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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

ف
شری

د 
حم

س: م
عک

بازار طال و سکه 98/9/11 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
3,320,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,407,0004,007,000جدید

2,338,0002,060,000نیم سکه

1,519,0001,247,000ربع سکه

899,000859,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,912,0001,764,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18441,300407,700 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24588,500543,600 عیار
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

 از «مایکل دل» تا «پل آلن»

کارآفرینان بزرگ جهان و ایده هاى پولسازشان
ایده هاى کارآفرینان بزرگ جهان، آن هم در روزگارى که با نسل میلیونرهاى 

زیر 40 سال مواجه هستیم، همیشه خواندنى و آموزنده است. 
این مطلب شما را با ایده هاى فوق العاده میلیاردرهاى جهان آشنا مى 
کند. ایده هایى که خیلى از آنها از مســیر صنعت فناورى اطالعات و 

ارتباطات مى گذرد.
ایالن ماسک، مدیر TESLAاست. ســازنده خودروهاى پیشرفته 
الکترونیکى. در سال 1971 میالدى در آفریقاى جنوبى بزرگ شد و به 

کانادا رفت و از دانشگاه پنسیلوانیا دانش آموخته شد....

این نشست هم اندیشى به منظور 
انجام هماهنگى هــاى الزم به 
منظور برگزارى هر چه مطلوب تر 
نمایشــگاه هاى مــد و لباس و 
صنعت نســاجى برگزار شــد. 
دومین نمایشــگاه مد و لباس و 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللى 
صنعت نســاجى اصفهان طى روزهاى سوم تا 

ششم دى ماه 98 برگزار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان در این نشســت هم اندیشى، 
نمایشگاه نســاجى را برند نمایشگاه هاى این 
استان عنوان کرد و گفت: از آنجا که نمایشگاه 
نســاجى یکى از بهترین و بــا کیفیت ترین 
نمایشگاه هاى ساالنه استان اصفهان به شمار 
مى رود، تمامى تالش خــود را به کار خواهیم 
گرفت تا یک نمایشگاه مطلوب و کارآمد برگزار 

کنیم.
على یارمحمدیان با تاکید بــر اینکه صنعت 
نساجى با فعالیت هاى مردم اصفهان عجین شده 
است، افزود: اصفهان، مهم ترین شهر فعال در 
حوزه نساجى خاورمیانه بوده است؛ این موضوع 
سبب شده بود تا به این شهر، لقب منچستر ایران 
بدهند چرا که تولیدات نساجى بسیار مطلوبى از 
اصفهان به بازارهاى کشور و کشورهاى جهان 

صادر مى شده است.
وى صنعت نســاجى را یک صنعت بســیار 
تاثیرگذار در رشــد اقتصادى کشــور عنوان 
کرد و ادامه داد: رونق صنعت نســاجى مزایاى 

زیادى براى کشور خواهد داشت که از آن جمله 
مى توان به اشــتغالزایى بسیار باال و سودآورى 
مناسب اشاره کرد؛ ضمن اینکه، این صنعت، 
آلودگى هم ندارد که با توجه به شــرایط فعلى 
شهرها و استان هاى بزرگ کشور، یک مزیت 

بسیار مطلوب محسوب مى شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان تاکید کرد: حرکت رو به جلوى 
صنعت نساجى مى تواند از نمایشگاه آغاز شود؛ 
اگر ما نمایشگاه خوبى برگزار کنیم، مى توانیم با 
جریان سازى در استان و کشور، این صنعت را به 

جایگاه اصلى خود بازگردانیم.
وى از تالش براى تثبیت جایگاه نمایشــگاه 
صنعت نساجى اصفهان در میان نمایشگاه هاى 
تراز اول کشــور خبر داد و گفت: ایجاد فضاى 
مناسب براى برگزارى نمایشــگاه، واگذارى 
اجــراى نمایشــگاه بــه بخــش خصوصى، 
مشــارکت فعاالنه اتحادیه ها و تشــکل هاى 
صنفى در سیاست گذارى نمایشگاه و استفاده 
از موقعیت هاى مناســب براى تجارى سازى 

محصول و عقد قراردادهاى تجارى، مى تواند 
شرایط بســیار مطلوبى براى برگزارى هر چه 

بهتر نمایشگاه فراهم آورد.

   ایجاد میز نساجى ایران در اصفهان
دبیر کمیته صنعت کارگروه ساماندهى مد و 
لباس کشــور نیز در این نشست با بیان اینکه 
اصفهان بزرگترین قطب نساجى ایران است، 
اظهار داشت: بسیارى از تولیدکنندگان بزرگ 
صنعت نســاجى ایران اصفهانى هســتند اما 
متاسفانه برندهاى خود را نه از استان اصفهان و 
نه به عنوان یک اصفهانى به سایر نمایشگاه هاى 

داخلى و خارجى عرضه مى کنند.
حمیدرضا نیک طبع با تاکید به اینکه اکنون میز 
نساجى ایران به اصفهان آمده است، افزود: این 
عدم حضور بزرگترین برندهاى تولید کننده 
صنعت نســاجى اصفهان در نمایشــگاه هاى 
تخصصى شهراصفهان که به عنوان «منچستر 
ایران» معروف بوده است، باید آسیب شناسى 

جدى شود.

با حمایت شرکت نمایشگاه اصفهان انجام خواهد گرفت

میز نساجى ایران با برند نمایشگاه مداکس میهمان اصفهان

 اصفهان، مهم ترین 
شهر فعال در حوزه 
نساجى خاورمیانه 

بوده است؛ این 
موضوع سبب شده 

بود تا به این شهر، 
لقب منچستر ایران 

بدهند

نشست هم اندیشى دومین نمایشگاه مد و لباس و سیزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت نساجى اصفهان در حالى برگزار شد که قرار است با 
حمایت شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان، میز نساجى ایران با برند نمایشگاه مداکس به اصفهان بیاید. در این نشست هم اندیشى، 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان، دبیر کمیته صنعت کمیته ساماندهى مد و لباس کشور، دبیر انجمن صنایع نساجى 
استان، رئیس اتحادیه صنف کفاشان استان و جمعى از فعاالن و صاحب نظران برجسته حوزه مد و لباس و نساجى استان اصفهان حضور داشتند.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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نشست خبرى بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان برگزار شد

فرش قرمزى براى فرش
      با تغییر سیاست شرکت نمایشگاه و با توجه به تغییر محل پروژه جدید نمایشگاه، برگزارى نمایشگاه فرش اصفهان امسال به بخش خصوصى واگذار شده است
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اصالحات اقتصادى؛ 
زهر یا پادزهر!

همه دولتمردان  جهان به دنبال 
تغییراتى  در سیستم اقتصادى 
کشورشان هستند که  به وسیله 
آن  بتوانند اوضــاع اقتصادى 
کشــور را بهبــود داده ،با این 
هدف که  مردمشان در امنیت و 
آسایش بهترى زندگى کنند ویا 
حداقل در  دوره بعدى نیز به آنها 
و حزبشان  راى دهند. بر طبق 
قوانین اقتصــادى مدرن دنیا، 
تجدید ساختار اقتصادى کشور 
در همه ابعاد  همانند آزادسازى 
قیمت ها،اصالحــات ارزى، 
خصوصى سازى و.... مى تواند  
به سرعت و به طور چشم گیرى 
اقتصاد کشورها را تغییر دهد. 
اما اینکه ایــن تغییرات در چه 
جهتى باشد و به رشد یا افول 
کشور منجر شــود بستگى به 
عملکرد مسئوالن و مردم  آن 

کشور دارد.
هر کدام از موارد مذکور اگر در 
زمان مناسب و با نحوه اجراى 
درســت ، عملى شود، تسریع 
رشــد اقتصادى را بــه همراه 
خواهد آورد. البته نسخه نوشته 
شده اى براى هیچ کدام از این 

سیاست ها و...

به همت دانشجویان مخترع دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شهر انجام گرفت؛

طراحى سامانه شوینده مقره هاى 
خطوط انتقال برق

به همت دانشجویان مخترع دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد خمینى شهر سامانه بازرس و شوینده مقره 
هاى خطوط انتقال برق فشــار قوى طراحى و 

ساخته شد.
یکى از مشکالت شایع در خطوط انتقال نیروى 
برق در سراسر دنیا، آلودگى مقره ها در اثر عوامل 
محیطى طبیعى و غیرطبیعى مى باشد. مقره ها 
اجسام عایقى هستند که خطوط انتقال جریان 
برق جهت اتصال کابل هاى بــرق به دکل مورد 
استفاده قرار مى گیرند. در اثر تجمع آلودگى هایى 
نظیر گرد و خاك و ریزگردها، فضوالت پرندگان، 
نمک دریا، آلودگى هــاى صنعتى و غیره بر روى 

سطح مقره، مقره آلوده شده و در ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه

ISFAHANISFAHANISFAHANISFAHANISFAHANISFAHAN
N E W SN E W SN E W SN E W SN E W SN E W SN E W S

2 ادامه در صفحه 

کارآفرینان بزرگ جهان و ایده هاى پولسازشانکارآفرینان بزرگ جهان و ایده هاى پولسازشانکارآفرینان بزرگ جهان و ایده هاى پولسازشانکارآفرینان بزرگ جهان و ایده هاى پولسازشانکارآفرینان بزرگ جهان و ایده هاى پولسازشان
ایده هاى کارآفرینان بزرگ جهان، آن هم در روزگارى که با نسل میلیونرهاى ایده هاى کارآفرینان بزرگ جهان، آن هم در روزگارى که با نسل میلیونرهاى ایده هاى کارآفرینان بزرگ جهان، آن هم در روزگارى که با نسل میلیونرهاى ایده هاى کارآفرینان بزرگ جهان، آن هم در روزگارى که با نسل میلیونرهاى 

این مطلب شما را با ایده هاى فوق العاده میلیاردرهاى جهان آشنا مى این مطلب شما را با ایده هاى فوق العاده میلیاردرهاى جهان آشنا مى این مطلب شما را با ایده هاى فوق العاده میلیاردرهاى جهان آشنا مى 

سید محمد اطیابى -  شهردار طالخونچه 

حسن حجتى-  شهردار دولت آباد 

شناسه: 682588

شناسه: 682824

آگهى تجدید مزایده مرحله دوم 

آگهى تجدید مزایده عمومى 

 

 

شهردارى طالخونچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 481 مورخ 98/7/28 شوراى اسالمى شهر تعدادى پالك زمین در شهر طالخونچه به شرح زیر از طریق مزایده به فروش رساند.
مشخصات:

1) مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 13:30 روز پنجشنبه مورخه 1398/9/28
2) نشانى محل دریافت اسناد: طالخونچه، ابتداى بلوار امام (ره)، ساختمان شهردارى - امور مالى 

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به بهره بردارى قسمتى از پارك معلم شهر دولت آباد جهت راه اندازى 
پارك ترافیکى از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز یکشنبه مورخ 98/10/1
گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ 98/10/2

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانى، پایگاه اینترنتى
تلفن: 031-45822010

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

چاپ اول

چاپ اول
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آدرسقیمت کارشناسى هر متر مربعمساحت (متر مربع)شماره پالكردیف

خیابان انقالب بن بست 10 مترى3.000.000 ریال مسکونى165شماره 18

خیابان انقالب بن بست 10 مترى3.000.000 ریال مسکونى157شماره 29

خیابان انقالب بن بست 10 مترى3.000.000 ریال مسکونى180شماره 318

خیابان انقالب بن بست 10 مترى3.000.000 ریال مسکونى180شماره 419

خیابان ولى عصر10.000.000 ریال تجارى26شماره 520

خیابان ولى عصر10.000.000 ریال تجارى26شماره 621

خیابان ولى عصر3.600.000 ریال مسکونى187شماره 73

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان   شناسه: 682806

 

آگهى تجدید مناقصه عمومى واگذارى طبخ و توزیع  غذا بدون مواد اولیه
 مرکز آموزشى درمانى کودکان حضرت امام حسین (ع) 

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به 
آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005-031 تماس حاصل فرمایند. 

نوبت دوم



ادامه از صفحه یک:
...   زمــان و نحوه آن نیســت و هر 
کشورى باید به فراخور اوضاع جامعه 
خود این سیاست ها را اجرایى کند. 
چه بسا  کشــورهایى یک سیاست 
مشــابه را در زمان مشخص با نحوه 
اجراى برابر اما با سرعت هاى متفاوت 
انجــام داده اند ، نتایج مشــابهى را 
دریافت کرده و نشــان داده اند هر 
کشورى باید نسخه اقتصادى مربوط 
به خود را داشــته باشــد. بنابر این 
سیاست گذاران هر کشــور باید به 
این نکته توجه داشته باشند که الگو 
بردارى صرف، از کشــورهاى موفق 
نمى تواند ، پیــروزى را براى آنها به 
ارمغان آورد و البته مــردم نیز باید 
مدام سیاســت هاى اجراى شده در 
کشورشان را با دیگر کشور ها مقایسه 
نکنند زیرا همان سیاست که مردم 
به عنوان  پادزهر از آن یاد مى کنند 
مى تواند براى کشوردیگرى به یک 

زهر تبدیل شود.
در کشــور ما نیز مســئوالن مانند 
دیگر کشورها سعى بر اصالح اوضاع 
اقتصادى دارند اما یکى از بزرگترین 
مشکالت موجود عدم ثبات شرایط 
سیاسى کشــور اســت که به مدد 
معاندان خارجى و داخلى براى ما رقم 
مى خورد. بر کسى پوشیده نیست که 
نتایج مثبت تغییــرات اقتصادى در 
شرایطى رخ مى دهد که بقیه شرایط 
کشور نیز در ثبات باشــد و هر روز 
تحریم ها ى جدیدى بر کشور اعمال 
نشود. در چنین شرایطى سامان دادن 
اوضاع اقتصادى کار بسیار دشوارى 
اســت البته به کمک رهنمون هاى 
رهبرى نسخه این معضالت اقتصادى 

براى کشور نوشته شده است.
 نسخه اى که ســرآغاز آن با اقتصاد 
مقاومتــى شــروع مى شــود و در 
ادامه آن حمایــت از تولید مى تواند 
مرحمى باشــد بر زخم تحریم هاى 
خارجى و برخى بــى تدبیرى هاى

 داخلى.
مســلما اصالحات اقتصادى اثرات 
کوتاه مدت کمــى دارد و اثرات بلند 
مدت آن نیازمند زمان است اما اینکه 
مردم بدانند هر اصالح اقتصادى چه 
نتایجى را در پى خواهد داشــت به 
قدرت توضیح دهندگى مسئولین باز 
مى گردد. آنچه در ادبیات اصالحات 
اقتصادى در ســال هاى اخیر اتفاق 
افتاده اســت، توجه به اصالحات از 
منظر اقتصاد سیاســى اســت. اما 
در میانــه پیوند ادبیــات اقتصادى 
با دانش سیاســى نباید کوتاه بینى 
ناشى از مصلحت جویى هاى سیاسى 
جایگزین تحلیل هاى کارشناســى 
اقتصادى و نگرش هــاى اقتصادى 
بلندمدت گردد که منافع کل جامعه 

را در بر دارد. 
تعیین نهادهاى اقتدارگرا و تقویت 
ارزیابى جامعــه از مصالح عمومى، 
مى تواند مشــکل نگاه کوتاه مدت  
شــهروندان در تشــخیص مصالح 

بلندمدت را مرتفع سازد. 

اقتصاد استان
02
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جمع آورى بیش از یک هزار دست فروش از سطح شهر اصفهان
مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان گفت: در هشت ماه گذشته یک هزار و 318 نفر 

دست فروش و 300 نفر متکدى در سطح شهر جمع آورى و ساماندهى شدند.
حسن محمدحسینى اظهار کرد: طبق بند 20 ماده «55»  قانون شهردارى ها، جلوگیرى از مشاغل مزاحم 
جزء وظایف شهردارى است، از این رو براى پیشگیرى از تخلف آشکار دست فروشى با هماهنگى اتحادیه 

صنوف، جلوگیرى از ایجاد مشاغل مزاحم در دستور کار قرار گرفته است.
وى با اشاره به گزارشى از عملکرد هشت ماه نخست سال جارى مدیریت پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى، افزود: 

در این مدت در خصوص رفع سد معبر صنوف 27 هزار و 887 تذکر و پیشگیرى از تخلف سد معبر ارائه، هفت هزار و 
382 اخطاریه صادر و رفع تخلف 26 هزار و 486 متصدى صنوف انجام شده است.

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: در بخش جلوگیرى از نصب تابلوهاى غیرمجاز تعداد هشت هزار و 156 
اخطاریه صادر و رفع تخلف سه هزار و 100 تابلوى غیرمجاز انجام شد.

وى با بیان اینکه در خصوص خودروهاى فرسوده رها شده در معابر شهر 821 اخطاریه صادر و جمع آورى 356 خودرو انجام شده است، گفت: در 
هشت ماه گذشته یک هزار و 318 نفر دست فروش و 300 نفر متکدى در سطح شهراصفهان جمع آورى و ساماندهى شدند.

کاهش خروجى سد زاینده رود از 13 آذرماه
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى استان اصفهان گفت: خروجى سد زاینده رود از بامداد 

سیزدهم آذرماه براى کشاورزان شرق اصفهان کاهش مى یابد.
حسن ساسانى اظهار کرد: براساس توافق با صنف کشــاورزان آب براى کشت پاییزه تا سیزدهم آذرماه در 

شبکه ها توزیع مى شود.
وى افزود: در تصمیمات اولیه قرار براین بود توزیع آب به مدت 20 روز از سد زاینده رود باشد اما رهاسازى آب تا 

سیزدهم آذر ادامه دارد و تالش مى کنیم حجم تعیین شده 120 میلیون مترمکعب توزیع شود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى استان اصفهان تصریح کرد: کاهش خروجى سد زاینده رود براى 

کشاورزان شرق اصفهان از سیزدهم آذرماه خواهد بود.
وى با بیان اینکه در حال حاضر درباره رهاسازى دوباره زاینده رود تصمیم گیرى نشده است، یادآور شد: توزیع آب باید به نحوى انجام شود 

که ذخیره سد زاینده رود در پایان سال آبى ( شهریور 99) کمتر از 450 میلیون مترمکعب نباشد.  
ساسانى با اشاره به ظرفیت یک میلیارد و چهارصد میلیون مترمکعبى سد زاینده رود، افزود: حجم کنونى سد زاینده رود 326 میلیون مترمکعب 

ورودى به آن 17 مترمکعب در ثانیه و خروجى 82 مترمکعب درثانیه است.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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به همت دانشجویان مخترع دانشگاه آزاد اسالمى
 واحد خمینى شهر انجام گرفت؛

طراحى سامانه شوینده مقره هاى
 خطوط انتقال برق

به همت دانشجویان مخترع دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شهر سامانه بازرس و 
شوینده مقره هاى خطوط انتقال برق فشار 

قوى طراحى و ساخته شد.

یکى از مشکالت شایع در خطوط انتقال نیروى برق در سراسر دنیا، آلودگى 
مقره ها در اثر عوامل محیطى طبیعى و غیرطبیعى مى باشد. مقره ها اجسام 
عایقى هستند که خطوط انتقال جریان برق جهت اتصال کابل هاى برق به 
دکل مورد استفاده قرار مى گیرند. در اثر تجمع آلودگى هایى نظیر گرد و خاك 
و ریزگردها، فضوالت پرندگان، نمــک دریا، آلودگى هاى صنعتى و غیره بر 
روى سطح مقره، مقره آلوده شده و در اثر ترکیب آلودگى با آب باران، شبنم 
صبحگاهى و یا حتى رطوبت محیط، مقره از حالت عایق به حالت رسانا تبدیل 
مى شود. در بیشتر موارد این تغییر حالت منجر به نشت دائمى جریان برق از 
کابل به دکل شده و منجر به اتالف بخش قابل توجهى از نیروى برق مى شود. 
همچنین در برخى موارد که میزان آلودگى زیاد باشد مقدار جریان نشتى به 
حدى زیاد مى شود که به صورت اتصال کوتاه بر جرقه زنى خود را نشان میدهد 
و باعث انفجار مقره و قطع جریان برق مى شود. تنها روش مؤثر براى پیشگیرى 
از وقوع چنین حوادثى، شستشوى مقره ها است که بسیار پرهزینه، زمانبر و 

براى کارکنان بخش عملیات خطرناك مى باشد.
در دهه گذشته ســامانه هاى مکانیزه جهت شستشوى مقره هاى خطوط 
انتقال نیروى برق فشــار قوى، بارها و بارها در لیست اعالم نیاز وزارت نیرو 
و شرکت هاى برق منطقهاى قرار داشته که خود عاملى براى ایجاد انگیزه و 
شکل گیرى ایده اولیه این پژوهش بوده است ولى مسائل فنى و سختى کار 
همواره باعث شده تا پژوهشگران، کمتر به این حوزه وارد شده و در مواردى هم 
که اقداماتى صورت گرفته، این اقدامات به نتیجه دلخواه آن نرسیده است. از 
دالئل عدم موفقیت تالش هاى پیشین مى توان به عدم استفاده از آب پرفشار 
و تمیز نشدن مقره ها اشاره کرد چرا که استفاده از آب پرفشار مستلزم استفاده 
از شلنگ هاى قوى و سنگین وزن مى باشد. همچنین خروج آب پرفشار از نازل 
باعث ایجاد نیروى عکس العمل شدید در جهت مخالف آن و نوسان شدید 
رباتهاى پرنده مى شود. این عوامل موجب شد که طرحى ابتکارى در دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد خمینى شهر آغاز شود.
 این طرح ابتکارى با عنوان ساخت «سامانه بازرس و شوینده مقره هاى خطوط 
انتقال برق فشار قوى» ســامانهاى در چند فاز طراحى و فاز نخست آن در 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر در قالب پایان نامه کارشناسى ارشد 
ساخته شده است. در این پژوهش ابتکارات بى نظیرى مورد استفاده قرار گرفته 

که نمونه آن در طرح هاى مشابه داخلى و خارجى وجود ندارد.
 با ابتکار و نوآورى هاى موجود در سامانه طراحى شده، امکان استفاده از آب 
پرفشار با فشار 100 بار و تا ارتفاع دلخواه فراهم شده که باعث شستشوى مؤثر 
مقره هاى موجود در خطوط انتقال میشود. همچنین با اقدامات انجام شده 
نیروى عکس العمل آب خروجى از نازل خنثى سازى شده و امکان شستشوى 

دقیق مقره ها بدون نوسان فراهم شده است.
در ادامه گفتگویى با سید محمدباقر طباطبایى دانشجوى ارشد مهندسى 

مکاترونیک و مبتکر این طرح را پى مى گیریم.

    ایده این طرح ابتکارى چگونه شکل گرفت؟
پدیده ریزگردها و حمله آن به خوزستان در سال هاى گذشته و قطع شدن 
جریان برق براى چند هفته و نیز درخواست مکرر وزارت نیرو و ادارات برق 
منطق هاى سراسر کشور براى ساخت سیستمى مکانیزه جهت شستشوى 
رباتیک تجهیزات خطوط انتقال، باعث ایجاد انگیزه و شکل گیرى ایده اولیه 

این پژوهش شد.

    در سایر کشورها براى مقابله با این مشکل چکار مى کنند؟
براى شستشوى مکانیزه در کشورهاى خارجى تالشهاى اندکى انجام شده 
ولى هیچ کدام به صورت ربات پرنده نبوده و به جز استفاده از هلیکوپتر هیچ 
یک از سامانه هاى ساخته شده مورد استقبال قرار نگرفته است. تنها مورد 
مشابه توسط شرکتى انگلیسى جهت شستشوى تجهیزات توربینهاى بادى 
ساخته شده که از نظر نحوه ســاخت و انجام عملیات کامًال متفاوت با این 
پژوهش مى باشد. اما در زمینه شستشوى مقرههاى خطوط انتقال برق هیچ 

نمونه مشابه خارجى مشاهده نشده است.

گــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر

    

دکتر خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل ایمیدرو در غرفه فوالد مبارکه در نمایشگاه ایران 
متافو در پاسخ به نگاه معاونت صنعت، معدن و تجارت به توسعه فوالد مبارکه اظهار داشت: نگاه ما به شرکت فوالد مبارکه 
همسو با توسعه است. بر این اعتقاد هســتیم که هم طرح نورد گرم 2 فوالد مبارکه باید اجرا شود و هم اینکه فوالد مبارکه 
طرح هاى توسعه فوالد هرمزگان و فوالد چابهار را نیز در دستور کار خود قراردهد. فوالدمبارکه از واحدهاى بزرگى است که دانش فنى زیادى را در 

مجموعه مهندسى خود جاى داده و همین عامل باعث شده تا فوالدمبارکه نقش تکنولوژیکى هم ایفا نماید.

معاون وزیر صمت:
رفع ظرفیت معطل تولید در فوالدمبارکه با نورد گرم 2 

نشست خبرى بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان برگزار شد

فرش قرمزى براى فرش

اصفهان بیست و دومین نمایشــگاه فرش دستباف اصفهان با 
حضور استان هاى مختلف کشور 14 تا 20 آذر ماه در محل دائمى 

نمایشگاه بین المللى اصفهان برگزار خواهد شد.
مدیر نمایشگاه هاى داخلى شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان در نشست خبرى بیست و دومین نمایشگاه فرش 
دستباف اصفهان، اظهار کرد: نمایشگاه فرش به عنوان قدیمى 
ترین نمایشگاه اصفهان از دهه هفتاد فعالیت خود را مطابق با 

سیاست هاى وزارت صمت آغاز کرد.

یلدا توکلى
گـــزارش
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    با تغییر سیاست شرکت نمایشگاه و با توجه به تغییر محل پروژه جدید نمایشگاه، برگزارى نمایشگاه فرش اصفهان امسال به بخش خصوصى واگذار شده است

مجید نایب زاده با بیان 
اینکه نمایشــگاه فرش 
اصفهان یکى از قدیمى 
ترین نمایشگاه هاى این 
حوزه در کشــور است، 
افزود: طى ســال هاى 
گذشته این نمایشگاه 
بــا رویکردهاى مختلفــى همچون 
صادرات، تمرکز بر تولید داخل، فرش 
هاى عشایر و روســتاییان، فروش و 

توزیع فرش و ... برگزار شده است.
وى با بیان اینکه با تغییر سیاســت 
شــرکت نمایشــگاه و بــا توجه به 
تغییر محل پروژه جدید نمایشــگاه، 
برگزارى نمایشــگاه فرش اصفهان 
امســال به بخش خصوصــى واگذار 
شده اســت، گفت: با توجه به کمیته 
تخصصى فــرش در اصفهان، مجرى 
این نمایشگاه از داخل استان و همین 
کمیته انتخاب شد تا نمایشگاه بتواند 
همســو با سیاســت هاى آن برگزار 

شود.
مدیر نمایشــگاه هاى داخلى شرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان 
اصفهــان ادامه داد: طى ســال هاى 
برپایى نمایشــگاه فرش از بخش ها 
و دســتگاه هاى مختلفــى همچون 
آموزش و پــرورش، تامین اجتماعى 
و ... حضور یافتند و امســال نیز براى 
نخستین بار در جهت توسعه بازار و 
صادرات از مجموعه گمرك اســتان 
براى حضــور در بیســت و دومین 
نمایشگاه فرش اصفهان دعوت کرده 

ایم.
نایب زاده با تاکید بر اینکه نمایشگاه 

فرش اصفهان در اقتصاد داخلى یکى 
از کارآفریــن ترین نمایشــگاه هاى 
استان است، تصریح کرد: با این وجود 
در برپایى نمایشگاه فرش بر رویکرد 
فرهنگ و هنر بیشــتر از تجارى آن 

تاکید داریم.
دبیــر اجرایــى بیســت و دومین 
نمایشــگاه فرش اصفهــان در این 
نشســت، اظهار کرد: این نمایشگاه 
پنجشنبه 14 آذر ماه افتتاح و تا 20 

آذر ماه ادامه خواهد داشت.
على میرجمالى افزود: در این دوره از 
نمایشگاه شرکت کنندگان در 138 
غرفه و  در چهار ســالن و فضایى به 

مساحت چهارهزار مترمربع حضور 
خواهد داشت.

وى با بیــان اینکــه 35 درصد غرفه 
داران این نمایشــگاه از خارج استان 
هستند، یادآور شد: شرکت کنندگان 
از شــهرهاى اصفهــان، آذربایجان 
شــرقى، چهارمحــال و بختیارى، 
کردســتان، فارس، گلســتان، قم و 

تهران حضور دارند.
دبیــر اجرایــى بیســت و دومین 
نمایشــگاه فرش اصفهان همچنین 
گفت: همایش تخصصــى این دوره 
از نمایشگاه با بررســى راهکارهاى 
توسعه فرش ایران برگزار خواهد شد.

 امسال نیز براى نخستین 
بار در جهت توسعه بازار 

و صادرات از مجموعه 
گمرك استان براى 

حضور در بیست و دومین 
نمایشگاه فرش اصفهان 

دعوت کرده ایم

ردا
ل ف

نس
س: 

عک

معاون وزیر صنعــت، معــدن و تجارت افــزود: عالوه بر 
آن ما پیگیر هســتیم، فوالدمبارکه به معدن وصل شــود 
یعنــى فوالدمبارکه واحدهــاى بزرگ تولید کنســانتره 
وگندله را خریدارى نموده و بــه زنجیره تولید خود اضافه 
نموده و شعار از ســنگ تا رنگ خود را مدیریت و مالکیت

 کند. 
ما در فوالد مبارکــه همانگونه که به دنبــال تأمین پایدار 
مواداولیه هستیم، به دنبال توســعه نورد این شرکت هم 
هستیم، اینکه تولید محصوالت پایین دستى فوالدمبارکه 
که محصوالت با ارزشى هم هســت، در زنجیره تولید این 

شرکت کامل شود.
غریب پور با اشاره به اینکه فوالد مبارکه براى پاسخگویى 
صنایع پایین دســتى خود و افزایش اشــتغالزایى نیاز به 
راه اندازى نورد گرم 2 دارد، تصریح کرد: پر واضح اســت 
که این راه اندازى با مشــکالت و موانعى نیز همراه است، 
اما مــا در وزارت صمت از ایــن طرح حمایــت خواهیم

 کرد.
 ما در تأمین موارد مالى، موارد فنى و تکنولوژى، پیشبرد 
مراحل اجرایى پروژه و حمایت سهام دارى به فوالدمبارکه 
کمک مى کنیم و بر این باور هســتیم کــه این حمایت ها 

و اراده فوالد مبارکه در کنار هم باعث خواهد شــد، طرح 
نوردگرم 2 اجرا شود.

مدیرعامل ایمیدرو خاطرنشــان کرد: تکمیل نورد گرم 2، 
عالوه بر بى نیازى کشور به ورق هاى جدید و جلوگیرى از 
خروج ارز از کشور، موجب خواهد شد ظرفیت سه میلیون 
تنى معطل تولید در میان خط فوالدمبارکه نیز کامل و به 

محصول نهایى تبدیل شود.
دکتر غریب پور در تصریح کمک به صنایع پایین دستى با 
راه اندازى خط نوردگرم 2 افزود: فوالدمبارکه یک صنعت 
مادر است و با تأمین نیازهاى صنایع وابسته، موجب رونق 
تولید در کشور مى شود. با راه اندازى و تکمیل این پروژه، 
عالوه بر اینکه صنابع پایین دستى نیز منتفع خواهند شد، 
رونق تولید، که منطبق بر منویات مقام معظم رهبرى نیز 
هست، محقق مى شــود. عالوه بر این، نقش تکنولوژیکى 
این پروژه با دانش فنى موجود در فــوالد مبارکه نیز قابل 

تأمل است.

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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خانه سوکیاس کجاست؟
خانه زیبای سوکیاس، از 
عمارت های مهم و دیدنی 
در جلفای اصفهان است 
که در واقع منطقه ارمنی 
نشــین اصفهان به شمار 
می رود. جلفای اصفهان، 
میزبان چندین خانه دیدنی و زیبای 
تاریخی اســت که معمــاری آن ها، 
مطابق بــا معماری اســامی مکتب 
اصفهان و تزیینات باغ هایشان کاما 

بر طبق معماری مسیحی است.
عمارت ســوکیاس در منطقه جلفای 
اصفهان، از پرطرفدارترین عمارت های 
تاریخی عصر صفویه اســت و سبک 
معماری، تزیینــات و هنرهای به کار 
رفته در آن، باعث شده عده زیادی از 
گردشگران داخلی و خارجی به سوی 

این جاذبه بی نظیر جذب شوند.
معماری بنا

خانه سوکیاس در واقع به دو خانه ای 
گفته می شــود با شــماره یک و دو 
نامگذاری شــده اند. خانه سوکیاس 
شماره یک، در میان دو خانه سوکیاس 

دو و خانه داوید قرار گرفته اســت و 
قدمت آن به عصر صفویه باز می گردد. 
این عمــارت دو طبقــه، در دو بخش 
شــمالی و جنوبی واقع شده است که 
مســاحتی در حدود ۳۱۰۰ متر مربع 

دارد.
ورودی اصلــی خانــه کــه در کوچه 
تبریزی هــا قرار دارد، ســردری زیبا 
دارد که با مقرنس کاری های ســاده و 
چشم نواز تزیین شده است. معماری 
این ساختمان بســیار خاص است و 
در آن از تزیینات نقاشی های فرنگی و 
طاکاری بسیاری استفاده شده است.

در تاالر مرکزی بنا، یک حوض سنگی 
هشت گوش دیده می شود و اطراف آن 
با رواق های دو طبقه پر شده است . اگر 
رواق های طبقه پاییــن  را نگاه کنید، 
جلــوه ای از هنرمندی اســتادکاران 
اصفهانــی را می بینید کــه با ظرافت 
و دقت خاصی ایجاده انــد. در داخل 
تاقچه های این رواق، طرح های نقاشی 
مینیاتوری عصر صفوی، به سبک رضا 
عباسی به چشم می خورد. طرح های 
زیبای نقاشی ها چشم هر بیننده ای را 
به خودشــان خیره می کنند و شکوه 

فرهنگ ایرانی را به رخ می کشند.
به اعتقاد نقــاش معروف ارمنی، خانه 
زیبای سوکیاس در ســال ۱۶۵۵ بنا 
شده است که این کار توسط مترجم 
سفیر انگستان در ایران صورت گرفته 
و نقاشی های روی ایوان خانه، متعلق 

به ملکه الیزابت هستند.
ایوان شمالی خانه، زیبایی چشمگیری 
دارد و سه پنجره ارسی، آن را از تاالر 
وســط عمارت جدا می کنــد. در دو 
طرف ایــوان نیز تصاویــر بی نظیری 
از مســیحیان و همسرانشــان نقش 
بسته است. حاشیه های نقاشی ایوان، 
تزیینات اســلیمی و ختایی دارند که 
جلوه بی نظیری را به ایوان بخشیده اند. 

اگر به ســقف ایوان نگاه کنید، غرق 
در زیبایــی قاب بندی هــای چوبی و 

تخته کوبی های شطرنجی می شوید.
سقف تاالر نیز بســیار دیدنی است. 
این سقف با یک ترنج زیبا مزین شده 
و در قســمت پایین با رســم بندی و 
تقسیمات هندسی جلوه خاصی یافته 

است.
مرمــت و بازســازی در خانه 

سوکیاس
مرمت و بازسازی در خانه سوکیاس

کار مرمت و بازســازی خانه تاریخی 
ســوکیاس، با دقت و ظرافــت انجام 
گرفته اســت و در حال حاضر، ضلع 
شــمالی خانه بــه آزمایشــگاه های 
تخصصی گــروه مرمت )شــیمی و 
متالوژی( تعلق دارد و در ضلع جنوبی 
آن، کارگاه های تخصصی مرمت مانند 
مرمت نقاشــی، مرمت سفال، مرمت 
پارچه، مرمت عاج و استخوان، مرمت 

کاغذ و مرمت شیشه جای گرفته اند.
خانه ســوکیاس دو، که پیش از این 
اشاره کردیم، در کنار خانه سوکیاس 
دو و در محله تبریزی های اصفهان قرار 
دارد که قدمت آن نیز به عصر صفویه 
باز می گردد. دانشگاه هنر اصفهان، در 
ســال ۱۳۷۶ این خانه را خریداری و 
مرمت کرد. یک سال پس از بازسازی، 
بخــش جنوبی خانه جهــت آموزش 
فضای آموزشــی برای گــروه مرمت 
مورد اســتفاده قرار گرفت.فضاهای 
آموزشی این بنا شامل بخش های آتلیه 
ترسیم فنی و آزمایشگاه مواد مصالح  
و همچنین کارگاه های مرمت کاغذ، 

چرم، پارچه، نقاشی و فلز هستند.
مســیر دسترســی به عمارت 

سوکیاس
برای رفتن به ایــن خانه تاریخی ابتدا 
باید به اصفهان سفر کنید. برای سفر 
به این شهر می توانید بر اساس زمان 

و هزینه یکی از وســایل نقلیه مانند 
هواپیما، اتوبــوس و یا قطار را انتخاب 

کنید.
با رسیدن به شــهر اصفهان می توانید 
با استفاده از تاکسی هایی که به محله 
جلفای اصفهان می روند، به این محله 
ارمنی نشین برســید و از خانه زیبای 

سوکیاس دیدن کنید.
بازدید از خانه تاریخی سوکیاس

این عمارت از جمله بناهای مهم کشور 
برای انتقــال  تاریــخ و فرهنگ غنی 
ایران به شمار می رود. برای بازدید از 
این بنا، همانند یک گردشگر حرفه ای، 
نهایت دقت را به خرج دهید و مراقب 

این خانه دیدنی باشید.
اگر کودکان خود را بــرای بازدید به 
خانه تاریخی سوکیاس می برید، پیش 
از رفتن تذکرات الزم برای محافظت 
از بنا را به آن ها بدهیــد. می توانید با 
عکاســی از بخش هــای مختلف این 

خانه زیبا، آن را با دیگران به اشتراک 
بگذاریــد و زمینــه را بــرای رونــق 
گردشگری و بازدید از این عمارت را 

فراهم کنید.
خانه تاریخی داوید در نزدیکی بنای 
ســاختمان ســوکیاس قرار دارد. در 
صورتی که عاقه منــد به بازدید از آن 
بودید، می توانید در کمترین زمان به 

خانه داوید بروید و از آن دیدن کنید.
اطالعات بازدید از خانه سوکیاس :

امــکان بازدیــد عمومــی و بــدون 
هماهنگی از این خانه تاریخی وجود 
ندارد. اگر دوست دارید که از این خانه 
زیبا دیدن کنید، پس از هماهنگی با 
حراست مجموعه دانشگاه اصفهان و 
صدور اجازه، ممکن اســت بتوانید از 

این جاذبه دیدن کنید.
آدرس خانه سوکیاس : اصفهان، 
جلفــای اصفهان، محلــه تبریزی ها، 

دانشکده حفاظت و مرمت اصفهان.

خانه سوکیاس ؛ عمارت تاریخی جلفای اصفهان

اصفهان را پایتخت فرهنگی جهان اســالم نامیده اند. 
شهری که بیشتر شبیه به یک موزه است که صدها جاذبه 
دیدنی را در خودش جای داده. کسانی که به اصفهان سفر 
کرده اند، می دانند کــه معروف ترین خانه ها و زیباترین 
عمارت ها در این استان قرار دارند. عمارت هایی باشکوه، 
تاریخی و پر از فرهنگ و تاریخ و قصه. یکی از جذاب ترین 
و دیدنی تریــن خانه های تاریخــی در اصفهان، خانه 
سوکیاس نام دارد که به یادگار مانده از عصر صفویه است. 
یک خانه تاریخی و زیبا که در منطقه ارامنه اصفهان واقع 
شده و شــکوه و جالل معماری اسالمی-مسیحی اش، 

چشم را به خودش خیره می کند. 

سفرزون

گزارش
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 مازندران نخستین گام برای میزبانی پایتخت گردشگری اکو را برداشت
میراث فرهنگی اســتان مازندران با آغاز فعالیــت تبلیغاتی بــرای میزبانی پایتخت 

گردشگری کشورهای عضو "اکو" ۲۰۲۲عما نخستین گام را در این زمینه برداشت.
سازمان همکاری اقتصادی به طور مخفف اکو یک سازمان اقتصادی منطقه ای است که 
سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۳ )۱۹۶۴( نخستین بار آن را پایه ریزی 

کردند و اکنون ۱۰ عضو دارد.
پیشنهاد میزبانی مازندران به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو )سازمان 
همکاری اقتصادی( حدود ۶ ماه پیش از سوی میراث فرهنگی و استانداری مازندران به 
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور )رئیس سازمان میراث فرهنگی وقت( داده شد 
و  ۱۲ مهر ماه امسال به تصویب هیات وزیران کشورهای عضو اکو در تاجیکستان درآمد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه گردشــگری و جهانگردی، انتخاب مازندران به 
عنوان پایتخت گردشگری رویداد مهمی در صنعت توریسم مازندران و کشور با توجه به 

شرایط اقتصادی کنونی خواهد بود که ظرفیت های بالقوه و بالفعل مازندران برای جذب 
گردشگر و همچنین قرارگیری در خوش آب و هواترین منطقه خاورمیانه و آسیای غربی 

می تواند قدمی مثبت در تحول صنعت گردشگری مازندران و ایران باشد.
بنا بر اعام اداره کل میراث فرهنگی ، گردشــگری و صنایع دســتی مازندران از امروز 
فعالیت های تبلیغاتی میزبانی مازندران برای پایتخت گردشگری سال ۲۰۲۲ آغاز شده 

است که نخستین گام بود. 
همچنین استقرار دبیرخانه میزبانی مازندران به عنوان پایتخت گردشگری عضو اکو نیز 
از دیگر گام مهم در این مسیر برای استان است که به گفته مسئوالن میراث فرهنگی در 
ماه جاری با حضور علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

در محل استانداری مازندران افتتاح خواهد شد. 
کشورهای حوزه اکو عاوه بر مرزهای مشترک سیاسی – جغرافیایی دارای همپوشانی 
قلمروهای فرهنگی هستند که تاثیر این مشترکات، تاریخ و تمدن منطقه را شکل داده 

که در مجموع یکی از قدیمترین زیستگاه های جوامع بشری در دنیا است.

کشــورهای ترکیه، ایران و پاکســتان به همراه سایر 
کشورها همچون ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، 
قرقیزستان ، ترکمنستان ، افغانستان و آذربایجان 
بعنوان یکی از بازارهای اصلی گردشگری فرهنگی 
و طبیعت گردی در جهان محســوب می شوند که 

تاش برخی از این کشــورها باعث درآمد مناسب از 
بازار بین المللی سفر شده است.

به گفته مسئوالن گردشگری مازندران پیشنهاد پایتخت 
گردشگری کشورهای اکو تاشی است برای همکاری منطقه 

گیــری ای و توسعه اقتصادی از دریچه گردشــگری و امیدوارهستند با شکل 
نخستین رویداد آن در مازندران به نمایندگی از ایران شرایط همکاری گسترده منطقه 
ای در حوزه انتقال تکنولوژی و دانش گردشگری و تبادل گردشگر در کشورهای عضو 

اکو بوجود آید.

اگر به سقف 
ایوان نگاه کنید، 
غرق در زیبایی 
قاب بندی های 

چوبی و 
تخته کوبی های 

شطرنجی می شوید.

حمام شیخ بهایی برای 
دومین بار به مزایده رفت

بعد از انتشــار فهرســت مزایده ی ۵۴ 
بنای تاریخی از سراسر کشور در اوایل 
مهر امســال، برای دومین بــار حمام 
»شیخ بهایی« اصفهان و خانه »جال 
آل احمد« تهران در فهرســِت جدیِد 
مزایده ی صنــدوق احیا قرار گرفتند تا 
همراه با ۳۱ بنای تاریخی دیگر به مزایده 

گذاشته شوند.
 صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای 
تاریخی و فرهنگی، فهرسِت جدیدی از 
بناهای تاریخی در اختیار خود را که ۳۳ 
بنای تاریخی از ۱۶ استان کشور شامل 
می شود، به مزایده گذاشت و جزییات 

واگذاری ان ها را اعام کرد.
صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای 
تاریخی و فرهنگی، در تازه ترین دور از 
مزایده های خود بناهای تاریخی »قلعه 
مدرسه خیرآباد« استان خوزستان، خانه 
»رفیعی« استان بوشهر، کاروانسراهایی 
»فرســفج« تویســرکان و »تاج آباد« 
دهستان آبرومند استان همدان، حمام 
»نوبر« و خانه »ثقه االســام« تبریز و 
مجموعه »کردشت« استان آذربایجان 
شــرقی، خانه »زرشــکیان« اســتان 
کرمانشاه، قلعه »کنجانچم« استان ایام، 
کاروانسرای »کمبوج« و خانه »قریشی« 
آمل و خانه های »نجفی« بابل اســتان 
مازندران، کاروانســرای »چمشــک« 
پلدختر و خانه »ابوالقاسمی« خرم آباد 
استان لرستان، کاروانسرای »تی تی« 
سیاهکل، حمام »مریان« آق اولر، خانه 
»صادقی« الهیجان و هتــل »ایران« 
رشــت در اســتان گیان را به مزایده 

گذاشته است .

شانگهای مبدا سفر 
گردشگران چینی به ایران

 شانگهای به عنوان یکی از بنادر تجاری و 
همچنین یکی از شهرهای مدرن و زیبای 
چین، اگرچه خــود یکی از مقصدهای 
اصلی گردشــگری در چین اســت اما 
این شــهر ظرفیت تبدیل به مبدا سفر 

گردشگران به ایران را هم دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
ایرانیــان مقیم شــانگهای، در همین 
راستای نشســت هم اندیشی توسعه 
گردشگری با هدف جذب گردشگران 
شانگهای به ایران روز یکشنبه با حضور 
»ولــی تیموری« معاون گردشــگری 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری جمهوری اسامی ایران 
و اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین در 

شانگهای برگزار شد.
همکاری های ایران با چین بر محور 

گردشگری تمرکز دارد
»ولــی تیموری« معاون گردشــگری 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری جمهوری اسامی ایران 
در این نشســت با توجه به مناسبات 
راهبردی بین ایــران و چین و امضای 
سند گردشگری میان دو کشور گفت: 
همکاری های گردشگری ایران اکنون 
متمرکز بر بازار چین اســت و اقدامات 
خوبی هم در یک سال گذشته صورت 

گرفته است.
وی با اشاره به طراحی اقام تبلیغاتی به 
زبان چینی گفت: اتاق بازرگانی شانگهای 
می تواند در جذب توریست چینی موثر 
باشد او از تاش های انجام شده توسط  
اتاق بازرگانی ایرانیان شرق چین تقدیر 
کرد و این اتاق را اتاقی منسجم در کشور 

چین بر شمرد.
»رمضان  پرواز« سرکنسول جمهوری 
اسامی ایران در شانگهای در این نشست 
ضمن تاکید بر اهمیت  پروژه  کمربند و 
جاده و پتانسیل های موجود در چین و 
لغو یکطرفه ویزای گردشگرانی چینی به 
ایران اعام کرد باید از همه پتانسیل های 
موجود به جهت ارتقا صنعت توریست 
ایران بهره مند شــد و یکی از پتانسیل 
های موجود اتاق بازرگانی ایرانیان شرق 
چین در شانگهای است که می تواند در 
توسعه حوزه گردشگری به ایران گامهای 

بزرگی بردارد.  

گردشگری
خبر
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راهنمای سفر

همان طور که می دانید ایران کشوری چهار فصل است و هر فصل برای سفر 
کردن زیبایی های خودش را دارد. پاییز یکی از بهترین فصل ها برای سفر کردن 
است، زیرا جاده ها خلوت هستند و خبری از ازدحام گردشگر ها در مناطق 
دیدنی نیست. همچنین مناطق دیدنی و بکری در سرتاسر ایران وجود دارد که 
برای پاییزگردی مناسب است. در پاییز با تغییر رنگ برگ های درختان جلوه 
دیگری از طبیعت را می توان در شمال ایران مشاهده کرد و همچنین زمان 

مناسبی برای سفر به جنوب ایران است. 
اولسبلنگاه

ییاق اولسبلنگاه بهشتی در جنوب ماسال است که فضای روستایی بی نظیری دارد. وجه 
تسمیه نامش از دو بخش »اولسا« و» بلنگاه« تشکیل شده و به معنای جایگاه بلندی 

است که درخت ممرز می روید.
در این روستا می توانید کلبه های چوبی که مشرف به جنگل های انبوه است را اجاره کنید 
و از گرم شدن کنار آتشی که با هیزم روشن کرده اید لذت ببرید. در این ییاق خوش 
منظره که معموال هوای مه آلودی دارد، طبیعت گردی، بوم گردی و همچنین استفاده 

از محصوالت دامی محلی مانند شیر،کره، پنیر و… را با کیفیت باال تجربه خواهید کرد.
دریاچه الیماالت

این دریاچه در فصل پاییز بسیار دیدنی می شود و انعکاس برگ های زرد و نارنجی که 
اطراف دریاچه را پوشانده است، جلوه ی بی نظیری را ایجاد می کند. دریاچه الیماالت که 
نگینی در میان جنگل های مازندران است در شهر نور و استان مازندران در مسیر جاده 

چمستان به نور قرار گرفته است.
این دریاچه به دلیل قرار گرفتن در میان جنگل، مناطق استوایی را برایتان تداعی می کند. 

بخشی از مسیر دسترسی به دریاچه ی سد خاکی الیماالت از میان 
درختان سر به فلک کشیده می گذرد و چشم انداز  بی نظیری دارد. برای 
رسیدن به دریاچه باید از میان جنگلی با درختان تنومند عبور کنید که 

خود در پاییز بسیار دیدنی می شود.
آب گرم الویج

یکی دیگر از مقاصد سفر داخلی در پاییز در شمال ایران آب گرم الویج 
است. این آب گرم در کوه پایه های البرز در استان مازندران نزدیک به 
شهرستان کوچک چمستان قرار گرفته است. در این منطقه جنگلی 
پاییز همه چیز را رنگارنگ می کند و طبیعت بی نظیرش مســافران 
پاییزی را جذب خود می کند. آب گرم الویج دارای اماح معدنی است و 
خاصیت گوگردی آن برای درمان یا پیش گیری از بیماری های پوستی 

بسیار مفید است.
جاده اسالم به خلخال

با ورود به این جاده به یکی از رویایی ترین مسیرهای جنگلی ایران  قدم 
و با گذر از آن مناظر بسیار زیبایی را خواهید دید. اگر به رانندگی عاقه مند گذاشته اید 

باشید این جاده تجربه ای فراموش نشدنی را به شما هدیه می دهد، دو طرف جاده از 
درختانی بلند پوشیده شده است. این مسیر زیبا از گیان آغاز می شود و در خلخال، در 

جنوب استان سرسبز و خوش آب و هوای اردبیل به پایان می رسد.
همچنین مقصد خوبی برای شکم گردی است و می توانید از چشیدن طعم غذاهایی که 
با مواد اولیه تازه تهیه شده اند لذت ببرید. اگر هوس یک شب اقامت در کلبه ای چوبی و در 

قلب طبیعت را کرده اید، سفر به جاده اسالم به خلخال را از دست ندهید.
کویر مرنجاب

فصل پاییز بهترین فصل برای سفر به کویر است. در کویر مرنجاب می توانید ماسه های 
نرم را لمس کنید و از رمل ها باال بروید، همچنین شــب ها با تماشای آسمان غرق در 

ستاره ها شوید.
آرامشی که می توانید در این مکان تجربه کنید، آرامشی منحصر به فرد است که در کمتر 
مکانی از این کره خاکی شلوغ و آلوده به دست می آید. این منطقه در شمال شهرستان 
آران و بیدگل و در نزدیکی کاشان واقع شده و دریاچه نمک آران و بیدگل و دریاچه ی 
حوض سلطان را نیز در خود جای داده است. در مسیر این کویر می توانید از کاروانسرای 

مرنجاب و کاروانسرای سفیدآب )مربوط به دوران صفوی( دیدن کنید.
یزد

یزد یکی از محبوب ترین مقاصد سفر داخلی در پاییز است. این شهر اولین شهر خشتی 
جهان و بزرگترین بافت قدیمی را دارد و معروف به شهر بادگیرها و عروس کویر است. 
سیستم قنات های یزد هنوز شهرت جهانی دارد. آب و هوای یزد در فصل پاییز بهاری و 
دلنشین است، به همین دلیل توصیه ما به شما این است که در فصل پاییز از این شهر 

دیدن کنید. یزد کویرهای زیادی مانند کویر کاراکال، ریگ زرین و… دارد که یکی از 
جاذبه های اصلی برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار می رود. معماری بسیار 
دیدنی دارد، بناهایی با ســقف های گنبدی و بادگیرهایی با قدمت چند صد سال. از 
سوغاتی های مشــهور و مخصوص یزد می توان به قطاب اشاره کرد که مورد عاقه ی 

گردشگران زیادی است.
کرمان

کرمان استانی پهناور در جنوب شرقی ایران است که جاذبه های تاریخی بسیاری را در 
خود جای داده است. استان کرمان در جنوب شرقی ایران، پهناورترین استان کشور است. 
این استان در حدود ۷ هزار جاذبه ی تاریخی دارد که ۷۰۰ مورد از آن ها در فهرست آثار 
ملی ثبت شده است. کرمان بین استان های یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و فارس قرار گرفته که جاذبه های تاریخی فراوان، کرمان را جزو ۵ شهر تاریخی 

قرار داده است.
همانطور که می دانید با داشــتن آب و هوای دل پذیردر فصل پاییز، غذاهای سنتی 
فوق العاده، آثار باستانی و بناهای تاریخی زیبا از جمله ارگ بم و بهره گیری از تمدنی کهن 
یکی از زیباترین جاهای دیدنی ایران و یکی از بهترین مقاصد گردشگری کشورمان در 

این فصل محسوب می شود.
چابهار

چابهار یکی از مقاصد پر گردشگر در جنوب شرق ایران است که به شگفتی های طبیعی و 
سرزمین عجایب استان سیستان و بلوچستان شهرت دارد. این بندر، تنها بندر اقیانوسی 
ایران محسوب می شود و به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد از لحاظ اقتصادی برای 

ایران بسیار اهمیت دارد.
در اطراف چابهار شاهد عجایب طبیعت به اشکال گوناگون از جمله تاالب لیپار، کوه های 
مریخی، گل  افشان و آب افشان هایی که آب را تا چند متر پرتاب به هوا می کنند هستیم. 
قطعا شما هم می خواهید بدانید بهترین زمان ممکن برای سفر به این شهر چه زمانی 
است تا بیشترین لذت را از این سرزمین همیشه بهار جنوب ایران ببرید، بهترین زمان 

سفر به چابهار از اوایل آبان تا اواسط فروردین است.
جزیره قشم

پاییز به دو دلیل بهترین زمان برای سفر به قشم است، اول اینکه با باز شدن مدارس از 
حجم سفرها کاسته می شود و هزینه ها در این جزیره منطقی تر می شوند و دلیل دوم 
در فصل پاییز جزیره قشم آب و هوایی معتدل دارد. قشم معروف به شهر خرید است و 
بازارهای متنوع و خوبی برای عاقه مندان به بازارگردی دارد. از طرفی دیگر غذاهای 
محلی جنوب گردشگران زیادی را جذب خود می کند، به خصوص غذاهای دریایی که 

با ادویه های مخصوص آماده می شود و ارزش امتحان کردن دارد.
این جزیره مناطق دیدنی زیادی مانند غار نمکی نمکدان در جنوب غربی جزیره قشم، 
دره ستارگان، قلعه پرتغالی ها، جنگل های حرا و … دارد که متناسب با هر سلیقه ای است.

مقاصد سفر داخلی در پاییز را بشناسید
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The National Iranian Drilling 
Company (NIDC) has drilled 
111,000 meters of oil and gas 
wells since March 2019.
According to NIDC, Mohammad 
Ale-Khamis, NIDC deputy CEO 
for drilling operations, said the 
company had spudded 81 oil and 
gas wells during the 8 months, 
adding the figure entailed 25 
development and 6 appraisal 
wells as well as 49 workovers.
He said from a different 
perspective, 60 wells were 
ordered by the National Iranian 

South Oil Company (NISOC), 9 
others by the Iranian Offshore 
Oil Company (IOOC), 9 wells by 
the Petroleum Engineering and 
Development Company (PEDEC), 
and two others were ordered as 
projects. There was one other 
well that was ordered by the 
exploration department of the 
National Iranian Oil Company 
(NIOC).
Furthermore, 72 drilling rigs 
were operated by NIDC in 
offshore and onshore projects 
during the period.

Shahid Rajaei 
Port handles 
over 1m TEUs 
in 8 months

Shahid Rajaei 
Port, Iran’s biggest 
container port at 
the mouth of the 
Strait of Hormuz, 
handled more 
than one million 
TEUs (Twenty-foot 
equivalent unit) of 
oil and non-oil goods 
during the eight 
months to November 
21, according to the 
d i re c t o r - g e n e ra l 
of Hormozgan 
Ports and Maritime 
Department.
“A total of 1,037,802 
TEUs were loaded 
and unloaded at 
the strategic port 
in the eight-month 
period,” Allah-Morad 
Afifipour said on 
Sunday.
Of the total loaded 
884,000 TEUs 
handled at the port, 
over 197,000 were 
transshipped at 
the port during the 
period, indicating 
a 4% growth in 
comparison with the 
similar period of last 
year, he said.
Afifipour added that 
about 114,000 TEUs 
were also transited 
through Shahid 
Rajaei Port in the 
eight-month period.
Shahid Rajaie, in 
southern Iran, is one 
of the main transit 
routes linking Central 
Asia to Eastern 
Europe. It accounts 
for 90% of Iran’s 
cargo traffic.
Launched in 
1985, the port has 
expanded every 
year thereafter. 
Today it is connected 
to 80 top ports 
across the world. 
The significance 
of this port lies in 
its large capacity, 
including its location 
in the Persian 
Gulf, container 
terminal, fuel 
bunkering, access 
to 24 kilometers of 
railroads and round-
the-clock truck 
transportation.
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NIDC drills 110,000 meters of oil, 
gas wells in 8 months

Speaking to 
ILNA news 
c o r re s p o n d e n t , 
Morteza Behroozifar, 
an energy expert 
refereed to the 
Trans-Anatolian 
Natural Gas Pipeline 

(TANAP) and said “Due to 
US sanctions, Iran cannot 
export its gas to European 
market and TANAP pipeline 
isn’t an exception.”Turkey 
and Azerbaijan formally 
marked the completion of 
the Trans-Anatolian Natural 
Gas Pipeline (TANAP) on 
Saturday, a milestone in a 
major project to help reduce 
Europe’s dependence on 
Russian gas.The $6.5 billion 
TANAP crosses the breadth of 
Turkey, east to west, and could 
transport up to 16 billion cubic 

meters (bcm) of Azeri gas a 
year. Europe is allocated 10 
bcm, with 6 bcm earmarked for 
the Turkish market. Capacity 
could be increased to 31 bcm 
with additional investment. 
“Another issue is that Iran, as 
the world's second-largest gas 
reserves holder, could actually 
be a big player but Russia will 
not tolerate it, so Moscow is 
doing its best to prevent it.”“If 
there are no sanctions, Iran 
can both increase production 

and reduce consumption so 
we can export a significant 
portion to the world but as 
long as sanctions are in place 
it is virtually impossible 
to increase production or 
enter the European market,” 
Behroozifar confirmed.
He added that it doesn't 
matter if we use the TANAP 
or Nabucco, or build an 
independent pipeline; it's 
a matter of delivering gas to 
Europe, whether it's going 
to Spain or Italy.The energy 

expert said one of our 
problems with exporting gas 
to Europe is Turkey; Turkey 
is interested in buying gas 
from Iran and re-exporting 
it, meaning it does not want 
Iran to be a transit route 
unless the EU presses Ankara 
to accept it.The first part of 
TANAP pipeline is designed 
to supply Turkish domestic 
customers, while the second 
part is expected to run further 
- from Bulgaria to Serbia and 
Hungary.

FDI in industrial sector hits 
26% growth in seven months
 Statistics of the Ministry of Industry, Mine and Trade 
indicate that $784.6 million worth of Foreign Direct 
Investment (FDI) was approved for 55 industrial, 
mineral and trade projects in the seven months of the 
current Iranian calendar year (from March 21 to Oct. 
22), showing a 26.1 percent growth as compared to 
the last year’s corresponding period.
In the same direction, $622.3 million worth of 
Foreign Direct Investment (FDI) was approved 
for 43 mineral and industrial projects in the seven 
months of the last Iranian calendar year (from March 
21 to Oct. 22, 2018), showing a 27.9 percent growth 
as compared to the same period of last year.
Meanwhile, $762.6 million worth of Foreign Direct 
Investment (FDI) was approved in mineral and 
industrial projects in the first six months of the 
current year (from March 21 to Sept. 22).
The statistics showed that $22 million worth of 
FDI was approved in Iranian month of Mehr (Sept. 
21 – Oct. 22).

Enemy failed in driving 
Iran’s oil sales to zero: 
Jahangiri
First Vice President Es’hagh Jahangiri said on 
Monday that the enemy has not been successful in 
driving the volume of Iran’s oil sales to zero, adding 
that the country is still continuing its exports.
Addressing a ceremony held on the occasion of Iran’s 
National Exports Day, he added that two years has 
passed since the US’ new wave of pressure on Iran 
and its economic war against the Iranian nation, 
but Iran is still exporting its oil.Referring to the US 
sanctions imposed on Iranian oil sector and later on 
petrochemicals, steel companies, ports, insurance 
companies and banks, the VP said “today, we proudly 
announce that we are standing on our feet and the 
past two years were just a psychological warfare 
against Iran.”
“Iran’s non-oil exports increased by 16 percent 
during the first eight months of the present Iranian 
calendar year (starting March 21) and the country 
could export 88 million tons of goods,” he said.Iran 
has slammed the US and its allies for using oil as a 
political weapon to put more economic pressure on 
the Islamic Republic, emphasizing, however, that 
Washington will never be able to achieve its dream 
of cutting Tehran’s oil exports to zero.

Iran-India trade 
opportunities conf. to be held 
next week
A conference on economic and trade opportunities 
between Iran and India is to be held at Iran Chamber 
of Cooperative on December 8.
The event will be attended by Indian commercial 
attaché in Iran and the representative of UCO Bank.
Iran has expansion of non-oil exports as its main 
strategy to evade one-product economy and make 
its economy resilient against US sanctions.
The country also seeks decreasing its reliance on oil 
revenues.India is one of the major target markets for 
Iranian products.
According to a joint statement adopted on 
September 4, after the Russian-Indian summit, 
Russia and India are to continue their trade and 
economic cooperation with Iran, which they qualify 
as mutually beneficial and legitimate.
Moscow and New Delhi also signed several 
agreements, including a strategy for boosting 
cooperation on trade, economy and investment.
According to the joint declaration, Russia and 
India would continue promoting trade in national 
currencies.

A senior expert in the field of energy 
Morteza Behroozifar told ILNA news 
agency that as Long as US Sanctions are in 
place it is impossible for Iran to enter the 
European gas market.

Due US sanction, Iran cannot enter the 
European gas market; Expert

news

“Another issue is 
that Iran, as the 
world's second-
largest gas 
reserves holder, 
could actually 
be a big player 
but Russia will 
not tolerate it, so 
Moscow is doing its 
best to prevent it.”
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Enemy failed in driving 
Iran’s oil sales to zero: 
Jahangiri
First Vice President Es’hagh Jahangiri 
said on Monday that the enemy has not 
been successful in driving the volume 
of Iran’s oil sales to zero, adding that the 
country is still continuing its exports.
Addressing a ceremony held on the 
occasion of Iran’s National Exports Day, 

he added that two years has passed 
since the US’ new wave of pressure on 
Iran and its economic war against the 
Iranian nation, but Iran is still exporting 
its oil.Referring to the US sanctions 
imposed on Iranian oil sector and later on 
petrochemicals, steel companies, ports, 
insurance companies and banks, the VP 
said “today, we proudly announce that we 
are standing on our feet and the past two 
years were just a psychological warfare 
against Iran.”

“Iran’s non-oil exports increased by 16 
percent during the first eight months 
of the present Iranian calendar year 
(starting March 21) and the country 
could export 88 million tons of goods,” he 
said.Iran has slammed the US and its allies 
for using oil as a political weapon to put 
more economic pressure on the Islamic 
Republic, emphasizing, however, that 
Washington will never be able to achieve 
its dream of cutting Tehran’s oil exports 
to zero.

Green energy, common 
chapter in Alborz-
Austria coop.: envoy
Austria's Ambassador to Iran Stefan 
Scholz named green energy as a common 
chapter for improving cooperation 
between the Iranian province of Alborz 
and his country.Paying a visit to special 
economic zone of the international 
Payam Airport in Alborz province, 
Scholz told reporters that despite the US 
sanctions on Iran, it is possible to take 

advantage of available opportunities 
to boost mutual economic relations.
Describing his visit to Payam Airport, he 
said Austria is investigating capacities 
of this airport to further expand 
cooperation.He named green energy 
as one of the proper sectors for Alborz 
province to focus on.Payam International 
Airport in Karaj is one of the airports of 
Iran airspace which is active 24 hours 
a day and is located in Karaj, Alborz 
province. This airport officially opened 
in 1997 to conduct postal and air cargo 

operations. The total area of Payam 
special economic zone is 3600 hectares. 
The industrial unit was designed in 
three phases including the first phase 
with 40 hectares, the second phase with 
56 hectares, and the third phase with 
70 hectares.Based on the upstream 
documents and missions defined for 
Payam aviation service company and 
special economic zone, not every industry 
is accepted in Payam and the focus of 
Payam is on non-polluting activity called 
green to the third category of the industry.
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US secretary of energy steps 
down from his post
Former governor of Texas and Energy Secretary 
Richard Perry resigned on Sunday, according to 
an official statement. He will be replaced by Dan 
Brouillette, who was backed by the Senate in advance.
Perry had been in the Trump administration as 
Secretary of Energy since March 2017. He announced 
his resignation after reports suggested he was behind 
the controversial 25 July phone call between Trump 
and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, 
which is at the center of the US House's ongoing 
impeachment inquiry.Dan Brouillette, who will 
take over from Perry, has been serving as US Deputy 
Secretary of Energy since August 2017. He was born in 
1962 in Paincourtville, Louisiana and graduated from 
the University of Maryland.Brouillette is a US Army 
veteran, who has been active in the private sector and 
also served in government agencies - he was Assistant 
Secretary for Congressional and Intergovernmental 
Affairs in the US Department of Energy from 2001 to 
2003, and also served as Rep. Billy Tauzin's legislative 
director and Chief of Staff.

Iranian armed forces 
‘ready’, ‘trained’ to counter 
various plots: Army cmdr.
Iranian Army’s first-in-command says that all the 
armed forces of the country are ready to counter 
various types of plots devised against the Islamic 
Republic.“Different aspects of enemies’ seditions 
have been discussed by experts; also the measures 
that the Islamic Republic of Iran’s armed forces 
should adopt in the face of these plots have been well 
defined,” Commander of Iran's Army Major General 
Abdolrahim Mousavi told Mehr News Agency on 
Monday.“A framework has been defined to counter 
the plots of enemies and the required training have 
also been provided to the forces,” said the commander, 
adding that “armed forces are ready to give an 
appropriate response to any hostile action.”
Mousavi went on to say that the recent conspiracy 
organized by enemies was different from those in the 
past but it was foiled by the vigilance of the Islamic 
Revolution Leader Ayatollah Khamenei.
The Iranian government raised gasoline prices on 
November 15 in order to moderate the national 
consumption rate, which stands at 110 million liters 
per day, 40 million liters above the maximum daily 
domestic requirement.The move prompted some 
peaceful protests, but riotous elements, taking 
advantage of the circumstances, quickly entered the 
scene, destroying public property and setting banks 
and gas stations ablaze. Authorities says some also 
used firearms and other weapons against protesters 
and security forces.There have been reports of 
fatalities among both security forces and civilians in 
different locations, with an official tally not available 
yet.

Impeachment Inquiry: Trump, His 
Lawyers Refuse to Attend 'Unfair' Hearing

Trump’s aides 
r e s p o n d e d 
defiantly on 
Sunday to 
the first of 
two crucial 
d e a d l i n e s 
he faces 

in Congress this 
week as Democrats 
prepare to shift 
the focus of their 
i m p e a c h m e n t 
inquiry from fact-
finding to the 
consideration of 
possible charges of 
misconduct over 
his dealings with 
Ukraine.
The Democratic-
led House of 
R e p r e s e n t a t ive s 
judiciary committee, 
tasked with 
considering charges 
known as articles of 
impeachment, had 
given Trump until 
6pm on Sunday to say 
whether he would 
send a lawyer to take 
part in the judiciary 
panel’s proceedings 
on Wednesday.
White House counsel 
Pat Cipollone wrote 
to committee 
chairman Jerrold 
Nadler, according 
to a copy of a letter 
seen by Reuters: 
“We cannot fairly 
be expected to 
participate in a 
hearing while the 
witnesses are yet 
to be named and 
while it remains 
unclear whether the 
judiciary committee 
will afford the 
president a fair 

process through 
additional hearings.”
Cipollone cited 
a “complete lack 
of due process 
and fundamental 
fairness afforded 
the president” in 
the impeachment 
process but 
did not rule out 
participation in 
further proceedings. 
But he signaled that 
Democrats would 
first have to make 
major procedural 
concessions.
Nadler has given 
the White House a 
Friday deadline to 
say whether Trump 
would mount a 
defense in broader 
i m p e a c h m e n t 
proceedings.
The judiciary 
c o m m i t t e e ’ s 
Democratic staff 
did not immediately 
reply to a request 
for comment on 
the White House’s 
refusal to participate 
in the hearing, 
which would have 
been the first direct 
involvement by 
the Trump camp 
in a process he has 
condemned as a 

partisan “witch 
hunt”.
Democratic US 
Representative Don 
Beyer said on Twitter 
in response to the 
White House letter: 
“Not one process 
complaint made by 
the president and 
his Republican allies 
in Congress so far 
has turned out to be 
genuine.”
C o n g r e s s i o n a l 
investigators have 
been looking into 
whether Trump 
abused his power 
by pressuring 
Ukraine to launch 
investigations into 
former Democratic 
vice president 
Joe Biden, who is 
running to unseat 
him in the 2020 
presidential election, 
and a discredited 
conspiracy theory 
that Ukraine, not 
Russia, interfered 
in the 2016 US 
presidential election.
The first in a series of 
expected judiciary 
proceedings will 
hear testimony on 
the impeachment 
process established 
under the US 

constitution from a 
panel of legal experts 
that has yet to be 
named.
Hearings before the 
committee, which 
has responsibility for 
crafting any formal 
charges against 
Trump, are a major 
step toward possible 
charges. Democratic 
House Speaker 
Nancy Pelosi, who 
will make the final 
decision, has not 
yet said whether 
Trump should be 
impeached. But in a 
letter to supporters 
last week, she called 
for him to be held 
accountable for his 
actions.
Trump has denied 
any wrongdoing, 
calling the 
i m p e a c h m e n t 
inquiry a sham.
Nadler also set a 
second deadline 
of 5pm on Friday 
for Trump to say 
whether he or his 
legal counsel would 
participate in 
further proceedings 
expected next week 
to examine evidence 
against him.
 “We may consider 

participating in 
future judiciary 
c o m m i t t e e 
proceedings if 
you afford the 
a d m i n i s t r a t i o n 
the ability to do 
so meaningfully,” 
Cipollone wrote, 
laying out a list of 
demands, including 
allowing Trump’s 
Republicans to call 
additional witnesses.
Cipollone also 
c o m p l a i n e d 
that Democrats 
had scheduled 
W e d n e s d a y ’ s 
hearing – “no 
doubt purposely” 
– to overlap with 
Trump’s absence 
from the US to attend 
a NATO summit in 
London.
Three investigating 
panels, led by the 
House Intelligence 
Committee, are due 
to release a formal 
report this week 
when lawmakers 
return on Tuesday 
from a Thanksgiving 
recess. The report 
will outline evidence 
gathered by the 
intelligence, foreign 
affairs and oversight 
committees.

US President Donald Trump and 
his lawyers will not participate in a 
congressional impeachment hearing 
this week, the White House has said, 
citing a lack of “fundamental fairness”.
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China to impose sanctions on 
US organizations for backing 
violence in Hong Kong
China is introducing sanctions against a number of US 
non-governmental organisations, including Human 
Rights Watch, in retaliation for a US bill banning the 
export of crowd control weapons to Hong Kong police 
and supporting demonstrators in the city, the country's 
Foreign Ministry said in a statement on Monday.This 
comes as President Trump introduced amendments to 
existing US policy on Hong Kong allowing Washington to 

impose sanctions on officials in the special administrative 
region."Recently, the United States passed the Hong Kong 
Human Rights and Democracy Act of 2019, ignoring 
China's protest on the matter. This is a serious violation 
of international law and basic principles of international 
relations, as well as interference in China's internal affairs. 
Beijing has already lodged a protest with the United States 
over the matter. This time, China has decided to introduce 
sanctions on several US non-governmental organizations, 
including NDI [National Democratic Institute], Human 
Rights Watch, and Freedom House”, spokeswoman Hua 
Chunying said, Sputnik reported.The Foreign Ministry 
added that China had suspended a review of a request 

for visits by US naval vessels 
and aircraft to the territory. 
Asked when Beijing would 
resume its review of such 
requests, Hua said that it 
would "depend on further 
steps by the US".On 
Wednesday, US President 
Donald Trump signed the 
Hong Kong Human Rights 
and Democracy Act of 2019 and 
another law prohibiting US exports of 
specified police equipment to Hong Kong. 

“Not one process 
complaint 
made by the 
president and his 
Republican allies 
in Congress so far 
has turned out to 
be genuine.”
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Boris Johnson Urged to Challenge 
Trump on Climate Denial
 British Prime Minister Boris Johnson is being urged by 350 leading 
climate researchers to robustly challenge Donald Trump on his 
“dangerous” and “irresponsible” denial of the risks of climate change 
during the US president’s visit to the UK this week.
Putting the prime minister under more pressure over his stance 
on global heating, leading academics involved in climate research 
said he must try to persuade Trump to take strong domestic and 
international action.
Johnson – who declined to take part in the first ever UK general 
election climate debate last week – will meet Trump during his three-
day visit for the Nato leaders’ meeting.
In a letter to Johnson, the academics said Trump’s “unscientific 
denial” of the risks of climate change was harming lives, making the 
world a more dangerous place and threatening the prosperity and 
safety of future generations, The Guardian reported.
“We urge you to challenge President Trump about his irresponsible 
approach to climate change, and seek to persuade him to take strong 

domestic action to reduce greenhouse gas emissions and to join 
coordinated international action including the Paris agreement,” 
they wrote.
The UK is due to host the a major UN climate summit next year – a 
meeting which is absolutely vital to international efforts to avoid 
dangerous climate change, the academics said.
They praised the government for passing into law a new target to 
reduce annual emissions of greenhouse gases to net zero by 2050, 
but warned the UK was already seeing the effects of global heating.
 “Earlier this year many parts of the nation were subject to a summer 
heatwave which reached a record peak temperature and killed 
several hundred people,” they wrote. “Lives and livelihoods are also 
being threatened by increasing risks of flooding due to heavy rainfall 
and sea level rise.”
They warned that Trump’s stance risked making the world a more 
dangerous place. UK security assessments in 2015 warned that 
disruption of populations as a result of the climate crisis would 
increase political instability, conflict and migration.
The US director of national intelligence said this year climate change 
and environmental and ecological degradation across the world 

were 
likely to fuel economic distress 

and social discontent from 2019 onwards.
The letter highlighted false claims made by Trump, who said recently 
that the Paris agreement would mean “shutting down American 
producers with excessive regulatory restrictions like you would not 
believe, while allowing foreign producers to pollute with impunity”.
The White House’s website also wrongly describes the agreement as 
“fraudulent, ineffective, and one-sided”, the signatories said.

News

JCPOA must 
survive, says EU 
foreign policy 
chief
 The newly-appointed 
head of EU foreign 
policy, Josep Borrell, 
said the European 
Union has the “greatest 
interest” in the survival 
of the Iran nuclear deal.
Speaking in an 
interview with Spain's 
El País newspaper 
published on Sunday, 
the new EU foreign 
policy chief, Josep 
Borrell, said the bloc 
has the “greatest 
interest” in the survival 
of the 2015 Iran 
nuclear deal, officially 
known as the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA).
“We call on the Iranian 
authorities to do what 
they can to keep the 
pact alive,” he added, 
stressing that killing 
the agreement would 
be a “big mistake”.
His remarks come as 
the nuclear agreement 
has long ceased to 
be economically 
beneficial to Iran 
following the US’ 
unilateral withdrawal 
from the pact and 
lack of any practical 
measures from the 
European signatories 
to the deal to secure 
Iran’s economic 
interests in the face of 
US sanctions.
A year after the 
US’ withdrawal, 
Iran began taking 
measures to reduce its 
commitments to the 
JCPOA in a bid to create 
a balance between its 
rights and obligations 
and also to encourage 
the other parties to live 
up to their own share of 
commitments to keep 
the agreement alive.
Meanwhile, Belgium, 
Denmark, Finland, the 
Netherlands, Norway 
and Sweden have 
recently announced 
they have become 
shareholders of the 
Instrument in Support 
of Trade Exchanges 
(INSTEX) - a financial 
mechanism meant to 
bypass US sanctions on 
Tehran.
The six European 
countries said in 
their joint statement 
on Friday that their 
decision to join INSTEX 
was in line with “the 
continuous European 
support” for the JCPOA.
Borrell had said back 
in July that his country 
Spain was also keen on 
joining the INSTEX.

Iran
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Iran ranks 15th in Web of Science in terms of 
number of articles
Iran has taken 15th place in the ranking of countries that have published 
articles in the Web of Science (WOS) database in 2018.Despite warnings 
about obsessive concern with the quantity of articles, the citable scientific 
articles published in reputable journals with a high impact factor (IF) are 
considered an index of scientific progress in various countries.
In 2018, Iran has been 15th in the ranking of countries with publications in the 
WOS database in terms of the number of articles and citations. Iranians published 
around 50,000 articles in that website in 2018.More than 2,680,000 documents have been published in 
the Web of Science in 2018, including 2,435,053 (75% of the total) articles and reviews.

Deputy health minister 
says as many as 56 people 
have died of a flue in Iran 
this fall.
Alireza Reisi, Deputy 
Health Minister, said on 
Sunday that since the start 
of fall as many as 56 people 
have lost their lives after 
the outbreak of a kind of flu 
across Iran.
Reisi said that only over 
the past week, 273 people 
have been admitted to 
hospital due to the flu, of 
which 19 have died while 
37 more people had lost 
their lives before that.
The Iranian official said 
that nearly all who lost 
their lives were old people 
or people with a long 
history of diseases. 
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As a core component of land resources, 
agricultural development and ecological 
sustainability, it is the basis for food, feed, 
fuel, and fiber production and for many 
critical ecosystem services.
The natural area of productive soils is 
limited. It is under increasing pressure 
of intensification and competing uses for 
cropping, forestry, pasture/rangeland, and 
urbanization, and to satisfy demands of the 
growing population for food and energy 
production and raw materials extraction.
Soils need to be recognized and valued 
for their productive capacities as well as 
their contribution to food security and the 
maintenance of key ecosystem services.
Key challenges
As it is highlighted by FAO in this year’s World 
Soil Day theme, soil erosion, as one form of 
soil degradation, is the greatest threat to soil 
functions in many regions of the world such 
as Africa, Asia, Latin America, Near East and 
North Africa, and North America. Erosion 
has three primary effects on crop growth 
and yield: removal of the fertile surface soil 
horizon, incorporation of denser subsoil into 
the surface layer, and a possible decrease in 
the rooting zone of the soil.
Generally speaking, soil degradation is 
caused by unsustainable land uses and 
management practices and climate extremes 
that result from various social, economic and 
governance drivers.
Today, 33 percent of land is moderately to 
highly degraded due to erosion, salinization, 
compaction, acidification and chemical 
pollution of soils. The current rate of soil 
degradation threatens the capacity of 
future generations to meet their most basic 
needs. Considering the little opportunity 
remained for expansion in the agricultural 

area, the sustainable management of the 
world’s agricultural soils and sustainable 
production have therefore become 
imperative for reversing the trend of soil 
degradation and ensuring current and future 
global food security.
More efficient use of water, reduced use of 
pesticides and improvements in soil health 
can lead to average crop yield increases of 
79 percent.
As part of FAO’s global mandate, the 
Organization urges and assists its member 
states to adopt an integrated ecosystem 
approach for the management of land 
resources to generate local, national and 
global benefits, particularly increased food 
security and improved rural livelihoods.  
Soil matters for biodiversity
Soil hosts a quarter of our planet’s 
biodiversity.
Soil is one of nature’s most complex 
ecosystems and one of the most diverse 
habitats on earth. It contains a myriad of 
different organisms, which interact and 
contribute to the global cycles that make all 
life possible.
Nowhere in nature are species so densely 
packed as in soil communities. A single gram 
of soil may contain millions of individuals 
and several thousand species of bacteria. 
However, this biodiversity is little known as 
it is underground and largely invisible to the 
human eye.
Soil erosion, soil biodiversity, and 
agriculture
Soil erosion, one form of soil degradation, is 
the greatest threat to soil in many regions of 
the world, as reflected in this year’s World 
Soil Day theme. By removing the most 
fertile layer of soil, erosion causes a soil 
biodiversity decline.
The quality and health of soils largely 
determine agricultural production and 
sustainability, environmental quality and, 
as a consequence of both, has a bearing on 
plant, animal and human health. Improving 
soil biodiversity is vital to ensuring soil 
health and future food and nutrition security.

Speaking in a meeting with the military 
attaches of different countries in 
Tehran on Sunday, the Iranian Navy 
Commander Rear Admiral Hossein 
Khanzadi said that Iran has dispatched 
as many as 64 fleets over the past 10 
years to the Indian Ocean, the Red 
Sea, Gulf of Aden as well as all other 
international waters to secure Iran’s 
maritime trade and fight against 
piracy.He referred to the achievements 
in the field of building various kinds 
of naval warfare such as destroyers 
and submarines including Jamaran, 
Damavand, Sahand, Ghadir, Fateh, 
torpedoes, UAVs, etc., saying that 
the Iranian naval forces have been 
able to have a constant presence in 

international waters. He further 
described Iran's Navy as a strategic 
force.
The Navy commander further said 
that Iran’s security in the sea is not 
dependent on the outside world, 
unlike many other countries, stressing 
that all the capabilities are indigenous 
and produced domestically.
Khanzadi went on to note that Iran’s 
waters are safe thanks to its naval 
forces, stressing that the military 
presence of the Global Arrogance 
led by the US, Britain, and the regime 
of Israel will not undermine Iran’s 
security.In an apparent reference to 
the US-led maritime coalition, he said 
that it is time for the foreign powers to 
take their military warfare out of the 
region.
The Navy commander further noted 
that the awakened nations will not 
agree to join the Global Arrogance’s 
coalitions.

World Soil Day: Soil A Non-Renewable 
Resource

US, foreign powers' presence in Persian Gulf 
cannot undermine Iran's security

– Soil is a finite resource, meaning its loss and degradation is not 
recoverable within a human lifespan.

The commander of Iranian Army’s Navy Rear Admiral 
Hossein Khanzadi says that the presence of the naval forces of 
the US and other foreign powers cannot harm Iran's maritime 
security, urging them to leave the region.

The Navy 
commander 
further said that 
Iran’s security 
in the sea is 
not dependent 
on the outside 
world, unlike 
many other 
countries, 
stressing that all 
the capabilities 
are indigenous 
and produced 
domestically.

Soil is one 
of nature’s 
most complex 
ecosystems 
and one of the 
most diverse 
habitats on 
earth. It contains 
a myriad of 
different 
organisms, 
which interact 
and contribute to 
the global cycles 
that make all life 
possible.

Iran Forms Network of 
Technology Universities
A number of major technical universities of Iran 
have established a network to promote scientific 
cooperation.
Sharif University of Technology, Amirkabir 
University of Technology, Iran University of 
Science and Technology, Khajeh Nasir Toosi 
University of Technology, and Isfahan University 
of Technology have established a network of 
technology universities for the purpose of 
enhancing collective cooperation and playing 
a more active role in boosting scientific and 
international interaction.
The initiative was put into practice after a series 
of meetings among the university presidents and 
managers, who have also signed a cooperation 
agreement.
The network is expected to promote joint training 
and research programs among the participants 

and strengthen scientific diplomacy as part of the 
grand plans devised by the Ministry of Science, 
Research and Technology.
Iran’s Science Minister Mansour Gholami says one 
of his priorities is to organize higher education 
in Iran. He has also stressed the need to set up 
indigenous academic networks to meet the 
domestic demands, raising the possibility that 
such a network could be created in other fields as 
well, such as in human sciences and fundamental 
sciences.
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei has on various occasion highlighted 
the role of science as a means of power and 
development, urging efforts to maintain the pace 
of scientific growth in Iran despite enemy efforts 
to undermine it.
In August, the Leader called on Iranian young 
elites to push the boundaries of science and 
technology and quicken the pace of Iran’s 
scientific progress.
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استارت آپ

 

یک کارآفرین صنعت چاپ تاکید کرد:

صنعت چاپ و بسته بندى نیازمند ورود شرکت هاى دانش بنیان است

 یک کارآفرین و نوآور صنعت چاپ و بســته بندى معتقد 
است، این صنعت براى توسعه صادرات، ورود به بازارهاى 
بین المللى و ارزش آفرینى کاالها در سال «رونق تولید» نیازمند ورود هرچه موثرتر 

استارت آپ ها، شرکت هاى دانش بنیان و فناوران است.

مرتضى حاکى در حاشیه برگزارى بیست و ششمین نمایشگاه بین المللى چاپ،  بسته بندى 
و ماشین آالت وابســته که با حضور 445 شرکت از ایران و 12 کشــور جهان در نمایشگاه

 بین المللى تهران برگزار شد،  با اشاره به اینکه صنعت چاپ و بسته بندى صنعت 
اشتغال زا، کارآفرین و ارزش آفرین است گفت: این صنعت بخش مهمى از ارزش 

آفرینى صادرات کاال ها و تولیدات را پوشش مى دهد.
وى ادامه داد: این در حالى است که صنعت چاپ و بسته بندى با همه اهمیتى که 
دارد نه تنها در کشور از سوى دستگاه هاى ذیربط مورد حمایت قرار نگرفته، بلکه در 
برنامه ریزى ها و سیاست گذارى ها نیز مورد فراموشى قرار گرفته و در برنامه هاى 

توسعه نامى از این صنعت مهم و کلیدى به میان نیامده است.  
حاکى تصریح کرد: متاسفانه صنعت چاپ و بسته بندى در حال حاضر از مشکالت 
مختلف از جمله ماشــین آالت فرســوده، تداخل و تعدد تصمیم گیرى ها، نبود 
دانشگاه ها و رشته هاى کاربردى در نظام آموزش عالى، وارداتى بودن کاهاى مصرفى 

و نبود نیروى متخصص و تکنسین رنج مى برد.
وى با اشاره به اینکه صنعت چاپ یکى از چند صنعت مهم و راهبردى در کشورهاى 
توسعه یافته است اظهار داشت: صنعت چاپ با گردش مالى بسیار باال در حال حاضر 
گردش مالى حدود یک هزار میلیارد دالرى دارد، اما در ایران این وضع به گونه اى دیگر است.

مدیر مجتمع چاپ و بســته بندى آراد با بیان اینکه، ســن میانگین ماشین آالت چاپ در 
کشورمان بیش از سى سال است، افزود: بر همین اساس تنها سرمایه یک تولید کننده ابزار 
و ماشین آالت  اوست و این موضوع یکى از چالش هاى صنعت چاپ در کشورمان محسوب

 مى شود، چرا که ماشین آالت در صنعت چاپ فرسوده و قدیمى است.  
وى با اشاره به اینکه مجتمع مطبوع خود به عنوان یک مجموعه جوان و فناور براى 70 نفر به 
طور مستقیم و براى 250 نفر به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است گفت: نکته مثبت 

این است که جوانان ما اهمیت زیادى به این حرفه و شغل خود مى دهند و حاضرند با تمام 
وجود براى پیشرفت آن تالش کنند.

حاکى ادامه داد: از سوى دیگر از آنجایى که کادر مدیریتى جوان عالقه به استفاده از پرسنل 
جوان نیز دارد موجب مى شود که مشکل بیکارى به تدریج در همان حوزه و در همان صنعت 

ریشه کن شود.
وى در ادامه تاکید کرد: صنعت چاپ و بســته بندى به عنوان یک صنعت مادر و راهبردى 
در کشور هم اکنون نیازمند حمایت رســانه هاى قدرتمند کشور بویژه رسانه ملى است که
 فرصت هاى این صنعت را بیان و به برطرف شدن مشــکالت آن تمرکز نماید و از نهادها و 

مسئوالن مرتبط رفع مشکالت این صنعت را مطالبه کند.
حاکى بر توسعه آموزش هاى آکادمیک براى تربیت نیروى انسانى متخصص و کارآمد در این 
صنعت تاکید کرد و گفت: در این زمینه شرایط مناسبى حاکم نیست؛ تنها مرکز علمى کاربردى 
صنعت چاپ نیز تعطیل شده است. قطعا در صنعت چاپ نیاز به داشتن چنین مرکزى براى 

آموزش و علم آموزى در رشته هاى مختلف چاپ وجود دارد.
این فعال حوزه چاپ و بسته بندى ادامه داد: از سوى دیگر با وجود تالش هاى دانشگاه امیر کبیر 

هنوز راه اندازى رشته هاى صنعت چاپ  با مشکالتى مواجه شده است.
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللى چاپ،  بسته بندى و ماشین آالت وابسته بعنوان یکى از 
بزرگترین رویدادهاى نمایشگاهى در حوزه صنعت چاپ در خاورمیانه، با حضور ده ها شرکت 
کارآفرین، نوآور و فناور از ایران و همچنین شرکت هاى خارجى از کشورهاى مختلف از جمله 
ایتالیا،   سوئد، آلمان،   فرانسه،   چین،   ترکیه و کره جنوبى 8 الى 11 آذرماه جارى در نمایشگاه 

بین المللى تهران برگزارشد.

بین المللى و ارزش آفرینى کاالها در سال «رونق تولید» نیازمند ورود هرچه موثرتر 
ایرنا
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 از «مایکل دل» تا «پل آلن»

کارآفرینان بزرگ جهان و ایده هاى پولسازشان

سال 1981 وقتى که 
ایالن 10 ساله بود، 
پدرش را راضى به 

خرید رایانه کرد. 2 سال 
بعد توانست بلستر، 

نخستین نرم افزار 
بازى طراحى خودش را 

بفروشد

08
اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان

دانشگاه تهران برترین دانشگاه ایران در تعداد استارت آپ
معاون آموزشى وزیر علوم نتایج سال 97 طرح ارتقا 5 دانشگاه و 5 پژوهشگاه برتر کشور را اعالم کرد که دانشگاه 

تهران رتبه یکم در تعداد استارت آپ ها را از آن خود کرد.
على خاکى صدیق در هفتمین گردهمایى دانشــگاه ها و پژوهشگاه هاى عضو طرح اقتصاد مقاومتى ارتقا 
5 دانشگاه و 5 پژوهشــگاه برتر به تراز جهانى گفت:در شاخص تعداد استارت آپ هاى دانشجویى دانشگاه 
تهران رتبه اول، دانشگاه شــریف و امیرکبیر رتبه هاى بعدى را دارند. در شاخص تعداد شرکت هاى فعال در

 پارك هاى علم و فناورى دانشگاه امیرکبیر رتبه اول را داشته فردوسى مشهد و تربیت مدرس رتبه هاى بعدى را 
دارند. همچنین در شاخص سرانه فرصت مطالعاتى خارج از کشور اعضاى هیات علمى دانشگاه صنعتى اصفهان رتبه 

اول و دانشگاه علوم پایه زنجان و دانشگاه تهران رتبه هاى بعدى را دارند.
خاکى صدیق افزود: در شاخص مجموعه تعداد فرصت هاى مطالعاتى محققان خارجى دانشگاه تهران رتبه اول و دانشگاه شیراز و عالمه طباطبایى 
رتبه هاى بعدى را دارند. معاون آموزشى وزیر علوم با اشاره به آینده طرح ارتقا 5  دانشگاه و 5 پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین المللى گفت: این طرح 
ده ساله است دو سال آن گذشته و ما در سال سوم آن قرار داریم، نتایج امسال سال 99 اعالم مى شود موانع و چالشهاى بین المللى زیادى در این 

راه است اما وزارت علوم قصد دارد این طرح را که 10 ساله است ادامه دهد لذا ادامه این طرح قطعى است.

تکنولوژى براى جمع 
بسیار زیادى از آدم ها 

لذت بخش است. آن قدر 
لذت بخش که خیلى از 
آن ها نمى توانند تعادل 
الزم را براى کنترل آن 
برقرار کنند و هم زمان 
از زندگى خود به همان 

اندازه لذت ببرند

،،
روزیاتو

یــادداشـت
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حل مسایل فناورانه 
صنعت گاز در گردهمایى 

دانش بنیان ها

گردهمایــى ســه روزه فناورانــه 
شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ 
هاى فعال در عرصــه صنعت گاز با 
هدف ارائــه دســتاوردهاى بومى، 
17تا19 آذرماه در صندوق نوآورى و 

شکوفایى برگزار مى شود.
به گــزارش صنــدوق نــوآورى و 
شــکوفایى، این رویداد با هدف ارائه 
نیازهاى فناورانه، اقــالم و خدمات 
پرمصرف صنعت گاز توسط مسئوالن 
و کارشناسان شرکت گاز و مشارکت 
شرکت هاى ایرانى در ساخت و تامین 
اقالم پرمصرف صنعــت گاز برگزار 

مى شود.
در این رویداد، بیــش از 30 مورد از 
اصلى ترین نیازهاى صنعت گاز کشور 
در حوزه هاى پاالیش، انتقال و توزیع 
به شــرکت هاى دانش بنیان و فناور 

معرفى مى شوند.
در این رویداد ســه روزه شرکت ها و 
فناورانى که بهترین پیشــنهادها را 
براى حــل نیازها و مســائل مطرح 
شــده ارائه کنند، فرصت همکارى 
با شــرکت ملى گاز ایران را خواهند 
یافت و در صورتیکه شکل گیرى این 
همکارى نیاز به تامین مالى داشــته 
باشــد، صندوق نوآورى و شکوفایى 
ریاســت جمهــورى بــه منظــور 
تســهیل همکارى هاى فناورانه بین 
شرکت هاى فناور و شرکت ملى گاز 
ایران، ابزارها و تســهیالت حمایتى 

مالى خود را بکار خواهد گرفت.
طراحى و ساخت عملگر شیر موتورى، 
ساخت دستگاه پورتابل آنالیز غلظت 
ادورانت جهت بوسنجى خطوط گاز 
طبیعى، طراحى و ساخت نشت یاب 
قابل حمل گاز متان از نــوع لیزرى 
مکشــى، طراحى و ساخت سیستم 
اندازه گیرى ســطح مایــع مخزن، 
طراحى و ساخت دستگاه اندازه گیرى 
دما، طراحى و ساخت دستگاه اندازه 
گیرى فشار و اختالف فشار، طراحى 
و ساخت دستگاه اندازه گیرى ارتفاع 
سطح مایع، طراحى وساخت جریان 
ســنج اختــالف فشــارى از جمله 
نیازهایى اســت که شرکت ملى گاز 

ایران اعالم کرده است.
طراحى و ساخت ســوئیچ فشارى، 
طراحى و ســاخت ســوئیچ سطح، 
طراحــى و ســاخت جریان ســنج 
توربینــى، طراحــى و ســاخت 
جریان سنج آلتراسونیک، طراحى و 
ساخت دتکتور گاز، طراحى و ساخت 
دتکتور شــعله، طراحى و ســاخت 
دتکتور دود، طراحى و ساخت دتکتور 
حرارت، طراحى و ساخت آناالیزر گاز 
آنالین از دیگــر نیازهاى این صنعت 
به شمار مى روند. همچنین طراحى 
و ســاخت سیســتم آناالیزر آنالین 
پســاب، طراحى و ساخت تجهیزات 
روشنایى ضد انفجار، طراحى و ساخت 
باترى نیکل کادمیم، طراحى و ساخت 
موتور الکتریکــى و درایو، طراحى و 
ســاخت هیتر الکتریکى، طراحى و 
ساخت دستگاه کنترل کننده منطقى 
برنامه پذیر، طراحى و ساخت دستگاه 
سیستم خاموشى اضطرارى، طراحى 
و ساخت دســتگاه پایانه از راه دور ، 
طراحى و ســاخت سیستم کنترل 
توربین، طراحى و ساخت کارت هاى 
ورودى/خروجى سیســتم کنترل 
توزیع شده، سیســتم پایش لرزش، 
طراحى و ســاخت سیستم کنترل 
اعالم و اطفاء آتش و نشت گاز از جمله 
نیازهاى اعالم شده به شمار مى روند 
که مى تواند از ســوى شــرکت هاى 
دانش بنیان پیشنهادات فناورانه اى 

ارائه شود.

ایرنا
گــزارش
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 یک کارآفرین و نوآور صنعت چاپ و بســته بندى معتقد 
است، این صنعت براى توسعه صادرات، ورود به بازارهاى 
بین المللى و ارزش آفرینى کاالها در سال «رونق تولید» نیازمند ورود هرچه موثرتر 

 بین المللى تهران برگزار شد،  با اشاره به اینکه صنعت چاپ و بسته بندى صنعت 
اشتغال زا، کارآفرین و ارزش آفرین است گفت: این صنعت بخش مهمى از ارزش 

آفرینى صادرات کاال ها و تولیدات را پوشش مى دهد.
وى ادامه داد: این در حالى است که صنعت چاپ و بسته بندى با همه اهمیتى که 
دارد نه تنها در کشور از سوى دستگاه هاى ذیربط مورد حمایت قرار نگرفته، بلکه در 
برنامه ریزى ها و سیاست گذارى ها نیز مورد فراموشى قرار گرفته و در برنامه هاى 

توسعه نامى از این صنعت مهم و کلیدى به میان نیامده است.  
حاکى تصریح کرد: متاسفانه صنعت چاپ و بسته بندى در حال حاضر از مشکالت 
مختلف از جمله ماشــین آالت فرســوده، تداخل و تعدد تصمیم گیرى ها، نبود 
دانشگاه ها و رشته هاى کاربردى در نظام آموزش عالى، وارداتى بودن کاهاى مصرفى 

و نبود نیروى متخصص و تکنسین رنج مى برد.
وى با اشاره به اینکه صنعت چاپ یکى از چند صنعت مهم و راهبردى در کشورهاى 
توسعه یافته است اظهار داشت: صنعت چاپ با گردش مالى بسیار باال در حال حاضر 
گردش مالى حدود یک هزار میلیارد دالرى دارد، اما در ایران این وضع به گونه اى دیگر است.

مدیر مجتمع چاپ و بســته بندى آراد با بیان اینکه، ســن میانگین ماشین آالت چاپ در 
کشورمان بیش از سى سال است، افزود: بر همین اساس تنها سرمایه یک تولید کننده ابزار 

 یک کارآفرین و نوآور صنعت چاپ و بســته بندى معتقد  یک کارآفرین و نوآور صنعت چاپ و بســته بندى معتقد 

آفرینى صادرات کاال ها و تولیدات را پوشش مى دهد.
وى ادامه داد: این در حالى است که صنعت چاپ و بسته بندى با همه اهمیتى که 
دارد نه تنها در کشور از سوى دستگاه هاى ذیربط مورد حمایت قرار نگرفته، بلکه در 
برنامه ریزى ها و سیاست گذارى ها نیز مورد فراموشى قرار گرفته و در برنامه هاى 

توسعه نامى از این صنعت مهم و کلیدى به میان نیامده است.  
حاکى تصریح کرد: متاسفانه صنعت چاپ و بسته بندى در حال حاضر از مشکالت 
مختلف از جمله ماشــین آالت فرســوده، تداخل و تعدد تصمیم گیرى ها، نبود 
دانشگاه ها و رشته هاى کاربردى در نظام آموزش عالى، وارداتى بودن کاهاى مصرفى 

و نبود نیروى متخصص و تکنسین رنج مى برد.
وى با اشاره به اینکه صنعت چاپ یکى از چند صنعت مهم و راهبردى در کشورهاى 
توسعه یافته است اظهار داشت: صنعت چاپ با گردش مالى بسیار باال در حال حاضر 

   1. پونى ما
او کارآفرین و ســرمایه دار 
چینى اســت که شــرکت 
بنیــان  را   Tencent
گذاشت. در ســال 1971 
میــالدى متولد شــد و در 
دانشگاه شــن ژن در رشته 

رایانه تحصیل کرد.
وى شــرکت تنسنت را در ســال 1998 
به همراه یکى از هم کالســى هاى دوران 
دانشگاهى خود تاسیس کرد که در حوزه 
پیام رسان هاى مجازى و بازى هاى موبایلى 
و ســرویس هاى پرداخت آنالین فعالیت 

دارد.
 WE معروف ترین محصول این شرکت
CHAT است. این شرکت در سال 2017 
میالدى بیش از 35 میلیــارد دالر درامد 
داشت. اپلیکیشن وى چت هم چون واتس 
آپ و اینستاگرام، قریب به 1 میلیارد کاربر 
دارد. «در امریکا، زمانى که ایده اى را به بازار 
عرضه مى کنید، معموال چند ماه فرصت 
دارید تا سر و کله رقیب پیدا شود و در این 
مدت مى توانید بخش قابل توجهى از بازار 

را بگیرید.
در چیــن، در همان روز هــاى اولیه ارائه 
محصول به بازار، صد رقیب پیدا مى کنید. 
در اینجا، ایده مهم نیســت! اجراست که 
اهمیت دارد. ثروت به شــما رضایت نمى 
دهد. مهم ترین موضوع، خلق کاالیى است 
که از سمت کاربران به خوبى مورد استقبال 
قرار مى گیرد. بزرگ ترین بحران من، این 
است که نمى دانم جوان ها از چه خوششان 
مى آید. بزرگ ترین نگرانى من، این است 
که کاربران آینده اینترنــت چه عالیق و 

عادت هایى دارند.»

   2. فرانسوا پینو
پینو، موسس شــرکت کرینگ است که 
طراحى وتولید لوازم لوکس را بر عهده دارد. 
متولد فرانسه (پایتخت مد جهان) و کارش 
را مثل رهبر لویى ویتون، از کارگاه چوب 
برى آغاز کرد. در دهه 90، فروشگاه هاى 
لوکس پینو در سراسر جهان تاسیس شد. 
شرکت کرینگ، در سال 2017 میالدى 
درآمدى معادل 18 میلیــارد دالر ثبت 
کرد. او 2 هزار اثر هنرى دارد. او پاى ثابت 

جشنواره فیلم کن هر سال است.
«اینکه بتوانیم از چشــم مشــتریان به 
محصولى که تولید مى کنیم بنگریم، یک 
نقطه قوت است. اما هم زمان، باقى ماندن 
در این زاویه دید براى کسب و کار خطرناك 
تر است. من هیچ احساس نوستالژیکى در 
وجودم ندارد. فقط آینده است که میتواند 
مرا به خودش جذب کند. توســعه پایدار 
مانند شکاف در بدنه کشتى است که مى 
تواند عرضه را بهم بزند. امروز، شرکت هایى 
وجود ندارد و مشغول فعالیت هسند که در 
آینده قرار است بر همه حکومت کنند. فقط 
به این خاطر که مى توانند به راحتى از آنچه 

در پیش است سر دراورند.»

   3. پل آلن
او دوســت و همکارى بیل گیتس بود که 
غول مایکروســافت را راه اندازى کردند. 
متولد سیاتل و در مدرسه توانایى خود را 
در برنامه نویسى باال برد و در سال 1975 
میالدى، مایکروســافت با ایده او شــکل 
گرفت. ثروتش حــدود 27 میلیارد دالر 
است. «در صنعت رایانه، شما باید یک تیم 
از افراد متخصص میان رشــته اى داشته 
باشید که بتوانند در کنار هم قرار بگیرند. 
به مشــکالت حمله کنند. پس از حل هر 
مشکل، باید به ســراغ رفع مشکل بعدى 
بروید و امیدوار باشید که باالخره همه چیز 
آن طور که باید مى شد. تکنولوژى براى 
جمع بســیار زیادى از آدم ها لذت بخش 
است. آن قدر لذت بخش که خیلى از آن ها 
نمى توانند تعادل الزم را براى کنترل آن 
برقرار کنند و هم زمان از زندگى خود به 
همان اندازه لذت ببرنــد. چه چیزى باید 
خلق شود؟ این براى من هیجان انگیز ترین 
سوال ممکن است. چه چیزى نیاز داریم که 
اکنون نداریم؟ چطور مى توانیم نیروهاى 

خود را فعال کنیم؟»

   4. کارل ایکان
سرمایه گذار سرشناس آمریکایى و مالک 
شــرکت ENTREPRIZSE در 
سال 1936 در نیویورك. در پرینستون، 
دانشــگاهى که آلبرت انیشــتن در انجا 
تدریس مى کرد، درس خوانده و از ســال 
1961 میالدى در وال اســتریت مشغول 
به کار است. وى اکنون بیش از 16 میلیارد 

دالر دارایى دارد.
«من به شرکت به چشم کسب و کار نگاه 
مى کنم اما وال استریت، آن ها را با معیار 
گزارش هاى مالى فصلى مى سنجد. من 
خریدهایم را بر اساس پتانسیل هاى موجود 
و میزان خالقیت موجود در شــرکت ها 
انجام مى دهم اما وال استریت، بابت درامد 

ى موجــود پول مى دهــد و براى همین 
است که آن ها چیزهاى زیادى را از دست
 مى دهند. موقعیت هایــى که من آینده 
آن ها را مى بینم. من از اینکه سهام دارانم 
سود ببرند خیلى خوشحالم. اما رابین هود 
نیستم و پیش از هر چیزى، از سودى که 
بدست مى آورم خوشحال میشوم. دراین 
کسب و کار، یاد مى گیرید که اگر احتیاج به 
دوست دارید، بهتر است براى خودتان یک 

سگ بخرید.»

   5. مایکل دل
موســس و مدیر DELL بــزرگ ترین 
شــرکت خصوصى دنیا. متولد 1965 در 
هیوستون آمریکا و عاشق خرید و فروش 
سهام از کودکى. در سال 1983 میالدى 
در تگزاس مشغول به تحصیل شد و از سال 

1984 از دانشــگاه بیرون زد تا وقتش را 
صرف تاسیس DELL.COM کند. او 

اکنون 23 میلیارد دالر ثروت دارد.
«براى رســیدن به موفقیت الزم نیست 
حتما نابغه باشــید یا آینده نگرى خاصى 
داشته باشید یا حتى دانش آموخته باشید. 
تنها چیزى که نیاز دارید، رویا و چارچوب 
کارى است. خیلى ها اغلب از من مى پرسند 
که چطور باید تبدیل به یک کارآفرین موفق 
شــد. باید صادقانه بگویم که این سوال را 
دوست ندارم. چون اگر منتظرید که یک 
نفر به شــما در مورد کارآفرین شدن پند 
و اندرز بدهد، به احتمــال زیاد کارآفرین 
نمى شوید. کارآفرین باید 3 قوه محرك 

داشته باشد:
اشتیاق به آنچه انجام مى دهد

مشــکلى که باید براى حل آن دست به 

کار شود
هدفى که باید دنبال کند. »

   6. ایالن ماسک
ایالن ماســک، مدیر TESLAاســت. 
سازنده خودروهاى پیشرفته الکترونیکى. 
در سال 1971 میالدى در آفریقاى جنوبى 
بزرگ شــد و به کانادا رفت و از دانشگاه 
پنســیلوانیا دانش آموخته شد. سپس به 
استنفورد رفت و پس از چند روز انصراف 
داد تا بــه دنبال رویاهایش باشــد. یعنى 

تاسیس شرکت هوا فضا.
سال 1981 وقتى که ایالن 10 ساله بود، 
پدرش را راضى به خرید رایانه کرد. 2 سال 
بعد توانست بلستر، نخستین نرم افزار بازى 
طراحى خودش را بفروشــد. او با تاسیس 
 SPACE شرکت تسال و راه اندازى پروژه
X شناخته شده است و از معدود سرمایه 
دارانى اســت که به صورت عمده روى به 
عمــل درآوردن ایده هاى بلنــد پروازانه 

سرمایه گذارى مى کند.
«باید یک نکته خجالت آور اعتراف کنم. 
من بازى هاى ویدیویى دوست دارم. همین 
بود که از دوره کودکى به نرم افزار عالقمند 
شدم. دلم میخواست پول دربیاورم تا بتوانم 
رایانه بهترى بخرم و بازى هاى ویدیویى 
بهترى داشته باشیم. دلیلم براى کار همین 
بود. یعنى اصال هدفــى مثل نجات دادن 
دنیا نداشتم. اگر به دنبال تاسیس شرکت 
هستید باید بدانید که این کار مثل پختن 
کیک است. باید همه مواد اولیه را داشته 

باشید. باید کار کیک پختن را هم بدانید.
باید همه مواد اولیه الزم را داشته باشید و 

به میزان مناسب از هر کدام استفاده کنید. 
یک نقل قول مسخره شنیدم که مى گوید: 
در NASA گزینه شکســت روى میز 
نیست. گزینه شکست همه جا روى میز 
اســت. اگر هیچ وقت در معرض شکست 
نباشــد یعنى به اندازه کافــى خالقیت 

ندارید.»

   7. تاداشى یاناى
تاداشــى یاناى، رییس هیــات مدیره و 
 FAST بزرگ ترین ســهامدار شرکت
RETAILING اســت. شرکت مادر 
یونیکلو که معروف ترین برند لباس ژاپن 
است. یاتاى در سال 1949 میالدى جنوب 
ژاپن متولد شــد. پدرش پــس از تولد او 
فروشگاه لباس هاى مردانه را تاسیس کرد. 
یاتاى در دو رشته اقتصاد و علوم سیاسى 
درس خواند و پس از دانش اموختگى به 

کسب و کار پدرش پیوست.
«من به سبک کارآفرینان سیلیکون ولى 
فکر مى کنم. شکست ، معلم بسیار خوبى 
اســت و البته باید به یاد داشته باشید که 
موفقیت هم هیچ وقــت دوام نمى آورد. 
چه درحوزه فناورى و چــه در حوزه مد و 
لباس. براى همین، باید همه چیز را با هدف 
مشتریان پیش برد. اگر مدام در فکر رویاها 
و هدف هایتان هستید، براى رسیدن به آنها 
دست به کار شوید و در این مسیر، همیشه 
خوتان را به چالش بکشید و بعد مى فهمید 
که آن رویها و هدف ها واقعا چه هستند. 
براى رسیدن به موفقیت مثال زدنى باید 
دیوانه باشید و کمى هم عجیب و غریب 

رفتار کنید.»

ایده هاى کارآفرینان بزرگ جهان، آن هم در روزگارى که با 
نسل میلیونرهاى زیر 40 سال مواجه هستیم، همیشه خواندنى 

و آموزنده است. 
این مطلب شما را با ایده هاى فوق العاده میلیاردرهاى جهان 
آشــنا مى کند. ایده هایى که خیلى از آنها از مسیر صنعت 

فناورى اطالعات و ارتباطات مى گذرد.
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