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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/10/26 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,909,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,860,0004,539,000جدید

2,460,0002,349,000نیم سکه

1,460,0001,440,000ربع سکه

930,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,160,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18498,700464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24664,900619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

مراسم تشییع پیکرهای ۱۱ شهید پرواز ۷۵۲ در اصفهان برگزار شد ؛

با تو  بدرود  ای  مسافر...
       پیکر فرزانگان و فرهیختگان شهر،  بر فراز دستاِن مردم تا گلستان شهدا اصفهان تشییع شد

 

2

اقتصاد دانان 
دست به کار 

شدند
 روز پنج شنبه رئیس جمهور در 
حالی گفت  من بلد نیستم کاری 
به دنیا نداشته باشم و برای حل 
مشکالت فقط به داخل نگاه کنم. 
اگر اقتصاددانی بلد است که تمام 
روابط خارجی خراب باشــد اما 
اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد 
به ما هم بگوید! که بارها  از زبان 
تعداد بســیاری ازاقتصاد دانان و  
کارآفرینان  کشــور شنیده ایم،  
مشــکالت اصلی اقتصاد کشور، 
بیشتر ناشی از ســوءمدیریت و 
»تحریم داخلی« است نه خارجی! 
البته هیچ اقتصاد دانی بر این باور 
نیست که با بستن درهای کشور و 
نداشتن رابطه با کشورهای دیگر 
میتوان مشکالت عدیده ای که 
در اقتصاد فعلی مان به وجود آمده  
را جبران و رفع کــرد اما خداوند 
هم در قرآن فرموده اســت :»اّن 
اهلل ال یُغیُِّر ما بقوم حّتي یغّیرو ما 
بانفسهم« خداوند سرنوشت هیچ 
قومي و »ملّتي« را تغییر نمي دهد 
مگر آنکه آنها خود تغییر دهند. 

وقتی فساد   غیر قابل کنترل ...

2 تیم امدادی از اصفهان 
عازم مناطق سیل زده 
سیستان و بلوچستان 

شدند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از 
اعزام دو تیم امدادی از موسســه امداد و نجات 
منجی و بسیج جامعه پزشــکی این استان به 
همراه تجهیزات بهداشتی و خوراکی به بخش 
»بنت« شهرستان نیک شهر از توابع سیستان و 

بلوچستان خبر داد.
 بارندگی های ســیل آســا از ۲۰ تا ۲۲ دی در 
سیستان و بلوچســتان به ویژه در نیمه جنوبی 
موجب بروز ســیل و قطع شــدن راه ارتباطی 
بسیاری از روستاهای این اســتان شده است. 
منصور شیشه فروش افزود: این ۲ تیم شامل ۱۶ 

پزشک، پرستار، روانشناس، ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

7

تمام رانندگان تاکسی بیمه می شوند
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: در رابطه با اینکه چه تعداد افراد 
جدید می توانند در این لیست اضافه شوند گفت: اگر بتوانیم با همکاری سازمان 
تأمین اجتماعی فرآیند حذف و اضافه را انجام دهیم این قول را می دهیم که 
تمام رانندگان تاکسی بتوانند از این بیمه استفاده نمایند.

مرتضی ضامنی در رابطه با بیمه تأمین اجتماعی رانندگان 
تاکسی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۶ دولت امکانی را ایجاد 
کرد تا رانندگان حمل و نقل شهری از ۵۰ درصد یارانه حق 
بیمه تأمین اجتماعی بهرمند شوند.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور افزود: ...

چاپ اولآگهـى مزایـده

شهردارى کوهپایه در نظر دارد، نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى به متراژ 269 متر مربع با قیمت 
پایه 1,345,000,000 ریال (یک میلیارد و سیصد و چهل و پنج میلیون) از طریق آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان 
حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1398/11/10 جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى مراجعه 

نمایند. 
* الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

محسن علیخانى - شهردار کوهپایه 73
72

86
ه: 

اس
شن

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

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

                         021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

اتحادیه شرکت هاى تعاونى روستایى شهرستان اصفهان در نظر دارد مجموعه 
ساختمان ادارى خود شامل دو طبقه با حدود 3600 متر ساختمان و 58 اتاق داراى 
آب و برق و سیستم سرمایش و گرمایش و با کاربرى آموزشى و ادارى و یک سوله 600 
مترى واقع در اصفهان، بزرگراه خلیج فارس، بعد از پل راه آهن، مقابل شهرك آزمایش 
را به صورت رهن و اجاره در اختیار اشخاص حقیقى و حقوقى قرار دهد. متقاضیان مى 
توانند از ساعت 9 صبح لغایت 13 از تاریخ 98/10/28 تا تاریخ 98/11/05 از مجموعه 
فوق بازدید و پیشنهادات خود را کتبًا همراه با تکمیل فرم مخصوص موجود در 

اتحادیه به آدرس فوق تحویل نمایند. 
تلفن تماس: 36540120 و 09131186001 (برهانى - مدیر عامل) 

اطالعیـه

1- شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک  مرحله اى با ارزیابى کیفى ، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

پاکت ها  بازگشایى  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  از دریافت  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه   -2
و  خواهد شد  انجام   www.setadiran.ir:آدرس به  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/25  مى باشد.
3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى 

الف:
خیابان  کلینى،  شیخ  خیابان  اصفهان،  آدرس:   -1-3
فاضالب  و  آب  شرکت  معامالت  دبیرخانه  حیان،  ابن  جابر 

استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 

در سامانه: 
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 4-1- مرکز تماس:021-41934  

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل 
/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دومفراخوان مناقصه عمومى یک  مرحله اى با ارزیابى کیفى

جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتتضمینشماره مرجعموضوعردیف

268219,000,0002098001434000099-4-98خرید لوله فوالدى اسپیرال، قطر اسمى 400 میلیمتر1

تاریخروزساعتعنوان

98/11/2چهارشنبه 16:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/11/12شنبه16:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

98/11/13یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکت ها

آگهى تجدید مزایده 

چاپ دومآگهى مزایده نوبت اول

شهردارى  فالورجان در نظر دارد  به استناد مصوبه 5/981 مورخ 98/09/13 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر فالورجان، خیابان توحید، کوى اسالمى، بن بست 

شش مترى، پالك شماره موقت 37 را با مشخصات ذیل براساس قیمت  کارشناسى از طریق آگهى مزایده به فروش برساند.  
- قیمت پایه  زمین به متراژ 160/96 متر مربع از قرار هر متر مربع 18,500,000 ریال و جمعاً مبلغ 2,977,760,000 ریال 

- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 98/11/06 به دبیرخانه 
حراست شهردارى تحویل نمایند.

- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/100/1826 مورخ 98/10/11 و مصوبه شماره 98/100/1761 مورخ 98/10/04 شوراى 
اسالمى شهر تیران نسبت به اجاره اماکن مشروحه ذیل براى مدت یکسال از طر یق مزایده عمومى اقدام نماید. 

1- تاالر شهردارى - بلوار امام خمینى (ره) 
2- محل استقرار کانکس اغذیه فروشى - مسکن مهر بهارستان 

3- محل استقرار کانکس اغذیه فروشى - مسکن مهر مشاغل آزاد 
* متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به شهردارى تیران مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت 

ادارى روز شنبه مورخ 98/11/05 به دبیرخانه حراست شهردارى تیران تحویل نمایند. 

شهردارى فالورجان

حسن شفیعى - شهردار تیران 

شناسه: 727931

شناسه: 728130

نوبت دوم

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

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
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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
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گزارش

کارشناس ارشد گردشگری میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد:

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

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

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

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

نقش موثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع 
داشته باشد.

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

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

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

کنند. 
 وی بــا تاکیــد بــر اینکه تنهــا عضویــت در
 شــبکه های شــهرهای خاق یونســکو امتیاز 
محسوب نمی شود گفت: الزم اســت که از این 

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

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

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

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

کرده است.

مهر
گــــــزارش
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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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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

ISFAHAN
N E W S

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

ISFAHAN
N E W S

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 

کد آگهی : 98104 روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

آگهی شرکت فوالد مبارکه

 

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارک

مدیریت
مرتبط

قراردادهای خرید1398/11/10استخراج و تهیه نقشه های مداری وکارت های الکترونیکی48490268مناقصه عمومی1

48500244مناقصه عمومی2
طراحی ومهندسی ،تهیه وتامین  ساخت، نصب،تست وراه اندازی 

وتضمین  عملکرد تجهیزات جهت بهبود شرایط عملکردی و اصالح  غبار 
گیر  کار دامپرشماره 2 وغبارگیر تاور 16 .

قراردادهای خرید1398/11/12

 

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تأمین 
کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.



ادامه از صفحه یک:
... شده،  وقتی رشــوه و رانت جز 
اصلی معامالت بازار شده، وقتی 
ربا شکل قانونی پیدا کرده است  
نباید انتظار داشت کشورهای دیگر 
بیایند و اقتصاد ما را سامان دهند. 
هیچ گربه ای محض رضای خدا 

موش نمی گیرد.
این ســخنرانی رئیــس جمهور 
در این برهه حســاس که مردم 
از مشــکالت اقتصادی به ستوه 
آمده اند واکنش هــای زیادی را 
در پی داشــت.جمعی از اقتصاد 
دانان کشور طی نامه ای اعتراض 
خود را به این مطلب عنوان نمودند 
که البته تنها اعتراض نبود که از 
سوی اقتصاد دانان بیان می شد 
بلکه راهکارهای برون رفت از این 
معضل اقتصــادی را نیز طی 10 
بند با نامه مذکور به هیئت دولت 
رساندند. این جمع از اندیشمندان 
کشور راهکارهای دهگانه را بدون 
کمک خارجی برای نجات اقتصاد 

ایران پیشنهاد کردند.
در این ده بند آمده اســت برای 
کمک به اقتصاد کشور باید:  صدور 
مجوزهای کسب وکار را سهل و 
انحصار دسترســی به شــغل را 
حذف کنیم، همه سفارتخانه های 
ایران را مامورکنیــم با تمام توان 
به کمک صادرکنندگان کاالها و 
خدمات ایرانی بشتابند،  بانک ها را 
از خرید و نگهداری امالک و رقابت 
با یکدیگر برای باالبردن نرخ سود 
سپرده منع کنیم، بازار سرمایه را 
مأمور کنیم با استفاده از ابزارهای 
جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، 
نقدینگی موجود را بسوی تولید 
هدایت کند، به سازمان »تأمین 
اجتماعی« دســتور دهیم بجای 
فشــار غیرقانونی بــر واحدهای 
تولیدی برای تأمین مخارجش، 
هزینه های زایدش را مهار کند و 
جلوی هدر رفتن منابعش را بگیرد، 
به بانک مرکزی دســتور دهیم با 
روش های نوین جایگزین سوئیفت 
نظیر رمزارزها، پیمان های پولی 
دوجانبه با شرکای اصلی تجاری 
و… تحریم های بانکی کشــور را 
کم اثر کند، وزارت کشور را مأمور 
کنیم بــا اجرای مــاده 1۶ قانون 
بهبود محیط کســب وکار، برای 
تولیدکننــدگان کوچک ایرانی، 
بازار و امکان فــروش فراهم کند، 
سهمیه بنزین، بجای هر خودرو، 
به هر کارت ملــی تخصیص یابد 
و نرخ بنزین خارج از ســهمیه، از 
سازوکار عرضه و تقاضای سهمیه ها 
بدست آید، با شناسنامه دار کردن 
همه تراکنش های بانکی و تلفیق 
بانک های اطالعاتــی موجود، از 
حدود 100 هــزار میلیارد تومان 
فرارمالیاتی ثروتمندان جلوگیری 
و کســر بودجه موجود را جبران 
کنیــد. و در آخــر بــا تصویب و 
اجرا قانــون مالیات بــر عایدی 
سرمایه، تقاضای سوداگری را از 
بازارهای خودرو، مســکن، طال و 
ارز بیرون کنید تا ســرمایه های 
مردم بجــای ســوداگری های 
 ضدتولیدی، بسوی تولید هدایت 
شوند. شاید بســیاری از بندهای 
مذکور حرف جدیدی نباشد و هر 
روز از کارشناسان و اقتصاد دانان 
مختلف شنیده باشــیم اما به کار 
بردن یکجا و به ســرعت تمامی 
مــوارد مذکــور می تواند کمک 
فراوانی به اقتصاد کشــور داشته 
باشد و در ســایه رفع مشکالت 
اقتصادی کشور بســیاری دیگر 
از مشــکالت جامعه حل خواهد 
شد. امید اســت با بینش عمیق 
هیئت دولت به راهکار های ارائه 
شــده، دولت روحانی در ســال 
1400، دولتی موفق تحویل دهد 
تا درآینده نیز این راهکارها ادامه و 

گسترش یابد.

اقتصاد استان
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اجرای طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی در سمیرم ضروری است
 دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری سمیرم تاکید کرد: اجرای طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی 

در این شهر ضروری است.
محمود افشاری در جلسه اعضای کمیته فرهنگ شهروندی که با حضور شهردار سمیرم همراه بود، اظهار 

داشت: این موضوع رضایتمندی عمومی را در پی خواهد داشت.
به گفته وی، همه گروه های مردمی، غیر از کودکان از کارت های شتاب شبکه بانکی کشور و گوشی تلفن همراه 

بهره مندند و باید شرایطی فراهم شود تا تاکسی ها به امکان دریافت الکترونیکی کرایه مجهز شوند.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی سمیرم تصریح کرد: این فناوری چه به شکل دستگاه های کارت خوان و چه بارکدهای 
کیو آر)QR codes( که روی تلفن همراه قابل نصب و استفاده است باید مورد توجه مسووالن شهری قرار گیرد.

افشاری با بیان اینکه الکترونیکی شدن دریافت کرایه ها، تخلف های احتمالی و اعتراض مسافران را نیز به صفر می رساند، افزود: این فناوری حتی 
زمانی که مسافر پول خرد ندارد براحتی امکان پرداخت دقیق کرایه را فراهم می آورد و به سود هر دو طرف است.

وی از مسووالن شهرداری و واحد تاکسیرانی خواست تا این موضوع را که روزانه جمع زیادی از اقشار مردم با آن سر و کار دارند، در دستور کار 
جدی خود قرار دهند و عملیاتی کنند.

پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات زیرسازی متروی بهارستان
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با اشاره به پیشرفت ۸0 درصدی عملیات زیرسازی متروی 

این شهر از تحویل گرفتن اولین محموله ۶00 تنی ریل تولید داخل در هفته جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا احمدی اظهار کرد: عملیات زیرسازی متروی 

این شهر جدید حدوه ۸0 درصد و عملیات روسازی نیز حدود ۲0 درصد پیشرفت دارد.
وی با اشاره به این که این خط ریلی 1۵ کیلومتری برای تکمیل و بهره برداری به چهار هزار تن ریل نیاز دارد، 

افزود: طبق توافقات انجام شــده اولین محموله ۶00 تنی ریل پس از مرحله تست آزمایشگاهی این هفته به 
پیمانکار تحویل داده می شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این خط را ۹00 میلیارد تومان عنوان و اعالم 
کرد: این اعتبار را برای تکمیل بخش های مختلف نظیر برق، سیگنالینگ، تهویه و ایستگاه ها نیاز داریم و تالش می کنیم تا پایان سال 

1400 مترو را به بهره برداری برسانیم.
احمدی گفت: این خط ریلی که در امتداد خط یک مترو شهر اصفهان احداث می شود، دارای سه ایستگاه در شهر جدید بهارستان، راه آهن و 

سپاهان شهر است و در صورت بهره برداری می تواند ۲۷0 هزار نفر را در روز جابه جا کند.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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وی با اشــاره به اینکه نیروگاه شــهید 
منتظری بــا همه ظرفیت خــود قادر 
به تولید یکهــزار و ۶00 مگاوات برق با 
مصرف 10 میلیون متر مکعب گاز در روز است، اظهار داشت: این 
میزان مصرف در ۲ هفته اخیر به حدود پنج میلیون متر مکعب 

گاز و تولید برق این نیروگاه نیز به حدود نصف، کاهش یافته است.
محسنی ظرفیت کامل تولید نیروگاه اصفهان را نیز ۸۳۵ مگاوات 
برق دانســت که نیاز به ۵.۳ میلیون متر مکعب گاز در روز  دارد و 
توضیح داد: در زمان حاضر ۲.۵ میلیون متر مکعب گاز در روز به این 

نیروگاه تحویل داده می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه میزان مصرف برق در استان اصفهان 
هم اکنون بدون احتســاب صنایع بزرگ حدود سه هزار و ۲00 
مگاوات اســت در زمان حاضر به دلیل کاهش تولید نیروگاه های 
اصفهان، حدود ۸00 مگاوات از سایر استان ها و شبکه سراسری 

برق دریافت می کنیم.
محسنی خاطرنشان کرد: ســایر نیروگاه های تولید برق استان 
اصفهان نیز درزمان حاضر با کمتر از  ظرفیت نامی خود و با سوخت 

گازوییل کار می کنند.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان با اشاره به فعالیت پنج 
نیروگاه در استان، اظهار داشت: این نیروگاه ها شامل اصفهان، شهید 
منتظری، کاشان، زواره و جنوب اصفهان هستند که نیروگاه های 
اصفهان و شهید منتظری عالوه بر گاز می توانند در صورت نیاز و 

در شرایط اضطرار با تغییر سامانه سوخت رسانی از سوخت مایع 
استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ســه نیروگاه دیگر می توانند بــا گاز یا گازوییل 
فعالیت کنند، اضافه کرد: در فصول سرد سال این سه نیروگاه به 
دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، از گازوییل نیز  استفاده 
می کنند هرچند درباره این سوخت نیز با محدودیت مواجه هستیم.

محسنی خاطرنشان کرد: مصرف ســوخت مازوت در ۲ نیروگاه 
اصفهان و شهید منتظری از هفت ســال گذشته با هدف کاهش 
آلودگی هوا و به دستور دادستان اصفهان، ممنوع و مشعل های آن 

پلمب شده است.
وی با بیان اینکه از حدود ۲ هفته گذشــته با کاهش دمای هوا و 
افزایش مصرف گاز در بین مشترکان خانگی، با محدودیت هایی 
در زمینه مصرف گاز مواجه شدیم، تصریح کرد: این مشکل در کل 
کشور به وجود آمده است و بیشتر نیروگاه های کشور به جز یکی دو 
نیروگاه در تهران و نیروگاه های اصفهان و شهید منتظری به ناچار به 

استفاده از مازوت روی آوردند.
محسنی اضافه کرد: درخواستی به اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان مبنی بر اســتفاده از ســوخت مازوت در نیروگاه شهید 
منتظری ارایه کردیم که با حضور جمعی از مســووالن از جمله 

دادستان اصفهان بررسی شد.
وی با بیان اینکه این درخواست معطوف به اطمینان از تداوم تامین 
پایدار و برق رسانی به مشترکان بود، ادامه داد: در جلسه ای که برای 

بررسی این درخواست برگزار شد، مسووالن به این نتیجه رسیدند 
که این کار در زمان حاضر انجام نشود.

محسنی با تاکید بر اینکه ترجیح  تمام نیروگاه های اصفهان استفاده 
از گاز طبیعی است، گفت: فک پلمب مشعل های مازوت تا زمانیکه 
دادستان دستور ندهند انجام نمی شود و این کار تاکنون صورت 

نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه مصرف گاز و برق به شدت به همدیگر وابسته 
است از مردم خواست تا در مصرف هردوی آنها در این روزها صرفه 

جویی کنند تا خدمات رسانی به آنها با مشکل مواجه نشود.
وی گفت: از مشترکان خانگی گاز می خواهیم تا جای ممکن در 
مصرف این انرژی و همچنین برق، صرفه جویی داشــته باشند و 
صنایع نیز با تعامل با دستگاه های خدمات رسان، مصرف گاز و برق 

را مدیریت کنند.
روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق اصفهان هفته گذشته با 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد: به دلیل سردی هوا، فشار گاز به شدت 
کاهش یافته و برخی از نیروگاه ها در کشور به ناچار مجبور به استفاده 
از سوخت مازوت شدند و به طور طبیعی روی نیروگاه های اصفهان 
نیز فشار زیادی برای در سرویس قرار دادن سوخت دوم وارد می شود 
که طبعا آالیندگی بیشتری دارد. لذا استدعا داریم شهروندان  در 
روزهای سرد پیش رو در مصرف گاز و برق صرفه جویی بیشتری 
داشته باشــند تا نیروگاه های اصفهان برای تامین برف مورد نیاز 

مجبور به استفاده از سوخت مازوت نشوند.

تولید برق در نیروگاه های اصفهان کاهش یافت
 مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان گفت: به منظور مدیریت مصرف گاز، تولید برق نیروگاه های استان در 2 هفته گذشته تاکنون بین 20 تا 2۵ درصد کاهش 

یافت و در صورت تداوم سرمای هوا و کاهش نیافتن مصرف گاز، احتمال خاموشی در روزهای آینده وجود دارد.
سعید محسنی با بیان اینکه نیروگاه های اصفهان و شهید منتظری در زمان حاضر با نصف ظرفیت خود کار می کنند، افزود: این کار از حدود 2 هفته گذشته و با هدف 

مدیریت بهتر مصرف گاز و رسیدن گاز به مشترکان خانگی و به دنبال تعامل با شرکت گاز انجام شده است.

ایرنا
خـــبــــر

خـــبــــر

رئیس واحد تروپروسس فوالد مبارکه عنوان کرد
طراحی و تولید ورق های ویژه خطوط انتقال آب خلیج فارس

رئیس واحد تروپروسس فوالد مبارکه از طراحی و تولید 
 API ورق های ویژه خطوط انتقال آب خلیج فارس )گرید

X6۵( در این شرکت خبر داد.

 علی رضا مولوی زاده در تشریح انگیزه فوالد مبارکه از تولید این محصول خاص 
 ،API X۶۵ گفت: در پی درخواست صنایع لوله سازی درخصوص تولید گرید
طراحی و تولید آن مطابق استاندارد مربوطه )۵L-PSL۲ API( در دستور کار 

واحد متالورژی و روش های تولید و سایر بخش های مرتبط شرکت قرار گرفت.
وی با اشاره به این مطلب که کالف فوالدی مذکور با ابعاد درخواستی مشتری 
 ۶۵ ksi 1۵00*1۵ میلی متر تولید شــده و دارای حداقل اســتحکام تسلیم
معادل 4۵0 مگاپاسکال و حداقل استحکام کششــی ۵۳۵ مگاپاسکال است، 
 گفت: ویژگی این گرید اســتحکام باال و در نتیجه امکان کاهش ضخامت ورق

 مصرفی است.
در همین خصوص حسن شرافت کارشناس تروپروسس نیز افزود: پس از تعیین 
آنالیز مناسب، سایر پارامترهای تولیدی مشــتمل بر اعمال دستورالعمل نورد 
APIM به منظور حصول خواص مکانیکی موردنظر استاندارد مربوطه مشخص 
شد و با در نظر گرفتن آنالیز و پارامترهای طراحی مناسب، در ابعاد مورد درخواست 

مشتری با موفقیت تولید گردید.

وی با تأکید بر این که این محصول مطابق با استانداردهای الزم تولید شده است، اظهار داشت: 
گرید API X۶۵ تولیدشــده در فوالدمبارکه با انجام تســت های کشش، خمش و ضربه، 
آزمون های آزمایشگاهی را با موفقیت پشت سر گذاشت و در نهایت در کارخانه لوله سازی به 

لوله های موردنظر تبدیل شد و به تائید مشتری رسید.
او اضافه کرد: لوله های اسپیرال از نورد ورق ها با عبور از غلتک ها با درز حلزونی )اسپیرال( به 
شکل لوله درآمده و درزها جوش داده می شود، درحالی که در لوله های درز مستقیم، قطر لوله 
بستگی به پهنای ورق دارد. ضمن این که در روش اسپیرال، با تغییر زاویه تغذیه، لوله با قطرهای 
مختلف تولید می شود، اما در روش درز مستقیم، برای تغییر قطر باید کل قالب های خط تولید 
تعویض شود. ازاین رو در روش اسپیرال، می توان لوله های با قطرهای مختلف را با هزینه کمتری 

نسبت به درز مستقیم تولید کرد.
رئیس واحد تروپروسس فوالد مبارکه تصریح کرد: با بی نیازی از واردات این قبیل محصوالت 
ساالنه از خروج مقادیر قابل توجهی ارز جلوگیری خواهد شد. مولوی زاده در پایان از همکاری 
تمامی مدیران و کارکنان واحدهای دفاتر فنی و تولیدی، به ویژه ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم، نورد گرم و همچنین واحدهای آزمایشــگاه، فروش، کنتــرل کیفی، برنامه ریزی و 
تحقیقات بازاریابی و مدیریت و کارکنان متالورژی و روش های تولید شرکت تشکر و قدردانی 

کرد. اخبار اصفهان
خـــبــــر

شکوه و عظمت این 
خاکسپاری، در موجی 

از شعارهای همدل و 
همصدای مردم، هرآن 

افزایش پیدا می کرد

پیکر بی جــاِن  11 زن 
و مــرد اصفهانی، که در 
هواپیمای مســافربری، 
ایران-اوکراین ســقوط 
کرده بــود، امــروز در 
اصفهان بر فراز دستاِن 
مردم تشییع شد و هفت 
نفر از آنها، در گلستان شهدا به خاک 

سپرده شدند.
شــکوه و عظمت این خاکسپاری، در 
موجی از شعارهای همدل و همصدای 
مردم، هرآن افزایــش پیدا می کرد و 
مادران غم دیده، با عکس فرزندانشان 
در صف اول تشــییع پیکر پاک آنها، 

اندوه را فریاد می کردند.
همدلی مردم، آغوش گرم و امنی برای 
البه و گریه شده بود؛ هر مادری، درد 
مادر شهید را می فهمید و هر دختری، 
غم خواهرش را. پدران خســتگی و 
پشــت شکســته پدر را می دیدند و 

برادران روح مجروح برادر را. 

فریادهــای پایان ناپذیــر مــادران 
داغداران، سکوت های اندوه بار و اشک 
پرغم پدران، اشک جمعیت را هم سیل 
می کرد و پیکر فرزانگان و فرهیختگان 
شــهر، بر روی موج همین ســیل تا 
گلستان شهدا اصفهان، تشییع شدند.

در ورودی گلستان شهدا، امیر اشرفی 
و فاطمــه قاســمی زوج جوانی که 

آرزوهای زیادی را در این پرواز، در دل 
آسمان، رها کردند، آرام گرفتند و ۵ 
شهید دیگر، در بخش دیگر گلستان، 
با بدرقه مردم عشــق پرور و خانواده 
دل سوخته شان ســفر ابدی خود را 

آغاز کردند.
ایــن آخریــن بار بــود، کــه همراه 
مسافران اصفهانِی پرواز بوئینگ ۷۳۷ 

اوکراین-ایران، فرزانــه نادری، نوژن 
صدر، فاطمه قاسمی، مهران ابطحی، 
شکوفه چوپان نژاد، مهدی اسحاقیان، 
مهدی امامی، محمود عطار، ساجده 
ســراییان و منصور اثنی عشــری، با 
مسافرانشان خداحافظی می کردند 
و دل تنگی هایشان را، برای همیشه به 

دل و جان حفظ می کردند.

مراسم تشییع پیکرهای ۱۱ شهید پرواز ۷۵۲ در اصفهان برگزار شد ؛

با تو  بدرود  ای  مسافر...
عصر پنجشنبه گذشته، اصفهان سیاه پوشید. خیابان ها 
ماتم دید. تابوت هایی، بر روی دستاِن لرزان از غم و غصه 
به آغوش خاک غلتید و فریادها، در اوج ســکوت، برای 

همیشه، پیچید در گوِش زمان.

     پیکر فرزانگان و فرهیختگان شهر،  بر فراز دستاِن مردم تا گلستان شهدا اصفهان تشییع شد

ایسنا
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

   ۲۶4- زینب ابوطالبی از طریق تلویزیون ملی که ۸0 میلیون مخاطب 
داره به مــردم ایران توهین کــرد، اونوقت از طریق شــبکه های مجازی 
عذرخواهی می کنه، اگه راســت می گه باید تو همون برنامه حاضر بشه 

وعذر خواهی کنه.
  ۲۶۵- برگزاری کنگره باز خوانی شــخصیت امام علی علیه السالم در 
اصفهان افتخاریه برا مردم این شــهر، ولی ای کاش مســئولین ماسعی 
می کردند سبک وســیاق این امام رو در زندگی خودشون وجامعه به کار 
می بســتند، اون وقت می دیدند که چه طور جوانان به ســمت اهل بیت 

گرایش پیدا می کردند.
  ۲۶۶- من با مدرک فوق لیسانس فنی بیکارم، خیلی پشیمونم که ۶-۷ 
سال از بهترین سال های عمرم رو صرف درس خوندن کردم .چون  االن نه 
شغلی دارم و نه پس اندازی که بتونم برم خواستگاری، توصیه م برا جوون ها 
اینه که اینقدر برا دانشگاه رفتن تو سرو مغزشون نزنن ، افرادی که مثله من 

پول وپارتی ندارن نباید درس بخونند.
  ۲۶۷- چند روز پیش یه کودک کار دیدم که تو این سرما مسافت زیادی 
دنبال مردم می رفت تا ازش لواشک بخرن، خیلی دلم سوخت که وقتی با 
این سن کم باید دنبال  گردش ودرس خوندن باشه چرا این طور التماس 

مردم رو می کنه؟.
  ۲۶۸- در خیابان بعثت فروشــگاه های ســنگ به دلیــل ایجاد گرد 
وغبار بــرای تولید ســنگ، مشــکالت زیادی بــرای ســاکنان ایجاد 
کرده اند، اما چون از طبقه پایین هســتند کســی اهمیت نمی ده وسعی 
 در رفع مشــکل این افراد نمــی کنه؟ مــردم این منطقه چــه گناهی

 کرده اند؟. 

صدای شما

3۰۰۰4۸3۰2۰
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ایسنا
خـــبــــر

2 تیم امدادی از اصفهان عازم مناطق 
سیل زده سیستان و بلوچستان شدند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
از اعزام دو تیم امدادی از موسســه امداد و 
نجات منجی و بســیج جامعه پزشکی این 
استان به همراه تجهیزات بهداشتی و خوراکی به بخش »بنت« 

شهرستان نیک شهر از توابع سیستان و بلوچستان خبر داد.
 بارندگی های سیل آسا از ۲0 تا ۲۲ دی در سیستان و بلوچستان به ویژه در 
نیمه جنوبی موجب بروز سیل و قطع شدن راه ارتباطی بسیاری از روستاهای 
این استان شده اســت. منصور شیشــه فروش افزود: این ۲ تیم شامل 1۶ 
پزشک، پرستار، روانشناس، پشتیبان و روحانی به همراه ۲ دستگاه کامیون 
اقالم غذایی و بهداشــتی  و یک تُن داروهای موردنیاز  به مناطق سیل زده 
جنوب شــرق کشور اعزام شــدند. وی اظهار داشــت: در سومین مرحله 
کمک رسانی استان به مردم سیل زده، پنج دستگاه تانکر آب، یک دستگاه 
کامیون کمپرسی به همراه تیم امداد و نجات سیل شهرداری اصفهان نیز به 
آن مناطق ارسال شد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ارسال 
پنج هزار تخته پتو، ۲ دستگاه کامیون حامل مواد غذایی و پوشاک از طریق 
جامعه ورزشی استان و ۲ دســتگاه تانکر تخلیه آب از سوی شرکت آب و 
فاضالب استان را از دیگر کمک های مردمی گسیل شده به مناطق سیل زده 
جنوب شرقی کشور برشمرد. وی یادآور شد: مردم استان اصفهان می توانند 
کمک های نقدی را از طریق شماره گیری کد دستوری #۵4*11۲* یا از 
طریق شماره حساب ۵۲۶۳۶۳۶۳۵۳ هالل احمر سیستان نزد بانک ملت 

شعبه امام علی)ع( به نام سیل زدگان پرداخت کنند.

گـــزارش
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محمد الهوتی بــا بیان 
اینکــه صادرکننــدگان 
به هیچ عنــوان موافق با 
ارائه تعهد ارزی به دلیل 
مشــکالتی کــه از این 
بابــت، پیــش روی آنها 
گذاشته شده است، نیستند، گفت: به 
نظر می رســد که اخذ تعهد ارزی یک 
سیاست شکست خورده است؛ اما باید 
بار دیگر تاکید کرد که صادرکنندگان 
در ضرورت بازگشــت ارز صادراتی به 
چرخه اقتصاد ایران، هیچگونه شک و 
تردیدی نداشته و کاماًل موافق و همراه 
با بانک مرکزی هستند؛ اما به هر حال 
روش هایی کــه به عنــوان رفع تعهد 
ارزی در نظر گرفته شده، با اشکاالتی 
همراه است؛ اگرچه بخش عمده ای از 
ایرادات این روش هــا از ابتدای اجرای 

آن تاکنون، برطرف شده است.
رئیس کمیسیون تســهیل تجارت و 
توســعه کســب و کار اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: 
به هر حال، بازگشــت ارز صادراتی از 
سوی صادرکنندگان، با اعمال برخی 

روش های غیــر از اخذ تعهــد ارزی، 
قابــل اثبات اســت؛ به ایــن معنا که 
روش های در نظر گرفته شــده برای 
بازگشت ارز صادراتی در شرایط کنونی 
اقتصاد ایران و با توجــه به تحریم ها، 
فقط دســت و پای صادرکنندگان را 
می بندد؛ به خصوص اینکه واردات در 
مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از 
صادرات به واردکننــده، فروش ارز به 
سیستم صرافی های مجاز تحت نظارت 
بانک مرکزی هم اکنــون روش هایی 
هســتند که وجود دارنــد و طبق آن، 
صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات 
را به چرخه اقتصــادی برمی گردانند؛ 
اما نیازی به اخذ تعهد ارزی نیست که 
در نهایت، به بازگشت مالیات بر ارزش 
افزوده گره بخورد و بخش عمده ای از 
نقدینگی واحدهای تولیدی را همچون 
یکسال و نیم گذشته، در سازمان امور 

مالیاتی بلوکه کند.
وی تصریح کــرد: صادرکننده واقعی 
به دلیل اینکه نیاز به استمرار فعالیت 
تولیدی و صادراتی خــود دارد و یک 
فعالیت مداوم را مطابق با کارنامه خود 
طی سنوات گذشــته انجام داده، چه 
شــرایط اخذ تعهد ارزی پیش رویش 
باشد یا نباشــد، ارز حاصل از صادرت 
خود را الجــرم به چرخــه اقتصادی 
برمی گرداند و عملکرد کاماًل شفاف و 
روشنی در این رابطه نه تنها در یکسال 
و نیم گذشــته که بانک مرکزی از وی 
تعهدنامه ارزی دریافت می کرد، بلکه 

در تمامی سنوات گذشته داشته است؛ 
این در حالی اســت که باید روش های 
مناسبی نیز برای بازگشت ارز صادراتی 
در نظر گرفته شود که صادرکنندگان 
را با مشــکل مواجه نکند؛ البته بانک 
مرکزی هم باید بــا روش هایی غیر از 
تعهدنامه ارزی، به این موضوع نظارت 

نماید.
الهوتی معتقد است که سیاست های 
به کار گرفته شــده در عرصه تجارت 
خارجی کشور در برخی بخش ها دوگانه 
بوده اســت؛ به این معنــا که در بحث 
واردات، سقف مشخصی برای کارتهای 
بازرگانی تازه صادر شده قرار داده شده 
و واردات نیــز منوط بــه لحاظ کردن 
یکسری شرایط است؛ ضمن اینکه ۴ 
درصد به صورت علی الحساب واردات، 
از کارتهــای بازرگانی اخذ می شــود؛ 
در حالیکه فرار مالیاتی و اســتفاده از 
کارت های بازرگانی یکبارمصرف، قطعاً 
به صفر نمی رسد؛ بنابراین با یکسری 
ابزارها، دقیقاً یکســری تالی فاسدها 
و گپ های موجــود را ایجاد می کنیم؛ 
در حالیکه ســوال اینجا است که چرا 
سیاست دوگانه اعمال می شود و خبری 

از آن، در صادرات نیست.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان 
کــرد: علیرغــم اینکه بــرای واردت 
کارتهای بازرگانی ســقف قرار شــده 
است، اما باز هم از صادرکنندگانی که 
ســابقه باالیی در صادرات دارند هم، 
تعهد ارزی اخذ می شــود؛ در حالیکه 

برای صادرکننده ای که کارت بازرگانی 
خود را به تازگی دریافت کرده اســت، 
هیچ سقفی برای صادرات در نظر گرفته 

نمی شود.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایران، بر این اساس درخواست ما این 
اســت که کارت های بازرگانی نیزدر 
مورد صادرات، باید رتبه بندی شوند؛ 
البته ایــن رتبه بنــدی از نظر کارت 
بازرگانی اســت که باید اعتبارسنجی 
الزم در مورد آن صورت گیرد؛ به نحوی 
که به عنــوان مثــال، کارت بازرگانی 
که یکســال و یا کمتر از زمان صدور 

آن می گذرد، یک ســقف داشته باشد 
و کارت بازرگانی که دو ســال سقف 
باالتری نسبت به آن داشته باشد؛ پس 
هر چقدر که قدمت کارتهای بازرگانی 
در صــادرات باالتــر می رود، ســقف 
بیشــتری برای صادرات در اختیار آن 
قرار گیرد.الهوتی ادامه داد: با هر میزان 
ارزی که به کشور برگردانده می شود؛ 
اجازه صادرات تمدید شود؛ ضمن اینکه 
با ابزار پررنگ تشکلی و اسفتاده از این 
ابزار مهم، دولت می تواند اهلیت کارتها 
را شناسایی و امتیازات ویژه ای را برای 
کسانی که در یک تشکل ملی عضویت 

دارند، قائل شوند؛ پس همه نیاز به ارائه 
تعهــد ارزی ندارند؛ بلکــه این اعتبار 
کارتهای آنها است که سبب می شود ارز 

را به چرخه اقتصادی برگردانند.
الهوتی گفت: هم اکنون بانک مرکزی 
با برخی از کارتهــای بازرگانی یکبار 
مصرفی مواجه است که صادرات انجام 
داده اند، اما ارز حاصــل از صادرات را 
به چرخه اقتصادی بــاز نگردانده اند 
در حالیکه با تعهــد ارزی هم که این 
بانــک در اختیار دارد، امــا نمی تواند 
بــرای بازگشــت ارز ایــن بخش از 

صادرکنندگان، گام عملیاتی بردارد.

تعهد ارزی یک سیاست شکست خورده است
رئیس کمیســیون تســهیل تجارت اتاق تهران، با بیــان اینکه 
صادرکنندگان موافق تعهد ارزی برای بازگشــت ارز صادرات خود 
نیستند، گفت: در اینکه ارز حاصل از صادرات باید برگردد، هیچ شک 

و تردیدی وجود ندارد.

 بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق اسالمی، 
عملیات بازار باز را انجام می دهد

 عملیات بازار باز ازامروز شنبه شروع می شــود. روز پنجشنبه، مراسم رونمایی از آن شروع 
شد و حاال رییس کل بانک مرکزی توضیحات کوتاهی درباره این عملیات بیان کرده است.

»عبدالناصر همتی« رییس کل بانک مرکزی دیروز )جمعه( در صفحه اینستاگرام خود با 
اشاره به رونمایی از عملیات بازار باز، نوشت: »بانک مرکزی از این پس و به تدریج با خرید و 
فروش اوراق اسالمی منتشــره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاستگذاری پولی را به 

کار خواهد گرفت.« 
رییس کل بانک مرکزی در این یادداشــت تشریح کرد: »بر اســاس وعده ای که در ابتدای 
حضورم در بانک مرکزی داده بودم، ساز و کار جدید سیاست گذاری پولی رسما رونمایی شد. 
عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه با بدهی دولت و به ویژه 

اوراق بدهی کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه با بانک ها و مؤسسات اعتباری است.«

وی ادامه داد: »به طور معمول، امروزه بانک های مرکزی عملیات بازار باز یا خرید و فروش 
اوراق را برای دست یابی به اهداف اقتصاد کالن خود، یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی 
انجام می دهند و برای آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و مورد نظر 
خود تحت تاثیر قرار دهند، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل 

توجه آن را داشته باشند.«
همتی با تاکید بر استفاده از نرخ سود بازار بین بانکی نوشت: »متغیری که امروزه بانک های 
مرکزی به عنوان واسطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب ازآن استفاده 
می کنند، نرخ سود بازار بین بانکی اســت. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز از این 
پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق اسالمی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم 

سیاست گذاری پولی را به کار خواهد گرفت.«
عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می دهد نرخ 
سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد.

فرآیند عملیات بازار باز به این صورت اســت که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر 

بانک ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی 
)قیمت ذخایر( از میزان هدف گذاری وجود دارد، 
بانک مرکــزی از طریق خرید یا فــروش اوراق 
بهادار و عرضه یا جمع آوری ذخایر، نرخ ســود 
بازار را به نزدیک نرخ سیاســتی هدف گذاری 

شده هدایت می کند.
روز پنجشــنبه هم زمان با پنجاه ونهمین مجمع 

عمومی بانک مرکزی، سامانه معامالتی »عملیات 
بازار باز« رونمایی شد. همتی در این مراسم نیز گفت: 

»این کار به ما کمــک خواهد کرد تا سیاســتگذار و نظام 
سیاستگذاری پولی کشــور را دچار تغییر و تحول عمده کنیم و نگرانی هایی که تا به 

حال در مورد اضافه برداشت و برداشــت های بین بانکی و بازار بین بانکی وجود داشت، از 
میان برداریم.«

 درخواست ما این 
است که کارت های 

بازرگانی نیزدر مورد 
صادرات، باید رتبه 
بندی شوند؛ البته 

این رتبه بندی از نظر 
کارت بازرگانی است 
که باید اعتبارسنجی 

الزم در مورد آن 
صورت گیرد

مهر

گزارش

ISFAHAN
N E W S

گزارش

دریافت مالیات از پردرآمدها می تواند بخشی از کسری 
بودجه دولت را جبران کند، اما ترفندهای فراریان مالیاتی 
از جمله استفاده از حساب های بانکی اجاره ای مانع تحقق 

این امر شده است.
 وضعیت کشور به لحاظ درآمدهای دولت، پیش بینی 
بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری بودجه شدید 
در سال ۹۹ را تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی بر این باورند که به دلیل کاهش فروش نفت 
ایران، بخش عمده ای از درآمدی که هر ساله به عنوان 
یک اتکا برای دولت در هزینه کردهایش تعریف شــده 
بود، از بین رفته و بنابراین یکی از راهکارهایی که می توان 
بخشی از این کسری را جبران کرد، توجه به پایه های 

جدید مالیاتی است.
واقعیت آن است که اخذ مالیات از بخش های مختلف 
اقتصادی کشور، به دلیل عدم شفافیت و در دسترس 
نبودن فراریان مالیاتی، با اما و اگرهای جدی مواجه است 
و هر وقت دولت سخن از افزایش درآمدهای مالیاتی به 
میان می آورد، این بخش شفاف اقتصاد ایران است که 
دچار نگرانی شــده و باز هم خود را در معرض پرداخت 
مالیات بیشتر می داند، در حالی که بخش غیرشفاف و 
خاکستری اقتصاد ایران که اتفاقاً درآمدهای به مراتب 
باالتری هم دارد، از تیــررس برنامه های مالیاتی دولت 
پنهان مانده و به راه خود قوی تر از گذشته ادامه می دهد.

به اذعان کارشناسان، دریافت مالیات از اقشار ثروتمند 
جامعه می تواند بخش قابل توجهی از کســری بودجه 
کشور را پوشــش دهد؛ در حالی که متأسفانه برخی 
ترفندهــا از کارتهای بازرگانــی اجــاره ای گرفته تا 
حساب های بانکی اجاره ای، بسیاری را در حاشیه امن 
فرارهای مالیاتی قرار داده است و دولت هم عزمی برای 
شناســایی آنها ندارد؛ در حالی که بــرای دریافت این 
مالیات نیاز به شناسایی افرادی است که فرارهای مالیاتی 
سازمان یافته دارند؛ اما پدیده حساب های اجاره ای مانع 

تحقق این مهم است.
اما کسری بودجه سنگین دولت در سال آینده ایجاب 
می کند تدبیری برای جلوگیری از این پدیده اندیشیده 
شود تا بخشی از کســری بودجه دولت مرتفع گردد؛ 
قوامی، کارشناس اقتصادی در مورد کسری بودجه دولت 
در ســال اینده می گوید: کسری بودجه عملیاتی سال 
۹۹، معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب 
هزینه ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می رســد؛ به 
نحوی که کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان اســت. این حجم از کسری بودجه 

نشان می دهد دخل وخرج دولت با یکدیگر نمی خواند.
به ادغان کارشناســان، آنچه می تواند موجب افزایش 
درآمدهــای دولت به صــورت واقعی شــود، افزایش 

درآمدهای مالیاتی است.

حجم فرارهای مالیاتی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
عرفان قمی، کارشناس مسائل اقتصادی  می گوید: طبق 
 ،GDP برآوردهای انجام شده مبتنی بر شاخص مالیات به
حجم فرارهای مالیاتی در کشور چیزی در حدود ۳۰۰ 

هزار میلیارد تومان است.
وی می افزاید: دریافت مالیات بیشتر نیازمند شناسایی 
افراد حقیقی و حقوقی است. بدون شک در شرایط فعلی 
که طبقه متوسط جامعه و تولیدکنندگان نیز تحت فشار 
تورم چند سال اخیر هستند، هدف نظام های مالیاتی باید 

طبقه ثروتمند جامعه باشد.
قمی، فرار مالیاتی ناشی از پدیده حساب های اجاره ای 

را نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می زند.
از سوی دیگر، وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی 
نیز بر این باور است که باید مشخص شود مالیات را از چه 
کسانی می گیرند.او می افزاید: حجم فرار مالیاتی نشان 
می دهد که ساختارهای اقتصادی کشور برای دریافت 

مالیات با چالش های اساسی مواجه است.
در این میان، به گفته کارشناسان یکی از این چالش ها 
پدیده حســاب های اجاره اســت. در این پدیده افراد 
ثروتمند برای فرار از پرداخت مالیات، تراکنش های خود 
را با حساب افراد مستضعف انجام می دهند و به ازای آن 

مبلغی به این افراد پرداخت می کنند.
حساب های بانکی باید شفاف شوند

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در 
تشریح راهکار مقابله با این پدیده می گوید: »شفافیت 
حساب ها می تواند به رفع معضل حساب های اجاره ای 
کمک کند. شــفافیت مالی باید در کشــور رواج پیدا 
کند و درجایی که امکان این موضوع وجود نداشــت، 

دستگاه های نظارتی باید به مسئله ورود پیدا کنند.«
همان طور که گفته های قربانی نشان می دهد برای مقابله 
با پدیده حســاب های اجاره ای و به دنبال آن افزایش 
درآمدهای مالیاتی کشــور، ســاماندهی حساب های 
بانکی الزامی است.در عین حال، یوسفیان مأل دیگر عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه، موانع موجود بر سر راه سامانه 
حساب های بانکی را این گونه تشریح می کند: متأسفانه 
نحوه قانون گذاری در این بخش راه تخلف را هموار کرده 
است. بانک مرکزی هرچه سریع تر باید با پدیده استفاده از 
حساب های اجاره ای و نیابتی برخورد کند. این اظهارات 
در حالی انجام می شود که در قانون بودجه ۹۸ تمهیداتی 
برای ساماندهی حساب های بانکی اندیشیده شده است، 

اما انفعال بانک مرکزی مانع انجام آن می شود.
به طورکلی ساماندهی حساب های بانکی در آینده نه تنها 
می تواند با معضل فرار مالیاتی مقابله کند، بلکه موجب 
شناسایی دهک های درآمدی کشــور نیز می شود. در 
واقع ساماندهی تراکنش های بانکی نه تنها طرف درآمد 
در بودجه را پربارتر می کنــد، بلکه کاهش هزینه های 

دولت در پرداخت یارانه ها را در پی دارد؛ زیرا با شناسایی 
دهک های درآمدی دولت می توانــد ثروتمندان را از 

دریافت یارانه های پنهان و آشکار محروم کند.
این تفاسیر نشــان می دهد حل معضل حساب های 
نیابتی یکی از راه حل های اساسی رفع کسری بودجه 

اقتصاد ایران است.
فرمانی که اجرا نشد

بانک مرکزی اواخر سال ۹۵ تشخیص هویت صاحبان 
حساب های بانکی را مورد توجه قرار داد و بر این اساس، 
تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب )نظام هویت سنجی 
اطالعات مشتریان بانکی( در دســتور کار گرفت. این 
سامانه با اتصال به داده های سازمان ثبت احوال، ثبت 
اسناد و اطالعات بانک های تجاری امکان اعتبارسنجی 

مشتریان را فراهم می کند.
بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به صورت 
مــدام را در آذر ۹۷ به بانک ها و مؤسســات غیر بانکی 
ابالغ کرد و در نهایت، پایــان فرصت بانک ها برای این 
بروز رسانی اردیبهشــت ۹۷ اعالم شد و بانک مرکزی 
مکلف بود تا در این موعد )اردیبشهت ۹۷( بخش نامه 
مسدود کردن حساب های فاقد اطالعات هویتی کامل 

را صادر کند.
در این زمینه، محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل 
بانکی در گفتگو با خبرنگار مهــر گفت: طبق آخرین 
آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانک های 
دولتی ایــران، این بانک بــا ۳۲۳۶ شــعبه، دارا بودن 
بزرگ ترین هلدینگ در بین بانک ها و رتبه دوم از نظر 
تعداد کارت بانکی از مهمترین بانک های کشور است و با 
توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب های بانکی در کشور 
می توان با یک تخمیــن حداقلی گفت که ۲۰ میلیون 
نفر در این بانک حســاب دارند. با محاسبه ای ساده ۵ 
درصد از حساب های این بانک برابر با یک میلیون مورد 

بی هویت است.
وی افزود: بر این اساس، اگر عده ای فقط از یک درصد این 
۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی 
بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار 

استفاده شده است.
به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته 
که این بانک یکی از معتبرترین بانک های کشور است، 
می توان به عمــق ماجرا پی برد. بــرای مثال با همین 
۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح 
وحید مظلومین یا همان سلطان سکه می توانند مفاسد 
خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود 
در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حساب های 
بی هویت در بستر ۴۱ بانک کشــور بررسی شود، باید 
منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بی هویت 

بود.

انسداد حسابهای بانکی اجاره ای؛ کلید خروج از کسری بودجه

بازار کار

استخدام مدیر خرید ، مدیر فروش در 
یک شرکت تولیدی

 مدیر خرید ،جنسیت:آقا ، خانم
مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس 

رشته های مرتبط با بازرگانی
آشنا به فرآیند خرید

 مدیر فروش ،جنسیت:آقا ، خانم
مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس 

آشنا به فنون مذاکره و بازاریابی
shsanatco@gmail.com 

استخدام نیروی خدماتی آقا در یک 
شرکت تولیدی در اصفهان

مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم 
03195014755

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

استخدام حسابدار خانم در یک شرکت 
تولیدی در اصفهان

مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس 
آشنا به برنامه نوآوران و حقوق و 

دستمزد
shsanatco@gmail.com

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از شرکت ورشکسته  مجتمع هاى 
مسکونى صنعتى اصفهان در نظر دارد مالکیت شش دانگ پالك ثبتى ذیل واقع  در جاده اصفهان، 
شیراز (منطقه مرق)، روبروى اداره شماره گذارى، خیابان مفتح، بعد از نمایندگى BMW  را با  

مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش برساند: 
* مشخصات ملک: 

1- ملک به شماره ثبت 2248/128 بخش 6 ثبتى اصفهان به مساحت تقریباً 3000 متر مربع 
2- یک باب سوله بزرگ در سمت شمال پالك به مساحت حدود هفتصد و چهل و پنج متر مربع و 

در ضلع شمالى سوله د اراى بچه سوله با مساحت حدود یکصد و نود و پنج متر مربع 
3- ساختمان ادارى و نگهبانى با  مساحت حدود یکصد و هفتاد متر مربع 

4- داراى انشعابات برق و گاز و آب و فاضالب روستایى 
قیمت پایه مزایده: 44,830,000,000 ریال معادل چهار میلیارد و چهارصد و هشتاد و سه میلیون 

تومان 
مکان مزایده: اصفهان، چهار باغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور 

ورشکستگى اصفهان
زمان مزایده: روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 ساعت 11:00

شرایط مزایده:
1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.)

2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى 
اصفهان به شماره 2171290210008 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده 

تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند.
3- پیشنهادات  طبق ساعات تعیین شده هر مزایده، در  روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور 
پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضورى 

به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در 
دفتر اسناد رسمى خوددارى نماید مسئول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده 
حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده 

مسترد نخواهد شد. 
6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه 
نمایند.

تلفن: 031-36611086
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آگهـى تجدید مزایـده
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"Trade Promotion Organization is 
determined to launch a business 
unit commander for decision-
making on the exports affairs," 
Deputy Head of Trade Promotion 
Organization of Iran (TPOI) for 
Foreign Markets Told.
In an interview with ILNA 
published on Tuesday, Masoud 
Kamali Ardakani said that the 
condition for exports will improve, 
if the authorities of Supreme 
Council of Non-Oil Exports 
Development returns to the council 
according to the Constitutions.
He added that the TPOI is after 

creating new exports markets, 
adding that due to recent 
investments in fields like steel 
and petrochemical, the country’s 
exports have distanced from 
traditional exports.
"Creating diversity in exports 
needs investment in production 
sector," Ardakani added.
The Iranian official said that 
over 4,000 items of products are 
exported but national exports 
are only focused on less than 300 
items of goods and it indicates that 
the country lacks diversity in its 
exports.

Downturn 
in Iran's 
Industrial 
Investments
More than 1.87 
quadrillion rials ($14.3 
billion) worth of 
investments have been 
made in the industrial 
units with establishment 
permits, while 245.91 
trillion rials ($1.87 
billion) were invested in 
projects with operating 
licenses in the first eight 
months of the current 
Iranian year (March 21-
Nov. 21).
The investment volumes 
show a respective 
decrease of 10.6% and 
36.3% compared with 
the similar period of last 
year, the latest report 
released by the Ministry 
of Industries, Mining and 
Trade shows.
Establishment Permits 
A total of 17,054 
establishment permits 
were issued over the 
eight months under 
review, registering 
a 15.8% year-on-year 
growth. These projects 
are expected to create 
394,921 jobs, 14.2% 
more compared with last 
year's corresponding 
period, according to 
Financial Tribune.
Yazd Province with 
1,782, Semnan Province 
with 1,493 and Khorasan 
Razavi Province with 
1,444 had the largest 
share of establishment 
permits issued during 
the period.
Khuzestan Province, 
with more than 184.34 
trillion rials (over 
$1.4 billion) worth of 
estimated investments 
for 622 establishment 
permits, attracted 
the highest amount of 
investments.
The number of 
establishment permits 
issued for industrial 
units located in free trade 
and special economic 
zones decreased by 
18.7% to 191. Close 
to 193.34 trillion rials 
($1.47 billion) worth 
of investments are 
estimated to have been 
made in these projects 
to generate 9,864 jobs, 
registering a 42.1% 
and 11.2% fall YOY 
respectively.
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Iran to launch a business center for 
increasing export; official

Ali Qoli Imani, the 
head of National 
Wheat Farmers 
Empowerment 
Foundation, says 
the Agriculture 
Ministry’s data 

show this year 2 million 
hectares of the grain 
have been cultivated 
on irrigated land and 
4 million hectares on 
rain-fed land, Young 
Journalists Club reported.
This year, land under 
wheat cultivation almost 
equals the area that went 
under cultivation last year, 
which means production 
will likely remain 
the same as last year, 
according to Financial 
Tribune.
Previously, officials had 
warned that due to the 
small rise in guaranteed 
purchase prices for 
wheat, which did not 
measure up to the annual 
inflation and didn’t cover 
production costs, farmers 
are reluctant to plant the 
staple food.
“The government’s wheat 
purchases from local 
farmers have declined 

by 3 million tons this 
year. Therefore, the 
government decided to 
import this amount of the 
staple food to replenish its 
strategic reserves,” Imani 
said in November. 
Iran bought up to 1 million 
tons of wheat in recent 
weeks on international 
markets, trade sources 
said in the dying days of 
2018.
Suppliers are expected 
to include Russia and 
some European Union 
countries, including 
Germany, they said.
Two Panamax bulk 
carriers loaded with 
Russian wheat will be 
leaving a major Russian 
port for Iran next week, a 
source familiar with the 
schedule told Reuters.
“I expect the bulk of the 1 

million tons to be supplied 
by Russia and other Black 
Sea regions,” a trader said.
“About 100,000 tons from 
Germany could also be 
supplied, if payment can 
be sorted out. There are 
also issues with the levels 
of bug (insect) damage in 
Russian wheat.”
Most of the purchases 
were believed to have 
been undertaken by Iran’s 
state purchasing agency 
the Government Trading 
Corporation of Iran, with 
private buying reported 
from across the Caspian 
Sea.
“The decrease in 
purchases is not an 
indication of decline in 
production and there 
is good evidence that 
farmers have stored the 
wheat they haven’t sold to 

the government. Yet, the 
decision was made, since 
the government wants to 
make sure there is enough 
bread to meet domestic 
demand. If farmers deliver 
their stored wheat to state 
purchase centers, the 
need for imports will be 
eliminated,” Imani said.
Last year and after 
prolonged discussions, 
the government set the 
guaranteed price of 
17,000 rials (around 
$0.15) per kilo for local 
wheat purchases. The 
price did not, by any 
means, satisfy farmers 
since it neither covered 
their production 
costs nor their living 
expenses. Therefore, they 
abstained from selling 
all their harvest to the 
government.

Indigenized 
Petrochemical Plant 
Opens 2nd Phase
 The second phase of Takht-e-Jamshid 
Petrochemical Plant in Mahshahr, Khuzestan 
Province, was launched Tuesday.
It will produce 73,000 tons of polybutadiene 
rubber (PBR) and 20,000 tons of latex a year, 
Oil Ministry news agency Shana reported.
Output will be used in downstream industries 
for producing rubber goods, especially tires. 
With the ability to manufacture polymers, 
local companies will have no need to import 
this important product, Financial Tribune 
reported.
“This is one of the first petrochemical projects 
in the country fully undertaken by domestic 
engineers and knowledge-based companies,” 
Behzad Mohammadi, managing director of 
National Petrochemical Company, said.
The first phase of the complex opened in 2014 
with annual production capacity of 53,000 
tons. Initially the plant’s output included PBR 
and synthetic rubber (SBR). It was Iran's first 
indigenous petrochemical plant.
Besides supplying domestic companies, 
Takht-e-Jamshid Petrochemical Plant exports 
to China, Pakistan, India, Turkey, Malaysia, 
Thailand, Taiwan, Vietnam, Singapore, 
Indonesia, Bangladesh, Romania, Greece, 
Italy, Spain, and Brazil.
The plant’s feedstock includes butadiene 
and styrene monomers, which are supplied 
from Amir Kabir Petrochemical Company by 
pipeline and Pars Petrochemical Company 
by trucks.
Two Projects by March
“Close to $2 billion worth of petrochemical 
projects will come online by the end of the 
current fiscal (March 19),” Mohammadi said.
In the next three months, two petrochemical 
companies in southern Bushehr Province 
will be inaugurated, he added. These include 
Kaveh Methanol Complex and the methanol 
unit of Bushehr Petrochemical Complex.
Located near the port city of Bandar Dayyer 
off the Persian Gulf and 120 km west of 
Assalouyeh, Kaveh Complex is the largest of 
its kind in Iran and one of the biggest in the 
world with an annual methanol output of 2.3 
million tons.
The privately-owned Kaveh Glass Industry 
Group, which accounts for 60% of Iran’s 
glass production, is the main shareholder 
of the methanol company that will produce 
methanol, ammonia, urea and polymers.
Bushehr Petrochemical Company is located 
in Pars Special Economic Energy Zone and its 
first phase will produce 1.65 million tons of 
methanol per annum.
When fully operational, it will also produce 
1 million tons of olefins, 550,000 tons of 
ethylene glycol, 300,000 tons of light and 
heavy polymers and 300,000 tons of acetic 
acid.
Feedstock of the plant is sour gas from the 
giant South Pars Gas Field, amounting to 9 
million cubic meters of natural gas per day.
Iran’s installed petrochemical output 
capacity is 66 million tons a year. According 
to NPC reports, policies to complete the 
petrochemical value-added chain have helped 
increase output capacity from 40 million tons 
in 2013 to 66 million now.
NPC has said it hopes to lift annual output to 
130 million tons by 2025.

Land under wheat cultivation in Iran has 
reached 6 million hectares in the current 
cultivation season (started late September of 
2019), according to latest data released by the 
Agriculture Ministry.

Iran: Land Under Wheat Cultivation 
Reaches 6 Million Hectares
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Iran bought 
up to 1 million 
tons of wheat in 
recent weeks on 
international 
markets, trade 
sources said in 
the dying days of 
2018.
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Utility Going After Water Theft
An estimated 1.5 billion cubic meters of water is consumed in 
Tehran Province annually, of which 25% or 30 million cubic 
meters/year is used by households that illegally tap into the 
water mains without paying, deputy head of Supervision 
Department in Tehran Province Water and Wastewater 
Company said.“Since last March, close to 22,000 illegal 
connections have been found in the province, most of which 
were in the poor suburban areas,” Mohammadreza Karami 
Nezhad was quoted as saying by IRNA.
Of the total, about 10,000 were disconnected for non-payment 
and after paying a fine, they were linked to the municipal water 
supply system legally, Financial Tribune quoted him as saying.
The remaining illegal connections will be cut off gradually.

Water is fast becoming a scarce commodity and governments 
are doing all they can as far as conservation is concerned. 
However, there are people that tamper with meters or have 
illegal connections.
“If inspectors find an illegal connection, the case goes to the 
relevant courts and homeowner(s) must pay a fine after 
conviction.”The official said taking a tough stance on residents 
who continue to use water illegally should be on the agenda 
because the “cost of the water they consume is borne by others” 
who have done nothing wrong. Apart from committing an 
offense (theft of water and depriving the utility of revenue), 
people who cheat the water companies with illegal connections 
endanger the safety of the mains water through possible 
contamination, he stressed.



Ukrainian PM Resigns after 
Recordings Published
 Ukraine's prime minister submitted his resignation Friday, 
days after he was caught on tape saying the country's 
president knows nothing about the economy.
In a Facebook post, Oleksiy Honcharuk said that he had 
given his resignation to President Volodymyr Zelenskiy.
“I took this post to implement the president's program. He 
is an example of transparency and decency to me," he said, 
AP reported.
"However, in order to dispel any doubts about our respect 
and trust for the president, I have written a resignation 
letter and submitted it to the president for introduction 
to parliament,” Honcharuk's statement read.Earlier this 
week an audio recording surfaced in which Honcharuk 
appeared to make disparaging comments about Zelenskiy's 
understanding of economics.Honcharuk said that the 
recording was a compilation of “fragments of recorded 
government meetings” and blamed unidentified 
“influential groups” for making it look like he doesn't respect 
the president. “It is not true,” the prime minister insisted.

Iraq Denies Resuming Joint 
Ops with US
 An Iraqi government spokesman denied reports that joint 
operations had resumed between local forces and the US-
led coalition after Washington’s assassination of top Iranian 
and Iraqi commanders.The New York Times, citing two 
American military officials, reported Thursday that the US 
had resumed the operations.But the Iraqi prime minister's 
spokesman on military affairs told AFP the coalition did 
not have permission from Baghdad to carry out any joint 
missions."The joint operations have not resumed and we 
have not given our authorization," said Abdulkarim Khalaf.
Khalaf said the Iraqi government had ordered the coalition 
to halt its joint operations following the US assassination 
of top Iranian anti-terror commander, Lieutenant General 
Qassem Soleimani, and Abu Mahdi al-Muhandis, the 
second-in-command of Popular Mobilization Units (PMU)

Zarif discusses mutual 
trade coop. with Indian 
entrepreneurs, businessmen
 In a meeting with Indian entrepreneurs and businessmen 
in Maharashtra, Mumbai, Iranian FM Mohammad Javad 
Zarif gave a speech and answered questions about bilateral 
trade cooperation with Iran.
The meeting was also attended by Subhash Desai the Indian 
Minister of Industries of Maharashtra State Government.
Maharashtra, a state spanning west-central India, is best 
known for its fast-paced capital, Mumbai.
Zarif is in India to for participating in ‘Raisina Dialogue 
2020’.
Zarif has also met and held talks with Indian Prime Minister 
Narendra Modi, who said that his country has many 
interests in maintaining peace and stability in the Middle 
East region.
The Iranian FM also met the Minister of External Affairs 
of the Government of India Subrahmanyam Jaishankar, 
where the two sides reviewed the latest developments 
of bilateral relations especially in the economic field and 
regional conditions.
In an interview with Indian media, Zarif stated, “India can 
play a decisive role in reducing tensions in the Persian Gulf.”
In its reaction to the recent tensions between Iran and US, 
India announced, “New Delhi wants speedy reduction of 
tensions in the Middle East region and India has established 
direct relations with important countries in the region 
including Iran, United Arab Emirates (UAE), Oman and 
Qatar, because, India enjoys great interests in the Middle 
East region.”

Supreme Leader: Iran strongly responded 
to evil European plots regarding JCPOA

The Leader 
made the 
remarks during 
his first sermon 
delivered to the 
Friday Prayers 
attended by a 

huge number of people in 
Imam Khomeini Mosalla 
(prayers ground) in the 
capital.
They threatened that 
they will take Iran's 
nuclear issue to the 
United Nations Security 
Council again but 
fortunately, the Iranian 
officials gave them a 
resolute response, he 
said.
These are the three 
countries that helped 
Saddam Hussein with 
everything in their power 
during the imposed war 
against Iran, he said, 
noting that the German 
government provided it 
with chemical weapons 
to attack the Iranian cities 
and fronts the outcomes 
of which are still 
evident on the Iranian 
combatants.
"The French government 
provided him (Saddam 
Hussein) with Super 
Etendard war helicopters 
to target Iranian oil 
tankers and the British 
government was in 
the service of Saddam 
Hussein and our 
enemies," the Leader 
said."Following the US 
exit from the JCPOA, 
the three governments 
started to speak 
nonsense but I said from 
the beginning that they 
are not trustworthy, as 
they will do nothing and 
will be at the US service," 
he said, noting that today 
after a lapse of one year it 
was clear that they are the 
US errand boys.
The three contemptuous 
European governments 
expect to bring the  
Iranian nation to its knees 
but they are too small to 

bring the Iranian nation 
to its knees, he said.
Their negotiations are 
also intertwined with 
deception, as the same 
persons sitting on the 
negotiating table are the 
same terrorists operating 
in Baghdad Airport; they 
are the same but their 
clothes are changed, the 
Leader said. 
On the assassination of 
the IRGC commander 
Gen. Soleimani, 
Ayatollah Khamenei 
went on to stress that 
"the very incident of 
this martyrdom itself 
was one of the cases 
where the will of the 
Almighty is revealed 
because the infamous 
US government caused 
a scandal for itself; they 
killed a person who was 
the strongest and most 
powerful commander 
leading the combat 
against terrorism. Martyr 
Soleimani was in the 
true sense of the word 
the most mighty anti-
terrorism commander in 
the region who became 
well known for that. "
Elsewhere in his 
sermons, he said Martyr 
Soleimani was in the 
habit of entering a region 
which was completely 
under siege so the young 
people found hope when 
they saw the commander 
and then they embarked 
to break the siege and 
force the enemy ran away.
The US did not dare 
to confront him 
(Gen. Soleimani) on 
the battlefield but 

assassinated him in a 
cowardly manner and 
then admitted doing so. 
This served as an act of 
infamy for the US. Before 
this incident, (doing such 
things) was the special 
domain of the Zionist 
regime, they assassinated 
Hamas leader and Jihad 
leaders and said that 
they have done them. 
Americans killed huge 
numbers of people in 
Iraq and Afghanistan, 
assassinated as many 
as people they could 
but never admitted to 
them. But his time they 
confessed to doing 
this assassination, the 
Supreme Leader noted.
The Leader also noted 
that they announced 
that they will increase 
sanctions but they will 
not be able to restore the 
lost image of the US with 
these actions.Noting 
that Martyr Soleimani 
should be viewed as 
a school of thought 
and a path, Ayatollah 
Khamenei said that the 
(IRGC) Qods Force is not 
an organization with 
administrative missions 
but an institution 
with great humanistic 
motivations.
The Leader also 
expressed condolences 
over the Ukrainian 
plane crash, saying that 
there are ambiguities 
surrounding the event.
He stressed that the issue 
of the air crash should be 
pursued and measures 
should be adopted to 
prevent the recurrence 

of the incident.
Describing public 
participation as the 
main source of power 
for the Iranian nation, 
Ayatollah Khamenei said 
that another instance 
of people's presence 
in various areas is in 
elections.
Public presence 
in elections will 
guarantee the country 
and disappoint the 
enemy, he warned 
against certain efforts 
underway to prevent 
people's enthusiastic 
participation in elections.
The enemies thought that 
they have gained a chance 
to question the IRGC and 
other armed forces, but 
they were mistaken and 
they failed to undermine 
them, the Supreme 
Leader of the Islamic 
Revolution underscored.
Reiterating that power 
is not limited to military 
power alone, He said that 
the country's economy 
should also be stronger 
and dependence on oil 
should end and efforts 
should be made to 
develop an economy 
weaned off oil revenues.
All these will materialize 
with public presence and 
the people and officials 
should try to make 
the country stronger 
through resistance and 
concerted efforts and 
avoiding laziness and 
if these happen, the 
Iranian people will be 
such that the enemies will 
even dare not threaten  
it.

The Supreme Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
blasted the plots by three European 
countries namely the evil UK government 
as well as France and Germany in regards 
with Iran's nuclear as attempts to 
overshadow the recent events.

Politics
Saturday,January 18, 2020, No.  420

ISFAHAN
N E W S 05

News

Saudi Pays $500 Million for Cost of 
US Troops Stationed in Kingdom
 The United States has received $500 million from Saudi 
Arabia to help cover the cost of American troops stationed 
in the kingdom, a US official said.
The payment was reportedly made in December, and 
last week President Trump said in an interview that the 
kingdom had "already deposited $1 billion in the bank."
However, earlier in the week, the Pentagon could not 
confirm to the network whether or not the payments had 
taken place.
"Consistent with the President's guidance to increase 

partner burden-sharing, the Department of Defense 
has engaged Saudi Arabia on sharing the cost of these 
deployments, which support regional security and 
dissuade hostility and aggression," Pentagon 
spokeswoman Cmdr. Rebecca Rebarich said.
Rebarich said that Saudi Arabia had "made the first 
contribution," but that "discussions are ongoing to 
formalize a mechanism for future contributions that 
offset the cost of these deployments."The deployment of 
additional US troops started in September after attacks on 
Saudi oil facilities.The funds will reportedly cover the US's 
overall cost of deploying troops, including fighter jets and 
Patriot missile defense batteries meant to protect Saudi oil 

fields from further attacks 
from Iran.
"While we will not 
comment on specific 
bilateral defense 
agreements, more 
broadly the United 
States encourages 
burden-sharing among 
partners in support of shared 
security interests, to include 
defense of the (Persian) Gulf," a State 
Department official told CNN.

"the very 
incident of this 
martyrdom 
itself was one of 
the cases where 
the will of the 
Almighty is 
revealed because 
the infamous 
US government 
caused a scandal 
for itself; they 
killed a person 
who was the 
strongest and 
most powerful 
commander 
leading the 
combat against 
terrorism. 
Martyr Soleimani 
was in the true 
sense of the word 
the most mighty 
anti-terrorism 
commander in 
the region who 
became well 
known for that. "
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 11 Troops Injured in Iran Missile 
Attack against US Base in Iraq: 
Pentagon
 US officials confirmed that eleven American troops were injured 
in Iran's recent retaliatory missile attack against a US base in Iraq 
despite prior claims by Washington that no one was hurt.
The attack was retaliation for a US drone strike in Baghdad on Jan. 3 

that killed top Iranian General Qassem Soleimani.
President Donald Trump and the US military had said there were no 
casualties after the strike on the Ain al-Asad airbase in western Iraq.
"I'm pleased to inform you the American people should be extremely 
grateful and happy," Trump said on Jan. 8 in a live address to the 
nation. "No Americans were harmed in last night's attack by Iran."
“While no US service members were killed in the Jan. 8 Iranian 
attacks on Al Asad airbase, several were treated for concussion 
symptoms from the blast and are still being assessed,” Captain Bill 

Urban, spokesman for US Central Command, said in a statement, 
AP reported.
"As a standard procedure, all personnel in the vicinity of a blast are 
screened for traumatic brain injury, and if deemed appropriate are 
transported to a higher level of care,” he added.
"When deemed fit for duty, the service members are expected to 
return to Iraq following screening," Urban said. "The health and 
welfare of our personnel is a top priority and we will not discuss any 
individual's medical status."
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Iranian, 
Turkish 
Defense 
Ministers 
Discuss 
Martyrdom 
of Gen. 
Soleimani by 
US
In a telephone 
c o n v e r s a t i o n 
with his Turkish 
c o u n t e r p a r t 
General Akar on 
Thursday, Iran's 
Defense Mininster 
Brigadier General 
Hatami described 
the assassination of 
Gen. Soleimani as a 
“coward” move by 
Washington and 
“a true example of 
s t a te - s p o n s o re d 
terrorism”.
“The Americans 
once again showed 
their criminal 
face to the world 
and proved their 
terrorist nature to 
everyone,” he noted.
General Akar, for his 
part, expressed his 
condolences to the 
Iranian nation over 
Martyr Soleimani’s 
assassination and 
said creating tension 
and instability in 
the region is not in 
the interest of any 
regional country.
The Turkish defense 
minister added that  
his country always 
calls for sustainable 
security in the 
region.
General Soleimani, 
Abu Mahdi al-
Muhandis, who was 
the deputy head 
of Iraq’s Hashd al-
Sha'abi (PMU), and 
a number of their 
entourage were 
killed in a strike by 
American drones 
near Baghdad 
I n t e r n a t i o n a l 
Airport on Friday, 
January 3.
The White 
House and the 
Pentagon claimed 
responsibility for 
the assassination of 
General Soleimani 
in Iraq, saying the 
attack was carried 
out at the direction 
of US President 
Donald Trump.
In the early hours 
of Wednesday, 
January 8, the 
Islamic Revolution 
Guards Corps 
(IRGC) targeted the 
US airbase of Ain al-
Assad in retaliation 
for the US move.
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Larijani, Zarif hope for speedy recovery of 
Ayatollah Sistani's
Iranian FM Mohammad Javad Zarif and Parliament Speaker Ali Larijani 
expressed hope for a speedy recovery of leading Iraq Shia cleric Grand 
Ayatollah Ali Sistani, who has undergone a surgery.Ayatollah Ali Sistani 
undergone surgery Thursday after he suffered a fracture to his left thigh 
bone, a statement from his office said.In a tweet on Arabic, Zarif expressed 
content about the result of the cleric's surgery and asked God for his good health.Larijani, on 
a phone conversation with the head of Ayatollah Sistani's office in Tehran, also hoped for his 
health."Ayatollah Ali Sistani had an incidental strain to his left leg which resulted in a fracture to 
his thigh bone and he will undergo surgery today," the statement read.

 Based on indices including 
citations, 65 Iranian 
universities, 22 of them 
active in medical sciences, 
are among top universities 
in the world, a senior 
Iranian official said.Deputy 
for the Ministry of Health, 
Treatment and Medical 
Education for research and 
technology Reza Malekzadeh 
told IRNA on Friday that 354 
Iranian researchers are 
among the top one percent 
in the world 90 of whom are 
conducting research in the 
field of medical sciences.
He hailed Iran's scientific 
progress in 2019 in terms 
of the number of articles 
and citations, saying that it 
advanced one position in the 
number of articles and stood 
at 15th while it ranked 14th 
in terms of citations.
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Expressing condolences with the families 
of the victims of the flight, the Iranian 
spokesman underlined that the Islamic 
Republic has had very good cooperation 
with the dispatched foreign delegations 
studying the case in Iran.
“All the bodies of the victims have been 
identified and Iran is in full cooperation 
with all the affiliated countries and 
will continue doing so as far as the 
regulations require,” he added.
“This is strange that the Canadian FM, 
only a day after doing initial measures 
and besides Iran’s full cooperation, reads 
such a statement and asks for a consular 
access, which was agreed upon and 
delivered accordingly by Iran on the first 
day of the incident due to human aspects 

of the issue,” he said.
Mousavi described that “in past years, 
the Islamic Republic has asked Canada 
to let consular representative offices be 
active in the two countries; however, the 
Canadian government has refused the 
issue due to the US pressure on Iranian 
citizens," he said, "The motivation of the 
Canadians’ latest remarks are not clear 
to us.”
To respect the families of the victims, 
he called on all the parties to let the 
procedures be done without any 
marginal disputes and not to mingle the 
issue with political motivations.  
The remarks come as representatives of 
Canada, Ukraine, Sweden, Afghanistan, 
and Britain, whose citizens were killed 
in the tragic Ukrainian plane crash which 
was unintentionally downed by Iranian 
defense systems last Wednesday, held a 
meeting in London. In a statement, the 
mentioned countries asked Tehran to pay 
compensation, noting that Tehran should 
hold a "thorough, independent and 
transparent international investigation 
open to grieving nations."

In the phone call on Thursday night, Zarif and 
Prystaiko exchanged views about the Ukraine 
International Airlines flight that crashed 
near Tehran’s Imam Khomeini International 
Airport on January 8.
Zarif voiced Iran’s readiness to transfer 
the bodies of the Ukrainian victims of the 
incident and to involve experts from the 
country in the black box investigations.
The Ukrainian Foreign Minister also thanked 
for the swift declaration of responsibility and 
Iran’s cooperation in all stages.
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.

Tragic Ukrainian plane incident should 
not be affected by political motivations

Ukrainian FM Thanks Iran for Cooperation 
in Probe into Plane Crash

In a reaction to the held Thursday meeting among 
5 countries whose citizens died in an unintentional 
downing of Ukrainian flight by IRGC on January 8, Iran’s 
foreign ministry Spokesperson Abbas Mousavi said that 
Iran is surprised with some of the made remarks besides 
having such a meeting held.

Ukrainian Foreign Minister Vadym Prystaiko, in a telephone 
conversation with his Iranian counterpart, Mohammad Javad 
Zarif, expressed his gratitude to the Islamic Republic for close 
cooperation in investigations into a recent deadly crash of a 
Ukrainian airliner in Iran.

The Ukrainian 
Foreign Minister 
also thanked 
for the swift 
declaration of 
responsibility 
and Iran’s 
cooperation in all 
stages.

“All the bodies of 
the victims have 
been identified 
and Iran is in full 
cooperation with 
all the affiliated 
countries and 
will continue 
doing so as far as 
the regulations 
require,” he added.

 11 Troops Injured in 
Iran Missile Attack 
against US Base in 
Iraq: Pentagon

Iran: Land Under 
Wheat Cultivation 
Reaches 6 Million 
Hectares

Iran to launch a 
business center for 
increasing export; 
official
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US Senate Opens Trump 
Impeachment Trial as New 
Ukraine Revelations Emerge
The US Senate formally opened the impeachment trial 
of President Trump on Thursday, bracing for a deeply 
divisive debate over his fate as senators swore to deliver 
“impartial justice” and installed Chief Justice John G. 
Roberts Jr. to preside over the proceeding.
In a somber ceremony that initiated only the third 
presidential impeachment trial in the nation’s history, 
Chief Justice Roberts vowed to act “according to the 
Constitution and the laws.”
He then administered the same, 222-year-old oath of 
impartiality to the senators, setting in motion the final 
stage of a process that has roiled Congress and could 
shape the outcome of the 2020 elections, along with 

Trump’s legacy, The New York Times reported.
Even as the ritual unfolded in the chamber, with senators 
signing their names one by one in an oath book near the 
marble Senate rostrum, new evidence was emerging 
about Trump’s pressure campaign on Ukraine that is at 
the heart of the charges against him.
A trove of texts, voice mail messages, calendar entries 
and other records handed over by Lev Parnas, an 
associate of the president’s personal lawyer Rudolph W. 
Giuliani, offered additional detail about the scheme. And 
the Government Accountability Office, a nonpartisan 
federal watchdog, found that Trump’s decision to 
withhold military aid from Ukraine, which the House 
charges was part of his pressure campaign, was a 
violation of the law.
In Ukraine, officials announced Thursday that they had 
opened a criminal investigation into “possible violations 

of Ukrainian law and of the Vienna Convention” by allies 
of Trump’s after documents from Parnas suggested that 
his associates had conducted surveillance on a United 
States ambassador while she was stationed in Kiev.
While Thursday’s ceremony was dictated by tradition 
and senatorial courtesy, Trump’s trial promises to be an 
unpredictable affair, as Democrats press their case for 
removing a Republican president they argue abused his 
power and obstructed Congress.
Trump is almost certain to be acquitted in the 
Republican-controlled chamber, but even the 
president’s allies were divided on Thursday about 
how best to defend him in a trial with heavy political 
stakes, some pushing for a quick dismissal and others 
staying open to calling witnesses who could offer new 
information.At the White House, Trump sought to 
distance himself from Parnas and raged about the trial, 

telling school prayer advocates that impeachment was 
a “hoax” fabricated by his enemies. The president called 
Representative Adam B. Schiff, Democrat of California 
and the lead House impeachment manager, a “corrupt 
person.”His comments came hours after Schiff strode 
across the Capitol, flanked by the six other House 
prosectors, to present the articles of impeachment to a 
Senate chamber hushed by the sergeant-at-arms, who 
shouted, “Hear ye, hear ye, hear ye,” to bring the trial to 
order.
Schiff read aloud the charges against Trump, accusing 
the president of a scheme to solicit foreign interference 
in the 2020 election for his own benefit by pressuring 
Ukraine to announce investigations into his political 
rivals, withholding $391 million in military aid and a 
White House meeting as leverage, and then by trying to 
conceal his actions from Congress.



شریعتمداری:۶۰ درصد مردم تاکنون هیچ وامی دریافت نکردند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تنها ۴۰ درصد مردم تسهیالت بانکی دریافت کرده اند، گفت:از 

۲۵ میلیون خانوار ایرانی تنها۱۰۰هزارخانوار وام باالی ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده اند.
 محمد شریعتمداری در مراسم اختتامیه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی گفت: تا زمانی 
که به موضوع فقر در ایران به عنوان یک موضوع لوکس نگاه کنیم و با فقرا عکس بگیریم به نتیجه نخواهیم رسید. 

باید با فقر به صورت علمی برخورد کرد. من با صاحبنظران حوزه فقر که صحبت می کردم متفق القول می گفتند 
که گفتمان جامع فقرزدایی در ایران نداریم.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از روش هایی که می تواند 

میان توده مردم ایجاد همبستگی کند، موضوع شفافیت اقتصادی و اطالعاتی است که می تواند مبارزه با فساد را محقق 
کند تا مردم مطمئن شوند که دولت در راه کاهش فقر در راه آنها قدم بر می دارد در غیر این صورت زیر میز توسعه خواهند زد.

شریعتمداری با بیان اینکه تنها ۴۰ درصد مردم ایران وام بانکی گرفته اند و ۶۰ درصد مردم تاکنون هیچ بهره ای از وام های بانکی نبرده اند، 
گفت: از ۲۵ میلیون خانوار تنها ۱۰۰ هزار خانوار ایرانی تسهیالت باالی ۱۰۰ میلیون تومان گرفته اند.

وی دامنه فقر کشور را در استان های شرقی و دامنه زاگرس دانست و اظهار داشت: گستره بیکاری به این دو منطقه از دیرباز اختصاص داشته و تنها 
در این ۵ سال اخیر است که نرخ رشد اشتغال در استان های دامنه زاگرس و شرقی کشور رشد مثبت داشته است.

ایرانی ها دومین خریدار بزرگ ملک در ترکیه
میزان خرید خانه اتباع خارجی در ترکیه بیش از ۱۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش مرکز آمار ترکیه، سال گذشته بیش از ۴۵ هزار و ۵۰۰ خانه در این کشور توسط اتباع خارجی 
خریداری شده که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۸ رشد ۱۴.۷ درصدی داشته است. در بین شهرهای 
مختلف ترکیه، استانبول محبوب ترین محل برای خرید خانه توسط خارجی ها بوده به گونه ای که در سال 

۲۰۱۹ اتباع خارجی ۲۰ هزار و ۸۵۷ خانه در این شهر خریده اند. پس از استانبول نیز آنتالیا با ۸۹۵۱ واحد، 
آنکارا با ۲۵۳۹ واحد و بورسا با ۲۲۱۳ واحد در رده های دوم تا چهارم محبوب ترین مقاصد برای خارجی ها 

قرار دارند. همچنین به تفکیک اتباع کشورهای مختلف، شهروندان عراقی با خرید ۷۵۹۶ خانه در صدر خریداران 
خارجی در سال ۲۰۱۹ قرار داشته اند و پس از آن ها نیز شهروندان ایرانی، روسی، عربستانی و افغانستانی در رده های دوم 

تا پنجم قرار گرفته اند. در ماه دسامبر اتباع خارجی ۵۳۰۰ خانه در ترکیه خریده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۶.۲ درصد بیشتر 
شده است. عراقی ها با خرید ۹۰۰ خانه با فاصله زیاد در صدر قرار دارند و روس ها با ۳۶۲ و ایرانی ها با ۷۶ واحد در رده های بعدی قرار گرفته اند. 
 احمــد ارکورتوغلو، مدیر گروه امالک » اســتانبول اناتولین ســاید« گفــت: در ماه های اخیر شــاهد افزایش تمایل معاملــه گران برای 

خرید و فروش های جدید در حوزه مسکن بوده ایم که کاهش نرخ بهره می تواند یکی از دالیل این امر باشد.

خبرآنالین
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

اولین اقدام بانک 
مرکزی آن بود که به 
عنوان بازارساز وارد 

بازار ارز شود و با خرید 
و فروش و نه صرفا 

تزریق به ثبات نرخ ارز 
بپردازد

اقتصاد ایران
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تمام رانندگان تاکسی 
بیمه می شوند

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور گفت: در رابطه با اینکه 
چه تعداد افراد جدید می توانند در این 
لیست اضافه شوند گفت: اگر بتوانیم 
با همکاری سازمان تأمین اجتماعی 
فرآیند حذف و اضافه را انجام دهیم 
این قول را می دهیم که تمام رانندگان 
تاکسی بتوانند از این بیمه استفاده 

نمایند.
مرتضی ضامنی در رابطه با بیمه تأمین 
اجتماعی رانندگان تاکســی اظهار 
داشت: در سال ۱۳۸۶ دولت امکانی 
را ایجاد کرد تا رانندگان حمل و نقل 
شهری از ۵۰ درصد یارانه حق بیمه 

تأمین اجتماعی بهرمند شوند.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور افزود: پیرو این مصوبه، 
لیســت های افراد واجد شــرایط به 
سازمان تأمین اجتماعی ارسال شد 
که متأسفانه از سال ۱۳۹۲ تا کنون 
این لیست ها از ســوی این سازمان 
به روز رسانی نشده است و به اعتقاد 
ما تعدادی از افرادی که از این یارانه 
بیمه ای اســتفاده می کننــد راننده 

نیستند و باید از گردونه حذف شوند.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی 
باید این لیست ها را به روز کند و ما از 
طریق وزارت کشور پیگیری های الزم 
را انجام داده ایم و پیشنهاد هم دادیم 
یک یک خط ارتباطــی برخط بین 
سامانه مرکزی وزارت کشور و سازمان 
تأمین اجتماعی برقرار شد که با این 
اتصال، افرادی که ذی حق نیســتند 
حذف و فضا باز خواهد شد تا بتوانیم 

افراد جدیدی را اضافه کنیم.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور بیان داشت: در آخرین 
جلســه ای که در وزارت کشــور با 
همکاری تأمین اجتماعی داشــتیم 
این قول را دادند که در سال جاری این 
برقراری ارتباط، اتفاق بیفتد تا بتوانیم 
آن سقف اعتباری که در قانون بودجه 
وجود دارد افراد مــازاد حذف و افراد 

جدید بیمه شوند.
ضامنی ادامه داد: این مورد شــامل 
رانندگان پــالک» ت«، آژانس ها و 
وانــت بارها می باشــد کــه اگر این 
لیست ها به روز شود با توجه به خارج 
شــدن بســیاری از این افراد از این 
حوزه های ذکر شــده به دلیل اینکه 
ارســال اطالعات آن زمان به صورت 
سیستمی نبوده و بصورت CD تحویل 
تأمین اجتماعی می گردید و هر آژانس 
می توانست آمار بیشتری ارائه کند، 
رانندگان بیشــتری می توانند از این 

امکان بهره مند شوند.
وی در رابطــه با روش شناســایی 
افراد غیر محق بیمه بیــان کرد: در 
تاکســیرانی آمار ما مشخص است 
و ۳۱۸ هزار تاکســی در کل کشور 
داریم که با راننــدگان کمکی تقریباً 
۴۰۰ هزارنفر می شــوند که همگی 
دارای شناسنامه بهره برداری هستند 
و در سازمان مرکزی ما اطالعاتشان 
ثبت شده است. مدیر عامل اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشور در پایان 
اظهار کرد: با پاالیش و شفاف سازی 
در فهرســت افراد برخوردار از بیمه 
رانندگان در سازمان تامین اجتماعی 
که ۵۰ درصد اعتبار آن را دولت تامین 
می کند، می توان شرایط برخورداری 
بخش عمــده ای از رانندگان زحمت 
کش این حوزه را کــه تا کنون از این 

امکان محروم بوده اند، فراهم کرد.

عصر ایران
خـــبـــر
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عبدالناصــر همتــی در 
پنجــاه و نهمین مجمع 
بانک مرکزی با اشــاره به 
وضعیت اقتصــاد کالن 
و نظــام بانکــی اظهــار 
داشــت: بانــک مرکزی 
در این شــرایط دشــوار 
اقدامــات بلندمدتــی را شــروع کرده 
اســت که یکی از مهم ترین آنها، ایجاد 
بستر برای نظام جدید سیاست گذاری 
پولی و پیاده ســازی عملیــات بازار باز 
و هدف گــذاری تورم اســت و اجرای 
عملیات بازار باز بعد از گذشت ۶۰ سال 
 از تاســیس بانک مرکزی آغاز خواهد 

شد.
مهم ترین بخش از اظهارات رییس کل 

بانک مرکزی را در ادامه می خوانید:

     اقتصاد ایران از اواســط سال ۱۳۹۶ 
و متاثر از چشم انداز اعمال تحریم ها از 
سوی آمریکا، زمینه های بی ثباتی را از 
خود نمایان ســاخته بود و انتظارات در 

حال بدبینانه شدن بود.

*ناترازی بانک ها در همراهی با ســایر 
ناترازی هــا که خود را به شــکل تداوم 
رشدهای باالی نقدینگی نشان داده بود 
و با تحریک انتظارات متاثر از تحریم های 
آمریکا، از اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل سال 
۱۳۹۷ شــروع به تخلیه کردن اثر خود 
به شکل بی ثباتی اقتصاد کالن و شدت 
گرفتن حمالت سفته بازانه به بازارها و 

قبل از همه در بازار ارز کرد.

     در شــروع روند فزآینده نرخ ارز و به 
اصطالح حمله سفته بازانه به بازار ارز و 
متعاقب آن آغاز جهش تورمی در سال 
۱۳۹۷ که در عین حال همــراه با وارد 
شدن اقتصاد ایران در رکود بود، انتخاب 
سیاست گذاری پولی قابل اتکایی وجود 
نداشــت. غالب اقتصاددانان براســاس 
برداشت متعارف مقابله با تورم، پیشنهاد 
سیاست های انقباضی را می دادند که در 
ارتباط با سیاست پولی به معنی افزایش 
قابل توجه نرخ سود و کاهش شدید رشد 

کمیت های پولی از قبیل پایه پولی بود.

     بــرای بانک مرکزی مســلم بود که 
تالش برای افزایش نرخ سود می توانست 
به تشدید دشواری هم از منظر تشدید 
رکود و هــم از منظر تشــدید ناترازی 
بانک ها و هم از نظر افزایش هزینه تامین 
مالی دولت بینجامد و فقط مساله را به 
تاخیر بیندازد و بر همین اساس این راه 

را پیش نگرفت.

     با توجه به نقــش پررنگ نرخ ارز در 
شکل دادن انتظارات تورمی و همچنین 
نااطمینانی اقتصاد کالن، ترجیح داده 
شــد که روشــی برای کنترل نرخ ارز 
اندیشیده شود که تقاضای سفته بازی 
را تا حد امکان محــدود کند و نیازمند 
تزریق مســتمر از محل ذخایر ارزی و 
بنابراین از دســت رفتــن ذخایر ارزی 
نباشد. همچنین زمینه بازگشت ارزهای 
حاصل از صادرات غیرنفتی را فراهم کرده 
و سبب انتقال رانت به واردکنندگان از 
محل این عواید ارزی نشود. امکان تامین 
نیازهای وارداتی بخش تولید و همچنین 
نیازهای اساسی مصرفی را فراهم آورد. 
امکان نوســان شــدید و آسیب پذیری 
نــرخ ارز از تحوالت سیاســی خارجی 
کشور را کاهش دهد، و نیز مانع خروج 
 سرمایه از کشــور و نگهداری ارز توسط

 مردم شود.

     اولین اقدام بانک مرکزی آن بود که 
به عنوان بازارساز وارد بازار ارز شود و با 
خرید و فروش و نه صرفا تزریق به ثبات 
نرخ ارز بپردازد. اقدام دوم بســیار مهم 
بانک مرکزی کنترل بر مبادالت ریالی 
بود با این اطمینان که بدون کنترل نقل و 
انتقاالت ریالی امکان ایجاد ثبات در بازار 
ارز و کاهش تقاضای ســفته بازی وجود 

ندارد و این اقدام نیز بســیار موثر افتاد. 
سومین اقدام بانک مرکزی تالش برای 
تامین تقاضــای ارز عامالن اقتصادی با 
اســتفاده از بازار دوم یا سامانه نیما  بود 
و کاهش تدریجی تفاوت شدید نرخ ارز 
در سامانه نیما و بازار آزاد برای تشویق 
برگشــت ارزهای صادراتی و جلوگیری 
از فســاد و آربیتراژ بوده است. از جمله 
اقدامات دیگر بانــک مرکزی مدیریت 
انتظارات از طریق خنثی کردن شایعات 
و تحریکات رســانه ای و شــبکه های 
اجتماعی بوده است که به طور معمول 

افراد غیرحرفه ای را دچار زیان می کند.

     بانک مرکزی در کنار سعی در اصالح 
نحوه مدیریت بــازار ارز و اعاده ثبات به 
بازار ارز، در زمینه کاهش مشکالت نظام 

بانکی و همچنین مدیریت نقدینگی نیز 
سعی کرده است با درک شرایط ضمن 
پرهیز از اقداماتی که رکود را تشــدید 
می کند، از وخیم تر شــدن و از کنترل 

خارج شدن اوضاع جلوگیری کند.

     بانک مرکزی بــا مدیریت بازار بین 
بانکی سعی کرده است در جهت کاهش 
نرخ ســود بازار بین بانکی و جلوگیری 
از افزایش نرخ ســود ســپرده ها متاثر 
از افزایــش تورم انتظــاری عمل کند و 
همچنین از اتکای بی قاعده بانک ها به 

منابع بانک مرکزی جلوگیری کند

     بانک مرکزی سیاســت های ثبات 
ساز دشوار خود را از مهر ماه سال ۱۳۹۷ 
شروع کرد و نتیجه عملی آن سیاست ها 

و اقدامــات در طول بیش از یک ســال 
گذشته نمایان شده است.

     از مهــر ۱۳۹۷ که بانــک مرکزی 
اختیاراتی را از شورای هماهنگی سران 
قوا گرفت و خوشــبختانه در این مسیر 
از حمایت کلیه ارکان نظــام برخوردار 
شــد، نرخ ارز به تدریج تحت انقیاد در 
آمد و بــا وجــود اقدامــات آمریکا در 
تشدید تحریم های بی ســابقه و حتی 
ایجاد تشکیالتی گســترده برای پیش 
بردن و نظارت بر آنها در وزارت خارجه 
و خزانــه داری آمریکا و بــا وجود بروز 
شوک های متعدد سیاسی و حتی نظامی 
در این یک سال و نیم، نرخ ارز در دامنه 
نســبتا محدودی در حال نوسان بوده 

است.

همتی:برخی به دالر ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی فکر می کردند 

بازار ارز در ساحل آرامش
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی سیاست های 
ثبات ساز دشوار خود را از مهر ماه سال ۱۳۹7 شروع کرد و 
نتیجه عملی آن سیاست ها و اقدامات در طول بیش از یک 

سال گذشته نمایان شده است.

بازار مالی

توصیه های مهم رییس بازار سرمایه به سرمایه گذاران
رییس سازمان بورس و اوراق و بهادار با بیان اینکه بازارسرمایه همواره در راستای شفافیت و کارایی حرکت 
کرده و ابزار کشف قیمت عادالنه است،گفت: توسعه ابزارهای مختلف سرمایه گذاری در بورس با هدف 

پاسخگویی به سلیقه های مختلف ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، شاپور محمدی در پنل تخصصی سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری 
عمومی  با موضوع  »مشارکت سرمایه های خرد در بازار ســرمایه« بیان کرد: بحثی که امروز وجود دارد این است که 
راهکارهای جذب سرمایه ُخرد چیست و چگونه می توان افراد جامعه را به سمت سرمایه گذاری صحیح در بازار سرمایه 
سوق داد؟ محمدی افزود: تعداد افرادی که کد سهام داری دارند اکنون حدود ۱۱میلیون نفر است. این تعداد در جمعیت 
۸۰ میلیون نفری به نسبت مشتریان بیست و پنج میلیون نفری بورس هند با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر، عددی 
قابل قبول محسوب می شود. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: برخی کارشناسان معتقدند سرمایه های ُخرد 
به سرعت وارد و به همان سرعت از بازارها خارج می شوند، عده ای استدالل می کنند که حضور سرمایه های خُرد موجب 
ایجاد تورم در بازار سرمایه است. وی اظهار داشت: برخی صاحب نظران نیز عنوان می کنند سرمایه گذاری های خرد افراد 
بدون تخصص به بازار سرمایه آسیب وارد می کند. بنابراین همواره این سوال مطرح می شود که آیا سرمایه گذاران خرد 
باید در بازار باشند یا خیر؟! باید گفت سرمایه های خرد در بازارهای جهانی همواره رو به افزایش است، اما چگونگی ورود 

آنها به بازار سرمایه نکته ای کلیدی است.

    راهکارها چیست؟
شاپور با تاکید بر نظر کارشناسان جهانی مبنی بر ضرورت ورود سرمایه گذاران خُرد آموزش دیده به بازارهای مالی گفت: 
از لحاظ تئوری های اقتصادی و ریاضی، پیچیده ترین معادالت در بازار سرمایه استفاده می شود، وقتی در این سطح از 
تحلیل  قرار می گیریم، روشن است که اگر کسی بدون آموزش به بورس ورود کند، موفق نخواهد بود. نکته دوم این است 
که گاهی کسانی با سواد مالی و تخصص علم حساب به بازار می آیند، ولی وقت کافی برای پیگیری سرمایه گذاری خود به 
طور روزمره ندارند.این افراد نیز نباید به صورت مستقیم سرمایه گذاری کنند و توصیه ما به چنین افرادی خرید یونیت های 
 صندوق است. حتی وقتی فردی وقت و تخصص و سرمایه دارد باز هم بهتر اســت که یونیت های صندوق ها را بخرد. 

صندوق ها حاشیه ای امن ایجاد می کنند.

    تنوع ابزارهای سرمایه گذاری؛ الزمه پوشش دهی سالیق مختلف
رییس سازمان بورس توسعه ابزارهای مختلف سرمایه گذاری با هدف پاسخگویی به سلیقه های مختلف را ضروری دانست 
و گفت: در کنار طراحی و اجرای ابزارها، همواره باید مساله آموزش و فرهنگ سازی به خوبی پیگیری شود. ما در بازار 
سرمایه مدتها است این کار را شروع کرده ایم و برگزاری لیگ ستارگان بورس، مسابقات الگوریتمی، جشنواره بورس و 

رسانه و نمایشگاه ها در راستای این امر است.
وی افزود: همکاران ما در سازمان بورس به استان ها سفر می کنند و از نزدیک با مردم حرف می زنند و آنها را با اصول صحیح 

سرمایه گذاری آشنا می کنند.
محمدی ضمن بیان اینکه بازارسرمایه همواره در راستای شفافیت و کارایی حرکت کرده و ابزار کشف قیمت عادالنه است، 
یادآور شد: به مردم می گوییم اختیار با شماست و سرمایه گذاری حق شما! اما خواهش می کنیم آگاهانه به بازار سرمایه 
وارد شوید. اگر زمان کافی و تخصص الزم را ندارید از طریق صندوق ها در بورس سرمایه گذاری کنید. با تشکیل سبد سهام 
ریسک های احتمالی را کاهش دهید. از شایعات دوری کنید و بر اساس اخبار رسمی تصمیم گیری کنید. با افق بلند مدت 
سرمایه گذاری کنید. در خرید سهام به سود آوری شرکت ها توجه و از تحلیل بنیادی و تکنیکال هم زمان استفاده کنید.

گزارش

گزارشی از تغییر الگوی بیکاری 

نوک پیکان بیکاری، 
مردان و روستاییان را 

نشانه می رود 
داده های مرکز آمار نشان می دهد روند 
رشــد بیکاری فارغ التحصیالن رو به 
افزایش اســت و برخالف سابق در حال 
متأثر کردن دو بخش مردان و جمعیت 

روستایی است.

مرکز آمار کشور نتایج بررســی های خود از 
شــاخص های کار را در پاییز ۱۳۹۸ منتشر 
کرد. طبق این آمارها در پاییز امســال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته، ۴۷۲ هزار نفر 
به جمعیت شاغل کشــور اضافه شده است. 
این رقم اصلی ترین عاملی اســت که موجب 
شده نرخ بیکاری به میزان ۱.۲ درصد نسبت 
به پاییز گذشته کاهش یابد و از ۱۱.۸ درصد 
به ۱۰.۶ درصد نزول کنــد. همان طور که در 
تابستان کاهش نرخ بیکاری بیشتر از سمت 
کاهش مشارکت اقتصادی افراد جامعه تأثیر 
پذیرفته بــود، در این فصل هــم کاهش نرخ 
بیکاری همزمان با کاهــش ۰.۲ درصدی در 

جمعیت فعال اتفاق افتاده و این نیز در کاهش 
نرخ بیکاری مؤثر بوده اســت. همان طور که 
می دانیم نرخ بیــکاری فرمولی اســت که از 
نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال به دست 
می آید. از همین رو، اگر جمعیت فعال به هر 
دلیلی کاهش یابد، نرخ بیکاری به دلیل کاهش 

متقاضیان شغل، کاهش می یابد.
طبق این آمارها، نرخ مشــارکت اقتصادی از 
۴۴.۵ درصد در پاییز سال گذشته به رقم ۴۴.۳ 
درصد در پاییز امسال رســیده است. به بیان 
دیگر، تعداد افراد ۱۵ ســال به باالی خواهان 
شغل در جامعه در پاییز امسال به ۲۷ میلیون و 
۳۳۸ هزار رسیده است. این جمعیت در فصل 
مشابه ســال قبل ۲۷ میلیون و ۱۹۰ هزار نفر 
بود که نزدیک به ۱۴۸ هزار نفر طی یک سال 
گذشته به آن اضافه شده است. درست است که 
به تعداد جمعیت فعال اضافه شده، اما از آنجایی 
که نسبت افزایش آن متناسب با افزایش تعداد 
جمعیت ۱۵ ســال به باال نبوده، بنابراین نرخ 
مشــارکت اقتصادی کاهش یافته است. ۶۶۷ 
هزار نفر طی این یک سال به جمعیت ۱۵ سال 

به باال اضافه شده است.

    تغییــر الگــوی رشــد بیــکاری 
تحصیل کرده ها

با اینکه آمار فارغ التحصیالن بیکار از یک الگوی 
همیشــگی پیروی می کرده که در آن تعداد 
زن ها و شهرنشین ها بیشتر از مردها و جمعیت 
روســتاها بوده، اما آمارهای جدید مرکز آمار 
نشان می دهد آهنگ رشد این شاخص در میان 
روستاها و مردها ســرعت بیشتری نسبت به 
صفت های مقابل آنها گرفته  که امکان دارد در 
آینده این الگو را تغییر دهد. اهمیت این موضوع 
در آن اســت که رشد بیشــتر تعداد بیکاران 
فارغ التحصیل در میان مردان دلیل متفاوتی 
با زن ها دارد. پیــش از این بســیاری از زنان 
بعد از ســپری کردن تحصیالت به خانه داری 
می پرداختند، اما بیشتر مردها در این ساختار 
در جایگاه نان آور خانواده تنها با عدم شغل یابی 

است که به جمعیت بیکار می غلتند.
طبق داده های مرکز آمار کشور از شاخص های 
نیروی کار در پاییز امسال، ۴۳.۳ درصد از کل 
بیکاران کشور را فارغ التحصیالن دانشگاهی 
تشکیل می دهند؛ رقمی که پاییز سال گذشته 
۴۰.۷ درصد بوده و طی یک ســال گذشــته 
به میــزان  ۲.۶ درصد افزایش یافته اســت. 
مطابق این آمارها ۶۸.۷ درصد از این بیکاران 
تحصیل کرده مربوط به زنان و ۳۱.۲ درصد را 
مردان تشکیل می دهند. با این حال، این آمارها 
نشــان می دهد که آهنگ رشد این نسبت در 
میان مردها بیشتر از زنان است. در پاییز سال 
گذشته نسبت جمعیت بیکاران فارغ التحصیل 
زنان و مردان به ترتیــب ۶۸.۳ و ۲۸.۵ درصد 
بوده که اولــی ۰.۴ و دومی ۲.۷ درصد رشــد 

کرده اند.
آمارهای یاد شــده همچنین نشان می دهد 
وضعیت این شــاخص در شــهرها بسیار از 
روســتاها بدتر بوده و به ۴۶.۳ درصد رسیده 
اســت. هرچند نســبت آمار بیــکاران از کل 
جمعیت بیکار روستاها در پاییز امسال ۲۸.۹ 
درصد شده، اما این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به میزان ۳.۲ درصد رشد کرده که از 

رشد ۲.۶ درصدی شهرها بیشتر بوده است.



کسب و کار
شنبه 28 دی 1398  | شمـاره 420

ISFAHAN
N E W S

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

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

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

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

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

استارتآپ

درجلسههماهنگیرویدادشتابموسیرمطرحشد

نقشمؤثرمرکزعلمیکاربردیتیرانوکروندرکشاورزیغرباستان

سرپرستدانشــگاهعلمیکاربردیاستاناصفهان
گفت:مرکزآموزشعلمیکاربــردیتیرانوکرون
بهعنوانیکمرکزآموزشــیبرایفعالیتدرحوزه
کشاورزیدرغرباســتانمیتواندبابرنامهریزیمناسبوهمکاری
دســتگاههایمرتبطازجملهجهادکشاورزینقشبهسزاییدرعرصه

کشاورزیمنطقهداشتهباشد.

بهزاد رضائی در نشست هماهنگی رویداد شتاب موســیر اظهار کرد: در بسیاری 

از رشته ها از جمله رشــته های کشاورزی شاهد انبوه 
دانش آموختگان هســتیم در حالی کــه چرخه این 

فعالیت کامل نشده است.
وی افزود: اگر آموزشــها در سطح دانشگاهی بر اساس 
مزیت های نســبی هرمنطقه صــورت پذیرد می توان 
امید داشت که آموزش باعث رونق چرخه های مختلف 

اقتصادی کشور شود.
سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان با بیان اینکه 
در دنیا حدود 12 هزار شغل تعریف شده است، تصریح 
کرد: این رقم در کشور ما حدود سه هزار شغل است که 
این بیانگر آن است که تعداد 9 هزار شغل دیگر در کشور 

ما شناخته نشده است.
رضائی گفت: دانشگاه علمی کاربردی در راستای اهداف 
تعریف شده، خوشه های شغلی و ارائه رشته ها بر اساس 
نیاز مناطق را مورد توجه قرار داده است و بر همین اساس 
مرکز آموزش علمی کاربردی تیران و کرون به عنوان یک 
مرکز آموزشی برای فعالیت در حوزه کشــاورزی در غرب استان می تواند با برنامه 
ریزی مناسب و همکاری دســتگاه های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی نقش به 

سزایی در عرصه کشاورزی منطقه داشته باشد.

ارتباطبادانشگاههابایدجزووظایفاداراتوسازمانهاشود
جمشید اســکندری در نشست هماهنگی رویداد شــتاب موسیر جزیره ای عمل 

کردن را معضل اساســی فعالیت های ارگان و نهاد های دولتی دانســت و اظهار 
کرد: گاهی دیده می شــود در یک زمینه خــاص مراکز تحقیقاتی، دانشــگاه ها، 
ارگان هــای دولتی و خصوصــی همگی در حال فعالیت هســتند بــدون آنکه با 
 یکدیگر در ارتباط باشــند با اینکه با همــکاری یکدیگر اتفاقــات بهتری را رقم 

خواهند زد.
وی با بیان اینکه ارتباط کلیه دســتگاه های فعال در عرصه کشاورزی و سیستمی 
عمل کردن آنها نقش به سزایی در تکمیل چرخه تولید و دستیابی به موفقیت های 
چشم گیری خواهد داشت، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی در استان اعتقاد 
راسخی به ارتباط با دانشگاه ها دارد به گونه ای که تاکنون همکاری های بسیار مهمی 

با آنها داشته است.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان 
اینکه ارتباط با دانشگاه ها باید جزو وظایف ادارات و سازمان ها شود، گفت: در ارتباط 
با برگزاری رویداد شتاب موسیر درشهر تیران و کرون که دانشگاه علمی کاربردی 
پایه گذار آن شده است و در سایر رویدادها و برنامه ها سازمان با پتانسیل هایی که 
دارد و با استفاده از تمامی امکانات با دانشــگاه علمی کاربردی و سایر دانشگاه ها 

همکاری خواهد کرد.
جلســه هماهنگی رویداد شتاب موســیر با هدف بررســی زمینه های همکاری 
دانشــگاه علمی کاربردی اســتان اصفهان و سازمان جهاد کشــاورزی به منظور 
برگزاری این رویداد در بهمن ماه جاری و با حضور سرپرســت و معاونین دانشگاه 
علمی کاربردی اســتان و همچنین مدیر هماهنگی ترویج کشــاورزی ســازمان 
 جهاد کشــاورزی، مدیر جهاد کشــاورزی تیران و کرون و دیگر مدیران سازمان 

برگزار شد.

دریا قدرتی پور

گــــــزارش

اپل استارت آپ Xnor.ai فعال در زمینه هوش مصنوعی را خریداری کرد
شرکت اپل به تازگی از خرید استارت آپی تحت عنوان Xnor.ai به ارزش 200 میلیون دالر خبر داد. 
استارت آپی که زمینه فناوری هوش مصنوعی فعالیت دارد و قادر است بدون نیاز به کالد، الگوریتم های 

هوش مصنوعی را به صورت داخلی و با کمک سخت افزار اجرا کند.
همچنین مهندسان اســتارت آپ Xnor.ai در زمینه توسعه نرم افزار تشــخیص تصویر نیز تبحر 

خاصی دارند و قادرند و آن را در دل دســتگاه هایی با توان پایین نیز پیاده کنند. البته قطعا منظور ما 
از دستگاه هایی با توان کم، گوشی های آیفون نیســتند چرا که این گوشی در طی یکی دو سال اخیر، به 

سخت افزار و نرم افزاری پیشرفته و قدرتمند مجهز شده اند.
درواقع، اپل با کمک این استارت آپ می تواند قدرت پردازش هوش مصنوعی را دردستگاه های خود دوچندان کند. این 

دستگاه می توانند از گوشی های آیفون گرفته تا عینک های هوشمند، ساعت های هوشمند و هر محصول دیگری باشند.
علی فرهادی، از بنیاگذاران این استارت آپ در طی مصاحبه ای در سال گذشــته میالدی عنوان کرد که این استارت آپ، یک پلتفرم 
Self-Service را برای توسعه دهندگانی فراهم می کند که با کدنویسی در هوش مصنوعی سروکار چندانی ندارند. این پلتفرم از 

ماژول های درگ اند دراپ و الیبرری هایی بهره می برد که می توان برای هر دستگاهی استفاده کرد.

دردنیایپیچیدهامروزراه
اندازییککسبوکارنیز

پیچیدگیهایخاصخودرا
دارد.میبایستبهخوبیاز

کسبوکارخودمراقبتومسیر
پیشروراپیشازقدمنهادندر
آنتاجاییکهمیشودبهخوبی

ارزیابینمود

،،
برترینها

یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

مجموعه نخســتین ثبت 
مجری مستقیم ثبت شرکت 
و برند در ایــران و خارج از 
ایران 3 مــورد از مهم ترین 
موارد به ظاهر کم اهمیت که 
بیشتر کسب و کارهای نوپا و 
حتی به بلوغ رسیده آن ها را 

نادیده می گیرند را بررسی می کند.
انجام هر کاری پیشنیازی دارد ، همانطور 
که به منظور بهره بــرداری از یک درخت 
میوه می بایست نهال آن را بکاریم و از آن 
مراقبت کنیم ، هنگام رشد درخت و حتی 
پس از رشد آن می بایست حواسمان باشد 
تا سرما و گرمای زیاد به آن آسیب نرساند ، با 
سم پاشی منظم مطمئن شویم که درختان 
از جانوران و آسیب های محیطی به دور می 
مانند و با هرس به موقع اطمینان یابیم که 
مسیر رشد و باروری مجدد را برای آن ها 

سهل کرده ایم.
در دنیای پیچیده امــروز راه اندازی یک 
کسب و کار نیز پیچیدگی های خاص خود 
را دارد. می بایست به خوبی از کسب و کار 
خود مراقبت و مسیر پیش رو را پیش از قدم 
نهادن در آن تا جایی که می شود به خوبی 

ارزیابی نمود.
در این مقاله 3 مورد کمتر اشاره شده در 
مورد رشد و پیشرفت کسب و کار را با هم 
بررسی می کنیم ، مجدد یادآور می شویم 
که جلوی ضرر و زیان هــای احتمالی را 
گرفتن ، خود نیز نوعی پیشرفت و منفعت 

محسوب می شود.

1-قوانیــنثبتــیوحقوقیرا
بشناسیمورعایتکنیم

عده کثیری هســتند که بدون توجه به 
قوانین ثبتی و حقوقــی و بدون اینکه که 
شرکتی به ثبت رسانیده باشند و یا برندی 
برای محصول یا خدمات خود به صورت 
قانونی ثبت و معرفی کرده باشند کسب و 

کار خود را آغاز می کنند.
روزی صاحبان کسب و کار ، غرق در انجام 
فعالیت هــای روزانه و خدمــات دهی به 

مشتریان متوجه می شوند که شخص یا 
اشــخاصی محصول آن ها را بدون کسب 

اجازه از آن ها کپی و روانه بازار کرده اند !!!

حال چگونه می توانند از حقوق مالکیت 
محصولشان دفاع کنند ؟

مثال در نظر بگیرید که پس از سالها توانسته 
اید نوشابه ای را با فرمولی خاص )که فقط 
خودتان آن را می دانید( تولید کنید. اسمی 
با عنوان - نوشابه نخستین - برای محصول 
خود انتخاب کرده و پس از تولید نوشابه و 
درج نام و نشــان خود آن را روانه بازار می 
کنید )توجه نمایید که در این مرحله ، نام 
انتخابی شما برای محصولتان تنها و تنها 
در ذهن خودتان معتبر اســت زیرا آن را 
در مراجع رســمی به ثبت نرسانده اید و 
حقوق مالکیت معنوی برای شما محفوظ 

نمی باشد(
همه چیز خوب پیش می رود ، محصول 
را با نام انتخابی تان تولید می کنید ، آن را 
روانه بازار می کنید ، میزان فروش محصول 
سر به فلک می کشد ، همه از - نوشابه های 
نخستین - راضی هســتند و به مرور نام 

نوشابه شما بر سر زبان ها می افتد.
در همین حیــن متوجه می شــوید که 
اشخاصی دیگر بدون کسب اجازه و رضایت 
شما نوشابه ای با همین نام تولید و روانه 
بازار کرده اند و از آنجائیکه که شما زحمت 
زیادی بــرای تولید محصــول اولیه و جا 
انداختن آن در بازار کشیده اید - نوشابه 
نخستین - نامی شناخته شده نزد مصرف 

کنندگان است.
مشتریان شــما بی خبر از همه جا بعلت 
تشابه اسمی بین نوشابه شــما و نوشابه 
تقلبی آن را خریداری و مصرف می نمایند.

برند همان نام انتخابی نوشــابه شماست 
که آن را در ذهن داشتید و در نهایت آن را 
تولید نمودید و زحمت زیادی کشیدید تا 

در بازار شناخته شود.
اگر در همان ابتدای کار برند نوشابه خود را 
ثبت می نمودید هم اکنون می توانستید با 
استفاده از قوانین حقوق مالکیت معنوی 
صاحب اثر از تولید کنندگان نوشابه تقلبی 
شــکایت کرده و مانع تولید نوشابه هایی 
مشابه برند خود شوید و حتی می توانستید 

غرامت نیز دریافت کنید.
در این موقعیت این احتمال نیز وجود دارد 
که شخص یا اشخاصی دیگر پیش از اینکه 
شما متوجه وخامت اوضاع شده باشید - 
برند نوشابه نخستین - را برای خودشان 
ثبت کرده باشــند و تمامی زحمات شما 

در یک چشم بر هم زدن بر باد رفته باشد.
لذا اگــر در ابتدا ، برند نوشــابه خود را به 
صورت رسمی ثبت می نمودید ، قوانین 
مالکیت معنوی و ثبت برند می توانست به 

کمک شما بیاید.
مقوله ثبت شــرکت نیز به همین صورت 
است ، در اصل توسط ثبت شرکت شما به 
همراه چند نفر از شرکای خود یک هویت 
حقوقی واحد تحت مدیریت 2 یا چند نفر 
ایجاد می کنید و دارای یک شــخصیت 

حقوقی یکتا می شوید.
از آن پس در بازار به جای اینکه شــما را 
با نام خانوادگی تان بشناســند ، شما را با 
نام شرکت تان خواهند شناخت ، اعتبار 
های کسب شده برای نام شرکت و هویت 
حقوقی شما خواهد بود و اگر روزی یکی از 
شرکایتان تمایل به ادامه همکاری با شما را 
نداشت ، اعتبار شرکت شما با قطع همکاری 
شریکتان از بین نخواهد رفت زیرا از همان 
ابتدا مردم شما را با نام شرکت تان شناخته 
اند و حال افزایش و کاهش اعضای شرکت 

لطمه ای به اعتبار آن شرکت نخواهد زد.
مثال یکی از شرکت های شناخته شده و 
فعال در بازار ایــران را در ذهن خود تصور 
کنید. آیا می دانید در پس پرده ، چند مورد 
افزایش یا کاهش تعداد اعضا در آن شرکت 
اتفاق می افتد و شــما از آن خبر ندارید و 
شــاید اصال برایتان مهم نباشد. مهم این 
است که آن شــرکت پابرجا و مشغول به 
ادامه فعالیت است و تا زمانی که خدماتی با 
کیفیت همیشگی از آن شرکت دریافت می 
کنید اصال مهم نیست که اعضای هیئت 

مدیره آن چه کسانی هستند.
در ضمن با ثبت شرکت عالوه بر در اختیار 
داشتن یک شخصیت حقوقی و آغار یک 
کسب و کار رســمی و قانونی ، می توانید 

به صورت قانونــی در ازای محصوالت و 
خدماتی که ارائه می کنید فاکتور رسمی 
ارائه دهید ، در مناقصات و استعالم های 
خصوصی و دولتی شرکت نمایید و حتی در 
صورت نیاز برای کسب و کار خود که پیش 
از این شرکت آن را ثبت نموده اید وام بانکی 

دریافت نمایید!!!

2-امنیتدادههایکسبوکار
خودراجدیبگیریم

بر کسی پوشیده نیست که امروزه بیشتر 
امورات خود را با کمک کامپیوتر ، اینترنت، 
موبایل و شبکه های ارتباطی به انجام می 
رسانیم. کامپیوتر ها و شبکه های ارتباطی 
به شــاهراه اصلی تبــادل اطالعات بین 

اشخاص و کسب و کار ها تبدیل شده اند.
 تقریبا اکثر کارهای روزمره را توسط تلفن 
های هوشــمند و کامپیوتر ها انجام می 
دهیم. اطالعات مهم شخصی و کسب و کار 
خود را در آن ها ذخیره می کنیم و در مواقع 

نیاز آن ها را فراخوانی می کنیم.
در محــل کار خود از کامپیوتــر ها برای 
ارتباط با همکاران و تبــادل اطالعات با 
سایرین استفاده می کنیم ، کامپیوتر هایی 
را به عنوان سرور )سرویس دهنده( برای 
استفاده شخصی یا شــرکتی در نظر می 
گیریم و تمامی اطالعات مهم را در آن ها 
ذخیره می کنیم بدون آن که حتی لحظه 

ای به امنیت وب و شبکه خود فکر کنیم.
امروزه کم تــر پیش می آیــد که حتی 
اطالعات مهم را روی کاغد بنویسیم و به 
مرور حساسیت نگهداری نسخ فیزیکی 
مدارک از بین رفته و ما بدون کوچکترین 

تردیدی به کامپیوتر ها اعتماد می کنیم.
آیا تا بحــال فکر کرده اید کــه اگر روزی 
ســرورهای محل کارتان تحت حمالت 
هکرها و یــا ورود ویروس یــا بدافزاری 
ناخواسته از کار بیافتد ، تمامی اطالعات تان 
ناپدید شــود و تمامی داده های سیستم 
حســابداری تان محو شــود چه فاجعه 

عظیمی رخ می دهد ؟
بله ، به همین راحتی یک کسب و کار نابود 

می شود.
لذا از شــبکه داده ها و ســرور های خود 
بهتر از هر زمــان دیگری محافظت کنید 
و با مشورت متخصصان امر ، ریسک ها و 
اشکاالت موجود در شبکه خود را ارزیابی 
و به صورت منظم ســرور ها ، شبکه های 
محلی و اطالعات خود بررسی و پیش از 
بروز مشــکالت جبران ناپذیر تمهیدات 
امنیتی و روش های مقابله با آن را برنامه 

ریزی نمایید.
اگر کسب و کاری دارید و اطالعات خود را 
بر روی کامپیوتر ها و سرور هایی در محل 
شرکت یا محیط وب نگهداری می کنید 

این را بدانید که در هر ساعت از شبانه روز 
امکان از بین رفتن اطالعات شــما وجود 
دارد لذا پیش از بروز صدمات جبران ناپذیر 

تمهیدات آن را بیاندیشید.

3-مسیرهایورودیبهکسب
وکارخودراخلوتوبازنگاهدارید

مسیر ها و روش های دسترسی مشتریان 
به هر کسب و کاری چیست؟ مراجعه به 
محل کسب و کار ، ارتباط از طریق شبکه 
های اجتماعی ، فکس ، ایمیل و مهم ترین 
روش دسترسی مشتریان به شما از طریق 

تلفن است.
ارتباطی تلفنی اولین و مهم ترین روشی 
است که مشتریان از طریق آن با شما ارتباط 
برقرار می کنند ولی در بسیاری از کسب و 
کارها به این مهم توجه چندانی نمی  شود 
لذا به صورت غیرمستقیم ضرر و زیان های 
احتمالی متوجه آن کســب و کار خواهد 

شد.
بســیار اتفاق افتاده است که با مجموعه ، 
شرکت ، اداره و سازمانی تماس گرفته ایم 
که در خوش بینانه ترین حالت مدت ها در 
صف انتظار برقراری تماس معطل شده و 
در اکثر مواقع با اشغالی خطوط تلفن قادر به 
برقراری تماس با واحد مورد نظر نشده ایم 
و یا به دلیل عدم حضور متصدیان پاسخگو 
در پشت میزهایشان نتوانسته ایم با مسئول 

مربوطه ارتباط برقرار کنیم.
این یک زنگ خطر جدی اســت ، شما به 
عنوان صاحب یک کسب و کار و یا مسئول 
بخش ارتباطات درون و برون ســازمانی 
می بایست ورودی های تلفن کسب و کار 
خود را ارزیابی و جهت بهینه ســازی آن 

اقدام نمایید.

برای زیان ندادن این 3 مورد را در کسب و کارتان جدی بگیرید؛ 

جلوی ضرر را بگیرید

ارتباطیتلفنیاولین
ومهمترینروشی

استکهمشتریاناز
طریقآنباشماارتباط
برقرارمیکنندولی
دربسیاریازکسبو
کارهابهاینمهمتوجه

چندانینمیشود

نمیتوانمنکرضرروزیانهاییککسبوکارحرفهایشدکه
هیچوقتاتفاقنخواهدافتادامامیتوانبانکاتورعایتاصول

ازآنپیشگیریکرد.
پیشــرفتدرکســبوکارهمیشــهبهمعنایرسیدنبه
موفقیتهایبیشتر،درآمدبیشتریابستنقراردادهایجدید
نیست.گاهیاوقاتجلویضرروزیانهایاحتمالیراگرفتن

نیزنوعیپیشرفتومنفعتمحسوبمیشود.

استارتآپ
دانشگاهیتحریمها

رادورمیزند

مدیرکل پژوهــش و فناوری 
دانشگاه جامع علمی کاربردی 
گفت: بــا نگاه بــه مقوله نیاز 
محوری و پتانسیل محوری به 
ظرفیت داخل کشور می توان 
با برگزاری اســتارت آپ های 
دانشــگاهی تحریم ها را دور 
 و اقتصــاد کشــور را متحول 

کرد.
محمد حسین موســی زاده 
مدیرکل پژوهــش و فناوری 
دانشگاه جامع علمی کاربردی 
با اشاره به نقش استارت آپ ها 
در رونق اقتصادی گفت: برای 
خارج شدن از بحران اقتصادی 
با توجه به تحریم ها باید از توان 
و تخصص فارغ التحصیالن و 
نخبگان دانشــگاهی در رونق 
تولید اســتفاده کرد، و صنایع 
باید برای افزایــش تولیدات 
خــود و بــاال بــردن کیفیت 
محصوالتشان از ایده و ظرفیت 

دانشگاهیان بهره مند شوند.

ســیرتحولدانشگاهها
انجامشود

وی با بیان اینکه در حال حاضر 
برای پیشرفت علم و فناوری و 
رسیدن به منویات مقام معظم 
رهبری باید آستین ها را                               باال زد 
و با برنامه ریزی به اهداف بلند 
رسید تا سیر تحول دانشگاه ها 
انجام شود؛ چراکه با سخنرانی 
و با وعــده دادن نمی توان کار 

کرد.

بایددانشگاههارابراساس
نیازکشورماموریتمحور

شوند
موســی زاده تصریــح کرد: 
من معتقدم به جــای آنکه به 
کشورهای آمریکا و اروپا نگاه 
کــرده و از آنهــا تقلید کنیم، 
باید دانشــگاه ها را                               بر اساس 
نیــاز کشــور ماموریت محور 
کــرده تــا در مــدت زمان 
کوتاهی مشــکالت اقتصادی 
را                               برطــرف کنند.امروز مراکز 
نــوآوری می تواننــد اقتصاد 
داخل کشــور را                               نجات دهند؛ 
چراکه این مراکز با اســتفاده 
از دانش داخلی و تبدیل ایده 
به محصــول در نهایت ثروت،  
اقتصاد داخل کشــور را                               دچار 
تغییرات اساسی کرده و باعث 
رشد اقتصادی و گردش مالی 

شود.

استفادهازظرفیتهای
داخلیومحصوالتموجود

درسطحکشور
مدیرکل پژوهــش و فناوری 
دانشگاه جامع علمی کاربردی 
اضافــه کرد: باید با اســتفاده 
از ظرفیت هــای داخلــی و 
محصوالت موجود در ســطح 
کشور، اقتصاد را                               متحول کرده 
تا بتوانند رونق اقتصادی را                               به 
وجود بیاورند. در حال حاضر 
یکی از مشکالتی که می توان 
به آن اشاره کرد، نبود دانشکده 
صنایع غذایی در شــهرهای 
مختلف اســت؛ چراکه ما یک 
کشور چهار فصل بوده و همه 
نوع محصوالت و فرآورده های 
غذایی را                               داریــم، اما از لحاظ 
علمــی تاکنــون بــه آنهــا 

نپرداخته ایم.

اقتصادملت
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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