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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

ان
فه

 اص
بار

 اخ
س:

عک

بازار طال و سکه 98/10/30 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,888,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,850,0004,539,000جدید

2,472,0002,349,000نیم سکه

1,474,0001,440,000ربع سکه

931,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,122,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18489,400464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24652,300619,300 عیار

سه  شنبه| 1 بهمن 1398| 21 ژانویه 2020 | 25 جمادی االول 1441 | سال دوم| شماره 423|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

با حضور شهردار الیحه بودجه سال آینده اصفهان به شورای شهر ارائه شد ؛

5 هزار و 912 میلیارد تومانی توی جیب شهر
      اجرای برنامه اصفهان 2020، طرح های گردشگری و پروژه های محرک توسعه با تعامل بخش خصوصی در بودجه دیده شده است
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مردم منتظر آمار 
مطمئن ، برای عدم 

آلودگی لبنیات 
هستند

شاید فکر کنید ماجرای شیرهای 
آلوده از جایی شــروع شد که در 
یک برنامــه تلوزیونی پر بیننده 
صبحگاهی از ســوی کارشناس 
برنامــه اعالم شــد شــیرهای 
تولیدی در کشــور آلوده به سم 
افالتوکسین هستند، اما خیلی 
قبل تر این ماجرا کلید خورده بود. 
وقتی اوایل تابستان ۹۶ چند وارد 
کننده دولتی و خصوصی حدود 
۵۰۰ هزار تن ذرت وارد کشــور 
کردند که بعدها مشخص شد از 
این میزان حــدود ۱۲۵ هزار تن 
آلوده به سمی به نام آفالتوکسین 
است و رسانه ای شدن آن باعث 
شــد این ذرت های آلــوده در 
انبارها ذخیره شود، باید منتظر 
چنین روزی می بودیم. مسلما 
واردکنندگانی که به این راحتی 
توانســته اند ۱۲۵هزار تن ذرت 
آلوده را به کشــور وارد کنند به 
همین راحتی از ســود حاصل از 
آن نمی گذرند و این محصوالت 

را امحا نخواهند کرد. ...

 گفت و گو با »سپهر طوقی عشقی« 
جوان کارآفرین و خالق؛ 

 الگویی برای متولیان
 بخش تولید

زندگی جوان خالق، کارآفرین و فارغ التحصیل 
رشــته مکانیک برای همــه فارغ التحصیالن 
رشته های فنی و مهندســی پیام های مثبت و 
امیدوارکننده ای دارد. او معتقد است که شرط 
پیشرفت دانشــجویان این رشــته »عالقه« و 
»هدف« است. کارآفرینی و به حرکت درآوردن 
چرخ تولید در شــرایط اقتصادی فعلی کشور 
در نظر برخی افراد نه تنها ممکن نیست؛ بلکه 
شــاید محال به نظر برســد، به ویژه آنکه اگر 
سرمایه و اندوخته ای هم وجود نداشته باشد و 
کاغذبازی و بروکراسی شدید اداری برای گرفتن 
 یک مجوز ســاده هم به این کالف ســردرگم

 اضافه شود. ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

نیم
: تس

کس
ع

بازار طال و سکه 98/10/15 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,959,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,850,0004,539,000جدید

2,499,0002,349,000نیم سکه

1,550,0001,440,000ربع سکه

930,000910,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18494,500464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24659,300619,300 عیار

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

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

پیش بینی نماینده اسبق ایران در اوپک از تحوالت منطقه؛

 قیمت نفت روند افزایشی
 خواهد داشت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برابر رشد داشته است.

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

دستگاه های اجرایی 
و مسئوالن امر با 

برنامه ریزی و نظارت 
دقیق علمی و عملی 

در این زمینه نقش 
خود را به خوبی ایفا 

کنند تا در این شرایط 
بهترین راهبرد را 

اتخاذ کرد

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

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

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

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

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

 حق کشاورز!

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

تولید ناخالص داخلي مي شود.
مسلما سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی به ایجاد...

استاندار اصفهان:

جایگاه شهید سلیمانی 
قلوب آزادگان جهان است

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

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

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

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

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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گزارش

کارشناس ارشد گردشگری میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد:

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

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

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

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

نقش موثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع 
داشته باشد.

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

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

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

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

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

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

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

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

کرده است.

مهر
گــــــزارش
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

بازار طال و سکه 98/10/11 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,636,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,620,0004,007,000جدید

2,389,0002,060,000نیم سکه

1,480,0001,247,000ربع سکه

920,000859,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18474,100407,700 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

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

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

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

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

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

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

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

2

مشاغلی که در سال 
2020 بیشتر مورد توجه 

قرار می گیرند

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

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

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

این پیری...

نمایشگاه تخصصی مبل 
و دکوراسیون خانگی در 
اصفهان گشایش یافت

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

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

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

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

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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2 ادامه در صفحه 

وی تصریح کرد : متاسفانه 
در سال های گذشته تعدادی 
از کارخانه هــا و واحدهای 
تولیــدی توســط بانک ها 
مصــادره و از چرخه تولید 
خارج شــدند که پیگیر رفع 
مشــکل و بازگرداندن آن ها 
به چرخه تولید هستیم تا با ایجاد اشتغال 
زمینه مهاجرت معکوس را در شهرستان 

فراهم کنیم.
فرماندار اردستان تاکید کرد : بزرگترین 
چالش شهرســتان کمبــود جمعیت و 
پراکندگی زیاد آن است که خدمات دهی 
به مردم را بامشــکل مواجه کرده است 
اما  توزیع اعتبارات و امکانات از ســوی 
دولت بر اساس جمعیت صورت می گیرد 
و همین موضوع باعث شــده بسیاری از 
خدمات در بخش ســامت ، آموزش و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واقع است.

فرماندار اردستان: 

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

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

ایرنا
گـــزارش

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 

نایب رئیس اتاق ایران:

رمزارزها جایگزین و رقیب پول 
نیستند

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برخی این تلقی 
را ایجاد می کنند که گویــا رمزارزها جایگزین پول 
هستند؛این اشتباه باعث می شــود سرمایه گذاران 
گمراه شــوند و دولت نیز موضع گیری منفی داشته 

باشد. حسین سالح ورزی در همایش شکل دهی آینده 
سیاستگذاری پولی و مالی گفت: فناوری بالکچین و ...

گزارش

قانون استقرار صنعت خارج از شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان به قوت خود باقیست

 اســتاندار اصفهان 
گفت: بــه هیچ وجه 
مجوز احــداث واحد 
صنعتی در شــعاع کمتر از 50 کیلومتر 

کالن شهر اصفهان صادر نخواهد شد.

عباس رضایی افزود: جلســات بســیاری برای 
رسیدگی به مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی 
استان برگزار می شود ولی هیچ گاه مهمترین معیار 

که سالمتی مردم است فراموش نمی شود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه روزهای آلوده 
زیادی در استان به ویژه کالن شهر اصفهان پدید 
آمده اجازه نخواهیم داد که عوامل دیگری باعث 

افزایش روزهای ناسالم شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: مشکالت صنعتگران 
متنوع و مربوط بــه بخش های مختلف از جمله 
بانک ها و مجوزهای دستگاه هایی مانند حفاظت 
محیط زیست اســت و برخی صنایع قدیمی که 
دارای سابقه دستکم ۲۰ ساله هستند و هم اکنون 
با افزایش جمعیت در مجاورت شهرها و روستاها 
قرار گرفته اند که جا به جایی این صنایع نیازمند 
هم اندیشی های الزم با دستگاه های متولی است.

وی به برخی درخواســت ها برای احداث صنایع 
آب بر نیز اشــاره کرد و گفت: با توجه به مساله 
خشکسالی و کمبود منابع آب در استان، گسترش 

صنایع آب بر نیز ممنوع است.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: مشکالت صنایع 
بسیار متنوع است و بخش عمده آن به بانک ها، 
تسهیالت بانکی و نبودن وجه کافی برای فعال 

کردن واحدها بر می گردد که در این راستا برخی 
بانک ها خود را با شرایط روز و مشکالت اقتصادی 

و به ویژه جنگ اقتصادی هماهنگ کردند.
وی شرایط خاص ناشی از تحریم ها را که حاصل 
آن هم فرصت و هم ضربه ای برای کشور است را 
از دیگر مشکالت در این مسیر برشمرد و گفت: 
تولیدکنندگان و صنعتگران یکسری اقدامات را در 
شرایط تحریم انجام دادند که باعث قطع وابستگی 
کشور به بیگانگان شد ولی باز هم مشکالت ناشی 
از این جنگ اقتصــادی همچنان برای صنعت و 

اقتصاد وجود دارد.
رضایی برگزاری جلسات دیدار حضوری و چهره 
به چهره با صنعتگران، ستاد تسهیل و رفع موانع 
اقتصادی و همچنین شورای عالی حل اختالف 

بانکی را اقدامات مفید و موثری برای حل و فصل و 
رسیدگی ویژه به مشکالت بخش صنعت و تولید 
استان عنوان کرد و گفت: طبق آمار اداره بازرسی 
استانداری اصفهان ۸۱ درصد مشکالت در این 

جلسات حل و فصل شده است.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از تاثیرات شنیدن 
و بررســی مشــکالت صنعتگــران به صورت 
حضوری و چهره به چهره، ایجــاد  امیدواری و 
نشاط در آنهاست که موجب ادامه فعالیت آنها با 

رضایت مندی بیش از پیش می شود.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش 
از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ و حدود 
۸۴۰ معدن در حال بهره برداری ؛صنعتی ترین 

استان کشور به شمار می آید.

ایرنا
گــــــزارش



ادامه از صفحه یک:
...   مــردم هم که دیگــر به طور 
مســتقیم این ذرت هــای آلوده 
را مصرف نمی کننــد. پس تنها 
راه چــاره خورانــدن آن به دام ها 
و طیــورات اســت بــا آگاهی از 
اینکه این ســموم به محصوالت 
دامی و طیورات منتقل می شود 
و دوباره به چرخــه خوراک مردم 
بازخواهد گشــت. آفالتوکسین  
)Aflatoxin( یــا ســم قارچی 
طبیعی قادر است انسان را از طریق 
مواد غذایی آلوده مانند تخم مرغ، 
شیر و محصوالت لبنی آلوده کند 
و می توانند سرطان زا باشند. البته 
از خــوردن یک لیوان شــیر این 
سرطان در بدن ایجاد نخواهد شد 
اما به مرور زمان و با مصرف روزانه 
این ســم ، احتمال بروز بیماری 
های مختلفی در بدن وجود دارد 
که بدترین حالت آن سرطان است.

چند روز پیــش بهــادر حاجی 
محمدی ، بازرس انجمن بهداشت 
و ایمنی مــواد غذایی ایــران  در 
برنامه »سالم صبح بخیر«  شبکه ۳ 
اعالم کرد: شیرهای پاستوریزه ای 
که از سوپرمارکت ها تهیه می شود 
مقدار زیــادی آلودگی به ســم 
افالتوکســین دارند. سمی که به 
منجر به ســرطان کبد می شود. 
البته طبــق معمول بعــد از این 
اظهارات، مســئولین یکی پس از 
دیگری موضوع را تکذیب کردند. 
وزارت بهداشت جز اولین تکذیب 
کننــدگان این موضوع بــود و به 
ادعای وجود سم »افالتوکسین« 
در لبنیات واکنش نشان داد . دکتر 
»کیانوش جهانپور« ســخنگوی 
ســازمان غذا و دارو اعالم کرد که 
طی ســال های اخیر در کشور ما 
میزان افالتوکسین در مواد غذایی 
از جمله لبنیات و خشــکبار روند 
کاهشــی داشته اســت. به گفته 
او کشــورهای مختلف حد مجاز 
متفاوتی بــرای مقــدار موجود 
افالتوکســین در مــواد غذایــی 
مختلف دارند و اســتانداردهای 
ایران هــم در این زمینــه عموما 
در حــد اســتانداردهای ایاالت 
متحده تعریف شــده است. نائب 
رئیــس انجمن صنایــع همگن 
غذایــی و دارویی مازنــدران هم 
گفــت کــه دامدارها حتــی اگر 
به فکر ســالمت جامعه نباشند، 
با توجه به پیامدهــای منفی که 
وجــود افالتوکســین در غذای 
دام بــر بزدهــی گله و ســالمت 
دام دارد، از دادن غــذای دارای 
میــزان بــاالی آفالتوکســین 
 خودداری می کننــد. اما آیا  همه 
دامداری ها به آزمایشــگاه های 
مجهز برای تشــخیص میزان این 

سم در علوفه ها  دسترسی دارند؟
مجلســیان هم به خبر شیرهای 
آلــو ده واکنش نشــان دادند وبا 
تکیه بر این موضــوع که ایران به 
28 کشور صادرات شیر و لبنیات 
دارد  خبر مذکور را تکذیب کردند. 
کمیســیون کشــاورزی مجلس  
در این زمینه جلســه ای داشــت 
و با توضیحات و مســتنداتی که 
مســئوالن مربوطه ارائه کرده اند، 
این مساله  از دید آنها تکذیب شد.

 اما از ســوی دیگــر موجی که در 
شــبکه های اجتماعــی در مورد 
آلودگی و زیان آور بودن شیرهای 
پاستوریزه ایجاد شده با این تکذیب 
 ها به پایان نخواهد رسید و به نظر 
میرســد برای کاهش این موج از 
نگرانی در مردم از مصرف شــیر و 
لبنیات توسط خود و فرزندانشان 
باید مســئوالن امر مســتندات و 
آمارهای دقیق در اختیار مردم قرار 
دهند و با جمله  هایی مانند»گمان 
نمی کنــم« و» این آمــار دقیق 
نیست« ســعی بر پوشش مسئله 

نداشته باشند.

اقتصاد استان
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نوروز بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت های گردشگری شهرضا است
فرماندار شهرستان شهرضا گفت: نوروز بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت های گردشگری شهرضا است.
ناصر اسدی در جلسه برنامه ریزی خدمات سفر نوروز شهرستان در فرمانداری اظهار داشت: شهرضا در 
مسیر شاهراه شمال-جنوب کشور این شهرستان را دارای موقعیت حساسی کرده است و مسافران زیادی 

از این شهر عبور می کند.
وی تصریح کرد: معرفی و شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان ها از اولویت های کاری ادارات در 

شهرستان در این ایام است.
فرماندار شهرضا خاطرنشان کرد: وجود امامزاده شاهرضا )ع(، مزار سردار بزرگ خیبر شید حاج محمد ابراهیم همت، 

مساجد تاریخی با قدمت هزاران سال و بازار تاریخی با ۹ )نه( قرن سابقه که هنوز هم دارای رونق است نیاز به توجه ویژه دارد.
اسدی تاکید کرد: عید نوروز بهترین فرصت برای معرفی آثار تاریخی و اماکن گردشگری شهرضا به مسافران و گردشگران داخلی و خارجی است.

وی بیان داشت: شهرستان از ظرفیت های باالیی برخوردار بوده و معرفی این ظرفیت ها در بخش های کشاورزی، گردشگری، صنعتی و فرهنگی 
می تواند جایگاه و رتبه شهرستان را در عرصه های مختلف باال ببرد.

فرماندار شهرضا گفت: فروش صنایع دستی، سفال و سرامیک در شهرستان شهرضا نسبت به سال گذشته باید بیشتر شود.

صادرات متهم اصلی گرانی پیاز
نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان، صادرات را دلیل اصلی افزایش قیمت پیاز در روزهای 

اخیر اعالم کرد.
محمدصادق ریاحی در خصوص دالیل افزایش قیمت پیاز، اظهار کرد: افزایش قیمت پیاز در بازار به دلیل 
صادرات پیاز مناطق بناب و تبریز به کشورهای هند و پاکستان است. افزایش نرخ ارز نیز موجب رغبت به 

صادرات و کم شدن محصول پیاز در بازار شده است. وی همچنین دلیل دیگر افزایش قیمت پیاز را بارندگی 
های اخیر، سیل و خیس شدن زمین عنوان کرد که موجب تاخیر در برداشت این محصول شده است.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر تب افزایش قیمت پیاز در بازار گرفته 
شده و پیاز سفید نو در میدان با نرخ ۶۰۰۰ تومان و در سطح خرده فروشی با سود 2۰ تا 2۵ درصد عرضه می شود، همچنین 
پیاز قرمز به دلیل صادرات کم بوده و وارد بازار اصفهان نمی شود و قیمت عمده فروشی آن بین ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار به دنبال برقراری تعادل بازار بین مصرف کننده و کشاورزان است، تاکید کرد: جهاد کشاورزی 
یکی از نهادهای تصمیم گیرنده دولتی برای مقابله با صادرات پیاز است، البته در نامه ای به این وزارتخانه اعالم کرده ایم که در صورت تداوم 

صادرات دوباره با افزایش قیمت این محصول مواجه می شویم.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
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بودجه سازمان ها و 
شهرداری ها را یکپارچه 

کردیم و سازمان های 
وابسته به شهرداری و 

شهرداری دیگر چندین 
بودجه ندارد و یک 

بودجه دارد و در قالب 
یک بودجه هم تصویب 

خواهد شد

وی ادامه داد: در شش ماهه 
دوم تا کنــون 17 درصد 
دیگر از بودجه امسال نیز 
محقق شــد و در مجموع 
می توان گفت، ۶7 درصد 
بودجه سال جاری محقق 

شده است.
شــهردار اصفهان با بیــان اینکه تحقق 
بودجه مناطق 1۵ گانه شــهرداری هم 
به 7۵ درصد رسیده اســت و ۵ درصد از 
برنامه عقب هستند، گفت: ۵8 درصد از 
بودجه مرکزی هم محقق شده اما از برنامه 
عقب است که علت آن هم این است که 
2۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت مازاد 

بر درآمد بر عهده شهرداری گذاشته شد.
وی بیان کرد: دولت برای چهار شــهر در 
الیحه بودجه امسال هشت هزار میلیارد 
تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته بود 
که این اوراق به توسعه حرم امام رضا، حرم 
حضرت معصومه، حرم شاهچراغ در شیراز 
و حرم شاه عبدالعظیم اختصاص یافت و 
مابقی پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را 
بین کالنشهرها و برخی شهرها توزیع کرد.

نوروزی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان 
توانســت از این پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان 7۰۰ میلیارد تومان دریافت کند 
و 2۰۰ میلیارد تومان دیگر باید دریافت 
کند، اظهار کرد: تحقق ۵8 درصدی بودجه 
به این دلیل اســت که این 2۰۰ میلیارد 

تومان تحقق پیدا نکرده است.
وی افزود: البته در بودجه سال ۹۹ دولت 
اتفاق خوبی نسبت به این موضوع نیفتاده 
و هشت هزار میلیارد تومان به پنج هزار 
میلیارد تومان کاهش یافته و چهار شهر 
هم هنوز برای دریافت اوراق مشارکت باقی 
است. البته ما تالش های زیادی کردیم تا 
در جلسه اخیر شهرداران کالنشهرها در 
یزد افزایش پنج هزار میلیــارد تومان به 
هشت هزار میلیارد تومان را مورد بررسی 
قرار دادیم، نمایندگان مجلس باید در این 
راستا کمک کنند تا هشت هزار میلیارد 
تومان ثابت بماند تا ما بتوانیم حرم زینبیه 

را جزو چهار شهر قرار دهیم.
شــهردار اصفهان با بیان اینکــه در این 
موضوع نقش ســازمان برنامه و بودجه و 
نمایندگان و مکاتباتی که کردیم بسیار 
مهم اســت و امیدواریم صدای ما به آنها 
برسد تا زینبیه هم جزو شهرهای بهره مند 

از اوراق مشارکت دولتی قرار گیرد.
وی ادامه داد: با این شــرایط در نیمه دوم 

امســال اتفاقاتی رخ داد کــه کاری که با 
ســرعت در نیمه اول جلو می رفت دچار 
چالش شــد، رکودی که بر جامعه حاکم 
شــد و حوادثی که در آبان ماه رخ داد این 
امکان را فراهم نکرد که ما با همان سرعت 

جلو برویم.

    بودجه سازمان ها و شهرداری های 
مناطق یکپارچه شد

نوروزی بیان کرد: علی رغم اینکه بودجه 
سال جاری شهرداری ۳7 درصد افزایش 
پیدا کرد بــاز امیدوار بودیــم که اصالح 
بودجه را به عنوان افزایش درآمدها و تحت 
عنوان متمم به شــورا بیاوریم و بودجه 
41۰۰ میلیارد تومانی را افزایش دهیم، اما 
شرایطی که پیش آمد مانع این کار شد. وی 
افزود: با همت مدیران شهرداری و حمایت 
شورای شهر سال آینده هم بودجه ما ۹۰ 

درصد محقق می شود.
شهردار اصفهان با بیان اینکه بودجه سال 
۹۹ با تغییر و اصالح ساختار بودجه ریزی 
آغاز کردیم و حرکت ما به استقرار بودجه 
ریزی مبتنی بر عملکرد اســت، گفت: به 
این معنا که اعتبار را به بخشی می دهیم 
که کار انجام شده است و این نقش مهمی 

در تحقق بودجه و اجرای پروژه ها دارد.
وی افزود: بودجه سازمان ها و شهرداری ها 
را یکپارچه کردیم و سازمان های وابسته 
به شهرداری و شــهرداری دیگر چندین 
بودجه ندارد و یک بودجه دارد و در قالب 

یک بودجه هم تصویب خواهد شد.
نوروزی بیــان کرد: ما به دنبــال ارتقای 
رویکرد مدیریــت پروژه هســتیم و در 
راستای حرکت به سوی منطقی سازی 
و ارتباط دقیق بین برنامه و بودجه پیش 

رفته ایم.
وی ادامه داد: در راستای سیاستی که در 
شورا تصویب شد تا مناطق محروم دیگر به 
کار نبریم و از واژه مناطق کمتربر  خوردار 
استفاده کنیم، در نظر داریم در بودجه سال 
آتی این مناطق را مورد حمایت جدی قرار 
دهیم و زیرســاخت ها را در این مناطق 
تقویت کنیم تا سیاست عدالت فضایی در 

شهر اجرا می شود.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: در الیحه 
بودجه ســال ۹۹، همگرایی سرانه های 
عمرانی مناطق 1۵ گانه را افزایش دادیم، 
رویکرد ما در بودجه عدالت فضایی بود و 
این رویکرد اقدام جدیدی است که صورت 

گرفت.

    سیاســت اتمام پروژه های نیمه 
تمام در سال آینده هم دنبال می شود

وی با بیان اینکه ما مجدداً روی پروژه های 
نیمه تمام تمرکز کردیم چراکه از روز اول 
شورای شــهر با مردم میثاق بست که از 
سرمایه های مردم پاسداری کند، باز ما در 
راستای همان سیاست بودجه را تدوین 
کردیم تا پروژه هایی که از دوره های قبل و 
در دوره ما آغاز شده بود، مسیر تکمیل را 

طی کند و به ثمر برسد.
نوروزی بیان کرد: برای اجرای طرح ها و 
همه اقدامات از ظرفیت بخش خصوصی 
بیشتر استفاده کنیم بنابراین اجرای برنامه 
اصفهان 2۰2۰، طرح های گردشگری و 
پروژه های محرک توسعه با تعامل بخش 
خصوصی در بودجه دیده شده است که 
این اقدام یک راهکار برای بهبود وضعیت 
بودجه، تأمین درآمدها و جلب مشارکت 
بخش خصوصی و مشارکت همگانی در 

توسعه شهری است.
وی با بررســی وضعیت ۵ سال گذشته 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: در سال ۹۵ 
بودجه شهرداری دو هزار و ۶۵۰ میلیارد 
تومان بوده در ســال ۹۶ یکصد میلیارد 
تومان به آن اضافه و به دو هــزار و 7۵۰ 
میلیارد تومان رســید، یعنی ۳.8 درصد 
افزایش داشته است. در سال ۹7 بودجه 
شــهرداری 2۰۰ میلیارد تومان افزایش 
داشت که به سه هزار میلیارد تومان رسید 
که افزایشــی معادل ۹.1 درصد داشته 

است.

    افزایش 86 درصدی بودجه 99 
شهرداری نسبت به سه سال گذشته

شهردار اصفهان افزود: در سال ۹8 بودجه 
شهرداری از ســه هزار میلیارد تومان به 
41۰۰ میلیارد تومــان افزایش یافت که 
۳7 درصد افزایش پیدا کرد و امســال در 
سال ۹۹ بودجه شهرداری به ۵ هزار و 12۰ 
میلیارد تومان رسیده است. وی با اشاره به 
اینکه بودجه سال ۹۹ شهرداری 2۵ درصد 
افزایش پیدا کرده است، اظهار کرد: در سه 
سال گذشته بودجه شهرداری 8۶ درصد 
افزایش داشته است این درحالی است که 
در کالنشهرهای دیگر بودجه هشت تا 2۰ 

درصد افزایش پیدا کرده است.
نوروزی افزود: این اقــدام تحول بزرگی 
است در تدوین، تصویب بودجه و جذب 
درآمد برای شهر اســت. اگر این اتفاقات 

نیفتاده بود و وضعیت اقتصادی به اینگونه 
پیش نرفته بود بودجه امســال نسبت به 
1۰۰ سال گذشــته، عدد صددرصدی را 
پوشــش دهد. وی بیان کرد: بودجه ما با 
فاصله بسیار کم حدود شش هزار میلیارد 
تومان اســت. شــهردار اصفهان تصریح 
کرد: ما پروژه های عمرانی شاخص خود 
را فراشهری تعریف کرده ایم. همان گونه 
که در دولت پروژه های ملــی داریم، در 
شهرداری هم طرح هایی در این مقیاس 
داریم، رینگ چهارم، نمایشگاه بین المللی 
و سالن اجالس سران طرح هایی با مصرف 
داخل شهری نیست و پروژه های فراشهری 

است.
    اختصاص 40 درصد بودجه عمرانی 

شهرداری به طرح های فرامنطقه ای
وی با بیــان اینکه 4۰ درصــد از بودجه 
عمرانی شــهرداری بــه اینگونه طرح ها 
اختصــاص یافته اســت، اظهــار کرد: 
پروژه های مهم منطقه ای کــه نام آن را 
فرامنطقه ای می گذاریم ۹ درصد بودجه به 
این بخش اختصاص یافته است. همچین 
۵ درصد بودجه به پروژه های منطقه ای 
اختصاص یافته است. نوروزی تصریح کرد: 
اعتبارات مستمر هم در بودجه وجود دارد 
که این بخش 12 درصد بودجه سال ۹۹ را 

به خود اختصاص داده است.
وی اعتبارات جاری را 2۹ درصد از بودجه 
سال ۹۹ شــهرداری عنوان کرد و گفت: 
سال گذشته نســبت بودجه عمرانی به 
جاری ۶8 به ۳2 بود اما در بودجه ســال 
آینده این نسبت 71 به 2۹ درصد است. 
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه درآمدها 
و منابع ســازمان ها را در بودجه سال ۹۹ 
شــهرداری اصفهان یکجا ارائه داده ایم، 
تصریح کرد: درآمد عملیاتی سازمان های 
شــهرداری اصفهان ۶۳4 میلیارد تومان 

است.
وی افــزود: در الیحه بودجه ســال ۹۹ 
شهرداری اصفهان، وامی که از خرانه باید 
بگیریم ۶۵ میلیارد تومان، کمک دولت ۶1 
میلیارد تومان و منابع تعهدی که باید برای 
آنچه در آینده تعهد می دهد ذخیره کنیم، 

۳2 میلیارد تومان است.
نوروزی با اشــاره به اینکه جمع همه این 
موارد 7۹2 میلیارد تومان برآورد می شود، 
اظهار کرد: جمع این عــدد با پنج هزار و 
12۰ میلیارد تومان، ۵ هزار و ۹12 میلیارد 
تومان بودجه کل شهر اصفهان برای سال 

۹۹ را شامل می شود.

با حضور شهردار الیحه بودجه سال آینده اصفهان به شورای شهر ارائه شد ؛

5 هزار و 912 میلیارد تومانی توی جیب شهر

شهردار اصفهان با حضور در شورای شهر اصفهان الیحه 
بودجه 5 هزار و 912 میلیارد تومانی شهر اصفهان را برای 
تصویب به شورای شهر تقدیم کرد. قدرت اله نوروزی در 
یکصد و دهمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان با ارائه 
الیحه بودجه سال 99 شهرداری اصفهان، با اشاره به اینکه 
با تالش مجموعه شهرداری به ویژه در معاونت برنامه ریزی 
شهرداری، تغییر در ساختار بودجه براساس ابالغ وزارت 
کشور صورت گرفته اســت، اظهار کرد: بودجه سال 98 
شهرداری اصفهان در پایان سال گذشته و با پیش بینی 
تحقق صددرصدی تصویب شد و در نیمه اول امسال هم 

50 درصد آن محقق شد.

     اجرای برنامه اصفهان 2020، طرح های گردشگری و پروژه های محرک توسعه با تعامل بخش خصوصی در بودجه دیده شده است

اخبار اصفهان
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

  27۳-طرح پیاده راه ســازی چهار باغ ظاهرا نیمه کاره رها شده ورفوژ 
وســط این خیابان تاریخی به صورت کارگاه عملیاتــی باقی مانده وهیچ 
اقدامی برای آن صورت نمــی گیرد، با توجه به اینکــه یکی دو ماه دیگر 
اصفهان با حجم زیادی از گردشگران مواجه خواهد شد آیا بهتر نیست به 

این موضوع رسیدگی شود؟.
 274- اتوبوس های خط ۵7 به ســمت زینبیه ودارک اصال از کیفیت 
 خوبی برخوردار نیستند، این اتوبوس ها چون در مسیر منطقه محروم تردد 

می کنند می بایست اینچنین بی کیفیت باشند؟.
 27۵- در خیابان پروین نرسیده به پل سرهنگ، خیابان شهید بهشتی 
که از انتها به سپیده کاشانی وصل می شود پیاده روها نامناسب  هستند و 
در یک سطح قرار ندارند به طوری که موازییک های قدیمی کف زمین و 
جدید تر ها با فاصله زیادی جایگزین شده اند و همین موضوع باعث زمین 
خوردن اهالی می شود، شهرداری منطقه 1۰ قول مساعد داده ولی هنوز 

اقدامی نکرده.
 27۶- دم سبزه میدون گاراژی هست به نام مرغ که در این مکان برای 
ماشین ها مرغ قربانی می کنند وخون این مرغ ها رو به سپر خودرو ها می 
زنند ، این موضوع سبب وجود آلودگی ومیکروب در این منطقه شده چرا 

دامپزشکی ومرکز بهداشت در این قضیه ورود نمی کنند؟.
 277- فروشــگاه های رفاه کوثر در ابتدا برای کاهش ترافیک وکاهش 
تردد مردم در سطح شهر برای خرید اقالم مورد نیازشان راه اندازی شد، اما 
متاسفانه قیمت برخی اقالم در این فروشگاه ها باالتر از قیمت بازار است 
با وجودی که اساس تاسیس این فروشگاه ها بر زیر قیمت بازار بود، لطفا 

شهرداری رسیدگی کند.
 278- ما مردم فقط به بیان مشکالت وکمبود ها می پردازیم  اما به نظر 
من باید نکات مثبت را هم دید و وبابت خدماتی که شهرداری  یا ارگان دیگر 

برای مان انجام می دهد  قدر دانی کنیم.

صدای شما

3000483020

32274500

ایرنا
خـــبــــر

مصرف بیش از 5 میلیارد مترمکعب گاز در 
نیروگاه های استان اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان 
این که مصرف گاز نیروگاه ها ســال گذشته 6 
میلیارد و ۳08 میلیون مترمکعب بود، گفت: 

این مقدار امسال به ۷ میلیارد و 125میلیون مترمکعب خواهد رسید.
 سید مصطفی علوی، درباره سوخت رسانی به نیروگاه های استان، اظهار کرد: 
تمام نیروگاه های استان از گاز استفاده می کنند، بر این اساس میزان سوختی 
که پنج نیروگاه از ابتدای ســال تاکنون دریافت و مصرف کرده اند، ۵میلیارد و 
87۰میلیون مترمکعب بوده است. وی افزود: با گازرسانی صحیح و به  موقع به 
نیروگاه های استان و تامین گاز آنها، مصرف سوخت مایع به صفر رسیده است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید بر اینکه مصرف گاز سبب کاهش 
میزان آلودگی هوا می شود، گفت: مصرف سوخت مایع آالیندگی زیادی به همراه 
دارد، اما جایگزین شدن گاز آثار زیست محیطی مطلوبی در پی دارد که کاهش 

میزان آالینده ها از جمله همین اثرات است.
وی ادامه داد: امیدواریم مصرف گاز در نیروگاه ها بدون اعمال محدودیت مصرف، 
تا پایان امسال استمرار داشته باشد. علوی درباره گازرسانی به صنایع در استان، 
توضیح داد: صنایع عمده و فوق عمده استان از مصرف کنندگان گاز هستند به 
صورتی که میانگین مصرف روزانه آنها 42 میلیون مترمکعب است که از این 
میزان، میانگین مصرف روزانه گاز در صنایع سیمان برابر یک میلیون و 7۹۹ هزار 
مترمکعب، صنایع فوالد برابر 11میلیون و ۶82 هزارمترمکعب و نیروگاه ها برابر 

1۶میلیون و 8۵۰هزار مترمکعب است.
وی با بیان اینکه هم اکنون حجم قابل توجهی گاز معادل ۶۵ میلیون مترمکعب 
در روز، در استان مصرف می شود، گفت: این حجم گاز صنایع را از مصرف سوخت 
مایع بی نیاز کرده در حالی که اگر صنایع و نیروگاه ها به جای استفاده از گاز از 

سوخت مایع استفاده کنند فاجعه زیست محیطی شدیدی به وجود می آید.

گـــزارش
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 معاونت گردشــگری 
وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع 
دســتی اردیبهشت ماه 
امســال طــی نامه ای 
برپایــی  مســؤولیت 
پاویــون ایــران در ۲۰ 
نمایشــگاه بین المللی در کشورهای 
هــدف گردشــگری را بــه کانــون 
جهانگردی و اتومبیلرانی واگذار کرد. 
کانون به عنوان مجموعه ای غیر دولتی 
کــه در زیرمجموعــه وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
فعالیت می کند از خردادماه سال ۹۸ در 
نمایشگاه های گردشگری و تعطیالت 
چین، سالمت و پزشــکی عمان، بازار 
سفر فرانســه و بازار ســفر پاکستان 
شرکت کرد، اما از طرفی فرصت حضور 
ایــران در نمایشــگاه های Kotfa کره 
جنوبی، اربیل عراق و OIPYKA روسیه 
و ریمنی ایتالیا را از دســت داد. هنوز  
درباره علت این غیبت ها از سوی کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانــی و معاونت 
گردشگری در شــرایطی که ایران به 
تبلیغات پرحجم و پررنگ گردشگری 

نیاز دارد، توضیحی داده نشده است.
آخرین ماموریت ایــن کانون، برپایی 
غرفه ایران در نمایشگاه فیتور اسپانیا 
است که اوایل بهمن ماه در شهر مادرید 

برگزار می شود.
در آبان ماه امسال معاونت گردشگری 

طی نامه دیگری تمام امور نمایشگاهی 
گردشــگری را از کانون جهانگردی و 
اتومبیلرانــی گرفت و مســؤولیت آن 
را به شــرکت مادرتخصصی توســعه 
ایرانگردی و جهانگــردی محول کرد. 
این اقدام باعث شــد، ایــران فرصت 
حضور در نمایشگاه های JATA ژاپن، 
CITM چین و دهلــی هند را که زمان 
برپایی آن ها در تداخل با جابه جایی این 

مسؤولیت بود، از دست بدهد.
علت این واگــذاری در میانــه برنامه 
نمایشــگاهی ایران هنوز مشــخص 
نشده است. تنها توضیحات مبتنی بر 
این بوده کــه وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی با استناد 
به تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
مصوب ســال ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ مبنی بر 
واگذاری امور اجرایی ســازمان وقت 
ایرانگردی و جهانگردی به آن شرکت، 
مسؤولیت امور اجرایی نمایشگاه های 
بین المللی کشورهای هدف گردشگری 
را به شــرکت مادر تخصصی توســعه 
ایرانگردی و جهانگردیـ  شــرکتی با 
ماهیتی دولتی در زیرمجموعه همین 

وزارتخانهـ  واگذار کرده است.
هرچند حســین اربابــیـ  مدیرعامل 
کانون جهانگــردی و اتومبیلرانیـ  که 
حدود دو ماه پیش با حکم وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
این مسؤولیت را قبول کرد، در نشست 
توجیهی نمایشگاه فیتور اسپانیا نسبت 
به تحویل دادن مسؤولیت نمایشگاه ها 
و واگــذاری آن به یک شــرکت دیگر 
ابراز خوشحالی کرد، اما اظهارات تازه 
مدیر گردشگری و صنایع دستی این 
کانون نشــان می دهد که فعالیت های 
نمایشــگاهی در این مجموعه متوقف 
نشده و قرار است حضور ایران در سایر 
نمایشگاه ها خارج از دستور، برنامه ها 
و اولویت هــای معاونت گردشــگری، 

پیگیری شود.
عبادرضا اســالمیـ  مدیر گردشگری 

و صنایع دســتی کانون جهانگردی و 
اتومبیلرانیـ  به ایســنا گفت: وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی دو ماه قبل طی نامــه ای به 
امضای معاون گردشگری، مسؤولیت 
نمایشگاه های بیست گانه کشورهای 
هدف گردشگری را از کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانــی گرفــت و به شــرکت 
مادرتخصصــی توســعه ایرانگردی 
و جهانگردی واگذار کــرد. این اتفاق 
نیمه ســال رخ داد، درحالی که تاریخ 
تعدادی از این نمایشگاه ها گذشته بود، 
چندتایی مانده بود که مسؤولیت آن به 

یک شرکت دیگر واگذار شد.
او دربــاره نمایشــگاه گردشــگری 
اسپانیا که مســؤولیت آن به شرکت 
مادرتخصصــی توســعه ایرانگردی و 
جهانگردی واگذار شده بود اما همزمان 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز امور 
آن را پیگیری می کرد، توضیح داد: دو 
جلسه درباره نمایشــگاه فیتور اسپانیا 
برگزار شــد تا ســرانجام با صالحدید 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اعالم شد مسؤولیت 
غرفه ایران در این نمایشــگاه استثنائا 
با کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانی 
باشد اما پس از آن، غرفه ایران در سایر 
نمایشگاه های گردشگری کشورهای 
هدف مد نظــر وزارتخانه را شــرکت 
مادرتخصصــی توســعه ایرانگردی و 

جهانگردی برگزار کند.
اسالمی در پاســخ به این سوال که آیا 
کانــون، فعالیت های نمایشــگاهی را 
متوقف می کند و به سایر ماموریت های 
خود می پردازد؟ اظهــار کرد: فعالیت 
نمایشــگاهی را متوقــف نمی کنیم. 
نمایشگاه های دیگری را برای سال ۹۹ 
پیش بینی کرده ایم که جزو بازارهای 
هدف گردشــگری ایــران نبوده اند، 
از جمله نمایشــگاه های گردشــگری 
اشــتوتگارت آلمان و ورشوی لهستان 
و یا نمایشگاه های صنایع دستی مونیخ 

آلمان و فلورانس ایتالیا.

او درباره این که کانــون جهانگردی و 
اتومبیلرانی بــا توجه به ماموریت های 
دیگری که دارد آیا درحال حاضر غیر 
از صدور گواهی نامه بین المللی و پالک 
ترانزیت، نمایشــگاه های گردشگری 
خارجی و رالی، فعالیت دیگری انجام 
می دهد؟ گفت: پنج شش طرح جدی 
در دستور کار قرار دارد که اصلی ترین 
آن ها متمرکز شــدن روی بازفعالیت 
باشــگاه مشــتریان این کانون است 
که باید خدمات رســانی بــه آن ها را 
سامان دهی کنیم. این یک خالء است 
که کانون سال هاست به آن نمی پردازد، 
کاری که تمام کلوپ های اتومبیلرانی و 
گردشگری سایر کشورها بیشتر به آن 
می پردازند.وی توســعه فروش آنالین 
صنایع دســتی و ایجاد بازار ایرانی را 
نیــز از اصلی تریــن برنامه های کانون 
دانســت و افزود: در راستای این ایده، 
فروشگاه صنایع دستی خیابان ویال در 
تهران درحال آماده سازی است. برنامه 
کانون مبتنی بر این است که از تولید تا 
فروش صنایع دستی در خارج از کشور 
را پیگیری کند. مدل اجرایی این ایده 

آماده شــده که به هیات مدیره کانون 
ارائه خواهد شد. این طرح از اصلی ترین 

برنامه های ما است.
مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانــی، ۱۳۹۹ را 
سال رویدادهای گردشــگری است، 
خواند و در تشریح آن گفت: پنج منطقه 
در کشــور تعیین شــده که بوشهر، 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان از آن 
جمله این مناطق است که رویدادهای 
گردشــگری در آنجا برگزار می شود. 
هدف گســترش ســفر، شناســایی 
مسیرهای گردشــگری و جاذبه های 
کمتر شناخته شــده و تزریق روحیه 

نشاط در جامعه است.
ترجمــه و تبدیــل گواهینامه هــای 
رانندگی ملی بــه گواهینامه رانندگی 
بین المللی، ارائه پالک ترانزیت، صدور 
کارت هــای معرفی نامــه بین المللی، 
دفترچه هــای کمپینــگ و کارت 
بیمــه به جهانگــردان، ایجــاد دفاتر 
اطالع رســانی ایرانگردی در داخل و 
خارج از کشــور، تاســیس باشگاه و 
عضوگیری در راستای اهداف کانون، 

ایجــاد مراکز تفریحی، گردشــگری، 
فرهنگی، هنری و ورزشــی، تدوین و 
اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشی، 
تاســیس مراکز آموزش های علمی و 
کاربردی و پژوهشی در راستای تحقق 
اهداف صنعت توریسم، گسترش زیر 
ساخت ها وخدمات جانبی گردشگری 
و جهانگــردی از طریق ایجــاد مراکز 
اقامتی در شهرها، اردوگاه )کمپینگ(، 
اســتراحت گاهای بین راهــی، ایجاد 
هماهنگی، برگزاری همایش، سمینار و 
جلسات مشاوره با هدف کسب تجارب 
الزم به منظور پویایی هر چه بیشــتر 
در صنعت توریســم، تهیــه، تدوین و 
انتشــار مجالت، کتــب، راهنماهای 
جهانگردی و گردشگری به زبان های 
مختلف، تهیه و توزیع نقشه جغرافیا، 
فیلم و نقشه راه های کشورها، تسهیل 
در تردد جهانگــردان و ارائه خدمات 
مشــاوره و کمک های قضایــی برای 
جهانگردانی که در داخل کشور دچار 
حادثه اتومبیل می شــوند، بخشی از  
 وظایف کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

 است.

غیبت ایران در ۷ نمایشگاه خارجی و ماموریت جدید کانون جهانگردی
ایران از بین ۱۱ نمایشگاه گردشگری خارجی که برای شرکت 
در آن ها سیاســتگذاری کرده بود، در ۴ نمایشــگاه حاضر 
شده و در ۷ نمایشــگاه غایب بوده است. کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی که این مســؤولیت را به یک شرکت دولتی 
تحویل داده، اعالم کرد: امور نمایشگاهی را متوقف نمی کند 
و روی حضور ایران در بازارهای جدید که هدف گردشگری 
نیستند، از جمله اشــتوتگارت آلمان و و ورشوی لهستان 

متمرکز می شود.

ایجاد برند ملی گردشگری در ایستگاه آخر
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: ساز و کار ایجاد برند ملی گردشگری مراحل پایانی خود 

را طی می کند و امیدواریم تا دهه فجر امسال بتوانیم از این برند در صنعت گردشگری رونمایی کنیم.
ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، درباره ایجاد برند ملی گردشگری گفت: در حال 
حاضر اقداماتی در راستای جذب گردشگر صورت می گیرد ولی هیچکدام از آنها برند خاص کشور را ندارند و هر کدام با یک لوگو و برند خاص 

اقدام به جذب گردشگر می کنند.
وی بیان داشت:  از ابتدای آذر تدوین برند ملی گردشگری کشور آغاز شده است و امیدواریم بتوانیم این برند را تا دهه فجر امسال رونمایی 
کنیم.معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با تأکید به اینکه صنعت گردشگری کشور نیاز به یک برند 
ملی دارد، گفت: هنگامی که در نمایشگاه های مختلف در سراسر کشور حضور پیدا می  کنیم فاقد برند و شعار واحدی هستیم که باید به سمت 

یکدستی شعارها و برندها در این نمایشگاه ها پیش برویم و هویت ملی مان را با این برند به نمایش بگذاریم.
تیموری یادآور شد: در بخشی از برندسازی ها نیز موضوع استانداردسازی خدمات گردشگری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 وی یادآور شد: قطعاً برای ایجاد برند گردشــگری از مشاوران سازمان جهانی گردشگری نیز که به ایران ســفر داشته اند استفاده خواهیم
 کرد.

استاندار: درآمد اصلی فارس از گردشگری داخلی است؛  نه خارجی
 استاندار فارس در واکنش به اظهارات مطرح شــده در زمینه لغو برخی تورهای گردشگری خارجی به این اســتان به عنوان یکی از مراکز 
مهم گردشگری کشور گفت: افت و خیزهای موقتی نمی تواند تاثیر عمیقی بر گردشگری فارس داشته باشد چرا که درآمد اصلی استان از 
گردشگری داخلی است و از ســوی دیگر، عالقه مردم دنیا به بازدید از آثار تاریخی واقع در این استان سبب خواهد شد که تورهای خارجی 
نیز به روال طبیعی بازگردند.عنایت اهلل رحیمی افزود: با این وجود، توسعه ارتباطات در حوزه گردشگری را با یکسری کشورهایی که ارتباط 
حسنه ای با ما دارند در دستور کار قرار خواهیم داد.وی ادامه داد: حضور گردشگر شرق آسیای در استان فارس به شدت زیاد است و می توانیم 
بازار خوب گردشگری داشته باشیم ضمن اینکه این امکان برای کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز فراهم است.وی اظهار داشت: شهر شیراز 
یک شهر زیارتی است و ما می توانیم از گردشگری زیارتی استفاده بیشتری کنیم. لبته باید به این نکته تاکید کنیم که درآمد اصلی مجموعه 
های گردشگری ما از هتل ها، متل ها، رستوران ها و آژانس های گردشگری بیشتر به سمت و سوی استفاده از گردشگر داخلی است؛ هرچند 
گردشگر خارجی می تواند موتور محرک توسعه این فعالیت باشد.وی ادامه داد: رایزنی هایی برای توسعه فعالیت های گردشگری در دستور 
کار است تا بتوانیم جایگزین کنیم، بعضا از کشورهای اروپایی کاهش اعزام تورهای گردشگری را داریم که این هم با تدابیر که در سطح ملی 
اندیشیده می شود و ارتباطاتی که در سطح بین المللی به سمت و ســوی آرامش پیش می رود قطعا در آینده با توجه به پتانسیل هایی که 

داریم و عالقه مندی که مردم دنیا نسبت به پتانسیل های استان دارند فکر نمی کنم افت و خیرهای موقتی بتواند تاثیر عمیقی را بگذارد.

فعالیت نمایشگاهی 
را متوقف نمی کنیم. 

نمایشگاه های دیگری 
را برای سال ۹۹ 

پیش بینی کرده ایم 
که جزو بازارهای 
هدف گردشگری 
ایران نبوده اند، از 

جمله نمایشگاه های 
گردشگری 

اشتوتگارت آلمان و 
ورشوی لهستان و یا 

نمایشگاه های صنایع 
دستی مونیخ آلمان و 

فلورانس ایتالیا.

ایسنا

گزارش

ISFAHAN
N E W S

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

استخدام کارمند فروش خانم در یک 
شرکت فنی و مهندسی در اصفهان

به صورت پاره وقت
تعداد: ۱ نفر

دارای سابقه کار در خصوص فروش 
تجهیزات تاسیسات مکانیکی و 

بهداشتی ساختمان
حقوق اداره کار 
بیمه بعد از 3 ماه
اطالعات تماس

موبایل 0۹۱3۴000۷۱8
تلگرام 0۹۱3۴000۷۱8
واتساپ 0۹۱3۴000۷۱8

 

منابع آبی سرشار، تنوع جانوری و پوشش گیاهی مناسب، منطقه 
حفاظت شده "آلموبالغ" یا "آلمابالغ" )چشمه سیب( اسدآباد را به ظرفیتی مناسب 
در حوزه محیط زیست و خوان گسترده ای برای توسعه گردشگری استان همدان 

تبدیل کرده است.
منطقه حفاظت شده آلموبالغ با ۹ هزار و ۶۹۶ هکتار مساحت در شمال شهرستان 
اسدآباد و ۳۵ کیلومتری شمال غرب شهرستان همدان واقع شده است؛ منطقه ای 
با سیمای کوهستانی و تپه ماهوری که از زیستگاه های با اهمیت قوچ و میش ارمنی 

در این استان است.
راه دسترسی به منطقه پس از طی ۴۰ کیلومتر در محور اصلی همدان - کرمانشاه، 
در محل گردنه اسدآباد از طریق جاده انحرافی ایستگاه مخابراتی قدس جدید میسر 
اســت؛ همچنین منابع آبی متعددی از جمله منابع فصلی، دائمی، رودخانه، قنات و 
چشمه در این منطقه جریان داشته و باعث شده حیات وحش منطقه محدودیتی از 

لحاظ تامین آب نداشته باشند. 
از جمله  گونه های موجود در این منطقه شبدر درختی، گل الله، شقایق، پونه، توتیا، 
شنگ، نخود درختی، پیاز کوهی، گل گندم، درمنه، زنبق، موسیر، الله کوهی، الله 
سرنگون، کنگر، ریواس، آزربه، شــیرین بیان، گون، گل ختمی، گزنه، گل گاوزبان، 
بومادران، بادام کوهی، آلبالوی وحشی، زرشک، تمشک، گز، انجیر، خشخاش، علف 

گوسفندی، علف هفت بند، کاسنی، تلخه بیان و خارشتر است.
شقایق وحشی

منطقه آلموبالغ به دلیل دارا بودن پوشش گیاهی مناسب و منابع آبی از تنوع جانوری 
مناسبی نیز برخوردار است؛ به گونه ای که قوچ و میش و سیاهگوش از شاخص ترین 

گونه های جانوری منطقه به شمار می رود.

به دلیل وسعت منطقه و همچنین همجواری با منطقه حفاطت 
شده خانگرمز و کرکسین سازگاری قوچ و میش با منطقه باال است 
و از سایر پستانداران منطقه می توان به گرگ، خفاش، خرگوش، 
شغال، روباه، تشی، کفتار، گراز، راسو، سنجاب زمینی، ول، دوپای 
کوچک، جرد ایرانی، خارپشت ایرانی،خدنگ و هامستر اشاره کرد.

گونه های کوهزی همچون عقــاب طالیی و کبک معمولی فراوان 
ترین پرندگان منطقه اند و عقاب طالیی، عقاب دشــتی، شاهین، 
دلیجه، قرقی، ســارگپه، کبک، تیهو، قمری، فاخته انواع چکاوک، 
انواع سار، توکا، انواع ســهره، انواع زرده پر و سینه سرخ و پرندگانی 
نظیر ســبزقبا، جغد کوچک و هدهد در منطقه آلموبالغ دیده می 

شود.
عقاب طالیی

دارکوب، ســنگ چشــم، شــاه بوف، کمرکولی، چلچله کوهی، دم 
جنبانک، زاغ نوک ســرخ و زنبورخوار از دیگر پرنــدگان موجود در 

هستند؛ در عین حال از دوزیستان منطقه می توان قورباغه درختی، منطقــه 
قورباغه معمولی مردابی، وزغ پا بیلچه ای و وزغ سبز را نام برد و خزندگانی از راسته 

سوسمارها و مارها نیز در این منطقه زیست می کنند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست اســدآباد درباره وضعیت منطقه حفاظت شده 
آلموبالغ و چالش ها و مشــکالت فرا روی آن به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از بهترین 

ظرفیت های این منطقه وجود منابع آبی و پوشش گیاهی غنی است.
روح اهلل زال پور افزود: این وضعیت منظره زیبایی از منطقه حفاظت شده آلموبالغ را 
به نمایش گذاشته است که می تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری تمایل مسافران 

و توریست ها را برای حضور در این منطقه زیبا بیشتر کند.
وی اضافه کرد: آغاز طرح مطالعه منطقه آلموبالغ به عنوان یک فرصت گردشــگری 
نیازمند تخصیص اعتبار مورد نیاز است تا از این رهگذر عالوه بر حفظ منطقه بتوان 

برای رونق حوزه گردشگری نیز اقدامی کرد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست اسدآباد تنوع گیاهی و جانوری را مهمترین مزیت 
این منطقه دانســت و اظهار داشــت: قوچ و میش، گرگ، گراز، کفتار، سیاه گوش، 
خرگوش، کبک، عقاب طالیی، سارگپه، فاخته و ُقمری، انواع خزندگان، آگاما و انواع 

مارها از گونه های شاخص آلموبالغ هستند.
زال پور ادامه داد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست در حین گشت و کنترل منطقه 
حفاظت شده آلموبالغ چند قالده سیاه گوش را مشاهده کردند و هم اینک در حال 

بررسی برای به دست آوردن تعداد گونه سیاه گوش در این منطقه هستیم.
سیاه گوش

وی وجود گونه های گیاهی همچون آلبالوی وحشی، بادام وحشی، گندمیان، چای 
کوهی یا گل ُکفته، الله واژگون، ریواس و گون را از دیگر مزیت های منطقه حفاظت 

شده آلموبالغ برشمرد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست اسدآباد به بیان چالش های این منطقه پرداخت 
و گفت: ورود دام بیش از ظرفیت مراتع همه ساله آسیب هایی به این منابع خدادادی 

وارد کرده و این امر موجب تخریب مراتع شده است.
زال پور توضیح داد: سهمیه دام پیش بینی شــده برای یک خانواده عشایری اگر به 
عنوان مثال ۱۰۰ راس است، دیگر اعضای این خانواده نیز اقدام به خرید و نگهداری 
دام می کنند و به یکباره میزان دام این خانواده تا ســه چهار برابر افزایش می یابد، 

درحالیکه مجوز آنها تنها برای تعلیف ۱۰۰ راس دام است.
وی ادامه داد: عالوه بر دام مازاد عشایر، باید دام دامداران بومی را نیز به آن افزود و این 
رویه منفی به مرور زمان موجب بیابانی شدن منطقه حفاظت شده آلموبالغ اسدآباد 

می شود.
رییس اداره حفاظت محیط زیست اســدآباد یادآوری کرد: پیشتر حضور عشایر در 
منطقه را اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در ورودی شــهرها کنترل می کرد اما از 

امسال عالوه بر این اداره، محیط زیست نیز این موضوع را مدیریت می کند.
زال پور اضافه کرد: طبق تفاهم و همکاری صورت گرفته بین محیط زیست و منابع 
طبیعی، امسال از ورود بیش از حد مجاز دام عشایر به منطقه جلوگیری شد و امید می 

رود این تعامل به منظور حفظ منابع طبیعی تداوم یابد.
وی تاکید کرد: هر چند ورود زودهنگام عشــایر و چرای مازاد ظرفیت مراتع، برخی 
مواقع به تهدیدی برای منابع طبیعی و محیط زیست تبدیل می شود اما حضور عشایر 

مزیت هایی را هم به همراه دارد.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت اســدآباد توضیح داد: حضور عشایر در منطقه 
حفاظت شده موجب جلوگیری از ورود شکارچیان به منطقه می شود و شکارچیان 
هم می دانند که عشایر به عنوان همیار محیط زیست با این مجموعه همکاری دارند.

زال پور اظهار داشت: قرار است از سال های آتی عشایر با عنوان همیار محیط زیست 
ساماندهی شوند همچنین بدون مجوز محیط زیست و اداره امور عشایر هیچگونه کار 

عمرانی از جمله راهسازی و بهینه سازی چشمه و غیره برای عشایر صورت نگیرد.
وی وجود شــکارچیان زیاد در داخل منطقه حفاظت شــده را از دیگر آسیب های 
آلموبالغ اسدآباد دانست و گفت: شمار شکارچیان ساکن در روستاهای حاشیه این 
منطقه حفاظت شده زیاد است و اینها می توانند تهدیدی برای این شهرستان باشند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست اســدآباد ادامه داد: شکارچیان متخلف اقدام به 
شکار گونه های مختلف پرنده یا پستاندار برای تفریح و سرگرمی و استفاده از گوشت 
آنها می کنند هر چند در ۲ سال گذشته شــکاری در منطقه حفاظت شده آلموبالغ 

صورت نگرفته است.
زال پور با بیان اینکه شمار اسلحه شکاری در این منطقه زیاد است گفت: هر چند برای 
عده ای ســالح جنبه حفاظتی دارد اما اگر این افراد از آن برای شکار استفاده کنند 

تهدیدی برای محیط زیست می شود.

"آلموباُلغ"؛ خوان گسترده طبیعت همدان

استخدام ویزیتور فروش ، حسابدار 
در بامداد کیمیا نفیس

ویزیتور فروش
جنسیت:آقا

بصورت تمام وقت
با حقوق ثابت و پورسانت عالی

حسابدار
جنسیت : خانم

با سابقه )ترجیحا 3 سال به باال(
تلفن 03۱366۹6۱6۴

استخدام کارشناس گرافیست در یک 
موسسه حقوقی در اصفهان

جنسیت:خانم، آقا
 دارای فن بیان خوب

سازگار با کار گروهی و دارای روابط 
عمومی باال

جستجوگر و خالق و ایده پرداز 
)استارت آپ(

مسلط به نرم افزارهای گرافیکی
به صورت تمام وقت اداری

حقوق
پورسانت

تلفن 03۱362۹0530

استخدام ترویج محصول )سمپلر( 
در شرکت اصالت در اصفهان

ترویج محصول )سمپلر(
جنسیت:خانم
تعداد: 2 نفر

روابط عمومی خوب
حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

حداقل سن ۱۹ و حداکثر 25 سال
ساعت کاری ۱۴ الی 22

 حقوق ثابت 
بیمه 
مزایا

0۹۱006363۹۹ 

استخدام قالب ساز و نقاش در یک 
مجموعه در اصفهان

 قالب ساز 
جنسیت: آقا 

تعداد: ۱ نفر
با 5 سال سابقه کار

 نقاش
جنسیت: آقا 

تعداد: ۱ نفر
با 3 سال سابقه کار

مسلط به نقاشی غرقابی و پودری 
الکترواستاتیک

موبایل 0۹۱336۷۴530



SudokuNO 409   Solution: NO 408

The sharp rise in household gas 
consumption due to the cold 
weather has resulted in cutting 
gas supply to other sectors, 
including cement factories 
and power plants. In the past 
week feedstock (natural gas) 
supply to some petrochemical 
plants was reduced or 
completely cut off.According 
to Eghtesadonline website, 
Pardis Petrochemical Complex 
in Asalouyeh, Bushehr 
Province, has reported that its 
urea and ammonia units have 
ceased production because gas 

supplies were discontinued.
Khorasan, Zagros and 
Kermanshah petrochemical 
plants have also announced 
cuts in their gas. The amount 
of natural gas supplied to 
Mobin, Marjan and Shiraz 
petrochemical complexes as 
feedstock has been reduced, 
Financial Tribune reported.
Although petrochemical units 
share the same problem as 
cement factories and thermal 
power stations in being 
deprived of gas, their situation 
is worse.

Swiss trade 
channel for Iran 
to be discussed at 
Davos
 A Swiss-facilitated 
humanitarian trade 
channel for Iran will be 
the subject of talks at 
the World Economic 
Forum in Davos, 
according to Swiss 
local TV.Switzerland 
acts as an intermediary 
between the United 
States and Iran, through 
its offices. Recent 
tensions between 
Washington and 
Tehran have brought 
its messenger role 
into the spotlight.For 
more than a year and a 
half, Switzerland has 
also been working on 
a payment channel for 
Swiss companies and 
banks that would allow 
humanitarian goods 
to be delivered to Iran, 
despite US sanctions 
on the country. This is 
known as the “Swiss 
Humanitarian Trade 
Agreement (SHTA)”, 
SRF said. Negotiations 
have been held on the 
issue with the US.The 
SHTA will be the subject 
of “high-level bilateral 
talks” at the WEF, the 
State Secretariat for 
Economic Affairs 
(SECO external link) 
confirmed to Swiss 
public television SRF 
on Sunday.The WEF’s 
external link, which 
runs from January 
21-24 in the Swiss 
mountain resort, is 
expected to attract 
around 500 high-
profile business and 
political figures, and 
other leaders of society.
In an interview ahead 
of Davos with SRF, 
published in English on 
swissinfo.ch on Friday, 
Iran’s Ambassador in 
Bern, Mohammad Reza 
Haji Karim Jabbari, 
spoke about the 
possible humanitarian 
trade channel for 
the first time.The 
ambassador said 
that Iran appreciated 
Switzerland’s role in 
trying to establish the 
channel and that fact 
that the country had 
conducted “extensive 
negotiations with the US 
government”.
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Gas Supply to Industries, Petrochem 
Plants, Power Sectors Hits a Wall

Speaking to ILNA 
news agency 
correspondent, 
Mohsen Zarabi 
said “He 
attended the 
inauguration of 

Hassan Rouhani on behalf 
of Oman and has made 
numerous trips to Iran 
in recent years.”“The 
political and economic 
structure of Oman has not 
changed since the death of 
Sultan Qaboos therefore 
Iran continues its past 
strategy,” he added.
Oman’s Sultan Qaboos 
bin Said, the Mideast’s 
longest-ruling monarch 
who pulled his Arabian 
sultanate into modernity 
while carefully balancing 
diplomatic ties between 
adversaries Iran and the 

U.S., has died. He was 79.
The new leader, Haitham 
bin Tariq Al Said, succeeds 
Sultan Qaboos, a towering 
figure who ruled Oman 
for nearly 50 years. He 
oversaw its development 
and pioneered a foreign 
policy based on good 
relations with a range of 
countries, including Saudi 
Arabia, Israel, the United 
States and Iran.
In recent years, Oman 

has been a vital conduit 
for Iran in diplomatic 
matters. Most notably, 
in 2012, the Omanis 
facilitated secret 
talks in Muscat for 
senior American and 
Iranian officials ahead 
of the multilateral 
negotiations foQr the 
2015 Iran nuclear deal.
Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
and Oman’s new sultan, 

Haitham bin Tariq Al 
Said, held talked in the 
capital, Muscat, on issues 
of mutual interest.The 
export of the Iranian 
products to Oman totaled 
$768 million and bilateral 
trade volume reached 
$1.168 billion, a five-fold 
increase, despite the 
outrageous sanctions 
and economic hardship 
last year (according to the 
Iranian calendar).

Once TFA finalized, trade 
costs to drop by 13-15%: 
official
A Member of Iran Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCIMA) Mehdi Bakhshandeh 
said that once the Trade Facilitation Agreement (TFA) 
is enforced, trade and business costs will be reduced 
by 13 to 15 percent.
He made the remarks on Sun. in the 6th meeting of 
ICCIMA Representatives Board and added, “effective 
steps have recently been taken for facilitating trade 
between member states of World Trade Organization 
(WTO)."
It has been for more than 11 years since the Trade 
Facilitation Agreement (TFA) was compiled by the 
international experts in 2006 and came into effect 
in 2017.
He went on to say that this agreement enjoys high 
potential for reducing current costs and increasing the 
volume of trade exchange between countries.
Bakhshandeh pointed to the feasibility study 
conducted by the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) and added, 
“this study shows that TFA has decreased the trade 
and business costs between 12.5 to 17 percent.”
Turning to one of the paragraphs stipulated in 
Trade Facilitation Agreement (TFA), he stated, “this 
paragraph obliges all countries to set up a National 
Trade Facilitation Committee. Given the fast-paced 
changes in the world, any law should be revised after 
some years.”

Persian Gulf Airliners 
Continue Using Iran’s 
Airspace
Qatar Airways, Emirates and several other Persian 
Gulf airlines still fly in Iranian and Iraqi airspace and 
to cities in both countries since Iran and the United 
States traded military strikes.
“Iranian airspace is important for all carriers in this 
region,” said Adil al-Ghaith, Emirates’ senior vice 
president, commercial operations, Persian Gulf, 
Middle East and Iran, Reuters reported.
Dubai-based Emirates and sister carrier flydubai 
together serve 10 cities in Iran and Iraq, and have 
continued to use the airspace of both countries for 
other flights.
Kuwait Airways and Abu Dhabi-based Etihad Airways 
have also continued using Iranian and Iraqi airspace.
“We will continue to fly to Iran because Iran is an 
important country to us and it is our neighbor and we 
want to serve the people of Iran,” Qatar Airways Chief 
Executive Akbar al-Baker said on the sidelines of a 
Kuwait air show.
However, some regional carriers have changed their 
routes. Bahrain’s Gulf Air has redirected European 
flights away from Iraqi airspace and now flies longer, 
more fuel consuming routes over Saudi Arabia and 
Egypt.
“We want to take the safest option even if it costs us 
a little bit more for a period of time. We can live with 
that,” Deputy Chief Executive Waleed Abdulhameed 
al-Alawi said.
The UAE regulator told its carriers — Emirates, 
Etihad, flydubai and Air Arabia AIRA.DU — this month 
to “evaluate flight path risks” although it said it was up 
to the airlines to make the final decision on the routes 
they chose.
Since the US withdrew from the 2015 nuclear deal 
between Tehran and world powers in May 2018, 
tensions between Washington and Tehran have been 
running high.
The US assassination of top Iranian commander Lt. 
General Qassem Soleimani in early January followed 
by an Iranian retaliation attack on US military bases in 
Iraq has further strained the relations.

Head of the Iran-Oman Joint Chamber of 
Commerce Mohsen Zarabi said that Sultan 
Qaboos's successor, Sultan Haitham bin Tariq has 
same strategy toward Iran.

Iran-Oman relations not changed after 
death of Sultan Qaboos
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The new leader, 
Haitham bin Tariq 
Al Said, succeeds 
Sultan Qaboos, a 
towering figure 
who ruled Oman 
for nearly 50 
years. He oversaw 
its development 
and pioneered 
a foreign policy 
based on good 
relations with a 
range of countries, 
including Saudi 
Arabia, Israel, the 
United States and 
Iran.
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Need to Reduce 
Water Evaporation 
in Iran Dams
A whopping 3 billion cubic meters of 
water evaporates annually from dams 
nationwide, head of water technology 
development workgroup at the 
Presidential Office for Science and 
Technology said.
“As the water crisis worsens, developing 
efficient water management techniques 
to preserve finite resources (like 
aquifers) should become a priority,” 
Jahangir Porhemmat was quoted as 
saying by ISNA.
Amir Kabir Dam, one of the biggest in 
Tehran, can hold maximum 200 million 
cubic meters of water, and the amount 
of water wasted in dams (3 bcm/year) 
due to exposure to direct sunlight is 15 
times the size of this structure, Financial 
Tribune quoted him as saying.
Referring to global data, he added that 
about 170 cubic kilometers of water 
evaporates from the world's reservoirs 

every year -- more than 7% of the total 
amount of freshwater consumed by 
all human activities.Despite the fact 
that dams offer a variety of services 
including water storage, flow regulation, 
hydropower and flood protection, 
the artificial lakes cause more water 
to evaporate than the natural surface 
water flow before the dam was built 
because dams increase surface area of the 
body of water exposed to direct sunlight.
Lost water is referred to as “consumed” 
because it is removed from resources. 
“In some cases in Iran, this amount of 
water consumption (waste) is quite 
substantial” as there are 172 dams in the 
country and 120 are under construction.
Despite the fact that in the past several 
years huge amounts have been invested 
in dam construction to collect surface 
and rain water, the measures have 
hardly produced the desired results, 
nor have they helped the government in 
controlling the disturbing water crisis.
Reducing evaporation from where water 
is stored would allow additional crop 

production, water trade or water for the 
environment.
Underground Dams
One proposed solution for curbing water 
loss is construction of underground 
(subsurface) dams, a system to store 
groundwater by a “cut-off wall” (dam 
body) built across a groundwater 
channel.This approach is most common 
in arid areas of Brazil while also being 
used in southwest United States, Mexico, 
India, Germany, Italy, Greece and France.
Such dams have merits that surface 
dams lack. For instance, the surface area 
can be used in the same way before and 
after construction of the subsurface 
dam. Building subsurface dams does 
not require heavy funds and expertise 
since they are simple structures that can 
be set up without the need for skilled 
and costly human resources.Secondly, 
the evaporation rate is marginal due 
to the near constant temperature in 
the reservoir. Furthermore, they are 
more eco-friendly as they do not degrade 
species and their habitats. 



Iran’s response to Lt. Gen. 
Soleimani assassination 
not over yet: Mousavi
The Foreign Ministry Spokesperson Abbas 
Mousavi said on Monday that “Iran’s response to 
the assassination of martyr Qasem Soleimani is 
not over yet and the strikes on US’ airbase in Ain 
al-Asad was just a part of the retaliation.”
“Related investigations about the assassination of 
the Iranian commander are still underway and in 
case of involvement of other countries or regimes, 
we will respond to them,” Mousavi added.
“We are not seeking tensions,” he said, “We seek 
peace, but we are skilled in wars nonetheless.”
“We have proven that we welcome negotiations 
but at the same time, we defend ourselves against 
any aggression,” he added.
“We advise those countries who seek de-
escalation of regional tensions to address the roots 
of insecurities,” Mousavi said.
IRGC Quds Force Commander Gen. Qasem 
Soleimani and Second-in-Command Iraq’s 
Popular Mobilization Units (PMU) Abu Mahdi 
al-Muhandis along with eight others were 
assassinated in Baghdad International Airport 
in Iraq on January 3. following the US airstrike at 
the direct order of US President Donald Trump. In 
retaliation, IRGC launched a massive airstrike on 
US Ain al-Asad airbase in Iraq.

 Human error confirmed 
as cause of Ukrainian 
flight crash: senior MP
  Chairman of the Iranian Parliament’s National 
Security and Foreign Policy Commission Mojtaba 
Zonnour said on Monday that based on the reports 
provided by General Staff of the Armed Forces, 
human error has been identified as the main cause 
for the unintentional downing of the Ukrainian 
plane on Jan. 8.Making the remarks in Parliament 
security council meeting, he said “as of now, any 
probability for cyber attacks or electronic warfare 
in this case has been rejected but such issues can be 
further studied for obtaining any related evidence, 
in the future.”He also noted that currently, there is 
no solid evidence of malfunctions in Iran’s defense 
systems at the time of the incident, neither for 
disconnection of the operator from the firing 
system network.
The MP elaborated that regarding the situation 
of the country at the time of the incident, and 
even if the operator had no connection with the 
network, the person had made a major decision 
individually but in error.Carrying 167 passengers 
and nine crewmembers, Ukraine International 
Airlines flight PS752 crashed outside Iran’s capital 
last Wednesday, moments following takeoff from 
the city’s Imam Khomeini airport, after being 
mistakenly identified by Iranian air defenses with 
an incoming cruise missile.

Europeans do not endorse the U.S sanctions; 
Political Professor

William Lucas 
who is Professor 
of International 
Politics said in 
an exclusive 
interview that 

Europeans is better to 
following the formal 
procedure of the dispute 
mechanism.
The UK, France, and 
Germany have officially 
launched the dispute 
mechanism in the Iran 
nuclear agreement 
2015, known as the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) but 
highlighted that they 
won't impose US President 
Donald Trump's 'maximum 
pressure' sanctions on 
Tehran.
"The activation of the 
dispute mechanism 
by the UK, France, and 
Germany provides 
another opportunity for 

the remaining 5+1 Powers 
to reach an accord with 
Iran --- one would save 
the nuclear deal and limit 
the effect of US sanctions,” 
he added.William Lucas 
confirmed that Iran has 
another chance to pursue 
talks with the 5 Powers. 
This would not only offer 
a lifeline for a troubled 
economy but also defuse 
the conflict, following the 
American assassination 
of Maj. Gen. Qassem 
Soleimani that also led 
to the Iranian military's 

downing of Ukraine 
International Airlines 
Flight 752.
The political analyst said “If 
the Islamic Republic rejects 
this chance, it may be 
risking economic isolation, 
not only from Europe but 
also from Beijing, Moscow, 
and other powers."
Iran’s Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif in 
a follow-up tweet called 
on the three European 
powers -France, Germany, 
and the UK- to stop bowing 
to the US' diktat and rather 

'muster the courage' to 
fulfill their obligations 
under the 2015 nuclear 
deal between Tehran and 
world powers, known as 
the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).
The spokesman for Iran's 
Foreign Ministry, Seyyed 
Abbas Mousavi has said 
that the European Troika 
statement on activation of 
the process for resolving 
disputes in the 2015 
nuclear agreement shows 
the weakness of the 
European side.

“It is significant that the Europeans did 
not endorse the American sanctions or 
move to restoration of those by the UN,” a 
Political science professor at Department 
of Political Science and International 
Studies told ILNA.

Politics
Tuesday,January 21, 2020, No.  423

ISFAHAN
N E W S 05

News

 Iran’s Zarif Not to Attend 
World Economic Forum in 
Davos
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif is not going 
to attend the World Economic Forum’s annual meeting 
in Switzerland’s Davos this week because its agenda was 
changed, Foreign Ministry Spokesman Seyed Abbas Mousavi 
said.Speaking to reporters at his weekly press conference in 
Tehran on Monday, Mousavi said Zarif was scheduled to attend 
the Davos meeting but they abruptly changed the schedule 
despite the primary planning and the official invitation.

Therefore, the top diplomat will not participate in the forum 
in Davos, the spokesman added. 
Reuters last week reported that Zarif was no longer on the 
list of nearly 3,000 people due at the event, which is being 
held under the banner "Stakeholders for a Sustainable and 
Cohesive World".The cancellation of the visit came against 
the backdrop of increased tensions between Iran and the US 
with Washington imposing new sanctions against the Islamic 
Republic.The US has ratcheted up pressure on Iran since last 
year after withdrawing from the 2015 nuclear deal, known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Since then, the administration of US President Donald Trump 
has been trying to reduce Iran’s oil exports to “zero,” and 

sent an aircraft carrier strike 
group, a bomber squad, an 
amphibious assault ship, 
and a Patriot missile 
battery to the Middle East 
to try to stack up pressure 
on Tehran.
Iranian officials, however, 
have dismissed such moves 
as psychological warfare, 
saying the country has its own 
ways of circumventing the American 
bans.

"The activation 
of the dispute 
mechanism by 
the UK, France, 
and Germany 
provides another 
opportunity for 
the remaining 
1+5 Powers to 
reach an accord 
with Iran --- one 
would save the 
nuclear deal and 
limit the effect of 
US sanctions,”
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Canada Asks 
Iran to Send 
Crashed 
Plane’s Black 
Boxes to 
Ukraine or 
France
Canada has asked 
Iran to hand over to 
France or Ukraine 
black boxes from the 
Ukrainian airliner 
that crashed this 
month near the 
capital, Tehran.
Canadian Minister 
of Foreign Affairs 
Francois-Philippe 
Champagne said he 
had spoken with his 
Iranian counterpart 
Mohammad Javad 
Zarif on the subject.
"I repeated Canada's 
position that the 
black boxes be 
sent as quickly as 
possible either to 
Ukraine or France 
so it can be done 
somewhere the 
expertise exists 
and it can be done 
in a transparent 
m a n n e r , " 
C h a m p a g n e 
said Sunday on 
the sidelines of 
a government 
seminar in 
Winnipeg, Reuters 
reported.
Champagne said that 
he judges Iran "not 
by their words, but 
by their actions."
On Saturday, the 
director in charge 
of investigations at 
the Civil Aviation 
Organization of the 
Islamic Republic 
of Iran, Hassan 
Rezaeifar, said 
Tehran will send to 
Kiev the black boxes 
of the passenger 
plane.
"We will try to read 
(the information 
on) the FDR (f light 
data recorder) in 
Kiev with the use 
of the expertise of 
the countries of 
France, Canada and 
America," he said.
"If this effort is 
not successful, 
the black box will 
be transferred to 
France," the official 
added.
The Kiev-bound UIA 
Boeing 737, crashed 
shortly after taking 
off from Tehran on 
January 8, killing all 
176 people on board, 
mostly Iranian and 
Canadian citizens.
Iran said the plane 
was hit by an anti-
aircraft missile due 
to human error.

Iran
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Iran parliament to decide 
about Iran’s cooperation with 
IAEA
Members of Parliament (Majlis) announced in a statement 
that it will decide about Iran's cooperation with the 
International Atomic Energy Agency.
The statement said that the MPs are doing so to make the 
West, especially the signatories of the Joint Comprehensive 
Plan of Action that Iran will not hesitate to make “decisive” 
decisions.
The statement, which was read at the formal session of 
Majlis on Sunday, said that the recent weeks’ incidents 
brought to light some dark angles of the covert and overt 
hostility against the people of Iran.
The terror act of assassinating Lieutenant-General 
Qasem Soleimani, which was followed by the epic funeral 
procession, made the enemies’ intentions clear to all.

The statement added that the trigger mechanism 
activated by the European countries proved that they 
are following the US terrorist Administration and that 
the problem is not Iran but “their abjectly following“the 
US.
Another part of the statement refers to abject, 
unconventional, and illegal presence of the UK 
ambassador among the few deceived people in Tehran 
is also noteworthy, adding that the people of Iran have 
no good memories from the UK in the past two centuries. 
They are responsible for killing 10 million Iranians in 
the famine; they brought the ominous Pahlavi dynasty to 
power; etc.
All these entails Ministry of Foreign Affairs do the law of 
reducing level of Iran’s relations with the UK, the statement 
said.
The statement said that the texts and tone of the Foreign 
Ministry shows a change in approach, but that is not 
sufficient.

“Foreign 
Ministry needs to take decisive 

and brave steps to translate resolve of the people into 
action.”

Tehran to leave NPT 
if EU takes Iran's 
nuclear case to 
UNSC: Zarif
 Referring to activation of trigger 
mechanism by E3, Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif 
said that Iran will leave the Non-
Proliferation Treaty (NPT) if EU takes 
Iran's nuclear to UN Security Council.
“The European’s statement is in no way 
legal. If the Europeans take another 
step, Iran will consider leaving the 
NPT according to a letter by the Iranian 
president in May 2019,” Zarif said.
“Tehran has taken the fifth and the 
last step to reduce commitments to 

the nuclear pact, and it is not going 
to take another step to reduce its 
commitments,” he noted, adding that 
Iran would also resume its suspended 
JCPOA commitments if Europeans 
return to their commitments to the 
nuclear pact."But If the Europeans 
continue to play more political games, 
we will have many options," he stressed.
“Iran is designing a new and more 
effective step that will be taken in 
case the Europeans do not fulfill their 
responsibilities to the deal and continue 
their claims before leaving NPT,” he 
highlighted.
Britain, France, and Germany, 
collectively known as the E3, have 
formally triggered a dispute settlement 
mechanism featured in the 2015 
nuclear deal with Iran, a step that could 

lead to the restoration of UN sanctions 
against the Islamic Republic.
Bowing to Washington’s pressure, the 
three remaining European signatories 
failed to protect Tehran’s business 
interests under the deal after the 
US’s withdrawal and started to tow 
Washington’s sanction line.
Consequently, Iran began in May 2019 
to gradually reduce its commitments 
under the JCPOA to both retaliate for 
Washington’s departure and prompt 
the European trio to respect their 
obligations towards Tehran.
Tehran has, however, reminded that 
all its retaliatory steps fitted within 
Paragraph 36 of the JCPOA and that its 
countermeasures are “reversible upon 
effective implementation of reciprocal 
obligations.”

News



Zarif to Majlis: I've made most statements 
to defend Iran's missile power
 Foreign Minister Mohammad-Javad Zarif said in Majlis on Monday 
that he has made the most statements to defend Iran's missile power.
Zarif made the remarks in a formal session of Majlis to answer question 
of a parliamentarian.
He told the parliamentarians that he has most decisively defended all the 
Islamic Republic's policies, though, in some cases, he had another idea.
Referring to defenses he made of the country's policies in India, Astana, and Doha, he said 
that he has the duty to defend the policies of the Islamic Republic.

 Iran and Iraq have 
launched a direct flight 
route between Kish Island 
and Sulaymaniyah.The 
route officially became 
operational on Sunday 
with the first plane 
carrying 103 tourists 
from Iraq’s Kurdistan 
Region landing on the 
Iranian island.The flight, 
launched by Mahan Air, 
will be operated every 
Sunday and Wednesday.
Director-General of 
Kish Airports Ezzatollah 
Mohammadi told 
reporters that the flight 
was established after a 
year of follow-up.
With the addition of this 
route, the number Kish 
International Airport's 
flights hit 21 domestic and 
foreign destinations, he 
said.
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In remarks on Sunday night, Araqchi 
described the move by AFC as “unfair” 
and said the Saudis tried to misuse the 
opportunity given the recent deaths of 
innocent people in Iran.
They (Saudis) wanted to link the killing of 
the people to their own political objectives 
and deprive Iranian teams of their right so 
that they can win the competition, which 
is aimed at international friendship, the 
diplomat added.

The cancellation of Iranian clubs’ 
hosting of matches in Asian games was 
a politically-motivated move and Saudi 
Arabia should be opposed for “this unfair 
abuse”, he stressed. 
The Football Federation of the Islamic 
Republic of Iran (FFIRI) has said it would 
stand up to the “illegal” decision by the 
AFC to ban the country from hosting any 
international matches on Iranian soil.
Federation chief Heidar Baharvand said 
the federation and managers of the four 
teams playing in the AFC Champions 
League held an extraordinary meeting 
on Saturday and decided unanimously to 
reject the decision.
The federation on Friday said it had 
received a letter from the AFC saying all 
matches involving Iranian clubs would be 
held at a neutral venue.

China Confirms 139 New Cases of Pneumonia as 
Virus Spreads to New Cities
Chinese officials also confirmed the virus 
had been detected in Beijing and Guangdong 
province, marking the first instances of the illness 
spreading beyond Wuhan, the city where the 
cases were first discovered.
Health authorities in Beijing's Daxing district said 
two people who had travelled to Wuhan were 
treated for pneumonia linked to the virus and are 
in stable condition, CNA reported.
In Guangdong, a 66-year-old man in Shenzhen 
was quarantined on Jan 11 after contracting a 
fever and showing other symptoms following 
a trip to visit relatives in Wuhan, the provincial 
health commission said in a statement.
"Experts believe that the current epidemic 
situation is still preventable and controllable," the 
Guangdong health commission said.
Separately, China's eastern province of Zhejiang 
on Monday reported that five patients are 
in quarantine for respiratory illness but the 
diagnosis is not confirmed yet.
The patients are in stable condition and 
their close contacts have been placed under 
medical observation, said Zhejiang province's 
health commission.In Wuhan, the local health 
commission said 136 new cases were found over 
the weekend, without giving details about the 
person who died.Among the new cases in the 
city, 66 are male and 70 are female, ranging in age 
between 25 and 89 years old. Their symptoms 
included fever, coughing or tightness of the chest 
and breathing difficulties, a statement from the 
health commission said.
More than 200 people have now been diagnosed 
with the virus across China.
In Wuhan, 170 people are still being treated at 
hospitals, including nine in critical condition.
China, the World Health Organization and 

authorities across the globe are stepping up 
efforts to contain the virus, which initially 
emerged in Wuhan in late December as a wave of 
pneumonia patients.
Four cases have been confirmed abroad - two in 
Thailand, one in Japan and one in South Korea - 
involving people who recently visited Wuhan.
Many of China's 1.4 billion people will travel 
domestically and abroad during the Chinese New 
Year break that begins this week, raising concerns 
about the virus spreading to other countries.
The virus belongs in the same family of 
coronaviruses as Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS), which killed nearly 800 
people globally during a 2002-2003 outbreak 
that also started in China.
Though some experts say the new virus may not 
be as deadly as SARS, there is still little known 
about it including its origin and how easily it can 
be transmitted between humans.
The World Health Organization said on Sunday 
that some of the new cases appear not to be linked 
to the Huanan seafood market, believed to be the 
center of the outbreak.
Scientists with the MRC Centre for Global 
Infectious Disease Analysis at Imperial College 
in London warned in a paper published Friday 
that the number of cases in the city was likely to 
be closer to 1,700, much higher than the number 
officially identified.
Due to China's efforts to implement broader 
screening, new cases may be identified in the 
coming days and weeks, it added.
Wuhan, a city of 11 million inhabitants that 
serve as a major transport hub, will strengthen 
oversight of big events and reduce the number 
of public gatherings, state media quoted Chen 
Yanxin, the city's deputy mayor as saying on 
Sunday.
Wuhan deputy mayor Chen Xiexin said on state 
broadcaster CCTV at the weekend that infrared 
thermometers had been installed at airports, 
railway stations and coach stations across the 
city.
Chen said passengers with fevers were being 
registered, given masks and taken to medical 
institutions. Nearly 300,000 body temperature 
tests had been carried out, according to CCTV.

AFC Decision on Iran Politically-Motivated: 
Deputy FM

China Confirms 139 New Cases of 
Pneumonia as Virus Spreads to New Cities

Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs 
Seyed Abbas Araqchi deplored as politically-motivated 
a recent decision by the Asian Football Confederation 
(AFC) to ban Iranian teams from hosting their AFC 
Champions League matches at home.

China has reported 139 new cases of a mysterious virus in 
two days that is caused by the outbreak of a new coronavirus 
strain that medical experts are still struggling to understand.

Scientists with 
the MRC Centre 
for Global 
Infectious 
Disease Analysis 
at Imperial 
College in 
London warned 
in a paper 
published Friday 
that the number 
of cases in the 
city was likely 
to be closer to 
1,700, much 
higher than the 
number officially 
identified.

Federation chief 
Heidar Baharvand 
said the federation and 
managers of the four 
teams playing in the 
AFC Champions League 
held an extraordinary 
meeting on Saturday 
and decided 
unanimously to reject 
the decision

Iran’s response to 
Lt. Gen. Soleimani 
assassination not 
over yet: Mousavi

Iran parliament to 
decide about Iran’s 
cooperation with 
IAEA

Once TFA finalized, 
trade costs to drop 
by %15-13: official
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Moscow protest over 
Putin's political shake-up 
fails to gain traction
Over 1,000 people marched through 
Moscow on Sunday in an event a 
Kremlin critic tried to turn into 
a protest against a constitutional 
shake-up by President Vladimir 
Putin, but many demonstrators chose 
to voice dissent about other issues 
instead.
Yulia Galyamina, a Moscow city 
councillor, had urged people to take 
to the streets to speak out against 
Putin’s proposed political changes 
by joining an authorized rally already 
due to be held to mark the murder 
of a journalist, Anastasia Baburova, 
and a lawyer, Stanislav Markelov, 11 
years ago.
But many protesters did not heed 
her call and Sunday’s event saw a 
smaller turnout than many previous 
opposition protests last summer, 

which at their peak drew around 
60,000 people.
Sunday’s protest was also made up of 
diverse groups with different political 
demands, including anti-fascists, 
women’s rights campaigners, leftists 
and students, meaning the anti-Putin 
protest component was diluted.
Putin’s proposed reforms, which 
triggered the resignation of the prime 
minister and government last week, 
are widely seen as giving Putin, 67, 
scope to extend his grip on power 
once he leaves the presidency in 
2024.
The changes would create new 
centers of power outside the 
presidency, and critics say that means 
Putin could be pulling the strings 
from behind the scenes for years to 
come.
Putin’s plan has divided the anti-
Kremlin opposition however, with 
some calling it “an anti-constitutional 
coup” and others, like prominent 

opposition politician Alexei Navalny, 
dismissing it as unimportant in the 
scheme of things and therefore not 
worth protesting over.
Galyamina, the Moscow city 
councillor, marched on Sunday 
holding copies of Russia’s 
constitution which she said was 
imperiled by Putin’s reforms.
“Putin leave office!,” Galyamina 
and others shouted, saying his plan 
amounted to repressing the Russian 
people.
On Saturday, some Russians 
took turns to hold one-person 
pickets outside the presidential 
administration to express their 
disagreement with Putin’s 
constitutional reforms.
The TASS news agency has also 
reported that authorities in Moscow 
have authorized a protest of up to 
10,000 people against Putin’s 
reforms on Feb. 1. It is unclear who 
the organizers are.
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استارت آپ
نایب رئیس اتاق ایران:

رمزارزها جایگزین و رقیب پول نیستند

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برخی این تلقی 
را ایجاد می کنند که گویــا رمزارزها جایگزین پول 
هستند؛این اشتباه باعث می شــود سرمایه گذاران 

گمراه شوند و دولت نیز موضع گیری منفی داشته باشد.

حسین سالح ورزی در همایش شکل دهی آینده سیاستگذاری 
پولی و مالی گفت: فناوری بالکچیــن و مدیریت کالن داده ها و 
تحلیل آنها به وسیله هوش مصنوعی بســیار مهم است؛ ضمن 
اینکه بایــد اطالعات تراکنش های مالــی را تحلیل کرد؛ این در 
حالی است که برخی ســاده انگارانه و خوشــبینانه مباحثی را 
مطرح می کنند که گویا رمزارزها جایگزین و رقیب پول شــوند؛ 
 در حالیکه این ساده انگاری ناشی از عدم درک صحیح از ماهیت

 پول است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این اشتباه باعث می شود که 
سرمایه گذاران در حوزه فناوری در این زمینه گمراه شوند و دولت 
نیز موضع گیری منفی بر روی این موضوع داشــته باشد؛ این در 
حالی است که بالکچین رقیب پول نیست ولی مکمل شرایط کنونی 
اقتصاد ایران است به شرط اینکه برای مبادله اعتبار بین بازیگران 
زنجیره ارزش نیز اقدامات صورت گیرد و سیاستگذار پولی نیز بتواند زمینه اتصال 

کنترل شده و حساب شده اپراتورهای این بازار را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: در حوزه تحلیل کالن داده ها به عنوان هوش مصنوعی می تواند یک 
ابزار سنجش پایداری بازار پول و اعتبار برای سیاستگذار باشد و یک ابزار سنجش 
ریسک و اعتبار برای بخش واسطه گری در حوزه فعاالن اقتصادی باشد تا در نهایت 

زمینه خوبی برای ایجاد ابزارها و راهکارهای جدید در نظام پولی فراهم آورد.
سالح ورزی گفت: پلت فرمیزه کردن اطالعات مالی از منظر اینکه می تواند تحت 
مقررات مشخص نظام یکپارچه ای از داده های مالی را ایجاد کند نقش مؤثری در 
مبارزه با پولشویی دارد. ضمن اینکه هم اکنون در کشور متأسفانه تمام بار تأمین 
مالی به دوش سیســتم بانکی قرار گرفته و بخش های مختلف اقتصاد، در رابطه با 
سبک تر کردن و توزیع نظام تأمین مالی مساعدت و همراهی ندارند؛ به عبارت دیگر 
این وابستگی شدید و متمرکز بودن بحث تأمین مالی از طریق نظام بانکی، ریسکی 
را برای بنگاههای اقتصادی و نظام پولی کشور تحمیل کند؛ ضمن اینکه انتظار ما 
این است که همه نقش رشد اقتصادی کشور از طریق نظام بانکی پاسخ داده شود و 

این باعث می شود که سیاستگذار پولی از نقش اصلی خود دور شود.
وی اظهار داشــت: بر اســاس پلــت فرمیزه کــردن اطالعات مالــی، بنگاههای 
کوچک و متوســط خواهند توانســت شــرایطی را بــرای اســتفاده از ابزارهای 
 بدهی در بازار ســرمایه را فراهم آیند و اتــاق بازرگانی نیز در ایــن حوزه، کمک

 خواهد کرد.
مهر

گــــــزارش

اپلیکیشنی که مشخصات افراد را از روی عکس فاش می کند
یک استارتاپ آمریکایی، نوعی اپلیکیشن ابداع کرده که می تواند اطالعات و مشخصات شخصی افراد را از 

روی عکس آنها مشخص کند
اگر یک غریبه بتواند عکس شما را در پیاده رو ببیند و سپس با استفاده از یک اپلیکیشن، نام، نشانی و سایر 
مشخصات شما را کشف کند، چه احساسی پیدا می کنید؟ یک استارتاپ آمریکایی موسوم به»کلییرویو 

ای ال« )Clearview AI( با ارائه اپلیکیشن جدیدی، این کار را ممکن کرده است. گزارش ها نشان می دهند 
که این اپلیکیشن در حال حاضر مورد استفاده صدها سازمان قانونی آمریکا از جمله اف بی آی قرار دارد.

این اپلیکیشن طی فرآیند کار خود، یک عکس را با بیش از سه میلیارد عکس موجود در پایگاه داده "کلییر ویو" مقایسه 
می کند که از سرویس هایی مانند فیس بوک و یوتیوب گردآوری شده اند؛ سپس، آنها را با یکدیگر مطابقت می دهد تا مشخص 

کند که تصاویر در اصل از کجا آمده اند. با وجود چنین فرآیندی، نام افراد به سادگی کشف می شود و اطالعات دیگر او نیز به دست می آیند.
گستره وسیع پایگاه داده های کلییر ویو، دیگر پایگاه های داده مورد استفاده سازمان های قانونی را بی فایده جلوه می دهد. پایگاه داده های سازمان 
اف بی آی که تصاویر گذرنامه و بیمه راننده را در بر دارد، یکی از بزرگترین پایگاه داده ها است که بیش از ۶۴۱ میلیون تصویر از شهروندان آمریکا 

را شامل می شود.

اخبار اصفهان
یادداشــت

ISFAHAN
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از طــرف دیگر بســیاری از 
دانش آموختگان دانشگاهی 
در رشته های فنی و مهندسی 
با توجه به رکــود اقتصادی 
حاکم بر کشــور و ظرفیت 
اندک تولید، فرصت استخدام 
و اشتغال به کار در مؤسسات 
و کارخانجات صنعتی را از دست می دهند و 
با افزایش سن، امید و انگیزه ای برای تالش 
و سازندگی ندارند و به همین دلیل امروزه با 
بحران گرایش به رشته های زیرمجموعه 
پزشکی و افول رشته های فنی و مهندسی 

روبه رو هستیم.
بخشی از دانش آموختگان رشته های فنی 
و مهندسی در ادامه مســیر زندگی خود 
بدون برنامــه و هدف و فقط بــرای فرار از 
وضعیت موجود به فکــر ادامه تحصیل در 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند 
تا شــاید در آینده برای آنان گشایشــی 
ایجاد شــود. برخی دیگر به طور کلی قید 
تحصیالت و دانشــی را کــه فراگرفته اند، 
می زنند و به سمت مشــاغل کاذب و غیر 
مولد رومی آورند و در خوشــبینانه ترین 
حالت، ممکن است در شغلی نامرتبط به 
تحصیالت دانشگاهی خود مشغول به کار 
شوند و برخی دیگر هم ناامیدانه به آینده 
چشم دوخته اند. به همین دالیل این بار به 
سراغ جوانی مستعد و خوش ذوق و قریحه 
رفته است که با وجود این شرایط سخت از پا 
ننشسته و پس از پایان تحصیالت لیسانس 
مکانیک در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
خمینی شهر وارد عرصه کار و تولید شده 
و با وجود سن کم موفقیت های بزرگی را به 
دست آورده که حاصل ذهن خالق و انگیزه 
مثال زدنی اوست. داستان زندگی »سپهر 
طوقی عشقی« برای همه فارغ التحصیالن 
رشته های فنی و مهندسی پیام های مثبت و 
امیدوارکننده ای دارد و البته برای مسئوالن 
و متولیان بخش تولید و اقتصاد به ویژه در 
ماه های پایانی سالی که توسط مقام معظم 
رهبری به عنوان سال رونق تولید نامگذاری 

شد، درس آموز است.

    از عوامل موفقیت خودتان بگویید 
و اینکه کار را از کجا آغاز کردید؟

اجازه بدهید صحبت هــای خودم را با یک 

خبر بد و یک خبر خوب برای مخاطبان شما 
آغاز کنم. با اینکه معموالً این طور بهتر است 
که خبر خوب را اول بگوییم؛ اما من با خبر بد 
وارد بحث و گفتگو می شوم. همه ما از اوضاع 
نابســامان اقتصادی، تورم پلکانی، اشباع 
شدن شغل برای فارغ التحصیالن خبر داریم 
تا جایی که تا چند سال پیش با ژن خوب 
و بند »پ« می شد، استخدام شد؛ اما االن 
طوری شده که پشت هر میز به جای یک 
نفر چهار گذاشته اند و از طرفی کارخانجات 
ورشکست شــده اند و فرصت های شغلی 

بسیار محدود است.
مدت ها پیش از قول یک روانشناس مطرح 
شنیدم که در صحبت با جوانان گفت که 
برای ورود به بازار کار به دنبال اســتخدام 
باشید و سمت شــرکت های استارت آپ 
نروید؛ اما در تنها بخشــی که با حرف های 
او مخالفــم، همیــن جاســت. جامعه ما 
مدل کاری خاص خــودش را دارد و باید 
برنامه ای متفاوت بــا توصیه های متفاوت 

به دانشجویان کنونی کشور داشته باشیم.
اما خبر خوب اینکه ما تهدیدی داریم که 
اکنون به فرصت تبدیل شده و آن کم ارزش 
شدن نظام پولی و ریالی ماست که به همین 
دلیل اگر تولید یــا محصولی در داخل که 
حداقل وابستگی را به دالر و واردات داشته 
باشد را تولید کنیم، گوی رقابت را در همه 
عرصه های فروش و ساخت محصول از دنیا 
خواهیم ربود. حتی چین هم توان رقابت 
با ما را ندارد و چنانچــه کارگر چینی را با 
کارگر ایرانی مقایسه کنیم، اگر نصف قیمت 
دســتمزد کارگر چینی را هم به او بدهیم، 
می توانیم بازخورد خیلی باالیی داشــته 
باشیم؛ بنابراین تولید در کشورمان با یک 
شانس دوباره برای ساختن آینده و آینده 

افراد آن روبه رو شده است.
بنابراین خبــر خوب این اســت که ما در 
جامعه ای زندگی می کنیــم که درون آن 
همه چیز از جمله ورود به تکنولوژی دست 
نخورده است و هر کســی که کمی خاّلق 
و هنرمند باشد با اختراع و ساخت و تولید 
طراحی های تازه و متفــاوت می تواند بازار 
خوبی برای خودش بسازد؛ در حالی که این 
موضوع در کشورهای پیشرفته کار بسیار 
سختی محسوب می شــود و پر از رقابت و 
شاید ناممکن باشد. برای مثال، فرض کنیم 
اگر بخواهیم گوشی تلفن همراه تولید کنیم، 
می توانیم بازار ایران و خاورمیانه را بگیریم؛ 
اما در آمریکا، غول هــای بزرگ تکنولوژی 
مثل اَپل را داریم که باید با آنها رقابت کنیم؛ 
بنابراین توصیه من به دانشجویان به ویژه 
رشته های فنی و مهندســی این است که 
فرصت پیش آمده را جدی بگیرند و با کسب 
تجربه و مهارت و دانش و استفاده از یک تیم 

خوب برای آینده خود برنامه ریزی کنند.

   به نظر شما یک دانشجو با دست 

خالی چگونه می تواند وارد عرصه 
تولید و فناوری شود؟

یک دانشجو برای اینکه بتواند وارد عرصه 
بازار شــود، باید یک چیز را بداند و آن این 
است که همه ما یک فروشــنده ایم، یک 
استاد دانشگاه در حال ارائه محصول خود 
به نام علم است، یک بازاری زمان، محصول 
و جنسش را می فروشــد؛ بنابراین همه ما 
به نوعــی فروشــنده ایم و در حال فروش 
توانایی ها، زمان یا فرصت های خود هستیم. 
فروشنده خوب کسی است که بازار خودش 
را می شناســد. بازار یک مهندس در سه 
دسته اصلی قرار می گیرد؛ طراحی، تعمیر و 
نگهداری و کنترل که در واقع یک بازرسی 

فنی و مهندسی محسوب می شود.
تمام مطالبی که دانشــجویان در دانشگاه 
به شــکل تئوری فرامی گیرند در واقع ۲۰ 
درصد از دسته نخست است و بقیه مطالب 
به عنوان مهارت باید کسب شود و دسته دوم 
و سوم اساساً پدیده ای تخصصی و تکنیکال 
است که طی دوره خاص در خارج از دانشگاه 
مثل تعمیرات خودرو را می طلبد که باید 
در خارج از دانشــگاه به دنبــال آن بود؛ اما 
۷۰ درصد دسته نخست شامل مهارت های 
فنی نرم افزار نقشه کشــی، جامعه شناسی 
حتی درک عمومی هنر، خالقیت، اقتصاد و 
فروش و بازاریابی و ... است؛ بنابراین توصیه 
من به دانشجویان این است اصاًل به دروس 
دانشــگاهی اکتفا نکنند و در سال دوم به 
بعد به دنبال یادگیــری جامع و هدفمند 
در این حوزه باشــند؛ زیرا امروزه رقابت در 

گستردگی دانش است نه تمرکز دانش.
برای مثال یک شــرکت تولیدی را در نظر 
بگیرید که قرار است استخدام کند. برای این 
شرکت، مهندسی که معدلش ۱۷ باشد؛ اما 
نقشه کشی، زبان و ده ها مهارت را یاد گرفته 
باشد را طبیعتاً بهتر از یک مهندس که فقط 
معدل ۲۰ دارد، استخدام خواهد کرد. این به 
معنی اهمال کاری و فراتر از دانش تئوری 
نیست؛ بلکه دانشجو باید یک گام از جامعه 
خودش جلوتر باشد و با عزمی راسخ و توکل 
به خدا، توانایی های خودش را در عرصه های 
مختلف عملیات تئوری بــاال ببرد؛ چراکه 
خداوند در قرآن وعده داده که تالش درست 
و در مسیر صحیح و با عقل و خرد مؤمنی را 
که به خدا توکل می کند، ضایع نمی کند و 

من این جمله را عمیقاً باور دارم.
نکته مهم دیگر برای پیشرفت دانشجویان 
فنی و مهندسی شرط عالقه و هدف است. 
گاهی از دوستانم که وارد مقطع لیسانس 
شــده بودند، می پرســیدم که برای چه 
می خواهید لیســانس بگیرید؟ در پاسخ 
می گفتند؛ برای اینکه به مقطع ارشد برویم. 
گفتم خیلی عالی، برای چه می خواهید به 
مقطع ارشد بروید؟ می گفتند؛ برای اینکه 
به مقطع دکتری برویم. خــب! حاال برای 
چه می خواهید به مقطــع دکتری بروید؟ 

می گفتند؛ تا آن موقع خدا بزرگ است! یا 
مثالً می پرسم برای چه به مقطع کارشناسی 
ارشد رفتی؟ در جواب می گوید؛ از سربازی 
که بهتر اســت! و از این جور دالیل و این 
بی هدفی حتی با تــالش علمی باال هم به 
نتیجه نمی رســد، یعنی فردی که خوب 
درسش را در دانشگاه بخواند؛ اگر یک دلیل 
راســخ و محکم برای ادامه نداشته باشد، 
طبیعی است که در خوشبینانه ترین فرض 
بعــد از فارغ التحصیلی در شــاخه ای غیر 
از رشــته خودش کار می کند. من جایگاه 
فعلی ام را مدیون عالقه و باورهای شخصی ام 
در برابر شناختی که از توانایی خودم دارم، 

هستم.

   خود شما چکار کردید و چگونه 
موفق شدید؟

البته آموزه های پدر و مــادرم و عزیزترین 
دوستانم که بدون هیچ چشمداشتی خیلی 
چیزها از آنها یاد گرفتــم به ویژه پدرم که 
هرگز نتوانست برای من یک بنز بخرد؛ اما 
یادم داد که چطــور می توانم خودم بخرم، 
مشوق اصلی من در این مسیر بود. این عالقه 
و این آموزش باعث شد که در دوران دبستان 
عضو پژوهش سراهای دانش آموزی بشوم 
و از پنجم دبســتان به رغم شرایط سخت 
اقتصادی که داشتیم، آموزش هواپیماسازی 
را آغاز کردم که تا سال اول دانشگاه هم در 
همین حال و هوا بودم؛ البته در آن موقع، 
بازار خیلی خوبی داشت و من یادم هست که 
برای شرکت ها، هواپیمای مدل دست ساز 
درست می کردم و می فروختم و همین طور 

شد که توانستم ادامه دهم.
در مقطع راهنمایی، کالس های رباتیک و 
نجوم رفتم و عضو پژوهشکده نجوم ادیب 
شــدم و با تالش و مطالعه ای که داشتم، 
برنده تلسکوپ ۵۰۰ هزار تومانی با یک سوم 
قیمت شدم؛ اما به دلیل مضیقه مالی هیچ 

وقت توان خریدش را پیدا نکردم!
ما زندگی خیلی ســختی داشــتیم و پدر 
و مادرم برای اینکه تولیــد مملکت جان 
بگیرد و زنــده بماند، در یک بــازه زمانی 

حلقه ازدواج شــان را فروختنــد تا کارگر 
نان بخورد و تولید ادامه داشته باشد و این 
تفکر تولید و ســازندگی باعث شد که من 
با عالقه ای که داشــتم در دانشگاه رشته 
فنی و مهندســی را دنبال کنم و اما گاهی 
به دلیل محدودیت های اقتصادی مجبور 
به انجام فعالیت های مختلفی می شــدم و 
این تجربه های ســخت از من نه یک فرد 
شکســت خورده بلکه یک اراده فوالدی و 

شکست ناپذیر ساخت.
سه سال اول دانشگاهم را بازاریاب شبکه ای 
و ســنتی بــودم و این تجربــه مثبتی در 
زندگی ام داشت. خوابم بسیار کم بود و هنوز 
هم خیلی کم است و بین اصفهان و تهران 
برای تحصیل و کار سرگردان بودم تا اینکه 
ســرمایه کوچکی جمع کردم و توانستم 
تولیدم را آغاز کنم. به همین منظور به بیش 
از ۴۶ نفر از دوستان پیشنهاد کار دادم و هیچ 
کدام همکاری نکردند؛ بلکه مسخره کردند 
که تو خیال پرداز هستی و کارهایت نتیجه 
نخواهد داد و وقتت را تلف می کنی یا مثاًل 
چه کســی حال این کارها را دارد و صدها 
انرژی منفی مختلف؛ اما چهل و هفتمین 
نفری که به او پیشــنهاد دادم و پذیرفت 
»مهندس برات بصیرت« است که تا االن 

هم با هم همکار هستیم.
ما ده ها بار محصوالت مختلف را تست زدیم 
و شکســت خورد تا جایی که ۱۰ میلیون 
بدهکار شدیم. برای ما ســال ۹۶ این ۱۰ 
میلیون پول خیلی زیــادی بود. تصمیم 
گرفتیم پول جمــع کنیم بــا پروژه های 
دانشجویی و دوستم از یک نفر قرض گرفت 
و دوباره اســتارت زدیم و نخستین نمونه 
بی اشکال ساخته شد و با جذب سرمایه دار 

خط تولیدش را راه انداختیم.
اکنون پنج محصول موفــق در بازار دارم و 
چند طرح فوق العاده که به زودی وارد بازار 
می شــود و در حال مراحل پایانی است. با 
گذر زمان تیمم را گسترش دادم و آدم های 
بیشتری به من باور پیدا کردند و امروز تیم 
قدرتمند و متشکل از ۲۵ نفر در شاخه ها و 
تخصص های مختلف و در کنار هم گردهم 

آورده ام که مطمئن هستم آینده درخشانی 
خواهیم داشت.

جا دارد از یکی از بهترین دوستان زندگیم 
که خیلی به او مدیونم یاد کنم و این شخص 
»مهندس پویان بهارلو« است که هنوز هم با 
هم کار می کنیم و پروژه جدیدی را استارت 
زده ایم و در واقع مشاور اقتصادی و مسئول 

حسابداری تیم ماست.

   عامل موفقیت خود را چه می دانید؟
عالقه و پشــتکار به رغم همه مشــکالت 
اقتصادی نتیجه بخش است به شرطی که 
آنقدر قوی باشــیم که بتوانیم جلوی همه 
رخدادهای اجتماعی بایستیم. من ازشکست 
نمی ترسم ازتنها شدن نمی ترسم، ازکارزیاد 
نمی ترسم، فقط از یک چیز ترس دارم که 
بعد از مرگ خداوند از من بپرسد که برای 
جامعه چه کار کردی و هیچ جوابی نداشته 

باشم.

   با دانش آموختگان و دانشجویان 
رشته های فنی و مهندسی چه حرفی 

دارید؟
امیدوارم اتفاق های خوب در ســایه تالش 
این دانشجویان شکل بگیرد و من به سبب 
عهدی که با خدای خودم بستم، صمیمانه 
مایل هستم تجربیات ناچیز اما ارزشمند 
خود را با آنان به اشتراک بگذارم و در دوره ها 
و کالس های مختلف ارائه کنم. شاید یک 
روزهرکدام ازشــماها در کنار من داستان 
موفقیت خودتان را برای دوستانتان تعریف 
کنید وقطعــاً چنیــن روزی، وقتی خبر 
موفقیت شما را بشنوم، خوشحال ترین فرد 

روی زمین خواهم بود.

   و سخن پایانی...
ما همه هم سرنوشتیم و خوشبختی تک و 
تنها نداریم. به رغم اینکه من هم می توانستم 
اپالی کنم و با رزومه ای که داشتم از کشور 
خارج شوم؛ اما ماندم تا بسازم. چون رفتن را 
همه بلد هستند؛ اما ساختن را نه! به امید 

موفقیت های بیشتر برای همه.

گفت و گو با »سپهر طوقی عشقی« جوان کارآفرین و خالق؛ 

الگویی برای متولیان بخش تولید

 خبر خوب این است که 
ما در جامعه ای زندگی 
می کنیم که درون آن 

همه چیز از جمله ورود 
به تکنولوژی دست 

نخورده است و هر کسی 
که کمی خّلق و هنرمند 
باشد با اختراع و ساخت 

و تولید طراحی های 
تازه و متفاوت می تواند 

بازار خوبی برای خودش 
بسازد

زندگی جوان خلق، کارآفرین و فارغ التحصیل رشته مکانیک 
برای همه فارغ التحصیلن رشته های فنی و مهندسی پیام های 
مثبت و امیدوارکننده ای دارد. او معتقد است که شرط پیشرفت 
دانشجویان این رشته »علقه« و »هدف« است. کارآفرینی و به 
حرکت درآوردن چرخ تولید در شرایط اقتصادی فعلی کشور در 
نظر برخی افراد نه تنها ممکن نیست؛ بلکه شاید محال به نظر 
برسد، به ویژه آنکه اگر سرمایه و اندوخته ای هم وجود نداشته 
باشد و کاغذبازی و بروکراسی شدید اداری برای گرفتن یک 

مجوز ساده هم به این کلف سردرگم اضافه شود. 
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