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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

بازار طال و سکه 98/10/4 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,582,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,569,0004,539,000جدید

2,359,0002,349,000نیم سکه

1,460,0001,440,000ربع سکه

910,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,023,2002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18468,200464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24624,300619,300 عیار

پنجشنبه| 5 دی 1398| 26 دسامبر 2019 | 29 ربیع الثانی 1441 | سال دوم| شماره 401|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

گفتگوی اختصاصی اخبار اصفهان با مشاور کسب وکار درباره اهمیت کارآفرینی کودکان؛

 تامین آینده شغلی فرزندان
 با آموزش کار آفرینی

پرورش و توسعه کارآفرینی در افراد، پدیده ای مربوط 
به بخش دولتی و خصوصی است و هر دو می تواند تاثیر 
بسزایی در سالمت محیط کار آفرینی یک کشور داشته 
باشــند. دولت می تواند با ســرمایه گذاری در ایجاد 
فرصت های کارآفرینی ، استعدادهای خالق بیشتری 

را کشف کند و آنها را به کار گیرد. ...

پیاده راه سازی چهارباغ از ایده تا اجرا

طرحی بدون مشارکت شهروندان
       طرح پیاده راه سازی چهارباغ عباسی بدون مشارکت شهروندان و کسبه و سکنه تهیه و ذی نفعان چهارباغ و شهروندان نقشی در تهیه این طرح نداشتند در صورتی که در تمام دنیا طرح های 

شهری و عام المنفعه متکی بر نظر شهروندان است
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 بررسی اقتصاد بم 
پس از زلزله؛

 تولد 16 سالگی ات
 به خیر

امروز کودکی که در روز زلزله بم، 
بر روی خاک و خون به دنیا آمد 
16 ساله شد. طفل نوپای ما امروز 
به نوجوانی تبدیل شده برومند اما 
هنوز روح آزرده اش التیام نیافته 

است.
زلزله بم که در ســال 1382 به 
وقوع پیوســت جان بیش از یک 
سوم مردم این شــهر را گرفت و 
تمام مردم شهر و حتی تمام ایران 
از این مصیبت متاثر شــدند. اما 
مســلما تاثر به تنهایی دردی از 
این مردم دوا نکرده و بازســازی 
شهر بعد از چنین بالیای طبیعی 
جز اصلی و الینفک وظیفه مردم 
باقیمانده و مسئولین محسوب 
می شــود. پنجم دیماه  امسال 
با شــانزدهمین ســالروز زلزله 
1382 بم  مصادف شــده است . 
زمین لرزه ای که حدود یک سوم 
جمعیت  یکصد هزار نفری شهر 
زیبا و تاریخی بــم را از بین برد. 
شهر تا سال 1386 بازسازی اش 
طول کشید، ولی بازسازی روانی 

اجتماعی، فرهنگی  و...

24 درصد واحدهای 
تولیدی اصفهان به صنعت 

نساجی اختصاص دارد
  رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
نســاجی اســتان اصفهان گفت: 2۴ درصد از 
مجموع ۹ هزار و 2۰۰ واحد صنعتی این استان 

به صنعت نساجی اختصاص دارد.
حبیب اهلل شاه کرمی سه شــنبه شب در آیین 
افتتــاح ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
صنعت نساجی و دومین نمایشگاه هنر صنعت 
مد)مداکس( در ســالن همایش های برگزاری 
نمایشگاه های این اســتان افزود: ۵3 هزار نفر 
به صورت رسمی ثبت شده در سازمان صنعت، 

معدن و تجارت اشتغال در نساجی دارند.
وی با اشاره به فعالیت 6 هزار واحد بافندگی در 

استان، تصریح کرد: 2۴ هزار نفر در...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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گزارش

اعضای شورای شهر اصفهان چقدر از حمل ونقل عمومی استفاده می کنند؟
تجربه  آخریــن 
شــورای  اعضای 
شهر اصفهان در استفاده از وسائل نقلیه 
عمومی متفاوت اســت، برخی از آنان 
مدت هاست سمت این نوع از حمل ونقل 
نرفته اند و علت آن را مشغله ها از جمله 
جلســات پی در پی خود می دانند، اما 
برخی دیگر مرتب با تاکسی و مترو سفر 

می کنند.

یک ماه از گران شدن بنزین می گذرد و از همان 
روزهای اول پس از این گرانی، آنچه مورد توجه 
مدیریت شهری در کالنشهرهای مختلف بوده، 
اختصاص بخشی از درآمد حاصل از این اقدام 

به حمل ونقل عمومی است.
اعضای شــوراهای شهر و شــهرداران بارها 
تاکید کرده اند که دولتمردان باید سهمی از 
این گرانی را به  توســعه حمل ونقل عمومی 
اختصاص بدهند تا با این توســعه، نیاز مردم 
برای استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی به 

جای خودروهای شخصی پاسخ داده شود.
این روزها و در فاصله کوتاهی از گذشت این 
حواشــی، آلودگی هوا نیز مانند هرسال ولی 
این بار شدیدتر مهمان کالنشهرها شد تا بیش 
از پیش استفاده از حمل ونقل عمومی به ویژه 
مترو که نوعی وســیله حمل ونقل پاک است 

مورد توجه قرار گیرد.
اگر زیرساختارهای گاها معیوب حمل ونقل 
عمومی دیده نشــده و امید به توسعه آن در 
کالنشــهر اصفهان وجود داشته باشد، شاید 
برای الگوسازی هم که شده نیاز است مدیران 
شهری استفاده از حمل ونقل عمومی را از خود 
شروع کنند؛ به همین بهانه اعضای شورای شهر 
اصفهان، درخصوص آخرین باری که از وسائل 
نقلیه عمومی اســتفاده کرده اند  پاسخ داده و 
می گویند به صورت کلی چقدر از وسایل حمل 
و نقل عمومی در تردهای خود اســتفاده می 
کنند و آیا وضعیت کنونی را شایسته اصفهان 

می دانند یا خیر.
رئیس شورای شــهر اصفهان درباره آخرین 
دفعه ای که از حمل ونقل عمومی اســتفاده 
کرده، گفت: آخرین بار روز حمل ونقل از مترو و 

بی آرتی استفاده کردم.
علیرضا نصراصفهانی افزود: قبال بیشتر از وسایل 
حمل و نقل عمومی اســتفاده می کردم، اما 
متاسفانه این روزها به دلیل مشغله هایی که 

وجود دارد کمتر اســتفاده می کنم، البته این 
موارد نوعی بهانه اســت و خــودم آن را نمی 

پذیرم.
وی افزود: باید برای نهادینه شدن استفاده از 
وسائل نقلیه عمومی عالوه بر ایجاد شرایط و 
زیر ساخت های استفاده، این موضوع در بین 
مدیران نهادینه شود و سپس به مردم توصیه 
کنیم، وگرنه مطالبه ما نوعی مطالبه مغرورانه 

است.
نائب رئیس شورای شــهر اصفهان نیز در این 
باره گفت: چند روز پیش از شریعتی به سمت 
خیابان محتشم، دو مسیر را با تاکسی رفتم و 

اتفاقا با رانندگان نیز احوالپرسی کردم.
پورمحمد شــریعتی نیا ادامه داد: رانندگان 
از روکش صندلی هایی که به عنوان بســته 
تشویقی به آن ها داده شده بود راضی بودند و 
دیگر درباره سیستم های هوشمندی که قبال 

به تاکسی ها داده شده بود گالیه ای نداشتند.
وی گفت که از تاکســی بیشــتر از اتوبوس 
اســتفاده کرده و گاهی هم بــرای رفت وآمد 

دوچرخه را ترجیح می دهد.
شریعتی نیا درباره وضعیت ناوگان حمل ونقل 
عمومی در اصفهان اضافه کرد: قطعا باید بودجه 
حمل ونقل بیشتر شود و همواره در جلسات 
بر ایــن موضوع تاکید کرده ام؛ امســال 2۰۰ 
میلیارد تومان از اوراق قرضه برای خرید اتوبوس 
اختصاص داده شــد که اتوبوسی برای خرید 
وجود نداشــت، برای بهبود زیرساخت ها نیز 

بودجه، تخصیص داده شده است.
وی اضافــه کرد: خســارت دیــدن چندین 
اتوبوس شهر اصفهان در ناآرامی های اخیر این 
مشکالت را اضافه کرد که البته این اتوبوس ها 

درحال بازگشت به شرایط عادی است.
نائب رئیس شورای شهر اصفهان تصریح کرد: 
نبود قطعات برخی اتوبوس ها نیز باعث شده 
آن ها از چرخه حمل ونقل عمومی خارج شوند؛ 

تعداد این اتوبوس ها به 2۰۰ عدد می رسد.
عضو دیگر هیات رئیسه شورای شهر اصفهان 
آخرین تجربه خــود را مربوط بــه چند روز 
گذشته عنوان کرد که از مطب پزشک تا خانه 

از اتوبوس استفاده کرده است.
اصغر برشــان ادامه داد: اکثرا بــرای خرید یا 
رفتن به محل کار از دوچرخه شخصی استفاده 
می کنم چون خانه ام نزدیک به شورای شهر 

است.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم تسهیالت ایمنی 

الزم برای مسیرهای دوچرخه ایجاد شود و این 
مسیرها به یکدیگر اتصال پیدا کنند، اما با این 
وجود نیز استفاده از دوچرخه هم خطر کمتری 
از موتور سیکلت دارد و هم راکبان دوچرخه 

کمتر تخلف می کنند.
عضو شورای شهر اصفهان اضافه کرد: اصفهان 
شهر دوچرخه ها بوده و باید بار دیگر استفاده 
از دوچرخه یک مد حمل ونقلی شــود؛ من تا 
دبیرخانه شورای شهر را با دوچرخه می روم و 
دیگر به این موضوع در بین همکاران معروف 

شده ام.
رئیس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات 
شهری شورای شهر نیز درباره آخرین تجربه 
خود از حمل ونقل عمومــی گفت: مربوط به 
خیلی وقت پیش می شــود کمتر می توانم از 
وسایل نقلیه عمومی استفاده کنم و از صبح تا 

شب جلسات مختلف هستم.
عباسعلی جوادی ادامه داد: زمانی که در شورا 
نبودم نیز به همین شــکل بــود چون صبح 
باید نظام پزشکی می رفتم بعد بیمارستان و 

بعدازظهر هم به مطب می رفتم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت موجود 
شایسته اصفهان اســت یا خیر، تصریح کرد: 
وقتی حرف از شایســته بودن می زنیم یعنی 
باید شرایط در حد اعال باشد اما آنگونه نیست؛ 
با این حال وضعیت کنونی به حدی است که 

قابل قبول باشد. 
رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان 
درباره آخرین حضورش در مترو اظهار کرد: دو 
هفته پیش مترو سوار شدم که یک لحظه دیدم 
مامور مترو اجــازه ورود خانمی که دو جعبه 
همراه داشت را نمی داد برای همین ناچار شدم 
کارت خودم را نشان دهم و به عنوان عضو شورا 
مداخله کنم؛ پرســیدم چرا جلوی این خانم 
را گرفتید؟ گفت وسیله حجیم همراه دارد و 

نمی تواند وارد مترو شود. 
کوروش خسروی ادامه داد: آن مامور می ترسید 
که آن خانم در مترو دستفروشی کند و برای 
همین جلوی او را گرفته بود، اما باهم آیین نامه 
را چک کردیم و طبــق آیین نامه آن جعبه ها 

حجیم نبود و آن فرد سوار مترو شد.
وی درباره اســتفاده شــهروندان از وســائل 
نقلیه عمومــی افزود: فارغ از مــواردی مانند 
تمیز یا کثیف بــودن واگن ها کــه موضوع 
 دیگری است، باید درباره این استفاده با آمار 

صحبت کنیم.

ایمنا
گــــــزارش

شناسه: 709744

آگهی مزایده اجاره 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهای بالاستفاده خود را از طریق مزایده عمومی به شماره 5098003343000052 وبا 

جزییات مندرج  در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به شرح ذیل واگذار نماید. 

در صورتی که شرکت کنندگان دارای صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند و یا مدارک خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد در صورت برنده 
شدن حذف خواهند شد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است: 
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت 

تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد. 

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره 41934-021 مرکز پشتیبانی و راهبری 
سامانه تماس حاصل نمایند. 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است. 

نوبت دوم 

پایان تاریخ تاریخ انتشارنام مزایده
دریافت اسناد

پایان تاریخ بازدید 
از سامانه

پایان زمان ارسال 
شماره مورد اجاره در سامانهتاریخ بازگشاییپیشنهادقیمت

سوله شماره 2 
98/10/0498/10/0498/10/0498/10/0498/10/155198003343000058فوالدشهر

سوله شماره 3 
98/10/0498/10/0498/10/0498/10/0498/10/155198003343000059فوالدشهر

کارگاه آموزشی 
مرکز فناوری های 

راهبردی نوین 
98/10/0498/10/0498/10/0498/10/0498/10/155198003343000057

حسین ناظم الرعایا  - شهردار سده لنجان شناسه: 710955

آگهی مزایده اجاره 
نوبت اول 

شهرداری سده لنجان به استناد مجوز شماره 666/ش/98 مورخ 1398/08/22 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد یک 
قطعه زمین واقع در پارک ساحلی شهر به متراژ حدودا 1500 متر مربع را براساس قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ 9.000.000 ریال پایه برای هر ماه در سال اول به صورت اجاره به مدت 1 سال )با بند تمدید تا سه سال با افزایش 20 

درصد ساالنه( واگذار نماید. 
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/10/19 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده و کسب 

اطالعات بیشتر به ساختمان شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 52432323-031 تماس حاصل فرمایند. 

031 - 32274793          32274792                                   021 - 88016649         88356308

قابل توجه شهروندان گرامی آیا 
می دانید با مفقود شدن مدارک 
شناسایی خود ممکن است شما 
به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir



ادامه از صفحه یک:
...شــاید از همه مهــم تر باز 
ســازی اقتصادی شهر  هنوز 
بعــد از 16 ســال بــه پایان 

نرسیده است .
بر کســی پوشــیده نیست 
اقتصاد بم بــر پایه نخل هایی 
اســت که از قنات های هزار 
ســاله آبیــاری می شــود و 
خرمای بم را به یکی از بهترین 
ارقام خرمــا در جهان تبدیل 
کرده اســت . قنات هــا، این 
شگفتی های ساخت بشر، در 
طول هزاران سال رگ حیات 
برای مردمان ســاکن مناطق 
خشــک و بیابانی ایران بوده 
است و استان کرمان میزبان 
مهمترین قنات های کشــور 

محسوب می شود.
قنات ها عــاوه بــر آبادانی 
محیط پیرامونــی خود، نظام 
اقتصادی و ملکــی خاصی را 
برای بهره بــرداران آب پایه 
ریزی کرد که در طول سال ها 
اســاس روابــط اجتماعی و 
فرهنگی مردم حاشــیه کویر 
و بیابان را تشــکیل می دهد 
که تاثیرات آن تا امروز جریان 

دارد.
شهرســتان بم در زمان زلزله  
داراي 19 هزار و 200 هکتار 
نخلســتان با تولید 120 هزار 
تن خرما در ســال بــود که 
به هشــت هزار هکتار از این 
باغات در زلزله بم خســارت 
وارد شد. نخلســتان هاي بم 
بوســیله بیش از 300 رشته 
قنات و تعداد زیادي چاه آب 
آبیاري مي شدند  که در هنگام 
وقوع زلزله  به 60 رشته از این 
قنات ها و تعدادي از چاه هاي 
آب آســیب جدي وارد شد.  
از مجمــوع 43 قناتي که در 
مرکــز زلزله بودنــد، آب 16 
قنات به طور کلي قطع شــد. 
براي بازســازي این قنات ها 
نیروهاي متخصصــي از یزد، 
کرمــان و هرمــزگان به بم 
رفتند  ولي بــه دلیل کمبود 
امکانــات پشــتیباني و مالي 
نتوانســتند قنات ها را به روز 
اول بازگرداننــد. بــه خاطر 
چنین شــرایطی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس که منتظر 
فرصتی برای به چنگ آوردن 
خرمای بم بودند به ســرعت 
اقدام کردند. البته چند سال 
بعد که قنات ها بازسازی شد 
و نخلســتان ها دوبــاره جان 
گرفت اینبــار آفت بــه این 
نخل های سر به فلک کشیده 
امان نداد و کســی هم ســم 
پاشــی آن را بر عهده نگرفت 
به جز باغدارانی که خودشان 
دلشــان به حال نخل هایشان 
می سوخت.آمد و ویران کرد 
زمین لــرزه ای که 16 ســال 
پیش رعشــه بر تن بم، شهر 

قنات ها و نخل ها، انداخت. 
به هر حال روز های سخت بم 
گذشــت اما امروز بزرگترین 
مشکل جوانان و نوجوانان بمی 
که یادگاری زلزلــه ی بم  در 
چهره هایشــان موج می زند ، 
بیکاری و نبود رونق اقتصادی 
در این شهر است . هرچند این 
مشــکل گریبان گیر تمامی 
اقتصاد ایران اســت اما برای 
شهری که به تازگی از زیر بار 
زلزله کمر راست کرده است و 
مانند جوانه ای تازه سبز شده 
می ماند ،بسیار سخت تر است 
تاب آوری در چنین شرایطی. 
به امید روزی که این جوانه نو پا 
به درختی تنومند تبدیل شود 
تا خرمای نخلســتان هایش 

شهره جهانیان شود.

اقتصاد استان
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رای مثبت صاحب نظران به مرمت مسجد شیخ لطف اهلل
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: افزایش حساسیت عمومی نسبت به میراث فرهنگی 
سرمایه ارزشمند اجتماعی است که در مورد مرمت ترک گنبد مسجد شیخ لطف اهلل با نظر مساعد 
متخصصان همراه بود. فریدون الهیاری با تاکید بر افزایش حساسیت عموم جامعه به میراث فرهنگی 
نسبت به سنوات گذشته اظهار داشت: اگرچه اهمیت به میراث فرهنگی به عنوان سرمایه ارزشمند 

اجتماعی و پشتوانه ای در حفظ میراث گذشتگان است؛ اما در امور تخصصی مانند مرمت مسجد شیخ 
لطف اهلل نظر متخصصان و صاحب نظران مرمت در محفلی کارشناسی مساعد ارزیابی شد. وی با بیان 

اینکه اداره کل پایگاه های میراث ملی جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از آغاز در 
جریان روند مرمت انجام شده قرار گرفته بود گفت: پس از دلنگرانی هایی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی درباره 

مسجد شیخ لطف اهلل ایجاد شده بود باز هم از این اداره کل گروهی از تهران برای بررسی های بیشتر به اصفهان اعزام شدند و پس 
از بازدیدها و بررسی ها در دو سطح اجرایی بر صحیح بودن فرایند اقدامات انجام شده تاکید کردند. مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان اشاره ای هم به نظر »محمد حسن محبعلی« داشت و افزود: این پیشکسوت و صاحب نظر حوزه میراث فرهنگی هم اقدامات 
انجام شده در گنبد شیخ لطف اهلل را از نظر قوانین مرمتی صحیح ارزیابی کرد و برچیدن کاشی ها و اجرای دوباره آن را الزم می دانست.

ذخیره سد زاینده رود به ۳۱۱ میلیون متر مکعب رسید
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره فعلی سد زاینده رود به 311 

میلیون متر مکعب رسید که در مقایسه با متوسط بلند مدت کمتر است.
حسن ساسانی افزود: با وجود بارش ها در سرشاخه های زاینده رود در پاییز امسال، اندوخته چندانی در پشت 

سد اضافه نشده و وجود ندارد و کماکان مشکل کم آبی در این منطقه باید جدی گرفته شود.
وی با اشاره به آمار ورودی و خروجی به این مخزن اضافه کرد: ورودی فعلی سد زاینده رود 11.۵ و خروجی 

آن 11 مترمکعب بر ثانیه است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای، مقدار بارش ها از ابتدای سال آبی جاری)مهر 9۸( تاکنون در 

سرشاخه های زاینده رود را 334 میلی متر اعام و خاطرنشان کرد: این میزان پارسال 422 و متوسط بلند مدت 396 میلی 
متر بود.

ساسانی ادامه داد: تحلیل آمار بارش ها نشان می دهد که وضعیت بارش ها مناسب نیست و کماکان باید امیدوار به نزول نعمت الهی باشیم.
وی با تاکید بر اهمیت صرفه جویی در مصرف آب افزود: با توجه به کاهش منابع آب سطحی و زیرسطحی در منطقه مرکزی کشورمان طی یک 

دهه گذشته، بارش های اخیر نمی تواند خشکسالی ها را جبران کند، بنابراین مصرف بهینه مایه حیات را باید در دستور کار قرار دهیم.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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خـــبــــر

2۴ درصد واحدهای تولیدی اصفهان به صنعت نساجی اختصاص دارد

رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی نســاجی   
استان اصفهان گفت: 2۴ درصد از مجموع ۹ هزار و 200 واحد 

صنعتی این استان به صنعت نساجی اختصاص دارد.

حبیب اهلل شاه کرمی سه شنبه شب در آیین افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت نساجی و دومین نمایشگاه هنر صنعت مد)مداکس( در سالن همایش های 
برگزاری نمایشگاه های این استان افزود: ۵3 هزار نفر به صورت رسمی ثبت شده در 

سازمان صنعت، معدن و تجارت اشتغال در نساجی دارند.
وی با اشاره به فعالیت 6 هزار واحد بافندگی در استان، تصریح کرد: 24 هزار نفر در 

واحدهای بافندگی مشغول به فعالیت هستند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی نساجی استان اصفهان ادامه داد: 2۵ 

درصد اشتغال استان به صنعت نساجی اختصاص دارد.
به گفته وی ۷۵ درصد فرش ماشینی، ۵0 درصد الیاف و نخ، 60 درصد پارچه در استان 

اصفهان تولید می شود.
شاه کرمی اظهارداشت: استان اصفهان به دلیل بومی بودن مزیتی نسبی در صنعت 
نساجی نسبت به دیگر استان ها دارد در این راستا میز نساجی کشور در استان اصفهان 

با چهار گروه تخصصی و 1۷ جلسه کارشناسی واگذار شد.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی نساجی استان اصفهان با بیان اینکه پنبه کاالیی 

راهبردی است، اضافه کرد: در ســال های قبل از انقاب 2۵6 هزار تن پنبه تولید می شد که 
110 هزار تن آن مصرف و بقیه صادر می شد اما طی سال های گذشته به مراتب سطح کشت 

پنبه کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه زمینی به مســاحت 99 هکتار برای احداث شــهرک پوشاک تعیین شد، 
اظهارداشت: 6۷ درصد از کارکنان دوخت بانوان هستند از این رو این شهرک باید در دسترس 

آسان مردم قرار گیرد.
شاه کرمی با بیان اینکه دولت 120 میلیارد تومان برای احداث شهرک پوشاک کمک خواهد 
کرد، تصریح کرد: بیشترین هدف از ایجاد شهرک افزایش اشتغال است که امیدواریم با ایجاد 
فروشگاه ها 120 هزار نفر در این شهرک اشتغال پیدا کنند تا وضعیت صنعت نساجی توسعه 

و رونق یابد.
وی با بیان این که توانایی 4.۵ میلیارد دالر صادرات پوشــاک داریم، افزود : بازار 30 میلیارد 
دالری ایران بازار خوبی با ۸4 میلیون نفر جمعیت کشور است در حالی که ما پنج درصد کمتر 

از آمریکا مصرف پوشاک داریم.
وی یادآور شد: دولت ترکیه اعام کرده که در سال 202۵ حدود 100 میلیون دالر صادرات 
پوشاک دارد و از آن جا که ایران 30 میلیارد دالر مصرف پوشاک دارد بیشترین مقصد صادراتی 

این کشور به ایران خواهد بود. ایرنا
خـــبــــر

شهردار شهر اصفهان با 
اینکه واقعیت چهارباغ 

را از رؤیای بافته اش 
دور می بیند اطمینان 
خاطر می دهد که نظر 
متخصصان را درباره 

چهارباغ می شنود

اگرچــه در دهــه چهل، 
طرح پیــاده راه ســازی 
چهارباغ عباســی بر روی 
میز مدیران شهری وقت 
به عنوان »طــرح جامع 
شــهری« قــرار گرفت 
اما دیــری نپایید که این 
طرح در دهه پنجاه خورشــیدی تغییر 
ماهیت یافت. مدیران شــهری وقت با 
نگاهی متحوالنه به دنبال تغییر ماهیتی 
نو در بافت چهارباغ عباســی بودند که 
با احیا دولتخانه صفوی تعریف شــد و 
آزادســازی های محوطه عمارت هشت 
بهشت را در برداشت که حاصل آن پارک 

شهید رجایی شد.
در دهه هفتاد باز هم مســاله پیاده راه 
سازی چهارباغ با همان رویکرد متحوالنه 
در دهه پنجاه خورشــیدی، توسط سه 
شرکت مشاور به مسابقه گذاشته شد تا 
در نهایت توسط »عبداله جبل عاملی« 
بدنه شرقی چهارباغ عباسی تغییر ماهیت 
یافت؛ همان تغییری که شهردار امروز 
اصفهان آن را محکوم به شکست می داند 
و از آن به عنوان وصله نچسب به هویت 

تاریخی و میراثی چهارباغ یاد می کند.
اما با احداث مترو طرح پیاده راه سازی 
بر روی میز مدیریت شهری قرار گرفت و 
از آنجا که دود نفس اصفهانی ها را تنگ 
کرده و برای ترویــج فرهنگ پیاده روی 
تاش شــد چهارباغ عباســی پیاده راه 
شود. دو سالی می شود که ریش و قیچی 
پیاده راه سازی چهارباغ عباسی به دست 
شهرداری و سازمان بهسازی و نوسازی 
و با نظارت اداره کل میــراث فرهنگی 

افتاده است.
محمد عرب یکی از اعضــای اتاق فکر 
چهارباغ کــه مدافع پیاده راه ســازی 
چهارباغ عباســی اســت و آن را طرح 
ضروری و الزم االجرا در مدیریت شهری 
می داند اظهار داشــت: در تصمیم برای 
پیاده راه ســازی چهارباغ عباسی هیچ 
خرده ای نمی توان گرفت اما اشکال در 

نحوه اجرای آن است.
وی با تاکید بر تهیه طرح جامع شهری با 
تاکید بر شناختن چهارباغ امروزی گفت: 
با شناســایی چهارباغ امروزی می توان 
چشــم انداز آینده چهارباغ عباســی را 
مشــخص کرد تا بتوان بــرای چهارباغ 

تصمیم صحیحی گرفت.

    ذی نفعان مشارکتی در طرح ندارند
عرب با بیــان اینکه عمــده طرح های 
شــهری اصفهان با نگاه فئودالی از باال 

به پایین تهیه می شود ابراز داشت: طرح 
پیاده راه ســازی چهارباغ عباسی بدون 
مشارکت شــهروندان و کسبه و سکنه 
تهیه و ذی نفعان چهارباغ و شهروندان 
نقشــی در تهیه این طرح نداشتند در 
صورتی که در تمام دنیا طرح های شهری 
و عام المنفعه متکی بر نظر شــهروندان 

است.
وی با اشــاره به طرح کنونــی پیاده راه 
ســازی با تکیه بر احیا چهارباغ مبتنی 
بر عهد صفوی تصریح کرد: در شــرایط 
کم آبی جانمایی هفت حوض در محور 
چهارباغ هیچ گونه پشــتوانه مطالعاتی 
ندارد؛ در حالی که دو طــرف چهارباغ 
را کاربری های متنوع فراگرفته اســت و 
امیدواریم در ســال های آینده هم این 

کاربری ها ساماندهی شود.
این کنشگر مسائل شــهری با تاکید بر 
اینکه در طرح پیاده راه سازی چهارباغ 
به مبلمان شــهری و نورپــردازی کم 
توجهی شده و در حین اجرا متوجه این 
مسائل شده اند اظهار داشــت: تابلوها، 
محل قرارگیری پســت مخابرات و برق 
ســاماندهی هم نشده اســت و ایجاد 
مزاحمت عناصر بصری را فراهم می کند.

    در اجرای طرح به زیر ساخت ها 
توجهی نشده است

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل 
پیاده راه سازی چهارباغ عباسی کمبود 
توجه به زیرســاخت های شهری است 
گفت: تأسیسات شهری متناسب با آینده 
چهارباغ در نظر گرفته نشده است و اگر 
در آینده نزدیک بخشی از زیرساخت ها 
نیاز به تعمیرات داشــت باید این سنگ 
فرش ها که با هزینه بســیار کف سازی 
شده از جا کنده شــود تا اصاحات الزم 

انجام شود.
با وجود تمام انتقاد کنشــگران مسائل 
شــهری، اما چهارباغ به سرعت به پیاده 
راه شدن ادامه می دهد. پیاده راه سازی 

چهاربــاغ از میدان امام حســین )ع( تا 
آمادگاه نزدیک به اتمام است؛ اما ادامه 
آن از آمادگاه تا میدان انقاب اســامی 
منتظر انجام گمانه زنی های باســتان 
شناسی اســت. با اینکه فعاالن میراث و 
دوستداران چهارباغ صحبت درباره این 
موضوع را تکرار مکــررات می دانند که 
راهی به جایی نمی برد اما شهردار شهر 
اصفهان با اینکه واقعیــت چهارباغ را از 
رؤیای بافتــه اش دور می بیند اطمینان 
خاطر می دهد که نظــر متخصصان را 
درباره چهارباغ می شــنود و می خواهد 
هویت و تاریخ چهاربــاغ را در پیاده راه 
ســازی حفظ کند. اما این متخصصان 
و صاحب نظــران هــر از چندگاهی در 
نشســت راهبری با مدیران شــهری و 
اعضای شــورای شــهر دور یــک میز 
می نشــینند تــا در مــورد مســائلی 
 مانند مبلمــان چهارباغ هم اندیشــی

 کنند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 
شــورای شــهر اصفهــان با اشــاره به 
برگــزاری نشســت کمیتــه راهبری 
چهاربــاغ با موضــوع ارائه و بررســی 
طرح های پیشنهادی مبلمان این گذر 
فرهنگی و بازدید از رونــد ادامه پروژه 
کف ســازی معبر میانی اظهار داشت: 
از آنجا که امــروزه یکــی از مهمترین 
اهداف مدیریت شهری کیفیت بخشی 
به فضاهای شهری موجود است در این 
میان ارتباط مستقیمی بین ایجاد بستر 
مناســب برای حرکت و تــردد پیاده ها 
 در شــهر و این کیفیت بخشــی وجود 

دارد.
شــیرین طغیانی با بیان اینکه پیاده راه 
کردن معابر و مســیرهایی که پتانسیل 
الزم بر این موضــوع را دارند به ویژه اگر 
این معابر در داخــل بافت های تاریخی 
باشد مهم هستند افزود: پیاده راه ها به 
عنوان فضاهای شــهری که می توانند 
از یک طرف بســتر تعامات اجتماعی 

را فراهم کند و از ســوی دیگر با تشویق 
مردم جهت حرکت پیاده در شهر سهم 
بســزایی در کنترل ترافیــک و کاهش 
آالینده ها به ویژه در بافت های مرکزی و 
تاریخی شهرها را دارند به همین منظور 
پروژه پیاده راه سازی چهارباغ مهم است.

وی با اشاره به اینکه انتخاب این خیابان 
به عنوان نخســتین پیاده راه در شــهر 
اصفهان نیز نشان از انتخاب درست در 
این مسیر است اضافه کرد: اکنون پروژه 
پیاده راه سازی چهارباغ که از میدان امام 
حسین تا آمادگاه نزدیک به اتمام است 
اما ادامه آن از آمــادگاه تا میدان انقاب 
اســامی منتظر انجام گمانه زنی های 

باستان شناسی در این قسمت است.
طغیانی با بیان اینکه به منظور هدایت 
دقیق تر پروژه شورای راهبری چهارباغ 
که ترکیبی از متخصصان حرفه و دانشگاه 
در فیلدهای مختلف اســت گفت: طرح 
پروژه چهارباغ به تأییــد کامل میراث 
فرهنگی رســیده اســت اما برای دقت 
بیشتر این شــورای راهبری که اتفاقاً از 
ترکیب داوران فراخوان چهارباغ انتخاب 
شــده اند فرایند کار را رصد می کنند به 
طوری که برای مبحث مبلمان چهارباغ 
جلســات متعددی موضوعات مرتبط با 
مبلمان و نورپــردازی را مورد دقت قرار 
داده اند تا با دقت بیشــتر این پروژه به 

اتمام برسد.
پیاده راه ســازی چهارباغ چــه به قول 
کنشگران مسائل شهری تکرار مکررات 
باشد و گفته هایشــان تأثیری نداشته 
باشد و یا پاسخی از جانب معاون معماری 
و شهرســازی که مســئول اجرایی این 
طرح است نشنود و تنها عملکردش را به 
داوری بنشاند و یا به قول شهردار واقعیت 
چهارباغ از رؤیای بافته اش فاصله داشته 
باشــد اما محافظش باشــد، اما هرچه 
هست با شتاب دارد پیش می رود.گویی 
باید آن را سپرد به تاریخ تا درباره آن به 

قضاوت بنشیند.

پیاده راه سازی چهارباغ از ایده تا اجرا

طرحی بدون مشارکت شهروندان

موضوع پیاده راه ســازی خیابان چهارباغ از دهه های 
گذشته ایده پردازی شده و همواره این طرح و ایده ها نیز 

دستخوش تغییراتی بوده است که اکنون به اجرا رسید.

    طرح پیاده راه سازی چهارباغ عباسی بدون مشارکت شهروندان و کسبه و سکنه تهیه و ذی نفعان چهارباغ و شهروندان نقشی در تهیه این طرح نداشتند در صورتی که در 
تمام دنیا طرح های شهری و عام المنفعه متکی بر نظر شهروندان است

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

  161- اخیرا در اخبار شــنیده ایم که دختر یکی از مسئولین در استان 
اصفهان به اتهام قاچاق سوخت دستگیر وشبانه هم آزاد شده است، این حق 
مردم است که بدانند وی چرا دستگیر ویا چرا به این سرعت آزاد شده است.

  162-با توجــه به افزایش اقبال مــردم به تردد با اتوبــوس ها بعضا با 
اتوبوس هایی مواجه هستیم که یا خراب هستند ویا کیفیت خوبی ندارند، 

باید برای بهبود ناوگان اتوبوس رانی اقدام ویژه ای صورت پذیرد.
  163- ای کاش به جای این همه هزینه برای اجرای بر نامه های فرهنگی 
و تفریحی در سطح شهر، شهردار اصفهان با همکاری سازمان های مربوطه 
یه فکر اساسی برای رفع این آلودگی می کرد که هر روز داره بدتر از قبل 

میشه.
  164- قیمت بعضی از اغذیه فروشی ها ورستوران ها در اصفهان خیلی 
 باالس.حتی وقتی که به اتحادیه شون شــکایت می کنیم کاری از پیش 

نمی ره، چه کسی مسئول رسیدگی به این موضوعه؟
  16۵- ما در خیابان اشــرفی اصفهانی) کهندژ( مغازه داریم.چند وقت 
پیش شــهرداری پل های قدیمی جلو مغازه ها رو که محل تجمع زباله 
وموش بود تخریب کرد وبه جاش پل های جدید ســاخت. پل های فعلی 
نیز یه مشکل اساسی دارن.اینکه استاندارد نیستن وخیلی وقتا موقع رفت 
وآمد پامون توی پل گیر می کنه و یا تایر موتور در شکاف بین پل فرو می ره 

که منجر به چپ کردن موتور سوار می شه.لطفا شهرداری رسیدگی کنه.
  166- منزل ما کنار گذر غربی اتوبان خیام هســت.این مسیر به عنوان 
یک شاهراه در ورودی شهر اصفهانه، اما متاسفانه از اینجا برا پل فلزی یا 
بقیه مسیرای اصلی، اتوبوس نیست.ما تنها می تونیم با تاکسی خودمونو 
به مسیر اتوبوس برسونیم ، که تاکســی ها هم به راحتی برای این مسیر 

توقف نمی کنن. 

صدای شما

۳00048۳020

۳2274500

ایسنا
خـــبــــر

معاون مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت خبر داد

پیش بینی رشد 2۵ درصدی صنعت پنبه 
در ایران

معاون مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک 
 وزارت صنعــت، معدن و تجــارت گفت: از
 کارخانه های صنعت نســاجی انتظار داریم 

اولویت خود را بر خرید پنبه های داخلی بگذارند.
محسن ترحمی در مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
نساجی و دومین نمایشگاه ُمداکس)هنر، صنعت و ُمد( در استان اصفهان، اظهار 
کرد: 900 میلیارد دالر سهم تبادالت صنعت نساجی دنیا است که سهم ایران از 
این میزان بسیار ناچیز است. وی ادامه داد: شرایط کسب و کار در ایران موجب 

شده تبادالت مالی صنعت نساجی آن طور که باید و شاید، به پیشرفت نرسد.
معاون مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص وضعیت وجود صنعت نساجی در اصفهان، گفت: 30 درصد کل 
واحدهای نساجی کشور در استان اصفهان مستقر اســت که این آمار فارغ 
از واحدهای بافندگی زیرزمینی اســت. وی با تاکید بــر اینکه با پیش بینی 
جهاد کشاورزی شاهد رشد 2۵ درصدی صنعت پنبه در کشور خواهیم بود، 
 افزود: برخی از مشکات نساجی به واسطه این امر حل خواهد شد و به تبع از 
کارخانه های صنعت نساجی انتظار داریم اولویت خود را بر خرید پنبه های 
داخلی بگذارند. معاون مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تاکید کرد: بیش از ۸۵ درصد از نیازهای عرصه صنعت نساجی 
را می توانیم پاسخگو باشــیم و روز به روز نیازمندی به نخ های وارداتی کمتر 

می شود.

گـــزارش
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پیش از هــر چیــز نیاز 
اســت کــه تعریفــی از 
ازدواج ســنتی و امروزی 
داشته باشــیم تا بتوانیم 
از  را  موضــوع  ایــن 
چشم اندازهای گوناگون 

بررسی کنیم.
۱- ازدواج سنتی

در گذشــته ازدواج هــا به شــیوه ی 
سنتی انجام می شد. در ازدواج سنتی 
خانواده هــا نقــش کلیــدی را بازی 
می کردند. پدران و مادران دختری را 
از خانواده ی خویشاوندان، دوستان یا 
آشنایان برای پسرشان برمی گزیدند 
و پــس از موافقــت پســر، والدین با 
خانواده ی دختر مذاکره می کردند تا 
ببینند تمایلی به ازدواج با پسرشــان 
را دارند یا نه. خانــواده ی دختر نیز با 
هماهنگی )گاهی بــدون هماهنگی( 
با دخترشان مراســم خواستگاری را 
ترتیب می دادند تا زمینه ساز آشنایی 
دختر و پسر شــوند. در ازدواج سنتی 
خانواده هــا بــه معیارهایــی مانند 
هم تــرازی مالی، فرهنگی و حســن 
شــهرت خانواده توجه ویژه داشتند و 
شناخت احساســات، افکار، عالیق و 
معیارهای فرزندان برای ازدواج اهمیت 
چندانی نداشت. هواداران این شیوه ی 
ازدواج بر این باورند که عشــق پس از 

ازدواج خواه ناخواه شــکل می گیرد و 
نیاز نیست افراد پیش از ازدواج به هم 
عالقه مند باشند. در شکل امروزی تر 
ازدواج ســنتی خانواده هــا زمانی را 
برای آشنایی بیش تر دختر و پسر در 
نظر می گیرند تا با نظارت خانواده به 

شناخت هم بپردازند.
۲- ازدواج مدرن یا امروزی

ازدواج به شــیوه  امروزی در شرایطی 
اهمیت پیدا کرد که دختران و پسران 
به این باور رسیدند که باید همسرشان 
را بر پایه ی معیارهــا و انتظاراتی که 
از همســر آینده شــان دارند انتخاب 
کننــد. در ازدواج مــدرن و امروزی 
آشــنایی و ارتباطات پیش از ازدواج 
اهمیت بیش تری نسبت به معیارهای 
خانواده دارد. در این شیوه فرد تالش 
می کند همســرش را بر اساس عالقه 
و معیارهــای شــخصی برگزیند و به 
خانواده معرفی کند. هــواداران این 
شیوه ی ازدواج بر این باورند که عامل 
اصلــی ازدواج، عشــق و عالقه میان 
طرفین و شــناخت آن ها از یک دیگر 
است و بدون عشق و عالقه نمی توان 
یک زندگی را آغاز کرد و امیدوار بود 
که پس از ازدواج عالقه میان زن و مرد 

پدید آید.
مزایا و معایب ازدواج ســنتی و 

امروزی
اگر دوباره به این شــیوه های ازدواج 
نگاه کنید می بینید که هر کدام از این 
شیوه های ازدواج مزایا و معایبی دارند 
که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد. 
آمار درستی از میزان طالق های ثبت 
شده برای کسانی که سنتی یا امروزی 
ازدواج کرده اند در دســت نیست. در 
ازدواج سنتی نوعی سلطه گری خانواده 
دیده می شود و گاهی ازدواج ها به این 
شیوه به طور اجباری انجام می گیرند. 
بســیاری از کســانی که به شیوه ی 

ســنتی ازدواج می کنند بر این باورند 
که ازدواج کردند چــون باید ازدواج 
می کردند. نفوذ خانواده ها در ازدواج 
ســنتی به اندازه ای باالست که پس 
از ازدواج هــم به جای فرزندانشــان 
تصمیم می گیرند گویی آن ها هستند 
که ازدواج کرده اند نه فرزندانشــان. 
این دخالت ها گاه تا جایی دنباله دارد 
که راهی جز طالق نیست. در ازدواج 
ســنتی مرد و زن شــناخت درستی 
از عالیــق، معیارها و خواســته های 
یک دگیر ندارند و همین نبود شناخت، 

زندگی مشترک را به خطر می اندازد.
تمرکز اصلی ازدواج مدرن روی عشق 
و عالقه پیــش از ازدواج و شــناخت 
یک دیگر اســت. اما برای یک ازدواج 
موفق عشــق و عالقه کافی نیســت. 

گاهی دختران و پسران به دلیل عشق 
و عالقه ای که به هم دارند مشــکالت 
و چالش هــا را نادیــده می گیرند و با 
کسی ازدواج می کنند که معیارهای 
ایده آلشــان به عنوان همسر را ندارد. 
آن ها بر این باورند که این مسائل پس 
از ازدواج قابل حل اســت. این باوری 
نادرســت اســت. هنگامی کــه پای 
گفت و گو با کسانی که می خواهند از 
هم جدا شوند می نشــینم می شنوم 
که بر ایــن باور بودند پــس از ازدواج 
می توانند همسرشــان را تغییر دهند 
اما ناکام بوده اند. در گونه های افراطی 
ازدواج مدرن، طرفیــن اجازه ی هیچ 
گونــه همیــاری و همفکــری را به 
خانواده هایشان نمی دهند و می گویند 
نمی خواهند خانواده ها در ازدواجشان 

دخالتی داشته باشند. به یاد بسپاریم 
که افراد در بستر خانواده رشد کرده اند 
و شــخصیت آن ها بر پایــه ی باورها، 
فرهنگ و هنجارهای خانواده شــان 
شکل گرفته است. شناخت خانواده ها 
و هم فکــری آنان می توانــد موفقیت 

ازدواج را تضمین کند.
ازدواج موفــق می توانــد ترکیبی از 

ازدواج سنتی و امروزی باشد.
بر پایه  آن چه گفته شد ترکیب ازدواج 
مدرن و ســنتی می توانــد موفقیت 
ازدواج را به میــزان باالتری تضمین 
کند. در این شیوه بهتر است دختر و 
پســر پیش از ازدواج به هم عالقه مند 
باشند و به شناخت یک دیگر بپردازند. 
معیارهایی که برای ازدواج و همســر 
ایــده آل دارنــد را در نظــر بگیرند و 

ببینند آیا کســی که می خواهند با او 
ازدواج کنند مناسبشــان هست یا نه. 
از ســوی دیگر معیارهای خانواده ها 
نیز در نظــر گرفته شــود. هم ترازی 
فرهنگی، اخالقی، مالی و هنجارهای 
خانواده ها هر اندازه به هم نزدیک باشد 
ازدواج موفق تر خواهد بود. هم فکری 
و راهنمایی خانواده ها را نباید نادیده 
گرفت و این راهنمایی گرفتن از انان 
به معنی دخالت در ازدواج نیســت. 
در پایان پیشــنهاد می کنم کســانی 
کــه می خواهنــد ازدواج کنند پیش 
روان شــناس بروند و مشاوره  پیش از 
ازدواج بگیرند تا بتوانند به شناخت و 
درک بهتری از هم، شرایط و چالش ها 
برسند و ســپس برای ازدواج تصمیم 

بگیرند.

ازدواج سنتی یا مدرن؟ 
ازدواج سنتی یا مدرن؟ کدام بهتر است؟ ازدواج سنتی پایدارتر 
اســت یا ازدواج مدرن؟ یکی از نکات جالبی که در برخورد با 
هواداران ازدواج سنتی و مدرن می بینم این است که هر کدام 
شیوه ی ازدواج مورد پسند خودشان را بهتر می دانند و بر این 
باورند عشق و عالقه در آن شــیوه ی ازدواج بیش تر است و 
احتمال طالق در شیوه ی ازدواج دیگر باالست. در این نوشته به 

بررسی ازدواج سنتی و مدرن می پردازم.

آقای روان شناس

گزارش

ISFAHAN
N E W S

شش اشتباه بزرگ  در رابطه
کانال همسران موفق : توجیه بدرفتاری هایتان:مهم نیست همسرتان چقدر باعث ناراحتی و ناامیدی شما می شود شما باید تا جای ممکن محترمانه 

رفتار کنید .
همیشه کوتاه آمدن: درگیر نشدن در سخت ترین تعامالت شاید در کوتاه مدت روش خوبی برای محافظت از خودتان باشد اما کوتاه آمدن و عقب نشینی 

مداوم به شدت آسیب زننده است. برای داشتن رابطه شما باید همیشه مشغول رسیدگی به آن باشید حتی اگر گاهی احساس ناراحتی کنید. 
 رئیس بازی و غر زدن: اگر همیشه در رابطه طلبکار هستید)یا برعکس هیچ خواسته ای ندارید( پس بدانید که عدم تعادل در قدرت شادکامی و صمیمیت 

را کاهش می دهد. تبدیل شدن به پدر مادرو عیب جویی مداوم در رابطه بسیار ناخوشایند است.
 گوش ندادن:خوب گوش دهید. در مورد احساسات و واکنش ها گفتگو کنید. مثل همسری رفتار کنید که آرزوی داشتنش را دارید.گفتگوی خوب زمانی 

است که محترمانه در مورد مشکل صحبت می کنید.یکی از عوامل موفقیت زوجین گفتگو در مورد تقاوت هایشان است
 نپذیرفتن سهم خودتان: همه ما در یک کارهایی بهتر از همسرمان رفتار می کنیم. به جای اینکه خودمان را ببینیم همسرمان،شغلمان یا شانس بدمان 
را سرزنش می کنیم. سرزنش کردن همسر و در خواست تغییر آنها به هیچ وجه فایده ندارد زیرا شما نمی توانید دیگران را تغییر دهید. روی خودتان متمرکز 
شوید.آیا خودتان همیشه محترمانه رفتار می کنید؟ آیا گرم و پذیرا هستید؟آیا مسئولیت هایتان را به خوبی انجام می دهید؟آیا شریک زندگی تان شاد است؟ 

اگر جوابتان به این سواالت بله نیست پس کمی روی خودتان کار کنید!

شریک زندگی مناسب شما کیست؟ 
کانال همسران موفق : ۱. اشتباهات گذشته شما را فراموش می کند:یک شــریک خوب، گذشته شما را نادیده می گیرد و دائم 

اشتباهاتی را که یادآوری آنها هیچ نفعی به حال رابطه تان ندارد، بازگو نمی کند.
 ۲. مقایسه نمی کند:یک شریک زندگی مناسب تفاوت انسان ها را درک می کند و می داند که هر شخص نقاط ضعف و قوت خود را دارد. 

بنابراین شما را با افراد دیگر مقایسه نمی کند.
 3. به رابطه دوطرفه اعتقاد دارد:او باید بداند که یک رابطه سالم به تالش هر دو طرف وابسته است و باید بین آنها تعادل برقرار باشد. 

رابطه های یک طرفه در نهایت به مشکل منجر خواهد شد.
 4. به تنهایی شما احترام می گذارد:هر فردی به تنهایی احتیاج دارد. شریک شما باید معنای حریم خصوصی را درک کند. افرادی که 
این قانون را رعایت نمی کنند، پس از مدتی از هم خسته می شوند و در رابطه احساس خفقان می کنند. باز هم می گوییم، در هر چیزی 

تعادل الزم است، حتی با هم بودن.
 5. گفتگو با شما در اولویت اوست:یک شریک زندگی خوب ارتباط و گفتگو با شما را در اولویت کارهای خود قرار می دهد. بدون گفتگو 
با یکدیگر، مشکالت کوچک تبدیل به مشکالتی بزرگ و حل نشدنی تبدیل می شود. شما باید در گفتگو با شریک تان آزاد باشید و مطمئن 

باشید که حرف هایتان شنیده می شود. گفتگو برای تداوم یک رابطه حیاتی است.

ازدواج موفق 
می تواند ترکیبی 
از ازدواج سنتی و 

امروزی باشد.

روانشناسی کودک

 

و  بی نظمــی 
شلختگی کودکان همیشــه برای والدین آزار دهنده است. کودک شلخته و 

بی نظم نیاز نمی داند که هر چیزی را سر جای خودش بگذارد اتاقش همیشه نامرتب و 
بی نظم است. پدر و مادران همیشه از من می پرسند که با کودک شلخته و بی نظم چه 
باید کرد؟ چرا کودک من اتاقش را مرتب نمی کند؟ راهکار برخورد با کودک نامنظم و 
شلخته برای مرتب کردن وسایل و اتاقش چیست؟ در این نوشته به بررسی شلختگی 

کودکان و راهکارهایی برای برخورد با آن می پردازم.
چرا برخی کودکان نامرتب نامنظم و شلخته هستند؟

نامنظم و شــلخته بودن کودکان دالیل گوناگونی دارد. نخستین دلیل نامنظم بودن 
کودک را باید در والدین بیابیم. شــیوه فرزندپروری و تربیت کودک می تواند زمینه 
را برای بی نظمی کودک فراهم کند. دلیل دیگر می تواند این باشــد که کودک رفتار 
بی نظم و نامرتب بودن را در پدر و مادرش دیده است و از آن ها تقلید می کند. هنگامی 
که کودک می بیند پدر یا مادرش در بیرون از خانه زبالــه را در خیابان رها می کند و 
در ســطل زباله نمی اندازد؛ این رفتار را تقلید می کند. کودکان رفتاری را از خود بروز 
می دهند که در ما می بینند. پس بهتر است از خودتان بپرسید که ما شلخته هستیم 

یا کودکمان؟
 خواهر و برادر، همســاالن و هم بازی های کودک نیز می تواننــد در بروز بی نظمی و 
شلختگی در کودک نقش داشته باشند. کودک در برخورد با خواهر و برادر بزرگ ترش 

و نیز همساالنش رفتارهای آنان را می بیند و این رفتارها را درونی سازی می کند.
یکی دیگر از عوامل بی نظمی و شــلخته بودن کودکان این اســت که می خواهند به 
برخوردهای والدینشان اعتراض کنند. کودکانی که به دست پدر و مادر تنبیه می شوند 
یا از حمایت عاطفی خوبی برخوردار نیستند بیش از دیگر کودکان دچار بی نظمی و 
بی انظباطی می شوند. کتک زدن کودک، فریاد کشیدن، تنبیه کودک و … می تواند 
کودک را به بی نظمی و شــلختگی دچار کند. پس گاهی کودک در واکنش به رفتار 

نادرست پدر و مادرش با این روش اعتراض می کند.
وابسته و لوس بار آوردن کودک شــیوه ی فرزندپروری نادرستی 
است که برخی از والدین انجام می دهند. کودکی که بیش از اندازه 
به پدر و مادرش وابسته باشد و لوس بار آمده باشد از انجام کارهای 
کوچک و شخصی خود ناتوان است. بروز بی نظمی در این کودکان 

بیش از دیگر کودکان است.
برخی از کودکان به دلیل بروز اختالل روانی یا مشــکالت روحی و 
عاطفی دچار بی نظمی می شوند. افســردگی، استرس، بیش فعالی، 
مرگ والدین و نزدیکان و … می تواند کودکان را برای کوتاه مدت یا 

دراز مدت دچار بی نظمی و نامرتب بودن کند.
اصالح رفتاری پدر و مادر

همان گونه که گفتم گاهی بی نظمی کودک به این دلیل است کودک 
همین رفتار را در پدر و مادرش می بیند. بار دیگر از خودتان بپرسید ما 
شلخته هستیم یا کودکمان؟ اگر شما هم نامنظم هستید باید خودتان 

را اصالح کنید تا کودکتان با مشاهده ی رفتار، خودش را اصالح کند.
آموزش نظم و ترتیب به کودک

آموزش نظم به کودک باید به شیوه ی عملی باشــد. به او نشان دهید که چگونه باید 
هر کدام از وســایل و اســباب بازی ها را در جای خودش بگذارد. کودک از رفتار شما 
الگوبرداری می کند. پژوهش ها نشــان می دهد که کودک اولویت بندی برای مرتب 
کردنم وسایل را نیز با مشــاهده ی رفتار والدین می آموزد. برای کودکتان یک الگوی 
نمونه پدید آورید. الگوی نمونه یعنی کودک بداند چگونه اتاقش را مرتبط کند واسیل 
و اسباب بازی هایش را ســر جایش بگذارد؛ و این که چه حالتی را منظم و چه حالتی 
را نامرتب می دانیم. مشارکت پدر و مادر  کودک را به نظم و ترتیب جذب می کند. با 
گذر زمان باید مشــارکت والدین در این زمینه کاهش یابد تا جایی که کودک بدون 
مشارکت پدر و مادرش بتواند وسایل و اسباب بازی هایش را منظم و مرتب کند. به یاد 
بســپارید که اگر کودک بداند که پدر و مادرش اتاقش را مرتب خواهند کرد از مرتب 

کردن اتاقش خودداری می کند.
برای نظم و ترتیب زمان تعیین کنید

هر کاری زمانی دارد. هنگامی که کودک بــازی می کند نباید از او بخواهید که نظم و 
ترتیب داشته باشد. کودک را هنگام بازی به حال خودش بگذارید و از او نخواهید که 
با کنار گذاشتن یک وسیله یا اسباب بازی، آن را در همان زمان در سر جایش بگذارد. 
می توانید به او گوشزد کنید که با پایان بازی باید اسباب بازی ها و وسایل سر جایشان 
گذاشته شوند. این گوشزد کردن نباید به شیوه ای تهدید آمیز باشد. برای مرتب کردن 
اتاق و وســایل زمان خاصی را تعیین کنید. یکی از زمان های تعیین شده را می توان 
پایان بازی دانست. به کودکتان یادآوری کنید که تا ۱۵ دقیقه پس از پایان بازی اتاقش 
باید مرتبط و منظم باشد. یک زمان ثابت هم برای نظم و ترتیب در روز داشته باشید. 
ساعت مشخصی را برای مرتب بودن وسایل و اتاق کودک در شبانه روز مشخص کنید. 
برای نمونه با کودکتان قرار بگذارید که هر روز در ساعت ۴ عصر اتاقش مرتبط باشد 

و در آن ســاعت به بازدید از اتاقش بپردازید. این بازدید بسیار مهم است و به کودک 
می فهماند که نظم و ترتیب برایتان بسیار ارزشمند است.

تشویق کودک به نظم و ترتیب
کودکان پس از هر کاری که انجام می دهند به واکنش کالمی و رفتاری شــما توجه 
می کنند. کودکان با مشــاهده ی واکنش والدین از آن ها بازخورد می گیرند. تشویق 
کودک می تواند بهترین محرک برای جذب او به نظم و ترتیب و دوری از شــلختگی 
باشد. بهتر است تشــویق ها معنوی و کالمی باشد. مشوق های مادی می تواند کودک 
را شرطی کند. اگر می خواهید از مشــوق های مادی بهره بگیرید بهتر است مشوق ها 
کوچک باشد برای نمونه به او یک شــکالت بدهید. در برخورد با اتاق منظم کودک و 
مرتب بودن وسایلش، خودتان را شاد نشان دهید. از او سپاس گزاری کنید و به او آفرین 
بگویید. به او بگویید که امیدوار هستید فردا هم با دیدن وسایل مرتب و اتاق تمیزش 

خوشحال شوید.
بازی کردن با کودک برای نظم

منظم کردن اتاق و وسایل می تواند برای کودک خسته کننده باشد. تالش کنید نظم 
و ترتیب دادن را برای کودک سرگرم کننده و شادی آور کنید. با او برای مرتب کردن 
رقابت به راه بیاندازید. روحیه ی رقابت در کودکان می تواند محرک خوبی برای کودک 
باشــد. برای نمونه به او بگویید:  »تو اتاقت را مرتب کن و من دیگر بخش های خانه را. 
ببینیم چه کسی زودتر می تواند این کار را انجام دهد و برنده شود«. می توانید به او در 
مرتب کردن کمک کنید و هنگام انجام این کار آواز بخوانید. آواز خواندن با هم می تواند 

یک محرک مثبت باشد تا کودک برای مرتب کردن وسایلش تالش کند.
منطقی و جدی بودن و پرهیز از خشم در برابر بی نظمی

کودک در هر سنی توانایی هایی دارد. از کودکتان به اندازه ی تواناییش بخواهید که به 
منظم و مرتب کردن بپردازد. فشار آوردن به کودک نتیجه ی معکوس خواهد داشت. در 
برابر کودکتان برخورد منطقی داشته باشید و به خاطر بی نظمی و شلختگی خشمگین 
نشوید. تهدید کردن و تنبیه فیزیکی کودک، به جای این که او را به نظم و ترتیب جذب 
کند به شلختگی و بی نظمی می کشاند. در برابر کودکتان جدی باشید. جدی بودن به 
معنای برخورد خشک و خشن نیست. جدی بودن هشداری به کودک است که شما 
در برابر او کوتاه نخواهید آمد. کودک ممکن است بارها و بارها از انجام درخواستتان 
خودداری کند. ناامید نشــوید و کارهایش را خودتان انجام ندهیــد. همان گونه که 
گفتم اگر کودک بفهمد که با مرتب نبودن اتاق و وسایلش شما ناچار به منظم کردن 
می شــوید، از منظم کردن خودداری می کند. می توانید به کودک هشــدار دهید که 
اگر به شــلخته و نامنظم بودن ادامه دهد با محرومیت هایی بــه عنوان تنبیه روبه رو 
خواهد شــد. برای نمونه او را به پارک یا شــهربازی نخواهید برد. یا این که نمی تواند 
دوســتانش را به خانه دعوت کند.کودکتان را با اهمیت و ضرورت نظم و ترتیب آشنا 
کنید. با استدالل های مناسب سن کودک، به او بفهمانید که دیگران احساس خوبی 
به شلختگی و نامنظم بودن ندارند و کودک مرتب و منظم را مورد تحسین و تشویق 

قرار می دهند.

راهکار برخورد با کودک نامنظم و شلخته

بازار کار

فروشنده خانم مجرد 
جهت کار در نمایشگاه سرویس خواب

با روابط عمومی باال 
نیازمندیم 

محدوده خانه اصفهان.خیابان امام 
خمینی 

 تلفن: 09۱3۲۱99540

یک شرکت معتبر صنایع غذایی واقع 
در شهرک صنعتی مورچه خورت 
اصفهان جهت تکمیل کادر  نیروی 

انسانی خود در مشاغل ذیل دعوت به 
همکاری می نماید:

مدیر داخلی و امور اجرائی
 دارای حداقل 5 سال سابقه کار
 مدرک کارشناسی صنایع و یا 

مدیریت
 دارای سابقه حداقل 5 سال در حوزه 

مدیریت امور داخلی شرکت های 
صنعتی

  استان مورد نیاز: اصفهان
 شهر مورد نیاز: شمال اصفهان، 

گرگاب، گز، شاهین شهر
متقاضیان واجد شرایط می توانند 
رزومه خود را به آدرس ایمیل درج 

شده ارسال نمایند.
متقاضیان محترم لطفا ردیف شغلی 
مورد نظر را در سابجکت قید فرمایید.
sfi.employ@gmail .com:ایمیل

کلینیک دندانپزشکی صدرا واقع در 
اصفهان جهت  تکمیل کادر خود به 
افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

تعدادی دندانپزشک )عمومی 
وتخصصی (

 مجرب و با سابقه )پروانه دار(
 جهت کار در کلینیک بسیار مجهز 

و شیک
 در شیفتهای مختلف و با درصد عالی

 استان مورد نیاز: اصفهان
متقاضیان واجد شرایط جهت 

هماهنگی می توانند با شماره های 
درج شده تماس حاصل فرمایند.

 تلفن:09۱36036499, 344۱8807

جوشکار
حقوق مکفی +بیمه 

تلفن تماس 
09۱30308436

 یک آژانس تبلیغات معتبر در 
اصفهان جهت تکمیل کادر خود 

به افراد واجد شرایط زیر به صورت 
تمام وقت نیازمند است:

کارشناس تولید محتوا )خانم(
کارشناس فروش و بازاریابی

طراح وب سایت
مدیر داخلی و مسئول دفتر

طراح و گرافیست
رزومه و درخواست خودتان را در 

واتس آپ به شماره درج شده برای 
ما ارسال نمایید
09۱355۱4۲47

تعدادی وردست ساده خانم 
به صورت نیمه وقت )8 الی ۱3  یا ۱3:30 

الی ۱8:30( با حقوق ماهیانه 550
جهت بسته بندی کاور رختخواب و 

تعدادی دوزنده خانم مسلط به 
راستادوز جهت دوخت زیرانداز با 

حقوق عالی
محدوده خوراسگان

09۱3۱6433۲۱ 

گروه تولیدی دلفین فعال در زمینه 
تولید روشویی کابینتی

 ۱- نیروی ماهر آقا تمام وقت آشنا 
MDF با

۲- نیروی دفتری خانم آشنا با نرم 
افزار حسابداری پارسیان

همراه: 09۱۲787۱4۱9)قربانی(
 تلفن:  03۱4336565۱

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام
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The 13th edition of the 
International Exhibition 
of Textile Industry and 
Second Modex Exhibition 
kicked off in the central city 
of Isfahan on Tuesday and 
will go on through December 
27.The four-day event 
is hosting 58 companies 
in an area of over 8,500 
square meters in Isfahan 
International Fairground, 
which are displaying their 
latest products and services 
in the fields of spinning, 

knitting, dyeing, producing 
raw materials, machinery 
and related equipment. 
Isfahan Modex Exhibition 
is displaying the products 
of 63 companies, including 
producers and designers of 
fabric and clothes as well as 
sewing and cutting machinery 
and Internet shops.The 
exhibition is attended by 
representatives from Isfahan, 
Tehran and Gilan provinces 
as well as industrial activists 
from Turkey.

Banks Lend 
$40b in 8 
Months
Banks and credit 
institutions paid 5,313 
trillion rials ($40.8 
billion) in loans in the 
first eight months of 
current fiscal year to 
Nov.21.
The lending increased 
by 1,150 trillion 
rials ($8.8 billion) 
compared to the 
similar period last 
year posting 27.6% 
growth on year-on-
year basis, according 
to data released on the 
website of the Central 
Bank of Iran.  
As usual, the majority 
of loans went to fund 
working capital of 
manufactures and 
businesses. Lenders 
paid 2,875 trillion 
rials ($22 billion) to 
help finance working 
capital of firm, which 
accounted for 54% of 
all lending in the eight 
months. 
Working capital loans 
increased by 380 
trillion rials compared 
to the same period 
last year or up 15.3% 
on an annual basis, 
according to Financial 
Tribune.
Businesses active in 
mines and industries 
grabbed the lion’s 
share of the working 
capital loans with 
1,156 trillion rials 
($8.8 billion), 
Financial Tribune 
reported.
The CBI said despite 
the rise in lending, 
measures should 
be taken to curb the 
inflationary impact 
from rising demand for 
goods and the ensuing 
liquidity. 
Out of 1,623 trillion 
rials paid to mining 
and industrial 
companies, 1,156 
trillion rails were 
allocated to fund 
working capital or 
71% of all loans.  
Lenders gave 443 
trillion rials to the agro 
sector, 290 trillion 
rails for housing and 
construction, 1,010 
trillion rials to the 
commercial sector and 
1,841 trillion rials to 
services.   
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Isfahan hosting intl. textile 
exhibition

Hemmati made 
the remarks 
in Tehran on 
W e d n e s d a y 
speaking to 
reporters after the 
cabinet session.

Asked what if the US 
targeted Iran with more 
pressures after joining 
FATF, Hemmati replied that 
Tehran's presence in the 
inter-governmental body 
will create no obstacle but 
bring clearer and easier 
banking transactions.
There is no reason for being 
worried about as Iran itself 
follows money laundering 
rules, the CBI governor 
said.
Financial Action Task Force 
(FATF) introduces itself 
as an inter-governmental 
body established in 1989 
by the Ministers of its 
Member jurisdictions. 
The objectives of the 
FATF are to set standards 
and promote effective 
implementation of legal, 
regulatory and operational 
measures for combating 
money laundering, 
terrorist financing and 
other related threats 

to the integrity of the 
international financial 
system. The FATF is 
therefore a “policy-making 
body” which works to 
generate the necessary 
political will to bring about 
national legislative and 
regulatory reforms in these 
areas.
About Russia and China 
which have advised Iran 
to join FATF, Hemmati said 
it is normal that Tehran 
will face problems in 
cooperation with Beijing 
and Moscow if not joining 
the body, because they 
have observations that 
make them follow the 
regulations.
Not joining the FATF 
will have negative 
impact on Iran's banking 

transactions, Hemmati 
noted.
Elsewhere, Hemmati 
talked of the Paris-
based transactions 
channel, named INSTEX- 
Instrument In Support 
Of Trade Exchanges, 
saying that as long as the 
Europeans do not buy 
Iran's oil and the income 
not be settled in the 
channel, their statements 
remains in words without 
action.
"Iran has taken all 
necessary measures 
based on regulations and 
procedure."
Three European Foreign 
Ministers of France, 
Germany and Britain Jean-
Yves Le Drian, Heiko Maas, 
Jeremy Hunt respectively 

issued a joint statement 
on creation of INSTEX on 
January 31, 2019.
'France, Germany and 
the United Kingdom, in 
accordance with their 
resolute commitment 
and continued efforts 
to preserve the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action endorsed by 
United Nations Security 
Council resolution 2231, 
announce the creation 
of INSTEX (Instrument 
for Supporting Trade 
Exchanges), a Special 
Purpose Vehicle (SPV) 
aimed at facilitating 
legitimate trade between 
European economic 
operators and Iran,' the 
three countries said in their 
joint statement.

Tajikistan hosts specialized 
expo of Iranian goods
A specialized exhibition of Iranian goods and 
services, and a joint business forum were held 
in Tajikistan’s capital Dushanbe from Monday to 
Tuesday at the State Complex Kokhi Borbad.
According to the report, over 50 notable Iranian 
companies participated at the exhibition, 
showcasing various spheres of Iran's economy 
such as food processing, construction, agriculture, 
medical equipment, packaging equipment, 
household products, ventilation systems, etc.
A joint forum between Iranian businesspersons 
and their Tajik counterparts were held on the 
sidelines of the exhibition at the conference hall of 
State Complex Kokhi Borbad in Dushanbe.
Speaking at the business forum, the head of 
Tajikistan’s chamber of commerce described 
the exhibition as a valuable opportunity for 
expanding trade and providing a platform for talks 
among those active in the economic sector of both 
countries.
The Iranian ambassador to Dushanbe, who was 
also taking part in the forum, stressed Iran’s keen 
interest in developing cooperation with Tajikistan 
in all fields.
Iran has a permanent exhibition of its goods and 
services called 'Almas' in Dushanbe, which opened 
in May 2017.
The exhibition is said to be aimed at widening 
the commercial and economic relations between 
the two countries, investment opportunities in 
Tajikistan, search for business partners, and the 
creation of joint ventures. 

Iran Fara Bourse Among 
Top FEAS Members
Iran Fara Bourse, over-the counter stock market 
based in Tehran, was ranked second in terms 
of value and volume of trade and the number of 
stockbroker companies handling IFB trade in 2018 
among 15 members of the Federation of Euro-Asian 
Stock Exchanges (FEAS).
As per an FEAS report, the value of deals hosted by 
IFB reached €18 billion by the end of 2018. More 
than 24.5 million deals were handled by the market 
in the year. A total of 109 companies handled IFB 
trade in that year. 
IFB’s market capitalization-- the market value of 
a publicly traded company's outstanding shares 
-- jumped from €12.6  billion in 2017 to above €18 
billion by the end of 2018, indicating 64% growth.  
According to FIAS, each stock exchange member on 
average earned €10.7 million in profit in 2018. The 
profit made by the IFB was 31% above the average 
at €12 million, Financial Tribune reported.
FEAS is a non-profit international organization 
comprising the main stock exchanges in Eastern 
Europe, Middle East and Central Asia. 
The entity rates the stock exchange markets in 
Jordan, Armenia, Kazakhstan, Greece, Belarus, 
Kuwait, Romania, Cyprus, Syria, Egypt, Iraq, Oman, 
Uzbekistan and Tehran.
FEAS was established in May 1995 with 12 
founding members with the aim of contributing to 
the development, support and promotion of capital 
markets in the Euro-Asian region (i.e. Europe, Asia 
and the Mediterranean Basin).
Both IFB and TSE have seen a dramatic surge over 
the past year following a steep rise in currency rates 
in summer 2018. 
Both markets have grown almost twofold since 
the beginning of the current fiscal year (March 
20) thanks to fresh liquidity from investors 
disappointed by the poor returns in parallel 
markets. 

Governor of Central Bank of Iran (CBI) 
Abdolnaser Hemmati said on Wednesday that 
accession to Financial Action Task Force (FATF) 
will serve the banking system.

CBI Governor says accession to 
FATF will serve banking system

news

"Iran has taken 
all necessary 
measures based 
on regulations 
and procedure."
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Vaezi warns against 
blow to economy of 
not joining FATF
Chief of Staff of the presidential office 
Mahmoud Vaezi on Wednesday 
warned against refusal to join 
Financial Action Task Force (FATF), 
saying that non-accession will deal a 
big blow to national economy.
Being blacklisted by FATF is regarded 
as a big blow to Iran's economy and 
people should be informed of different 
aspects of it, Vaezi wrote in his Twitter 
account on Wednesday.
He urged all officials and economic 
activists to elaborate its consequences 

for people.
Earlier on Wednesday, a number of 
Iranian lawmakers on Wednesday 
appealed to the Supreme Leader to 
assign the Expediency Council to 
approve four bills about FATF.
Approval of the bills about FATF has 
been a subject to partisan conflict 
in Iran, the radicals working in the 
Guardian Council rejected FATF to 
become law after the parliament had 
passed.Constitutionally, every bill 
passed by the parliament must be 
approved by the Guardian Council 
to take effect as a law.The bills about 
FATF were referred to the Expediency 
Council for arbitration as per a 

Constitutional mandate.
The Expediency Council which has 
a radical majority refuses to adopt 
FATF, because of partisan goals as 
well. They deem President Hassan 
Rouhani as moderate and do not like to 
work in harmony with the moderate 
Government.  
Referring to the unjust US anti-Iran 
sanctions which have caused economic 
problems and created obstacles to 
financial transactions with outside 
world, the parliamentarians called 
for providing law for joining FATF bills 
including Combating the Financing 
of Terrorism (CFT) and Palermo 
Convention.



Abducted Iranian Border 
Guards to Return from 
Pakistan: Commander
 Commander of Iran’s Border Police said three Iranian 
border guards abducted by terrorists back in October 
2018 are going to be released from Pakistan and return 
home.
Speaking to Tasnim on Wednesday, Brigadier 
General Qassem Rezaei pointed to the “satisfactory” 
negotiations held with the Pakistani officials to secure 
the release of the three Iranian border guards who have 
been held in Pakistan since abduction by the terrorists.
The three kidnapped soldiers are safe and well and will 
return home very soon, the commander added.
On October 15, 2018, the so-called Jaish-ul-Adl terrorist 
group infiltrated Iran from the Pakistani side of the 
border and took hostage 14 border guards, local Basij 
forces, and the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
members.
The IRGC Ground Force’s Quds Base said at the time that 
the local Basij forces and the border regiment forces 
stationed at the border post in Mirjaveh region in Iran’s 
southeastern province of Sistan and Balouchestan had 
been abducted after “acts of treason and collusion” 
involving an element or elements of the anti-Revolution 
groups who had infiltrated the country.
A number of the abductees have been released since 
then.
Iranian military forces along the southeastern border 
areas are frequently attacked by terrorist groups 
coming from Afghanistan and Pakistan.
Tehran has already asked the two neighbors to step 
up security at the common border to prevent terrorist 
attacks on Iranian forces.

Abe, Li Agree on Need to 
Open New Era for Japan, 
China
 Japanese Prime Minister Shinzo Abe and Chinese 
Premier Li Keqiang agreed Wednesday on the need to 
create a new era for the two countries as they step up 
preparations for Chinese President Xi Jinping's state 
visit to Japan next spring.
In a meeting in the southwestern Chinese city of 
Chengdu, Abe told Li that he wants to make the 
recent improvement in ties sustainable and promote 
"constant" high-level exchanges and dialogue, 
according to the Japanese Foreign Ministry, Kyodo 
News reported.
Li was quoted as saying that momentum has been 
maintained for improving Sino-Japanese ties, adding 
that they are now back on a "normal track."
The meeting took place during Abe's three-day visit to 
China through Wednesday where he held a trilateral 
meeting with Li and South Korean President Moon Jae 
In.Before flying to Chengdu, Abe also held talks with 
China's Xi in Beijing on Monday whom the Japanese 
prime minister plans to receive as a state guest despite 
outstanding issues such as Hong Kong's prodemocracy 
demonstrations and China's assertiveness in the East 
and South China seas.

Nothing Resembling Truth Seen in 
Reuters Report on Iran: US Author

“No, it’s not 
r e l i a b l e . 
It’s not 
impartial 
and it's 
beholden 
to the 

power that funds it,” 
John Steppling, who 
is based in Norway, 
told in an interview.
“The fact is that 
nothing resembling 
the truth or historical 
fact is ever in these 
sorts of reports. The 
best approach is to 
try and dig through 
the propaganda and 
find history. History, 
when you can access 
it, does not lie. The US 
has interfered in Iran 
for half a century. 
Why should they 
and their organs of 
disinformation start 
telling the truth now.”
Steppling is a well-
known author, 
playwright and an 
original founding 
member of the Padua 
Hills Playwrights 
Festival, a two-
time NEA recipient, 
Rockefeller Fellow 
in theater, and 
PEN-West winner 
for playwriting. 
He is also a 
regular political 
commentator for 
a number of media 
outlets around the 
world.
Following is the full 
text of the interview:
 The Reuters news 
agency last week 
published a report on 
the death toll of Iran’s 
recent unrest citing 
unknown sources. 

( h t t p s : / / w w w .
reuters.com/article/
us-iran-protests-
s p e c i a l r e p o r t /
special-report-irans-
l e a d e r - o r d e r e d -
c r a c k d o w n - o n -
unrest-do-whatever-
it-takes-to-end-it-
idUSKBN1YR0QR). 
Later a spokesman 
for Iran’s Supreme 
National Security 
Council described 
the report as “fake 
news”. What is 
your take on the 
report? Can a media 
report on sensitive 
and controversial 
issues based on 
unknown sources 
be considered 
professional work?
Steppling: The best 
way to answer this, 
in a sense, is to step 
back and really 
examine who is 
behind corporate-
owned media, and 
what is the agenda. 
Iran is a target of US 
foreign policy and 
all that that means. 
Reuters is going to 
parrot the US line on 
these things. Think 
of them, and the NY 
Times, Washington 
Post et al during 
the lead up to the 
invasion of Iraq. Did 
they believe they 
were telling the 
truth? Of course not. 
And as you point out 
there are no sources 
given. It’s a bit absurd 
at this point. But the 
public in the English 
speaking world and 
much of Europe, 
too, are heavily 

indoctrinated.
The planet faces 
a massive loss of 
biodiversity and 
pollution and 
growing inequality. 
But do we hear 
much about the 
e n v i r o n m e n t a l 
impact of the 
military? The climate 
discussion is shaped 
to help convince 
people that the 
forces that caused 
the problems are the 
only ones who can 
save it. There is no 
climate consensus. 
Science is not free of 
these forces. People 
live in some fantasy 
about scientific 
objectivity. In the 
1950s, science in 
the form of doctors 
was telling you 
which cigarette 
to smoke. Any 
independent nation 
will be a target of 
this disinformation. 
Even in Imperialist 
nations like the US, 
there is a marked 
growth in precarity 
for growing numbers 
of people. Israel has 
the highest poverty 
rate in the developed 
world. But mass 
media erases these 
contradictions. So, 

no, as it is the report 
is meaningless.
 Given the fact that 
Britain has lost its 
interests in Iran after 
the 1979 Islamic 
Revolution, do you 
agree that such 
reports by an anti-
Iran media outlet are 
politically motivated 
or biased?
Steppling: Of course 
it’s biased. The 
UK just elected the 
English version of 
Donald Trump. That 
tells you something 
about indoctrination. 
How is it that so many 
people vote against 
their own interests? 
The answer is that 
c o n t e m p o r a r y 
life is awash in 
propaganda. The 
ruling class wants 
to make sure 
that capitalism 
survives and the 
class structure 
remains intact. Not 
to mention in the US 
(and now in South 
America with the 
fascist coups and 
opposition) there 
is radical Christian 
extremism. Mike 
Pompeo is a 
Dominionist. That 
means he is on the 
far fringe of religious 

extremism. Mike 
Pence the same. 
The rise of far-right 
parties in Europe is 
another feature of 
this recalibration by 
the ruling capitalist 
class. Fascism is 
growing, and the 
media is helping 
rehabilitate it.
Given that Reuters 
had similar fake 
news about Iran 
in the past and, 
accordingly, it faced 
restrictions on its 
media activities, 
can we regard the 
new agency as a 
professional one?
Steppling: No, it’s 
not reliable. It’s 
not impartial and 
it's beholden to the 
power that funds 
it. The fact is that 
nothing resembling 
the truth or historical 
fact is ever in these 
sorts of reports. The 
best approach is to 
try and dig through 
the propaganda and 
find history. History, 
when you can access 
it, does not lie. The US 
has interfered in Iran 
for half a century. 
Why should they 
and their organs of 
disinformation start 
telling the truth now?

An American author described the Reuters news 
agency as “not reliable” and said reports like the one 
claiming that some 1,500 people have been killed in 
the recent unrest in Iran have nothing to do with “the 
truth or historical fact”.
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MPs appeal to Leader to assign 
Expediency Council approve FATF
 A number of Iranian lawmakers on Wednesday appealed to the 
Supreme Leader to assign the Expediency Council to approve four 
bills about Financial Action Task Force (FATF).Approval of the bills 
about FATF has been a subject to partisan conflict in Iran, the radicals 
working in the Guardian Council rejected FATF to become law after 
the parliament had passed.Constitutionally, every bill passed by the 
parliament must be approved by the Guardian Council to take effect 
as a law.The bills about FATF were referred to the Expediency Council 
for arbitration as per a Constitutional mandate.The Expediency 
Council which has a radical majority refuses to adopt FATF, because 

of partisan goals as well. They deem President Hassan Rouhani as 
moderate and do not like to work in harmony with the moderate 
Government.   Referring to the unjust US anti-Iran sanctions which 
have caused economic problems and created obstacles to financial 
transactions with outside world, the parliamentarians called 
for providing law for joining FATF bills including Combating the 
Financing of Terrorism (CFT) and Palermo Convention.The United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime, 
adopted by General Assembly resolution 55/25 of 15 November 
2000, is the main international instrument in the fight against 
transnational organized crime. It opened for signature by Member 
States at a High-level Political Conference convened for that purpose 
in Palermo, Italy, on 12-15 December 2000 and entered into force 

on 29 September 2003.Financial Action 
Task Force (FATF) introduces itself as an 
inter-governmental body established 
in 1989 by the Ministers of its Member 
jurisdictions. The objectives of the 
FATF are to set standards and promote 
effective implementation of legal, 
regulatory and operational measures 
for combating money laundering, terrorist 
financing and other related threats to the integrity 
of the international financial system. The FATF is therefore a “policy-
making body” which works to generate the necessary political will to 
bring about national legislative and regulatory reforms in these areas.

The fact is 
that nothing 
resembling the 
truth or historical 
fact is ever in 
these sorts of 
reports. The best 
approach is to try 
and dig through 
the propaganda 
and find history.
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Official: First shipment of 
Mepilex dressing delivered to 
Iran
Head of Iran's Food and Drug Administration (IFDA) 
Mohammadreza Shanehsaz announced on Wednesday that 
the first shipment of Mepilex dressing after the US sanctions 
delivered to Iran.
Speaking to ILNA news agency, he said “The delivering Mepilex 
dressings will be continued regularly.”
“Before that, however, our patients had no problem with 
dressing shortage, but the delivery of the dressing was stopped 
unexpectedly.”
EB is a group of rare diseases that cause fragile, blistering skin. 
The blisters may appear in response to minor injury, even from 
heat, rubbing, scratching or adhesive tape. In severe cases, 

the blisters may occur inside the body, such as the lining of the 
mouth or the stomach.
Ever since Donald Trump pulled the US out of the 2015 Iran 
nuclear deal and re-imposed unilateral sanctions on the country, 
many European companies have refused to do business with 
Iran, fearing secondary American sanctions.
One such company was the Swedish medical products firm 
Molnlycke Health Care, which stopped delivering Mepilex 
dressings to Iran, which are used to treat a wide range of chronic 
and acute wounds, including in EB patients.
The Swedish wound dressing is considered the major treatment 
for the wounds of EB patients.Also, early in December, 
Deputy Health Minister Mohammadreza Shanehsaz said that 
Washington's sanctions and the recent warning issued by the US 
Treasury Department was meant to be a coup against the Iranian 
patients, particularly those with special needs.
he added that some 180 medicines will be produced in Iran 

w i t h i n 
the next two years, which will 

help the country save 250 million dollars.

News

New Poll Shows 
Nearly Half of 
Voters Approve 
of Trump's 
Impeachment
Nearly half of voters in 
a new HuffPost-YouGov 
poll say they approve of 
the US House's decision 
to impeach President 
Donald Trump.
The poll found 
that 49 percent of 
voters approve of 
impeachment, while 
42 percent disapprove. 
Nine percent are 
unsure.
The poll also found that 
47 of voter's percent 
think Trump should be 
removed from office, 
compared to 42 percent 
who do not think he 
should be removed 
from office. Eleven 
percent are not sure, 
The Hill reported.
Support of 
impeachment is highly 
partisan, with 89 
percent of Democrats 
and Democratic-
leaning independents 
surveyed saying 
they approve of 
impeachment and 85 
percent of Republicans 
and Republican-leaning 
independents saying 
they disapprove.
The House voted nearly 
along party lines last 
Wednesday to approve 
the two articles of 
impeachment against 
Trump, setting the stage 
for a Senate trial.
That trial is likely to 
take place in January, 
but the timing is 
uncertain because 
Speaker Nancy Pelosi 
(D-Calif.) has withheld 
sending the articles of 
impeachment to the 
Senate to try to win 
leverage in a battle 
with Republicans over 
rules for the trial. The 
House accused Trump 
of abuse of power 
and obstruction of 
Congress.
For the president to be 
removed from office, 
more than two-thirds 
of the GOP-led Senate 
would have to vote for 
his ouster following 
a trial in the upper 
chamber.
The new poll from 
HuffPost and YouGov 
comes after a recent 
survey from Politico 
and Morning Consult 
found that 52 percent 
of voters support the 
House's decision to 
impeach Trump and 
that 51 percent would 
support a decision by 
the Senate to remove 
him. 

Iran
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 Leader pays tribute to Jesus Christ on 
Christmas Eve
Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei, in 
a message on Tuesday, called for adherence to the teachings of 
Jesus Christ, which requires righteousness and abhorrence of 
anti-righteous powers.
“Following Jesus Christ requires adherence to righteousness 
and abhorrence of anti-righteous powers, and it is hoped that 
Christians and Muslims in every part of the world will adhere to 
this great lesson from Jesus (pbuh) in their lives and deeds,” reads a post released on 
Ayatollah Khamenei’s Twitter account on Christmas Eve.

 Senior Advisor to the Leader 
of Iran’s Islamic Revolution in 
International Affairs, Ali Akbar 
Velayati stressed that Israel’s 
airstrikes against Syria will not 
go unanswered, and Tel Aviv will 
regret these crimes.
“Sooner or later, Israel will 
receive a response for its aerial 
attacks and crimes in Syria,” 
Velayati said in an interview with 
RT Arabic, expressing hope that 
resistance forces in Syria and 
Lebanon would stand against 
the crimes committed by the US 
and Israel.He added that “Israel 
cannot continue its unlawful 
aggression in the region without 
receiving a response.”
Velayati further dismissed as 
“propaganda” anti-Iran remarks 
made by Israeli officials, saying, 
“Tel Aviv is powerless and 
cannot carry out its threats 
against Iran.”

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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According to Aircraft Spots, the four 
aircraft -- RC-135W Rivet Joint, E-8C, 
RQ-4 Global Hawk and RC-135S Cobra 
Ball -- were believed to have carried out 
missions over and around the Korean 
Peninsula between Tuesday and early 
Wednesday.
The RC-135W and the E-8C flew at 31,000 
feet, while the Global Hawk was spotted 
at 53,000 feet. The RC-135S took off from 
Japan's Kadena Air Base and conducted 
missions over the East Sea, according to 
the tracker. A KC-135R refueling aircraft 
also flew over the East Sea.
It is unusual for four American 
surveillance planes to conduct missions 
around the Korean Peninsula at the same 
time. That appears to illustrate how 
much attention the US is paying to an 
increasingly belligerent North Korea.
Pyongyang has ramped up pressure 
on Washington to come up with a new 
proposal in their stalled nuclear talks by 
the end of the year, strongly suggesting 
that otherwise it could restart testing of 
nuclear weapons and intercontinental 
ballistic missiles (ICBMs).
Warning that the deadline is drawing 
near, the North said it is entirely up to 
the US to decide what "Christmas gift" 
it selects to get, deepening concern the 
regime could conduct an intercontinental 
ballistic missile launch.
The North also carried out what appeared 
to be two rocket engine tests at its satellite 
site in a possible prelude to an ICBM 
launch, saying the results will have 
"an important impact" on changing its 
strategic position in the near future and 
will bolster its "reliable strategic nuclear 
deterrent."

South Korea and the US have 
strengthened vigilance against the 
possibility of North Korea firing an ICBM 
or a submarine-launched ballistic missile 
(SLBM), or undertaking other types 
of provocations, military sources said, 
Yonhap news agency reported.
Green Pine land-based radars were in 
operation on the ground, while an Aegis 
destroyer equipped with the SPY-1D 
radar system was deployed off shore 
and an E-737 Peace Eye airborne early 
warning and control (AEW&C) aircraft 
was carrying out a mission in the air, the 
sources said.
"We're keeping a close watch over 
military moves in North Korea," a source 
said.
An ICBM launch or a nuclear test would 
represent a blow to US President Donald 
Trump ahead of next year's presidential 
election as he has boasted of the North's 
suspension of such weapons tests as one 
of his key diplomatic achievements.
Trump has warned North Korean leader 
Kim Jong-un not to interfere with his 
reelection bid, saying the communist 
nation could lose "everything." The North 
said in response that the country has 
nothing more to lose.
On Tuesday, Trump said he can deal 
"successfully" with whatever Christmas 
gift the North sends.
"We'll find out what the surprise is, and 
we'll deal with it very successfully," 
Trump told reporters at the Mar-a-
Lago resort in Florida. "Everybody's 
got surprises for me, but let's see what 
happens. I handle them as they come 
along."
Asked what options he is considering, 
Trump continued, "We'll see what 
happens. Let's see. Maybe it's a nice 
present. Maybe it's a present where he 
sends me a beautiful vase as opposed to 
a missile test. I may get a vase. I may get 
a nice present from him. You don't know. 
You never know."

“Some media outlets, following an old 
policy, create a very big lie in order to 
make it believable. The Reuters report 
on the death toll of around 1,500 people 
during recent riots [in Iran] and the claim 
that the police actions were taken under 
the Leader’s order are the examples of 
such measures,” Baeidinejad wrote on his 
Twitter account on Tuesday.
The Iranian envoy added that even 
Amnesty International, which initially 
sought to increase the unverified number 
of the casualties, put the death toll at 
around 300. This is while Reuters has 
announced a much higher number, the 
majority of whom are claimed to be 
women. "Women did not form a big share 
of the casualties," he added.
He rebuked the Reuters agency's change 
of policy since it was sold to a "Canadian 
Zionist a few years ago", saying the agency 
has unfortunately adopted the policy of 
prejudice and false propaganda against 
Iran in favor of the Zionists in the past 
years.
Noting that the Reuters office in Tehran 
was closed a few years ago for creating 
false news, Baeidinejad said, how could 
an agency that does not have first-hand 
access to a country’s incidents create 
such reports only relying on anonymous 
sources?
The London-based news outlet said in 
a report on Monday that, “About 1,500 
people were killed during less than two 
weeks of unrest that started on November 
15, including at least 17 teenagers 
and about 400 women as well as some 
members of the security forces and police.”
Reuters claimed that the figures had 
been provided “by three Iranian interior 
ministry officials,” without further 

elaboration or naming any of them.
Shortly after the report, Iran’s Supreme 
National Security Council dismissed the 
Reuters’ report and said such claims were 
based on “false propaganda.”
“Such types of news writing and making 
accusations are by no means a complicated 
task. These claims are leveled based on 
a set of premeditated psychological 
warfare and lack credibility,” head of the 
SNSC’s Information and Communications 
Secretariat Alireza Zarifian Yeganeh said.
“The protestations that Reuters made in 
its report are totally worthless not only in 
terms of security issues and intelligence 
but in the field of news and media, and will 
damage the already-tarnished credibility 
of this agency,” he added.
The Iranian government raised gasoline 
prices last month in order to moderate 
the national consumption rate, which 
stands at 110 million liters per day, 40 
million liters per day above the maximum 
domestic requirement.
The move prompted some peaceful 
protests, but riotous elements, taking 
advantage of the situation, quickly entered 
the scene, destroying public property, 
setting ablaze banks and gas stations 
among other facilities, and opening fire on 
people and security forces.
Shortly after the riots broke out, Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei tasked the Supreme National 
Security Council with compiling a report 
detailing the reasons behind the riots and 
immediate attending of the families of the 
victims.
Iran's Judiciary has said a number of those 
elements were tied to the notorious US-
backed Mujahedin-e Khalq Organization 
(MKO) terror group, royalists as well as 
separatists — who were nabbed in the 
country’s border provinces — besides 
members of organized groups trained 
towards staging acts of sabotage.
Iran has arrested over 100 ringleaders and 
masterminds of the violent attack

US Flies 4 Spy Planes at Same Time amid 
Concern about North Korea 'Christmas Gift'

Baeidinejad deplores Reuters for creating 
false propaganda in favor of Zionists

The United States has flown four surveillance planes over the 
Korean Peninsula at the same time, according to an aviation tracker 
Wednesday, amid heightened concern that North Korea could test-fire 
a long-range missile as a "Christmas gift" to Washington.

Iran's Ambassador to London Hamid Baeidinejad has lashed 
out at the London-based Reuters news agency for creating 
unreliable and false propaganda against Iran in line with the 
Zionists interests.
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made in 
its report 
are totally 
worthless not 
only in terms of 
security issues 
and intelligence 
but in the field 
of news and 
media, and 
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the already-
tarnished 
credibility of 
this agency,”
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شاهین شهر، دومین قطب تولید شیر در استان
مدیر شبکه دامپزشکی شاهین  شهر و میمه، گفت: این شهرستان با ۳۵هزار راس دام سنگین و تولید روزانه ۷۰۰ 

تن شیر، دومین قطب تولید شیر در استان است.
علیرضا الرابی شاهین شهر را دومین قطب تولید شیر در استان دانست و اظهار کرد: دامداری های شهرستان 

دارای ۳۵هزار راس گاو بوده که ۹۰ درصد آنان به صورت صنعتی و نیمه صنعتی اداره می شوند.
وی، با اشاره به وجود یک ایستگاه جمع آوری شیر در شهرستان، افزود: دامداری های شهرستان شاهین شهر و 

میمه با تولید روزانه حدود ۷۰۰ تن شیر، امکانات کافی و الزم در راستای استحصال، تهیه و حمل شیر به کارخانه های 
پاستوریزه را دارند.مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان شاهین شهر، با بیان اینکه در بخش مرکزی شهرستان دام سنگین 

و در بخش میمه دام سبک نگهداری می شود، تصریح کرد: ۲۵ هزار راس از کل دام موجود در شهرستان در دامداری های صنعتی 
نگهداری می شوند که مسئول فنی شبکه دامپزشکی در آن مستقر بوده و براساس ضوابط و استانداردهای خودروهای حمل شیر، گواهی 

الزم برای خودروهای انتقال شیر از دامداری به کارخانه را صادر می کنند.
الرابی، زیربنای کار دامپزشکی را مبارزه با بیماری ها دانست و افزود: بهداشت و سالمِت سفره غذایی مردم ارتباط مستقیمی با جلوگیری از شیوع 

بیماری های دام و طیور دارد. 

جریمه خودکار ۵۰ هزارتومانی در انتظار خودروهای فاقد معاینه فنی
رییس ستاد معاینه فنی خودروی شهرداری اصفهان، با اشاره به اینکه هم اکنون دوربین های سطح شهر و 
پلیس بر تردد خودروها نظارت دارند، گفت: اطالعاتی که این دوربین ها استخراج می کنند بصورت اتوماتیک 
از آنالیز پالک خودروها استخراج و مستقیم به سامانه سیمفا در وزارت کشور ارسال می شود و با کارتکس این 
خودروها در پلیس راهور چک می شود. در صورتی که خودرو در طول سال گذشته اقدام به انجام معاینه فنی 

نکرده باشد، به صورت خودکار اعمال جریمه ۵۰ هزارتومانی می شود.
جمشید جمشیدیان با اشاره به اعالم دولت مبنی بر فعال شدن دوربین های ثبت تخلف در محدوده زوج و فرد از 

۲۰ آذرماه، اظهار کرد: آمار مراجعه به مراکز معاینه فنی حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: افزایش آمار مراجعات در حدی نبوده که ساعات کاری مراکز معاینه فنی افزایش یابد. در این خصوص به تمامی 

مراکز معاینه فنی اعالم شده که درصورت افزایش مراجعات، ساعات کاری خود را بین ۲ تا ۴ ساعت افزایش دهند، اما تاکنون ظرفیت به آن حد 
نرسیده است.

جمشیدیان با اشاره به اینکه مراکز معاینه فنی از روز شنبه تا پنجشنبه آماده سرویس دهی به شهروندان هستند، خاطرنشان کرد: ساعات کاری 
مراکز معاینه فنی از ساعت ۸ صبح تا ۲ونیم بعدازظهر و در روزهای پنجشنبه تا ۱۲ و نیم ظهر است.
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در همه دنیا ارتباط 
صنعت با آموزش های 

آن دو طرفه است.
آموزش عالی و 
آموزش فنی و 

حرفه ای با صنعت 
در ارتباط است و 

مشارکت صنایع، پایه 
اصلی مهارت آموزی 

به شمار می رود
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تشکیل جلسه مزد 
سال آینده کارگران تا 

دو هفته دیگر
نماینده کارگران در شورای عالی کار 
با تشریح جزئیات دویست و هشتاد 
و ششمین جلسه شورای عالی کار 
از برگزاری نشست دستمزد سال 
آینده کارگــران در دو هفته آینده 

خبر داد.
ناصــر چمنی اظهار کرد: جلســه 
شورای عالی کار با حضور وزیر کار 
برگزار شد و نمایندگان همه ارگان ها 
و دســتگاه های دولتی و اجرایی از 
جمله وزارت اقتصاد و شهرداری ها 
حضور داشــتند. این جلسه بیش 
از ســه ســاعت به طول انجامید و 
طبق دستور کار به موضوع اصالح 
آیین نامه تبصــره ۲ مــاده ۱۴۹ 
قانون کار گذشــت و شرح وظایف 
ارگان های دولتــی و کارفرمایان و 
کارگران در بحث تامین مســکن 

کارگری مشخص شد.
وی ادامــه داد: در قانــون کار دهه 
۷۰ وظایف و تعهدات دستگاه ها و 
ارگان ها و کارفرمایان درخصوص 
تبصره ۲ ماده ۱۴۹ مشخص نشده 
بود و در این جلسه آیین نامه مذکور 
تغییر کرد، مواردی هم به آن اضافه 
و سهم هر دستگاه و حیطه وظایف 
کارفرماهــا و دســتگاه ها به طور 
جداگانه مشخص و مقرر شد تا آیین 
نامه تدوین شود. به گفته چمنی، 
آیین نامه پس از تدوین به امضای 
وزیــر کار و اعضای شــورای عالی 
کار رسیده و به هیات دولت ارسال 
می شود و پس از تصویب در هیات 

دولت، ابالغ و نهایی خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار 
درعین حال با اشاره به برگزار شدن 
سومین جلســه کمیته دستمزد 
شورای عالی کار  درباره مطرح شدن 
موضوع دستمزد سال ۹۹ کارگران 
در نشست شورای عالی کار گفت: 
در این جلسه به دستمزد سال آینده 
کارگران پرداخته نشد ولی ما از وزیر 
کار خواستیم تا جلسه ای به منظور 
بررسی دستمزد سال ۹۹ در شورای 

عالی کار برگزار شود.
وی تاکید کرد: موضوع دیگری که 
در این نشســت مطرح شد، بحث 
مناطق آزاد و کارگرانــی بود که از 
شــمول قانون کار خارج شده اند. 
متاسفانه به دلیل آنکه این مناطق 
طبق قانون از شمول قانون کار خارج 
شده اند، بسیاری از کارگران شاغل 
نیز مشــمول قانون کار نمی شوند 
و پیش بینی می شــود با ادامه این 
وضعیت، تعداد زیادی از کارگران 
از شــمول قانون کار خارج شوند 
لذا درخواســت کردیم جلسه ای 
به این منظور برگزار شــود و بحث 
مناطق آزاد و کارگاه های زیر ۵ نفر 
و کارگرانی که به هر دلیل از شمول 

قانون کار خارج شدند. 
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از نگاه برخــی کارآفرینان 
و کارشناســان در حالــی 
که دانشــگاه ها صنعت را 
مطابق با دانــش روز دنیا 
نمی داننــد و خــود را به 
عنوان مســئول آموزش 
معرفــی می کنند، بخش 
صنعت نیز از توانمندســازی دانشجویان 
توسط دانشگاه ها برای مشاغل موجود در 
صنعت مطمئن نیست و سیستم آموزش 
دانشگاه ها را متناسب با نیاز خود نمی داند.

    بخش صنعت دنبال ایده افراد ماهر 
است نه مدرک آنها

به زعم کارشناسان یکی از علل باال بودن 
تعداد بیکاران در کشور این است که دانش 
آموختگان به دلیل دوری دانشگاه و صنعت 

از هم، مهارت و تجربه کاری الزم را ندارند 
چون بخش صنعت به دنبال افراد دارای 
مدرک نیست و درصدد جذب نیروهای 
متخصص و ماهر است که بتوانند ایده های 
خود را به محصول یا خدمت تبدیل کنند.

ـ معاون پژوهش ، برنامه ریزی  رضا باجولوند 
و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی در 
حوزه صنعت،  می گوید: در همه دنیا ارتباط 
صنعت با آموزش های آن دو طرفه است.

آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای با 
صنعت در ارتباط است و مشارکت صنایع، 

پایه اصلی مهارت آموزی به شمار می رود.
او می گوید: افــرادی کــه دارای مهارت 
هستند اشتغال پذیری بیشتری نسبت به 
افراد فاقد مهارت دارند ولی آنچه مهم است 
آموزش های مهارتی باید مبتنی بر تقاضای 
بازار کار باشد که برای تحقق این امر الزم 
است پیوند بین صنعت و مراکز دانشگاهی 
و مراکز آموزش فنی و حرفه ای به وجود آید 
همچنان که در کشورهای دیگر با ورود یک 
تکنولوژی به چرخه صنعت، ابتدا آموزش 
کاربران در دستور کار قرار می گیرد و این 
امر اهمیت آموزش به مهارت آموختگان را 

نشان می دهد.

    دلیل شرکت ها برای عدم جذب 
نیرو از دانشگاه

اخیرا یک سامانه معرفی فرصت های شغلی 
در ارزیابی خود اعالم کرده که در بازار کار 

ایران نیاز شرکت ها برای تعامل با دانشگاه ها 
در چهار حوزه طبقه بندی می شود به این 
نحو که ۴۳ درصد شرکتها به دنبال جذب 
نیروی تازه فارغ التحصیل، ۲۲ درصد به 
دنبال جذب کارآموز، ۱۵ درصد به دنبال 
تعریف پروژه های تحقیقاتی و تخصصی 
و ۱۲ درصد به دنبال برگــزاری رویداد و 
تورهای شرکتی برای دانشجویان هستند.

نکته جالبی که این ســامانه در بررسی 
خود به آن دست یافته این است که از بین 
شــرکت هایی که تاکنون اقدام به جذب 
نیرو از دانشگاه نکرده اند ۴۸ درصد علت را 
عدم آشنایی با فرایند جذب نیرو از طریق 
دانشگاه دانسته و ادعا کرده اند که فرایند 
جذب نیرو از طریق دانشگاه تعریف شده 
نیســت،۳۰ درصد اعالم کرده اند نیازی 
به جذب دانشــجو و تازه فارغ التحصیل 
نداشته اند و ۲۰ درصد هم به جذب نیرو از 

طریق دانشگاه امیدی نداشته اند.
در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته 
نیمی از فرایند آموزش دانشگاه ها در بخش 
صنعت اتفاق می افتد که همین امر باعث 
می شود دانشجویان در هنگام تحصیل،  
زمان مفید خود را بــه فراگیری حرفه ای 
در عرصه صنعت سپری کنند و ماحصل 
آن تربیت نیروهایی کارآزموده و با مهارت 
است که به راحتی جذب بازار کار می شوند.

   پیوند صنعت و دانشــگاه موجب 
اشتغالزایی دانش آموختگان

از نگاه کارشناسان، دانشگاه و صنعت مکمل 
یکدیگر درحوزه اشتغال به شمار می روند 
و تعامل و پیوند میان صنایع و دانشگاه ها 
به اشــتغال زایی فارغ التحصیالن منجر 
می شود. در سال های گذشته طرح های 
مختلفی در راستای برقراری پیوند میان 
صنعت و دانشگاه و مهارت  آموزی دانش 
آموختگان به اجرا درآمده است که طرح 
کارورزی،کارآموزی فــارغ التحصیالن 
دانشگاهی و آشنایی با محیط واقعی کار 
از جمله آنها است.اجرای طرح کارورزی، 
بهترین فرصت برای کارورزان است تا دوره 
آموزشی شغل مورد نظر خود را ببینند و 
کارفرمایان هم نیروی کار موردنیاز خود 
را از این طریق جــذب کنند.بعد از اتمام 

دوره کارورزی، درصورتی  که کارورز واحد 
پذیرنده تمایل به ادامه فعالیت داشــته 
باشــد، دولت به جای کارفرمــای بنگاه 
اقتصادی به مدت دو ســال ســهم بیمه 
فــرد را پرداخت  می کنــد. اجرای طرح 
کارورزی، بهترین فرصت برای کارورزان 
اســت تا دوره آموزشی شــغل مورد نظر 
خود را ببینند و کارفرمایان هم نیروی کار 
موردنیاز خود را از این طریق جذب کنند. 
طرح کارورزی یکــی از برنامه های دولت 
در راستای تولید و اشتغال و زیرمجموعه 
طــرح کاج )کارآفرینی و اشــتغال برای 
جوانان( است که درصدد برقراری پیوند 
بین محیط علمــی و عملی یا به تعبیری 
دیگر بین دانش دانشگاهی و تجربه عملی 

در محیط کار است.کارشناســان از طرح 
کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی به 
عنوان طرحی موثر در توســعه اشتغال 
همراه با مهارت آموزی نــام می برند که 
زمینه آشنایی افراد با محیط کار و جذب 
 آنها در بنگاههــای اقتصــادی را فراهم 

می کند.
وزارت کار اخیرا از اجــرای طرح »یارانه 
دســتمزد« به عنوان یکــی از برنامه ها و 
سیاست های خود در حوزه اشتغال خبر 
داد.به موجب این طرح بــه کارآفرینان و 
کارفرمایانــی کــه از فــارغ التحصیالن 
دانشگاهی در واحدهای خود استفاده کنند 
۳۰ درصد یارانه دستمزد تعلق می گیرد تا 

هزینه های اشتغال آنها کاهش یابد.

 دوره مدرک به سر رسید؛

صنعت نیروی ماهر می خواهد 
نتایج یک بررسی نشــان می دهد ۴۸ درصد شرکتهایی 
که تاکنون اقدام به جذب نیرو از دانشگاه نکرده اند، عدم 
آشنایی با فرایند جذب نیرو از طریق دانشگاه را دلیل این 

امر عنوان کرده اند.
پیوند فعالیت های آموزشی و پژوهشی با بخش صنعت برای 
تربیت و پرورش نیروهای ماهر و خالق و آشنا با فرهنگ 
کار از دیرباز مورد توجه بوده است. ارتباط دانشگاهیان 
و صنایع به این دلیل از اهمیت باالیی برخوردار است که 
می تواند در نرخ اشــتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی 

اثرگذار باشد و نرخ بیکاری را تاحد زیادی کاهش دهد.

مسکن

بازار مسکن در مسیر تناقض
در شرایطی که بازار مسکن سال ها درگیر رکود ناشی 
از عرضه مازاد است و از سوی دیگر جهش قیمت، توان 
متقاضیان شهر تهران را به شدت کاهش داده، عرضه با 

تقاضا در هیچ یک از سطوح قیمتی، متراژی و منطقه ای همخوانی ندارد.

رشد حدود ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران  طی دو سال اخیر در شرایطی منجر 
به خروج اجباری متقاضیان واقعی از بازار شده که رصد بازار نشان می دهد عرضه در هیچ 
یک از دامنه های قیمتی، متراژی و منطقه ای با تقاضا همخوانی ندارد. آبان ماه ۱۳۹۸ 
واحدهای کمتر از۸۰ متر مربع ۵۷ درصد از معامالت را به خود اختصاص داد؛ در حالی که 
حدود ۷۰ درصد فایل های موجود در دفاتر امالک را واحدهای باالی ۸۰ متر مربع تشکیل 
می دهد. در دامنه قیمت هر متر مربع نیز معامالت واقعی در محدوده ۶ تا ۱۵میلیون تومان 
به میزان ۶۷ درصد انجام شده است. این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد فایل ها در بازار 

به واحدهای دارای قیمت بیش از ۱۵ میلیون تومان اختصاص دارد.
توزیع فراوانی برحسب ارزش هر واحد مسکونی نیز از وجود نوعی تناقض حکایت دارد. 
آپارتمان های دارای ارزش کلی ۹۰۰ میلیون تومان در آبان ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۵۳ درصد 
از معامالت را شامل شد. گشتی در فایل های آماده ی فروش حاکی از آن است که بیش 
از ۸۰ درصد بازار عرضه را آپارتمان های دارای قیمت بیش از ۹۰۰ میلیون تومان در بر 

گرفته است.
از سوی دیگر کانون منطقه ای تقاضا به ترتیب در ۱۰ منطقه ی۵ ، ۲ ، ۴ ، ۱۰ ، ۱۴ ، ۷ ، ۸ ، 
۱۵ ، ۱ و ۱۱ است اما در این خصوص نیز پارادوکس هایی مشاهده می شود. به طور مثال 
منطقه ۱ از نظر تعداد معامالت در رده نهم  قرار دارد؛ در حالی که این منطقه یکی از سه 
منطقه ی دارای بیشترین تعداد آپارتمان های آماده فروش است. منطقه ۳ نیز در کانون 
خرید و فروش نیست اما سهم  قابل توجهی از واحدهای کلیدنخورده در آگهی های ملکی 

را به خود اختصاص می دهد. درخصوص منطقه ۵ با وجود پیشتازی از نظر تعداد معامالت، 
حجم باالیی از واحدهای خالی شهر تهران را در بر می گیرد.

طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود داشته و این 
در حالی است که تقاضا برای خرید ملک در تهران همواره وجود دارد و تنفس بخش عرضه 
فقط در دوره های پس از جهش قیمت اتفاق می افتد. در این شرایط کمبود آپارتمان های 
ریزمتراژ ارزان قیمت در بازار مسکن شهر تهران به شدت احساس می شود. گزارش های 
میدانی حاکی از آن است که فاصله عرضه تا فروش آپارتمان های کوچک متراژ و ارزان 
قیمت به مراتب کمتر از واحدهای بزرگ متراژ است و فشار تقاضایی در واحدهای کوچک 
مشاهده می شود که که سازندگان می توانند در تعریف پروژه های جدید به این موضوع 
توجه کنند. در حال حاضر آپارتمان های کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان به عنوان بازه قیمتی 
در استطاعت، بیشترین  فروش را از نظر قیمت کل در شهر تهران دارد اما با  نقدینگی 
۳۰۰ تا  ۵۰۰ میلیون تومان هم  می توان در محله هایی از تهران، خانه خریداری  کرد. اگر 
نقدینگی شما ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است بیشتر در مناطق جنوبی و بخش هایی از 
شرق تهران باید دنبال خانه بگردید. در صورتی که موجودی خود را به  ۶۵۰ میلیون تومان 
برسانید حق انتخاب بیشتری خواهید داشت و در محله های تهرانپارس و نارمک می توانید 
به  دنبال خانه باالی ۵ سال و حتی نوساز باشید. در صورتی که سن بنا برایتان اهمیت 
ندارد می توانید با ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در پونک، جنت آباد،  شهران، طرشت و برخی 
دیگر از محله های واقع در غرب تهران آپارتمان با عمر بنا و موقعیت مختلف خریداری کرد.

    بازار خرید و فروش خانه گرم شد
آذرماه سال جاری معامالت مسکن افزایش یافت و می توان گفت رونق به بازار مسکن 
رسید. آمار اتحادیه امالک تهران نشان می دهد قراردادهای خرید و فروش ملک در تهران 
نسبت به ماه قبل ۱۲۸ درصد افزایش یافته است. کارشناسان عواملی همچون کاهش 

۶.۶ درصدی قیمت طی پنج ماه اخیر، اتمام ماه صفر، نزدیک شدن به ماه های پایانی سال 
و نگرانی بابت تورم سیستماتیک سالیانه، تغییر نرخ بنزین، ثبات بازارهای رقیب، افزایش 
قیمت آهن آالت و نرخ دستمزد را از دالیل استقبال طرف تقاضا به بازار مسکن می دانند.

آذرماه ۱۳۹۸ در تهــران ۱۰ هزار و ۸۴۹ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رســیده 
که نسبت به ماه قبل ۱۲۸ درصد و نسبت  به ماه مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد نشان 
می دهد. واسطه های ملکی از ایجاد رونق غیرتورمی در بازار مسکن پایتخت خبر می دهند. 
برخالف دوره های قبل که رشد معامالت با افزایش قیمت همراه بود، در این دوره قیمت ها 

ثابت مانده و فقط تخفیف بعضی فایل های زیرقیمت برداشته شده است.
در کل کشور نیز معامالت باال رفته و بعد از روند ۹ ماهه که تعداد  قراردادها در مسیر نزولی 
بود آذرماه معامالت به سطح  سال گذشته رسید. آمار اتحادیه امالک گویای آن است 
که آذرماه  ۱۳۹۸ در کل کشور ۴۷ هزار و ۹۹ قرارداد خرید و فروش ملک منعقد شده 
که نسبت به آبان ماه  امسال ۶۴ درصد افزایش و نسبت به آذرماه سال گذشته ۳ درصد 
کاهش یافته است. در بخش اجاره نیز آذرماه ۱۳۹۸ در شهر تهران ۱۲ هزار و ۶ اجاره نامه 
به امضا رسیده که نسبت به آبان ماه امسال ۱۸ درصد افزایش و نسبت به آذرماه پارسال 
۲ درصد کاهش نشان می دهد. آذرماه ۱۳۹۸ در کل کشور نیز  ۴۵ هزار و  ۷۷۷ قرارداد 
اجاره منعقد شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴ و ۱۲ درصد رشد 
یافته است. اولین واکنش گروهی از مالکان به تغییر نرخ بنزین به شکل برداشتن تخفیف 
از واحدهای آماده فروش بروز کرد اما افزایش قیمت در ســطح کلی ایجاد نشده است. 
تالش برخی مالکان برای ایجاد جو روانی در بازار مسکن ناشی از تغییر نرخ بنزین با کمبود 
تقاضا به هدف مورد نظر نرسید. واسطه های ملکی از نوعی جنب وجوش برای ایجاد توهم 
قیمتی در بازار مسکن طی یک ماه  اخیر خبر می دهند. معامالت نیز به طور محسوسی 
 افزایش یافته اما کانــون خرید و فروش در دامنه قیمتــی ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان

 ارزیابی می شود. 

اقتصاد انالین
تحلیل
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خالقیت جالب استارت آپ ژاپنی؛ اختراع ربات ویژه »تا کردن لباس«
یک خرده فروش ژاپنی نوعی ربات هوشمند طراحی کرده است که می تواند به سرعت لباس ها را تا کند. این 
ربات هوشمند می تواند حجم باالیی لباس را در کوتاهترین زمان تا و دسته بندی کند. این ربات با کمک یک 
استارت آپ ژاپنی موسوم به »موژین« طراحی شده است، زیرا جمعیت سالمند ژاپن نمی توانند کمبود نیروی 
کار را جبران کنند. این ربات دارای با دو بازو است که می تواند تی شرت های نرم را برداشته و آنها را به طور مرتب 

تا کرده و در جعبه ها قرار دهد تا برای مشتریان ارسال شود.در حالی که به نظر می رسد این یک فرایند بسیار 
آسان است، اما اگر سرعت ربات ها را در تعداد وظایف محوله به آنان ضرب کنیم متوجه می شویم که کار ربات ها تا 

چه حد مهم است. ایسی تاکینو ، بنیانگذار و مدیر اجرایی موژین گفت: »ما همکاری خود را با یک شرکت پوشاک آغاز 
کرده ایم و احتماال به زودی این فعالیت ها را توسعه می دهیم. موژین که در سال 2011 تاسیس شد ، سیستم های حرکت 

و دید ربات مانند دوربین های سه بعدی را توسعه می دهد.« برای این خرده فروشی، که ساالنه 1.3 میلیارد کاال را به فروش می رساند و با توجه 
به کمبود کارگران و افزایش هزینه های ذخیره سازی ، نیاز به اتوماسیون ضروری است.تاکویا جیمبو، مدیر اجرایی خرده فروشی و مسئول تغییر 
زنجیره تأمین گفت: »استخدام کارگران بسیار دشوار است و این بسیار فراتر از چیزی است که مردم تصور می کنند. ما باید پیشرو باشیم و آزمون و 

خطا را ادامه دهیم زیرا فقط شرکت هایی که می توانند مدل های تجاری خود را به روز کنند می توانند زنده بمانند.«

امروزه پیشرفت 
تکنولوژی و فناوری و 

تغییرات در سبک زندگی 
منجر به این شده که 

استخدام های دائمی و 
مادام العمر درشرکت ها 

و سازمان ها تقریبا از بین 
رفته است

،،
آزاده سلیمان نژاد

گفـت و گــو

ISFAHAN
N E W S

می توان هدف از شــروع 
آمــوزش کار افرینــی در 
سنین کودکی و نوجوانی 
را با توجه بــه زمان حال 
 در کشــورمان در افزایش

 نگرانی   هــای خانواده ها 
یافتــن  خصــوص  در 
شــغل مناســب بــرای فرزندانشــان 
خالصه کــرد که بــا وخیم تر شــدن 
اوضــاع بــازار کار در ایــران  نیــز این 
موضوع جلوه بیشــتری پیــدا می کند.

 آموزش کارآفرینی در ســنین کودکی 
می تواند یــک ذهن خــالق ومتفاوت 

اندیش به وجود آورد. 
برای آشنایی با اکو سیستم کار آفرینی، 
اهداف وضرورت آن وهــدف از آموزش 
کارآفرینی برای کودکان و نوجوانان در 
جامعه امروز گفت و گو کرده ایم با  یک 

مشاور کارآفرینی و کسب وکار. 
وی آزاده نادری دارای مدرک کارشناسی 
 ( Mba ریاضــی و کارشناســی ارشــد
مدیریت کسب و کار (، مدرس دانشگاه 
وپژوهشگر در حوزه کار آفرینی درکود 
کان و نو جوانان و سیستم های آموزشی 
و ارتباط بین هوش ریاضی و هوش کار 
افرینی. پاسخ  ایشان به ســواالت ما از 

زوایای مختلف تامل برانگیز است.

  اکو سیستم کار آفرینی چیست؟
به مجموعه افراد، سازمان ها، روش ها 
و قوانین در یک محدوده ی جغرافیایی 
گفته می شود که بر فعالیت کارآفرینی 

و نه اشــتغال زایــی در آن منطفه اثر 
می گذارد. هر نهادی که به طور بالفعل 
و بالقوه مشوق و حامی کارآفرینی است 
جزیی از شــرکای کلیدی اکوسیستم 
کارآفرینی می باشد مانند دانشگاه ها، 
کارآفرینان و مراکز رشد و مراکز شتاب 

دهی وغیره.

  کدام یک از ارگان های دولتی 
می تواند نقش مؤثرتری در فرهنگ 
سازی اکوسیســتم کارآفرینی 

داشته باشد ؟
به طورمؤثر آموزش و پرورش می تواند 
نقش برتــری در این موضوع داشــته 
باشــد. زیرا که این آمــوزش ها باید 
از مهدکودک ها ومــدارس آغاز و در 
دانشگاه ها به فرهنگ رفتاری جامعی 

تبدیل شود. 

  هدف از آموزش کارآفرینی برای 
کودکان و نوجوانان چیست ؟

امروزه پیشــرفت تکنولوژی و فناوری 
و تغییرات در ســبک زندگی منجر به 
این شده که اســتخدام های دائمی و 
مادام العمر درشرکت ها و سازمان ها 
تقریبا از بین رفته است و این تغییرات 
باعث تغییر در شغل افراد شده است. از 
طرف دیگر با وجود فرصت های مختلف 
کســب و کار و کارآفرینــی در صنایع 
مختلف نیاز به پرورش انسان های توانا 
با قابلیت های کارآفرینانه هســتیم. با 
اوصاف گفته شــده، از نظام آموزشی 
در کشــور انتظــار مــی رود افرادی 
کارآفرین را تربیت نمایند که به همین 
منظورپیشــنهاد می شــود آموزش 
کارآفرینی بــا روش های خالقانه جزء 
الینفک از برنامه های درسی رسمی و 
غیر رسمی از پایه های ابتدایی تحصیل 

باشد.

  پیشنهاد شما به جای آموزش 
مستقیم و داشــتن درس مجزا 

کارآفرینی چه چیزی می باشد ؟
به نظر من بــه عنوان یــک مدرس و 

مروج کارآفرینی و کســب کار ، بهتر 
است کارآفرینی با سایر علوم و دروس 
دانش آموزان شیمی، فیزیک، ریاضی، 
جغرافیا، جامع شناسی و...پیوند خورد. 
که به عنوان راهکار می توان به موارد 

زیر اشاره کرد؛
خالقیــت می توانــد به عنــوان یکی 
از پیش نیازهــا برای ایجــاد روحیه 
کارآفرینی در فرد باشــد کــه آماده 
کردن یــک ذهن خالق بایــد از دوره 
مهد کــودک و نوآموزی در پوشــش 

انواع بازی های خالقانــه که از اصول 
و قانون های زیادی برخوردار نباشــد، 
 دســت ورزی، مهارت ورزی و ساخت 
کاردســتی هــای خالقانــه و در کل 
پرورش تفکر واگرا برای شــروع ایده 

پردازی ایجاد شود.
تدوین محتوای الکترونیکی خالقیت و 
کارآفرینی در قالب های چند رسانه ای 
نیز می تواند مفید باشد. به شرطی که 

این محتوا بسیار جذاب باشد.
برگزاری مراسم های ترویج کارآفرینی 

در مــدارس با اســتفاده از منابع خود 
مدرســه به طور مثال از دانش آموزان 
سابق مدرسه که در عرصه کارآفرینی 
فعالیت دارنــد برای ارائــه تجربیات 

استفاده شود.
در نظر گرفتــن دوره کارورزی دانش 

آموزان عالقه مند 
 ایجــاد ارتبــاط بیــن مــدارس و 
دانشــکده های پایــه گــذار در امــر 
کارآفرینی مانند دانشکده کارآفرینی 
دانشــگاه تهــران و طــرح کاشــف 

دانش آموزی 
تربیت معلمان خاص بــرای آموزش 
کارآفرینــی. الزم به ذکر اســت این 
معلمان باید به صــورت حرفه ای این 
امور را لمس کــرده و تجربه خود را به 

دانش آموزان انتقال دهند
 ادغــام آمــوزش هــای کارآفریــن 

محورومعلم محور 

  رویکرد مدارس کارآفرینانه چه 
می تواند باشد ؟

بســیاری از نظریه پــردازان معتقدند 
که اصول و مبانــی کارآفرینی باید در 
رده های ســنی پایین تر آموزش داده 
شود. تا هرگاه فرد به سن جوانی برسد 
خروجی این آموزش ها در زمان مناسب 

او را تبدیل بــه یــک کارآفرین کند. 
رویکرد شاخص در این مدارس باید این  
جمله بسیار معروف باشد که مشکالت 
یک فرصت هســتند: تا فرد یاد بگیرد 
ابتدا باید مشــکالت خود را شناسایی 
کند و ســپس برای برطرف کردن آن 
به راه حل های نــو فکر کند که این امر 
نیازمند تغییر در نگرش افراد است. که 

به صورت واگرا فکر کنند.
رویکرد مهم بعدی شــروع کار در یک 
تیم می باشــد.که متاســفانه به علت 
اهمیت ندادن سیستم آموزش کشور 
ما به آموزش وفعالیت گروهی باید به 
این مورد بیش از بقیــه موارد بها داده 
شــود و دانش آموزان باید یاد بگیرند 
که از طریق هم اندیشی موفق به کشف 
ناشناخته ها خواهند شد. از رویکردهای 
دیگر در این مدارس که می توان از آنها 

نام برد موارد زیر می باشد:
برنامه ریزی های کوتــاه مدت و بلند 
مــدت ، تقویت مهارتهــای اجتماعی 

مانند سخنوری و فن بیان
شناسایی افراد خالق و نوآور، افزایش 
مهارت ریسک پذیری و تحمل شکست 
شناسایی و فروش ایده های بکر و ناب 
آموزش تکنیک هــای ایده یابی و حل 

مسئله

گفتگوی اختصاصی اخبار اصفهان با مشاور کسب وکار درباره اهمیت کارآفرینی کودکان؛

تامین آینده شغلی فرزندان با آموزش کار آفرینی

تدوین محتوای 
الکترونیکی خالقیت و 

کارآفرینی در
 قالب های چند 

رسانه ای نیز می تواند 
مفید باشد. به شرطی 

که این محتوا بسیار 
جذاب باشد

پرورش و توسعه کارآفرینی در افراد، پدیده ای مربوط 
به بخش دولتی و خصوصی اســت و هــر دو می تواند 
تاثیر بسزایی در سالمت محیط کار آفرینی یک کشور 
داشته باشند. دولت می تواند با سرمایه گذاری در ایجاد 
فرصت های کارآفرینی ، استعدادهای خالق بیشتری 
را کشــف کند و آنها را به کار گیرد. پرورش افراد خبره 
و خالق می تواند یک سرمایه گذاری پر سود برای یک 
کشور باشد و این امر می تواند مصداق بارز تبدیل اقتصاد 

نفتی به ارزش های مرتبط با کار آفرینی باشد.

معاون وزیر کار:
قواعد کارآفرینی کشور 
مربوط به ۶0 سال پیش 

است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیر کار با اشــاره بــه اینکه نظام 
حکمرانی و اجرایی کشور وارد موج 
کارآفرینی نشده است، گفت: قواعد 
حوزه کارآفرینی همان قواعد مربوط 

به ۵0-۶0 سال پیش است.
عیسی منصوری در مراسم سومین 
کنفرانس ملی کارآفرینی که امروز 
سه شنبه ســوم دی ماه در دانشگاه 
صنعتی شــریف برگزار شد، اظهار 
داشت: به نظر می رسد آنچه در کشور 
در حوزه توســعه کارآفرینی اتفاق 
می افتد متفاوت از واقعیت است. ما 
در وزارت کار تالش داریم کانون های 

کارآفرینی را تأسیس کنیم.
وی با تأکید بر اینکــه نظام آموزش 
عالی کشــور با کارآفرینــی فاصله 
زیادی دارد، ادامــه داد: در آموزش و 
تربیت کارآفرین باید در ســه حوزه 
آموزش های تئوریک، فرصت تجربه و 
همچنین سوق دادن به دانش تجربی 

افراد توجه کنیم.
منصوری با طرح این سوال که ما برای 
توســعه کارآفرینی چقدر فرصت را 
برای »تجربه کــردن« فراهم کرده 
ایم؟ خاطرنشــان کرد: برای اینکه 
در حوزه توســعه کارآفرینی اتفاق 
مطلوب تری رخ دهد، انتظار داریم 
در کنار آموزش های تئوری و نظری، 
فرصت تجربه کردن و تعمیق دانش 
تجربی را نیز فراهم کنیم که متأسفانه 
این دو پارامتر در نظام آموزش عالی 

جا مانده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیر کار تأکید کرد: مهمترین مسئله 
پیش رو برای توسعه کارافرینی در 
کشور این است که ابتدا باید غائله را 
تغییر دهیم. امروز نسبت استارت آپ 
هایی که منجر به نتیجه می شوند، 
مطلوب نیست اما من به عنوان دولت 
و سیاســت گذار اقدامی که انجام 
می دهم باید از جنس پسینی باشد. 
به این معنا که زیرســاخت را فراهم 
کنیم اما نمی توانیم به حوزه هایی که 
فضا برای ورود بخش خصوصی فراهم 

است، وارد شویم.
معــاون وزیر کار با تأکیــد بر اینکه 
کوشش ما این اســت در حوزه های 
مختلف به عنــوان سیاســتگذار، 
اکوسیستم کارآفرینی اختصاصی را 
نهادینه کنیم، گفت: از نظر ما نظام 
حکمرانی و اجرایی کشور وارد موج 
کارافرینی نشده است و قواعد همان 
۵0-۶0 سال پیش است. برای اینکه 
این محدودیت هــا را جبران کنیم 
ابتدا بر ایجاد اکوسیستم اختصاصی 
کارآفرینی تمرکــز کردیم و در این 
راستا بنیادهای عمومی- خصوصی 

نیز تأسیس شده است.
وی افزود: در راستای ایجاد بنیادهای 
عمومــی و خصوصــی در قالــب 
اکوسیستم کارآفرینی اختصاصی 
جدیدترین بنیادی که تأسیس شده، 
بنیاد ملی توسعه کارآفرینی در حوزه 
هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بالک 

چین بوده است.
منصوری گفت: بنابراین مکانیزمی که 
در حال حاضر به عنوان سیاستگذار 
در دســتور کار قرار دادیــم، عمدتاً 
متمرکز بر سه حوزه است؛ نخست 
ایجــاد اکوسیســتم کارآفرینــی 
تخصصی، موضوع دیگر اجرای طرح 
کارورزی بــرای فــارغ التحصیالن 
دانشــگاهی به دلیل گله مندی ها 
از نظام آمــوزش عالــی از تطبیق 
سرفصل های آموزشی با نیاز بازار کار 
و اقدام دیگر نیز شناسایی استعدادها 

از دوران پیش از مدرسه است.

مهر
گــزارش
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استارت آپ

استارت آپ ها موتور محرکه توسعه شهرهای هوشمند

رویای شهر هوشمند، حاال و در دنیای امروز، دیگر نه 
فقط یک آرزو بلکه دستاوردی است که برای پیشرفت 

آن بیش از پیش تالش می شود.

در دوران معاصر به لطف راهکارهای نوآورانه در اینترنت، بسیاری از آنچه روزگاری 
تنها حسرتی برای مدیران و شهروندان محسوب می شد، اکنون با دگرگون کردن 
چهره جهان پیرامون و زندگی روزمره ما، به ســرعت در حال گسترش و پیشرفت 

است.
اما اکنون توسعه شهر هوشمند به مدد گسترش فناوری اطالعات و شبکه اینترنت، 
بیش از آنکه یک دهه پیش تصور می شــد، در دســترس قرار گرفته است. بخش 
بزرگی از یک شبکه هوشمند، از اشیای متصل و ماشین هایی تشکیل می شود که 
اطالعات را با استفاده از فناوری بی سیم و رایانش ابری انتقال می دهند. برنامه های 
مبتنی بر رایانش ابری، اطالعات را در لحظه دریافــت، تجزیه، تحلیل و مدیریت 
می کنند تا به شــهرداری ها، شرکت ها و شــهروندان کمک کنند که برای بهبود 
کیفیت زندگی خود تصمیمات بهتری بگیرند. از سوی دیگر نیز شهروندان برای 
ارتباط با شهر هوشمند، از راه های مختلفی همچون تلفن های هوشمند، ابزارهای 

 هوشمند قابل حمل، اتومبیل ها و خانه های هوشمند، استفاده 
می کنند.

در این میان شاید یکی از اصلی ترین دالیل تحقق رؤیای شهر 
هوشمند از سطح یک آرزو به یک دســتاورد، رشد روزافزون 
استارت آپ ها باشــد. طرح و مفهوم استارت آپ خیلی قدیمی 
نیست و شاید تنها یک یا 2دهه از استفاده این لفظ در ایران و 
سایر نقاط جهان می گذرد، اما به دلیل جذابیت یا رقابت، شاهد 
 اســتفاده پرتکرار از این عنوان برای مشــاغل مختلف کنونی 

هستیم.
استارت آپ ها نقش بی بدیلی در رشد و توسعه جوامع در دنیای 
کنونی ایفا می کنند. خلق اندیشــه، کارآفرینی، رشــد صنعت 
گردشگری، کسب وکارهای متنوع و جدید، فناوری های نوآورانه 
و ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر آن، نقطه عطفی در عرصه اقتصاد 
به شمار می رود که پنجره جدیدی برای کشورهای توسعه یافته 
و در حال توســعه باز کرده اســت تا از این منظر بتوانند ســهم 
بیشتری از توسعه در حوزه اقتصاد دانش  بنیان را به دست آورند. با نگاهی به روند 
رو به رشد سرمایه گذاری جهانی روی استارت آپ ها در 2دهه اخیر، می توان گفت 
یکی از مهم ترین ارکان مؤثر بر زیســت بوم این مقوله، سرمایه و وجود مؤسسات و 
نهادهای سرمایه گذاری اســت که نقش روانی و عملیاتی مهمی در شکل گیری، 
رشد و موفقیت کســب و کارهای نوپا دارند. حاال شاید زمان آن رسیده که مدیران 
 شهری و شهرداری ها برای توسعه فناوری و رشد ابعاد گسترده شهر، سرمایه گذاری 

کنند.
 آنچه دیگر امروز قابل انکار نیست این است که استارت آپ ها، کسب و کارهای نوپا و 
فعالیت های اقتصادی موبایل  محور به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران در بخش 
خدمات تبدیل شده اند. این کسب و کار جدید، معادالت حاکم بر بازار را برهم زده اند 
و به عاملی برای رقابتی کردن بازار انواع کاال و خدمات تبدیل شده اند. استارت آپ ها 
با دو ابزار تعیین کننده و مؤثر قیمت و کیفیت، بازار بزرگی برای خود فراهم و البته 

به ایجاد اشتغال نیز کمک شایانی کرده اند.
موضوع استارت آپ ها یک پارادایم جدی در شیوه کسب و کار و سبک زندگی جامعه 
شهری محسوب می شود که این بروز و ظهور هوشمندسازی، مرهون فضای مجازی 
و اینترنتی زندگی شهری است  که البته با استقبال چشمگیری در اکثر کالنشهرها 

روبه رو می شوند. مســیر ظهور، بروز و کارآمدی استارت آپ ها، حاال روند پرشتابی 
را طی می کند که آنها را از الزامات شــهر هوشمند قرار می دهد. در این میان نقش 

شهرداری ها و شورای شهرها درباره این فناوری باید حمایتی باشد. 
اکنون حضور استارت آپ ها برای ایجاد شهر هوشمند و توسعه و تکامل نه تنها مهم 
است بلکه الزم و جدی نیز محسوب می شود. در این برهه زمانی که حرکت به سوی 
شهر هوشمند در مدیریت شهری، ضروری تر از هر زمان دیگری است، تعامل مناسب 
بین مدیران شهری و مدیران استارت آپ ها و حتی ایجاد شرایط برای رشد و فعالیت 

آنان راهگشا خواهد بود.
اگر در روزگار اکنون جهان می خواهیم از کالنشــهرهای دنیا عقب نمانیم، باید به 
تحوالت فناوری و تکنولوژی توجه بیشتری داشته باشیم. شهرهوشمند، در واقع 
شهری است آنالین که بدون مراجعه فیزیکی به شهروندان و گردشگران خدمات 
ارائه می کند. از سوی دیگر، این مدل خدمات آنالین به کم شدن فساد در حوزه های 

مختلف مدیریت شهری منجر می شود. 
در واقع رشد و توسعه استارت آپ ها هم اکنون یکی از بال های پرقدرت در رسیدن 
به توسعه پایدار شهری و شهر هوشمند است. ایجاد بخش ویژه در معاونت شهری 
کالنشهرها برای رسیدن به این شرایط که حداقل در یک پروسه زمانی 10 ساله تا 
۵0 درصد خدمات شهری توسط بخش خصوصی و استارت آپ ها به شهروندان ارائه 
شود، باید از مطالبات جدی شهروندان و برنامه های جدی تر مدیران و سیاستگذاران 
در حوزه شهر باشد. فراموش نکنید که از اصلی ترین مصائب در مدیریت شهری وجود 
فساد اداری و رانت های شخصی و سیستماتیک اســت و استارت آپ ها می توانند 

هم اکنون از مهم ترین ابزارها برای مقابله با این بحران جدی و روزافزون باشند. 
اســتارت آپ ها در ایران و در همین زمان محدود اساسا ســبک زندگی شهری را 
تحت تأثیر جدی خود قرار داده اند؛ پتانســیلی که به عنوان نمونه در تاکسی های 
اینترنتی به خوبی خود را نشان داد و با این آزمون تقریبا موفق، حاال می تواند اعتماد 
بیشتر مدیران و شهروندان را توأمان به خود جلب کند. عدم حضور فیزیکی اشخاص 
برای پیگیری موضوعات و مسائل مرتبط با شــهرداری یا مدیریت شهری و ایجاد 
سیستمی که بتوان از مدیران جوان استارت آپ ها کمک گرفت تا سیستمی ضد فساد 
و کارآمد برای شهر تعریف کرد، در طوالنی مدت می تواند بخشی از بحران های جدی 
مدیریت شهری را حل کند. استارت آپ ها بر پایه نوآوری، خالقیت، کارآمدی و نیاز 
انسان امروز طراحی و ایجاد می شوند و این مشخصات، موتور محرکه و عامل اصلی 

توسعه شهرها و ایجاد شهر هوشمند نیز خواهد بود.

فارس
گــــــزارش
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