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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

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/10/17 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
5,167,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
5,030,0004,539,000جدید

2,589,0002,349,000نیم سکه

1,600,0001,440,000ربع سکه

950,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,203,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18508,100464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24677,300619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

استاندار اصفهان خبرداد:

نامگذاری آزادراه شرق اصفهان به نام سردار سلیمانی
        در سایر شهرستان های استان نیز قرار است چندین مراکز آموزشی به نام سردار شهید سلیمانی مزین شود
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 به بهانه روز شهادت
 میرزا فراهانی؛

اقتصاد دانی
 به نام امیر کبیر

وقتی ناصر الدین شــاه به تاج و 
تخت پادشاهی رسید 17 سال 
بیشتر نداشت که البته اگر تدابیر 
میرزا محمد تقی خان فراهانی 
ملقب به امیر کبیــر ، نبود  این 
جایگاه به دست ناصر الدین شاه 
نمی رسید. اســتقالل فکری و 
 تبحر سیاسی امیر کبیر باعث شد

 ناصــر الدین شــاه بــه عنوان 
صدراعظــم وی را برگزینــد و 
تقریبا تمام امور مملکت را به  او 
بســپارد که البته این کار شاه به 
مذاق درباریان آنچنان هم خوش 

نیامده بود.
اما امیر کبیر تنها امور سیاســی 
جامعه را در دست نداشت بلکه 
در بیشتر امور مملکت سررشته 
داشت . اقتصاد یکی از حوزه های 
مورد عالقه میرزا بود. وی در همان 
ابتدای کار  حقوق بی حد و حساب 
برخی افراد متنفذ و منتسب به 
خانواده های مشــهور و درباری 
را ســامان دهی کرد و به دستور 
ایشان این مواجب درباریان  نظم 

شایسته ای...

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

سهمیه سوخت 
تاکسی های فرودگاه 

افزایش می یابد
مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکسیرانی شــهرداری اصفهان گفت: سهمیه 
سوخت تاکســی های فرودگاه در سهمیه ماه 

جاری افزایش خواهد یافت.
هادی منوچهری اظهار کرد: در فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان 17۰ دستگاه خودروی تاکسی 
آریو غیر گازسوز فعال است که تخصیص سهمیه 
سوخت آن ها برابر با سایر خودروها در نظر گرفته 
شده بود، در حالی که این خودروها در فاصله ۳۰ 
تا ۴۰ کیلومتر از شهر برای تردد به داخل شهر 

مسیر زیادی را طی می کنند و...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S
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درباره خودروی ملی ترکیه؛

حمله بزرگ یا طرحی مشکوک و بدون صرفه
امیرحسن کاکایی درباره خودروی ملی ترکیه می گوید: اگر حرف های مطرح 
شده صحت داشته باشد، قطعاً کار بسیار بزرگی را شروع کرده اند و حمله 

بزرگی به بازارهای مختلف خواهند کرد، اما من تاحدودی با توجه به رقم 
کالنی که گفته شــده، به کل برنامه مشــکوکم؛ از این جهت که صرفه 

اقتصادی نخواهد داشت.
اخیراً دو خودرو به جمع بازار منطقه ای این کاال اضافه شده است. هفته 
گذشته خبر رســید که خودروی تمام بومی پاکستانی با نام »پرنس« 

رونمایی شده است.   ...



ادامه از صفحه یک:
... یافت و جلوی بسیاری از اسراف 
کاری و ولخرجی های بیهوده گرفته 

شد. 
با اینکه امیر کبیر در حدود 3 سال 
صدر اعظمی ایران را بر عهده داشت 
و در این مدت کوتاه سنگ اندازی 
های زیادی در کار وی می شــد اما 
در همین زمان کم خدمات ارزنده 

اقتصادی زیادی را انجام داد.
 امیرکبیر در حوزه مســائل پولی 
سیاســت انقباضی در پیش گرفته 
بود امــا در حوزه مالی سیاســت 
انبساطی محدودی را اجرا می کرد. 
طی دوره وزارت نخستین صدراعظم 
ناصرالدین شاه اصالحاتی صورت 
گرفت کــه اغلب بعــد اقتصادی 
قابل توجهــی داشــتند از جمله: 
حذف القاب و مستمری های گزاف 
درباریــان )کاهــش هزینه هــای 
جاری(، اصالح مالیه )اصالح الگوها 
و چارچوب های مالــی و تضمین 
جریان درآمــدی(، ترویج صنایع 
داخلی )حمایت از صنایع داخلی و 
وارداتی(، ترویج کشاورزی )تقویت 
مزیت های نسبی(،سیاســت پولی 

انقباضی.
 شــاید فکر کنیــد صــدر اعظم

 ناصر الدین شاه به دلیل دسترسی به 
خزانه شاهی توانسته این خدمات را 
برای ایران انجام دهد اما جالب است 
بدانید وی بودجه کشور را با حدود 1 
میلیون تومان کسری تحویل گرفت. 
البته در ابتدا این میزان مشخص نبود 
و به مدد گروهی که خود امیر کبیر 
تشکیل داد، وضعیت بودجه کشور 
مورد بررسی قرار گرفت. این کسری 
دو دلیل داشــت یکی فرار مالیاتی 
گسترده و دیگری فساد درباریان و 

خانواده هایشان.
امیر کبیر بیهوده این لقب را نگرفت. 
او در همین مدت سه سال توانست 
سیستم مالیاتی کشور را به خوبی 
تصحیح کند. مالیــات عقب افتاده 
حکام والیات و خوانیــن محلی را 
وصول کــرد و زمین های مزروعی 
را از نو مورد ارزشیابی قرار داد. هم 
 چنین تمام مخارج دربار را سامان 

داد.
امیــر کبیر نــه تنها مشــکالت 
کشــاورزی را رفع نمــود و از دوره 
صدرات او میتوان بــه عنوان دوره 
بلوغ کشاورزی ایران یاد کرد بلکه 
 صنعــت را هــم در ایران ســامان 

داد. 
از شاخص ترین اقدامات او در حوزه 
صنعت می توان به موارد زیر اشاره 
کرد، تأســیس کارخانــه تصفیه 
شــکر و قندســازی در مازندران، 
تأســیس کارخانه بلورســازی در 
تهران، تأسیس کارخانه بلورسازی 
اصفهان، تأسیس کارخانه بلورسازی 
قم، تأسیس کارخانه کاغذسازی در 
تهران، تأسیس کارخانه حریربافی 

در کاشان.
اما تاریخ نشــان داده شهادت جز 
سرشــت مردان بزرگ ایران زمین 
اســت. امیر کبیر را هم به شهادت 
رســاندن تا راه آزادگی در ایران به 
پایان برسد غافل از اینکه هر قطره 
از خون او مردان و زنان غیوری را به 
کشور باز پس داد تا آزادگی در این 
مرز و بوم جاودانه شود میرغضب در 
هجدهم ربیع االول 1268 زمانیکه 
امیــر در حمام فین بــود، دالک را 
به زدن رگ های امیر واداشــت  و 
امیرکبیر بدون اظهــار هیچگونه 
عجز و البه به این طریق جان سپرد 
جنــازة او را از آنجا بــرای دفن به 
 عتبات بردند. چقدر تاریخ تکراری

 است...
»أََولَْم یِســیُروا فِی األْرِض َفیْنُظُروا 
َِّذیــَن ِمــْن  کیــَف کاَن َعاقَِبــُة ال

َقْبلِِهْم«)روم9(
آیا اینان سیر در زمین نمی کنند تا 
بنگرند سرنوشت آنان)طغیانگران 

پیشین( چگونه شد...؟

اقتصاد استان
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افزایش ۷۰ درصدی آمار پرونده های جرائم سایبری
رئیس اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا استان اصفهان گفت: آمار پروندهای جرائم فضای مجازی، 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا ۷۰ درصد افزایش داشته است.
سرهنگ علی شکرالهی  اظهارکرد: اپلیکیشن های رمزساز توسط بانک ها ارائه می شود و به صورت تحت وب 
کار می کنند و به شهروندان رمز یکبار مصرف می دهند که به عنوان رمز پویا یا یکبار مصرف مورد استفاده 

قرار می گیرند. 
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که شهروندان این اپلیکیشن ها را از سایت های اصلی و معتبر بانک ها 

دریافت کنند و یا توسط کارمندان بانک ها نصب و  استفاده شود.
رئیس اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا استان اصفهان، با بیان اینکه امکان فیشینگ رمز پویا هم وجود دارد، افزود: 

هک شدن حساب ها با استفاده از رمز پویا کمتر از سابق )رمزهای ایستا( اتفاق می افتد، چرا که رمزهای پویا دارای مدت زمان محدود و یکبار 
مصرف هستند.

سرهنگ شکرالهی تصریح کرد: در هر صورت اگر رمز پویا در درگاه جعلی وارد شود و هکر در آن مدت زمان محدود به اطالعات دسترسی پیدا 
کند، می تواند تراکنش اینترنتی انجام دهد.

اعطای ۲۶۴ هزار سبد کاال به خانواده های اصفهانی تحت حمایت کمیته امداد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: 26۴ هزار و 2۷2 خانواده اصفهانی تحت 

حمایت این نهاد سبد کاالی طرح حمایت غذایی دولت را دریافت کردند.
محمدرضا متین پور اظهار کرد: این تعداد سبد کاال در سه نوبت ماه رمضان، شهریور و آبان ماه به 

مددجویان پرداخت شد و پیش بینی می شود که تا پایان سال در دو نوبت دیگر نیز پرداخت شود.
وی با اشــاره به اینکه این کمک هزینه از طرف دولت و به  صورت مســتقیم به  حساب سرپرستان 

خانواده های تحت حمایت کمیته امداد اصفهان واریز می شود، گفت: در آبان ماه 91 هزار و ۵6۵ خانوار 
تحت حمایت کمیته امداد در استان اصفهان از بسته حمایت غذایی بهره مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان، با اشاره به افزایش مبلغ پرداختی در این مرحله نسبت به مرحله های 
قبل، خاطر نشان کرد: خانوارهای یک نفره 1۰۰ هزار تومان، خانوارهای دو نفره 1۵۰، سه نفره 2۰۰، چهار نفره 2۵۰ و پنج 

نفره و بیشتر 3۰۰ هزار تومان دریافت کردند.
متین پور یادآور شد: در ماه رمضان امسال 8۵ هزار و ۴۷3 خانوار و همچنین در شهریورماه 8۷ هزار و 22۴ خانوار از سبد کاالی طرح 

حمایت غذایی بهره مند شدند.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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شــامگاه همان روز یک دستگاه تریلی 
دیگر در همین محور قیچی کرد و باز هم 
داســتان واژگونی خودروهای سنگین، 
خسارت وارد شدن به خودروهای دیگر و تاسیسات شهری و ایجاد 
ترافیک سنگین و راهبندان در محورهای جنوبی کالنشهر اصفهان 

تکرار شد.
حمل و نقل و تردد خودروها در جنوب کالنشهر اصفهان به طور 
عمده از چند بزرگراه از جمله شــهید وحید دستجردی، صفه، 
شهید اقارب پرســت و شهید کشوری انجام می شــود اما عوامل 
مختلفــی مانند افزایش تعداد و تردد خودروها، اشــباع شــدن 
خیابان ها از خودرو، تردد خودروهای ســنگین و تکمیل نشدن 
کمربندی های شرق و غرب در چند سال اخیر منجر به حادثه های 
زیادی در این محورها شد به طوریکه به گفته برخی از مسئوالن 
و کارشناســان، این بزرگراه ها به جای اینکه بیشــتر برای حل 
ترافیک شهری کارآمد باشند در مواقعی مانند بارندگی، تبدیل 
به نقاط حادثه خیز می شوند. ســقوط کانتینر یک تریلی بر روی 
2 خودرو در بزرگراه شهید دســتجردی در آذر 9۵، کشته شدن 
یک زن به همراه فرزند هشت ماهه اش بر اثر برخورد یک دستگاه 
تریلی ولوو با یک دســتگاه خودروی ســواری پراید در بزرگراه 
شهید دستجردی در اســفند 96، واژگونی سه دستگاه کامیون 

در بزرگراه های شهید اقارب پرســت و دستجردی در یک روز در 
دی 9۷ ، مصدومیت پنج تَن بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با 
2 خودروی سواری پراید و پژو 2۰6 در بزرگراه شهید دستجردی 
در اردیبهشت 98 و واژگون شدن یک دستگاه کامیون در ورودی 
جنوب اصفهان مقابل پایانه مسافربری صفه در مهر 98 نمونه ای 
 از صدها حادثه ای است که در ســال های اخیر در این محورها رخ 

داده است.
تردد خودروهای سنگین در این محورها، عالوه بر سهم و نقشی که 
در افزایش آلودگی هوای کالنشهر اصفهان دارد، از ابعاد مختلف 
دیگر مانند ایجاد ترافیک و حادثه های خطرســاز مانند تصادف 
رانندگی، قیچی کردن و واژگونی در روزهای بارانی، در چند سال 
اخیر به یکی از چالش های این خطه تبدیل شــد و مردم خواهان 

رسیدگی به این موضوع در کوتاهترین زمان ممکن هستند.
از طرفی مسووالن استان و شهر اصفهان در چند سال اخیر، اجرای 
طرح هایی را مانند ایجاد کمربندی های شرق و غرب برای انتقال 
ترافیک و تردد خودروهای سنگین از ورودی جنوب شهر به این 
کمربندی ها را در دستور کار خود قرار دادند هرچند عملیات اجرایی 
این طرح ها در این سال ها با کش و قوس های فراوان همراه بود و 

هنوز به طور کامل تکمیل نشده است.
درحالیکه تردد خودروهای ســنگین در مواردی مانند روزهای 

آلودگی هوا و شروع ســال تحصیلی در کالنشهر اصفهان محدود 
می شود، اما یکی از خواسته های مردم اقدام جدی برای جلوگیری 
از ورود و تردد آنها در خیابان های سطح شهر به منظور پیشگیری از 

حادثه های بزرگ و خطرناک است.
وقوع این حادثه ها و خواست مردم برای رسیدگی هرچه سریعتر 
به آن، مسووالن اصفهان را بر آن داشت تا در نشست های مشترک 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، مدیریت بحران 
استانداری و پلیس راهور اصفهان این موضوع بررسی و راهکارهایی 
برای افزایش ایمنی تردد در بزرگراه های شــهر به ویژه شــهید 

دستجردی و شهید اقارب پرست اندیشیده شود.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در این باره به ایرنا گفت: 
در این نشست ها، وضعیت بزرگراه های شهید وحید دستجردی، 
شهید اقارب پرست، صفه و شهید کشوری و پل های شهید ستاری، 
دفاع مقدس و 2 طبقه امام خمینی )ره( بررســی و مقرر شد که 

گلوگاه های حادثه خیز و تصادف خیز مشخص شود.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه الزم است تمهیدات و امکانات 
الزم در این محورها برای اقدام های فوری در شرایط اضطرار فراهم 
شود، افزود: اتوبان شهید دستجردی و صفه دارای شیب های تندی 
هستند که مقرر شد شهرداری با همکاری پلیس راهور نسبت به 

اصالح این شیب ها اقدام کند. 

آیا ورود کامیون به بزرگراه های جنوب اصفهان ممنوع می شود؟
قیچی کردن چهار تریلی در یک روز بارانی در بزرگراه های جنوب کالنشهر اصفهان که به نقاط حادثه خیز تبدیل شدند، مسووالن این خطه را بر آن داشت تا به طور 

عاجل به این موضوع بپردازند و باید دید آیا مصوبه های مربوطه به ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در این محورها منجر می شود.
شانزدهم آذر امسال بود که در پی بارندگی و لغزنده شدن جاده ها، ابتدا در بامداد شنبه، سه دستگاه تریلی در محدوده پل شهید ستاری در مقابل کوه صفه به سمت 

بزرگراه شهید اقارب پرست قیچی کردند و واژگون شدند که همین امر، راهبندان و ترافیک ۶ ساعته در این محدوده تا ساعت هشت و نیم صبح را به دنبال داشت.

ایرنا
خـــبــــر

خـــبــــر

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

سهمیه سوخت تاکسی های فرودگاه افزایش می یابد

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان گفت: سهمیه سوخت تاکسی های 

فرودگاه در سهمیه ماه جاری افزایش خواهد یافت.

هادی منوچهری اظهار کرد: در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 1۷۰ دستگاه 
خودروی تاکسی آریو غیر گازسوز فعال است که تخصیص سهمیه سوخت آن ها 
برابر با سایر خودروها در نظر گرفته شده بود، در حالی که این خودروها در فاصله 
3۰ تا ۴۰ کیلومتر از شهر برای تردد به داخل شهر مسیر زیادی را طی می کنند 
و سهمیه سوخت آن ها جوابگوی نیاز آنها نبود که خوشبختانه با مذاکرات انجام 

شده دغدغه رانندگان این تاکسی ها نیز رفع شد.
وی افزود: با توجه به افزایش سهمیه سوخت تاکسی های فرودگاه، رعایت نکردن 
نرخ مصوب توسط هر ناوگان تاکسیرانی اعم از فرودگاه ها یا شهری تخلف محسوب 

می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان از واریز 
مابه التفاوت سهمیه سوخت آژانس های تحت پوشش تاکسیرانی خبر داد و گفت: 
تاکنون پنج هزار نفر از رانندگان مابه التفاوت 12۰ لیتر اضافه سوخت خود را روز 

یازدهم دی ماه از طریق کارت های سوخت دریافت کردند.
وی ادامه داد: از مجموع 8۵۰۰ نفری که در اصفهان سرویس مدارس را انجام می دهند، پنج 

هزار نفر روز دهم دی ماه مابه التفاوت 12۰ لیتر اضافه سوخت خود را از طریق کارت های 
سوخت خود دریافت کردند که از طریق جایگاه های بنزین می توانند از مبالغ واریز شده 

استفاده کنند.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه حدود 
سه هزار و۵۰۰ نفر از رانندگان سرویس مدارس شامل دو دسته موفق به دریافت اعتبار خود 
نشدند، تصریح کرد: یک دسته رانندگان سرویس مدارس از روز آغاز طرح نسبت به ثبت 
نام خود در سامانه سپند اقدام نکردند که می توانند در روزهای آینده با هماهنگی شرکت 
طرف قرارداد نسبت به ثبت نام دقیق در این سامانه اقدام کنند تا در تاریخ 1۰ بهمن ماه 

مابه التفاوت ریالی تعلق گیرد.
وی ادامه داد: بخشی دیگر از رانندگان به دلیل نقص مدارک مابه التفاوت ریالی سوخت خود 
را دریافت نکردند، از این رو مدارک رانندگان که از سوی ناجا، ثبت احوال یا بانک تایید نشده 

است پس از رفع نواقص سهمیه سوخت به حساب آنها واریز خواهد شد.
منوچهری تصریح کرد: در خصوص وضعیت آژانس های مسافربری نیز افرادی که ثبت نام 
آنها کامل بوده، مابه التفاوت ریالی خود را 1۰ دیماه دریافت کردند، اما افرادی که نقص 
مدارک داشتند از طریق پیامک در جریان موارد قرار می گیرند تا ما به التفاوت ریالی سهمیه 

سوخت خود را در تاریخ 1۰ بهمن ماه دریافت کنند. ایمنا
خـــبــــر

 در نخستین روز 
شهادت سردار 

سلیمانی چهار میلیارد 
هشتک قاسم سلیمانی 

در فضای مجازی به 
ثبت رسید که حاکی از 

محبوبیت و مقبولیت 
این شهید در میان مردم 

است

وی همچنین ادامه داد: دو 
موسسه آموزشی ویژه و در 
خورشــان و جایگاه سردار 
شهید قاسم ســلیمانی و 
شهید ابومهدی المهندس 
از سوی آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان با نام این 

شهدا نامگذاری خواهد شد.
اســتاندار اصفهان یادآورشــد: در سایر 
شهرستان های استان نیز قرار است چندین 
مراکز آموزشی به نام سردار شهید سلیمانی 
مزین شــود. وی تاکیدکــرد: گرچه روح 
شهدای واالمقام نیازی به این نامگذاری ها 
ندارد اما ما به نشانه ادای احترام به روح این 

شهدا این نامگذاری ها صورت می گیرد.
رضایی شهادت را ارزنده ترین پاداش برای 
شهید قاسم سلیمانی دانست و اظهارداشت: 
این واالتریــن پاداش الهی بــرای مردی 
مجاهد در راه خدا و خالص در امر دفاع از 
اسالم و مسلمانان بود که سرانجام نصیب 
این شهید شد. وی با اشاره به اینکه شهادت 
حاج قاسم سلیمانی غم بزرگی برای همه 

مردم ایران و منطقه است تصریح کرد: در 
نخستین روز شهادت سردار سلیمانی چهار 
میلیارد هشتک قاسم سلیمانی در فضای 
مجازی به ثبت رسید که حاکی از محبوبیت 

و مقبولیت این شهید در میان مردم است.
اســتاندار اصفهان عنوان کرد: این سردار 
شهید، در سیاست دیدی باز داشت و نقش 
بســیار مثبت و موثری در اعتالی ایران و 
شکســت داعش در منطقه و نابودی آن 
داشت. وی با بیان اینکه شخصیت سردار 
شهید قاسم سلیمانی را نمی توان با زبان 
بیان کرد گفت: محبوبیت و شخصیت این 
شهید بزرگوار را باید از درون دل های پاک 
مردم ایران و جهان و سوزدل و اشک های 

رهروان حق و حقیقت و کســانی که در 
یوغ استعمار داعشــیان بودند و به برکت 
رشادت های سردار سلیمانی رهایی یافتند 
جستجو کرد. رضایی شهید قاسم سلیمانی 
را چهره ای ماندگار و شخصیتی دانست که 
هیچگاه تاریخ انقالب اســالمی ایران او را 

فراموش نخواهد کرد.
وی با اشــاره به حاکمیت عقل و منطق و 
قاطعیت در میان مسووالن و تصمیم گیران 
نظام جمهوری اســالمی ایران افزود: در 
شــرایط فعلی با تدابیر خاص و ویژه رهبر 
معظم انقالب و مسووالن امنیتی و نظامی 
کشور قطعاً جوابی قاطع به استکبار جهانی 
خواهیم داد. استاندار اصفهان تاکیدکرد: 

این به آن معنا نیســت که در پاسخ به این 
حمله تروریستی تعجیل کنیم نیست بلکه 
نوع و زمان آن را نظام جمهوری اســالمی 
ایران تعییــن خواهدکــرد و در فرصتی 
مناسب انتقام خون این شهدا را خواهیم 
گرفت. بامداد جمعه 13 دی ماه، ســردار 
سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی به همراه 
ابومهدی مهندس از فرماندهان مقاومت 
پس از عمری مجاهــدت در حمله هوایی 
نیروهای آمریکایی در فــرودگاه بغداد به 
شهادت رسید. براســاس اعالم پنتاگون 
وزارت دفاع آمریکا، دستور این حمله هوایی 
را دونالد ترامپ، رییس جمهوری و فرمانده 

کل قوای این کشور صادر کرده بود.

استاندار اصفهان خبرداد:

نامگذاری آزادراه شرق اصفهان به نام سردار سلیمانی

استاندار اصفهان از نامگذاری آزادراه شرق اصفهان به نام سردار 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی تا پایان سال جاری خبرداد.

عباس رضایی افزود: آزادراه شرق اصفهان که تا پایان سال جاری 
عملیات ساخت آن به پایان رسیده و آماده بهره برداری می شود با 

نام شهید سردار سلیمانی مزین می شود.

     در سایر شهرستان های استان نیز قرار است چندین مراکز آموزشی به نام سردار شهید سلیمانی مزین شود

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

  219- تعــداد اتوبوس های جابــرو ابوریحان) خــط 22( خیلی کمه 
وساعت های ترددشان هم خیلی بی نظمه وزمان وساعت مشخصی ندارند، 

لطفا سازمان اتوبوسرانی به این موضوع رسیدگی کنه.
 22۰- پســر من یک ســال ونیمه که عقد کرده، مدتهاست که سعی 
می کنه یه منزل اجاره کنه که عروســی بگیرن ولی موفق نمی شــه. هر 
بنگاهی که رفته گفتن اکه پول اجاره ندارین باید رهن کنین وهزینه رهن 
خونه هم ۷۰ میلیون تومنه. آخه با حقوق ماهی یک میلیون ودویست از 

کجا بیاره ۷۰ میلیون پول رهن بده.
 221-  فاصله زمانی حرکت اتوبوس های هفتشویه خیلی زیاده ما هرچه 
قدر که تالشــمان را بکنیم اگر تنها چند دقیقه  دیر به ایســتگاه برسیم 
مجبوریم برای اتوبوس بعدی نیم ساعت تا چهل وپنج دقیقه منتظر بمانیم.

 222- من یک دانش آموز کالس ششــم هســتم، هر روز باید پیاده به 
مدرســه بروم، لطفا به رانندگان خود رو ها بگین  قوانین چراغ راهنمایی 
را رعایت کنند، بعضی رانندگان زمانی که چراغ برای عابر پیاده سبز می 
 شود به قانون احترام نمی گذارند ودر زمان سبز بودن چراغ عابر پیاده عبور 
می کنند.همینطور که ما به چراغ قرمز وعبور ماشین ها احترام می گذاریم، 

آنها هم باید قوانین را رعایت کنند.
 223- تعداد سرعت گیرهای مســیر اصفهان نجف آباد خیلی زیاده و 
 برخی از آنها نیز به دلیل فرسوده شــدن موجب خرابی الستیک خود رو

 می شود لطفا رسیدگی کنید.

صدای شما

3۰۰۰۴83۰۲۰

3۲۲۷۴5۰۰

اخبار اصفهان
خـــبــــر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اعالم کرد:

ظرفیت باالی شرکت گاز استان اصفهان 
برای کسب تندیس سیمین جایزه تعالی

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: ظرفیت 
باالیی در شرکت گاز اســتان اصفهان برای حضور و 

کسب تندیس سیمین جایزه تعالی وجود دارد.
 سید مصطفی علوی در آیین افتتاحیه پیش ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود 
مستمر شرکت ملی گاز بیان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری 
اطمینان داریم توان و ظرفیت باالیی در بین کارکنان شرکت گاز استان برای 

کسب تندیس سیمین جایزه تعالی وجود دارد.
وی گفت: با توجه به اهمیت سیستم های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی و 
بهره گیری سازمان ها برای حرکت به سمت سرآمدی، این شرکت پس از اخذ 
تندیس بلورین وزارت نفت، اقدام به ادامه روند تعالی و به موازات آن تعمیق 
مفاهیم مدل تعالی در تمام سطوح سازمان برای حضور در سومین دوره جایزه 

سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران کرده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: شرکت گاز استان اصفهان از سال 
8۷ حرکت در مســیر تعالی را در برنامه کاری خود قرار داد و توانست در این 
سال گواهینامه تعهد به تعالی مدل EFQM، درسال 9۰ تقدیرنامه دو ستاره

EFQM، درسال 92 تقدیرنامه سه ســتاره اشتهار به کیفیت، در سال 93 
تقدیر نامه چهارستاره INQA، سال 9۵تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت 
ایران و سال 96 نیز تندیس بلورین جایزه سرآمدی و بهبود مستمرصنعت نفت 
را از آن خود کند.  علوی با بیان این مطلب که شرکت گاز استان اصفهان به 
عنوان یکی از شرکت های برند در سطح شرکت های گاز استانی کشور شناخته 
می شود، تصریح کرد: این شرکت با هدف ارتقای سطح کیفیت خدمات به 
مشترکین و در راستای انجام بهتر ماموریت سازمانی در مسیر تعالی حرکت 
می کند و اطمینان داریم با ویژگی های یک سازمان متعالی و اقدامات برجسته 

آن در سال جاری بتوانیم در سطح تندیس شرکت کنیم.

گـــزارش
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اصغر نوراله زاده، با اشــاره 
به طرح هــای اجرا شــده 
صندوق در بحث اشتغالزایی 
روســتایی، گفت:یکــی از 
راههای حمایت از توســعه 
اقتصادی روستاها، حمایت 
از تولیــد یــک محصــول 
محوری در روستا و جلب مشارکت 
اهالــی بــرای گرایش به شــغل 
مشترک به منظور کسب درآمد و 
ثروت بیشتر و گسترش مزیتهای 

روستا است.
وی ادامه داد:صندوق کارآفرینی 
امید با حمایت از طرح هر روســتا 
ـ یــک محصول در تالش اســت 
اشــتغالزایی را به روســتاها برده 
و بر بیــکاری در روســتاها غلبه و 
خانوارهــا را از خدمــات صندوق 

بهره مند کند.
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینی 
امیــد افزود:امــروز در اغلــب 
شهرستانها و بخشــها روستاهای 
زیادی با محوریت محصول واحد 
به کار تولید و ارائه خدمت مشغول 
هستند که بسیاری از این تولیدات 
کشــاورزی و در برخــی مــوارد 

صنعتی و خدماتی است.
نوراله زاده زنان سرپرست خانوار را 
در اولویت حمایت صندوق دانست 
و گفت:در صنــدوق جامعه هدف 
مشخصی برای حمایت وجود ندارد 
ولی زنان سرپرست خانوار به دلیل 
اینکه گردش مالی و جواز کســب 
ندارند و بانکهــا معموال به آنها وام 
نمی دهنــد در اولویــت حمایت 
صنــدوق قــرار دارند تــا بتوانند 

گردش مالی ایجاد کنند.
بــه گفتــه مدیرعامــل صندوق 
کارآفرینی امید، حمایت از توسعه 
اشتغال و کاسب و کارهای خانگی 
بانوان از سال ۹۲ به بعد در صندوق 
رونق بیشتری پیدا کرد و صندوق 
کارآفرینی امید عالوه بر پرداخت 
تسهیالت به زنان سرپرست خانوار 
از گروههای مختلف بانوان که برای 
ایجاد اشــتغال و کسب وکار مولد 
تالش می کنند حمایت کرده است.

وی با اشــاره به امضای تفاهم نامه 
صنــدوق  میــان  همــکاری 
کارآفرینــی امید و بنیــاد تعاون 
و توســعه کارآفرینی زنان گفت: 
این تفاهم نامه اواخر سال  ۱۳۹۲ 
منعقد شد و بر اساس آن دو طرف 
ملزم شدند از هزاران کسب و کار 
خانگی و خویــش فرمایی بانوان 

حمایت کنند.
نورالــه زاده افزود: بر اســاس این 
تفاهم نامــه بنیاد موظف اســت 
بخشی از گردش مالی حسابهای 

خود را بــه صنــدوق منتقل کند 
و بانوان عضو تعاونی هــای بنیاد 
نیز گردش حســابهای خود را در 
صنــدوق انجام دهنــد. صندوق 
کارآفرینــی امید هم ملزم شــده 
عالوه بر شناســایی و معرفی افراد 
مستعد کســب و کار در کشور، به 
توزیع استانی صحیح و مهمتر از آن 

آموزش و توانمندسازی بانوانی که 
به صندوق معرفی می شوند کمک 
کند.به گفتــه مدیرعامل صندوق 
کارآفرینی امیــد، کمک به یافتن 
بازار فروش محصــوالت بانوان و 
اخذ مجوزهای الزم از دستگاههای 
مرتبط و مشــاوره به زنــان برای 
برندسازی محصوالتشان از دیگر 

اهداف این تفاهم نامه به شــمار 
می رود.

به گزارش ایسنا، حمایت از کسب 
و کارهای بانــوان به ویــژه زنان 
سرپرست خانوار، ضمن کمک به 
معیشت خانوارها به کاهش قیمت 
تمام شــده کاالی تولیدی منجر 
می شــود. در حالی که بازاریابی و 

نبود بازار فروش محصوالت یکی 
از چالش های پیــش روی زنان به 
شمار می رود، صندوق کارآفرینی 
امید از کســب و کارهــای خرد و 
کوچک و حضور بانــوان در تمام 
مشــاغلی که اســتعداد و توانایی 
راه اندازی آن را داشــته باشــند، 

حمایت می کند.

زنان سرپرست خانوار در اولویت حمایت صندوق
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اعالم کرد

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اجرای طرح "هر روستا یک 
محصول" را موجب سوق دادن روستاها به سمت اشتغالزایی 
دانست و حمایت از زنان سرپرســت خانوار را از اولویتهای 

صندوق برشمرد.

واردات برنج با ارز 4200 تومانی ادامه دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ارز واردات برنج در بودجه ســال ۹۹، 
همان 4۲00 در نظر گرفته شده و قرار اســت برنج با همین ارز وارد شود، گفت: در 
مورد شــکر دقیقا حضور ذهن ندارم.رضا رحمانی و در پاسخ به این سؤال که آیا ارز 
4۲00 تومانی با توجه به گفته های سرپرســت وزارت جهاد کشاورزی برای واردات 
شکر و برنج حذف می شود، گفت:  من صحبت ایشان را ندیده و نخوانده ام اما معتقدم 

اینگونه مســائل را باید بر اســاس تصمیم مراجع اصلی اعالم کرد.وی در پاسخ به این 
سؤال که منظور شما کدام مراجع است، گفت: این مسائل را یا دولت و یا ستاد اقتصادی 

باید تصمیم گیری کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۹ ارز 
4۲00 تومانی برای واردات برنج در نظر گرفته شده است، بیان داشت: تا امروز هم صحبت اختصاص 

ارز 4۲00 تومانی به واردات این کاال است لذا تشــکیک ایجاد کردن درست نیست مگر اینکه در مورد آن تصمیم  
 رحمانی اظهار داشت: بنابر این اگر تصمیمی در مورد موضوعی مانند همین موضوع اتخاذ شد درباره آن اطالع رسانی هم انجام

 می شود.

آغاز تولید بذر هیبرید
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از آغاز تولید بذر هیبرید خبر داد و از تولیدکنندگان بذر خواست تا 

در این زمینه وارد صحنه شوند و اقدامات تدریجی و استوار انجام دهند.
عباس کشاورز اظهار کرد: وارد اتفاقات ناخواسته و یکجانبه و ظالمانه شده ایم و هر روز جنگ اقتصادی 
بیشتر می شود. تا امروز با همکاری نهادهای بخش کشاورزی نه تنها در تولید کشور هیچ مشکلی پدید 

نیامده است، بلکه فضا آرام تر شده و این نشان دهنده این است که خانواده بخش کشاورزی مشکالت 
را درک می کنند و با یکدیگر همکاری خوبی دارند.وی  اضافه کرد: تاکنون گزارشی از کمیابی، گرانی و 

عدم دسترسی نهاده های کشاورزی چون بذر، کود و آفت کش وجود نداشته است و می دانیم در این زمینه 
تالش های بسیاری شده است.سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: بیش از ۱0 هزار نوع برند کودی 

در کشور وجود دارد که از این تعداد بیش از ۹ هزار و 400 برند ثبت و عرضه شده است و این نشان می دهد که رابطه بین 
تامین، عرضه و تقاضا به خوبی مدیریت شده است. کشاورز با بیان اینکه سیاست مان این است که دولت تنها تسهیل گر باشد و فعال 

حوزه کشاورزی بخش های خصوصی باشند، گفت: کشاورزی کشور ظرفیت های نهفته بسیاری دارد و قصد داریم تا می توانیم آن را به بخش خصوصی 
واگذار کنیم زیرا هنوز محل واگذاری زیادی وجود دارد.

شرکت پارمیدا لبن پارسیان جهت 
تکمیل کادر خود در استان اصفهان از 

افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری 
می نماید.

سرپرست فروش منطقه ای
کارشناس فضای مجازی

ویزیتور فروش پخش گرم
مهندسی مکانیک آشنایی با 

سیستمهای گرمایشی و سرمایشی
کارشناس امور اداری
کارشناس حسابداری
تلفن 03152434795

موبایل 09367826768

صندوق کارآفرینی 
امید با حمایت از 

طرح هر روستاـ  یک 
محصول در تالش 

است اشتغالزایی را 
به روستاها برده و بر 
بیکاری در روستاها 

غلبه و خانوارها را 
از خدمات صندوق 

بهره مند کند.

ایسنا

گزارش

ISFAHAN
N E W S

گزارش

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی 
ایران اعالم کرد که بیش از ۸۵ درصد روغن های سویا در ایران تراریخته هستند و 

۹0 درصد کشورهای دنیا نیز از محصوالت تراریخته استفاده می کنند.

امیرهوشنگ بیرشک، با بیان اینکه روغن سویا، آفتابگردان، 
پالم و کلزا بیشترین روغن های نباتی مصرفی در ایران هستند، 
گفت: روغن  ســویا تنها روغن تراریخته اســت که از مبادی 
جنوبی وارد ایران می شــود و روغن های پالــم، آفتابگردان و 
کلزا روغن هایی هستند که تراریخته نبوده و به جز پالم، باقی 

روغن ها از مبادی شمالی کشور وارد می شوند.
بیش از 85 درصد روغن سویا موجود در ایران تراریخته 

است
وی تصریح کــرد: بیش از ۸۵ درصد روغن های ســویا در ایران 
تراریخته هستند و ۹0 درصد کشــورهای دنیا نیز  ازمحصوالت 
تراریخته استفاده می کنند. در مورد سالمت محصوالت تراریخته 
هم می توان گفت این محصوالت از سالمت کافی برخوردارند و 
هنوز دالیلی قطعی برای ناسالم بودن محصوالت تراریخته وجود 

ندارد.
به گفته وی، روی تمام محصوالت روغن نباتی که از روغن تراریخته 

استفاده می شود، برچسب "تغییر ژنتیک یافته" درج شده است.
روغن آفتابگردان بیشترین روغن مصرفی در ایران

وی با بیان اینکه روغن آفتابگردان بیشــترین میزان مصــرف را در ایران به خود 

اختصاص داده اســت، اظهار کرد: روغن های آفتابگردان بــه هیچ وجه تراریخته 
نبوده و عمدتا از مبادی شمالی کشور وارد  شــده و در گمرکها نیز مورد  آزمایش 

قرار می گیرد.
بیش از 95 درصد روغن کلزا در داخل تولید می شود

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران اضافه کرد: بیش از ۹۵ درصد روغن کلزایی 
که در داخل مصرف می شود، از دانه های کلزای داخلی است؛ زیرا در چند سال اخیر 
کشت دانه های کلزا افزایش چشم گیری داشته است و در این امر خودکفا هستیم.

روغن های پالم 100 درصد وارداتی است
بیرشک با اشــاره به اینکه روغن های پالم ۱00 درصد وارداتی و غیرپالم هستند، 
اظهار کرد: روغن پالم در فرموالسیون روغن ســرخ کردنی استفاده می شود و این 
روغن به صورت مستقیم و ۱00 درصد خالص عرضه نمی شود. استفاده از روغن پالم 
در روغن سرخ کردنی مقاومت آن را به حرارت باال می برد و این روغن را برای سرخ 

کردن مناسب می کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اســتفاده از روغن های پالم خطری برای سالمتی 
مردم دارد یا خیر، گفت: از روغن پالم نباید به صورت مســتقیم اســتفاده شــود. 
متاسفانه برخی مواقع از روغن پالم نابه جا استفاده می شود. این روغن برای پخت و 
پز مناسب نیست و مخصوص سرخ کردنی است و مصرف زیاد آن مانند هر کاالیی 

می تواند آسیب رسان باشد.

روغن های تراریخته کدامند؟

بازار کار

جهت درج آگهی های 

استخدامی خود در روزنامه 

 اخبار اصفهان با شماره

32274500 

 تماس حاصل فرمایید .

شرکت مهندسی پیمان تحکیم 
خوزستان با بیش از 20 سال سابقه 
فعالیت در صنایع الکترونیک و ابزار 
دقیق جهت تکمیل کادر فنی خود 

از استان های خوزستان، فارس 
و اصفهان جهت کار در اهواز از 

کارشناسان الکترونیک با شرایط زیر 
دعوت به همکاری می نماید.

استاد کار مکانیک
جنسیت:آقا

مسلط به تعمیرات ماشین آالت 
تراش، فرز و...

با 5 سال سابقه کار
nnamazy@gmail.com

یک شرکت معتبر تولیدی جهت 
تکمیل کادر خود از استان اصفهان 
جهت کار در شهرکرد یا فرخشهر 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
کارمند اداری
جنسیت: آقا

مقطع تحصیلی: حداقل کارشناسی
محل سکونت شهرکرد یا فرخشهر 

)محل کار و سکونت شهرکرد و هزینه 
سکونت به عهده همکار خواهد بود(
سابقه کار: حداقل 3 سال در زمینه 

حمل و نقل جاده ای
الزامات:

تسلط بر نرم افزارهای آفیس
داشتن گواهینامه پایه 1 مزیت 

محسوب می گردد
jobsopp@gmail.com

مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان در 
راستای تکمیل سرمایه انسانی خود در 
استان اصفهان از جوانان خالق دعوت به 

همکاری می نماید.
کارشناس فروش، طراح و گرافیست، 
حسابدار، مدیر تولید، اپراتور چاپ 

افست، دایکات، جعبه چسبانی و کلیه 
مشاغل مربوط به صنعت چاپ و بسته 
https://npco.ir لینک بندی افست. 

یک شرکت معتبر تولیدی و پخش 
جهت تکمیل کادر فروش خود در الین 
سلولزی در استان اصفهان از افراد واجد 
شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

مروج فروش )پروموتور( 
جنسیت: خانم

حداقل 18 و حداکثر 40 سال
دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

حداقل 1 سال ساقه مرتبط
ساکن اصفهان

 بیمه
حقوق ثابت

درصد از فروش
تلفن 03131310525

برای تامین چادر مشکی، تولیدکنندگان 
داخلی باید در اولویت باشند

رییس کمیســیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد 
است که در شرایط فعلی، کاالهایی که توان تولید آنها در داخل 
کشــور وجود دارد، نباید وارد شــوند اما چگونگی برنامه ریزی 

دولت، برای این کار اهمیت زیادی دارد.
ســید محمد جعفری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه 
به تحریم ها و محدودیت هایی که علیه اقتصاد ایران وضع شده، 
حمایت از تولید ملی و تالش برای رشد و توسعه صنایع تولیدی 

اهمیت زیادی دارد.
به گفته وی جهت حرکت واردات نیز باید به ســمت حمایت از 

واحدهای تولیدی تعریف شود و کاالهایی به کشور بیایند که به 
تامین مواد اولیه یا واسطه ای تولید کمک می کنند یا کاالهای 
ضروری باشند که در حال حاضر توان تولید آنها در داخل کشور 
وجود ندارد.رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران درباره 
واردات چادر مشــکی اظهار کرد: این حوزه نیز باید مانند دیگر 
بخش ها مورد بررســی دقیق و همه جانبه قرار گیرد. در اینکه 
کشور ما نیاز قابل توجه به این کاال دارد، شکی نیست و قطعا باید 
برای تامین نیاز برنامه ریزی الزم انجام شود.جعفری ادامه داد: 
آنچه که در این زمینه اهمیت دارد، بررسی دقیق میزان توانایی 
تولیدکنندگان داخلی برای تامین نیازهای کشور است. از این 
واحدها باید حمایت شود و با در نظر گرفتن نیازهایشان، فضای 
فعالیتی قابل قبول داشته باشــند و در صورت بی پاسخ ماندن 

بخشی از نیازها، به واردات فکر شود.
وی با تاکید بر اینکه محدود کــردن واردات باید از طریق وضع 
تعرفه انجام شود، بیان کرد: ممنوعیت در تجارت تصمیم  درستی 
نیست اما برای حرکت به سمت اولویت های در نظر گرفته شده، 
می توان تعرفه واردات را در محصوالتی که تولید داخلی دارند، 
باال برد و از این طریق بازار را در اختیار تولیدکننده های داخلی 
قرار داد. با وجود مصرف قابل توجه چادر مشکی در ایران، بخش 
قابل توجهی از نیازها از طریق واردات تامین می شــود و بخش 
قابل توجهی از بازار در اختیار صادرکنندگان خارجی قرار دارد.

رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجــارت چندی پیش وعده داد 
که کشور تا سه سال آینده در تولید چادر مشکی به خودکفایی 

خواهد رسید.

ماده 7 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 
اجرا نشده است

رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید برخی از قوانین اقتصادی با 
وجود آنکه مراحل تصویب را پشت سر گذاشته اند، در سال های 

گذشته عمال به اجرا نرســیده اند و همین امر مشکالتی را برای 
فعاالن اقتصادی به وجود آورده است.

 غالمحسین شافعی امروز در نشست شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از قوانینی که حدود هفت سال 
از تصویب آن می گذرد اما هنوز به مرحله اجرا نرســیده، ماده 

هفتم قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است.

به گفته وی، درخواســت بخش خصوصی از دولت این اســت 
که اگر با قوانین فعلی مشــکلی وجود دارد، اقدامات الزم برای 
اصالح یا تبصره زدن به آنها در دســتور کار قرار گیرد و در غیر 
این صورت حتی اگر قانون بد وجود دارد، اجرای آن بهتر از بی 

قانونی خواهد بود.
در ادامه این نشست، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 

از آمادگی این وزارت خانه برای اجرای ماده هفتم قانون بهبود 
مستمر فضای کسب و کار خبر داد و گفت: وزارت صمت در حوزه 
ایجاد زیرساخت ها مشــکلی ندارد اما در این حوزه نیاز به یک 
اراده فرابخشی نیز وجود دارد. از نظر ما مانعی در مسیر اجرای 
این قانون نیســت و وزارت صمت آمادگی الزم برای اجرای این 

ماده را دارد.
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Atotal of 19.2 million 
tons of goods worth $6.3 
billion were exported 
from the southwestern 
Bushehr Province 
during the first three 
quarters of the current 
Iranian year (March 21-
Dec. 21), around $455 
million of which were gas 
condensates.
According to Hossein 
Hosseini, the head of 
Bushehr Industries, 
Mining and Trade 

O r g a n i z a t i o n , 
petrochemicals such 
as methanol, glycol, 
ethylene and sulfur, as 
well as cement, clinker, 
tomatoes, dates, farmed 
shrimps and other 
seafood were the main 
exported goods, IRNA 
reported.
China, Qatar, Turkey, 
South Korea, Iraq 
and Afghanistan 
were the main export 
destinations.

Iran's 2020-
21 Budget 
Bill Allows 
Municipalities 
to Issue Sukuk 
Bonds Worth 
$357m
As per the budget bill 
for the fiscal 2020-
21, municipalities 
will be permitted to 
issue sukuk bonds 
worth $357 million 
for expanding 
urban public 
t r a n s p o r t a t i o n . 
The cap may be 
increased
As projected in the 
draft budget bill 
for the fiscal 2020-
21, the Iranian 
g o v e r n m e n t 
has permitted 
municipalities to 
issue sukuk (Islamic 
bonds) to the tune 
of 50 trillion rials 
($357 million) 
for expanding 
urban public 
transportation.
Sukuk is a type of 
Islamic financial 
instrument that 
states ownership 
of a certain service 
or future profit of a 
lasting commodity 
transferred for a 
certain price. The 
security can help 
meet businesses’ 
immediate needs 
for liquidity with no 
access to end-users 
to finance their 
operations.
According to 
Mozhgan Khanlou, 
the spokesperson 
of Plan and Budget 
O r g a n i z a t i o n , 
urban managers 
are required to 
allocate at least 
50% of the bonds 
for streamlining 
the urban subway 
system, ISNA 
reported. 
The precise amount 
ultimately will be 
announced after 
the parliamentary 
ratification of the 
budget and its 
verification by the 
Guardians Council, 
the constitutional 
body in charge of 
vetting legislative 
bills.  
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Bushehr Exports Hit 6.3$b in 
Three Quarters

According to data published 
by Fars News Agency, Iran 
produced 572,965 vehicles of 
different models during the 
period.
Previously, the Industries 
Ministry regularly published 

statistics about car production. However, 
following consecutive declines, the 
ministry stopped releasing such reports, 
Financial Tribune reported.
The current data are extracted from 
the financial statements submitted 
by automakers to the domestic stock 
exchange.
The number of passenger vehicles 
produced during the period was 524,167, 
26.3% lower than the year-ago time.
Besides, the production of passenger 
vans, minibuses, buses, and commercial 
vehicles respectively saw a decline of 
86.2%, 54.6%, 28.4% and 73.7%.
Mismanagement and corruption, plus 
the sharp pressure of US sanctions, have 
derailed Iran’s auto industries. The 
semi-state car companies, SAIPA and 
Iran Khodro (IKCO), have struggled with 
numerous scandals over the past few 
months, including the arrest of several 
managers of the two companies on 
charges of implementing an unauthorized 
price hike and committing fraud.
Industry insiders and local media have 
speculated that the two companies are 
on the verge of bankruptcy and, as usual, 
need the government to help bail them 
out to save thousands of jobs at risk in the 
chronically dysfunctional automotive 
companies.
IKCO, SAIPA
Iran Khodro’s production dropped 27.6% 
in the nine-month period to reach 243,351 
units. Besides passenger vehicles, IKCO 
manufactures commercial vehicles, 
including vans, pickups, trucks and buses. 
However, in the period under review, IKCO 
halted the production lines of several 
models of commercial vehicles.
In addition, IKCO produced 39,404 
passenger vehicles during the month 
ending Dec. 21, which is 103.4% higher 
compared to its output in the year-ago 
month.
IKCO’s competitor, SAIPA, is also in 
disarray, as it produced 300,106 vehicles in 
the nine-month period, marking a decline 
of 8.7% year-on-year.
However, SAIPA produced 35,631 
passenger vehicles in the month ending 

Dec. 21, which shows a 162.9% growth 
compared to the same month of last year.
Limited Alternatives
The types of cars available to Iranian 
customers have declined over the past 
one year after the US reimposed harsh 
sanctions against Tehran.
Almost all foreign partners of Iranian 
carmakers pulled out of the country after 
US sanctions targeted Iran’s automotive 
industries.
Even international auto parts makers 
with decades-old ties with Iran halted 
sales to Iranian firms, as the US embargo 
threatened the former’s access to 
American markets and disrupted the 
latter’s international banking relations.
As a result, even if a foreign firm wished to 
work with domestic companies, Iranian 
payment for the goods and services 
couldn’t get through. All these have taken 
a harsh toll on Iran’s auto producers and 
assemblers.
As a result, the production of 20 car models 
has been halted over the past year. Some 
of the cars, which were largely assembled 
in Iran, such as Renault’s Sandero and 
Sandero Stepway, as well as Suzuki’s Grand 
Vitara, stopped rolling out of IKCO.
IKCO also produces several Chinese Haima 
and Dongfeng models, but the company is 
yet to announce whether it would be able 
to sustain the production of these models. 
The Iranian firm also produces several 
Peugeot models, including 405, 206 and 
2008. Reportedly, IKCO will be able to 
continue the production of 206 and 405 
since it has been making them for decades 
and only relies on the foreign supplier for 
some of the key parts. However, the CKD 
production of the 2008 model will most 
likely end.
Iranian car company SAIPA also used to 
make several models in collaboration with 
China’s Brilliance Auto Group and South 
Korea’s Kia. The production of these cars 

has stopped.
Pars Khodro, which used to make Renault 
Sandero and Logan, has halted their 
production lines.
South Korea’s Hyundai Motor also had 
a deal with Iranian private carmaker 
Kerman Motor to produce Hyundai i10 
and i20 in Iran, which partnership has 
been suspended.
Several other Chinese brands were 
assembled by private Iranian automakers, 
such as BYD, Great Wall, MG and Lifan, 
which have entirely stopped their 
production activities in Iran.
Weak Performance
Despite an automotive background of 
nearly six decades and a four-decade-long 
history of auto management since the 
1979 victory of the Islamic Revolution, the 
sector has remained under state control 
and failed to stand on its own feet.
Despite the Industries Ministry’s hefty 
tariffs on foreign car imports and the 
exorbitant prices charged by domestic 
automakers for their substandard 
products from presales, Iran’s highly 
monopolized automotive sector is 
chronically bankrupt.
Buckling under the burden of US 
sanctions, Iran’s auto production has been 
plummeting since June 2018.
Data issued by the Industries Ministry 
indicate that the slump has continued in 
the second month of the current fiscal year 
(ended May 21). Since then, analysts are in 
the dark, as the ministry stopped releasing 
auto production data.
Iranian carmakers produced 185,478 cars 
and commercial vehicles during the first 
two months of the last fiscal year, which 
figure plummeted to 140,917 this year.
As long as the Iranian automotive 
sector lacks an efficient strategy and 
accountability, it will remain dependent on 
the kindness of state officials and continue 
to earn the wrath of the general public.

Iran's Supreme Audit Court 
forecasts state budget deficit 
for 2020
Iran’s budget deficit for next year (March 21, 
2020-March 21, 2021) is expected to be about 550 
trillion rials (about $13 billion), said Director of 
Supreme Audit Court of Iran Adel Azar.
Azar noted that this figure will be obtained if a 15 
percent increase in expenditure calculated by the 
Iranian government is added to the budget project and 
the rest is calculated based on the budget function of 
the current year.
Azar added that the Iranian government has 
made a correct forecast regarding oil prices in the 
budget. However, some issues need to be studied in 
connection with the allocation of money to various 
projects from Iran’s National Development Fund (a 
part of Iran’s oil revenues is directed to this fund), the 
director said.
The draft budget for the next Iranian year worth 
4.84 quadrillion rials (about $115 billion) was 
submitted by Iranian President Hassan Rouhani to the 
parliament on Dec. 8. After consideration, the budget 
for the next year will be approved by the Iranian 
parliament.
Revenues worth a total $22.2 billion from oil and 
gas exports are envisaged in Iran’s next year budget. 
Some $18.2 billion is expected to be obtained from oil 
exports and $4 billion from gas exports.

ATMs in Iran Process 3.6 
Billion Transactions in 8 
Months
More than 3.7 billion transactions were processed via 
automated teller machines in the first eight months of 
the current fiscal year that ends in March. 
The machines processed 450 million transactions a 
month on average but the month from April 21 to May 
21 had the biggest share with 612 million transactions 
according to data released by the Central Bank of Iran, 
IBENA reported.With 58,442 ATMs up until Nov. 21, 
the data indicates that each ATM on average processed 
62,983transactions during the eight months. 

Iran: 400km Gas Pipelines 
Laid in 8 Months
Iranian Gas Engineering and Development 
Company, a subsidiary of National Iranian Gas 
Company, delivered  18 pressure stations and laid 
400 kilometers of gas pipelines during the first 8 
months of the Iranian fiscal (March-November 
2019) – a feat unprecedented in the history of the 
company, the managing director said.“More than 
177 km of pipelines will be laid by the end of the 
fiscal year (in March),” Energy Today website quoted 
Bahram Salavati as saying.Regarding equipment and 
parts used in the gas transmission and distribution 
network, he said when raw material for some parts is 
available inside the country, the final product is 100% 
domestic-made. 

NIOC Looking for Trade 
Expansion via Iran Energy 
Exchange
Following two rounds of sea delivery of oil products 
offered on the Iran Energy Exchange, the National 
Iranian Oil Company has said that it wants to expand 
such offers. According to Amirhossein Tebianian, 
NIOC’s representative in charge of offering petroleum 
products on IRENEX, there are plans to assign NIOC 
the task of handling all oil product offers via sea. 
In two rounds of diesel offer via the energy bourse, 
the company sold 533,000 barrels of diesel since 
the beginning of the current calendar month on 
December 22.

Iran’s automotive output fell by %24.8 during the ninth 
months ending Dec. 21 compared to a year earlier.

Iran Auto Output Down %25
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As a result, the 
production of 
20 car models 
has been halted 
over the past 
year. Some of the 
cars, which were 
largely assembled 
in Iran, such as 
Renault’s Sandero 
and Sandero 
Stepway, as well 
as Suzuki’s Grand 
Vitara, stopped 
rolling out of 
IKCO.
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Iran’s Parliament 
adopts triple-urgency 
motion in response to 
US’ terrorist act
 Iran’s Parliament has unanimously passed 
a triple-urgency motion in response to 
US’ terrorist act in assassination of the 
late commander of the Islamic Revolution 
Guards Corps’ Quds Force Lieutenant 
General Qassem Soleimani and his 
companions.
All the 233 lawmakers present at an open 
session of the parliament on Tuesday 
unanimously adopted the triple-urgency 
motion, which will amend an earlier law 
that labeled American forces based in West 
Asia — known as the United States Central 
Command (CENTCOM) — as a terrorist 
organization.
The motion branded as terrorists all staff 
members of the Pentagon and affiliate 
companies and institutions in addition 
to those involved in General Soleimani’s 
assassination, including the commanders 
and those who issued the orders, Press TV 
reported.
The government is also slated to allocate 200 
million € from the National Development 
Fund of Iran to the IRGC’s Quds Force.

Barzani condoles 
Supreme Leader 
over Gen. Soleimani 
martyrdom
 President of the Iraqi Kurdistan Region 
Nechirvan Barzani in a message on Monday 
expressed condolences to Iran's Supreme 
Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei over 
martyrdom of Lieutenant General Qasem 
Soleimani.
The message reads that the loss of 
Lieutenant General Soleimani is a source 
of regret and concern for the people and 
government of the Kurdish region, he said.
"He was a friend of ours in the fight against 
dictatorship and supporter of us against 
Daesh terrorists," Barzani said, noting that 
all the Iraqi and KRG officials have on several 
occasions thanked for his sacrifices.
Lieutenant General Soleimani, commander 
of Quds Force of the Islamic Revolution 
Guard Corps (IRGC), was assassinated in an 
airstrike by the United States in Baghdad on 
Friday along with Iraqi Popular Mobilization 
Units second-in-command Abu Mahdi 
al-Mohandis and eight others in their 
entourage. 
US President Donald Trump had personally 
ordered the terrorist attack.

Kerman embraces body of Gen 
Soleimani as its heroic son

Thousands of 
the people from 
both the capital 
and other cities of 
Kerman province 
in the south of 
the country have 

already gathered in the 
main square of the city of 
Kerman to welcome the 
body of the slain General.
A funeral procession is 
currently underway for 
martyr Soleimani and 
then he will be laid at rest 
in a cemetery that already 
hosts a number of other 
martyrs. The Commander 
has asked for burial at the 
same place according to a 
written testament.
People are chanting 
slogans that echo their 
wrath towards the US 
and promise revenge 
from those who planned 
and carried out the 
assassination.

Millions of Iranians bade 
farewell and paid their 
last respect to Lieutenant 
General Soleimani, the 
hero of liberating the 
Middle East from the vice 
and wickedness of the 
US-made terror groups, 
including Daesh (ISIS) 
in the past days during 
ceremonies in the cities of 
Baghdad, Ahvaz, Mashhad, 
Tehran, and Qom.
General Soleimani, the 
commander of Quds Force 
of Iran's IRGC and Abu 
Mahdi Al-Mohandes, the 

acting commander of the 
Iraqi Popular Mobilization 
Units (PMU) were in 
separate cars at Baghdad 
airport when the US 
carried targeted airstrike 
to assassinate them on 
Friday morning.
Millions of Iranians all 
around the country took to 
the streets on Sunday and 
Monday to condemn the 
terror act of the US. They 
took to streets holding the 
pictures of the martyred 
General Soleimani and 
flags of Iran, chanting 

"Down with the US" and 
"Down with Israel".
The Supreme Leader has 
called for proportionate 
military action against the 
US interests in response 
to heinous crime against 
Iranian Commander on 
a diplomatic mission 
to Baghdad.General 
Soleimani, was involved in 
diplomatic contacts with 
the regional leaders and he 
was carrying a message to 
the Saudi leaders during a 
visit to Baghdad, according 
to the Iraqi prime minister.  

General Qasem Soleimani's fellow 
citizens in Kerman on Tuesday thronged 
to the streets to embrace the body of 
their heroic son attained martyrdom in 
US targeted airstrike at Baghdad airport.

Politics
Wednesday,January8, 2020, No.  412

ISFAHAN
N E W S 05

News

Zarif to US after visa denial: what 
are you afraid of?
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has reacted to 
the US’ move in refusing to issue a visa for his attendance at a UN 
Security Council meeting in New York on Thursday.
Speaking to reporters on the sidelines of Tehran Dialogue 
Forum, Zarif said US Secretary of State Mike Pompeo had told 
the UN secretary-general that the visa was not issued due to time 
restraint.“The UN secretary-general, in turn, said that Iran has a 
right to attend the meeting,” Zarif said, adding “I wasn’t too keen 
on attending the meeting either, given the current situation.”
The Iranian diplomat went on to add, “the Security Council's 

meeting was a good opportunity to discuss the US crimes, but a 
government that carries out state and economic terrorism and 
threatens with war crimes and crimes against humanity does 
not care about violating the provisions of the UN headquarters 
agreement.”Zarif was referring to the 1947 UN “headquarters 
agreement,” which obliges the United States to allow access to 
the United Nations for foreign diplomats.The Iranian diplomat 
went on to add, “Everyone must ask this rogue regime what it is so 
scared of. Is it really that much of a danger for the foreign minister 
of a UN founder and member state to attend a meeting in support 
of the UN Charter and multilateralism that the United States 
would refuse to issue the visas?” f to US after visa denial: what are 
you afraid of?Zarif to US after visa denial: what are you afraid of?

TEHRAN, Jan. 07 (MNA) – 
Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif has 
reacted to the US’ move in 
refusing to issue a visa for his 
attendance at a UN Security 
Council meeting in New York 
on Thursday.
Speaking to reporters on the 
sidelines of Tehran Dialogue 
Forum, Zarif said US Secretary of State 
Mike Pompeo had told the UN secretary- g e n e r a l 
that the visa was not issued due to time restraint.

Millions of 
Iranians all 
around the 
country took 
to the streets 
on Sunday and 
Monday to 
condemn the 
terror act of the 
US. 
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Of 13 hard revenge scenarios, 
weakest will be US nightmare: 
Shamkhani
 “Americans must know that up to the present time, we have 
planned 13 scenarios for taking our hard revenge and even in case 
the weakest scenario is finalized, that will be a nightmare for the 
US,” Secretary of Iran's Supreme National Security Council Rear 
Admiral Ali Shamkhani announced on Monday.
“Presently, based on some considerations we can not provide 
further information but we vow to the Iranian nation that the 
revenge does not include just one operation,” he added, “All the 
forces of the resistance axis will take the hard revenge.”
He underlined that Americans are fully in charge of the blood of 
Lit. Gen. Soleimani.
Shamkhani noted that Iran is observing the American 
headquarters and bases in the region and is informed of the 
number of the US troops and military equipment.

 “Americans know that they are vulnerable; therefore, they have 
changed their tactic by gathering their forces and centralizing 
them in their bases,” he said.
He underlined that Iran wants the American forces to leave the 
region unless it will target them in their bases.
 “Want to know about the destiny of American forces who have 
crept to shelters in the region? The answer is clear, they have 
locked themselves in shelters in hope for escaping our revenge 
but the Islamic Republic will open the doors of hell to them.”
Answering a question about the probability that in case of any 
confrontation from Iran, the US will enter a war with Iran and will 
target oil refineries and etc. Shamkhani said, “This is not the first 
time that we are faced with such stupid threats from the cowboys 
but this is the first time that a terrorist has made a terrible move 
and he is threatening afterwards.”
“It is 40 years that Americans are looking for their lost interests 
in Iran and they seek war but their bitter memory from Tabas will 
avert them from repeating their mistake.”
He named US threats as ‘empty threats’, of which Americans had 

t a l k e d 
previously and also during the 

negotiation years with Iran.
“The Islamic Republic’s message is clear; the US has assassinated 
a national hero and we can not stay indifferent. Therefore, if the 
US troops do not leave the region voluntarily we will expel their 
corpse.”
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US gives Iraq 
draft of possible 
sanctions: 
report
Reports suggest that 
the US Administration 
has delivered a draft 
of possible sanctions 
against Iraq to the Iraqi 
President Barham Salih.
The draft aims to clarify 
the consequences of 
sanctions for the Iraqi 
government, a source 
told Skynews.
US President Donald 
Trump has threatened 
Iraq with imposing 
‘very big sanctions’ if the 
Iraqi parliament follows 
through its nonbinding 
resolution to oust 
American forces from 
its soil.
“We will charge 
them sanctions like 
they’ve never seen 
before, ever. It’ll make 
Iranian sanctions 
look somewhat tame,” 
Trump tweeted.
General 
Soleimani 
unforgettable 
friend, former 
Iraqi president 
says
Former Iraqi president 
Fouad Masoum said 
on Monday in Iran's 
embassy in Baghdad 
that Lieutenant General 
Soleimani is a dear and 
unforgettable friend.
In a meeting with Iran's 
Ambassador to Baghdad 
Iraj Masjedi late on 
Monday, he expressed 
regret over US crimes in 
assassinating General 
Soleimani, saying that he 
was greatly interested 
in the martyred 
commander.
Iran has a large number 
of capable figures such 
as Soleimani after whom 
other persons like him 
will appear in Iran, 
Masoum said.
Masjedi, for his part, 
stressed the need for 
boosting Iran-Iraq 
ties in all fields, saying 
that bilateral relations 
will improve further 
hereafter.
Over the past days, Iran's 
Embassy saw different 
Iraqi figures attended 
to express solidarity 
over martyrdom of 
Lieutenant Soleimani 
and Abu Mahdi al-
Mohandis.
Soleimani's body 
was moved to Qom 
for a funeral late on 
Monday, before being 
transferred to his 
hometown Kerman in 
southeastern Iran for 
burial on Tuesday.
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Destruction of Iran’s Cultural 
Sites Tantamount to War Crime: 
Envoy
 Iranian Ambassador to France Bahram Qassemi deplored a 
recent threat by US President Donald Trumbo to target the Islamic 
Republic’s cultural sites and said such moves would be nothing 
but war crimes.   
“French scholars, scientists, and culturalists have heard that 
President Trump has threatened several times in recent days that 
he would mount military attacks on 52 cultural centers and sites 
of civilization and ancient culture in Iran,” Qassemi said on social 
media on Monday night.
“Perhaps because of his lack of familiarity with internationally 
recognized norms and legal regulations respected by the world, 
Mr Trump does not know that such acts are in breach of The Hague 
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 
Armed Conflict passed on May 14, 1954 and the Protocol I of the 
Geneva Convention passed on August 12, 1949,” he added.
“Everybody knows that such a behavior (and) destruction of 

cultural works and properties as a legacy of human society is 
tantamount to war crime,” the Iranian ambassador to France 
added. 
Following Iran’s threats to retaliate the assassination of Lt. General 
Qassem Soleimani, Trump tweeted Saturday night that the military 
could target 52 Iranian sites, including some "important" to Iranian 
culture.
General Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, who was the deputy 
head of Iraq’s Hashd al-Sha'abi (PMU), 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 claimed responsibility for 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.
Ayatollah Khamenei also reminded all friends and enemies of the 
Iranian general that the resistance path will continue vigorously, 
stressing that continued battle and ultimate victory will disappoint 
the murderers and criminals.



Zarif: Iranians respond to Trump baseless claims
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said Iranians responded to 
Trump's baseless claims by their presence in General Soleimani's funeral.
"@realDonaldTrump threatens Iran with violations of intl law— even 
war crimes such as use of force, “disproportionate response” & bombing 
cultural sites, Zarif wrote on his Twitter account."Iranian people responded 
today. Does he still hope to frighten them? Or realize he’s turned the U.S. into 
a #RogueRegime?," he added."What the US has accomplished in its terrorist 
assassination of anti-ISIS heroes is to unleash global anti-US fury and a worldwide 
rancor—on a scale not seen in recent memory," he said in a separate message."End of malign 
U.S. presence in West Asia has begun," Zarif reiterated.

 The chief commander of 
Iran's Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) Major 
General Salami says a "harsh 
revenge" awaits those who 
assassinated the anti-terror 
commander Lt. General 
Qasem Soleimani.
“I’d say the last word at the 
beginning: We will take 
revenge,” the IRGC chief 
said while speaking at the 
burial of Lieutenant General 
Qasem Soleimani in Kerman 
on Tuesday.
He underlined that the US 
will face the consequences of 
its actions in a way that it will 
regret its mistake.
Major General Salami also 
added that the martyrdom 
of the Iranian anti-terror 
commander by the US 
terrorists will definitely lead 
to the end of the American 
forces’ presence in the 
region.
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The American military letter said US-led coalition 
forces would use helicopters to evacuate. Several 
were heard flying over Baghdad on Monday night, 
although it was not immediately clear if that was 
related.“There’s been no decision whatsoever to 
leave Iraq,” Esper told Pentagon reporters, adding 
there were no plans issued to prepare to leave, 
Reuters reported.“I don’t know what that letter 
is ... We’re trying to find out where that’s coming 
from, what that is. But there’s been no decision 
made to leave Iraq. Period,” Esper said.
The letter caused confusion about the future of 
US forces in Iraq, who now number 5,000.The 
top US military officer told reporters the letter 
was a draft document meant only to underscore 

increased movement by US forces. “Poorly 
worded, implies withdrawal. That’s not what’s 
happening,” said Army General Mark Milley, 
chairman of the US military’s Joint Chiefs of Staff.
The authenticity of the letter, addressed to 
the Iraqi Defence Ministry’s Combined Joint 
Operations, had been confirmed to Reuters 
by an Iraqi military source.“Sir, in deference 
to the sovereignty of the Republic of Iraq, and 
as requested by the Iraqi Parliament and the 
Prime Minister, CJTF-OIR will be repositioning 
forces over the course of the coming days and 
weeks to prepare for onward movement,” the 
letter stated.It was signed by US Marine Corps 
Brigadier General William Seely III, commanding 
general of the US-led military coalition. CJTF-OIR 
stands for Combined Joint Task Force–Operation 
Inherent Resolve.“We respect your sovereign 
decision to order our departure,” the letter said.
Iraqi Prime Minister Abdel Abdul Mahdi told 
the US ambassador to Baghdad on Monday that 
both nations needed to implement the Iraqi 
parliamentary resolution, the premier’s office 
said in a statement. It did not give a timeline.

"O son of brothel, casino and night clubs, your 
voice and tweets are more strident than sound 
of donkey," he wrote in one of his tweets in 
an address to Donald Trump."You threaten 
a nation to famine? Do you think that money 
of Hejaz (states of Persian Gulf), treachers 
and arsenal will help you? If you succumb 
we are students of peace and if you fight we 
are students of war. Your home is less stable 
than spider web and your weapon is weaker 
than mosquito bites. Your voice and tweets 
are more strident than sound of donkey." 
he wrote.He added, "remember that a fly 
killed tyrant and birds destroyed Abraha. 
Did you forget Vietnam? Or are you anxious 

for a new swamp? Swear to God, you’ll find 
unprecedented soldiers and a corps, whose 
start is in Basra and its end is in Duhok. Today 
your goals are revealed."He further noted, 
"the person who claimed to be fan of freedom, 
is now looking to fight people. The person who 
was looking for people’s attention yesterday, 
is now defeated and will leave humiliated. O 
Trump if you disrespect the sacred country, 
I will be your rival. But if you want my advice, 
don’t be like your precedents, otherwise 
you’ll regret. We want peace if you want peace 
and we want war if you want war, you have 
tested us."IRGC Quds Force Commander Gen. 
Qasem Soleimani and Second-in-Command 
Iraq’s Popular Mobilization Units (PMU) Abu 
Mahdi al-Muhandis along with eight others 
were assassinated in Baghdad International 
Airport in Iraq on Fri. following the US 
airstrike at the direct order of US President 
Donald Trump.

Pentagon Rejects Reports US Leaving 
Iraq

Your home less stable than spider web, Sadr 
tells Trump

The United States has no plans to pull its troops out 
of Iraq, Defense Secretary Mark Esper said, following 
reports by Reuters and other media of an American 
military letter informing Iraqi officials about 
repositioning troops in preparation for leaving the 
country.

Influential Iraqi Shia cleric Muqtada al-Sadr on Tue. has 
addressed the US president in a series of tweets, after Trump 
threatened Iraq with sanctions following the parl. vote to 
expel US troops.

"the person 
who claimed 
to be fan of 
freedom, is now 
looking to fight 
people. The 
person who 
was looking 
for people’s 
attention 
yesterday, is 
now defeated 
and will leave 
humiliated.

 “Poorly 
worded, implies 
withdrawal. 
That’s not what’s 
happening,”

Iran fifth step of reducing 
commitments not mean exit from 
JCPOA
Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi said on 
Tuesday that Iran's fifth step of remedial reduced 
commitments to the July 2015 nuclear deal does 
not mean that the deal has ended or Iran wants to 
withdraw from the Joint Comprehensive Plan of 
Action.It just means that "we've reached a reasonable 
balance" in the JCPOA, Araghchi said after attending 
the Tehran Dialogue Forum this morning.On Sunday 
(Jan 5), the Iranian government announced that it 
has taken fifth step of reducing commitments to the 
JCPOA.
First step was taken on the first anniversary of the 
US withdrawal from the deal on May 8, 2019, when 
Tehran decided to reduce its commitments to the 
JCPOA, based on Article 26 and 36, and set a deadline 
for Europeans to remedy breaches.
As Araghchi stated, the fifth step was the last and 
there is no more after.That Iran sees no limitation to 
its enrichment activities is in word, but how much 
the country will enrich depends on Atomic Energy 
Organization of Iran's plan, the official said.

He added that US withdrawal from the JCPOA 
disrupted the balance of the deal, and now Iran's 
steps of reduced commitments created a reasonable 
balance in the deal.
Despite reduction of commitments to the 
international nuclear deal, Iran continues 
cooperation with the International Atomic Energy 
Agency (IAEA), Araghchi said expressing that Iran 
will be ready to come back to the previous process 
whenever the other sides of the deal meet the 
country's demands and stand by their commitments.
It would be possible to keep the JCPOA alive only if the 
other sides want to, he noted.About the Europeans' 
threat that they will use snap-back mechanism, 
Araghchi said the end of the JCPOA will begin if they 
state such issues or set such conditions.
It is expected that all sides would act wisely and 
avoid increasing tension as Iran did so, the diplomat 
stressed.Talking about the US Jan 3 assassination of 
the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) senior 
commander Lieutenant General Qasem Soleimani, 
Araghchi said such terrorist act did change all regional 
equations.
All have faced a new equation that is the end of the US 
presence in the region, he added.

US has no right to be part of HOPE 
initiative: Deputy FM
 Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi 
highlighted that the United States has no right to join 
the Iran-proposed Hormuz Peace Endeavor.
Americans have caused many wars and conflicts, 
leading the region to insecurity and instability 
during the past years, he told ‘Tehran Dialogue 
Forum; 23rd Persian Gulf International Conference' 
on Tuesday in Tehran.
Lack of a comprehensive framework to solve 
regional issues is among other causes of insecurity 
in the region, he said, adding, “we needed a 
comprehensive plan that would include all the 
regional players.”
“You cannot see that all countries are selling their oil 
while you are unable to do so. This is not acceptable 
that other countries try to remove you from the 
market; so we needed a plan to involve all countries 
in providing the region with peace and security and 
the Iranian President’s initiative was proposed in 

this regard.”
He went on to say that the HOPE initiative includes 
Iran, the Persian Gulf Cooperation Council, and even 
Yemen so as to create an assembly that would decide 
for the region’s security. “All members should accept 
some principles and adopt some trust-building 
measures.”
Non-aggression pact, respecting international 
borders, good neighborliness, and denying the 
use of force are among the main principles of Iran’s 
initiative, he said, stressing that the plan can ensure 
the security of waterways.
“The Persian Gulf region is in a sensitive condition 
and there are immediate risks; the need for 
diplomacy and dialogue is being felt in this region,” 
he said.
Tehran Dialogue Forum, which will run through 
Wednesday, Jan. 8,  aims at reviewing the latest 
developments in the Persian Gulf region and 
evaluating regional cooperation plans, including the 
Iranian-proposed peace initiative dubbed ‘Hormuz 
Peace Endeavor’ (HOPE).



دستگاه های ستادی باید از حالت رکود خارج شوند
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه با کمی حمایت تا یکسال آینده تحریم ها 

خنثی می شود، گفت: مجموعه دستگاه های ستادی باید از حالت رکود خارج شوند.
ولی اهلل هادیان در جلسه شورای سرمایه گذاری در فرمانداری اردستان اظهار داشت: با بررسی هایی که انجام 
شده هر منطقه ای که از نظر تئوری و عملی کارها به خودشان واگذار شده است شاهد رشد و توسعه در بخش 

صنعت بوده اند.
وی افزود: با تصمیماتی که در سطح کالن کشور گرفته می شود اختیاراتی را در خصوص صنعت به مناطق می دهند 

اما به جهت زیاده خواهی هایی که وجود دارد عمالً در روند کار مشکالتی به وجود می آید.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که قوانین را 

بتوانیم در منطقه خود کاربردی کنیم و مجموع ستادی ما باید بتواند بصورت یک برنامه واحد قوانین را اجرایی کند.
وی ابراز داشت: در حال حاضر بخشهای صنعت، کشاورزی و خدماتی در صف تولید قرار دارد هر چند سیستم ستادی ما خیلی کند است و مشکالت 
عدیده ای را در سطح کشور و ملی، استانی و شهرستانی ایجاد کرده که این یکی از معضالت است که مجموعه دستگاه های ستادی باید از حالت 

رکود خارج شوند.

افزایش ۲ درصدی ماموریت های اورژانس ۱۱۵ اردستان
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: فوریت های پزشکی ۱۱۵ شهرستان اردستان در ۹ ماهه سال 

جاری نسبت به سال قبل ۲ درصد افزایش ماموریت داشته است.
حسن ذبیحی اظهار داشت: پرسنل فوریت های پزشکی در تمام فصول سال و با توجه به شرایط که به وجود 

می آید در تمام صحنه های حساس و خطرناک حضوری چشمگیر دارند.
وی افزود: فوریت های پزشکی شهرستان اردستان در ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال قبل دو درصد افزایش 

ماموریت داشته است. مدیرشبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: فوریت های پزشکی شهرستان اردستان در 
سال جاری با بیش از دو هزار و ۵۰۰ ماموریت به یاری مصدومان و حادثه دیدگان رفته که از این مقدار ۶۰۰ مورد 

ماموریت و حوادث جاده ای بوده است. ذبیحی بیان داشــت: ماموریت های تصادفی این مرکز ۷۶۳ مورد گزارش شده که 
۲۶۹ مورد آن شهری و۴۹۴ مورد ماموریت جاده ای گزارش شده است. وی تصریح کرد: تعداد ماموریت های غیر تصادفی در شهرستان اردستان 
توسط فوریت های پزشکی بیش از یک هزار و ۹۰۰ مورد بوده که به ترتیب اولویت بیماری های قلبی، تنفسی، سقوط و سایر موارد ثبت شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان با بیان اینکه این مرکز در ۹ ماهه گذشته ۱۶ ماموریت ویژه داشته که ۱۴ مورد آن تصادف جاده ای است 
افزود: در این موارد تعداد ۳ مورد احیای موفق و ۱۳ مورد کمک به مادر باردار ثبت شده است.

ایرناپالس
گــزارش
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درباره ظرفیت نفوذ 
این دو خودرو در بازار 
منطقه ای صحبت های 

زیادی از سوی 
کارشناسان مطرح 

می شود
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همتی: 
مردم نگران افزایش 
ناگهانی قیمت ارز 

نباشند
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: 
با امکانات خوبی که در اختیار داریم 
هیچ نگرانی  در خصوص وارد شدن 
شــوک ارزی به بازار وجود ندارد و 
مردم نگران افزایش ناگهانی قیمت 
ارز نباشــند. عبدالناصر همتی  در 
خصوص آخرین وضعیت بازار ارز و 
افزایش قیمت آن گفت: مردم هیچ 
نگرانی در خصوص قیمت ارز نداشته 
باشند، بانک مرکزی به طور کامل بر 

بازار نظارت دارد.
وی ادامه داد: با امکانات خوبی که در 
اختیار داریم هیچ نگرانی  در خصوص 
وارد شدن شوک ارزی به بازار وجود 
ندارد و مردم نگران افزایش ناگهانی 
قیمت ارز نباشند. همتی در خصوص 
تامین ارز برای واردات اقالم اساسی 
در سال آ ینده گفت: پیش بینی های 
الزم در این خصوص انجام شده است 
و هیچ جای نگرانی نیست. ما سال 
آینده عالوه بر تامیــن ارز الزم برای 
کاالهای اساســی، برای نیاز فعالین 
اقتصادی جهت واردات مواد اولیه و 
کاالهای واسطه ای پیش بینی های 

الزم را انجام دادیم. 
همتــی در خصوص پیوســتن به 
اتحادیه اوراسیا و تجارت با کشورهای 
عضو گفــت: روال تجــارت با این 
کشورها به خوبی در حال انجام است .

ایران اکونومیست
خـــبـــر
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N E W S

از ســوی دیگر، روز جمعه 
هــم ترکیه اعــالم کرد از 
نخســتین خودروی ملی 
خود در دره فناوری استان 
کوجاائلــی رونمایی کرد؛ 
خودرویی که گفته می شود 
طی پروژه ای چندســاله و 
پرهزینه به سرانجام رسیده است. اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی خود 
در این مراسم رونمایی، نخستین سفارش 
خرید این خودروی ملی را برای شــخص 
خودش انجــام داد. ایــن اتومبیل، ۱۰۰ 
درصد برقــی و دارای بلندترین محور در 
میان خودروهای هم تراز خود اســت. در 
مدت کمتر از ۳۰ دقیقه، بــه میزان ۸۰ 
درصد شارژ می شود. اردوغان درباره این 
خودرو که پیش بینی می شود بالغ بر ۳.۷ 
میلیارد دالر برای آن  سرمایه گذاری خواهد 
شد، گفته تا سال ۲۰۲۲ زیرساخت های 

شــارژ خودروهای برقی در ترکیه توسعه 
خواهد یافت و این اتومبیل ها را در تیراژ 
سالیانه ۱۷۵ هزار عدد عرضه خواهند کرد.

    سرمایه گذاری فراخودرویی
درباره ظرفیت نفوذ این دو خودرو در بازار 
منطقه ای صحبت های زیادی از ســوی 
کارشناســان مطرح می شود. امیرحسن 
کاکایی، کارشناس خودرو معتقد است: 
ســرمایه گذاری ۳.۷ میلیــارد دالری در 
مقیاس تولید خودرویی، رقمی بسیار کالن 

محسوب می شود.
وی اضافه کرد: برنامه ای که برای طراحی 
دو خودروی جدید در ایران خودرو و سایپا 
تدوین شد، حداکثر ســرمایه گذاری اش 
 ۳ میلیارد دالر بود که معــادل ۴۰ تا ۵۰ 
هزار میلیارد تومان می شود. همین طور 
خود جنرال موتورز سال های گذشته برای 
طراحی یک پلتفرم جدید ۱.۵ میلیارد دالر 
هزینه کرد. از همین رو، اگر این حرف ها 
صحت داشته باشد، قطعاً کار بسیار بزرگی 
را شروع کرده اند و حمله بزرگی به بازارهای 
مختلف خواهند کرد، اما من تاحدودی با 
توجه به رقم کالنی که گفته شده، به کل 
برنامه مشــکوکم؛ از این جهت که صرفه 

اقتصادی نخواهد داشت.
کاکایــی در این باره توضیــح داد: ترکیه 
حدود ۲۵ ســال به دلیل درکش از عدم 
اقتصادی بودن پروژه هــای کاماًل ملی، 
صنایع خودروی ملی خود را جمع کرد و 

به دست اروپایی ها سپرد. این کشور سپس 
روی صنعت قطعه سازی خود برنامه ریزی 
کرد و به پایگاه تولید قطعات تبدیل شد. 
ارزش بازار صادراتی قطعات ترکیه به اندازه 
کل خودروسازی  ماســت و در ۲۰ سال 
گذشــته، خود را در این صنعت تقویت 
کرده و در مقیاس جهانی نیز موفق عمل 
کرده اســت. این موضوع می تواند عاملی 
برای تشــکیک در این باشد که آنها حاال 
بخواهند یک پلتفرم را به تنهایی توسعه 
دهند؛ روندی که با حرکت های اخیر دنیا 

هم خوانی ندارد.

    همراهی با شبکه جهانی
کاکایی در ادامه گفت: اوالً صنعت خودرو 
در قرن ۲۱ تنها به خودروســازی خاتمه 
نمی یابد، بلکه به مجموعه خودروسازی و 
قطعه سازی مربوط می شود. همه می بینیم 
قطعه سازهای ترکیه به همراه اروپایی ها 
به سطح باالیی رسیده اند. این پیشرفت 
کاماًل متکی به شبکه جهانی بوده است. 
برخالف ایران که سال هاست در تحریم 
به ســر می برد و از همین رو، از ارتباطات 

بین المللی برخوردار نیست.
وی افزود: ترکیه در ۲۰ سال پیش کاری 
کرد کــه حداقل در میــان صنعت کاران 
خودروسازی در ایران، خیانت محسوب 
می شــود، اما می بینیم این سیاست آنها 

موفق بوده است. 
این کارشــناس خودرو در زمینه تفاوت 

صنعت ترکیه و ایران توضیح داد: ترکیه 
مســیر باثباتــی را طی کــرده و همین 
خودرویی که اکنون رونمایی شده، حدود 
پنج ســال پیش خبرش را منتشر کردند 
و اکنون که خودرو رونمایی شــده، اعالم 
کردند سه سال دیگر )سال ۲۰۲۲( آن را 
به صورت انبوه تولید خواهند کرد و برای آن 
برنامه ریزی دقیق کرده اند. این یعنی آنها با 
برنامه ریزی حرکت کرده اند و استراتژی 
مشخصی دارند. کاکایی همچنین گفت: 
مشــخصه دیگر این صنعــت، ارتباطات 
جهانی آنهاست. در ترکیه طی این سال ها 
پارک هــای فناوری در کنــار پارک های 
صنعتی شکل گرفت که در آنها یک پارک 
مخصوص قطعه سازان ساخته شده است، 
در حالی که تمام قطعه سازان ایران کاماًل 
پخش هستند و به اسم آمایش سرزمین 
تمام تــوان خود را پخــش کرده ایم. ۳۰ 

خودروساز در کشور داریم که هیچ کدام 
در سطح جهانی مطرح نیستند، در حالی 
که ترکیه کارهایی می کرد که در ســطح 
جهانی مطــرح بود. مثاًل مــگان تنها در 
ترکیه تولید می شود و از این جهت پایگاه 
مرکزی رنو شده اســت. وی ادامه داد: ما 
از همه کشــورهای در حال توسعه زودتر 
خودروسازی داشته ایم، اما االن تنها یک 
ویترین از آنها داریم کــه برای داخل هم 
کفایت نمی کند. من شنیده ام طراحی این 
خودرو را یک شرکت ایتالیایی انجام داده 
که سه سال پیش قرار بود با ایران همکاری 
کند. جالب تر اینکه اگر درباره برجام این 
اتفاقات نمی افتاد، همین روزها موعد این 
بود که ایران خودرو و سایپا از خودروهای 
ایرانی شــان رونمایی کنند که اتفاقاً هم 
خودروی بنزینی و هم خودروی برقی را 

در برمی گرفت.

    ظرفیت صادراتی ترکیه
وی درباره ظرفیــت صادراتی خودروی 
جدید ترکیه  ای نیز گفت: ترکیه مبتنی 
بر صادرات عمل می کنــد، اما با این حال 
هنوز زود اســت درباره ایــن برنامه نظر 
دهیم، زیرا به هــر حال باید ببینیم نقش 
خودروســازی های اروپایی که در ترکیه 
ســرمایه گذاری کردند، چیست. برخی 
مواقع ممکن اســت یک ویترین به اسم 
ترکیه درست شود، اما همزمان شرکت های 
دیگری در بازی باشند. جدای از این، وقتی 
چنین خودرویی طراحی می شود که قطعاً 
یک پلتفرم با مشــتقات دیگری خواهد 
بود، حتماً یک بازار بــزرگ را مدنظر قرار 
خواهد داد که در تضاد با صنعت مونتاژی 
فعلی اش اســت. حدس می زنم این یک 
برنامه مشترک باشــد که بعداً مشخص 

می شود اشتراکشان به چه شکل است.

درباره خودروی ملی ترکیه؛

حمله بزرگ یا طرحی مشکوک و بدون صرفه
امیرحسن کاکایی درباره خودروی ملی ترکیه می گوید: 
اگر حرف های مطرح شده صحت داشته باشد، قطعًا کار 
بسیار بزرگی را شروع کرده اند و حمله بزرگی به بازارهای 
مختلف خواهند کرد، اما من تاحدودی با توجه به رقم کالنی 
که گفته شده، به کل برنامه مشکوکم؛ از این جهت که صرفه 

اقتصادی نخواهد داشت.
اخیراً دو خودرو به جمع بازار منطقه ای این کاال اضافه شده 
است. هفته گذشته خبر رســید که خودروی تمام بومی 

پاکستانی با نام »پرنس« رونمایی شده است. 



شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/2749 مورخ 98/09/12 شوراى محترم 
اسالمى شهر، عملیات ساماندهى بلوار شهید حججى شهردارى منطقه دو را با برآورد تقریبى اولیه به 
مبلغ 6,000,000,000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت، از محل اعتبارات عمرانى سال 1398 شهردارى 

نجف آباد و براساس فهرست بهاى ابنیه و راه و باند سال 1398 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با 
موضوع مناقصه بوده و همچنین داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته هاى ابنیه و راه و ترابرى) 

از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/10/24 به امور قراردادهاى 

شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. 
* شرکت کنندگان باید مبلغ 300,000,000 ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شرکت 0104544150002 

شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. 
**  برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

***  سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار مى باشد.

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد نسبت به خرید لوله و اتصاالت مورد نیاز جهت اجراى آبیارى 
قطره اى بوستان مالیات نیاسر در مجاورت خروجى بلوار خلیج فارس نیاسر با اعتبارى بالغ بر 4,000,000,000 ریال 
از محل اعتبارات شهردارى، از طریق افراد و شرکت هاى داراى صالحیت و استاندارد، زیر نظر دستگاه نظارت 
اقدام نماید لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به 

شهردارى (امور پیمان ها) مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
آخرین مهلت تحویل اسناد: 98/10/22  تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 98/10/9  

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى نیاسر

مشخصـا ت
چاپ دوم

آدرسقیمت کارشناسى هر متر مربعمساحت (متر مربع)شماره پالكردیف
خیابان انقالب بن بست 10 مترى 3,000,000 ریال مسکونى165شماره 18
خیابان انقالب بن بست 10 مترى3,000,000 ریال مسکونى157شماره 29
خیابان انقالب بن بست 10 مترى3,000,000 ریال مسکونى180شماره 318
خیابان انقالب بن بست 10 مترى3,000,000 ریال مسکونى180شماره 419
خیابان ولى عصر10,000,000 ریال تجارى26شماره 520
خیابان ولى عصر10,000,000 ریال تجارى26شماره 621
خیابان ولى عصر3,600,000 ریال مسکونى187شماره 73

شناسه: 717141

شناسه: 726077

شناسه: 717741

آگهـى مناقصـه  نوبت دوم

آگهـى مناقصـه عمومى -   نوبت دوم

چاپ دوم

آگهـى تجدید مزایده مرحله سوم 

محمد مغزى نجف آبادى - شهردار نجف آباد 

مجتبى نظیرى - شهردار نیاسر

سید محمد اطیابى - شهردار طالخونچه

طالخـونچه  شهـردارى 
در نظر دارد براساس مصوبه 
شماره 481 مورخ 98/7/28 
شوراى اسالمى شهر تعدادى 
پالك زمین در شهر طالخونچه 
به شرح زیر را  از طریق مزایده 

به فروش رساند.
1) مهلـت دریافـت اسنـاد: 

تـا ساعــت 14:30 روز شنبــه مورخه 1398/10/28
2) نشانى محل دریافت اسناد: طالخونچه، ابتداى بلوار امام (ره)، ساختمان شهردارى، امور مالى

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

آگهـى مزایـده
شهردارى قهجاورستان به استناد مصوبه شماره 98/176/ق/ش مورخ 1398/8/28 شوراى اسالمى شهر قهجاورستان 
نسبت به فروش پالك 3/605 به ابعاد 20 در 8 متر  و مساحت 160 متر مربع به نشانى:  شهر قهجاورستان، شهرك بهار 

با شرایط زیر اقدام نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت اطالع از موقعیت زمین و دریافت فرم پیشنهاد همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى 
تا پایان وقت ادارى مورخ98/11/5 به شهردارى مراجعه و  اسناد را دریافت نمایند. 

زمان بازگشایى پیشنهادات: 98/11/7 تلفن تماس شهردارى قهجاورستان: 35776611 زمان تحویل پیشنهادات تا : 98/11/5 
* ضمناً هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

نشانىسپرده شرکت در مزایده (ریال) قیمت کارشناسى (ریال)مساحت شماره پالكردیف

160 متر مربع 13/605
مسکونى 

 1,760,000,000
قهجاورستان، 88,000,000 ریال یک میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال 

شهرك بهار

مصطفى حسینى- شهردار قهجاورستان
شناسه: 725714

نوبت دوم

کسب و کار
چهارشنبه 18 دی 1398  | شمـاره 412
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: گلریز

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
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TypingDNA تشخیص هویت افراد به کمک تایپ کردن؛ ایده استارت آپ
استارت آپ TypingDNA اخیرا سرمایه الزم برای اجرایی کردن سیستم تشخیص هویت بیومتریک خود 
را جذب کرده و امیدوار است بتواند به کمک تکنولوژی هوش مصنوعی، افراد را از طریق نحوه تایپ کردن 
آنها شناسایی کند. استارت آپ TypingDNA عقیده دارد نحوه تایپ کردن، منحصر به فرد بوده و در چند 
جمله کوتاه می توان تشخیص داد که چه کسی در حال نوشتن است. شرکت TypingDNA برای تشخیص 

هویت شخص از طریق تایپ کردن، داده های زمان بندی پر جزئیات را برای فشار دادن هر کلید کیبورد محاسبه 
می کند و با توجه به نحوه تایپ هر شخص و تطابق دادن آن با الگوهای مشخص و تشخیص ناهنجاری های تایپی، 

هویت او را شناسایی می کند. با این حال این نحوه تشخیص هویت، جدید نیست و از ۲۰ سال پیش نیز افرادی که به 
فکر به کارگیری آن باشند، وجود داشته اند. رائول پوپا مدیرعامل این شرکت می گوید که دقت پایین روش های قبلی باعث شده 

بود که این تکنولوژی دست نخورده باقی بماند. البته تکنولوژی استارت آپ TypingDNA بسیار پیشرفته تر است و دقتی ۹۹.۹ درصدی را به 
ارمغان می آورد. بر اساس گفته های پوپا، استارت آپ TypingDNA در حال حاضر با چند بانک، برنامه های پرداخت و مدیریت مالی، پلتفرم 
های آموزش آنالین و برنامه های شرکتی، تجاری و دولتی همکاری می کند تا از کاله برداری جلوگیری کنند و راحت تر افراد را شناسایی کنند. با 
این حال استارت آپ TypingDNA، تکنولوژی خود را انحصاری نکرده و API آن را به صورت عمومی در اختیار توسعه دهندگان قرار می دهد.

محمد عارف اصفهانی
یادداشــت
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   نشانه های اضطراب 
شغلی

به طور کلی وجود اضطراب 
در افراد دارای عالئم تقریباً 
مشترکی اســت که از بین 
آن ها می توان به این موارد 

اشاره کرد:
نگرانی بیش از حد و یا غیرمنطقی

اختالل در خواب
 احساس لرز

خستگی بیش از حد
خشکی دهان

تعریق
 تپش قلب

عالوه بر عالئم عمومــی اضطراب، وجود 
اضطراب شــغلی در افراد نیز به نوبه خود 

دارای ویژگی هایی خواهد بود:

 صرف وقت و زمان غیرمعمول و غیراداری 
برای کار

 واکنش بیش از حد به موقعیت های شغلی
 تمرکز بیش از حد بر روی جنبه های منفی 

شغل خود
عدم توانایی در تمرکز بــر روی کار ها و یا 

مهلت گرفتن برای به پایان بردن آن ها
متاســفانه افرادی که به اضطراب شغلی 
مبتال هستند می توانند به یکی از اختالالت 

اضطرابی زیر نیز گرفتار شوند:
اختالل اضطراب عمومی

اختالل هراس
 اختالل اضطراب اجتماعی

وسواس فکری
فوبیای خاص

اختالل اضطراب بعد از سانحه
اضطراب شغلی از نگاهی دیگر

   دالیل وجود اضطراب شغلی در افراد
به طور کلــی اضطراب شــغلی می تواند 
ناشی از ویژگی های متفاوت محیط کاری 
باشــد. قطعاً غیرعادی نیست که در برابر 
برخی اتفاقات مهم در محل کار، فرد دچار 
اضطراب و استرس شوید، برای مثال وقتی 
کسی به هر دلیلی کار خود را رها می کند، 
طبیعتاً با درجه نسبتاً باالیی از اضطراب 

رو به رو می شود.
این نوع اضطراب طبیعی است و می تواند 
برای هر فرد دیگری هم پیش بیاید، اما اگر 

فردی بیش از حد در زمان های غیرکاری 
و بعد از ساعت کاری خود در اداره یا محل 
کار باقی می ماند تا کار ها را با وسواس خود 
به پایان ببــرد و در این حال هم اضطراب 
زیادی را در خود احساس کند، قطعاً این 
نوع اضطــراب عادی و معمول نیســت و 
می تواند از موارد اضطراب شغلی به شما 

رود.
شاید بهتر باشــد دالیل وجود این نوع از 

اضطراب در افراد را دقیق تر بررسی کنیم:
روبه رو شدن با درگیری و مشکالت کاری

مهلت مالقات
روابط با همکاران

مدیریت کارمندان
ساعات کاری طوالنی

داشتن رئیسی بسیار سخت گیر و بداخالق
حجم کاری بیش از حد زیاد

عدم راهنمای در کار ها
عدم درک منصفانه از کار

عدم کنترل شرایط در محیط کار
پاداش کم )درآمد پایین، نداشتن مزایای 

کافی و...(

   تاثیرات اضطراب شغلی
اگر دائماً با اضطراب شــغلی، روزگار خود 
را می گذرانید طبیعی اســت که شــاهد 
تاثیرات منفــی آن در زندگی روزمره تان 
نیز باشــد. برخی از تاثیرات کلی و رایج 
اضطراب شغلی در زندگی افراد شامل این 

موارد می شوند:
کاهش عملکرد شغلی و کیفیت کار
تاثیر بر روابط با همکاران و یا مافوق

اثرات منفی بر زندگی شخصی
تاثیر بر روابط عاشقانه با همسر

خستگی، کاهش بهره وری، عصبانیت و...
از دســت دادن فرصت ها به دلیل ترس 
)چیز هایی مثل صحبت کردن در جلسات 
و سایر فضا های عمومی، ترس از پرواز و...(

کاهش رضایت شغلی
احســاس اینکه کاری که انجام می دهید 

تغییری ایجاد نمی کند
کاهش میل رسیدن به هدف

از دست دادن شغل
ریسک ناپذیری

احساس انزوا

ایجاد سطوح مختلف اختالالت اضطرابی 
در فرد

کاهش مهارت های اجتماعی
داشتن مهارت های برنامه ریزی ضعیف

 اجتناب از نوآوری

   مســئله را با کارفرمای خود در میان 
بگذارید

ممکن است به نظرتان عجیب بیاید که الزم 
است اضطراب شغلی خود را با کارفرمایتان 
در میان بگذارید، اما اگر این اختالل را به 
صورت جدی در زندگی کاری تان احساس 
می کنید خودتان اهمیت این موضوع را 

متوجه خواهید شد.
اگر فرد دچار اختالل شــغلی به صورت 
جدی باشد، طبیعتاً می تواند با پیگیری آن 

راه های درمان را پیش بگیرد و به آرامش 
خود باز گردد. ناگفته نمانــد که اگر این 
اضطراب شغلی در اثر استرس در محیط 
کاری اتفاق افتاده باشد بعید نیست که با 
بهتر کردن شرایط و یا حتی بدون آن هم به 

خودی خود برطرف شود.
قبل از هر چیز باید این را بدانید که در میان 
گذاشتن این مشــکل با مدیر یا کارفرما 
منجر به این نمی شــود که شما را فردی 
ضعیف در نظر بگیرند. در چنین شرایطی 
بیشــتر کارفرمایان پاســخگو هستند و 
به افراد کمک می کنند تا مشــکل خود 
را برطرف کنند، اما اگر کارفرمای شــما 
چنین شــخصیتی ندارد ممکن است از 
شما بخواهد که به یک روانشناس و یا حتی 

دوره های مدیریت ذهنی مراجعه کنید.

استرس شغلی چیست؟ با آن چه کنیم؟  

به وقت اضطراب

اگر دائماً با اضطراب 
شغلی، روزگار خود را 

می گذرانید طبیعی 
است که شاهد تاثیرات 

منفی آن در زندگی 
روزمره تان نیز باشد

تحقیقات و بررســی های انجام شده نشــان می دهد که 
اضطراب های روزانه افراد چیزی حــدود ۴0 درصد از زمان 
آن ها را شامل می شود. بیشتر این استرس ها از شرایط کار و 
شغل افراد ناشی می شود و متاسفانه می تواند کم کم باعث بروز 

اختاللی اضطرابی در شخصیت آن ها شود.
به هر حال هر گونه اضطراب در کار و مراحل شغلی می تواند 
مخرب باشد و تاثیرات منفی بسیاری را از خود باقی بگذارد. در 
این مطلب تصمیم داریم به موضوع اضطراب شغلی بپردازیم و 

آن را به طور کامل بررسی کنیم.

استارت آپ فرانسوی از 
رقیب جدی کارمند ها 

رونمایی کرد

 Pollen استارت آپ فرانســوی 
 CES در نمایشگاه Robotics
یک ربات مجهز به هوش مصنوعی 
با نام »Reachy« را معرفی کرد؛ 
رباتی که البته با هم نسل های خود 
متفاوت است و از پلتفرمی متن باز 

استفاده می کند.
ماهیت متــن باز بــودن این ربات 
باعث می شود تا دامنه فعالیت های 
آن بســتگی به بــاز بــودن ذهن 
توســعه دهندگان داشــته باشد. 
توسعه دهندگان با استفاده از پایتون 
می توانند کاربردهــای مختلفی را 
برای این پلتفرم در نظر بگیرند و به 
سادگی آن را اجرایی کنند. برخی 
کاربردهای این ربات را در ویدیوی 

معرفی اش ببینید.
در حــال حاضــر هم، آنچــه این 
اســتارت آپ فرانســوی در قالب 
Reachy ارائه می دهد به شکل 
پیش فرض می تواند برخی اقدامات 
را انجام دهد؛ از تحویل غذا گرفته 
تا خوش آمدگویی به مشــتریان و 

سرویس دهی به آن ها.

سیناپرس
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

اکوسیستم
گــــــزارش

دومین 
فراخوان جذب استارت آپ و 

ایده های نوآورانه بینو
رویداد بینــو، دومین 
رویــداد ارائــه ایده ها، 
محصوالت و راهکارهــای نوآورانه و فناورانه 
توسط صاحبان ایده و یا محصول با محوریت 

فیــن  حوزه هــای 
 ، تک ر ینشــو ا ، تک
بانکداری باز، بالکچین 
و ... اســت که توسط 
شرکت تأمین خدمات 
سیستم های کاربردی 
کاسپین وابسته به بانک 
پارســیان با همکاری 
شــتابدهنده دیمونــد 

برگزار می گردد.
رویداد “بینو” طی ســه 
مرحلــه برگــزار خواهد 
شد. در مرحله اول تیم های متقاضی شرکت 
در رویــداد، ثبت نام کــرده و اطالعات الزم 
در خصوص اعضای تیم و کســب و کار خود 
را ارائــه می دهند. در مرحلــه دوم اطالعات 
تیم های متقاضی توسط کمیته علمی ارزیابی 
شده و تیم های برتر جهت ارائه در روز رویداد 
انتخاب خواهند شــد. در روز رویــداد بینو 
که در تاریخ 5 اســفندماه 13۹8 برگزار می 

گردد، تیم های منتخب ضمــن ارائه کوتاه از 
کسب و کار خود، توسط تیم داوری، ارزیابی 
شده و تیم های برگزیده معرفی خواهند شد. 
در این رویــداد امکان شبکه ســازی و خلق 
فرصت های همکاری بی نظیــر با بزرگترین 
بانک  خصوصی کشور و شرکت های تخصصی 
 حوزه مالــی و بانکــی امکان پذیــر خواهد

 بود.
برای تمام صاحبان کســب و کارهای نوپا یا 
محصوالت فناورانه و نوآورانه امکان شرکت 
در این رویداد وجود خواهد داشت اما اولویت 
پذیرش برای حضور با تیم هایی خواهد بود که 
نمونه اولیه محصول آنها آماده بوده و در حوزه 
فین تک، اینشورتک، بانکداری باز و بالکچین 

فعال باشند.
ثبت نام رویــداد از تاریخ 1۰ دیمــاه تا تاریخ 
 1۰ بهمن، به طــور رایــگان از طریق لینک 
https://evnd.co/G3tfT انجام می شود 
اما الزم به یادآوری است که حضور در رویداد 

منوط به ارزیابی و پذیرش اولیه خواهد بود.
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