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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

یم
سن

س: ت
عک

بازار طال و سکه 98/10/15 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,959,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,850,0004,539,000جدید

2,499,0002,349,000نیم سکه

1,550,0001,440,000ربع سکه

930,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,141,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18494,500464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24659,300619,300 عیار

دوشنبه| 16 دی 1398| 6 ژانویه 2020 | 10 جمادی االول 1441 | سال دوم| شماره 410|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

پیش بینی نماینده اسبق ایران در اوپک از تحوالت منطقه؛

 قیمت نفت روند افزایشی
 خواهد داشت

نماینده اســبق ایران در اوپک می گوید شهادت ســردار سلیمانی و 
یارانش اثرات روانی خود را در بازار انرژی نشــان داد و اکنون پاسخ 

ایران تعیین می کند که نوســانات بازار انرژی تا کجا ادامه خواهد 
یافت. او معتقد است بهترین پاســخ اقتصادی به تروریسم دولت 

آمریکا جدا کردن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی است
شهادت سردار قاسم سلیمانی و یارانش حاال زخمی عمیق بر ...

وی ادامه داد: توسعه و احداث 
زیرســاخت های ورزشــی 
اعتبار و بودجه مشــخص و 
اختصاصی دارد، اما در ورزش 
کشور برای تعمیر و نگهداری 
اماکن بودجه مجزایی نیست 
و همین امر سبب فرسودگی 
برخی ورزشگاه ها و مجموعه های ورزشی 

به سبب عدم توجه کافی می شود.
رییس فنــی مهندســی اداره کل ورزش 
و جوانان تصریح کرد: در شــرایط فعلی 
و با توجه به شــرایط اقتصــادی حاکم بر 
کشور، بطور قطع پول کافی برای ساخت 
مجموعه های جدید ورزشی وجود ندارد، 
بنابراین باید به بهترین شــکل از امکانات 
موجود فعلی نگهداری کرد و این حداقل 

کاری است که می توان انجام داد.
محمودیه نقش بخش خصوصی را در این 
زمینه با اهمیت دانســت و گفت: هر چه 
بتوان از قابلیت هــا و ظرفیت های فعاالن 
اقتصادی بهره بُرد می تــوان به حفظ هر 
چه بهتر امکانات ورزشی امیدوار بود، زیرا 
با وضعیت فعلی باید از سرمایه گذاران در 
ســاخت و تعمیر و نگهداری مجموعه ها 

استفاده کرد.
وی به نقش پررنگ خیران ورزشــیار در 
اصفهان اشاره و خاطرنشان  کرد: استفاده 
از اقدامات نیکوکارانه خیــران، اولین بار 
در کشور از اصفهان آغاز شد و پس از آن 

به عنوان الگویی در سایر استان ها مبدل 
گشت، این افراد تاکنون در اصفهان در ۳۰ 
طرح ورزشی مشارکت داشته اند و افزون بر 

۴۰۰ میلیارد ریال هزینه کرده اند.
رییس فنی مهندســی اداره کل ورزش و 
جوانان اصفهان، گسترش فرهنگ کمک 
به ورزش را مستلزم فعالیت بیشتر رسانه ها 
و بازتاب تاثیرات مثبت و سازنده ورزش در 
افراد و جامعه دانســت و تصریح کرد: این 
موضوع می تواند در کشور نهادینه شود و 
بدون شک توسعه همه جانبه ورزش را در 

پی خواهد داشت.
وی با اشــاره به اهمیت یاری رســانی به 
ورزش بــا توجه به افزایش آســیب های 
اجتماعی اضافه کرد: همانطور که ساخت 
و ساز مدارس در آموزش و تعالی فرزندان 
نقــش دارد، احداث ورزشــگاه و ســالن 

ورزشــی در کاهش آسیب های اجتماعی 
و ســامت روحی و جســمی مردم موثر 

خواهد بود.
اکنون ۵۶۴ مکان ورزشــی زیرمجموعه 
ورزش و جوانــان در اســتان وجود دارد 
که بیشترین آنها ســالن چند منظوره با 
۲۵۰ و سالن رزمی با ۱۰۵ و کمترین آنها 
پیست اسکیت با یک و مانژ سوارکاری با 

۲ مورد است.
بیش از ۳۱۱ هزار ورزشکار سازمان یافته 
در استان اصفهان فعالیت می کنند و افزون 
بر یکهزار و ۳۵۰ باشــگاه ورزشی در این 

خطه وجود دارد.
سرانه ورزشی این استان در سال گذشته 
به ۰.۳۶۵ متر مربع به ازای هر نفر رسید 
که در مقایسه با ســال ۹۲، حدود ۱.۱۱ 

برابر رشد داشته است.

ساالنه 100 میلیارد ریال برای تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی اصفهان نیاز است

دستگاه های اجرایی 
و مسئوالن امر با 

برنامه ریزی و نظارت 
دقیق علمی و عملی 

در این زمینه نقش 
خود را به خوبی ایفا 

کنند تا در این شرایط 
بهترین راهبرد را 

اتخاذ کرد

 رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان گفت: ساالنه بدون احتساب ورزشگاه نقش جهان، 100 میلیارد ریال اعتبار برای 
تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی این استان نیاز است.

حسین محمودیه با بیان این که ردیف بودجه اختصاصی برای این امر پیش بینی نشده است، افزود: این میزان جدای از نگهداری ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان است و برای آن مجموعه هم باید مبلغ قابل توجهی هزینه شود.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

در بازدید دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو از وزارت نیرو و سازمان آب و فاضالب کشورفوالد مبارکه مطرح شد

دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه آب، قابل طرح در جهان
       همچنان که گفته می شود جنگ های آینده بر سر آب خواهد بود. ازاین رو در کشورهایی که با کمبود آب مواجهند این موضوع زنگ خطر است
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 بودجه ای برای
  کوچک تر کردن

 حق کشاورز!

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران 
سهمی برابر ۱۵ تا ۱۶ درصد دارد. 
البته کم بودن این سهم آنچنان 
هم غیــر معقول نیســت زیرا با 
گسترش بخش صنعتی در تمام 
دنیا بخش کشــاورزی نقش کم 
رنگ تری را ایفا می کند که این امر 
بی اهمیت بودن بخش کشاورزی 
را نشان نمی دهد بلکه صنعتی 
شدن کشور را می رساند. اما در 
شــرایطی که از یک سو صنایع 
تولیدی ما تحریم شده است و از 
سوی دیگر آالینده های ناشی از 
این صنایع از حد استاندارد عبور 
کرده است  اگر بخش کشاورزی 
مورد توجه قرار گیرد می تواند خا 
موارد مذکور را به خوبی بپوشاند 
و ارز آوری پایداری برای کشــور 
داشته باشد. ولي اگر برنامه ریزي 
توسعه اقتصادي به سمت توسعه 
فعالیتهــاي بخــش خدمات و 
صنعت باشــد، این کار منجر به 
کاهش سهم بخش کشاورزي از 

تولید ناخالص داخلي مي شود.
مسلما سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی به ایجاد...

استاندار اصفهان:

جایگاه شهید سلیمانی 
قلوب آزادگان جهان است

 استاندار اصفهان گفت: سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی رزمنده و ســرداری بود که در قلوب 

آزادگان جهان جا داشت.
عباس رضایــی در گردهمایــی گزینش گران 
اســتان اصفهان افزود: ۶۲ سال از عمر با برکت 
شهید سلیمانی گذشته بود و  بزرگترین هدیه ای 
که می توانســت به پاس زحمات بی دریغش از 

خداوند دریافت کند، شهادت بود.
وی اظهار کرد: شــهید ابومهدی المهندس با 
جایگاه رفیعی که داشــت خود را سرباز شهید 
سلیمانی می دانست و لذا مبنای عقل است که 
در کنار نام شهید سلیمانی حتما یادی از شهید 

ابومهدی شود.
رضایی گفت : تاش های بسیاری...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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گزارش

کارشناس ارشد گردشگری میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد:

حمایت از هنرمندان اصفهانی در زمینه های صنایع دستی و مشاغل خانگی
س  شــنا ر کا
ارشدگردشگری میراث 
فرهنگی استان اصفهان با تاکید بر حمایت 
از هنرمندان در زمینه های صنایع دستی و 
مشاغل خانگی در تمام روستاها و شهرها 
گفت: نباید به عناوین میراثی دلخوش باشیم.

کامران هارونی با اشــاره به اینکه »گردشــگری 
خاق« گونه ای از گردشگری فرهنگی متنوع است، 
اظهار داشت: با تکیه بر آیین ها و سنت های موجود 
در شهرها و روستاهای استان می توان به توسعه 

»گردشگری خاق« کمک کرد.
وی افزود: گردشگر در »گردشــگری خاق«، از 
حالت ناظر به مشاهده گر فعال درخواهد آمد و با 
تقویت روحیه مشارکت جویی با میزبان و فضا به 

آگاهی بیشتری دست خواهد یافت.
کارشناس ارشد گردشگری میراث فرهنگی با اشاره 
به یاری رســاندن »گردشگری خاق« به جوامع 
بومی و سنتی استان اصفهان گفت: »گردشگری 
خاق« می تواند به عنوان نسل سوم گردشگری 

نقش موثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع 
داشته باشد.

  »گردشــگری خالق« مبتنی بر تجربه و 
تعامل با جامعه مقصد است

وی با بیــان اینکه »گردشــگری خاق« مبتنی 
بر تجربه و تعامل با جامعه مقصد اســت، تصریح 
کرد: این نوع گردشگری موجب جلب اعتماد بین 
گردشگر با میزبان می شــود. یونسکو اصفهان را 
در زمینه »صنایع دســتی« به عنوان شهر خاق 

انتخاب کرده است.
هارونی با اشاره به اینکه اصفهان با دارابودن ظرفیت 
باال در توسعه گردشــگری خاق اظهار داشت: 
نیاز است دستگاه های مرتبط وبخش خصوصی 
در شناســایی جنبه های خاق اعم از ملموس و 
ناملموس در توسعه »گردشــگری خاق« اقدام 

کنند. 
 وی بــا تاکیــد بــر اینکه تنهــا عضویــت در

 شــبکه های شــهرهای خاق یونســکو امتیاز 
محسوب نمی شود گفت: الزم اســت که از این 

فرصت نهایت استفاده در جهت رشد صنایع دستی 
و توسعه گردشگری به کار گرفته شود.

  تاکیــد بر حمایــت از هنرمنــدان در 
زمینه های صنایع دستی و مشاغل خانگی

کارشناس ارشد گردشگری با تاکید بر حمایت از 
هنرمندان در زمینه های صنایع دستی و مشاغل 
خانگی در تمام روستاها و شهرها تصریح کرد: با 
ارائه تسهیات و برگزاری نمایشگاه های دائمی و 
بین المللی می توان حضور هنرمندان را برجسته 
کرد و با برطرف کردن موانع و مشکات آنها انگیزه 

هنرمندان را مضاعف ساخت.
وی با بیان اینکه با نوآوری و خاقیت در بازاریابی 
می توان بازار فروش صنایع دستی را رونق بخشید، 
اظهار داشت: با توسعه تجارت الکترونیک می توان 
صادرات محصوالت صنایع دستی را فراهم کرد؛ 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با برگزاری 
تورهای کارگاه گردی در ایام نوروز موجب آشنایی 
گردشــگران با صنایع دســتی اصفهان را فراهم 

کرده است.

مهر
گــــــزارش
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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
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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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شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجراى پروژه  عمرانى به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شرکت هاى داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى واگذار نماید، لذا 
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى  امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه 

را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/10/15 مى باشد. 

* مناقصه گران در صورت نیاز به  اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس: بهارستان، بلوار امیر کبیر 
مراجعه و یا با شماره تلفن 36861090 داخلى 232 تماس حاصل نمایند. 

** الزم به ذکر است که کارفرما مى تواند هزینه اجراى پروژه  را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى یا مسکونى و 
یا نقدى اقدام نماید.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934   
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکارى

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

سپرده شرکت 
در مناقصه 

(ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایى 

پاکت ارزیابى 

مدت 
پیمان

1 2098001352000028

عملیات اجرایى حفظ و 
نگهدارى و توسعه فضاى 

سبز شهر جدید بهارستان 
(شامل تهیه نهال و گل و 

گیاه ، نگهدارى و آبیارى و 
تکمیل شبکه آبیارى) 

حداقل رتبه 5 
رشته 

کشاورزى
52,435,992,0002,622,000,000

تا ساعت 19 
روز شنبه 

1398/10/21

تا ساعت 19 
روز سه شنبه 
1398/11/01

 ساعت 10 روز 
چهارشنبه 
1398/11/02

12 ماه 

آگهـى مناقصـه عمومـى یک مرحله اى

شرکـت عمران شهـر جدیـد بهارستـان

نوبت اول

شناسه: 721651

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شرکت هاى داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى واگذار نماید، لذا 



ادامه از صفحه یک:
... سرمایه و اشــتغال برای کشور 
منجر مي شــود. اکنون 20 درصد 
اشتغال ایران در بخش کشاورزی 
به ســر می برند اما تمامی این 20 
درصد از شرایط مناسبی برخوردار 
 نیستند . به همین دلیل نمی توانند 
مشوق های خوبی برای نسل آینده 
باشــند تا آنها نیز در این راه وارد 

شوند.
ســال گذشــته ایــن صــادرات 
محصوالت کشــاورزی بــود که 
توانســت به میزان زیــادی برای 
کشــور ارز آوری داشــته باشد به 
همین دلیل امیدهــا بر آن بود که 
در الیحه بودجه سال 99 اهمیت 
بیشــتری به این بخش داده شود. 
اما فصل کشاورزی و منابع طبیعی 
در الیحه بودجه سال 1399 دارای 
51 برنامه با اعتبــارات هزینه ای 
15.250 میلیارد ریال و اعتبارات 
تملک  دارایی هــای ســرمایه ای 
24.027 میلیارد ریال اســت که 
نسبت به قانون بودجه سال 1398 
به ترتیــب 21.42 درصد افزایش 
و 4.79 درصــد کاهش داشــته 
اســت. سهم بخش کشــاورزی و 
منابع طبیعی از کل اعتبارات امور 
اقتصادی نیــز از 13.47درصد در 
قانون بودجه سال 1398 به 11.88 
درصد در الیحه بودجه سال 1399 
کاهش یافته اســت. این در حالی 
است که  طبق بررســی ها،  ایران 
در اکثر محصوالت اساسی دارای 
مزیت نسبي اقتصادي باالیي است 
و تاکنون حتي یک تحقیق علمي 
خالف این نظریه ارائه نشده است. 

بخش کشــاورزی در دنیا به دلیل 
ماهیتش حمایت خاص می شود. 
کشورهای مختلف یارانه های چند 
صد میلیارد دالری به کشــاورزان 
می دهند حتی کشورهای کوچک 
نیز حمایت های آنچنانی از بخش 
کشــاورزی می کنند. اما هر ساله 
از حمایت های بخش کشــاورزی 
در کشور ما کاســته می شود. در 
الیحه بودجه ســال 99 مجموع 
اعتبــارات ردیف هــای متفرقه 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
نیز  9.9 درصد نســبت به اعتبار 
مصوب در قانون بودجه سال 1398 
کاهش یافته است. در ردیف های 
متفرقه مرتبط با بخش کشاورزی 
و منابــع طبیعــی، اعتبــارات 
ردیف هــای یارانــه ای 8 درصد 
افزایــش، اعتبــارات ردیف های 
درآمد-هزینه 6.6 درصد کاهش 
و اعتبارات ردیف های موردی نیز 
21 درصد کاهش یافته اند. بررسی 
بودجه شرکت های دولتی بخش 
کشاورزی نیز حاکی از زیانده بودن 
اکثر این شرکت ها به دلیل ساختار 
معیوب اجــرای سیاســت های 

حمایتی توسط آنهاست. 
با بی مهری هایی که به این بخش 
می شود مسلما بخش کشاورزی 
آســیب پذیرتر از گذشته خواهد 
شد و شان کشــاورزان عزیر برای 
یکســال دیگر حفظ نخواهد شد. 
بسیاری از کشورها شأن اجتماعی 
کشاورز  را حفظ می کنند به طوری 
که حقوق و مزایای یک کشاورز از 
یک پزشک بیشتر است  و در این 
زمینه فرهنگ سازی های زیادی 
می شود که وزارت جهاد کشاورزی 
نیز باید فرهنگ ســازی های الزم 
در ایــن زمینه را انجــام دهد. اما 
کشاورزان سرزمین ما از کم ترین 
میزان دست مزد برخوردار هستند 
و در مواقعی مثل امســال هم که 
می توانستند محصوالتشان را صادر 
کنند به دلیل نبــود نظارت کافی 
و نداشــتن امکانات مجبور شدند 
محصوالتشان را با نازل ترین قیمت 
به دالالن بسپارند و از آن سودهای 
کالن ،عاید کشاورز میزان ناچیزی 

شد.
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پوشش امدادی به 77 حادثه دیده
نجاتگران جمعیت هالل احمر استان اصفهان در دومین هفته زمســتان به 77 حادثه دیده در اصفهان 

امدادرسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: در هفته دوم زمستان با حضور امدادگران این جمعیت به حادثه دیدگان 22 حادثه جاده ای ، 9 حادثه 

شهری ، 11 مورد خدمات حضوری ، دو حادثه صنعتی و کارگاهی ، یک حادثه کوهستان و پنج مورد عملیات 
رها سازی پوشش امدادی داده شد.

داریوش کریمی افزود: امدادگران و نجاتگران هالل احمر در طول هفته گذشته در 45 عملیات امدادی به 77 حادثه 
دیده در اصفهان امدادرسانی کردند. وی گفت: 146 نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب 52 تیم عملیاتی با همراه داشتن 

تجهیزات الزم امدادی در عملیات های امداد رسانی مشارکت کرده اند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: تمامی پایگاه های امداد ونجات هالل احمر استان آمادگی کامل جهت خدمت 
رسانی مطلوب به حوادث احتمالی را دارند و شماره 112 ندای امداد به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به مسافران و هموطنان در سراسر 

سطح استان می باشند.

سوخت وانت بارها بر اساس پیمایش اختصاص می یابد
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان با بیان اینکه سوخت وانت بارها 
بر اساس پیمایش اختصاص می یابد، گفت: براساس قوانین و مقررات موجود در بخش حمل ونقل هرگونه 

فعالیت در زمینه حمل ونقل جاده ای برون شهری کاال منوط به استفاده از اسناد حمل )بارنامه( است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان، علیرضا جعفری با اشاره 

به تصمیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای ســاماندهی و ایجاد انتظام در نحوه بهره برداری و 
تردد وانت بارها در جاده های برون شهری و ارتقای سطح ایمنی در جاده های کشور، اظهار کرد: در این راستا 

دستورالعمل های مربوط به ساماندهی ناوگان وانت بار فعال در حمل و نقل برون شهری تدوین و شرایط برای اخذ 
کارت هوشمند راننده و ناوگان تسهیل شده است.

 وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تخصیص سهمیه سوخت به وانت بارها بر اساس پیمایش ثبت شده در اسناد حمل)بارنامه( صورت
 می گیرد، لذا همه رانندگان و مالکان وانت بار برای فعالیت در جاده های برون شهری باید جهت دریافت بارنامه نسبت به اخذ کارت هوشمند 
راننده و ناوگان اقدام کنند. جعفری ادامه داد: در ماه جاری بنا بر اعالم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و حسب تصمیمات متخذه در 

کارگروه مربوطه برای وانت بارهای کم مصرف 300 لیتر و پرمصرف 400 لیتر به صورت علی الحساب تخصیص داده شد.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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خـــبــــر

پرواز اصفهان - مسقط برقرار شد

پرواز مستقیم بین اصفهان و مسقط، پایتخت کشور 
پادشاهی عمان در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 

برقرار شد.

حسن امجدی مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان  اظهارداشت: بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده پرواز مسقط - اصفهان روزهای شنبه هر هفته با 
هواپیمای ام دی 88  شرکت هواپیمایی تابان با ظرفیت 160 مسافر انجام 

می شود.
وی افزود: این پرواز برای توســعه گردشــگری بویژه در حوزه سالمت و 
برای رفاه حال مسافران به صورت برنامه ای روزهای شنبه هر هفته انجام 

می شود.
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان گفت: این پرواز درساعت هشت صبح 
و با شماره پرواز 7211 از اصفهان به مسقط  انجام و در ساعت 17 با شماره 

پرواز 7214 از مسقط وارد فرودگاه اصفهان می شود.
امجدی اضافه کرد: پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی شــهید بهشتی 
اصفهان در زمان حاضر در هفت مســیر پروازی به مقاصد استانبول، دبی، 

دوحه، نجف، کویت، بغداد و مسقط انجام می شود.
فرودگاه بین المللی شهید بهشــتی اصفهان هم اکنون به شهرهای نجف و بغداد 

عراق، کویت، دبی امارات عربی متحده، استانبول ترکیه پرواز مستقیم دارد.
همچنین شــرکت های العراقیه، ترکیش، فالی دوبی و قطر ایرویز در جا به جایی 

مسافر با این فرودگاه همکاری دارند.
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی در شرق اصفهان دارای 2 باند به طول چهار هزار و 
397 متر و عرض 45 متر با 10 جایگاه پذیرش انواع هواپیمای مسافربری و ترمینال 

پروازهای داخلی و خارجی است.
وی تصریح کرد: پیش بینی شده است که تا آخر بهمن که فصل سرد سال به طول 

می انجامد، مشکلی در تامین گاز کشور به وجود نیاید.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران افزود: مصرف گاز خانگی و تجاری در همه 
نقاط کشور به طور معمول در فصل های سرد باال می رود که برای تامین پایداری و 
توزیع گاز تولیدی پاالیشگاه ها، از سوی شرکت انتقال گاز و مجموعه شرکت های 

استانی زحمات فراوانی کشیده می شود.
ایران با برخورداری از افزون بر 33 تریلیون مترمکعب ذخیره قابل استحصال گازی 
به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی در دنیا به شمار می رود اما میزان مصرف انرژی 
دربخش های مختلف مانند خانگی، تجاری و صنعتی نزدیک به چهار برابر و میزان 

مصرف گاز حدود سه برابر میانگین مصرف جهانی است. ایمنا
خـــبــــر

راهبردها و 
دستاوردهای این 

شرکت نشان دهنده 
این است که موضوع 

بهره وری و بهینه سازی 
مصرف آب برای فوالد 

مبارکه اهمیت دارد

    دکتر حجت اهلل ایوبی 
دبیر کل کمیســیون 
ملی یونسکو در ایران: 
جنگ های آینده بر سر 

آب خواهد بود
شــرکت فــوالد مبارکه 
در زمینه اســتفاده بهینه 
از آب و بازچرخانی پســاب تصفیه شده 
کارخانه و شــهرهای اطراف شرکت در 
ســیکل تولید اقدامات خوبی انجام داده 
اســت. برای هر ایرانی باعث افتخار است 
که این شرکت، هم در تولید و هم در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی، به ویژه موضوع 
آب، محیط زیســت و طبیعت، که جزو 
مســائل به روز جهانی هستند، عملکرد 
موفقیت آمیزی دارد. شــاید کارشناسان 
این حوزه در یونسکو تصور نکنند که چنین 
موفقیت هایی در این شرکت به دست آمده 
باشد و تا این حد به موضوع محیط زیست و 
استفاده درست از آب احترام گذاشته شود. 
این امر برای ما و یونسکو بسیار حائز اهمیت 
اســت، چراکه کارخانه ها ممکن اســت 
آالینده باشند و به محیط زیست آسیب 
برسانند و این موضوع، نگرانی بزرگی است 
که بشر امروز درباره محیط زیست دارد. 
دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه آب 
نشان می دهد این شرکت در زمینه مصرف 
آب و شــیوه های جمع آوری و تصفیه و 
بازچرخانی آب در سیکل تولید از بسیاری 
از کارخانه های مشابه جهانی جلوتر است. 
موضوع آب چندین ســال است که برای 
یونسکو به عنوان موضوعی اساسی و مهم 
مطرح است؛ همچنان که گفته می شود 
جنگ های آینده بر ســر آب خواهد بود. 
ازاین رو در کشــورهایی که با کمبود آب 
مواجهند این موضوع زنگ خطر اســت. 
یونســکو بر این باور اســت که اتفاقاً آب 
می تواند به جای جنگ، محور گفت وگو 
و تفاهم باشد و شهرهای کم آب به جای 
نزاع و کشمکش، با هم تعامل و گفت وگو 
کنند. در یونسکو به شهرها و کارخانه های 
دوست دار آب و محیط زیست توجه ویژه 

می شود.
من و همکارانم در کمیسیون ملی یونسکو 
ایران به عنوان رابط دولــت و ملت ایران 
و سازمان جهانی یونســکو، این آمادگی 
را داریــم تا تجــارب موفقیت آمیز فوالد 
مبارکه را در اجالس های مختلف یونسکو 
به عنوان دستاورد فنی، علمی، صنعتی و 

درعین حال زیست محیطی مطرح کنیم. 
فوالد مبارکه این قابلیت را دارد تا محوریت 

این کار را بر عهده داشته باشد.
با همکاری مشترک با ســایر کشورها و 
به ویژه با کشورهای همســایه می توان 
به تفاهم هــای بیشــتری در ارتباطات 
بین المللی دست یافت. یونسکو تجارب 
موفق در حــوزه آب و محیط زیســت را 
بررسی و به موفق ترین آن ها گواهینامه 
احترام به آب اعطا می کند؛ بنابراین در این 
بازدید بر آن شــدیم که این موضوع را در 
شرکت فوالد مبارکه پیگیری کنیم تا این 
شرکت به عنوان مهم ترین صنعت کشور 
این گواهی نامه را دریافت کند. توجه هر 
کشور به مسائل زیست محیطی و آب نشانه 
رشد و تمدن آن کشور است که این اتفاق 

به خوبی در فوالد مبارکه رخ داده است.

    دکتر امیر روشــن بخش معاون 
ارتباطــات و امور مشــارکت های 
کمیسیون ملی یونســکو در ایران 
فوالد مبارکــه می تواند کاندیدای 

دریافت جایزه »احترام به آب«
از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب 
اســتان اصفهان مطلع شدیم که شرکت 
فوالد مبارکه در حوزه آب و بهینه سازی 
مصارف کارهای بزرگی انجام داده است. 
به همین دلیل به اینجا آمدیم تا از نزدیک 
با دستاوردهای شــما در این حوزه آشنا 
شویم و در فضای بین المللی آن را منعکس 
کنیم. اساســاً یکی از اهداف کمیسیون 
ملی یونسکو به عنوان نهاد رابط جمهوری 
اســالمی ایران و یونســکو این است که 
اتفاقاتی را که در حوزه اهداف یونسکو در 
کشورها می افتد معرفی کند. امیدواریم با 
فعالیت مشترک با مجموعه فوالد مبارکه 

بتوانیم به این هدف دست یابیم.
راهبردها و دســتاوردهای این شــرکت 
نشان دهنده این است که موضوع بهره وری 
و بهینه ســازی مصرف آب بــرای فوالد 
مبارکه اهمیت دارد. این که فوالد مبارکه 
در مقایسه با سایر رقبای جهانی به ازای 
هر تن تولید کمترین میزان مصرف آب 
را دارد برای ما بسیار ارزشمند و مهم است 
و امیدواریم با تشکیل پرونده و پروپوزال 

بتوانیم گوشــه ای از اقدامات این شرکت 
را به سمع و نظر همکاران کمیسیون های 
ملــی یونســکو در اقصی نقــاط جهان 
برسانیم. به اعتقاد ما فوالد مبارکه می تواند 
کاندیدای دریافت جایزه »احترام به آب« 

شود.
  

    فریبا گلریزان، مدیرکل تجهیز 
منابع مالی و توسعه مشارکت شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور: 
قرارداد شــرکت فوالد مبارکه با 
شرکت مهندسی آب و فاضالب در 

واقع یک قرارداد دو سربرد
شرکت مهندسی آب و فاضالب در بخش 
عمرانی در بیشــتر مواقع با محدودیت 
منابع مواجه است؛ ازاین رو به عنوان یکی 
از راهکارها و برای استفاده از ظرفیت های 
بخش خصوصــی و به خصوص صنعت، 
باتوجه به معضل کم آبی در مناطق مرکزی 
کشور به ســمت انعقاد قراردادهای بیع 
متقابل رفت. قرارداد شرکت فوالد مبارکه 
با شــرکت مهندســی آب و فاضالب در 
واقع یک قرارداد دو سربرد است، چراکه 
فاضــالب جمــع آوری و تصفیه شــده 
به عنوان پساب اســتاندارد یا وارد محیط 
می شود یا به عنوان یک منبع آب پایدار و 
قابل اطمینان در صنعت مورد استفاده قرار 
می گیرد. فوالد مبارکه یکی از صنایع بزرگ 
تولیدی کشور است که تقریباً سه قرارداد 
بیع متقابل با ظرفیت حدود MCM 20 با 
این سازمان دارد. این امر باعث می شود که 
با جایگزین شدن پساب، به همین میزان 
برداشت آب از زاینده رود به کمترین میزان 

خود کاهش یابد.

    دکتر امیرحسین حکمتیان معاون 
مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان 
اصفهان: تحقق ایجاد رفاه عمومی با 
تأسیس پروژه های دفع فاضالب و با 

همکاری فوالد مبارکه
با وقوع خشک سالی در استان، جایگزین 
کردن پساب به جای آب خام زاینده رود 
در دستور کار قرار گرفت. ازآنجاکه بودجه 
عمرانی دولت کفاف احداث شبکه فاضالب 
شهرستان های مبارکه و لنجان را نمی داد 

و احداث 220 کیلومتر شــبکه فاضالب 
در شهرستان مبارکه از ســال 1372 تا 
1392 فقط 30 کیلومتر پیشرفت داشت 
و بخشی از فاضالب در کوچه ها و رودخانه 
زاینده رود جاری بود، از سال 1392 میان 
شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان و 
شــرکت فــوالد مبارکــه هدف گذاری 
مشترکی صورت گرفت تا با سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه، شبکه فاضالب این شهرها 
احداث شــود و به ازای آن این صنعت از 
فاضالب تصفیه شده 9 شهر هم جوار در 

سیکل تولید خود استفاده کند.
در حــال حاضر شــاهد پیشــرفت 90 
درصد پروژه هســتیم و در عرض 5 سال 
توانسته ایم راه 190 ســاله را طی کنیم، 
به نحوی که شــبکه فاضالب این شهرها 
ان شاءاهلل تا یک سال آینده تماماً تکمیل 
و وارد مدار بهره برداری خواهد شد. یکی 
از مهم تریــن پروژه های کشــور در امور 
زیســت محیطی، پروژه همــکاری این 
سازمان با شرکت فوالد مبارکه بوده است.

حجم ســرمایه گذاری عظیم است و ما 
به دلیل توپوگرافی خــاص این منطقه، 
مجبور به احداث فقط 5 ایســتگاه پمپاژ 
فاضالب شــدیم. حدوداً 220 کیلومتر 
در شهر مبارکه و کرکوند و در شهرهای 
شهرســتان لنجان نیــز 260 کیلومتر 
شبکه گذاری فاضالب انجام شده است. 
تمام تالشمان هم این است که ظرف یک 
ســال آینده قرارداد را به انتها برسانیم و 
مردم این شهرها از سامانه دفع بهداشتی 
فاضالب بهره منــد شــوند. پروژه های 
دفع فاضالب بســیار پرهزینه است، اما 
خوشــبختانه با همکاری فوالد مبارکه 
توانستیم این رفاه عمومی را ایجاد کنیم. 
در حال حاضــر از تصفیه خانه فاضالب، 
پساب تصفیه شده به شرکت فوالد مبارکه 
انتقال می یابد و با انجام تصفیه تکمیلی در 
فوالد مبارکه، آب بازیافتی متناسب با نیاز 
صنعت و مختصات فنــی الزم در چرخه 
تولید مورداستفاده قرار می گیرد. در واقع 
برنده اصلی این پروژه محیط زیســت و 
مردم بوده اند؛ چراکه انتظار چهل ســاله 
آن ها با ســرمایه گذاری فوالد مبارکه به 

پایان رسیده است.  

در بازدید دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو از وزارت نیرو و سازمان آب و فاضالب کشورفوالد مبارکه مطرح شد

دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه آب، قابل طرح در جهان

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران که به همراه هیئتی 
بلندمرتبه از وزارت نیرو و سازمان آب و فاضالب کشور از فوالد 
مبارکه بازدید می کرد، در جلسه ای با حضور معاون بهره برداری، 
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه گفت: هدف از 
این بازدید آشنایی با دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه آب و 
بررسی قابلیت طرح این دستاوردها در سازمان جهانی یونسکو 

به عنوان یک نمونه موفق جهانی بود.

     همچنان که گفته می شود جنگ های آینده بر سر آب خواهد بود. ازاین رو در کشورهایی که با کمبود آب مواجهند این موضوع زنگ خطر است

اخبار اصفهان
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

   207- شهادت سردار قاسم سلیمانی داغ بزرگی بر دل همه مردم ایران 
واصفهان گذاشت، امیدواریم خداوند به خانواده این عزیز بزرگوارصبری 
عظیم عنایت کنه وایشون رو بر سر سفره اباعبداله میهمان کند. دشمنان 

بدانند از  ثمره خون این شهید هزاران هزار حاج قاسم تربیت خواهد شد.
   208- مردم اصفهان بی صبرانه منتظر ورود پیکر شــهید سردار حاج 
قاسم سلیمانی به شهرشان هستند تا با تشییع پیکر این شهید،حق شناسی 

و قدر دانی خود را از این بزرگوار اعالم نمایند.
   209- خیلی از ساختمان های بانک ها در خیابان ها ومعابر شهر تخلیه 
شده و در لیست آگهی مزایده قرار داده شده است، ولی عمال فروخته نشده 
و فقط تخلیه اســت. با توجه به اینکه هزینه های خرید این ساختمان ها 
از بیت المال تهیه شده باید تعیین تکلیف بشه. مسئول رسیدگی به این 

موضوع چه ارگان یا سازمانیه؟
   210-  پایگاه های ســیار اصفهان کارت که به جای باجه بلیت فروشی 
سابق گذاشته شــده بود، االن جمع آوری شــده و بازگردانده نشده، چرا 
متصدیان این موضوع نسبت به بازگرداندن این پایگاه ها اقدامی نمی کنند؟

   211-  من صاحب یک آرایشــگاه زنانه هستم ،چند وقت پیش بعد از 
پایان ساعت کار وموقع رفتن به منزل یعنی ساعت 7 زباله ها رو گذاشتم سر 
خیابون آرایشگاه، شهرداری به دلیل اینکه زباله ها رو بی وقت سر خیابان 
گذاشتم از من شکایت کرده وبنده رو دادگاهی کردن، ای کاش یکی این 
سوال من رو جواب می داد، وقتی آرایشگاه هر روز ساعت 7 تعطیل میشه 

من این زباله ها رو چیکار کنم ؟ کجا بزارم؟ توقع دارن دنبالم ببرم؟
   212- راه اندازی مسیر هوایی مسقط به اصفهان می تواند زمینه مناسبی 
برای ورود گردشگران از عمان به اصفهان باشد وبه تبع آن موجب گسترش 
صنعت توریسم درمانی شود، البته به شرطی که از این موقعیت به درستی 

استفاده شود.

صدای شما

3000483020

32274500

ایرنا
خـــبــــر

استاندار اصفهان:

جایگاه شهید سلیمانی قلوب آزادگان 
جهان است

 اســتاندار اصفهان گفت: سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی رزمنده و سرداری بود که در 

قلوب آزادگان جهان جا داشت.

عباس رضایی در گردهمایی گزینش گران استان اصفهان افزود: 62 سال از عمر 
با برکت شهید سلیمانی گذشته بود و  بزرگترین هدیه ای که می توانست به پاس 

زحمات بی دریغش از خداوند دریافت کند، شهادت بود.
وی اظهار کرد: شهید ابومهدی المهندس با جایگاه رفیعی که داشت خود را 
سرباز شهید سلیمانی می دانست و لذا مبنای عقل است که در کنار نام شهید 

سلیمانی حتما یادی از شهید ابومهدی شود.
رضایی گفت : تالش های بســیاری کردم که به پاس زحمات این شهید و به 
یاد همسنگران شهیدش خرازی و کاظمی در اصفهان نیز مراسم تشییع این 
شهید بزرگ انجام شود ولی به دلیل کثرت خواسته ها و مطرح شدن این مساله 

از سوی استان های دیگر، این خواسته محقق نشده است.
اســتاندار اصفهان در بخش دیگر ســخنان خود تاکید کرد: کار در گزینش 
در شرایط فعلی نسبت به گذشته بسیار سخت شده است و بر ماست که در 
حفظ آبروی افراد تالش گسترده ای داشته باشــیم.  وی ادامه داد: زود باور و 
سطحی نگر نباشیم بلکه باید اهل تحقیق و جستجو بود و در مدیریت با تحقیق 

عالج واقعه قبل از وقوع کرد تا زمینه رفع فتنه فراهم شود.

گـــزارش
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هــادی ابــوی، با اشــاره 
به جلســه اخیــر کمیته 
دســتمزد گفت: مســایل 
حاشیه ای دستمزد از متن 
و اصل آن بیشــتر اســت. 
علیرغــم پرداختن بــه موضوع 
هزینه سبد معیشت کارگران در 
آخرین نشست کمیته دستمزد، 
متاســفانه گــروه کارفرمایی به 
مباحث حاشــیه ای دامن زده و 
بعضا مباحثی انحرافی در جلسات 
مطرح می شود که وقت گیر است 
و موجب می شــود دیر به نتیجه 

برسیم.
سال ســختی برای تعیین 

دستمزد داریم
وی تاخیر در برگزاری جلســات 
کمیتــه دســتمزد و کشــاندن 
جلسات مزد به آخر سال را به سود 
کارگران ندانست و گفت:امسال 
هم گروه کارگری تمام تالش خود 
را به کار می گیرد تــا واقعیتهای 
زندگــی کارگران را در شــورای 
عالی کار نشان بدهد هرچند که 
امسال، سال سختی برای تعیین 

دستمزد کارگران داریم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران ادامه داد: تاکید ما 

این است که یک کارگر یا نیروی 
انســانی باید به لحاظ معیشتی 
آنقدر تامین باشــد که بتواند کار 
کند و معیشــت هــم مولفه های 
مختلفی از جمله مسکن، خوراک، 
پوشاک، حمل و نقل، تحصیل و 
... را شامل می شــود. انتظاراتی 
مثل اینکه کارگــر باید تفریحات 
و یا پس انداز داشــته باشد را هم 
شــامل می شــود ولی ما از اینها 
فاکتــور می گیریــم و می گوییم 
تامین خوراک کارگران واجب تر 

از پس انداز است.
ســهم دســتمزد در تولید 

ارتباطی به جلسه مزد ندارد
ابوی در عین حال بــا بیان اینکه 
تعیین سهم دســتمزد در قیمت 
تمام شده تولید ارتباطی به جلسه 
دستمزد شورای عالی کار ندارد،   
اظهار کــرد: شــورای عالی کار 
کمیته نرخ گــذاری کاالی تولید 
شده نیســت بلکه تنها مرجعی 
است که دســتمزد کارگران در 
آن تعیین و ابالغ می شــود. بنابر 
این اگر کارفرمایان دنبال تعیین 
سهم دســتمزد از تولید هستند 
می توانند در کمیته نرخ گذاری 
سازمان حمایت یا وزارت صمت 
مبنــا و مولفه هــای هزینه ها را 
اعالم و مشــخص کنند و پس از 
آن دستمزد را به شــورای عالی 
کار ببرنــد اما به طــور حتم نان 
۱۵۰۰ تومانی که امــروز کارگر 
می خرد هم در قیمت تمام شده 
کاال اثرگذار اســت. به بیان ساده 
اگر کارفرمایان از هزینه ها شکایت 
دارند، کارگران هم از بیشتر شدن 

هزینه های زندگــی گالیه مندند 
لذا با درنظر گرفتن این مســاله 
باید به سمت تعیین دستمزدی 
واقعــی برویــم.وی تصریح کرد: 
منصفانه نیســت که دســتمزد 
کارگر کم و هزینه های زندگی او 
زیاد باشد و اعضای شورای عالی 
کار قطعا به ایــن موضوع واقفند. 
کارفرمایــان افزایش کارفرمایان 
افزایش هزینه های خود را با تغییر 
قیمت تمام شــده کاال یا سودی 
که بــرای آن درنظــر می گیرند، 

جبران می کنند ولــی کارگران 
جز شورای عالی کار جای دیگری 
برای افزایش دســتمزد و کاهش 

هزینه های زندگی ندارند.
ضرورت واقعی شدن کمک 
هزینه مســکن و بن خواربار 

کارگران
این مقــام مســئول کارگری در 
پایان بــا تاکید بر واقعی شــدن 
کمک هزینه مســکن و خواربار 
کارگران اظهــار کرد:اگر تاکید 
داریم قانــون کار اصالح شــود 

یکی از مباحثش این اســت. در 
حال حاضر کمک هزینه مسکن 
پاسخگوی اجاره بهای خانوارهای 
کارگری نیست و با وجود تاکید بر 
اختصاص ماهانه سبد حمایتی به 
کارگران این امر هیچگاه محقق 
نشده است لذا بن خواربار و حق 
مســکن کارگران بایــد به طور 
واقعی در شورای عالی کار دیده 

شود.
 سومین نشست کمیته دستمزد 
شــورای عالی کار بدون آنکه به 

موضوع تعیین رقم ســبد هزینه 
کارگران بپردازد به دلیل ورود به 
مباحث غیر مرتبط از جمله سهم 
دستمزد در قیمت تمام شده بدون 
نتیجه پایان یافت. پیش از این در 
دومین جلســه کمیته دستمزد 
نیز قرار بود به راهکارهای ترمیم 
حقــوق و دســتمزد و تقویــت 
معیشت جامعه کارگری پرداخته 
شــود اما اختــالف نظــر گروه 
کارفرمایی و کارگری این جلسه 

را هم بی نتیجه گذاشت.

امید کارگران به شورای عالی کار است
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران واقعی شدن حق 
مسکن و بن خواربار کارگران در شورای عالی کار را خواستار 
شــد و گفت: کارفرمایان افزایش هزینه های خود را با تغییر 
قیمت تمام شده کاال جبران می کنند ولی کارگران به جز شورای 

عالی کار امید دیگری برای افزایش دستمزد ندارند.

آمار جمعیت شاغل در مازندران ۲ درصد بیشتر شد
 بر اساس گزارش مرکز ملی آمار ایران جمعیت شــاغل استان مازندران در پاییز سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۲ درصد افزایش یافت. نسبت اشتغال در فصل 
پاییز که بر مبنای جمعیت شــاغل ۱۵ سال به باال نســبت به کل جمعیت این سن به 
دست می آید ، در استان مازندران طی پاییز سال جاری به ۳۸.۷ درصد رسید در حالی 
که پاییز سال گذشــته ۳۶.۵ درصد بود.همچنین براساس این گزارش نرخ اشتغال در 
مازندران در پاییز امسال به ۹۰.۲ درصد رســید در حالی که این نرخ در مدت مشابه 
سال قبل ۹۱.۲ درصد بود.کارشناســان اقتصادی علت افزایش میزان اشتغال در کنار 
کاهش نرخ اشتغال را ناشی از ورود جمعیت بیشتری به بازار کار نسبت به سال گذشته 
می دانند.البته این وضعیت را نرخ مشارکت اقتصادی بیشتر نشان می دهد چنان که 
نرخ مشارکت اقتصادی در مازندران طی پاییز امسال به ۴۶.۱ درصد رسید که نسبت 
به پاییز سال قبل حدود ۳.۲ درصد بیشتر است.نرخ مشارکت اقتصادی که نرخ فعالیت 
هم به آن اطالق می شود از نسبت جمعیت فعال اعم از شاغل و بیکار به جمعیت در سن 

کار به دست می آید. بر اساس این تعریف نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون 
جمعیت فعال و جمعیت در ســن کار که در دل خود جمعیت غیر فعال را نهفته دارد، 
وابسته است.محصالن، خانه داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار 
باشند، فعال اقتصادی محسوب می شوند.گزارش مرکز ملی آمار ایران نشان می دهد 
که نرخ مشارکت اقتصادی استان مازندران در پاییز سال جاری نسبت به تابستان امسال 
هم ۱.۲ درصد بیشتر بود.بر اساس این گزارش ، میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در کل 

کشور در فصل پاییز ۲ دهم درصد کاهش داشته است.
تک رقمی ماندن نرخ بیکاری 

گزارش مرکز ملی آمار ایران همچنین نرخ بیکاری اســتان مازندران را در پاییز سال 
جاری ۹.۸ درصد اعالم کرد که اگر چه نسبت به میانگین کشوری حدود ۸ دهم درصد 

کمتر است ولی نسبت به پاییز سال گذشته یک درصد افزایش دارد.
مرکز ملی آمار ایران میانگین نرخ بیکاری کشــور را در پاییز سال جاری ۶/۱۰ درصد 
اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه ســال قبل نرخ بیکاری کشور ۱.۲ درصد کاهش و 

نسبت به تابستان سال ۹۸ یک دهم درصد رشد داشته است.
بر اســاس گزارش های رســمی ، در ۹ ماهه سال جاری 
حدود  ۱۰ هزار میلیارد ریال طــرح های صنعتی نیمه 
کاره در مازندران راه اندازی و ۱۰۰ واحد صنعتتی راکد 
و تملیکی نیز وارد مدار تولید شدند ضمن این که تولید 

محصوالت کشاورزی در این خطه شمال کشور نیز در سال 
جاری به برکت بارش خوب بهاری نسبت به مدت مشابه سال 

قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشت.
عالوه بر این ، آمار ورود مســافران تابستانی نیز به این خطه شمال کشور در 

سال جاری حدود هشت درصد بیشتر از سال گذشته بود و این روند نشان می دهد 
که وضعیت اشتغال استان با وجود تحریم از روند رو به رشد برخوردار بود ، اگر چه قرار 
گرفتن جمعیت بیشتر در سن کار سبب شده است تا این شاخص های اثرگذار آن گونه 

که باید بر روی نرخ بیکاری اثرگذاری محسوسی نداشته باشد.

اگر کارفرمایان از 
هزینه ها شکایت 

دارند، کارگران 
هم از بیشتر شدن 
هزینه های زندگی 
گالیه مندند لذا با 
درنظر گرفتن این 

مساله باید به سمت 
تعیین دستمزدی 

واقعی برویم

ایسنا

گزارش

ISFAHAN
N E W S

گزارش

 
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نمی توانیم از زیر بار تعهدات ماده ۴۱ قانون 
کار خارج شویم، گفت: تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد به دلیل تعدیل 

سبد هزینه معیشت کارگران با نرخ های جدید است.
علیرضا حیدری  درباره تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی 
کار و عدم تعیین رقم سبد هزینه معیشــت کارگران اظهار کرد: احساس ما این 
است که به تدریج که به پایان سال نزدیک می شویم. این سبد هزینه با نرخ های 

جدید تعدیل می شــود و برای تثبیت آن، نگاه به اعداد 
واقع بینانه داریم به همین دلیل تصــور می کنیم حتی تا 
اواخر بهمن ماه هم باید در خصــوص تجمیع و یکپارچه 

سازی سبد هزینه معیشت کارگران صبر کنیم.
تاخیر در برگزاری جلســات کمیته مــزد به زیان 

کارگران نیست
وی در خصوص دلیل این امر توضیح داد: با توجه به واقعیات 
اقتصادی و به دلیل آنکه روند افزایشــی قیمتها را شــاهد 
هستیم برای هرگونه تصمیم گیری به شاخصهای واقعی نیاز 
داریم و به تدریج که جلو می رویم این شــاخص ها واقعی تر 
و منطقی تر می شــوند تا تصمیم گیری از عقالنیت بیشتری 

برخوردار شود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تاخیر در تشکیل جلسات 
کمیته دستمزد به ضرر کارگران نیست، گفت: سال قبل اصرار 
داشتیم رقم هزینه سبد معیشــت را زودتر در بیاید ولی اکنون به دلیل تعدیل 

قیمتهایی که ممکن است پیش رو داشته باشیم باید منتظر بمانیم.
از زیر بار تعهدات ماده ۴۱ قانون کار خارج نشویم!

حیدری درباره موضوعاتی نظیر سهم دستمزد در قیمت تمام شده که کارفرمایان 
در جلسات کمیته مزد مطرح می کنند، گفت: این که ما در جریان تعیین دستمزد 
تالش کنیم به اشــکال مختلف از زیربار تعهدات ماده ۴۱ بیرون بیاییم درست 

نیست. وقتی از کاهش سهم مزد در قیمت تمام شده صحبت می کنیم معنی اش 
این است که ما مزد را در قیمت تمام شده فریز کردیم. گروه کارفرمایی یک الگویی 
تهیه کرده و در آن کارگاهها و صنایع را برای خود در نظر گرفته اســت و بر این 
اساس آمار مستقلی از امارهای ملی ارائه می دهد که متفاوت با آن چیزی است 

که در مراکز رسمی مراجع آماری وجود دارد.
این کارشــناس حوزه کار تصریح کرد: طرح این مباحث به این دلیل اســت که 
افزایش دستمزد تحت تاثیر قرار گیرد. بخش کارفرمایی می گوید هرگونه افزایش 
در قیمت مزد باعث می شود روی سهمی که در قیمت تمام شده تاثیرگذار است، 
هزینه ها به شکل معناداری افزایش یابد در صورتی که سهم مزد در قیمت تمام 
شده پایین است و نشــان می دهد افزایش مزد تاثیر چندانی در قیمت تمام شده 

فروش نخواهد داشت.
تعیین حداقل دستمزد کارگران بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار

به گفته وی، شورای عالی کار موظف است همه ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار 
حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعالمی از سوی مراجع رسمی آماری 

همچون بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.
به گزارش ایسنا، اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته 
هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفره را سه میلیون و ۷۶۰ 
هزار تومان اعالم کردند. تاکنون سه جلسه کمیته دستمزد برگزار شده اما به دلیل 
اختالف نظر میان گروه کارگری و کارفرمایی و طرح مباحثی غیر از موضوع تعیین 

رقم سبد معیشت، بدون نتیجه پایان یافته است. 

یک کارشناس حوزه کار اعالم کرد

تعیین رقم سبد معیشت کارگران در بهمن ماه

بازار کار

جهت درج آگهی های 

استخدامی خود در روزنامه 

 اخبار اصفهان با شماره

3۲۲74500 

 تماس حاصل فرمایید .

استخدام مسئول فروش بامزایا در یک 
شرکت آسانسور وپله برقی/اصفهان

یک شرکت آسانسور و پله برقی معتبر 
جهت تکمیل تیم فروش خود در 

استان اصفهان از افراد واجد شرایط 
زیر دعوت به همکاری می نماید.

 مسئول فروش
جنسیت: آقا، خانم

با سابقه موفق 
مزایا: حقوق ثابت، پورسانت عالی و 

بیمه
متقاضیان واجد شرایط می توانند 
رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 
نمایند و یا جهت مصاحبه با شماره 
تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس
تلفن 03۱32669830
موبایل 09۱3۴۱292۱0

engmhoseinzadeh@gmail. ایمیل
com

فروشگاه پوشاک بزرگ جهت تکمیل 
کادر خود در استان اصفهان از تعدادی 

افراد واجد شرایط زیر دعوت به 
همکاری می نماید.

 فروشنده 
جنسیت:خانم ، آقا

 با انگیزه و پر انرژی برای فروشندگی
متقاضیان واجد شرایط می توانند با 
شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس
تلفن 03۱36225752

استخدام دکتری میکروبیولوژی و 
دکتری شیمی در اصفهان

یک شرکت تولیدی فعال در زمینه 
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 
مستقر در استان اصفهان از افراد 

 واجد شرایط ساکن اصفهان
 استخدام می کند.

دکتری میکروبیولوژی : جنسیت: 
آقا ، خانم

دکتری شیمی: 
جنسیت: آقا ، خانم

از متقاضیان واجد شرایط 
خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
اطالعات تماس

biorrs@outlook.com ایمیل

استخدام حسابدار خانم در یک 
شرکت مهندسی در اصفهان

یک شرکت مهندسی واقع در شهرک 
صنعتی بزرگ اصفهان جهت تکمیل 
کادر خود در استان اصفهان به افراد 

واجد شرایط ذیل نیازمند است
حسابدار

جنسیت: خانم
نوع همکاری: تمام وقت

مسلط به نرم افزار سپیدار سیستم و 
امور مالیاتی

ساعت کار 8:30 الی ۱۴:30
ترجیحا ساکن شاهین شهر یا شمال 

شهر اصفهان
متقاضیان واجد شرایط میتوانند 

رزومه خود را به شماره واتساپ زیر 
ارسال و یا با شماره تلفن زیر تماس 

حاصل نمایند.
اطالعات تماس

موبایل 092207۱2066
واتساپ 092207۱2066

آدرس محل کار: شهرک بزرگ شمال 
اصفهان

جزئیات ۲7 میلیون شاغل و بیکار ایرانی
گرچه در بیــن جمعیت ۲۷ میلیونی فعال ایــران، نرخ بیکاری 
نسبت به پائیز ســال گذشــته ۱.۲ درصد کاهش دارد ولی در 
مقایسه با تابستان امسال حدود ۰.۱ درصد رشد دارد، در عین 
حال که در این فاصله بیش از ۳۰۰ هزار نفر از تعداد شــاغالن 

کاسته شده است.
  تازه ترین گزارش مرکز آمار نشان داد که از حدود ۶۱.۷ میلیون 
نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، حدود ۲۷.۳ میلیون نفر فعال و 
۳۴.۴ میلیون نفر غیر فعال هستند. این در حالی است که بررسی 
وضعیت اشــتغال از فاصله پاییز سال گذشــته تا سال جاری و 
همچنین در مقایسه با تابستان امسال نشان می دهد که گرچه 
کاهش نرخ بیکاری در فاصله یکساله کاهش داشته، اما در فاصله 

یک فصل افزایش دارد.

در بین جمعیت فعال نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۱۰.۶ درصد 
رسیده است که این نرخ در مقایسه با پاییز سال گذشته )۱۱.۸ 
دصد( ۱.۲ درصد کاهش دارد ولی در قیاس با تابســتان امسال 
که ۱۰.۵ درصد گزارش شده بود حاکی از افزایش ۰.۱ درصدی 

جمعیت بیکار ایران است.
کاهش شاغالن نسبت به تابستان

طبق گزارش پاییز، از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فعال حدود ۲۴ 
میلیون و ۴۴۶ هزار و ۹۴ نفر شاغل هستند که این تعداد شاغل 
در مقایسه با پاییز سال گذشته ۴۷۲ هزار نفر افزایش دارد، اما 
نسبت به تابستان حدود ۳۰۴ هزار و ۷۹۰ نفر کاهش پیدا کرده 
اســت.در رابطه با جمعیت بیکار نیز در پاییز دو میلیون و ۸۹۲ 
هزار و ۷۲۶ نفر بیکار بوده اند که این تعداد در مقایســه با پاییز 
سال گذشته که بیش از ســه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار در 

کشور وجود داشت کاهش ۳۲۴ هزار نفری دارد در عین حال که 
نسبت به تابستان امسال حدود ۱۵۷۲ نفر کاهش یافته است.

زنان شاغل کم شدند
اما وضعیت اشتغال بین زنان و مردان نیز در تابستان امسال نشان 
می دهد که از جمعیت ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفری شاغل حدود 
۱۹ میلیون و ۹۷۸ هزار نفر مرد و چهار میلیون و ۴۶۷ هزار نفر 
زن بودند که جمعیت شاغل مردها ۴۷۶ هزار نفر افزایش یافته و 

از تعداد زنان شاغل ۴۵۰۰ نفر کم شده است.
در بین جمعیت حدود دو میلیــون و ۸۹۲ هزار نفری بیکار نیز 
۹۳۶ هزار نفر زنان بیکار هستند که تعداد آنها در مقایسه با پاییز 
پارسال حدود ۵۰۰ هزار نفر کاهش داشته و یک میلیون و ۹۵۶ 
هزار نفر مرد هســتند که ۲۷۳ هزار نفــر از جمعیت بیکار آنها 

کاسته شده است.



SudokuNO 396   Solution: NO 365

 A total of 21,767 tons of 
shrimps have been produced 
in Bushehr Province’s 
aquatic farms since the 
beginning of the current 
Iranian year (started March 
21), which shows a 5.36% 
decrease compared with the 
similar period of last year.
This year’s harvest season 
for farmed shrimps has come 
to an end.
Soghra Ashraf, the deputy 
head of Bushehr Fisheries 
Bureau, said the rise in 

shrimp farming input prices 
is one of the reasons for this 
decline in production, in 
addition to the fact that the 
infrastructure slated to help 
increase production were 
not completed during the 
production season, IRNA 
reported.
The official added that 90% 
of the shrimps produced in 
the province are exported 
to China, Russia and the 
littoral states of Persian Gulf, 
Financial Tribune reported.

Liquid Fuel 
Export Comes 
to the Rescue
Boosting output of 
petroleum products 
is a declared policy 
of the government 
and has generated $9 
billion from exporting 
liquid fuels, managing 
director of National 
Iranian Gas Company 
said.
This was possible 
thanks to “connecting 
(almost all) thermal 
power plants and 
industries (steel and 
cement plants) to 
the gas grid and the 
resultant decline in 
consumption of liquid 
fuels in assorted 
sectors,” ISNA quoted 
Hassan Montazer-
Torbati as saying.
Liquid fuels are 
mainly derived from 
fossil fuels and many 
have a primary role 
in the transportation 
sector and the 
economy. The fuels 
include gasoline, 
diesel, kerosene, LPG, 
propane, butane, 
jet fuel, methanol, 
ethanol and butanol, 
according to Financial 
Tribune.
While US sanctions 
on Iran’s oil industry, 
imposed last year, 
have reduced crude 
oil exports to a great 
extent, oil product 
sales remain strong 
generating between 
$300-$500 million 
a month, shipping 
data and Reuters 
calculations show.
Sanctions have barely 
affected Iran’s exports 
of oil products, 
primarily fuel oil used 
for power generation 
and shipping as well as 
LPG used as cooking 
gas and petrochemical 
feed.
Experts consider 
increasing crude oil 
refining capacity as 
a viable option to 
evade the US penalties 
in the short term. 
They believe that 
under the present 
conditions exporting 
oil derivatives is less 
challenging than 
crude oil because it 
cannot be tracked.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Monday,January  6, 2020, No.  410

ISFAHAN
N E W S 04

Bushehr Shrimp Production 
Exceeds 21K Tons

This was stated by Mehrad 
Ebad, a member of Tehran 
Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and 
Agriculture, in a write-up 
for the chamber’s website, 
www.tccim.ir. According to 

Financial Tribune, excerpts of his 
comments follow:
Private sector players have written 
amply about next year’s budget 
bill. The government failed to 
take the private sector’s counsel 
before submitting the bill to the 
parliament on Dec. 9 and it is not 
clear whether any of the criticisms 
made by the private sector would be 
addressed during the course of the 
budget review. 
However, two budgetary issues will 
have a huge impact on the private 
sector’s activities next year, namely 
taxes and subsidized currency.
Tax on Legal Entities 
Government tax revenues from 
legal entities during the eight-
month period to Nov. 21 were 
about 50% of the total income 
projected for the current year in the 
budget law. That is indicative of the 
government’s failure in generating 
tax revenues. 
Despite that, a 20% growth in 
tax income from legal entities 
has been envisioned in the new 
budget bill. Such an increase won’t 
materialize since the recession 
engulfing markets will either result 
in companies’ negative growth or 
their stagnation.
The government’s foreign trade 
policies will lead to a sharp decline 

in imports and exports, a major 
increase in foreign currencies’ 
value and instability of markets, 
inevitably leading to losses for 
private-run businesses. 
Special directives, which restrict 
imports, would definitely fail to 
spur growth in trade companies 
next year. The poor conditions of 
manufacturing sector will most 
likely worsen next year. So, how 
does the government expects to 
receive 20% more in tax revenues? 
The government needs to direct its 
attention from collecting taxes from 
registered private-run businesses 
to companies that evade taxes. 
Wealth & Import Tax
A 68% rise in wealth tax has been 
projected in next year’s budget 
bill, whereas a 15% year-on-year 
increase was included in the budget 
law for the current fiscal year 
(2019-20). 
Does the government have a special 
plan to generate 68,765 billion rials 
(more than half a billion dollars) in 
wealth tax? 
The government’s income from 

import taxes over the eight 
months to Nov. 21 was 25% of the 
projected figure for the whole year. 
The decline in the import of raw 
materials has dealt a heavy blow 
to the country’s manufacturing 
sector, increasing the end prices 
of products. The government 
should improve cooperation with 
importers of raw materials needed 
by the manufacturing sector. 
Import restrictions on luxury goods 
might help domestic production, 
but it will eliminate competition 
from the market. In most countries, 
the rise in import duties, and 
not putting a ban on imports, is 
the favored alternative to help 
domestic production.
Subsidized Currency
Speaking of the plague of 
subsidized foreign currency is 
simply stating the obvious; even 
some senior government officials 
have talked of the corruption 
such a subsidy has created for the 
economy, yet the same officials put 
forward the idea of continuing this 
policy. 

State Financial Support for 
Smartphone Production 
Iran's Non-Oil Foreign 
Trade Surpasses $63 
Billion
The Central Bank of Iran and Post Bank of Iran, 
affiliated to ICT Ministry, will invest 2 trillion 
rials ($14.8 million) in the domestic production 
of smartphones to curb dependence on foreign 
suppliers.
On Tuesday, ICT Ministry, CBI and PBI, along 
with the domestic mobile operators Mobile 
Telecommunications Company of Iran and MTN-
Irancell, signed a multilateral agreement to 
streamline the production of smartphones in Iran, 
the ministry's website reported. 
The two banks are to invest 1trillion rials ($7.4 
million) each in the project, according to Financial 
Tribune.
Speaking at the signing ceremony, Information 
and Communications Technologies Minister 
Mohammad Javad Azari Jahromi said preliminary 
studies show the initiative will yield over two 
million smartphones in two years. 
Jahromi said assuming an average price of 25 
million rials ($186) for each handset, the domestic 
market value of the industry will exceed 50 trillion 
rials ($373 million) in two years.
"In a move to bolster the operation of the project, 
another agreement is being devised with the 
Ministry of Industries to lower the import tariffs 
of smartphone parts. This will cut the final price 
of the phones. Currently, the tariff stands on 15%," 
he said. 
Jahromi said work is underway to designate the 
required space for the project at the Tehran-
based Research Institute for Information and 
Communications Technologies, Sajjad Park—ICT 
Ministry's specialized tech park and Payam Special 
Economic Zone adjacent to Payam International 
Airport in Karaj, Alborz Province.
"So far, four domestic knowledge-based companies 
have expressed willingness to participate in the 
smartphone production plan. One of them has 
produced a prototype and when the ecosystem is 
in place, three more firms will join the venture and 
officially begin work," he said.
The move is in line with the government's policies 
of indigenizing ICT infrastructures, curbing 
the country's dependence on imports and 
discouraging capital flight.
Focus on Domestic Potentials
Speaking on the sidelines of the signing ceremony, 
Mehdi Sadeqi, a deputy industries minister, said so 
far two events have been held for the localization 
of ICT infrastructures, which have led to fruitful 
agreements.
"The forged deals are estimated to curb the outflow 
of €118 million for imports per year," he said.
“This makes ICT the country's second frontrunner 
in terms of localization, after the domestic auto 
manufacturing sector that has managed to save up 
to €280 million annually.” 
The localization deals are expected to boost 
competition between local producers both 
qualitatively and quantitatively.
In early December 2019, Industries Minister 
Reza Rahmani said Iran's ICT sector will become 
less dependent on imports and more self-reliant 
by 2021, thanks to the expansion of domestic 
production units.
“Within two years, infrastructures of information 
and communication technologies will mostly be 
localized, curbing an annual capital flight of over 
$10 billion,” Rahmani told IRIB News.

The government needs to shift its focus from collecting 
tax from registered private-run businesses to tax evading 
companies.

Iran: Private Sector Woes About Next Year’s 
Budget Bill
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Special directives, 
which restrict 
imports, would 
definitely fail to 
spur growth in 
trade companies 
next year. The 
poor conditions 
of manufacturing 
sector will most 
likely worsen next 
year. So, how does 
the government 
expects to receive 
%20 more in tax 
revenues? 
The government 
needs to direct 
its attention from 
collecting taxes 
from registered 
private-run 
businesses to 
companies that 
evade taxes. 
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Groups of Exporters 
Want Exemption From 
Currency Repatriation 
Rules
The Majlis Joint Commission has approved 
a proposal calling for exempting exporters 
of technical and engineering services 
and agricultural goods from currency 
repatriation rules.
This was announced by Jamshid Nafar, head of 
the Export Development Department of Iran 

Chamber of Commerce, Industries, Mining 
and Agriculture.
Speaking to IRNA, he expressed the hope that 
the exemptions would be incorporated in the 
2020-21 draft budget. To become law, the 
exemptions must be approved in the chamber, 
according to Financial Tribune.
However, the next budget bill does not include 
such a provision. It only requires the Central 
Bank of Iran to set a deadline for exporters of 
technical services to repatriate their foreign 
income, two months after the budget bill is 
passed. 

Based on rules announced by the CBI in mid-
May, companies are now required to sell 
at least half of their export earnings in the 
secondary market, known locally as Nima, at 
exchange rates below the (higher) rates in the 
open market. Petrochemical exporters need 
to bring back at least 60% of their overseas 
earnings and sell it via Nima. 
As per law, at least 20% of the total proceeds 
sold in the secondary market must be in cash. 
The balance can be used to import goods, 
machinery and equipment either by the 
exporting firm or any other third party. 



Targeting cultural sites a 
‘WAR CRIME’, Zarif reacts 
to Trump’s threats
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, in 
reaction to US President Donald Trump’s threats of 
targeting 52 Iranian cultural sites, said such a move would 
be filed as a war crime and another breach of international 
law.
“Having committed grave breaches of int'l law in Friday's 
cowardly assassinations, @realdonaldtrump threatens 
to commit again new breaches of JUS COGENS,” Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif wrote in a tweet 
on Sunday.
His tweet was in reaction to Donald Trump’s Saturday 
tweets in which the US president threatened to target 52 
Iranian cultural sites in case Iran carried out its promised 
revenge over the US assassination of Lt. Gen. Qasem 
Soleimani.
“Targeting cultural sites is a WAR CRIME; Whether kicking 
or screaming, end of US malign presence in West Asia has 
begun,” Zarif added.
In another tweet, the Iranian diplomat wrote “Those 
masquerading as diplomats and those who shamelessly 
sat to identify Iranian cultural & civilian targets should not 
even bother to open a law dictionary. Jus cogens refers to 
peremptory norms of international law, i.e. international 
red lines. That is, a big(ly) "no no".”

Iran Army to Trump: You 
won't dare take action against 
Iran
The Commander of Iran’s Army Major General Seyyed 
Abdolrahim Mousavi in response to Donald Trump's threat 
of targeting Iranian sites said that the United States will not 
dare to take any actions against the country.
Turning to the unprecedented and unparalleled measures 
taken by Lt. Gen. Qasem Soleimani in the ‘Axis of Resistance’ 
and said, “martyr Gen. Soleimani took giant steps in the 
fight against terrorism in all regional countries especially 
Lebanon, Syria, Iraq.”
In response to the recent threats of US President Trump 
who said that the US will target 52 sites in Iran that are 
culturally important to the country in case Iran carried 
out its promised revenge over the US assassination of Lt. 
Gen. Qasem Soleimani, the Army commander said, “they 
make such remarks to save face before the international 
opinion for their unjustified and malicious act. Their 
move in assassination of Lt. Gen. Qasem Soleimani was 
unacceptable all over of the world and for this reason, they 
raise such baseless statements in order to overshadow their 
inhumane move."
However, in a possible conflict in the future, I find it unlikely 
that the US would have what it takes to carry out its threat; 
then, it would be seen where those 52 sites belonged to," the 
commander added.
IRGC Quds Force Commander Lt. Gen. Qasem Soleimani and 
Iraq’s Popular Mobilization Unit (PMU) Chief Abu Mahdi 
a-l Muhandis were assassinated in Baghdad International 
Airport in Iraq on Fri. at the direct order of the US President 
Donald Trump.

Trump threatens to target Iran’s 
culturally-important sites

In a thread 
of tweets on 
Sunday, Trump 
wrote that the 
United States 
has singled out 
52 sites in Iran 

as potential targets in 
case Iran carries out its 
promised revenge.
“Let this serve as a 
WARNING that if Iran 
strikes any Americans, 
or American assets, 
we have.....targeted 
52 Iranian sites 
(representing the 52 
American hostages taken 
by Iran many years ago), 
some at a very high level 
& important to Iran & 
the Iranian culture, and 
those targets, and Iran 
itself, WILL BE HIT VERY 
FAST AND VERY HARD. 
The USA wants no more 
threats!” reads one of his 
tweets.
It’s not clear what Trump 
has meant by ‘culture’ but 

destroying any historic 
sites is tantamount to a 
war crime.
The tweet has received 
criticism, especially from 
Americans who have 
condemned Trump’s 
warmongering policies, 
noting that their children 
should not die in war with 
Iran.
“The President of the 
United States should 
never threaten on 
Twitter or anywhere 
else to target another 
country’s non-millitary 

cultural sites. That is 
an act of evil terrorism 
with no strategic value 
whatsoever other than 
destroying people’s 
heritage and history,” 
wrote a netizen.
“I do not think anyone 
should go to Iran to 
fight for Trump. Trump 
is not our Country. He is 
mentally ill and belongs in 
the psychiatric ward right 
now. Those protestors 
at the embassy were all 
trained soldiers. No Guns 
or tools. Just Rocks. No 

fire extinguishers,” wrote 
another user.
The threats come as Iran 
has vowed to take harsh 
revenge "in due place 
and right time" on the 
United States over the 
assassination of IRGC 
Quds Force commander 
Lt. General Soleimani on 
Friday in Baghdad.
Experts believe that 
Iran’s decisive response is 
definite and that the US is 
extremely worried about 
its assets and personnel 
deployed in the region.

US President Donald Trump has 
threatened to target dozens of sites in 
Iran that are culturally important to 
the country.
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US well advised to flee Middle 
East: Larijani
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani advised American 
officials to withdraw their forces from the Middle East and 
‘flee’ the region, following the US’ assassination of IRGC’s 
Quds Force commander, Lt. Gen. Qasem Soleimani in the 
Iraqi capital, Baghdad.
Speaking at the Parliament session on Sunday, Speaker Ali 
Larijani described the US’ assassination of IRGC’s Quds 
Force commander, Lt. Gen. Qasem Soleimani as a “barbaric” 
move by US President Trump and a “terrorist, military 
operation.”

“You have endangered the security of the region by doing 
this and must be held accountable,” Larijani addressed the 
US.
“Your stupidity has endangered the lives of the Americans 
present in this very vast region,” he added.
The United States terrorist forces assassinated Lt. General 
Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis, the second-in-
command of Iraq’s pro-government Popular Mobilization 
Units (PMU) — better known as Hashd al-Sha’abi — in an 
airstrike at Baghdad’s international airport early on Friday. 
The Pentagon said in a statement that US President Donald 
Trump had ordered the attack.
“The American officials said in a panic that the 

assassination was a preemptive 
move,” Larijani said. “They said 
Gen. Soleimani was planning 
to carry out moves against 
US forces in Syria, Lebanon, 
and Iraq. This is an utterly 
baseless claim.”
“The American people and the 
House of Representatives should 
know that the US president’s claim is 
a lie to drag on a war and terrorist crime. 
He intends to deceive. If they had evidence, why didn't they 
make it public?”

“The President 
of the United 
States should 
never threaten 
on Twitter or 
anywhere else to 
target another 
country’s non-
millitary cultural 
sites. That is 
an act of evil 
terrorism with 
no strategic value 
whatsoever other 
than destroying 
people’s heritage 
and history,”
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Inaction on US Crime to 
Embolden Aggressors: Iran’s 
President
 Iranian President Hassan Rouhani warned that silence on the 
American assassination of Iranian General Qassem Soleimani 
would embolden the aggressors and pose bigger threats to the 
region.In a telephone conversation with his Turkish counterpart 
Recep Tayyip Erdogan on Saturday, Rouhani said, “If we do not 
take unanimous stance against America’s mistakes, a great 
danger will threaten our region.”Appreciating the Turkish 
president’s sympathy to the Iranian government and nation after 
the US assassination of General Soleimani, Rouhani said, “Iran and 
Turkey have always negotiated on complicated issues.”“We must 
respond to foolish acts, and there is no doubt that silence towards 
aggressors will make them bolder,” the Iranian president’s official 
website quoted him as saying.
“Martyr Soleimani had an undeniable role in the fight against 

terrorists in the region and you know well that he has carried out 
his great regional and Islamic duty,” the Iranian president told his 
Turkish counterpart.
Iranians are very angry about this US act, Rouhani noted, adding, 
“What the US did was a great foolish mistake and it violated Iraq’s 
national sovereignty and carried out terrorist acts in the Iraqi soil 
that were against the country’s independence.”
“The United States also carried out a state-sponsored organized 
assassination against another government and martyred our 
beloved and great military commander. If we do not take a 
united stance against such acts by America, we will be in great 
danger,” Rouhani said.“We expect all our friends and neighbors 
to condemn this crime explicitly,” he emphasized.
The president also touched on the developments in Syria, saying, 
“Efforts will continue in the framework of heads of state of Iran, 
Turkey and Russia to help resolve the Syrian issue.”
The president then highlighted Iran's interest in developing 
bilateral relations with Turkey and said, “I hope we meet 
in Tehran soon.”For his part, the Turkish president offered 

condolences 
over the martyrdom of General 

Soleimani, saying he was deeply sorry for the loss of the top 
general and that he understood the Iranian people’s resentment 
at the US.Pointing to the magnificent funeral of General Soleimani 
in Iraq, Erdogan added, “All these images clearly showed the Iraqi 
people's affection for General Soleimani.”
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‘There Will 
Be Dead 
Americans’, 
Ex-CIA 
Official Says
 Former acting and 
deputy CIA director 
Michael Morell said 
the US assassination 
of IRGC Quds Force 
Commander Major 
General Qassem 
Soleimani will lead 
to "dead civilian 
Americans."
“...there will be dead 
Americans, dead 
civilian Americans, 
as a result of this. 
Possibly over the 
next few days in any 
place where Iran has 
its proxies, Iraq is 
the most likely place, 
but also Lebanon, 
Bahrain, other 
places in the Middle 
East,” Morell said, 
according to CBS 
News.
“At a time and place 
of their choosing, 
they’re going to 
conduct a strike 
that kills a senior 
American official,” 
Morell said. “And that 
could be anywhere in 
the world.”
Such an attack could 
occur on American 
soil soon, he said.
“So, yes it's good that 
(Soleimani's) gone, 
but it's come at an 
extraordinarily high 
price,” Morell said. 
“And that's why the 
Bush administration 
and the Obama 
administration chose 
not to do something 
like this.”
General Soleimani, 
the deputy head 
of Iraq’s Hashd al-
Sha’abi, and a number 
of their entourage 
were killed in a 
strike by American 
drones near Baghdad 
International Airport 
in the early hours of 
Friday.
The White House 
and the Pentagon 
confirmed the 
assassination of 
General Soleimani 
in Iraq, saying the 
attack was carried 
out at the direction of 
US President Donald 
Trump.
In a message on 
Friday morning, 
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei 
warned that harsh 
revenge awaits the 
criminals behind 
the martyrdom of 
General Soleimani.

Iran
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 Iran urges world 
to stand against 
institutionalization of 
US terrorism
 Iranian Defense Minister Brigadier 
General Amir Hatami said all the 
countries of the world should adopt 
an appropriate stance against the US’ 
terroristic measures if they want to 
prevent the repetition of such heinous 
acts.
“The whole world has a responsibility to 
[standing against] the US’ terrorism and 
the assassination of Lieutenant General 
Qasem Soleimani, and should act 
properly to prevent such measures from 
becoming institutionalized,” Brigadier 
General Hatami said on Sunday.
“Today, we have witnessed a very stupid 

measure by the US as they ordered the 
assassination of a top commander,” he 
said, adding that “such a move during 
an official visit [by General Soleimani] 
to another country basically does not 
have any place in the international 
regulations and is completely 
unprecedented in the history.”
Brigadier General Hatami stressed that 
“everybody should know that if they 
do not take necessary measures, he 
[Trump] will repeat such arrogant and 
criminal acts.”
Major General Qassem Soleimani, 
the commander of the Quds Force of 
Iran’s Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC), and Abu Mahdi al-Muhandis, 
the second-in-command of Iraq's 
Popular Mobilization Units (PMU), were 
assassinated in US airstrikes in the Iraqi 
capital Baghdad on Friday.

Iran's Supreme National Security 
Council said in a statement that a harsh 
vengeance "in due time and right place" 
awaits criminals behind Soleimani's 
assassination.
Trump has drawn widespread 
condemnation across the United States 
as groups of protesters took to the 
streets in Washington and other US 
cities on Saturday to criticize him for 
ordering the airstrike in Iraq and to send 
about 3,000 more troops to the Middle 
East.



 Soleimani assassination marks end of US 
presence in region: IRGC Commander
 Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) Commander Major General Hossein 
Salami on Saturday described Lieutenant General Qasem Soleimani as architect 
of US strategic defeats over the past decades, saying that his assassination marks 
the end of the US presence in the region.Vowing severe revenge for Soleimani 
assassination, he said that the IRGC will certainly take a painful and regrettable 
revenge from America, but its timing and scale are not known.Soleimani put the 
Zionist regime on the verge of death, as the Palestinians can hit every point in the occupied 
lands with high precision, he said.The martyred commander turned Lebanese Hezbollah into a big regional 
power and it enjoys such a capability to play a role in regional developments, Salami said.

 A US Senator described 
Donald Trump as an 
“unstable president” 
who is assassinating 
foreign leaders with the 
help of his “sycophantic” 
amateur advisers.
"An unstable President 
in way over his head, 
panicking, with all his 
experienced advisers 
having quit, and 
only the sycophantic 
amateurs remaining. 
Assassinating foreign 
leaders, announcing 
plans to bomb civilians. 
A nightmare," Sen. Chris 
Murphy, the Connecticut 
Democrat and member 
of the Senate Foreign 
Relations Committee, 
wrote in a tweet on 
Saturday. 
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“We’re living in a very warped 
picture of typical status quo 
America where everything has 
either been turned around or 
exposed. The president, once 
respected world-wide, is a joke 
to all other world leaders and a 
majority of the world’s population. 
He is seen as completely out of 
his league but still dangerous 
enough to both go his own way, 
not his country’s way, and still be 
controlled by forces stronger than 
him. Why else would he buddy up 
with Kim Jong-il one moment yet do 
the State and Defense Departments 
bidding by bombing Iranian allies 
within Iraq?", Myles Hoenig, who 
ran for the US Congress in 2016 as a 
Green Party candidate, told Tasnim.
Following is the full text of the 
interview.
Tasnim: Recently, US President 
Donald Trump said he “did not 
really care” about a trial in the US 
Senate following his impeachment 
by the House of Representatives, 
but he would be happy to have a 
trial. What are your thoughts on the 
comments?
Hoenig: It really doesn’t matter at 
this point whether or not Trump 
wants a trial or even if Pelosi is 
interested in passing it over to the 
Senate for a trial. These last 3+ 
years has been a political 3-ring 
circus where the MC has been from 
the old school where there’s a 
sucker born every minute.
We’re living in a very warped 

picture of typical status quo 
America where everything has 
either been turned around or 
exposed. The president, once 
respected world-wide, is a joke 
to all other world leaders and a 
majority of the world’s population. 
He is seen as completely out of 
his league but still dangerous 
enough to both go his own way, 
not his country’s way, and still be 
controlled by forces stronger than 
him. Why else would he buddy up 
with Kim Jong-il one moment yet do 
the State and Defense Departments 
bidding by bombing Iranian allies 
within Iraq?
What has been exposed, thanks 
much to Donald Trump, is the 
incessant racism and class 
divisions, as well as class 
exploitation, that has long endured 
in the US. Many of the very people 
with the pitchforks out are those 
who are most hurt by the Trumps of 
the world, destroying their hopes 
of a decent middle-class lifestyle 
yet giving them the raw meat to 
make them forget, or even forgive, 
the crimes being committed 
against them. With Obama and all 
presidents before him, American 
exceptionalism was the diet, but 
Trump’s raw meat is outright 
hostility towards minority groups 
and the Democratic Party, ironic 
being that the two main parties are 
essentially actors on behalf of Wall 
Street. They just exploit the middle 
and working classes in different 
ways.
What does matter in Trump’s 
impeachment, trial or not, is how 
history will view it, as there is 
no objective analysis at work at 
present. Nixon was resurrected 
by the press for his foreign policy 
advancements and even compared 
to many of the Democrats who are 
running today who are to Nixon’s 

Right. Everyone loved Reagan, 
especially Democratic party 
operatives who cried crocodile 
tears for the cameras and future 
funders when he died. But how 
historians and others will view 
Trump in decades to come is an 
open book.
Tasnim: Trump and his 
Republican allies have attacked 
the impeachment effort as 
“illegitimate”. In their articles of 
impeachment, Democrats say 
that Trump abused his power as 
president by pressuring Ukraine’s 
President Volodymyr Zelenskiy 
to help him win re-election. 
Democrats also charge Trump with 
obstructing the Congress. What do 
you think?
Hoenig: This is likely the first time 
in recent memory in which the 
charge of illegitimacy is thrown 
out when there happens to be a 
political issue or strategy at play. 
There is nothing illegitimate about 
impeachment, as it is the attempted 
removal of a president through 
political, not legal, means. But if 
the president can scream it long 
and loud enough, it certainly beefs 
up his base’s animus for all who 
oppose their chosen one.
What Trump did regarding 
Zelensky goes beyond the normal 
blackmail, extortion and threats 
that all presidents apply to other 
presidents weaker than them. 
This time Trump delved right into 
electoral politics, something almost 
like a third rail. Simply receiving 
campaign contributions is strictly 
forbidden and asking a president 
of another country to give him an 
edge in an election seems far worse. 
That’s also not to say it doesn’t 
happen as the visit by Netanyahu of 
Israel during an election period to 
oppose the Iran nuclear deal was an 
outright abuse of power on behalf 

of the Republicans who invited him 
to speak on the matter.
Trump’s obstruction of 
Congress is also quite obvious 
but could have been mitigated 
if the democratically controlled 
Congress waited it out. But again, 
impeachment is a political process 
and waiting it out was not a political 
option for them.
Tasnim: Trump’s re-election 
campaign manager claimed the 
$46m raised in the last quarter was 
boosted by a surge of donations 
in the wake of the impeachment. 
Tulsi Gabbard also said recently 
that impeachment proceedings 
against Donald Trump will increase 
the chances of a comprehensive 
Republican victory in the 2020 
election. Do you believe so?
Hoenig: Impeachment can be a 
two-edged sword. People look 
at how Clinton not only survived 
but his party prospered as a result 
of his impeachment. However, 
Nixon’s near-impeachment worked 
against his party, as Jimmy Carter 
succeeded Nixon’s replacement 
and people talked of how long it 

would take for the Republicans to 
recover. In actuality, it was only 4 
years.
It shouldn’t be a surprise that 
the Trump campaign raised so 
much money as a result of the 
impeachment. Impeachment is a 
winning issue- for both sides when 
it comes to fundraising. It can be 
either ‘they are against us’ or ‘look 
how we followed through on our 
Constitutional obligations in spite 
of the potential political risk’.
No one can say how it will play out 
as this is such a rare occurrence. 
Just like billions of dollars are spent 
on presidential elections but one 
side will lose. So much for billions 
of dollars at play. The more likely 
scenario of a near-guarantee of 
a Trump victory is dependent 
upon whom the Democrats 
select to go up against him. The 
two extreme scenarios is Biden, 
almost a guarantee loss or Sanders, 
a more likely victory, with all other 
candidates not having the muscle 
to withstand the more effective 
onslaught of Republican campaign 
strategies.

Trump Going His Own Way, Not His Country’s Way: US Analyst

An American political analyst described US President 
Donald Trump a “joke” to all other world leaders and a 
majority of the world’s population, saying he is seen to 
go his own way, not his country’s way.

He is seen as 
c o m p l e t e l y 
out of his 
league but still 
d a n g e r o u s 
enough to both 
go his own 
way, not his 
country’s way, 
and still be 
controlled by 
forces stronger 
than him. 



وزیرارتباطات:مقابلسانسورآمریکادراینستاگراممیایستیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: اقدام آمریکا در سانسور صدای ملت ایران و جهان تنها یک بی آبرویی برای 

آن کشور بوده است که قطعا مقابل این حرکت خواهیم ایستاد.
محمدجواد آذری جهرمی با بیان این که بی آبرویی دولت آمریکا و هم پیمانانش در سراسر دنیا که البته عده زیادی 
نیستند، ثابت شده است، اظهار کرد: این بی آبرویی در به شهادت رساندن و ترور بزرگترین نماد مقابله با تروریسم 

در دنیا مشهود است؛ اینها بی آبرو هستند و از بی آبرو نیز انتظار رفتار معقول نیست.
وی با بیان این  یک اقدام بزرگ است و واکنش دولت آمریکا و شبکه های اجتماعی که تحت حاکمیت آن ها هستند، 

یک حرکت منفعالنه است، تصریح کرد: آن ها تالش می کنند تا با انجام این رفتار ما را در موضع ضعف نشان دهند و این 
در حالی است که اکنون ایران و انقالب اسالمی به برکت خون شهید سلیمانی در شبکه های اجتماعی دنیا، یک بی آبرویی بزرگ 

را برایشان رقم زده است.
وی با بیان این که این جوشش از سمت مردم ایران، منطقه و جهان وجود دارد تا در شبکه های اجتماعی یکصدا، راه شهید سلیمانی را فریاد زنند 
و اقدام آمریکا را محکوم کنند، تصریح کرد: این یک فرصت بی نظیر است، چرا که فضایی را ایجاد کرده تا استانداردهای دوگانه آن ها را برای همه 

روشن کند؛ به همین دلیل از این فرصت استفاده شده و خواهد شد.

وزیرصمت:برایحلمشکالتبایدشبانهروزکارکنیم
وزیر صمت با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری ۹ ماهه امسال گفت: امروز بخشی از جنگ اقتصادی روانی 
است و ما برای حل مشکالت پیش روی برخی واحدها که دارای درجه اهمیت بیشتری هستند باید شبانه 

روز کار کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونین وزارتخانه افزود: در ۹ ماه امسال صادرات کشور با حدود 

۱۰۳ میلیون تن کاال، بیش از ۱۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
رضا رحمانی با گرامیداشت یاد و نام شهید سرافراز اسالم سپهبد قاسم سلیمانی گفت: شهادت ایشان ناباورانه بوده 

و هنوز نمی توانیم این اتفاق سخت را باور کنیم و البته شهادت پاداش مجاهدت های ماندگار ایشان بود و این شهید 
بزرگوار افتخار کشور و اسالم در طول تاریخ خواهند بود.

وزیر صمت گفت: مهمترین کار بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری توجه به وفور کاال و تامین مناسب کاال در سطح 
عرضه بوده است و با تدابیر اتخاذ شده خوشبختانه جلوی بسیاری از شوک های اقتصادی در مقاطع مختلف گرفته شده با این حال ضرورت دارد 
در تصمیم گیری ها به موقع اقدام و برنامه ریزی ها کامال دقیق باشند تا مانع هر گونه مشکلی در سطح بازار شویم. رحمانی افزود: در راستای حفظ 

تعادل بازار و در تامین بهنگام کاال در سطح بازار، باید منافع مردم و بخش تولید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

خبرآنالین
گــزارش
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قیمت طال نیز همزمان 
با اعالم این خبر به 

باالترین طرح خود در 
چهار ماه اخیر افزایش 

یافت
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شرط توقف تولید 
خودروهای ناقص از 

بهمن ماه
دبیــر انجمــن صنایــع همگــن 
قطعه ســازی گفــت: امیدواریم تا 
پایان دی ماه وجوه قول داده شــده 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( تامین و تزریق شود؛ در این 
صورت قطعه ســازان قابلیت تامین 
قطعات مورد نظر را داشته و از ابتدای 
بهمن ماه دیگر هیچ خودروی ناقصی 
تولید نخواهد شد. آرش محبی نژاد در 
رابطه با میزان آمادگی قطعه سازان 
در رابطه با وعده وزارت صمت مبنی 
بر اینکه از پایان دی ماه دیگر شاهد 
تولیــد خودروهای ناقص توســط 
خودروســازان نخواهیم بود ، اظهار 
کرد: همکاری و اتحاد بسیار خوبی 
بین قطعه ساز و خودروساز به دلیل 
امید ایجاد شده در قطعه سازی ظرف 
سه ما گذشته، شکل گرفته که باعث 
شد خودروهای کف کارخانه ها جمع 
شــده و تعداد آن ها تقریبا به صفر 
برســد. دبیر انجمن صنایع همگن 
قطعه ســازی ادامه داد: بــه زودی 
تعداد باقی محدود نیز تجاری سازی 
و تحویل مــردم خواهد شــد، اما 
ادامه مسیر بستگی به این دارد که 
باز هم امیدها محقق شود. تاکنون 
قطعه ســاز با وعده کار کرده است و 
با وعده هایی همچون اینکه صنعت 
خودرو از این زیان خارج خواهد شد، 
پول و تسهیالت خواهد رسید و... این 
صنعت را نگه داشته اند. ضمن اینکه 
حدود دو ماه اســت که همه منتظر 
به ثمر نشستن مصوبه شورای پول 
و اعتبار )وعده تســهیالت ۱۰ هزار 
میلیاردی حد اعتباری دو خودروساز( 
هستند. همه تقریبا نوعی عزم جزمی 
داشتند برای آنکه به صنعت جهشی 

بدهند.
وی افزود: در نتیجه این ها، تولید در 
شــرکت ایران خودرو از  روزانه ۴۰۰ 
دستگاه به ۲۴۰۰ دســتگاه در روز 
هم رسید و رکورد ۱۵ ماهه خود را 

شکست.

ایسنا
خـــبـــر
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بازار نفت و طــال حاال با 
افزایش قیمت روبرو شده 
اند و بــورس های معتبر 
نیز ریزشی اشکار را توجه 

کرده اند . 
 حاال معادالت مهمترین 
بازار جهــان یعنی نفت 
به هم ریخته است و معتبرترین مراکز 
پژوهشی و کارشناسی در صدد تجدید 
مطالعات خود درخصوص وضعیت قیمت 
نفت در سال میالدی تازه هستند.درست 
در اولین ساعات انتشــار خبر شهادت 
سردار سلیمانی ، قیمت نفت در بازارهای 
جهانی با افزایشی سه دالری مواجه شد 
و سئوال مهم برای دســت اندرکاران و 
سیاستگذاران این است؛آیا قیمت نفت 

همچنان در حال افزایش است؟

 در همیــن رابطه ســید محمد علی 
خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک 
و معاون ســابق وزیر نفــت، در رابطه با 
تاثیر شهادت ســردار  قاسم سلیمانی 
بر بازارهای جهانی نفــت تصریح کرد: 
خاورمیانه و خلیج فارس به عنوان یکی از 
منابع مهم تامین انرژی در جهان شناخته 
می شــود و به همین دلیــل تحوالت و 
تنش های ایــن منطقه بــر کل جهان 
اثرگذار خواهد بود. از این رو  هر اتفاقی 
در این منطقه می افتد توجه کشورهای 

مختلف را در پی دارد.
او ادامه داد: حملــه جنایتکارانه ایاالت 
متحــده که منجــر به شــهادت حاج 
قاسم ســلیمانی و همراهانش شد نیز 
به تنش های بیشتر می انجامد و همین 
امر سبب شد تا بازار نفت و انرژی جهان 
زودتر از هر بخــش دیگری پالس روانی 
این اتفاق را دریافت کند و موجب افزایش 
قیمت در روز گذشته در بازارهای جهانی 

شد.
این کارشناس بازار جهانی نفت با اشاره به 
وضعیت فعلی خاورمیانه گفت: در حال 
حاضر تاثیر روانی این اقدام ایاالت متحده 
بر بازارهای جهانی اثر گذاشته اما چنانچه 
این اثر روانی با یــک واقعیت ملموس و 
فیزیکی همزمان شود آن گاه قیمت انرژی 
افزایشی چشمگیر و شدید خواهد داشت 
که قبل از همه مصرف کنندگان غربی را 

دچار مشکل کرد.

خطیبی در رابطه با عوامل محسوس و 
فیزیکی اثرگذار بر بــازار جهانی انرژی 
خاطرنشان کرد: عوامل ملموس یعنی 
پاسخی که جمهوری اسالمی به اقدام 
امریکا می دهد. طبیعی است که چشم 
جهان خیره به این نقطه مانده اســت و 
همین فشار سیاسی و روانی سبب می 
شــود روند قیمت ها در بازار افزایشی 
باشد، این اتفاق سبب می شود مصرف 
کنندگان انرژی به ویژه در کشورهایی 
که منابع نفت و گازی ندارند مجبور به 
پرداخت هزینه های بیشــتری شوند و 
حتی به گسترش نارضایتی در کشورهای 

غربی هم منجر می شود.
سفیر اسبق ایران در اوپک در پاسخ به 
سوالی مبنی بر احتمال پاسخگویی ایران 
گفت: البته چند و چون پاسخگویی ایران 
در حوزه اقتصاد و نفت نخواهد بود و به 
همین دلیل من اطالعــات کافی از این 
مســاله ندارم. با این حال هر کنشی با 
واکنشی همراه می شود و طبیعی است 
ایران این حق را برای خود دارد که پاسخ 
دهد. حال یا این پاسخ مستقیما به امریکا 
خواهد بود و شاید هم نسبت به متحدان 
این کشور باشد. با این حال پاسخ ایران 
اگر درگیری در منطقه را به همراه داشته 
باشد بازار جهانی به هم خواهد ریخت. 
غربی ها هــم اگر تمایــل دارند مصرف 
کنندگان هزینه بیشــتری برای انرژی 
نپردازند باید دست از زورگویی بردارند 

و امریکا را هم از بی پروایی و جســارت 
بر حذر دارند.

معاون اسبق وزیر نفت در رابطه با میزان 
فروش نفت ایران پس از شهادت قاسم 
ســلیمانی گفت: در بخش فروش نفت 
مشکل اصلی ما تحریم و تهدید است چرا 
که مشتریان ما زیر فشار مستقیم امریکا 
هستند و ایاالت متحده تاکید کرده اگر 
از ایران نفت خریداری شود آن کشور را 
جریمه خواهد کرد درنتیجه بحث ما برای 
فروش نفت با مانع تحریم ها مواجه است.

این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به 

سیاســت های خصمانه ایاالت متحده 
تصریح کرد: به نظر من ما باید راه به فشار 
را به کشــور ببندیم و تنها راه این مهم 
خداحافظی با اقتصاد نفتی و جایگزینی 
آن با یک اقتصاد برنامه محور و مالیات 
محور اســت. تنها در این صورت است 
که دشــمن متوجه خواهد شد دیگر از 
این ناحیه مشکلی برای کشور به وجود 
نخواهد آمد و دیگر از این ناحیه تهدیدی 
برای ایران نخواهند داشــت. این مهم 
عملی است به شرطی که دولت اقدامات 
الزم را برای اقتصاد غیر نفتی انجام دهد.

او افزود: در غیر این صورت وابستگی به 
نفت دریچه ای خواهد بود برای فشــار 
همیشگی بر کشور. به همین دلیل من 
فکر می کنم راه مقابل با آسیب ها مقابله 
با آســیب پذیری کشور اســت. به نظر 
من شهادت ســردار سلیمانی می تواند 
این تهدید نفتی را برای کشــور تبدیل 
به فرصت کند. چنانچــه این مهم رخ 
دهــد عمال آمریــکا در مقابل کشــور 
ناتــوان خواهد شــد و ایــن بهترین 
 پاســخ به تروریســم دولتی این کشور 

خواهد بود.

پیش بینی نماینده اسبق ایران در اوپک از تحوالت منطقه؛

قیمتنفتروندافزایشیخواهدداشت
نماینده اســبق ایران در اوپک می گوید شهادت سردار 
سلیمانی و یارانش اثرات روانی خود را در بازار انرژی نشان 
داد و اکنون پاســخ ایران تعیین می کند که نوسانات بازار 
انرژی تا کجا ادامه خواهد یافت. او معتقد است بهترین پاسخ 
اقتصادی به تروریسم دولت آمریکا جدا کردن اقتصاد کشور 

از درآمدهای نفتی است
شهادت سردار قاسم سلیمانی و یارانش حاال زخمی عمیق 
بر جان ایران به جا گذاشته است.در حالی که ایران عزادار از 
دست دادن شریف ترین فرزندانش است، بازارهای جهانی 
نیز تحت تاثیر اتفاق بزرگ، با تغییراتی معنادار مواجه شدند. 

بازار

بازار کاالهای ایرانی گسترش یافته است
یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: با افزایش نســبی 
فعالیت در شهرک های صنعتی، آمار اشتغال کشور حفظ 

شده است.

مهدی پورقاضی اظهار کرد: با توجه به مشکالتی که در سال های گذشته برای حوزه تولید به 
وجود آمده و به کاهش استفاده از ظرفیت های صنعتی و تولیدی منجر شده بود، در ماه های 

گذشته با توجه به تغییراتی که در شرایط اقتصادی کشور به وجود آمد، این منحنی تغییر 
وضعیت داد.

به گفته وی، هرچند تحریم ها محدودیت های زیادی در مسیر اقتصاد ایران ایجاد کرده اند 
اما با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش واردات کاال، این موضوع فضایی جدید را برای توسعه 

تولید در ایران به وجود آورد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال، فعالیت در برخی 

شهرک های صنعتی از سر گرفته شده یا با قدرت بیشتری پیگیری می شود، تصریح کرد: بر 
اساس برآوردها، درصد قابل توجهی از ظرفیت تولیدی ما در سال های گذشته عمال بال استفاده 

مانده و از این رو فرصت فعلی می تواند به فعال کردن دوباره آنها منجر شود.
پورقاضی ادامه داد: در کوتاه مدت با توجه به ممنوع شدن واردات برخی کاالها و به صرفه 
نبودن استفاده از کاالهای خارجی، بازار کاالهای ایرانی گسترش یافته و همین موضوع تداوم 

تولید را باعث شده و انگیزه ای برای حفظ سرمایه ها شده است.

ایسنا
تحلیل
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

شارژ بی سیم تلفن همراه با امواج رادیویی
یک استارت آپ آمریکایی، روشی کم هزینه برای شــارژ بی ســیم تلفن همراه ارائه داده که در آن از امواج 
رادیویی استفاده می شود. یک اســتارت آپ آمریکایی قصد دارد روشی ســاده، کم هزینه و کارآمد برای 
شارژ تلفن های همراه ارائه دهد. این استارت آپ موســوم به "گورو")Guru( که از دل "موسسه فناوری 
کالیفرنیا")CalTech( سر برآورده، نوعی سیستم شارژ بی سیم ابداع کرده است که الکتریسیته را با کمک 

امواج رادیویی فرکانس باال انتقال می دهد. "گورو" در نظر دارد تا در نمایشــگاه ۲۰۲۰ از سه نمونه نخست 
محصوالت خود رونمایی کند و به گسترش همکاری خود با سازندگان تجهیزات الکترونیکی بپردازد. سه نمونه 

محصولی که برای نمایشگاه آماده شده اند، یک سیستم شارژ رومیزی را شامل می شوند که می تواند هر نوع گجتی را به 
صورت بی سیم شارژ کند، یک نمونه در اندازه کاشی که دامنه گسترده ای دارد و یک روبات چرخشی که برای حرکت کردن 

در اطراف یک فضای بزرگ و شارژ کردن گجت های کوچک است. "فلوریان بون")Florian Bohn(، بنیانگذار و مدیرعامل استارت آپ گورو 
گفت: ایده انتقال نیروی الکتریسیته به مسافت های دور، ایده جدیدی نیست. "نیکوال تسال")Nikola Tesla(، مخترع آمریکایی نیز یک شرکت 
تجهیزات تلفن همراه موسوم به "آکسیوم سمیکونداکتور")Axiom Semiconductor( را بنیان  گذاشت و با موسسه فناوری کالیفرنیا نیز 

همکاری کرد تا نیروی خورشیدی را تحت کنترل درآورد و آن را با استفاده از ریزموج ها به زمین انتقال دهد.
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 تولید محتوا با در نظر گرفتن 
ویژگی ها و مقتضیات هر پلتفرم 

امری منطقی است. هرچه 
محتوای شبکه های اجتماعی 

 شرکت ها با
 نیاز ها و اولویت های کاربران 

همسویی بیشتری داشته باشد، 
مشارکت مخاطب با آن کسب و 

کار بیشتر خواهد بود

،،
نمناک

یادداشــت
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استارت آپ

 استارت آپ هایی که رنگ ۲0۲0 را ندیدند ؛

رؤیاهای بر باد رفته

اغلب اوقات در رسانه ها از استارت آپ هایی سخن به میان 
می آید که توسط چند جوان کاربلد و مشتاق راه اندازی 
شــده و پله های ترقی را یکی پس از دیگری پیموده اند اما به ندرت سراغ 
آنهایی می روند که در مسیر راه اندازی کسب و کارهای نوپا شکست خورده 
اند. هرچند اشتیاق و تخصص دو شرط الزم برای موفقیت است اما در این 
مسیر باید صدها مورد دیگر هم کنار هم قرار بگیرند تا طالع یک استارت آپ 

بدرخشد.

بارها شنیده ایم که هر شکســت می تواند پلی به موفقیت باشد و به همین خاطر در 
نخستین روزهای ۲۰۲۰ تصمیم به مرور داستان استارت آپ های بزرگ و جذابی گرفته 

ایم که علی رغم تالش کارکنانش، پرنده خوشبختی روی شانه شان ننشست.

Anki    
مدت فعالیت: ۲0۱0-۲0۱۹

سرمایه جذب شده: ۱8۲ میلیون دالر
هفت سال قبل یک استارت آپ ســخت افزاری از نسل 
جدید ماشین های اسالت در رویداد WWDC رونمایی 
کرد. کمپانی جوان به دستاوردهایش افتخار می کرد و 
اپل هم از قابلیت های Overdrive برای از میان بردن 

محدودیت های آیفون خرسند بود.
Anki سه سال بعد ربات کوچک Cozmo را معرفی کرد 
که نتیجه یک سرمایه گذاری سنگین و به خدمت گرفتن 
انیماتورهای سابق پیکسار و دریم ورکس برای ایجاد عواطف 
در چشم های ربات بود. این شرکت در اواخر ۲۰۱۸ هم از 
رباتی دیگر با عنوان»وکتور« رونمایی کرد اما بهار امسال و 
علی رغم فروش ۱.۵ میلیون ربات برای همیشه تعطیل شد.

Chariot    
مدت فعالیت: ۲0۱۴-۲0۱۹

سرمایه جذب شده: ۳ میلیون دالر
استارت آپ Chariot در زمینه حمل و نقل فعالیت داشت 
و هدفش بازسازی این حوزه با ناوگانی از ون ها بود. در این سرویس رانندگان بهترین 
 Chariot مسیر را بر اساس انتخاب های عمومی انتخاب می کردند. عملکرد موفق
نظر مدیران فورد را به این شرکت جلب کرد و در ۲۰۱۷ آنرا به مالکیت خود درآوردند. 
هنوز ۲ سال از این ماجرا نگذشته بود که فورد بدون اعالم جزییات دقیق شرکت برای 
همیشه تعطیل کرد. تنها توضیح کمپانی خودروسازی این بود که در دنیای امروز نیازها 

و خواسته های مشتریان و شهرها به سرعت در حال تغییر است.

Daqri    
مدت فعالیت: ۲0۱0-۲0۱۹

سرمایه جذب شده: ۱۳۲ میلیون دالر
در دنیای فناوری استارت آپ های فعال در حوزه هدست های واقعیت افزوده چندان 
زیاد نیستند و Daqri یکی از آنها بود. هدف اولیه این شرکت توسعه ابزارهایی برای 
تسهیل فرایندهای کاری سازمان ها بود اما یارای رقابت با غول هایی مثل مایکروسافت 

و حتی مجیک لیپ را نداشتند.
هرچند پیچیدگی های فنی سخت افزارهای AR بسیاری از سرمایه گذاران را نسبت به 
این حوزه بی عالقه کرده اما مشکل اصلی Daqri دشوار بودن آموزش نحوه بکارگیری 
هدست های AR به کارکنان سازمان ها بود که باعث شد شرکت از خرید این تجهیزات 

منصرف شوند. متاسفانه Daqri تنها قربانی کسب و کار AR در سال گذشته نبود.

HomeShare    
مدت فعالیت: ۲0۱۶-۲0۱۹

سرمایه جذب شده: ۴.۷ میلیون دالر
هدف HomeShare کاهش هزینه های فزاینده اجاره خانه از طریق تهیه مسکن 
مشترک برای چندین نفر بود. در این سیستم خانه از طریق پارتیشن ها بخش بندی می 

شد و هر فرد در یکی از این بخش ها سکونت داشت.

علی رغم تمامی تالش ها کسب و کار HomeShare چنان به در بسته خورد که 
شرکت پس از تعطیلی اعالم کرد قادر به برگرداندن ودیعه کاربران برای پارتیشن ها 

نیست و آنها می توانند پارتیشن را نگاه داشته یا به فروش برسانند.

Jibo    
مدت فعالیت: ۲0۱۲-۲0۱۹

سرمایه جذب شده: ۷۲.۷ میلیون دالر
Jibo هم در کار تولید ربات های تعاملی فعالیت داشــت. ربات دوست داشتنی آنها 
حاصل کمپینی بود که در سایت Indiegogo راه اندازی شده و بعد از ماه ها انتظار 
به دست کاربران رسید. این ربات از طریق دوربین تشخیص چهره، میکروفون، اسپیکر، 

حسگر و غیره با کاربران ارتباط برقرار می کرد و بازخوردهای مثبتی دریافت کرده بود.
با این وجود قیمت باالی آن در مقایسه با محصوالتی مثل اسپیکر هوشمند اکو، عرصه 
را بر کمپانی تنگ کرده بود. راهکار اولیه مدیران شرکت تعدیل بخشی از نیروها بود اما 
این راه حل هم جواب نداد و در نهایت تصمیم به تعطیلی کسب و کار گرفته شد. ربات 
Jibo اوایل امسال با انتشــار این پیام به کاربرانش خبر داد که به زودی برای همیشه 

خاموش خواهد شد:
از دورانی که با هم بودیم بسیار لذت بردم. بسیار ممنون از اینکه اجازه دادید کنارتان باشم.

دیجیاتو
گــــــزارش

بر اســاس پژوهشی که 
در ســال ۲۰۱۲ از سوی 
یک موسســه فعــال در 
زمینــه هوش کســب و 
 Market کار بــه نــام
Force انجــام شــد، 
وقتــی پــای تصمیم به 
خرید بــه میان می آیــد، ۷۸ درصد 
 مصــرف کننــدگان تحــت تاثیــر 
پســت های فروشــندگان خرد قرار 

دارند.
متخصصین توصیه کــرده اند حفظ 
حضور در شبکه های اجتماعی نه تنها 
الزم است بلکه باید چند پلتفرم را در 
بر بگیرد. یک یا دو ســال پیش یکی 
از وبــالگ های فعــال در این زمینه 
اعالم کرد »بزرگ ترین اشتباهی که 
اغلب کســب و کار ها در قبال شبکه 
های اجتماعی مرتکب می شوند این 
 است که تنها از یک پلتفرم استفاده 
می کنند. این پلتفرم در اغلب موارد یا 
فیسبوک است یا توییتر. اما حقیقت 
این است که یک پلتفرم برای این کار 

کافی نیست«.
پیالر وارگاس، کارآفرین و خالق یک 
برند جواهر، ضمن تایید این موضوع 
می گوید: »هرچه بُرد بیشتری داشته 
باشید بهتر است«. وارگاس که دنبال 
کنندگانش روی اینستاگرام از ۴۵۰ 
هزار نفر نیز گذشــته، کســب و کار 
 خود را بــه صورت انحصــاری روی

  شــبکه هــای اجتماعــی بنــا 
کرده است.

 او به کارآفرینان توصیه می کند هر 
چقدر که می توانند روی شبکه های 

اجتماعی شان کار کنند.
البته متخصصین به این موضوع نیز 
اشــاره می کنند که محتوای شــما 
نباید از یک پلتفرم بــه پلتفرم های 
دیگر »کپی پیست« شود، بلکه باید 
 آن را با در نظر گرفتــن مقتضیات و 
ویژگی های هر پلتفرم »بهســازی« 

کرد.
کامی بــرد، متخصص شــبکه های 
اجتماعــی در ایــن خصــوص می 
گوید: »هر شــبکه ای ارتباط خاص 
 خودش را دارد: فیسبوک استتوس، 
پســت هــای دیــواری و تصاویر را 
دارد، در حالی که فرمت پست های 
کوتاه، ســریع، و خبری توییتر حال 
و هوای خــاص خــود را دارد و قرار 
است در مختصر و مفید ترین شکل 
ممکن نکتــه مهمی را بــه مخاطب 
برســاند. لینکدین نیــز متقضیات 
 حرفــه ای و کســب و کاری خود را 

می طلبد«.
او می افزاید: »درک تفاوت های این 
سه به شما کمک می کند محتوایی به 
اشتراک بگذارید که به دست مخاطب 
خاص خود برسد و پتانسیل بازاریابی 
شــبکه های اجتماعی شما را محقق 

کند«.
 تولید محتــوا بــا در نظــر گرفتن 
ویژگی هــا و مقتضیات هــر پلتفرم 
امری منطقی است. هرچه محتوای 
 شبکه های اجتماعی شــرکت ها با

 نیاز هــا و اولویــت هــای کاربران 
همسویی بیشــتری داشــته باشد، 
مشــارکت مخاطب با آن کســب و 
کار بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر 
بهینه سازی و دستکاری محتوا برای 
ســازگار کردن آن با پلتفــرم های 
مختلف اجتماعی نیز می تواند زمانبر 

و هزینه بر باشد.
محتوای مورد بحث چه ویدیو باشد، 
و چه عکس یا شکل دیگری از محتوا، 
اهمیتی که شبکه های اجتماعی برای 
کسب و کار ها دارند به ارزشی بستگی 

دارد که مخاطب بــرای آن محتوا در 
نظر می گیرد.

 در واقع محتوا در این میان حکم پول 
نقد این معامله را دارد.

باشــد  بهتــر  شــاید   بنابرایــن 
کســب و کار هایــی کــه منابــع 

شــان محدود اســت روی یک یا دو 
پلتفــرم اجتماعی تمرکــز کنند تا 
بتوانند بدون ایجــاد مزاحمت برای 
فعالیت های اصلی شــان، محتوای 
 با ارزشــی در اختیــار مخاطب قرار 

دهند.

بــا ایــن اوصــاف تنها چیــزی که 
 ممکن اســت باعث شــود ظرفیت 
شبکه های اجتماعی خود را محدود 
کنید محدودیــت منابع اســت. از 
 همین رو، صاحبان کسب و کار باید 
پلتفرم هایی که بیشــترین بازگشت 
 ســرمایه گــذاری را برایشــان رقم 
می زنند مشخص کنند. این پلتفرم ها 
همان هایی هستند که از سوی بازار 
هدف شان بیشتر مورد استفاده قرار 

می گیرند.
مثال برای شــرکتی که روی خدمت 
رســانی به کســب و کار های دیگر 
متمرکز است شاید لینکدین انتخاب 

مناسب تری باشد. 
شــرکتی کــه محصــوالت غذایی 
تولید می کند شــاید پینترســت را 
برای فعالیــت خود انتخــاب کند و 
 یــک آکادمی فوتبال جوانان شــاید 
شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری 
ویدیو مثل یوتیــوب را برای فعالیت 

مناسب تر بداند.
حضور داشــتن روی پلتفــرم های 
اجتماعی متعدد شاید مطلوب باشد، 
اما محدودیت منابع شرکت نیز باید 
در تعیین اســتراتژی بــه کار گرفته 
شده در قبال شــبکه های اجتماعی 
در نظر گرفته شود. شــرکت ها باید 
مطمئن شــوند اســتراتژی شبکه 
 های اجتماعی شــان فــارغ از تعداد 
پلتفرم ها، مشــارکتی معنــادار از 
ســوی مخاطب در بر خواهد داشت. 
این امر نیز محقق نخواهد شــد مگر 
بــا ارائه محتــوای ارزشــمندی که 
 بــه زندگــی کاربران چیــز مفیدی

 بیافزاید.
به عنــوان جمع بنــدی باید گفت، 
»هرچــه بیشــتر، بهتــر« رویکرد 
مطلوبی اســت، اما هیچــگاه نباید 
بــه قیمــت قربانی شــدن کســب 
 و کار و خدشــه بــه برنــد آن تمام 

شود.

چه میزان فعالیت روی شبکه های اجتماعی برای کسب و کار ها کافی است؟   

دنیای مجازی کسب و کار

صاحبان کسب و کار 
باید  پلتفرم هایی که 

بیشترین بازگشت 
سرمایه گذاری را 

 برایشان رقم 
می زنند مشخص کنند. 

 این پلتفرم ها 
همان هایی هستند که 

از سوی بازار هدف شان 
بیشتر مورد استفاده 

قرار می گیرند.

با ادامه یافتن روند رو به رشد استفاده از شبکه های اجتماعی 
توسط صاحبان کسب و کار برای برندسازی و افزایش تصاعدی 
پلتفرم های موجود در این زمینه، کارآفرینان با این ســوال 
مواجه شده اند که چقدر پرداختن به شبکه های اجتماعی، 
چند شبکه اجتماعی و چه نوع شبکه اجتماعی کافی محسوب 

می شود؟
پاسخ این سوال در شــرایط برابر این است: هرچه بیشتر 
بهتر. هرچه محتوای شبکه های اجتماعی شما بیشتر دیده 
و شنیده شود، احتمال تبدیل بازدیدکننده به مشتری نیز 

بیشتر خواهد بود.

قسمت اول
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