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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

ف
شری

د 
حم

س: م
عک

بازار طال و سکه 98/10/22 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,795,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,740,0004,539,000جدید

2,429,0002,349,000نیم سکه

1,480,0001,440,000ربع سکه

930,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,119,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18488,300464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24651,300619,300 عیار

دوشنبه| 23 دی 1398| 13 ژانویه 2020 | 17 جمادی االول 1441 | سال دوم| شماره 416|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری دلیل کاهش صادرات فرش را فاش کرد

 به روز نبودن طرح فرش های ایرانی
      در شرایط تحریم های ناجوانمردانه با تکیه بر صادرات غیرنفتی و اقتصاد مقاومتی می توان به توسعه صادرات اقالمی مانند فرش یاری رساند
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 اگر شبکه های مجازی
 قطع شد؛

کسب و کارمان 
چه می شود؟!

 کســب و کار اینترنتــی جــز 
موفق ترین شغل های دهه اخیر  
دنیا محسوب می شود.  در ایران 
نیز هرچند با تاخیر ولی این نوع 
کسب و کارها به سرعت در حال 
پیشرفت است . کسب درآمد از 
اینترنت بسیار آسان تر از چیزی 
است که فکر می کنید. اگر شما 
یک مادر خانه دار، یک دانش آموز 
و یا یک جوان جویای کار هستید، 
بدانید که با استفاده از شبکه های 
اجتماعی و داشتن یک وب سایت 
می  توانید به راحتی در عرض چند 
ماه عالوه بر کسب درآمد بدون 
هزینه و ســرمایه برای خودتان، 
به یک کارآفرین تبدیل شوید و 
افراد دیگری را تحت پوشش قرار 
دهید. اما متاسفانه صاحبان این 
مشــاغل  به دلیل شرایط خاص 
کشــورمان هر لحظه بیم بسته 
شــدن یکی از این کانــال های 
ارتباطی را دارند و قطع شدن این 
کانال های ارتباطی برابر است با 

قطع ارتباط با ...

راه اندازی بازارچه 
سنگ های قیمتی و 

نیمه قیمتی در اصفهان
 عضو هیئت مدیره انجمــن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان طال و سنگ های قیمتی اصفهان 
گفت: به زودی بازارچه ســنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی با پیش بینی اشتغال ۲۵۰۰ نفر در 

اصفهان ایجاد خواهد شد.
ابراهیم حبیب الهی با بیان اینکه حدود دو سال 
پیش طرحی مبنی بر بررسی توانمندی اصفهان 
در زمینه معادن، تراش و فروش ســنگ های 
قیمتی از سوی معاونت توسعه ایمیدرو  مطرح 
و بیش از ۱۵ جلسه در این باره برگزار شد، اظهار 
کرد: طی جلساتی که با انجمن ها و تشکل ها، 
اتحادیه صنایع دســتی، اداره فنی و حرفه ای، 

سازمان میراث فرهنگی و...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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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

نیم
: تس

کس
ع

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 

7

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

2
2

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

بازار طال و سکه 98/10/11 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت 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 گرمی

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

یک گرم طالی 
18474,100407,700 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24632,200543,600 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

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

کسب و کار در سالی که گذشت 
نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال ۲۰۱۹ چگونه است؟ درواقع 

برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش 
رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال ۲۰۱۹ در مجموع ۱۱۲ میلیارد 
دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اگرچه 
سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب 

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

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

یاری از شهروندان برای نجات میدان امام على 
     مردم باید به مدیریت شهری برای نجات میدان از وضعیت فعلی کمک کنند تا رونق بگیرد

2

مشاغلی که در سال 
2020 بیشتر مورد توجه 

قرار می گیرند

 ســال ۲۰۱۹ با همه تنش های 
اقتصادی اش بــرای اکثر مردم 
جهان گذشت و سال ۲۰۲۰ آغاز 
شد . سالی که قرار است تحوالت 
مهمی در آن به وقوع بپیوند من 
جمله توافق چیــن و آمریکا که 
تاثیر بسیاری بر اقتصاد جهانی 

خواهد گذاشت.
اما در این سال چه مشاغلی بیشتر 
مورد احتیاج اســت و می توان با 
خیال راحت در آن سرمایه گذاری 
کرد بدون اینکه واهمه شکست 
داشته باشیم. شاید اقتصاد ایران 
ســال ها از اقتصاد جهانی عقب 
باشد اما تاریخ چند سال گذشته 
نشان داده  مشاغلی که در ایران 
شکوفا می شوند ، تقریبا با جهان 
برابری میکنند که البته با اندکی 
بومی سازی میتوان به راحتی از 

این مشاغل امرار معاش کرد. 
در ســال ۲۰۲۰ برای اولین بار 
جمعیت باالی ۳۰ ســال جهان 
بیش از جمعیت کمتر از ۳۰ سال 
می شــود و این یعنی پیر شدن 
جمعیت جهان . که البته در ایران 

این پیری...

نمایشگاه تخصصی مبل 
و دکوراسیون خانگی در 
اصفهان گشایش یافت

 هفدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی مبــل و 
دکوراســیون خانگــی روز سه شــنبه در محل 
نمایشــگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل 

شهرستان گشایش یافت.
در این نمایشگاه که از ۱۰ دی ماه به مدت چهار 
روز دایر است، ۱۰۹ شرکت داخلی محصوالت و 
خدمات خود را در معــرض بازدید عمومی قرار 

دادند.
ایــن نمایشــگاه میزبــان تولیدکنندگانی از 
اســتان های فارس، خراســان رضوی، مرکزی، 
همدان، خوزســتان، تهران، آذربایجان شرقی، 

قزوین، گیان، البرز و اصفهان است.
در این نمایشگاه شرکت های ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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2 ادامه در صفحه 

وی تصریح کرد : متاسفانه 
در سال های گذشته تعدادی 
از کارخانه هــا و واحدهای 
تولیــدی 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 
پراکندگی زیاد آن است که خدمات دهی 
به مردم را بامشــکل مواجه کرده است 
اما  توزیع اعتبارات و امکانات از ســوی 
دولت بر اساس جمعیت صورت می گیرد 
و همین موضوع باعث شــده بسیاری از 
خدمات در بخش ســامت ، آموزش و 

توزیع منابع را نتوانیم دریافت کنیم.
تاملــی اضافه کــرد : جمعیــت کنونی 
منطقه در ۳۰۰ نقطه پراکنده هســتند 
که کمبــود امکانات و اشــتغال پایدار و 
خشکســالی مهاجرت از روســتاها به 
دیگر شــهرها را بدنبال داشته از طرفی 
ظرفیت های باالیی در بحث کشاورزی و 
دامپروی، صنعت ، گردشگری و سرمایه 
انســانی توانمند و زیرساخت های الزم 
در شهرســتان وجود دارد که می توان 

با برنامه ریزی و حمایــت از آن ها ایجاد 
اشتغال و درآمدزایی کرد.

وی از مرکز فنی و حرفه ای شهرســتان 
خواســت با همکاری دیگر دستگاه های 
مرتبط با اشتغال و اســتفاده از مهارت 
آموزان در بخش میــراث فرهنگی و ۱۵ 
آموزشــگاه شهرســتان در جهت ایجاد 

اشتغال گام بردارند.
مسئول اجرای طرح های بنیاد برکت در 
اردستان گفت : توسط این بنیاد در سال 
جاری تعداد ۴۰۰ طرح اشــتغالزا برای 
شهرستان پیش بینی شد تاکنون ۵۵۲ 
نفر اهلیت ســنجی، ۲۳۰ نفــر به بانک 
معرفی که  ۴۰ نفر تســهیات دریافت 

کردند.
مصیب بقایی افزود : اکنون بالغ بر 8۰۰ 
نفر متقاضی ایجاد اشتغال اهلیت سنجی 
شدند در مراحل ورود به سامانه هستند و 
پرونده ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در روستاها مورد 

رسیدگی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد : سیاســت بنیاد برکت 
اســتفاده از ظرفیت ســرمایه انسانی ، 
فیزیکی ، مالی و سرمایه های با استفاده 
اســت و امکانات و محل هایی که بدون 
اســتفاده یا نیمه کاره رها شدند تحت 
حمایت قرار می گیرنــد تا با تکمیل آنها 
در جهت رونق کسب و کار بهره برداری 

شوند.
مســئول اجرای طرح های بنیاد برکت 
در اردســتان گفــت : در ســال جاری 
افزون بر ۱۰ میلیارد ریال تســهیات به 
متقاضیان پرداخت شده ۵۰۰ طرح در 
نوبت قرار داشته کارهای بنگاه محور که 
سرانه اشــتغال آن ها با معیارهای بنیاد 
همخوانی داشته باشد مورد حمایت قرار 

خواهند گرفت.
بقایی ادامــه داد: بنگاه های کوچک که 
با دریافت یک میلیارد ریال تســهیات 
بتوانند زنجیره تولیــد را تکمیل کنند و 
به طرح های تولیدی مانند ، تولید شیر و 
فرآوردهای لبنی ، گلخانه ، زعفران ، گل 
محمدی و طرح های بوم گردی تا سقف 
۴۰۰ میلیون ریال تســهیات پرداخت 

خواهد شد.
شهرســتان ۴۲ هزار نفری اردستان در 
۱۱8 کیلومتری شــمال شرقی اصفهان 

واقع است.

فرماندار اردستان: 

نباید دلسردی سرمایه گذاران را فراهم کرد
فرماندار اردستان گفت: نگاه مسئوالن این شهرستان حمایت از بنگاه های تولیدی و کارآفرینان است و نباید دلسردی سرمایه گذاران را فراهم کرد.

حمیدرضا تاملی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری  این شهرستان در تاالر اجتماعات فرمانداری افزود : با اجرای این رویکرد شاهد کاهش 15 درصدی 
تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال قبل در منطقه بوده ایم.

ایرنا
گـــزارش
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گزارش

اهمیت توسعه فیبر نوری در شهر اصفهان

مدیر عامل ســازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شــهرداری اصفهان گفت: در 
طول حوادث آبان ماه، در صورتیکه از غیر 
از شبکه داخلی استفاده می شد، خدمات 
رسانی به شــهروندان با مشکل جدی 

مواجه می شد.

ســید حمیدرضا ابطحی با اشــاره به اینکه تجهیزات فعلی بر اساس 
نیازهای موجود شهرداری در حال توسعه است اظهار داشت: با توجه 
به ارتباط ساختمان های شهرداری در نقاط مختلف، در طول حوادث 
آبان ماه، در صورتیکه از غیر از شبکه داخلی استفاده می شد، خدمات 
رسانی به شهروندان با مشکل جدی مواجه می شد و از این رو امید است 
مدیران و متولیان امر در شهر و استان به این مهم توجه بیشتری کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰۴ کیلومتر کانال ســازی و ۳۴۰ کیلومتر 
کابل کشی فیبر نوری در سطح شهر و مسیرهای مورد نیاز شهرداری 
انجام شده است که این شــبکه نیز بر اســاس نیازها و ارائه خدمات 

شهرداری به شهروندان ایجاد و توسعه یافته است.
مدیر عامل ســازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان 
بابیان اینکه در طی یکسال گذشته اقدامات مجدانه ای جهت استفاده 

از توان سرمایه گذاران خارج از مجموعه شهرداری در خصوص توسعه 
شبکه فیبر نوری انجام شده تصریح کرد در این مدت فراخوان رسمی 
و عمومی نیز به منظور شناسایی سرمایه گذاران مجرب و عاقه مند به 
این حوزه برگزار شده است. با توجه به شرایط و ضوابط موجود و الزامات 
قانونی و امنیتی، این موضوع با احتیاط بیشتری در حال پیگیری است و 

امیدواریم در ابتدای سال آینده به نتیجه نهایی برسیم.
وی افزود: با توجه به توسعه کاربری های فناوری اطاعات و ارتباطات 
در جهان و کشور ما، به نظر می رسد استفاده از این ابزار نوین ارتباطی 
نقش بسزایی در کاهش هزینه های جاری شهرداری به ویژه در حوزه 
ارتباطات و نظارت داشته و در صورتیکه به شکل مناسب و برنامه ریزی 
شده مورد اســتفاده قرار گیرد، امکان توســعه آن در تمامی حوزه ها 

فراهم خواهد بود.

مهر
گـــزارش
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سیاست بنیاد برکت 
استفاده از ظرفیت سرمایه 

انسانی ، فیزیکی ، مالی و 
سرمایه های 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 همکاری

شهرداری کوهپایه در نظر دارد جهت راه اندازی و بهره برداری از مجتمع تجاری خدمات رفاهی ورودی شهر کوهپایه و همچنین بوم گردی محل خانه شیخ جواهری 
واقع در شهر کوهپایه را از طریق شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان مشارکت سرمایه گذاری با این 
شهرداری دعوت به عمل می آید درخواست خود را جهت بررسی توان مالی و فنی تا تاریخ 1398/10/24 به شهرداری کوهپایه مراجعه و تحویل نمایند. الزم به 
ذکر است حداقل مبلغ مشارکت جهت هر یک از موارد فوق الذکر حدود 30/000/000/000 (سی میلیارد) ریال می باشد که پس از انجام مراحل قانونی و بررسی ها و 

برآوردهای فنی امکان افزایش یا کاهش آن نیز می باشد. 

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان در نظر دارد در طول فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی 
در سال 1399 از خدمات کارکنان دولتی پس از ارائه آموزش های الزم به عنوان عامل تشخیص و یا عامل ذیحساب 

(عامل ذیحساب صرفا از پرسنل رسمی دولت) در مراکز خرید استفاده نماید.
لذا از کلیه افراد واجد شرایط در سازمان ها و ادارات دولتی درخواست می شود تقاضای همکاری خود به صورت 
مامور به همراه گواهی اشتغال به کار و موافقت کتبی دستگاه اجرایی حداکثر تا ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به 
آدرس: اصفهان، خیابان آزادگان، دبیرخانه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان ارسال و در صورت نیاز 
به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36695159 یا 09133180468 با آقای کرمی و یا شماره 36686670 داخلی 
143 با آقای سرانی 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
برای چــاپ آگهی های اســتخدامی 
و جویای کار خود می توانید با شــماره  

32274500 تماس حاصل فرمایید  

صفحه 3

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

 میلیارد  میلیارد  میلیارد 
دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اگرچه دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اگرچه 
سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب 

می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی 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 سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی 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 

برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی 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 اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب 
می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی 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 اجرای پروژه  عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا 
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی 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 داخلی 232 تماس حاصل نمایند. 

** الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه اجرای پروژه  را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و 
یا نقدی 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 
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

سپرده شرکت 
در مناقصه 

(ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی 

پاکت ارزیابی 

مدت 
پیمان

1 2098001352000028

عملیات اجرایی حفظ و 
نگهداری و توسعه فضای 

سبز شهر جدید بهارستان 
(شامل تهیه نهال و گل و 

گیاه ، نگهداری و آبیاری و 
تکمیل شبکه آبیاری) 

حداقل رتبه 5 
رشته 

کشاورزی
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 ای

شرکـت عمران شهـر جدیـد بهارستـان

نوبت اول

شناسه: 721651

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا 

ارزیابی بلومبرگ از اقتصاد ایران
بلومبرگ اعالم کرد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران درحال بازیابی است.

 برآوردهای صورت گرفته توسط واحد اطالعات بلومبرگ نشان می دهد 
که با وجود تضعیف اقتصاد ایران به دنبال تحریم های سنگین واشنگتن 
در ســال های اخیر، بخش غیرنفتی به تدریج در حال بازیابی است. 
کاهش درآمدهای نفتی باعث شــده اســت که عملکرد کل اقتصاد 

ایران تحت تاثیر قرار گیرد؛ تا جایی که رشــد بخش غیرنفتی ایران از 
۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۸  رسید اما با 

شروع تدریجی بازیابی بخش غیرنفتی، رشد منفی این بخش تا پایان سال ۲۰۱۹ به 
منفی ۴.۶ درصد رسیده است. از سوی دیگر، رشد بخش نفتی کماکان با ...

ســرهنگ محمدی در آئین 
 بهــره بــرداری رســمی از

 ســامانه های هوشــمند و 
تجهیزات زیرساختی ترافیکی 
شهر اصفهان که صبح دیروز 
برگزار شد، اظهارکرد: اتفاقات 
خوبــی در حــوزه ترافیک 
اصفهــان افتاده کــه جای تقدیــر دارد، 
درعین حال باید شبانه روز تالش کنیم تا 
انتظاراتی که از اصفهان به عنوان یک برند 

و شهر مطرح وجود دارد را برآورده کنیم.
وی با بیــان اینکه امــروز رویکرد نیروی 
انتظامی در حوزه آموزش و فرهنگسازی 
و همچنین توسعه سیستم ها و تجهیزات 
هوشمند است، افزود: خوشبختانه اصفهان 
جزو شهرهای پیشــگام در کشو در این 
زمینه اســت و قدم های بزرگی برداشته 
شده، به طوری که روند تصادفات در استان 
رو به کاهش و در شهر اصفهان روند کنترل 

شده است.
ســرهنگ محمدی تأکید کــرد: امروز 
 باور داریم یــک دوربین ثبــت تخلف با 
قابلیت هایی که دارد مؤثرتر از چند مأمور 
 پلیس است، البته حضور پلیس در معابر و 
خیابان هــا را ضروری مــی دانیم، چون 
محیط کار همکاران ما کف خیابان است  و 

به این شغل افتخار می کنیم. 
وی ادامــه داد: تالش می کنیــم نظم و 
انضباط ترافیکی را در شــهر ایجاد کرده 
و جلوی خســارات مالی و تلفات جانی را 

بگیریم، در این راســتا امیدوارم با کمک 
سایر دســتگاه هایی که در حوزه ترافیک 

مسئولیت دارند موفق شویم.

  آلودگی هــوای اصفهان مختص 
خودروها نیست

رئیس پلیس راهور اســتان با بیان اینکه 
باور دارم آلودگی هوای اصفهان مختص 
خودروهــا نیســت، گفت: مگــر با چند 
خودروی دودزا می توانیم برخورد کنیم، 
در عین حال که تمام وسایل نقلیه از صفر 
کیلومتر تا به روزترین ماشین دنیا، ایجاد 
آلودگی می کند، اما در ســایر حوزه های 
صنعتی وضعیت به مراتب بدتر اســت و 
به همین خاطر شــاید بخشی از آلودگی 

اصفهان صنعتی باشد.
وی با اشــاره بــه کارایی سیســتم های 
هوشــمند، تصریح کرد: در مدتی که هوا 
آلوده بود برخورد با خودروهای دودزاد در 

دستور کار پلیس بود، به طوری که شاید 
۴۰۰ تا ۵۰۰ خودرو را کنترل می کردیم، 
امــا از ۲۰ آذر ماه کــه دوربین های ثبت 
تخلف، پالک خودروهای فاقد معاینه فنی 
را ثبت کردند، روزانه ۵ هزار خودرو اعمال 
قانون شد و برخی خودرو ها در هفته ۴ تا ۵ 

بار اعمال قانون شدند.
وی از شــهروندان خواســت که مراقب 
دوریین ها باشند که با دقت و بدون خطا 
اعمال قانــون می کنند و افزود: ارســال 
پیامک هم بــه زودی انجام می شــود تا 

شهروندان از اعمال قانون مطلع شوند.

  اعمال قانون 3 هــزار خودرو در 
محدوده زوج و فرد اصفهان

ســرهنگ محمدی بــا اعــالم اینکه در 
محدوده زوج و فرد اصفهان روزی ۳ هزار 
خودرو اعمــال قانون می شــوند، گفت: 
معتقدیم محــدود زوج و فرد در اصفهان 
باید گسترش یابد و توسط سیستم های 

هوشمند کنترل شود.
وی یادآور شد: برخی شــهروندان گالیه 
دارند که دوربین های ثبت تخلف، اشتباه 
ثبت تخلف کــرده اند، درحالــی که این 
دوربین ها تست های فشــرده و دقیق و 
در شــرایط مختلف مــی گذراننــد و تا 
مطمئن شــویم خطا ندارد اجازه فعالیت 
نمی دهیم، همچنین هر ســه ماه یکبار 
 تست می شــوند و حواســمان به حقوق

 شهروندان است. 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان اعالم کرد

اعمال قانون روزانه ۵ هزار خودرو فاقد معاینه فنی در اصفهان

مگر با چند خودروی 
دودزا می توانیم 

برخورد کنیم، در 
عین حال که تمام 

وسایل نقلیه از 
صفر کیلومتر تا به 
روزترین ماشین 

دنیا، ایجاد آلودگی 
می کند

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: از 20 آذر ماه که دوربین های ثبت تخلف، پالک خودروهای فاقد معاینه فنی را ثبت کردند، روزانه ۵ 
هزار خودرو فاقد معاینه فنی در اصفهان اعمال قانون شد که به زودی پیامک آن برای رانندگان ارسال می شود تا از اعمال قانون مطلع شوند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

گزارش

نصر اصفهانی: 

مراقب مردم باشیم

رئیــس شــورای 
شــهر  اســالمی 
اصفهان گفت: همه مسئوالن باید در 
هر جایگاهی که هستند حل مشکالت 

مردم را در راس امور خود قرار دهند.

علیرضا نصر اصفهانــی در یکصد و نهمین 
جلسه علنی شــورای اسالمی شهر اصفهان 
در نطق پیش از دستور خود ضمن تسلیت 
ایام فاطمیه و شــهادت حضرت زهرا )س( 
و درگذشــت هموطنان در حادثه ســقوط 
هواپیما اظهار کرد: امیدواریم از این پس با 
مدیریت درست و ایمنی الزم شاهد چنین 
اتفاقاتی در نظام مقدس جمهوری اسالمی 

نباشیم.
وی با بیان اینکه طی دو هفته اخیر شــاهد 
اتفاقات تلخی در کشــور بودیم، ادامه داد: 
ملت ایران در این بــازه زمانی در غم و اندوه 
بود، شهادت سردار ســلیمانی، مرگ ۱۷۰ 
نفر نخبه که بســیاری از آنها ایرانی بودند و 
همچنین کشــته شــدگان حادثه واژگونی 
اتوبــوس و ... اتفاقــات دردناکــی بود که 

امیدواریم دیگر تکرار نشود.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه مردم ایران همواره به درخواست های 
نظام لبیک گفته و در آخرین مورد در تشییع 
پیکر شهید سردار سلیمانی حضور حماسی 
خود را به رخ جهانیان کشیدند، اضافه کرد: 
باید مراقب چنین مردمی باشیم و عزم خود 
را برای خدمــت به این ولــی نعمتان جزم 
کنیم، بهترین مسیر تشکر از مردم خدمت 
بیشــتر، صادقانه و بدون منت به آنها است 
و همه مســئوالن باید در هر جایگاهی که 
هستند حل مشکالت مردم را در راس امور 

خود قرار دهند.
وی به بازدید اعضای شــورای شهر اصفهان 
از مرکز ۱۳۷ اشــاره کرد و گفت: بر اساس 

گزارش اعالم شده در آذرماه امسال ۲۶ هزار 
و ۲۵۶ نفر از شهروندان با این مرکز طی یک 
ماه تماس گرفته بودند که ایــن عدد قابل 
توجه بود، از این تعــداد ۹ هزار و ۳۳۶ مورد 
مربوط به خدمات شهری و یک هزار و ۳۲۸ 
مورد عمرانی، ۵۷۹ مــورد مربوط به حمل 
ونقل و مابقی مربوط به ســایر فعالیت هایی 

بود که در شهر اصفهان قابل انجام بود.

  مردم همه اقدامات شــهرداری را رصد 
می کنند

نصر اصفهانی بــا بیان اینکــه برقراری این 
تعداد تماس با ۱۳۷ نشان از مشارکت مردم 
و دلسوزی آنها برای شهر است، افزود: باید 
توجه داشــت که مردم همــه فعالیت های 
شهر را  رصد می کنند و باید در مناطق ۱۵ 
گانه نسبت به پاسخگویی به نیاز و مطالبات 

شهروندان مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بــا بیان اینکــه در راه اندازی 
بازارهای کوثر در مناطق شهرداری اصفهان 
سه هدف رفتار خوب با مردم، تنزل قیمت و 
رعایت بهداشت را در دســتور کار داشتیم، 
ادامه داد: باید تحقق این سه هدف را همواره 

مورد توجه داشــته باشــیم و از این اهداف 
فاصله نگیریم.

رئیس شــورای اســالمی شــهر اصفهان 
همچنین به پــروژه اصفهان ۲۰۲۰ شــهر 
گردشگری، هنر و میراث فرهنگی اشاره کرد 
و گفت: همه باید به اجرای این پروژه کمک 
کنیم، شورای شهر مسئولیت سیاستگذاری 
را دارد و مجری این پروژه شهرداری است و 
باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شــود تا 

سود آن متوجه شهروندان شود.
وی برنامــه های جامــع شــهر و اصفهان 
۱۴۰۵ را دو برنامه دیگر مورد توجه شــهر 
اصفهان دانســت و ادامه داد: در این زمینه 
باید مشارکت شــهرداری و شهروندان را در 
حداکثر میزان ممکن شاهد باشیم تا بتوان 
عملکرد موفقــی را در این زمینه ارائه کرد و 
هر چه زودتر این دو برنامه به خوبی و با تایید 

کارشناسان و متخصصان تدوین شود.
نصراصفهانــی گفــت: برای برنامــه ریزی 
بهتر این ســه برنامــه کمک کنیــم تا در 
کنار دیگر برنامه های در دســت بررســی 
 کمیسیون های هفت گانه به خوبی مدیریت 

و اجرایی شود.

ایمنا
گــــــزارش

شهردارى منظریه به استناد مصوبه شماره 1 صورتجلسه 111 مورخ 98/9/11 شوراى اسالمى شهر منظریه در نظر دارد عملیات جدول گذارى ادامه 
باند دوم بلوار معلم و صاحب الزمان (ع) و بلوار امام حسین (ع) را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه و همچنین پرداخت سپرده شرکت در مناقصه همه روزه تا پایان وقت ادارى  مورخ 98/11/10 به واحد 

مالى شهردارى منظریه مراجعه نمایند. 
تاریخ بازگشایى پیشنهادات:  روز شنبه مورخ 98/11/12 ساعت 10 صبح  آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه: 98/11/10   

- شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.  - حضور متقاضیان در روز بازگشایى اسناد بالمانع مى باشد.  
- متقاضیان مى توانند همه روزه جهت بازدید از محل پروژه و اطالع از کیفیت و چگونگى کار به دفتر فنى مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 53282028-031 و 031-53282131   www.manzarie.ir

محل اعتباراتسپرده شرکت در مناقصهمبلغ اعتبارشرح عملیاتمحل پروژه

اجراى جدول گذارى ادامه باند دوم بلوار 
معلم و صاحب الزمــان (ع) و بلوار امام 

حسین (ع) به طول تقریبى 5000 متر 

اجراى پى کنى، تهیه و نصب جدول 50×30 ، اجراى ماهیچه 
مثلثى و پشت، بند کشى به طول1600 متر. 

اجراى پى کنى، تهیه و نصب جدول 50×50، اجراى ماهیچه 
مثلثى و پشت ، بند کشى به طول 3200 متر 

اعتبارات 175,000,000 ریال 3,500,000,000 ریال
شهردارى 
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شهردارى منظریه به استناد مصوبه شماره 
باند دوم بلوار معلم و صاحب الزمان (ع) و بلوار امام حسین (ع) را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 

نوبـت اولآگهى مناقصه عمومى مرحله دوم



ادامه از صفحه یک:
...  مشتریانشان و بیکار شدنشان. 
اما این افراد چگونــه می توانند 
ضمن بهره مندی از مزایای فضای 
مجازی کاری کنند که با قطعی 
احتمالی هر یک از این شبکه ها 
مانند اینستاگرام ، تلگرام و.... باز 
هم مشتریان خود را حفظ کنند؟

اعــام یک شــماره بــه دنبال 
کنندگانتــان می تواند تعدادی 
از مخاطبان وفادارتان را برایتان 
حفظ کند اما داشتن یک سایت 
راه بهتری است تا با اعام آدرس 
آن اگر روزی نتوانســتید به هر 
کدام از شــبکه های اجتماعی 
دسترسی داشــته باشید باز هم 
از طریــق اینترنت مخاطبانتان 
شــما را دنبال کنند.  زیرا  شما 
کوچک ترین کنترلی بر تغییرات 
و قوانین شــبکه های اجتماعی 
ندارید.  اما وب سایت تان همیشه 
تحت اختیار شماست. هر زمان که 
صاح بدانید تغییرات دلخواه تان 
را اعمال می کنید و از داشتن این 

آزادی لذت می  برید.
برای بســیاری از مــردم، پول 
درآوردن آناین، یک رویاست. 
اگر آنها بتوانند راهی برای ورود 
به این بازار کسب و کار اینترنتی 
پیدا کنند، در واقع موفق به کشف 
راهی بــرای کارآفرین شــدن، 
صرف زمان بیشتر برای خانواده، 
تفریح و در نهایت کنترل زمان 
و زندگی شان شده اند. اینترنت 
و فضای مجــازی همان گنجی 
است که تمام محیط اطراف شما 
را احاطه کرده و روزانه ســاعات 
زیادی را با آن زندگی می کنید، 
شــاید فکر کنید راه اندازی یک 
ســای هزینه های زیادی برای 
شما به همراه داشته یاشد اما این 
روزها آموزش در همه زمینه ها در 
اینترنت وجود دارد و به راحتی 
می توان از این آموزش ها استفاده 

کرد. 
اما یکی از دالیل عدم استقبال از 
داشتن وبسایت ،نداشتن بازدید 
باال در روز است. که البته این به 
نحوه طراحی شما بستگی دارد. 
سایتی که توسط شما طراحی 
می شــود بایــد الگوریتم ها و 
استانداردهای سئو را در بر بگیرد 
تا به یک سایت پر بیننده تبدیل 
شــود. بی تردید موفقیت یک 
کســب و کار آناین و اینترنتی 
ارتباط مستقیمی با سئوی سایت 
دارد و اطاع از وضعیت سئوی 
ســایت و تاش برای بهبود آن  
باعث می شود تا کسب و کار شما 
از طریق موتورهای جستجو در 
دســترس کاربرانی که به دنبال 
محصول و خدمات شما هستند 
قرار گرفتــه و از رقبای حرفه ای 
خود پیشی بگیرد. آموزش های 
مربوط بــه این قســمت نیز به 
خوبی در سایت های مختلف در 
دسترس است و کافیست شما 
اراده کنید تا بــه راحتی به این 
آموزش ها  دست یابید و در ظرف 
کمتر از یک روز، یک حرفه ای در 

این کار شوید.
از اوایــل دهــه 90 میــادی ، 
مدیریت ارتباط با مشــتری نیز 
به علم بازار یابی و فروش اضافه 
شــد. اوراکل مدیریت ارتباط با 
مشتری را چنین تعریف می کند.

مدیریت ارتباط مشتری، استفاده 
از ابزارها، تکنولوژی و فرایندها 
برای گردآوری و تحلیل داده های 
مشتری و استفاده از این اطاعات 
برای بهبود تجربه ی مشــتری 
اســت. مســلما راه اندازی یک 
شغل بسیار مهم است اما اینکه 
تداوم این شــغل چگونه باشد 
به مدیریت ارتباط با مشــتری 
 بر می گردد که باید علــم  آن را

 آموخت.

اقتصاد استان
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درروزسقوطهواپیمابایدواقعیتگفتهمیشد
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسامی گفت: در روز حادثه سازمان پدافند هوایی کشور 
در حالت جنگی قرار داشت و اگر این موضوع را از همان روز اول، مسئوالن شفاف به مردم گفته بودند بدون 
شک مردم هم می پذیرفتند. علی بختیار  در خصوص سانحه هوایی اخیر و لزوم شفاف سازی در این حوادث 
و برخورد قاطع با خاطیان، اظهار کرد: واقعاً حادثه دلخراشی بود که تمام ملت ایران را عزادار کرد. مسئوالن 

سازمان هواپیمایی کشوری باید اطاعات دقیق و درست در اختیار مردم می گذاشتند، وقتی اطاعات درست 
را نمی دهند طبیعی است که مردم به همه چیز بی اعتماد شوند. وی افزود: در روز حادثه سازمان پدافند هوایی 

کشور در حالت جنگی قرار داشته است و اگر این موضوع را از همان روز اول، مسئوالن شفاف به مردم گفته بودند 
بدون شک مردم هم می پذیرفتند. وقتی غیرصادقانه و غیرمسئوالنه برخورد شود بی اعتمادی مردم را به نظام سبب می شود. 

هر چه می توانیم باید اعتماد از دست رفته بخشی از مردم را که ناشی از نگفتن واقعیت به آنان بوده است ترمیم کنیم، نه اینکه اطاعات غلط به 
جامعه دهیم. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسامی، گفت: اگر هم اطاعاتی نداریم صادقانه بگوییم نمی دانیم. چرا رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری که ظاهراً هیچ اطاع درستی از اصل ماجرا نداشته در صدا و سیما می گوید که به هیچ وجه موشکی به هواپیما 

برخورد نکرده است! واقعیت را به مردم بگوییم و اگر نداریم اطاعات غلط به مردم ندهیم.

نخستینمناسبسازیمحلعبورنابینایاندرمیدانتاریخیشهراصفهان
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان از نخستین مناسب سازی محل عبور نابینایان در میدان تاریخی امام 
علی)ع( شهر اصفهان خبر داد و گفت: در سال جاری مناسب سازی خیابان های فردوسی، سروش و پارک 

مشتاق با هزینه سه میلیارد و ۵00 میلیون ریال انجام شده است.
حسین کارگر اظهار کرد: با توجه به سرگردانی نابینایان در میادین تاریخی شهر اصفهان، عملیات مناسب 

سازی محل عبور نابینایان برای نخستین بار در میدان امام علی)ع( در دست اجرا است.
وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای مناسب سازی محل های عبور معلوالن و نابینایان از چندسال اخیر در بودجه 

سالیانه منطقه سه در نظر گرفته می شود، به همین منظور تاکنون عملیات مناسب سازی خیابان های حافظ، سپاه، 
چهارباغ عباسی، احمدآباد، میدان امام )ره(، خیابان بزرگمهر و فضای سبز حاشیه رودخانه زاینده رود در خیابان های مشتاق 

اول و کمال اسماعیل اجرا شده است.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: باتوجه به ورود گردشگران داخلی و خارجی به میدان تاریخی امام خمینی)ره( و خیابان های 
منتهی به این میدان و وجود اختاف سطح متعدد در این مسیرها، جهت تسهیل در عبور و مرور معلوالن، مناسب سازی تمامی ورودی های 

این میدان عملیاتی شده است.

فرزانهمستاجران
سرمقالــــه
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مضاف بر این، فوالدسازان کشور در طی 
یک دهه اخیر با نظر به داخل و استفاده 
از دانــش فنی بــاالی نیروهــای خود 
توانسته اند به دانش فنی تأمین تجهیزات فوالدی و ساخت قطعات 
مهم خطوط تولید و احداث راه اندازی کامل آن دســت یابند. در 
حال حاضر فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی 
در خاورمیانه و بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان 
است که با تولید 10.2 میلیون تن فوالد، نزدیک به ۵0 درصد نیاز 
فوالد کشور را تأمین می کند. محصوالت شرکت فوالد مبارکه در 
کارخانه های کشور به بیش از 3 هزار نوع محصول تبدیل می شوند 
و ورق گرم و ســرد تولید شــده در فوالد مبارکه به انواع و اقسام 
محصوالت مورد نیاز صنایع خودروسازی، تولید لوازم خانگی و انواع 
قوطی های کنسرو و صنایع غذایی، لوله و پروفیل و صنایع نفت و 
گاز تبدیل می شوند و برای کشور ارزش افزوده اقتصادی به ارمغان 
می آورد. در حال حاضر علیرغم تحریم ها محصوالت فوالد مبارکه 
اصفهان با باالترین استانداردهای جهانی قابلیت صادرات به 40 
کشور جهان را دارد. این در حالی است که در طول بیش از ربع قرن 
از عمر این شرکت 8 میلیارد دالر برای کشور ارزآوری داشته است.

    چاره اندیشی برای خلق ارزش افزوده جدید در فوالد 
مبارکه

با وجود تنوع تولیدات فوالد مبارکه، هنوز برخی نیازهای کشــور 
در حوزه ورق از راه واردات تأمین می شــود و ظرفیت های موجود 
در فوالد مبارکه جوابگوی نیازهای کشــور در حــوزه تولید ورق 

مورد نیاز در لوله های نفت و گاز، ورق عریض لوله های انتقال آب، 
ورق های رویه کم وزن خودرو تولید ورق های فوالدی ویژه شاسی 
خودروها و ماشین های سنگین؛ تولید ورق های فوالدی با ضخامت 
کمتر و استحکام بیشتر جهت مصارف ساختمانی و صنایع لوله و 
پروفیل نیســت و به دلیل نبود یک خط نورد مجزای دیگر در این 
کارخانه، هزینه فرصت باالیی در خصوص عدم تبدیل تختال مازاد 
به محصوالت نهایی ایجاد می شود. ظرفیت تولید کوره ها در فوالد 
مبارکه 7 میلیون تن و ظرفیت نورد گرم با تمام ظرفیت های بهبود 
یافته در سال های اخیر حداکثر ۵ میلیون تن در سال است، که نسبت 
به ظرفیت نهایی فوالدسازی 2 میلیون تن کسری دارد و برای نورد 

این 2 میلیون تن شمش فوالدِی اضافه، باید فکری می شد.

    دالیل تعویق در احداث واحد نورد گرم 2
از این رو از همان ابتدای امر، احداث دو خط نورد در فوالد مبارکه 
در طرح های توسعه این شرکت پیش بینی شد و استارت اولیه کار 
احداث خط دوم نورد گرم و مذاکرات ابتدایی برای اجرای آن نیز از 
12 سال قبل با طرف های اروپایی آغاز شد. در این بازه زمانی، دو بار 
مناقصه این طرح برگزار شد و هر دو بار، شرکت های اروپایی برنده 
آن شدند اما با تهدید آمریکا عقب نشستند. پس از 12 سال بدعهدی 
طرف های اروپایی و چالش های پیش رو برای راه اندازی خط نورد 
گرم 2 فوالد مبارکه، پس از برجام نیز تاش هایی برای انجام این 
پروژه صورت گرفت که با کارشکنی های آمریکا و تحریم های جدید 
همه آن ها ُملغی شد. از طرفی تمرکز فوالدسازان کشور نیز در این 
سال ها بر رفع سایر معضات تولید، یعنی رفع عدم تناسب ظرفیتی 

در زنجیره و ساماندهی تأمین مواد اولیه نظیر گندله و آهن اسفنجی 
بود و در همین رابطه فوالد مبارکه نیز با سرمایه گذاری عظیم در 
معادن سنگان و راه اندازی واحد گندله سازی و همچنین به دست 
آوردن بلوک های مدیریتی در سایر معادن سنگ آهنی این مسأله 
را تا حد زیادی رفع کرد و با انجام طرح های توســعه در مبارکه و 
سفیددشت، تناسب را در زنجیره خود برقرار ساخت تا در ابتدای 
امر، مســأله تأمین مواد اولیه به ثبات برسد و پس از آن، تمرکز بر 

پایین دست و توسعه محصوالت نهایی افزایش یابد.

    استفاده توان داخل در احداث خط تولید جدید
 اکنون انعقاد قرارداد نورد گرم 2 در راســتای تکمیل طرح شهید 
خرازی در فوالد مبارکــه، یکی از دســتاوردهای ارزنده ملی در 
دوران پســاتحریم خواهد بود که عملیات اجرائی آن با مشارکت 
۵0 درصدی تأمین کنندگان داخلی )و قابل افزایش تا 70 درصد( و 
۵0 درصد با مشارکت خارجی در بخش هایی که توان داخلی برای 
تأمین آن وجود ندارد انجام خواهد پذیرفت. در این قرارداد شیوه ای 
نو در مشارکت های خارجی در پیش گرفته شده است. به طوری 
که تأمین کنندگان خارجی عاوه بر تأمین قطعاتی که در داخل 
کشور توان تولید آن نیست، اصل تمام نقشه ها، برنامه ها، نرم افزارها، 
شیوه نامه و دستورالعمل های اجرائی را نیز به فوالد مبارکه تحویل 
خواهند داد که در واقع به نوعی دانش فنی و فّناوری احداث خط 
نوردگرم توسط فوالد مبارکه خریداری شــده و البته در ازای این 
بخش نیز صرفاً با تَهاتُر تحویل تولیدات فــوالد مبارکه، قرارداد و 

عملیات اجرائی آغاز می شود.

فوالدمبارکهتحریمخودروییرادورزد
احداث خط نورد گرم 2 فوالد مبارکه می تواند نیاز فوالدی کشور در حوزه های مختلفی اعم از نفت و گاز، خودرو، لوازم خانگی و ... را رفع کند.

 صنعت فوالد از جمله صنایعی است که در طی 4 دهه اخیر، رشد بی نظیری به خود دیده و تمرکز توسعه زنجیره تولید این محصول استراتژیک در طی این 40 سال به 
نوعی صورت گرفته تا در بازه زمانی مذکور میزان ظرفیت تولید فوالد خام کشور از 800 هزار تن به بیش از 35 میلیون تن رسیده است. زنجیره تولید فوالد نیز در کشور 
در طی این بازه زمانی به سرعت به سمت تکمیل رفته و در حال حاضر بخش عمده نیازهای فوالدی کشور اعم از سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش، تختال، ورق 

و حتی لوله و پروفیل و محصوالت پایین دستی در داخل تأمین شده است.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

خـــبــــر

راه اندازی بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در اصفهان

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان  
طال و سنگ های قیمتی اصفهان گفت: به زودی بازارچه 

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با پیش بینی اشتغال 2500 نفر در 
اصفهان ایجاد خواهد شد.

ابراهیم حبیب الهی با بیان اینکه حدود دو سال پیش طرحی مبنی بر بررسی 
توانمندی اصفهان در زمینه معادن، تراش و فروش سنگ های قیمتی از سوی 
معاونت توسعه ایمیدرو  مطرح و بیش از 1۵ جلسه در این باره برگزار شد، اظهار 
کرد: طی جلساتی که با انجمن ها و تشکل ها، اتحادیه صنایع دستی، اداره فنی 
و حرفه ای، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دســتی، اتحادیه و انجمن طا و 
همچنین انجمن صنایع دستی برگزار شد، معایب، محاسن و نقاط ضعف و قوت 

این موضوع بررسی و نتایج آن به نماینده سازمان ایمیدرو انتقال داده شد.
وی ادامه داد: ایمیدرو با توجه به همدلی و تعامل گروه ها، ســازمان ها و انجمن 
های خصوصی در اصفهان، دســتور تشکیل کنسرســیوم و بازارچه توانمندی 
مربوط به سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را صادر کرد.  عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طا و سنگ های قیمتی اصفهان تاکید کرد: رویکرد 
معاون اقتصادی استاندار اصفهان نیز با توجه به فعال کردن بخش خصوصی استان، 

مثبت بود که اکنون به منظور تسهیل موانع بر سر راه همکاری می کنند.

 وی بابیان اینکه اصفهان، از لحاظ تعداد تراشنده سنگ قیمتی و مصرف در رتبه دوم کشور قرار 
دارد، توضیح داد: البته این شامل تمام کارگاه های طاسازی و نقره سازی و همچنین بخش 
فیروزه کوبی می شود.  حبیب الهی با بیان اینکه شهرهای دیگر به طور عملی در این زمینه 
فعالیتی نکرده اند، تصریح کرد: تشکیل این بازارچه در اصفهان از لحاظ استراتژیکی 7۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که 2۵ درصد بقیه مربوط به عقدتفاهم نامه و  قرارداد با شهرداری برای 

تعیین محل بازارچه است.
وی، هدف اصلی کنسیرسیوم را صادرات و واردات محصوالت به صورت قانونی اعام کرد و 
گفت: حجم زیادی از سنگ های قیمتی به صورت قاچاق وارد کشور می شود که اصًا مورد 
نیازمان نیست، از سوی دیگر حجم باالی سنگ های مورد نیاز نیز به صورت قاچاق وارد کشور 
می شود. عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طا و سنگ های قیمتی 
اصفهان تاکید کرد: به طور قطع ایجاد این کنسرسیوم، موجب ایجاد بستری قانونی برای واردات 
و صادرات خواهد شد. وی با بیان اینکه هنرهایی خفته در تراش سنگ و حجم تراشی وجود دارد 
که عملی نشده و دیده نشده است، اظهار کرد: هدف نخست این بازارچه آموزش و بروزرسانی و 
هدف دوم آن داشتن مکانی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ قیمتی برای صادرات 
به کشورهای خارجی است، چراکه محصوالت ما از همان استخراج سنگ در معادن تا تراش 

آنها در ایران تولید می شود. ایسنا
خـــبــــر

در استان اصفهان بالغ 
بر 420 هزار نفر بافنده 
فرش فعال وجود دارد 
که 80 هزار نفر از این 
تعداد در شهرستان 

 اصفهان فعالیت 
دارند

ســید حســن قاضی 
عســگر با بیــان اینکه 
اصفهــان بــه عنــوان 
یکــی از قطــب های 
تولید فرش دســتباف 
 در کشــور شــناخته

 می شود، اظهار داشت: 
سهم صادرات استان اصفهان در تولید 
فرش یک میلیارد و 738 میلیون دالر 
است و رتبه پنجم صادرات کل کشور 

را به خود اختصاص داده است.
وی افــزود: در شــرایط تحریم های 
ناجوانمردانــه با تکیه بــر صادرات 
غیرنفتی و اقتصاد مقاومتی می توان 
به توســعه صادرات اقامــی مانند 
فرش یاری رســاند اما فعاالن بخش 
خصوصی در زمینــه فرش، بازارهای 
مهمی مانند ایــاالت متحده و چین 
را از دست داده اند که بخشی از آن به 

علت عدم پاسخ به نیاز بازار و کمبود 
طرح های به روز در بازارهای جهانی 

است.
سرپرســت معاونت امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان با اشاره به اینکه 
ســهم اصفهــان از صــادرات فرش 
هرســال با کاهش مواجه بوده است، 

تصریح کرد: در اســتان اصفهان بالغ 
بر 420 هزار نفــر بافنده فرش فعال 
وجــود دارد که 80 هزار نفــر از این 
 تعداد در شهرستان اصفهان فعالیت 

دارند.
وی تاکید کرد: این افراد با مشکاتی 
مانند کمبــود و گرانی مــواد اولیه 

تولید فرش دستباف، از دست دادن 
بازارهــای صادراتی در اثــر تحریم 
های ناجوانمردانه، امانی فروشــی و 
تعداد بسیار اندک بیمه شدگان فرش 
نسبت به بافندگان دست به گریبانند 
که با احصای این مشکات به دنبال 

راه حلی برای رفع آنها هستیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری دلیل کاهش صادرات فرش را فاش کرد

بهروزنبودنطرحفرشهایایرانی

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: به روز نبودن طرح هــای فرش ایرانی در 
رقابت موثر در بازارهای جهانی و کاهش صادرات آن به 

دیگر کشورها موثر است.

     در شرایط تحریم های ناجوانمردانه با تکیه بر صادرات غیرنفتی و اقتصاد مقاومتی می توان به توسعه صادرات اقالمی مانند فرش یاری رساند

مهر
گـــزارش
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مشکالتوپیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

  241- حقش  نبود مردمی  که با شنیدن خبر شهادت سردار سلیمانی 
این گونه به خیابان ها ریختند وآن حماسه تاریخی را به وجود آوردند این 
گونه از مسئولین خودشون زخم بخورند و دروغ بشنوند، به اندازه کافی از 

دست دادن گروهی از هم وطنان نخبه خون به دل مردم کرد...
  242-  بعد از اغتشاشات آبان ماه وتخریب برخی از اماکن شهری مثل 
پله های برقی،  هنوز پله برقی بی آر تی قائمیه تعمیر نشــده اســت،آیا 
شهرداری قصد ندارد این پله برقی را درست کند، تا افراد مسن نیز بتوانند 

از بی آر تی این خط استفاده کنند.
  243 - محل ثبت نام سرباز های وظیفه در سازمان نظام وظیفه واقع در 
خیابان قائمیه اصا در شان وشخصیت جوان هایی که می خواهند آینده 
سازان کشورشان باشند نیست، لطفا مسئولین نیروی انتظامی رسیدگی 

کنند.
  244 -بعد از انتشار اخباری مبنی بر مرمت غیر اصولی گنبد مسجد شیخ 
لطف اهلل هرچه منتظر ماندیم تا مدیر کل میراث فرهنگی اظهار نظر کند، 
هیچ واکنشی از وی ندیدیم آیا بهتر نبود ایشان در خصوص این موضوع با 

مردم سخن می گفت.
  24۵ - مسئولین کشوری، لشکری وسازمان هواپیمایی که موجب بروز 
چنین فاجعه اسف باری شدند باید برکنار شوند، این کمترین کاری است 

که می توانند به جبران عدم صداقتشان داشته باشند.

صدای شما

3000483020

32274500

ایمنا
خـــبــــر

یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد

افزایش قیمت ها، خرید شب عید ۹۹ را 
سخت تر می کند

یک کارشناس اقتصادی گفت: سهمیه بندی بنزین 
در ماه گذشته بهانه ای برای افزایش قیمت محصوالت 
و کاالهای اساســی مورد نیاز مردم در بازار شــد و به نظر می رسد جو روانی 
حاکم بر بازار در زمستان 98، شرایط خرید نیازهای شب عید سال 99 برای 
خانواده های ایرانی را سخت تر کند. مصطفی ایمانی پور با بیان اینکه زنگ خطر 
موج جدید افزایش قیمت ها در ماه های پایانی سال 98 در بازارهای مهم کشور 
به صدا درآمده است، اظهار کرد: افزایش قیمت هر لیتر بنزین عرضه شده در 
ماه اخیر موج کوتاهی از افزایش قیمت ها را در بازارهای کشور رقم زد و بهانه 
خوبی برای سودجویان و دالالن بازار کاالهای اساسی برای افزایش قیمت بدون 
مجوز شد. وی افزود: در راستای تشکیل موج قبلی افزایش قیمت محصوالت 
مهم و استراتژیک کشور، پیش بینی می شود افزایش تقاضا برای خرید برخی 
از اقام ضــروری در بازه زمانی ماه های پایانی ســال 98، موج جدید افزایش 
قیمتی را در بازارهای کشــور به وجود بیاورد و مانع از توزیع عادالنه برخی از 
اقام ضروری مورد اســتفاده مردم در میان خانواده های کم درآمد شود. این 
کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه احتکار در برخی از واحدهای صنفی برای 
گران تر فروختن محصوالت در بازار شــب عید از هم اکنون آغاز شده است، 
خاطر نشان کرد: دســتگاه های نظارتی و نهاد های بازرسی بازار وظیفه دارند 
تا بر اساس دستورالعمل های نظارتی و تنظیم بازاری نسبت به بررسی دقیق 
واحدهای صنفی پرمخاطب در بازار شب عید، اقدام و از احتکار محصوالت و 
اجناس مورد نیاز خانواده ها جلوگیری کنند. ایمانی پور اضافه کرد: بسیاری 
مردم که از سطح درآمد کمتری نسبت به سایر اقشار برخوردار هستند با برنامه 
ریزی دقیق مالی-زمانی، بخشی از خرید های شــب عید خود را در ماه های 
پایانی ســال یعنی دی و بهمن انجام می دهند و احتکار کنونی فروشندگان 
در برخی از واحدهای صنفی این برنامه ریزی تقریبــاً دقیق اقتصادی که بر 
 مبنای درآمد و حقوق دریافتی سرپرســت خانوار تدوین شــده را با اختال

 مواجه می کند.

گـــزارش
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فعالیــت در فضــای 
مجــازی روز به روز در 
حال گســترش است 
و افــراد برای کســب 
درآمد در ایــن حوزه 
دســت بــه اقدامات 
مختلفــی می زننــد. 
فروش محصــوالت متنــوع از جمله 
صنایع دستی، لباس، لوازم بهداشتی و 
آرایشی، انواع غذاها، میوه و… از جمله 
اقداماتی است که روز به روز در فضای 
مجازی گسترش می یابد اما نکته قابل 
توجه در این میان عرضــه میوه های 
قاچاق اســت که واردات آنها به کشور 

ممنوع است.
میوه اژدها، فیسالیس، بلوبری و … از 
جمله میوه هایی هستند که در فضای 

مجازی به فروش می رسند.
این درحالی اســت که واردات میوه به 
کشور جز برخی میوه های گرمسیری 
ممنــوع اســت و دلیل اصلــی این 
ممنوعیت نیز جلوگیری از ورود آفات 
قرنطینه ای که طی ســالهای گذشته 

خسارات فراوانی به تولید زده، عنوان 
می شود.

در همین زمینه اسداهلل کارگر، رئیس 
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در 
گفتگو با خبرنگار مهر بــا بیان اینکه 
زمانی عرضــه میوه قاچــاق حتی در 
میدان مرکزی میوه و تره بار نیز بسیار 
زیاد بود، گفت: حتی اعضــای ما نیز 
گاهی به دلیل سود باالی این میوه ها 
وسوسه می شــدند و کم و بیش آنها را 

عرضه می کردند.
وی تصریــح کرد: امــا در حال حاضر 
عرضه میوه های قاچاق بسیار محدود 
شده و اگر هم اتفاق می افتد بیشتر در 
حاشیه های میدان مرکزی میوه و تره 

بار این کار انجام می شود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و 
سبزی تاکید کرد: جز میوه های موز، 
آناناس، انبه و نارگیل ورود سایر میوه ها 
به کشور ممنوع است و در صورت ورود 

قاچاق تلقی می شود.
کارگر با بیان اینکه عرضه و فروش میوه 
در فضای مجازی به طور کلی ممنوع 
است مگر اینکه عرضه کننده از اتحادیه 
مربوطه یا اتــاق اصناف مجوز دریافت 
کرده باشد، افزود: میوه قاچاق هم که 
نمی تواند مجوز دریافت کند بنابراین 

اقدامی غیرقانونی و تخلف است.
فروش میوه در فضــای مجازی 

ممنوع است

وی بــا تاکید بــر اینکه مــا بارها این 
موضوع را مطرح کردیــم که اگر قرار 
اســت کســی در فضای مجازی میوه 
عرضه کند باید مجوز داشــته باشد، 
گفت: اتاق اصناف نیز در این مورد چند 
بار تذکر داده و آن را مطرح کرده است 
اما متأسفانه چون نظارت نیست بعضاً 

شاهد این کار هستیم.
کارگر با تاکیــد بر اینکه اساســنامه 

توزیع میــوه با اتحادیه اســت، افزود: 
دستگاه های مربوطه باید با توزیع میوه 
در فضای مجازی برخورد کنند به ویژه 
میوه های ممنوعه کــه مجوز واردات 

هم ندارند.
وی تصریــح کــرد: عالوه بــر بحث 
غیرقانونی بودن واردات و فروش این 
میوه ها، بحث سالمتی نیز مطرح است 
و چون این میوه ها شرایط قرنطینه را 

طی نمی کنند و نظارتی بر آنها وجود 
نــدارد احتمال دارد کــه باعث ایجاد 
مشکالتی برای مصرف کنندگان شوند 
و در صورتــی که این اتفــاق رخ دهد 

هیچکس پاسخگو نخواهد بود.
کارگر ادامه داد: در خصوص کاالهای 
دیگر شــاهد چنین اتفاقــی بوده ایم 
بنابراین بعید نیســت کــه میوه های 
مذکور نیز از نظر سالمتی دچار مشکل 

باشند.
وی به مــردم توصیه کــرد: میوه های 
داخلی را از مراکز توزیع در سطح شهر 
خریداری کنند چرا کــه هم کیفیت 
میوه های داخلی باالتر از انواع خارجی 
آن است و هم اینکه میوه هایی که در 
سطح شــهر عرضه می شــود کیفیت 
باالتری از محصوالتی کــه در فضای 

مجازی عرضه می شوند دارند.

رخ نمایی میوه های ممنوعه در فضای مجازی
فروش میوه های ممنوعــه خارجی در حالی در فضای مجازی 
گسترش می یابد که براساس اعالم اتحادیه فروشندگان میوه 
و سبزی فروش میوه در فضای مجازی به طور کلی ممنوع است.

 گوجه فرنگی، صدرنشین افزایش قیمت کاالهای اساسی
 در آبان ماه

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که در آبان ماه امسال گوجه فرنگی، جوجه یکروزه گوشتی و پیاز بیشترین افزایش قیمت 
را نسبت به ماه پیش از خود داشــتند. قیمت هرکیلو گوجه فرنگی در آبان ماه امسال با 
افزایش ۹۰.۲ درصدی نسبت به ماه قبل به بیش از ۴۶۰۰ تومان رسید، در حالی که این 
محصول در مهر ماه امسال حدود ۲۴۴۰ تومان قیمت داشت.افزایش قیمت گوجه فرنگی 
از اواخر آبان ماه شدت گرفت و در مقاطعی حتی قیمت گوجه فرنگی درجه یک به کیلویی 
۲۰ هزار تومان هم رسید. با این حال وزارت جهاد کشــاورزی علت افزایش قیمت این 
محصول را کاهش برداشت به دلیل بارندگی ها عنوان کرد و وعده داد که از هفته دوم آذر 
ماه قیمت ها به حالت سابق بازمی گردد. اما این وعده محقق نشد و در نیمه دوم آذرماه این 
موضوع مجددا از رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی پیگیری شد که او نیز بارندگی ها 

را عامل عقب افتادن کاشت گوجه فرنگی در جنوب عنوان کرد و وعده داد اوایل دی ماه 
گوجه فرنگی جنوب رسیده و قیمت ها در بازار کاهش یابد. با این وجود آخرین بررسی ها 
نشان می دهد که تا هفته گذشته نیز قیمت انواع گوجه فرنگی درجه یک، دو و سه در بازار 
۵۵۰۰ تومان تا ۹۰۰۰ تومان قیمت داشته است.همچنین بر اساس این آمار قیمت جوجه 
یکروزه گوشتی و پیاز نیز در آبان ماه نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب ۲۴ و ۲۱.۴ درصد 
افزایش داشته که بیشترین افزایش قیمت بعد از گوجه  فرنگی را به خود اختصاص دادند. 
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه گوشتی و هر کیلو پیاز در آبان ماه به ترتیب حدود ۳۰۰۰ 

و ۳۲۰۰ تومان بوده است.
گوشت، صدرنشین کاهش قیمت

در این میان از بین ۴۲ کاالی اساسی و مهم که تغییرات قیمت  آن ها منتشر شده، قیمت 
۱۶ کاال در آبان  ماه نســبت به مهر امسال کاهش یافته اســت که از میان آن ها گوشت 
گوساله، گوشت گوســفندی و لوبیاچیتی درجه یک با کاهش ۴.۸، ۴.۱ و ۲.۴ درصدی 

بیشترین کاهش قیمت را داشته اند.

طبق این آمار قیمت هر کیلو گوشت گوساله در از 
۸۲ هزار و ۸۰۰ تومان در مهر ماه به ۷۸ هزار 

و ۸۰۰ تومان در آبان ماه رســید. همچنین 
قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در مهر و 
آبان امسال به ترتیب حدود ۹۵ هزار و ۵۰۰ 

و ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
در این میان قیمت گوشــت مــرغ در ماه 

آبان تغییر چندانی نداشــته و با افزایش ۰.۱ 
درصدی نسبت به ماه قبلش، تقریبا به قیمت 

۱۳ هزار تومان فروخته شده است.
لوبیا قرمز، شکر سفید، قند حبه، برنج طارم اعال و برنج 

داخلی هاشمی درجه یک از جمله دیگر کاالهای اساسی است 
که قیمت آن ها در آبان ماه امسال نسبت به مهر ماه کاهش جزئی داشته است.

استخدام گروه مواد غذایی لئونارد
گروه مواد غذایی لئونارد جهت تکمیل 

کادر سرمایه انسانی واحد تولیدی 
خود در استان اصفهان واقع در شهرک 
صنعتی جی از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
بازرس کنترل کیفیت

جنسیت: آقا
شرایط عمومی:

تحصیالت: حداقل کارشناسی در 
رشته صنایع غذایی

تجربه: الزاما دارای تجربه مرتبط در 
صنعت تولید تن ماهی

ساکن اصفهان
شرایط تخصصی:

توانایی ارزیابی و بهبود تمام اسناد و 
فرآیندهای مرتبط با تولید کارخانه

تسلط کامل بر استانداردهای تولید 
)صنعت تولید کنسرو(

اطالعات تماس
تلفن 02175325

hr@leonardfood.com

عرضه و فروش میوه 
در فضای مجازی به 

طور کلی ممنوع است 
مگر اینکه عرضه 
کننده از اتحادیه 

مربوطه یا اتاق اصناف 
مجوز دریافت کرده 

باشد، میوه قاچاق هم 
که نمی تواند مجوز 

دریافت کند بنابراین 
اقدامی غیرقانونی و 

تخلف است.

مهر

گزارش

ISFAHAN
N E W S

گزارش

رئیس انجمن  پرورش دهندگان قارچ خوراکی با بیان اینکه قارچ 
بر اساس تورم افزایش نیافته است گفت: هر کیلوگرم قارچ در برخی از نقاط کشور از جمله 
تهران ۸ هزار تومان و کمتر از هزینه های تولید به فروش می رســد که این امر باعث ضرر 

تولید کنندگان شده است.
مهدی رجبی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
امروز در نشست خبری اظهار کرد: ۱۱ میلیون تن قارچ در دنیا تولید می شود که ایران با 
تولید ۱۸۰ هزار تن از این محصول، در رتبه هفتم بزرگ ترین تولید کننده قارچ قرار دارد.

وی با بیان اینکه روزانه حدود ۵۰۰ تن قارچ در کشور تولید می شود که ۲۵ تا ۲۶ درصد 
در استان تهران اســت  افزود: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در کشور داریم که این 
تعداد بیش از ۸۰ درصد آنها با مجوز الزم از مراجع ذیصالح به فعالیت خود ادامه می دهند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان قارچ خوراکی  با بیان اینکه 
به دنبال ساماندهی تولید و عرضه قارچ در کشــور هستیم اظهار داشت:  این امر از طریق 
صندوق حمایت از تولید قارچ انجام می شود  و با توسعه صنایع تبدیلی می توان به صورت 

تضمینی محصوالت تولیدکنندگان را خریداری کرد.
ایرانیان ساالنه1.8 کیلوگرم قارچ می خورند

ویاظهار داشت: سرانه مصرف قارچ در کشور ۱.۸ کیلوگرم در سال است که این رقم در تهران 
به ۲.۲ کیلوگرم  می رسد؛ اما سرانه مصرف این محصول در برخی استان ها به ۱۸۰ گرم می 

رسد و در برخی از آنها نیز مصرفی ندارد.
رجبی گفت: مصرف قارچ در برخی کشــورهای دنیا بیش از دو برابر  کشورمان است که 
با فرهنگ سازی های انجام شده  به دنبال افزایش ســرانه مصرف این محصول در کشور 

هستیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به 
اینکه میز توسعه صادرات قارچ در دستور کار قرار دارد گفت: سازمان توسعه تجارت ایران در 
این ارتباط همراهی داشته است تا بتوانیم قارچ خود را به کشورهای دیگر نیز صادرات کنیم.

صادرات قارچ ایران به عربستان
رجبی اظهار داشت: در حال حاضر قارچ ایران به کشورهای کویت، امارات، عراق، آذربایجان، 

گرجستان، ارمنستان، عمان،  عربستان )به طور غیرمستقیم( و قطر صادر می شود.
وی اظهار داشت: یکی از مشکالت صادرات قارچ کشور، صادرات فصلی این محصول است 
به طوری که در فصل گرما با توجه به فساد پذیر بودن این محصول امکان صادرات نداریم و 
کشور های مصرف کننده عربی نیز از مصرف این محصول  در فصل گرما خودداری می کنند.

وی با اشاره به اینکه فروش قارچ در بازار داخلی نیز در برخی فصول افت شدید دارد  گفت: 
در ماه رمضان و ماه محرم و صفر مصرف قارچ به شــدت کاهش می یابد که برای رفع این 
مشکل و فصلی بودن صادارت قارچ تازه خوری به دنبال توسعه صنایع تبدیلی و صادرات 

آن به دیگر نقاط دنیا هستیم.
امکان نظارت بهداشتی بر فعالیت واحد های غیررسمی وجود ندارد

رجبی اظهار داشت: با توجه به اینکه قارچ در کشور به صورت ارگانیک تولید می شود و حتی 
برخی از واحدهای تولیدی نیز توانستند نشان ارگانی دریافت کنند، می توان صادرات خود 

را به کشورهای بیشتری از جمله کشورهای اروپایی صادر کرد.
وی با بیان اینکه  بســیاری از واحدهای تولید قارچ در کشور  به صورت غیر رسمی ایجاد 
شده اند گفت:  امکان نظارت های بهداشتی بر روی آنها وجود ندارد و باید در این خصوص 

تجدیدنظر صورت گیرد و تحت نظارت انجمن و سایر دستگاه های ذی ربط قرار گیرد.

خوردن قارچ کنار خیابانی بسیار خطرناک است
وی با بیان اینکه مردم قارچ را حتما  از فروشــگاه های معتبر خریــداری کنند گفت: در 
مواردی مشاهده می شود این محصول در کنار خیابان به فروش می شود که این امر می تواند 
مشکالت جدی در مصرف کنندگان به همراه داشته باشد به طوری که در سال گذشته نیز 
به دلیل فروش قارچ در مراکز غیر مجاز و در کنار خیابان، شاهد آن بودیم که تعدای از افراد 

جان خود را از دست دادند.
این مقام مسئول اظهار داشت: خرید از مراکز غیر مجاز و در کنار خیابان بسیار برای مصرف 
کنندگان خطرناک اســت و مردم این محصول را حتما از فروشگاه موجود در سطح شهر 
خریداری کنند.وی اظهار داشــت که قارچی خوراکی که در واحد های پرورشــی تولید  
می شود ممکن نیست که سمی باشــد و حتی در صورتی که این قارچ مدت طوالنی باقی 

بمانند و تاریخ مصرف آنها بگذرد سمی نمیشوند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفت: هزینه تولید قارچ در کشور متفاوت 
است و با توجه به نوع واحد تولید و تجهیزات آن تا ۱۰ درصد متفاوت می شود؛ به دنبال آن 
هستیم که نرخ واحد برای قارچ در کشور تعیین کنیم تا از ضرر و زیان واحدهای کوچک تر 

جلوگیری به عمل آید و اشتغال آنها پایدار بماند.
قیمت 8 هزار تومانی قارچ

وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت فروش هر کیلو گرم قارچ در خرده فروشی ها ۱۳ 
هزار و ۵۰۰ تومان است هر چند که قیمت این محصول در برخی استان ها حتی در تهران،۸ 

هزار تومان نیز فروخته می شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان قارچ خوراکی در ارتباط 
با سرد بودن بیش از اندازه طبیعی قارچ  و  انتقاداتی که در طب سنتی به آن وارد می شود 
گفت: در طب ســنتی نیز اتفاق نظر درباره نهی از مصرف این محصول وجود ندارد و تا به 
امروز مستندات علمی در این خصوص ارائه نشده است.وی افزود: این محصول در کشورهای 
مختلف مصرف می شود و در خصوص مشکل دار بودن آن برای سالمت افراد چیزی ارائه 
نشده است و این محصول با داشتن تمام  ویتامین های گروه ب به عنوان محصولی مفید 

برای سالمت افراد شناخته می شود.

قیمت هر کیلوگرم قارچ تا ۸ هزار تومان کاهش یافت

بازار کار

استخدام کارمند فروش تلفنی خانم 
در اصفهان

یک شرکت معتبر در زمینه پخش 
دارویی بهداشتی و آرایشی جهت 

تکمیل کادر فروش الین های فروش 
خود در استان اصفهان از افراد واجد 

 شرایط زیر دعوت به همکاری
 می نماید.

کارمند فروش تلفنی 
جنسیت:خانم

تعداد: 1 نفر
دارای فن بیان باال
دارای سابقه کار

حقوق
پورسانت فروش

تلفن 03133247927
موبایل 09363882431
واتساپ 09363882431

استخدام ویزیتور در یک شرکت 
معتبر در اصفهان

یک شرکت معتبر در زمینه پخش 
دارویی بهداشتی و آرایشی جهت 

تکمیل کادر فروش الین های فروش 
خود در استان اصفهان از افراد واجد 

 شرایط زیر دعوت به همکاری
 می نماید.
 ویزیتور 

جنسیت: آقا ، خانم
 تعداد: 3 نفر

حداکثر سن 35
تلفن 03133247927

موبایل 09363882431
واتساپ 09363882431

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

مشکلی در تامین گوشت و مرغ نداریم
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ۱۱ درصدی مصرف 
مرغ در کشور خبر داد و گفت:با توجه به نزدیکی ایام نوروز در تأمین و 

عرضه مواد پروتئینی و نهاده های دامی مشکلی نداریم.
به گزارش شرکت پشتیبانی امور دام کشور، مرتضی رضایی، معاون 
امور دام وزارت جهاد کشاورزی و رئیس هیأت مدیره شرکت پشتیبانی 
امور دام در دومین گردهمایی مدیران ستادی و استانی این شرکت 
در سال ۹۸ افزود: با وجود تحریم های بی سابقه غرب و با وجود رشد 
۱۱ درصدی مصرف گوشت و تخم مرغ در کشور شاهد کاهش قیمت 

و افزایش تولید این محصوالت بوده ایم.
وی گفت: با توجه به نزدیکی ماه های پایانی سال و ایام نوروز و همچنین 
فرارسیدن ماه مبارک رمضان در تأمین و عرضه مواد پروتئینی )گوشت 

و مرغ( و نهاده های دامی کمبودی در کشور نخواهیم داشت.
رضایی خاطر نشــان کرد: میزان تولید تخم مرغ به یک میلیون تن 
رسیده اســت و میزان تولید مرغ نیز مرز دو میلیون تن را پشت سر 

گذاشته است که یک رکورد خوب برای صنعت دام و طیور است.
رئیس هیأت مدیره شــرکت پشتیبانی امور دام کشــور در پایان به 

انسجام و همدلی میان همه همکاران و با مدیریت معروفان در رأس 
شرکت اشاره و افزود: امیدواریم ســال ۹۸ نیز با موفقیت پشت سر 

گذاشته شود.
همچنین عباس معروفان، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
در ادامه این جلسه با تشریح شرایط موجود کشور، سیاست های جدید 
شرکت برای تأمین نهاده ها و اقالم مورد نیاز مردم را اعالم و خواستار 
همکاری هرچه بیشتر مدیران استان ها برای ذخیره سازی و نگهداری 

اقالم مورد نیاز مردم شد.
ورود کشتی های حامل کنجاله سویا و ذرت

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: با توجه به ورود کشتی های 
حامل کنجاله سویا و ذرت و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده 
قطعاً هیچ کمبودی در تأمین نهاده های دامی در کشور نخواهیم داشت 

و آرامش همچنان در بازار حاکم خواهد بود.
وی اظهار داشــت: بررســی میزان ذخیره ســازی مواد پروتئینی، 
هماهنگی های بیشــتر برای انتقال نهاده های دامی از بنادر به مراکز 
استان ها، تهیه فضای مناسب برای ذخیره ســازی نهاده ها، رعایت 
اســتانداردهای الزم برای نگهداری باکیفیت محصوالت، حمایت از 
مرغداران و خرید منصفانه محصوالت و رصــد لحظه ای بازار مرغ و 

گوشت به منظور حفظ آرامش بازار باید مورد توجه قرار گیرد.

صادرات چمدانی زعفران از کشور

قیمت به ۹ میلیون تومان رسید
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به ثبات قیمت طالی 
سرخ در بازار گفت: سال گذشته با احتساب صادرات چمدانی، 

۳۰۰ تن زعفران از کشور صادر شده است.
غالمرضا میری با اشــاره به اینکه بازار زعفران در حدود دو ماه 
گذشته با توجه به خریدی که سازمان مرکزی تعاون روستایی 
انجام داد، تقریباً با ثبات بوده است، گفت: سازمان مرکزی تعاون 
روستایی حدود ۷۰ تن زعفران خریداری کرد و در حال حاضر 
قیمت هرکیلوگرم زعفران حداقل ۶ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان 
و حداکثر ۹ میلیون تومان اســت.وی افزود: با توجه به شرایط 
موجود نمی توان پیش بینی کرد که وضعیت قیمت در روزهای 
آینده به چه صورت خواهد بود چرا که اوضاع سیاسی، اقتصادی 
و… در حال حاضر ثبــات ندارد و بازار نیز تحــت تأثیر همین 

نوسانات است.
میری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش قاچاق 
زعفران از کشــور تصریح کرد: به همین دلیل فکر نمی کنم که 
صادرات رسمی جهشی داشــته باشد که منجر به تغییر قیمت 

در بازار شود.
وی با بیــان اینکه هر چه قاچاق افزایش یابد صادرات رســمی 
کاهش خواهد داشت، گفت: عمده مشتریان ما در حال حاضر به 

صورت قاچاق کاالی مورد نیاز خود را تأمین می کنند.
این فعال بخــش خصوصی همچنین از کاهــش ۱۳ درصدی 
صادرات زعفران خبر داد و گفت: در هشت ماهه امسال ۱۳۲ تن 
و ۷۵۳ کیلوگرم زعفران از کشور صادر شده که این عدد در مدت 

مشابه سال قبل ۱۵۲ تن و ۶۰۲ کیلوگرم بوده است.
وی اضافه کرد: این درحالی است که در آبانماه امسال نسبت به 
آبان سال گذشته شاهد رشد ۱۰ هزارتنی صادرات بودیم و در 
آبان ۹۸ میزان زعفران صادر شده ۴۲ تن بوده درحالی که آبان 

۹۷ این رقم ۳۲ تن بوده است.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه امارات و 
اسپانیا عمده مقاصد صادراتی زعفران ایران هستند، افزود: سال 
گذشته ۲۸۲ تن صادرات داشتیم که با صادرات چمدانی نیز رقم 
به حدود ۳۰۰ تن می رسد.میری درباره صادرات چمدانی زعفران 
توضیح داد: برخی توریست ها و زائرانی که به ایران سفر می کنند 
محصول زعفران را در چمدان خود از کشور خارج می کنند که 

در اصطالح به آن صادرات چمدانی گفته می شود.

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

استخدام باتیس تجارت فرسان
شرکت پخش باتیس تجارت فرسان 

نماینده انحصاری چایی فومنات روغن 
رعنا و... جهت تکمیل تیم فروش خود 
در استان اصفهان از افراد واجد شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید.
 بازاریاب 

جنسیت: آقا ، خانم
حقوق ثابت

بیمه 
هزینه ایاب و ذهاب

پکیج پورسانت تا 3.5 میلیون تومان
تلفن 03136640125

موبایل 09129434424



SudokuNO 402   Solution: NO 401

 A senior petrochemical official said 
plans are underway to launch 23 
petrochemical plants in Asaluyeh 
Petrochemical Zone, southern 
Iran.The director of projects at the 
National Petrochemical Company, 
Ali Mohammad Bossaghzadeh, 
said various projects are currently 
under construction in the 
petrochemical industry of Iran, 
among which 23 new plants will 
be built in Asaluyeh in the near 
future.He further said 21 projects 
are located in Phase II of Asaluyeh 
and 2 others are in the first phase 

of the complex.The official further 
said that the zone will be playing a 
major role in the completion of the 
industry’s value chain in the near 
future.“Petrochemical industry, 
as one of the main industries of 
the country, is one of the most 
important pillars of development 
and engine of various sectors of the 
economy in Iran,” he further added, 
saying that NPC has prioritized the 
completion of the production value 
chain, diversifying the products 
and promotion of the value of the 
produced items.

Electrical 
Efficiency a 
Long Way Off
 An estimated 260 billion 
kilowatt hours of power 
is generated annually 
in Iran, of which 11% or 
29 billion kWh is wasted 
during transmission to 
end-users and in power 
stations.
From generation to 
delivery to consumption, 
inefficiency at every step 
of the ‘power journey’ 
results in massive waste, 
ISNA reported.
Substantial volumes of 
power are wasted on the 
way (mostly due to old 
and defective equipment 
in substations and 
lengthy power lines), 
in houses and power 
plants, according to 
Financial Tribune.
Power wastage in Iran 
(11%) surpasses the 
global average (8.3%).
Today, the majority of the 
electricity produced in 
the country originates 
from fossil fuels 
including natural gas 
(sometimes diesel). 
According to the Energy 
Ministry, efficiency of 
these plants is about 
37%, meaning close to 
two-thirds of the energy 
in the fuel (natural gas or 
diesel) is lost—vented 
as heat.
There are limits to 
what can be done to 
address this problem 
as the losses are largely 
because of the thermal 
process in large power 
plants since heat is a by-
product of this type of 
generation and it has to 
be released in some form.
Nonetheless, by 
capturing wasted heat 
energy and putting it 
to meaningful use (for 
example conversion 
of single-cycle power 
plants into combined 
cycles), efficiency of the 
thermal power plants 
increased by 1% in 
the last five years. The 
improvement, though 
negligible, has reduced 
fossil fuel consumption 
by 2.5% for generating 
one kilowatt of power.
Power wastage in the 
national electricity grid 
declined from 15.2% to 
11.1% between 2013 
and 2018. 
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Iran to launch 23 petrochemical 
projects in Asaluyeh

“Iran’s water 
deficit is about 
130 billion cubic 
meters and if 
this issue is not 
addressed, the 
damage will be 

irreversible,” Abdollah 
Fazeli Farsani was quoted 
as saying by IRNA.Water 
is being pumped out 
much faster than it can 
be naturally replenished, 
Financial Tribune quoted 
him as saying.Underground 
resources play a key role in 
meeting demand for potable 
water and farming, but 
unchecked consumption 
is sucking the aquifers dry, 
he noted.
“There are an estimated 
770,000 (authorized and 
unauthorized) wells in 
Iran that have become as 
serious source of concern 
and are imposing dangerous 
pressure on the water 
tables.”
In the central plateau, 
people say water has 

become their biggest 
problem.
A large number of farmers 
rely largely on groundwater, 
especially in places where 
rivers and canals are 
far away or are already 
tapped out or polluted.
As per law, digging wells 
must be authorized by the 
Energy Ministry, but this 
is not well implemented 
and groundwater remains 
u n re g u l a te d . A l t h o u gh 
illegal wells in recent years 
have been sealed in bulk 
across the country, very 
many are still being used. 
Officials say at least 10 years 
are required to close all the 
remaining ones.
“An approximate 58,000 
unauthorized wells have 

been sealed since 2015, but 
more effective measures 
are needed,” the senior 
water official said without 
providing details.
unding Issues
He concurred that dealing 
with the menace of illegal 
wells needs funds that have 
been in short supply due 
to the difficult economic 
conditions.An estimated 
$600 million was supposed 
to be allocated to projects 
to help revive the depleting 
underground water 
resources in the past few 
years. “A very small amount 
of this was given to the 
Energy Ministry.”
Farsani noted that there 
is a link between soil 
quality and the level of 

underground resources. 
When the latter dwindles, 
the former becomes poor.
Renewable water resources 
show an appalling 20% 
decline over five years, 
declining from 130 billion 
cubic meters in 2013 to 105 
bcm now.Renewable water 
resources are defined as 
the average manual flow 
of rivers and recharge of 
aquifers generated from 
precipitation.
According to reports, the 
[renewable] resources 
were around 140 bcm in 
1999 and have been of the 
rapidly descending order 
ever since. It fell to 135 
bcm, 130 bcm and 105 bcm 
in 2007, 2013 and 2017, 
respectively.

Joint Bank, Stronger 
Export Guarantees 
Crucial for Boosting 
Trade With Iraq

 Opening a long-awaited joint bank to boost 
trade between Iran and Iraq, is crucial for 
enhancing the presence of Iranian firms in 
Iraq, says the head of Iran-Iraq Joint Chamber 
of Commerce.
"We have been working on the subject for a 
long time…central banks of the two countries 
also are working on the issue, but the plan was 
halted," Yahya Al-e Eshaq was quoted as saying 
by ILNA on Wednesday. 
The veteran businessman added that opening 
a joint bank is possible under the prevailing 
conditions. He did not provide details, Financial 
Tribune reported.
Iraq is Iran's second largest export destination. 
However, lack of normal transaction channels 
has become a key challenge for both sides. 
Trade, energy and tourism are being 
undermined by stringent rules and restrictions 
imposed by the US on Iran. 
According to Al-e Eshaq, the total value of 
Iran exports to Iraq reached $6 billion in the 
first three quarters of the current fiscal year 
(started in March), which indicates a slight 
decrease compared to the same time last year. 
Iran and Iraq want to boost bilateral trade to 
$20 billion per annum within two years. 
Efficient Export Credit Agency 
Al-e Es’haq said stronger risk coverage is 
crucial for Iranian investors who make long-
term investments in the neighboring country. 
"The Export Guarantee Fund of Iran, with $300 
million capital, is not capable of underwriting 
risks of billion-dollar non-oil exports."
Based on international standards, ECA's 
minimum capital should equal 1% of the 
total export. Thus, EGFI's capital should be 
increased to €500 million to be compatible 
with international standards. 
EGFI, a state-owned export credit agency, has 
been offering incentives to help boost trade 
between the two neighbors, like guarantees 
with 1% fee to exporters of non-oil goods to 
Iraq.
The fund has provided $3.5 billion in export 
guarantees for trade with Iraq in the past 
decade and paid $113 million in claims.
More recently it issued export guarantees 
worth $630 million for companies exporting 
to Iraq, which accounts for almost 40% of the 
fund’s total commitments. 
The fund also signed a deal with Iraq’s Kurdish 
Regional Government, based on which a credit 
line worth $200 million will open for traders 
exporting to the region. 
Trade ties with Iraqi Kurdistan has improved in 
recent months, says head of the joint chamber 
of commerce. "It has helped us compensate the 
lower volume of export in southern regions of 
Iraq.

Dwindling underground water resources have 
forced 20 million people from small towns 
and villages to the countryside in the last two 
decades, deputy head of the Underground 
Water Resources Protection Unit of Iran Water 
Resource Management said.

Millions Move Out as Water Crisis 
Deepens
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 “A very small 
amount of this 
was given to the 
Energy Ministry.”
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International airlines 
resume flights to Iran

The international airlines have resumed 
their flights through Iran, following 
the horrible Ukraine plane crash, said 
deputy director of Iranian Civil Aviation 
Organization Morteza Dehghan, 

Iran's Roads and Urban Development 
ministry's official website.Previously, 
the General Staff of the Armed Forces of 
Iran released a statement saying that the 
Ukrainian aircraft was unintentionally 
shot down, due to a human error."The 
flights have been resumed since for 
these international airlines Iran is the 
shortest route to their destinations and 
is economically profitable in terms of 
fuel consumption," he said.Deghgan said 
that Iran's airspace is in normal state as 
of now."Some of airlines have temporary 
canceled flights, but have resumed them 
since then," he said.
The Ukrainian Boeing 737 crashed near 
Imam Khomeini Airport in Iran on Jan. 8. 
There were 167 passengers and 9 crew 
members on board. The passengers of 

the plane were citizens of Iran, Canada, 
Germany, the UK, Sweden, Afghanistan 
and Ukraine, while the crew members 
were all Ukrainians. The plane crashed 
shortly after taking off.
Germany’s Lufthansa and Austrian 
Airlines suspended flights to Tehran 
until Jan. 20. French airline KLM Air 
France suspended flights over Iraqi and 
Iranian airspace. Norwegian Air Shuttle 
said it is rerouting Dubai flights, Reuters 
reported earlier.Meanwhile Turkish 
Airlines, Qatar Airways continues to 
operate flights to Tehran and in Iranian 
airspace. Aeroflot, Kuwait Airways, 
China Southern Airlines, Oman Air 
and Oman’s SalamAir are scheduled 
to operate flights to Tehran over the 
weekend.



Lawmakers back IRGC 
against enemies’ abuse of 
recent incidents
 Iranian lawmakers have thrown their weight 
behind the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
against the enemies’ exploitation of the current 
situation to hit the revolutionary body.
Mohammad-Ali Pourmokhtar, a member of Velaie 
faction of the Parliament said on Sunday, “The 
members of the Parliament in a statement have cast 
their strong support to IRGC and its programs in 
backing the people and the establishment.”
The move comes after a Ukrainian plane was 
downed near Tehran by IRGC Aerospace division 
by ‘human error’.
All the 176 people on board the Ukraine 
International Airlines (UIA) flight died in the crash 
on Wednesday when the aircraft was hit after being 
mistaken with a hostile cruise missile.
The mishap occurred while earlier on Wednesday, 
the IRGC had struck two American bases in Iraq in 
retaliation for the US’s assassination of senior IRGC 
Commander Lieutenant General Qasem Soleimani 
in Baghdad last Friday.
The General Staff of the Armed Forces of the Islamic 
Republic noted in a statement following the plane 
crash that the tragedy was caused by “human error” 
at a time the country was on the highest level of 
alert to potential American military adventurism.

Merkel, Putin Agree to 
Save JCPOA, Ignoring 
Trump’s Call to Ditch It
Angela Merkel and Vladimir Putin agreed to fight 
to save the 2015 nuclear deal between Tehran 
and world powers after meeting in Moscow amid 
escalating tensions in the Middle East.
The German Chancellor said “everything must 
be done” to keep the agreement, despite calls 
from US President Donald Trump to abandon it, 
while the Russian president described the deal as 
“tremendously important.”
The 2015 Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) is under pressure after Trump pulled out 
of it last year, triggering Iran's decision to intensify 
its enrichment of uranium.
“We agreed that we should do anything to preserve 
the deal, the JCPOA. Germany is convinced that 
Iran should not acquire or have nuclear weapons," 
Merkel said during a joint press conference with 
Putin, Euronews reported.
“For this reason, we will continue to employ all 
diplomatic means to keep this agreement alive, 
which is certainly not perfect but it is an agreement 
and it comprises commitments by all sides,” Merkel 
said.
Iran has consistently denied pursuing nuclear 
weapons, stressing that its nuclear program is for 
peaceful purposes. 

Those behind Downing of Plane to Be 
Brought to Justice: Iran’s Rouhani

In their telephone 
conversation on 
Saturday evening, 
their second this 
week, Rouhani 
referred to the 
statement by the 

General Staff of the Armed 
Forces of the Islamic 
Republic of Iran and the 
official announcement 
of the result of initial 
investigations over the 
Ukrainian airliner crash, 
saying, “In this statement, 
it was announced that 
human error was the cause 
of this incident, and those 
individuals involved in it 
will be handed over to 
judicial authorities.”
Cooperation between the 
two countries’ technical 
experts will continue until 
the end of investigations 
into the plane crash, he 
stated.
“Just as we are deeply 
saddened by the loss of a 
number of Iranians in the 
incident, we are deeply 
saddened by the deaths of 
other nationalities as well,” 
the president added.
Zelensky, for his part, 

expressed hope that 
cooperation between Iran 
and Ukrainian experts sent 
to Iran would continue so 
that the investigations will 
be completed in accordance 
with legal protocols and 
the bodies of the victims 
be given to their families as 
soon as possible. 
In a statement on Saturday, 
the General Staff of the 
Iranian Armed Forces said 
the incident took place 
following Iranian missile 
strikes on a military base 
of the criminal US regime 
in Iraq and amid a possible 
threat of hostile military 
actions.
“Following the threats 
from the president and the 
military commanders of 
the criminal US that a large 
number of targets on the 
Islamic Republic of Iran’s 
soil would be hit in case of 
a retaliatory operation, 

and considering an 
unprecedented increase 
in the aerial movements 
over the region, the Islamic 
Republic of Iran’s Armed 
Forces were on the highest 
level of readiness in order 
to respond to possible 
threats,” the statement read.
It also said that military 
flights by the terrorist 
American forces had 
increased around Iran after 
the missile attack and there 
were reports that hostile 
aircraft posing threats to 
Iranian strategic centers 
had been tracked on radar 
screens, making the Iranian 
Air Defense more sensitive.
The statement added that 
the Ukrainian passenger 
plane had been approaching 
a sensitive military site of 
the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) in a 
latitude and with a form 
similar to those of a hostile 

object, and that a "human 
error" caused the jetliner 
to be hit unintentionally, 
leading to the martyrdom of 
the passengers.
It also offered an apology 
for the human error and 
expressed sympathy with 
the bereaved families of the 
victims, giving an assurance 
that “fundamental reforms” 
in the operational processes 
of the Armed Forces would 
prevent a recurrence of such 
errors.
The victims of Wednesday’s 
crash included 82 
Iranians, 63 Canadians, 11 
Ukrainians, 10 Swedes, four 
Afghans, three Germans, 
and three British nationals.
All 179 people on board 
the Boeing 737, including 
nine crew, were killed 
when the jetliner crashed 
shortly after takeoff from 
the airport on Wednesday 
morning.

Iranian President Hassan Rouhani told 
his Ukrainian counterpart, Volodymyr 
Zelensky, that the Islamic Republic 
will bring those behind the recent 
unintentional downing of an airliner of the 
Eastern European country to justice.
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MPs call on Iranian Foreign 
Minister to pursue British 
amb.’s presence in Tehran’s 
unrest
Some members of the Iranian parliament warned 
against the presence of the British ambassador among 
demonstrators on Saturday, calling on Iranian Foreign 
Minister to pursue the matter.
Iranian MP, Hossein Ali Haji Deligani on Sunday in the 
closed session of the Parliament said that the board 
should call on the National Security and Foreign Policy 

Commission to pursue the presence of British ambassador 
in unrest in Tehran that is a clear interference in Iran's 
internal affairs.British ambassador should put an end to his 
interference and leave Iran immediately, he added.
Iranian MP, Mohammad Javad Abtahi said that Iranian 
Foreign Minister should declare the British ambassador as 
persona non grata by noon today.A plan has also been put 
in place to reduce Iran's political ties with Germany, Britain, 
and France, which will be on the agenda, he added.Another 
Iranian MP, Alireza Salimi said that Iranian Foreign Ministry 
should take the necessary action against the British 
ambassador.British Ambassador to Tehran Rob Macaire 
was temporarily arrested as an unidentified foreign 

national participating in 
an unlawful gathering 
held in front of Tehran 
Amir Kabir University 
on Saturday night.
Macaire, who was 
arrested while 
taking pictures of 
the protests, was 
immediately released 
after his identity was 
checked and approved by the 
police.

“Just as we are 
deeply saddened 
by the loss of 
a number of 
Iranians in 
the incident, 
we are deeply 
saddened by the 
deaths of other 
nationalities 
as well,” the 
president added.
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Maj. Gen. Salami:
IRGC saddened about 
Ukrainian plane crash 'deeply'
 Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Chief Major General 
Hossein Salami said that IRGC forces are much concerned and 
saddened than others with regard to the plane crash belonging 
to Ukraine International Airline.
A Member of Parliament Ahmad Alireza Beygi made the 
remarks in an interview with FNA and pointed to today’s 
non-plenary session of the Parliament and added, “in this 
session, IRGC Chief Salami stated that after IRGC’s missile 
attack on the US military base in Iraq’s Ain al-Assad, multilayer 
predictions were made that if American forces committed 
countermeasures against Iran, we would have necessary 
predictions and plans.”
"As a matter of fact, we are flexing muscle with a superpower 
in the region and naturally, the ordinary condition was not 

dominating in the country," he stressed.
He added, “Major General Salami emphasized that, despite 
giant measure taken by IRGC forces in attacking US military 
bases in Iraq, all our souls and bodies are devoted to the noble 
nation of Islamic Iran and I wish I were a passenger of Boeing 
737.”
In this session, Iranian Parliament Speaker Ali Larijani praised 
the transparency and loyalty of IRGC forces and expressed his 
special thanks to the statements delivered by IRGC Chief Major 
General Salami about this air accident, he emphasized.
Truly, IRGC carried out a giant task in attacking US military 
bases in retaliation of assassination of Lt. Gen. Soleimani by 
US terrorist forces and Iranian Parliament is not ready to 
incur any damage on the bravery spirit of IRGC by no means. In 
confronting the global arrogance, we have stood by the Leader 
of the Islamic Revolution with our unity and amity and will 
resist with our utmost power.”
On Wednesday, a Boeing 737 belonging to Ukraine 
International Airlines crashed in Tehran shortly after taking off 

from 
Iran's Imam Khomeini 

International Airport (IKIA) with at least 170 passengers and 
crew, mostly Iranians, onboard.
The airplane took off from Tehran Imam Khomeini 
International Airport and was heading to Ukrainian capital 
city Kyiv. All 167 passengers along with 9 crew members were 
killed in this crash.

News

Iran Sets Up 
Task Force to 
Help Families 
of Plane Crash 
Victims
 Iran’s Foreign 
Ministry formed a 
task force on consular 
affairs pertaining 
to the victims of a 
Ukrainian plane that 
crashed in Iran on 
January 8.
In a statement 
on Saturday, 
Foreign Ministry 
S p o k e s p e r s o n 
Abbas Mousavi 
expressed deep 
regret for the deaths 
of 176 passengers 
and flight crew on 
board the plane that 
was travelling from 
Tehran to Kiev, and 
sympathized with the 
families of the tragic 
incident’s victims.
“Under emphatic 
orders from the 
honorable President 
of the Islamic 
Republic of Iran 
and following the 
honorable Minister 
of Foreign Affairs’ 
emphasis on 
immediate handling 
of the consular 
affairs relating to 
the victims, a special 
task force has 
been formed in the 
(Foreign) Ministry’s 
Parliamentary and 
Iranians’ Affairs 
Department, tasked 
with dealing with 
requests from the 
families of victims 
and providing the 
necessary services,” 
the spokesman said.
“Moreover, the 
necessary orders 
have been given 
to all political and 
consular missions 
of the Islamic 
Republic of Iran and 
to the domestic and 
airport offices to 
handle the requests 
relating to this matter 
ex t ra o rd i n a r i ly,” 
Mousavi noted.
The Ministry of 
Foreign Affairs has 
great sympathy 
for families of 
all victims of the 
plane crash, who 
were mainly young 
educated and elite 
university students 
and professors, the 
spokesman stressed, 
hoping that such 
services would help 
relieve the great grief 
over the disaster, 
according to the 
Foreign Ministry’s 
website.
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Iran Condemns New US 
Sanctions
 Iran’s Foreign Ministry spokesman strongly 
condemned the new sanctions that the US has 
imposed on Iranian individuals and industries.
In a statement on Saturday, Abbas Mousavi 
vehemently condemned the new US sanctions 
imposed on Iranian citizens and companies, 
saying, “The Americans have unfortunately 
adopted a kind of unilateral, illegal and futile 
behavior, and insist on repeating it.”
The recent US sanctions have disregarded all 

international norms and regulations, and directly 
targeted the industries that are interrelated with 
the daily life of millions of Iranians, the spokesman 
deplored.“The executive order issued recently 
(by the US president) is in flagrant violation of the 
United Nations Security Council Resolution 2231 
and of that government’s (US’) commitments 
under the public international law.”
The spokesperson also said that the new 
sanctions have further laid bare the nature of 
the United States’ hostile policies, adding, “The 
purpose of this measure by the US regime is 
to disrupt the business of a large number of 

Iranian people and deprive them of access 
to their fundamental economic rights under 
the international conventions, and of course 
they (sanctions) have been based upon lack of 
understanding of Iran and Iranians.”
The US’ unilateral measures have now become 
a problem for the international community, he 
said, adding that the US industries have been 
unable to compete with the industries of other 
countries, which is why the US regime imposes 
sanctions or unconventional tariffs -under 
political and security pretexts- to win an unfair 
trade competition with the rest of the world.



Zarif: Foreign Ministry ready to help families of plane 
crash victims
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif in a message expressed Foreign Ministry 
readiness to help families of the victims of the Ukrainian plane crash.
"My colleagues in the foreign ministry—and in embassies, missions and consulates 
worldwide—share the nation’s grief in the aftermath of the tragedy and stand ready to offer any 
needed assistance to families of the victims," Zarif wrote in his Twitter account.The plane of Ukrainian 
airlines crashed near Tehran minutes after the take-off from Imam Khomeini Airport.All the 167 passengers 
and nine crew members were killed in the crash.Earlier in a separate message Iranian to diplomat offered 
profound regret over the deadly accident, saying: "Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster 
Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations."

 Consul general of Iran in 
Pakistan’s Karachi has 
asked US to leave the 
region and urged the 
countries in the region to 
create their own security.
Ahmad Mohammadi 
addressing a seminar 
organized by the Pakistan 
Institute of International 
Affairs said the US can’t 
even protect its forces 
then how can it provide 
security to the region.
“All the countries in the 
region must create their 
own security,” he said 
adding America is not 
trustworthy.He termed 
presence of the US forces 
in the region “illegal”.The 
diplomat added that the 
US assassination of IRGC 
Quds force commander 
Lieutenant General 
Qasem Soleimani has 
benefited Daesh.
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With the Australian bush burning for nearly three 
months now, killing 28 people, claiming 2,000 
homes and raging across millions of acres of land 
and wildlife, the crisis is becoming increasingly 
political.
“There is obviously a need for a national review of 
the response,” Morrison said in an interview with 
ABC television.
Asked whether it should be a Royal Commission, 
a powerful judicial inquiry, Morrison said, “I 
think that is what would be necessary and I will 
be taking a proposal through the cabinet to that 
end, but it must be done with consultations with 
the states and territories.”
Bushfires are common during Australia’s 
summer months, but this fire season started 
unusually early, often moving quickly and 
unpredictably, and leaving swaths of the drought-
stricken land a scorched earth.
Cooler weather conditions over the weekend 
have brought a temporary respite, but a firefighter 
died on duty in Victoria, where new flames 
sparked. Authorities said the risk was far from 
over and more hot weather is expected, Reuters 

reported.
Smoke again sheathed Sydney on Sunday, almost 
a new normal for the country’s biggest city, 
moving the air quality into hazardous territory, 
according to the NSW Department of Primary 
Industry index.
Facing increasing pressure to do more to tackle 
climate change, Morrison, who has so far been 
defiant in rejecting any links between his 
government’s conservative climate policies and 
the bushfires, said his government will look into 
improving its performance on curbing emissions.
 “We want to reduce emissions and do the best 
job we possibly can and get better and better 
and better at it,” he said. “I want to do that with 
a balanced policy which recognizes Australia’s 
broader national economic interests and social 
interest.”Morrison rejected criticism that his 
government had not done enough before the 
bushfire season started, but he admitted that 
once the fires started, some responses could have 
been different.
“There are things I could have handled on 
the ground much better,” he said. “These are 
sensitive environments, there are very emotional 
environments; prime ministers are flesh and 
blood too in how they engage with people.”
Opposition leader Anthony Albanese said on 
Sunday that the federal government should have 
acted earlier to address the disaster.
“The fact is that bushfires don’t recognize 
state and territory boundaries,” Albanese told 
reporters, according to a transcript provided by 
his media office. “And nor should the need for 
national leadership.”

The $10.5 billion Nord Stream 2 pipeline 
will double the capacity of gas Germany 
imports from Russia—a project the US fears 
will further deepen Europe’s high reliance 
on Russian natural gas—offer Moscow 
political leverage over Berlin and boost 
revenue for Russian companies.
The pipeline will run parallel to the existing 
Nord Stream pipeline, which already 
supplies a large amount of Russian gas to 
Germany.
Last month, the Trump administration 
imposed sanctions targeting all businesses 
and individuals participating in the 
project’s construction. Soon afterward, 
Swiss-based contractor Allseas Group 
suspended laying pipes.
Gazprom, Russia’s state-controlled energy 
company, initially targeted the pipeline 
for completion by the end of 2019. More 
recently, Russian officials have said that it 
would be ready by this summer.

On Saturday, flanked by German Chancellor 
Angela Merkel, who was visiting Moscow, 
Putin said he hopes the project would be 
finished by the end of the year or the first 
quarter of 2021, The Wall Street Journal 
reported.“We will, of course, be able to finish 
it on our own, without enlisting our foreign 
partners,” Putin said. “At issue is the time 
frame. No doubt, the completion will be 
pushed back by several months.”
Merkel expressed support for the project 
and spoke against the US sanctions.
“This project has been legitimized through 
the new European legislation. We must 
see it through,” Merkel said Saturday. “We 
believe that extraterritorial sanctions 
are the wrong way, and therefore we will 
continue to support this project, as we did in 
the past.”Germany has argued that it needs 
the Russian gas supplied through Nord 
Stream 2 to reach its goal of phasing out the 
use of coal by 2038.
Merkel also believes the additional Russian 
gas will improve Europe’s energy security 
and has said the Continent already receives 
large amounts of Russian gas via pipelines 
in Ukraine.Berlin also expects Nord Stream 
2 to boost trade relations with Moscow 
and help turn Germany into a hub for gas 
shipments in Europe.

Australian PM Proposes High-Powered 
Inquiry into Bushfires Response

Putin: Russian Gas Pipeline to Europe to Be 
Completed despite US Sanctions

After weeks of criticism over the handling of the 
bushfires scorching Australia, Prime Minister Scott 
Morrison said on Sunday he will propose a national 
review into the response to the disaster, as the fires 
claimed another firefighter’s life.

Russian President Vladimir Putin said Saturday a major 
Russian gas pipeline to Europe would be delayed due to US 
sanctions on the project, a slight setback to a German-Russian 
venture that has emerged as a major flashpoint in both 
countries’ relations with Washington.

“This project 
has been 
legitimized 
through the 
new European 
legislation. 
We must see it 
through,”

 “I think that is 
what would be 
necessary and I will 
be taking a proposal 
through the cabinet 
to that end, but 
it must be done 
with consultations 
with the states and 
territories

EU hails Iran's clarity on plane 
crash
High Representative of the European Union Josep 
Borrell in a message welcomed Iran's clarification 
about the recent Ukrainian plane crash which resulted 
in killing a number of Iranian and foreign passengers.
"Received a letter from @JZarif on Flight PS752. 
Important Iran shed light on this tragic event and 
promised full & proper investigation," Borrell wrote in 
his Twitter account."All steps need to be taken for such 
a catastrophe never to happen again," he added.
"My condolences go to those who lost their loved 
ones, EU top diplomat noted.Meanwhile, Lead 
spokesperson for the external affairs of the European 
Union Peter Stano said tweeted: "EU acknowledges 

Iran's statements on taking responsibility 4 
#ukraineplanecrash."We expect continued 
full cooperation & comprehensive, transparent 
investigation in line w/intl. standards," he reiterated.
The plane of Ukrainian airlines crashed near Tehran 
minutes after the take-off from Imam Khomeini 
Airport.All the 167 passengers and nine crew members 
were killed in the crash.The General Staff of the Iranian 
Armed Forces offered explanations for the crash of the 
Ukrainian aircraft which happened near Tehran on 
Wednesday.
The statement further assured that the repetition of 
such errors will be impossible as the body will follow 
fundamental reforms in the process of operations 
and refer to those responsible for the tragedy to the 
Judiciary.

Special working group to handle 
consular affairs of air crash victims 
formed
Foreign Ministry spokesman Abbas Mousavi said on 
Saturday that special working group to deal with consular 
affairs of those killed in the recent air disaster was formed 
in Iran's Foreign Ministry.Expressing condolences over 
death of 176 passengers and crew to the bereaved families, 
he said that the working group was set up in the ministry's 

Department for Majlis and the Iranians on the order of 
President Rouhani and Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif to immediately handle consular affairs of the dead 
in the incident and deal with the requests of the victims' 
families.All the political and consular missions have been 
ordered to specially deal with the requests of the families, 
Mousavi said.Foreign Ministry considers itself partner to 
the sorrows of those affected by the accident, hoping that 
the small services will relieve an iota of the impacts of the 
great affliction, he said.

Lawmakers back 
IRGC against 
enemies’ abuse of 
recent incidents
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توضیحات نوبخت درباره افزایش پلکانی حقوق کارمندان
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: عالوه بر افزایش ۱۵ درصدی با استفاده از روش پلکانی نزولی حقوق کارکنان 
به کف حقوق در نظر گرفته شده افزایش پیدا می کند. محمدباقر نوبخت در خصوص افزایش پلکانی حقوق 
کارمندان، اظهار داشت: به صورت متوسط منابع افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در الیحه بودجه 

سال ۹۹ دیده شده است اما سناریوی برای عملکرد افزایش حقوق پلکانی کارمندان نیز در نظر گرفته ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به صورت مثال در راهکار افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت کف 

حقوق ۳ میلیون تا ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته می شود که باید به صورت پلکانی نزولی افرادی که کمتر 
از میزان مشخص شده حقوق دریافت می کنند به این حداقل برسند. 

وی ادامه داد: حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده است ۱۲ درصد افزایش پیدا کند و ۳ درصد دیگر به حقوق افرادی که 
زیر سقف مشخص شده است، تخصیص داده شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه سناریوهای متفاوتی را در نظر داریم که در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده 
است، تصریح کرد: هر تصمیمی که در زمینه افزایش پلکانی حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه و صحن علنی مجلس مورد تصویب 

قرار بگیرد اجرا می کنیم.

انتقاد همتی از خطای سقوط هواپیمای اوکراینی و نحوه اطالع رسانی آن
رییس کل بانک مرکزی ضمن اظهار انتقاد و پوزش بابت خطای صورت گرفته در ســقوط هواپیمای 
اوکراینی و نحوه اطالع رسانی این فاجعه گفت: از دست رفتن اعتماد عمومی و تحریک انتظارات خیلی 

سریع اتفاق می افتد ولی برگرداندن آن زمان بر و هزینه بر است.
عبدالناصر همتی طی پست اینستاگرامی اظهار کرد: امروز با اعالم مراجع رسمی از علت اصلی حادثه 

دردناک و غم انگیز سقوط هواپیمای اوکراینی که جان شیرین جمع زیادی از هوطنان و سایر ملیت ها را 
گرفت، مطلع شدم.

وی افزود: به عنوان کسی که در این شرایط دشوار کشور مسئولیت مهمی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور دارم 
و اعتماد مردم و نحوه شکل گیری انتظارات را مهم می دانم، بابت خطای وقوع یافته و نحوه اطالع رسانی این فاجعه انتقاد 

داشته و از مردم پوزش می خواهم. رییس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه خداوند به خانواده های داغدار صبر جمیل عطا فرماید، گفت: در 
طول سه روز گذشته عملکرد پذیرفتنی از نظر مدیریت رسانه ای و بیان جنبه های فنی و تکنیکی موضوع وجود نداشت.

وی تصریح کرد: از دست رفتن اعتماد عمومی و تحریک انتظارات خیلی سریع اتفاق می افتد ولی برگرداندن آن زمان بر بوده و هزینه دارد. 
از سوی دیگر روش برگرداندن اعتماد هم تعیین کننده است.

مریم یادگاری
گــزارش
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علم و دانش یک 
توانایی بالقوه ای را 
شامل می شود که 
عملیاتی شدن آن 

در عرصه کار، تجربه، 
صنعت و کارخانه 

اتفاق می افتد
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ارزیابی بلومبرگ 
از اقتصاد ایران

بلومبرگ اعــالم کرد بخش 
غیرنفتی اقتصاد ایران درحال 

بازیابی است.
 برآوردهای صــورت گرفته 
توســط واحــد اطالعــات 
بلومبرگ نشان می دهد که با 
وجود تضعیــف اقتصاد ایران 
به دنبال تحریم های سنگین 
واشنگتن در سال های اخیر، 
بخش غیرنفتی به تدریج در 
حال بازیابی اســت. کاهش 
درآمدهای نفتی باعث شــده 
است که عملکرد کل اقتصاد 
ایران تحت تاثیر قرار گیرد؛ تا 
جایی که رشد بخش غیرنفتی 
ایران از ۴.۸ درصد در ســال 
۲۰۱۷ به منفــی ۴.۸ درصد 
در ســال ۲۰۱۸  رســید اما 
با شــروع تدریجــی بازیابی 
بخش غیرنفتی، رشــد منفی 
ایــن بخش تــا پایان ســال 
۲۰۱۹ به منفــی ۴.۶ درصد 
رسیده اســت. از سوی دیگر، 
رشــد بخش نفتی کماکان با 
کاهش روبه رو است؛ تا جایی 
که طبق ارزیابــی بلومبرگ، 
رشــد اقتصادی بخش نفتی 
از حدود ۱.۵ درصد در ســال 
۲۰۱۷ به منفی شش درصد 
در ســال ۲۰۱۸ و منفی ۳۰ 
 درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده

 است.
بانک جهانی نیز در  قسمتی 
از گــزارش جدیــد خــود از 
اقتصــاد جهانی به بررســی 
وضعیت اقتصــادی ایران در 
سال گذشته پرداخت. طبق 
اعالم بانک جهانی، در نتیجه 
تشدید فشــارهای واشنگتن 
بــر درآمدهای نفتــی ایران، 
اقتصاد این کشــوردر ســال 
۲۰۱۹ به میــزان ۸.۷ درصد 
کوچک تر شــده است. بانک 
جهانــی هم چنین بــا تغییر 
پیش بینی خــود از وضعیت 
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ 
اعالم کرد که اقتصــاد ایران 
امسال از رشــد منفی خارج 
خواهــد شــد اما رشــد آن 
 احتماال در سطح صفر درصد 
خواهد بود. بدین ترتیب پس 
از دو ســال رشد منفی ) رشد 
منفــی ۴.۹ درصدی ســال 
۲۰۱۸ و منفی ۸.۷ درصدی 
سال ۲۰۱۹( اقتصاد ایران از 

رشد منفی خارج خواهد شد.

ایران اکونومیست
خـــبـــر
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منصور یــزدی زاده ایجاد 
ارتباط مستقیم و اثربخش 
بین واحدهــای صنعتی و 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
لنجان را بــه منظور اتخاذ 
سیاست صنعتی صحیح در 
جهت رسیدن به استقالل 
و خودکفایی صنعتی ضروری دانست و 
تصریح کرد: »زمینه های بســیار خوبی 
برای کار مشــترک بین شرکت سهامی 
ذوب آهن و دانشــگاه آزاد اسالمی وجود 
دارد و با توجه به شناخت دقیق و مثبتی 
که از جناب دکتر داودی ریاســت جدید 
دانشگاه آزاد لنجان داریم اعتماد ما به این 
واحد دوچندان شده و این تعامل بهتر از 

قبل برقرار خواهد شد.«
مدیر عامل شرکت ســهامی ذوب آهن 
اصفهان با عنایــت به افزایــش بودجه 
تحقیقاتی سال جاری خاطرنشان کرد: 
»علم و دانــش یک توانایــی بالقوه ای را 
شــامل می شــود که عملیاتی شدن آن 
در عرصه کار، تجربــه، صنعت و کارخانه 
اتفاق می افتد.« وی افزود: »مسلماً اقتصاد 
دانش بنیــان را نمی توان بــه تنهایی از 
صنعت هدایت کرد، همچنین پیشرفت 
اقتصادی، فقط از طریق دانشگاه، نمی تواند 
به سرانجام برســد. لذا امروزه پیوند بین 
دانشگاه و صنعت و حوزه تولید موضوعی 

کامالً مشخص و اجتناب ناپذیر است.«
سیدمسعود داودی، با اشاره به تفاهم نامه 
شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان 
با دانشــگاه آزاد اســالمی واحد لنجان 
خاطرنشان کرد: »واحد لنجان با توجه به 
همجواری با کارخانه بزرگ از طرف استان 
مأموریت یافته است تا در محقق شدن این 
تفاهم نامه تسریع نماید. در همین راستا 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان از همه 
ظرفیت های خود و دانشگاه های استان 
اصفهان با حمایت های دکتر نجفی رییس 

استان اصفهان کمک خواهد گرفت.«
سرپرست دانشــگاه آزاد اسالمی لنجان 
افزود: »در راستای اقتصاد مقاومتی و باال 
بردن بهره وری به زودی بــا افتتاح دفتر 
دانشگاه آزاد استان اصفهان در کارخانه 
ذوب آهن، با کمک متخصصان با تجربه 
ذوب آهن شتاب بیشتری در رفع موانع 
و کاهش وابستگی ذوب آهن به خارج از 

کشور را شاهد خواهیم بود.«
وی خاطرنشان کرد: »دانشگاه آزاداسالمی 
واحد لنجان باتوجه به تخصص همکاران 
این واحد دانشگاهی و همچنین مأموریت 
واحد لنجان در راستای برگزاری دوره های 
آموزشــی کوتاه مدت مورد نیاز پرسنل 
پرتوان شــرکت ذوب آهن، آمادگی الزم 
را دارد در راستای ســند آمایشی وزارت 
علوم در مقاطع مختلف تحصیلی، با عقد 
تفاهم نامه با مرکز علمی کاربردی ذوب 
آهن در خدمت خانواده بزرگ ذوب آهن 
اصفهان با شرایط و تمهیدات ویژه باشد.«

 سیدمســعود داودی با اشاره به نیازهای 
آموزشی و تحصیلی فرزندان و آینده سازان 
کشور تصریح کرد: »دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد لنجان می تواند بــا توجه به وجود 
ساختمان آموزشی شــهدای فوالدشهر 
در شهر سبز فوالدشهر و نیز سایت اصلی 

دانشــگاه در شهر ســده لنجان، وتنوع 
رشــته های تحصیلی موجود در واحد، با 
حمایت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
در راســتای رفع نیازهای آینده ســازان 
شهرستان لنجان، اولین مدرسه تخصصی 
دارالفنون صنعت فوالد را در شــهر سبز 

فوالدشهر راه اندازی نماید.«
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی لنجان با 
اشــاره به فرصت مطالعاتی برای اعضای 
هیات علمی دانشگاه اظهار کرد: »دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد لنجان به همراه اعضای 
محتــرم و توانمند هیات علمی اســتان 
با محوریت شــعار حل مســاله ای بودن 
دانشــگاه آزاد اســالمی و در راســتای 
دانش افزایی و تکمیل ایده ها، بررســی 
چالش ها و کمک به رفع آنها با ایجاد فرصت 
مطالعاتی در شــرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان می توانند به یاری خدا گام های 
موثری در تحقق گام دوم انقالب در زمینه 
پژوهش های اثربخــش و فناوری ارزش 

آفرین در جهت رونق تولید بردارند.«
امیرحسین پاکشیر معاون علمی واحد 
لنجان، با اشــاره به طرح آزمایشی تولید 
بتن غلطکی با استفاده از سرباره کنورتور 
در ذوب آهن اصفهان گفت: »از آنجاییکه 
بازگرداندن پسماندهای صنعتی به چرخه 
تولید باعث جذب سرمایه خواهد شد. و 
این موضوع می تواند در اولویت های اصلی 
صنایع قرار بگیرد؛ طرح آزمایشی تولید 
بتن غلطکی با استفاده از ضایعات سرباره 
کنورتور ذوب آهن اصفهان و با توجه به 
اصل مهم صرفه جویی در مصارف انرژی و 
حفظ مواد طبیعی زمین مدنظر قرار گرفته 
است.« مجید اصالنی رییس مرکز رشد 
دانشگاه آزاد لنجان با اشاره به محصوالت 
فناورانه مرکز رشد این واحد تاکید کرد: 
»مرکز رشد واحد لنجان با ایجاد فضای 

مناسب جهت تجاری کردن دستاوردهای 
تحقیقاتی و فناورانه و حمایت از توسعه 
کســب و کارهای دانش بنیان از ایجاد و 
توسعه کســب و کارهای جدید توسط 
کارآفرینــان در قالــب واحدهای نوپای 
فعال در حوزه فناوری های پیشــرفته و 
اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری 

پشتیبانی می کند.«
محمدرضا وســیلی مســئول ارتباط با 
صنعت و عضو هیات علمی واحد لنجان با 
اشاره به اعالم آمادگی و همکاری دانشگاه 
آزاد لنجان با شــرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان در زمینه سیستم بینایی ماشین 
بیان کرد: »یکی از اصلی ترین کاربردهای 
بینایی ماشین در صنایع، کنترل کیفیت 
محصوالت خروجی در کارخانه ها می باشد 
که باعث شده اســت این سامانه ها تنوع 
وسیعی از سرویس های کنترل کیفی را 

در خطوط مختلف ارائه نمایند.«
 مســئول ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد 
اســالمی لنجان افــزود: »ایــن واحد 
دانشگاهی باهمراهی متخصصین ذوب 
آهن می تواند این سیستم را در راستای 
به حداقل رســاندن ضایعات خط تولید، 

کاهش دوبــاره کاری ها، حداکثر نمودن 
قابلیــت اطمینــان، تولیــد محصول و 
خدمات به طور مشابه و یکنواخت، اعمال 
استانداردهای فنی دقیق در فازهای انجام 
فعالیت ها و امکان کار در محیط هایی که 
برای اپراتور انسانی پرخطر و یا یکنواخت 

را با استاندارد باال انجام دهد.«
مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه 
ذوب آهن اصفهان با اشاره به رشته های 
فنی در دانشگاه آزاد لنجان تصریح کرد: 
»دانشگاه آزاد لنجان با امکانات مطلوب و 
همجواری با کارخانه ذوب آهن از ظرفیت 
و پتانسیل بسیار مطلوبی در زمینه تولید 

علم و کارآفرینی برخوردار است.«
نصر با بیان اینکه کشور نیاز به تکنسین 
ماهر دارد افزود: »صنعــت نیاز به دانش 
آموختگان توانمند، متخصص و ماهر دارد. 
لذا دانشگاه آزاد اسالمی لنجان با توجه به 
رشته های فنی و مهندسی خود می تواند 
با تربیت نیروهــای کارآمد، ضعف حوزه 

مهارتی را برطرف نماید.«
وی افزود: »به رغم همــه محدودیت ها 
و فضاهایی کــه علیه نظــام جمهوری 
اسالمی ایران به وجود آمده، بخش قابل 

توجهی از چالش های ایجاد شده در بخش 
اقتصادی با مدیریت داخلی و توانمندی 
تکنسین های ماهر داخل کشور تبدیل به 
فرصت شده است. و ما نیز آمادگی خود را 
در راستای عملیاتی کردن تفاهم نامه مورد 

نظر و تسریع در آن اعالم می داریم«
مهــدی بهرامی معاون منابع انســانی و 
اموراجتماعی ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به همجواری دانشگاه آزاد اسالمی لنجان 
با ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: »پیوند 
بین صنعت و دانشگاه باعث رونق کسب 
و کار می گردد و این امــر باعث افزایش 
توام فعالیت های پژوهشــی صنعتگران 
و دانشگاهیان در راســتای اشتغال زایی 
می شــود. از طرفی این ارتباط، افزایش 
ســطح کمی و کیفی اقتصــاد جامعه و 
همچنین کاهش قیمت تمام شده را به 
دنبال خواهد داشت. لذا ما آمادگی عقد 
تفاهم نامه آموزشی در راستای پیشبرد 
اهداف بلند ذوب آهن با چشم انداز اقتصاد 
مقاومتی را داریم و بسیار خرسندیم که 
دانشگاه آزاد اســالمی لنجان با مدیریت 
جدید برنامه ها و اهداف مشترکی را دنبال 

می نماید«

مدیر عامل کارخانه بزرگ ذوب آهن اصفهان مطرح کرد: 

برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت باید به شکل عملی و دوسویه باشد
مدیر عامل کارخانه بــزرگ ذوب آهن اصفهان در دیدار 
با ریاست و اعضای هیات رییسه واحد لنجان با تاکید بر 
ارتباط و تعامل دانشــگاه و صنعت تصریح کرد: »ارتباط 
صنعت و دانشگاه در راستای حل مشکالت با ایجاد پیوندی 
نزدیک و مستمر بین مراکز علمی و صنعتی باید به شکل 

عملی و دوسویه برقرار شود.«

ارتباطات

فروش سیم کارت های یک اپراتور متوقف شد
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری از توقف فروش 
سیم کارت های شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سراسر کشور از امروز 

خبر داد.

پیمان قره داغی اظها کرد: پیش از ایــن اپراتورها ملزم شــده بودند احراز هویت 
خریداران سیم کارت با روش رمز یکبار مصرف )One Time Password( را به 
منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مدارک شناسایی متقاضیان و شناسایی 

صحیح مشترک تلفن همراه در زمان اشتراک پیاده سازی کنند.
وی با اشاره به ابالغ این موضوع به اپراتورهای تلفن همراه و اطالع رسانی آن از طریق 
رسانه ها عنوان کرد: احراز هویت با روش ارسال کد یکبار مصرف )OTP( در سایر 
اپراتورهای تلفن همراه پیاده سازی شده و در حال اجراست و فرایندهای مربوط به 

خرید سیم کارت صرفاً با این روش امکانپذیر است.
قره داغی تاکید کرد: براســاس الزام رگوالتــوری با توجه به عدم پیاده ســازی و 
اجرای ایــن روش در فرایندهای فــروش اپراتور رایتل، فروش ســیم کارت های 
 ایــن اپراتور در سراســر کشــور از امــروز تا ســه روز آینــده غیرقانونــی بوده

 و متوقف می شود.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری تصریح کرد: چنانچه در این 
بازه زمانی سیم کارتی از سوی اپراتور رایتل از طریق درگاه های مختلف فروخته و 

یا فعال شود، اعتبار ندارد.
طبق اعالم روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وی افزود: 
کاربران می توانند درصورت مشاهده تخلف، موضوع را به سامانه ثبت و پاسخگوئی 

شکایات ۱۹۵ اعالم کنند.

اقتصاد آنالین
تحلیل
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استارتآپ

نگاهیبهفضایاستارتآپیکشور؛

فرصتوچالشهایکسبوکارهاینوپا

استارتآپهابهطورمعمول،شرکتهاینوپایحوزهفناوری
قلمدادمیشوند؛شرکتهاییکهبهواسطهروشهاینوآورانه
ومبتنیبرتکنولوژیروز،میتوانندآیندهروشــنیبرای
کسبوکارهارقمبزنندوشیوههایســنتیراباشیوههایجدیدکمهزینهترو

بهینهترجایگزینکنند.

 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور )نصر( با انتشار گزارشــی تحلیلی با عنوان »فضای 
استارت آپی ایران«، زیست بوم فضای استارت آپی کشور را مورد بررسی قرار داده است. این 
گزارش شامل نتایج پژوهشی درباره وضعیت فعلی استارت آپ ها، چالش ها و مسائل مربوط 
به آنهاست که شرایط کنونی کسب وکارهای نوپای ایران را ترسیم می کند. داده های آماری 
مختلفی در این گزارش وجود دارد که از طریق پرسشنامه ای که استارت آپ ها به صورت آنالین 
به آن پاسخ داده اند، جمع آوری شده است. استارت آپ ها در این پرسشنامه به سواالتی مانند 
روش های تامین مالی، بازارها، انتظار آنها از دولت و تعامل آنها با شرکت های خصوصی بزرگ 
نیز پاسخ  داده اند. نتایج این پژوهش می تواند به واقعیت زیست بوم استارت آپی ایران بسیار 
نزدیک باشد. پرسشنامه این پژوهش و اطالعات آماری آن می تواند به تمامی فعاالن حوزه 
کمک  کند تا از سوی اکوسیستم استارت آپی ایران و نیازهای آن باخبر شوند. جامعه هدف این 
گزارش، نهادهای تصمیم گیری و سازمان های مرتبط با کسب وکارهای نوپا، دانشگاه های فعال 

در حوزه کارآفرینی و نوآوری و سایر عالقه مندان و ذی نفعان 
زیست بوم کسب وکارهای نوپا است.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، با انجام یک نظرسنجی 
و طرح ۴۴ ســوال از ۳۴۷ اســتارت آپ، آماری تحت عنوان 
»تحلیل فضای اســتارت آپی ایران« را تهیه کرده اســت و 
به گستردگی خدمات استارت آپ ها، رشــد آنها، مدل های 
درآمدزایی و بسیاری داده های دیگر پرداخته است. بر اساس 
این گزارش، ۲۹.۴ درصد از این استارت آپ ها، عمری بین یک 
تا دو سال داشته اند. رتبه دوم با ۱۹ درصد به استارت آپ های 
شش ماهه تا یک ساله رسیده است و ۱۷ درصد از استارت آپ ها 
هم عمری بین ۲ تا ۳ سال داشته اند و البته صرفاً ۱۴.۴ درصد 
از این این استارت آپ ها عمری بیشتر از سه سال داشته اند. در 
بخش مرحله رشد، ۳۶.۳ درصد از استارت آپ ها وارد بازار شده اند 
و ۳۹.۵ درصد هم به رشــد و درآمدزایی رسیده اند. ۳.۵ درصد 
کاماًل بالغ هستند و ۱۴.۱ درصد استارت آپ ها هم نمونه اولیه 

محصول )MVP( خود را ارایه داده اند.
آمار مهم دیگری که در این تحلیل به چشم می خورد، مدل تجاری استارت آپ ها است. بر 
اساس این گزارش به نظر می رسد که اســتارت آپ های ایرانی تالش می کنند تا از راه های 
مختلفی به درآمدزایی برسند و تمرکزشان صرفاً بر یک روش خاص نیست. برای مثال ۷۶.۹ 
درصد از استارت آپ ها از مدل B۲C )ارایه خدمات به مشتری نهایی( کسب درآمد می کنند 
اما هم زمان در این زیست بوم، ۶۸.۹ درصد از استارت آپ ها از مدل B۲B )ارایه خدمات به 
سایر شرکت ها( هم کسب درآمد دارند. این آمار همچنین نشان می دهد که ۱۶.۷ درصد از 

استارت آپ ها، از دولت و به شکل B۲G درآمد کسب می کنند.
»حوزه فعالیت استارت آپ ها« که بخش دیگری از این گزارش است، می تواند تحلیل و تصویر 
دقیقی برای افرادی باشد که می خواهند تصمیم بگیرند وارد این اکوسیستم استارت آپی شوند. 
این آمار نشان می دهد ۲۹.۷ درصد از استارت آپ ها در حوزه خدمات و ابزارهای پایه فناوری 
اطالعات مشغول به کار هستند و تبلیغات و بازاریابی، در کنار آموزش و مشاوره با سهمی ۱۷.۳ 
درصدی در رتبه اول ایستاده اند. در این میان حوزه های خاصی وجود دارد که فعالیت در آنها 
بسیار کم است. برای مثال ورزش، موسیقی، کتاب، توان یابان و البته امنیت، حوزه های فعالیتی 
هستند که سهمی کمتر از دو درصد داشته اند. از سوی دیگر می بینیم که مدل درآمدزایی 
حدود ۵۰ درصد از استارت آپ ها، فروش محصول است. دریافت حق کمیسیون با ۳۴ درصد، 
دومین مدل درآمدزایی پرطرفدار بین استارت آپ های ایرانی است. نکته قابل توجه در این 

میان اینجاست که ۳۰.۸ درصد از استارت آپ ها به واسطه تبلیغات درآمد دارند و ۲۹.۷ درصد 
از استارت آپ هایی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، گفته اند که مدل درآمدزایی آنها از 

طریق فروش حق عضویت است.
اما استارت آپ های ایرانی در چه محدوده ای از بازار فعالیت می کنند؟ از بین پاسخ دهندگان، 
۷۶.۷ درصد اعالم کرده اند که خدمات آنها در کل بازار کشور در دسترس است. این در حالی 
است که ۱۶.۱ درصد از استارت آپ ها می گویند بازار منطقه ای دارند و ۱۱.۸ درصد هم بازار 
جهانی. وقتی از استارت آپ ها پرسیده شده که محدوده بازار مورد نظر آنها در آینده چیست، 
۵۵.۳ درصد بازار منطقه و ۵۳.۹ درصد خواســته اند که به سمت بازار جهانی بروند. در این 
برآورد، سهم بازار کشوری هم کاهش داشته است و از ۷۶.۷ درصد فعلی به ۴۷.۸ درصد در 

قالب پیش بینی رسیده است.
بخش دیگر این گزارش مربوط به فعالیت استارت آپ ها در شبکه های اجتماعی است. اینجا 
مشخصاً اینستاگرام، تنها شبکه اجتماعی پرطرفدار خارجی و فیلترنشده در ایران، رکورددار 
است و ۸۵ درصد از استارت آپ ها از آن استفاده می کنند. ۶۹.۲ درصد از استارت آپ ها هم در 
تلگرامی که فیلتر است اما همچنان کاربران از آن بهره می برند، حساب کاربری دارند و فعال 
هستند. نکته جالب اینکه فعالیت در لینکدین ۳.۵ درصد بیشتر از توییتر بوده است. بخش قابل 
تامل ماجرا به فعالیت ۴.۹ درصدی استارت آپ های ایرانی در پیام رسان های داخلی مربوط 
می شود. ۷.۵ درصد هم اعالم کرده اند که هیچ فعالیتی در شبکه های اجتماعی ندارند. بخش 
بعدی گزارش مربوط به مدل همکاری استارت آپ ها با شرکت های بزرگ است و می بینیم 
که از بین ۳۴۷ استارت آپ، تنها ۳.۵ درصد اعالم کرده اند که هیچ همکاری با شرکت های 
بزرگ ندارند. ۶۲ درصد اعالم کرده اند که محصول یا سرویس خود را به شرکت های بزرگ 

می فروشند و ۴۵ درصد نیز پروژه کاری مشترک با شرکت های بزرگ تعریف کرده اند. 
در این میان سهم سرمایه گذاری و خرید سهام استارت آپ ها از سوی شرکت های بزرگ هم 
به ۳۷.۲ درصد رسیده است. این گزارش همچنین شــامل آمارهای کوتاه و جالب دیگری 
است. برای مثال ۳۳.۴ درصد استارت آپ ها تنها یک بنیان گذار دارند و ۲۲ درصد هم با دو نفر 
تشکیل شده اند. یا جنسیت بنیان گذاران استارت آپ ها، ۸۹.۹ درصد آقا و ۱۰.۱ درصد خانم 
بوده است. آماری دیگر مربوط به سن بنیان گذاران استارت آپ هاست که در این آمار نشان 
می دهد ۳۰ تا ۳۵ ساله ها ۳۳.۱ درصد افرادی را تشکیل می دهند که استارت آپ خود را ایجاد 
کرده اند. دسته بعدی با ۲۹.۴ درصد به ۲۵ تا ۳۰ ساله ها می رسد. ازطرفی تنها ۱.۴ درصد از 
استارت آپ ها توسط افرادی که کمتر از ۲۰ سال سن داشتند، بنیان گذاری شده و سهم ۲۰ 
تا ۲۵ ساله ها هم ۱۱ درصد بوده است. نکته جالب تر اینکه از میان ۳۴۷ استارت آپی که در 
 نظرسنجی شرکت کرده اند، ۱۰.۷ درصد بنیان گذاری داشته اند که سنش باالتر از ۴۰ سال

 بوده است. 

تعادل
گــــــزارش

ساخت دستگاهی که رد پشه ها را می زند!
ایده جالب یک استارت آپ منجر به ساخت دستگاهی شده است که رد پشه ها را با لیزر می گیرد و باعث می 

شود افراد حاضر در خانه دیگر پشه های مزاحم را گم نکنند و به راحتی بتوانند آنها را از خانه بیرون کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، قطعاً تا به حال برایتان پیش آمده که یک پشه در محیط خانه مزاحم شما 
شود و سعی کنید رد آن را بزنید تا موفق به کشتن آن شوید، اما ناگهان از جلوی چشمان شما غیب می شود.

دستگاه "Bzigo" به منظور کمک به شما در این شرایط طراحی شده است، این دستگاه، پشه ها را با یک نور 
لیزری برای چشم انسان بی خطر است، ردیابی می کند.

 HD مادون قرمز، یک دوربین LED توسط یک استارت آپ به همین نام ساخته شده و یک چراغ "Bzigo" دستگاه
مادون قرمز با زاویه دید عریض و یک ریزپردازنده را در خود جای داده است.

این دستگاه با استفاده از الگوریتم های دید رایانه ای قادر است بین الگوهای حرکتی پشه ها و سایر اشیاء با اندازه مشابه مانند ذرات گرد و غبار تفاوت 
قائل شود. "Bzigo" حتی در تاریکی نیز کار می کند. هنگامی که "Bzigo" متوجه حضور یک پشه در اتاق شود، از طریق برنامه ای در گوشی 
هوشمند به کاربر اطالع می دهد و برای کمک به کاربر در یافتن و بیرون کردن حشره، با لیزر آن را دنبال می کند. اگرچه نسخه بعدی این محصول 

ممکن است بتواند همزمان با ردیابی پشه ها، آنها را به طور مستقل از بین ببرد.

مدیرمیتواندبااستفادهاز
اینقدرت،کارکنانخاطی
راتنبیهکردهتادستوراتاو
درسازماناجراشوند.البته

مدیرانشایستهازاینقدرت
کمتراستفادهکردهوترجیحمی
دهندازجنبهمثبتقدرتخود

یعنیقدرتپاداشاستفاده
کنند

،،

allbusiness:منبع
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

در کتاب های مختلفی که 
در زمینه مدیریت نگاشته 
شده است معموالً دو ویژگی 
و شرط را برای مدیر عنوان 

می کنند:

۱-ساختشخصیتی
که ویژگی هــای شــخصیتی خاصی را 
برای مدیــران الزم می داننــد از جمله: 
بـــرون گرایی، اعتماد به نفس، شجاعت، 
ســخنوری، رهبری، پویایی، فعال بودن، 
آراســتگی ظاهر، عالقه،... که درمجموع 
اشاره به سالمت روانی مدیر دارد و درواقع 
به بحث آشــنای «هنر» بودن مدیریت 

می پردازد.

۲-ساختتخصصی
 اینکــه مدیر بایــد در رشــته مدیریت، 
دانش و آگاهی الزم و تحصیالت مناسب 
دانشگاهی و ســواد مدیریت داشته و در 
کارش متخصص باشد که در مجموع اشاره 
به بحث آشنای »علم« بودن مدیریت دارد.

از این منظر مدیران باید هم ازنظر روانی 
و ویژگی های شــخصیتی و هــم ازنظر 
علمی صالحیت احراز پســت مدیریت را 
داشته باشــند نبود هریک از ویژگی های 
مورداشاره لطمه به هویت و کارکرد مدیر 
خواهد زد. فرنچ )FRENCH( و ریون 
)RAVEN( منابــع قــدرت مدیران را 

چنین عنوان کرده اند:

۱-قدرتمرجعیتیاشخصیتی
 همان چیــزی که بــه عنــوان هنر در 

مدیریت شناخته می شود یعنی مدیر باید 
ویژگی های شخصیتی مناسب و سالمت 
روان برای تصدی این شغل داشته باشد. 
چرا که قرار اســت تعدادی از انسان های 
دیگر را هدایت کرده و به هدف برســاند. 
قدرت مرجعیت به مدیر این اجازه را می 
دهد که به عنوان الگــو در بین کارکنان 
خود مطرح باشد و کارکنان آرزو کنند که 
از لحاظ شخصیتی روزی مثل مدیر مافوق 
خود شــوند و به همین دلیل دستورات 
اداری او را با رضایت خاطر پذیرفته و برای او 

احترام قائل هستند.

۲-قدرتتخصصی
 همان چیزی که به عنوان علم در مدیریت 
شناخته می شود. یعنی مدیر باید در یکی از 
گرایش های مختلف علم مدیریت تخصصی 
و مدرک دانشگاهی معتبر داشته و نسبت 
به مسائل کاری خود کاماًل آگاهی داشته 
باشــد. این قدرت به مدیر اجازه می دهد 
طبق دانش خود امور اداری را پیش ببرد 
و کارکنان تابــع وی، چون او را انســانی 
متخصص می دانند با اطمینان، دستورات 

وی را اجرا می کنند.

۳-قدرتپاداش
مدیر در ســازمان می تواند به وسیله این 
قدرت در کارکنــان ایجاد انگیزش کند و 
ازطریق پاداش هــای درونی و بیرونی که 
به کارکنان می دهد دســتورات خود را 

اجرایی کند.

۴-قدرتتنبیه
مدیر می تواند با اســتفاده از این قدرت، 
کارکنان خاطی را تنبیه کرده تا دستورات 
او در ســازمان اجرا شــوند. البته مدیران 
شایسته از این قدرت کمتر استفاده کرده 
و ترجیح می دهند ازجنبه مثبت قدرت 
خود یعنی قدرت پاداش اســتفاده کنند 
و در موارد اندک و اســتثنایی از تنبیه به 
 عنوان آخرین راه حل ممکن اســتفاده

 می کنند.

۵-قدرتقانونی
یعنی قدرتی که به وســیله یک حکم و 
توسط سازمان به مدیر داده می شود و وی 
طبق قانون می تواند دستور دهد و انتظار 
اطاعت نیز داشــته باشــد. قدرت قانونی 
در احکام اداری تجلــی می یابد و معموالً 

مدت آن نیز تعیین می شود که مثالً مدیر 
برای مدت N سال به این پست منصوب 

می شود. 
حال ببینیم مدیران و رؤسا از این قدرت ها 
چگونه اســتفاده می کننــد: مدیری که 
متشــخص و متخصص باشــد بیشتر از 

قدرتهای مرجعیــت و تخصص و پاداش 
اســتفاده می کند، چرا که به راحتی می 
تواند ازنظــر شــخصیتی و علمی روی 
زیردســتان خود اثر گذارد و زیردستان 
نیز چون وی را انسانی شایسته می دانند 
با رغبت دستورات اداری را اجرا می کنند و 
به موقع نیز از پاداش های مناسب بهره مند 
می گردند. مدیران شایسته بندرت از قدرت 
قانونی خود اســتفاده می کنند و اطاعت 
بی چون و چرا را از کــارکنان خود نمی 
خواهند و هیچگاه نمی گویند چون از لحاظ 
قانونی من مدیر هستم پس همه دستوراتم 
چه درست و چه غلط بدون هیچگونه بحثی 
الزم االجراست. مدیران راه بحث و گفتگو 
و چون و چرا و مشارکت را در سازمان سد 
نمی کنند و انتظار «بلــه قربان» گفتن 

مطلق را از زیردستان خود ندارند.
اما رؤسا کسانی هستند که چون تنها بنابر 
حکم قــانونی و ابالغ به این سمت منصوب 
شده اند و از لحاظ شخصیتی یا تخصصی یا 
هر دوی آنها صالحیت الزم را برای احراز 

از این پســت ندارند دائماً از قدرت قانونی 
خود اســتفاده می کنند و با اســتفاده از 
الگوی مدیریت آمرانه و دســتوری توقع 
اطاعت مطلــق را از کارکنان خود دارند و 
هرگونه بحث و اما واگری را با اســتفاده از 
قدرت تنبیه به ســرعت پاسخ می دهند 
و سیستمی بسته و نظامی را در سازمان 

حکمفرما می کنند.
نتیجـــه می گیریم که همه آدم ها با لفعل 
می توانند با دردســت داشتن یک ابالغ 
رسمی رئیس شوند و از این منظر همه ما 
رئیس هستیم، اما تعداد کمی از انسان ها 
که دارای ویژگی های شخصیتی و علمی 
مدیریت هســتند می توانند مدیر شوند. 
به همین دلیل است که امروزه در کشور ما 
مدیریت «عوام زده» شده است و هرکسی 
با هرتخصصی و یا گاهــا بدون هیچگونه 

تخصصی ادعای مدیریت دارند.
قبل از آنکه بخواهیم تابلــو اتاق کار خود 
را ســفارش داده و نصب کنیم، انتخاب با 

ماست که چه بنویسیم: مدیر یا رئیس؟

انتخاب با شماست  

مدیرهستید یا رئیس؟

همهآدمهابالفعل
میتوانندبادردست

داشتنیكابالغرسمی
رئیسشوندوازاین
منظرهمهمارئیس

هستیم،اماتعدادکمی
ازانسانهاکهدارای

ویژگیهایشخصیتیو
علمیمدیریتهستند

مدیریارئیس؟معموالًدرســازمانهاودرمحاوراتروزمره
واژههایمدیرورئیسرااکثراًمترادفبهکارمیبریـــمو
کســانیکهدرعلممدیریتمطالعهایندارند،اصوالًتفاوتی
بینمدیرانورؤســـاقائلنیستندومدیریارئیسراکسی

میدانندکهدستورمیدهدودستوراوالزماالجرااست.
درفرهنگلغتمعین،مدیر،ادارهکنندهکاریودرفرهنگلغت
المنجد،رئیس،سروروساالروبزرگوپیشواتعریفشدهاست.

پیشبینیبازارجهانی
الانجیدرسال۲0۲0

انتظار می رود توسعه استارت آپ ها 
برای توســعه صنعت گاز در آینده 
نقش قابل توجهی بــرای افزایش 
ظرفیت تولید و تبدیل مجدد به گاز 
را در صنعت ال ان جی ایفا کنند و این 
امر نیز مجدداً باعث افزایش ظرفیت 
و عرضه این محصول در بازار خواهد 
شد. به نظر می رسد بازار ال ان جی در 
سال ۲۰۲۰ به نقطه ای بحرانی برسد 
و طبق انتظار کارشناســان با مازاد 
عرضه قابل توجهی در بازار ال ان جی 
مواجه شــود که برخی آن را اشباع 
بازار این محصول نامیده اند که تاثیر 
منفی بر تجــارت ال ان جی خواهد 
گذاشت. در این باره طی ماه های اخیر 
نیز تبدیل مجدد به گاز افزایش قابل 
مالحظه ای یافته و رشد آن از رشد 

تقاضای گاز پیشی گرفته است.
 مطابق آمارهای منتشــره، در سال 
۲۰۱۹ ظرفیت های جدیدی معادل 
۲۰  میلیــون تن  ال ان جــی ایجاد 
شده است و انتظار می رود تا اواسط 
ســال۲۰۲۰ نیز ظرفیت صادراتی 
معادل ۳۰ میلیون تن در ســال نیز 

اضافه شود.
در عیــن حــال کاهــش قیمت 
محموله های ال ان جــی به افزیش 
تقاضا برای محموله های ال ان جی در 
مقایسه با گازی که از خط لوله تامین 
می شود منجر شــده است و به نظر 
می رسد ساختار تجارت گاز در سال 
۲۰۲۰ بیش تر به سمت محموله های 

ال ان جی سوق پیدا کند.

تحوالتبازارالانجی
حالی کــه  در  ایــن،  عالوه بــر 
عرضه کننــدگان ال ان جی امیدوار 
بودند با احداث شرکت جدید خط 
لوله ملی چین و در دســترس قرار 
گرفتن آن توسط سایر واردکنندگان 
خصوصــی، واردات ال ان جی چین 
افزایش یابد اما به نظر می رسد این 
امر به دالیلی محقق نشود. بر اساس 
اعالم دست اندرکاران بخش صنعت 
چین، برخالف انتظار، اولین هدف 
این شرکت افزایش ایمنی عملیات 
بهره برداری و نــه کمک به افزایش 
تقاضا اعالم شده است. طبق اعالم 
مدیریت کل امور اوپــک و روابط با 
مجامع انرژی، در سال ۲۰۱۸ تقاضای 
گاز چین تحت تاثیر سیاســت های 
این دولت برای کاهــش آلودگی و 
جایگزینی گاز با ذغال سنگ در بخش 
نیروگاهی، باعث شد تا تقاضای گاز 
این کشور نسبت به سال ۲۰۱۷ به 
میزان ۱۷.۵ درصد رشد کند و منجر 
به افزایش واردات ال ان جی به میزان 
۴۰  درصد نسبت به زمان مشابه سال 
قبل شود. اما در سال ۲۰۱۹ با تغییر 
سیاست های دولت برای کند شدن 
روند جایگزینی گاز با ذغال سنگ، 
کاهش رشد اقتصادی و تنش های 
تجاری با آمریــکا، مصرف گاز چین 
نسبت به ســال ۲۰۱۸ تنزل یافته 
است. در حالی که در طی سال های 
۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، کاهش قابل مالحظه 
دمای هوا در زمستان محرک اصلی 
افزایش مصرف گاز بوده اســت، اما 
پیش بینی زمستانی معتدل مانع از 
رشد قابل مالحظه واردات ال ان جی 
این کشور طی فصل سرما که تا پایان 

ماه مارس است، خواهد شد. 
بهره برداری از خط لوله »پاور آو 
سیبریا« از ماه سپتامبر و افزایش 
واردات بــه ۳۸ میلیــارد متــر 
مکعب تا سال ۲۰۲۵ بر واردات 
ال ان جی چین تاثیر منفی خواهد 
گذاشت و سبب بروز مازاد عرضه 
محمول های ال ان جی در منطقه 

شمال شرق آسیا خواهد شد.
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