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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/10/7 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,608,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,589,0004,539,000جدید

2,369,0002,349,000نیم سکه

1,460,0001,440,000ربع سکه

910,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,038,2002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18470,500464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24627,300619,300 عیار

یکشنبه| 8 دی 1398| 29 دسامبر 2019 | 2 جمادی االول 1441 | سال دوم| شماره 403|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

آلودگی هوا همچنان میهمان ناخوانده این روزهاست؛

بنزین ؛ متهم ردیف اول؟
مدتی اســت که آلودگی هوا دامن گیر بنزین شــده و شائبه هایی را 
علی رغم تاکید چندباره مســوالن نفتی و حتی سازمان استاندارد بر 

مطلوب بودن کیفیت این فراورده نفتی به وجود آورده است.
 موضوع آلودگی هوا طی روزهای گذشــته در صدر اخبــار قرار گرفت و 

توپ این ماجرا بین سازمان های مختف رد و بدل شد. در حالی که مسووالن 
نفتی، سوخت را عامل آلودگی هوا ندانسته و کیفیت خودروها را در این مساله 
بی تقصیر نمی دانند، سازمان هایی هســتند که انگشت اتهام خود را به سمت 

وزارت نفت نشانه گرفته اند. ...

ظرفیتی که هیچ گاه جدی به آن پرداخته نشد

فراز و فرود گردشگری شب در شهرموزه اصفهان
          آیا وقت آن نرسیده که دست اندرکاران شهر و متولیان گردشگری به این ظرفیت ها توجه کنند و با  رونق بخشیدن به گردشگری و زیست شبانه شهر، قدم های علمی و جدی تری در اقتصاد 

گردشگری بردارند؟
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اقتصاد اسباب بازی!

شاید از دید بزرگتر ها بازی کردن 
برای کودک تنها یک نقش سر 
گرمی داشته باشد و اسباب بازی 
به کودک داده می شــود تا برای 
مدتی هرچند کوتاه آرام باشــد 
و بگذارد پدر و مــادر به کارهای 
عقب مانده شان رسیدگی کنند. 
اما بــرای یک کودک اســباب 
بازی ها می تواند دریچه ای باشد 
برای ورود به دنیــای بزرگتر ها . 
دریچه ای که اگر به اشتباه باز شود 
کودک ما در بزرگی یک انســان 
نادرســتی  خواهد بود ماحصل 
اشــتباه پدر ها و مادر ها در ارائه 
اسباب بازی اشــتباه به کودک 
دلبندشــان. والدین اگر بدانند 
بازی و نوع اســباب بازی که در 
اختیار کودکانشان قرار می دهیم 
تاثیر مســتقیم در رشد ذهنی و 
افزایش مهارت هــای حرکتی 
او دارد حساســیت بیشتری در 
انتخاب اســباب بازی های او به 

خرج می دهند.
هر کشــوری آداب و رســوم و 
فرهنگ های اخالقی خاص خود 
را دارد که دوست دارد در آینده 
هم این اخالقیات حفظ شــود و 
نسل به نســل انتقال یابد اما در 

ایران...

پایان عملیات یکی از 
پیچیده ترین پروژه های 

انتقال آب جهان
مشــاور اســتاندار اصفهان در حوزه آب گفت: 
سامانه و سد تونل کوهرنگ که از پیچیده ترین 
پروژه های انتقال آب در جهان است از سال 75 
شروع شــد و در انتهای پایان سال جاری پایان 

عملیات آن را اعالم خواهیم کرد.
رضا آقایی در نشست استانداران ادوار اصفهان 
و اصفهانی های اســتاندار در کشور اظهار کرد: 
حدود 900 میلیون مترمعکب آب از اســتان 
اصفهان خارج می شود و پارامترهای مصرفی ما 
در استان بسیار بیشتر از آبدهی این استان است.
مشاور استاندار اصفهان در حوزه آب ادامه داد: 
98 درصد حوزه زاینده رود در استان اصفهان و 2 

درصد در چهارمحال و...

کوثر بابایی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان در اجراى ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعى و ذخائر جنگلى کشور  1371/07/12و تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرائى مصوب 71/12/16 هیئت 
وزیران بر  اساس تفویض اختیار شماره 704/100/90-72/4/27 سازمان جنگل ها و مراتع کشور محدوده رقبات ملى شده حوزه استحفاظى خود را به شرح ذیل:

ف
ردی

نام رقبه

مشخصات ثبتى

ان
ست

هر
مساحت به هکتارحدود اربعهش

کالسه 
پرونده

پالك 
اصلى

پالك 
شفرعى 

جمع کلمنابع ملىمستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخ

مرتع و مزرعه 1
3-2660نور آباد حکیم

گل
ید

 و ب
ان

آر

از  Aتا B محدود است به اراضى فاقد اجراى 
قانون و فاقد پالك ثبتى 

از B  تاC  محدود است به اراضى ملى پالك 
1 فرعى از 131 اصلى بخش 4 موسوم به مراتع 

شمال آران ( جعفر اباد ) : 

 از نقطه C تا D محدود است  به اراضى 
پالك 85 اصلى بخش 4 موسوم به 

قالویجان موضوع آگهى شماره 26492 
مورخ 56/12/13  

در دو قسمت اول از D تا E محدود است  به 
اراضى پالك 85 اصلى بخش 4 موسوم به 

قالویجان موضوع آگهى شماره 26492 مورخ 
56/12/13  دوم از نقطه  E  تا A  محدود است 
به اراضى پالك 147 اصلى بخش 4 موسوم به 

جنت آباد  

12/1223119/0039131/1262

98
-5

5-
32

9

2
مرتع و مزرعه 

معین اباد 
نوش آباد 

8-2

گل
ید

 و ب
ان

آر

 B تا A در سه قسمت : اول از نقطه
محدوداست به اراضى پالك 41 اصلى بخش 

4موسوم به حسن آباد نوش آباد موضوع 
آگهى شماره 21160 مورخ 1353/1/18 دوم 
ازنقطه B  تاC محدود است به اراضى پالك 
54 اصلى بخش 4 موسوم به محمد آباد نوش 
آباد و فاقد اجراى قانون ،سوم  از نقطه C تا 

D محدود است به اراضى پالك 58 فرعى از 
2875 اصلى سند اداره راه و شهر سازى 

در دو قسمت اول ازنقطه D تا E محدود است  
به اراضى پالك 58 فرعى از 2875 اصلى 

سند اداره راه و شهرسازى دوم  از نقطه  E  تا 
F  محدود است به اراضى پالك 1372 فرعى 
از 2637 اصلى بخش 3 سند اداره راه و شهر 

سازى 

 G تا  F در دو قسمت : اول ازنقطه 
محدوداست  به اراضى فاقد پالك ثبتى 

   H تا G و فاقد اجراى قانون دوم از نقطه
محدود است به اراضى پالك 43 اصلى 
بخش 4 موسوم به  مزرعه غیاث آباد 

نوش آباد 

در دو قسمت اول از نقطه H تا  I   محدود به 
اراضى پالك 40 اصلى بخش 4 موسوم به 

نوش آباد موضوع آگهى شمار ه 12562 مورخ 
75/5/26 دوم از نقطه I  تا A محدود است 
به اراضى پالك 41 اصلى بخش 4 موسوم به 
حسن آباد نوش آباد موضوع آگهى شماره 

21160 مورخ 53/1/18  

127/726927/8264155/5533

98
-5

5-
33

5

مرتع و مزرعه 3
4-19محمد آباد 

گل
ید

 و ب
ان

ازنقطه  Aتا B محدود است به اراضى پالك 3 آر
فرعى از 159 اصلى بخش 4 موسوم به مرتع 

جنگلى نصر آباد 

در دو قسمت اول ازنقطه  B  تاC محدود است 
به اراضى پالك 3 فرعى از 159 اصلى بخش 4 
موسوم به مرتع جنگلى نصر آباد دوم از نقطه 
C تا D محدود است  به اراضى پالك 16 اصلى 
بخش  4 موسوم به سلیم آباد موضوع آگهى 

شماره 36395 مورخ 65/11/14 

ازنقطه D تا  Eمحدود است  به اراضى 
پالك 20 اصلى  بخش 4 موسوم به 

شفیع  آباد 

از نقطه  E  تا A  محدود است به اراضى پالك 
21 اصلى بخش 4 موسوم به  نصر آباد موضوع 

آگهى شماره 3769 مورخ 1364/4/22  
75/023254/3637129/3869

97
-5

5-
31

5

حریم شهر 4
15-1علویجه 

اد 
ف آب

از  نقطه A تا B  به اراضى ملى پالك 24/26 نج
بخش 15 موضوع آگهى شماره 6142- 
93/2/27 موسوم به چهار کوه علویجه 

 از نقطه B تا C به پالك   22/774 بخش 15 
موضوع آگهى شماره 14500 -53/9/9 موسوم 

به میدان تیر علویجه

در دو قسمت از C تا D به پالك 24/20 
بخش 15  موضوع سند راه و شهرسازى و 
به قسمتى از مراتع علویجه پالك 24/2 
موضوع آگهى شماره 16421- 64/8/7 

در پنج قسمت اول به قسمتى از مراتع علویجه 
پالك 24/2 موضوع آگهى شماره 16421 – 

64/8/7 دوم از نقطه E  تاF  به پالك 22/426 
موضوع سند راه و شهرسازى و سوم از نقطه 

F تا G به پالك 2/1035 موضوع آگهى شماره 
690-63/7/21 موسوم به هسنیجه و چهارم 
از  G تا H به پالك 22/1026موضوع سند راه 
و شهرسازى و پنجم از نقطه  H  تا A به پالك 

24/16 موضوع سند راه و شهر سازى 

551/39571155/5252

*

2122/919197
-3

8-
12

4

5

مراتع و مزارع 
جالل آباد 

و باقیمانده  
پالك هاى 

شاهپورآباد، 
لینگان و 
قسمتى از 

اراضى کویرى

-35
 36-34
وقسمتى 

فاقد 
پالك

16متعدد

وار
رخ

ب

درسه قسمت ، اول در دو حداول و سوم 
محدود است به حد اجراى ماده 56 پالك 

شماره 37 اصلى موسوم به درمیان (درمیون 
) موضوع آگهى شماره 11435 -56/7/16  

دوم از B  تا  C محدود است به محدوده 
قانونى شهر شاهپور آباد . 

درسه قسمت : اول در دو حد اول و سوم 
محدود است به حد اجراى ماده 20 موسوم 
به شمال حبیب آباد موضوع آگهى شماره 

11320 – 49/4/23 ، دوم از E  تا F    محدود 
است به حد اجراى ماده 56 پالك 41اصلى 
موسوم به کمال آبادموضوع آگهى شماره 

 56/7/16- 11435

در چهار قسمت : اول از  G  تا H محدود 
است به محدوده قانونى شهر حبیب 

آباد ،دوم ازH تا  I    محدود است به حد 
اجراى ماده 20 موسوم به شمال حبیب 
آباد موضوع آگهى 11320- 49/4/23 و 
سوم از I تا J  محدود است به حد اجراى 
ماده 56 پالك شماره 403 اصلى موسوم 
به آدرمناباد ( زمان آباد )موضوع آگهى 
  Jشماره 15966 -67/7/5 و چهارم از
تا k محدود است به حد اجراى ماده 56 
پالك شماره 102 اصلى موسوم به اله آباد 
موضوع آگهى شماره 8133 -67/4/6 

از  k تا A محدود است به حد ثبتى پالك 
571/425443/7036615/1290شماره 407 اصلى موسوم به سین 

98
-4

2-
106

مزرعه غیاث 6
4-2654آباد 

گل
ید

 و ب
ان

 ازنقطه  Aتا B محدود است به  اراضى پالك آر
2677اصلى بخش 3 موسوم به خواجه گاه 

منصور آران و فاقد اجراى قانون

از نقطه C تا D محدود است  به اراضى پالك 
2677   اصلى بخش 3 موسوم به معین باد اران 
موضوع آگهى اصالحى شماره 21563 مورخ 

 1398/5/3

از نقطهC  تاD   محدود است به اراضى 
پالك 2653 و 2711  اصلى  بخش 3 

موسوم به قنات و مزرعه منصوره و فاقد 
اجراى قانون  

ار نقطه Dتا A محدود است به اراضى پالك 
2655  اصلى بخش 3 موسوم به ظفر آهنگ و 

فاقد اجراى قانون 
13/674624/531238/2058

98
-5

5-
33
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*   توضیح مساحت کل محدوده  اجراى قانون  (2122/9191 ) شامل  ) 1 – مساحت منابع ملى =1155/5252  و مساحت مستثنیات = 551/3957  و مساحت  سند  راه  و شهر سازى 125/0480   و مساحت محدوده قانونى پالك = 290/9502  )  مى باشد . 
باستثناى مستثنیات تبصره 3 پالك فوق موضوع ماده 2 قانون ملى شدن جنگل ها که بوسیله جنگلدار و کارشناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبات در متن آگهى قید و سوابق مربوطه دراداره منابع طبیعى شهرستان  مربوطه و اداره کل موجود است جزء منابع ملى شده موضوع ماده 1 
قانون ملى شدن جنگل ها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده مى شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملى این رقبات معترض مى باشند  به استناد بند 4 بخشنامه 95/1/22126 مورخ 1395/9/1  سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزدارى کشور ( در خصوص رأى وحدت رویه شماره 750 – 1395/5/5  

صادره از هیئت عمومى دیوان عالى کشور ) اعتراض خود را کتباً همراه با  مدارك و مستندات قانونى به دبیرخانه کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان مربوطه تحویل تا مورد رسیدگى قرار گیرد .  
محمدحسین شاملى - مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان شناسه: 712456

وزارت جهاد کشاورزى سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور

آگهـى تشخیـص منابـع ملـى و مستثنیـات قانونـى
شماره    :  40907

تاریخ :    1398/8/28  



ادامه از صفحه یک:
...  شــرایط کامال متفاوت است 
زیرا  عالوه بر فرهنگ های غنی 
و خاص ما ایرانیان از دین مبین 
اسالم هم پیروی می کنیم و تمام 
تالشمان این اســت که بتوانیم 
فرزندانمان را نیز دین دار تربیت 

کنیم. 
یکی از مهم ترین ابزار تربیتی در 
دوران کودکی و حتی نوجوانی 
اسباب بازی های مربوط به سن 
هر دوره اســت. چطور کشوری 
می تواند ادعــای تربیت دینی و 
فرهنگی داشــته باشد در حالی 
که اسباب بازی های کودکانش 
را چینی ها و... مطابق با فرهنگ 
خود می سازند؟! بارها دیده شده 
که دختران کوچک، دوســت 
دارند لباسی شبیه عروسکشان 
داشته باشند و یا پسران با اسرار 
از مادر می خواهند لباس پلیسی 
شــبیه عروســکی کــه داخل 
ماشین پلیس اسباب بازیشان 

است؛ تهیه کند. 
بزرگترین دغدغــه والدین این 
اســت که اســباب بازی هایی 
رابرای کودکانشان تهیه کنندکه 
سالم و بی خطر باشد و کودک 
را جذب کند. در واقع به شــکل 
ظاهری اســباب بازی بیشــتر 
توجه می شــود تا به نقش آن 
 در آموزش و رشــد شخصیت 

کودک. 
کودک حین بازی با ارزش های 
انسانی مانند نیکی, امانتداری, 
درســتکاری و ... آشنا می شود. 
اما وقتی ابزار درستی در اختیار 
نداشته باشد چگونه مفاهیم به 
این مهمی به کودک القا خواهد 

شد؟!
در سال گذشــته چین رکورد 
فروش ســه میلیارد دالری در 
ماه را در حوزه اســباب بازی به 
ثبت رسانیده اســت و صادرات 
این محصول در چین درآمدی 
بیشــتر از صادرات نفت ایران 
بــرای آنها رقــم زده اســت. 
چین با اختیار داشــتن بیشتر 
از ۷۵درصدتولیــد اســباب 
بــازی جهان،بزرگترین تولید 
 کننده اســباب بازی در جهان

 است. 
نکته قابــل توجه اینجاســت 
که بیشــتر این کاالها به دلیل 
هزینه   های پایین ، در این  کشور  
تولید می شود . درحال حاضر، 
چین به تنهایی بیشــتر از ۸۰ 
درصد بازار ۱۵ میلیالرد دالری 

اروپا را در اختیار دارد. 
البته در ایــران تولید کنندگان 
اســباب بــازی وجــود دارند 
اما با نگاهــی به بــازار لوکس 
اســباب بازی درایران متوجه 
 می شــویم بیش از ۸۰ درصد
اســباب بازی هــای موجود، 
وارداتی هســتند. کــه با گران 
شدن ارز بسیار هم قیمتهایشان 
افزایــش یافته اما ایــن امر هم 
نتوانســته تولید داخل را رونق 

دهد.
مســلما برای دوری از واردات 
این کاال صنعت اســباب بازی 
باید جدی گرفته شــود، چون 
یک راه مناســب برای مقابله با 
تحریم هاســت. واضح است که 
در چنین شرایط اقتصادی باید 
از هر فرصتی بــرای مقابله ای 
عزتمندانه با تحریم و شــرایط 
تحریمــی بــر اقتصاد کشــور 

استفاده کنیم. 
ضمن اینکه عــالوه بر ارز آوری 
و یا حداقل جلوگیری از خروج 
ارز کشــور در چنین شرایطی ، 
حمایت از تولید اســباب بازی 
ایرانــی می توانــد بــه افزایش 
اشــتغال در کشــور نیز کمک 

شایانی بکند.

اقتصاد استان
02
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تولید ساالنه ۵۷۰۰ هزار تن شیر در اردستان
مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی اردستان گفت: ساالنه ۵۷۰۰ هزار تن شیر در شهرستان 

اردستان تولید می شود که به صورت سنتی در بازار به فروش می رسد.
احمد حسامی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد تولیدات شیر شهرستان اردستان در واحدهای کوچک و 
سنتی روستایی تولید می شود، اظهار کرد: در بخش تولید شیر، اردستان در رتبه های پایین استان 
اصفهان قرار دارد، همچنین در بخش دامپروری این شهرستان ۲۵۰۰ بهره بردار، فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه ساالنه بیش از ۵۷۰۰ تن شیرخام در اردستان تولید می شود، افزود: شهرستان اردستان 
از لحاظ تولید شیر خودکفا است و تمام شیر تولیدی این شهرســتان، به صورت سنتی در بازار به فروش 

می رسد.
مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی اردستان با بیان اینکه تمام گله شیری شهرستان ۲۵۰۰ رأس است که حدود ۵۰ درصد آن 
مولد شیر است، تصریح کرد: در سطح شهرستان مرکز جمع آوری شیر تا یک ماه پیش وجود داشت، اما به دالیلی همچون کمبود 
تولید و نداشتن صرفه اقتصادی، تعطیل شد. همچنین رئیس دامپزشکی شهرستان اردستان گفت: وظیفه شبکه دامپزشکی بیشتر 

نظارت بر مراکز تولید و جمع آوری شیرخام است و بیشتر شیر تولید شده در اردستان به مصرف شهروندان می رسد.

بسته تشویقی در تراکم های مسکونی ابالغ شد
مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان از ابالغ دستورالعمل بسته تشویقی در تراکم های مسکونی برای مناطق 
۱۵ گانه شهر خبر داد و گفت: شهرداری اصفهان با ارائه بسته تشویقی در تراکم های مسکونی از متقاضیان 
ساخت و ساز حمایت می کند. نادر آخوندی اظهار کرد: شهرداری اصفهان بسته تشویقی جدیدی را به 
شورای شهر ارائه کرد که خوشبختانه در شورای شهر به تصویب رسید؛ بر این اساس طبق این بسته مطالبات 

شهرداری بابت تراکم مسکونی به صورت قسطی دریافت خواهد شد. وی تصریح کرد: پیرو این اقدام، جلسه ای 
برای تشریح چگونگی و نحوه اجرای این بسته ساخت و ساز همچنین نحوه وصول مبلغ عوارض برای رؤسای 

ادارت مالی و اقتصادی مناطق، مسئوالن و کارشناسان محاسبات ساختمانی و مسئوالن درآمد مناطق ۱۵ گانه 
برگزار شد تا شهروندان هنگام مراجعه به مناطق با کمترین اتالف وقت امور خود را انجام دهند.

مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان از ابالغ دستورالعمل ارائه بسته ساخت و ساز در تراکم های مسکونی برای مناطق ۱۵ گانه شهر خبر 
داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرداری آماده ارائه بسته تشویقی در تراکم های مسکونی به شهروندان است

مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان گفت: مطابق با مصوبه جدید شورای اسالمی شهر اصفهان اهداء پرداخت نقدی تا سقف ۳۰ درصد )بر اساس 
مبلغ(، نقد و اقساط تا سقف ۲۰ درصد و امکان تقسیط تراکم مسکونی برای شهروندان اصفهان تعیین شده است.

کوثر بابایی
سرمقالــــه
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خـــبــــر

مدیر اداره حفاظت محیط زیست، شاهین شهر و میمه خبر داد

پلمب ۴ واحد صنعتی آالینده در شاهین شهر

مدیر اداره حفاظت محیط زیست، شاهین شهر و میمه، از   
پلمب چهار واحد صنعتی آالینده در این شهرستان خبر داد.

مهدی پورقاسم با تأکید بر مطالبه هوای پاک برای شــهروندان، اظهار کرد: در 
راستای تأمین ســالمت و بهداشت عمومی شــهروندان، اخطارهای متعددی 
به واحدهای آالینده داده شــده  بود کــه بی توجهی این واحدهــا به تذکرات و 
نادیده گرفتن آن ها، منجر به پلمب چهار واحد صنعتی شهرستان در ۱۵ روز گذشته 

با هماهنگی دادستان شد.
وی، شرایط موجود را حاصل عملکرد ۴۰ سال گذشته در شهرستان دانست و افزود: 
مصلحت و سیاست مسئوالن استان در ادوار گذشته، بر استقرار صنایع در شهرستان 
به منظور بهره گیری بهتر و آسان تر از محور ترانزیت موجود بوده  است، اما متأسفانه 
در این سیاست گذاری بر توســعه پایدار و همه  جانبه توجهی نشده و حاصل آن، 
استقرار بیش از ۲۳۰۰ واحد صنعتی در شهرستان، بر اساس آمار اداره صنعت معدن 

و تجارت، بدون توجه به مسائل زیست محیطی و تبعات اجتماعی آن بوده است.
پورقاسم، رویکرد اداره حفاظت محیط زیست استان را، عدم استقرار صنایع در شعاع 
۵۰ کیلومتری شهر اصفهان به جز شهرک های صنعتی مصوب هیئت وزیران، دانست 
و گفت: جلوگیری از راه اندازی و استقرار صنایع بالقوه آالینده حتی در شهرک های 
صنعتی، پایش شبانه روزی از صنایع، نظارت مستمر بر پایش و امحا پسماندهای 
صنعتی از جمله این رویکردها اســت، اما مشــکل اصلی شهرســتان در شرایط موجود، 

تجمیع واحدهای صنعتی است که تجمیع صنایع در یک نقطه باعث عدم تطبیق شرایط، با 
استاندارهای اکولوژیکی می شود.

   صدور مجوز 2۴ ساعته اداره محیط زیست، برای صنایع »های تِک«
اداره حفاظت محیط زیست شاهین شهر و میمه، صنایع تولید الکترونیک، لوازم خانگی و 
صنایع دانش بنیان را جزء صنایعی دانست که بالقوه آالینده نیستند و افزود: ورود صنایع 
»های تِک« و دوستدار محیط زیست به معنای ورود نکردن صنایع آالینده و پرمصرف در آب 
و انرژی است. پورقاسم، بر صدور مجوز ۲۴ ساعته اداره حفاظت محیط زیست برای صنایع 
»های تِک« و دوستدار محیط زیست تأکید کرد و افزود: این صنایع بازدهی اقتصادی باالیی 
دارند، اما تحریم ها و شرایط معیشتی اقتصاد کنونی، باعث استقبال نکردن و ورود سرمایه گذار 

به این بخش در سال های گذشته شده است.

    در چارچوب قانون با ورود صنایع آالینده برخورد می کنیم
مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان با بیان اینکه چارچوب قانون بستر عملکرد این 
اداره است، خاطرنشــان کرد: از ورود صنایع پر مصرف انرژی، آب بر و آالینده به شهرستان 

جلوگیری می کنیم. ایسنا
خـــبــــر

برای گردشگری شبانه 
باید کیفیت زمان فعالیت 

افراد و مراکز خدماتی 
را افزایش داد چیزی که 

به اعتقاد کارشناسان 
سالمت اجتماعی و 

نشاط جامعه را در پی 
خواهد داشت

اصفهــان دیدنی اســت، 
اما وقتی شــب بــا همه 
تاریکی اش اصفهان را در 
بر می گیــرد، عمارت ها، 
پلها و بوســتان های کرانه 
زاینــده رود در لباس نور 
پرده ای دیگر از این شهر را 
به نمایش می گذارند،  روز، زیبایی اصفهان 
عریانتر است اما این شهر در حجاب شب و 
نورافکنی ماه و چراغ ها، زوایایی دیگری 

از افسون و زیبایی اش را نمایان می کند.
اصفهان، شــهرموزه ایران اســت، شهر 
موزه ای که عالوه بر روزها، شب هایش هم 
دیدنی و جذاب است؛ ظرفیتی که هیچ گاه 
جدی به آن پرداخته نشده و معلوم نیست 
چقدر هماهنگی بین دستگاهی و بخش 
خصوصی بتواند از آن در رونق گردشگری 

بهره بگیرد.
گردشگران زیادی ایران را با نام این شهر 
و آثارش می شناسند. گردشگری، صنعتی 
بیست و چهار ساعته است؛ اصفهان، نگین 
گردشگری ایران اما چقدر زیست شبانه 
دارد و مدیران گردشــگری تا چه اندازه 
توانسته اند شب های اصفهان را زنده کنند!؟ 
شــهری که ظرفیت های بالقوه ای برای 
گردشگری شب دارد و بناها و آثار تاریخی 
و شــهری اش می توانند بــا برنامه ریزی 
مسیرهای گردشگری، تجربه خوبی برای 

گردشگری شبانه در ایران باشند.
آیا وقت آن نرســیده که دست اندرکاران 
شــهر و متولیان گردشــگری بــه این 
ظرفیت ها توجه کنند و با  رونق بخشیدن 
به گردشــگری و زیست شــبانه شهر، 
قدم های علمی و جدی تــری در اقتصاد 
گردشگری بردارند؟ بر پایه یک پژوهش 
دانشــگاهی با عنوان توسعه گردشگری 
شبانه شهری در ایران، اصفهان حائز رتبه 
نخست اولویت بندی توسعه گردشگری 
شبانه شــده و بعد از آن به ترتیب  تبریز، 
مشهد، شــیراز و یزد در جایگاه های دوم 
تا پنجم رتبه بندی گردشگری شبانه قرار 
گرفته اند. این پژوهش در سال ۹۵ انجام 
شده و نشان می دهد شهر اصفهان با امتیاز 
قابل مالحظه ای نسبت به شهرهای دیگر 
می تواند در مسیر توسعه گردشگری شبانه 
قرار گیرد. مدیران گردشگری اصفهان با 
تایید نتایج این پژوهش معترف هستند 
که تاکنون برنامه ای جدی برای زیســت 

شبانه این شهر نداشته اند.
مســیرهای دسترســی به میدان نقش 

جهان، چهاربــاغ عباســی و دولتخانه، 
کرانه های زاینده رود و پل ها، محله جلفا 
از جمله مکان ها و مسیرهایی هستند که 
ظرفیت خوبی برای گردشــگری شبانه 
دارند، اما برای زنده نگهداشتن شب های 
این مکان ها باید تمهیداتی اندیشــید و 

برنامه ریزی کرد.  
نورپردازی بناها، برنامه های فرهنگی مثل 
تئاتر خیابانی یا به نمایش گذاشتن میراث 
ناملموس چون آداب و رسوم، خوراکی ها 
و تنقــالت اصفهانی، موســیقی ایرانی، 
ایجاد بازارچه های شــب و گردشــگری 
غذا، تنها نمونه هایی از امکانات الزم برای 
زنده نگهداشــتن شــب های مکان های 

گردشگری هستند.

    از استقبال  شهروندان اصفهانی تا 
اقبال گردشگران خارجی

کارشناسان گردشگری می گویند برای 
استفاده از ظرفیت گردشگری شبانه، باید 
در ابتدا بتوان نظر شهروندان را جذب  و آنها 
را ترغیب به استفاده از ساعت های شب 
برای گذراندن اوقات تفریحی خود کرد؛ 
چیزی که به گردشگران داخلی و خارجی 
احساس امنیت می دهد و احتمال انتخاب 
و حضور آنها برای استفاده از شب را  بیشتر 

می کند.  
از ســوی دیگر هماهنگــی و یکصدایی 
دستگاه هایی مثل شــهرداری، میراث 
فرهنگی، گردشــگری و نیروی انتظامی 
برای ایجاد بستر گردشگری شبانه الزامی 

ست.
یک فعال گردشــگری درباره بهره گیری 
از ظرفیت های شبانه شهرموزه اصفهان 
گفت: اصفهــان ظرفیت بالقــوه ای در 
گردشگری شبانه دارد اما باید مکان ها و 
بخش هایی از شــهر با هدف ماندن شب 
شناسایی و فضاســازی های الزم توسط 
نهادهای شهری انجام شود. اگر فضاهای 
شهری برای گذراندن شب مهیا شوند و 
شهروندان از آنها استقبال کنند، به طور 

قطع برای حضور گردشــگران خارجی 
هم اقبال پیدا خواهند کرد. محمد معینی 
معتقد است که اگر نتوانیم جذابیتی برای 
ماندن در شــب ایجاد کنیم، گردشگری 

شبانه موفق نخواهد بود.
وی ادامه داد: باید از تجربه کشورهایی که 
گردشگری شبانه موفق دارند استفاده کرد 
و به جای کپی برداری، الگوبرداری کرد و با 
همسان سازی با فرهنگ ایران در اصفهان 

اجرا کرد.

    تعیین و آماده سازی مسیرهای 
گردشگری، اولویت فراموش شده

این راهنمای تورهای خارجی  با اشاره به 
طراحی مسیرهای گردشگری به عنوان 
یکی از اصلی ترین الزمه های گردشگری 
شبانه گفت: تا زمانی که مسیرها توسط 
شــهرداری تعریف نشــوند گردشگری 
محکوم به شکست اســت. باید مسیرها 
برای گردشگری خصوصا برای گردشگری 

شبانه آماده و مهیا شوند.
معینی طراحی مســیرهای گردشگری 
بدون بلیط را یکی از مدل های گردشگری 
پیشنهادی برای استفاده از اوقات شبانه 
گردشــگران می داند که توریســت ها  
می توانند بدون ورود به بناها و ساختمان ها 
آنها را ببیننــد و اطالعات دریافت کنند. 
این مدل گردشگری و دیدار از مکان هایی 
که بدون خرید بلیط امکان بازدید دارند 
می توانــد اســتفاده خوبــی از ظرفیت 
شــب های مکان ها و بناهــای تاریخی و 

شهری اصفهان باشد.
به گفته این فعال گردشگری مسیرهای 
گردشگری تاکنون تعیین نشده اند و این 
می تواند مانع بزرگی برسر راه گردشگری 
شبانه باشد: وقتی مسیرهای گردشگری 
تعریف شده باشند می توان بناهای تاریخی 
و شهری را پر رنگ کرد اما متاسفانه در این 
مورد نه تنها مسیرهای گردشگری تعیین 
نشده اند بلکه شــهرداری در نورپردازی 
بســیاری از مکان ها جــز در مواردی که 

مجبور بوده خوب عمل نکرده است.
وی با تاکید بر الزمه رایزنی و هماهنگی 
بین نهادهای دســت اندکار در خصوص 
گردشگری شبانه برای آماده سازی و مهیا 
شدن مسیرهای گردشگری شبانه  افزود: 
در وهله اول باید احساس امنیت ایجاد و در 
قدم بعدی بازارچه های شب فعال شود؛ 
چرا که اگر مســیرها و بناها نورپردازی 
کافی هم داشته باشــند اما این مسیرها 
به لحاظ اقتصادی فعال نباشند باز برای 
گردشگر، حضور و ماندن در شب توجیهی 

نخواهد داشت.

    زیست شــبانه اصفهان در گرو 
یکصدایی سازمان ها

یک  کارشناس گردشگری معتقد است 
برای استفاده از حیات شبانه در اصفهان 
باید در مرحله اول منطقه یا مسیر خاصی 
را در نظر گرفت و دســتگاه ها، همکاری 
و اقدامــات الزم را در خصوص  خدمات 
شهری و امنیت داشته باشند و بعد طرح 
زیست شبانه را  به مسیرها و نقاط دیگر 
بســط داد. کامران هارونــی گفت: برای 
اجرای گردشگری شبانه در اصفهان  که 
باید مورد تایید مقامات استانی و کشوری 
باشد، یکسری پیوســت های فرهنگی، 
ایمنی، انتظامی و بهداشــتی را در نظر 
بگیریم. به طور قطع در ایــن طرح باید 
پلیس  برای امنیــت و اورژانــس برای 
خدمات بهداشــتی و درمانــی حضور و 

همکاری داشته باشند.
برای گردشگری شبانه باید کیفیت زمان 
فعالیت افراد و مراکز خدماتی را افزایش 
داد چیزی کــه به اعتقاد کارشناســان 
سالمت اجتماعی و نشــاط جامعه را در 
پی خواهد داشت. به گفته این کارشناس، 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، نیروی انتظامی و دستگاه های 
دیگر باید  نیروی انسانی کافی داشته باشند 
تا بتوانند شب به شهروندان و گردشگران 

خدمات رسانی کنند.

ظرفیتی که هیچ گاه جدی به آن پرداخته نشد

فراز و فرود گردشگری شب در شهرموزه اصفهان

 اصفهان رتبه نخست قابلیت های گردشگری شبانه را در ایران 
دارد اما تاکنون هیچ برنامه جدی و مدّونی برای به گردش 
درآوردن چرخه این نوع گردشگری در این کالنشهر وجود 
نداشته است که به تاکید کارشناسان با توجه به ظرفیت های 
موجود نهادهای مربوط باید با هم افزایی در تحقق این راهبرد 

بکوشند و مسیرهای گردشگری را تعیین و مهیا کنند.

    آیا وقت آن نرسیده که دست اندرکاران شهر و متولیان گردشگری به این ظرفیت ها توجه کنند و با  رونق بخشیدن به گردشگری و زیست شبانه شهر، قدم های علمی و 
جدی تری در اقتصاد گردشگری بردارند؟

ایرنا
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

  ۱۷۳- در روزهایی که مدارس به ســبب آلودگی هوا تعطیل هستند، 
بعضا خود رو های دولتی واداری رو در ســطح شهر می بینیم که آلودگی 
زیادی ایجاد می کنند، آیا بهتر نیست دولت معاینه فنی خود رو ها به ویژه 

خودروهای سنگین رو از خودش شروع کند.
  ۱۷۴-ابتدای بزرگراهی که به سپاهان شهر ختم می شه ورود هر گونه 
موتور سیکلت ممنوع است،این در حالی اســت که مرکز شماره گزاری 
موتور سیکلت ها بعد از سپاهان شــهر قرار داره، ممکن است مسئولین 
مربوطه بفرمایند ما چگونه می توانیم برای شماره گزاری موتورسیکلت مان 

خودمان را به آنجا برسانیم.
  ۱۷۵- چند شب پیش برا تهیه پوشاک فرزندم به خیابان چهار باغ رفتم، 
قیمت لباس نســبت به دو ماه گذشــته بیش از دو برابر شده، چه اتفاقی 

افتاده؟ چه کسی باید پاسخ دهد؟
  ۱۷۶-  ساختار بعضی از خیابان های اصفهان به شکل استاندارد نیست، 
به عنوان مثال در خیابان الهور وقتی پشــت چراغ قرمز هســتیم وقصد 
حرکت به سمت خیابان روبرو را داریم ساختار خیابان به شکلی نیست که 

بتوان به راحتی رد شد و این امر موجب ترافیک می شود.
  ۱۷۷- آلودگی هوا در مواردی موجب سو استفاده مالی دولت شده، به 
عنوان مثال می توان اجرای طرح زوج وفــرد از درب منزل واخذ جریمه 

را برشمرد.
  ۱۷۸- ما آخرش نفهمیدیم این تاکسی های اینترنتی که خیلی هم این 
روزها طرفدار داره پشــتش چه ارگانیه، بعضیا میگن سپاه، بعضیا میگن 
شــهرداری وعده ای هم میگن اسنپ ماله یه ســهام دار ایرانیه که مقیم 
انگلستانه، جالب اینجاســت که خود راننده ها هم که ازشون می پرسی 
نمیدونن چی بــه چیه؟چرا مردم باید اعتماد کنند به این تاکســی های 

اینترنتی ولی حق شون نیست که بدونن چه کسی پشت این قضیه س.

صدای شما

3۰۰۰483۰2۰

322۷4۵۰۰

مهر
خـــبــــر

پایان عملیات یکی از پیچیده ترین 
پروژه های انتقال آب جهان

مشاور استاندار اصفهان در حوزه آب گفت: 
سامانه و سد تونل کوهرنگ که از پیچیده ترین 
پروژه های انتقال آب در جهان است از سال 75 
شروع شد و در انتهای پایان سال جاری پایان عملیات آن را اعالم 

خواهیم کرد.

رضا آقایی در نشست استانداران ادوار اصفهان و اصفهانی های استاندار در کشور 
اظهار کرد: حدود ۹۰۰ میلیون مترمعکب آب از استان اصفهان خارج می شود و 

پارامترهای مصرفی ما در استان بسیار بیشتر از آبدهی این استان است.
مشاور استاندار اصفهان در حوزه آب ادامه داد: ۹۸ درصد حوزه زاینده رود در 
استان اصفهان و ۲ درصد در چهارمحال و ۹۳ درصد از این رودخانه در استان 
اصفهان است ولی ســهم تولیدی چهارمحال ۸۵ درصد و سهم اصفهان ۱۵ 

درصد است.
وی بیان کرد: همان طور که مصرف مان بیشتر شده، مخزن ما پشت سد کاهش 
پیدا کرده است و در این موضوع تغییر مرز استان، رشد مصرف کشاورزی در 

باالدست از چالش های آبی است که با آن موجه هستیم.
آقایی عنوان کرد: از مهترین رویکردها در این مســاله پذیریش مساله آب به 
عنوان اصلی ترین چالش استان، تعامل با وزرات خانه و آشتی با بیرون از استان، 
پرهیز از اجتهاد فردی در مساله آب و بررسی اینکه چه پروژه هایی انجام و چه 

پروژه هایی انجام نشود، بوده است.

گـــزارش
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بیکاری فارغ التصحیالن 
دانشــگاهی ایــن روزها 
معضــل اصلــی جامعه 
است، جوانانی که ویژگی 
مشــترک آنها داشــتن 
مدرک تحصیلی و تفکری 
یکسان برای یافتن شغل 

است.
  این مشکل تا دهه 60 وجود نداشت و 
معموالً جوانان بعد از پایان تحصیالت 
خود مشغول به کار می شدند، اما تفکر 
غلطی که آن زمان رواج داشــت اکنون 
در ذهن جوانان جویای کار وجود دارد.

یافتن شغل در مشاغل دولتی است. در 
دهه 50 و 60اکثر جوانان بعد از پایان 
تحصیالت در ادارات دولتی مشــغول 
به کار می شدند، این موضوع به اعتقاد 
کارشناسان بازار کار به این دلیل بود که 
در آن دهه تعداد نیروی تحصیل کرده به 
اندازه حاضر نبود و همین مسئله باعث 
می شد که بیکاری فارغ التحصیالن به 

میزان حال حاضر احساس نشود.
 اما امروز شــرایط کاماًل تغییر یافته و 
افراد با مدارک کارشناســی و دکترا با 
چالش های فراوانی برای ورود به بازار 

کار مواجه هستند.
 کارشناسان می گویند اینکه چرا اقتصاد 
ایران به چنین وضعیتی دچار شده که 
توان جذب تقاضاهای شغلی موجود را 
ندارد و در نتیجه چنــد میلیون تقاضا 
برای کار شکل می گیرد به چند عامل 
بستگی دارد. اواًل جهش یکباره میزان 
تولدهــا در دهه 60 و رســیدن آنها به 
ســن کار در دهه های 80و 90، رشد 
نامناسب و ضعیف بنگاه های شغل ساز، 
ورشکســتگی، تعدیل نیرو، در برخی 
موارد ورود تکنولوژی های نوین در کار، 
افزایش چشمگیر تعداد فارغ التحصیالن 
دانشگاهی و تغییر ذائقه آنها نسبت به 
کار؛ می توانند در ایجاد شــرایط فعلی 
بازار کار ایران تاثیر مســتقیم داشــته 

باشند.

از ســوی دیگر یکی از نقاط ضعف در 
اشتغال فارغ التصحیالن نبود مهارت و 
تخصص و دانش قابل عرضه برای نیروی 
کار اســت. امروز مشاهده می کنیم که 
نیروی کار با داشتن چندین مدرک اما 
هیچ کدام از مدرک ها کاربردی نیست 
. همین موضوع باعث عالقه مندی فارغ 
التحصیالن به ســمت مشــاغل کاذب 

می شود.
یکی از رشــته هایــی که بــرای فارغ 
التحصیــالن جذابیــت دارد حرفــه 
تخصصــی بازاریابــی اســت.  حرفه 
تخصصــی بازاریابی در پیشــبرد امور 
اقتصادی در شــرکت های بزرگ دنیا 
بسیار مؤثر است و این در حالی است که 
در کشور ما از این اهرم به نحو ناصحیح 
استفاده می شود و جوانان بدون آگاهی 
در مسیری اشــتباه برای کسب درآمد 

وارد این شغل می شوند.
این شــغل در کشــور ما هنوز به شیوه 
سنتی مرســوم اســت و در این بین، 
بیکاری موجب شــده اســت تعدادی 
از جوانــان به ســوی شــغل بازاریابی 
گرایش پیــدا کنند. با نــگاه کردن به 
بخش استخدام در صفحات نیازمندی 
روزنامه های مختلف این مسئله نشان 
می دهد که تمایل جوانان برای رفتن به 

سمت این شغل بسیار زیاد است. 
 اولین نگاه به آگهــی روزنامه ها اینقدر 
پرزرق و برق اســت کــه در اولین نگاه 
بیکاران را ترقیب می کند، ولی واقعیت 
موجود این چنین نیســت و تقریباً نوع 
تنظیم آگهی ها در این خصوص یک نوع 
عوامفریبی است و با وعده و وعیدهایی 
که در آن داده شده است از جمله حقوق 
ثابت، بیمه و پورسانت باال نظر جوانان و 
دانشجویان جویای کار را به خود جلب 

می کند.
 رنگ و لعاب آگهی های مختلف باعث 
می شود تا جوانان بسیاری به این سمت 
کشیده شــود و در حال حاضر لیست 
تعداد زیادی از جوانان بیکار درمســیر 

بازاریابی های مختلف قرار دارد.
*رواج مدرک گرایی زمینه ســاز 

بیکاری
غالمحسین حسینی نیا، مشاور رئیس 
اتاق تعاون کشــور گفت: مدرک گرایی 
رواج یافته اســت. عدم مهــارت کافی 

دانشجویان، عدم ارتباط شبکه ای بین 
دستگاه های متولی امر و عدم تخصیص 
اعتبــارات الزم بــرای پروژه هــای 
توانمندسازی جوانان باعث عدم اشتغال 

جوانان شده است.
وی با ابــراز اینکه عدم مهــارت کافی 
دانشــجویان، عدم ارتباط شــبکه ای 
بیــن دســتگاه های متولی امــر، عدم 
تخصیص اعتبارات الزم برای پروژه های 
توانمندسازی جوانان باعث عدم اشتغال 
جوانان شده است گفت: البته اقداماتی 
هم انجام شده اســت. این موارد نکاتی 
است که باید به آن توجه شود. اقدامات 
خوبی برای استارت آپ ها شده است، اما 
محدود است، در دانشگاهی مانند تهران 
با این وسعت تنها 3درصد دانشجویان 

درگیر کار استارت آپ ها هستند.
حســینی نیا بــا تصریــح بــه اینکه 
مدرک گرایی برای جامعه دردسر درست 
کرده اســت اضافه کرد: اکثر بیکاران 
کشــور مــدرک دار تحصیل کرده اند. 
مدرک فارغ التحصیالن کم عمق است، 
این معضل بزرگی اســت که باید به آن 
توجه شــود. دانشــجویان مدرک های 
تحصیالت بــاال را دریافــت کردند اما 
شــرایط الزم برای حضور در بــازار را 

ندارند.
مشــاور رئیس اتاق تعاون کشور گفت:  
یکی از پیش نیازهایی که درباره کار در 
عرصه بین المللی وجود دارد و  جوانان 
ایرانی کسب نمی کنند، نداشتن مهارت  
انگلیسی اســت.  در گذشته که سمت 
دولتــی داشــتم، بارها با این مســائل 
برخورد کردم، بارها به ســازمان های 
بین المللی و دفاتــر منطقه ای مراجعه 
کردم. بارها پیش آمده بود که  پذیرش  
کاری برای کارشناســان می دادند ولی 
ما کســی را برای معرفی نداشتیم، چرا 
که اکثر جوانان متقاضی کار در کشور 
آشنایی به زبان انگلیسی نداشتند و این 
فرصت های شغلی از سوی بنگالدشی ها 
و هندی ها پر می شد، عرب ها هم در این 

زمینه از ما جلو افتادند.
حســینی نیا با تأکید به اینکه باید یک 
بازنگــری در دریافت مــدرک وجود 
داشته باشد اظهار داشت: متأسفانه ما 
فلســفه تحصیالت تکمیلی را متوجه 
نشده ایم، فلسفه تحصیالت دانشگاهی 
را متوجه نشده ایم. در کشورهای دیگر 
برای راه اندازی یــک فعالیت اقتصادی 
به مدرک دانشگاهی توجه نمی کنند، 
بلکه فقط مــدرک مهارتی مورد توجه 

سیستم است، به طور مثال در کشوری 
مانند نیوزیلند بــرای اینکه یک جوان 
بخواهد کارآفرینی کند نیازی به مدرک 
دانشــگاهی ندارد، آنچه به عنوان یک 
ضرورت مطرح اســت، داشتن مهارت 
کافی اســت. یک جــوان با داشــتن 
مدرک دکترا اگــر بخواهد به طور مثال 
یک مرغداری راه اندازی کند، نیازمند 
داشــتن مدرک فنی و حرفه ای در این 
زمینه است. در کشــورهای دیگر فرد 
برای انتخاب شغل، ابتدا باید شغل آینده 
خود را ترسیم کند و سپس بر اساس آن 
شــغلی که انتخاب کرده است مهارت 

کسب کند.
صف تقاضا بــرای مشــاغل کاذب در 
بین جوانان فارغ التحصیل به گونه ای 
افزایش یافته اســت کــه کمتر جوانی 
تمایل دارد از آن دل بکنــد. به اعتقاد 
کارشناســان اقتصادی یکی از دالیل 
محکم برای تمایل جوانان به ســمت 
مشاغل کاذب از جمله بازاریابی راحتی 
و در  دسترس بودند است. از سوی دیگر 
با توجه به نبود شــغل در رشــته های 
تخصصی ترجیح مــی دهند برای فرار 
از بیــکاری وارد مشــاغل و حرفه های 

دیگری شوند.

آیا اگر نظام آموزشی کشور این قابلیت 
و رسالت را داشــت که از ابتدا استعداد 
و توانمندی های افراد را شناســایی و 
آنها را به ســمت همان مشاغل هدایت 
می کرد، امروز با جوانانــی مواجه می 
شدیم که با درجه تحصیلی کارشناسی 
تــا دکترا مجبور شــوند بــرای فرار از 
بیکاری به مشــاغلی فرسنگ ها دورتر 

از تحصیالتشان رو بیاورند؟
 آیا کســی نمی تواند این مسئولیت را 
بر عهده بگیرد که به دانشگاه ها برنامه 
جذب سالیانه دانشجو بر اساس نیازهای 
روز بازار کار ارائــه و از آنها در پایان هر 
ســال تعدادی فارغ التحصیل تحویل 
بگیرد که دســتکم 50 درصــد امکان 
جذب در بازار کار داشــته باشــند؟ آیا 
همچنان باید دانشگاه ها در رشته های 
مختلف دانشــجو جذب کنند و مدرک 
بدهند، در حالی که ســال هاست برای 
بسیاری از رشــته ها در بازار کار جایی 
وجود ندارد؟ اگر ســازمان و یا نهادی 
هر ســاله نیازهای اقتصاد را رصد و به 
جوانان ورود به برخی رشته ها را توصیه 
و از تحصیــل در برخی رشــته ها منع 
کند، امیدی به بهبــود اوضاع در آینده 

نخواهد بود؟

»دکتر-مهندِس بیکار«:سر کار رفتن فارغ التحصیالن بیکار با وعده های رنگین شغل بازاریابی

یکی از مشاغل کاذبی که این روزها جوانان جویای کار گرفتار 
آن هستند، بازاریابی اســت. وعده های رنگین در این شغل 

بسیار جذب کننده است اما واقعیت چنین نیست.

تسنیم

گزارش

ISFAHAN
N E W S

سومین جلسه کمیته دستمزد هم بی نتیجه ماند!
سومین جلسه کمیته دستمزد که قرار بود به موضوع بررسی رقم هزینه سبد معیشت کارگران بپردازد به دلیل طرح مباحثی غیر از 

این موضوع بدون نتیجه پایان یافت.
سومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دولت در حالی برگزار شد که به 

گفته مقامات کارگری این جلسه هدف خاصی را دنبال نکرده و صرفا برگزاری جلسه بوده است.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این جلسه گروه کارگری به دنبال تعیین رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری 
بودند و به دلیل تغییراتی که اخیرا در قیمت برخی کاالها از جمله بنزین صورت گرفته بود بر تعیین رقم هزینه معیشت اصرار داشتند 

ولی گروه کارفرمایی مسیر جلسه را به سمت و سوی دیگری پیش برده و مباحث دیگری را مطرح کردند.
سهم دستمزد در قیمت تمام شده کاال موضوعی بود که کارفرمایان در این جلسه پیش کشیده بودند در حالی که قرار بود این جلسه به 
تعیین رقم سبد هزینه معیشت کارگران بپردازد.سومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار بدون آنکه به موضوع اصلی جلسه 
و تعیین رقم سبد هزینه کارگران اشاره ای داشته باشد به دلیل ورود به مباحث غیر مرتبط بدون نتیجه پایان یافت. پیش از این در 
دومین جلسه کمیته دستمزد نیز قرار بود به راهکارهای ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت معیشت جامعه کارگری پرداخته شود اما 

اختالف نظر گروه کارفرمایی و کارگری این جلسه را هم بی نتیجه گذاشت.

تحمیل هزینه های برخی مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان، با اشاره به بار مالی برخی مشاغل سخت و زیان آور برای جامعه کارفرمایی کشور، گفت: به جای 
حق بیمه ۴ درصدی، این سهم در محاسبات برای کارفرمایان، ۱0 درصد است.اصغر آهنی ها درباره وضعیت پرداختی کارفرمایان مشاغل 
سخت و زیان آور، اظهار داشت: متأسفانه برخی از مشاغل در حالی در گروه مشاغل سخت و زیان آور قرار گرفتند که به هیچ وجه، ماهیت 
سخت و زیان آوری ندارند.وی ادامه داد: این موضوع عالوه بر اینکه هزینه مازاد و بار مالی زیادی به کارفرمایان تحمیل می کند، کار را به 
نحوی هدایت می کند که وقتی نیروی کار به نقطه بلوغ و بهره وری می رسد، باید از بازار کار خارج شود.عضو کارفرمایی شورای عالی کار 
افزود: عالوه بر این، در گذشته سهم ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور در یک چارچوب معمول و منطقی از کارفرما دریافت می شد؛ اما 
اکنون این اتفاق نمی افتد و با محاسباتی که انجام می شود، عماًل سهم کارفرمایان به ۱0 درصد رسیده که رقم بسیار باالیی است.آهنی ها 
با اشاره به ضرورت بازنگری جدی در مشاغل سخت و زیان آور تاکید کرد: آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور، باید در قالب چارچوب و 
ضوابط دقیقی که بر اساس آن، منابع مدیریت شوند، مورد بازنگری قرار گیرد.عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان همچنین با اشاره 
به سلب مسئولیت شرکت های دولتی و نیمه دولتی در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور افزود: این موضوع چالش هایی را در 
حوزه شرکت های پیمانکاری به وجود آورده و بسیاری از شرکت های دولتی و نیمه دولتی مانند شهرداری ها، ۴ درصد حق بیمه مشاغل 
سخت و زیان آوری را برای کارگران خود پرداخت نکردند و این هزینه به دوش پیمانکار جدید که بخش خصوصی است، منتقل می شود.

صف تقاضا برای 
مشاغل کاذب در 
بین جوانان فارغ 

التحصیل به گونه ای 
افزایش یافته است 

که کمتر جوانی تمایل 
دارد از آن دل بکند. 

به اعتقاد کارشناسان 
اقتصادی یکی از 

دالیل محکم برای 
تمایل جوانان به 

سمت مشاغل کاذب 
از جمله بازاریابی 

راحتی و در  دسترس 
بودند است.

بازار کار

گزارش

 
مدیر رسته فناوری اطالعات طرح تکاپو از ایجاد بیش از 3000 فرصت شغلی 

در بخش فناوری اطالعات طرح تکاپو خبر داد و گفت: در برنامه ســال های ۹۸ و 
۹۹، ایجاد بیش از ۲000 فرصت شــغلی با محوریت نهادهای پشتیبان کسب و کار 
ملی و استانی و بیش از ۲۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از 

تسهیالت طرح اشتغال روستایی هدف گذاری شده است.
محمد عبده ابطحی در گفت وگو با ایسنا، درباره هدفگذاری اشتغال بخش فناوری 
اطالعات در طرح تکاپو گفت: برنامه عملی توســعه رسته فناوری اطالعات در سال 
۱398 برســه محور ایجاد و توسعه نهادهای ملی و اســتانی پشتیبان کسب و کار، 
الگوسازی برای اتصال کسب و کارهای پیشرو به بازارهای بین المللی و اصالح و بهبود 
فضای کسب و کار اختصاصی رسته متمرکز شده است.وی ادامه داد: در قالب توسعه 
نهادهای ملی و استانی و در قالب برنامه دو ساله ایجاد بیش از ۲000 فرصت شغلی 
مستقیم و چند برابر آن فرصت های شغلی غیر مستقیم پیش بینی و در کنار آن از سال 
گذشته بستری فراهم شده که کسب و کارهای پیشــرو فناوری اطالعات که حالت 
پلتفرمی داشته و می توانند به توسعه کسب و کارهای روستایی کمک کنند، از منابع 
و وام های کم بهره ۴ تا ۱0 درصد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی استفاده کنند.

 IT پیش بینی ایجاد ۱000 شغل مستقیم در حوزه
مدیر رســته فناوری اطالعات طرح تکاپو از معرفی ۷ طرح ملی به بانک عامل خبر 
داد و گفت: انتظار ما این است که در دوره دو ســاله و در صورت پرداخت تسهیالت 
به این طرح ها، بیش از ۲5 هزار فرصت شــغلی با محوریت مشاغل روستایی ایجاد 
شود و برآوردها حاکی از آن اســت که حدود ۱000 نفر از اشــتغال ایجاد شده، به 
صورت مستقیم در حوزه فناوری اطالعات و بقیه مشاغل در حوزه کسب و کارهایی 
روستایی باشند که بر بستر پلتفرم های فناوری اطالعات به توسعه کسب و کار خود 

خواهند پرداخت.ابطحی همچنین درباره هدفگذاری ایجاد اشتغال در حوزه فناوری 
اطالعات برای سال آینده، گفت: در برنامه دو ســاله 98 و 99، ایجاد بیش از ۲000 
فرصت شــغلی با محوریت نهادهای پشتیبان کســب و کار ملی و استانی و بیش از 
۲5 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمســتقیم با استفاده از تسهیالت طرح اشتغال 
روستایی هدف گذاری شده است که امیدواریم با ورود سایر بخش های دولتی به برنامه 
نهادهای ملی و استانی، تخصیص به موقع منابع بودجه ای از سوی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و تســهیل فعالیت بخش خصوصی در این حوزه ها به اهداف بزرگتری 

هم دست پیدا کنیم.
ایجاد بیش از 3000 شغل آی تی در طرح تکاپو

وی درباره استانهای مجری طرح تکاپو در رسته فناوری اطالعات، گفت: در سال های 
گذشته برنامه های اســتانی تکاپو در رســته فناوری اطالعات بیشتر در استان های 
مازندران، گلستان، یزد، خراسان رضوی، کرمان و کردســتان اجرا شده که امسال 
با محوریت بنیادهایی که تأسیس شــده و در آینده نزدیک تأسیس می شوند، تعداد 
اســتان ها به ۱5 اســتان افزایش خواهد یافت.به گفته ابطحی،در اســتان های یاد 
شــده با محوریت بخش خصوصی استانها و شرکتهای پیشــرو ملی و با انعقاد انواع 
توافق نامه های همکاری و پشتیبانی استانداری ها و ادارات مربوطه و همکاری وزارت 
کار و ارتباطات، بیش از ۴0 نهاد پشتیبان کسب و کار تأسیس و بیش از 3000 فرصت 

شغلی ایجاد شده است.

 ایجاد بیش از 3000 شغل IT در طرح تکاپو

کسب درآمد با تایپ در منزل
 تایپ یکی از روش های کسب درآمد در منزل است و برای شروع فقط نیاز به یک کامپیوتر دارید و 
نیاز به مهارت خاصی ندارد. در ضمن همه افراد در موقعیت های مختلف، کارمند، دانشجو و حتی 
بازنشسته می توانند این فعالیت را انجام دهند.کارهای تایپی انواع مختلفی دارد که می توان در 
منزل هم این کارها را انجام داد. وارد کردن اطالعات ساده و تبدیل فایل های صوتی به متن انواع 
مختلف کار تایپ است که افراد می توانند این کار را در منزل انجام دهند.در تایپ ساده، اطالعات 
متنی یا ارقام توسط شخص یا شرکت ارائه و در کامپیوتر وارد می شود. این ورود اطالعات می تواند، 
وارد کردن حقوق و دستمزد کارمندان، اطالعات آماری مربوط به شرکت ها، برنامه های شرکت ها 
و مواردی از این قبیل باشد.همانطور که عنوان شد انجام این فعالیت نیاز به تحصیالت دانشگاهی 

ندارد و تنها باید مهارت برقررای ارتباط و تجربه کار با کامپیوتر را داشته باشید.رونویسی نوع دیگر 
از تایپ است در این روش دست نوشته یا فایل صوتی را رونویسی می کنیم. در فایل صوتی الزم 
است شنونده خوبی باشید و سریع و دقیق تایپ کنید. در رونویسی فایل های صوتی، سخنرانی ها، 
مصاحبه ها، مطالب بیان شده در کنفرانس ها، پادکست ها و فیلم ها باید از روی فایل ها تایپ شود. 
البته برخی از این این فایل ها همچون مطالب پزشکی، قضایی و برخی مطالب تخصصی نیاز به 
آشنایی با این رشته ها دارد.هزینه رونویسی فایل صوتی نیز به طور میانگین ۴5 هزار تومان است 

که بر اساس مدت زمان تغییر می کند. 
چقدر می توان از تایپ درآمد کسب کرد؟

درآمد حاصل از تایپ کردن بسته به مهارت، تجربه، انواع تایپ و میزان ساعات کاری متفاوت است. 
چنانچه با سرعت بیشتری تایپ کنید، زمان بیشتری اختصاص دهید و تایپ فایل ها تخصصی 

درآمد بیشتری دارد.هزینه تایپ فارسی ساده )یک صفحه ۱8 سطری( به طور میانگین 300 
تومان و برای فایل های تخصصی ۴00 تومان است. هزینه تایپ فارسی و عربی و فارسی و انگلیسی 
550 تومان است.هزینه رسم جدول، نمودار، اشکال و فرمول متفاوت است. رسم هر جدول 800 
تومان، رسم نمودار و اشکال یک هزار تومان است. با توجه به استفاده از پاورپوینت در سخنرانی ها 

و کنفرانس ها هزینه هر صفحه پاورپوینت ۲50 تا ۴50 تومان متغیر است.
راه های سفارش کار تایپ

برای سفارش کار تایپ کافی است در اینترنت جست وجو کنید و سایت های فعال در این زمینه را 
انتخاب کنید. برخی از این سایت ها به عنوان واسطه بین سفارش دهنده و سفارش گیرنده عمل 
می کنند و این امکان را به افراد می دهند تا با قیمت های پیشنهادی مناسب مشتریان بیشتری 

را جذب کنند.

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک 
صنعتی مورچه خورت جهت تکمیل 
کادر خود در استان اصفهان از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری 

می نماید.
راننده خودرو در اختیار

جنسیت: آقا
ترجیحا دارنده خودروی سمند یا 
پژوی دوگانه سوز مدل ۹6 به باال

سن بین 30 تا ۵0 سال
ساکن شهر اصفهان

متاهل
عدم مصرف دخانیات

 دارای ادب کار در محیط اداری ، منظم، 
متعهد و سختکوش
03۱4۵6440۵۸

به تعدادی سردوزکار ماهر جهت 
همکاری د رمحیطی کامال زنانه در سه راه 

ملک شهر اصفهان نیازمندیم.
ساعت تماس: 30/۱0 الی ۱7
محدوده: سه راه ملک شهر

 تلفن:0۹۱33۲0464۱, 34۵03۱۱۸

یک شرک معتبر تولیدی واقع در 
خیابان امام خمینِی اصفهان جهت 

تکمیل کادر خود به  افراد  واجد 
شرایط زیر نیازمند است:

۱نیروی کار
جنسیت: خانم

 با مدرک کارشناسی مکانیک
 مسلط به نرم افزارهای سالیدورک
۲نیرو با مدرک کاردانی فنی رشته 

برق، الکترونیک
 جنسیت: آقا

 جهت اپراتوری دستگاه های بانچ و 
CNC برش

محدوده: خیابان امام خمینی
sepahan_laser@yahoo. :ایمیل

com
 تلفن: )واتساپ(: 0۹۱3۵۲4۲۵۵6

به افراد خانم و آقا واجد شرایط زیر 
جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم:

تزریق کار
مهندس مکانیک
مهندس صنایع

تکنسین نگهداری و تعمیرات
کارمند دفتری
حسابدار خانم

 تلفن:0۹۱3366۱۸۸3, 3۵7۲4۱۸۲

دفتر پیشخوان دولت حمید مهدی 
زاده جهت تکمیل کادر خود در استان 

اصفهان از افراد واجد شرایط زیر 
دعوت به همکاری می نماید.

 کارمند
جنسیت: خانم

تعداد: ۱ نفر
مجرد

مسلط به امور دفتر پیشخوان، بویژه 
e.pishkan امور مالیاتی و

 03۱3۲740440  

یک شرکت معتبر واقع در اصفهان جهت 
تکمیل کادر خود به کارشناس طراحی 

خانم با مدرک  لیسانس به باال و تسلط به 
نرم افزارهای طراحی نیازمند است.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با 
شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.

 تلفن: 4۵643700

به راننده پایه ۲ تیپاکس با حداقل 
مدرک دیپلم، با اعتبار گواهینامه 
حداقل ۵۵ سال، ساکن  فوالدشهر 
و ضامن معتبر جهت همکاری در 

فوالدشهر اصفهان نیازمندیم.
 تلفن:0۹3۸3۹7۲۲06

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام



SudokuNO 389   Solution: NO 388

In addition to helping 
process 250,000 tons of 
liquefied gas and 250,000 
tons of ethane per annum, 
the rig produces 100 tons of 
sulfur and 20,000 barrels of 
condensates a day
To boost output from 
the South Pars Gas Field, 
the third offshore deck of 
Phase 14 started natural gas 
production on Friday, the 
development manager said.
“The new platform (14B) 
has added 14 million cubic 

meters of gas per day to 
Phase 14’s total production 
at 42 mcm/d,” the Oil 
Ministry news portal Shana 
quoted Mohammad Mehdi 
Tavasolipour as saying.
Production in the giant field 
now is 644 mcm/d.
“The rig produces 100 tons 
of sulfur and 20,000 barrels 
of condensates a day,” he 
said, adding that it also helps 
process 250,000 tons of 
liquefied gas and 250,000 
tons of ethane per annum.

Egg Exports at 
27K Tons in 9 
Months
Iran exported 27,000 
tons of eggs during the 
first nine months of the 
current Iranian year 
(March 21-Dec. 21) to 
neighboring countries, 
according to the head 
of Iran Veterinary 
Organization.
Alireza Rafieipour 
noted that with the 
improvement of the 
quality of Iranian eggs, 
the country can also 
export to Eurasian and 
Central Asian nations, 
IRNA reported.
According to Deputy 
Agriculture Minister 
Morteza Rezaei, Iran's 
egg production is 
predicted to increase 
by 11% this year 
(March 2019-20) 
compared to last year 
(March 2018-19) to 
reach 1 million tons.
A total of 900,000 
tons of eggs were 
produced in Iran last 
year (March 2018-
19), 90% of which by 
industrial units and the 
remaining 10% by local 
farmers.
Each Iranian consumes 
an average of 200 eggs 
annually.
According to Rezaei, 
Iran is the 10th biggest 
egg producer in the 
world and fifth in Asia.
Mazandaran 
Citrus Exports 
Reach 60K 
Tons Since 
March
Iran's northern 
Mazandaran Province 
exported 60,000 
tons of citrus fruits 
since the beginning 
of the current Iranian 
year (March 21), the 
head of Mazandaran 
Agricultural Jihad 
Organization said on 
Monday.
Persian Gulf and 
Caspian Sea littoral 
states, Russia and 
India are the province’s 
export destinations, 
Azizollah Shahidifar 
told IRNA.
He expects 
Mazandaran’s total 
citrus exports to reach 
120,000 tons by the 
end of the current year 
(March 19, 2020).
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-1,450Ton Rig Adds to South Pars 
Output

Ever since the 
weeklong internet 
shutdown in 
mid-November, 
any disruption in 
communication 
services alerts 

citizens and human rights 
activists to the possibility of 
losing access to the World 
Wide Web once again.
Such tensions hit a new 
high between Dec. 17 and 
19, when widespread 
disruptions were reported 
by users. 
As the reports emerged, 
Sajad Bonabi, a high-ranking 
official with ICT Ministry, 
took to Twitter and declared 
that “the disruptions 
were caused in upstream 
connections in Europe”.
Bonabi is the vice 
chairman of the board 
of Telecommunications 
Infrastructure Company of 
Iran, a state-owned company 
and the sole provider of 
telecom infrastructure.
He tells Financial Tribune, 
“The internet was not 
disconnected. At its worst, 
connection speed had 
slowed. However, millions 
still had access to the 
internet.”
Pointing to the earlier 
internet blackout, the ICT 
Ministry official says, “The 
Islamic Republic was forced 
to shut down the internet 
because opposition groups 
are using the internet as a 
tool against it, to fuel unrest 
and create insurgency and 
insecurity.”
In his tweet, Bonabi 
attached screengrabs from 
downdetector.com and 
pingdom.co. He also told 
Financial Tribune, “I could 
have used the TIC network 
management panels to 
produce more accurate 
graphs but I decided to 

use data published by 
international services.”
The graphs confirmed 
widespread outages of 
YouTube and Google services 
in multiple countries, 
including Turkey, Bulgaria 
and Eastern Europe.
Bonabi says, “To prove what I 
have said, I could also publish 
SLA reports received from 
international bandwidth 
suppliers if it was not for 
security concerns.”
SLA or service-level 
agreement is a commitment 
between a service provider 
and a client. Certain 
aspects of the service—
quality, availability and 
responsibilities—are agreed 
between the two sides. When 
the supplier fails to meet its 
commitments, it is required 
to deliver an SLA report to the 
customer.
Financial Tribune has 
not been provided with 
the reports and cannot 
independently confirm 
them.
Landline ISPs got hundreds 
of thousands of new 
subscribers, which has taken 
a toll on the quality of their 
services
The official further said, “I 
have received a detailed 
report from international 
bandwidth suppliers 
working with TIC about 
recent disruptions. If I 
published the report or even 
the names of these suppliers, 

the hawkish US government 
could, and I believe would, 
pressure these companies 
to cut ties with Iran,” He 
added that such information 
can also be used to stage 
cyberattacks against Iran.
Bonabi is of the opinion, 
“Such belligerent behavior 
is in stark contrast with the 
principles of net neutrality 
and you know that we have 
repeatedly been the victim 
of cyberattacks by the US 
and its allies. Stuxnet is a 
prominent example.”
Stuxnet was the first publicly 
known example of a virus 
used to attack industrial 
machinery, which targeted 
Iran’s Natanz nuclear 
facilities in November 2007.
Since US President Donald 
Trump pulled the country 
out of Iran’s historic nuclear 
deal and imposed sanctions 
against Tehran, numerous 
companies have cut ties 
with the Islamic Republic 
fearing Washington’s 
wrath. Whether the US 
would pressure bandwidth 
suppliers to cut ties with 
Iran cannot be presently 
confirmed.
Connectivity Bottlenecks
During the interview, Bonabi 
also spoke about bottlenecks 
in connectivity services that 
might have caused the recent 
disruptions.
“Hundreds of thousands of 
Iranians watched a recently 
launched online show 

hosted by Iranian sports 
journalist Adel Ferdosipour 
on Sunday. The surge in 
demand for connectivity put 
too much pressure on local 
internet services providers,” 
he said.
According to the official, 
more and more people 
have watched the online TV 
football show, Ferdosipour's 
“El Clasico” that was featured 
on Filimo, Namava and Cafe 
Bazaar. 
“Local ISPs have had a hard 
time meeting demand for 
services,” he added.
He further said that demand 
for landline services has 
observed a sharp hike after 
the internet shutdown in 
November. The shutdown 
was lifted in a phased 
manner with landline 
connections getting restored 
first.“Landline ISPs got 
hundreds of thousands of 
new subscribers, which has 
taken a toll on the quality of 
their services,” he added.
According to Bonabi, a 
combination of these 
factors has led to the recent 
disruptions reported by 
Iranian internet users.
ICT Minister Mohammad 
Javad Azari Jahromi and 
his team have said in 
several interviews that 
the November internet 
shutdown was ordered by a 
security council headed by 
Interior Minister Abdloreza 
Rahmani-Fazli. 

Iran-EAEU Free Trade 
Agreement to Take Effect 
in 2,3 Years: Official
 An Iranian official said an accord between Tehran 
and the Eurasian Economic Union (EAEU) 
countries will turn into a free trade agreement 
within the next two or three years.
According to chairman of the Trade Promotion 
Organization of Iran, Hamid Zadboom, a deal 
between Iran and the EAEU member states will 
become a free trade agreement in two or three 
years.
In May 2018, Iran signed an agreement with the 
Eurasian Economic Union members -Armenia, 
Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia- in 
Kazakhstan.
Once the free trade zone comes into force, the 
EAEU will grant Iran tariff concessions on 
hundreds of items.
Russia’s State Duma and the Federation Council 
ratified the agreement to establish Iran-EAEU 
free trade zone in November 2018.
Elsewhere in his remarks, Zadboom said 862 
goods will be subject to the free trade agreement 
in the first stage.
The value of annual trade between the EAEU 
states and the world amounts to $866 billion, 
the Iranian official noted, adding that the EAEU 
imports are worth more than $400 billion per 
annum.
He highlighted the role of Iran’s private sectors in 
the free trade agreement, saying they could enter 
into joint investment with the EAEU members.
The Eurasian Economic Union and Iran started to 
develop the agreement on the free trade in 2015, 
though the signing was postponed several times.

SCI’s Provincial Survey on 
Latest Consumer Inflation 
in Iran NIDC drills 88 
wells in 9 months
The highest month-on-month, year-on-year and 
average annual inflation rates were registered 
in West Azarbaijan with 6.3%, Ilam with 33.9% 
and 48.6% and the lowest were recorded for 
Kurdestan with 1.2% and 23.1%, and Qom with 
35.2% respectively
The growth in overall Consumer Price Index 
was the highest (6.3%) for West Azarbaijan 
Province during the ninth month of the current 
Iranian year (Nov. 22-Dec. 21) compared with the 
previous month, according to data released by the 
Statistical Center of Iran.
Kurdestan Province posted the lowest month-on-
month inflation of 1.2% last month. 
The overall CPI calculated for the country (using 
the Iranian year to March 2017 as the base year) 
stood at 193.8 in the same month, indicating a 
3.2% rise compared with the previous month.  
Ilam Province’s goods and services consumer 
inflation registered a rise of 33.9% during 
the month ending Dec. 21 compared with the 
similar month of last year, the highest among all 
provinces. The year-on-year CPI increase was the 
lowest for Kurdestan with 23.1% compared with 
that of other Iranian provinces. 
The overall goods and services CPI in Iran 
registered a year-on-year increase of 27.8% in 
the same month. 
The average goods and services CPI in Iran for the 
12-month period ending Dec. 21 increased by 
40% compared with last year’s corresponding 
period. 
Ilam registered the highest annual inflation with 
48.6% while Qom posted the lowest at 35.2%. 

Disruptions in upstream European connections, 
plus network connectivity bottlenecks, caused 
internet disruptions between Dec. 17 and 19, a 
high-ranking ICT Ministry official says

Iran's ICT Ministry Elucidates Latest 
Internet Disruptions

news

According to the 
official, more 
and more people 
have watched 
the online TV 
football show, 
Ferdosipour's 
“El Clasico” that 
was featured on 
Filimo, Namava 
and Cafe Bazaar. 
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Iran’s Foreign Minister 
to Visit US Next Month
 Foreign Minister of Iran Mohammad Javad Zarif 
will go to New York in January 2020 for a UN 
meeting.
The top Iranian diplomat is scheduled to visit 
New York on January 9.
Zarif is going to attend a meeting of the United 
Nations Security Council on multilateralism.
The Iranian foreign minister will go to the UN 
headquarters at the invitation of Vietnam, which 
will be holding the presidency of the UN Security 
Council in January 2020.
Zarif has frequently called for international 
efforts to preserve diplomacy, multilateralism 
and collective cooperation, saying the US 
government’s unilateralism has threatened 
world peace.

US Navy official 
accuses Iran of taking 
'provocative actions' in 
ME
Coincides with China, Iran, and Russia joint 
naval drills Acting US Navy Secretary Thomas 
Modly said on Friday that Iran could carry out 
“provocative actions” in the Strait of Hormuz and 
elsewhere in that region in the future despite a 
period of relative calm.
 “I think they’re going to continue to perform 
provocative actions over there... and I think they’ll 
look at every opportunity they can to do that,” 
Modly told Reuters.
Since May, the Pentagon has sent 14,000 
additional troops to the region to deter Iran, 
including an aircraft carrier.
Modly suggested that US reactions to Iranian 
actions could take away from the Pentagon’s focus 
toward priorities like countering China.
“As they start creating mischief over there... our 
reaction is we send an aircraft carrier over there 
for 10 months,” he said.
Modly’s warning on future actions coincides with 
China, Iran and Russia beginning joint naval drills 
in the Indian Ocean and Gulf of Oman.
The Gulf of Oman is a particularly sensitive 
waterway as it connects to the Strait of Hormuz 
- through which about a fifth of the world’s oil 
passes - which in turn connects to the Gulf.
In this regard, Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif pointed to the joint 
naval drill between Iran, Russia and China and 
said, “Islamic Republic of Iran has announced 
readiness to cooperate with its neighbors in line 
with providing security of the Persian Gulf.”
He added, “the joint military exercise in the Sea 
of Oman and Indian Ocean with the participation 
of Russian and Chinese partners manifests the 
vast commitments of the country to safeguard 
security of vital waterways.

US analyst blames Trump for converges 
Iran, China, Russia

The full 
text of the 
US veteran 
a n d 
journalist 
G o r d o n 
D u f f ' s 

interview with IRNA 
follows:
China, Russia and 
Iran held joint naval 
drills on Friday for 
three days in the Gulf 
of Oman. How do 
you see the political 
significance and the 
timing of holding this 
military drill?
DUFF: This is a 
celebration of one 
of two things, either 
Trump’s advisors 
being so stupid as to 
build a coalition that 
will push the US out 
of the Middle East or 
that Trump really is a 
Russian agent.  Based 
on Trump’s financial 
history, in that he has 
been totally funded 
by Russian gangsters 
since 1990, when he 
was totally bankrupt, 
Trump is likely being 
influenced to destroy 
American influence 
in Asia.
No one is either that 
stupid, to put Russia 
in with both Turkey 

and Iran and then to 
watch Syria partner 
militarily with China 
and Russia.  This is a 
total disaster for the 
US but seemingly not 
for Trump.
Do you think that 
this joint naval 
drills has any long-
term strategic 
c o n s e q u e n c e s ? 
Do you see it as 
an indication of 
changing power 
equilibrium in West 
Asia?
DUFF: China is using 
the drills to leverage 
itself against the 
US in the Pacific, by 
stepping into the 
Middle East, where 
the US at one time 
was preeminent.  
The concern in the 
US is China’s level of 
military spending, 
2nd only to the US 
and far greater 
than Russia.  With 
both China and 
Russia developing 
hypersonic nuclear 
capabilities, the 
American ploy of 
bankrupting both 
Russia and China 
with an arms race has 
failed at its beginning. 
These strategic 

weapons leave the 
US defenseless and 
will force many many 
billions to be moved 
from expanding 
power into 
developing defensive 
capabilities.
How does the US 
government view 
this joint Chinese-
I r a n i a n - R u s s i a n 
naval drills?
DUFF: Thus far the 
US has been silent.  
There really is no 
one left to speak 
up and it is obvious 
that the Pentagon is 
deeply concerned but 
Trump has removed 
the generals that 
once surrounded 
him and America’s 
military no longer has 
a voice on such issues.
 What so you think 
the message of this 
naval drills could be 
to the US-led Naval 

coalition in the 
Persian Gulf?
Iran’s missile 
capability has always 
made coalition naval 
efforts in the Persian 
Gulf symbolic at best.  
The US had begun, as 
early as 2004, moves 
toward forcing 
an armed conflict 
with Iran over the 
Straits of Hormuz, 
something that was 
never to materialize 
despite attempts led 
by rogue elements 
at 5th Fleet HQ in 
Bahrain.
Unlike China, Russia 
has already had a 
significant naval 
presence in the 
Middle East. What 
is the importance 
of this three-day 
military drill for 
the Chinese naval 
expansion in West 
Asia?

DUFF: China has 
developed naval 
capability to support 
both trade and 
investment, which 
began some years 
ago with China’s 
development of 
the Port of Gwadar 
in Pakistan.  Since 
that time, China has 
sought not just trade 
relations but access 
to vital materials as 
well, leading them 
to Afghanistan and 
across Africa.
However, without 
sufficient naval 
air capability and 
land based aircraft 
as well, something 
the US leads in by 
some consideration, 
China’s maritime 
moves will be 
“show the flag” 
only, meaning far 
more political than 
military.

A security and military analyst said in a written 
interview that the stupidity of US president and his 
advisors brought together Iran, China, and Russia 
and that the joint Navy drill of the three countries are 
worrying the Pentagon.
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FATF-related bills still on 
Expediency Council’s agenda: 
Zonnour 
Chairman of the Iranian Parliament’s security commission said 
the evaluation of the two remaining FATF-related bills, namely the 
Palermo and CFT, has not been pushed off agenda of the Expediency 
Council.
Speaking to Tasnim on Saturday, Chairman of the Iranian Parliament’ 
National Security and Foreign Policy Commission, Mojtaba Zonnour, 
said the Palermo and CFT bills are still being examined at the 
Expediency Council, the body in charge of casting the final verdict on 

the endorsement or rejection of the two remaining FATF-related bills.
Stressing that the deadline for reviewing the bills at the Expediency 
Council was not over yet, Zonnour maintained that on behalf of 
the Parliament, he is present at the sessions held by the Council on 
examining the bills.
Asked about the possibility of the endorsement of the bills by the 
Council, he said “I cannot say whether the bills would be rejected or 
approved. A specialized working group comprising experts from 
the Expediency Council, the Parliament, and the government are still 
evaluating the bills.”“The working group, after reaching a conclusion 
on Palermo and CFT, will present its expert opinion at the Council and 
the members will then decide about it,” he added.
The Paris-based Financial Action Task Force (FATF), a global anti-

money laundering body, has given Iran 
a final deadline of February 2020 to 
implement a set of four bills to meet the 
standards set by the watchdog.
Last October, Iran's Parliament passed 
the four bills, but only two of them have 
so far gone into effect.
The Expediency Council is in 
charge of deciding the fate of the two 
other bills, namely one on Iran’s accession to t h e 
United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime, commonly known in Iran as ‘Palermo’, and the other one a bill 
amending Iran’s Combating the Financing of Terrorism (CFT) law.

China is using the 
drills to leverage 
itself against the 
US in the Pacific, 
by stepping into 
the Middle East, 
where the US 
at one time was 
preeminent.  
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Powerful voices in Iran 
opposed to any Japanese 
mediation
A leading authority on the Middle East Marvin Zonis 
believes that Trump believes that his pressure campaign 
is working. The recent demonstrations in Iran protesting 
the price of gasoline, he believes, was stimulated by his 
tightening the sanctions against the export of oil from Iran.
Speaking to ILNA news agency, the professor emeritus at 
the University of Chicago said "Of course the sanctions have 
hurt the average Iranian and in that sense are not fair since 
the problem for President Trump are the policies pursued 
by Iran’s leaders and not its people."
"In a country that is a full democracy, it can be argued, 
the people are responsible for the leaders and, therefore, 
sanctions that hurt the people are relatively more justified."
Answering to question about the future of US-Iran 

relations, he said that Iran may believe it, is in its best 
interests to wait until after the November 2020 elections in 
the U.S. in hopes that President Trump will not be reelected. 
(I personally believe he will not be reelected.)
"Anything that reflects cooperation between the two 
countries is a positive step and could gradually lead to more 
explicit and important forms of cooperation," Zonis added.
Asked about countries like Japan can mediate between 
Iran and the US or not, he stressed that It is important to 
remember that just when Japan Prime Minister Abe was 
trying to mediate between Iran and the U.S., a Japanese 
tanker was attacked so it indicates that there are powerful 
voices in Iran opposed to any Japanese mediation.
"In this case, I look to the Sultan of Oman or Japan to be an 
“honest broker” between Iran and the U.S. and possibly 
inducing the two countries to begin talking."
US Professor talk about Iran fourth step of reducing its 
commitment to the nuclear deal and added that President 
Trump is so swamped with the embarrassment of domestic 

impeachment 
that he will not likely take any new 

steps against Iran. The Europeans seem not to have been 
able to create a policy to get around U.S. sanctions.
Marvin Zonis suggested that the Iranian government 
solve the economic problems and said "As long as Iran’s oil 
revenues are diminished by the sanctions, Iran must work 
on increasing the efficiency of its domestic economy.
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Zarif 
reiterates 
Iran's 
readiness to 
safeguard 
Persian Gulf
Iranian Foreign 
M i n i s t e r 
M o h a m m a d 
Javad Zarif in a 
message once 
again expressed 
Iran's readiness for 
restoring security 
to the Persian Gulf.
"Iran has long 
stated its readiness 
to work w/our 
neighbors to secure 
Persian Gulf," Zarif 
tweeted on Friday.
"#HOPE-Hormuz 
Peace Endeavor-
is on table right 
now. Our joint 
military drills in 
Oman Sea/Indian 
Ocean w/ our 
Russian & Chinese 
partners make 
clear our broader 
c o m m i t m e n t 
to secure vital 
waterways," he 
added.
Iranian President 
Hassan Rouhani 
a n n o u n c e d 
Hormuz Peace 
Endeavor at 
the 74th United 
Nations General 
Assembly (UNGA) 
in September in a 
bid to bring back 
peace and security 
to the strategic 
region.
After that, 
the Iranian 
g o v e r n m e n t 
has sent letters 
to the southern 
Arab states in 
the Persian 
Gulf to seize the 
opportunity to 
reduce tensions 
with Iran and 
provide free 
m a r i t i m e 
navigation in the 
Strait of Hormuz.
The move shows 
how serious 
Iran is in ending 
differences with its 
neighbors. 
The HOPE Coalition 
is an answer to the 
US move to create 
a global coalition to 
escort oil tankers 
in the Strait of 
Hormuz. 
The presence of the 
US and its allies in 
the Middle East is 
the main source of 
tensions there like 
the events that are 
taking place in Iraq 
and Lebanon these 
days.
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Iran against establishment of 
Safe Zones in regional countries: 

Valayati
Top Adviser to Iranian Leader Ali Akbar 
Velyati underlined on Saturday that “We do 
not agree with establishment of a safe zone 
in Syria or in any other regional countries 
by foreigners, since it means disintegration 

of the region and having it managed by 
foreigners."
Making the remarks in a meeting with 
Syria’s ambassador to Iran and his 
accompany delegation, he added that any 
change in Syria’s legislation must be done 
by its people and without the meddlesome 
of foreign countries.
Velayati noted that the US President frankly 

says Americans are in Syria for oil, “this is 
an illegitimate act and an obvious thieving.”
 “The Islamic Republic of Iran disagrees with 
ant type of interference of trans-regional 
countries in the regional issues and will 
resist against all the made threats and 
aggression besides their planned scenarios 
that seek disintegration of regional 
countries.”



Iran's minister hails progress in 
defense field
 Iran's Defense Minister Brigadier-General Amir Hatami 
described the country's armed forces' self-sufficiency in 
defense and military fields as a pattern for the Islamic system's 
progress.Speaking in an inauguration ceremony in Varamin, 
Hatami called for taking advantage of the mentioned pattern in 
the economic field.Referring to the important role of the Iranian 
government, the Islamic system and the armed forces in providing 
national security, he said investment and economic growth require establishing security 
in the country.

The ambassador of 
Iran to China said on 
Saturday that the "One 
Belt, One Road" project 
has strengthened the 
friendship between Iran 
and China.
M o h a m m a d 
K e s h a v a r z z a d e h 
made the remarks in a 
welcoming ceremony 
held for a group of 
Chinese journalism 
students within the 
framework of Xinhua to 
the Iranian Embassy in 
China.
Keshavarzzadeh said 
that Iran, like China, is an 
ancient country and the 
relations between the 
two countries are also 
ancient.He wanted the 
100 journalism students 
to study more about Iran 
and visit Iran to write 
about it.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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Morning call to prayer : 
05:38:07  
Noon call to prayer : 
12:05:13   
Evening call to prayer: 
17:25:14  
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Larijani, heading an Iranian delegation 
to Pakistan, made the remarks during a 
meeting with Pakistan’s Special Assistant 
to the Prime Minister on Social Welfare 
and Poverty Alleviation Sania Nishtar on 
Friday.
The minister said health and poverty 
are main problems in the world, but the 
Iranian system of health is very different 
and effective from other countries.
The official added Iran is ready to share 
its experiences with Pakistan in health 
sector. He said there could be student 
exchange program between Iran and 
Pakistan.
“We can cooperate with Pakistan in 
medicine sector also, as 97 percent of 
the medicines used by the people in Iran 
are manufactured in the country,” noted 
Larijani.
He went on to say that late Imam 
Khomeini, founder of the Islamic 
Republic, after the success of the Islamic 
Revolution paid special focus on poverty 
alleviation. He said that 95 percent of 
expenses of the poor people in hospitals 
are born by the government.  
The minister noted Iran and Pakistan 
should evaluate their capabilities in 
health sector and learn from each other’s 
experiences.
** Iran has a robust health system: Special 
Assistant Dr. Sania Nishtar
Pakistan’s Special Assistant to the Prime 
Minister on Social Welfare and Poverty 
Alleviation Dr. Sania Nishtar while 
expressing her views said Pakistan enjoys 
excellent relations with Iran.
She said Iran has a robust health system 
and "we should learn from that".  She 

noted that despite being under tough 
sanctions Iran is providing modern and 
excellent health facilities.  
The advisor briefed the Iranian 
delegation about the working of Benazir 
Income Support Program and ministry of 
Poverty Alleviation.
She said that the government under 
‘Ehsas’ program is trying to help needy 
people, adding that there are different 
there programs targeting the poor.   
She noted that Iran has a long history 
of investing in higher education. Dr. 
Nishtar viewed that Iran can cooperate 
in Pakistan’s ‘Ehsas’ program. She said 
we are trying to provide quality food to 
needy.
She said at some time Pakistan can 
send its delegation to Iran to learn from 
Islamic Republic’s experiences. During 
the meeting Dr. Nishtar said that she had 
traveled to Isfahan way back in 2001. The 
minister said she would definitely visit 
Iran again in future.  
Pakistan’s Secretary, Poverty Alleviation 
and Social Safety Division, Ali Raza Bhutta 
was also present during the meeting.
Iran’s Deputy Health Minister for Medical 
Education Bagher Larijani, leading a 
delegation, arrived Islamabad on 
Thursday.
Yesterday he met with Pakistani 
Prime Minister’s Special Assistant on 
National Health Services, Regulations 
and Coordination Dr. Zafar Mirza and 
discussed ways to enhance cooperation 
between the two countries in health 
sector.
The Iranian delegation later visited 
Pakistan Institute of Medical Sciences 
(PIMS) and Shifa International Hospital 
to see the medical facilities available 
there. The delegation also interacted with 
the senior administration of the hospitals.
The purpose of Bagher Larijani’s visit to 
Pakistan is to boost cooperation between 
the two countries in health and medical 
sectors.

"We are extremely saddened and equally 
outraged by the suffering of a toddler who 
suffered and finally died due the inhumane US 
sanctions on Iran," read the press release signed 
by Mohd Azmi Abdul Hamid, the president 
of Malaysian Consultative Council of Islamic 
Organization (MAPIM).
This is a glaring impact of "economic terrorism" 
against civilians of every age of the Iranian 
people by the White House.
Ava's story is a heart wrenching case of a pure 
innocent baby denied of the medical care she 
needed, he said.
This case speaks volumes on the inaction of the 
international community towards Trump's 
decision to escalate the economic blockade 
on Iran
Her very short life was full of pain and suffering 
being born with Epidermolysis Bullosa (EB).
Her death is the death of humanity, he said.
He expressed abhorrence against the Oval 
Office to apply economic sanctions as a weapon 
of oppression by Trump to all US adversaries, 
from China to Iran to Venezuela.
We condemn the inhuman barbarity of US 
economic sanction which also muscles its 
power against those who want to engage with 
Iran.Humanitarian goods are being denied, so 
are food, medicine and medical devices that are 
life saving essentials because of the sanction. 
Even bandages are becoming a difficult material 
for the sick.
Our heart and soul goes to every victims of the 
sanction especially the children, women and 
the old.
We are shocked to know a Swedish medical 
company which provided protective bandages 
for such patients have halted supplies due to the 
restrictions. 
Iran has become a victim of a sanction that is in 
actual fact a slow genocide for the people of Iran.

We take serious note there are many other 
people whose access to life-saving medicines 
are blocked. 
This is appalling and the world agencies have to 
take full responsibility on the sufferings of the 
innocent civilians of Iran.
We demand that the UN intervene immediately 
to channel the needed humanitarian assistance 
to protect Iranians' right to health.
With the report on "'Maximum Pressure", US 
Economic Sanctions harm Iranians' Right to 
Health. The UN should not delay in rendering 
access for medical relief to alleviate the 
sufferings of Iranian citizens.
We abhor the ineffectiveness of the 
International Court of Justice (ICJ) that ordered 
the US in October 2018 to halt the unilateral 
sanctions on Iran but the reality on the ground 
is worsening.
A gesture of sympathy from the US on Ava's 
demise is not enough.
We demand for the lifting of the sanctions 
unconditionally to protect the rights to live for 
the Iranian people.
Epidermolysis bullosa (EB), aka butterfly 
disease, is a rare genetic condition in which the 
skin and mucous membranes blister easily – 
even with minor trauma or friction. Its severity 
can range from mild to fatal.
Many infants may not develop symptoms until 
they start to crawl or walk. The patients are 
highly in danger of skin cancer and some other 
severe diseases.
There is no cure for the condition, but it can 
be managed with wound care, pain control, 
controlling infections, nutritional support, and 
prevention and treatment of complications.
On October 31, the head of an Iranian NGO 
that helps such patients said re-imposed 
economic sanctions by the US have hampered 
the delivery of necessary medicine for patients 
with Epidermolysis bullosa (EB). 
Hojjatoleslam Seyed Hamid Reza Hashemi 
Golayegani said in a press conference in Tehran 
that medicine supply and bandage are the main 
necessities of such patients in Iran that are 
hard to come by since the re-imposition of US 
sanctions on Iran in May 2018,. 

Iran willing to cooperate with Pakistan for 
poverty alleviation

Ava's death is a death to humanity - "End economic 
genocide"

Iran's Deputy Heath Minister for Medical Education 
Bagher Larijani said that his ministry is ready to 
cooperate with Pakistan for poverty alleviation in the 
two friendly neighboring states.

A Malaysian human rights organization said on Saturday that 
Ava and other butterfly children's death due to US sanctions 
on Iran amounts to "death to humanity", calling for an end to 
the world's silence about the "economic genocide" against 
Iranians.

Many infants 
may not develop 
symptoms until 
they start to 
crawl or walk. 
The patients are 
highly in danger 
of skin cancer 
and some other 
severe diseases.

She said that 
the government 
under ‘Ehsas’ 
program is 
trying to help 
needy people, 
adding that there 
are different 
there programs 
targeting the 
poor.   



خودرو ملی ترکیه رونمایی شد؛ صد در صد برقی 
ترکیه دیروز اولین خودرو ملی خود را پس از سال ها در حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور 

رونمایی کرد و خود شخصا نخستین سفارش خرید این خودرو بومی را داد.
طی مراسمی صنعت خودروسازی ترکیه پس از سال ها مونتاژ خودروهای مدرن برندهایی چون رنو، پژو، فیات، 
فولکس واگن و تویوتا باالخره طی پروژه ای چندساله و پرهزینه از نخستین خودرو ملی خود در دره فناوری استان 

کوجاائلی رونمایی کرد. اردوغان رییس جمهور ترکیه در طی سخنرانی خود در این مراسم رونمایی، نخستین 
سفارش خرید این خودرو ملی را برای شخص خودش داد.

بنظر میرسد که ترکیه در نخستین قدم، به سوی باالترین و مدرن ترین سطح خودروسازی جهان حرکت کرده است. این 
اتومبیل صد در صد برقی و دارای بلندترین محور در میان خودروهای هم تراز خود است، با شارژی در مدت کمتر از ۳۰ دقیقه، 

به میزان ۸۰ درصد شارژ می شود.
الزم به ذکر است خودروهای رونمایی شده، نمونه های اولیه این اتومبیل ها هستند و ترکیه سرمایه گذاری بالغ بر ۳.۹ میلیارد دالری برای آن ها 
کرده است. اردوغان ادعا کرد تا سال ۲۰۲۲ زیر ساخت های شارژ خودروهای برقی در کشور توسعه خواهد یافت و این اتومبیل ها را در تیراژ سالیانه 

۱۷۵ هزار عددی عرضه خواهند کرد. بیش از ۱۰۰ مهندس و برنامه نویس طراحی این خودرو را انجام داده اند.

مالیات بر خانه های خالی دشوارترین نوع مالیات ستانی است
رئیس مرکز آموزش ســازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر خانه های خالی دشوارترین نوع مالیات ستانی 

است، این سیستم در بسیاری از کشورهای اروپایی اجرا شده اما به دلیل عدم موفقیت، آن را حذف کردند.
احمد زمانی در یک گفت و گوی رادیویی با بیان اینکه مالیات بر خانه های خالی سخت ترین فرآیند اجرایی 
را در بین مالیات ها دارد، اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و شناسایی واحدهای خالی از 

سکنه وابسته به راه اندازی سامانه امالک و اسکان است. رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان 
امور مالیاتی افزود: ما در جلسات با وزارت راه و شهرسازی همکاری الزم برای راه اندازی سامانه امالک و اسکان را 

داشتیم، گرچه معتقدم حتی اگر این سامانه هم تکمیل شود برای مقابله با احتکار مسکن باید به روش های دیگری 
متوسل شد.این مقام مسئول یادآور شد: طبق تبصره هفت ماده ۱۶۹ و ماده ۵۴ مکرر، شناسایی امالک خالی از سکنه باید بر 

اساس سامانه ملی امالک و اسکان کشور انجام گیرد. زمانی ضمن تأکید بر لزوم حمایت از مسکن، مشکل احتکار در این حوزه را ناشی از کمبود 
مسکن یعنی عرضه محدود و تقاضای کم دانست و گفت: حمایت از مسکن و عرضه زیاد، مشکل احتکار را حل خواهد کرد.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مالیات بر خانه های خالی سخت ترین فرآیند اجرایی را دارد، افزود: 
وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل این سامانه است.
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در بحث کیفیت 
سوخت نیز این 

یک واقعیت است 
که سوخت خوب با 

احتراق بد، آالیندگی 
ایجاد می کند
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بیشتر رهاسازی 
می کنیم تا 

خصوصی سازی!
فراز و نشیب های خصوصی سازی 
در ایران تــا حدی زیاد بــوده که 
تقریبا همه پرونده هایی که در چند 
سال گذشــته در این خصوص باز 
شده، با شکســت بسته شده است. 
در این راســتا یک کارشناس بازار 
سرمایه در تشریح علل ناموفق بودن 
خصوصی سازی شرکت ها در ایران 
گفت: ما بیشتر رهاسازی می کنیم 
تا خصوصی سازی! سید مصطفی 
صفاری با اشــاره به اصل ۴۴ قانون 
اساســی، اظهار کرد: مقام معظم 
رهبری در ســال ۱۳۸۶ اصل ۴۴ 
قانون اساسی و در سال ۱۳۸۸ بند 
ج این قانون را ابالغ کردند. در این 
بند مشخص شد دولت باید در کدام 
بخش ها حضور داشته باشد و کدام 
بخش ها باید واگذار شود. وی ادامه 
داد: اتفاقی که در دولت قبل رخ داد 
این بود که بیشتر، رد دین به صندوق 
بازنشستگی صورت گرفت و اکثرا 
خصولتی بودنــد و فقط ۱۰ درصد 
خصوصی سازی واقعی رخ داد. این 
فرایند در این دولت تقریبا مسکوت 
بود. بحثی که مغفــول مانده بحث 
اهلیت است. خریداران باید اهلیت 
داشته باشند و به نظر می رسد نظر 
نقطه مغفولی که در خصوصی سازی 

وجود دارد اهلیت است.
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این مساله با واکنش های 
زیادی از سوی وزارت نفت 
روبرو بود تاجایی که بیژن 
زنگنه - وزیــر نفت - در 
پاسخ به این که چه میزان 
از آلودگی هوای تهران به 
کیفیت بنزین باز می گردد، 
گفت که محیط زیست قباًل اعالم کرده 
است که تاثیر کیفیت بنزین بر آلودگی 
هوا بسیار ناچیز است. از طرفی نوع بنزین 
نیز مسئله نیست بلکه موتور سیکلت های 
غیر استانداردی است که آلودگی ایجاد 
می کنند و آن طور که گفته می شود هر 
موتورسیکلت غیراستاندارد به اندازه ۷ 
خودرو آلودگی ایجاد می کند و تعدادی 
زیادی موتورسیکلت داریم که استاندارد 
نیســتند. همچنین در شهرهای بزرگ 

بنزین و گازوئیل یورو توزیع می شود اما 
فعال این مشکل نیست.

   ســوخت خوب با احتــراق بد، 
آالیندگی ایجاد می کند

علیرضا صادق آبادی - مدیر عامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
– نیز اعالم کرده اســت آلودگی هوا به 
هیچ وجه ناشی از سوخت نیست و ما با 
استانداردهای بین المللی می توانیم این 

موضوع را اثبات کنیم.
وی مشــکل اصلی در بحث آلودگی را 
نشناختن راه های درمان آن عنوان کرد و 
گفت: تا زمانی که درد را درست تشخیص 
ندهیم، نمی توانیم مشکل را حل کنیم 
و در بحث کیفیت ســوخت نیز این یک 
واقعیت است که سوخت خوب با احتراق 

بد، آالیندگی ایجاد می کند.
او با تاکید بر این که بنزیــن توزیعی در 
کشــور به طور دائم پیش و پس از توزیع 
توسط وزارت نفت، شرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی،  ســازمان 
ملی استاندارد و ســازمان های بازرسی 
مورد نظارت قرار می گیــرد، گفت: اگر 
گوگرد بنزین تولیدی در کشور تا این حد 
باالست، پس واحدهای گوگردزدایی در 
پاالیشگاه ها با این حجم از سرمایه گذاری 

و تاسیسات چه می کنند؟
در این بین، شرکت ملی پاالیش و  پخش 
فرآورده های نفتی بــرای چندمین بار 

در این رابطه اطالعیه منتشــر کرد که 
البته این بار اطالعیه پیرو خبر منتشــر 
شــده در بعضی از کانال های خبری با 
این عنوان: “بنزین باید در پاالیشــگاه 
زنجیره آروماتیکش شکسته شود تا حالت 

سرطان زایی آن کمتر شود” بوده است.
بر اســاس این اطالعیه، بنزین تولیدی 
در پاالیشــگاه های ایــران و در تمــام 
پاالیشگاه های دنیا شامل چند مولفه است 
که این مولفه ها محصول نهایی واحدهای 
تبدیل کاتالیســتی، ایزومریزاســیون، 
اف سی سی، آراف سی سی، آلکیالسیون، 
بنزین اســتریت ران )واحــد تقطیر( و 

اکتان افزاهایی مانند ام تی بی ای است.
ریفورمیــت یکــی از مولفه هــای 
تشکیل دهنده بنزین است که در واحد 
تبدیل کاتالیســتی نفتا با احیای مداوم 
تولید می شود و شامل آروماتیک است.  در 
همه پاالیشگاه های دنیا یکی از مهمترین 
واحدها، واحد تبدیل کاتالیستی با احیای 
مدام است که محصول خروجی آن شامل 
آروماتیک است و اگر بنابر شکستن این 
آروماتیک بود اصــال وجود واحد تبدیل 

کاتالیستی در پاالیشگاه معنی نداشت.
هر کدام از مولفه هــای بنزین بعضی از 
مشــخصات بنزین را تامین می کنند و 
ممکن اســت یک یا چند مشخصه آنها 
از حد مجاز بیشتر باشد، به عنوان مثال 
بنزین خروجی از واحد تبدیل کاتالیستی، 
پایه اروماتیک و بنزین خروجی از اف سی 

سی و آر اف سی سی پایه ألفین است.
در تمام پاالیشــگاه های دنیا خروجی 
این واحدها در استخر بنزین به نسبتی 
مخلوط می شود که میزان اروماتیک ها، 
ألفین، بنزن، گوگــرد در محدوده مجاز 
زیســت محیطی قــرار بگیرد و ســایر 
مشخصات بنزین مانند اکتان، آر وی پی و 
...که مورد نیاز موتور است هم تامین شود.

در حالی که اطالعیه شــرکت پاالیش و 
پخش بیانگر این است که بنزین تحویلی 
به مصرف کنندگان به ویژه در کالنشهرها 
مطابق با اســتاندارد ملی و یورو ۴ است 
و انتشار مطالب بی پایه صرفا به منظور 
تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی 
بی اســاس در جامعه اســت اما بازهم 
صحبت هایی در ایــن خصوص مطرح 

می شود.

ایــن شــرکت چنــدی پیش نیــز در 
اطالعیــه ای اعالم کرد طبــق گزارش 
منتشره توسط شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، منشأ بیش از ۸۰ درصد از 
آلودگی وسائل نقلیه شهر تهران مربوط 
به کامیون ها، اتوبوس ها و مینی بوس ها 
گزارش شده که از قضا سوخت مصرفی 
هیچکدام از آنها بنزین نیست؛ لذا مرتبط 
دانستن آلودگی هوا با بنزین بطور کامل 

رد می شود.
از سوی دیگر طبق گزارشات روزانه سایت 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، حتی 
در آلوده ترین روزهای هفته گذشــته، 
شــاخص آالیندگی SOx که بخشی از 
آن می تواند ناشــی از گوگرد موجود در 
بنزین باشد، در حدود ۱۵ بوده که بسیار 
پایین تر از حد مجــاز آن یعنی ۵۰ بوده 

است. این امر نشان دهنده کیفیت باالی 
سوخت توزیعی اعم از بنزین و گازوئیل در 

کالنشهر تهران است.
عالوه بر توزیع روزانه بنزین با کیفیت و 
با میزان گوگرد زیر ۵۰ پی پی ام مطابق 
استاندارد یورو ۴ در حال حاضر نفت گاز 
یورو ۴ در هشــت کالنشهر کشور و کل 
استان تهران و ۳۲۰ جایگاه در جاده های 

اصلی مواصالتی کشور توزیع می شود.
بخش عمــده ای از آلودگی هوای تهران 
و اکثر کالن شــهرها مربوط بــه ذرات 
معلق کمتر از ۲.۵ میکرون اســت. یکی 
از مهمترین عناصر تشکیل دهنده ذرات 
معلق هوا، کربن است. به واقع بخش کربن 
دار ذرات معلق به عنــوان یکی از زیان 
بارترین ترکیبات موجود در ذرات معلق 

از نظر تاثیر بر سالمتی به شمار می رود. 

آلودگی هوا همچنان میهمان ناخوانده این روزهاست؛

بنزین ؛ متهم ردیف اول؟
مدتی اســت که آلودگی هوا دامن گیر بنزین شــده و 
شــائبه هایی را علی رغم تاکید چندباره مسوالن نفتی و 
حتی سازمان استاندارد بر مطلوب بودن کیفیت این فراورده 

نفتی به وجود آورده است.
 موضوع آلودگی هوا طی روزهای گذشته در صدر اخبار قرار 
گرفت و توپ این ماجرا بین سازمان های مختف رد و بدل 
شد. در حالی که مسووالن نفتی، سوخت را عامل آلودگی 
هوا ندانسته و کیفیت خودروها را در این مساله بی تقصیر 
نمی دانند، سازمان هایی هستند که انگشت اتهام خود را به 

سمت وزارت نفت نشانه گرفته اند.



کسب و کار
یکشنبه 8 دی 1398  | شمـاره 403

ISFAHAN
N E W S

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

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

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

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

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مجوزهایمشاغلخانگیالکترونیکیمیشوند
رئیس دبیر خانه ستاد ســاماندهی حمایت از مشــاغل خانگی وزارت کار از الکترونیکی شدن 

مجوزهای مشاغل خانگی خبر داد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهناز امامدادی اعالم کرد: با همکاری دبیرخانه ستاد 
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و واحد فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت 

کار مجوزهای مشاغل خانگی به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.
وی افــزود: وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بــا توجه به مصوبه شــورای عالــی اداری مبنی 

بر توســعه خدمات الکترونیکــی دســتگاه های اجرایی، برای تســریع در انجــام کار، کاهش زمان و 
 هزینه، تأمیــن رضایت و کرامــت مردم مبادرت بــه صدور مجوز مشــاغل خانگی به صــورت الکترونیکی 

کرده است.
رئیس دبیر خانه ستاد ســاماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار با بیان اینکه شــفافیت و تسهیل گری در فرآیند صدور 
مجوزهای مشاغل خانگی از مزایای مجوزهای الکترونیکی است افزود: این طرح ابتدا در ۴ استان ایالم، خراسان جنوبی، کرمان و 

گیالن بصورت آزمایشی و بعد از آن در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
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یکی از بخش هــای مهم 
کاری و موفقیت هر فردی 
داشتن ارزش در محیط کار 
است .افراد شاغل همیشه 
باید مواردی را رعایت کنند 
که باعث احتــرام به خود 
و شغلشــان باشــد . رفتار 
هایی وجود دارد که بــا رعایت این نکات 
 باعث اصالح شخصیت و پیشرفت شغلی 
می شود که در ادامه مطلب به چند مورد از 

این نکات اشاره خواهیم کرد.
در نگاه اول به این موارد شاید آنها را ساده 
و پیش پا افتاده بدانید اما واقعیت اینگونه 
نیست چرا که لیست این رفتارهای اشتباه 
بعد از مدت ها تحقیق و بررسی های جامعه 

شناختی منتشر شده است.

   بازگو کــردن صحبت هایی که در 
ذهنشان است

الزم نیست در مورد همه چیز هایی که در 
ذهنتان است صحبت کنید در عوض شما 
می توانید یادداشت های ذهنی در مورد 

کار بردارید.

   جلب توجه کردن
همیشه بهترین نیســتید روزهای وجود 
دارد که شما هم اشــتباه کرده اید. شما 
همیشه موقع اشــتباه کردن در معرض 

دید نیستید.

   شکایت کردن
شــنیدن انتقاد دیگران با ارزش است اما 

انتقاد کردن با لحنی تند بسیار بد است.

   خشن رفتار کردن
رفتارخشن در محیط کار باعث می شود 

شخصی با شما احساس دوستی و راحتی 
نداشته باشد ، پس بهتر است کمی مالیم 
 تر و مهربان تر با دوســتان و همکارنمان 

باشیم.
   همیشه دیر کردن 

دیررســیدن کار پســندیده ای نیست 
مخصوصا اگــر تبدیل به عادت شــود ، 
دیر کردن از فرد یک شــخص بی نظم و 

خودخواه می سازد.

   اســتفاده از تماس های تلفنی 
شخصی عصبانی 

حتما خبر بدی است . اما این به این معنا 
نیست که باید هر کس دیگری را به نمایش 
خود اختصاص دهید. دفتر محلی برای دعوا 
با کودکان و فامیل نیست. مسائل مربوط به 
روابط خود را خارج از محل کار حل کنید 
چون ممکن است صدای شما را بشنوند. 
استراحت کنید و به جایی خصوصی بروید 
، یا بهتر است، تا زمانی که به خانه برسید ، 

این کار را نکنید.

   ایمیلی بفرستید که نمی خواهید 
رئیس تان ببیند 

اگر می خواهیــد چیزی توهیــن آمیز 
بفرســتید، این کار را نکنید. این اشتباه 
ممکن است به شهرت شرکت و خودتان 
آسیب برســاند. و هرگز فرض نکنید که 
ایمیل تان ) حتی ایمیل شــخصی تان با 
وای فای شرکت ( خصوصی است. اینطور 

نیست. 

   غیبت درباره همکاران 
هر اطالعاتی که پخش می کنید باعث نمی 
شود که کسی به آن بدی شود که خودتان 

می شوید. 

   سپری کردن ســاعاتی در رسانه 
های اجتماعی 

به شما حقوق داده می شود تا مفید باشید 
نه بازی کنید از رســانه هــای اجتماعی 
باید زمان نهار یا استراحت استفاده کنید 
مگر اینکه بخشی از شغل شــما باشد.و 
بــرای فعالیت های شــخصی خــود از 

کامپیوترشرکت استفاده نکنید.

   دروغ گفتن برای خوب جلوه دادن 
خود 

تکنولوژی این کار را آسان کرده که چیزی 

را مورد اغراق قــرار دهید. هم چنین پیدا 
کردن حقیقت را آسان کرده است . دروغ 
های کوچک به روش های بزرگ به شما 
آسیب می رساند و کسی همیشه هست 

که حقیقت را آشکار کند. 

   زمان بیماری وارد محل کار شدن 
تعهد شما به شــغل تان تحسین برانگیز 
است، اما با شیوع آنفوالنزا به کل اداره ثابت 
نکنید کارگر خوبی هستید. اگر می توانید 
درخانه کار کنید، اما میکــروب ها را وارد 

محیط کار نکنید. 

   ضربه زدن به رئیــس، هم کار، یا 
کارمند تان

اینکه همیشــه دنبال راهی باشید تا به 
همکار خود ضربه بزنید تا جای او را بگیرید 

اصال کار درستی نیست.

   پاسخ دادن هنگام عصبانیت 
تنها چیزی که بیــش از عصبانیت برای 
بدن استرس دارد ، احساس گناه و ترس 
از انعکاس خشم شــما در دفتر است. راه 
هایی برای استراحت و کنترل عصبانیت 
خود پیدا کنید تا به طور منطقی و حرفه 

ای عمل کنید. 

   قطع کردن حرف دیگران 
وقتی حرف را قطع می کنید ، نه تنها فردی 
را که می خواهید با او صحبت کنید ناامید 

می کنید، بلکه به آن ها احساس منفی می 
دهید. یاد بگیرید که گوش کنید. تحسین 

و احترام را بیشتر به دست خواهید آورد.

    بیش از حد راحت بودن 
بدیهی اســت که جامعه بیش ازحد غیر 
جدی شده است. مردم برای رفتن به کار 
لباس خاصی نمی پوشند و عادی صحبت 
می کنند. این بدان معنا نیست که پوشیدن 
عرق گیر و فحش دادن رفتاری قابل قبول 

است.

   استفاده بیش از حد عطر و ادکلن
 در یک محیط محصــور ، عطر می تواند 
برای برخی جز سردرد چیزی نداشته باشد 
و بسیار آزاردهنده است محیط را پاک و 

خنثی نگه دارید. 

   پخش صدا، موسیقی، با کامپیوتر 
بدون هدفون 

محیط کار محیطی است که برای تفکر و 
بهره وری طراحی شده است. تا بهتر فکر 
کنید ، اما این کار به احتمال زیاد باعث می 

شود تمرکز از دست رود.

   پرت کردن حواس افراد از کار
اگر خودتان متمرکز نیستید کاری نکنید 

که دیگران هم دچار حواس پرتی شوند. 

   ناهار بد بو

غذاهایی را به محیط کار بیاورید که بوی 
زیادی را درمحیط پخش نمی کنند. 

   زنگ تلفن 
هیچ دلیلی وجود نــدارد که صدای زنگ 
تلفن تان به شــدت آزاردهنده باشد. اگر 
منتظر تماس هستید، گوشی را در جیب 
خود نگه دارید، یــا روی میز به حالت بی 

صدا قرار دهید.

   برداشتن چیزی 
هیچ دلیلی وجود ندارد که چیزی که به 
شما تعلق ندارد بردارید . شرکت چیزی به 
شما بدهکار نیست اگر حقوق کافی نیست، 
با رئیس خود درباره آن صحبت کنید و نه 

اینکه از دفتر سرقت کنید. 

   مورد توجه قــرار دادن زندگی 
شخصی

وقتی در محیط کار هســتید به کار فکر 
کنید نه به درگیری های های روزمره. 

   قلدری کردن
اگر با تمام افراد با مهربانی و احترام برخورد 
کنید،بهتر و بیشتر مورد احترام قرار می 

گیرید.
   جلوگیری از ارتباط با جهان 

اغلب محیط های کاری نیاز به تعامل دارند 
. راه هایی برای برقــراری ارتباط و مطلع 

کردن مردم به عنوان کمک پیدا کنید. 

   به اشتراک گذاشــتن اطالعات 
حساس

آنچه در دفتر اتفاق می افتد به دفتر تعلق 
دارد. به اطالعات خصوصی احترام بگذارید. 

   نبود اعتماد 
محیط کار بر روی اعتماد رشد می کند. 
زمانی که اعتماد به هم کار خود را از دست 
می دهید، دیگر نمی توانید آن را به دست 

آورید.

   ایجاد دسیسه 
وقتی در محیطی تیمی اختالل ایجاد می 
کنید، چیزی به جز روحیه پایین و بهره 
وری کم انجام نداده اید. در ارتباط با تیم و 

کار صادق باشید.

   فریاد زدن
البتــه گاهــی اوقــات ممکن اســت نا 
امید کننده باشــد، اما هیــچ توجیهی 
برای این عمــل مثل وجود نــدارد. آرام، 
 منطقی و خوشــایند باشــید تا مشکل

 حل شود 

   تظاهر به حقانیت 
شاید حق باشد شــاید هم نه . حقیقت به 
زودی روشن خواهد شد. بهتر است تکالیف 
خود را انجام دهید به جای اینکه حقانیت را 
حفظ کنید و به ظاهر مغرور به نظر برسید، 

بهتر است که تکالیف را انجام دهید.

با این رفتارها در محیط کارتان بی ارزش می شوید

نبایدهایکارمندی

در نگاه اول به این موارد 
شاید آنها را ساده و 

پیش پا افتاده بدانید 
اما واقعیت اینگونه 

نیست چرا که لیست 
این رفتارهای اشتباه 
بعد از مدت ها تحقیق 
و بررسی های جامعه 

شناختی منتشر شده 
است

مراقب رفتارتان در محل کار باشید چرا که یک رفتار اشتباه و 
غیر اصولی باعث می شود که اعتماد دیگران از شما سلب شود 

و همچنین موجب بدنامی شما در محیط کاری شود.
حفظ و ارتقا ارزش در محیط کار مسئله ای نیست که به راحتی 
از آن گذشت ، افراد موفق دهها فرمول و روش برای آن که 
زمینه ای است برای موفقیت به کار می گیرند.محیط کار هم 
مثل اجتماعات دیگر مستلزم رعایت یکسری از کارهاست که 
برخی از کارمندان به خوبی آن را اجرا و برخی دیگر در ان ضعف 
دارند و در محیط کار دچار عصبانیت ،بی حوصلگی می شوند 
به همین خاطر در این بخش چندین کاری که نباید درمحیط 

کار انجام دهید را به اشتراک می گذاریم.

استارت آپ

دولت، پشتیبان و تسهیل گر استارت آپ های کشاورزی 

مجری پروژه کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی گفت: 
برای موفقیت آمیز بودن پروژه های کارآفرینی و نوآفرینی 

باید زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش 
در حوزه استارت آپ های کشاورزی فراهم شود و دولت باید 

فقط در نقش پشتیبان و تسهیل گر در این حوزه وارد شود.

مجری پروژه کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی با حضور در مرکز 
تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی مازندران با رمضانپور 

رییس مرکز و معاونین وی دیدار و گفت وگو کرد.
حمیدرضا مختاری در این دیدار گفت: برای موفقیت آمیز بودن پروژه های 
کارآفرینی و نوآفرینی باید زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری 
این بخش در حوزه استارت آپ های کشاورزی فراهم شود و دولت باید 

فقط در نقش پشتیبان و تسهیل گر در این حوزه وارد شود.
او همچنین از مسئوالن مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خواستند 
تا با مشارکت بخش خصوصی و استارت آپ ها برای برگزاری یک رویداد 
نوآفرینی در حوزه کشاورزی در سطح استان اقدام الزم را به عمل آورند تا 
از این طریق، زمینه شناسایی ایده های برتر و تشکیل تیم های استارت آپی 

و شرکت های دانش بنیان فراهم شود. 

رییس مرکز کارآفرینی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و مجری پروژه کسب و کارهای 
نوپا در بخش کشاورزی همچنین با حضور در محل پارک  علم و فناوری استان مازندران ضمن 
گفت وگو با معتمدزادگان، رییس پارک با اشاره به پتانسیل های موجود در استان در حوزه ی 
کشاورزی خواستار همکاری در شبکه سازی برای رشد اکوسیستم های استارت آپی در بخش 

کشاورزی شد.
او همچنین ضمن دعــوت از رییــس پارک علــم و فنــاوری مازنــدران و معاونین وی 
بــرای بازدیــد از مرکز نــوآوری مســتقر در مرکز آمــوزش امــام خمینــی )ره( که با 
ســرمایه گذاری 1.2 میلیــارد تومانی یک شــرکت آلمانــی و با همکاری پــارک علم و 
 فناوری البرز ایجاد شــده، خواســتار الگوبرداری از این نوع مشــارکت در سایر استان ها 

شدند.
مختاری در ادامه افزود: ما در پروژه کســب و کارهای نوپا فعالیت هایمان را حول پنج محور 

فرهنگ سازی، توانمندسازی، نهادسازی، تسهیل گری و پایش تنظیم کرده ایم.
معتمدزادگان هم ضمن تشکر از حضور دکتر مختاری در پارک علم و فناوری مازندران ابراز 
امیدواری کردند که ارتباط پارک با مراکز تحقیقاتی و آموزشی فعال در حوزه کشاورزی روز 

به روز گسترده تر شود.
مختاری در ادامه با حضور در جمع استارت آپ های فعال در حوزه کشاورزی در برنامه دورهمی 
با استارت آپ ها، ضمن بررسی مشکالت و چالش های فراروی آنها راه کارهای الزم را ارائه کرد.

اکوموتیو
گــــــزارش

از کلیه متقاضیان عضویت در انجمن فوق الذکر دعوت می گردد در مجمع موسس انجمن که راس ساعت 10 صبح روز 
پنجشنبه مورخ 98/11/3 به آدرس: خیابان جی، چهار راه شهید رجایی، جنب قرض الحسنه صاحب الزمان، ساختمان 

ماهان، طبقه 3، واحد 9 با دستور کار زیر برگزار می گردد حضور به هم رسانند. 
2- انتخابات هیئت مدیره و بازرس 1- تصویب اساسنامه   
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آگهـی برگزاری مجمع موسس انجمن صنفی کارفرمایی 
کشتارگاه های دام سبک و سنگین استان اصفهان 
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