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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

بازار طال و سکه 98/10/11 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,636,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,620,0004,007,000جدید

2,389,0002,060,000نیم سکه

1,480,0001,247,000ربع سکه

920,000859,000سکه گرمى

یک مثقال 
2,057,0001,764,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18474,100407,700 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24632,200543,600 عیار

پنجشنبه| 12 دى 1398| 2 ژانویه 2020 | 6 جمادى االول 1441 | سال دوم| شماره 407|  صفحه اول

روزنامه اقتصادى استان اصفهان

برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال 2019 چه کسانى هستند؟

کسب و کار در سالى که گذشت 
نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال 2019 چگونه است؟ درواقع 

برخى از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخى دیگر ضعیف تر از سال پیش 
رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال 2019 در مجموع 112 میلیارد 
دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمى بى سابقه محسوب مى شود. اگرچه 
سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلى رقابت کارآفرین ها محسوب 

مى شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفى گردید، با این حال در فهرست 
امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...

در مالقات مردمى مدیران ارشد شهرى با شهروندان منطقه سه مطرح شد 

یارى از شهروندان براى نجات میدان امام على 
     مردم باید به مدیریت شهرى براى نجات میدان از وضعیت فعلى کمک کنند تا رونق بگیرد
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مشاغلى که در سال 
2020 بیشتر مورد توجه 

قرار مى گیرند

 ســال 2019 با همه تنش هاى 
اقتصادى اش بــراى اکثر مردم 
جهان گذشت و سال 2020 آغاز 
شد . سالى که قرار است تحوالت 
مهمى در آن به وقوع بپیوند من 
جمله توافق چیــن و آمریکا که 
تاثیر بسیارى بر اقتصاد جهانى 

خواهد گذاشت.
اما در این سال چه مشاغلى بیشتر 
مورد احتیاج اســت و مى توان با 
خیال راحت در آن سرمایه گذارى 
کرد بدون اینکه واهمه شکست 
داشته باشیم. شاید اقتصاد ایران 
ســال ها از اقتصاد جهانى عقب 
باشد اما تاریخ چند سال گذشته 
نشان داده  مشاغلى که در ایران 
شکوفا مى شوند ، تقریبا با جهان 
برابرى میکنند که البته با اندکى 
بومى سازى میتوان به راحتى از 

این مشاغل امرار معاش کرد. 
در ســال 2020 براى اولین بار 
جمعیت باالى 30 ســال جهان 
بیش از جمعیت کمتر از 30 سال 
مى شــود و این یعنى پیر شدن 
جمعیت جهان . که البته در ایران 

این پیرى...

نمایشگاه تخصصى مبل 
و دکوراسیون خانگى در 
اصفهان گشایش یافت

 هفدهمیــن نمایشــگاه تخصصــى مبــل و 
دکوراســیون خانگــى روز سه شــنبه در محل 
نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان واقع در پل 

شهرستان گشایش یافت.
در این نمایشگاه که از 10 دى ماه به مدت چهار 
روز دایر است، 109 شرکت داخلى محصوالت و 
خدمات خود را در معــرض بازدید عمومى قرار 

دادند.
ایــن نمایشــگاه میزبــان تولیدکنندگانى از 
اســتان هاى فارس، خراســان رضوى، مرکزى، 
همدان، خوزســتان، تهران، آذربایجان شرقى، 

قزوین، گیالن، البرز و اصفهان است.
در این نمایشگاه شرکت هاى ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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2 ادامه در صفحه 

وى تصریح کرد : متاسفانه 
در سال هاى گذشته تعدادى 
از کارخانه هــا و واحدهاى 
تولیــدى توســط بانک ها 
مصــادره و از چرخه تولید 
خارج شــدند که پیگیر رفع 
مشــکل و بازگرداندن آن ها 
به چرخه تولید هستیم تا با ایجاد اشتغال 
زمینه مهاجرت معکوس را در شهرستان 

فراهم کنیم.
فرماندار اردستان تاکید کرد : بزرگترین 
چالش شهرســتان کمبــود جمعیت و 
پراکندگى زیاد آن است که خدمات دهى 
به مردم را بامشــکل مواجه کرده است 
اما  توزیع اعتبارات و امکانات از ســوى 
دولت بر اساس جمعیت صورت مى گیرد 
و همین موضوع باعث شــده بسیارى از 
خدمات در بخش ســالمت ، آموزش و 

توزیع منابع را نتوانیم دریافت کنیم.
تاملــى اضافه کــرد : جمعیــت کنونى 
منطقه در 300 نقطه پراکنده هســتند 
که کمبــود امکانات و اشــتغال پایدار و 
خشکســالى مهاجرت از روســتاها به 
دیگر شــهرها را بدنبال داشته از طرفى 
ظرفیت هاى باالیى در بحث کشاورزى و 
دامپروى، صنعت ، گردشگرى و سرمایه 
انســانى توانمند و زیرساخت هاى الزم 
در شهرســتان وجود دارد که مى توان 

با برنامه ریزى و حمایــت از آن ها ایجاد 
اشتغال و درآمدزایى کرد.

وى از مرکز فنى و حرفه اى شهرســتان 
خواســت با همکارى دیگر دستگاه هاى 
مرتبط با اشتغال و اســتفاده از مهارت 
آموزان در بخش میــراث فرهنگى و 15 
آموزشــگاه شهرســتان در جهت ایجاد 

اشتغال گام بردارند.
مسئول اجراى طرح هاى بنیاد برکت در 
اردستان گفت : توسط این بنیاد در سال 
جارى تعداد 400 طرح اشــتغالزا براى 
شهرستان پیش بینى شد تاکنون 552 
نفر اهلیت ســنجى، 230 نفــر به بانک 
معرفى که  40 نفر تســهیالت دریافت 

کردند.
مصیب بقایى افزود : اکنون بالغ بر 800 
نفر متقاضى ایجاد اشتغال اهلیت سنجى 
شدند در مراحل ورود به سامانه هستند و 
پرونده 2 هزار و 400 نفر در روستاها مورد 

رسیدگى قرار گرفته است.
وى تصریح کرد : سیاســت بنیاد برکت 
اســتفاده از ظرفیت ســرمایه انسانى ، 
فیزیکى ، مالى و سرمایه هاى بال استفاده 
اســت و امکانات و محل هایى که بدون 
اســتفاده یا نیمه کاره رها شدند تحت 
حمایت قرار مى گیرنــد تا با تکمیل آنها 
در جهت رونق کسب و کار بهره بردارى 

شوند.
مســئول اجراى طرح هاى بنیاد برکت 
در اردســتان گفــت : در ســال جارى 
افزون بر 10 میلیارد ریال تســهیالت به 
متقاضیان پرداخت شده 500 طرح در 
نوبت قرار داشته کارهاى بنگاه محور که 
سرانه اشــتغال آن ها با معیارهاى بنیاد 
همخوانى داشته باشد مورد حمایت قرار 

خواهند گرفت.
بقایى ادامــه داد: بنگاه هاى کوچک که 
با دریافت یک میلیارد ریال تســهیالت 
بتوانند زنجیره تولیــد را تکمیل کنند و 
به طرح هاى تولیدى مانند ، تولید شیر و 
فرآوردهاى لبنى ، گلخانه ، زعفران ، گل 
محمدى و طرح هاى بوم گردى تا سقف 
400 میلیون ریال تســهیالت پرداخت 

خواهد شد.
شهرســتان 42 هزار نفرى اردستان در 
118 کیلومترى شــمال شرقى اصفهان 

واقع است.

فرماندار اردستان: 

نباید دلسردى سرمایه گذاران را فراهم کرد
فرماندار اردستان گفت: نگاه مسئوالن این شهرستان حمایت از بنگاه هاى تولیدى و کارآفرینان است و نباید دلسردى سرمایه گذاران را فراهم کرد.

حمیدرضا تاملى در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذارى  این شهرستان در تاالر اجتماعات فرماندارى افزود : با اجراى این رویکرد شاهد کاهش 15 درصدى 
تعدیل نیروى کار نسبت به مدت مشابه سال قبل در منطقه بوده ایم.

ایرنا
گـــزارش
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گزارش

اهمیت توسعه فیبر نورى در شهر اصفهان

مدیر عامل ســازمان فناورى اطالعات و 
ارتباطات شــهردارى اصفهان گفت: در 
طول حوادث آبان ماه، در صورتیکه از غیر 
از شبکه داخلى استفاده مى شد، خدمات 
رسانى به شــهروندان با مشکل جدى 

مواجه مى شد.

ســید حمیدرضا ابطحى با اشــاره به اینکه تجهیزات فعلى بر اساس 
نیازهاى موجود شهردارى در حال توسعه است اظهار داشت: با توجه 
به ارتباط ساختمان هاى شهردارى در نقاط مختلف، در طول حوادث 
آبان ماه، در صورتیکه از غیر از شبکه داخلى استفاده مى شد، خدمات 
رسانى به شهروندان با مشکل جدى مواجه مى شد و از این رو امید است 
مدیران و متولیان امر در شهر و استان به این مهم توجه بیشترى کنند.
وى افزود: در حال حاضر 204 کیلومتر کانال ســازى و 340 کیلومتر 
کابل کشى فیبر نورى در سطح شهر و مسیرهاى مورد نیاز شهردارى 
انجام شده است که این شــبکه نیز بر اســاس نیازها و ارائه خدمات 

شهردارى به شهروندان ایجاد و توسعه یافته است.
مدیر عامل ســازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى اصفهان 
بابیان اینکه در طى یکسال گذشته اقدامات مجدانه اى جهت استفاده 

از توان سرمایه گذاران خارج از مجموعه شهردارى در خصوص توسعه 
شبکه فیبر نورى انجام شده تصریح کرد در این مدت فراخوان رسمى 
و عمومى نیز به منظور شناسایى سرمایه گذاران مجرب و عالقه مند به 
این حوزه برگزار شده است. با توجه به شرایط و ضوابط موجود و الزامات 
قانونى و امنیتى، این موضوع با احتیاط بیشترى در حال پیگیرى است و 

امیدواریم در ابتداى سال آینده به نتیجه نهایى برسیم.
وى افزود: با توجه به توسعه کاربرى هاى فناورى اطالعات و ارتباطات 
در جهان و کشور ما، به نظر مى رسد استفاده از این ابزار نوین ارتباطى 
نقش بسزایى در کاهش هزینه هاى جارى شهردارى به ویژه در حوزه 
ارتباطات و نظارت داشته و در صورتیکه به شکل مناسب و برنامه ریزى 
شده مورد اســتفاده قرار گیرد، امکان توســعه آن در تمامى حوزه ها 

فراهم خواهد بود.

مهر
گـــزارش
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سیاست بنیاد برکت 
استفاده از ظرفیت سرمایه 

انسانى ، فیزیکى ، مالى و 
سرمایه هاى بال استفاده 

محسن علیخانى -  شهردار کوهپایهاست

روابط عمومى اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان

شناسه: 718880

 شناسه: 718805

آگهى فراخوان عمومى

فراخوان دعوت به همکارى

شهردارى کوهپایه در نظر دارد جهت راه اندازى و بهره بردارى از مجتمع تجارى خدمات رفاهى ورودى شهر کوهپایه و همچنین بوم گردى محل خانه شیخ جواهرى 
واقع در شهر کوهپایه را از طریق شیوه نامه امور سرمایه گذارى و مشارکت با بخش خصوصى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان مشارکت سرمایه گذارى با این 
شهردارى دعوت به عمل مى آید درخواست خود را جهت بررسى توان مالى و فنى تا تاریخ 1398/10/24 به شهردارى کوهپایه مراجعه و تحویل نمایند. الزم به 
ذکر است حداقل مبلغ مشارکت جهت هر یک از موارد فوق الذکر حدود 30/000/000/000 (سى میلیارد) ریال مى باشد که پس از انجام مراحل قانونى و بررسى ها و 

برآوردهاى فنى امکان افزایش یا کاهش آن نیز مى باشد. 

اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان در نظر دارد در طول فصل خرید تضمینى گندم و دانه هاى روغنى 
در سال 1399 از خدمات کارکنان دولتى پس از ارائه آموزش هاى الزم به عنوان عامل تشخیص و یا عامل ذیحساب 

(عامل ذیحساب صرفا از پرسنل رسمى دولت) در مراکز خرید استفاده نماید.
لذا از کلیه افراد واجد شرایط در سازمان ها و ادارات دولتى درخواست مى شود تقاضاى همکارى خود به صورت 
مامور به همراه گواهى اشتغال به کار و موافقت کتبى دستگاه اجرایى حداکثر تا ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به 
آدرس: اصفهان، خیابان آزادگان، دبیرخانه اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان ارسال و در صورت نیاز 
به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36695159 یا 09133180468 با آقاى کرمى و یا شماره 36686670 داخلى 
143 با آقاى سرانى تماس حاصل فرمایند. ضمنا حق الزحمه افراد در قالب ضوابط مربوط به فوق العاده ماموریت 

کارکنان دولت پرداخت خواهد شد. 

نوبت اول

بازار کار در اخبار اصفهان
براى چــاپ آگهى هاى اســتخدامى 
و جویاى کار خود مى توانید با شــماره  

32274500 تماس حاصل فرمایید  

صفحه 3

 چگونه است؟ درواقع  چگونه است؟ درواقع  چگونه است؟ درواقع 
برخى از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخى دیگر ضعیف تر از سال پیش برخى از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخى دیگر ضعیف تر از سال پیش برخى از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخى دیگر ضعیف تر از سال پیش 

 میلیارد  میلیارد  میلیارد 
دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمى بى سابقه محسوب مى شود. اگرچه دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمى بى سابقه محسوب مى شود. اگرچه 
سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلى رقابت کارآفرین ها محسوب سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلى رقابت کارآفرین ها محسوب 

مى شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفى گردید، با این حال در فهرست مى شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفى گردید، با این حال در فهرست 

برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال 

کسب و کار در سالى که گذشت کسب و کار در سالى که گذشت کسب و کار در سالى که گذشت کسب و کار در سالى که گذشت کسب و کار در سالى که گذشت 
نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال 

برخى از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخى دیگر ضعیف تر از سال پیش برخى از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخى دیگر ضعیف تر از سال پیش برخى از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخى دیگر ضعیف تر از سال پیش 
رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال 

سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلى رقابت کارآفرین ها محسوب سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلى رقابت کارآفرین ها محسوب 
مى شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفى گردید، با این حال در فهرست مى شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفى گردید، با این حال در فهرست مى شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفى گردید، با این حال در فهرست مى شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفى گردید، با این حال در فهرست 

امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...
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ادامه از صفحه یک:
...    جمعیت به ســرعت در حال 
وقوع اســت. در ســال 2020 تا 
40 درصــد نیاز به وجــود افراد 
متخصــص در حــوزه خدمات 
بهداشــتى و اجتماعــى که به 
سالمندان خدمت رسانى کنند، 
بیشتر مى شــود. پس  اگر به کار 
و کمک به سالمندان عالقه مند 
هستید مى توانید خدماتى ارائه 
دهید تا زندگى این قشر از جامعه 
راحت تر شود و در قبال آن پول 
دریافت کنید . البته در این زمینه 
فعالیــت هاى زیــادى مى توان 
انجام داد از نوآورى در وســایل 
مورد استفاده سالمندان گرفته تا 
خدماتى که به آنها ارائه مى شود . 
براى پیشرفت بهتر باید با علم روز 
دنیا در این زمینه آشنا شوید که با 
جستجو در اینترنت به این مهم 

دست خواهید یافت.
بى شــک آلودگى هاى زیست 
محیطى از مهم ترین معضالت 
ســال 2020 در سراسر جهان 
خواهد بود. یکى از شــغل هاى 
که مى توانیم بــراى آینده خود 
انتخاب کنیم کمک در راستاى 
حل این معضل جهانى اســت . 
راه هاى گوناگونى براى این کار 
وجود دارد که الزم اســت براى 
آن مطالعه خود را افزایش دهید 
اما یکى از این راه ها اســتفاده از 
انرژى هاى بادى و خورشــیدى 
است. نیروى خورشیدى هم مانند 
انرژى باد، آینده زندگى بشر را با 
انرژى هاى پاك رقم میزند. هزینه 
انرژى خورشــیدى بعــد از یک 
ســال کاهش مى یابد، در نتیجه 
براى اســتفاده در بخش تجارى 
و خانه هاى مســکونى مقرون به 
صرفه تر است. در شهرهاى دنیا، 
تکنسین هاى انرژى خورشیدى 
در بخش صنعت درحال رشــد 
مشاغل ثابتى را به دست گرفته اند. 
انرژى بــاد یکــى از مهمترین 
انرژى هاى آینده به شمار مى رود 
و این به معناى احساس نیاز بیشتر 
به کارشناسان و تکنسین هایى در 

این حوزه است.
 با وجود پیشــرفت هاى زیادى 
که در حوزه نرم افــزار و یارانه به 
وجود آمده است اما هنوز پتانسیل 
این شغل باالســت به خصوص 
کــه در ایــران بســیارى از این 
نــرم افــزار هــا و بــازى هاى 
رایانه اى بومى سازى نشده اند .در 
دنیاى فنــاورى، کامپیوتر، ربات 
و دستگاههاى موبایلى که دچار 
اختالل مى شــوند بدون حضور 
متخصصان امر، بدون اســتفاده 

مى شوند. 
با رشد اینترنت و هوشمندترشدن 
ماشــین آالت و اتصــال آن به 
یکدیگر، نیاز به توسعه دهنده هاى 
نرمافزارى بااســتعداد بیشــتر 
مى  شــود. توســعه دهنده هاى

 نرم افزارى موبایل یکى از برترین 
مشاغلى است که تا سال 2020 
رونــق مى گیرد. البتــه براى به 
دست آوردن این شغل نیازمند 
مهارت هــاى فردى بســیارى 
هســتید که هر چنــد تنها در 
دانشگاه نمى توان آنها را آموزش 
دید اما فرهیختگان دانشگاهى 
بیشتر از پس آن بر خواهند  آمد. 
اگر عالقه مند به این نوع مشاغل 
هستید حتما باید آموزش هاى 

الزم را ببینید.
انتخاب شغل مى تواند تاثیر زیادى 
در زندگى شــخصى ما در آینده 
داشته باشد پس عالوه بر داشتن 
صرفه اقتصادى باید با روحیات 
فرد هم سازگار باشــد. با در نظر 
گرفتن تمامى این شرایط مى توان 
براى آینــده بهتر تصمیم گیرى

 کرد.
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60 هزار میلیارد ریال براى همسان سازى حقوق بازنشستگان پیش بینى شد
سرپرست صندوق بازنشستگى کشــورى گفت: 60 هزار میلیارد ریال اعتبار براى همسان سازى حقوق 

بازنشستگان در بودجه سال 99 در نظرگرفته شده است.
نعمت اهللا ایزدى افزود: این اعتبار در سال جارى 50 هزار میلیارد ریال است که براى سال آینده افزایش 
20 درصدى پیدا کرده است. وى افزود: بر اساس برنامه  انتظار ما این است که این اعتبار افزایش بیشترى 

داشته باشد اما با توجه به مشکالت اقتصادى،  نمى توانیم فشار بیشترى به دولت وارد کنیم و باید متناسب با 
توان انتظار داشته باشیم.

سرپرست صندوق بازنشستگى کشورى تصریح کرد: ما این مساله را به دولت و مجلس واگذار کردیم و نقشى در 
این زمینه نداریم و تنها مى توانیم بیان موضوع کنیم. وى ادامه داد: دولت و مجلس هر منبعى را در توان داشته باشد براى 

همسان سازى حقوق بازنشستگان اضافه مى کند و هر اعتبارى که به صندوق اختصاص دهند مطابق سال هاى گذشته پرداخت مى کنیم.
ایزدى بیان کرد:مسائل و مشکالت صندوق ها همیشه وجود داشته است اما مهمترین مشکل صندوق ها نقدینگى است؛ دولت تا حدى که در 
توان داشته به ما کمک کرده و ما هم سعى کردیم حقوق بازنشستگان به موقع پرداخت شود و مسائل را در حد مقدورات برطرف شود اما براى 

همسان سازى با شرایط ایده آل فاصله داریم.

اجراى طرح صیانت از جنگل هاى زاگرس با انجام سه پروژه در استان اصفهان
رئیس اداره جنگل کارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: طرح صیانت از جنگل 
هاى زاگرس با انجام سه پروژه توسعه جنگل با بذر ، پروژه غنى سازى جنگل و پروژه مراقبت و نگهدارى 

مناطق احیایى در استان اصفهان اجرا شده است.
مرتضى برزو زاده با اشــاره به اجراى طرح صیانت از جنگل هاى زاگرس با انجام سه پروژه  در سطح 150 

هکتار از عرصه هاى طبیعى اســتان اصفهان، اظهار کرد: پروژه غنى سازى جنگل به مساحت 30 هکتار 
در شهرستان فریدون شــهر با بذر بلوط انجام شــده و پروژه مراقبت و نگهدارى مناطق احیایى به مساحت 

140  هکتار در شهرستان هاى فریدون شهر و سمیرم با بذر بلوط ، ارژن، بادام اســکوپاریا و بادام آمارا اجرا شده 
است.

وى اعتبار طرح صیانت از جنگل هاى زاگرس در استان اصفهان را  نزدیک به پنج میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: هدف از اجراى طرح 
ملى صیانت از جنگل هاى زاگرس، حفاظت و افزایش تاج پوشش این جنگل ها است.

رئیس اداره جنگل کارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان یادآور شد: این طرح از سال 1382 تا کنون در یازده استان زاگرسى 
کشور از جمله اصفهان در حال اجرا است و شامل دو پروژه  اصلى تقویت پوشش گیاهى و همچنین پیشگیرى از عوامل تخریب است.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
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در طبقه بنــدى ارکان هــر حکومت، اقتصاد 
زیربنایى تریــن و اصلى تریــن رکن مى باشــد و 
شناسایى عوامل مؤثر بر تقویت و تضعیف اقتصاد، مهمترین هدف 
کشوردارى و رسیدگى به امور مملکتى است. علم اقتصاد به بررسى 
ویژگى هاى اقتصاد سالم و توانمند و عوامل مؤثر در پیشرفت آن 
پرداخته و جایگاه اقتصاد را در میزان موفقیت کشــورها واکاوى 
مى نماید. بى شک اجزاى تشکیل دهنده اقتصاد هر کشور در اوج 
گیرى و ارتقاى مقام آن در ســطح بین الملل نقش بسزایى دارد. 
مالیات مهمترین جزء اقتصاد در سال هاى اخیر در سطح جهانى 

است که به جرات مى توان گفت بیشترین تأثیر را در شاخص هاى 
پیشرفت کشورهاى توسعه یافته داشته است.

مالیات بر ارزش افزوده نوع جدیدى از مالیات است که چند دهه 
از تاریخ اجراى آن در برخى کشــورها مى گذرد. اهمیت این نوع 
مالیات در سال هاى اخیر در تمام دنیا و مخصوصاً کشورهاى در حال 
توسعه شناخته شده است و همه این کشورها در بسط و گسترش 
آن و افزایش میزان آگاهى جامعه از نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در عمران و آبادانى شــهرها و کشورها سخت در تالش و کوشش 

مى باشند.

در کشور ما نیز چند سالى است که مالیات برارزش افزوده پس از 
بررسى هاى کارشناسى و طى مراحل قانونى در مجلس به مرحله 
اجرا در آمده است. درآمد حاصل از اجراى این مالیات در بازسازى 
و تقویت پیکر اقتصاد کشور بى بدیل بوده است. تزریق یک درصد 
از مالیات برارزش افزوده به بخش بهداشت و سالمت، ماندگارترین 
نقش آن اســت. اکنون که اقشــار مختلف جامعه از زیر بار فشار 
هزینه هاى گزاف بیمارى ها رهایى یافته و بهداشت و سالمت مردم از 
آینده روشنى برخوردار شده باید گفت که همراهى و همدلى مردم با 

دولت افتخار آفرین شده است.

موارد مصرف مالیات برارزش افزوده را از نزدیک بشناسید
مالیات مهمترین جزء اقتصاد در سال هاى اخیر در سطح جهانى

مالیات به عنوان مهمترین ابزار سیاست مالى دولت در تدوین سیاست هاى اقتصادى کشور از اهمیت ویژه اى برخوردار است. امروزه نظام 
مالیاتى درکلیه جوامع ابزارى تعیین کننده درچگونگى نیل به توسعه اقتصادى، تأمین عدالت اجتماعى، وسازمان دهى فعالیت هاى اقتصادى 
مورد استفاده قرار مى گیرد به عبارت دیگر نظام مالیاتى عالوه بر تأمین منابع دولت مى بایستى در خدمت تولید وتشویق سرمایه گذارى توزیع 

مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه وفراهم کننده رفاه عمومى بیشتر باشد.

مریم محسنى
خـــبــــر

خـــبــــر

سامانه دوم آبرسانى اصفهان در مجلس پیگیرى مى شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت: طرح سامانه  
دوم آبرســانى اصفهان در زمان حاضر در مجلس شوراى 

اسالمى در حال پیگیرى است و باید منتظر ماند تا تحوالت بودجه در چند 
روز آینده مشخص شود.

طرح سامانه دوم آبرسانى اصفهان شــامل تونل انتقال آب و تصفیه خانه موسوم به 
«گالب 2» است و به عنوان طرح توسعه آبرسانى به 14شهرستان استان اصفهان به 

طول 27 کیلومتر، آب دریاچه سد زاینده رود را به تصفیه خانه انتقال مى دهد.
حمیدرضا جانباز افزود: طرح تصفیه خانه دوم اصفهان نیز در قالب سامانه دوم آبرسانى 

و بر اساس مصوبه دولت در حال پیگیرى است.

      وى توضیحات بیشترى در این زمینه ارائه نکرد.
مسئوالن اجرایى اصفهان و کارشناسان آب، اجراى طرح سامانه دوم آبرسانى به اصفهان 
بزرگ را براى تامین آب آشامیدنى در این خطه ضرورى مى دانند و استاندار اصفهان نیز 
چندى پیش اظهار داشت: این طرح مقدارى آب را به سمت اصفهان منتقل مى کند و با 

وجود فعال شدن هنوز به آن صورت شکل کارگاهى به خود نگرفته است.
عباس رضایى با اشاره به اینکه تا کنون موفق به گرفتن مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور 

براى یافتن سرمایه گذار جهت اجراى این طرح شدیم، تصریح کرد: اینکه آیا بتوانیم با این شرایط 
سرمایه گذار پیدا کنیم در حال بررسى است و امیدواریم تا عید نوروز آینده بتوانیم این کار را 

انجام دهیم.
کارشناسان حوزه آب تاکید دارند که با توجه به کاهش شدید منابع آبى از و گره خوردن سرنوشت 
تامین آب آشامیدنى نزدیک 4.2 میلیون نفر مردم استان اصفهان در زمان حاضر به یک سامانه 
آبرسانى (تصفیه خانه بابا شیخعلى)، الزم است اجرا و تکمیل عملیات و راه اندازى سامانه دوم 

آبرسانى این خطه سریعتر صورت گیرد.
تصفیه خانه بابا شیخعلى آب 56 شهر و 300 روستا و جمعیتى افزون بر 4.2 میلیون نفر را در 
استان اصفهان تامین مى کند اما رشد جمعیت و افزایش استفاده شهروندان، احتمال نقص در 
این تصفیه خانه و وقوع هرگونه اتفاق ناگوار و توقف فعالیت آن، سبب خواهد شد که تامین آب 

آشامیدنى مردم این خطه با مشکل و حتى بحران رو به رو شود.
این تصفیه خانه یکى از بزرگترین تصفیه خانه هاى آب ایران به شــمار مى رود که در کیلومتر 
45 جاده اصفهان- شهرکرد و در جوار شهر زاینده رود واقع شده است، آب این تصفیه خانه در 
ابتدایى ترین نقطه، از سد زاینده رود و پس از آن از سد چم آسمان در فاصله هشت کیلومتر باالتر 

از این مجموعه بوسیله کانال سرپوشیده تامین مى شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت: طرح سامانه 
دوم آبرســانى اصفهان در زمان حاضر در مجلس شوراى 

اسالمى در حال پیگیرى است و باید منتظر ماند تا تحوالت بودجه در چند 
روز آینده مشخص شود.

طرح سامانه دوم آبرسانى اصفهان شــامل تونل انتقال آب و تصفیه خانه موسوم به 
2«گالب 2«گالب 2» است و به عنوان طرح توسعه آبرسانى به 

27طول 27طول 27 کیلومتر، آب دریاچه سد زاینده رود را به تصفیه خانه انتقال مى دهد.
حمیدرضا جانباز افزود: طرح تصفیه خانه دوم اصفهان نیز در قالب سامانه دوم آبرسانى 

و بر اساس مصوبه دولت در حال پیگیرى است.

وى توضیحات بیشترى در این زمینه ارائه نکرد.      وى توضیحات بیشترى در این زمینه ارائه نکرد.      وى توضیحات بیشترى در این زمینه ارائه نکرد.
مسئوالن اجرایى اصفهان و کارشناسان آب، اجراى طرح سامانه دوم آبرسانى به اصفهان 
بزرگ را براى تامین آب آشامیدنى در این خطه ضرورى مى دانند و استاندار اصفهان نیز 
چندى پیش اظهار داشت: این طرح مقدارى آب را به سمت اصفهان منتقل مى کند و با 

وجود فعال شدن هنوز به آن صورت شکل کارگاهى به خود نگرفته است.
عباس رضایى با اشاره به اینکه تا کنون موفق به گرفتن مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت: طرح سامانه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت: طرح سامانه 

طرح سامانه دوم آبرسانى اصفهان شــامل تونل انتقال آب و تصفیه خانه موسوم به 
«گالب 

طول 
حمیدرضا جانباز افزود: طرح تصفیه خانه دوم اصفهان نیز در قالب سامانه دوم آبرسانى 

و بر اساس مصوبه دولت در حال پیگیرى است.

مسئوالن اجرایى اصفهان و کارشناسان آب، اجراى طرح سامانه دوم آبرسانى به اصفهان 
بزرگ را براى تامین آب آشامیدنى در این خطه ضرورى مى دانند و استاندار اصفهان نیز 
چندى پیش اظهار داشت: این طرح مقدارى آب را به سمت اصفهان منتقل مى کند و با 

وجود فعال شدن هنوز به آن صورت شکل کارگاهى به خود نگرفته است.
ایرنا

خـــبــــر

در مالقات مردمى مدیران ارشد شهرى با شهروندان منطقه سه مطرح شد 

یارى از شهروندان براى نجات میدان امام على 

علیرضا نصر اصفهانى، رییس شوراى شهر اصفهان در مالقات 
مردمى شهردار اصفهان و مدیران شهرى با مردم منطقه سه شهر 
اصفهان با اشاره به اینکه شهردارى اصفهان به لحاظ مادى سرمایه 
دار است اما سرمایه اى بسیار بزرگ تر و باالتر از این سرمایه مادى 
دارد که آن مردم خوب این شهر هستند، اظهار کرد: این سرمایه 
انسانى براى شهردارى یک سرمایه ذى قیمت است و از این لحاظ، 

شهردارى اصفهان از سرمایه دارترین سازمان هاى شهر است.

مریم یادگارى
گـــزارش

ISFAHAN
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     مردم باید به مدیریت شهرى براى نجات میدان از وضعیت فعلى کمک کنند تا رونق بگیرد

وى ادامــه داد: مــردم و 
شــهروندانى کــه کنار 
هســتند،  شــهردارى 
بزرگ ترین سرمایه براى 
شهردارى هســتند و ما 
اگر بهتریــن کارکنان و 
متخصصان را به شهردارى 
بیاوریم امــا همراهى مردم را نداشــته 

باشیم، راه به جایى نمى بریم.
وى ادامه داد: معتقدیم اگر فاصله اى بین 
مدیریت شهرى و مردم وجود دارد باید 
ترمیم شود امروز به هر دلیلى امید مردم با 
مشکل مواجه شده است، مردم تفکیکى 
بین دســتگاه هاى مختلــف حکومتى 
قائل نبوده و به صورت یکپارچه قضاوت 

مى کنند.
رئیس شوراى شهر اصفهان در پاسخ به 
شهروندان ان منطقه در مورد طرح میدان 
امام على (ع) نیز تصریح کرد: در رابطه با 
میدان امام على آن چیزى که در دوره هاى 
قبل پیش بینى مى شد محقق نشد و این 
میدان آن طور که باید تجلى، بروز و ظهور 
پیدا نکرد. مردم باید به مدیریت شهرى 
براى نجات میدان از وضعیت فعلى کمک 

کنند تا رونق بگیرد.

      پیشنهاد ایجاد یک شهردارى 
جدید براى ساماندهى بافت تاریخى 

در کنار شهردارى منطقه سه
وى با تاکیــد بر اینکــه معتمدین باید 

راهکارهاى مورد نظر را به شهردار منطقه 
بگویند، اظهار کرد: بیشترین بافت فرسوده 
در منطقه ســه وجود دارد، از همین رو 
از شهردار اصفهان درخواســت دارم تا 
بررسى هاى الزم در خصوص ایجاد یک 
شــهردارى جدید در کنار شــهردارى 
منطقه ســه را انجام دهد تا این بخش 
بتواند به صورت تخصصى به امور بافت 

فرسوده و مباحث تاریخى بپردازد.
نصر اصفهانى بیان کــرد: این ظرفیت 
در اصفهان نیز همانند مشهد که داراى 
شــهردارى ثامن اســت، وجود دارد تا 
شهردارى ویژه بافت و مباحث تخصصى 

میراثى به وجود بیاید.
وى در پاســخ به دغدغه هاى شهروندان 
این منطقه در خصوص مساجد ادامه داد: 
از قدیم االیام امورات مساجد بر عهده خود 
مردم بوده اســت، به همین سبب ما در 
شوراى شهر با هر گونه مداخله که قصد 
داشته باشد نقش و مشارکت مردم را در 
این موضوع بنابر اعتقادات مردم کمرنگ 

کند، مى ایستیم.
رئیس شــوراى شــهر اصفهان افزود: 

مســاجد براى انجام امور خود نیازى به 
کمک شهردارى نداشــته و ندارند اما ما 
به دلیل مسئولیتى که داریم اخیراً در دو 
کمیسیون هاى بهداشت، سالمت و امور 
اجتماعى و فرهنگى شورا به این موضوع 
ورود کرده و اقداماتى را براى مســاجد 

انجام مى دهیم.
وى ادامه داد: ایمن سازى و بیمه مساجد 
شهر اصفهان در شــورا در حال پیگیرى 
اســت و در صورتیکه این دو کار اساسى 
براى مساجد انجام شود، دیگر نباید نگران 
سایر امور مســاجد بود زیرا سایر امور را 

مردم خودشان به سرانجام مى رسانند.

     شناسایى مناطق خالى از سکنه در 
منطقه سه شهردارى اصفهان

نصر اصفهانى با اشــاره به اینکه منطقه 
سه آبروى اصفهان اســت و در رابطه با 
آســیب هاى اجتماعــى در این منطقه 
مطالعاتى به صورت منطقه اى و میدانى 
پیرامون این موضوع انجام شــده است، 
اظهار کرد: منطقه سه داراى بافت قدیمى 
بوده به همین دلیل خالى از سکنه مانده 

و هم اکنون محل حضور افرادى شده که 
مى توانند براى منطقه آسیب ایجاد کنند.
وى ادامــه داد: مناطق خالى از ســکنه 
شناسایى شــده و اگر بتوانیم در بودجه 
ســال آینده مبلغى براى این موضوع در 
نظر بگیریم، مى توان به لحاظ دسترسى ها 
به ویژه براى تردد آسان پلیس اقداماتى 
انجام داد تا دیگر شاهد توزیع مواد مخدر، 
مصرف مواد و سایر آسیب هاى اجتماعى 
نباشیم. رئیس شوراى شــهر اصفهان 
تصریح کرد: گفته مى شود بیش فعالى 
در منطقه سه زیاد اســت، این اختاللى 
است که نه تنها در اصفهان بلکه در کشور 
نیز وجود دارد بنابراین الزم است، پس از 
بررسى این مسئله در منطقه سه آن را به 

فرصت تبدیل کنیم.
وى اظهار کرد: الزم است طرحى تحت 
عنوان آموزش هاى اجتماعى براى زنان و 
مردان در منطقه سه فراهم شود تا پس از 
تصویب در کمیسیون اجتماعى شوراى 
شهر در راستاى توانمند سازى و افزایش 
آگاه سازى جامعه این طرح را در منطقه 

ایجاد کنیم.

 ایمن سازى و بیمه مساجد 
شهر اصفهان در شورا 

در حال پیگیرى است و 
در صورتیکه این دو کار 

اساسى براى مساجد انجام 
شود، دیگر نباید نگران 

سایر امور مساجد بود

مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

شما  نیز مى توانید مشکالت خود را
 با ما  ومسئولین درمیان بگذارید

   197- سدمعابرخیابان گلزارشمالی توسط میوه فروش ها به معضلى 
براى مردم این منطقه تبدیل شده، لطفا شهردارى براى رفع آن اقدامى 

صورت بده.
198- مردم منطقه 8 به دلیل نداشتن پالك و کدپستى دچار درد سر 
مى شن، شهردارى هم هر بار قول مساعد مى ده اما بعد از سال ها هنوز 

خبرى نیست.
199- اتوبان شهید خرازى حد فاصل خیابان امام خمینى تا پل وحید 
صبح ها وعصرها کشش بار ترافیکى رو نداره،  به طوریکه حجم ترافیک 
در اتوبان بیشــتر ازکنار گذر اتوبانه، شــهردارى باید یه فکرى برا این 

موضوع بکنه.
200- چرا در زمان آلودگى هوا که مدارس تعطیل مى شه، کالس هاى 
فوق برنامه مانند زبان، ورزش و غیره تعطیل نمى شه و مدیران چنین 
آموزشگاه هایى خود سرانه بچه ها رو مجبور مى کنن سر کالس ها حاضر 
بشــن،آیا این کالس ها مهم تر از درس ومدرســه س.رسیدگى به این 

موضوع کار کدام سازمان یا ارگانه؟
201- یه خونه قدیمى در خیابان خیام هست که عرض خیابان رو گرفته 
وموجب ایجاد ترافیک ودرسر شده، چندین مرتبه به شهردارى گفتیم، در 
جواب مى گن این خونه تاریخیه نمى شه خرابش کرد، آخه اگه تاریخیه 

چرا اجازه نمى دن مردم باز دید کنن.
202- در حال حاضر وضع معیشت مردم طوریه که پدر مادر ها خیلى از 
خواسته هاى فرزندان رو نمى تونن تامین کنن با وجودیکه خواسته هاى 

به جائیه، چه برسه به تامین نیازهاى خودشون، چرا به این روز افتادیم.

نمایشگاه تخصصى مبل و دکوراسیون 
خانگى در اصفهان گشایش یافت

هفدهمین نمایشــگاه تخصصــى مبل و  
دکوراسیون خانگى روز سه شنبه در محل 
نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان واقع در پل 

شهرستان گشایش یافت.

در این نمایشگاه که از 10 دى ماه به مدت چهار روز دایر است، 109 شرکت 
داخلى محصوالت و خدمات خود را در معرض بازدید عمومى قرار دادند.

این نمایشگاه میزبان تولیدکنندگانى از استان هاى فارس، خراسان رضوى، 
مرکزى، همدان، خوزستان، تهران، آذربایجان شرقى، قزوین، گیالن، البرز 

و اصفهان است.
در این نمایشگاه شرکت هاى معتبرى مانند ژولک، نیمکت، چوبینه، پاپیروس، 
مبلیران، تشک فالومو، دوریس، مایان چوب، آرشام، مبل آریا، میناى نقش 
جهان و درساچوب از مهمترین شــرکت کنندگانى هستند که محصوالت، 
کاالها و خدمات خود در زمینه هاى مبلمان خانگى، سرویس خواب، سرویس 

غذاخورى و دکوراسیون خانگى را به نمایش گذاشتند.
نمایشــگاه تخصصى مبل و دکوراســیون خانگى اصفهان محلى براى ارائه 
ایده هاى طراحى داخلى براى هر اتاق با انواع سبک ها و همه نیازهاى آن، از 

سبک هاى پایه اى تا لوکس و مرفه را فراهم کرده است.
در این نمایشــگاه، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادى این بازار بزرگ براى 
تجارت موفق دور هم جمع شدند تا ایده هاى الهام بخش طراحى داخلى را به 

نمایش بگذارند و انگیزه هاى جدیدى براى بازار فراهم کنند.
هفدهمین نمایشگاه تخصصى مبل و دکوراسیون خانگى اصفهان از ساعت 16 

تا 23 روزهاى 10 تا 13 دى ماه براى بازدید عموم دایر است.
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اگر در زندگی هدف ندارید 
ازدواج نکنید.

آیا برای زندگیتان هدف دارید؟ 
آیا برای آینده تــان برنامه ریزی 
کرده اید؟ داشتن هدف در زندگی 
بسیار مهم اســت. کسی که در 
زندگیش هدف نداشــته باشد 
تالشی برای بهبود زندگی نخواهد کرد و 
همه چیز را گذرا می داند. چنین کسانی 
تالش می کنند خود را با شرایطی که در 
آن هستند سازگار کنند و برای بهبود 
زندگیشان تالش نمی کنند. برای یک 
ازدواج خوب باید زندگی هدفمند داشت. 
پس اگر در زندگی هدف ندارید ازدواج 

نکنید و مجرد بمانید.
برای فرار از تنهایی یا پر کردن جای 

خالی کسی، ازدواج نکنید.
هدف برخی از مردم بــرای ازدواج این 
است که کسی را جایگزین عشق پیشین 
خود کنند. کســانی که دچار شکست 
عشــقی یا ناکامی در روابط عاشــقانه 
می شوند احســاس تنهایی می کنند و 
ازدواج را راهی برای فرار از احساسات و 
افکار اندوه بار می دانند. اگر می خواهید 
برای فــرار از تنهایــی و جایگزینی، با 
کسی ازدواج کنید بهتر است از این کار 
خودداری کنید و مجرد بمانید. تنهایی 
و گوشه گیری را کنار بگذارید. دوستان 
صمیمی پیدا کنید با مردم در کنش و 
تعامل سازنده باشید و سپس به ازدواج 
بیاندیشــید. کنش و تعامل سازنده و 
روابط میان فردی برای داشتن زندگی 

زناشویی موفق مهم است.
اگر فردی وفادار، متعهد و راستگو 

نیستید ازدواج نکنید.
تعهد و وفاداری یکی از پایه های مهم برای 
ازدواج است. خیانت یکی از مهم ترین 
دالیل طالق و جدایی در سراسر جهان 
است. اگر در روابط عشقی خود خیانت 
کرده اید و خود را فردی متعهد نمی دانید 
از ازدواج کردن چشم پوشــی کنید آیا 
می توانید در برابر همســرتان راستگو 
باشــید؟ آیا می توانید پــس از ازدواج، 
دنبال معشوقه های پنهانی نباشید؟ اگر 
چنین است می توانید به ازدواج کردن 
بیاندیشید. با دروغگویی، فریبکاری و 
خیانت شــالوده های زندگی به آسانی 

از هم می پاشــد پس برای ازدواج باید 
فردی متعهد، وفادار و راستگو بود. یکی 
از بهانه هایی که برخــی از مردم برای 
خیانت می آورند تنوع طلبی اســت؛ به 
یاد بسپارید یکی از شروط مهم ازدواج 
وفاداری و تعهد اســت پس این بهانه را 
نمی توانیم بپذیریم. بیش تر کسانی که 
از تنوع طلبی ســخن می گویند بر این 
باورند که همسرشان نباید تنوع طلب 
باشد و به آن  ها خیانت کند. چنین باور 
نادرستی را کنار بگذارید و ویژگی هایی 
مانند وفاداری، تعهد و راستگویی را پیش 

از ازدواج در خود پرورش دهید.
اگر توان مالی کافی برای سرپرستی 
یک خانواده را ندارید ازدواج نکنید.

توان مالی و درآمد چیزی است که برای 
گرداندن یک زندگی نیاز اســت. هیچ 
کس نمی تواند انکار کند کــه پول در 
زندگی انسان نقشی کلیدی دارد. بخشی 
از نیازهای ما با پول برطرف می شــوند. 
هنگامی که از توان مالی ســخن گفته 
می شود نگاه بیش تر مردم به مردان است 
اما زنان نیز به توان مالی نیازمندند. نیاز 
است که زنان هم پیش از ازدواج توانایی 
مالی داشته باشند تا در برابر همسرشان 
فردی وابسته ی مالی و نیازمند نباشند. به 
خانم ها سفارش می کنم پیش از ازدواج 
توانایی مالی داشــته باشند و پس از آن 
برای آینده  ی زندگیشان تصمیم بگیرند 
که آیا می خواهند درآمد داشته باشند یا 
این که همسرشان هزینه های زندگی را 
فراهم کند. سفارشی که کردم به معنای 
این نیست که فراهم کردن هزینه  زندگی 
از سوی مرد به معنای ضعیف بودن زن 

باشد.
اســتقالل مالی پیــش از ازدواج برای 
خانم ها مهم است تا بتوانند انتخابی بهتر 
داشته باشند و در گزینش همسر آینده 
تنها به میزان درآمد فرد نیاندیشــند. 
داشتن توان مالی کافی پیش از ازدواج 
برای مردان بســیار مهم اســت. به یاد 
بسپارید برای زندگی باید حداقل هایی 
را فراهم کرد که بیش تر بر عهده مردان 
اســت. وابســتگی مالی به خانواده را 
فراموش کنید و اگر دنبال ازدواج هستید 

توان مالی خود را افزایش دهید.
اگر مسئولیت پذیر نیستید ازدواج 

نکنید.
مســئولیت پذیر بــودن در زندگی را 
فراموش نکنید از آغاز زندگی، هر فردی 
در خانواده نقش هایی را بر عهده می گیرد. 
نقش  های فرزند، برادر، خواهر، پدر، مادر 
و همسر نقش هایی هستند که افراد آن ها 
را بر عهده می گیرند. هر نقشی، وظایف و 
حقوقی دارد. مسئولیت پذیری به معنای 

این است که فرد، وظایف و حقوق نقش 
خود را به درســتی بشناسد و بر پایه ی 
آن ها رفتار کند. کسی که قصد ازدواج 
دارد باید بتواند مسئولیت نقش همسر 
را به خوبی به انجام برساند. اگر احساس 
می کنید برای مسئولیت پذیری آمادگی 
ندارید بهتر است از ازدواج چشم پوشی 

کنید.
اگر دچار اعتیاد هســتید ازدواج 

نکنید.
اعتیاد یکی از اصلی ترین دالیل جدایی 
و طالق است. برخی از کسانی که دچار 
اعتیاد هستند تالش می کنند تا پیش از 
ازدواج، اعتیادشان را پنهان کنند چنین 
رفتاری فریب و درغگویی بزرگی است 
که ســرانجامی جز طالق و جدایی به 
همراه نخواهد داشــت. اعتیاد، شکاف 
بزرگــی در خانواده پدید مــی آورد که 
با هیچ چیز دیگری جبران نمی شــود. 
اعتیاد بیماری است که با اراده، انگیزه 
و تالش درمان می شود. پس اگر دچار 
اعتیاد هستید تا هنگامی که نتوانسته اید 
سوء مصرف مواد را کنار بگذارید از ازدواج 

خودداری کنید.
اگر به برابری زن و مرد باور ندارید 

ازدواج نکنید.
باور به برابری، یک اصل انسانی و اخالقی 
اســت. مرد ساالری و زن ســاالری در 
خانواده ها به شادمانی یکی از طرفین و 
ناراحتی طرف مقابل می انجامد. شاید 
همسرتان از روی عالقه و یا ترس در برابر 
شما ایستادگی نکند و در برابر سلطه گری 
سکوت کند اما آیا در چنین شرایطی از 
زندگی خود رضایت دارد؟ سلطه گری 
زمینــه را بــرای افزایش کشــمکش، 

پرخاشگری، قهر و جدایی فراهم می کند. 
زناشویی و ازدواج هنگامی زیباست که 
مرد و زن به برابری باور داشته باشند و 
بتوانند برابری را در زندگیشان نهادینه 
کنند. پس اگر به دنبال خوشــبختی 
هســتید باید به برابری زن و مرد ایمان 

داشته باشید.
اگر بیش از اندازه به پدر و مادرتان 

وابسته هستید ازدواج نکنید.
کسانی که به پدر و مادرشان وابستگی 
افراطی و غیرمنطقــی دارند در زندگی 
زناشویی بیش از دیگران دچار مشکل 
می شوند. وابســتگی بیش از اندازه به 
پدر و مــادر، چه برای مــرد و چه برای 
زن، زیان بار است. کســانی که به پدر و 
مادرشــان وابستگی شــدید دارند به 
والدینشــان اجازه ی دخالت در زندگی 
زناشــویی را می دهند. این دخالت ها 
بیش تر از روی منطق انجام نمی شــود 
چون والدین تالش می کنند سود فرزند 
خودشــان را بیش تر در نظر بگیرند و 
نگاهشان به زندگی مشترک به صورت 
همه جانبه نیســت. دخالت پدر و مادر 
در زندگی زناشویی باعث کشمکش و 
جدایی می شود. داشتن استقالل فکری 
و روانی برای ازدواج بســیار مهم است. 
برای جبران کاستی ها و کمبودهای 

درون خانواده تان ازدواج نکنید.
هر خانواده ای با وجــود نقاط مثبتش، 
کمبودها و کاســتی هایی هــم دارد. 
هنگامی که فرد ازدواج می کند زندگی 
را در شرایطی آغاز می کند که معموال 
پایین تر از ســطح و کیفیت خانواده ی 
کنونیش اســت. برخی از زنان و مردان 
پس از ازدواج چیزهایی که در خانواده ی 

پیشــین )یعنی در کنار پــدر و مادر( 
نداشته اند را از همسرشان می خواهند 
چنیــن رفتاری نادرســت اســت. هر 
خانواده ای دارای کمبودها و کاستی هایی 
است که برای جبران آن ها تالش هر دو 
فرد نیاز است پس فشار آوردن به طرف 
مقابل برای رسیدن به آرزوها، رفتاری 

غیرمنطقی است.
اگر فقط به دنبال رابطه جنسی و 

زیبایی هستید ازدواج نکنید.
جاذبه  جنســی در ازدواج مهم اســت 
اما به یاد بســپاریم ارتباط جنسی تنها 
بخش بسیار کوچکی از زندگی زناشویی 
را شامل می شــود. معموال کسانی که 
هدفشــان از ازدواج، داشــتن رابطه ی 
جنسی است، کسانی هستند که تاکنون 
رابطه ی جنسی را تجربه نکرده اند یا از آن 
محروم هستند. نیاز جنسی موضوعی 
است که باید نخست برای فرد حل شود 

و سپس ازدواج کند.
اگر عاشق نیستید ازدواج نکنید.

ازدواج بدون عشق و عالقه امری پوچ و 
بی ارزش اســت. برای زندگی مشترک 
باید فردی را انتخاب کنید که عاشقانه 
و صادقانه دوســتش داشته باشید. اگر 
گمان می کنید عالقه پس از ازدواج شکل 
می گیرد سخت در اشتباه هستید. عالقه 
باید پیش از ازدواج نیز باشــد و پس از 
ازدواج تداوم و ثبات بیابد. به یاد بسپارید 
باید خودتان را دوست داشته باشید تا 

بتوانید دیگران را دوست بدارید.
اگر گمان می کنید از سن ازدواجتان 

می گذرد، ازدواج نکنید.
برای ازدواج ســن و سال تعیین نکنید 
هیچ گاه برای ازدواج کردن دیر نیست. با 

کسی ازدواج کنید که معیارها و شرایط 
مناسبتان را داشته باشد و اگر کسی را 
با معیارهایتان نیافتید عجله و شــتاب 
نکنید. برخی از مردم با کسانی ازدواج 
می کنند که هیچ کدام از معیارهایشان 
را ندارند و در پاســخ می گویند که سن 
ازدواجشان در حال گذشتن بوده است. 
اما آیا این ازدواج موفق خواهد بود؟ نه. 
چنین ازدواجی موفق نیســت چون به 
دلیل این که فردی را بدون در نظر گرفتن 
معیارها و شرایط انتخاب کرده اند دچار 

کشمکش و جدایی می شوند.
اگر می خواهید پس از ازدواج، طرف 

مقابل را تغییر دهید ازدواج نکنید.
در جلسه های روان شناسی و روانکاوی 
با موارد بســیاری برخورد کــرده ام که 
فرد با کسی ازدواج کرده که معیارهای 
مورد نظرش را به عنوان همسر مناسب 
نداشــته اســت. این افراد بر این باور 
بوده اند که می توانند پــس از ازدواج و 
در طول زندگی، همسرشان را بر پایه ی 
معیارهایشان تغییر دهند. چنین کسانی 
در بیش تر موارد ناموفق هستند چون 
همسرشان در برابر تغییر مقاومت نشان 
می دهد. کســی را بیابید که معیارهای 
اخالقی و رفتاری که دوســت دارید را 
داشته باشد و گمان نکنید پس از ازدواج 
می توانید همسرتان را دگرگون کنید. 
برای داشتن یک زندگی زناشویی خوب 
و ازدواج موفق، باید همسر آینده تان را 
همان گونه که هســت بپذیرید و اگر از 
رفتاری خوشتان نمی آید پیش از ازدواج 
از فرد بخواهیــد آن را تغییر دهید. اگر 
دنبال تغییر همســرتان پس از ازدواج 

هستید، ازدواج نکنید.

اگر این ویژگی ها را دارید مجرد بمانید
ازدواج رخداد مهمی در زندگی انســان است. هر کسی برای 
ازدواج کردن یا ازدواج نکردن دالیلی دارد. اگر پای ســخن 
هواداران و مخالفان ازدواج بنشینید دالیل بسیاری را خواهید 

شنید که برخی از آن ها منطقی است. 

 مهارت های مدیریت تعارضات در زندگی مشترک
 همسران موفق: تمرین خود-آرام بخشی: هنگامی که تعارض شدیدی در حال وقوع است، یک مهلتی 
بدهید. بروید قدم بزنید، دوش بگیرید، کتاب بخوانید، هرکاری می خواهید بکنید تا چند نفس عمیق بگیرید، 

آرام شوید، و با چارچوب ذهنی بهتر بازگردید.
 شروع آراِم گفتگو:دقت کنید که، مکالمات معموالً بــه نقطه ای منتهی می شوند که از آن شروع شده اند، 

در نتیجه با لحنی آرام بحث را آغاز کنید. انتقاد و سرزنش نکنید. از جمالت "من" استفاده کنید. واقعه را توصیف 
کنید و مؤدبانه صحبت کنید.

 تعمیِر رابطه و تشنج زدایی از تعارض: از عباراتی نظیر "بزار دوباره تالش کنم"، "متأسفم" برای کمک به تشنج زدایی 
از تعارض و تعمیر رابطه استفاده کنید.

 گوش دادن به احساسات و آرزوهای اساســِی شریک زندگی تان:شــما بایســتی از دو جهت روی این مقوله کار کنید. از یک طرف به 
گفتگوهایتان وضوح بیشتری بدهید و احساسات و خواسته هایتان را شفاف و دقیق بیان کنید. از طرف دیگر، شنوندۀ بهتری باشید و سعی کنید 

خواسته های اساسی شریک عاطفی تان را کشف کنید.
 نسبت به شریک عاطفی تان نفوذپذیر باشید:  ایده های شریک عاطفی تان را مهم تلقی کنید و به آنها احترام بگذارید.

 چقدر به همسرتان نگاه می کنید؟
همسران موفق: زیک روبین روانشناس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را انجام داد تا کشف کند آیا 
قادر است میزان عشق را به طور علمی توســط ضبط مدت زمانی که دو عاشق به یکدیگر چشم 
دوخته اند، اندازه گیری کند. او متوجه شد، دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر هستند، ۷۵درصد از 
زمانی را که گفت وگو می کنند، به یکدیگر نگاه کرده و هنگامی که فرد ناخوانده ای میان صحبتشان 

وارد می شود، آهسته تر روی از یکدیگر برمی گردانند. در گفتگوهای معمولی، افراد ۳۰ تا ۶۰درصد از 
وقت را به نگاه کردن به یکدیگر اختصاص می دهند. در واقع روبین می خواهد بگوید اینکه دو فرد تا چه 

میزان عاشق و دلباخته  یکدیگر هستند را می توان با اندازه گیری مدت زمانی که آن دو عاشقانه به یکدیگر 
زل می زنند، تخمین زد.

در حین گفت وگو با شــخصیتی که دوســتش دارید بیشــتر از ۵۰ درصــد از زمان را بــه وی نگاه کنیــد. با ایــن کار مغز آن 
شــخص آخرین باری که فردی تا ایــن اندازه به او نــگاه کرده را به خاطــر آورده و تحلیلــش از این نگاه طوالنی، وجود عشــق 
)PEA( و عالقه خواهد بود. در نتیجه اینطـــور می اندیشــد که عاشــق شماســت و مغزش شــروع به ترشــح فنیل اتیالمین 

بازار کار می کند.

شرکت کاشی ارس واقع در 
اصفهان به منظور تکمیل کادر 

خود به طراح مسلط به نرم افزار  
مربوطه جهت واحدتبلیغات 

نیازمند است.
ساعت تماس: 8 الی 16
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استخدام

گزارش

 
سندروم آشیانه خالی به چه معناست؟ سندروم آشیانه خالی به چه علت 

ایجاد می شود؟ فرزندان به هر دلیلی مثل ازدواج، تحصیل یا جستجوی استقالل ممکن 
است خانه را ترک کنند و زندگی خود را مســتقل از والدین شکل دهند. والدین در این 
شرایط احساس غم و اندوه و افســردگی را تجربه می کنند. هر چند بسیاری از والدین، 
فرزندان خود را برای تبدیل شدن به بزرگســاالنی مستقل ترغیب می کنند، فرستادن 

فرزندان برای قدم نهادن در این راه برای آن ها دردناک است.
سندروم آشیانه خالی به احساسی از تنهایی اطالق می شود که با ترک خانه توسط فرزندان 
در والدین اتفاق می افتد. والدینی که عادت کرده اند بــا فرزندان خود تعامل کنند و وقت 
بگذرانند حاال مجبور می شوند تعامل کمتری داشته باشند و زمان کمتری آن ها را ببینند.

وقت پدر و مادر در طول روز خالی می شود و نمی دانند در آن زمان چه کاری به جز تعامل با 

فرزند خود می توانند انجام دهند. همچنین کاهش تعامالت و دوری از فرزندان و تنهایی 
ناشی از ترک خانه توسط آن ها احساسی از غم و اندوه را ایجاد می کند. معموال این اندوه 

مادران را بیشتر از پدران تحت تأثیر قرار می دهد.
نشانه های سندروم آشیانه خالی

سندروم آشیانه خالی به عنوان یک اختالل شناخته نمی شود بلکه به دلیل شرایط و اثرات 
آزار دهنده آن ممکن است نیاز به اقداماتی برای مقابله و کاهش اثرات آزار دهنده آن انجام 
شود. احساس ناراحتی و از دســت دادن در والدینی که فرزندانشان از آن ها دور می شوند 

طبیعی است.
ارتباط و صمیمیت هر روزه ای که وجود داشــته کمتر می شود و احساس تنهایی در فرد 
ایجاد می کند. افراد ممکن است احساسی از پریشــانی را تجربه کنند به این علت که فکر 

می کنند زندگی معنای خود را از دست داده است.
افسردگی از نشانه های دوری از فرزندان

در بعضی موارد گریه های شــدید و طوالنی و کاهش انگیزه در ســایر زمینه های زندگی 
نیز مشاهده می شود. این افراد در زمینه شــغلی و ارتباطات اجتماعی با مشکالتی روبرو 
می شوند. افسردگی اساسی و ابتال به ســایر اختالالت خلقی می تواند برای والدین ایجاد 

شود.
در این صورت مراجعه بــه متخصص برای دریافت کمک در زمینه ارتقاء ســطح زندگی 
پیشــنهاد می شــود. مشــاوره خانواده می تواند در کنار آمدن با دوری فرزندان و درمان 

افسردگی ناشی از آن به شما کمک کند.
علل بروز سندروم آشیانه خالی

چگونگی رابطه والدین با فرزند پیامدهایی برای هر دو دارد که در زمان ترک خانه توسط 
فرزندان نیز بروز پیدا می کند. ایجاد یک رابطه خوب با فرزنــدان به والدین در مواجهه با 
آشیانه خالی کمک می کند. دعواهای شدید، تعارض و جدا شدن از والدین باعث کاهش 

ارتباط و حمایت بین والدین و فرزندان می شود.

در نتیجه این اتفاقات فرزندان در شروع جوانی و والدین در زمان مواجهه با آشیانه خالی با 
مشکالتی مواجه می شوند. والدین به علت عادت به برنامه ریزی برای زندگی فرزند خود و 
تصمیم گیری برای او با هر قدم کم شدن کنترل بر زندگی فرزندشان احساس ناخوشایندی 
دارند. این کنترل به مرور با رشد فرزند کاهش پیدا می کند اما با ترک خانه توسط فرزندان، 

ناگهان کل کنترل باقی مانده نیز سلب می شود.
نگرانی و اضطراب درباره فرزند والدین را به سمت نشان دادن عالئم سندروم آشیانه خالی 
سوق می دهد. معموال نگرانی هایی به صورت طبیعی وجود دارد اما اگر به فرزند در زمینه 
توانایی زندگی مستقل و آموخته هایش اعتماد نشــود این نگرانی ها می تواند به اختالل 
اضطرابی تبدیل شود. برای اطالع از اختالالت اضطرابی و آشنایی با نشانه های آن کلیک 

کنید.
درمان سندروم آشیانه خالی

هنگامی که غم و اندوه بســیار زیادی در اثر ترک منزل توسط فرزندان احساس می شود 
پیشنهاد می شود والدین به دنبال درمان مناسب باشند. با یک متخصص در مورد احساسات 
خود صحبت کنید. روان درمانی می تواند به شما در درک و مدیریت احساسات کمک کند.

در بعضی موارد به تشــخیص متخصص ممکن اســت داروهایی برای کنترل نشانه های 
افسردگی ناشی از سندروم آشــیانه خالی تجویز شود. دریافت حمایت اجتماعی در زمان 
ناراحتی، مدیریت استرس، و دوری از تنهایی می تواند در ارتقاء سطح زندگی فرد مؤثر باشد. 

مراجعه به مشاوره کنترل استرس می تواند در این زمینه راه گشای شما باشد.
 پیشگیری از ابتال به افسردگی

یکی از بهترین راه های پیشگیری از ابتال به سندروم آشیانه خالی آماده شدن برای آن است. 
گسترش دوستی ها، انتخاب و شروع فعالیت های تفریحی، سرگرم شدن به کار و تحصیل 
برای والدینی که فرزندانی در معرض ترک خانه دارند مفید اســت. این اقدامات به آن ها 

کمک می کند با ترک خانه توسط فرزندان جای خالی زیادی را احساس نکنند.

نشانه ها، علل و درمان سندرم آشیانه خالی

باشگاه360 واقع در خیابان 
مصلی اصفهان جهت تکمیل 

کادر خود به آشپز ایتالیایی خانم 
نیازمند  است.

ساعت کار: 8 الی 14
 تلفن: 09120525510 

39901734

یک شرکت معتبر تولیدی 
صنعتی با بیش از 27 سال سابقه 
واقع در محدوده سپاهان شهر 

اصفهان جهت تکمیل کادر خود 
نیازمند نیروی توانمند، مستعد 
و با تجربه در حوزه انبارداری به 

مشخصات زیر می باشد:
انباردار  

مدرک تحصیلی: کارشناسی
محدوده سنی: 25 الی 40 سال

سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه 
انبارداری

 حقوق: باالتر از اداره کار بصورت 
توافقی+بیمه

 ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 
8 الی 16:30 پنج شنبه ها 8 الی 

13
09136872318 

یک گالری نمک واقع در اصفهان جهت 
تکمیل کادر خود به فروشنده خانم به 

صورت تمام وقت نیازمند  است.
حقوق ثابت 900 هزار تومان+ 

پورسانت+ پاداش
 تلفن: 09138144476, 32244401

یک شرکت تولیدی صنعتی 
واقع در شهرک صنعتی رازِی 

اصفهان جهت تکمیل کادر خود 
به تعدادی کارگرفنی اتومبیل 
و موتورسیکلت، دست به آچار 

نیازمند است.
محدوده: شهرک صنعتی رازی

 تلفن: 09140387538

یک شرکت معتبرتولیدی واقع در 
اصفهان جهت  تکمیل کادر خود به 
افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

مهندس فروش آقا
- با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط

2 نفر
کارشناس برنامه ریزی با سابقه کار در 

شرکت های تولیدی
- 1 نفر

کارشناس بازرگانی خارجی
با سابقه کار در خصوص صادرات

- 1 نفر
ساعت تماس: 12 الی 17
pimco.is@gmail.com 

 تلفن: 33875456, 33875457

به نیروی کار )زیر 27 سال( جهت 
نصب و آموزش آسانسورهای پک در 

اصفهان نیازمندیم.
ساعت کار: 9 الی 18

با بیمه
 تلفن: 0921484578

یک کارخانه واقع در شهرک صنعتی 
جِی اصفهان جهت تکمیل کادر خود 

به مهندس برق نیازمند  است.
ساعت کار: 8 الی 17

با حقوق اداره کار+ بیمه+ مزایا+ 
سرویس رفت و برگشت

 تلفن: 09130807001, 35721565

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

اعتیاد، شکاف بزرگی 
در خانواده پدید 

می آورد که با هیچ 
چیز دیگری جبران 

نمی شود. اعتیاد 
بیماری است که با 

اراده، انگیزه و تالش 
درمان می شود. پس 

اگر دچار اعتیاد 
هستید تا هنگامی 

که نتوانسته اید سوء 
مصرف مواد را کنار 
بگذارید از ازدواج 

خودداری کنید.

آقای روانشناس

گزارش
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 More than 1.4 million tons of 
non-oil commodities worth 
$760 million were exported 
from the central Iranian 
province of Markazi in the 
nine months to December 21, 
a senior official at the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration said.
Esmaeil Hosseini, the 
head of Markazi Customs 
Administration, said the 
figures on the province’s 
exports show a 24% growth 
in terms of tonnage and a 2% 
rise in terms of value compared 
with the similar period of last 

year.
According to the official, 
Markazi province currently 
offers its products in 80 
international markets.
Exports mainly included iron 
rebars, slabs, hydrocarbons, 
linear low-density 
polyethylene, polypropylene, 
high-density polyethylene, 
glass, crystalware fruit juice 
and potato chips.
Markazi province, consisting 
of 12 counties and home to 
1.41 million people, is one of 
Iran’s major industrial and 
agricultural hubs.

Mashad-
Herat railway 
to free 
Afghanistan 
from land 
fence
An international 
affairs analyst said 
Mashad-Herat Railway 
finalization will help 
Afghanistan free itself 
from land fence next 
year.
Afghanistan was 
never a colony and 
only needed to be 
identified in terms of 
foreign relations, said 
Ja'far Haqpanah on 
Tuesday evening at a 
specialized meeting 
on "Centennial 
Relations between 
Iran and Afghanistan 
in the Light of Regional 
Developments" at 
Tehran University's 
School of Political 
Science.
In King Amanullah's 
government, the 
relations between the 
two countries were 
improved. In 1920, "we 
witness an exchange of 
ambassadors between 
the two countries". 
Afghanistan's first 
cooperation treaties 
with its neighbors 
were also signed with 
Iran.
He went on to say that 
at that time regional 
and international 
powers had no role in 
the relations between 
the two countries and 
"we are witnessing 
the development of 
relations between 
Tehran and Kabul". 
The first ambassador 
from regional 
countries was from 
Iran, but international 
competitions had an 
impact on the two 
countries' relations.
Haqpanah added that 
some of the common 
security challenges 
could be the basis 
for cooperation. "We 
have environmental, 
security, and terrorist 
discussions that are 
the same threat to both 
countries. We now 
have the chance that 
the regional element 
facilitates regional 
relations," he added.
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Markazi exports top 760$mn in 9 months

ccording  to PAT,  Dr. Hossein 
Shirzad, Chairman and 
Managing Director of the 
Central Organization of 
Rural Cooperatives of Iran, 
Addressing the audience,  said: 
" The truth is we had to enter 

into new financial policies and strategies 
and that the Board should be in charge of 
financial efficiency, quality development 
of forces and Correct location of branches 
and evaluation of existing branches with 
new ones to maintain equity",he added: 
"It is necessary to thoroughly review 
the efficiency and effectiveness of the 
branches. If the financial performance 
and productivity of the workforce is 
positive, the staffing activity will 
be effective. Avoid customized and 
inefficient human resources in order 
to streamline the workforce, and use 
specialized and competent workforce."                              
Shirzad added: It is necessary to 
thoroughly review the efficiency and 
effectiveness of your  branches. If the 
financial performance and productivity 
of the workforce is positive, the 
staffing activity will be effective. Avoid 
customized and inefficient human 
resources in order to streamline the 
workforce, and use specialized and 
competent workforce.                                                            
Deputy Minister of Agriculture 
Jihad pointed out that with the use of 
"e-banking" capacity, encrypted 
currencies and blockchain environment 

one can avoid the establishment of new 
branches, stating: You should work on 
banking and transactions and work 
on reducing the expense and lowering 
the interest rate on loans. Customer 
accreditation is on the agenda and if you 
have 50 reputable and low-risk clients 
in the agricultural sector, Manpower 
and administrative overhead costs 
are met annually and by increasing 
the participation of all Rural Law 
subsidiaries, increase the fund capital.                                                                      
Dr. Shirzad added: Establish a monitoring 
and control unit in accordance with 
current financial management standards 
and maintain strict standards of 
inspection and supervision of branches, 
and trade in cash and profitable products. 
The organization's policy is to reduce 
the number of branches and modify 
inefficient human resources, move 
towards formalities of raising capital, 
equipping funds, directing investment in 
contract purchases.                                                                                         

In another part of his remarks, Dr. Shirzad 
added: "The fund's strategy should be 
based on attracting The Wandering 
Cash  in the agricultural sector. Fund 
to meet the stock market for broader 
financing, be active in agreed purchases, 
and participate in micro markets (cumin, 
barberry, jujube) and enter fund raising 
procedure .All Rural Subsidiaries and 
National Unions subsidiaries participate 
in restructuring the fund's corporate 
governance structure.                                                                          
At the end, shirzad said: "Take advantage 
of the huge capacity of the Rural and 
Agricultural Cooperatives Network( 
with five million members)and the fund 
should try to leverage innovation and 
creativity in the electronic space. It is 
essential that the IMF Board of Directors 
provide the Central Bank with regular 
reports on cash flow, financial statements 
and optimal capital adequacy, and that it 
continues to cooperate with the Central 
Bank's oversight system."       

Iran hits $100mn trade 
surplus in 9 months
 Iran exported $31.9 billion worth of goods during the 
nine months of the current Iranian year (March 21-Dec. 
21), said the chairman of Trade Promotion Organization 
of Iran.
Hamid Zadboum said on Monday that $31.8 billion of 
goods were also imported into the country during the 
same period.
"We registered a trade surplus of $100 million during 
the nine-month span," he added.
Referring to the big capacities of the country’s 
neighbors for increasing exports, Zadboum said, 
“According to TPO studies, Iran’s 15 neighboring 
countries imported about $1.16 trillion of non-oil 
commodities in 2018.”
He underlined the free trade agreement with the 
Eurasian Economic Union, saying, "Three of the 
mentioned 15 neighbors, namely Russia, Armenia, and 
Kazakhstan, are part of Eurasia and next year, when 
the free trade negotiations begin, we can make up to 
85 percent of our trade with these countries under the 
free trade deal.”
China, Iraq, Turkey, United Arab Emirates (UAE), and 
Afghanistan are among the top export destinations of 
Iranian products, while China, UAE, Turkey, India, and 
Germany are mostly the five major exporters of goods 
to Iran.
Iran plans to launch 15 mega export projects to identify 
more target markets, according to TPO's former head.

Iran eyes 16 new petchem 
items by 2025
The National Petrochemical Company (NPC) CEO 
said that the Iranian petrochemical industry would be 
supplying 16 new items by 2025.
According to NPC as quoted by Shana, Behzad 
Mohammadi told a meeting with Iranian President 
Hassan Rouhani that currently 56 petrochemical plants 
in Iran consumed 33 million tons of feedstock annually 
which was an equivalent of 650,000 b/d of oil, adding 
the number of plants would reach 83 plants by 2021 
consuming an equivalent of 1.4 mbd of oil by then.
He said the amount of investment in the industry would 
reach $40b by 2021 from currently $53b and $94b 
by 2025, adding the number of petrochemical plants 
would reach 109 by 2025 and they would consume 
74 million tons of feedstock annually which would be 
tantamount to 1.7 mbd of crude oil.
“This would mean that by the year 2025 Iran would 
very well have passed behind sale of crude oil and gas,” 
he argued.
Mohammadi, who is also deputy petroleum minister 
for petrochemical affair, went on to add that by the end 
of the second petrochemical leap in Iran by 2021, the 
country’s annual petrochemical output would reach 
100 million tons per year; a figure that will cross 133 
mt/y by 2025.

Iran became self-sufficient in 
physiotherapy equipment
 Physical therapy manufacturing sector in Iran has 
become more than 90% self-sufficient and dependence 
on other countries has decreased, Head of the Iranian 
Physical Therapy Association Ahmad Moazenzadeh 
said on Wednesday.
Ahmad Moazenzadeh made the remarks at a news 
conference held at the Iranian Physical Therapy 
Association building. "In manufacturing the hardware 
for electro-therapy, Iran is about 70% dependent on 
different countries, mainly on imports from Japan, 
China and Southeast Asia."
Over the past two years, the knowledge-based 
companies, despite the US harsh sanctions, have been 
able to fill gaps in the field of physiotherapy equipment 
and strengthen the electrotherapy equipment sector, 
he said.

Dr. Shirzad, in a meeting with the new Board of Directors of 
the Iranian credit Fund, emphasized on Lending activities 
and low interest rate lending avoiding intermediation.

Modifying the Balance Sheet Structure of the 
Iranian Rural Cooperative is our goal; Shirzad

news

Establish a 
monitoring and 
control unit in 
accordance with 
current financial 
management 
standards and 
maintain strict 
standards of 
inspection and 
supervision of 
branches, and 
trade in cash 
and profitable 
products. 
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Pres. Rouhani 
inaugurates Ardabil 
Airport Terminal 1
 Iranian President Hassan Rouhani 
opened Ardabil Airport Terminal 
1 and Phase 1 of Upgrading Flight 
Components Project, as well as Ahmad 
Beyglu Dam Project during his visit to 
Ardabil on Wednesday morning.
Terminal 1 of Ardabil Airport has been 
built on an area of 8100 square meters 
at a cost of 600 billion rials.
The projects that had begun in 1391, 
was opened today in the presence of 
President Rouhani.
The president also attended the 

opening ceremony of the first phase 
of the airport's upgrade of flight 
components, built at a cost of 300 
billion rials from the credit of the 
Iranian Airport and Air Navigation 
Company.Immediately after the 
inauguration of Ardabil Airport 
projects, Rouhani left for Meshgin 
Shahr to open the Ahmad Beyglu Dam 
Project.He inaugurated the project and 
was briefed by project managers on 
the processes.Ahmad Beyglu Dam is 
an embankment dam with a capacity 
of 27.4 million cubic meters that can 
be adjusted annually with a target of 
18.92 million cubic meters to supply 
drinking water to Meshgin Shahr 
and surrounding villages and 2035 

hectares of agricultural land.
Heading a host of cabinet members, 
President Rouhani arrived in Ardabil 
on Wednesday morning to inaugurate 
a host of various projects, including 93 
civil projects as well as 50 economic 
plans which will create jobs for more 
than 4000 individuals.



Iran, Pakistan hold joint 
border commission meeting
Senior Iranian and Pakistani officials convened 
in Quetta, the capital of Pakistan’s Baluchistan 
province, on Wednesday to hold the 23rd joint border 
commission of the two countries.
The three-day meeting opened in the presence of 
Interior Minister of Balochistan Mir Zia Ullah Langau.
Representatives from different organizations, 
especially from Iran’s Sistan and Baluchestan 
province constitute the 20-member Iranian 
delegation who will discuss various matters with 
Pakistani counterparts.
Iranian Consul General in Quetta, Mohammad 
Rafiee said on Tuesday that during the meeting, the 
sides will discuss important issues such as border 
security, counter-terrorism efforts, illegal trade, 
drugs smuggling, illegal border crossing and human 
trafficking.
According to him, the two sides will sign agreements 
at the end of the meeting to boost border cooperation.

US’ sanctions make 
procurement of medicines 
impossible for Iranians: 
Health Minister
Iranian Health Minister Saeed Namaki, in a letter 
to the World Health Organization (WHO) Director-
General Tedros Adhanom Ghebreyesus condemned 
US’ economic sanctions against Iran, stressing that 
the tight restrictions imposed by the US have made 
the procurement and importation of medicines and 
medical devices all but impossible for Iranian people.
Referring to US’ unilateral sanctions against Iran, Dr. 
Namaki wrote, “As you are certainly aware, vulnerable 
Iranians are the victims of far-reaching tools of 
economic warfare inflicted by US administration”.
“While the US government claims the economic 
sanctions against Iran do not include medicines, 
foodstuff, and medical supplies, it has blocked 
almost all of Iran's financial transactions through the 
international banking system,” Namaki wrote in the 
letter to the WHO Director-General.
He went on to say, “Following my previous letter 
on November 17, 2019, the situation has further 
deteriorated, and we have seen absolutely no action 
by the international community, and in particular 
by any UN representative, to remedy this critical 
situation.”
The United States is not only guilty of waging 
"economic terrorism" against Iran by boycotting 
the country, but it has also committed crimes against 
humanity by its sanctions on Iranian citizens, he 
added.“In particular, I am emphasizing the new US 
sanctions that prevented two American companies 
from delivering medicines for 345 MPS patients in 
Iran,” the minister said.“I would like to inform you 
that hundreds of Iranian children with MPS are at risk 
of mortality and side effects due to the lack of these 
medicines,” he added.

US Taking Revenge on Iraq’s Hashd al-
Sha'abi for Destroying Daesh: Leader

US Taking 
Revenge on 
Iraq’s Hashd al-
S h a & a p o s ; a b i 
for Destroying 
Daesh: Leader
“The US attack 

on Hashd al-Sha'abi 
was, in fact, retaliation 
for (defeating) Daesh 
because the force that 
crippled and destroyed 
the Daesh was Iraq’s PMU,” 
Ayatollah Khamenei said, 
addressing a gathering 
of nurses in Tehran on 
Wednesday.
“The Iranian government 
and nation and I strongly 
condemn the US crime and 
its attack on the Hashd al-
Sha'abi in Iraq,” the Leader 
added.
Ayatollah Khamenei 
further described the 
anti-American protests 
in the capital, Baghdad, 
and elsewhere in Iraq 
against US airstrikes on 
Hashd al-Sha'abi bases as 
the natural result of the US 
crimes.

The Leader shrugged 
off the US claims that 
the protests have been 
encouraged by Iran, 
saying, “Such remarks 
are irrelevant because 
the people of the region 
strongly hate the United 
States.”
“Americans need to 
understand that the 
people of the region, like 
Iraq and Afghanistan, hate 
them because of their 
crimes and that hatred will 
show itself somewhere,” 
Ayatollah Khamenei said.
US officials, including 
President Donald Trump, 
are trying to accuse Iran of 
encouraging the protests 
underway in Iraq decrying 
US airstrikes against 
Hashd al-Sha'abi.

On Sunday, US forces 
conducted drone strikes 
on a number of Kata'ib 
Hezbollah bases in 
Iraq's western Anbar 
province, killing at least 
28 individuals and leaving 
another 51 injured.
Kata'ib Hezbollah is 
part of Iraq's Popular 
Mobilization Units.
Following the strikes, 
the Pentagon issued 
a statement saying that 
it had targeted three 
locations of the Iraqi 
fighters in Iraq and two 
in Syria in response to 
alleged attacks targeting 
American forces.
The incident led to 
a massive funeral 
ceremony for the Iraqi 
martyrs, followed by a 

huge rally by thousands 
of angry protesters who 
reached the US diplomatic 
mission in Baghdad's 
heavily fortified Green 
Zone, chanting ‘Death to 
America’ and burning US 
flags on Tuesday.
The protesters further 
held up signs calling 
for the US mission to be 
shut down and for the 
parliament to order US 
forces to leave Iraq.
Many protesters have set 
up tents, announcing plans 
for an indefinite sit-in until 
the embassy is closed and 
the ambassador expelled 
from the country.
A few hours into the 
protest, tear gas was fired 
in an attempt to disperse 
the crowd.

Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei strongly 
condemned the US for killing members 
of Iraq’s Popular Mobilization Units 
(known as Hashd al-Sha'abi) and said 
Washington is taking revenge against 
the forces for destroying Daesh (ISIS 
or ISIL).
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Trump says does not want, 
foresee war with Iran
US President Donald Trump says he does not foresee a 
war with Iran over the situation in Iraq, claiming that the 
US marines have handled the situation well.
The US president made the comments as he arrived 
with first lady Melania Trump at the Mar-a-Lago resort 
in Palm Beach, Florida, on Tuesday, Reuters reported.
The American commander in chief further thanked the 
central government in Iraq amid protests outside the US 
embassy in the capital Baghdad.
Asked about the possibility of tensions spiraling into 

a war with Iran, Trump said, “Do I want to? No. I want 
to have peace. I like peace. And Iran should want to 
have peace more than anybody. So, I don’t see that 
happening.”
The situation has further damaged the Washington-
Baghdad relations.
The American officials are, meanwhile, threatening 
to continue the Trump administration’s so-called 
“maximum pressure” against Iran in 2020.
“There will be more sanctions to come, and Iran’s 
economic problems and challenges are going to 
compound in 2020,” an anonymous senior State 
Department official told CNBC on Monday, further 

claiming that “They are 
already deep into a 
recession, and we 
are also seeing Iran 
come under greater 
diplomatic isolation.”
Tehran has asserted 
that Washington should 
abandon its destructive 
policies in Iraq, warning 
about repercussions of US 
miscalculation in Iran’s Muslim 
neighbor.

“Americans need 
to understand 
that the people 
of the region, 
like Iraq and 
Afghanistan, hate 
them because 
of their crimes 
and that hatred 
will show itself 
somewhere,”
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Iran Urges US to Reconsider Its 
Destructive Regional Policies
 Iran’s Foreign Ministry spokesman hit back at Washington for 
its accusations against Iran following recent protests in Iraq, 
calling on the White House to quit its destructive policies in 
the region.
In a statement on Tuesday, Abbas Mousavi dismissed the 
“bogus” allegations that the American officials have made 
against Iran over the recent developments in Iraq.
“The surprising impudence of the American authorities 
is at such a level that after slaughtering at least 25 people, 
wounding many Iraqi people, inflicting financial damages 
on Iraq and violating the country’s national sovereignty and 
territorial integrity, they (Americans) are now blaming the 
Islamic Republic of Iran for the protests from the Iraqi people 
against their own ferocious measures in a blatant and cheap act 
of pinning the blame on others,” Mousavi said.

Such allegations leveled by the US amount to an insult to the 
people of Iraq, the Iranian spokesman said, asking the US 
officials how and with what logic they expect the Iraqi nation 
to remain silent about such extensive crimes.
“On the one hand, the Americans have ignored the Iraqi 
nation’s liberality and pursuit of independence, and on the 
other hand, they have forgotten their role in supporting 
Saddam and in creating Daesh and the consequent massacre 
and depredation of the Iraqi people, and have apparently failed 
to remember that they are still deemed by the people of Iraq to 
be ‘occupiers’,” the spokesman added.
He went on to dismiss the accusations and, warning 
Washington against showing any thoughtless and wrong 
reaction in their calculations, called on the White House to 
reconsider its destructive policies on the region.
On Sunday, US forces conducted drone strikes on a number 
of Kata'ib Hezbollah bases in Iraq's western Anbar province, 
killing at least 25 individuals and leaving another 51 injured, 
according to the PMU (Popular Mobilization Units).

Following the strikes, the Pentagon 
issued a statement saying that it had targeted three locations of 
the Iraqi fighters in Iraq and two in Syria in response to alleged 
attacks targeting American forces.

News

Iraq’s 
Hezbollah 
Warns of 
‘Decisive’ 
Response to 
Any Future US 
Attack
Mohammed Mohie, 
the spokesman 
for the Hezbollah 
Brigades in Iraq, 
called Washington’s 
recent attacks on the 
Arab country “great 
foolishness”, warning 
of a “decisive” 
response to any 
attack by the US in the 
future.
“Our response 
to any further US 
aggression against 
the positions of 
Popular Mobilization 
Units (PMU) would 
be decisive,” Mohie 
told the Lebanese 
news website Al-
Ahed on Tuesday.
He added, “We are 
ready to confront 
them; we are waiting 
for commands”.
The spokesman 
for the Hezbollah 
Brigades also called 
on the White House 
to withdraw its 
forces from the Arab 
country if it wants to 
protect them.
Despite the 
differences that 
exist among political 
parties in Iraq, 
they all have taken 
a unified stance on 
the US strikes and 
want the ouster of 
American troops 
from the Arab 
country, Mohie 
said, describing the 
attacks as “great 
foolishness”.
On Sunday, US 
forces conducted 
drone strikes on a 
number of Kata'ib 
Hezbollah bases in 
Iraq's western Anbar 
province, killing at 
least 25 individuals 
and leaving another 
51 injured, according 
to the PMU.
Following the strikes, 
the Pentagon issued 
a statement saying 
that it had targeted 
three locations of the 
Iraqi fighters in Iraq 
and two in Syria in 
response to alleged 
attacks targeting 
American forces.
Kata’ib Hezbollah is 
part of the PMU. The 
PMU, also known as 
Hashd al-Sha’abi, 
played a key role in 
defeating the Daesh 
terrorist group that 
had occupied parts of 
Iraq since 2014.

Iran
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US Senate 
Republican Predicts 
Impeachment Trial 
Ends by State of the 
Union
Missouri Sen. Roy Blunt, a member 
of GOP leadership, said on Tuesday 
that he expects US President Trump's 
impeachment trial will be over by a State 
of the Union speech scheduled for early 
February.
Blunt, the No. 4 Senate Republican, 
told KSSZ, a Missouri radio station that 

he expected the Senate trial would 
be "pretty predictable" and happen 
"quickly."
"My guess is we'll be done with this by 
the time the president comes," Blunt 
said, The Hill reported.
House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) 
has formally invited Trump to deliver the 
State of the Union on Feb. 4, a day after 
the Iowa caucus.
"I think we should have had enough 
time for both the House to fairly present 
its view of why the president should be 
impeached and for the president ... To 
have a chance for his lawyers to explain 
why he shouldn't be, and then we'll have 

that vote and move on," Blunt added on 
Tuesday.
The timeline outlined by Blunt would 
mean a Senate trial would last less than 
four weeks. The House doesn't return to 
Washington until Jan. 7, making that the 
first day Pelosi could transmit the two 
articles of impeachment to the Senate 
and appoint the House managers.
Under the Senate's impeachment 
rules, the trial proceedings would 
start the next day absent an agreement 
from Senate Majority Leader Mitch 
McConnell (R-Ky.) and Senate Minority 
Leader Charles Schumer (D-NY) on the 
schedule.



Iranian diplomat:US’ anti-Iran accusations aim 
at distracting from 17 years of occupation
 Iran's Ambassador to the United Nations Majid Takht-Ravanchi said on 
Wednesday that Washington is making accusations against Iran to cover up 
its brutal massacre of Iraqi people.“America’s anti-Iranian accusations are 
made to divert attention from the recent brutal killing and also from 17 years of 
occupying Iraq which has resulted in the killing of more than 300,000 innocent 
Iraqi people,” he said.The remarks come as US officials, including President Trump, 
claimed that Iran is behind the situation around US embassy in Baghdad while Iraqis 
have convened around the site in protest to US’ illegal attack at Popular Mobilization Units (PMU) on Sunday 
which left 25 Iraqis martyred and dozens of others injured. Protestors demand US forces withdrawal from Iraq.

The 23rd International 
Persian Gulf Conference 
of Tehran Dialogue Forum 
will be held in the Iranian 
capital on Jan. 6-7, 2020.
Tehran Dialogue Forum, 
scheduled for Monday 
and Tuesday, Jan. 6-7, 
aims at reviewing the 
latest developments in 
the Persian Gulf region 
and evaluating regional 
cooperation plans, 
including the Iranian-
proposed peace initiative 
dubbed ‘Hormuz Peace 
Endeavor’ (HOPE).
President Hassan 
Rouhani presented the 
initiative while delivering 
a speech at his UN General 
Assembly meeting in 
September and invited 
all regional countries to 
participate in it.
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Antoine Dhoey made the remarks in a meeting 
with the Iranian cultural attaché in Beirut.
He said that the Arab countries do not respect 
equality of Christians with Muslims.
Dhoey said that he repeatedly visited Iran, 
adding that the first time he visited Iran he saw 
a warm flexible society, but people of many 
other countries don't know it.
He said that Iran and Christians should adopt a 
new approach to communicate with people of 
the world. Iran could establish a big civilization 
after advent of Islam.
Reverend Dhoey, who has many articles about 
Islamic figures, said that he talks with the 
tourists about Imam Ali (AS), the first Imam 
of Prophet Mohammad (PBUH) Infallible 
Household;  Imam Hussein (AS), the third 
Imam of Prophet Mohammad (PBUH) 
Household and Fatimah bint Mohammad (AS), 
the Great Prophet's daughter.
He said that because he is a Christian, his 
words are more effective about Islamic figures 
than Muslims', adding he urges Christians to 
read and research about Imam Ali and Imam 
Hussein.  
He said that the eastern Christians have a deep 

sentiments toward Ahl al-Bayt (the Household 
of Prophet Mohammad).
"Nahj al-Balagha is our book too."
Nahj al-Balagha is part of sermons, letters, and 
narrations of Imam Ali (AS).
He said that when he visited the Shah's 
"beautiful" palaces in Tehran, he felt he doesn’t 
belong there, but when he visited Imam 
Khomeini's residence in Jamaran, northern 
Tehran, he felt that he was in Jesus Christ's 
house in Nazareth, Occupied Palestine.
"I felt that I am close to Imam Khomeini and 
that he was the leader of the deprived and the 
poor people of the world."
He added that Christians support the relations 
between Iran and Lebanon. Unfortunately, 
Islamophobia is stirred up but our duty is 
to defend Islam. More than one fourth of the 
world are Muslims. If Islam is annihilated, we 
will be annihilated as well; we will be dissolved 
in the materialist world.
Iran's cultural attaché in Lebanon, Abbas 
Khameyar, said in the meeting that the 
presence of Christians has further beautified 
the Middle East, and that the peaceful 
coexistence should be preserved.
Khameyar added that Iran hosted Pontifical 
Council for Justice and Peace Cardinal Peter 
Turkson a while ago, as a part of dialog 
between religions. He also said that he has 
invited Cardinal Boutros al-Rahit to Tehran to 
see how Christians live in Iran.
He said the Iranian constitution has given 
equal rights as Muslims to Christians.

Vaezi made the remarks in a meeting held 
in this northwestern Iranian city with 
businesspersons and entrepreneurs.
Iran has breezed through the sanctions, and the 
sanctions cannot continue, Vaezi said.
Despite the sanctions as the US President 
Donald Trump said they are at the "highest 
level, Iran is moving towards economic 
development as the Iranian President 
Hassan Rouhani is to open several economic 
development projects in Ardebil today, the 
official said.  
Sanctions and pressures had aimed in vain 
to bring the Iranian nation to their knees, he 
added.
US unilaterally left the July 2015 nuclear deal- 

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)- 
between Iran and the world powers in May, 
2018.
As Vaezi said that Iranian resistance proved 
that the Iranian industry is well capable of self-
sufficiency to meet the country's industrial 
needs.
He said that the US Administration perpetrated 
outright violation of the International Law 
by the unlawful sanctions, adding that no 
government accepts the US bullying and they 
censured the United States for its unilateral 
withdrawal from the JCPOA and restoring 
sanctions violating the United Nations Security 
Council Resolution 2231.
Now, the US officials have come back from 
their stance and they seek talks without any 
pre-conditions, while Iran has stated the US 
should first be loyal to its commitments to the 
JCPOA and that negotiations will be held in the 
context of Arbitral Joint Commission of the 
JCPOA, he noted.

Priest: Unlike Arab states, Iran sees Christians 
equal with Muslims

Vaezi says Iran withstands US sanctions

A Lebanese priest Antoine Dhoey said on Wednesday 
Iran sees Christians equal with Muslims, but other 
countries think that Christians must be deprived of civil 
rights.

Head of Presidential Office Mahmoud Vaezi said on 
Wednesday that Iran withstands the US sanctions thanks to 
the popular resistance.

As Vaezi said 
that Iranian 
resistance 
proved that 
the Iranian 
industry is 
well capable of 
self-sufficiency 
to meet the 
country's 
industrial 
needs."I felt that I am 

close to Imam 
Khomeini and 
that he was the 
leader of the 
deprived and the 
poor people of 
the world."

Pharmaceutical Exports From Iran 
Reach $7.5m in Six Months
A total of $7.5 million worth of pharmaceuticals were 
exported from Iran during the first half of the current 
Iranian year (March 21-Sept. 22), a member of the 
Iranian Pharmaceutical Industries Syndicate said.
Mehrdad Alimian added that the figure could rise to $15 
million by the end of the current Iranian year (March 
19, 2020). He noted that in the absence of sanctions, 
pharmaceutical exports stood at $80 million in the year 
ending March 2018 and $50 million in the year ending 
March 2019, according to Financial Tribune.“There’s 
demand for Iranian drugs in international markets, but 
unfortunately our products are not being exported to 
countries like Afghanistan through legal channels. As 
a result, the government, the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration and producers don’t make 
any profit on the back of Iranian pharmaceuticals sold 
in Afghanistan. Here the winners are smugglers," the 
Persian-language Etemad quoted him as saying.
Alimian noted that Iran exports pharmaceuticals to 
Iraq, Syria, Afghanistan, Russia and some countries of 
the Commonwealth of Independent States and South 
America.
Growing Concerns Over Smuggling

Over the past few months, outbound smuggling of 
pharmaceuticals through unofficial channels to the 
neighboring countries has provoked ongoing debates.
Morteza Khatami, deputy chairman of Majlis Health 
Commission, said low prices of medicines in Iran, 
which are at times eight times cheaper than what it is 
in the neighboring countries, have paved the way for 
outbound smuggling.According to Mahmoud Najafi-
Arab, the head of Health Economy Commission of 
Tehran Chamber of Commerce Industries, Mines and 
Agriculture, Iran registers an average of 12% increase 
in pharmaceutical manufacturing every year. 
"However, production has risen by 40% this year,” he 
said. Haleh Hamedifar, the deputy head of TCCIM’s 
Health Economy Commission, told Otaghiranonline.
ir that the good quality of Iranian drugs, besides their 
cheap prices, is the cause behind outbound smuggling 
to neighboring countries.  
“Although it is not possible to provide a precise figure 
on the amount of pharmaceuticals smuggled out of 
Iran, it is being conducted at levels higher than before, 
as evidenced by the growing sales of drug firms and 
consumption. I personally believe that medicine prices 
in Iran are remarkably underpriced; they are even 
cheaper than consumer goods sold in supermarkets,” 
she said.

Pompeo Hopes North Korea's Kim 
Chooses 'Peace, Prosperity over 
Conflict, War'
US Secretary of State Mike Pompeo said on Tuesday 
he hoped North Korea would choose peace over war, a 
response to North Korean leader Kim Jong Un saying 
would introduce a “new strategic weapon” in the near 
future.“So, seeing that reporting publicly, it remains 
the case that we hope that Chairman Kim will take a 
different course,” Pompeo told Fox News in an interview. 
“We’re hopeful that ... Chairman Kim will make the 
right decision - he’ll choose peace and prosperity over 

conflict and war,” he said.In a separate interview with 
CBS News, Pompeo was asked whether he was alarmed 
by Kim’s statements - Kim said there were no grounds for 
North Korea to be bound any longer by a self-declared 
moratorium on intercontinental ballistic missile and 
nuclear bomb testing.“If Chairman Kim has reneged on 
the commitments he made to President Trump, that is 
deeply disappointing,” Pompeo said, Reuters reported.
“He made those commitments to President Trump in 
exchange for President Trump agreeing not to conduct 
large-scale military exercises. We’ve lived up to our 
commitments. We continue to hold out hope that he will 
live up to his as well.”



18 هزار حساب بانکى مسدود شد
جانشین پلیس آگاهى ناجا گفت: کشف پیش دستانه کالهبردارى با جدیت در دستور کار پلیس آگاهى ناجا 

قرار دارد و تاکنون 18 هزار حساب بانکى مورد استفاده کالهبرداران مسدود شده است.
سردار مسعود منفرد در حاشیه برگزارى کارگاه آموزشى تجهیز پلیس آگاهى استان هاى سراسر کشور به 
«سامانه کاشف» ، اظهار داشت: پلیس آگاهى از سال 1395 تاکنون اقدامات مناسبى در خصوص پیگیرى پرونده 

ها و کاهش وقوع کالهبردارى هاى کارت به کارت انجام داده و با هماهنگى مرجع قضائى، کارآگاهان پلیس آگاهى 
از این پس قادر خواهند بود شماره حساب هاى بانکى مورد استفاده مجرمان را تا قبل از تعیین تکلیف نهایى مسدود 

و از هرگونه سوءاستفاده احتمالى جلوگیرى کنند. وى با اشاره به همکارى و تعامل مناسب پلیس آگاهى ناجا با معاونت 
اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه، معاونت امور فضاى مجازى دادستانى کل کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویى و بانک مرکزى در روند پیشگیرى از وقوع برخى کالهبردارى ها، افزود: عالوه بر انسداد 18 هزار حساب بانکى، بیش از 20 هزار 
سیم کارت تلفن همراه نیز مسدود و 900 دستگاه گوشى تلفن همراه مورد استفاده کالهبرداران غیر قابل استفاده شده است.

این مقام انتظامى ادامه داد: از زمان اجراى طرح مسدود سازى سیم کارت هاى بدون هویت، حدود 45 درصد از میزان این نوع کالهبردارى ها 
کاهش یافته که امیدواریم با ورود «سامانه کاشف» این میزان به حداقل برسد.

مردم، نگران سموم محصوالت کشاورزى نباشند
معاون کنترل سازمان حفظ نباتات کشور گفت: مردم نگران سموم به کار رفته در محصوالت کشاورزى نباشند. 
على مراد سرافرازى، ضمن تضمین دادن به مردم در خصوص محصوالت کشاورزى و استفاده درست از آفت 
کش ها افزود: در هر موردى که مصرف کنندگان در خصوص استفاده از آفت کش ها، با موارد تخلف مواجه 

شدند، به محض اطالع، به نزدیک ترین اداره حفظ نباتات اطالع دهند.
وى اضافه کرد: در مورد آفت کش ها، درحال حاضر مشکل خاصى نداریم و تدارك الزم بیش از نیاز کشاورزان 

با همکارى تولید کنندگان و واردکنندگان دیده شده است. سرافرازى تصریح کرد: بخش عمده اى از آفت کش ها 
در داخل تولید، و بخش محدودى از آن، از خارج وارد مى شود.

معاون کنترل سازمان حفظ نباتات کشور، در خصوص باال بودن ُدز آفت کش هاى استفاده شده در محصوالت کشاورزى گفت: 
این مسائل خیلى پایه علمى ندارد، زیرا بر روى آفت کش هاى تولیدى، میزان مصرف و ُدز آن مشخص شده است.
وى افزود: اینکه به طور اشتباه تعداد کمى از بهره برداران از ُدز بیشترى استفاده مى کنند، بحث جداگانه اى است.

سرافرازى اضافه کرد: وظیفه اى که سازمان حفظ نباتات دارد، این است که بر روى دوره اى که باید این آفت کش استفاده شود، حساسیت بسیار 
زیادى نشان مى دهد.

اخبار اصفهان
گــزارش
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شهردار اصفهان 
ابراز امیدوارى کرد 

که سایر محالتى 
که نیازمند چنین 

خدماتى هستند نیز 
از دفاتر تسهیلگرى 

و توسعه محلى 
بهره مند شوند

اقتصاد ایران
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هشدار به خریداران 
امتیاز مسکن ملى

معــاون وزیــر راه و شهرســازى با 
بیــان این کــه برآوردهــاى اولیه 
نشــان مى دهد فرم «ج» حدود 30 
درصد متقاضیان طــرح اقدام ملى 
مسکن قرمز است و در یک شهر 60 
درصد افراد فاقد شرایط الزم بودند 
به خریداران این امتیــاز در فضاى 
مجازى هشدار داد که سرمایه خود 

را از دست ندهند.
محمود محمودزاده اظهار کرد: ریزش 
افرادى که  شــروط چهارگانه طرح 
اقدام ملى را نداشته اند از هم اکنون 
قابل  پیش بینى نیســت، اما برآورد 
ما این اســت که فــرم «ج» حدود 
30 درصد افراد قرمز است؛ یعنى از 
شرایط الزم برخوردار نیستند. در یک 
شهر 60 درصد کسانى که نام نویسى 
کردند واجد شرایط نبودند و طبیعتا 

حذف مى شوند.
وى افزود: خرید و فروش طرح اقدام 
ملى، غیرقانونى است و تضمینى براى 
پولى که بابت این موضوع پرداخت 
مى شود وجود ندارد؛ لذا خریداران 
باید هوشیار باشند که سرمایه شان از 
دست نرود. معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرسازى تصریح کرد: کد 
رهگیرى هیچ گونه اعتبارى ندارد و 
صرفا یک رسید است که افراد بتوانند 
مراحل ثبت نام را پیگیرى کنند؛ لذا 
کسانى که در فضاى مجازى اقدام به 
خرید و فروش کد رهگیرى مى کنند 

این موارد را در نظر بگیرند.

    رشد قیمت مسکن  در تهران 
ادامه نمى یابد

محمــودزاده هم چنیــن دربــاره  
رشــد 8.5 درصدى ماهیانه قیمت 
مسکن شهر  تهران در آذرماه گفت: 
شرایط فعلى بازار مسکن با توجه به 
طرح هایى که وجود دارد به ســمت 
تعادل حرکت مى کنــد. ولى بازار 
مسکن متاثر از بازارهاى  موازى دچار 
افزایش قیمت شــد؛ کما این که در 
مدت اخیر سایر بازارهاى موازى نیز 

با رشد قیمت مواجه بودند.
وى ادامــه داد: قطعا ایــن افزایش 
قیمت، موقتى است و دلیل خاصى  
براى ادامه رشد وجود ندارد. منطقه 1 
نیز که شاهد افزایش شدید قیمت ها 
در آن جا بودیم جزو مناطق کم تقاضا 
محسوب مى شــود و عمده خرید و 
فروش ها از نوع سرمایه گذارى است.

معــاون وزیــر  راه و شهرســازى 
درخصوص تاثیر راه انــدازى مترو 
هشتگرد بر بازار مسکن شهر تهران 
گفت: با برطرف شدن مشکل حمل 
و نقل در هشتگرد قطعا رغبت براى 
سکونت در این شهر باال مى رود که 
در تعادل بخشى به بازار مسکن شهر  
تهران موثر خواهد بود. پیشینه قبلى 
درخصــوص مترو کرج نیز نشــان 
مى دهد بعــد از ورود به مترو به این 
شهر، رفت و آمد ساده تر و مقرون به 

صرفه تر شده است.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

راســتا  همیــن  در 
پیشــنهاد ایجاد دفتر 
تسهیلگرى در مناطق 
کم برخــوردار شــهر 
اصفهان ســال گذشته 
از ســوى شــهردارى و 
شوراى شــهر اصفهان 
به وزارت کشور ارائه شد 
و نخستین دفتر تسهیلگرى و توسعه 
محلى شهردارى روز سه شنبه دهم 
دى ماه با حضور مســئوالن شهرى، 
استانى و کشــورى در فرهنگسراى 

سراج منطقه 10 گشایش یافت.
معــاون امور آســیب ها و مســائل 
اجتماعى ســازمان امــور اجتماعى 
وزارت کشــور در آییــن افتتاح این 
دفتــر، پیش قــدم شــدن مدیریت 
شــهرى اصفهان براى ایجــاد دفاتر 
تســهیل گرى و توســعه محلــى را 
شایسته تقدیر دانست و اظهار داشت: 
حاشیه نشینى در کشــور ما به دلیل 
جمعیــت حاشیه نشــین و کیفیت 

زندگى در این بافت ها موضوع بسیار 
مهمى اســت و موثرترین رویکرد در 
مواجهه با مناطــق کم برخوردار در 
دنیا، تســهیلگرى و توســعه محلى 
با تکیه بر مشارکت ســاکنان همان 

محله است.
رضا محبوبى افزود: تاکنون در بیش 
از 200 محله از هــزار محله درگیر 
حاشیه نشــینى در کشــور دفاتــر 
تسهیلگرى و توسعه محلى راه اندازى 
شده که بیش از ســه میلیون نفر از 
ساکنان این بافت ها را تحت پوشش 

قرار داده است.
وى تأکید کرد که تسهیلگرى فعالیتى 
کامًال تخصصى و کارشناسى است و 
نمى توان نام هر اقدامى را تسهیلگرى 
و توسعه محلى گذاشت و این امر باید 
از پروتکل هــا و قواعد خاصى پیروى 

کند.

     امیــدوار بــه افتتــاح دفاتر 
تسهیلگرى در دیگر مناطق

در ادامه این مراسم، شهردار اصفهان 
ابراز امیدوارى کرد که سایر محالتى 
که نیازمند چنین خدماتى هســتند 
نیز از دفاتر تســهیلگرى و توســعه 

محلى بهره مند شوند.
قدرت الــه نــوروزى با بیــان اینکه 
ایجاد این دفاتــر مأموریت جدیدى 

براى شهردارى اصفهان نیست و بار 
مالى و نیروى انســانى به شهردارى 
تحمیــل نمى کنــد، گفــت: ایجاد 
دفاتر تســهیلگرى سیاست گذارى 
و راهــکارى براى جلب مشــارکت 
همگانى براى رفع مســائلى اســت 
که منجر به آســیب هاى اجتماعى 

مى شود.
وى افــزود: در چنــد منطقه شــهر 
اصفهان به دلیل حاشیه نشینى و عدم 
دسترسى به مســئوالن و امکانات، 
برخى شهروندان احساس مى کنند 
دچــار طــرد اجتماعى شــده اند و 
نمى توانند در تصمیمات شــهرى و 
سرنوشــت اجتماعى خود در شــهر 
مشارکت کنند و مى خواهیم زمینه اى 
را فراهم کنیم تا مشــارکت همگانى 
به عنوان اصل رکین نظام جمهورى 
اســالمى و مندرج در قانون اساسى 
شامل هر فردى در شهر بشود، فارغ از 
اینکه متعلق به کدام طبقه اجتماعى 
و اقتصادى یا وابســته بــه چه قوم و 
محله اى است. شهردار اصفهان تأکید 
کرد که باید عالمانه و حساب شده به 
سمت افزایش مشــارکت اجتماعى 
برویم تا مناطق در معرض آسیب هاى 

اجتماعى رشد و توسعه یابند.
شهردارى باید تسهیلگر و زمینه ساز 

فعالیت هاى مدنى باشد

همچنیــن محمــد عیــدى رییس 
ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان نیز ابراز امیدوارى 
کرد که طبق سیاســت هاى شوراى 
شــهر درباره اینکه شــهردارى باید 
تسهیلگر و زمینه ســاز فعالیت هاى 
مدنى باشد و فعاالن مدنى کنشگران 
اصلى این امور باشــند، ایــن دفاتر 
بتواننــد در زمینه هــاى فرهنگى و 
اجتماعى با کنشــگرى فعاالنه تمام 

حوزه هاى مدنى موفق باشند.

      دفاتر تسهیلگرى و توسعه محلى 

را پل ارتباطى بین مردم و مسئوالن
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان 
نیــز در حاشــیه این مراســم دفاتر 
تســهیلگرى و توســعه محلى را پل 
ارتباطــى بیــن مردم و مســئوالن 
دانســت و گفــت: قــرار اســت در 
مرحله نخســت موسســه کشــتى 
نجات به عنوان ســازمانى مردم نهاد 
با اســتفاده از متخصصــان توانمند 
در حوزه هاى اجتماعــى، فرهنگى، 
حقوقى و رفتارشناســى، مســائل و 
مشــکالت محله را شناســایى کند 
و بــراى اقشــار گوناگــون ســاکن 

برنامه ریــزى منطقــه  ایــن  در 
 کند. 

حمیــد شــهبازى اضافه کــرد: از 
تنوع قومــى و فرهنگــى موجود در 
مناطقى مانند منطقه 10 شهر نهایت 
اســتفاده را مى بریم تا به همگرایى 
و هم افزایى بیشــتر بین شهروندان 

بینجامد. 
وى تصریح کــرد: بــا رویکردى که 
شــهردارى در حوزه اجتماعى دارد 
مى توان بخش زیادى از مشــکالتى 
که زیر پوســت شــهر وجود دارد را 

کاهش داد. 

در آیین افتتاح نخستین دفتر تسهیلگرى و توسعه محلى شهردارى اصفهان مطرح شد 

گام هاى استوار تسهیلگرى در منطقه 10 برداشته شد
ایجاد دفاترتســهیلگرى و توســعه محلــى با هدف 
محقق کردن عدالت اجتماعى، ارتقاى ســطح زندگى، 
دانش شــهروندى و رفع معضالت مناطق حاشیه اى و 
کم برخورداروسکونت گاه هاى غیررسمى در کالنشهرها 

ازدو سال پیش از سوى وزارت کشورآغاز شده است.

خبر

شهردار اصفهان: 
توافقات الزم براى انتقال زمین کارخانه قند صورت گرفته است 

شــهردار اصفهان گفت: ادامه جاده فرزانگان و پل 
آفتاب و طرح هاى فضاى ســبز کل این مسیر آماده 

شده و به زودى در اختیار شهروندان قرار مى گیرد.   

قدرت اله نوروزى در حاشیه جلســات دو هفته یک بار در محل پروژه هاى عمرانى 
شهردارى اصفهان که این بار در مجتمع تولیدى صفه و با حضور معاونان و مدیران 
شهردار به منظور بررســى وضعیت پروژه هاى عمرانى شهر برگزار شد، اظهار کرد: 
پیرو جلسات قبلى امروز در مجتمع تولیدى صفه وابسته به سازمان عمران شهردارى 
حضور پیدا کردیم تا نســبت به پیگیــرى مصوبات قبلى، رفع موانع و مشــکالت 

پروژه هاى عمرانى اقدامات الزم صورت بگیرد.  
وى با بیان اینکه براى اجراى سریعتر پروژه هاى عمرانى به برخى مصوبات کمیسیون 
ماده پنج نیاز بود، تصریح کرد:  این مصوبات گرفته شــده که مى تواند تأثیر بسیار 
مهمى در تأمین مالى پروژه از کارخانه قند تا جاده فرودگاه و پل آفتاب داشته باشد.   
شهردار اصفهان ادامه داد: زمینى به نام کارخانه قند بود که توافقات الزم براى انتقال 

این زمین صورت گرفته و آماده انتقال است، با بررسى هاى صورت گرفته طى 15 
روز گذشته و اقداماتى که صورت گرفته راه هموار شده تا بر اساس جدول زمانبندى 

کار به خوبى پیش برود. 
وى با بیان اینکه یک کیلومتر از رینگ حدفاصل پل آفتاب تا جاده فرزانگان نیاز به 
اقدامات دیگرى دارد و امیدواریم ظرف یکى دو ماه آینده این کار نیز انجام شــود، 
اضافه کرد: ادامه جاده فرزانگان و پل آفتاب و طرح هاى فضاى سبز کل این مسیر 

آماده شده و به زودى در اختیار شهروندان قرار مى گیرد. 
نوروزى با بیان اینکه پیشرفت پروژه مجموعه پل هاى نصف جهان 42 درصد بوده 
است، افزود: بر اساس بررسى هاى صورت گرفته این پروژه با دو درصد تأخیر روبرو 
است که این دو درصد نیز بر اســاس مذاکرات و تاکیداتى که صورت گرفت تا سه 
ماه آینده، عادى شده و طبق جدول زمانبندى پیش مى رود. امیدوارم طبق وعده 
18 ماهه پیرامون اتمام این پروژه بتوانیم آن را به اتمام برسانیم و شاهد افتتاح پل 

نصف جهان باشیم. 

     رشد 23 درصدى جذب بودجه پروژه هاى عمرانى در 9 ماهه نخست امسال  
مدیرعامل ســازمان عمران شــهردارى اصفهان نیز در جلســه بررسى پیشرفت 
پروژه هاى عمرانى گفت: مجتمع تولیدى صفه در زمینى به مســاحت 50 هکتار و 
شامل 100 نفر پرسنل وابسته به سازمان عمران شهردارى اصفهان بوده و بزرگترین 
قطب تولیدى مصالح عمرانى شهر از نظر کیفیت، سرعت و نوآورى در تولیدات است.
مجید طرفه تابان با تاکید بر اینکه آزمایشــگاه کنترل کیفیــت و مکانیک خاك 
دو رســالت مهم در واحدهاى تولیدى دارد،  افزود: صدور مجوز تولید، اســتخراج 
و توزیع مصالح تولیدى ســاختمانى از لحاظ کیفیت و انجــام آزمایش هاى مورد 
درخواست استاندارد و تحقیقات صنعتى جهت صدور استاندارد مصالح شرکت هاى 
معرفى شــده به عنوان آزمایشــگاه همکار از رســالت هاى مهم این آزمایشــگاه

 است.   
وى تصریح کرد: یکى از اهداف اصلى در پشتیبانى و تأمین نیازهاى اجراى پروژه هاى 
عمرانى، تجهیز و بهینه سازى ناوگان ماشین آالت خود مطابق با نیاز شهردارى و 
باالترین تکنولوژى روز است، از این رو سازمان در راستاى تحقق این امر مهم توانست 
اقداماتى اساسى را در مجتمع تولیدى صفه ایجاد کند که یکى از شاخص ترین این 

فعالیت ها خرید کارخانه آسفالت با ظرفیت 200 تن در ساعت است. 
مدیرعامل سازمان عمران شــهردارى اصفهان با بیان اینکه سازمان عمران رشد 
23 درصدى جذب بودجه در 9 ماهه نخســت امسال در مقایســه با سال گذشته 
داشته است، گفت: پروژه هاى عمرانى شــهر در مسیر پیشرفت بسیار خوبى است. 
عالوه بر قراردادهاى خرید و اجراى آسفالت در حال حاضر 15 پروژه به مبلغ 230 

میلیاردتومان در سطح شهر در حال اجرا است. 
وى تاکید کرد: از ابتداى ســال 98 تاکنون نزدیک به 750 هــزار تن خاك براى 
پروژه ها، نزدیک به 800 هزار تن مصالح دانه بندى شــده، 120 هزار تن آسفالت، 
170 هزار تن بتن و نزدیک به 100 هزار تن قطعه بتنى پیش ساخته تولید شده و در 
اختیار پروژه هاى مهم شهرى اصفهان مانند ادامه بلوار فرزانگان، پروژه پل آفتاب، 
تقاطع غیر همســطح نصف جهان، پروژه مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان و 
نمایشگاه اصفهان قرار گرفته و به عنوان نقطه اتکاى مهمى براى شهردارى اصفهان 
است که به اتکا به این تولیدات شهردارى مى تواند کلیه پروژه ها را با بهترین کیفیت 

و حداقل زمان به انجام برساند. 
طرفه تابان در ادامه با اشاره به مشکالت سازمان عمران شهردارى، گفت: انباشت 
زیان سازمان و بدهى به پیمانکاران،  تأمین کنندگان و ...به دلیل نوع فعالیت هاى 
سازمان در سال هاى گذشته و فرسوده بودن ناوگان ماشین آالت سبک و سنگین 
سازمان از جمله مشــکالت موجود است که مى بایست نســبت به رفع این موارد 

اقدامات الزم صورت بگیرد.

و پل شــهردار اصفهان گفت: ادامه جاده فرزانگان و پل شــهردار اصفهان گفت: ادامه جاده فرزانگان و پل 
مسیر آماده آفتاب و طرح هاى فضاى ســبز کل این مسیر آماده آفتاب و طرح هاى فضاى ســبز کل این مسیر آماده 

مى گیرد.   

این زمین صورت گرفته و آماده انتقال است، با بررسى هاى صورت گرفته طى 
روز گذشته و اقداماتى که صورت گرفته راه هموار شده تا بر اساس جدول زمانبندى 

کار به خوبى پیش برود. 
وى با بیان اینکه یک کیلومتر از رینگ حدفاصل پل آفتاب تا جاده فرزانگان نیاز به 
اقدامات دیگرى دارد و امیدواریم ظرف یکى دو ماه آینده این کار نیز انجام شــود، 
اضافه کرد: ادامه جاده فرزانگان و پل آفتاب و طرح هاى فضاى سبز کل این مسیر 

آماده شده و به زودى در اختیار شهروندان قرار مى گیرد. 
نوروزى با بیان اینکه پیشرفت پروژه مجموعه پل هاى نصف جهان 

است، افزود: بر اساس بررسى هاى صورت گرفته این پروژه با دو درصد تأخیر روبرو 
است که این دو درصد نیز بر اســاس مذاکرات و تاکیداتى که صورت گرفت تا سه 
ماه آینده، عادى شده و طبق جدول زمانبندى پیش مى رود. امیدوارم طبق وعده 
18 ماهه پیرامون اتمام این پروژه بتوانیم آن را به اتمام برسانیم و شاهد افتتاح پل 

و پل شــهردار اصفهان گفت: ادامه جاده فرزانگان و پل شــهردار اصفهان گفت: ادامه جاده فرزانگان و پل شــهردار اصفهان گفت: ادامه جاده فرزانگان 

وى با بیان اینکه یک کیلومتر از رینگ حدفاصل پل آفتاب تا جاده فرزانگان نیاز به 
اقدامات دیگرى دارد و امیدواریم ظرف یکى دو ماه آینده این کار نیز انجام شــود، 
اضافه کرد: ادامه جاده فرزانگان و پل آفتاب و طرح هاى فضاى سبز کل این مسیر 

آماده شده و به زودى در اختیار شهروندان قرار مى گیرد. 
نوروزى با بیان اینکه پیشرفت پروژه مجموعه پل هاى نصف جهان 

است، افزود: بر اساس بررسى هاى صورت گرفته این پروژه با دو درصد تأخیر روبرو 
است که این دو درصد نیز بر اســاس مذاکرات و تاکیداتى که صورت گرفت تا سه 

یلدا توکلى
خـــبــــر
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پذیره نویسى یک صندوق جدید در فرابورس
پذیره نویسى واحدهاى سرمایه گذارى صندوق جسورانه پارتیان 15 درصد تادیه، ازدو روز گذشته آغاز شده و 

هفت روز کارى ادامه خواهد داشت.
این پذیره نویسى در بازار ابزارهاى نوین مالى فرابورس ایران و در نماد معامالتى «پارتین» صورت مى گیرد. 
حوزه فعالیت این صندوق شامل فناورى اطالعات و ارتباطات، فناورى مالى (فین تک) و زیست فناورى بوده و 

سرمایه آن 200 میلیارد ریال است.
در فرآیند پذیره نویسى این صندوق جسورانه قرار اســت 15 درصد از مبلغ هر واحد سرمایه گذارى، در زمان 

پذیره نویسى و مابقى آن طى سه سال توسط سرمایه گذاران تأدیه شود. ارزش مبناى هر واحد سرمایه گذارى این 
صندوق نیز یک میلیون ریال است.

طبق اعالم فرابورس، پارتیان هفتمین صندوق جسورانه  بازار فرابورس به شمار مى رود و مدیریت آن را شرکت پردازش اطالعات مالى پارت بر 
عهده دارد. این صندوق بر اساس اساسنامه و امیدنامه خود، مجاز به سرمایه گذارى در سهام شرکت هایى است که در بازار سرمایه عرضه نشده اند. 
همچنین صندوق مى تواند در بازه هاى زمانى بین هر نوبت تأدیه سرمایه تا موعد تزریق سرمایه به استارتاپ ها، بخشى از سرمایه را در اوراق بهادار 

سرمایه گذارى کند.

برترین ها
یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S
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وزیر راه و شهرسازى انتقال جامعه از کارمندى به کارآفرینى را نیاز مبرم 
کشــور خواند و بر فراهم کردن زمینه هاى الزم براى صادرات خدمات 

استارتاپ  هاى حوزه ساخت و ساز تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانى دولت محمد اســالمى، وزیر راه و شهرسازى از 
کارخانه نوآورى آزادى تهران، محل برگزارى نخستین جشنواره ملى نوآورى در 

حوزه ساخت وساز بازدید کرد.
اسالمى در حاشــیه بازدید از این جشــنواره، بسترسازى  و 
فرهنگســازى  در این حوزه را عاملى براى کمــک به ایجاد 
ارزش افــزوده خواند و با بیان اینکه، در این شــرایط عده اى 
تصور مى کنند، دولت باید سرمایه گذارى کند و انتظار اشتغال 
دولتى وجود دارد، بسترسازى  ایجاد استارتاپ ها با به کارگیرى 
ایده هاى خود آنان مى تواند به اشــتغال جوانان کمک کند. 
اما از سویى دانشگاه ها بدون توجه به ظرفیت و نیاز بازار کار، 
رشته هایى دایر مى کنند؛ در حالى که اگر در هر خانه اى را باز 
کنید مى بینید چند دانش آموخته بیکار و فاقد مهارت در آن 
زندگى مى کنند که به دغدغه بزرگ جامعه تبدیل شــده اند. 
موضوعى که  امروز افزون بر رکــود اقتصادى در جامعه وجود 
دارد و به رنج بزرگى براى مردم تبدیل شــده اســت، بیکارى 
جوانان تحصیل کرده اى است که پیش چشم خانواده ها هستند.

وى، انتقال از فضاى کارمندى به کارآفرینى را نیاز امروز جامعه 
دانست و افزود: باید بتوانیم از دانشى که کسب کرده ایم، مهارتى پیدا کنیم تا  با 
آن ارزش افزوده ایجاد کنیم؛ از این طریق است که این این انتقال رویکرد اتفاق 

مى افتد و در مسیرى قرار مى گیریم که اقتصاد کشور شکوفا شود.
اسالمى، حرکت جدى به سمت صنعتى سازى را از نیازهاى مبرم کشور در شرایط 
فعلى دانست و عنوان کرد: از این طریق مى توانیم بهینه سازى در مصرف، منابع 

و زمان را تقسیم کنیم.
وى گفت: ایده هاى نو و خالقانه این جشنواره و استارت آپ هاى حاضر در آن که 
به حوزه هاى گوناگون ورود کرده اند، نمایى هســتند که مى توانند، سازندگان و 
صنعتگران را جذب کنند و با استفاده از ایده هاى خالق ما را به سمت دستیابى به 

فرهنگ صنعتى سازى سوق دهند.
وزیر راه و شهرسازى خاطرنشان کرد: مصالح نوین، تکنولوژى هاى ساخت جدید و 
فرآیندهاى مدیریتى خالق، مى توانند چرخه عمر، طراحى، ساخت و بهره بردارى 

از ساختمان ها و تاسیسات را مدیریت کنند.
وى گفت: این نگاه و رویکرد در زمره سیاست هاى ما است. مباحث فنى و الزامات 
مقررات ملى ساختمان که از این حرکت ها، پشتیبانى و حمایت مى کند، مى تواند 
از ایده ها و دستاوردهاى نو استفاده کنند. باید با انجام روان سازى الزم، این موضوع 
را در فرهنگ جامعه نهادینه سازى و به گونه اى از آن بهره بردارى کنیم که بتوان 

براى آن بازار صادراتى نیز فراهم کرد.
اسالمى در این بازدید از ســالن هاى مختلف کارخانه نوآورى آزادى بازدید و با 
حضور در سالن زاویه از استارتاپ هاى مستقر در این سالن به تفصیل بازدید و در 
فضایى صمیمى با جوانان فعال در تیم هاى گوناگون اســتارتاپى گفت وگو کرد. 
در این کارخانه بیش از 150 تیم استارتاپى با جمعیتى بالغ بر هزار نفر مشغول 

به فعالیت هستند.
گفتنى است، این جشنواره با حمایت بانک مسکن از روز دوشنبه نهم دى ماه آغاز 

شده است و به مدت سه روز در محل کارخانه نوآورى آزادى برپا است.

وزیر راه و شهرسازى در جشنواره ملى نوآورى در حوزه ساخت و ساز:

انتقال جامعه از کارمندى به کارآفرینى نیاز امروز جامعه است

برنده ها
   1-برنارد آرنو

 40 پیشرفت:  میزان 
میلیارد دالر

میــزان کل دارایى: 
107,7 میلیارد دالر

طالیى ترین سال برنارد 
آرنو بدون شک در 2019 رقم خورده 
است. وى موفق شد تا رقباى بسیارى 
را در فهرست ثروتمندترین افراد پشت 
سر گذاشته و خود را با اختالفى کم در 
مقایسه با بیل گیتس و استیو جابز، به 
رتبه سوم برساند. این تاجر موفق با در 
اختیار داشتن مالکیت بیش از 70 برند 
فعال در زمینه هاى مختلف که بزرگ 
ترین آنها مرتبط با حوزه مد اســت، 
باعث حیرت بســیارى از تحلیلگران 
شد. در این رابطه خود او عنوان کرده 
اســت که علت موفقیت سال گذشته 
نتیجه یک برنامه ریزى 10 ساله بوده 
است. به همین خاطر در صورت تداوم 
موفقیت ها در ســال آینــده، ممکن 
است او را به عنوان ثروتمندترین فرد 
جهان در سال 2020 مشاهده کنیم. 
چند خریــد موفق در کنــار افزایش 
51درصدى ارزش برند LVMH که 
از ادغام چند برنــد مطرح نظیر لویى 
ویتون و هنســى به وجود آمده است، 
بزرگ ترین دالیل این موفقیت خیره 

کننده محسوب مى-شود.

   2-مارك زاکربرگ
میزان پیشــرفت: 22,1 میلیارد 

دالر
میزان کل دارایى: 72 میلیارد دالر

اگرچه سال گذشته براى فیس بوك 
بسیار سخت سپرى شد و این شرکت 
مورد حمله بسیارى از افراد براى شایعه 
فروش اطالعات کاربران قرار گرفت، 
با این حال وضعیت بــراى برندهاى 
دیگر تحت مالکیــت مارك زاکربرگ 

کامال طالیى ســپرى شــد. درواقع 
اینستاگرام و واتس اپ پیشرفت هاى 
خوبى را داشــتند که این امر از جمله 
دالیل اصلى موفقیت مارك زاکربرگ 
محسوب مى شود. همچنین در دو ماه 
گذشته فیس بوك با کنترل اوضاع و 
ارائه جدیدترین ســرویس هاى خود 
با رشــدى 48درصدى در مقایسه با 
سال گذشته مواجه شده است. درواقع 
اگرچه در تمام طول سال، فیس بوك 
شرایط سختى را ســپرى کرد، با این 
حال عملکرد مــارك در دو ماه پایانى 
سال خیره کننده بوده است و بار دیگر 
مهــارت مدیریتى جــوان ترین فرد 
فهرست ما را به اثبات همگان رسید. 
درواقع اگرچه در سال گذشته از او به 
عنوان فرد اول فهرســت بازنده ها نام 
برده شده است، با این حال امسال همه 
چیز براى موســس فیس بوك تغییر 
کرده و پیش بینى مى شــود که این 
بهبود، ادامه دار باشد. فراموش نکنید 
که به دلیل شــرایط ســنى، از مارك 
زاکربرگ به عنوان امید اول کســب 
عنوان نخست ثروتمندترین فرد جهان 
براى 10 ســال آینده یاد مى شود که 
شاید 2020 را نقطه شروع آن دانست.

   3-آمانسیو اورتگا
میزان پیشــرفت: 17,3 میلیارد 

دالر
میزان کل دارایى: 74,9 میلیارد 

دالر
پادشــاه مد جهان در ســال گذشته 
عملکرد خوبى را داشــته اســت. این 
امر در حالى بود که وى در فهرســت 
سال پیش، پس از مارك زاکربرگ در 
رتبه دوم بازنده ها قرار داشت. افزایش 
34درصدى ارزش سهام شرکت هایى 
نظیر ایندیتکــس و زارا دلیل اصلى 
کسب این موفقیت محسوب مى شود. 
سیاست درســت کاهش هزینه هاى 
عملیاتى در کنار تالش هاى مستمر 
براى جهانى تر شــدن برندهاى آقاى 
اورتگا دقیقا همــان تغییرات الزمى 
بوده است که نشان مى دهد وى دقیقا 
به دلیل مشکالت خود پى برده است. 
درواقع با توجه به اهمیــت بازاریابى 
اینترنتى، وى خصوصا در کشورهایى 
نظیر آفریقاى جنوبى، کلمبیا، فلیپین 
و اوکراین گام هاى بزرگى را برداشته 

است.

   4-استیو بالمر

میزان پیشــرفت: 16,3 میلیارد 
دالر

میزان کل دارایى: 56,3 میلیارد 
دالر

در سال گذشته نیز اســتیو بالمر، در 
لیســت این برندها قرار داشت، با این 
حال عملکرد او امســال بهتر بوده و 
میزان درآمد بیشــترى را در مقایسه 
با سال گذشته توانسته است به ثروت 
خود بیفزاید. وى اگرچه موسس هیچ 
برندى محســوب نمى شــود، با این 
حال به علت هوش باال و خرید سهام 
برندهاى مختلف نظیر توییتر، موفق 
شده است تا هر ساله عملکردى خیره 

کننده را داشته باشد.

   5-موکش آمبانى
میزان پیشرفت: 16,1 میلیارد دالر
میزان کل دارایى: 61,4 میلیارد 

دالر
براى سومین ســال پیاپى، میلیاردر 
هندى موفق شــده است تا در لیست 
برندها جاى گیــرد. وى بــه عنوان 
ثروتمندترین فرد آســیا و مدیرعامل 
برنــد ریالینس(بزرگترین شــرکت 
خصوصى در کشــور هند) است که با 
عملکرد خیره کننــده خود به تمامى 
بدهى هاى شــرکت در سال 2017 
پایان بخشید. همین امر نیز باعث شده 
است تا دســت او براى انجام اقدامات 
جدید کامال باز باشــد. فروش بخشى 
از سهام شرکت ها و عقد قراردادهاى 
جدید با کشورهایى نظیر عربستان، از 

جمله مهم ترین دالیل پیشرفت قابل 
توجه او محسوب مى شود.

بازنده ها
   1-عظیم پرمجى

میزان پسرفت: 14,1 میلیارد دالر
میزان کل دارایــى: 7,2 میلیارد 

دالر
بازنــده اصلــى ســال 2019 دنیاى 
کارآفرین ها را بایــد میلیاردر هندى 
دانست که بیش از نیمى از ثروت خود 
را از دست داد، با این حال نباید دلیل 
این پسرفت را صرفا اقدامات بد تجارى 
او به حساب آورد. درواقع بخش بزرگى 
علت این از دست رفتن ثروت، به خاطر 
کمک هاى مالى سنگین به موسسات 

خیریه است.

   2-جف بزوس
میزان پسرفت: 13,1 میلیارد دالر

میزان کل دارایى: 109,7 میلیارد 
دالر

اگرچه قرار گرفتن ثروتمندترین فرد 
جهان در رتبه دوم بازنده ها، بســیار 
عجیب به نظر مى رســد، با این حال 
دلیل این موضوع را نبایــد به خاطر 
اقدامات تجارى بد دانســت. درواقع 
این ماجرا تنها یک دلیل دارد و آن هم 
طالق پرهزینه پس از 25 سال زندگى 
مشترك از مکنزى بزوس است. همین 
امر نیز باعث شد تا 25درصد از سهام 
آمازون بر طبق قانون به او اختصاص 
یابد که هزینه اى 36,8 میلیاردى را 

در پى داشــته و پرداخت آن منجر به 
ضررى سنگین شده است. به همین 
خاطر على رغم ســال خوب آمازون 
و جبران بخــش اعظمى از این هزینه 
از دســت رفته، همچنان ضرر 13,1 

میلیاردى متوجه آقاى بزوس است.

   3-سوبهاش چاندرا
میزان پسرفت: 3,4 میلیارد دالر

میــزان کل دارایى: 660 میلیون 
دالر

اتهام به کالهبردارى خود دلیل کافى 
براى کاهش شــدید ارزش سهام یک 
شرکت محسوب مى شود. این موضوع 
دقیقا براى شــرکت اسل که مدیریت 
آن برعهده میلیونر هندى ســوبهاش 
چاندرا قرار دارد، اتفاق افتاده و کاهش 
ارزش ســهام 60درصدى را به همراه 
داشته است. فروش بخش اعظمى از 
سهام شــرکت، تنها راهکار براى رفع 
بدهى ها و جلوگیرى از ورشکستگى 
آقاى ســوبهاش چاندرا بــوده که در 
نهایت از ثروت چند میلیاردى او تنها 
660میلیون را باقى گذاشــته است. 
حال باید دید که وى در سال 2020 
پس از طى کردن ســالى سخت، چه 
تدبیرى را براى بازگشــت به فهرست 

میلیاردرها، انجام خواهد داد.

   4-تراویس کاالنیک
میزان پسرفت: 3,1 میلیارد دالر

میزان کل دارایــى: 2,8 میلیارد 
دالر

این امر که موســس اوبر(نخســتین 
ســرویس تاکســى اینترنتى) را در 
چنین جایگاهى مشاهده کنیم، بسیار 
عجیب به نظر مى رســد، با این حال 
چندین اشــتباه بزرگ او را از آسمان 
به زمین انداخته و باعث شده است تا 
با رأى هیأت مدیره از ریاست شرکت 
کنار گذاشته شود و دارا خسروشاهى 
کنترل همه چیز را در دســت گیرد. 
وى حتى ســهام هاى خود را نیز در 
بدترین زمان به فروش رسانده است، 
با این حال با نگه داشــتن سهام خود 
در شــرکت IPO دومین اشــتباه را 
نیز مرتکب شده و با افت شدید ارزش 
سهام آن، ضررى میلیاردى را متحمل 
شده اســت. حال باید دید با توجه به 
تالش هاى او براى در دســت گرفتن 
مدیریت یک شــرکت جدید، ســال 
آینده براى آقاى کاالنیک چگونه رقم

 خواهد خورد.

   5-یان زى
میزان پسرفت: 3 میلیارد دالر

میزان کل دارایى: 2,1 میلیارد دالر
این میلیاردر چینى در سال 2019 با 
افت 70درصدى شرکت خود مواجه 
شــد که در زمینه فنــاورى فعالیت 
دارد، با این حــال اطالعات دقیقى در 
رابطه با دالیل وقوع این اتفاق منتشر 
نشــده اســت و به همین خاطر براى 
کسب اطالعات بیشــتر، باید تا پایان 
یافتــن تعطیالت کریســمس صبر 

کنید.

برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال 2019 چه کسانى هستند؟

کسب و کار در سالى که گذشت 

 اگرچه سال گذشته 
جف بزوس به عنوان 

برنده اصلى رقابت 
کارآفرین ها محسوب 

مى شد و مارك 
زاکربرگ نیز بازنده 

بزرگ معرفى گردید، 
با این حال در فهرست 

امسال حتما شگفت 
زده خواهید شد

نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال 2019 
چگونه اســت؟ درواقع برخى از افراد فراتر از حد انتظار 
ظاهر شــده و برخى دیگر ضعیف تر از سال پیش رفتار 
کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال 2019 در مجموع 
112 میلیارد دالر به ثروت خــود افزوده اند که رقمى بى 
سابقه محسوب مى شود. اگرچه سال گذشته جف بزوس 
به عنوان برنده اصلى رقابت کارآفرین ها محسوب مى شد 
و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفى گردید، با این 

حال در فهرست امسال حتما شگفت زده خواهید شد.
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شهروندان گرامى 
آیا مى دانید با 

مفقود شدن مدارك 
شناسایى خود 

ممکن است شما به 
عنوان مجرم شناخته 

شوید؟
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