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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 98/8/30 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,153,0003,879,000قدیم

سکه طرح 
4,129,0003,888,000جدید

2,178,0002,008,000نیم سکه

1,379,0001,209,000ربع سکه

849,000809,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,838,0001,717,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18423,900396,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24565,200528,500 عیار

شنبه| 2 آذر 1398| 23 نوامبر 2019 | 25 ربیع االول 1441 | سال دوم| شماره 372|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

معاون وزیر راه و شهرسازی پاسخ داد

وام مسکن ملی چقدر است؟
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که تسهیالت پروژه اقدام ملی 

۱۰۰ میلیون تومان است گفت: ۷۰ هزار واحد در قالب این طرح 
در شهرهای جدید معرفی شده که به زودی 
ثبت نام در بعضی اســتان ها از جمله تهران 
که شــهرهای جدید در آن وجــود دارد آغاز 

خواهد شد.
حبیب الــه طاهرخانــی اظهار کرد: ســقف 

تسهیالت طرح اقدام ملی ۱۰۰ میلیون...
2

درشهر

اصفهان از ناآرامی های اخیر چقدر خسارت دید؟

شاهدان می گویند، 
اگرچه روز شنبه ابتدا 
اعتراض بــه گرانی 
بنزین به صورت اعتصابی آرام از سوی مردم 
شکل گرفت، اما متاسفانه با گذشت چند 
ساعت اغتشاشــگران به صورت سازمان 
دهی شده با نفوذ در بین مردم، با تخریب 
اموال عمومی و خصوصی و غارت آن وارد 
میدان شدند و خسارت باالیی به بخش های 
مختلف کشور و از جمله اصفهان وارد کردند.

متاسفانه اصفهان نیز همانند کشور طی سه روز 
شاهد برخی ناآرامی ها و جوالن اغتشاشگران و 
اشرار بود که خوشبختانه با حضور به موقع عوامل 
انتظامی و امنیتی، خواســته های آنها در نطفه 
خفه شد، اما متاسفانه در همان ساعات نخست، 
اقدام این افراد موجب خسارت و تخریب تعدادی 
جایگاه های ســوخت و آتش زدن آن، تخریب و 
آتش زدن برخی بانک و تاسیسات مخابرات و تلفن 
و زیرســاخت های حمل و نقل عمومی ازجمله 
ناوگان اتوبوس رانی و مترو اصفهان و همچنین 
خودروهای امدادی همچــون اورژانس و آتش 
نشانی و حتی فضای سبز و ... شدند. البته مسئوالن 
استان به طور دقیق آمار خسارت های اصفهان را 
اعالم نکرده اند و میزان خسارات در بخش های 

مختلف و بعضا به طور جداگانه اعالم شده است.

  خسارات 200 تا 300 میلیارد تومانی به 
شهر اصفهان

 نوروزی شهردار اصفهان )دوشنبه ۲۷ آبان ماه( 
در جلسه فوق العاده مدیران و معاونان شهرداری، 
میزان خسارت وارده به شهر اصفهان درجریان نا 
آرامی های اخیر را ۲۰۰ تــا ۳۰۰ میلیارد تومان 
برآورد کرد و گفت: زیرساخت های شهری، معابر 

و تاسیسات شهری اصفهان آسیب دیده است.

  خسارت 10 میلیاردی به مترو اصفهان
همچنین، رضا فاتحی- مدیرعامل قطار اصفهان با 
بیان اینکه هنوز برآورد دقیقی از خسارات وارده به 
خطوط مترو اصفهان نشده است، گفت: تصور بنده 
این است که حداقل ۱۰ میلیارد تومان به مترو و 
زیرساخت های آن خسارت وارد شده است. آسیب 
به قطارهای مترو در حد شکسته شدن شیشه ها 
بوده و خسارات اصلی به ایستگاه ها و تجهیزات 

مترو بوده است.

مدیرعامل شرکت اتوبوســرانی اصفهان نیز روز 
دوشــنبه اعالم کرد که طی روزهای شــنبه و 
یکشنبه نزدیک به ۸۰ دســتگاه اتوبوس دچار 

سوختگی جزیی یا حریق کامل شد.
قدرت افتخاری درخصوص خسارت وارد شده به 
ناوگان اتوبوسرانی اصفهان، گفت: برآورد دقیقی 
صورت نگرفته، اما نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان 

خسارت به اتوبوسرانی اصفهان وارد شده است.

  تخریب 23 خودرو تخصصی آتش نشانی 
اصفهان توسط اشرار

به گفته مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
اصفهان نیز در جریان اتفاقــات اخیر  حدود ۷۰ 
نفر از نیروهای سازمان آتش نشانی مورد هجوم 
اغتشاشگران قرار گرفته اند که از این تعداد، عده ای 
دچار شکســتگی کتف، ضربه مغزی و جراحات 

ناشی از سوختگی شده اند.
فرهاد کاوه آهنگران همچنین افزود: ۲۳ دستگاه 
خودرو تخصصی آتش نشانی نیز به دلیل صدمات 
وارد شده از سوی اشرار از رده خارج شده است که 

جایگزین کردن این خودروها امری دشوار است.

  آسیب به خودروهای اورژانس
راستین مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان نیز  درباره حوادث چنــدروز اخیر نیز، 
توضیح داد: در این جریان تعدادی از خودروهای 
اورژانس آسیب دیدند اما ظرف یکی دوهفته آنها 
را به ناوگان برمی گردانیم چون خسارت غیرقابل 

برگشت نیست.

  آســیب به 480 درخت و درختچه در 
اصفهان

مدیرعامل سازمان فضای سبز شهرداری اصفهان 
نیز میزان خســارت وارده به فضای ســبز شهر 
اصفهان در جریان اتفاقات چند روز اخیر را ســه 

میلیارد تومان اعالم کرد.
به گفته فروغ مرتضایی نــژاد، در جریان اتفاقات 
روزهای گذشته در شــهر اصفهان حدود ۴۸۰ 
درخت و درختچه و متراژ زیادی از باغچه های گل 
و ۵۰۰ فالورباکس در سطح شهر آسیب دید. البته 
میزان آسیب به فضای سبز در برخی مناطق بیشتر 
و در برخی کمتر بوده، مثال تخریب فالورباکس ها 
در منطقه پنج بیشــتر اتفاق افتاد و آســیب به 

درختان در منطقه ۹ و ۱۲ بیشتر بوده است.

  خسارت 10 میلیارد تومانی جایگاه های 
سوخت استان اصفهان

همچنین پیمــان کامــران- رئیــس انجمن 
جایگاه داران استان اصفهان با بیان اینکه میزان 
خسارت جایگاه های سوخت آســیب دیده در 
اســتان بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده 
اســت، توضیح داد: از حدود ۲۰ جایگاه آسیب 
دیده، اکنون ۹ جایگاه وارد مدار شده و ۱۱ جایگاه 
دیگر که آسیب بیشتری دیده اند، تا هفته های آتی 

وارد مدار خواهند شد.

  خسارت نامشخص برخی بخش ها
متاسفانه در جریان اتفاقات اخیر، بسیاری از بانک 
های استان و به خصوص شهر اصفهان دچار آسیب 
و خسارت شدند، همچنین مرکز تلفن رباط در 
محدوده خیابان ملک شهر توسط اشرار غارت و 
تخریب شد و تلفن مشترکان آن به طور کامل قطع 
شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان نیز در خصوص خسارتی اتفاقات اخیر به 
بخش های مختلف اصفهان وارد کرد، اظهار کرد: 
واقعیت این است که ما هنوز آمار دقیقی از میزان 
خسارت های استان اصفهان نداریم، اما نزدیک 
به ۸۰  بانک و تعداد زیادی خودپرداز، ۲۰ جایگاه 
سوخت بنزین و برخی زیرساخت های حمل و نقل 

اصفهان  آسیب و دچار خسارت باالیی شده اند.

  دولت قانون همســان 
ســازی حقــوق را برای 
کارگران بازنشســته اجرا 

کند
وی با اشاره به تفاوت حقوق 
کارگران بازنشســته پیش از 
ســال ۸۶ و کارگرانی که در 
سال های گذشته بازنشسته شده اند، ابراز 
داشــت: دولت باید برای رفع این تفاوت 
آشــکار در پرداخت حقوق بازنشستگان 

قانون همسان سازی را اجرا کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر کاشــان با بیان 
اینکه بستن قراردادهای ســفید امضا با 
کارگران امنیت شــغلی آنهــا را به خطر 
انداخته اســت، تصریح کرد: کارگران به 
دلیل نبود شــغل مجبور به امضای این 
قراردادهای هستند در حالی که این اقدام 
که توســط برخی از واحدهــای تولیدی 
و صنعتی انجام می شــود جای شکوه و 

گالیه دارد.

  قرارداد بین کارگر و کارفرما باید در 
چهار نسخه تنظیم شود

وی با اشــاره به اینکه بر اساس قانون کار 
قرارداد بین کارگــران و کارفرمایان باید 
در چهار نسخه شــامل کارفرما، کارگر، 
اداره کار و نماینده کارگری تنظیم، نوشته 
و امضا شود، بیان داشــت:به این منظور 
سامانه ای تعریف شــده که بر اساس آن 
باید مشخصات کارگر، نوع قرارداد، مدت 
قرارداد و دیگر مشخصات در آن وارد شود.

  کاشــان حدود 2۶ هــزار کارگر 
بازنشسته دارد

زهتابی با بیان اینکه در شهرستان کاشان 
حدود ۲۶هزار کارگر بازنشســته وجود 
دارد، افزود: افزون بر کارگران بازنشسته 
در شهرســتان کاشــان بیش از ۶۰هزار 
کارگر نیز مشــغول به کار هستند که با 
احتســاب خانواده های آنها حدود ۲۴۰ 
هزار نفــر جمعیت کارگری شهرســتان 

کاشان است.

  کارگران در تحقق شعار رونق تولید و 
دستیابی به مولفه های اقتصاد مقاومتی 

نقش غیرقابل انکار دارند
وی نقش کارگران در تحقق شــعار رونق 
تولید و همچنین دســتیابی بــه مولفه 

های اقتصاد مقاومتــی را غیرقابل انکار 
دانســت و گفت: بر این اساس الزم است 
تــا دولــت و کارفرمایان رســیدگی به 
وضعیت معیشــت کارگران و همچنین 
پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس ماده 
۴۱ قانــون کار مصوبه مجلس شــورای 
 اســالمی را در اولویت کارهای خود قرار 

دهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر کاشــان با بیان 
اینکه یکــی از مهمترین خواســته های 
 کارگران بازنشســته همســان ســازی

 حقوق هاست، اظهار داشت: امیدواریم با 
توجه به سیاست های دولت در حمایت از 
کارگران و همچنین بازنشستگان اقدامات 
الزم برای تحقق همســان سازی حقوق 

بازنشستگان کارگری انجام شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان:

قراردادهای سفید امضا امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است

 نقش کارگران در 
تحقق شعار رونق 
تولید و همچنین 

دستیابی به 
مولفه های اقتصاد 

مقاومتی را غیرقابل 
انکار است

 دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان ضمن گالیه از بستن قراردادهای سفید امضا با کارگران گفت: این قراردادهای امنیت شغلی کارگران را به 
خطر انداخته است.

 ماشااهلل زهتابی در جمع تعدادی از کارگران بازنشسته کاشان که به مناسبت 29 آبان سالروز تصویب قانون کار در محل خانه کارگر کاشان 
گردهم آمده بودند، اظهار داشت: دولت باید ضمن توجه به معشیت و امنیت شغلی کارگران، نسبت به پرداخت حقوق کارگران بازنشسته هم 

اقدامات الزم را انجام دهد.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

از بازار خودرو این روزها  چه خبر؟ 

آرامشی آلوده به رکود!
    ثبات در بازار خودرو حاکم نشده و آرامشی که در آن دیده می شود حاصل بی تفاوتی مردم نسبت به آن است، زیرا بسیاری از مردمی که قصد خرید خودرو را داشتند، دیگر از خرید وسیله نقلیه 

نا امید شده اند
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اتخاذ نگاه ساختاری 
در وزارت تازه تاسیس 

گردشگری

برای اینکــه وزارتخانــه تازه 
تاسیس بتواند شکوفایی ایران 
در امر گردشگری را محقق کند 
نیاز به یک نگاه ساختاری و البته 
تلفیقی در این امر دارد جایی که 
باید تصدی گری را کاهش دهد 
و به بخــش خصوصی اعتماد 
کند اگر چنین شود می توان به 
مفید بودن تشکیل وزارتخانه 

برای گردشگری امیدوار بود.
با توجه به گذشــت نزدیک به 
دو ماه از تاریخ تصویب تشکیل 
وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دستی 
انتظار می رفت، شــخص وزیر 
جناب مونســان، طی حکمی 
که از رئیس جمهــور دریافت 
کرده بودند ساختار تشکیالتی 
وزارتخانه را طراحی و معرفی 
می کردند که تا به امروز چنین 

نشده است.
هــدف نهایی ایــن تالش ۱۵ 
ســاله برای تبدیل سازمان به 
وزارتخانه عبور از موانع موجود 
بر سر راه شــکوفایی ایران در 

حوزه  گردشگری...

معاون علمی رئیس جمهور تاکید کرد

قطعی اینترنت و آسیب آن به 
حوزه استارت آپ ها رفع می شود

معاون علمی و فنــاوری رییس جمهور با تاکید 
بر لــزوم توجه بــه شــرکت های دانش بنیان و 
اســتارت آپ ها گفت: اتــکا به نفــت فرهنگ 

کارآفرینی را در کشور نابود کرده است.
سورنا ستاری در پاسخ به اظهارات اعضای شورای 
اسالمی شهر تهران در یکصد و هفتاد و هفتمین 
جلسه شورای اسالمی شــهر تهران اظهار کرد: 
قطعا شورای شهر اختیار فوق العاده ای در دست 
دارد؛ ولی شهرداری و شــورای شهر نتوانسته از 
این اختیارات بهره زیادی ببرد، لذا می توان گفت 
در حال حاضر شــهر در دست شما نیست. البته 
ایرادی ندارد اگر می خواهید ســهام راه اندازی 
کنید و یا در این زمینه شــریک شوید. ولی الزم 

است اقدامات مناسبی در...

اردشیر اروجی | اتاق ایران
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

ایسنا
گــــــزارش



ادامه از صفحه یک:
... و میراث فرهنگی بــود. ما اگر قرار 
باشد خودمان را به جهان معرفی کنیم 
نه با خودرو و نه با کشــاورزی بلکه با 
وجود ظرفیت  های باالی فرهنگی و 
تاریخی است که کشــورمان در این 
زمینه بسیار غنی اســت و بر کسی 

پوشیده نیست.
بنابراین در طرح پیشنهادی وزارتخانه 
به رئیس  جمهور باید هشت مورد که 
اهمیت بســیاری دارد وجود داشته 
باشد و به تناسبی که این هشت مورد 
در نظر گرفته شــده باشد می  توانیم 
امیدوار باشــیم که تغییر سازمان به 
وزارتخانه مفید به فایده بوده اســت. 
هشت مورد مد نظر را به ترتیب زیر 

برمی شمارم.
اول- تنظیم یک »ساختار سازمانی 
تلفیقی« مناســب برای وزارت خانه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی که این ســه حوزه بتوانند به 
خوبی وظایف خود را انحام بدهند. این 
موضوع نیاز به یک اندیشه فرابخشی 
دارد اینکه وزارتخانــه بتواند در هر 
موضوعی جامع فکــر بکند)میراث 
فرهنگی،گردشگری،صنایع دستی( 

و بعد تخصصی عمل کند.
دوم- واگذاری امــور تصدی  گری. 
شرکت توسعه ایران گردی و جهان

گردی، شرکت توســعه گردشگری 
ایران و شــرکت  های تابعــی کانون 
جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری 
اسالمی ایران باید به بخش خصوصی 
واگذار شــوند. در اصل باید سیاست 
گذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت، 
کنترل و ارزشــیابی مربوط به دولت 
باشــد و تمام امور اجرایی در اختیار 
بخش خصوصی و دولــت نباید در 
بخش گردشــگری وارد امور اجرایی 

بشود.
ســوم- تالش برای ایجاد »پایگاه 
آماری به هنگام و نظام حساب های 
اقماری گردشــگری«. یعنی وجود 
یک سایتی که بتواند بصورت فصلی 
آمارهای گردشــگرِی ورود به کشور 
آمار گردشگری خروج از کشور و آمار 
گردشــگری داخلی را اعالم کند که 
برنامه  ریزها و سرمایه  گذارن بتوانند با 
استناد به آن تصمیم  گیری و تصمیم  

سازی کنند.
چهارم- تالش برای »تصویب طرح 
جامع گردشگری« کشور که هرچه 

سریعتر باید انجام شود.
پنجم- تالش برای »مثبت کردن تراز 
گردشگری کشور هم به لحاظ تعداد 
و هم به لحــاظ ارزی«. بخش زیادی 
از کسانی که وارد کشور ما می  شوند 
مهمان هســتند اینکه چه مقدار از 
درآمد گردشگری ما به هتل می  رسد 
و چه مقدار به سیستم حمل و نقل می  

رسد اندک است و مشخص نیست.
ششم- »یکپارچه کــردن صنوف 
مختلف حوزه گردشــگری«. ما یک 
سری جامعه هتلداران داریم و یکسری 
انجمن صنفــی هتلــداران داریم. 
یکســری از این ها رفته اند از وزارت 
بازرگانی یا وزارت صمت مجوز گرفته 
اند یکسری دیگر مجوز از وزارت کار و 
امور اجتماعی گرفته اند یکسری هم 
از میراث فرهنگی. اعطای مجوز باید 

یکپارچه بشود.
هفتم-»تقویت نهادهای وابســطه 
به میراث فرهنگی« . یک پژوهشگاه 
میرات فرهنگی وجود دارد، یک مرکز 
آموزش عالی میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشــگری و یک صندق 
احیا و بهر بــرداری از اماکن تاریخی 
فرهنگی، این نهادها باید تقویت بشود.

هشتم- »تقویت سازمانهای مردم 
نهاد«.  همانند سایر نقاط دنیا باید به 
این سازمان های مردم نهاد در ایران 

هم اعتماد کرد.
امیدوار هســتیم بــا رعایــت این 
مــوارد در طــرح پیشــنهادی 
وزارتخانــه به جایگاه واقعــی ایران 
 در ســهم خــود از گردشــگری 

برسیم.

اقتصاد استان
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ذخیره سد زاینده رود به ۳۷۰ میلیون مترمکعب رسید
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده رود به ۳۷۰ میلیون 

مترمکعب رسید که برابر با ۲۶.۵ درصد حجم کلی این مخزن است.
حسن ساسانی افزود: میانگین بلند مدت حجم آب ذخیره شده در این سد )دوره ۴۴ ساله( ۷۵۹ میلیون 
مترمکعب ثبت شده که نشان می دهد در مقایسه های بلند مدت، وضعیت منابع آبی در این منطقه مناسب 

نیست. وی بیان کرد: میزان ورودی آب به ســد زاینده رود در زمان حاضر ۱۷ مترمکعب و خروجی آن ۸۲ 
مترمکعب بر ثانیه است که امید می رود بارش های موثر پاییزی و زمستانی بتواند حجم قابل قبولی را به مخزن 

بیافزاید.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان یادآور شد: میزان بارش در ایستگاه چلگرد از ابتدای سال آبی 

جاری ۱۰۸ میلی متر بوده، در حالی که سال گذشته در چنین روزی میزان بارش ها ۲۳۰ میلی متر و میانگین بلند مدت ۱۸۰ میلی متر ثبت 
شده بود. وی اضافه کرد: بر این اساس میزان بارش های امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد و نسبت به میانگین بلند مدت ۴۸ 
درصد کاهش داشته است. ساسانی با اشاره به توزیع ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهانی گفت: آب برای کشت 

پاییزه کشاورزان شرق و غرب از بامداد ۲۱ آبان ماه توزیع شده و نزدیک به ۲۰ روز، تا ۱۲ آذرماه ادامه می یابد. 

عدم افزایش بهای برق
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: در طول هفته گذشته برق پایدار در اصفهان 

تامین شد و با هیچ نوع خاموشی مواجه نبودیم.
محمد علی اکبری با اشاره به اینکه مدیریت مصرف سوخت و اصالح قیمت بنزین هیچ گونه تاثیری در 
افزایش نرخ برق نخواهد داشت، اظهار داشت: اصالح قیمت بنزین تاثیری بر نرخ برق هم در انشعاب و هم 

میزان مصرف مشترکین نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه از ابتدای اردیبهشت ماه با افزایش ۷ درصدی 
تعرفه برق مصرفی مشترکین مواجه بودیم، ادامه داد: در تابستان ۱۹ درصد از مشترکین پرمصرف مشمول 

جریمه ۱۶ درصدی اضافه مصرف شدند. مدیرروابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اطمینان خاطر 
دادن به شهروندان اصفهان به عدم افزایش قبض بهای برق تصریح کرد: در این چند روز آشوبگران و اشرار به برخی از نقاط 

تاسیسات برق آسیب وارد کردند که براورد کلی میزان خسارات در آینده نزدیک اعالم خواهد شد. وی افزود: در طول هفته گذشته 
با همت واحدهای عملیات و بهره برداری برق پایدار تامین شد و هیچ گونه خاموشی رخ نداد. علی اکبری با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان حتی با استفاده از خودرو شخصی و موتورسیکلت در این ایام آشوب توسط اشرار به گشت های امدادرسانی می پرداختند، 
گفت: ما توانستیم مانع از کمبود برق و خاموشی شویم و در تمام مناطق، برق ایمن و پایدار تامین شد و خاموشی سراسری در اصفهان ایجاد نشد.

اردشیر اروجی | اتاق ایران
یادداشت
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افزایش قیمت کاال و خدمات در استان 
اصفهان ممنوع شد

وجود کاالها و مــواد غذایی و همچنین آرد 
در انبارهای استان اصفهان به میزان کافی 
موضوعی است که مسئوالن بر آن تاکید کرده 

تا نگرانی مردم در این باره رفع شود.

محسن کوهکن در نشست با رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله سازمان هایی 
است که در مواقع عادی کمتر درگیر مسائل کاری بوده کمتر از رسانه های جمعی 
و صدا و سیما برای ارائه عملکرد خود به مردم استفاده می کند اما امروز با توجه 
به شرایط پیش آمده نیاز است ستاد تنظیم بازار استان اصفهان وقت بیشتری را 

برای ارائه گزارش ها به مردم اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه سخنان و پیام مقام معظم رهبری آرامش را به ملت ایران تزریق 
کرد، افزود: در راهپیمایی امروز مردم ســئواالت متعددی را مطرح کرده و از 
افزایش قیمت های احتمالی نگران بودند از این رو باید مسائل به صورت شفاف 

با مردم در میان گذاشته شود.
کوهکن با بیان اینکه مردم را باید با حق و حقوقشان آشنا کنیم،گفت: دغدغه 
مردم تنها افزایش قیمت ها بوده و با توجه بازگشت آرامش به کشور در مدت زمان 
کوتاه نباید به گونه ای عمل شود که مردم همچنان نگران افزایش قیمت ها باشند 
و دستگاه های متولی باید در این خصوص با اقتدار عمل کنند؛ چراکه موفقیت در 

این حوزه موفقیت برای نظام و افزایش اعتماد مردم به مسئوالن است.
در ادامه خدامراد صالحی فرماندار شهرستان لنجان نیز اظهار داشت: خوشبختانه 
وفاق، همدلی و همراهی اصناف شهرستان لنجان به خوبی در روزهای اخیر نمود 
داشته و در بازرسی های انجام شده شاهد این مسئله بودیم که هیچگونه افزایش 
قیمتی در شهرستان رخ نداده است و در خصوص تامین کاالهای اساسی نیز 
مشــکلی وجود ندارد. وی افزود: آرد همواره از جمله محصوالتی است که در 
حد نیاز، تخلیه، انبار و توزیع می شود و با توجه به نبود سیلو و کارخانه آرد در 
شهرستان لنجان این شهرستان متکی به بیرون بوده و باید برنامه ریزی الزم 
انجام گیرد تا با توجه به افزایش قیمت بنزین مسئله انتقال آرد با وسائل نقلیه 

مشخص شده به شهرستان با مشکلی مواجه نشوند. 
فرماندار شهرستان لنجان تصریح کرد: اطالع رسانی و شفاف سازی مسائل از 
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نیاز است گزارش ها از سوی مسئوالن شهرستان 
به خوبی به مردم انتقال داده شــود تا نگرانی برای آنــان در خصوص افزایش 
قیمت ها وجود نداشته باشد. در پایان ایرج موفق رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان نیز اظهار داشت: با آغاز اجرای طرح ساماندهی قیمت 
بنزین در کشور بازرسی ها از صبح روز جمعه در استان اصفهان افزایش یافت تا 
کنترل قیمت ها به صورت میدانی انجام گرفته و برای مردم ایجاد مشکل نشود.

وی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار استان اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس به 
جلسه ستاد تنظیم بازار کشور پیوســت و با توجه به احصاء مشکالت استان 

گزارش های مورد نیاز در خصوص مدیریت طرح ارائه و مصوبات الزم اخذ شد.
وی با اشاره به نتایج افزایش نظارت ها در استان اصفهان، عنوان کرد: دادستان 
استان اصفهان اعالم کردند در کنار تیم تنظیم بازار استان قرار دارند تا بتوانیم بر 

مشکالت احتمالی فائق آمده و برای مردم نگرانی ایجاد نشود.
موفق بیان کرد: استان اصفهان در ذخیره ســازی کاالهای اساسی همچون 
برنج، روغن، شکر، گوشــت قرمز و مرغ در شرایط مناسبی قرار داشته و جای 
هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد همچنین جلسه ای مشترک بین 
کارگروه تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان اصفهان تشکیل شد و باید گفت 

در خصوص ذخیره سازی آرد با مشکلی مواجه نیستیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت اطالع مردم از قیمت ها مقرر شد از فردا 
کلیه نانوایان اقدام به نصب تابلو قیمت و وزن چانه نان کنند و خوشبختانه در 
گزارش های ارائه شده از سوی بازرســان در خصوص نرخ نان نیز با هیچگونه 
مشکلی مواجه در استان نبوده ایم. رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان افزود: باید به خوبی به مردم اطالع رسانی شود تا آنان برای خرید 
کاالهای اساسی هیچگونه عجله های نداشته باشند چراکه این مسئله باعث 
افزایش در تقاضا خواهد شد. وی با اشاره به فعالیت ویژه تیم های بازرسی و نظارت 
اتاق اصناف، واحد بازرسی اتحادیه های صنفی، تعزیرات، دادستانی، استانداری و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 
استان، هرگونه افزایش قیمت اجناس تا اطالع ثانوی ممنوع بوده ، از این جهت 
طرح های ویژه نظارت و بازرسی برای کنترل دقیق بازار در بازه زمانی یک ماه 

آینده توسط ستاد تنظیم بازار استان اصفهان اجرایی خواهد شد.

گــزارش

تسنیم
خـــبــــر

ثبت سفارشات جدید 
برای تحویل خودرو در 
سال جاری در حالی از 

سوی شرکت های ایران 
خودرو سایپا صورت 

می گیرد که هنوز تعداد 
زیادی از خودروهای 

پیش فروش شده در سال 
۹۷ تحویل خریداران 

نشده است

از بازار خودرو این روزها  چه خبر؟ 

آرامشی آلوده به رکود!

قیمت خودرو در بازار کشور با اصالح نرخ بنزین که در ساعت 
2۴ روز جمعه رقم خورد، با افزایش قیمت همراه شد و بسیاری 
فعاالن این حوزه بر این باورند که معامالت در این بازار به کمترین 

میزان خود در ماه های اخیر رسیده است.
به رغم دیگر کشورهای دنیا که خودرو کاالیی مصرفی است اما 
مشتریان بازار خودرو در ایران، به این وسیله نگاه سرمایه ای 
دارند، ضمن اینکه شرایط اقتصادی کشور در سال های اخیر نیز 
مزید بر علت گشته تا این نگاه با قوت بیشتری شکل بگیرد. به 
طوری که خرید و فروش خودرو حتی برای مردم عادی نیز به یک 

شغل پردرآمد تبدیل شده است.

ایمنا
گـــزارش
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    ثبات در بازار خودرو حاکم نشده و آرامشی که در آن دیده می شود حاصل بی تفاوتی مردم نسبت به آن است، زیرا بسیاری از مردمی که قصد خرید خودرو را داشتند، 
دیگر از خرید وسیله نقلیه نا امید شده اند

البته نوسانات اخیر قیمت 
مدل های مختلف خودرو 
در بازار که متاثر از افزایش 
نرخ ارز و رکود در ســایر 
بازارها بوده نیز محاسبات 
و برنامه ریزی مالی برخی 
دیگر از مردم را برهم ریخت 
و باعث ایجاد یک موج نگرانی در جامعه 
شــد. اما اکنون اخبار کمتری از این بازار 
منتشر می شــود و به نظر می رسد، بازار 
خودرو دچار رکود کم سابقه ای شده و این 
در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر 
این باورند که مردم نسبت به نوسانات بازار 
خودرو همچون بازارهای دیگر همچون 

طال و ارز بی تفاوت شده اند.

     بازار در ثبات نیست اما خرید و 
فروش انجام نمی شود

یاور رضایی، کارشــناس صنعت خودرو 
معتقد است که داستان نوسانات قیمت 
خودرو در بازارهای ایران به دهه شــصت 
باز می گردد و هشت سال دفاع مقدس، 
نقطه عطفــی در تاریخ صنعت خودروی 
ایران بود زیرا در این برهه از تاریخ، تولید 
و واردات خودرو به صورت کامل متوقف 
شده و شرایط جنگی اجازه نمی داد صنایع 
کشور تالشی برای ســاخت خودروهای 
داخلی کنند، از این رو خرید یک خودروی 
صفر کیلومتر اقدامی بسیار دشواری بود 
و اســتارت رانت خواری در این بازار از آن 

زمان زده شد.
وی می گوید، در تشریح وضعیت کنونی 
صنعت خودروی ایــران اظهار می کند: 
صنایع خودروسازی ایران اکنون در بهترین 
حالت از روند فروش خود قرار دارد و به رغم 
نا ایمن بودن اغلب خودروهای داخلی، آنها 
تا سال های متمادی ثبت سفارش  گرفته 
و از تعداد مشتریان خود مطمئن هستند. 
این در حالی است که میزان خسارات جانی 
و مالی ناشی از حوادث و تصادفات خودرو 
در جاده های کشور به صورت روز افزون 
باال می رود و تبعات اقتصادی و اجتماعی 

زیادی برای مردم به دنبال دارد.
رضایی اضافــه می کند: علــت افزایش 
چشــمگیر نرخ تورم در بــازار خودرو و 

باالرفتن شدید قیمت کاالها در این بازار 
نسبت به سایر بازارها، بی توجهی تیم قبلی 
مدیریت وزارت صمت به قیمت گذاری 
خودرو بود و علت تداوم روند افزایشی نرخ 
خودرو با روی کارآمدن تیم جدید مدیریت 
این وزارتخانه، عادت کردن بازار خودرو به 
تاثیرپذیری از تحوالت و تغییرات سیاسی 
و بین المللی بود. وی ادامه می دهد: ثبات 
در بازار خودرو حاکم نشده و آرامشی که در 
آن دیده می شود حاصل بی تفاوتی مردم 
نسبت به آن است، زیرا بسیاری از مردمی 
که قصد خرید خودرو را داشتند، دیگر از 

خرید وسیله نقلیه نا امید شده اند.

    اصالح نرخ بنزین، قیمت خودرو را 
افزایش می دهد

رضایی تصریح می کند: باید توجه داشت 
که حجــم فعالیت ها و وظایــف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بسیار زیاد است 
و از این رو این چیدمان اداری، ســاختار 
کارآمدی برای مدیریت قیمت گذاری و 
بازار های خرید و فروش دولتی نیست و 
بهتر است یک نهاد اختصاصی به بررسی 
و انتشــار قیمت های جدید خودروهای 

داخلی بپردازد.
قابل ذکر اســت که بر اساس مشاهدات 
میدانی خبرنگار ایمنا از وضعیت و میزان 
معامالت در بــازار خودرو، ایــن روزها 
 کمتر کســی برای خرید وسیله نقلیه به 
بنگاه های خرید و فروش خودرو مراجعه 
می کند و کاهش تعداد پست های فروش 
خودرو در اپلیکیشن های خرید و فروش 
اینترنتی نیز حاکی از آن است که خریداران 
و فروشندگان خودرو دیگر انگیزه ای برای 
فعالیت ندارند و از بــی ثباتی قیمت ها، 

ناامید شده اند.

    بازار خودرو تعطیل است!
یک بنگاه دار خودرو که در خیابان شیخ 
صدوق شمالی اصفهان، فعالیت می کند، 
وضعیت کنونی بازار را این گونه تشــریح 
می کند: تا پیش از ماه مهر امسال تعداد 
مشتریانی که برای خرید خودرو مراجعه 

می کردند، مناسب بود و میزان معامالت 
نیز در حدی بود که بنــگاه داران قادر به 
پرداخت دســتمزد کارگران خود بودند 
اما پس از مهرماه تعداد خریداران خودرو 
در بازار به شدت کاهش یافت و بسیاری از 
بنگاه داران خودرو مجبور شده اند کارگران 

روزمزد خود را تعدیل کنند.
وی اضافه می کند: خریــد خودروهای 
لوکس به صورت کامل تعطیل شــده و 
ماشین های لوکســی که در بنگاه های 
فروش اتومبیل قــرار دارد، جنبه تزئینی 
پیدا کرده اند؛ در برخی از روزها هم برای 
خودروهای داخلــی خریدارانی پیدا می 
شود اما آنها تنها به پرسیدن قیمت و مدل 
خودرو اکتفا می کنند و پای معامله نمی 

آیند؛ در حقیقت بازار تعطیل است.

    اگر وزارت صمــت کاری نکند، 
مجلس وارد عمل می شود

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید 
مجلس شورای اسالمی نیز چندی پیش 
با اعتراض به وضعیت بازار خودرو، گفته 
بود که »بی ثباتی در بازار خودرو قابل قبول 
نبــوده و در صورتی کــه وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت برای ســاماندهی بازار 
اقدامی انجام ندهد مجلــس وارد عمل 

می شود.
وی با وعده اینکه فراکسیون امید مجلس 
بــا دعــوت از وزرای مربــوط به صنعت 
خودرو، مشکالت این صنعت و بی ثباتی 
نرخ خودرو را پیگیری خواهد کرد، تاکید 
کرده بود، رسیدگی به این موضوع بدیهی 
است زیرا این وضعیت به هیچ وجه قابل 
قبول نیســت. بی ثباتی در بازار خودرو و 
الزام مصرف کننده اصلی به پراخت پول 
اضافه، قابل قبول نبــوده و انتظار می رود 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت برای 
ساماندهی بازار تصمیم جدی بگیرد در 
غیر این صورت مــا مجبوریم در مجلس 

اقدام کنیم.«

    سردرگمی بازار خودرو میان رکود 
و رونق

حمیدرضــا قنــدی، رییــس اتحادیه 
فروشندگان خودرو اصفهان درباره وضعیت 
کنونی معامالت خودرو در بازار می گوید: 
بازار خــودرو در کنترل فروشــندگان و 
خریداران آن نیســت بلکه این شرکت 
های خودروســازی داخلی هستند که 
دســت به تغییر دلخواه قیمت خودرو در 

بازار می زنند.
وی اضافــه می کنــد: بیــش از یک ماه 
اســت که قیمت انواع مدل های خودرو 
شرکت های خودروسازی داخلی همچون 
ایران خودرو و ســایپا، افزایش پنج تا ۱۰ 
میلیون تومانی را تجربــه کرده و از هفته 
گذشته روند ثبات قیمت خودرو در بازار 

آغاز شده است. 
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان 
ادامه می دهد: ثبت سفارشات جدید برای 
تحویل خودرو در ســال جاری در حالی 
از سوی شرکت های ایران خودرو سایپا 
صورت می گیرد که هنوز تعداد زیادی از 
خودروهای پیش فروش شده در سال ۹۷ 

تحویل خریداران نشده است.
قنــدی تصریــح مــی کند: بســیاری 
از خودروهایــی کــه اکنون از ســوی 
خودروسازان تحویل خریداران می شود، با 
کسری قطعات همراه است. نمایشگاه داران 
خودرو در استان اصفهان، تنها امانت فروش 
خودروهای مردم هستند و به رغم اینکه بر 
اساس قانون نمایندگی های ایران خودرو و 
سایپا موظف هستند، خودروها را در اختیار 
بنگاه های فروش اتومبیل بگذارند، آنها به 
صورت خودسرانه اقدام به خرید و فروش 
خودرو می کنند و به یک بنگاه اتومبیل 

تبدیل شده اند.
قندی اضافه می کند: خودرو در معامالت 
کنونی بازار بر اســاس قیمت روز، خرید 
و فروش می شــود و به نظر می رسد بازار 
آرامش بیشتری نســبت به گذشته پیدا 
کرده است زیرا افزایش قیمت محسوسی 

در بازار اتفاق نیافتده است.
وی تصریح کرد: بهتر بگویم؛ بازار خرید 
و فروش خــودرو وضعیتی بیــن رکود و 

رونق دارد.

خـــبــــر

معاون وزیر راه و شهرسازی پاسخ داد
وام مسکن ملی چقدر است؟

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان این که تسهیالت 
پروژه اقدام ملی ۱00 میلیون تومان است گفت: ۷0 هزار 

واحد در قالب این طرح در شهرهای جدید معرفی شده که به زودی 
ثبت نام در بعضی استان ها از جمله تهران که شهرهای جدید در آن 

وجود دارد آغاز خواهد شد.

حبیب اله طاهرخانی اظهار کرد: سقف تسهیالت طرح اقدام ملی ۱۰۰ میلیون 
تومان است  که وارد ساخت می شود و در نهایت به شکل فروش اقساطی به خریدار 
منتقل خواهد شد. نرخ سود این تسهیالت نیز ۱۸ درصد با مدت بازپرداخت ۱۲ 
ساله است که با طول دوره ساخت محاسبه می شود. وی افزود: در هر استانی که 
شهر جدید وجود داشته باشد ثبت نام مســکن ملی همزمان با ثبت نام استان 
مورد نظر انجام می شود. تا کنون در هفت استانی که نام نویسی انجام شده شهر 
جدید نداشته ایم اما استان هایی که در آینده زمان نام نویسی آنها فرا می رسد اگر 
شهر جدید در آن وجود داشته باشــد متقاضیان ثبت نام خواهند کرد. به گفته 
طاهرخانی، در شــهرهای جدید حدود ۷۰ هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی 
مسکن معرفی شده که برنامه ریزی آن با حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی است. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان این که شهرهای 

جدید غالبا در استان هایی که کالنشهرها در آن هستند قرار دارد گفت: استان های تهران، 
البرز، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکزی، بوشهر، خوزستان، سیستان 

و بلوچستان و فارس از جمله استان هایی هستند که شهرهای جدید در آنها وجود دارد.

    بهای زمین، اقساطی دریافت می شود
طاهرخانی درباره مزایای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن گفت: حسن این طرح برای 
مردم این است که هزینه زمین، هنگام ساخت از آنها اخذ نمی شود. البته کامال رایگان 
نیست اما کارشناسان قیمت زمین را تعیین می کنند، مدتی به متقاضیان تنفس داده 
می شود و بعد قیمت به صورت اقساطی دریافت خواهد شد. با توجه به این که قیمت زمین 

در ابتدا کارشناسی می شود مشمول تورم و افزایش قیمت در جریان پروژه نمی شود.
وی ادامه داد: هزینه ساخت نیز بر اساس قیمت تمام شده است. دولت، سودی مدنظر ندارد. 
در مناطق مختلف با توجه به شرایط شهرها، نوع زمین و مشخصات پروژه که تابع ضوابط 
شهرسازی است، قیمت ها تنوع دارد. ممکن است یک پروژه مشاعات باالیی داشته باشد و 
یک پروژه نداشته باشد که قاعدتا قیمت آنها با هم فرق می کند. یعنی تفاوت جغرافیایی و 

تفاوت مشخصات فنی پروژه ها باعث می شود که قیمت ها متفاوت باشد. ایسنا
خـــبــــر
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اردوی کودکان در 
موزه ها را کالس 

آموزشی کنید
کارگاه »شیوه های آموزش نگارش و 

نوشتن خالق به کودکان و نوجوانان«
»معلمان و مربیان کودک و نوجوان 
با فراگیری شیوه های آموزش نگارش 
و نوشــتن خالق«، گفتماِن میراث 
دوستی، فرهنگ و آشنایی کودکان با 
فضاهای موزه ای را آموزش می بینند تا 
در آینده ای نزدیک به سفیران آموزشی 

کودکی در موزه ها تبدیل شوند.
دومین جلســه مقدماتــی دور اول 
کالس هــای »شــیوه های آموزش 
نگارش و نوشتن خالق به کودکان و 
نوجوانان« با حضور بیش از ۳۰ معلم 
و مربی دانش آموزان در کاخ گلستان 
برگزار شد که تاکید بر نوع آموزش به 
کودکان و فراگیری خط و زبان فارسی 
به عنوان یکــی از مهمترین مواریث 

فرهنگی کشور را مدنظر قرار داد.
سید احمد محیط طباطبایی - رییس 
ایکوم ایران - دربــاره ی برگزاری این 
کارگاه آموزشی به معلمان و مربیاِن 
کودک و نوجوان به ایســنا می گوید: 
هدف اصلی کارگاه، تقویــِت »زبان 
فارسی« در خواندن و نوشتن است، 
پدیــده ای کــه در طول ســال های 
گذشته، دچار ضعف در سطوح مختلف 
شده است که باید به نوعی آن را تقویت 

کرد.

گردشگری
خبر
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کتاب" عادات اتمی" ؛  راهنمای 
تغییرات کوچک برای نتایج بزرگ

زندگی ما مجموعه ای از عادت های کوچک 
و بزرگی اســت که، در کنار هــم، به نوعی 
روزمرگی و شــخصیت ما را می ســازند. 
ازآنجاکه این عادت ها بیشتر در پس زمینه 
زندگی مان قــرار می گیرنــد، کمتر دیده 
می شــوند. ازطرفی می توان گفت یکی از 
رویکردهای موفق در بهبود کیفیت زندگی 
آن اســت که عادت های جدید و کوچکی 
بســازیم که در درازمدت بر کلیت زندگی 
اثر می گذارند. این مسئله در کتاب عادات 
اتمی به خوبی طرح شده است. جیمز کلییر 
این کتاب را به گونه ای نگاشــته است که 
خواننده را وادار می کنــد آن را، مانند یک 

فیلم، مشتاقانه تا پایان دنبال کند.
چرا عادات اتمی؟

شناخت عادت ها باعث می شود انسان بتواند 
ضعف هایش را بهتر بشناســد و آنها را رفع 
کند. اما مسئله به همین جا ختم نمی شود. 
بهبود کیفیت زندگی انسان فقط به بهبود 
ضعف های پیشین وابســته نیست، بلکه 
باید، ضمن تغییر عادت های بد، برای ایجاد 
عادت های خوب و جدیــد هم تالش کرد؛ 
موردی که کمتر به آن توجه شده است. در 
جامعه ما، رویکرد تربیتی و آموزشی بیشتر 
بر شناســایی و اصالح عادات بد متمرکز 
است؛ اما توجه به خلق عادات جدید می تواند 
از همان میزان ارزش یا حتی بیشــتر هم 
برخوردار باشــد، زیرا ایجــاد عادات خوب 
خودبه خود می توانند به کم رنگ ترشــدن 

عادات بد کمک کنند. 

کتاب

سبک زندگی
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صــدور  از   حرف هــا 
مجــوز بــرای کاوش و 
نظــارت بــر محوطه ی 
آکروپل شــوش، توسط 
دو باستان شــناس و یک 
مرمت گر تزئینــات آثار 
تاریخی شــروع شد، هر 
چنــد یــک فارغ التحصیــل فــوق 
لیســانس باستان شــناس که مجوِز 
سرپرست هیات کاوش به نام او صادر 
شــد، یک دانشــجوی فوق لیسانس 
باستان شناسی در مرحله ی پایان نامه 
و کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی 
که مجوز نظارت بر این پروژه را گرفته 
بودند، اکنون به اواخر کار خواناسازی 
صفــه و کاوش در گورســتان هزاره 
پنجم شوش رســیده اند، اما همچنان 
رییس پژوهشــکده باستان شناســی 
معتقد اســت مجوِز صادر شده فقط 
برای خواناســازی صفه  است و نه کار 

بیشتری.
هر چند نخســتین مجــوز را ۱۶ مهر 
رییس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری در نامه ای خطاب به مدیر 
کل میراث فرهنگی استان خوزستان، 
صادر کرد و در آن اعالم شد تا »برنامه 

گمانه زنی بــه منظور خواناســازی و 
پیگیردی صّفه خشــتی آکروپل را به 
منظــور تدقیق خطــوط معماری در 
راســتای انجام فعالیت های حفاظتی 
و مرمتی« انجام شــود، اما یک هفته 
بعد از صدور این مجوز، دومین نامه با 
همین مضمون نیز خطاب به موسوی 
نوشته شــد. رییس پژوهشگاه میراث 
فرهنگی -عمرانــی- در مجوزی که با 
نام »اصالحیه« صادر شده بود، خطاب 
به موسوی نوشته بود: »اصالحیه مجوز 
برنامه خواناسازی سکوی بلند و کاوش 
روشــمند در گورســتان هزاره پنجم 
آکروپل شــوش« با همان سرپرست 

پروژه و همان ناظران.
بیشــترین اظهار نظرهــا و نقدها به 
دنبال صدور ایــن مجوزها به انتخاب 
کارشناساِن اعالم شده برای این پروژه 
بود، وگرنه بُعد جوان گرایی که اقدامی 
شایسته در کشــور محسوب می شود. 
البته از سوی دیگر یکی از نقدهایی که 
به حضور باستان شناسان پیشکسوت 
در سایت های کاوش مطرح می شود، 
ارائه ندادن گزارش کار به پژوهشکده 
باستان شناسی توسط برخی از آن ها 
بعد از گذشِت سال ها، آن هم از زمانی 
است که در سایت های تاریخی زیر نظر 

مدیریت خود کاوش کرده اند.
امــا کمتــر از نیــم قــرن از آخرین 
کاوش ها در »ُصّفه خشــتی آکروپل« 
 و »گورســتان هزاره پنجم آکروپل« 
شــوش می گذرد، مدت زمانی که در 

ظِی آن، مجموعه باســتانی شــوش 
آسیب زیادی دید.

با این وجــود هنوز باستان شناســان 
معتقدند؛ شــوش آن اندازه مهم است 
که برای هر اقدام جــدی در آن باید 
متخصصان را گرد هم آورد و نشستی 
تخصصی برگزار کرد، هر چند برگزاری 
چنین نشست ها و همایش هایی برای 
بررســی نقاط قوت و ضعــِف موجود 
در این محوطه، به منظور رســیدن به 
نتیجه ای مشخص، به ندرت عملیاتی 
شــده اســت تا بتوان بر مبنای آن ها 
پژوهش ها و طرح هــای حفاظتی در 

شوش را برنامه ریزی کرد.
در این مجوز با اشاره به ماّده ۱۱ قانون 
حفظ آثار ملّــی و در اجــرای بند ۳ 
ماّده قانون اساسنامه سازمان میراث 
فرهنگی، مصوب سال ۱۳۶۷ با انجام 
برنامه گمانه زنی به منظور خواناسازی 
و پیگیردی صفه خشــتی آکروپل به 
منظــور تدقیق خطــوط معماری در 
راستای انجام فعالیت های حفاظتی و 
مرمتی شهرستان شوش به سرپرستی 
... و با نظارت ... و ... از یک آبان ماه تا ۱۴ 

آذر موافقت کرد.
حاال می توان گفت حــدود ۲۰ روز از 
آغاز کاوش در این محوطه گذشــته و 
آن روزهای میانی خود را از حضوِر این 
تیم باستان شناس سپری می کند، اما 
بعد از انتشار نخستین خبرها از صدور 
مجوزهای عمرانی؛ حاال اعالم می شود 
که یک کارشناس باستان شناسی نیز 

به عنــوان ناظر فنی به پــروژه اضافه 
شده است.

تعریِف مجوز »خواناســازی و کاوش 
روشــمند در گورســتان هزاره پنجم 

آکروپل شوش« از زبان شیرازی
روح اهلل شیرازی – رییس پژوهشکده 
باستان شناســی - اما در گفت وگو با 
خبرنگار ایســنا همچنان پروژه ی در 
حال انجــام را خواناســازی مصطبه 

می داند و نه کاوش.
او تاکید می کنــد: کار در حال انجام، 
کاوش نیســت، خوانــا ســازی در 
مصطبه ای اســت که قبال فرانسوی ها 
در این بخش حفاری و کار کرده اند و 
قصد داشتند تا آن را حفاظت و مرمت 

کنند، چون وضعیــت حفاظتی بدی 
داشت و آن را آب و باران زده بود.

وی با اشــاره به این که ایــن پروژه به 
پیشــنهاد پایگاه شــوش مطرح شد 
و در حال حاضر زیر نظــر ناظر عالی 
علمی »عباس مقــدم« در حال انجام 
اســت، می گوید: جایی که اکنون تیم 
در حال کار اســت، قبال کاوش شده 
است، یک احتمال نیز وجود دارد که 
از تدفین هایی موجود در گذشته هنوز 
ردی باشد. با این وجود،گمانه ی بسیار 

کوچکی در حال کار است.
او با وجــود یادآوری خبرنگار ایســنا 
که در »مجــوز اصالحیــه ی رییس 
پژوهشــگاه کاوش در »گورســتان 

هزاره پنجم آکروپل شــوش« عنوان 
شــده اســت، تاکید می کند: کار در 
حال انجام، کاوش در شوش یا کاوِش 
آکروپِل شوش نیست، بلکه فقط خوانا 
سازی مصطبه و روشن کردن وضعیِت 

آن جا است.
رییس پژوهشکده باستان شناسی ادامه 
می دهد: زمانی که قرار بر کاوش بزرگ 
و گسترده در شوش باشد، قطعا باید از 
باستان شناسان با تجربه و پیشکسوت 
که از نظر علمی توانا هستند، استفاده 
کنیم. اما کار کنونِی پایــگاه، در حد 
خوانا سازی با هدف حفاظت است که 
قبل از آن می خواهند یک شناخت از 

محوطه داشته باشند.

مجوز می گوید "کاوش در آکروپل"، رییس می گوید "خواناسازی"

: کار در حال انجام، کاوش 
نیست، خوانا سازی در 

مصطبه ای است که قبال 
فرانسوی ها در این بخش 

حفاری و کار کرده اند و قصد 
داشتند تا آن را حفاظت و 

مرمت کنند، 

رییس پژوهشکده باستان شناسی می گوید: کار در حال انجام در شوش، 
کاوش در شــوش یا کاوِش آکروپِل شوش نیست، بلکه فقط خواناسازی 

مصطبه و روشن کردن وضعیِت آن جا است.

ایسنا

گزارش

ISFAHAN
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نگاهی به هنرهای منسوخ شده استان یزد

زیورآالت به نام یزد ثبت می شود؟
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد ضمن بیان توضیحاتی درباره هنرهای فراموش شده 
این استان و اقداماتی که برای احیای برخی از این صنایع صورت گرفته، اظهار امیدواری کرد که بتوانند یزد 

را به عنوان شهر زیورآالت به ثبت برسانند.
مصطفی فاطمی درباره وضعیت هنرهای منسوخ شده استان یزد و برنامه هایی که برای احیای این هنرهای 
فراموش شده در نظر گرفته شده است، با بیان اینکه »تعداد هنرهای منسوخ شده یزد بسیار است« اظهار کرد: 
در استان یزد انواع دست بافت های سنتی از دوران صفویه وجود داشته است که البته بسیاری از این صنایع 

هنری تا هم اکنون منسوخ شده اند.
او ادامه داد: یکی از صنایعی که کامالً از بین رفته است، هنر زربافی است. این هنر که ریشه آن به دوره صفویه 
باز می گردد، از تارهای مختلف ابریشم، طال و نقره بافته می شود. در سال های اخیر تالش شد تا این هنر احیا 
شود، اما به دلیل اینکه قیمت این پارچه به شدت گران است، بازار زیادی پیدا نکرد و در نتیجه تمایلی هم به 

تولید آن نیز وجود نداشت. البته توانستیم دستگاه این هنر را احیا کنیم و مقدار کمی از آن پارچه را ببافیم تا 
اینکه صرفا هویت این هنر زنده نگه داشته شود.

 فاطمی خاطرنشان کرد: از دیگر صنایع دستی که رو به افول است، ترمه دست بافِت ابریشم است که شهر 
یزد سال ها خاستگاه این هنر بوده است. برای احیای این هنر نیز تالش های بسیاری صورت گرفت؛ البته 
هم اکنون ترمه دست بافت به صورت عمده برای بازار تولید نمی شود و صرفا برخی از کارگاه ها به صورت 
محدودی در این حوزه تولید دارند. در این میان یکی از موضوعاتی عالوه بر کاهش تعداد هنرمندان، در کاهش 
تولیداین صنایع هنری تاثیرگذار است، افزایش کارگاه های صنعتی است که ترمه های ارزان تری را وارد بازار 

می کنند و طبیعتا ترمه های دست بافت با اقبال چندانی مواجه نمی شوند.
او هنر مخمل را از دیگر هنرهای فراموش شده استان یزد برشمرد و گفت:  این هنر نیز از جمله  هنرهای 
فراموش شده ای است که از سال های پیش از انقالب منسوخ شده بود و دیگر در یزد بافته نمی شود. به طور 
کلی در دوره ای از تاریخ )صفویه( بافت های این استان بسیار مشهور بودند و بزرگترین شخصیت های شرقی 
و غربی از بافت های این استان برای لباس هایشان سفارش می دادند. جالب است بدانید که بخش عمده ای 
از درآمد جنگ چالدران نیز توسط بافنده های یزدی تامین شده بود. فاطمی افزود: یکی از هنرهای دیگری 

که رو به افول قرار دارد، زرگری یزدی همانند بافت زنجیر چینابی 
است که تولید آن بسیار سخت است. در دوره های مختلف این 
صنایع با طال ساخته می شدند که به مرور مس و نقره جایگزین 
شدند. اما از آنجایی که تولید آنها بسیار سخت بود، به مرور زمان 
رو به افول قرار گرفت؛ البته در سال های اخیر بار دیگر تالش 

شد تا این هنر مورد توجه قرار گرفته شود و کارگاه های آموزشی 
آن نیز احیا شد. چراکه در تالشیم تا بتوانیم یزد را به عنوان شهر 

زیورآالت مطرح کنیم و آن را به ثبت برسانیم.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد همچنین اظهار 

کرد: البته بسیاری از بافت های یزدی همانند دارایی بافی و ترمه  دارایی همچنان زنده و اتفاقا جزو 
صنایع پُرکار استان محسوب می شوند. برخی از بافت ها نیز همانند سفره  خمیر و چنته بافی در سال های اخیر 

احیا شده اند و هم اکنون نیز تولید می شوند. زرتشتی دوزی نیز با وجود اینکه تعداد هنرمندان آن 
بسیار کم است، اما هنوز تولید می شود. 

پاییز که می شود، بچه ها دوباره 
به مدرسه می روند. روزها کوتاه تر 
می شوند و دیری نمی گذرد که 
برگ درختان می ریزد و جلوه ای 
رنگارنگ بــه محیــط بیرون 
می دهد. پاییز شروع سال نیست 
اما پایان تابســتانی دیگر و آغاز 
فصلی جدید است. پاییز در میان دیگر فصل ها 

نماِد بیشترین و جدی ترین تغییرات است.
پاییز زمان خوبی بــرای عملی کردن اهداف 
و یا تجدید نیرو برای دســتیابی به آنهاست. 
به تازگی گزارشــی از پینترست نشان داد که 
جست وجو درباره موضوعات مرتبط با »هدف« 
در این زمان افزایش می یابد. جست وجو برای 
الهام گرفتــن تا ۱۲۸ درصد، جســت وجوی 
فهرست اهداف تا ۱۰۱ درصد، جست وجو برای 
اهداف خانوادگی تا ۸۶ درصد و جســت وجو 
برای اهداف کلی در زندگی تا ۸۱ درصد بیشتر 
می شود.به عقیده جنا پالومبو ، درمانگر مرکز 
اِورگرین در الینوی آمریکا، این گزارش مایه 
شگفتی نیست. او شخصا مشاهده کرده است 
که، در این وقت از سال، مرکز توجه مراجعان 
به سوی هدف گذاری تغییر می کند.به گفته 
پالومبو، اشــتیاق به ایجاد تغییرات مثبت در 
این دوره حتی بیشتر از روزهای آغازین سال 
نو است. او تأکید می کند:»پاییز زمان تغییرات 
واقع گرایانه است. پس از سال نو، اغلب پس از 
هیجان و هیاهوی تعطیالت، درحالی که از روند 
عادی زندگی خارج شــده ایم، غالبا پرخوری 
کرده ایم و کمتر غذای سالم خورده ایم. ایجاد 

تغییر در زندگی کار دشواری است!«
با نزدیک شدن به پایان سال، به دلیل شلوغی 
و گرفتاری هــای آخر ســال، میل مــا برای 
به تأخیرانداختن تغییراتــی که می توانند به 
زندگی سالم و بهتر منجر شوند افزایش می یابد.

ســایت nbcnews با برخی از کارشناســان 
سالمت روان و مربیان انگیزشی گفت وگو کرده 
است و از آنها درباره هدف گذاری و چگونگِی 
رســیدن به اهداف پرسیده اســت. در ادامه، 
چکیده این گفت وگوها را در قالب توصیه هایی 

برای هدف گذاری صحیــح در فصل جدید 
بخوانید.

۱. اولویت ها را مشــخص و از رویکرد 
SMART استفاده کنید

هدر لیونز، روان شناس و رئیس گروه درمانی 
بالتیمور، معتقد است:

»خوشــی و لذت بردن در تابستان می تواند 
بهترین محرک در توجه به چیزهایی باشد که 

برای مان مهم اند«.
چــه چیزهایی باعث می شــوند احســاس 
خشنودی کنیم؟ دوست داریم چه چیزهایی 
را حفظ کنیم و چه چیزهایی را تغییر بدهیم؟ 
براین اساس، فهرستی از مواردی تهیه کنید که 
مایلید به آنها دست یابید. سپس بررسی کنید 
 SMART که آیا این اهداف با رویکرد اهداف

همخوانی دارند یا نه.
مدل SMART پنج ویژگِی اساسی برای اهداف 
تعیین می کند. SMART نامش را از حرف های 
آغازیِن معادل انگلیسی این ویژگی ها گرفته 
است. بنابر رویکرد SMART، هدفی که برای 
خودمان تعیین می کنیم باید دارای ویژگی های 
زیر باشد:مشخص،سنجش پذیر،دست یافتنی 

،مرتبط ،دارای محدودیت زمانی.
پس اگر می خواهیــد وزن کم کنیــد، باید 
هدف تــان را بــا جزئیات مشــخص کنید: 
»می خوام تو ۳ ماه، ۵ کیلو وزن کم کنم«. این 
هدفی است مشخص، ســنجش پذیر، دارای 
محدوده زمانی معین که، بسته به وزن کنونی و 
آنچه برای تان مهم است، می تواند دست یافتنی 

و مرتبط باشد.
۲. »باید ها« را با »خواســت یا نیازها« 

جایگزین کنید
مهم است که در هدف گذاری روشن کنیم که 
نیت مان از تعیین آنها چیست. آیا می خواهیم 
یا نیاز داریم تغییر کنیم یا اینکه به گمان مان 
مجبوریم تغییر کنیم؟ اهداف تان را براساس 
آنچه به راستی می خواهید مشخص کنید، نه 
براساس آنچه فکر می کنید باید انجام دهید. از 

شر »بایدها« خالص شوید.
رگن والش، مربی انگیزشــی مدیران، توصیه 

می کند:
»از انجام دادن آنچه فکر می کنید باید انجام 
دهید دســت برداریــد و آنچه را به راســتی 
می خواهید، انجام دهید. آدم های بســیاری 
گرفتار تعهد افراطی، اضطــراب و درماندگی 
می شوند، چون با نیتی پاک به هر چیزی پاسخ 

مثبت می دهند. آنچه گمــان می کنید باید 
انجام دهید رها کنید تا بتوانید دوباره از کارها 

لذت ببرید.«
3. با گام های کوچک شروع کنید و پیش  

بروید
فرقی نمی کند هدف چه باشد )کاهش وزن 
یا یادگیری زبان(، بهتر است گام های کوچک 

بردارید و تنها روی یک چیز تمرکز کنید.
به گفته والش، بیشتر وقت ها، آدم ها به دو دلیل 
به اهداف شان نمی رســند: اول اینکه، اهداف 
زیادی برای خودشان تعیین کرده اند و درنتیجه 
نمی توانند به خوبی تمرکز کنند. دوم اینکه، 
هدف شان چنان بزرگ است که نمی دانند از 
کجا شروع کنند. بهتر است براساِس اولویت تان، 
یک هدف را انتخاب و برای دست یابی به آن 
تالش کنید. پس، تنها یــک هدف را انتخاب 
کنید. سپس ببینید بهترین کاری که اکنون 
می توانید برای رسیدن به آن هدف انجام دهید 
چیســت. این روشی ســاده و اثربخش برای 
دست یابی ســریع تر به اهداِف بزرگ تر است. 
این گونه اســت که رؤیاپردازی و رسیدن به 

اهداف بزرگ و بزرگ تر پیوسته ادامه می یابد.
۴. مثبت اندیش باشــید، حتی اگر مغز 

مقاومت کند
هنگام برنامه ریزی برای تغییری بزرگ، معموال 
به سادگی احساس شکست می کنیم. احساس 
شکست خیلی راحت جای انگیزه و اشتیاق 
را می گیــرد. به گفته دایان استراکوســکی، 
روان شناس شــناختی رفتاری، این وضعیت 
ناشی از رفتار مغز ماســت. مغز ما با بررسی 
محیط و تشخیص عوامل منفی و نیز نشان دادن 

درست و غلط از ما محافظت می کند.
دربرابــِر »گلــوم« درون تــان و »مــن 
می دونم«هایش مقاومت کنیــد و با اصرار بر 
افکار خوش بینانه و نیز تکرار آن ها در ذهن خود 
بر احساس شکست غلبه کنید. مثال به جاِی 
اینکه فکر کنید »االن برای شروع خیلی دیره!« 
به خودتان بگویید: »چه مدرکی وجود داره که 
نشون بده االن برای شروع دیره؟ می دونستی 
برای تثبیت یک عادت جدیــد ۹۰ روز زمان 

الزمه؟ من کلی وقت دارم!«
اگر عزت نفس کافی ندارید یا پیوسته از خودتان 
ایراد می گیرید، تصور کنید با یکی از عزیزان تان 
طرف هســتید و همان طــور که بــا او رفتار 
می کنید، با خودتان رفتار کنید. شما هیچ وقت 
به دوست یا عضوی از خانواده نمی گویید »آره 

بابا! تو از عهده اش بر نمی آی!«
۵. انعطاف پذیر باشــید، شاید اهداف  

نیازمند بازبینی باشند
باید بدانید چیزی که برای دیگران مناســب 
است ممکن اســت برای شما مناسب نباشد. 

پالومبو این موضوع را تأیید می کند:
»برخی مراجعاِن من دوست دارند سحرخیز 
باشــند و به برنامه صبحگاهِی مفصل شــان 
برســند. برخی دیگــر برای اینکــه بتوانند 
بعدازظهرها عملکرد بهتری داشته باشند، باید 

صبح ها بیشتر بخوابند.«
فراموش نکنیــد که هــدف از هدف گذاری 
بهترکردِن زندگی ســت. چرا اصرار دارید که 
صبح هــای زود بیدار شــوید و ورزش کنید، 
درحالی که در ادامه روز خســته و مضطرب 
هستید؟ بهتر نیســت برنامه ای منظم برای 
ورزش عصرگاهی ترتیب دهید؟ روش رسیدن 
به هدف مهم نیست. در پایان نتیجه یکسان 

است.
۶. »قانون مادربزرگ« را در پیش بگیرید

قانون مادربزرگ در دنیای روانشناسی به »اصل 
پریماک« معروف است.مادربزرگ می گوید: 
»اگر می خوای بری دوچرخه سواری، اول باید 
خوراک اسفناجت رو بخوری!« اگر می خواهید 
انگیزه تان را حفظ کنید، نخست کار دشوار را 
انجام دهید و برای انجامش به خودتان پاداش 
دهید. مثال »اگر اول برم باشگاه، بعدش می تونم 

سریال موردعالقه ام رو تماشا کنم«.
۷. برای خودتان یک مراقب انتخاب کنید

به  عقیده استراکوسکی مهم است که متعهد 
باشیم و از برنامه و مسیر رســیدن به هدف 
خارج نشــویم. برای اطمینان از این موضوع 
کســی را انتخاب کنید تا مراقب تان باشد و 
پیوسته به شما گوشزد کند که از مسیر خارج 
نشوید. این فرد باید امکان کمک کردن به شما را 
داشته باشد. می توانید یکی از دوستان، اعضای 
خانواده، مربی یا مشاور سالمت را برای این کار 

انتخاب کنید.
استراکوســکی تأکید می کند که مسئولیت 
پذیری یعنی دســت کم با یک نفــر برنامه 
هفتگی تان را در میان بگذارید و آن را دنبال 
کنید. اگر قرار اســت هفته ای ۴ بار به باشگاه 
بروید، روشن کنید که به چه کسی دراین باره 

می گویید و چطور متعهد می مانید.
۸. پس رفت پیش می آید و بخشــی از مسیر 

رشد است
ســیر تغییر به ندرت خطی و سرراست است. 
همچنین کمتر پیش می آید تغییْر آنی و پس 
از یک رویداد محقق شــود. کارشناس بهبود 

زندگی و رابطه، میشل فرالی، می گوید:
»پس رفت در فرایند تغییر طبیعی است. یاد 
بگیرید آن را بپذیرید. برآمد همه این پیش روی 
و پس روی هاســت که تغییری پایدار ایجاد 
می کند و شــما را در پاییــز و پس ازآن پیش  

می راند.«
مشاور ســالمت روان، کایس هوداس توصیه 
می کند که در زندگــی، هر زمان ایجاد تغییر 
را آغاز کردیم شکیبا باشیم. همه ما وقتی کار 

جدیدی را شــروع می کنیم، ممکن است در 
روزمرگی های مان گیر بیفتیم و اشتباه کنیم. 

خودتان را ببخشید و دوباره تالش کنید.
۹. برای هر موفقیتی ارزش قائل شوید

برای هر گام روبه جلو و هر موفقیت و پیشرفتی، 
هرقدر کوچک و اندک، ارزش قائل باشــید. 
اگر بتوانید از مسیر لذت ببرید، از همین حاال 

برنده اید.
۱0. اگر هدف مهمی ندارید، موانع کوچک 

را رفع کنید
اگر هدف مهمی ندارید که پاییز را با اشتیاِق 
رســیدن به آن هدف ســپری کنید، سعی 
کنید موانع کوچــک و معمولــی زندگی را 
برطرف کنید. این موانع و مشــکالت ذره ذره 
از کیفیت زندگــی و عملکردتان می کاهند.

استادیار دانشگاه تگزاس، شریل فالتن، توصیه 
می کند: »چند دقیقــه ای فکر کنید و عوامل 
ناخوشایند اما ُخردی را پیدا کنید که، با اینکه 
آزارتان می دهند، آن قدر مهم نیســتند که 
تصمیم به رفع آنها بگیرید!«دری که جیرجیر 
می کند، ُمشــتی برگه ارزیابی نشده، آدمی 
که باید به او جواب رد بدهیــد و می توانند از 
این موارِد ناخوشایند باشــند. هر چیزی که 
لب و لوچه تان را کج می کنــد اما آن قدر مهم 
نیست که در دم اقدام به رفعش کنید، در این 
دســته جا می گیرد. در هر ماه ۱ یا ۲ مورد را 
انتخاب کنید و در رفع شان بکوشید. حذف این 
عوامل آزاردهنده کوچک به کاهش اضطراب و 

افزایش آرامش ذهن کمک می کند.

۱۰ توصیه مهم برای هدف گذاری صحیح در فصل تازه و دستیابی به آنها

هنگام برنامه ریزی 
برای تغییری بزرگ، 

معموال به سادگی 
احساس شکست 
می کنیم. احساس 

شکست خیلی 
راحت جای انگیزه و 
اشتیاق را می گیرد. 

به گفته دایان 
استراکوسکی، 

روان شناس 
شناختی رفتاری، 
این وضعیت ناشی 

از رفتار مغز ماست. 
مغز ما با بررسی 

محیط و تشخیص 
عوامل منفی و نیز 

نشان دادن درست و 
غلط از ما محافظت 

می کند.

هر آغازی انگیزه ای است برای تغییرکردن! فرقی نمی کند هدف 
کاهش وزن باشد یا یادگیری مهارتی جدید؛ با آغاز فصل جدید انگیزه 
و اشتیاق مان دگرگون می شود. در این مطلب به شما می گوییم چطور 
در فصل جدید،  مثال فصل پاییز اهدافی تازه مشخص و آنها را عملی 

کنید. همراه ما باشید.
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Visiting Iranian Energy 
Minister Reza Ardakanian 
held a bilateral meeting with 
his Russian counterpart, 
Alexander Novak, about a $5 
billion loan that Moscow plans 
to give Tehran to implement 
infrastructure projects in the 
Islamic Republic.Speaking to 
reporters in Moscow before the 
meeting, Ardakanian said two 
weeks ago, Iran was informed 
that its proposal to use all the 
5-billion-dollar loan has been 
welcomed by Russia.Accordingly, 
the meeting attended by relevant 
officials is being held to develop 

future plans and operationalize 
the agreement on the loan, he 
added.The minister went on to 
say that the Iranian government 
approved the projects related 
to the loan on Sunday.The two 
projects include the construction 
of a 1,400-megawatt power 
plant in Sirik in the southern 
province of Hormozgan and 
the electrification project of the 
Inchebron-Garmsar railway, 
he said.Heading a delegation, 
Ardakanian left Tehran for 
Moscow on Thursday to follow 
up on the five-billion-dollar loan 
Russia is going to give Iran.

Iranian worker 
life threatened 
by privatization
On the occasion of 
adoption of the Labor 
law in Iran, a group 
of Iranian workers 
gathered in front 
of Workers' House 
building in different 
provinces.
The Head of the 
Workers Union Hassan 
Sadeghi pointed that 
our members do 
not follow the path 
of excitement and 
agitation.
He added "The labor 
law has not yet been 
fully implemented, 
because of Iranian 
economic system is not 
a system to overturn it."
"Unfortunately, the 
economic system of the 
country does not pay 
much attention to the 
interests of the workers 
and regularly criticizes 
the labor law," Sadeghi 
confirmed.
The secretary of Iran's 
Workers' House 
Alireza Mahjoub also 
said "Today, various 
disasters threaten 
worker's life such as 
retirees, unemployed 
but one of them is 
privatization."
He warned all 
officials to stay away 
themselves from 
privatization and said 
"Iranian workers have 
been deprived of all 
their rights recognized 
in labor law, because of 
the privatization."
"For example, Workers 
do not receive their 
wages, they were 
not allowed to form a 
union, and they were 
told when they were 
protesting: Why are 
you doing this!"
The secretary of Iran's 
Workers' House 
confirmed that we 
are not opposed to 
the private sector, but 
we are opposed to the 
privatization process.
"We are now saying 
that anyone who 
can invest and set 
up a production unit 
should be supported," 
Mahjoub added.
At the end of gathering, 
the resolution was 
read by the Head of the 
Workers Union.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Saturday,November 23, 2019, No. 372

ISFAHAN
N E W S 04

Iran-Russia Talks on 5$bln Loan Begins

By: Mahnaz Abdi
While the new 
duty has satisfied 
steel producers in 
the country, it has 
provoked severe 
criticisms from 
those active in 

the mining sector, as they 
believe that such sudden 
decision can be a big shock 
to investment in this sector.
They say that the shock will 
be even bigger for SMEs 
investing in the mining 
sector because under the 
current economic condition 
of the country they are 
seriously in need of the 
liquidity secured from the 
exports.
Small mines’ activity 
coming to a halt
Based on the statistics 
announced by the secretary 
of Iron Ore Producers & 
Exporters Association of 
Iran (IROPEX), the number 
of active iron ore mines in 
the country has fallen from 
206 to 123 after imposing 
the 25-percent duty on 
exports.
Last week, Saeed 
Asgarzadeh said that of the 
364 iron ore mines in Iran 
just 123 mines are currently 
active.
He said, “The Ministry of 
Industry, Mining and Trade 
has made an inexpert 
decision about imposing a 
duty on the exports of raw 
minerals. Such a decision 
contradicts their motto 
of activating small mines. 
It damages production 
and has led to stopping 
the activity of some small 
mines.”
Profit should be distributed 
in the whole chain of steel
Believing that the profit 
should be distributed in 
the whole chain of steel, 

the vice-chairman of 
IROPEX says that the steel 
producers should modify 
their method of purchase 
from the mines.
On November 16, Ali 
Safarian said, “Even if a 
100-percent duty will 
be levied on iron ore 
exports, the condition 
will not change for the 
steel producers; in fact, 
they should take other 
approaches for resolving 
their problems. They 
should modify their method 
of purchase and should not 
impose their expenses on 
producers and exporters of 
iron ore or the whole chain 
of steel.”When the owners 
of mines sustain losses with 
the low prices, they prefer 
to set up iron ore pellets and 
concentrate production 
units, but not sell the iron 
ore at any price to the steel 
producers, he commented.
Duty has not resolved the 
steel producers’ problem
Bahram Shakouri, the 
chairman of Mines 
and Mining Industries 
Committee of Iran Chamber 
of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture 
(ICCIMA), is of the opinion 
that imposing duty on the 
exports of raw materials 
has not removed the 
problem for the steel 
producers.
Last week, he said, “We 
oppose any duty on the 

export of any commodity, 
and it’s not just about 
the chain of steel. It is 
logical that the surplus 
of any product should be 
exported, for example we 
have a surplus of hematite 
in the country which should 
be exported without any 
duty.”
“We surely need more 
iron ore in the future to 
materialize our outlook of 
[the Iranian calendar year] 
1404 (March 2025-March 
2026), but when the duty 
is imposed in the first stage 
of the steel chain, it will 
discourage the investors 
which will definitely make 
the steel producers face 
problems for supply of 
the raw materials in the 
future”, he commented 
and concluded that the 
wrong policies have caused 
exports to take priority over 
domestic needs.
Preventing exports of raw 
materials an important 
issue
While there are many 
opponents of the new duty, 
the decision is strongly 
supported by many officials 
in the government and 
parliament.
Speaking to the media 
at the time when the 
duty was imposed, the 
vice-chairman of the 
parliament’s Industries 
and Mines Committee said 
that preventing exports 

of raw materials is one of 
the most important issues 
currently followed up in 
the country because sales 
of raw materials bring 
profit less than selling the 
processed products.
Reza Alizadeh said, “Export 
of iron ore accounts for 
the lion’s share of Iran’s 
raw minerals exports 
and therefore it creates 
high income and job 
opportunities for the other 
countries rather than our 
own country.”
Seyfollah Amiri, the 
director-general of Mining 
Industries Department of 
the Ministry of Industry, 
Mining and Trade, is the 
other supporter of the 
mentioned duty.
He predicts that through 
this duty, the annual export 
of unprocessed iron ore 
from Iran will be less than 
five million tons in the 
current Iranian calendar 
year (ends on March 19, 
2020), while the figure was 
8.5 million tons in the past 
year.
According to the official, the 
country has exported 2.2 
million tons of the product 
worth $542 million during 
the first five months of the 
current Iranian calendar 
year (March 21-August 
22), which was about 30-
40 percent lower than the 
figure of the same period 
of time in the previous year.

Iranian, Russian 
energy ministers 
underline expansion of 
cooperation
Russian and Iranian energy ministers in 
a meeting here on Thursday called for the 
relations in all fields.
During the meeting in the Russian capital 
attended by Iranian Ambassador to 
Moscow Mehdi Sanaei, Reza Ardakanian 
and Alexander Novak exchanged views 
and discussed contents of agreements at 
the 15th joint economic commission in 
the fields of agriculture, banking, energy, 
industry, and technical affairs.
Ardakanian said that his visit to Russia was 
aimed at following up on the allocation of 
five billion dollars loan from the Russian 
government.
The Iranian minister added that allocation 
of the loan was approved in Majlis 
(parliament) several years ago.
Two plans were related to the construction 
of a power plant with a capacity of 1400 
megawatts in the southern province of 
Hormuzgan and an electrifying railway 
between Inchebroon and Garmsar.
Another plan was related to urban 
transportation by adding 2000 metro 
wagons as well as the railway between 
Zahedan and Birjand, in the southeast of 
Iran.
Also, two projects are related to the energy 
ministry, which one of them is to develop 
a hydro-electric power plant of Getvand 
dam from one thousand megawatts to 1640 
megawatts.
The development of Ahvaz Ramin Power 
Plant is also among these projects.

Iran exporting 
tomatoes to Pakistan at 
price of over $1 per kilo
 The head of the Iranian National Union of 
Agricultural Products said that tomatoes 
have been exported to Pakistan over the 
past two weeks.
In an interview with Mehr on Wednesday, 
the head of the Iranian National Union of 
Agricultural Products Reza Nourani said 
that the export of tomatoes to neighboring 
Pakistan has been going on for the past two 
weeks, adding that the volume of tomatoes 
exports is limited for the time being due 
to the fact that there has been delay in 
concluding agreements between Iranian 
and Pakistani firms.
Nourani also said that the exported 
products were cultivated in greenhouses 
due to the cold weather in autumn, adding 
that the volume of exports will increase 
gradually.
The official added that the greenhouse 
tomatoes have been priced one dollar and 
10 cents while stating that the price of each 
kilo of tomatoes inside Iran is currently 
between 60,000 and 70,000 rials (each 
US dollar in Iran is currently traded for 
120,000 rials).
Earlier this month on November 13, the 
Pakistani local media cited sources in 
Pakistan government as saying that the 
government was considering importing 
tomatoes from Iran in a bid to curb hiking 
prices of the product.

In a bid to prevent the exports of unprocessed minerals, 
creating more value-added and meeting the requirements 
of domestic producers for the raw materials, Iran has 
levied a -25percent duty on the exports of raw minerals 
(especially iron ore) since September 23.

Imposing duty on exports of iron ore 
a right decision?

news

Believing that 
the profit should 
be distributed 
in the whole 
chain of steel, the 
vice-chairman of 
IROPEX says that 
the steel producers 
should modify 
their method of 
purchase from the 
mines.
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Instead of Defending 
Thugs, EU Should Meet 
Commitments to Iran: 
Spokesman
Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyed 
Abbas Mousavi condemned recent moves by 
some European Union officials to interfere in 
the internal affairs of the Islamic Republic and 
said instead of defending the “thugs”, the EU 
should meet its commitments to the Iranian 
nation.
In remarks on Thursday, Mousavi deplored 
recent remarks by Maja Kocijancic, EU’s 
spokesperson for foreign affairs and security 
policy, as interference in the internal affairs 
of Iran and said the European countries had 
better deal with their own internal problems 
first, which are leading to widespread arrests 
and growing discontent across Europe.
“ What should be addressed first and 
f oremost regarding Iran is that Europe 
s hould be held accountable for not 
honoring its commitments under the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and 
for backing the US sanctions and economic 
terrorism against the Iranian nation…,” said 
Mousavi.
Instead of making meddlesome remarks and 
defending “the thugs and vandalists” in Iran, 
the EU should meet its JCPOA commitments, 
he noted.
The remarks came as Kocijancic expressed 
concern over recent riots in Iran. "We expect 
Iran's security forces to exercise maximum 
restraint in handling the protests and for 
protesters to demonstrate peacefully. Any 
violence is unacceptable," she said.
Following a hike in the price of gasoline last 
Thursday, a number of Iranian cities saw 
sporadic protests that turned violent in some 
cases. A number of banks and government 
buildings were set ablaze.
Meanwhile, US State Secretary Mike Pompeo 
voiced support for the rioters who took 
advantage of the protests in a number of 
Iranian cities.
In an address on Sunday morning, Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei warned that the sporadic protests 
and acts of vandalism in Iran would create 
insecurity.
Describing insecurity as the worst calamity 
for society, the Leader said that “all evil 
centers in the world” have mobilized efforts 
in recent days to encourage unrest in Iran.
Ayatollah Khamenei also called on the Iranian 
authorities to be careful that the rise in the 
price of fuel would not increase the price of 
other commodities.
The Leader also called on the people to 
separate themselves from a group of thugs 
who are encouraged by the foreign-based 
anti-Iranian front to foment insecurity.

 US “Maximum Pressure” policy is for 
American allies; Professor

E dward 
Rhodes who 
i s Professor 
o f George 
M ason 
U niversity 
s aid in an 

i nterview with 
I LNA news agency 
t hat whether or 
n ot American 
involvement in the 
Persian Gulf makes 
m atters better or 
worse, or increases 
o r reduces the 
possibility of fighting 
between states in the 
region. He confirms 
“ Neither Iran nor 
America wants war 
because of everyone 
u nderstands that 
w ar would be a 
complete tragedy. 
Q: As a first question, 
what is your analysis 
of tension in Persian 
Gulf?
A: I think that most 
Americans anticipate 
that serious tensions 
w ill continue in 
t he Persian Gulf 
for the foreseeable 
f uture, and that 
m ost Americans 
h ave concluded 
that even were the 
U nited States to 
substantially reduce 
or even eliminate its 
involvement in the 
Gulf, or drastically 
c hange the nature 
o r focus of that 
i nvolvement, the 
Persian Gulf would 
remain a cockpit of 
tension.
W hether or 
n ot American 
involvement in the 
Persian Gulf makes 
m atters better or 
worse, or increases 
o r reduces the 
possibility of fighting 

b etween states 
i n the region, is a 
question on which 
A merican foreign 
p olicy analysts 
m ay disagree.  But 
A merican policy 
a nalysts virtually 
unanimously agree, 
I  think, that the 
United States is not 
the cause of tensions 
b etween Saudi 
Arabia and Iran, or 
o f the civil war in 
Yemen, or of the civil 
w ar in Syria (and 
the involvement of 
Persian Gulf States 
in this conflict), or 
c onflict between 
K urds and Turks, 
or conflict between 
S hia'a and Sunni 
g roups in Iraq, or 
t ensions between 
S audi Arabia and 
Qatar, for example.
Q : And how about 
the future of tension 
b etween Trump 
administration and 
Iran?
A : I think any 
a ttempt to answer 
t his question 
needs to start with 
acknowledgment of 
three key points.
The first is that Iran 
r emains deeply 
unpopular with most 
ordinary Americans, 
a nd it remains 
o verwhelmingly 
unpopular with the 
less-well-educated, 
l ess-globally-
oriented part of the 
American public that 
is President Trump's 
c ore constituency.  
Improving relations 
with Iran, or doing 
anything that might 
b e interpreted as 
m aking some sort 
o f concession to 

Iran, will on balance 
cost any American 
p olitican votes. 
I  am not going to 
argue whether the 
A merican public's 
h ostility toward 
I ran is or is not 
justified.  I am simply 
pointing out that it 
exists, and that any 
u nderstanding of 
American behavior 
n eeds to take into 
account that it exists.
The second key point 
i s that President 
T rump is an 
enormously divisive 
figure in American 
p olitical life at the 
p resent time.  He 
will nearly certainly 
b e impeached 
b y the House of 
R epresentatives 
i n the very near 
future.  (This means 
t hat the House of 
Representatives has 
concluded that there 
are plausible reasons 
w hy he should be 
removed from office 
- - that is, there is 
reason to believe that 
he may be guilty of 
treason, corruption, 
o r "high crimes or 
misdemeanors" that 
would warrant his 
removal.)  Whether 
t he Senate, in its 

trial concludes that 
h e is guilty of the 
c harges the House 
has brought or not, 
the President is very 
much fighting for his 
p olitical survival.  
The fact that 2020 is 
an election year adds 
an additional layer 
o f politicization.  
E verything -- 
including events in 
the Persian Gulf and 
U.S.-Iranian relations 
-- is currently viewed 
i n terms of this 
national argument 
o ver the fitness of 
President Trump to 
hold the presidency.
T he third key 
p oint is that even 
w hen he was not 
b eing challenged 
a nd politically 
t hreatened, 
P resident Trump 
was unpredictable.  
As far as anyone can 
tell, he has no fixed 
views on American 
foreign policy, apart 
f rom a general 
feeling of grievance, 
that the world does 
not treat the United 
States fairly.  There 
is no clear compass 
o r map by which 
h e steers.  There 
i s no clear set of 
p rinciples which 

would override any 
i mmediate whim 
or sense of political 
o pportunity.  Over 
time, the individuals 
i n the Trump 
a dministration 
w ho did possess 
a  clear and firm 
s et of foreign 
p olicy principles 
- - conciliatory, 
h awkish, or other 
- - have been 
d riven out of the 
a dministration, 
m aking the 
o pportunistic or 
r andom nature of 
foreign policy actions 
more severe.
T aken together, 
these points suggest 
r eason for very 
s erious concern 
t hat the Trump 
a dministration 
w ould seize any 
p rovocation or 
any action it might 
s ee as provocative 
o r as insulting to 
t he president, as 
a reason for strong 
action against Iran.  
Strong action against 
Iran would energize 
t he President's 
p olitical base at a 
t ime when other 
political support for 
the President may be 
weakening.

Professor of Government and International Affairs believes that 
most Americans anticipate that serious tensions will continue in 
the Persian Gulf for the foreseeable future.
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Europe should fulfill 
commitments to save JCPOA: 
IAEA envoy
 Iran's ambassador to the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) says if Europe wants to preserve the 2015 nuclear deal, 
formally known as the Joint Comprehensive Plan of Action, it 
should be ready to pay the price for it.“It is completely visible 
that turning a blind eye to the current state of the affairs shows 
that Europeans are not ready yet to pay the necessary price for 
maintaining the most important diplomatic achievement and 
as they call it one of the most important foundations of non-

proliferation architecture,” Kazem Gharib-Abadi said while 
addressing the IAEA’s board of governors on Thursday.Referring 
to Iran’s reduction of its JCPOA-commitments in the past months, 
the envoy said the only way to keep the historic pact alive is that 
all sides live up to their commitments.“Europe needs to define 
the US destructive role as the main reason for the current state 
of the affairs instead of criticizing Iran,” he added.Gharib-Abadi 
also dismissed the “baseless” claims of Western countries about 
nuclear proliferation due to the resumption of Iran’s nuclear 
energy program, emphasizing that such baseless remarks will 
not stop Iran from continuing its national plans."The US claim 
of negotiations with Iran is a mere political gesture to evade its 
responsibilities in living up to its international commitments," 

he said, stressing that "nuclear 
w eapons do not hold any 
place in Iran’s defensive and 
security doctrine."
H e reiterated that 
I ran’s reduction of 
i ts voluntary nuclear 
c ommitments is meant 
t o bring back the balance 
t o the pact, adding that with 
Iran as the only party committed 
to the deal, it will make it a unilateral  
agreement.

I think any 
attempt to 
answer this 
question needs 
to start with 
acknowledgment 
of three key 
points.
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 Iranian Forces Stage Final 
Phase of Air Defense Drills
The Iranian air defense units on Friday staged the final 
phase of a large-scale military exercise in the northern 
parts of the country.
T he final phase of the joint air defense exercise, 
codenamed ‘Guardians of Velayat Sky-98’, began in an 
area of 416,000 square kilometers mostly in the province 
of Semnan.
During the Friday drills, the domestically made air defense 
system “Talash” destroyed the high-altitude targets.
The psychological and civil defense operations were also 
carried out in the final phase of the exercise.
T he war game is aimed at boosting the combat 
preparedness and consolidate the air defense capabilities 

of the Armed Forces in simulated real-war conditions, 
according to the Iranian commanders.
The drill includes various types of homegrown missile 
systems and radars countering aerial threats in low, 
medium and high altitudes.
Iran’s Armed Forces hold routine military exercises 
throughout the year.
Iranian officials have repeatedly underscored that 
the country will not hesitate to strengthen its military 
capabilities, including its missile power, which are entirely 
meant for defense, and that Iran’s defense capabilities will 
be never subject to negotiations.
Back in February 2018, Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei called for efforts to maintain 
and boost Iran’s defense capabilities, hitting back at the 
enemies for disputing the country’s missile program.

“Without 
a  moment of hesitation, the 

country must move to acquire whatever is necessary for 
defense, even if the whole world is opposed to it,” Ayatollah 
Khamenei said at the time.

News

Enemies plots 
exposed during 
recent unrest, says 
Iranian cleric
I ran’s enemies’ plots 
w ere exposed during 
the recent violent unrest 
i n the country, said a 
senior Iranian clergy on 
Thursday. 
“The enemies invested 
very much and hatched 
plots to create riots but 
their plots were revealed 
gradually,” said Ayatollah 
Hossein Nuri Hamadani 
on Thursday in Qom. 
He mentioned that Iran’s 
e nemies, including 
m onarchists, the US, 
the Zionist regime and 
E uropean countries 
tried to create riots in the 
country to make people 
revolt against their state. 
The cleric lauded popular 
marches against riots.
Riots and unrest followed 
a sudden announcement 
of a sharp rise in petrol 
prices in Iran. 
Iran hopes 
IAEA would 
give ‘convincing’ 
response 
regarding its 
deviant inspector
I ranian Foreign 
M inistry Spokesman 
A bbas Mousavi hoped 
t hat the International 
Atomic Energy Agency 
would give a convincing 
response regarding its 
deviant inspector.
Iran prevented an IAEA 
inspector from entering 
Natanz nuclear facilities 
in early November. "The 
a larm at the entrance 
gate was activated when 
the IAEA inspector, a lady, 
w as passing through; 
therefore, after having 
h er checked, she was 
prevented from entering 
the site,” Atomic Energy 
of Iran (AEOI) noted in a 
statement afterward.
Mousavi said on Friday 
that “Iran immediately 
i nformed the IAEA 
about the issue and sent 
related documents and 
now we are waiting for 
the Agency’s response; 
w e hope that IAEA 
would give a convincing 
answer.”
“ IAEA inspectors are 
required to comply with 
regulations of the Islamic 
R epublic of Iran and 
those of our vital centers 
because we have the right 
to protect such centers,” 
added Mousavi.
H e said that Iran will 
have to prevent the entry 
o f IAEA inspectors in 
nuclear facilities if they 
violate the regulations of 
the country.

Iran
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Trump Wants Senate Trial: White House
 US President Donald Trump wants an impeachment trial to go forward 
in the US Senate because he would receive due process there and he 
expects Democratic presidential candidate Joe Biden would be among 
the witnesses, a White House spokesman said.“President Trump wants to 
have a trial in the Senate because it’s clearly the only chamber where he can 
expect fairness and receive due process under the Constitution,” spokesman 
Hogan Gidley said in a statement on Thursday, Reuters reported.“We would 
expect to finally hear from witnesses who actually witnessed, and possibly 
participated in corruption - like Adam Schiff, Joe Biden, Hunter Biden, and the so-called 
Whistleblower, to name a few,” Gidley said, referring to House of Representatives Intelligence 
Committee Chairman Schiff, who is leading an impeachment inquiry into Trump.

Senior Adviser to the Leader 
for Military Affairs Brigadier 
G eneral Farzad Esmaeili 
said that negotiations will 
not solve the problems in 
t he country.He made the 
remarks on Thursday in a 
local ceremony and pointed 
to the five criteria of being 
and staying 'revolutionary' 
from the viewpoint of the 
L eader of the Islamic 
Revolution and stressed that 
“officials should put these 
criteria atop agenda.”
Adherence to the sublime 
values of the Revolution and 
Islam is one of these criteria, 
h e said, adding, “fighting 
tyranny and oppression and 
support for the oppressed is 
one of the most important 
pillars of this criterion.”

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:15:41  
Noon call to prayer : 
11:49:39   
Evening call to prayer: 
17:17:54  
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The busy waterway is one of a number of 
flashpoints in the US-China relationship, 
which include a trade war, US sanctions, 
Hong Kong and Taiwan.
Earlier this week during high-level talks, 
China called on the US military to stop 
flexing its muscles in the South China 
Sea and adding “new uncertainties” over 
democratic Taiwan, which is claimed by 
China as a wayward province.
T he US Navy regularly angers China 
by conducting what it calls “freedom 
o f navigation” operations by ships 
c lose to some of the islands China 
occupies, asserting freedom of access to 
international waterways.
The littoral combat ship Gabrielle Giffords 
t raveled within 12 nautical miles of 
Mischief Reef on Wednesday, Commander 
Reann Mommsen, a spokeswoman for the 
US Navy’s Seventh Fleet, told Reuters.
The destroyer Wayne E. Meyer challenged 
restrictions on innocent passage in the 
Paracel islands on Thursday, Mommsen 
said.
“These missions are based in the rule of 
law and demonstrate our commitment to 

upholding the rights, freedoms, and lawful 
uses of the sea and airspace guaranteed to 
all nations,” she said.
China’s military confirmed on Friday that 
the two US warships had sailed through 
the contentious waterways and said it 
tracked the passage of the American ships.
“ We urge (the United States) to stop 
t hese provocative actions to avoid 
a ny unforeseeable accidents,” the 
spokesman for China’s Southern Theatre 
Command said in a statement. “China has 
indisputable sovereignty over the South 
China Sea islands and its surrounding 
area.”
China claims almost all the energy-rich 
waters of the South China Sea, where it has 
established military outposts on artificial 
islands. However, Brunei, Malaysia, the 
Philippines, Taiwan and Vietnam also have 
claims to parts of the sea.
T he United States accuses China of 
militarizing the South China Sea and trying 
to intimidate Asian neighbors who might 
want to exploit its extensive oil and gas 
reserves.
US Defense Secretary Mark Esper met 
Chinese Defense Minister Wei Fenghe 
earlier this week for closed-door talks 
on the sidelines of a gathering of defense 
ministers in Bangkok.
Wei urged Esper to “stop flexing muscles in 
the South China Sea and to not provoke and 
escalate tensions in the South China Sea,” a 
Chinese spokesman said.

“As long as we speak of independence 
and countering dominating powers, the 
Arrogance will stand against us and this 
battle will go on to a point where they 
accept to give in to what is right,” he told 
reporters on Thursday on the sideline 
of ‘Modafe’an-e Aseman-e Velayat 98’ 
[Guardians of Velayat’s Sky-98] joint 
m ilitary drill in the central Iranian 
province of Semnan.
He went on to say that Iranian armed 
forces have killed enemies’ hopes for 
damaging the country.
The country’s armed forces are staging a 
joint air defense drill in central Iran, in an 
area of 416,000 square kilometers.
“ One of our aims is to test combat 
capability of air defense which currently 
stands at the forefront [of countering 

e nemies],” Commander of Army Air 
Defense Force Brigadier General Alireza 
Sabahifard said on Thursday, highlighting 
t hat Iran’s air space is ‘red line’ and 
any aggression by enemies will not go 
unanswered.
“The area of this war game is a simulation 
of the Persian Gulf region, especially 
Hormuz Strait; meaning all the systems 
that we use to detect and counter threats 
in the Persian Gulf and Hormuz Strait are 
present in this war game,” he also added.
Meanwhile, Mohammadreza Aliannejad, 
the drill’s spokesman said that ‘surprise’ 
is a major element of this drill. “We don’t 
know whether the drill will start in the 
coming hours or tomorrow,” he said on 
Thursday noon.He also said that the drone 
units of IRGC and Army will play the role 
of aggressive forces while air defense 
systems of Army and IRGC will counter 
the threats.The spokesman noted that 
the recently-unveiled “15th of Khordad” 
missile system will probably be used 
during the war game.

US Warships Sail in Disputed South China 
Sea, Angering China

Battle to continue till surrender of the 
Arrogance: Army Cmdr.

US Navy warships twice sailed near islands claimed by China in the 
South China Sea in the past few days, the US military said, at a time 
of heightened tension between the world’s two largest economies.

Commander of Iran's Army Major General Abdolrahim Mousavi said 
that the battle against dominating powers will go on till they give in.

He went on to 
say that Iranian 
armed forces 
have killed 
enemies’ hopes 
for damaging 
the country.

“China has 
indisputable 
sovereignty over 
the South China 
Sea islands and 
its surrounding 
area.”

US isolated in IAEA meeting on Iran: 
Russia’s Ulyanov
 Russia’s permanent representative to international 
organizations in Vienna said the US remained isolated 
in Thursday night’s session of the International Atomic 
Energy Agency’s Board of Governors that discussed 
Iran’s nuclear energy program.
"Debates on Iran in the IAEA Board of Governors today 
were tough... Many expressed disappointment at US 
policy on JCPOA… Almost all are fully committed to 
JCPOA. The US remains isolated,” Mikhail Ulyanov 

tweeted on Thursday.
The IAEA’s Board of Governors discussed Iran’s nuclear 
energy program on Thursday after Tehran rolled back 
some of its commitments to the 2015 nuclear deal, 
formally known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action.
Iran’s Ambassador to international organizations in 
Vienna, Kazem Gharib-Abadi, said Iran cannot fulfill its 
obligations solely, while others refuse to shoulder their 
responsibilities.
He said if Europe wants to preserve the deal, it should be 
ready to pay the price for it.

FM spox:
Iran’s foreign policy, ‘active, bal-
anced’ in past two decades
Iranian Foreign Ministry spokesman Seyyed 
Abbas Mousavi said on Fri. that the foreign policy 
of the Islamic Republic of Iran has been ‘active 
and balanced’ in the past two decades.
H e rejected some claims on the issue that 
t he foreign policy of the country has less 
concentrated on the African and Latin American 
countries in the development of cooperation and 
added, “the foreign policy of the country in the 
past two decades has been active and balanced 
in a way that we have tried to maintain and 
preserve this balance geographically.”
He pointed to the visits made by President 
Rouhani and Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif to various countries and added, “with a 
glance at the number of visits made by Iranian 
president and foreign minister to different 

parts in the world, you can see a balance in this 
respect.”
Sometimes, some issues are prioritized which 
do not mean that other regions have been 
ignored, he said, adding, “however, some issues 
such as tensions in the region and/or Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) are 
prioritized in diplomatic activities of the Islamic 
Republic of Iran.”
Since Iran is located in the Middle East region, 
spread of peace, security, stability and progress 
of the region is of paramount importance for the 
Islamic Republic of Iran, Mousavi highlighted.
Iran neighbors 15 regional countries and the 
country’s approach to the neighboring countries 
is ‘strategic’, he stressed.
“We have declared our priority to the regional 
countries and in general, our foreign policy is a 
balanced policy, ranging from western, northern 
to southern parts of the world,” Mousavi added.
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برای جذب بهترین استعدادها به برند کارفرما نیاز داریم؟

برند کارفرما یا کسب و کار؟

در مرحله  اول، باید 
چارچوب استعدادی 

ایجاد کنید تا کیفیت ها 
و رفتارها و انگیزه هایی 

را شامل شود که تیم 
مدیریت از نیروی کار 
آتی خود انتظار دارند

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

ایجاد یک سرویس بروکر در شهر ضروری است
خداکرمی گفت: یکی از مهم ترین حوزه هایی که در کسب و کارهای جدید و فعالیت استارت آپ ها و شرکت 

های دانش بنیان حائز اهمیت است، استفاده بهینه از اطالعات تولید شده توسط دستگاه های مختلف است.
 ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سالمت شورای اسالمی شهر تهران پس از استماع سخنان سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری که مهمان صحن علنی شورای اسالمی شهر تهران بود با اشاره به 

اهمیت استفاده بهینه از اطالعات در دنیای امروز خطاب به وی گفت: یکی از مهم ترین حوزه هایی که در کسب 
و کارهای جدید و فعالیت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان حائز اهمیت است، استفاده بهینه از اطالعات 

تولید شده توسط دستگاه های مختلف است. برای همین ایجاد یک سرویس بروکر در شهر ضروری به نظر می رسد، 
تا هرکس خدمات و اطالعاتی را دارد به صورت استاندارد در اختیار دیگران قرار دهد. این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: 

این مساله باعث خواهد شد تا هم از رانت های اطالعاتی و قبضه کردن اطالعات در دست افراد خاص جلوگیری شود و هم اینکه فعاالن حوزه های 
مختلف می توانند بر اساس نیازهای آینده کار خود را تعریف کنند. برای مثال من اگر میانگین سنی جوانان و ترکیب آن ها را بدانم، حتی اگر تولید 
کننده لباس باشم، به این ترکیب سنی برای تولید پوشاک توجه می کنم. لذا ایجاد سرویس بروکرها در شهر برای اینکه افراد دارنده اطالعات بتوانند 

اطالعات خود را به صورت استاندارد در اختیار دیگران قرار دهند گامی موثر در حوزه پیشبرد کسب و کار دانش بنیان است.

مشکل بزرگ در جریان 
توسعه  برند کارفرمایی 

این است که ترکیب و 
بازخورد متقاضیان درباره  

چهارچوب استعدادی 
مشخص نمی شود

،،
زومیت

یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

معاون علمی رئیس جمهور 
تاکید کرد

قطعی اینترنت و آسیب 
آن به حوزه استارت آپ ها 

رفع می شود

معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
با تاکید بر لزوم توجه به شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها گفت: اتکا 
به نفت فرهنگ کارآفرینی را در کشور 

نابود کرده است.
سورنا ستاری در پاسخ به اظهارات 
اعضای شورای اسالمی شهر تهران 
در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه 
شورای اسالمی شــهر تهران اظهار 
کرد: قطعا شــورای شــهر اختیار 
فوق العاده ای در دســت دارد؛ ولی 
شهرداری و شورای شهر نتوانسته از 
این اختیارات بهره زیادی ببرد، لذا 
می توان گفت در حال حاضر شهر در 
دست شما نیست. البته ایرادی ندارد 
اگر می خواهید سهام راه اندازی کنید 
و یا در این زمینه شریک شوید. ولی 
الزم است اقدامات مناسبی در حوزه 

فناورانه انجام دهید.
وی افزود: ۶ هزار سال از تاریخ دانش، 
تجارت و فناوری در ایران می گذرد، 
ولی ۱۰۰ سال است که تنها به نفت 
متکی شــده ایم و این موضوع باعث 
شده که فرهنگ کارآفرینی ما نابود 
شود. تکیه به منابع زیر زمینی باعث 
شــده منابع دیگر را به فراموشــی 
بسپاریم و در چنین شرایطی فرهنگ 
کارآفرینی شــکل نخواهد گرفت. 

بی تردید ما نیازمند نوآوری هستیم.
ســتاری ادامه داد: اکنون در کشور 
موفقیت های زیــادی در فناوری و 
نوآوری کسب کرده ایم؛ از جمله در 
حوزه هایی چون هوا و فضا، سلول های 
بنیادی و ... که موفقیت های بسیار 
باعــث شــده ۴۶۰۰ شــرکت و 
اســتارت آپ در زمینه های مختلف 
فعال شود. در حال حاضر استارت آپی 
در کشــور داریم که ۷ هزار میلیارد 
تومان در بورس قیمت گذاری شده 
است و این مساله نشان از لزوم توجه 

بیشتر به این حوزه دارد.
معاون علمی رئیس جمهور در بخش 
دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به این که در چابهــار پارک نوآوری 
بزرگی راه اندازی شده است، گفت: 
در کشور نشان داده شده هر چه افراد 
محروم تر باشــند، انگیزه بیشتری 
دارنــد و نوآوری های بیشــتری از 
آنها خلق می شود و این موضوع در 
مناطق محروم به خوبی مشــاهده 
می شــود. بی تردید از پژوهشــی 
محصول به دست می آید که بخش 
خصوصی در آن سرمایه گذاری کند، 
لذا سرمایه گذاری در بخش نوآوری 
از اهمیت بســزایی برخوردار است 
و شــما نیز می توانید در این بخش 

سرمایه گذاری کنید.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
در پایــان ایــن جلســه و در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به سوالی در 
خصوص این اظهار نظر که شهرداری 
صاحب شهر نیست، گفت: اقتدار شهر 
را با شهر هوشمند می توان بازگرداند 
که البته تالش شده در چند منطقه 
از پایتخت به صــورت پایلوت این 
موضوع اجرایی شود، بی تردید این 
موضوع می تواند اختیارات را به شهر 

بازگرداند.
ســتاری افــزود: حمل ونقل بخش 
کوچکی اســت که هوشمندی آن 
می توانــد بــه شــهروندان کمک 
بســیاری کند و هزاران ایده در این 
حوزه وجــود دارد کــه اکنون تنها 
در زمینــه پارکینــگ، دوچرخه و 
 بیمه به صــورت هوشــمند عمل 

کرده ایم.

اکوسیستم
گــزارش
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مشــکل اصلــی اکثــر 
برندهای کارفرمایی این 
است که از برند اصلی جدا 
هستند و به نوعی مسیری 
متفــاوت با کســب وکار 
مادر را دنبــال می کنند. 
دپارتمان نیروی انسانی 
عموما این برنــد را مدیریت می کنند 
و اکثر اوقات، اهداف آن فقط شــامل 
موارد سطحی مانند مرخصی بی نهایت 

یا نهار رایگان می شود. 
به هرحــال، تمرکــز بیش ازحد روی 
توســعه  برند کارفرما امروز به حدی 
رســیده که حتــی مؤسســه های 
مشــاوره  کامــال اختصاصــی برای 
این نوع از برند تأســیس می شــود؛ 
مؤسســه هایی که عمومــا خروجی 
هــم  درخورتوجهــی  آن چنــان 
ندارنــد. درنهایــت، نتایــج چنین 
تغییراتی در فرهنگ کســب وکارها 
 خروجــی قابــل توجهــی نخواهد 

داشت.
به عنوان نمونه ا  ی از تالش شرکت ها 
برای توســعه  برند کارفرما، می توان 
شرکت های متعددی نام برد که حتی 
شاید ناخواسته روی چنین مفاهیمی 
متمرکز شده اند؛ مثال یکی از شرکت 
بین المللی امالک و مستغالت به جای 
تمرکز روی بهبود خدمات و توضیح 
برتری آن هــا به متقاضیان شــغل، 
مزایای کارکردن در شرکت و پیشرفت 
شخصی را برایشان بیان می کند. در 

مثالی دیگر، یکی از شــرکت فناوری 
ســاعت های تفریح و بازی گروهی را 
به عنوان خصیصه و قوت خود می داند. 
در بدترین نمونه ها هم، شرکت هایی 
می بینیم که با تصاویری از کارمندان 
خوشــحال و نقل قول هایی از آن ها، 
سعی بر زیبا و پویا نشان دادن محیط 

کار خود دارند.
با مطالعــه  برترین کســب وکارهای 
موجــود در جهــان، به ایــن نتیجه 
می رسیم که برند کارفرما نباید لزوما 
هویتی جدا داشته باشد و مدیران باید 
تالش کنند برنــد کارفرما از دل برند 

اصلی زاده شود. 
کارشناسان برای رسیدن به این هدف 
حتی پیشــنهاد می کننــد از عبارت 
»برند کارفرما« استفاده نشود. آن ها 
می گویند برای توسعه  فرهنگی جذاب 
برای متقاضیان، تنها کافی اســت تا 
بُعدی مخصوص به استعداد در برند 

اصلی ایجاد شود. 
برای انجام چنیــن روندی، فرایندی 
سه مرحله ای پیشــنهاد می شود که 
مدیرعامل و تیم اجرایی آن را رهبری 
خواهند کرد. درنتیجه، این فرایند یک 
سطح از وظایف تیم روابط عمومی یا 
 مدیریت نیروی انسانی باالتر خواهد

 بود.
در مرحلــه  اول، بایــد چارچــوب 
استعدادی ایجاد کنید تا کیفیت ها و 
رفتارها و انگیزه هایی را شــامل شود 
که تیم مدیریت از نیروی کار آتی خود 
انتظار دارند. درنتیجه  برآورده شدن 
همین انتظارات، اهداف و هویت برند 
اصلی هم فراهم می شــوند. درنتیجه  
اجرای چنین ســاختاری، حتی اگر 
مدیران تصمیم بگیرند زبان و شــعار 
برند را تغییر دهند، بایــد تغییراتی 
در چهارچوب استعدادی خود لحاظ 

کنند.
پس از اجرای چهارچوب استعدادی، 
بایــد آن را ارزیابی کنیــد و به عنوان 
ســندی معتبــر در نظــر بگیرید. 
دراین میان، کارمندانی که مستقیما 
با مشتریان در ارتباط هستند، بهترین 
درک را از نیازهــای آن ها و چگونگی 
انجام شــدن کارها دارند. سؤال های 

اساسی که باید در جلسه های داخلی 
از این افــراد پرســید، عبارت اند از: 
»آیا ایــن ظرفیت ها بــرای موفقیت 
ما حیاتــی هســتند؟ به نظر شــما 
متقاضیان آتی چه واکنشــی دربرابر 
 ایــن چهارچــوب نشــان خواهند

 داد؟«
نکتــه  مهم دیگــر آن اســت که از 
کارمندان بخواهیم موارد نیازمند به 
تغییر را گوشــزد کنند؛ تغییراتی که 

بــه نگــه داری و انگیزه دهی و جذب 
بهترین نیروهــا در بلندمدت منجر 
می شــود. برای رســیدن به چنین 
بازخوردهایی باید سؤال های صحیح 
را در جلسه های داخلی شرکت مطرح 
کرد و حتی با استفاده از سؤال های باز، 
 مفاهیم را به گونه ای متفاوت دریافت 

کرد. 
به عنــوان مثــال، اگــر از کارمندان 
بخواهیــد بدتریــن خصیصه هــای 

فرهنــگ ســازمانی را بیــان کنند، 
شاید کسی پاسخ گو نباشد. درمقابل 
بگویید: »یکــی از بررســی های ما 
نشــان می دهد نیمی از کارمندان ما 
انگیزه  الزم برای صحبت کردن درباره  
مشــکالت را ندارند. به  نظر شما چرا 
چنین اتفاقی افتاده است؟« شاید با 
چنین رویکردی پاســخ  های بهتری 

دریافت کنید.
مشکل بزرگ در جریان توسعه  برند 
کارفرمایی این اســت کــه ترکیب و 
بازخورد متقاضیان درباره  چهارچوب 

استعدادی مشخص نمی شود.
 برخی اوقات پیشــنهاد می شود نظر 
کارمندان جدید را درباره  این مفاهیم 
جویا شــوید؛ مثــال از کارمند جدید 
بخواهید کــه با دیدگاهی شــبیه به 
متقاضی، مواردی همچون چشم انداز 
شــرکت، اهداف، کیفیــت خدمات 
مشــتری و مــوارد دیگر را بررســی 
کنــد. روش دیگر ارتبــاط نزدیک با 
مسئوالن استخدام و جویاشدن نظر 
 آن ها دربــاره  بازخــورد متقاضیان

 است.
مرحله  نهایی، اجرای کامل چهارچوب 
اســتعدادی در کل شــاخه های 

کســب وکار اســت. باید رفتارهای 
صحیح را تشویق و برای آن ها انگیزه 
ایجاد کنید تا کیفیت هــای انتزاعی 
همچون کار تیمی به بهترین نحو در 
شــرکت جریان پیدا کنند. به عنوان 
مثال، اگر بخواهید در میان کارمندان 
حس مالکیت به شرکت ایجاد شود، 
باید رفتارها در کل سطوح تغییر کند 
و به عالوه، عوامل اندازه گیری موفقیت 
کارمندان نیز تغییر خواهند کرد. حتی 
باید کمپین های فرهنگ ســازمانی 
راه انــدازی کنیــد کــه روی حس 
 مالکیت تک تــک کارمندان متمرکز

 باشد.
راه انــدازی و اجــرای چهارچــوب 
اســتعدادی وظیفه  تیم برند است. 
البته، برای عالی شــدن فرایند اجرا، 
باید مدیرعامل به صورت مســتقیم 
در آن دخیل باشــد. هــر رهبر عالی 
کســب کار می داند اولیــن اولویت، 
جذب، نگه داری و پیشــرفت بهترین 
نیروی کاری خواهد بــود. فراموش 
نکنید تزریق استعدادها و اتصال آن ها 
به برند کسب وکار، هدف نهایی است و 
به تأسیس برندی جدا برای آن نیازی 

نخواهید داشت.

برند کارفرما درکنار هویت برند اصلی کسب وکار اهمیت 
زیادی دارد و پیشرفت صحیح در آن موجب جذب بهترین 

نیروها در گروه می شود.
امروزه، برند کارفرمای قوی به معنای ابزاری حیاتی برای 
جذب و انگیزه دهی و نگــه داری بهترین نیروهای کاری 
مطرح می شــود. در دوران کنونی، اســتعدادهای برتر 
به راحتی موقعیت کاری را تغییر می دهند و جذب آن ها، 
هدفی بســیار دشوار محسوب می شــود و دراین میان، 
برخی کسب وکارها به فکر توسعه  برندی جدا و مخصوص 
می افتنــد. برند کارفرمــا اهمیت فراوانی در توســعه  
کسب وکار دارد؛ اما لزوما تنها راهکار برای بهبود جذب 

نیرو نخواهد بود.

استارت آپ

تابناک
گــــــزارش

امروز فناوری بالک چین به یکی از پرکاربردترین فناوری 
 های مورد استفاده در کسب و کارها تبدیل شده و به دلیل اینکه می تواند
 واسطه هایی را که در کسب و کار ســنتی وجود دارد از چرخه کسب و 
کار حذف کند در میان موسسان اســتارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا 

طرفداران بسیاری پیدا کرده است.

به عبارت گیراتر فناوری بالک چین با افزایش امنیت اطالعات، انقالبی در کل اقتصاد 
مدرن به وجود آورده در حالی که یکی از بزرگ ترین مشکالت اقتصاد مدرن امروزی، 
عدم امنیت اطالعات است. اینترنت این امکان را برای همه شرکت ها فراهم کرده که 
کسب وکار خود را در مقیاس وسیع تر و با سرعت بیشتر پیش ببرند. اما درعین حال، 
فرصت بی سابقه ای هم برای سرقت اطالعات و تقلب و شیادی به وجود آورده است. 
حتی شرکت هایی که عملیات خود را با دقت و مراقبت بیشتری انجام می دهند، در 
بخش کسب  و کار آنالین با ریسک های انکارناپذیر بزرگی روبه رو هستند. بنابراین 

بالک چین برای جلوگیری از این آسیب ها پا به میدان گذاشت 
تا کسب و کارها با اطمینان خاطر به روند توسعه متمرکز شوند.

قابلیت های بســیار زیاد بالک چین این اطمینــان خاطر را به 
موسسان اســتارت آپ ها و دانش بنیان ها می دهد تا بعه خیال 
راحت مســیر توســعه و پیشــرفت را طی کنند تا به محصول و 
خدمت مورد نظر دست پیدا کنند. تکنولوژی بالک چین می تواند 
ریسک های سرقت اطالعات را تا حد زیادی کاهش دهد وبا ضبط و 
حفظ اطالعات، همه  داده ها را به یکدیگر متصل نگه دارد. امروز جای 
خالی طرحی در همین زمینه برای کسب و کارهای نوپای داخلی 
به شدت احساس می شــود. بنابراین اولین اولویت باید طراحی و 

اجرای آن باشد.
در همین رابطه معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با بیان این که راه اندازی فین تک ها در 
حوزه کسب و کار های نوین اینترنتی- مالی، تحول در نظام نظارتی 
و مالی را ایجاد کرده است از پرداخت ۶ هزار میلیارد تسهیالت برای استارت آپ ها 
خبر داد. علیرضا دلیری گفت: در دو سال گذشته راه اندازی فین تک ها را در حوزه 
کسب و کارهای نوین اینترنتی مالی داشتیم و تحول در نظام نظارتی و مالی در حال 
 ایجاد اســت. وی درباره حمایت بانکی و مالی از صاحبان کسب و کارهای نوین یا 
اســتارت آپ ها با بیان اینکه در چند سال گذشــته تعامل خوبی را با نظام بانکی 
داشتیم، افزود:  این تعامل هر سال افزایش یافته است .علیرضا دلیری ادامه داد: نظام 
بانکی در گذشته کسب و کارهای نوین را حوزه خطرپذیر می دانست و از آن حمایت 

نمی کرد، اما در ۲ تا ۳ سال گذشته هماهنگی خوبی را ایجاد کرد.
دلیری با بیان اینکه در ۲ سال گذشــته بیش از ۲۵ تا ۳۰ فین تک در حوزه مالی 
داشــتیم، گفت: این خدمت موجب می شــود مردم، ســریع تر به جابجایی مالی 
دسترسی داشته باشند. وی اضافه کرد: رشد استفاده از استارت آپ های مالی،  رشد 
چند برابری است و امسال در مقایسه با پارسال بیش از دو برابر شده است. معاون 
توسعه مدیریت و جذب ســرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: 

جلساتی خوبی با رییس کل بانک مرکزی داشتیم و تالش می کنیم حوزه کسب و 
کارهای نوین یا استارت آپ ها را رونق بدهیم و خدمات مالی را در آینده نه چندان 
دور در بستر بالک چین قرار دهیم و مردم در همه نقاط کشور انواع خدمات مالی را 
دریافت کنند و ضرورتی برای مراجعه حضوری مردم به بانک ها نباشد. دلیری افزود:  

امیدواریم با استارت آپ های نوین در سیستم سنتی بانک ها تحول ایجاد کنیم.

  ضرورت طراحی سامانه کسب و کار داخلی مجهز به بالک چین
کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها اگر بر بستر بالک چین فعالیت داشته باشند 
کارایی و تاثیرگذاری آنها بر توسعه اقتصادی به چندید برابر افزایش خواهد یافت. 
امروز در کشــورهای توسعه یافته این حرکت اجرایی شــده و باید در کشور ما نیز 
سامانه ای برای کســب و کارهای داخلی و نه تنها برای کسب و کارهای نوین بلکه 
برای تمام کســب و کارها طراحی و اجرایی شــود که مجهز به بالک چین باشد. 
فرصت های بســیاری وجود دارد که کسب و کارها و اســتارت آپ ها می توانند از 
آن ها اســتفاده کنند  که بلک چین نیز در زمره همین فرصت هاســت و چون این 
فناوری موجب ایجاد اعتماد در شــبکه می شود به حذف واســطه ها می انجامد 
 و می توان اقتصاد آســیب دیده را بــه کمک این فناوری نجــات داد. بالک چین 
ویژگی های بسیاری دارد برای همین در اولیت راه اندازی کسب و کارها بخصوص 
کسب و کارهای اینترنتی باید قرار بگیرد. این فناوری به محض اینکه به کار بیفتد 
 دیگر از کار نمی افتد و همین دلیل بالک چین را برای کسب و کارهای نوین جذاب

 کرده است.
استقبال از این فناوری و اســتفاده از آن در کسب و کارها موجب شده تا مهندسی 
بالک چین به یکی از پردرآمدترین مشاغل در سال گذشته میالدی تبدیل شود و 
افراد متخصص زیادی در کسب و کارهای نوپا در سراسر جهان در رابطه با این فناوری 
به استخدام شرکت ها درآیند. با این اوصاف باید قبول کنیم که فناوری بالک چین 
روز به روز نقش پر رنگ تری در تمامی حوزه های تکنولوژی و حتی زندگی روزمره 
پیدا می کند و اکثر سیستم های خدماتی سنتی به زودی به این بستر غیر متمرکز 

منتقل خواهند شد.

کاهش خسارت استارت آپ ها با فناوری بالک چین
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