتصاد 
ملی و به منظــور ارتقاء بهره 
گیــری از تمامی ظرفیت های 
بخش تعاون از ابتدای ســال 
99 تاکنون بیــش از 29 هزار 
میلیــارد ریال تســهیالت 

پرداخت کرد.

  پرداخت 29 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت از ســوی بانک توسعه 

تعاون استان اصفهان
ابراهیم عالی محمودی افزود: بانک 
توسعه تعاون استان اصفهان در سال 
99 و 1۰ ماه اول سال جاری بیش از 
29 هزار میلیارد ریال تسهیالت به 
23 هزار اتحادیــه، تعاونی و اعضای 
تعاونی ها و مشــتریان خرد در قالب 
انواع عقود اســالمی پرداخت کرده 
است. بر این اساس، 125۰ میلیارد 
ریــال تســهیالت اشــتغال پایدار 
روســتایی و فراگیر، 17۰۰ میلیارد 
ریال تسهیالت تکلیفی اشتغالزایی، 
12۰۰ میلیارد ریال تســهیالت بند 
الف تبصره 18 قانون بودجه ســال 

98 و همچنین محــل منابع داخلی 
بانک از ابتدای سال 99 تاکنون 28 
هزار میلیارد ریال که از این مبلغ 7۰ 
درصد به بخش تعاون اختصاص داده 

شده است.
بانک نســبت به اعطای تسهیالت 
در راســتای حفظ و ایجاد اشتغال 
همسو با سیاســت ها و برنامه های 

دولت را دارد
وی اعــالم کــرد: بانک نســبت به 
اعطای تســهیالت از محــل منابع 
صندوق توســعه ملی، منابع داخلی 
و مصوبات کارگروه تســهیل و رفع 
موانع تولید، تســهیالت تبصره 18 
قانون بودجه 96 )اشتغال فراگیر(، 
تســهیالت قانون حمایت از توسعه 

اشــتغال پایدار مناطق روستایی و 
عشایری با استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی )ثبت نام در سامانه کارا(، 
تسهیالت تکلیفی اشتغالزایی قرض 
الحسنه بهزیستی، کمیته امداد امام 
)ره( بنیاد شهید و مشاغل خانگی و 
تســهیالت به تولید کنندگان اقالم 
بهداشتی و تسهیالت تفاهم نامه ای 
با ســایر دستگاه ها و شــرکت ها در 
راستای حفظ و ایجاد اشتغال همسو 
با سیاســت ها و برنامه های دولت را 

دارد.

  بانک توســعه تعاون در استان 
اصفهان خدمــات ارزی و خدمات 
بانکداری الکترونیکی ارائه می کند

عالی محمــودی ادامــه داد: بانک 
توسعه تعاون در استان اصفهان با 28 
شعبه و یک باجه و 228 نفر نیروی 
تحصیلکرده و جــوان، خدمات خود 
را به بخش تعاون و سایر بخش های 
اقتصــادی در قالب انــواع خدمات 
بانکی، انــواع تســهیالت، خدمات 
ضمانــت نامه ای، خدمــات ارزی و 
خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه 

می کند.

  از ابتــدای ســال 99 تاکنون 
3000 فقره ضمانــت نامه بالغ بر 8 

هزارمیلیارد ریال صادر شده است
مدیر شعب اســتان گفت: از ابتدای 
سال 99 تاکنون 3۰۰۰ فقره ضمانت 

نامه بالغ بــر 8 هزارمیلیــارد ریال 
توسط شعب اســتان برای تسهیل 
مراودات بازرگانــی و پیمانکاری به 

مشتریان خود صادر کرده است.

  ضریــب نفــوذ مشــتریان 
الکترونیکی اســتان به 38 درصد 

کل مشتریان رسیده است
وی اظهار کرد: ضریب نفوذ مشتریان 
الکترونیکی استان به 38 درصد کل 
مشــتریان رســیده و از برنامه های 
بانک توسعه تعاون استان اصفهان، 
گسترش پوشش خدمات بانکداری 
الکترونیک و افزایــش ضریب نفوذ 
مشتریان الکترونیکی است. در حال 
حاضر تعــداد 37 دســتگاه ATM و 
385۰ دســتگاه POS به مشتریان 

خدمات ارائه می دهند.
مدیر شعب اصفهان با اشاره به شعار 
سال که »تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها« نام گذاری شده است به 
نقش و جایگاه تعاون در تحقق این 
هدف اشاره کرد و گفت: بانک توسعه 
تعاون در راســتای حمایت از تولید 
ملی و مقاوم ســازی اقتصاد در برابر 
بحران های گوناگــون و با تعاونی ها 
به عنوان بنگاه های اقتصادی مردم 
نهاد که با سرمایه مردمی برای مردم 
و با مدیریت مردم فعالیت می کنند، 

نهایت همکاری و تعامل را می کند.

  بانک توسعه تعاون نقش مهم و 
موثری در تحقق اهــداف اقتصاد 

خصوصًا بخش تعاون دارد
وی در همین راســتا افــزود: بانک 
توسعه تعاون نقش مهم و موثری در 
تحقق اهداف اقتصاد خصوصاً بخش 

تعاون دارد و به ســبب مزیت های 
مناســب از جمله مــردم نهادترین 
بخش اقتصاد، ســازگاری با عدالت 
اجتماعی، ایجــاد اشــتغال ارزان 
قیمت )پایین بودن حجم ســرمایه 
گذاری مورد نیــاز(، انعطاف پذیری 
بیشتر، تحرک و پویایی، پاسخگویی 
ســریعتر به تحرکات بازار، تنوع و 
گســتردگی فعالیت ها در ســطح 
کشور، بزرگ ترین شبکه توزیع کاال، 
شبکه حمل و نقل و ... می تواند کمک 
شایانی به تحقق اهداف تولید ملی و 

اشتغال داشته باشد.

ضریب نفوذ مشتریان 
الکترونیکی استان 

به 38 درصد کل 
مشتریان رسیده و از 

برنامه های بانک توسعه 
تعاون استان اصفهان، 

گسترش پوشش 
خدمات بانکداری 

الکترونیک و افزایش 
ضریب نفوذ مشتریان 
الکترونیکی است. در 
حال حاضر تعداد 37 

دستگاه ATM و 3850 
دستگاه POS به 

مشتریان خدمات ارائه 
می دهند.
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ادامه از صفحه یک:
...   عدم توانایی مالــی وجلوگیری 
ازتحمیل باراضافــی به هزینه های 
دولــت، حمایت ازتولیــد ازطریق 
ممانعت ازافزایش هزینه های تولید 
وجلوگیری ازتورم بیشتر مهمترین 
دالیل دولتها درمخالفت با افزایش 
دستمزدها متناسب با خواست نیروی 
کارکشوراست. به طور مشخص در 
نگاه دولت ها و مدیران بنگاه ها تورم 
حداقل دســتمزد و یا دســتمزدها 
می تواند به تورم قیمت ها منجر شود و 
از این طریق برنرخ ارز، ثبات اقتصادی 
و رقابت پذیری صادرات محصوالت 
آثاری نا مناسب ایجاد می کند. دلیل 
چنین باوری این اســت که هزینه 
نیروی کار بخش قابــل توجهی از 
هزینه های تولید را شامل می شود. 
در این صورت افزایش دســتمزدها 
باعث فشار بر بنگاه برای انتقال این 
افزایش هزینه به قیمت محصوالت 

خواهد شد.
در چند روز اخیر طرحی برای کمک 
بیشتر به بنگاه های تولیدی اجرایی 
شده اســت. در شــیوه تأمین مالی 
زنجیره ای، به جای شــیوه سنتی، 
دریافت تسهیالت مستقیم توسط 
بنگاه هــای اقتصادی، بــه صورت 
پیوســته و در طــول زنجیره های 
تأمیــن و مبتنی بر جریــان واقعی 
کاال و خدمــات انجــام می گیرد. 
بر این اســاس، ابزارهــای اعتباری 
که در زنجیره تأمیــن به کار گرفته 
می شود، اشتیاق و نیاز به نقدینگی 
را کم می کند. هدف از تأمین مالی 
زنجیره ای، بهبود عملکرد بانک ها و 
افزایش کارایی سیاست های اعتباری 
شبکه بانکی کشور و سیاست گذاری 
به منظور تعادل بخشــی به ترازنامه 
بانک ها و بهبود شاخص های سالمت 
شبکه بانکی و کمک به بهبود تأمین 
زنجیره های تأمین است. در همین 
راســتا، بانک مرکزی ضمن تدوین 
دستورالعمل ارائه خدمات »تأمین 
مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات 
اعتباری«، این طــرح را به صورت 
پایلوت و با همکاری چند بانک آغاز 
کرده که اگر این طرح به درســتی 
اجرا شود نتیجه آن در سال آینده به 
خوبی مشهود خواهد بود و بنگاه های 
اقتصادی با فراق خاطر بیشــتری 
می تواننــد بــه افزایش دســتمزد 

کارگران تن دهند.
اما اگــر این تمهیدات به درســتی 
اجرایی نشود و ادارات دولتی نیز در 
جهت اهداف اقتصادی کشور عمل 
نکنند دولت مجبور می شود از بانک 
مرکزی اســتقراض کند. این قرض 
گرفتن دولت از بانک مرکزی می تواند 
به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم 
باشد. البته این استقراض به هر نحوی 
باشد سبب ایجاد تورم می شود که 
این تورم و افزایش قیمت کاالها به 
۸۰ میلیون نفر که در کشور زندگی 

می کنند، صدمه وارد می کند.
در راســتای این اقدام، سامانه هایی 
پیش بینــی و راه انــدازی و در حال 
توسعه هســتند که یکی از آنها که 
توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی راه 
اندازی شده، سامانه برات الکترونیکی 
اســت. »برات« یکــی از ابزارهای 
مغفول سیســتم بانکی است که با 
دستورالعمل جدید بانک مرکزی، 
زمینه ای فراهم شــده تا ایــن ابزار 
اعتباری دوباره احیا و در چرخه های 

زنجیره تأمین به کار گرفته شود.
برای افزایش حقوق کارگران، دولت 
باید در جهــت حمایــت از تولید 
قدم هایی بردارد تا نه تنها این افزایش 
حقوق ها باعث تورم بیشتر نشود بلکه 

میل به تولید را نیز افزایش دهد.
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اگرچه 
نمی توانیم در 

گذشته صنایع 
قبلی دخالت 
کنیم، اما باید 

در فناوری های 
نوین دنیا ورود 

پیدا کنیم، 
بنابراین نیاز به 
سرمایه گذاری 

در حوزه های 
علمی و 

پژوهشی داریم.

رسول رکنی زاده، با اشاره به وضعیت 
دانشگاه های ایران بعد از انقالب، اظهار 
کرد: از تأسیس نخستین دانشگاه در 
ایران در ســال ۱۳۱۳، این نهاد شبیه 
صنعت، وارداتی بود و دانشگاه نه تنها 
تکامل ســنت های آموزشــی کشور 
نبود، بلکه کپی برداری از دانشگاه های 

اروپایی بود.
وی افزود: از ســوی دیگر از حدود ۶۰ 
ســال پیش که با تکنولوژی های روز 
دنیا مرتبط شدیم، صنایعی همچون 
ذوب آهن، صنایــع دفاعــی، فوالد، 
پلی اکریل و ... نیز از خارج وارد کشور 
شد و دانشگاه ها هیچ ارتباطی با صنعت 
نداشت و تنها نسبت به تربیت نیروی 

ماهر این بخش اقدام می کرد.
به گزارش ایســنا، معــاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه اصفهان گفت: در آن 
زمان تمام صنایع موجود مستقل از نهاد 
علم و دانشگاه ها بود و صنعت وارداتی 
تنها نیاز به پول و دالر نفتی داشــت، 
به همین دلیل امکان تغییر در صنایع 

را نداشتیم.
وی با بیان اینکه وقتی بر ســه بخش 
تکنولوژی مســلط شــویم می توان 
ادعای بومی ســازی داشــته باشیم، 
افزود: متأسفانه دانشگاه ها درگذشته 
در صنعت هیچ نقشی نداشتند و تنها 
در تربیت نیروی انسانی آن ایفای نقش 

می کردند.
رکنی زاده با اشاره به اینکه بعد از انقالب 
متوجه توسعه نیافتگی کشور شدیم و 
به نوعی انقالب اسالمی ما را از وضعیت 
موجود هوشیار کرد، تصریح کرد: بعد از 
انقالب با ورود به نسل دوم دانشگاه ها، 
این نهاد به طورجدی وارد عرصه تازه 
پژوهش شد و به ویژه پس از جنگ، یکی 
از اصلی ترین مکان پژوهش، دانشگاه ها 
شــد. وی با بیان اینکه در ۳۰ ســال 
گذشته دانشــگاه ها و در دوران جدید 
دارای سابقه تحقیقات حرفه ای شدند، 
گفت: اگرچه در گذشته صنایع نقش 
زیادی نداشتیم، اما دانشگاه ها از دهه 
هشتاد شروع به تولید مقاالت علمی 
کردند و کارکرد امروز دانشگاه ها ورود 

به عرصه تعامالت علمی جهانی است.
معــاون پژوهش و فناوری دانشــگاه 
اصفهان تأکید کرد: اگرچه نمی توانیم 
در گذشــته صنایــع قبلــی دخالت 
کنیم، اما بایــد در فناوری های نوین 
دنیا ورود پیدا کنیــم، بنابراین نیاز به 
سرمایه گذاری در حوزه های علمی و 

پژوهشی داریم.
وی با بیان اینکه علــم امروز محصول 
آزمایشگاه هایی اســت که میلیون ها 
دالر در آن هزینه شــده، تصریح کرد: 
ذات علم جدید، فناورانه است و قصد آن 

تغییر در جهان، انسان و طبیعت است، 
از سوی دیگر برخی علم جدید را علم 

سرمایه داری می دانند.
رکنی زاده با اشــاره به اینکه در دوران 
جدید دانشگاه به سمت سرمایه گذاری 
حرفه ای می رود، تأکید کرد: امروز در 
دانشگاه های جدید به دنبال پاسداشت 
فرهنگ هســتیم و باید روح فرهنگ 
در دانشــگاه های جدید دمیده شود، 
بنابراین راه پیش رو، پر پیچ وخم است. 
وی تصریح کرد: در فضای امروز راهی 
نداریم به غیر اینکــه حوزه های علوم 
انســانی را جدی بگیریم، درحالیکه 

امروز این علوم بسیار تضعیف شده اند.
 معــاون پژوهش و فناوری دانشــگاه 
اصفهــان با اشــاره به برنامــه آینده 
دانشگاه ها، اظهار کرد: دانشگاه اصفهان 
به همین منظور شروع به سرمایه گذاری 
در آزمایشــگاه های تخصصی کرد و از 
سوی دیگر دفتر ارتباط با صنعت ایجاد 
شد و این دفتر همانند پلی برای متقاعد 
کردن بخش صنعت عمل می کند تا در 

کنار یکدیگر کار کنیم.
وی افزود: از سال ۹۸ شروع به توسعه 
ناحیه نــوآوری در دانشــگاه اصفهان 
کردیم تا از امروز بــرای آینده صنایع 

بزرگ کار پژوهش انجام دهیم.
رکنی زاده ادامــه داد: اگرچه اصفهان 
دومین شهر دانشــگاهی کشور است، 
اما ارتباطات این دانشگاه ها با یکدیگر 
ضعیف بود، به همین منظور در وهله 
نخســت یک کنسرســیوم با حضور 
سه دانشگاه اصفهان، صنعتی و علوم 
پزشکی در حوزه ســالمت کار خود را 
آغاز کرد که تاکنون ۳۰ پروژه بین سه 

دانشگاه در حال اجرا است.
وی ادامــه داد: همچنیــن از ســال 
گذشته دومین کنسرسیویم با توجه 
به مشکالت شــدید اصفهان همچون 
آلودگی، خشکی زاینده رود، فرونشست 
زمین و ... با حضــور ۱۲ مرکز علمی 
استان ایجاد شــد که این کنسرسیوم 
با ایجاد هشــت کمیته در زمینه های 

مختلف در حال فعالیت است.
معــاون پژوهش و فناوری دانشــگاه 
اصفهان افزود: امــروز بخش بزرگی از 
دالیل خشــکی زاینده رود انسان ساز 
اســت، اما اگــر مدیریــت یکپارچه 

زاینــده رود حاکم شــود، معضل این 
رودخانه حل می شود.

وی با بیان اینکه پژوهش در حوزه ها و 
مشکالت اصفهان ازجمله فرونشست 
زمین، انرژی های تجدیدپذیر و ... در 
سی سال گذشــته انجام شده است، 
تصریح کرد: معضل مــا در به نتیجه 
نرســیدن پژوهش هــا بی توجهی و 
همراهی نکــردن حکمرانی و اقتصاد 

است.
رکنــی زاده تأکید کرد: در دو ســال 
گذشــته به طورجدی در سیاستی به 
دنبال ایجاد شــبکه بین پژوهشگران 
اســتان پیرامون مســائل روز جامعه 
هستیم، همچنین یکی از سیاست هایی 
که به طورجدی اجرا کرده ایم، تصحیح 
آیین نامه ها در راستای جامعه محوری و 
اثربخشی آنها است و سعی کرده ایم در 
آیین نامه ها، مرزها و نیازهای کشور را 

مدنظر قرار دهیم.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به حوزه 
علوم انســانی که اثربخشی باالیی در 
هدایــت جامعــه دارد، تصریح کرد: 
متأســفانه در حوزه علوم انسانی زیاد 
رشــد نکرده ایم در حالیکه در شورای 
ارتقا علوم انسانی سعی داریم در کنار 
علوم پایه، مهندسی و … علوم انسانی 
نه به عنوان حاشــیه، بلکه به صورت 

پیشران حرکت کند.
معــاون پژوهش و فناوری دانشــگاه 
اصفهان گفت: سیاست امروز دانشگاه 
اصفهان ارتقای اثربخشی علوم انسانی 
و برگرداندن امید به جامعه است.  وی 
در پاسخ به سؤال ایسنا درباره فعالیت 
کنسرسیوم دانشگاه اصفهان و انتظارات 
از دستگاه های مختلف در پی برپایی 
نشســت های مختلــف و خالءهای 
موجود، اظهــار کرد: در کشــورهای 
توسعه یافته، نظام حکمرانی هماهنگ 
با نهاد علم اســت، امــا در ایران هنوز 
این گونه نیست و انتظار دانشگاه اعتماد 

دولت و حکمرانی به نهاد علم است.
رکنی زاده گفت: متأسفانه در سال های 
گذشته دانشگاه ها نتوانستند حکمرانان 
دانشگاه دوست، تربیت کنند و به نوعی 
امروز حکمرانان ما، دانشــگاه دوست 
نیستند. وی با ارائه مثالی توضیح داد: 
اگرچه یک سال از فعالیت کنسرسیوم 

محیط زیســت می گذرد، امــا هنوز 
ســازمان محیط زیســت به این باور 
نرســیده که ما به دنبال اقدام عملی 
برای حل مشکالت هستیم، بنابراین در 
برنامه امسال اقدام به نوشتن برنامه های 
عملیاتی کردیم تا نهاد حکمران برای 
حل مشکالت شهر به دانشگاه اطمینان 

بیشتری کند.
معــاون پژوهش و فناوری دانشــگاه 
اصفهــان دربــاره ارتباط نهــاد علم 
با اتاق بازرگانــی و بخش خصوصی، 
گفت: تعامل خوبی با اتــاق بازرگانی 
شکل گرفته، اما مشکل موجود این است 
که صنعت وارداتی کمتر نیاز به دانشگاه 
دارد، اما از اکنــون برخی صنایع برای 
دهه آینده خود ورود پیدا کرده و ارتباط 
با دانشگاه شکل گرفته است. وی یادآور 
شد: در ســال جاری مجموع قرارداد 
دانشــگاه اصفهان با بخش خصوصی 
۲۰ میلیارد تومان بــوده و این کار در 
ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان در حال 

انجام است.
رکنی زاده همچنین گفت: بااین وجود 
خود دانشگاه با بودجه های خود برای 
آینده و مشــکالت صنعــت در حال 

پژوهش و سرمایه گذاری است.
وی با بیان اینکه قرار بود در برنامه هفتم 
توسعه سرمایه گذاری حوزه پژوهش به 
سه درصد تولید ناخالص داخلی برسد 
که این عدد اکنــون چهار دهم درصد 
اســت، افزود: با این وجود، همین عدد 
نیز به موقع و کامــل به حوزه پژوهش 

تخصیص داده نمی شود.
معــاون پژوهش و فناوری دانشــگاه 
اصفهــان گفت: بــا شــرایط موجود 
نمی تــوان بــرای حــوزه پژوهــش 
برنامه ریزی بلندمدت داشــته باشیم، 
چراکــه نمی دانیم چه میــزان از این 
اعتبار و چه زمانی به دست ما می رسد. 
وی با بیــان اینکه بودجه پژوهشــی 
دانشگاه ها حدود ۱۵ درصد بودجه کل 
دانشگاه هاست، تأکید کرد: اگر دولت 
تضمین کند در پنج سال این بودجه 
در زمان مشــخص در حوزه پژوهش 
تخصیــص یابــد، دانشــگاه ها وعده 
می دهند که بعدازاین زمان بخشی از 
هزینه های حوزه پژوهش را خودشان 

برگردانند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان:

در دوران جدید دانشگاه به سمت سرمایه گذاری حرفه ای می رود
معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه سال 
جاری مجموع قرارداد این دانشگاه با بخش خصوصی ۲۰ میلیارد 
تومان بوده است، گفت: متأسفانه در سال های گذشته دانشگاه ها 
نتوانستند حکمرانان دانشگاه دوست، تربیت کنند و به نوعی امروز 

حکمرانان ما، دانشگاه دوست نیستند. 
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در شــــــهر 

چگونه افزایش 
حقوق تورم ایجاد 

نمی کند؟

1۰ خاصیت یک میوه برای سالمتی

با لذت بیشتری موز بخورید
پریسا جمدی:    موزیکی ازسالم ترین وخوشمزه ترین و همچنین 
ارزان ترین میوه هاســت و یک انتخاب خوب برای افرادی ســت که 
می خواهند عادات غذایی سالمی داشته باشند. موز حاوی مواد مغذی 
زیادی است و به کاهش وزن و سالمت قلب کمک می کند. دراین مقاله 

به ۱۰ مورد از خواص موز برای سالمتی پرداخته ایم.
سرشار از مواد مغذی اســت: موز حاوی مقدار زیادی فیبر و چندین 
آنتی اکسیدان اســت. ارزش غذایی یک موز با اندازه معمولی )۱۱۸ 
گرم( به شرح زیر است: کالری: ۱۱۲، چربی: ۰ گرم، پروتئین: ۱ گرم، 
کربوهیدرات: ۲۹ گرم، فیبر: ۳ گرم، ویتامین C: ۱۲% از ارزش روزانه، 
ریبوفالوین: 7% از ارزش روزانه، فوالت: ۶% از ارزش روزانه، نیاسین: 
۵% از ارزش روزانه، مس: ۱۱% از ارزش روزانه، پتاسیم: ۱۰% از ارزش 
روزانه، منیزیم: ۸% از ارزش روزانه. یک موز حاوی حدود ۱۱۲ کالری 
است و تقریباً از آب و کربوهیدرات ها تشکیل شده است. موز پروتئین 

خیلی کمی دارد و چربی ندارند.
ســطح قند خون را تنظیم می کند: موز غنی از فیبر محلول اســت. 
در طول فرآیند هضم، فیبر محلول در مایع حل می شــود و به شکل 
ژل در می آید. موزهای نارس نیز حاوی نشاســته مقاوم هستند، که 
بدن نمی تواند آنها را هضم کند. این دو نوع فیبر، پس از خوردن غذا 
می توانند ســطح قند خون را تعدیل کرده و با کاهش سرعت تخلیه 

معده، اشتها را کاهش می دهند.
موز علیرغم دارا بودن مقدار زیادی کربوهیدرات، باعث افزایش عمده 
قند خون در افراد سالم نمی شود. اما از آنجایی که مصرف موز رسیده 
در افراد مبتال به دیابت نوع ۲ باعث افزایش سطح قند خون می شود، 
تاحد ممکن این افراد باید از خوردن مقدار زیاد این میوه اجتناب کنند.

سیستم گوارش را تقویت می کند: فیبر موجود در موز فواید متعددی 
برای سالمتی دارد، از حمله می تواند سیستم گوارش و هضم را تقویت 

کند. یک موز با اندازه متوسط، دارای حدود ۳ گرم فیبر می باشد.
به کاهش وزن کمک می کند: هیچ مطالعه ای دال بر اثرگذاری موز 
بر کاهش وزن صورت نگرفته اســت. اما این میــوه محبوب دارای 
ویژگی های است که می تواند به کاهش وزن کمک کند. اولین ویژگی 
آن این است که کالری بســیار کمی دارد. یک موز با اندازه متوسط 
تقریباً چیزی حــدود ۱۰۰ کالری دارد، اما در عین حال سرشــار از 
مواد مغذی و سیرکننده اســت. دریافت فیبر بیشتر از سبزیجات و 
میوه هایی همچون موز باعث کاهش وزن می شود. به عالوه موزهای 
نارس سرشار از نشاسته مقاوم هستند که به کاهش اشتها و احساس 

سیری کمک می کند.
باعث حفظ سالمت قلب می شود: پتاسیم برای سالمت قلب و مدیریت 
فشــار خون فواید زیادی دارد. با وجود خواص بی نظیر و فراوان آن، 
خیلی از افــراد در رژیم غذایی خود به مقدار الزم پتاســیم دریافت 

نمی کنند.
موز سرشار از پتاسیم است. یک موز متوسط )۱۲۶ گرم( حدود %۱۰ 

از نیاز روزانه به پتاسیم را تأمین می کند.
یک رژیم غذایی سرشار از پتاسیم می تواند به کاهش فشار خون کمک 
کند. به عالوه، طبق مطالعات انجام شده، افرادی که در رژیم غذایی 
خود پتاسیم کافی دریافت می کنند، ۲7% کمتر در معرض خطر ابتال 

به بیماری های قلبی هستند.
سرشار از آنتی اکســیدان است: موز نیز مانند ســایر انواع میوه ها و 

سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان است.
موز حاوی انواع مختلف آنتی اکسیدان های قوی، از جمله فالونوئید 
و آمینه می باشــد. این آنتی اکســیدان ها به کاهــش خطر ابتال به 

بیماری های قلبی و بیماری های دژنراتیو کمک می کنند.
احساس سیری ایجاد می کند: فیبر محلول موجود در موز با کاهش 
روند هضم، باعث ایجاد حس ســیری در فرد می شود. به عالوه موز 
نسبت به سایز خود، کالری بسیار کمی دارد. موز به دلیل دارا بودن 
کالری کم و فیبر باال، نســبت به بقیه میان وعده ها، احساس سیری 
بیشتری در فرد ایجاد می کند. پروتئین نیز باعث ایجاد حس سیری 
می شود، اما پروتئین موجود در موز بسیار کم است. به همین خاطر 
برای اینکه یک میان وعده سالم و عالی و سیر کننده داشته باشید موز 
را با موادغذایی حاوی پروتئین مانند ماست یونانی مخطول کنید، و یا 

با موز یک شیک پروتئین درست کنید.
به تقویت سالمت کلیه ها کمک می کند: پتاسیم برای عملکرد سالم 
کلیه و کنترل فشار خون ضروری است. از آنجایی که موز یک منبع 
سرشار از پتاسیم اســت، مصرف موز به بهبود عملکرد کلیه کمک 
می کند. تاثیرات مثبتی بر تمرینات ورزشی دارد: موز اغلب به دلیل 
داشتن مواد معدنی و کربوهیدرات هایی که به راحتی هضم می شوند، 

به عنوان میان وعده ای مناسب برای ورزشکاران شناخته می شود.
به راحتی می توان موز را به رژیم غذایی اضافه کرد: موز را می توان به 
راحتی به ماست، غالت و اســموتی ها اضافه کرد. حتی می توان موز 
را به عنوان شیرین کننده در موادغذایی استفاده کرد. موز یک میوه 
محبوب است که فواید زیادی برای سالمتی دارد. از جمله اینکه به 
دلیل دارا بودن فیبر و آنتی اکسیدان به سالمت دستگاه گوارش و قلب 
کمک می کند. همچنین به دلیل داشــتن کالری بسیار کم و مغذی 

بودن می تواند به کاهش وزن کمک کند.
هم موز رسیده زرد، و هم موز نارس و سبز، هردو برای سالمتی مفید 

هستند.
Source: https://www.healthline.com/

proven-benefits-of-bananas-11/nutrition

 مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان 
خبر داد:

6 پروژه آماده 
افتتاح در منطقه 9 

شهر اصفهان

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان از آمادگی ۶ 
پروژه برای افتتاح در سطح منطقه خبر داد. سید 
سلمان قاضی عسگر با اعالم این خبر گفت: یکی 
از پروژه های آماده افتتاح در منطقه ۹ پاتوق های 
شهری برای استراحت کوتاه شهروندان در سطح 
منطقه است که در مســاحت ۵۹۰ مترمربع و با 
بودجه ای بالــغ بر ۱۳ میلیارد ریال آماده ســازی 

شده است.
او احداث سرپناه ایســتگاه های اتوبوس شهری را 
پروژه دیگری در این منطقه دانســت و افزود: این 
پروژه نیز در قالب 4۵ سرپناه با بودجه ای بالغ بر ۱۱ 
میلیارد ریال احداث شده و آماده بهره برداری است.

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
اصالح هندسی و تعریض خیابان مظاهری پروژه 
آماده افتتاح دیگر در این منطقه اســت، خبر داد: 
این خیابان ۳۰۰ متر طول دارد و با اعتباری بالغ بر 

7 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعریض شده است.
به گفته وی، خیابان مظاهری در منطقه ۹ شهرداری 
اصفهان واقع است و به معابر مهمی مانند آتشگاه، 
میرزاطاهر و همچنین سجاد متصل شده است. او 
درباره پروژه بازسازی سالن توپی و رزمی ورزشگاه 
نصرآباد هم گفت: این ورزشگاه که در محله نصرآباد 
واقع شده و ۲ هزار مترمربع مساحت دارد با اعتباری 
بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال بازسازی شده است. به گفته 

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان، سالن آمفی تاتر 
یادگاران مجتمع امام خمینی )ره( پروژه دیگری 
اســت که با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیــارد ریال در 

خیابان نبوی منش احداث شده است.
قاضی عســگر تصریح کرد: پروژه ورزشگاه روباز 
خیابان بهشت از دیگر پروژه های شاخص در منطقه 
۹ اســت که با ۱7۰ میلیارد ریال اعتبار در ۸۸۰ 
مترمربع زیربنــا واقع در خیابان بهشــت احداث 

شده است.
 این پروژه همراه با پروژه سالن آمفی تاتر یادگاران 
مجتمع امام خمینی )ره( دو پروژه شاخص فرهنگی 

ورزشی به شمار می روند که آماده افتتاح هستند.

دانستنی ها

معاون فرهنگی شهردار اصفهان : 

1۵ ظرفیت جدید به مجموعه های ورزشی 
شهر اضافه می شود

سخنگوی اداره کل بهزیستی اصفهان خبر داد : 

بهره برداری  از یکهزارو ۶۰۰ طرح خدماتی 
بهزیستی در اصفهان  

معاون فرهنگی شــهردار اصفهــان از اضافه شــدن ۱۵ ظرفیت جدید ورزشــی به 
مجموعه های ورزشی شهر تا ماه های آینده خبر داد.مجتبی شاه مرادی با اشاره به سرانه 
پایین ورزش در کالنشهر اصفهان اظهار کرد: ســاخت و ساز در حوزه ورزشی و ایجاد 
سخت افزار نیاز مبرم شهر است که با درایت چند دستگاه به ویژه شهرداری اصفهان به 

صورت جدی دنبال می شود. 
وی با بیان اینکه سرانه ورزشی شهر باید پاســخگوی مطالبات و نیازهای مردم باشد، 
افزود: بدیهی است هرچقدر ظرفیت جدید ایجاد کنیم در راستای کاهش آسیب های 

اجتماعی، افزایش نشاط و شادابی و سالمت مردم گام برخواهیم داشت.
ادامه داد: بی تردید افزایش سرانه ورزشی و تفریحی نقش پررنگی در زندگی اجتماعی 
مردم دارد بنابراین تالش های صورت گرفته در مجموعه مدیریت شــهری در همین 

راستا است.
وی تصریح کرد: با تالش های انجام شده، در ماه های آینده ۱۵ ظرفیت جدید ورزشی به 
مجموعه ظرفیت های ورزشی شهر اضافه می شود.شاه مرادی بیان کرد: بهره برداری از 
این ظرفیت های جدید ورزشی کمک می کند تا بیش از پیش خدمت گذار مردم باشیم، 
هرچند برای موفقیت در این عرصه نیازمند تالش جدی مجموعه مدیریت شــهری و 

مناطق پانزده گانه و همچنین مشارکت بخش خصوصی هستیم.  

 سخنگوی اداره کل بهزیستی اصفهان از افتتاح یکهزار و ۶۱۹ طرح در حوزه اشتغال، 
مسکن و مشاوره با ارتباط ویدئو کنفرانس با رییس سازمان بهزیستی کشور در ششمین 

روز از دهه فجر در این استان خبر داد.
محمدرضا عسکریان زاده افزود: این طرح ها شــامل یکهزار و 4۵۰ طرح اشتغال زایی، 
۱۶۳ واحد مســکن مددجویی،۶ مرکز مشاوره خانواده و یک دســتگاه موبایل سنتر 

بهزیستی است.
وی اظهار داشت: برای بهره برداری از این طرح ها در مجموع بالغ بر ۲۰۱ میلیارد و ۵۹4 

میلیون تومان هزینه شده است.
مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیســتی اصفهان افزود: طبــق هماهنگی های صورت 
گرفته، ارائه خـــدمات مشاوره ژنتیک، غربالگری بینایی و شـنوایی، مشاوره و غربال 
اضـطراب کودکان پیش از دبستان در ایام اهلل دهه فجردر تمامی شهرستان ها به صورت 
رایگان و ارائه خدمات مشاوره ای به نیازمندان با در نظر گرفتن یاری برگ انجام می شود. 
وی یادآور شد: توزیع ۵۰ سری جهیزیه و ۶۰۰ ســبد کاال بین جامعه هدف، برگزاری 
جشن ازدواج ۵۰ زوج ناشنوا، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای زنان سرپرست خانوار 
و زنان معلوالن در شهر اصفهان و شهرســتان ها، برگزاری مسابقات ویژه جامعه هدف 

وکارکنان بهزیستی از دیگر برنامه های ایام دهه فجراین نهاد است.



 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خور و بیابانک:

 از طرح مرمت و بازسازی قنات روستای بیاضه بهره برداری شد
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( سمیرم خبر داد:

واگذاری ۶۰ دستگاه وانت و تاکسی به 
مددجویان کمیته امداد

رئیـس اداره راه و شهرسـازی کاشـان گفـت: بـا پیگیـری 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و موافقت وزارت 
متبـوع، ۲۳.۶ هکتـار از زمین های ملی این شهرسـتان برای 

سـاخت خانه مسـافر اختصاص یافت.
مجتبـی آراسـته در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: این 
بخـش از اراضـی بـا هـدف ایجـاد فضـای سـبز، پـارک و 
فضاهـای مـورد نیاز گردشـگران در بلـوار امام رضـا )ع( و 
در منطقـه موسـوم بـه الهیـه قـرار دارد کـه بـه زودی انتقال 

سـند و قـرارداد واگـذاری آن تنظیـم می شـود.
وی افـزود: ایـن واگـذاری در راسـتای حمایـت از حقـوق 
شـهروندان و ارائـه خدمـت به گردشـگران در نظـر گرفته 
شـده و مصوبه آن از وزارت راه و شهرسـازی صادر شـده 

اسـت تـا واگـذاری و عملیات عمرانـی آن آغاز شـود.
کـرد:  تصریـح  کاشـان،  شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس 
گردشـگری به عنـوان یکـی از مهم تریـن راه هـای توسـعه 
و رشـد اقتصـادی در جهـان بـه شـمار مـی رود و منطقـه 
فرهنگـی کاشـان، بایـد بـا هماهنگـی و به کارگیـری همه 
را  خـود  آن، صنعـت گردشـگری  موجـود  قابلیت هـای 

متحـول سـازد.
آراسـته تأکیـد کـرد: آنچه که کشـورهای توسـعه یافته را 
بـه ایـن جایـگاه رسـانده، ثـروت و دانش آنان نسـبت به ما 
نیسـت، بلکـه توجـه بـه نیازهای گردشـگر اسـت کـه باید 
عنـوان کنـد کـه چـه می خواهـد و تا بـه این مرحله نرسـیم 
نمی توانیـم مدعی موفقیت در صنعت گردشـگری باشـیم.

نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعه کاشـان گفت: الزم اسـت 
هیئت هـای مذهبـی در زمینه مشـارکت های اجتماعی ورود 

جدی پیـدا کنند.
 بـه گـزارش خبرنـگار مهـر آیت اهلل عباسـعلی سـلیمانی در 
مراسـم افتتاحیـه جشـنواره »هنـر هیأت« در کاشـان با اشـاره 
بـه فرارسـیدن دهـه فجـر و تبریـک ایـام اظهـار داشـت: ۲۲ 
بهمـن و پیـروزی انقـاب اسـامی بـرکات زیـادی بـرای 
مـردم داشـته اسـت کـه ایـن دسـتاوردها بایـد بـرای مـردم 

شـود. تبیین 
وی بـا بیـان اینکـه برخـی از فعالیت هـا و اقدامـات یک فرد 
یـا گـروه وظیفـه ای و از روی ناچـاری اسـت، ابراز داشـت: 
برخـی دیگـر از فعالیت هـا عقیـده ای و دلـی اسـت و مسـلم 

اسـت کـه اینگونـه فعالیت هـا تأثیر بیشـتری بین مـردم دارد.
نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه کاشـان با اشـاره بـه اینکه 
باورهـای  و  عقیـده  پایـه  بـر  مذهبـی  هیئت هـای  فعالیـت 
اسـت  اسـت، تصریـح کـرد: الزم  مذهبـی شـکل گرفتـه 
هیئت هـای مذهبـی در زمینـه مشـارکت های اجتماعـی هـم 

ورود جـدی پیـدا کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه عـده ای در کشـور از ابتـدای انقـاب 
تاکنـون هرچـه ظرفیت داشـتند در طبق اخاص گذاشـتند، 
گفـت: بـا این وجـود این افـراد هنـوز از مـردم عذرخواهی 
می کننـد کـه چرا به بیـش از این توانسـتند در زمینه خدمت 

بـه مـردم تـاش کنند.
آیت اهلل سـلیمانی با اشـاره به اینکه در کشـور عده ای خون 

می دهنـد و در عیـن حال همیشـه خود را شـرمنده می دانند، 
افـزود: عـده ای دیگر هم در کشـور همیشـه خـون می مکند 

و خـود را طلبـکار می دانند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه منطـق قـرآن در مقاومـت اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: مـا مـردم در حـال حاضـر فقـط از یـک 
دهـم ظرفیـت خود اسـتفاده می کنیـم و از بقیـه ظرفیت های 

خـود اسـتفاده نمی کنیـم و متأسـفانه بـه گـور می بریـم.
نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعه کاشـان هیئت هـای مذهبی 
را یـک ظرفیـت بالقـوه اجتماعـی و فرهنگـی در کشـور 
دانسـت و تاکیـد کـرد: ایـن ظرفیـت بایـد بـرای مـردم و 
رفـع  جهـت  در  تـا  شـود  شناسـایی  مسـئولین  و  مدیـران 
مشـکات شـهروندان و هموطنان مورد اسـتفاده قرار گیرد.

رییـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( سـمیرم از واگـذاری ۶۰ دسـتگاه 
تاکسـی و وانـت بـه مددجویان ایـن نهاد حمایتی خبـر داد. اردشـیر فرخ وند 
در حاشـیه واگـذاری ایـن تعـداد خـودرو بـه مددجویـان، اظهـار داشـت: 
۴۰ دسـتگاه خـودرو وانـت نیسـان و ۲۰ دسـتگاه تاکسـی بـا ارائه تسـهیات 

قرض الحسـنه بـه متقاضیـان خـودروکار ایـن شهرسـتان واگـذار کردیـم.
بـه گفتـه وی، در اجـرای ایـن طـرح مددجویـان مسـتعد و دارای گواهینامه 
بـرای تحویـل خـودرو از اولویت هـای ویـژه ای برخـوردار بـوده و توسـط 

گـروه کارشناسـی کمیتـه امـداد مـورد ارزیابـی قـرار گرفتند.
رییـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( سـمیرم بـا بیان اینکـه ایجاد اشـتغال 
پایـدار بـرای مددجویـان تحـت پوشـش، از مهمتریـن اهـداف اجـرای ایـن 
طـرح اسـت، ادامـه داد: ایـن خودروها با مسـاعدت سـه جانبه کمیتـه امداد، 
بانـک ملـی و صنـدوق کارآفرینی امیـد در اختیـار مددجویان قـرار گرفت.

فرخ ونـد افـزود: بـر اسـاس تفاهـم نامـه بـه امضـا رسـیده اقسـاط تسـهیات 
ارائـه شـده بـه متقاضیـان خـودرو باید طی هفـت سـال از سـوی مددجویان 

خـودروکار بازپرداخـت شـود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

آلوده کردن هوا در اصفهان کم هزینه است
ــدم  ــی وع ــودن آلودگ ــه ب ــم هزین ــت: ک ــس گف ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــع  ــه صنای ــت ک ــی اس ــن دالیل ــده عمده تری ــع آالین ــرای صنای ــده ب ــکیل پرون تش
ــه عــدم  ــا اشــاره ب ــی ب ــد. مهــدی طغیان ــوا ندارن ــار آالیندگــی ه ــرای مه ــی ب تمایل
ــال  ــت: اتص ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــای اس ــع آالینده ه ــع در رف ــکاری صنای هم
بیــن صنایــع آالینــده و شــرکت های دانش بنیــان و یــا ســایر شــرکت هایی کــه 
ــرای  ــوه اج ــه نح ــتگی ب ــد بس ــد می کنن ــوا تولی ــی ه ــای آلودگ ــزات و فیلتره تجهی

ــون دارد. قان
وی خاطــر نشــان کــرد: اگــر قانــون بــه نحــوی بازدارنــده باشــد و هزینــه زیــادی را 
بــرای آلودگــی هــوا بــر صنایــع تحمیــل کنــد، در ایــن صــورت صنایــع بــه ســمت 
ــا متأســفانه  ــد ام ــدا می کنن ــزات ســوق پی ــا و اســتفاده از تجهی کاهــش آالیندگی ه

در اجــرای قانــون مشــکات جــدی داریــم.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: پرونده هــای 
ــی  ــتگاه های قضائ ــود و در دس ــکیل می ش ــف تش ــای متخل ــرای واحده ــی ب اندک
بــرای مدت هــای طوالنــی متوقــف می مانــد و در نهایــت هــم حکــم اجرایــی بــرای 

آنهــا جریمــه اندکــی اســت.
پرونــده ای  از واحدهــای آالینــده حتــی  بســیاری  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه دادرســی در دســتگاه  ــده، اطال ــح کــرد: عــدم ایجــاد پرون تشــکیل نشــده، تصری
قضائــی بــرای واحدهایــی کــه پرونــده دارنــد و جریمه هــای انــدک از جملــه 
ــدارد  ــوا را ن ــی ه ــار آالیندگ ــکاری الزم را در مه ــع هم ــه صنای ــت ک ــی اس دالیل
ــده ــان ش ــون توم ــت میلی ــع هف ــی از صنای ــه یک ــنیدم جریم ــه ش ــرای نمون ــه ب  ک

بود.
طغیانــی نتیجــه ضعــف در اجــرای قانــون را مســبب عــدم انگیــزه صنایــع آالینــده در 

کاهــش آلودگــی دانســت و افــزود: آلودگــی کــم هزینــه اســت و بــرای درمــان ایــن 
ــه ســنگینی  ــد آلودگــی هــوا هزین ــع بای ــزات توســط صنای موضــوع و نصــب تجهی

داشــته باشــد.
ــر کــم کاری  ــن ام ــز در ای ــان نی ــط زیســت اصفه ــان اینکــه ســازمان محی ــا بی وی ب
کــرده اســت، گفــت: بخشــی از مشــکات ایــن حــوزه بــه ســازمان محیــط زیســت 
اصفهــان بــر می گــردد کــه صنایــع متخلــف را معرفــی نمی کنــد، بــرای آنهــا 

پرونــده تشــکیل نمی دهــد و مســتندات جمــع آوری نمی کنــد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس گفــت: بــرای بــاال بــردن هزینــه هیئــت دولــت 
ــدارد و  ــس ن ــه مجل ــه مصوب ــاز ب ــد و نی ــل کن ــون عم ــوب قان ــد در چهارچ می توان
قانــون هــوای پــاک آنچــه کــه نیــاز بــوده را لحــاظ کــرده اســت، بنابرایــن در کنــار 

سه شنبه 19 بهمن 1۴۰۰ | شمــــاره 991آن بایــد پرونــده قضائــی تشــکیل شــود و قــوه قضائیــه رســیدگی کنــد.
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انقـاب  فجـر  دهـه  گرامیداشـت  مناسـبت  بـه 
اسـامی طرح مرمت و بازسـازی قنات روسـتای 
بیاضـه خـور و بیابانـک که در سـیل اردیبهشـت 
حضـور  بـا  بـود  شـده  خسـارت  دچـار  امسـال 

مسـووالن بـه بهـره بـرداری رسـید.
و  خـور  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
بیابانـک گفـت: در سـیل اردیبهشـت امسـال، ۲ 
هـزار و ۸۰۰ متـر از ایـن قنـات مسـدود گردید و 
بـرای بازسـازی این مسـیر ۲ میلیـارد تومان هزینه 

است. شـده 
ابوالقاسـم جعفـری افزود: سـیلی که اردیبهشـت 
 ۵۰ از  بیـش  داد  ایـن شهرسـتان رخ  در  امسـال 
کشـاورزی  زیرسـاخت های  بـه  ریـال  میلیـارد 
ایـن  عمـده  بخـش  کـه  کـرد  وارد  خسـارت 

اسـت. بـوده  قنات هـا  بـه  مربـوط  خسـارت ها 
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن سـیل بـه قنات هـای 
بیاضـه، علـی آبـاد، هفتومـان، دهزیـر و هاشـم 

چاهملـک  و  آبـادان  چـاه  حلقـه  دو  و  آبـاد 
زد. خسـارت 

از  یکـی  بیاضـه  قنـات  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  خـور  شهرسـتان  قنات هـای  قدیمی تریـن 
بـه طـول ۶  ایـن قنـات  افـزود:  بیابانـک اسـت، 
کیلومتـر، بـا آبدهـِی ۱۶ لیتـر در ثانیـه، بیـش از 
۸۰ هکتـار از زمین هـای کشـاورزی ایـن روسـتا 

می کنـد. آبیـاری  را 
مدیـر جهاد کشـاورزی خور و بیابانـک با تاکید 
بـر اهمیـت قنات هـا در بخش کشـاورزی، اظهار 
ایـن  قنات هـا در  بیشـتر  میـزان آبدهـی  داشـت: 
شهرسـتان بدلیل خشکسـالی های چندسـال اخیر 

کاهش چشـمگیری داشـته اسـت.
مرمـت  و  بهسـازی  الیروبـی،  گفـت:  وی 
کمـک  آنهـا  آبدهـی  بـه  قنات هـا  خرابی هـای 
می کنـد و بخشـی نیـز از طریـق لولـه گـذاری به 

می گـردد. بـاز  تأمیـن  چرخـه 

رئیس اداره راه و شهرسازی کاشان:

۲۳ هکتار زمین ملی برای ایجاد خانه مسافر اختصاص یافت
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان مطرح کرد؛

لزوم ورود جدی هیئت های مذهبی به مشارکت های اجتماعی

 آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل به 
استناد قانون برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت به صورت مناقصه عمومى دو مرحله اى از بین تولید کنندگان و فروشندگان واجد 

شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند خریدارى نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

خرید کنتور تکفاز با متعلقات مربوطه شامل ماژول، آنتن، قاب مکمل

شماره 
مناقصه 

مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین 
مهلت 

دریافت 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد 

ارزیابى 
کیفى

مبلغ تضمین 
(ریال)

4001103820000012110000601400/11/191400/11/251400/12/7
1400/12/8

8:00 صبح
2/150/000/000

https://www.setadiran. پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت
ir/setad/cms دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/12/7 در سامانه فوق بارگذارى 
نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف – ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان چهارباغ عباسى، خیابان 
عباس آباد، ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف دبیرخانه تحویل 

نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 https://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس
https://iets.mporg.ir سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس

https://eepdc.ir سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
شماره تلفن واحد مناقصات 34121482-031 آقاى کریمى، شماره تلفن کارشناس معاونت مشترکین 

34121269-031 آقاى قدرتى پور 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تمــاس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 

85193768-021 تماس حاصل فرمایید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

*شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده از آخرین اصالحات احتمالى اسناد 

مطلع گردند در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

*پیشنهاد دهنده مى بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد.
*به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

*سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

فهیمه فخارى قمبوانى - دهیارى روستاى قمبوان

نوبت دومآگهى مناقصه عمومى 

دهیارى قمبوان از  توابع بخش مرکزى شهرستان دهاقان در نظر دارد  اجراى عملیات پیاده روسازى  با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

- پیاده روسازى خیابان هاى امام خمینى، امام حسین و بلوار ورودى روستا طبق نقشه هاى فنى و اجرایى موجود در اسناد مناقصه 
- برآورد پایه پروژه براساس فهرست بهاى ابنیه سال 1400: مبلغ 6,124,186,306 ریال (شش میلیارد و یکصد و بیست و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و شش 

میلیون و سیصد و شش ریال)
شرایط مناقصه:  - مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست اقدام به اخذ ضمانت نامه بانکى به میزان حداقل 5 درصد قیمت 
پیشنهادى نمایند و یا از طریق واریز مبلغ مذکور به حساب  دهیارى قمبوان نزد بانک ملى به حساب شماره 0105628491004 اقدام به تهیه فیش واریز سپرده 

شرکت در مناقصه نمایند. 
- زمان ومکان اخذ اســناد مناقصه: شــرکت کنندگان مى توانند همه روزه در وقت ادارى جهت دریافت اســناد مناقصه به واحد امور مالى دهیارى هاى 
بخش مرکزى، شهرســتان دهاقان واقع در طبقه اول، ســاختمان فرماندارى مراجعه نمایند و در صورت نیاز به کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن

 53336883 - 53336777-031 تماس حاصل نمایند.
- مهلت تحویل پیشنهادات: شرکت کنندگان مى بایست از روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 پیشنهادات خود 
را در پاکت هاى در بسته و مهمور (با مبلغ مشخص و بدون ابهام) به دبیرخانه بخشدارى واقع در طبقه اول ساختمان فرماندارى تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمنا 
کلیه پیشنهادات دریافت شده راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/11/28 با حضور اعضاى کمیسیون معامالت دهیارى و شرکت کنندگان (در صورت 

تمایل) باز و قرائت مى شوند. 
توضیحات: - دهیارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. - سایر شرایط و ضوابط مربوط به مناقصه در برگ اسناد قید گردیده است.

شناسه: 1271055

 آگهى مزایده نوبت دوم

سید رسول داودى - شهردار زیار

با عنایت به مصوبه شماره 28 مورخ 1400/9/20 شوراى محترم اسالمى شهر بدینوسیله به اطالع مى رساند شهردارى زیار 
در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 1 پالك با کاربرى تجارى جمعا به مساحت حدود 30 مترمربع با شرایط مندرج در آگهى 
مزایده شماره 1400/4789 مورخ 1400/11/9 واگذار نماید. لذا از متقاضیانى که قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت بعمل مى آید جهت 
شرکت در مزایده حداکثر تا مورخ 1400/11/23 به دبیرخانه شهردارى مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهى و اطالعات مزایده اقدام نمایند.
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Tehran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines and 
Agriculture (TCCIMA) held a 
virtual Iran-India trade con-
ference titled “Development 
of Iran-India trade relations: 
trade and investment oppor-
tunities” on Saturday, TCCI-
MA portal announced.
The conference which fo-
cused on exploring ways 
of developing economic 
relations between the two 
countries and solving the ex-
isting problems in the way of 
mutual trade was organized 
in collaboration with India’s 
PHD Chamber of Commerce 
and Industry.
As reported, the virtual con-
ference was attended by sen-
ior officials from both sides 

including representatives of 
the Indian ambassador to 
Tehran and Iranian Ambas-
sador to India, as well as the 
heads of TCCIMA and PHD 
Chamber of Commerce.
During the webinar, existing 
challenges and problems 
in the way of trade between 
the two countries were ad-
dressed, and private-sector 
representatives raised their 
issues and concerns to be 
followed up through the two 
sides’ chambers of com-
merce.
Speaking at the meeting, TC-
CIMA Head Masoud Khansari 
said holding such events is 
an indication of the interest 
and willingness of the two 
countries’ private sectors to 

develop bilateral trade and 
economic relations.
He further noted that unfor-
tunately some of the chal-
lenges and problems in trade 
relations between the two 
countries have been intensi-
fied in recent years.
Khansari stressed that trade 
relations between Iran and 
India currently require the 
efforts of both sides to be 
developed.
The two sides need to reach 
solutions and strategies to fa-
cilitate trade between the two 
countries, he said, adding: 
“The most important prob-
lem in the development of 
bilateral trade is the transfer 
of money and the problems 
caused by the lack of bank-

ing relations; So far, several 
rounds of negotiations have 
been held to establish bank 
branches, as well as activat-
ing the rial-rupee payment 
mechanism, which unfortu-
nately have not been realized 
yet.”
The official stressed that 
the current situation shows 
that such negotiations need 
to be resumed and the TC-
CIMA is ready to provide all 
the technical assistance and 
expertise needed to the ne-
gotiating teams to establish 
a trade mechanism with the 
local currencies of the two 
countries.
“Also, Iran and India need to 
set up a credit line to support 
their priority export sectors 
in order to reduce the com-

plexities of the trade bureau-
cracy,” Khansari added.
Further in the conference, 
the president of the PHD 
Chamber of Commerce and 
Industry of India referred 
to the 116-year history of 
this chamber, saying that 
150,000 enterprises con-
sisting of big, medium, and 
small industries are mem-
bers of this Indian private 
sector institution.
Pradeep Multani further men-
tioned the two countries deep 
historical relations and said: 
“India-Iran relations have 
been pursued with meaning-
ful interactions for thousands 
of years. Until 1947, the two 
countries shared a common 
border and several common 
features in their language, 
culture, and traditions.”
The trade between Iran and 
India has been following an 
upward trend over the past 
two years, despite the U.S. 
sanctions.
According to TCCIMA data, 
the trade between the two 
countries increased over 
74 percent in the first nine 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21-De-
cember 21, 2021) as com-
pared to the same period in 
the previous year.
India stood at sixth place 
among the Islamic Republic’s 
top export destinations in the 
mentioned period, while in 
terms of imports the country 
occupied the seventh place 
among Iran’s top sources of 
imports.

TCCIMA hosts online conference on Iran-India trade

Raisi orders 48 ma-
jor industrial pro-
jects worth $17b to 
begin
President Ebrahim Raisi on Sun-
day ordered the beginning of 48 
major industrial projects with a 
total investment of $17 billion 
across the country, through vid-
eoconferencing, IRNA reported.
As reported, the mentioned pro-
jects are going to be implement-
ed in 27 cities of 13 different 
provinces.
A consortium comprised of 
Golgohar Mining and Industri-
al Company, Mobarakeh Steel 
Company, National Iranian 
Copper Industries Company 
(NICIC), Chadormalu Mining 
and Industrial Company, Mines 
and Metals Development Invest-
ment Company (MMDIC), and 
Parsian Oil and Gas Develop-
ment Company (POGDC) known 
as “Iran’s Progress Promoters 
Group” is going to provide the 
funding for the mentioned pro-
jects.
When fully operational, the said 
projects are expected to pro-
duce 54 million tons of minerals, 
metals and petroleum products, 
bringing the country $20 billion 
of annual revenue while creating 
21,000 direct jobs and 64,000 
indirect jobs.
The memorandums of under-
standing related to the men-
tioned projects were also signed 
by the managing directors of 
the companies, that will make 
investment and implement the 
projects, in the presence of the 
president.
The ceremony to launch the ma-
jor industrial projects, attended 
by Industry, Mining and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin, 
Finance and Economic Affairs 
Minister Ehsan Khandouzi, and 
Oil Minister Javad Oji, was held 
in the sixth day of the Ten-Day 
Dawn (February 1-11), which 
marks the anniversary of the 
victory of Islamic Revolution of 
Iran.
Every year, during the Ten-Day 
Dawn celebrations, numerous 
infrastructure projects are inau-
gurated or commenced to mark 
the development of the country 
after the revolution.

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

Iran-China trade 
reaches $14.8b in 
2021
The value of Iran-China non-oil 
trade stood at $14.8 billion in 
2021, according to the data re-
leased by China’s customs ad-
ministration.
The value of trade between the 
two countries during Janu-
ary-December 2021 declined by 
less than one percent in compar-
ison to 2020 in which the figure 
was reported to be $14.9 billion, 
Tasnim news agency reported.
Based on the mentioned data, 
China’s imports from Iran in 
2021 grew by more than one 
percent compared to the pre-
vious year and reached $6.5 
billion. China had imported $6.4 
billion worth of goods from 
Iran in 2020. However, China’s 
exports to Iran in January-De-
cember 2021 fell by about two 
percent to $8.3 billion from $8.5 
billion in the previous year.
Iran mainly exports foodstuff 
and agricultural products to 
China while importing machin-
ery and industrial raw materials, 
medical equipment, fabrics, and 
auto parts.
Iran and China officially signed 
the document for 25-year 
comprehensive cooperation in 
March 2021.
The document was signed be-
tween Iran’s former Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif 
and Chinese Foreign Minister 
Wang Yi at the Iranian Foreign 
Ministry.

Ahvaz Oil Show 
hosting 210 exhib-
itors
Ahvaz Specialized Oil Industry 
Exhibition (Ahvaz Oil Show) 
kicked off on Sunday at Ahvaz 
International Permanent Fair 
Campus, Shana reported.
The four-day exhibition is host-
ing 210 domestic companies in 
Ahvaz, the capital city of Iran’s 
southwestern Khuzestan prov-
ince.
This industrial event is organ-
ized with the policy and support 
of the National Iranian Oil Com-
pany (NIOC), National Iranian 
South Oil Company (NISOC), 
Arvandan Oil and Gas Com-
pany (AOGC), and Petroleum 
Engineering and Development 
Company (PEDEC) and wel-
comes 210 domestic compa-
nies and manufacturers, includ-
ing manufacturers of parts and 
equipment for the oil industry, 
contractors of oil megaprojects, 
knowledge-based companies 
operating in science and tech-
nology parks and university 
growth centers.
As reported, some specialized 
sessions and seminars are 
planned to be held on the side-
lines of the exhibition, among 
them it could be referred to 
the meeting on introduction 
of investment opportunities in 
the large environmental pro-
ject of collecting flare gases in 
the south oil fields and West 
Karoun oil fields.
On the sidelines of the exhibi-
tion, some drilling equipment, 
some spare parts, and some 
instrumentation engineering 
items will be also unveiled.

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

Operation to con-
struct over 209,000 
units of National 
Housing Move-
ment commenced
The operations for the construc-
tion of 209,212 residential units 
of National Housing Movement 
began on Sunday.
The ceremony to begin the 
mentioned operations and also 
to launch some development 
projects in the housing sector 
was attended by Transport and 
Urban Development Minister 
Rostam Qasemi.
Following the government’s 
public call for the registration of 
people needing affordable hous-
ing units under the framework 
of a new program called the 
National Housing Movement, 
so far 2.387 million people have 
registered in this program.
The registration for the first 
phase of the program ends on 
January 5, and the final num-
ber of applicants is expected 
to exceed the above-mentioned 
figure.
After the National Housing Ac-
tion Plan, the National Housing 
Movement is the government’s 
second major program for pro-
viding affordable housing units 
to low-income classes.
As reported, the construction 
of 750,000 such housing units 
is underway across the country 
under the framework of the Na-
tional Housing Movement.
Since the beginning of the Na-
tional Housing Action Plan in 
2018 so far over 1,461,528 
people have registered in the 
program and considering the 
applicants in the new program, 
a total of 3,812,655 people have 
registered in the government’s 
housing plans.
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Head of Iran Trade Center in 
the United Arab Emirates (UAE) 
Mohammad-Reza Talaei has 
said over 100 Iranian and for-
eign companies are expected 
to attend an Iran-UAE trade 
conference which is set to be 
held at the mentioned center in 
UAE.
As reported by the portal of Iran 
Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture (IC-
CIMA), the conference is sched-
uled to be held on Tuesday and a 
virtual exhibition is also going to 
be held alongside the conference 
during February 8-19.
According to Talaei, a trade del-
egation comprised of 25 Iranian 
companies will embark on a trip 
to Dubai on Sunday to first visit 
Expo Dubai and then participate 
in the Iran-UAE Business Oppor-
tunities Conference on Tuesday.
“We estimate that by Tuesday, 
over 50 Iranian companies based 
in the UAE and as many foreign 
companies will be present at the 
conference,” Talaei said.
“The event will be attended by 
Iranian companies residing in 

the UAE, the Iranian trade dele-
gation, and the representatives 
of the UAE companies as well as 
foreign firms based in the UAE,” 
he added.
The official noted that mem-
bers of Dubai, Oman, and Qatar 
chambers of commerce and all 
Dubai-registered chambers of 
commerce have been also invited 
to attend the conference.
The foreign embassies based in 
Tehran have also been notified 
about the conference to inform 
their companies in the UAE to at-
tend the conference.
The purpose of this conference 
is to develop trade relations be-
tween Iran and the UAE and to 
introduce Iran’s trade and invest-
ment opportunities to companies 
based in the UAE, according to 
the ICCIMA board member.
“In this conference, we intend to 
introduce the existing potentials 
of the country in various sectors 
of agriculture, industry, min-
ing and trade and also promote 
the capabilities of our knowl-
edge-based companies,” the of-
ficial said.

Over 100 companies expected to attend 
Iran-UAE trade conference in Dubai

The value of export from West 
Azarbaijan province, in the northwest 
of Iran, rose 150 percent in the first 
10 months of the current Iranian cal-
endar year (March 21, 2021-January 
20, 2022), as compared to the same 
period of time in the past year, a pro-
vincial official announced.
Tohid Azarbod, the supervisor of the 
province’s Customs Department, 
said that 2.75 million tons of com-
modities worth nearly $663 million 
were exported from the province in 
the ten-month period.
The official further announced that 
the ten-month export also indicates 
57 percent growth in terms of weight 
year on year.
As previously announced by the head 
of Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil exports rose 38 per-
cent during the first 10 months of 
the current year, as compared to the 
same period of time in the past year.
Alireza Moghadasi said Iran export-
ed over 100 million tons of non-oil 
products worth $38.763 billion in the 
mentioned period.
According to the official, the weight 
of exports in the mentioned period 

also grew by seven percent in com-
parison to the figure for the previous 
fiscal year’s same 10 months.
He said major export destinations of 
the Iranian non-oil goods were Chi-
na, Iraq, and Turkey during the said 
10 months.
The IRICA head further announced 
that the Islamic Republic imported 
33 million tons of non-oil commod-
ities worth $41.473 billion in the 
mentioned period, with a 34-percent 
growth in value and a 17-percent rise 
in weight, year on year.
The United Arab Emirates was the 
top exporter to Iran in the said pe-
riod, followed by China, Turkey, Ger-
many, and Switzerland, he stated.
According to the official, out of the 
total non-oil goods imported into 
the country in the first 10 months of 
this year, 25 million tons worth $15 
billion were basic goods, which in-
dicates an increase of 26 percent in 
weight and 56 percent in value, year 
on year.
Moghadasi noted that currently 
about five million tons of commod-
ities are stored at the country’s cus-
toms for which the clearance proce-
dures will be carried out soon.

Export from West 
Azarbaijan up 150% in 10 months on year

India stood 
at sixth place 
among the Is-
lamic Repub-
lic’s top export 
destinations in 
the mentioned 
period, while in 
terms of imports 
the country occu-
pied the seventh 
place among 
Iran’s top sourc-
es of imports



The value of trades at Iran Mercantile Exchange (IME) rose 
77 percent in the past Iranian calendar week (ended on Fri-
day).
As reported by the IME’s Public Relations and Internation-
al Affairs Department, 2.04 million tons of commodities 
worth $862 million were traded at the exchange in the past 
week, also indicating 29 percent rise in terms of volume.
The exchange traded on its metals and minerals trading 
floor 1.75 million tons of commodities valued at almost 
$645 million.
Commodities sold on this floor included 857,181 tons of 
cement, 799,003 tons of steel, 43,500 tons of zinc dust, 
37,000 tons of iron ore, 7,465 tons of copper, 6,400 tons 
of aluminum, 2,000 tons of sponge iron, 1,000 tons of zinc 
ingots, 480 tons of lead, 150 tons of molybdenum concen-
trate, 18 tons of precious metals concentrate and 1 kg of 
gold bars.
Furthermore, the IME saw on both domestic and export 
pits of its oil and petrochemical trading floor 280,048 tons 
of commodities worth more than $209 million.
The exchange customers purchased on this floor 90,723 
tons of bitumen, 81,739 tons of polymeric products, 
63,000 tons of vacuum bottom, 30,825 tons of chemicals, 
10,500 tons of lube cut, 2,830 tons of base oil, 1,390 tons 
of sulfur and 70 tons of argon.
Last but not least was the IME’s side market with 10,455 

tons of commodities traded on it.
As previously reported, more than 7.297 million tons of 
commodities worth over $2 billion were traded at Iran Mer-
cantile Exchange in the past Iranian calendar month (ended 
on January 20).
The exchange sold on both domestic and export pits of its 
oil and petrochemical trading floor more than 1.529 million 
tons of commodities worth over $856 million.
On this floor the exchange traded 415,000 tons of vacuum 
bottom, 490,000 tons of bitumen, 306,534 tons of poly-
meric products, 171,000 tons of lube cut, 108,463 tons of 
chemicals, 26,285 tons of sulfur, 14,653 tons of oil, 450 
tons of argon and 225 tons of insulation.
Next was the metals and minerals trading floor with trades 
of 5.724 million tons of commodities valued at more than 
$1 billion.
Commodities changing hands on this floor included 3.606 
million tons of cement, 1.332 million tons of steel, 367,000 
tons of iron ore, 241,000 tons of sponge iron, 35,090 tons 
of aluminum, 133,340 tons of zinc, 26,911 tons of copper, 
630 tons of molybdenum concentrate, 500 tons of coke, 
500 tons of lead, 42 tons of precious metals concentrate 
and 23 kg of gold bars.
On its agricultural trading floor the exchange saw offering 
of 50 kg of saffron strands.
It’s worth noting that the IME also played host to trade of 
43,899 tons of commodities on its side market.
The value of trades at Iran Mercantile Exchange in the pre-
vious Iranian calendar year (ended on March 20, 2021) 
rose 108 percent compared to the preceding year.
During the past year, about 3.5 quadrillion rials (about 
$83.5 billion) worth of commodities were traded at the 
mentioned market.
In the past year, several new records were achieved in 
terms of the volume and value of transactions in the men-
tioned market’s various floors including the industrial, pe-
troleum, and petrochemical floors.
IME is one of the four major stock markets of Iran, the oth-
er three markets are Tehran Stock Exchange (TSE), Iran’s 
over-the-counter (OTC) market known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy Exchange (IRENEX).

10 Exercises To Fuel Creative Thinking

Saleh Hardani signs for Esteghlal
Foolad right-back Saleh Hardani joined Estegh-
lal football club on Saturday.
The 23-year-old right-back has penned a 2.5-
year contract.
Two Esteghlal players Aref Aghasi and Arash 
Rezavand also joined Foolad.
Esteghlal goalkeeper Rashid Mazaheri has also 
reached an agreement with Sepahan football 
team. The Blues look to win the Iran Profes-
sional League (IPL) after nine years.
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 TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
22,447 points to 1.281 million on 
Sunday.
As reported, over 6.358 billion se-
curities worth 38.104 trillion rials 
(about $141 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index dropped 
22,236 points, and the second 
market’s index lost 27,288 points.
TEDPIX rose 92,000 points (5.8 
percent) to 1.301 million in the 
past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
During the past week, the indices of 
Mobarakeh Steel Company, Bandar 
Abbas Oil Refining Company, Isfa-
han Oil Refinery, Iran Khodro Com-
pany, Saipa Company, and National 
Iranian Copper Company were the 
most widely followed ones.
The Money and Capital Market 
Committee of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) hosted a 

meeting with Securities and Ex-
change Organization (SEO) Head 
Majid Eshqi on January 30 to dis-
cuss the capital markets’ current 
issues and challenges.
The meeting was attended by the 
members of the mentioned com-
mittee as well as the representa-
tives of some of the companies 
active in the stock market.
Lack of sufficient training for 
shareholders, facilitating the entry 
of new companies into the stock 
market, offering bonds by the 
capital market instead of banks to 
provide fixed and working capital 
for production units, accelerating 
the formation of credit rating com-
panies in the stock market, and 
tax exemption for undistributed 
dividends of companies, as well 
as pricing problems, were some of 
the most important issues point-
ed out by the businessmen and 
officials attending the mentioned 
meeting.

Rarely do brilliant ideas appear out of the blue. 
In his new book How to Have Great Ideas: A 
Guide to Creative Thinking (Laurence King, 
2016), John Ingledew—a photographer and 
visiting professor at the London School of Film, 
Media, and Design at the University of West 
London—shares 53 strategies to help readers 
on their next breakthrough. We’ve reprinted 10 
of our favorites below.

1. Ask “What Else Can I Do With This?”
We see most things—objects, buildings, 
spaces, materials, technology, and systems—
through the lens of habit and familiarity. We 
take them for granted, overlooking numerous 
other possibilities. Combat the mind’s tendency 
to assume that something can only function in 
a familiar way. Asking yourself “What else can I 
do with this?” will lead to new discoveries and 
ideas.
Project: Turn rubbish into gold—take all the 
junk mail that comes through your letter box 
and turn it into something of great value. What 
else can you do with a newspaper?

2. Take Notice
“Creative people are expert noticers,” observed 
science professor Guy Claxton. They have 
highly developed abilities in visual foraging—
spotting, gathering, and utilizing things that 
most others overlook. Having an active rather 
than idle curiosity about the world around you 
reveals ideas. Be nosy, be “eyesy.”
Project: Spot and collect the faces, animals, 
letterforms, and numbers that are accidentally 
created by wear, repair, time, decay, spillage, 
breakage, update, replacement, light, shadow, 
rain, or snow. Some of these things only reveal 
themselves when you look at them sideways, 
upside down, or in reverse.

3. Keep it Simple
Problems are often obscured by an overload of 
information. Clarify and isolate the challenge 
you face by spending time understanding and 
defining the problem. Can you simplify it down 
to 10 words, 5 words, or even 3?
Project: Writer Ernest Hemingway famously 
laid down a challenge to write a story in six 
words. Try it, or update this to a Twitter chal-
lenge and write an entire story in just 140 char-
acters.

4. Embrace Absurdity
Absurdity is at the heart of some of the most 
creative ideas of the 19th and 20th centuries. 
Lewis Carroll and Edward Lear used absurdity 
in storytelling; the Marx Brothers, Spike Milli-
gan, and Monty Python exploited it as a source 
of comedy; Samuel Beckett used it for drama; 
Frank Zappa for music; Elsa Schiaparelli in 
fashion design; and the dadaists and surreal-
ists used it to make art.
Project: Using the visual language of signage 
systems, create absurd signs that confound 
viewers, provoking thought or laughter.

5. Try Swapping Systems
Applying a ready-made, successful, tried and 
trusted existing system from one area of prac-
tice to another can lead to great innovation.
Inventor Owen Maclaren created the first col-
lapsible baby buggy by utilizing the system de-
signed for the folding undercarriages of Spitfire 
planes from World War II. James Dyson used 
cyclone systems used to suck up sawdust in 
sawmills and applied them to the home vacu-
um. Both revolutionized previously entrenched 
designs. If you find a current system disap-
pointing or inadequate, try borrowing one from 
another field.
Project: Take the quick-change systems of 
theater scenery and apply them to rethink your 

living or work space.

6. Reposition
The act of altering how something is viewed 
can reveal new possibilities and ideas. This can 
be achieved by seeking every possible view-
point and shifting context—by taking things 
from their usual home and placing them some-
where completely different.
Boxes of wire scrubbing pads and cans of soup 
are familiar items in a supermarket. There are 
unmade beds in every teenager’s bedroom, and 
dead cows and sheep can be found in the back 
of every butcher’s shop. But put them in an art 
gallery and they are big news. Nearly 100 years 
ago, Marcel Duchamp was the first artist to re-
alize that such repositioning could have an im-
pact when his submission to an art exhibition 
of a porcelain urinal laid flat on its back cause 
an enormous scandal.
Project: Make the unremarkable remarkable—
go to a building materials store and find an in-
expensive object that, through repositioning in 
the home, finds a surprising new purpose.

7. Try Translating
Ideas are greatly stimulated by the process 
of transformation. Converting things from 
one form or medium into another can guide 
thoughts in totally new and exciting directions. 

One idea leads to another—and then you’re off 
on the ideas trail.
The Russian artist Wassily Kandinsky trans-
lated classical music into abstract paintings, 
selecting different colors to signify the varying 
emotions the music provoked. He also invented 
a machine that translated musical sounds into 
instructions for paintings.
Project: Translate the following words into ty-
pography—lazy, happy, loud, soft.

8. Just Improvise
Improvisation is against-the-odds creativi-
ty. It is a way of thinking and acting that can 
lead to solutions in hugely challenging situa-
tions, such as when people find themselves 
imprisoned, cast away, stranded, besieged, 
trapped, fenced in, lost at sea, capsized, or 
shipwrecked.
Project: The “design miles” challenge—the 
“food miles” initiative questioned the vast 
distances food had travelled from its point of 
production to the dinner table. The campaign 
advocated choosing local produce, which, 
having travelled the least distance, depleted 
fewer of the world’s resources. The “design 
miles” challenge is similar. Only use what is 
very close at hand. Challenge yourself to solve 
problems using only what is in your pockets, 
on the table, freely available, left over from an-
other job, or only what is within a very short 
distance.

9. Understand Your Process
To have ideas quickly and repeatedly, it’s vi-
tal to understand which conditions make you 
personally most creatively productive. Russian 
composer Pyotr Ilyich Tchaikovsky reflected: 
“If we wait for the mood, without endeavoring 
to meet it halfway, we easily become indolent 
and apathetic.”
Project: Discover the creative process of your 
ideas’ heroines and heroes. Some are wonder-
fully eccentric. German poet Friedrich Schiller 
found he worked best to the smell of rotting 
apples.

10. Make it Personal
Use things from your own life and experience 
to spark ideas—things you know about your-
self or your family, and things from your back-
ground.

TEDPIX loses 22,000 points on Sunday

Iran-China trade hit 
$14.8b in 2021
Trade between Iran and China 
in 2021 hovered around $14.8 
billion, of which $6.5 billion ac-
counted for the latter’s imports 
from Iran.
According to China’s Customs 
Office, transactions between 
the two countries showed a 
less-than-one-percent drop 
compared to the corresponding 
figure of 2020, when the figure 
crossed the 14.9-billion-dollar 
mark, reported ifpnews.com.
China’s imports from Iran grew 
more than 1% in 2021, year-on-
year, reaching $6.5 billion. China 
imported over $6.4 billion worth 
of goods from Iran in 2020.

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

IME weekly trade 
exceeds $862m
The Iran Mercantile Exchange 
(IME) announced that over 2.04 
million tons of commodities, val-
ued at over $862 million, were 
traded in its domestic trading 
and export halls in the week 
closing on February 4.
A total of 1.75 million tons of 
various products, worth about 
$645 million, were traded on 
IME’s domestic and export met-
al and mineral trading hall, ime.
co.ir reported on Saturday.
Among the traded products were 
799,003 tons of steel, 7,465 tons 
of copper, 6,400 tons of alumi-
num ingots, 18 tons of precious 
metals concentrate, 857,181 
tons of cement and 1kg of gold 
bars.

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

Iranian architecture 
most famous for use 
of tilework
Iranian civilization has left a dis-
cernable mark on the architec-
tural styles in both historically 
Persian territories and many 
other places across the greater 
Middle East and beyond, styles 
which reflect specific geograph-
ical and climatic features of cer-
tain locations as well as broader 
cultural transformations and 
religious convictions throughout 
history. Numerous mosques, 
monuments, and court buildings 
scattered across the region are 
living books talking about the 
history of Iranian art and archi-
tecture.

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

IAEA Chief: Vienna 
Talks on Right Track
The director general of the Inter-
national Atomic Energy Agen-
cy (IAEA) says despite certain 
challenges, ongoing talks be-
tween Iran and the P4+1 group 
of countries in Vienna are on 
the right track. In an interview 
with Saudi-owned Aal-Arabiya 
TV, Rafael Grossi added that it 
would be clear within the next 
few days whether the Vienna 
negotiations between Iran and 
the five remaining parties to the 
nuclear deal, officially known as 
the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), would result in 
an outcome.

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

Iran’s Islamic Revo-
lution Reverberates 
Around World
Iran’s Islamic Revolution is be-
ing recalled globally by those 
who were of age to witness its 
immediate impact and for others 
who continue to feel its interna-
tional legacy.
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شــهردار اصفهان گفت: با تمرکز بر روی پروژه 
قطار شهری و پشتیبانی هایی که منابع دولتی 
خواهند کرد، امیدواریم بتوانیم در کمتر از چهار 
ســال بخشــی از خط دو متروی اصفهان را به 
بهره برداری برســانیم. علی قاسم زاده در برنامه 
تلویزیونی »گفتگوی هفته« پیرامون مهم ترین 
پروژه های شهری و سیاست های آینده شهرداری 
در حوزه های مختلف، اظهار کرد: حمل و نقل و 
ترافیک شهری یکی از مهم ترین موضوعاتی است 
که کالن شهرها از جمله اصفهان با آن درگیر شده 
است زیرا مباحث مختلفی چون سالمت روان را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
وی با بیان اینکه در مطالعات جامع قطار شهری 
اصفهان، سه خط ریلی در نظر گرفته شده است، 
افزود: حدود ۸۰ درصد خط اول مترو توســط 
شهرداران دوره های قبلی به بهره برداری رسید 

و خط دوم نیز در حال احداث است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه برای خط دوم مترو 
۱۶ ایستگاه در نظر گرفته شده که ۱۳ ایستگاه آن 
با انتخاب پیمانکار در حال احداث است، تصریح 
کرد: زیر زمین این شهر، دســتگاه TBM از دو 

سمت شمال و غرب در حال حفاری است.
وی ادامه داد: نقطه الحاق خطوط یک و دو مترو، 
میدان امام حسین )ع( اســت که خوشبختانه 
همزمان با فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر دستگاه 
TBM از ایستگاه کهندژ به ایستگاه شهید خرازی 
رسید، همچنین ایستگاه خرازی توسط دستگاه 
TBM باز شد و در حال حاضر دستگاه TBM به 
سمت ایستگاه آیت اهلل کاشانی در حال حرکت 
است و در ادامه مســیر وارد ایستگاه سیدعلی 

خانی خواهد شد.

  تکمیل خط ۲ مترو تا چهار سال آینده 
در صورت تأمین اعتبار

قاسم زاده گفت: امیدواریم با تمرکز بر روی پروژه 
قطار شهری و پشتیبانی های منابع دولتی بتوانیم 
در کمتر از چهار سال بخشی از خط دو متروی 
اصفهان را به بهره برداری برسانیم تا حمل و نقل 
عمومی برای مردم اصفهان تسهیل و مقداری از 

آلودگی هوای شهر کاسته شود.
وی با بیــان اینکه خط دو متــروی اصفهان به 
طول ۱۶ کیلومتر دارای ۱۶ ایســتگاه اســت، 
خاطرنشان کرد: انتهای خط دو متروی اصفهان 
به خمینی شهر ختم می شود که در این راستا باید 

عملیات خط ریلی خمینی شهر نیز آغاز و به خط 
ریلی اصفهان متصل شود.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه بهتر است که ۱۶ 
ایستگاه خط دو مترو کامل و سپس بهره برداری 
آنها انجام شود، گفت: اگرچه در خط یک متروی 
اصفهان بنا به شرایطی ایستگاه ها به صورت تک 
به تک افتتاح شد، این امکان برای خط دو متروی 

اصفهان نیز فراهم خواهد بود.
وی در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای تأمین 
اعتبار مالی خط دو مترو، تصریح کرد: بخشــی 
از منابع مالی توسط شهرداری اصفهان و بخش 
دیگری از طریق اوراق مشارکت تأمین می شود و 
به نوعی دولت از این طریق به توسعه قطار شهری 

کمک می کند.
قاسم زاده افزود: در تالش برای توسعه حمل و نقل 
عمومی شهر هستیم، البته باید فرهنگ استفاده 
از وسایل نقلیه عمومی نیز ارتقا یابد چرا که زندگی 

در کالن شهرها این فرهنگ را می پذیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ســهم حمل و 
نقل عمومی در جابه جایی شهروندان اصفهانی 
۲۲ درصد است، گفت: اگرچه در این زمینه نقاط 
ضعف داریم و ممکن است گاهی زمان مکث افراد 
در ایستگاه های اتوبوس زیاد باشد، اما با این حال 
۲۲ درصد سهم بسیار کمی در کالن شهر اصفهان 
است و این یعنی بالغ بر ۷۸ درصد مردم ترجیح 
می دهند برای انجام ســفرهای درون شهری از 

وسیله شخصی استفاده کنند.
شهردار اصفهان ادامه داد: اکثر مواقع ظرفیت خط 

یک متروی اصفهان خالی و با حداقل ظرفیت در 
حال فعالیت است که این شرایط نشان می دهد 
هنوز فرهنگ استفاده از حمل ونقل عمومی در 

اصفهان نهادینه نشده است.
وی گفت: از ۲۲ درصد سهم حمل ونقل عمومی 
در جابه جایی شهروندان اصفهانی، ۱.۷ درصد 
به مترو، هشــت درصد به اتوبــوس و مابقی به 
تاکسی های شهری و اینترنتی مربوط می شود، 
گرچه در دو سال اخیر با توجه به شیوع کرونا اکثر 

افراد از وسایل شخصی استفاده کرده اند.
قاســم زاده تاکید کرد: در راســتای رفاه حال 
شهروندان و رعایت حقوق آنها، همچنین توسعه 
اســتفاده از حمل ونقل عمومی، از ابتدای سال 
آینده اپلیکیشنی به مردم اصفهان ارائه می شود 
که زمان حرکت و ورود اتوبوس را به ایســتگاه 
مورد نظر اطالع رسانی می کند تا حق انتخاب را 

به شهروندان دهد.

  هوشمندسازی شهر از سال آینده
وی در تشریح دیگر برنامه های شهرداری برای 
سال ۱۴۰۱، گفت: در حال حاضر اعضای شورای 
اسالمی شهر در حال تصویب الیحه بودجه شهر 
هستند، این بودجه حاوی ایده ها و پروژه هایی 
است که رویکرد جدید مدیریت شهری را نشان 
می دهد که نخستین مورد آن هوشمندسازی و 

ایجاد شهر الکترونیکی است.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: باید به ســمت 
الکترونیکی شدن شهر گام برداریم، در این راستا 

از سال آینده آرام آرام بسیاری از خدمات شهری 
که موردنیاز شهروندان است از طریق سامانه های 
الکترونیکی ارائه خواهد شد، به گونه ای که میزان 
مراجعه مردم به شــهرداری به حداقل میزان 

ممکن کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه با الکترونیکی شدن خدمات، 
امکان خطا و سوءاستفاده به شدت کاهش پیدا 
خواهد کرد و عالوه بر این شفافیت مالی نیز رقم 
می خورد زیرا در سامانه می توان مشاهده کرد که 
مردم برای چه موضوعی هزینه پرداخت می کنند 
و فاکتور دریافت می کنند، تصریح کرد: از نیمه 
نخست سال آینده ســامانه ای الکترونیکی راه 
اندازی و پروانه ساختمانی به صورت الکترونیکی 
صادر می شود و در این راستا تا پایان سال اغلب 
خدمات شهرداری از طریق سامانه قابل انجام 

خواهد شد.
قاسم زاده اظهار کرد: خدمات اصلی مورد نظر 
مردم تاکنون الکترونیکی نبوده اســت از این 
رو آنها خواستار شــفافیت به ویژه در خصوص 
پرداخت هزینه خدمات هستند که در این راستا 
از سال آینده در نظر داریم از طریق سامانه های 
الکترونیکی خدمات شهری را به مردم ارائه کنیم.

  تشریح ویژه برنامه های دهه فجر
وی با اشاره به برگزاری ویژه برنامه های ایام اهلل 
دهه فجر در سطح شهر، گفت: قوام هر ملتی به 
هویت آن است و هویت هر ملتی با پاسداشت 
آئین ها زنده می ماند؛ یکی از مناسبت هایی که ما 
باید به طور جدی پاسداشت آن را گرامی بداریم، 

دهه مبارک فجر است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری به عنوان 
یک نهاد شــهری زمینه فعال شدن بخش های 
مختلف مردم را در دل محالت فراهم کرده است، 
افزود: در این راستا سعی کردیم هرکجا که مردم 
قصد برگزاری جشن داشــتند، آن ها را بدون 

مانع تراشی، همراهی کنیم.
وی با اشــاره به آذین بندی شــهر در این ایام، 
گفت: زنده نگه داشــتن شــهر در ایام اهلل دهه 
فجر وظیفه شــهرداری بوده است، همچنین 
حدود ۲۰۰ جشــن و برنامه در ســطح شهر با 
حمایت شهرداری اصفهان برگزار می شود که 
برخی از آنها )مثل برنامه ای که در خانه انقالب 
و روایت انقالب برگزار می شود( متمرکز و برخی 

غیرمتمرکز است.
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معاون امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: واســطه گری های 
غیرمجاز در بخش خرده فروش ها و فروشــگاه ها علت گرانی در بازار 
است. امیررضا نقش در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: با بررسی 
قیمت ها در بخش تولیدکننده ها نوسانی را شــاهد نیستیم ولی در 
خرده فروش ها و فروشگاه ها دخالت بیش ازحد واسطه ها عامل گرانی 

اجناس می شود.
به گفته وی، نبــود انبارهای خانگی تنظیم بهتر عرضــه و تقاضا در 

اصفهان را بدنبال خواهد داشت.
معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان، به اقدام های ستاد تنظیم بازار 
استان اشاره و بیان کرد: ۳۰ درصد کاهش کشت برنج بعلت خشکسالی 

باعث گرانی های اخیر آن در سطح بازار شد.
وی ادامه داد: با واردات برنج، اقدام به کاهش قیمت برنج شد بطوری 
که امروز قیمت هر کیســه برنج وارداتی با عنــوان برنج حمایتی در 
فروشــگاه های زنجیره ای با قیمت ۲۳۰ هزار تومان وهر کیسه برنج 

تایلندی با قیمت ۱۲۵ هزار تومان بفروش رسید.
وی قیمت برنج شمالی را ۴۳۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: از امروز 

قیمت برنج با توزیع گسترده در بازار کنترل می شود.
معاون امور اقتصادی استان اصفهان در ارتباط با قیمت گوشت و مرغ 
نیز ادامه داد: در ستاد تنظیم بازار هفت قلم کاال قیمت گذاری و باالتر از 
آن مشمول گران فروشی می شود به این صورت که فروش هر کیلوگرم 

گوشت مرغ بیشتر از ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان گران فروشی است.

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان:

واسطه گری های 
غیرمجاز علت گرانی در 

بازار است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
از کلنگ زنــی و آغــاز عملیات 
پنج طــرح بــزرگ صنعتی با 
سرمایه گذاری این شرکت و به 
ارزش بیش از ۴۰ هزار میلیارد 
تومان در دهه فجر امسال خبر 

داد.
محمدیاســر طیب نیــا افزود: 
بهره بــرداری از ایــن پروژه ها 
موجب اشتغالزایی بیش از ۱۲ 
هزار نفر به صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم در اقصــی نقاط 

کشور خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه فــوالد 
مبارکــه یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان فوالد در کشور 
بوده و نیاز بســیاری از صنایع 
مهم در کشور را تأمین می کند 
ادامــه داد: بــا برنامه ریزهای 
به عمــل آمــده و بــا توجه به 
برنامه های توســعه ای کشــور 
و نیاز بــه محصــوالت جدید، 
عملیــات احداث خــط تولید 
محصــوالت کیفی نــورد گرم 
به ظرفیت ۴ میلیــون تن و با 
اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد 

تومان آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با اشــاره بــه محدودیت های 
قابل توجــه انرژی بر ســر راه 
تولید اظهار داشــت: عملیات 
احداث پروژه واحدهای نیروگاه 
ســیکل ترکیبی با تکنولوژی 
جدید و بازده باال با ظرفیت هزار 
مگاوات و با سرمایه گذاری ۱۳ 
هزار میلیارد تومان همزمان با 
دهه فجر انقالب اســالمی آغاز 

می شود.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن 
ســاخت بزرگ تریــن نیروگاه 
خورشیدی کشــور با ظرفیت 
۵۰۰ مــگاوات و نیروگاه عظیم 
بادی با ظرفیــت ۱۰۰ مگاوات 
از جمله طرح های بزرگ فوالد 
مبارکه در راستای تولید پایدار 
برق مورد نیاز کشــور است که 
به زودی عملیات اجرایی آن ها 
در دســتور کار قــرار خواهد 

گرفت.
به گفته وی، بــا بهره برداری از 
این سه نیروگاه، محدودیت های 
موجود در حوزه انــرژی تا حد 
زیــادی از ســر راه تولید فوالد 
مبارکه برداشــته شده و میزان 
تولیــد این شــرکت که بخش 
بزرگی از نیــاز صنایع مختلف 
کشــور به ورق های فوالدی را 
تأمین می کند افزایش خواهد 

یافت.
طیب نیــا خاطرنشــان کــرد: 
شروع ساخت واحد تولید آهن 
اســفنجی در فوالد هرمزگان 
به ظرفیــت ۹۰۰ هــزار تن با 
هدف رســاندن ظرفیت تولید 
این شــرکت به ۲ میلیون تن 
تختال یکی دیگر از پروژه های 
بزرگیســت که در دهــه فجر 
امسال احداث آن کلید خواهد 
خورد؛ همچنین پروژه احداث 
واحد احیای مســتقیم صنایع 
معدنی و فوالدی ستاره سیمین 
هرمز به ظرفیــت ۱.۷ میلیون 
تن نیز با سرمایه گذاری ۵۰۰۰ 

میلیارد تومان آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در ادامــه از شــروع عملیات 
احداث خطوط اسیدشــویی و 
نورد سرد شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشــان خبــر داد و گفت: این 
طرح با ســرمایه گذاری بیش 
از ۹۰۰ میلیــارد تومان یکی از 
برنامه های دیگر فوالد مبارکه 
در راســتای افزایــش ظرفیت 
تولید فوالد در کشــور اســت. 
با احــداث این خط، ســاالنه 
۰.۸ میلیــون تــن ورق هــای 
اسیدشویی و نورد سرد در گروه 

فوالد مبارکه تولید می شود.

خبر روز
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی پنج 
طرح صنعتی در فوالد

اخبار اصفهان :   دستیابی به دانش فنی ترکیب پوشش و پوشش 
دهی مخازن نگهداری گوگرد مذاب و ســطوح بتنی دردانشگاه 
صنعتی اصفهان و توسط دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه 

صنعتی اصفهان انجام شد.
دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به 
دست یابی به محصولی از ترکیب سرامیکی مقاوم به گوگرد مذاب 
جهت پوشش دهی داخلی مخازن نگهداری گوگرد مذاب و سطوح 
بتنی شد که طول عمر این مخازن در صنایع نفت و پتروشیمی را به 

میزان زیادی افزایش می دهد.
این تحقیق حاصل تالش عارفه کریمی، دانش آموخته کارشناسی 
ارشد و دانشجوی دکترای مهندســی مواد و متالورژی دانشگاه 
صنعتی اصفهان با راهنمایی دکتر علی اشرفی، دانشیار و دکتراحمد 
منشی استاد این دانشــکده اســت که عالوه بر رتبه نخست در 
جشنواره ملی اختراعات و نوآوری خیام، در بخش بین المللی این 
رویداد نیز جایزه ویژه سازمان مالکیت معنوی و اختراعات جهان 

)WIPA( را به خود اختصاص داده است.
پوشش تولید شده عالوه بر نوآوری، قابلیت اعمال بر روی سطوح 
مختلف شامل سطوح بتونی و فلزی را دارد و سبب افزایش مقاومت 

به خوردگی در برابر گوگرد و ترکیبات آن در دماهای باال می شود.
عارفه کریمی با بیان این که تحقیقات گسترده در زمینه حفاظت 
مخازن نگهداری گوگرد مذاب، نشــان می داد عملکرد آن ها در 
شرایط واقعی رضایت بخش نیست؛ بیان داشت: دستیابی به راه 
حل های نوین و مؤثر برای حفاظت و افزایش عمر سرویس دهی 
مخازن و سطوح در شــرایط تماس با گوگرد، از اهمیت بسزایی 

برخوردار است.
وی با اشــاره به این که تولید پوشش های ســرامیکی مقاوم در 
برابرگوگرد مــذاب و ترکیبات خورنــده آن می تواند برای بهبود 
عملکرد مخازن و ممانعــت از خوردگی آن ها مفید واقع شــود، 
خاطر نشــان کرد: این محصول جدید و نوآورانه با هدف حفاظت 
از خوردگی وســایش ســطوح در تماس با اسید ســولفوریک و 
گوگرد مذاب در مخازن نگهداری گوگرد مذاب در پاالیشــگاه ها 
و پتروشیمی ها، با توجه به شــرایط و امکانات فعلی ایران تولید 

شده است.
دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: 
بررسی عملکرد و میزان خوردگی این پوشش در شرایط شدیدتر 
نسبت به شرایط کاری واقعی مخازن نگه داری گوگرد مذاب، به 

مدت ۳ ماه نزدیک به صفر بوده است.
کریمی با بیان این که گوگرد عنصری استراتژیک است که ساخت 
و تولید آن برای بسیاری از صنایع مورد اهمیت می باشد ادامه داد: 
در سال های اخیر صنایع پتروشیمی و پاالیشگاه ها در حال تغییر و 
اصالح فرآیندهای تولید گوگرد و سایر محصوالت استحصال شده 

از نفت وگاز با کیفیت عالی و با حداقل قیمت ممکن هستند.
وی اضافه کرد: در کلیه صنایع و واحدهای تولیدی، سطوح بتونی 
و فلزی شامل ســطوح کف، دیواره ها، سقف، فونداسیون مخازن، 
برج ها و راکتورها، فونداسیون پمپ ها، کانال ها و ترنچ ها، سامپ ها، 
خطوط انتقال و پیت ها در صورت وجود مواد خورنده باید در برابر 

بارهای شیمیایی، مکانیکی و حرارتی محافظت گردد.
این محقق رشته خوردگی و حفاظت از مواد، استفاده از این دانش 
فنی در صنایع نفتی و پتروشــیمی را به طور جدی توصیه کرد و 
افزود: درحال حاضر پوششی جهت جلوگیری از خوردگی داخلی 
مخازن گوگرد مذاب و همچنین پوشش سطوح بتنی موجود نیست. 
مخازن گوگرد مذاب در واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاه ها همواره 
در معرض خوردگی است و استفاده از مادهٔ مقاوم جهت جلوگیری 

از خوردگی و افزایش طول عمر آن ها ضروری به نظر می رسد.
دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: این محصول 
با روش های مختلف پاششــی برای صنایعی که در معرض اسید 
سولفوریک موجود در محیط باشند، با پوشش بر روی سطوح فلزی 
و بتنی برای حفاظت سطوح داخلی مخازن گوگرد مذاب، سطوح 
سرامیکی )آجر و بتن و ...( یا مخازن نگه داری و ذخیره سازی گوگرد 

مذاب و سایر ترکیبات گازی خورنده، کاربردی است.
گفتنی است با بهره گیری از این محصول نوین فناورانه در صنایع 
گوناگون، نشــتی های مخزن نگهداری گوگــرد مذاب و کاهش 
فوالد مصرفی به دلیل وجود الیهٔ محافظ به شــکل چشمگیری 
کاهش می یابد و سبب افزایش طول عمر این مخازن در واحدهای 
پتروشیمی و پاالیشگاه ها، همچنین کاهش هزینه های نگهداری 
و تعمیرات مخازن وکاهش زمان تعمیرات و توقفات ناشــی از آن 

می گردد.

گزارش

 توسط دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد:

دستیابی به دانش فنی جدید

اقتصاد استان

شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی »گفتگوی هفته« مطرح کرد:

صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی از سال آینده

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با حضور در مراسم زنگ انقالب در دبستان 
معراج اندیشه گفت: کودکان و نوجوانان به طور مستقیم با پرداخت مالیات بر ارزش 

افزوده در عمران و آبادانی شهر سهیم هستند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با حضور در دبستان معراج اندیشه و نواختن 
زنگ انقالب بر آموزش و ارتقای فرهنگ مالیاتی تاکید کرد و گفت: شما کودکان و 
نوجوانان با مشاهده آثار پرداخت مالیات در تأمین رفاه عمومی و توسعه و آبادانی 
شهری نسبت به آینده کشور و تأمین هزینه های آن نگاهی مثبت خواهید داشت.

وی افزود: آثار پرداخت مالیات در همه زمینه های زندگی اعم از آموزش، درمان 
و بهداشت، توسعه و عمران شهری قابل مشاهده است و ایجاد فرهنگ مالیاتی 

مطلوب، با دیدن آثار آن تحقق می یابد.
عباس مزیکی با توضیح منابع مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم به دانش آموزان بیان 
کرد: کودکان و دانش آموزان در تمام مراحل تحصیلی بعنوان مصرف کننده در 
جامعه به نوعی در چرخه پرداخت مالیات باالخص اجرای قانون مالیات برارزش 
افزوده مشارکت دارند و به این دلیل موضوع مالیات می بایست در نظام آموزشی و 
در مقاطع مختلف آن بطور کامل و جامع نهادینه شود و دالیل و شرایط پرداخت 

مالیات به کودکان و دانش آموزان آموزش داده شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اظهار داشت: این انتظار می رود که مدارس و 
نظام آموزشی مقوله مالیات و لزوم پرداخت آن و تأثیر اقتصادی و اجتماعی آن را 
به دانش آموزان در تمامی مراحل تحصیل انتقال دهند چرا که دانش آموزان بعد 
از اتمام تحصیل و ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادی با فرایندها و مسائل مالیاتی 
برخورد خواهند کرد و به عنوان افراد فعال در اجتماع باید با وظایف مالیاتی خود 

و عملکرد مالیات آگاه باشند.

بیســت و پنجمین نمایشــگاه لوازم خانگی 
اصفهان طی روزهای بیســتم تا بیست و سوم 
بهمن ماه ۱۴۰۰ میزبان برندهای مطرح فعال 
در حوزه لوازم خانگی خواهد بود. این نمایشگاه 
که طی چهار روز برپا می شود، ۸۴ شرکت فعال 
در حوزه لوازم خانگــی را گرد هم جمع کرده 
تا مخاطبان نمایشــگاه با جدیدترین کاالها و 
محصوالت این بخش آشنا شــوند. نمایشگاه 
لوازم خانگــی اصفهان در ایــن دوره بیش از 
۱۶ هزارمترمربع مســاحت دارد و شــرایطی 
فراهم آورده تا شــرکت هایی از اســتان های 
اصفهان، تهــران، البرز، آذربایجان شــرقی، 
اردبیل، خوزستان و خراســان رضوی به ارائه 

دستاوردها و توانمندی های خود بپردازند.
از جمله محصــوالت و کاالهایی کــه در این 
نمایشگاه به نمایش درمی آیند می توان لوازم 
برقی بزرگ و کوچک ماننــد یخچال، فریزر، 
ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، چرخ 
گوشــت، چرخ خیاطی، آبمیوه گیری، ظروف 

چینی، ظروف آشپزخانه و... را نام برد.
در بیست و پنجمین نمایشــگاه لوازم خانگی 
اصفهان همچنین برندهای مطرحی نیز حضور 
دارند که از آن جمله می توان به اســنوا، دوو، 

هیمالیــا، کلور، لوپــز، المیرا، زرین، بســت، 
بیمکث، تسکو، سپاهان جارو، پاکتین، کاندید، 
بلزا، بنفشــه، مهیارگاز، تکنولنــد، تکنوالیو، 
تکنوســان، مادیــران، جی پالس، امرســان، 
گوفر، یخساران، رسو، ماکسینی، جنرال بینو، 
داتیس، ســیلئان، دیپوینت، پیلوت، ســاتیا، 
ژانومه، البرز تهویه، میکرولب، زیرووات، کندی، 
پاکشوما، ســوندا، تولیپس، سوزوکی، پارس 
خزر، نانیوا، کاخلر، ارشیا الکتریک، رست ورد، 
رنزو، فراشر، زنیت، کاستلو، بلسون، سان کاال، 
ووپ، گابی یــن، جنرال فیــت، فریدولیــن، 

جی سان، یرواستار و بالنتون اشاره کرد.
معرفی هر چه بهتر و بیشــتر تولیدکنندگان 
داخلی، کسب درآمدهای ارزی بیشتر، توسعه 
صــادرات غیرنفتی و همچنین توســعه بازار 
داخلی صنعت لوازم خانگی از مهمترین اهداف 
برگزاری بیســت و پنجمین نمایشــگاه لوازم 

خانگی اصفهان به شمار می رود.
عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند 
از ساعت ۱۳ تا ۲۰ روزهای ۲۰ تا ۲۳ بهمن ماه 
بــه نمایشــگاه بین المللی اصفهــان واقع در 
کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت 

مراجعه کنند

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

مدارس و نظام آموزشی مقوله مالیات را به دانش 
آموزان انتقال دهند

نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان به دوره بیست و پنجم رسید

ضیافت برندها در اصفهان

نمایشگاه بین المللیفرهنگسازی مالیاتی
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موسوی الرگانی به عنوان اصلی ترین 
مهره دولت در جریان تحقیق و تفحص 
و بررسی علل و عوامل رخ داده در دو 
سال اخیر بورس هم اگر چه هر از گاهی 
خبری از پشــت پرده های فروریزش 
بورس را رسانه ای می کند اما از سخنان 
وی پیداست هنوز اراده ای برای مقابله 
با ضررهای دو سال اخیر سهام در کشور 
وجود ندارد او در جدیدترین اظهارات 
خود به عنوان رییس کمیته تحقیق 
و تفحص در بورس گفته اســت سید 
ناصر موسوی الرگانی رئیس کمیته 
تفحــص از بازار ســرمایه در مجلس 
گفت: متاسفانه برخی از شرکت های 
حقوقی که دولتی بودند و برخی افراد 
حقیقــی در ایجاد اختــال در بازار 
سرمایه نقش داشــتند. این نماینده 
مجلس تاکید کرد: همچنین برخی 
حقیقی ها و حقوقی های بازار سرمایه 
در آن زمان و در مقطعی که باید سهام 
عرضه می کردند، سهام الزم را به موقع 
ارائه نمی کردنــد و زمانی هم که باید 
می آمدنــد و از ریزش هــا جلوگیری 
می کردند این کار را انجام نمی دادند. 

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بازار 
سرمایه، بیان داشت: متاسفانه برخی از 
شرکت های حقوقی که دولتی بودند 
و برخی افراد حقیقی، در این مسئله 
نقش داشــتند و فعًا از نام بردن این 
شرکت ها و اسامی آن ها معذوریم چرا 
که باید اطاعاتمان تکمیل تر شــود. 
هر چند مجلس بنــا به توجیهاتی رد 
این مساله دســت به عصا راه می رود 
هر چند نمایندگان پس از گذشت دو 
سال از بحران بورس همچنان در حال 
تحقیق و تفحص هستند اما با چرخی 
در خبرها به خوبی می توان برخی از 
دانه درشت های ســودجوی بورس را 
شناسایی کرد در این گزارش به بررسی 
برخی از این رانت ها و شــرکت های 
بورسی خواهیم پرداخت که در زمان 
جهش و ســقوط بورس ســودهای 
هنگفتی به جیب زدند اما کسی از انها 

بازخواستی نکرده است.

    شرکت های کاغذی و هوایی که 
خرید و فروش شد

یک نمونه عجیب در دو ســال اخیر 

خرید و فروش شرکت ها و موسساتی 
است که اصوالً در فضای بیروی وجود 
خارجی ندارند به این شرکت ها کاغذی 
گفته می شود نمونه بارز آن را می توان 
خرید و فروش شــرکت پتروشیمی 
کازرون است. این شرکت که بر اساس 
اطاعات ثبت شرکت ها در سال 1387 
تأسیس شده امسال وارد بورس شد 
اما آنگونه که فریدون عباسی رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس شهریور ماه 
سال گذشــته ادعا کرده پتروشیمی 
کازرون عمــًا هیچ وجــود فیزیکی 
ندارد اما عجیب آنکه در خبرها عنوان 
می شود افزایش سرمایه داده و سهام آن 
روز به روز در حال افزایش استوی گفت: 

متاسفانه سهامداران به دلیل اینکه هیچ 
ساختمان فیزیکی وجود ندارد در حال 
هوا فروشی هستند. فریدون عباسی 
افزود: بی شک ارزش سهامی که افراد 
در 1۵ سال گذشته خریداری کرده اند 
در حال حاضر مبلغی بالغ بر 1۰۰ الی 
۲۰۰ میلیون تومان است که متاسفانه 
سهم این شرکت ها در واقعیت این طور 
نیست و ارزش سهام این پتروشیمی 
به دلیل اینکه پولی وارد فعالیت نشده 
است صفر اســت. رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس با بیان اینکه سهام داران 
پتروشیمی هایی مانند کازرون به دلیل 
هماهنگ بودن با هیئت مدیره اقدام 
به افزایش ســرمایه می کنند گفت: 

متاسفانه پتروشــیمی های نورآباد و 
کازرون قربانی این موضوع شده اند. 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در 
ادامه با بیان اینکه شرکت های بزرگ 
و ستاره خلیج فارس از سهامداران 
عمده پتروشــیمی کازرون به شمار 
می روند افزود: عرضه ســهام چنین 
پتروشیمی هایی در حال حاضر کاغذ 
بازی و حبابی بیش نیســت که در 
آینده ای نه چندان دور شاهد ظهور 

بحران در این بخش خواهیم بود.

    کاله برداری به نام دامنه نوسان
دولت و سازمان بورس راهکاری را به 
نام دامنه نوســان بورس در صف های 

خرید و فروش اعمــال می کند تا به 
اسم خریداران اما به کام فروشندگان 
قیمت ها را دستکاری کند کارشناسان 
بارها هشــدار داده اند برخی با همین 
حربه در روزهــای اوج خرید و فروش 
برای شرکت ها صف خرید و تقاضای 
فروش ساختگی درست می کنند و با 
استفاده از همین قانون دامنه نوسان 
عمًا قیمت های کاذبی به خریداران 

تحمیل می کنند.

    مســوالن دولتی در ردیف 
متهمان

بدون شــک مدیران دولتی زیادی 
در ضــرر و زیــان هنگفــت بورس 
دســت داشــته اند جدای از مساله 
قیمــت گــذاری و گران فروشــی 
 ETF صورت گرفته در عرضه ســهام
حاال برخی مدیران دولــت قبلی را 
به ســودجویی های کان از بورس و 
مدیران فعلی را به مماشات و انفعال 
در برابر این افــراد متهم می کنند از 
جمله عضو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس محمد حسن آصفری با بیان 
اینکه برخی سودهای هزار میلیاردی 
و دو هزار میلیــارد تومانی از بورس 
به جیب زدند، افزود: این افرادی که 
عده ای از آنهــا در درون دولت بودند 
حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان سود به 
جیب زدند و یک مــاه قبل از ریزش 
بورس ســرمایه های خود را از بورس 
خارج کردنــد و از آنجایی که در بین 
اینها مسئوالن دولتی هم بودند، قوه 
قضائیه بایــد ورود کند؛ زیرا مقررات 
مربوط به معامات سالم وجود نداشته 
و عده ای با استفاده از رانت اطاعاتی 
می دانستند که بورس در حال ریزش 

اســت و چه اتفاقی بعد از آن خواهد 
افتاد. او افزود: در شرایط کنونی قوه 
قضائیه باید با همه کســانی که قبل 
از ریزش بازار از بورس خارج شدند یا 
باالی ۲۰۰ میلیارد تومان سود کردند 
برخورد کند و حداقــل ۶۰ درصد از 
این ســرمایه ها را دوباره وارد بورس 
کند تا حساب کار دست بقیه دالل ها 

نیز بیاید

    همیشه پای یک بانک در میان 
است

بانک ها یا همان بنگاه های داللی هم 
همیشه یک پای ثابت بورس بوده اند 
یا ســهامی برای عرضه داشتند و یا 
خود خریدار ســهام بوده اند در میان 
میان رانت اطاعاتی و پشت پرده های 
انــی حضــور از آنها یــک متخلف 
در این بازار ســاخته است جدای از 
هشــدارهای فعاالن و کارشناسان 
بورس اردیبهشــت ماه امسال یک 
نماینده مجلس هم علناً از بانک ها به 
عنوان متخلفان بازار سرمایه نام برد 
اردکانی عضو کمیسیون برنامه بودجه 
و محاســبات مجلس در این رابطه 
گفت: برخی بانک ها رانت اطاعاتی در 
زمانی که هنوز بورس به اوج نرسیده 
بود اقدام به خرید سهام با قیمت کف 
کردند و زمانی که قیمت سهام به اوج 
خود رسیده بود سهام را به مردم می 
فروختند. ارکانی گفــت: بانک ها از 
محل خرید ســهام بــا قیمت کف و 
فروش آن به مردم در زمان اوج قیمت 
سهام بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان 
سود کســب کردند و پس از فروش 
سهام به مردم، دارایی های خود را از 

بازار بورس بیرون کشیدند.

دست دست کردن مجلس برای معرفی متخلفان بورسی!

 شجاعت، شرط الزم بهارستان نشینان است
مرضیه محب رســول:   پس از ماه ها افت و خیز و باال پایین 
در بورس و ثبت بیش از یک هزار و پانصد میلیارد تومان ضرر 
سهامداران در بازار سرمایه هنوز هم مسوالن و نمایندگان از زیر 
بار بیان شفاف و صریح عوامل و دست های پشت پرده این جریان 

سیاه اقتصادی شانه خالی می کنند. 

دریا وفایی:  انور حبیب زاده بوکانی 
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی در گفتگو با ما 
ضمن انتقاد از وضعیت موجود اقتصادی 
کشــور تصریح کرد: درهیچ دوره ای 
ندیدیم که دولت ها توانسته باشند به 
وعده های انتخاباتیشــان عمل کنند. 
آنقدر که رهبری دغدغه و توصیه بر رفع 
مشکات و جلب رضایت مردم را دارند، 
دولتمردان ولی درعالم خودشان سیر 
می کنند. دراین دولت هم نه معیشت 
مردم بهبود پیدا کرد، نه گرانی کم شد. 
وی با اشاره به تکرار افزایش قیمت برنج 
در بازه زمانی کوتاه، گفــت: اوضاع به 
گونه ای است که دیگر مردم نمی توانند 
یک برنج ساده هم بخورند. متاسفانه 
دولت نتوانســت انتظارها را درکنترل 
گرانی و بهبود معیشت مردم برآورده 

سازد.
نماینده مردم بوکان در مجلس یازدهم 
خطاب به سازمان تعزیرات، بیان داشت: 
بخش عمده علت گرانی بــازار به نوع 
فعالیت این سازمان برمی گردد. قطعاً 
دالیل متعددی در این سیستم وجود 
دارد که نمی توانند یا نمی خواهند جلوی 
این هرج و مرج را بگیرند. ظاهراً زورها 
فقط به آن کاسب و دست فروش کنار 
پیاده رو می رسد.حبیب زاده ادامه داد: 
اگر سازمان تعزیرات به سهم خودش 
وظایف نظارتی، کنترل و تشــخیص 
جرم را به درستی و عادالنه انجام می داد 
اکنون هر کسی برای خودش جوالن 
نمی داد. االن مردم برای خرید ۲ کیلو 
برنج و ۲ کیلــو میوه بــه »چه کنم« 

نمی افتادند.
این عضو هیئت رئیســه کمیسیون 
اقتصادی به ضعف نمایندگان مجلس 
شورای اسامی نیز اشاره کرد و گفت: 
متاسفانه نماینده ای هم که با رأی همین 
مردم وارد مجلس شده، آنطور که الزم 
است مطالبه گری نمی کند و پای کار 

مسائل نمی ایستد.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای 
اسامی خطاب به رئیس جمهور نیز 
اظهارداشــت: جناب رئیسی خودتان 
درمســند قضاوت هم بوده اید، بسیار 
بهتر از بقیه برابعاد مختلف فسادهای 
اقتصادی واقفید، از شــما توقع داریم 
مستقیماً و ضربتی در بحث معیشت 
مردم عمل کنید. جناب رئیس جمهور، 
پشــتوانه یک مملکت مردمش است، 
جلوی تفرقه اندازان اقتصادی را هرچه 

سریعتر بگیرید.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس:

 نه معیشت مردم بهبود
 پیدا کرد، نـه گرانی کم شد

 گفت و گو
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کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد کرد:

۱00 هزار دالر قیمت بیت کوین تا پایان ۲0۲۲
در ماه های اخیر بازار رمزارزها با نوس های بسیار بیشــتری پیش رفته و عمدتاً 
روند نزولی داشته است. همین روند بسیاری از فعاالن کریپتوکارنسی به خصوص 
سرمایه گذاران خرد ایرانی که به تازگی وارد این بازار شده اند، نگران کرده است. اما 
طی یک هفته اخیر اندکی از نوســان ها منفی کاسته شده، اما همچنان این بازار 
ملتهب است. علی حیدری کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با رویداد ۲۴ اما معتقد 
است اخبار خوشی تا پایان سال ۲۰۲۲ از این بازار خواهیم شنید. این کارشناس 
رمزارزها توضیح می دهد: »دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتــال درباره بازار رمزارز 
می توان داشت. ابتدا در مورد رمزارزها بیت کوین صحبت می کنم، تا برسیم به سایر 
رمزارزها. طبق تحلیل تکنیکالی ما تا پایان ۲۰۲۲ چند اوج قیمت خواهیم داشت. 
در اهداف قیمتی بیت کوین، چند سقف قیمتی در پیش خواهیم داشت، ابتدا 3۰ 
هزار دالر، بعد ۴۲ هزار و در ادامه سقف قیمت های ۶۰ هزار و ۹۰ هزار و در نهایت 
1۰۰ هزار دالری در پیش خواهیم داشت؛ بنابراین به لحاظ تکنیکال تا پایان سال 

۲۰۲۲ باید منتظر این قیمت ها باشیم.«
او ادامه می دهد: »تحلیل فاندامنتال متفاوت اســت. حمایت ها و مقاومت هایی 
در این مسیر خواهیم داشت. از لحاظ فاندامنتالی تورم در ایالت متحده کماکان 
وجود دارد و همین موج تورمی گرایش را به سمت رمزارزها برای فعاالن جدی تر 
خواهد کرد، بنابراین فعاالن تمایل بیشتری هم خواهد داشت که رمزارز بخرند. اما 
این فضا بستگی دارد به نوع مواجهه کمپانی های بزرگ. اگر رمزارز در سبد دارایی 

شرکت های بزرگ جاگیر شود، بازار روزهای مثبتی خواهد داشت.«
حیدری تاکید می کند: »اما مادامی که بانک مرکزی ها از رمزارزها حمایت نکنند، 
کماکان این بازار یکی از پرمخاطرات ترین دارایی ها به شما می رود چون پشتوانه ای 

ندارد.«
این کارشناس در ادامه به سرمایه گذاران خرد کریپتوکارنسی توصیه هایی می کند و 
می گوید: »خریداران و فروشندگان باید این نکته را توجه داشته باشند که این بازار 

همچنان که حاشیه سود خوبی دارد، حاشیه زیان باالیی نیز دارد.«
به گفته حیدری چون بیت کوین شناخته شده تر است، به لحاظ تعداد میزان انتشار 
محدودیت دارد، از محبوبیت خوبی برخوردار است. سایر رمزارزها اینگونه نیست، 
به عنوان مثال شیبا به نوعی کوین تفریحی و سرگرمی است، حاشیه نوسان باالیی 
دارد، محدودیت انتشار ندارد. این نکاتی است که سرمایه گذاران خرد باید در انتخاب 

کوین ها به آن دقت کنند.
او تاکید می کند: »سرمایه گذار باید دلیل تولید هر رمزارز را به طور کامل بررسی 
کند. بیت کوین از حاشیه اطمینان خوبی برخوردار است، اما سرمایه گذار باید، اما 

و اگرهای آن را هم بداند.«
حیدری عنوان می کند: »نگاه بانک مرکزی در حال حاضر این است که رمزارز مقوله 
خوبی است، اما عالی نیست و نیاز به گسترش تکنولوژی دارد. در مقابل بدنه جامعه 
به خاطر تورم مزمن گرایش به رمزرازها پیدا کرده، چون سریع حاشیه تورم و کاهش 
ارزش پول را پوشش می دهد. در جامعه ای مثل ایران پولی که جلوی چشمت ذره ای 
آب می شود، تاش این است که اندکی آن را حفظ کرد. به هرحال در جامعه ای که 
امنیت روانی سیاسی وجود ندارد، مردم گرایش پیدا می کنند به سمت حرکت های 
سریع الوصول و همین هم است که در یک سال اخیر ما شاهد موج هجوم به بازار 

رمزارزها بودیم«

گفت و گو
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اقتصاد

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های 
طیور و آبزیان اداره کل دامپزشکی اصفهان 
گفت: پنجمیــن مرحله سراســری طرح 
واکسیناســیون نیوکاســل طیور خانگی 
دراصفهان آغاز شد و تا یک ماه آینده نزدیک 
به یک میلیون ۴۰۰ هزار طیور خانگی در این 

استان علیه این بیماری واکسینه می شوند.
 عباس بدیعی افزود: مجاورت زندگی طیور 
خانگی با مراکز صنعتی باعث انتقال و شیوع  
ویروس نیوکاسل می شود که پیشگیری از 
آن ضرورت دارد. وی با بیان اینکه نیوکاسل 
بیماری بسیاری مســری و با تلفات باالیی 

است، تصریح کرد: این بیماری در گذشته 
با عنوان طاعون مرغی و   مرغ میری مطرح 
است که با چرخش ویروس شیوع پیدا کرده 
و امنیت زیســتی را به هم می زند. رییس 
اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور 
و آبزیان اداره کل دامپزشکی اصفهان بیان 
کرد: این طرح که از تیران و کرون آغاز و در 
سراسر استان با حضور اکیپ های دامپزشکی 
به صورت رایگان اجرا و مرغ  و خروس بومی 
واکسینه می شوند.بدیعی از مردم خواست 
تا در هنگام اجرای واکسیناسیون نیوکاسل 
با کارشناسان دامپزشکی همکاری کنند تا 

سطح پوشش این طرح کلیه طیور خانگی 
را فراگیرد.به گزارش ایرنا، خروج ترشحات از 
بینی، اسهال آبکی سبز رنگ و بدبو، از دست 
دادن اشتها، ناراحتی گیجی و خواب آلودگی، 
صدای ناله و خس خس،   پیچ خوردگی سر و 
گردن به یک سمت بدن. ورم سر و گردن از 

عائم بیماری نیوکاسل در طیور است.
اســتان اصفهان دارای ۲ هزار و ۶۰۰ واحد 
مرغداری صنعتی، 17 کشــتارگاه طیور و 
33 کشــتارگاه دام و بیش از 1۰ هزار مرکز 
بسته بندی و فرآوری فرآورده های خام دامی 

است. 

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های 

طیور و آبزیان در استان اصفهان:

پنجمین مرحله 
واکسیناسیون طیور 

علیه بیماری نیوکاسل 
آغاز شد

نخستین مراسم عروسی باکچین جهان 
در دی سنترالند برای یک زوج آمریکایی 
برگزار شد. در این مراسم ۲۰۰۰ مهمان 
در فضای مجازی متــاورس حضور پیدا 
 Rose Law( »کردند و »گروه حقوقی رز
Group( مسئولیت رســمی کردن این 

ازدواج را برعهده داشت.
به گزارش دیجیاتو، مراسم عروسی »رایان« 
و »کندیــس هرلی« با حضــور »کلینت 
بولیک«، مقام قضایی دیــوان عالی ایالت 
آریزونا، اولین ازدواج متاورسی جهان است. 
البته مراسم عروسی کاماً طبق برنامه پیش 
نرفت و برخی مهمانان به دلیل تعداد باالی 
شرکت کنندگان با مشکاتی روبرو شدند 
و برخی در حین مراسم نتوانستند تصویر 
داماد را به درستی مشاهده کنند. بنیانگذار 
و مدیر گروه حقوقی رز ادعا می کند که این 
اولین عروسی است که در متاورس مبتنی بر 
باکچین برگزار شده است. وی در مصاحبه 
مطبوعاتی در این زمینه اعام کرد با توجه 
به اینکه متاورس هنوز در مراحل ابتدایی 
مسیر خودش قرار دارد، این گروه الگویی 
برای ازدواج قانونی در نظر گرفته تا پیوند 

زوجین رسمیت داشته باشد.

گفتنی اســت مراسم عروســی در ملک 
مجازی گروه حقوقی رز در دی سنترالند 
)Decentraland( برگــزار شــد. این 
گروه حقوقی، چارچوب متاورسی ازدواج 
را بــا تنظیم ســندی مجازی بــه انجام 
رساند که در آن به دارایی های دیجیتالی 
 زوج مربوطه در باک چین اشــاره شده 

بود.

    عدم وجود چارچوب قانونی برای ازدواج 
در متاورس

گروه حقوقــی رز می گوید در حال حاضر 
هیچ چارچــوب قانونی بــرای ازدواج در 
متاورس وجــود نــدارد، درنتیجه هنوز 
مشخص نیست که ثبت ازدواج در چنین 
فضایی از نظر قانونی الزام آور خواهد بود یا 
خیر. در نتیجه بیشتر ثبت چنین ازدواجی 

یک قرارداد بین طرفین است.
برخاف دنیای واقعی، ازدواج در متاورس 
با محدودیت های فیزیکــی برای دعوت 
مهمانان مواجه نیســت. در این مراســم 
ازدواج متاورسی، هدایای NFT از سوی 
برخی از مهمانان به عروس و داماد تقدیم 
شــد که البته به دلیل برخی مسائل فنی، 

مهمانان با مشکاتی روبرو بودند.
پس از اجرای مراســم در دی سنترالند، 
مهمانــان به صفحــه اینســتاگرام گروه 
حقوقی رز هدایت شــدند تــا بتوانند به 
صورت زنده زوج واقعی را مشاهده کنند. 
البته با وجودی کــه گروه حقوقی رز ثبت 
این ازدواج را قانونــی می داند، اما برخی 
کارشناسان حقوقی هنوز چنین ادعایی را 

قبول ندارند و متقاعد نشده اند.
 این کارشناسان می گویند مراسم عروسی 
قانونی نباید با همتایــان دیجیتالی افراد 
برگــزار شــود. گفتنی اســت در برخی 
ایالت های ایــاالت متحده حتــی اجازه 
نمی دهنــد کــه زوجیــن از راه دور و یا 
حتی از طریق ویدیــو کنفرانس، به عقد 
 یکدیگر در بیایند و محدودیت هایی درنظر

 می گیرند.

با حضوردوهزارمهمان برگزارشد؛

  اولین مراسم عروسی درمتـاورس

در شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام می شود:

 امکان سنجی
 احداث واحد بازیابی گازهای فلر

به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آالینده ها, دو پروژه 
زیست محیطی همزمان در شــرکت پاالیش نفت اصفهان انجام 
می شود. پروژه اول شامل کاهش گازهای ارسالی به مشعل از مبدأ و 
پروژه دوم، بازیابی گازهای فلر )FGR( به منظور بازیافت باقیمانده 
گازها و به صفر رساندن گازهای مشعل است. واحد بازیابی گازهای 
مشعل که در بسیاری از پاالیشگاه های به روز دنیا وجود دارد، شامل 
فرآیندی است که برای به صفر رساندن گازهایی که در مشعل های 
پاالیشگاه می سوزد احداث می شود. در کنار بازیافت گاز، سیاالت 
نفتی مایع به دست می آید که ارزش اقتصادی باالیی دارد. پروژه 
امکان سنجی بازیابی گازهای مشــعل در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در سال 1۴۰۰ در قالب پروژه دانشجویی مقطع کارشناسی 
ارشد، توسط دانشجو عارف عابدینی، با هدایت و راهنمایی اداره 
مهندسی پاالیش و اداره محیط زیست پاالیشگاه و با نظارت واحد 

پژوهش و فناوری پاالیشگاه اصفهان انجام می شود.
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همان طور که می دانیــد آمریکا 
یکی از کشورهای بسیار تاثیرگذار 
در تمام بازارهای مالی دنیاست. 
سیاست هایی که این کشور اتخاذ 
می کند روی بازار نفت، ســهام و 
ســایر بازارهای مالی اثر زیادی 
می گذارد. بــازار رمزارزها نیز از 
این قاعده مستثنی نیست و برای 
همین است که فعاالن اقتصادی 
به اخبار نرخ بهره آمریکا یا سایر 
تصمیم گیری هــای سیاســیون 
این کشــور برای پیش بینی ها و 
تحلیل هــای قیمتی خــود در 
بازارهای ســرمایه گذاری چشم 
دوخته انــد. در بــازار ارزهــای 
دیجیتال بســیار از تحلیل گران 
و ســرمایه گذاران معتقدنــد که 
تصمیمات فــدرال رزرو می تواند 
باعث افزایــش و کاهش قیمت 
رمزارزها شــود. به همین دلیل 
است که در اکثر اوقات که فدرال 
رزرو آمریــکا جلســه ای بــرای 
اتخاذ تصمیمات سیاســی دارد 
بــازار ارزهای دیجیتــال در یک 
شــرایط هیجانی قرار می گیرد و 
بسیاری از تریدرهای محتاط در 
این زمان معاملــه نمی کنند زیرا 
تحت تاثیراخباراین جلسات بازار 
نوســانات ناگهانی از خود نشان 
می دهد. متاســفانه تصمیمات 
وسیاســت های پولی وسیاســی 
آمریــکا روی بازار کشــورما هم 
تاثیرات زیــادی دارد و با نظرات 
سیاســی و تصمیمات سیاسیون 
آمریکایی قیمــت دالر در ایران 
دچار نوســانات زیادی می شود. 
بحثی کــه این روزها بســیار در 
فضای سیاســی ایران مورد بحث 
و تبادل نظــر قــرار دارد، بحث 
مذاکرات برجام اســت. بسیاری 
از اقتصاددانان و ســرمایه گذاران 
اقتصادی به شــدت پیگیرنتایج 
جلسات برجام هستند تا بتوانند 
بر اســاس این فضای سیاسی و 
اقتصادی تصمیمات بهتری برای 
ســرمایه و روندهای کاری خود 
اتخاذ کنند. فعالین حوزه رمزارزها 
نیز از این قاعده مثتسنی نیستند. 
پیش بینی ها بیان می کند بازگشت 
ایران و آمریکا به برجام می تواند 
باعث کاهش موقتی قیمت دالر 
شود و از آنجا که سرمایه فعالین 
رمزارز به قیمت دالری محاسبه 
می شود بازگشت ایران و آمریکا به 
برجام می تواند باعث کاهش ارزش 
تومانــی دارایی ســرمایه گذاران 
ایرانی شود. اثردیگری که بازگشت 
به برجام می تواند بر بازاررمزارزها 
و مخصوصاً کاربران ایرانی داشته 
باشد این اســت که ممکن است 
ایران را از لیست تحریم های مالی 
خارج کنند و به این ترتیب کاربران 
ایرانی از لیست تحریم صرافی های 
ارز دیجیتال مانند بایننس خارج 
شوند و بتوانند آزادانه در بازارهای 
جهانی فعالیت کننــد. درایران 
حجــم زیــادی از تراکنش های 
زدن  دور  بــرای  رمــزارزی 
تحریم هاست. افرادی که در کار 
تجارت خارجی، صادرات و واردات 
هستند بسیاری از معامالت خود را 
از طریق رمزارزها انجام می دهند. 
اگر ایران و امریکا به توافق برجام 
برگردند و تحریم های بانکی ایران 
از بین بــرود، ایــن فعالیت های 
اقتصادی از طریق بانکی و قانونی 
انجام می شود که می تواند حجم 
معامــالت رمــزارزی در ایران را 

کاهش دهد.

اپل تصمیم دارد در هلند از توسعه دهندگان اپلیکیشن های دوستیابی به ازای هر خرید در اپ، ۲۷ درصد کمیسیون دریافت کند. به گزارش 
خبرگزاری مهر، این تغییر در واکنش به درخواست مرجع مصرف کنندگان و بازارهای هلند )ACM( انجام شده است. این رگوالتور رقابت از 
اپل خواسته بود به توسعه دهندگان اپ های دوست یابی اجازه دهد از روش های جایگزین سیستم پرداخت اپ در این کشور استفاده کنند. 
کمیسیون ۲۷ درصدی نشان دهنده کاهش ۳ درصدی نسبت به ۳۰ درصدی است که اپل به طور معمول از توسعه دهندگان اپلیکیشن دریافت 
می کند. طبق بیانیه اپل، توسعه دهندگان اپ های دوستیابی در هلند اکنون می توانند از سیستم های پرداخت جایگزین استفاده کنند. آن ها 
می توانند سیستم پرداخت طرف ثالث که در اپ ظاهر می شود یا لینکی به یک وب سایت خارجی برای پرداخت را برای کاربران شأن فراهم کنند. 
هفته گذشته مرجع مصرف کنندگان و بازارهای هلند به علت پیروی نکردن اپل از دستوراتش جریمه ای ۵ میلیون یورویی برای شرکت تعیین 
کرده بود.پیش از اپل نیز گوگل پیشنهاد کرده بود تا کمیسیون دریافتی از توسعه دهندگان در کره جنوبی که از روش های پرداخت جایگزین 
استفاده می کنند را ۴ درصد کاهش دهد.پیشنهاد اپل نیز در واکنش به قانونی بود که سال گذشته در این کشور تصویب شد. قانون جدید کره 

جنوبی که از ۱۵ مارس ۲۰۲۲ میالدی اجرایی می شود، فروشگاه های اپلیکیشن اپل و گوگل ملزم به رعایت آن خواهند بودند.

به درخواست رگوالتور هلند؛

کمیسیون اَپ استور ۳ درصد کاهش می یابد

خبرروز
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تأثیر توافق برجام بر بازار رمزارزها چیست؟

افزایش امیدواری 
ایرانی ها به صرافی های 

تحریمی
اتمام پروژه رمزپول ملی و یا ریال دیجیتال 
در ایران نیز که این روزهــا بحث آن داغ 
شده است به ســال ۱۳۹۹ باز می گردد و 
شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی 
وظیفه انجام این پروژه را برعهده داشــته 
است. سیزده ســال از زمانی که ساتوشی 
ناکاماتو با اختراع بیت کوین بازارهای پولی 
و مالی را متحول کرده است می گذرد، از آن 
زمان تاکنون اختراع هزاران رمز ارز دیگر 
در سراسر دنیا به ثبت رسیده است و در این 
میان بانک های مرکزی در سراسر دنیا نیز 
نمی خواهند از فنــاوری نوینی که کارایی 

آنها را به حداقل می رساند عقب بمانند.
رمزارز بانک مرکزی را می توان پدیده قرن 
۲۱ نامید؛ فناوری کــه بانک های مرکزی 
در سراســر جهان در صدد دسترســی به 

آن هستند.
به گــزارش خبرگــزاری خبرآنالین، ارز 
دیجیتــال بانک مرکــزی که بــه آن ارز 
دیجیتال فیات یا پــول پایه دیجیتال نیز 
گفته می شــود، ارز دیجیتالی اســت که 
توســط یک بانک مرکزی صادر می شود؛ 
مفهوم فعلی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی 
از بیت کویــن و ارزهــای رمزپایه مبتنی 
بر بالک چین الهام گرفته شــده است اما 
عملکرد آن با ارزهای دیجیتال موجود در 

بازار متفاوت است.
در حــال حاضــر بیــش از ۸۰ درصد از 
بانک های مرکزی در سراسر جهان پروژه 
ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را عملیاتی 
کرده اند و در این بین چین اولین کشوری 
بود که یوان دیجیتــال را راه اندازی کرد؛ 
طبق بررســی های به عمل آمــده یکی از 
سریع ترین برنامه هایی که در حال حاضر از 
نظر تعداد نصب در چین در رتبه اول قرار 

گرفته است، کیف پول یوان دیجیتال بانک 
مرکزی اســت. ۲۶۱ میلیون کاربر حدود 
یک پنجم جمعیــت چین، کیف پول های 
الکترونیکــی CNY را بــر روی تلفن های 

همراه خود راه اندازی کرده اند.
اتمام پروژه رمزپول ملی و یا ریال دیجیتال 
در ایران نیز که این روزهــا بحث آن داغ 
شده اســت به ســال ۱۳۹۹ باز می گردد 
و شــرکت خدمــات انفورماتیــک بانک 
مرکزی وظیفه انجام این پروژه را برعهده 
داشته است، به گفته رئیس بانک مرکزی 
دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول 
و اعتبار مصوب شده است و در حال حاضر 
مقدمات و راه اندازی آن در دســت انجام 
است و این پروژه اوایل سال آینده اجرایی 

می شود.
به گفته معاون فناوری هــای نوین بانک 
مرکزی هدف از طراحی رمزریال در بانک 
مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت 
قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی است و با 
این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند 

خواهد شد.
پشتوانه این ارز دیجیتال ریال است و در 
واقع به ازای هر واحد ارز ملی معادل ریال 
آن در حساب بانک مرکزی بلوکه خواهد 
ماند و صــدور آن نقدینگــی جدید خلق 
نخواهد کرد و از طرفی با صدور این رمز از 
در بالک چین خصوصی امکان استخراج 

نیز نخواهد داشت.
برای پاســخ بــه ایــن پرســش باید به 
تفاوت هــای رمزپــول ملــی و ارزهــای 
دیجیتالی مانند بیت کوین پرداخت؛ بیت 
کوین در اختیار شخص خاصی نیست بلکه 
در اختیار پروتکل شبکه است و برای تولید 
آن بایــد هزینه ســنگینی در نظر گرفته 

شود چراکه برق باالیی را مصرف می کند 
اما ارز دیجیتال بانــک مرکزی پدیده ای 
پابلیک نیست و در دنیا به عنوان ارزی که 
بانک مرکــزی آن را تولید می کند تعریف 
می شــود دقیقاً مانند ریال در ایران و در 
نتیجه تولیــد آن در اختیار بانک مرکزی 
اســت و الگوریتم ها و روش هایی که برای 
رسیدن به اجماع در شــبکه بالکچین از 
آن استفاده می شــود مانند الگوریتم ها و 
روش هایی که بســیار پرهزینه و انرژی بر 
هستند و در شبکه بیت کوین و امثال آنها 
مورد استفاده قرار می گیرند در این شبکه 
کاربردی ندارند چراکه این شــبکه ها به 
اصطالح پرایویت و یا شناسا هستند به این 
معنا که بازیگرهای کلیدی این شــبکه ها 

شناخته شده هستند.
ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی و یا پول 
دیجیتال بانــک مرکــزی در دنیا چنین 
تعریفی ندارد و بــرای دور زدن تحریم ها 
ساخته نشده اســت و دقیقاً همان ریالی 
است که در معامالت روزانه مورد استفاده 
قرار می گیــرد منتها در تولیــد آن از زیر 
ساخت های بالکچینی استفاده شده است 
و برای مجموعه ای از مزایایی که ســمت 
مردم نیست و قابلیت های حاکمیتی دارد 
ساخته شده است؛ مانند قابلیت رهگیری 
بهتر، مبارزه با پولشــویی به صورت بهتر 
و یا ایجاد سیســتم هایی که به لحاظ فنی 

پایداری بیشــتری داشــته باشند. از 
میان مزایای مختلــف دیگر آن 

می توان بــه اســتفاده از آن 
در توســعه پذیری و امکان 
سرویس دهی به سینتک ها 
اشاره کرد و همان قدر که با 
ریال می توان تحریم دور زد 

همان قدر نیز با ارز دیجیتال بانک مرکزی 
می توان تحریم ها را دور زد.

رمز ریــال در واقــع ارز دیجیتــال بانک 
مرکزی اســت که پول نقــد الکترونیکی 
به شــمار می رود و نســخه الکترونیکی 
اســکناس های رایج در ایران خواهد بود. 
ارزش آن نیز به ریال کاغذی سنتی موجود 

متصل می شود.
البته کارت هــای نقدی یــا اعتباری که 
بســیاری از مردم برای خریدهای روزانه 
از مغازه هــا یا پرداخت هــای بانکی خود 
اســتفاده می کنند، نوعی پول دیجیتالی 
اســت. اما تاکنون صدور ایــن پول های 
دیجیتالی از ســوی بانک های تجاری و بر 
پایه اعتبار الکترونیکی که بانک مرکزی به 

آنها می داده، انجام می شده است.
به گفته کارشناســان آن چه که در حوزه 
رمزپول ملی اهمیت پیدا می کند ضوابط 
مشخص و تاثیرات اقتصادی آن است ولی 
به لحاظ تکنیکال حداقل در کوتاه و میان 
مدت تولید و عرضه ارز دیجیتال ملی در 
ایران چالش ساز نخواهد بود. حاال رئیس 
کل بانــک مرکزی نیز اعالم کرده اســت 
دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و 
اعتبار مصوب شده است و احتمال می رود 

در سال آینده اجرایی شود.
گسترش استخراج و استفاده از رمزارزها در 

سراســر دنیا به موجب آنکه این ارزهای 
دیجیتال مــردم نهاد هســتند و قابلیت 
رهگیری ندارند بانک هــای مرکزی را در 
سراسر دنیا ســردرگم و نگران کرده است 
و احتمال خروج ناگهانی ســرمایه از این 

بانک ها را افزایش داده است.
نشــریه آل اکونومیستا اســپانیا با تاکید 
بر افزایــش محبوبیــت رمزارزها در همه 
نقاط جهان نوشت: رواج بیت کوین و سایر 
ارزهای همتای آن تا جایی پیش رفته که 
به پدیده ای جهانی با بازار ســرمایه ۲.۲ 
تریلیون دالری که تقریبــاً دو برابر تولید 
ناخالص داخلی اسپانیا است، تبدیل شده 

است.

در این بین روسای بانک مرکزی در سراسر 
جهان در تالش اند تا از جذابیت رمزارزها 
برای مردم بکاهند؛ »جروم پاول« رئیس 
فدرال رزرو آمریکا نیز اوایل ســال جاری 
میالدی اعالم کرد که »ارزهای رمزنگاری 
شده از هیچ پشتوانه ای برخوردار نبوده و 

وسیله ای برای پرداخت نیستند«.
استفان اینگوز، رئیس بانک مرکزی سوئد 
نیز اطمینان داده اســت که بیت کوین، 
مانند تمام پول های خصوصی، در نهایت 
ممکن است ســقوط کند. وی گفت: پول 
خصوصی معموالً دیر یا زود از بین می رود.

شمارش معکوس برای رونمایی از رمزریال آغاز شد

ریال دیجیتال ابزاری علیه تحریم ها!

»در شــرایط کنونی، تقویت و ارتقــای اقتصاد 
مقاومتی و دانش بنیان، نیازمند تکمیل زنجیره ارزش و عدم خام 

فروشی در صنایع پتروشیمی به عنوان یک صنعت مادر و ارزش آفرین 
می باشد«.

محمد کریمیان، رییس هیات مدیره گروه بســپار شــیمی سپیدان در آیین 
بهره برداری از کارخانه سپید پرتو )زیرمجموعه گروه بسپار شیمی سپیدان( با حضور 

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با بیان این مطلب افزود: صنایع 
کامپاند و مستربچ در زمره صنایع پایین دستی پتروشیمی ها قرار می گیرند که با بکارگیری 

دانش و فرموالسیون محصوالت پلیمری را تبدیل به آمیزه های مهندسی نموده و به این ترتیب 
از خام فروشی مواد پلیمری جلوگیری و عالوه بر ایجاد اشــتغال پایدار به زنجیره ارزش محصوالت 

پتروشیمی نیز قابل دستیابی است.
این فعال صنایع دانش بنیان افزود: کارخانه سپید پرتو که با تالش متخصصان در مدت کوتاهی به بهره برداری 

رسید، تولید کامپاند و مستربچ با ظرفیت بیش از ۳۰ هزار تن درسال و اشتغال زایی مستقیم حدود ۲۰۰ نفر در دستور 
کار قرار دارد. مدیر عامل کارخانه سپید پرتو تصریح داشت: با توجه به تحریم های پیش آمده در صنعت لوازم خانگی و 

سایر صنایع و خروج برندهای معروف خارجی از بازار ایران شرکت های تولیدکننده داخلی سهم بیشتری از بازار به دست 
آورده و درنتیجه قطعات پلیمری تولیدشده با مستربچ و کامپاند نیز در داخل تولید و رشد روزافزونی دارد و سرمایه گذاری 

در این حوزه زمینه متعادل شدن بهای تمام شده نهایی، افزایش کیفیت و عدم وابستگی به واردات را فراهم خواهد کرد. 
وی افزود: از مزایای بهره برداری از این کارخانه تولیدی می توان به توسعه دانش فنی و کسب سهم بازار در تولید 

محصوالت باکیفیت دانش بنیان، ورود به بازارهای صادراتی منطقه، تبدیل شدن به قطب تأمین کننده مواد 
اولیه حوزه صنعت لوازم خانگی، خودرو، صنایع تکمیلی و ایجاد فرصت های شغلی اشاره داشت. رئیس 

هیئت مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان گفت: دســتیابی به ظرفیت تولید بیش از ۵۰ هزارتن در 
سال توسط مجموعه کارخانجات گروه بسپار شیمی سپیدان، این گروه را زمره اصلی ترین تولید 

کنندگان این محصوالت قرار داده و گام بعدی افزایش این میزان تولید تا سال ۱۴۰۳ به میزان 
ساالنه ۱۵۰ هزار تن محصول می باشد. محمد کریمیان، مدیرعامل کارخانه سپید پرتو 

اظهار داشت: گروه بسپار شیمی سپیدان در سه سال اخیر با سرمایه گذاری قابل 
توجه در صنایع پلیمر و شیمیایی در ابعاد مختلف تولید دانش بنیان، تحقیق و 

توسعه، مراکز نوآوری و شتاب دهی تخصصی در آینده ای بسیار نزدیک به 
قطب تولید و ارائه راهکارهای فنی دانش بنیان این صنعت در ایران و 

منطقه، تبدیل خواهد شد.

رییس هیات مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان مطرح کرد:

 تقویت اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در گرو تکمیل زنجیره 
ارزش صنایع پتروشیمی
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