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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

ف
شری

د 
حم

س: م
عک

بازار طال و سکه 98/10/29 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,791,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,770,0004,539,000جدید

2,424,0002,349,000نیم سکه

1,457,0001,440,000ربع سکه

925,000910,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18489,400464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24652,300619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

اگرچه برخی از آنها بعدا تایید و 
برخی دیگر تکذیب شد، اما روز 
گذشته بازرس انجمن بهداشت 
و ایمنی مواد غذایــی ایران، در 
برنامه »سالم صبح بخیر« که از 
شبکه ۳ ســیما پخش شد، ادعا 
کرد شیرهای پاستوریزه ایی که 
از ســوپرمارکت ها تهیه می شود مقدار زیادی 
آلودگی به سم افالتوکسین دارند که منجر به 
سرطان کبد می شود و به پژوهش تعدادی از 
اساتید دانشگاه اشاره کرد و گفت: طبق آمارها 
۳۳ درصد نمونه های شیر پاستوریزه آلوده به 
این سم بودند. شــیرهای پاستوریزه آزمایش 
شده در تبریز ۶۲ درصد، ساری ۶۰، مشهد ۵ 
درصد، شیراز ۱۷ درصد و اردبیل ۳۳ درصد به 

سم افالتوکسین آلوده هستند.
دبیر انجمن صنایع لبنی اســتان اصفهان، در 
خصوص صحبت های این کارشــناس صدا و 
سیما، معتقد اســت: جای این صحبت ها در 
تلویزیون نیست، بلکه این اعالم نظرها باید بعد از 
انجام آزمایش و تحقیقات از سوی سازمان ملی 

استاندارد، معاونت غذا و دارو و ... مطرح شود.
هومان امیری تاکید کــرد: صحبت های یک 
کارشناس در صدا و سیما و تایید مجری جوان 
آن برنامه و تاکید بر اینکه مردم شیر خریداری 
نکنند، موجب ضرر میلیاردی به سرمایه های 

کارخانجات صنایع لبنی کشور می شود.
وی با بیان مثالی، گفت: به طور قطع بیماری وبا 
در کشور و دنیا وجود دارد، اما اگر چند نمونه 
پیدا شــد که نمی توان بــه بقیه جمعیت هم 
تعمیم دهیم. وی با بیان اینکه در وجود ســم 
افالتوکسین در برخی مواد غذایی شکی نیست، 
توضیح داد: افالتوکسین یک نوع قارچ و کپک 
در نون های خشک شده کپک زده و یا خوراک 

آلوده دام و ... است.

    افالتوکسیون در فرایند پاستوریزه 
شیر از بین نمی رود

مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی پاســتوریزه 
اصفهان با بیان اینکه در فرایند پاستوریزه شدن 
شیر تمام بیماری های شناخته شده بین انسان 
و دام به غیر از افالتوکسین از بین می رود، اظهار 
کرد: اگر در کارخانجات شــیر موردی از سم 
افالتوکسین پیدا شود مرجع بررسی آن معاونت 
غذا و دارو و اســتاندارد است که در آزمایشگاه 

های مجهــز در اصفهان، شــیراز و تهران این 
نمونه گیری انجام می شود و در صورت مثبت 
بودن با آن برخورد می شــود. امیری تصریح 
کرد: سم افالتوکســین در فرایند پاستوریزه و 
استرلیزه از بین نمی رود. وی با بیان اینکه تنها 
وجود سم افالتوکســین را در تمام دنیا تایید 
می کنم، گفت: این تایید به معنای وجود سم 
افالتوکسین در شیر نیســت، اما اگر احساس 
می شود چنین سمی وجود دارد اداره استاندارد 
و معاونت غذا و دارو بایــد تایید کنند نه یک 
کارشناس در صدا و سیما. وی گفت: کارشناسان 
اســتاندارد و غذا و دارو به صــورت دوره ای با 
مراجعه به کارخانجات صنایع لبنی آزمایشات 
مختلفی از جمله افالتوکسین را انجام می دهند 
و حتی تشخیص وجود سم افالتوکسین با خود 
کارخانجات هم نیســت. مدیر عامل اتحادیه 
صنایع لبنی پاستوریزه اصفهان با بیان اینکه 
آزمایشــات مربوطه به صورت دوره ای توسط 
اداره استاندارد، بهداشت و سازمان غذا و دارو 
انجام می شود، تصریح کرد: تا این لحظه موردی 
از وجود سم افالتوکسین در ۲۵ کارخانه صنایع 
لبنی اصفهان گزارش نشده و هیچ کارخانه ای 

به این دلیل تعطیل نشده است.

    موردی در افالتوکسین در کارخانجات 
شیر پاستوریزه اصفهان نداشتیم

اما مدیر کل اســتاندارد اســتان اصفهان در 
خصوص وجود سمافالتوکسین در شیر و دیگر 
صنایع لبنی که روز گذشته اعالم شد به ایسنا، 
گفت: یکی از آزمون های انجام شده اداره کل 
اســتاندارد از واحدهای تولیدی صنایع لبنی 
پاستوریزه سم افالتوکسین است که در صورت 
وجود این سم نسبت به توقف خط تولید و جمع 
آوری آن اقدام می کنیم. غالمحسین شفیعی 

با بیان اینکه در نمونه گیری افالتوکسین همان 
روز جواب آزمایش مشخص می شود، افزود: در 
صورت وجود این سم با واحد تولیدی مربوطه 
برخورد می کنیم، با این وجود تا امروز با هیچ 
نمونه جواب مثبت سم افالتوکسین در صنایع 

لبنی و پاستوریزه اصفهان مواجه نبوده ایم.
وی با اشاره به اینکه اداره استاندارد هر چند ماه 
یکبار به صورت دوره ای و سرزده نمونه برداری 
های مربوط به مواد غذایی به خصوص ســم 
افالتوکسین را انجام می دهد، تصریح کرد: در 
صورت وجود مشکل براساس نتیجه آزمون با آن 
واحد تولیدی برخورد می کنیم، اما تا امروز در 
اصفهان با مورد افالتوکسین برخورد نکرده ایم.

مدیر کل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه 
وجود افالتوکسین در شیر و مواد لبنی به غذایی 
که دام مصــرف می کند برمی گــردد، تاکید 
کرد: با توجه به صحبت های این کارشــناس 
در برنامه زنده تلویزیونی در نظر داریم سریعا 
از تمام واحدهای تولیدی شــیر پاستوریزه به 
صورت ســرزده نمونه برداری های مربوط به 
افالتوکسین انجام دهیم که بعد از آزمایشات، 

جواب نهایی آن را اعالم خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: در آخرین نمونه برداری های 
مربوط به سم افالتوکسین از ۳۵ واحد تولیدی 
شیر و صنایع لبنی اصفهان، این واحدها هیچ 

مشکلی نداشتند.
مدیر کل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه 
افالتوکسین به معنای کپک است، افزود: نمونه 
گیری ســم افالتوکسین در بســیاری از مواد 
غذایی از جمله حبوبات، مواد غذایی، خشکبار، 
پسته مغز بادام و ... انجام می شود و یک محصول 
مواد غذایی می تواند باکیفیت باشد، اما اگر بد 
نگهداری شود در آن ســم افالتوکسین ایجاد 

می شود.

نمونه افالتوکسین در شیرهای اصفهان تایید نشد

کارشناسان 
استاندارد و غذا و دارو 

به صورت دوره ای با 
مراجعه به کارخانجات 

صنایع لبنی 
آزمایشات مختلفی 

از جمله افالتوکسین 
را انجام می دهند و 

حتی تشخیص وجود 
سم افالتوکسین با 

خود کارخانجات هم 
نیست

چند روز گذشته یک برنامه زنده تلویزیونی پرده از وجود سم »افالتوکسین« در شیرهای پاستوریزه برداشت که این موجی از نگرانی در بین 
خانواده ها ایجاد کرده است، البته این ادعا موجب اعتراضات فعاالن صنایع لبنی و همچنین مراجع بهداشتی کشور شده است.

 بحث آلودگی مواد غذایی از جمله صنایع لبنی در کشور موضوع جدیدی نیست و در سال های اخیر مسائلی مانند وارد کردن وایتکس در 
شیر یا استفاده از روغن پالم در محصوالت لبنی جنجال های رسانه ای بسیاری ایجاد کرد. 

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 شرایط ویژه پیش آمده در روزهای اخیر، کاهش ورود گردشگران خارجی را در پی داشت ؛

صنعت گردشگری اصفهان در انتظار تمهیدی نو
      حساسیت گردشگری به متغیرهای غیر اقتصادی ماندن عوامل و عناصر مرتبط با حوزه امنیت و ایمنی تا حد بسیاری باالست و از آبان امسال با توجه به رخدادهای این ماه روند ورود گردشگری 

در کشور و استان رو به افول رفت

 

2

 هوای ناپاک، نتیجه 
همکاری مردم و 

مسئولین!
در دنیا مرســوم اســت  هر گاه 
سیاست مداران و مسئولین قصد 
دارند توجه مردم کشورشــان را 
به موضوعی معطوف کنند ، یک 
روز خاص از سال را به آن موضوع 
اختصاص می دهنــد . موضوع 
محیط زیســت از آن مســائلی 
است که لزوم توجه به آن در دنیا 
احساس شــده و به همین دلیل 
در کشورهای مختلف روزی به 
آن اختصاص داده شــده است. 
حفظ محیط زیســت و تامین 
زندگي سالم در راستاي نیل به 
اهداف توســعه پایدار، روزهاي 
نمادین خاصــي مرتبط با حفظ 
محیط زیســت در دنیا به خود 
تعلق داده است  که از جمله آنها 
روز جهاني محیط زیســت، روز 
زمین پاک، روز هواي پاک و غیره 
مي باشد. روز هواي پاک در دنیا 
تحت عناوین مختلف از جمله روز 
بدون خودرو، روز بدون دود و ... 
در کشورهاي مختلف نامگذاري 
شده و اقدامات خاصي در این روز 
جهت تنویر افکار عمومي صورت 

گرفته است. ...

بیش از سه هزار و 800 
کودک بدون سرپرست در 

اصفهان حامی ندارند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
اصفهان با دعوت از خیــران و نیکوکاران برای 
کمک به ایتام و فرزندان محسنین استان گفت: 
نیکوکاران حمایت از ۱۹ هزار و ۸۰ فرزند یتیم 
و نیازمند را بر عهده دارند با این وجود هنوز سه 

هزار و ۸۵۱ کودک  حامی ندارند.
پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان اصفهان به نقل از محمدرضا متین 
پور افزود : در سال جاری تا کنون ۱۵ هزار و ۸۴۵ 
نیکوکار جدید به جمع حامیان ایتام و فرزندان 
محسنین اصفهانی پیوستند و تعداد نیکوکاران 
شریک در این امر خیر در حال حاضر به ۶۷ هزار 

و ۶۵۴ نفر رسیده است. ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S
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شهر خالق صنایع دستی در پیچ و خم استارت آپ ها
از اواخر قرن بیستم مفهوم خالقیت به طرز فزاینده ای در مباحثی چون بازسازی شهری و 

توسعه گردشگری و صنایع دستی مورد توجه قرار گرفت. رقابت شدید شهرها 
در حوزه هایی چون صنایع دســتی، باعث شد تا از ابزار خالقیت جهت تمایز و 

پیشی گرفتن از دیگر شهرها استفاده کنند.
 در اکتبر ســال ۲۰۰۴ یونسکو شــبکه  شــهرهای خالق را با هدف توسعه  

خوشــه های فرهنگی در سراســر جهان به منظور تبادل دانش، تجربه و 
دست یابی به بهترین مسیر برای توســعه اجتماعی و اقتصادی از طریق 

صنایع خالق راه اندازی کرد.
یونسکو شبکه  شهرهای خالق را در هفت حوزه دسته بندی کرد که...

گزارش

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشنهاد افزایش 60 درصدی بودجه سازمان فرهنگی

معاون برنامه ریزی 
و توســعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان از پیشنهاد 
افزایش 60 درصدی بودجه ســازمان 
فرهنگی – تفریحی شهرداری اصفهان 

برای سال 99 خبر داد.

علیرضا صادقیان در یکصد و دهمین جلسه 
علنی شــورای شــهر اصفهان که با تقدیم 
الیحه بودجه سال ۹۹ شهرداری اصفهان از 
سوی شــهردار اصفهان همراه بود، با اشاره 
به رویکردهای حاکم بر فضای بودجه ســال 
۹۹ شــهرداری اصفهان، اظهار کرد: امسال 
در بودجه سال ۹۹ برای ســازمان فرهنگی 
– اجتماعی که متولی اجــرای برنامه های 
فرهنگی شهر است، بالغ بر ۶۰ درصد بودجه 

را افزایش دادیم.
وی با اشــاره به نســبت ۷۱ درصد بودجه 
عمرانی به ۲۹ درصد بودجه جاری در الیحه 
بودجه ســال آینده، افزود: افزایش مزدی و 
پرداخت ها در شهرداری براساس آنچه قانون 
مقرر کرده اعمال می شــود و اگرچه با توجه 
به اصالح ساختار بودجه ســهم جاری باید 
افزایش پیدا می کرد اما این کاهش ناشی از 

افزایش صرفه جویی در شهرداری است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: این اقدام به 
معنای فشار آوردن به مردم و سخت گیری 
نیست بلکه امیدواریم شرایط سال آینده بهتر 

از سال جاری باشد.
وی افــزود: عمده علت ســهم ۷۱ درصدی 
بودجه عمرانی شهرداری اصفهان برای سال 

۹۹، این اســت که حداقل فعالیت هایی که 
در حوزه عمرانی ســال جاری داریم در سال 
آینده باید ادامه دهیم و نباید به هیچ پروژه ای 
اجازه تعطیلی بدهیم. صادقیان با بیان اینکه 
تکمیل طرح های نیمه تمام رویکرد ما برای 
سال آینده اســت و در قالب این بودجه باید 
طرح ها تکمیل شــود، اظهار کرد: همچنین 
پروژه های مهم و شــاخص منطقه ای باید تا 

پایان سال ۹۹ عملیاتی شود.
وی ادامه داد: تمام تالش ما این است که در 
ســال ۹۹ به اهدافی که در برنامه ها، تدوین 
شده برســیم. معاون برنامه ریزی و توسعه 

سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان با اشاره 
به حوزه حمل و نقل شهر اصفهان در بودجه 
سال آینده شهرداری اظهار کرد: در چارچوب 
برنامه اصفهان ۱۴۰۰ هفت مقصد در ســال 
گذشــته تدوین کردیم و اولین مقصد حوزه 
حمل و نقل بوده که زیرمجموعه آن کاهش 
آالینده ها اســت از همین رو بخش اعظمی 
از بودجه ســال آینده به کاهش آالینده ها و 

توسعه حمل و نقل اختصاص می یابد.
وی افزود: اهداف ما در بودجه ســال آینده 
افزایش میزان استفاده بهینه از سرمایه های 

شهر و شهرداری و ارتقا بهره وری ماست.

مریم محسنی
گــــــزارش

شهردارى منظریه به استناد مصوبه شماره 1 صورتجلسه 111 مورخ 98/9/11 شوراى اسالمى شهر منظریه در نظر دارد عملیات جدول گذارى ادامه 
باند دوم بلوار معلم و صاحب الزمان (ع) و بلوار امام حسین (ع) را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه و همچنین پرداخت سپرده شرکت در مناقصه همه روزه تا پایان وقت ادارى  مورخ 98/11/10 به واحد 

مالى شهردارى منظریه مراجعه نمایند. 
تاریخ بازگشایى پیشنهادات:  روز شنبه مورخ 98/11/12 ساعت 10 صبح  آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه: 98/11/10   

- شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.  - حضور متقاضیان در روز بازگشایى اسناد بالمانع مى باشد.  
- متقاضیان مى توانند همه روزه جهت بازدید از محل پروژه و اطالع از کیفیت و چگونگى کار به دفتر فنى مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 53282028-031 و 031-53282131   www.manzarie.ir

محل اعتباراتسپرده شرکت در مناقصهمبلغ اعتبارشرح عملیاتمحل پروژه

اجراى جدول گذارى ادامه باند دوم بلوار 
معلم و صاحب الزمــان (ع) و بلوار امام 

حسین (ع) به طول تقریبى 5000 متر 

اجراى پى کنى، تهیه و نصب جدول 50×30 ، اجراى ماهیچه 
مثلثى و پشت، بند کشى به طول1600 متر. 

اجراى پى کنى، تهیه و نصب جدول 50×50، اجراى ماهیچه 
مثلثى و پشت ، بند کشى به طول 3200 متر 

اعتبارات 175,000,000 ریال 3,500,000,000 ریال
شهردارى 
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شهردارى منظریه به استناد مصوبه شماره 
باند دوم بلوار معلم و صاحب الزمان (ع) و بلوار امام حسین (ع) را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 

نوبـت دومآگهى مناقصه عمومى مرحله دوم



ادامه از صفحه یک:
...  در ایران نیز هر سه شنبه روز 
بدون خودرو نام گرفته اســت 
که اولین باردر ســال 1395 
مسئولین شهرداری اصفهان ، 
روزهای سه شنبه بدون خودرو 
شــخصی و با وســایلی مانند 
دوچرخه ، سر کار خود حاضر 
می شدند و کم کم این روز در 
تمام کشور بست داده شد. اما 
هوای پاک یکــی از مهم ترین 
شــاخص های محیط زیستی 
است که در کشــور ما29 دی 
ماه به ایــن روز اختصاص داده 

شده است.
مردم تهران ،اصفهان، مشــهد 
و.. دیگر شهرهای بزرگ کشور 
در بیشــتر روزهای ســال به 
خصوص زمستان ها  با مشکل 
آلودگی هوا رو به رو هســتند. 
از ســال 1374 تا کنون یعنی 
نزدیک به 24 ســال است که 
روز 29 دی ماه بــه عنوان روز 
ملی هــوای پاک نــام گذاری 
شده است اما در این 24 سال 
نه تنها از شدت آلودگی کاسته 
نشده بلکه شدت آن به حد غیر 
قابل قبولی رسیده است. پدیده 
آلودگی هوا در مناطق شهری، 
یکــی از ره آوردهــای انقالب 
صنعتی اســت که از ســیصد 
ســال قبل شــروع و با توسعه 
صنعتی و زیاد شــدن شهرها 
بر میزان و شدت آن روز به روز 
افزوده می شــود. اما بر اساس 
آمار طی 24 ســال گذشــته 
تعداد کارخانه  هــای صنعتی 
آنچنــان رشــدی در کشــور 
نداشته و یا بهتر است بگوییم 
رشد کارخانه ها بسیار کمتر از 
میزان رشد آلودگی های زیست 
محیطی بوده اســت در نتیجه 
باید عوامل دیگری نیز در این 

جریان دخیل باشند.
 بر اســاس تحقیقات، وسایل 
نقلیه موتوري در شــهرهایي 
مانند تهران بیش از 95 درصد 
از منواکســید کربــن موجود 
در هوا را تولید مــي کنند که 
تنفــس آن، به ســکته هاي 
قلبي و مغزي منجر مي شود. 
وسایل نقلیه موتوری مشکلی 
اساسی هستند زیرا دی اکسید 
نیتروژن کــه مهمترین آلوده 
کننده هوا اســت را تولید می 
کنند. افزایش بــی حد و مرز 
وســایل نقلیه و عــدم کفایت 
وســایل نقلیه عمومی باعث 
شده اســت آلودگی هوا در دو 
دهه اخیر رشــد روز افزون و 

چشمگیری داشته باشد.
هم اکنــون 91 درصد جمعیت 
جهان روزانه در معرض آلودگی  
شــدید هوا هســتند و هر سال 
هفت میلیون نفر به دلیل غلظت 
باالی ذرات معلــق در هوا جان 
خود را از دست می دهند. برای 
کاهش آثار آلودگی هوا مردم و 
مسئولین هر دو باید با هم  تالش 
کنند .  استفاده از وسایل حمل و 
نقل عمومی در سفرهای روزانه 
درون شهری به جای خودروهای 
شخصی از وظایف مردم است در 
حالی که مسئولین باید سهولت 
اســتفاده از این  وسایل را محیا 

کنند.
 به عنوان یک شــهروند و یا یک 
مســئول امروز از خود بپرسیم 
»سهم من در کاهش آلودگی هوا 
چیست؟« یک جواب منصفانه 
می تواند وجدان مــان را آرام تر 
کند . اگر واقعا هیچ ســهمی در 
کاهش آلودگی زیست محیطی 
نداریم ، امروز شروع کنیم تا سال 
دیگر در چنین روزی در جواب 
این ســوال از خود، حرفی برای 

گفتن داشته باشیم.

اقتصاد استان
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۵۱ فروشگاه پوشاک مردانه و زنانه متخلف در اصفهان پلمب شد
رئیس پلیس امنیت اصفهان با اشاره به برخورد قاطع و قانونی با واحدهایی که اقدام به فروش لباس های 
نامتعارف می کنند، از پلمب 51 واحد صنفی متخلف در پی اجرای طرح بازدید و کنترل واحدهای صنفی 
فروش پوشاک مردانه و زنانه در شهر اصفهان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد حسن 
اسماعیلی در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با واحدهایی که اقدام 

به فروش لباس های نامتعارف می کنند، طرح ویژه بازدید و کنترل واحدهای صنفی فروش پوشاک مردانه و 
زنانه توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در 

شهر اصفهان به اجرا گذاشته شد. وی افزود: در این طرح ماموران از 694 واحد صنفی بازدید کردند که در پایان تعداد 
51 واحد صنفی متخلف شناسایی و با دستور مقام قضائی نسبت به پلمب و جلوگیری از ادامه فعالیت آنان اقدام شد. رئیس 

پلیس امنیت عمومی استان اصفهان از صدور اخطاریه پلمب برای 77 واحد صنفی دیگر خبر داد و اظهار داشت: از متصدیان 110 واحد صنفی 
دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد که در صورت عدم رعایت موارد مربوطه در موعد تعیین شده با آنان نیز برابر قانون برخورد خواهد شد. وی نداشتن 
پروانه کسب، عدم رعایت موازین اخالقی، بدپوششی متصدیان فروش، فروش لباس های نامتعارف و وضع نامناسب مانکن ها و نامناسب بودن 

اتاق پرو را برخی از تخلفات در حوزه واحدهای صنفی پوشاک عنوان کرد.

۴۱۹ میلیارد ریال برای بیابان زدایی در آران وبیدگل اختصاص یافت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از اختصاص مبلغ 419 میلیارد ریال برای اجرای طرح های 

بیابان زدایی، آبخیزداری و نهالکاری در شهرستان آران وبیدگل خبر داد.
منصور شیشه فروش تشریح کرد: 12 میلیارد ریال اعتبار امســال برای اجرای طرح های آبخیزداری در 
شهرستان آران وبیدگل اختصاص یافته است که این طرح به طول 700 متر در روستای فخره این شهرستان 

اجرا شد و می تواند نقش مهمی در کنترل سیالب داشته باشد.
وی افزود: در راستای مبارزه با بیابان زدایی در آران وبیدگل نیز اعتبار 400 میلیارد ریالی اختصاص یافت تا نزدیک 

به ۸00 هکتار از بیابان های این شهرستان مالچ پاشی شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیان کرد: هچنین نهالکاری 170 هکتار از بیابان های شمال سفیدشهر از توابع این 

شهرستان در راستای مبارزه با بیابان زدایی در دستور کار قرار دارد و اعتبار هفت میلیارد ریالی برای اجرای طرح اختصاص یافته است.

نتیجه عملیات بیابان زدایی و نهالکاری از سال 1349 موجب ایجاد 120 هزار هکتار جنگل دست کاشت بیابانی در این شهرستان شد.
با این شرایط 102 هزار هکتار کانون بحران فرســایش بادی در آران وبیدگل وجود دارد که می تواند به وارد آمدن آسیب هایی به تاسیسات 

زیربنایی، زمین های کشاورزی، واحدهای مسکونی و واحدهای صنعتی منطقه منجر شود.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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خـــبــــر

مدیرعامل فوالد مبارکه: 
صنعت ایران در شرایط تحریم  به رشد و بالندگی رسید

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت:دشمنان قسم خورده  
جمهوری اسالمی به خیال خام خود، با ایجاد شرایط سخت 

و تحریم ها، راه پیشرفت و ترقی را بر کشور ما سد می کنند، اما صنعت 
کشور ما امروز به رشد و بالندگی قابل مالحظه ای رسیده است.

حمیدرضا عظیمیان در جلسه کمیته مدیریت و در جمع معاونان و مدیران فوالد 
مبارکه اظهار داشت: تحریم دوباره شرکت فوالد مبارکه بطور مسلم شرایط را 
سخت تر از پیش می کند، اما همه کارکنان این شرکت با تمام وجود ایستاده اند 

و معتقدیم که توان و قدرت فوالد مبارکه در شرایط سخت، خودنمایی می کند.
وی با بیان اینکه تحریم صنعت فوالد و بطور مشخص تحریم فوالد مبارکه دور از 
ذهن نبود افزود: جوهره وجودی مردان و زنانی که مسوولیت پذیرفته اند، در شرایط 

سخت و طاقت فرسا نشان داده می شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: آمریکا با تحریم های خود فوالد مبارکه را 
به عنوان غول بزرگ اقتصادی ایران مورد هدف قرار داده است، باید به خاطر داشته 
باشیم که محافظت از قلب و مغز این مجموعه بزرگ صنعتی نیز الزامی است و این 
امر با رعایت دقیق دستورالعمل های پدافند غیرعامل در همه نقاط حساس شرکت 
امکان پذیر خواهد بود، تا در موقع بروز بحران کمترین خسارت و آسیب به شرکت 

وارد آید. 

وی با تشبیه شرایط جنگ و تحریم اقتصادی کشور به شرایط جنگ تحمیلی گفت: رزمندگان 
دوران دفاع مقدس هشت سال شجاعانه در جبهه ها جنگیدند و امروز نیز صنعتگران کشور در 
جبهۀ صنعت، با حفظ و تداوم تولید، در حال مبارزه با دشمن  هستند و ثابت خواهند کرد که 

در هر شرایطی می توانند در بازارهای داخلی و جهانی حضور داشته باشند.
عظیمیان تصریح کرد: حفظ و تداوم تولید و تپنده بودن قلب فوالد مبارکه به معنای زنده بودن 
بسیاری از صنایع وابسته در کشور است. وی دستاوردهای ایمنی در تمامی نواحی و بخش های 
شرکت را قابل تقدیر دانست و اضافه کرد: ایمنی و رعایت دستورالعمل های آن همواره باید 

موردتوجه قرار گیرد و با رعایت پروتکل حفاظتی، سالمت همۀ کارکنان تضمین می شود.
به گفته وی رعایت استانداردهای جهانی و شناخت الگوهای کارخانه های دیگر کشورها موجب 

مطرح شدن فوالد مبارکه در تراز جهانی مطرح می شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: هماهنگی و همکاری واحدهای مختلف شرکت، جایگاه مناسبی 
در تولید و فروش این مجموعه بوجود آورده است و این امر  با همراهی و همدلی همۀ کارکنان 

و مدیران شرکت محقق شده است.
وی با اشاره به اهمیت تولید محصوالت ویژه در فوالد مبارکه، گفت: تولید تختال ویژه ورق های 
موردنیاز انتقال نفت و گازترش رخداد مهمی در تاریخ تولید محصول های جدید این شرکت 

است که دستیابی به این موفقیت بزرگ، کشور را از واردات بی نیاز می کند. اخبار اصفهان
خـــبــــر

بیشتر گردشگران 
خارجی که به اصفهان 
سفر می کنند، از اروپا 

هستند که بیشتر 
تورهای آنها لغو شد و 

حتی تعدادی از تورهای 
گردشگری چینی نیز 

لغو شده است

این شرایط ویژه و همچنین 
موج جدیدی از تبلیغات 
رســانه ای علیه ایران در 
روزهای اخیر باعث کاهش 
تعداد ورود گردشــگران 
خارجــی به کشــورمان 
به ویژه به اســتان اصفهان 
شد درحالیکه در سال های اخیر، صنعت 
گردشــگری ایران در جذب گردشــگر 

خارجی روند رو به رشدی را طی می کرد.
از ابتدای امسال تا آذر بیش از 330 هزار 
گردشگر خارجی به استان اصفهان سفر 
کردند که بیشتر آنها از کشورهای آلمان، 
فرانسه، چین، اسپانیا، ترکیه، ژاپن، یونان، 
تایلند و استرالیا بودند و به گفته مسووالن 
میراث فرهنگی، این تعــداد حدود 10 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش داشت.
یکی از فعاالن صنعت گردشگری اظهار 
داشت: در چند روز اخیر، تعداد گردشگران 
خارجی در اصفهان کاهش محسوســی 
یافته اســت و تعداد محدودی گردشگر 
که بیشترشان از چین بودند در این شهر 

مشاهده کردم.
وی که خواهان فاش نشــدن نام خود در 
گزارش بود، تاکید کــرد که این کاهش 
باعث وارد شدن خسارت به فعاالن صنعت 
گردشــگری و حتی بخش هــای دیگر 
اقتصادی و میراث فرهنگی می شــود و 
باید تالش کرد که هرچه زودتر این شرایط 
ویژه برطرف و خســارت های وارد شده، 

جبران شود.
رییــس انجمــن صنفــی راهنمایــان 
گردشگری استان اصفهان نیز با بیان اینکه 
بیش از 70 درصد تورهای گردشــگری 
اروپایی به ویژه از فرانســه و آلمان برای 
ماه های بهمن و اســفند امسال لغو شد، 
گفت: برای بهار سال آینده، تعدادی لغو 
تور گردشگری داشــتیم اما سایر آنها در 
حالت تعلیق است تا شرایط مشخص  شود.

مریم هداییان در گفت و گو با ایرنا افزود: 
همه تورهای مسافرتی از کشورهایی مانند 
استرالیا و نیوزیلند لغو نشده بلکه معلق 
مانده است و همه منتظر هستند تا ببینند 

شرایط در آینده چگونه رقم می خورد.

وی با بیان اینکه بیشتر تورهای مسافری 
خارجی برای ایران در فصــل بهار و بعد 
از ایام نوروز تا اواسط خرداد برنامه ریزی 
می شد، تصریح کرد: شرایط در آینده قابل 
پیش بینی نیست هرچند ما همه تالش 
خود را برای بهبــود آن و برقراری مجدد 

تورها و روابط گردشگری انجام می دهیم.
این فعال گردشــگری اعتقــاد دارد که 
مسووالن دولتی باید به دنبال برنامه هایی 
برای مقابله بــا این حرکت ها باشــند و 

تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.
هداییان با بیان اینکــه وظیفه دولت در 
این زمینه بیشتر است زیرا باید در سطح 
کالن برنامه ریزی کند، اضافه کرد: بخش 
خصوصی نیز باید مکمل این فعالیت ها 

باشد و دولت را همراهی کند.
رییــس هیــات مدیــره مجمــع امور 
صنایع دســتی، میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری اصفهان نیز به ایرنا گفت: تا 
جایی که اطالع دارم تعدادی از تورهای 
گردشگری خارجی، برنامه های سفر خود 
به ایران در نوروز امسال را لغو کردند که این 
موضوع بیشتر به دالیل مسائل امنیتی و 
جوسازی های علیه ایران پیش آمده است.

علی لوافان با بیان اینکه وضعیت خاصی در 
زمان حاضر ایجاد شده است و تعداد زیادی 
از تورهای گردشگران خارجی برای سفر به 
اصفهان در بهمن و اسفند امسال لغو شد، 
تصریح کرد: تداوم این موضوع در آینده، 
قابل پیش بینی نیست و احتمال احیای 

آنها وجود دارد.
وی بــا بیان اینکه فصل گردشــگری در 
اصفهان، بهار و پاییز است، تصریح کرد: 
بیشتر گردشگران خارجی که به اصفهان 
سفر می کنند، از اروپا هستند که بیشتر 
تورهای آنها لغو شــد و حتی تعدادی از 
تورهای گردشــگری چینی نیز لغو شده 

است.
لوافــان با بیــان اینکه فعــاالن صنعت 
گردشگری در بخش های مختلف مانند 
هتل ها، مهمانپذیران، دفاتر مسافرتی و 
راهنمایان تورها از دولت  به ویژه وزارتخانه 

میراث فرهنگی انتظار دارند که برای چنین 
مواقع خاصی و جبران خسارت ناشی از 
آن، برنامه داشته باشند، گفت: جبران این 
شرایط و جذب گردشگران خارجی، نیاز 
به تبلیغات فراگیــر به ویژه درباره امنیت 
کشورمان دارد و باید برنامه ریزی خاصی 

درباره آن انجام شود.
وی که عضو جامعه هتلــداران اصفهان 
است، اضافه کرد: با چنین اقدام هایی است 
که می توانیم احیای تورها را داشته باشیم.

لوافان با اشــاره به ظرفیت هــای فراوان 
کشــورمان و اســتان اصفهان در جذب 
گردشگران خارجی، تاکید کرد: فعاالن 
صنعت گردشــگری در بخش دولتی و 
خصوصی و رســانه ها باید بــا اقدام های 
حساب شده و سنجیده، ایران هراسی را 

به حداقل برسانند.
مشــاور کمیســیون گردشــگری اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز بــا تاکید بر اینکه 
صنعت گردشگری به شــدت نسبت به 
متغیرهای اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی 
حساس اســت و واکنش نشان می دهد، 
تصریح کرد: حساســیت گردشگری به 
متغیرهای غیر اقتصادی ماندن عوامل و 
عناصر مرتبط با حوزه امنیت و ایمنی تا حد 
بسیاری باالست و از آبان امسال با توجه به 
رخدادهای این ماه روند ورود گردشگری 

در کشور و استان رو به افول رفت.
محمد زاهدی افــزود: رخدادهای بعدی 
مانند ترور شهید سردار سلیمانی و واکنش 
نظامی ایران و سقوط هواپیمای اوکراینی، 
لطمه های جدی به ورود گردشگر وارد شد 
و با توجه به استمرار لغو پروازهای خارجی 
و تشدید تنش ها با امریکا و بریتانیا، به نظر 
می آید که روند هفته های جاری حداقل تا 

پایان سال استمرار داشته باشد.
معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی اســتان اصفهان نیز در گفت و 
گو با ایرنا اظهار داشــت که شرایط ویژه 
اخیر، بدون شک آســیب هایی به بخش 
گردشــگری وارد کــرد و برخی تورهای 

مسافرتی که بیشترشان اروپایی بودند، 
لغو شد.

سید علی صالح درخشــان با بیان اینکه 
با این وجود در همین شــرایط، تعدادی 
گردشگر چینی در اصفهان داشتیم، افزود: 
تورهای لغو شده بیشتر مربوط به ماه های 
بهمن و اسفند امسال هســتند و درباره 
لغو شدن تورهای عید نوروز نمی توانم با 

قطعیت صحبت کنم.
وی با اظهار امیدواری از اینکه تا عید نوروز 
99 بتوانیم بر مســائل پیش آمده فائق 
شویم، تصریح کرد: در زمان حاضر در حال 
عبور از دوران گذر هستیم و امید است در 

آینده نزدیک، شرایط آرامتر شود.
درخشان با اشاره به اینکه باید برنامه هایی 
برای گذر از این شرایط ویژه اتخاذ کنیم، 
خاطرنشان کرد: همه صنف ها در کسب و 
کار خود با فراز و نشیب هایی مواجه هستند 
و گردشگری نیز از آن مستثنی نیست به 
عنوان مثال همانطور که دولت برای جبران 
خسارت خشکسالی، تمهیداتی را برای 
کشاورزان در نظر می گیرد باید این تدابیر 
برای صنعت گردشــگری نیز در چنین 
شرایط خاص و ویژه ای در نظر گرفته شود.

وی، انتظار فعاالن گردشگری در بخش 
خصوصی در این زمینــه را به جا خواند 
و اضافه کرد: همه دســتگاه های اجرایی 
باید در این زمینــه کمک کنند به عنوان 
مثال امور مالیاتی و سازمان های بیمه گر 
می توانند تخفیف هایی را برای آنها در نظر 
بگیرند زیرا این صنف بسیار تاثیرگذار است 
و باید با حساسیت، امور آنها پیگیری شود.

استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت 
به عنوان قطب گردشگری کشور دارای 
107 شهر و یک هزار و 934 روستا است و 
بیش از 22 هزار بنا و اثر تاریخی شناسایی 
شده دارد که از میان آنها افزون بر یک هزار 

و ۸00 اثر ثبت ملی شدند.
همچنین در کنار بیش از 600 باب خانه 
تاریخی این استان دارای 90 موزه تاریخی، 
مردم شناسی، فرهنگی و طبیعت دولتی و 

خصوصی است.

 شرایط ویژه پیش آمده در روزهای اخیر، کاهش ورود گردشگران خارجی را در پی داشت ؛

صنعت گردشگری اصفهان در انتظار تمهیدی نو

جمعی از فعاالن و مسئوالن صنعت گردشگری در استان 
اصفهان با اشاره به شرایط ویژه پیش آمده در روزهای اخیر 
و کاهش ورود گردشگران خارجی به کشور، خواهان اتخاذ 

تدابیری برای جبران این وضعیت و بهبود آن هستند.
از حدود 2 هفته گذشته و پس از رویدادهایی مانند ترور 
ناجوانمردانه و ظالمانه شهید ســردار قاسم سلیمانی و 
همچنین سانحه هوایی ســقوط هواپیمای اوکراین بر 
اثر اصابت اشتباهی موشــک پدافند هوایی و مجموعه 
شرایط سیاسی و امنیتی پیش آمده در منطقه، تعدادی 
از شرکت های هوایی و دفاتر خدمات گردشگری خارجی، 

پروازها و تورهای مسافرتی خود به ایران را لغو کردند.

    حساسیت گردشگری به متغیرهای غیر اقتصادی ماندن عوامل و عناصر مرتبط با حوزه امنیت و ایمنی تا حد بسیاری باالست و از آبان امسال با توجه به رخدادهای این ماه 
روند ورود گردشگری در کشور و استان رو به افول رفت

ایرنا
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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

  269- به تازگی شکلی از تبلیغ در شهر اصفهان باب شده که مغازه ها 
روی سنگ فرش پیاده رو تبلیغ می کنند، این شیوه تبلیغ نه تنها باعث از 
بین رفتن سنگ فرش خیابان می شود بلکه چهره بسیار زشتی هم به شهر 
می بخشد، خواهشمندیم تا این پدیده گسترش پیدا نکرده مسئولین با 

آن برخورد کنند.
 270- اصفهان همیشه شهر بازرگانان وتجار بوده واکثر تجار کشور های 
مختلف به این شهر سفر می کردند، اما اکنون صدای واحد وکار آمدی از 
اتاق بازرگانی اصفهان به گوش نمی رسد،  واقعا اعضای هیئت رئیسه این 

اتاق مشغول چه کاری هستند؟.
 271- متاسفانه زیر سازی برخی از ایستگاه ها ومسیر های تردد بی آر تی 
خیلی ضعیف بوده وباعث می شود اتوبوس ها در این مسیر دچار نقص فنی 

شوند ومسافرین نیز اذیت می شوند لطفا به این موضوع رسیدگی کنید.
 272- مردم ایران از گذشــته تاکنون عالقه خاصی به آب وخاکشــون 
داشته اند و میهن پرستی خصیصه همه ایرانی هاست، اما این روزها شرایط 
جوری شده که هر جا می نشینیم صحبت از رفتن وترک وطن می شه، ای 
کاش مســئولین یک کمی هم به مردمی فکر کنند که همیشه پشتیبان 

نظام کشور بوده اند. 

صدای شما

3000۴83020

3227۴۵00

ایرنا
خـــبــــر

بیش از سه هزار و ۸00 کودک بدون 
سرپرست در اصفهان حامی ندارند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
اصفهان با دعوت از خیران و نیکوکاران برای 
کمک به ایتام و فرزندان محســنین استان 
گفت: نیکوکاران حمایت از ۱۹ هزار و ۸0 فرزند یتیم و نیازمند را بر 
عهده دارند با این وجود هنوز سه هزار و ۸۵۱ کودک  حامی ندارند.

پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان به نقل از 
محمدرضا متین پور افزود : در سال جاری تا کنون 15 هزار و ۸45 نیکوکار 
جدید به جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین اصفهانی پیوستند و تعداد 
نیکوکاران شــریک در این امر خیر در حال حاضر بــه 67 هزار و 654 نفر 

رسیده است.
وی با بیان اینکه محســنین به فرزندانی گفته می شود که فاقد سرپرست 
هســتند و یا والدین بدلیل زندانی بودن، طالق، اعتیاد یا بیماری از تامین 
مخارج آنها  ناتوان هستند؛ افزود: نیکوکاران اصفهانی حمایت از 19 هزار و 
۸0 فرزند یتیم و نیازمند را بر عهده دارند و مبالغی را به شکل منظم به حساب 

این فرزندان واریز می کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره(اســتان اصفهان با اشاره به برنامه 
این نهاد برای افزایش تعداد حامیان طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین، 
خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه ها به دنبال جذب 67 هزار حامی جدید 
عالوه بر حامیان کنونی هستیم تا عالوه بر بهبود دریافتی فرزندان تحت 
حمایت کنونی بتوانیم چتر حمایتی این طرح را بر ســر فرزندان نیازمند 

بیشتری بگسترانیم.
وی تمرکز بر ظرفیت های موجود در استان مانند کارکنان ادارات دولتی و 
غیر دولتی، مشترکان صندوق های صدقه، اعضای انجمن های اولیا و مربیان 
و کالس های درس مدارس استان را محور اصلی برنامه های جدید این نهاد 

حمایتی  عنوان کرد.
متین پور گفت:ســه هزار و 949 حامی در کمتر از 2 ماه که از اجرای این 
طرح های جدید می گذرد، جذب طرح اکرام ایتام و فرزندان محســنین 

اصفهانی شده اند.

گـــزارش
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 کارشناسان می گویند 
با وجود آنکــه بازار کار 
کشــور امــروز بیش از 
هر زمــان دیگــری به 
مهارت نیاز دارد و افراد 
ماهر را می پذیــرد اما 
ظرفیــت پذیرش بیش 
از ۲۵ درصد فارغ التحصیالن را ندارد 
و بخش اعظمی از فــارغ التحصیالن 
در آرزوی پشــت میزنشینی به انتظار 
استخدام دولتی هســتند؛ به زعم آنها 
مسیر توسعه کشور صرفا از راه دانش 
و گرفتن مدرک نمی گــذرد و جامعه 
ناگزیر است که به سمت مهارت آموزی 

و مهارت افزایی حرکت کند.
در حال حاضر جامعه با فقدان مهارت 
روبه رو است و ســطح مهارت در نگاه 
برنامه های ما ضعیف اســت از این رو 
نگاه به مهارت باید تغییر کند و قوانین 

موجود در این حوزه اصالح شود.
معــاون وزیــر کار و رئیس ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای، توسعه کشور 
را مســتلزم کســب مهارت دانسته و 

می گوید: مهارت  افزایی ضامن اقتصاد 
و اشتغال کشور اســت و قوانین ما در 
حوزه مهارت آموزی نیازمند بازسازی 

است.
در طول سالیان گذشته اشتغال دانش 
آموختگان به دغدغــه ای ملی تبدیل 
شــده و طرح های مختلفــی همچون 
کارورزی بــه منظور برقــراری پیوند 
میان صنعت و دانشگاه و مهارت  آموزی 
دانش آموختگان به اجرا درآمده است.

به گفته هاشمی، یکی از راه های ایجاد 
اشتغال و توســعه اقتصاد، آموزشهای 
مهارتی و فنی و حرفه ای است و برای 
آنکه جامعــه از مزایای یــک اقتصاد 
مهارتــی بهره مند شــوند باید ارزش 
مهارت در جامعه ارتقا و و نگاه به مقوله 

مهارت آموزی اصالح و نهادینه شود.
در ســالهای گذشته اشــتغال دانش 
آموختگان به دغدغــه ای ملی تبدیل 
شده و بر این اساس طرح های مختلفی 
در راستای برقراری پیوند میان صنعت 
و دانشــگاه و مهارت  آمــوزی دانش 

آموختگان به اجرا درآمده است.
دولت در نظر دارد با اجرای طرح هایی 
همچون کارورزی، کارآمــوزی فارغ 
التحصیالن دانشگاهی و مهارت آموزی 
در محیط واقعی کار، به ساماندهی بازار 
کار و توانمندسازی دانشجویان و فارغ 
التحصیالن کمک کرده و زمینه تربیت 
نیروهای متخصــص و مهارت دیده را 

برای ورود به بازار کار فراهم کند.
علی اکبر لبافی کارشــناس حوزه کار 
در گفت  وگو با ایسنا، می گوید فرایند 

جذب بازار شدن زمانی اتفاق می افتد 
که میان کار، بازار اشتغال و جوینده کار 
انطباق ایجاد شود و فارغ التحصیالن 
شغل موردنظر خود را در این بازار پیدا 
کنند و در کمترین زمان ممکن جذب 
بازار کار شــوند.او می گویــد: علیرغم 
آنکه بیش از ۵۰ درصد جویندگان کار 
فارغالتحصیل دانشگاهی هستند ولی 
امکان جذب بیش از ۲۰ درصد آنها در 

بازار وجود ندارد.
لبافی دلیل این امر را عدم تمایل فارغ 
التحصیالن به برخی مشاغل، نداشتن 
مهارت انجام برخی کارها و عدم انطباق 
و هماهنگی میان بازار کار و متقاضیان 
کار می داند.به گفته این کارشــناس 
حوزه کار یکــی از مزیت هــای مهم 
آموزش های فنی و حرفه ای، کاربردی 
بودن آن است و درصد بسیار کمی از 
فارغ التحصیالنی که دوره های مهارتی 
را می گذارننــد بیــکار می مانند و به 

سرعت وارد بازار کار می شوند.
آموزشهای مهارتی حلقه اتصال میان 
بنگاههــا و صنایع و بازار کار اســت و 
گذراندن دوره های مهارتی و کســب 
تجربه مهــارت در حیــن کار موجب 
آشــنایی با محیط واقعی کسب و کار 
و ایجاد اشــتغال پایدار می شــود.وی 
حلقه اتصال بین بــازارکار و صنایع و 
بنگاها را آموزشهای مهارتی دانسته و 
می افزاید:گذراندن دوره های مهارتی 
و کســب تجربه مهــارت در حین کار 
موجب آشنایی با محیط واقعی کسب 

و کار و اشتغال پایدار می شود.

به گزارش ایســنا، اهمیــت موضوع 
مهارت آموزی تا به آنجا اســت که در 
برنامه ششم توسعه، افزایش مهارت در 
بین فارغ التحصیالن پیش بینی شده و 
گسترش مهارت افزایی در کنار مراکز 
دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است. 
براســاس بند "ت" مــاده چهار الیحه 
برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است 
به منظور افزایش مهــارت و تخصص 

نیروی کار به ویــژه فارغ التحصیالن 
دبیرستان ها و هنرســتان ها تا مقطع 
کارشناســی دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی بــا ارائــه آموزش های 
مهارتی، تخصصی و فنــی و حرفه ای 
با استفاده از ظرفیت های خدمت زیر 
پرچم و کارورزی دانشــجویان اقدام 
کند و گــزارش اجرای ایــن بند را به 
مجلس ارائــه دهد.با توجــه به تاکید 

برنامه ششم توســعه و ظرفیتهایی که 
در زمینه مهارت در کشور وجود دارد، 
الزم است در سیاستگذاری ها به سمت 
توسعه و تقویت مهارت آموزی و مهارت 
افزایی در میان نســل جوان و دانشجو 
حرکت کنیم تا به تدریــج افراد ماهر 
و توانمند به کارآفرینان موفق تبدیل 
شــوند و کاهش بیکاری در کشــور را 

شاهد باشیم.

از آرزوی پشت میزنشینی تا استخدام دولتی!
در حالی که بیش از ۴۵ درصد مراجعــه کنندگان به مراکز 
آمــوزش مهارتی و فنــی و حرفه ای را فــارغ التحصیالن 
دانشگاهی تشــکیل می دهند، آمارها حاکی از آن است که 
از میان آموزش دیدگان مهارتی دســت کم ۶0 درصد جذب 

بازار کار می شوند.

وجود 3 روستای فاقد بیکار در استان سمنان
معاون  هماهنگی امور عمرانی استاندار ســمنان با اذعان به اینکه ســاز توسعه شهری در 

روستاها کوک می شود، گفت:  آبادی شهرها در گرو داشتن روستاهایی آباد است.
منوچهر فخری در دوره آموزشــی ویژه هیئت تطبیق مصوبات شورای اسالمی روستاهای 
استان، اظهار کرد: برخورداری از شهرهایی آباد در گرو داشتن روستاهای آباد، توسعه یافته 

و پیشرفته است .
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۵۸ نفر عضو شــوراهای اسالمی روستاهای استان هستند 

افزود: شوراهای اسالمی نقش بسیار مهمی در تبدیل روستاها به روستاهای آباد دارند.
معاون  هماهنگی امور عمرانی استاندار ســمنان با اشاره به آغاز مهاجرت معکوس در برخی 
مناطق این استان تصریح کرد: عملکرد مناسب شــوراها و دهیاران، سیاست گذاری خوب 
دولت و همچنین انجام وظیفه مطلوب بخشــداران، منجر به این  مهم شده است که امروز 
شاهدیم، روستاییان به روســتاها مهاجرت معکوس داشــته و در حال تالش برای آبادانی 

روستاها هستند.

فخری با بیان اینکه امروز شــوراهای ما دارای تجربه مطلوبی بوده و از مراحل آزمون و خطا 
گذشته اند، تصریح کرد: امروز با جامعه ای از افراد تحصیل کرده در شوراهای اسالمی شهر 
و روستا مواجه ایم که آماده اند در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه و کشور در حوزه وظایف 

تحت اختیار خود نقش جدی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه سه روستای استان سمنان، روستای فاقد بیکار هستند، خاطر نشان کرد: 
خوشبختانه امروز شــاهدیم تمامی روستاهای اســتان به انحاء مختلف با ابعاد گوناگون از 
فرصت های اشتغال بهره مند هستند و این  مهم بسیار ارزشــمند بوده و باید ویژه تر مورد 

توجه قرار گیرد.
معاون  استاندار سمنان گفت: خوشبختانه روستاهای این اســتان از دهیاران، شهرداران و 

اعضای شورای اسالمی بسیار خوب، صاحب نظر و با تجربه ای برخوردارند .
وی از تالش برای حل مشکالت دهیاری ها خبر داد و اضافه کرد: استانداری همه توان خود 

را برای رفع مشکل اشتغال در روستاهای استان به کار می گیرد.
معاون عمرانی استاندار سمنان آموزش را حلقه مفقوده در شورای اسالمی شهرها و روستاها 

دانست گفت: تعارض یا اختالف نظری که بعضا در 
بین شــوراها و دهیاران و شهرداران بوجود می 
آید، به دلیل آن اســت که ما به وظایف خود 
آگاه نیســتیم، که این نقیصه و کمبود نیز با 
افزایش برگزاری دوره های آموزشی برطرف 

خواهد شد .
فخری بــه نقش هیئــت تطبیــق در عملکرد 

شوراهای روستایی پرداخت و تصریح کرد: وظیفه 
هیئت های تطبیق بررسی و تطبیق مصوبات شوراها 

با قوانین و مقررات موجود اســت و الزم است اعضای این 
هیئت ها به صورت جدی از اظهار نظر های شخصی بپرهیزند.

وی با اشــاره به الزم االجرا بودن مصوبات هیئت تطبیق گفت: مصوبات این هیئت به دلیل 
ساختار شبه قضایی و براساس قوانین کشور الزم االجراست.

دولت در نظر دارد 
با اجرای طرح هایی 
همچون کارورزی، 

کارآموزی فارغ 
التحصیالن دانشگاهی 

و مهارت آموزی در 
محیط واقعی کار، 
به ساماندهی بازار 

کار و توانمندسازی 
دانشجویان و فارغ 

التحصیالن کمک کرده 
و زمینه تربیت نیروهای 

متخصص و مهارت 
دیده را برای ورود به 
بازار کار فراهم کند.

ایسنا

گزارش

ISFAHAN
N E W S

گزارش

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر 
حمایت از بخش تعاون، گفت: بی شک، این حوزه 
پتانسیل تلفیق با زیست بوم نوآوری در کشور را 
دارد. سورنا ستاری در نشست مشترک مسئولین 
معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری و 
اتاق تعاون ایران، اظهار کــرد: از روزهای اولیه 
پایه گذاری و گسترش زیســت بوم دانش بنیان 
در کشــور، تعاونی ها یکی از محورهایی بود که 
مورد توجه قرار داشــت. این موضوع در جلسات 
متعددی با مسئولین وقت تعاون کشور از جمله 
مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مورد 

بررسی قرار گرفت.
تفکر مدیریتی نفتی

وی با اشــاره به لزوم تدارک برخی پیش نیازها 
برای توسعه فناوری در بخش تعاون کشور، گفت:  
باید توجه داشــت که یک اکوسیستم به صورت 
خلق الساعه و لحظه ای به وجود نمی آید، ایجاد 
نوآوری با تزریق بی هدف وام از جمله آسیب های 

تفکر و مدیریت نفتی است.
ســتاری با اشــاره به ظرفیت های باالی منابع 
انسانی در کشور، گفت: رتبه نوآوری در ایران از 
۱۲۰ به ۶۱ ارتقاء یافته است و کشور در بسیاری 

از حوزه های علوم انسانی توانسته است رتبه های 
ممتازی را کسب کند.

همگام شدن با تحوالت
به گفته معاون علمی رییس جمهور این بســتر 
مناســب می تواند مورد اســتفاده بخش تعاون 
قرار گیرد و ممکن است تعاونی هایی که بر ادامه 
روش و تفکر سنتی خود اصرار دارند، در سال های 
آتی، رو بــه اضمحالل بروند.رئیــس بنیاد ملی 
نخبگان، راه جلوگیری از این موضوع را انطباق 
بخش تعاون با شــرایط جدید معرفــی و اظهار 
کرد: تعاونی ها می توانند با شناســایی فرصت ها 
و ایده های جدیــد، در زمینه ســرمایه گذاری 
جســورانه )ونچر کپیتال( بر روی استارتاپ ها 
پیشگام باشند. تاسیس مراکز نوآوری تخصصی، 
ویژه بخش تعاون از جمله دیگر حوزه هایی است 
که بخش تعــاون و شــرکت های تعاونی بزرگ 
می توانند در ایجاد آن، پیشــقدم شوند.ستاری 
افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نیز آمادگی دارد تا در چارچوب قوانین موجود از 
بخش تعاون و تعاونی های نوآور، به صورت جدی 

حمایت کند. 
باال بردن راندمان

بهمن عبدالهی، رئیس اتــاق تعاون ایران نیز در  
این نشست با اشــاره به اهم فعالیت های انجام 
گرفته در بخش تعاون، گفــت: بخش تعاون در 
زمینه کمی از رشد مطلوبی برخوردار بوده است، 
اما مدیریت این بخش در نظر دارد تا توان و تمرکز 
خود را بیش از گذشته بر توسعه کیفی متمرکز 
کند.به گفته عبدالهی، کیفی ســازی خدمات و 
باال بردن راندمان بخش تعاون می تواند از مسیر 
دانش بنیان کردن تعاونی ها محقق شود، امیدوار 
هستیم که با همکاری و حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری بتوانیم بخش تعاون را 
هر چه بیشتر با تحوالت سریع نوآوری و دانش در 

کشور همگام کنیم.

بخش تعاون در تاسیس مراکز نوآوری تخصصی پیشگام باشد

بازار کار

استخدام مهندس صنایع آقا در یک 
شرکت تولیدی در اصفهان

بیمه
دارای سرویس رفت و برگشت

اطالعات تماس
تلفن 031۴۶۴12۴92

تلگرام 09103893۶9۴

استخدام نیرو جهت کار در طرح های 
آماری در اصفهان
جنسیت: آقا ،خانم

بصورت قرارداد حجمی
تلفن 03137731828

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

استخدام ویزیتور فروش ، حسابدار در 
بامداد کیمیا نفیس

جنسیت:آقا
بصورت تمام وقت

با حقوق ثابت و پورسانت عالی
تلفن 0313۶۶9۶1۶۴
تلفن 0313۶۶9۶1۶۵

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور:

سالی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
داوطلب مهارت آموزی داریم

 

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: بازار 
کار فعلی کشور به نیروی کار ماهر احتیاج دارد و 
بر این اساس باید به دنبال افزایش مهارت واجدین 

ورود به بازار کار باشیم.
علی اوســط هاشــمی یکشــنبه ۲۹ دی ماه در 

حاشیه افتتاح دفتر مرکز آموزش مهارت آموزی 
و مشاوره شغلی اداره کل فنی و حرفه ای استان 
البرز و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
تهران، در جمع خبرنگاران با اشــاره به ضرورت 
توانمندسازی جامعه انسانی اظهار کرد: با تلفیق 
مهارت، دانش و آموزش می توانیم زمینه ارتقای 

توانمندی جامعه انسانی را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه مهارت آموزی ســرمایه مهمی 
برای کشور است، ادامه داد: مهارت  آموزی راهکار 
مناسبی برای اشتغالزایی و برون رفت از وضعیت 
بیکاری است.اوسط هاشمی توضیح داد: بازار کار 
فعلی کشور به نیروی کار ماهر احتیاج دارد و بر 
این اساس باید به دنبال افزایش مهارت واجدین 

ورود به بازار کار باشیم.
این مسئول اضافه کرد: ارتقای مهارت در جامعه 
می تواند بســتر را برای رویــش صنایع بزرگ و 

کارآفرینی فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه نظام آموزشــی مهارتی در 
پایه انعطاف و قبول تفاوت ها و تغییر استوار است، 
گفت: ما بایــد منطبق با تغییر و تحول شــگرف 
تکنولوژی زمینه را برای پاسخگویی به مطالبات 

متناسب با ظرفیت ها آماده کنیم.
رئیس ســازمان فنی و حرفه ای کشور در ادامه با 
اشاره به تعداد مهارت آموزان سازمان فنی و حرفه 
ای گفت: ساالنه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
داوطلب به مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور 
وارد می شوند.این مسئول تاکید کرد: ۴۰ درصد 
این افراد فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند که 
برای اضافه کردن مهــارت در کنار دانش خود به 

این مراکز مراجعه می کنند.
اوسط هاشمی گفت: از یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
داوطلب حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد بــه بازار کار راه 

پیدا می کنند به دلیل اینکه مهارت آموخته اند.
وی همچنین به تعداد مراکز آزاد فنی و حرفه ای 
در کشور اشاره کردو افزود: طی بیش از چهار دهه 
گذشــته  حدود ۱۲ هزار آموزشگاه آزاد در بحث 
مهارت آموزی از فنی و حرفــه ای مجوز کار اخذ 
کرده اند.رئیس ســازمان فنی و حرفه ای کشور 
گفت: طبق برنامه ششم توسعه حدود ۵۰ درصد 
ظرفیت آموزش و پــرورش و ۳۰ درصد ظرفیت 
مراکز آموزش عالی باید تغییــر جهت داده و به 

سمت مهارت حرکت کند.

قابل توجه شهروندان گرامى 
آیا مى دانید با مفقود شدن 
مدارك شناســایى خود 
ممکن است شما به عنوان 

مجرم شناخته شوید؟

آیا مى دانید با مفقود شدن 
مدارك شناســایى خود 

021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته    آقاى اصغر بطالنى در نظر دارد  سرقفلى یک 
باب مغازه تجارى واقع در اصفهان، بازار قهوه کاشى ها، طبقه اول، پالك 57، کدپستى 97188-81477 با مشخصات زیر را از 

طریق مزایده به فروش برساند: 
مشخصات:   - مساحت مغازه حدود 20 متر مربع و نوسازى شده و داراى امتیاز برق اختصاصى مى باشد. 

قیمت پایه مزایده:  ارزش سرقفلى و حق کسب و پیشه و حقوق تجارى آن به مبلغ 6,300,000,000 ریال معادل ششصد و سى 
میلیون تومان مى باشد.

زمان و مکان مزایده: روز چهار شنبه مورخ 98/11/30 ساعت 11
آدرس: اصفهان، چهار باغ باال، ابتداى نیکبخت،   اداره تصفیه امور ورشکستگى قوه قضائیه

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

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

نمایند. 
3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح  روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در 

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

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

تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.  
6- هزینه هاى نشر آگهى  مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

* متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند.
 امیریان - مستشار قضائى و رییس  اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان تلفن: 031-36611086

آگهـى تجدید مزایـده
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ا�یدوارم � روز �ا�� رویا�ی با�د � د�ت 
� دور د�ت 

���ی با�د � دل ، � � �ر
و ع��ی با�د �ای ز�د�ی 
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 Iran’s crude oil production 
at North Azadegan Joint 
Oilfield has reached 100 
million barrels since 2016.
According to the 
Petroleum Engineering 
and Development 
Company (PEDEC), as 
quoted by SHANA, Esmaeil 
Gholampour said Iran had so 
far reaped over 100 million 
barrels of heavy crude oil 
from the field since it started 
production back in April 
2016.
He said production had 

never ceased since then 
and the produced oil was 
immediately transferred to 
export terminals.
Covering 460 km, the field is 
located 120 km off western 
Ahwaz, southwestern 
Iran and is shared with 
neighboring Iraq.  

Iran stands 
4th in 
nanotechnology

Head of the 3rd 
N a n o t e c h n o l o g y 
and Nano-medicine 
conference Mehdi 
Rezayat said on 
Sunday Iran had kept 
its forth position in 
the past several years.
Mehdi Rezayat said 
in a press conference 
that Iran is a long 
distance ahead of 
the neighboring 
countries and its main 
rivals are countries 
China, India, South 
Korea, and European 
countries.
Rezayat said that in 
2019, more than 
10,400 articles have 
been published in 
nanotechnology in ISI 
journal in which Iran 
has the fourth rank 
it maintains over the 
past several years.
He said that Iran is 
in a good condition 
in production of 
science, and that the 
10-year document 
of nanotechnology 
has called for 
commercialization, 
export, and founding 
i n t e r n a t i o n a l 
companies and 
cooperation.
He added that there 
are more than 
35,000 students and 
graduates in this field, 
a part of which are in 
nanomedicine. More 
than 220 knowledge-
based companies 
are working in 
the area and more 
than 660 certified 
products have been 
produced in different 
fields, such as 
pharmaceuticals and 
textile.
In the Iranian year 
(starting on March 21, 
2015), the turnover 
of nanotechnology 
was very small but 
reached $60 million 
in preceding two 
years and more than 
$83 million in the 
latest single year. It is 
expected to surpass 
$165 million dollars 
until March 20, which 
marks the beginning 
of the Iranian new 
year.
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North Azadegan oil output hits 100 mb

Hossein Shirzad, 
who is also the 
chairman of the 
Board of the "Central 
Organization for 
Rural Cooperatives 
of Iran (CORC), 

in the unveiling session of 
NABKA, held on, January, 
18th on the " Iran Chamber of  
Commerce, Industries Mines 
and Agriculture"(ICCIMA), 
said by applying NABKA, we 
are approaching the challenges 
of agricultural market with a 
new perspective.
"Including the positive as 
well the negative capacity 
building, NABKA searches 
the best innovative solutions 
to tackle the challenges of 
the agricultural market by 
pathology of it. By negative 
capacity building, means 
NABKA tries to teach us how 
to sustain in a  saturated 
market with many historically 
inherited risks, meanwhile, 
through the positive capacity 
building NABKA learn us how 
to improve market in a favorite 
situation.", he added.
Therefore, NABKA could be 
defined as a transitive phase 
of education from instinctive 
education to the systematic 
teaching system which not 
only promotes the commerce 

skill of the target groups 
but also their market and 
knowledge.
Noting that NABKA will to 
link the national market of 
the agricultural market to the 
international one, the official 
said the agricultural market 
suffers from two shortages, 
including institutional and 
data exchange deficits. 
Consequently, the production 
data have never been 
coordinated with the data of 
the international market. This 
problem impedes to access the 
emerging markets; therefore 
we always have been forced 
to sell the raw material rather 
than processed ones.
Emphasizing on the necessity 
of continuity of exporting as an 
essential principle to sustain 
in the international market, 
Shirzad noted the necessity 
of the comprehensive use 
of blockchains and startups 
through enjoying the 

capacities of Agro-joint stock 
corporations as the strong 
contractors to discover new 
field of production.
Shirzad, also asserted on the 
development of a fair pricing 
system, that fortunately 
has been accessed through 
applying the stock exchange 
market mechanism especially 
for saffron and tomato paste.
"Standard storage, 
transportation, and processing 
systems, contract farming, 
and efficient insurance 
system and branding are the 
primary needs  to access the 
international markets that 
could be met by the national 
agricultural unions", he added.
  "The government should 
improve the packaging of 
the agricultural product, 
including saffron through 
export incentives; meanwhile 
we should modern harbors 
as well. Having more than 
5 million hectare farms, 

nationwide, the rural 
production cooperatives 
(RPCs) are the best 
mechanism which could 
promote contract farming."
Confirming that the rural and 
agricultural cooperatives have 
the infrastructural facilities 
to meet the abovementioned 
needs, the deputy minister said 
the CORC experience on the 
"Saffron commodity Fund" as 
well as transaction of saffron, 
Estameran dates and tomato 
paste in the " Iran Mercantile 
Exchange " (IME) proves and 
by cooperation among public 
and private organization, 
this success story could be 
replicated for other crops, too.
"Securing the national interest 
requires to adopt a transparent 
pricing system, using IME 
facilities and development 
of agro-startups by rural and 
agricultural cooperatives 
through union and integrity", 
he added.

MPs okay goods exports’ 
exemption from taxation
 With the majority votes of Parliament representatives, 
the export of goods and services were exempted from 
taxation.
Representatives of the Iranian Parliament in a bylaw 
stipulated that the export of goods and services overseas 
or to the free trade-industrial zones are exempted from 
taxation.
In today’s open session, members of the Parliament 
approved the Article 10 of the Value-Added Tax (VAT), 
based on which, exporters of goods and services are 
exempted from taxation as well as from the purchase of 
required raw materials as follows: A- export of goods to 
overseas or to the free industrial-trade zones through 
official exit origin against representation of customs 
registration license issued by the relevant customs office 
and export of services against representation of the 
relevant contract and certification of work performance 
provided that it should be approved by the nearest official 
agency of the Islamic Republic of Iran in the destination 
country, 2- Swap services for crude oil, oil products 
(gasoline, gas oil, fuel oil, kerosene, liquefied gas, and 
aviation fuel, natural gas and electricity.

Iran’s export to Russia grows by 
41%
 Iran’s export to Eurasian countries has grown 72%, 
reaching $783 million during the first 9 months of the 
Iranian year, most of which is related to trade exchanges 
with Russia with 41% growth in the value.
Iranian customs office spokesman, Seyyed Rouhollah 
Latifi said, “Iran’s export to Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, 
Kazakhstan and Russia during the first 9 months of the 
Iranian year has been totally 2.519 million ton equivalent 
to $783 million, raising 116% in weight and 72% in value 
compared to same period last year. Iran has also imported 
more than 2.274 million ton equivalent to $991 million 
from the members of the Eurasian Economic Union 
during the same period, showing 47% growth in weight 
and 7% decline in value compared to last year”.
On Eurasian Economic Union member states’ share in 
trade with Iran, Latifi said, “Iran’s export to the states 
during the first 9 months of the year comprises 2.42% 
and 2.46% of Iran’s total non-oil exports, respectively in 
weight and value”.According to the spokesman, the most 
amount of Iran’s foreign trade with Eurasian Economic 
Union member states in related to Russia with $277 
million in export and $864 million in import which show 
41% growth in the value of exports and 7% decline in 
imports from Russia compared to same period last year.
Iran’s export to Armenia has also grown by 169% 
reaching $343 million.

Banks $16 Billion in the Red
Banks and credit institutions owed the Central Bank of 
Iran 2,085 trillion rials ($16 billion), by the end of the 
eighth month (November 21) of current Iranian fiscal 
year that ends in March.According to IBENA, the news 
service affiliated to the CBU, private banks and credit 
institutions account for 1,211 trillion rials ($9.3 billion) 
of the total debt. State-owned specialized lenders 
owe the regulator 636 trillion rials ($4.8 billion).The 
debts include the principal and interest on credit lines, 
overdrafts and CBI deposits with banks, Financial 
Tribune reported.Lenders' overdraft alone accounts 
for half of the total volume of their debts -- 1,008 trillion 
rials ($7.75 billion) of which  967 trillion ($7.43 billion) 
is the share of private banks and credit institutions. State-
run specialized banks and commercial lenders were in 
arrears to the tune of 636 trillion rials and 199 trillion 
rials, respectively, by Nov.21.   Credit lines are the other 
source of banks’ debts to the CBI, the report said, adding 
967 trillion rials ($7 billion) to the total debts. Credit given 
to the controversial Mehr Housing Project by the previous 
administration amounts to 522 trillion rials ($4 billion), 
or one-fourth of the banks’ debts to the CBI.

An official of Agriculture-Jihad Ministry informed 
on the inauguration of a mega project titled "link 
of rural economy and agro-market system" 
(NABKA) that in its very nature is a systematic 
and scientific training system.

Iran to Develop "System of Link of Rural 
Economy and Agro-Market ":Deputy Minister
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"Standard 
storage, 
transportation, 
and processing 
systems, 
contract farming, 
and efficient 
insurance system 
and branding 
are the primary 
needs  to access 
the international 
markets that 
could be met 
by the national 
agricultural 
unions"
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Isfahan Improving, 
Expanding Wastewater 
Systems
To help ease the water crisis in the drought-stricken 
central plateau, a wastewater treatment plant will 
become operational in Ezhieh in Isfahan Province, 
head of the provincial water company said."The 
project was completed in two years," Hashem Amini 
was quoted as saying by the Energy Ministry’s 
news portal.Close to 172 million cubic meters of 
wastewater is recycled in Isfahan Province every year, 

Financial Tribune quoted him as saying."Treating and 
reusing wastewater is a compulsion in trying to solve 
the worsening water crisis.”Using activated sludge 
(AS) method to process sewage, the plant will process 
720 cubic meters of wastewater a day.
AS consists of three main components, namely an 
aeration tank, a settling tank and a return activated 
sludge. It is equipped with axial flow pumps to 
transfer nitrified mixed liquor from the aeration 
zone to the anoxic zone for de-nitrification.The 
venture will help farmers in the region and with 
a 20 km network, it will be used by 5,000 people.
He noted that of the total annual recycled water in 

the region (172 mcm), 60% or 100 mcm is used for 
farming and the rest for industries, watering green 
spaces, maintaining watersheds and helping anti-
desertification programs.After Yazd, Isfahan is the 
second biggest industrial hub in the country and 70% 
of Iran’s steel is manufactured in this province, which 
explains why tapping into unconventional water 
resources has become a pressing necessity.Amini 
said to reduce demand for fresh water in Isfahan, an 
agreement was signed by the local water company 
and the provincial engineering council to build 
infrastructure for greywater treatment systems in 
the urban and suburban areas.



MP criticizes govt. for 
disregarding domestic 
potentials
 A lawmaker criticized President Hassan Rouhani’s 
recent remarks that he cannot tackle the current 
challenges by only looking at the domestic 
capacities, saying the government is seeking to 
increase the western countries' presence in the 
country.
“While the Iranians have just renewed their 
alliance with Islamic Revolution and the 
resistance movement’s ideals, the president 
has, unfortunately, announced that he cannot 
move along the nation and look into the domestic 
capacities for tackling the current problems,” 
Ahmad Alirezabeigi, a member of the Parliament’s 
Velayi faction told Mehr News Agency on Sunday.
The parliamentarian also criticized the 
government for trying to “set the West’s footprints 
in the country” under the pretext of the inability to 
overcome problems on its own.
Rouhani said on Thursday that dialogue with the 
world remained "possible" despite high tensions 
with the US.
This is while the past year’s experiences have 
proved the Western countries’ failure in protecting 
the Islamic Republic from unilateral US sanctions 
on Tehran after Washington abandoned the 
nuclear deal.

MPs warn E3 of 
downgrading diplomatic 
ties
 Iranian lawmakers on Sunday signed a statement 
warning the three European signatories to the Iran 
nuclear deal of downgrading diplomatic relations 
if the E3 continued to ignore commitments to the 
JCPOA.
The statement, which was signed by the majority 
of lawmakers on Sunday, warns the three 
European governments that if they continued 
their hostility against the Islamic Republic, Iran 
would downgrade the level of its diplomatic 
relations with them.
The warning comes in response to a recent 
announcement by France, Britain, and Germany 
about their decision to trigger the dispute 
mechanism in the 2015 Iran nuclear deal, known 
as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
- a step that could lead to the restoration of UN 
sanctions against the Islamic Republic.
The E3 said the measure was in response to Iran's 
reductions of its commitments to the JCPOA, which 
in turn was a reaction to the US’ withdrawal from 
the nuclear deal and EU’s failure to find practical 
ways to shield mutual trade from the US sanctions.
Speaking at today’s Parliament session, Speaker 
Ali Larijani said Iran would reconsider its 
cooperation with the IAEA if the EU took unjust 
measures regarding the ‘trigger mechanism’.

'Framers' Worst Nightmare': Dems Make 
Their Case for Removing Trump from Office

The House 
i m p e a c h m e n t 
managers filed 
to the Senate 
their trial brief, 
a summary 

explaining why the House 
passed two articles of 
impeachment last month 
charging Trump with abuse 
of power and obstruction of 
Congress, ahead of the trial 
arguments kicking off next 
week.
"President Trump's conduct 
is the Framers' worst 
nightmare," the managers 
wrote in the brief, CNN 
reported.
The House managers made 
their case directly to the 
senators who will act as 
jurors in the impeachment 
trial.
"History will judge each 
Senator's willingness to rise 
above partisan differences, 
view the facts honestly, and 
defend the Constitution," 
the managers wrote. 
"The outcome of these 
proceedings will determine 
whether generations to come 
will enjoy a safe and secure 
democracy in which the 
President is not a king, and 
in which no one, particularly 
the President, is above the 
law."
The brief is the first of 
multiple filings that both the 
House and the President's 
lawyers will submit in the 
coming days ahead of the 
substantive start of the trial 
on Tuesday. The President's 
response to the articles 
of impeachment, which is 
separate from the response 
to the trial brief itself, was 
released Saturday evening.

The legal filings represent 
the paper version of the 
arguments that will play out 
on the Senate floor starting 
next week, previewing the 
proceedings in the chamber 
that's being transformed 
from legislative body to 
courtroom. Supreme Court 
Chief Justice John Roberts 
is presiding over the 
proceedings, and the Senate 
is being adjusted for the trial, 
including adding the ability 
to play audio and video, 
normally forbidden in the 
chamber.
House Democrats charge 
that Trump abused his 
office by withholding $400 
million in security aid and a 
White House meeting from 
Ukraine while pressuring 
Kiev to open investigations 
into the President's 
political rivals. Then, they 
say, he obstructed the 
congressional investigation 
of his misconduct with an 
unprecedented blockade of 
House subpoenas to Trump 
administration agencies and 
officials.
"The case against the 
President of the United 
States is simple, the facts 
are indisputable, and the 
evidence is overwhelming: 
President Trump abused 
the power of his office to 

solicit foreign interference 
in our elections for his 
own personal political 
gain, thereby jeopardizing 
our national security, the 
integrity of our elections, 
and our democracy," the 
managers wrote.
The President's legal team 
filed a response Saturday 
evening charging that the 
impeachment articles are 
"constitutionally invalid on 
their face."
"The articles of 
impeachment submitted 
by House Democrats are 
a dangerous attack on 
the right of the American 
people to freely choose their 
president," the President's 
lawyers wrote in a preview 
of the defense they will argue 
on the Senate floor.
The President's response 
mirrored the House 
Republican defense made 
during the impeachment 
inquiry, arguing that abuse 
of power was not a crime and 
the President did nothing 
wrong because Ukraine 
received the aid money and 
didn't start the investigation.
The House will formally 
respond to the President's 
response on Monday, but a 
Democratic aide previewed 
the response, saying Trump 
was offering "slogans" and 

"didn't engage with the facts" 
or the mountain of evidence 
showing a broad campaign 
to pressure Ukraine to 
investigate the President's 
political rivals while the 
President broke the law by 
withholding US aid.
The House's brief for 
the upcoming Senate 
impeachment trial includes 
some references -- but not 
an extensive discussion 
-- of new evidence that's 
come out since the House 
impeached the President last 
month.
The brief includes 
several references to the 
Government Accountability 
Office report released 
this week that concluded 
the White House violated 
the law by withholding the 
Ukraine security assistance 
that had been appropriated 
by Congress, as well as 
one reference to the new 
documents provided by 
indicted Rudy Giuliani 
associate Lev Parnas.
The House also noted 
in the brief that former 
national security adviser 
John Bolton, who refused to 
testify before the House, has 
said he's willing to testify in 
the Senate if subpoenaed, 
saying his testimony would 
be "illuminating".

House Democrats on Saturday released 
their argument for why US President 
Donald Trump should be removed from 
office by the Senate in the upcoming 
impeachment trial, calling on the chamber 
to "eliminate the threat that the President 
poses to America's national security."
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Iran’s President Vows 
to Use All Capacities to 
Rebuild Flood-Hit Areas
 Iranian President Hassan Rouhani made assurances 
that his administration would use all its power and 
capacities to help rebuild areas damaged by recent 
flooding in the southeastern parts of the country.  
“I am proud that one week after the floods happened, 
the water and power supply problems have been 
resolved,” Rouhani said, addressing a session of 
the Crisis Management Task Force of Sistan and 

Balouchestan Province on Saturday evening.
The president also instructed the Minister of Energy 
to speed up the process of completing two dams in 
the province and said that 14,000 urban and rural 
housing units will be reconstructed.
“I assure the flood-hit people of Sistan and 
Balouchestan that the administration will mobilize 
all its power and equipment to reconstruct (the areas 
damaged by) the incident,” the president went on to 
say.
Sistan and Balouchestan has been affected in the 
most severe way due to record-breaking rainfall in 
years.

Flood poured into the 
province, as well as 
neighboring Kerman 
Province, inundating 
around 350 villages, 
and interrupting the 
people’s lives in the 
area.
Heavy rainfall over 
the last days has caused 
seasonal rivers to flood into 
towns, causing extensive damage 
to infrastructures and people's homes.

It is ironic that 
a country that 
flags itself as 
the leading 
power fighting 
terrorism 
has attacked 
a country 
fighting against 
terrorism.
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Iranian 
Lawmaker 
Says we are 
working 
on a plan to 
withdraw from 
NPT
"We are working on 
a plan to withdraw 
from the nuclear 
Non-Proli ferat ion 
Treaty (NPT) as one 
possible response", 
a reformist 
member of the 
Iranian parliament 
Mahmoud Sadeghi 
told ILNA.
Speaking to ILNA 
news agency 
c o r r e s p o n d e n t , 
I r a n i a n 
p a r l i a m e n t a r i a n 
said that NPT is 
not an irrevocable 
treaty. According 
to NPT's 10 articles, 
Each Party shall 
in exercising its 
national sovereignty 
have the right to 
withdraw from the 
Treaty if it decides 
that extraordinary 
events, related to the 
subject matter of this 
Treaty."Iran could 
use this article as a 
trigger mechanism 
against European 
c o u n t e r p a r t , " 
Mahmoud Sadeghi 
confirmed.
Iranian Foreign 
Minister Javad 
Zarif said last April 
that the Tehran 
is considering 
w i t h d r a w i n g 
from the nuclear 
Non-Proli ferat ion 
Treaty (NPT) as one 
possible response to 
the latest tightening 
of U.S. sanctions.
The NPT requires 
non-nuclear weapon 
states to disavow the 
development and 
acquisition of nuclear 
weapons.
The NPT allows 
the U.S., China, 
Russia, Britain and 
France – the only 
f ive countries with 
nuclear weapons at 
the time the treaty 
opened for signature 
in 1968 – to possess 
them, but not to 
transfer nuclear 
materials to other 
states.
Tensions between 
Tehran and 
Washington have 
risen since the Trump 
a d m i n i s t r a t i o n 
withdrew last 
year from a 2015 
international nuclear 
deal with Iran and 
began ratcheting up 
sanctions.

Iran

news

ISFAHAN
N E W S

Iran to Reconsider IAEA 
Cooperation If EU Behaves 
Unfairly: Larijani
 Iranian Parliament Speaker Ali Larijani warned that in case of 
unfair behavior of the European parties to the 2015 nuclear deal, 
the Islamic Republic will take “a serious decision” on its ongoing 
cooperation with the International Atomic Energy Agency 
(IAEA).
Addressing an open session of the parliament on Sunday, Larijani 
deplored a recent statement by France, Britain, and Germany 
about their decision to trigger the dispute mechanism in the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
“It is unfortunate that one of the European countries’ ministers 
has explicitly stated that ‘the US is threatening to increase the 
tariffs on car imports to the United States by 25% if we do not use 
the trigger mechanism, so we have been forced to take this path’,” 

Larijani said.
“So, the problem is not rooted in Iran’s behavior (because) 
you, yourselves have repeatedly blamed the United States for 
leaving the JCPOA,” he said.
Indeed, he added, the problem is rooted in the US threat that has 
forced the powerful European countries to behave “pathetically 
and unwisely”.
“We explicitly declare that if Europe behaves unfairly for 
any reason in the use of Article 37 of the nuclear agreement, 
the Islamic Republic will take a serious decision about its 
cooperation with the IAEA and its draft (bill) is ready in the 
parliament,” the speaker went on to say. 
In a statement released on Tuesday, France, Britain and Germany 
announced their decision to trigger the dispute mechanism in 
the JCPOA.In comments on Wednesday, Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said the move is legally baseless and 
politically wrong.
In May 2018, US President Donald Trump pulled his country out 
of the JCPOA.

I r a n 
and the remaining parties 

launched talks to save the JCPOA after the US withdrawal, but the 
three EU parties to the deal have failed to ensure Iran’s economic 
interests.
The EU’s inaction forced Tehran to stop honoring certain 
commitments to the nuclear deal.

News



Iran reminds French President the name of the 
Persian Gulf
 Iran’s Foreign Ministry spokesman, Seyyed Abbas Mousavi criticized French 
President Emmanuel Macron for using a fake name for the Persian Gulf, 
reminding him that the only name for the gulf in southern Iran is “Persian Gulf”.“I 
remind Monsieur Macron that the gulf located south of Iran has only one name and 
that is the Persian Gulf,” Mousavi tweeted.He also blamed France’s military presence in 
the waters, saying, “Your military presence in the Persian Gulf is as wrong as your naming it. Both mistakes 
are huge but compensable”.It came two days after the French president said in a tweet that his country had 
deployed the Jaguar Task Force mission in "the Arabian Peninsula and in the Arab-Persian Gulf," claiming 
that the  military buildup was meant to strengthen maritime security in the strategic region.

Minister of 
C o m m u n i c a t i o n s 
and Information 
Technology Mohammad 
Javad Azari-Jahromi 
said in a message on 
Sunday that Zafar 1 
and 2 Satellites have 
successfully been 
tested and will be put 
into the orbit soon.In 
his Twitter message, 
Jahromi described 
the satellite and its 
launcher as important 
research steps.The 
ceremony for delivering 
Zafar satellites was held 
in Iran University of 
Science and Technology 
on Sunday.The satellite 
has been designed for 
imaging, sending and 
saving messages and 
creating link between 
two users.
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On Jan. 1, North Korea announced a major 
party personnel reshuffle, disclosing the 
results of a four-day plenary meeting 
of the Central Committee of the ruling 
Workers' Party.But the list of those who 
were dismissed in the reshuffle was not 
released at that time.
Details of the recent party reconfiguration 
came to light with North Korea's 
disclosure Saturday of the membership 
of the 70-strong committee established 
for the funeral ceremony for one of the 
country's independence fighters and 
national heroes.According to the list, 
five of the party's central committee's 
12 vice chairmen, including Ri, did not 
make it on the roll, indicating that they 
no longer retain their seats.In addition 
to Ri, Pak Kwang-ho, party vice chairman 
and director of the party's propaganda 
and agitation department, as well as Kim 
Phyong-hae, Thae Jong-su and An Jong-su, 
were replaced.
The fate of Ri and the four others was 
brought into question after they did not 
appear at a photo session of the four-day 
party meeting that ended on the last day 
of 2019.

According to the results of the party 
meeting, the 85-year-old Ri is believed 
to have been succeeded by former North 
Korean Ambassador to Russia Kim Hyong-
jun, who was recently promoted to the 
seat of party vice chairman.
Having also been promoted to vice 
chairmanship, Ri Pyong-chol, who 
spearheaded North Korea's recent 
arms development, and Ri Il-hwan have 
taken over the roles of Thae and Pak, 
respectively.An official at the South 
Korean Ministry of Unification said more 
information will be needed to confirm the 
reshuffle results.
"Not all high-ranking party officials were 
included on the list of the latest funeral 
committee," the South Korean official said, 
Yonhap news agency reported.
North Korea also appears to have 
appointed Ri Son-gwon, the country's 
point man on relations with South Korea, 
as foreign minister to replace Ri Yong-ho.
North Korea notified foreign 
ambassadors based in Pyongyang of the 
recent appointment of Ri Son-gwon as the 
country's new foreign minister late last 
week, sources said.
Ri Son-gwon, if confirmed, will replace 
Ri Yong-ho, a seasoned career diplomat, 
probably signaling that the communist 
state may reshape its policy toward 
Washington and Seoul.
Ri Yong-ho was also absent from the final-
day photo session of the recent party 
meeting, sparking speculation about his 
whereabouts.

The report on the ban of Iranian teams 
for hosting their rivals in the 2020 AFC 
Champions League has provoked a furious 
but united response against what has 
become known as the most political 
decision of the AFC.
Initial reports on the ban started 
interestingly with a Saudi Arabian TV host 
who announced the news citing informed 
sources. A day later, the Iranian Football 
Federation confirmed that it has received 
a letter from the AFC which says Iranian 
teams should host their rivals in 2020 ACL 
in a neutral venue due to security concerns.
Using lobbies, Saudi Arabia managed to 
persuade AFC officials to hold football 
matches of its teams with Iranian ones in a 
neutral venue. The decision came as Tehran 
and Riyadh had cut political ties. Iranian 
sports officials were criticized at the time 
and even now for giving in to that AFC’s 
decision which may have also affected their 
recently-announced ban.
Although the decision is not final yet as 
the AFC’s Executive Committee has not 
endorsed it, millions of Iranian football fans 
along with officials have expressed their 
anger at the initial decision.
Tens of thousands of fans took to Twitter 

and Instagram to voice their strong 
protest for banning a country which has a 
major share in ACL’s rate of attendance at 
stadiums.
Meanwhile, the four Iranian participating 
teams in the 2020 ACL sent a letter to Asia’s 
governing football body announcing that 
they will host their rivals only in Iran not 
anywhere else.
To shed more light on the issue we reached 
out to the editor-in-chief of Mehr News 
Agency’s sports desk, Reza Khosravi.
“The decision made by the AFC’s 
Competition’s Committee regarding 
Iranian representatives in the AFC 
Champions League is the continuation of 
a scenario which has started months for 
Iran’s sports aimed at put pressure on the 
country’s authorities through sports,” he 
told me.
 “The scenario started with the interference 
of the International Judo Federation in the 
case of Saeid Mollaei’s immigration and 
then continued with chess and now it’s time 
for football. Due to the huge presence of 
fans, sports have special importance across 
the world and is the best tool to implement 
measures that could be positive or negative 
in nature.
“This time, the AFC officials are trying to 
challenge Iran’s sports and politics through 
an unprofessional and anti-football act 
under the influence and pressure of some 
countries and political figures; and what 
can be a better means than forcing Iranian 
teams to host their rivals in a neutral venue,” 
he highlighted.

Nearly Half of North Korean Party Vice 
Chairmen Replaced in Recent Convention

AFC ban on Iranian teams continuation of 
anti-Iranian scenario: expert

Ri Su-yong, former North Korean foreign minister and 
vice chairman of the ruling party's Central Committee, 
and four others seem to have been replaced in a recent 
plenary party meeting, according to a North Korean 
report on Sunday.

A veteran sports journalist believes that the AFC’s initial 
decision to ban Iranian teams from hosting 2020 ACL in Iran 
is a continuation of a scenario that aims to put pressure on 
Iranian authorities through sports.

“The decision 
made by 
the AFC’s 
Competition’s 
Committee 
regarding Iranian 
representatives 
in the AFC 
Champions 
League is the 
continuation 
of a scenario 
which has started 
months for Iran’s 
sports aimed at 
put pressure on 
the country’s 
authorities 
through sports,”

"Not all high-
ranking party 
officials were 
included on 
the list of the 
latest funeral 
committee," 
the South 
Korean official 
said

Iranian Lawmaker 
Says we are 
working on a plan to 
withdraw from NPT
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IAEA Cooperation 
If EU Behaves 
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%41

5

5

4

By “Maximum Pressure” policy Trump will lose 
domestic supporters; U.S professor told
“The "maximum pressure" approach is inflicting damage on the Iranian 
economy and complicating Iran's economic relations with foreign trade 
and investment partners,” A Political science professor at American 
university John Calabrese told ILNA.Speaking to ILNA news agency, the 
political analyst said “There is no immediate, concrete cost for Trump 
continuing the "maximum pressure" approach.”"In addition, if Trump were 

to reverse his policy without obtaining a concession from Iran, he would 
run the risk of alienating domestic political supporters and emboldening 
his critics."Referring to the benefit of FATF, he added “To date, North Korea 
is the only country on the FATF "blacklist". Further delay or rejection of the 
FATF would place Iran at risk of being "blacklisted", which would make it 
more difficult for Iran to attract foreign investment.The Financial Action Task 
Force (FATF) is an intergovernmental organization that works to combat 
money laundering and terrorist financing.“So, the FATF-related pressure 
is meant to force Iran to choose between its own economic well being and 

continued support for groups that are regarded by the US and others as 
'terrorist organizations',” he said.
He said in response to whether countries can mediate between Tehran and 
Washington, that I think it would be potentially more productive for Iran to 
use back channel diplomacy with its Arab neighbors.“If somehow the Omanis 
or the Emiratis could serve as intermediaries with Saudi Arabia, focusing on 
ways to stabilize the situation with Yemen, this might help reduce tension in 
the Arabia Peninsula. That development might, in turn, provide a climate in 
which the US and Iran could then begin to sort out their differences.”



عرصههایمسکنمهراردستانواگذارمیشود
 رییس اداره راه و شهرسازی اردستان گفت: عرصه واحدهای مسکن مهر شهرستان اردستان واگذار می شود.

مجتبی پورشفیع تشریح کرد: در اجرای ماده ۶۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت و بند سه بخش ب تبصره هشت بودجه سال ۹۸ و تبصره یک ماده چهار مصوب هیات محترم وزیران، با 

واگذاری قطعی سهم عرصه واحدهای مسکن مهر به مالکان اعیانی موافقت شده است.
وی بیان کرد: مالکان مسکن مهر می توانند برای واگذاری قطعی عرصه واحدهای خود به اداره راه و شهرسازی و 

بنیاد مسکن اردستان مراجعه کنند.
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اردستان اضافه کرد: این افراد باید بر اساس مقررات و دستورالعمل مربوطه، مبالغی 

را بابت واگذاری عرصه بپردازند.
وی تاکید کرد: متقاضیان نیز برای دریافت اطالعات بیشتر و تنظیم درخواست به اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مراجعه کنند.

یک هزار و ۱۳۱ واحد مسکن مهر شامل ۵۸۸ واحد در شهر اردستان، ۳۲۸ واحد در شهر زواره )که ۱۴۲ واحد آن خودمالک( و ۱۶۱ واحد در شهر 
مهاباد وجود دارد.

شهرستان ۴۲ هزار نفری اردستان در فاصله نزدیک به ۱۱۸ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع است.

اختصاص۵۶۰میلیاردریالبهطرحهایمدیریتجامعآبخیزداریاصفهان
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری اصفهان گفت: ۵۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 

به طرح های مدیریت جامع آبخیزداری این استان اختصاص یافت.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان به نقل از محمدحسین شاملی افزود: طرح های 
مدیریت جامع آبخیزداری در ۲۳ شهرستان از ۲۴ شهرستان استان، در ۳۷ حوضه و بصورت ۱۲۰ زیر پروژه 

اجرا می شود.  وی اضافه کرد: مطالعات این بخش در پنج حوضه انجام شده و اجرای عملیات سازه ای در ۳۷ 
حوضه شامل سازه های سنگی مالتی، پخش سیالب و بندهای خاکی اجرا می شود.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اهمیت نظارت و ارزیابی بر طرح ها از ابتدا تا انتها 
خاطرنشان کرد: خرید آبگرمکن خورشیدی، جایگزینی سوخت فسیلی )یارانه حمل سیلندر گاز(، اجرای کمربند حفاظتی 

و اجرای عملیات کنترل جوندگان موذی در تاغزارها، اجرای طرح حدنگاری) کاداستر( از دیگر بخش های این طرح به شمار می رود.
شاملی افزود: بهبود وضعیت ۲۰۹ حلقه چاه، ۶۹ دهنه چشمه، ۶۸ رشته قنات، حفاظت بیش از هفت هزار هکتار از مزارع از خطر سیالب، کنترل 
سیالب در روستاها و شهرها، کاهش فرسایش، کاهش رسوب گذاری در مخازن سدهای بزرگ، کنترل و کاهش رسوب ورودی به رودخانه های 

استان  و استان همجوار از مزایای طرح های مدیریت جامع آبخیزداری در اصفهان است.

ایسنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

 افزون بر پخت نان 
بی کیفیت، برخی 

نانوایی هایی بربری 
و سنگکی اقدام به 
پخت نان کنجد و 
سیاه دانه می کنند
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رئیس سازمان حمایت:
دستورالعمل 

نظارت بر قیمت ها 
برای ایام پایانی 

سال ابالغ شد
رئیس سازمان حمایت مصرف 
کنندگان وتولیدکنندگان با بیان 
اینکه دستورالعمل ویژه نظارتی 
برای ایام پایانی سال به استان ها 
ابالغ شده است،از دوبرابر شدن 
بازرســی ها طی تفاهــم نامه با 

بسیج اصناف خبر داد.
بــه گــزارش  وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت، عباس تابش در 
گردهمایی رؤسای سازمانهای 
صمت استان ها که با حضور رضا 
رحمانی وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت برگزار شــد، بیان کرد: 
همزمان با اصالح قیمت بنزین 
بازرسی ها انجام شــده است و 
گزارشــات مداوم و منظم رصد 

بازار ارائه می شود.
وی تصریح کرد: دســتورالعمل 
طــرح نظارتی ویژه ایــام پایان 
سال به استان ها ابالغ شده است 
و انتظار داریم بــا برنامه ریزی 
هماهنــگ و بســیج امکانات، 
اســتان ها بــه خوبی بــازار را 

هماهنگ نمایند.
وی همچنیــن با بیــان اینکه 
تفاهم نامه با بسیج اصناف تعداد 
بازرس های بازار را ۲ برابر خواهد 
کرد، گفت: با احتساب بازرسان 
اصناف، ۴۳۰۰ بــازرس داریم و 
تفاهم نامه ای با بســیج اصناف 
داریم که تعداد بازرس ها ۲ برابر 

خواهد شد.
معــاون وزیر صنعــت، معدن و 
تجــارت ادامــه داد: در زمینه 
سامانه، بعضی دستگاه ها هنوز 
همکاری کامل ندارد ولی سامانه 
انبار در زمینه ۱۰ کاال الزام دارد 
و بازرسان به صورت متمرکز این 

۱۰ کاال را بازرسی می کنند.
رئیس سازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان با 
اعالم اینکه تا پایان سال سازوکار 
سامانه رصد کاال ابالغ می شود، 
گفت: در ســامانه اعالم قیمت 
در حــال افزایش تعــداد کاال و 
خدمات هستیم و بیش از ۱۰۰ 
قلــم خدمات هم بــه آن اضافه 

شده است.
وی افزود: در واحدهای خدماتی 
باید واحدهایی که مســئولیت 
آنها با ســایر دستگاه هاست هم 
باید هماهنگ شــوند که از آن 
جملــه واحدهای بیــن راهی و 
واحدهای تحت نظارت سازمان 
میراث فرهنگی است که حتماً 
بر مباحث رعایت ضوابط قیمت 

نظارت خواهیم کرد.

فصل تجارت
خـــبـــر
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از بی توجهی به بهداشــت 
و نوبت که بگذریم، برخی 
علــت نامرغوب بــودن و 
کیفیت پایین نان را فقدان 
نظارت کافی مسووالن بر 
عملکرد نانوایی ها برشمرده 
و تاکید دارند جز تعدادی از 
نانوایی ها، بیشتر آنها نان با کیفیت پایین 
و نامطلــوب را در اختیار مشــتریان قرار 
می دهند و چون نان غذای اصلی بیشتر 
مردم است، چاره ای جز خریدن آن ندارند 
اما باید در این زمینــه تمهیدی صورت 

گیرد.
حســینعلی فینی، یکی از شــهروندان 
است که با اشاره به افزایش قیمت نان در 
کاشان گفت: پخت نان نامرغوب در برخی 
نانوایی ها موجب درگیری های لفظی بین 

مشــتریان و کارگران نانوایی ها شده بود؛ 
زیرا با افزایش قیمت نان انتظار می رفت 
که کیفیت آرد و نان  بهتر شود اما نه تنها 
این امر محقق نشد بلکه چانه ها سبک تر و 

نان ها کوچک تر شدند.
وی با بیان اینکه ضایعات نان در این شهر 
افزایش یافته است، افزود: اگر شرایط پخت 
نان با کیفیت و مرغوب از ســوی نانوایان 
رعایت شود، از ضایعات آن کاسته خواهد 

شد.
شهروندی دیگر با اشاره به نامطلوب بودن 
وضعیت نان بیان کرد: نان ها به علت پایین 
بودن کیفیت، جویده نمی شوند و باید آن 
را بلعید که در دراز مــدت باعث بیماری 

می شود.
سید علیرضا حســینی با تاکید بر اینکه 
پایین بودن کیفیت نان در کاشان مشکل 
جدیدی نیست، تصریح کرد: مردم انتظار 
داشــتند هم زمان با افزایش قیمت نان، 
مسووالن نظارت بیشــتری بر عملکرد 
نانوایی ها داشته باشند و کیفیت آرد و پخت 

نان نیز به سمت قابل قبولی پیش برود.
وی اضافــه کرد: افــزون بر پخــت نان 
بی کیفیت، برخــی نانوایی هایی بربری و 
سنگکی اقدام به پخت نان کنجد و سیاه 
دانه می کنند؛ با وجــودی صف های این 
نانوایی ها شلوغ، کمتر به پخت نان ساده 
اقدام می شــود و برخی مشــتریان نیز 
 الجرم برای معطل نشــدن، نان کنجدی

 می خرند.

  استانداردهای نان، نانوا و نانوایی
کارشناس مسوول بهداشت محیط دانشگاه 
علوم پزشکی کاشــان با بیان اینکه انواع 
نان ها دارای اســتاندارد ملی هستند که 
از سوی سازمان اســتاندارد و تحقیقات 
صنعتی تعریف شده اســت، گفت: آرد با 
کیفیــت، مهــارت نانوا و دســتگاه های 
خمیرگیری و پخت نان ســه شاخص و 
عامل بسیار مهم در تولید نان مرغوب و با 

کیفیت به شمار می رود.
احسان زارعی افزود: آرد مورد استفاده برای 
پخت نان باید سبوس دار باشد چون هم نان 
با کیفیت تری تولید می شود و هم هضم آن 

آسان تر است.
وی یادآور شد: برای نان سنگک سبوس 
آرد باید هفت درصد، برای نان های لواش و 
تافتون ۱۲ درصد، بربری ۱۸ درصد و آردی 
که برای نان های حجیــم و نیمه حجیم 
)باگت و ســاندویچ( استفاده می شود نیز 

باید دارای ۲۱ درصد سبوس باشد.
کارشناس مسئول بهداشت محیط دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان اضافه کرد: بازرسی 
و نظارت مســتمر بر عمل خمیرگیری 
نانوایی ها از جمله اقدام ها برای تولید نان 
با کیفیت اســت که در جریان آن خمیر 
نان از نظر میزان اسید و باز )PH( و نمک 

اندازه گیری می شوند.
به گفته وی، میزان اســیدی بودن خمیر 
بستگی به نوع نان دارد و باید پایین تر از حد 
خنثی باشد و با توجه به ازدیاد بیماری فشار 

خون، میزان نمک هم باید یک درصد مورد 
استفاده قرار گیرد.

زارعی ادامه داد: استفاده از جوش شیرین 
در نانوایی ها نیز ممنوع است زیرا این ماده 
موجب جلوگیری از جذب آهن و کم خونی 

می شود و برای معده بسیار ضرر دارد.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های پخت نان 
و خمیرگیری و تغارها باید از جنس استیل 
باشند، تشریح کرد: جز خمیر مایه و خمیر 
ترش، هر گونه مواد افزودنی دیگر به خمیر 
ممنوع است؛ ماده جدیدی به نام بالنکیت 
برای سفید شــدن نان وارد بازار شده که 
حتی از جوش شیرین هم برای سالمتی 
بیشتر مضر اســت که البته خوشبختانه 

در نانوایی های کاشان استفاده نمی شود.

کارشناس مســوول بهداشــت محیط 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین 
یادآور شد: بر اساس ماده ۱۳ قانون مواد 
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، 
نانوایی ها از نظر بهداشت فردی، بهداشت 
ساختمان و بهداشت عمومی باید بازرسی 

و کنترل شوند.
وی تاکید کرد: بهداشــت فردی شامل 
وضعیت ظاهری نانوا یا کارگر نانوایی مانند 
لباس، روپوش، کاله و کارت بهداشت مد 
نظر است که برای صادر کردن این کارت، 
آزمایش های بیماری هــای بالینی انجام 
می شود و با توجه به حســاس بودن این 

حرفه، مدت اعتبار کارت ها ۶ 
ماهه است.

  چرا کیفیت آرد و نان کاشان پایین 
است؟

یک نانوا در پاسخ به این پرسش خبرنگار 
ایرنا گفت: کیفیت آردهای تحویلی بسیار 
پایین است و این مهم به صورت مستقیم 

بر کیفیت پخت نان اثر می گذارد.
اصغر مقصودی افزود: پایین بودن کیفیت 
آرد در پخت نان سنگک که باید خمیر آن 
بسیار نرم باشــد، به خوبی قابل مشاهده 

است.
به گفته وی، برخی نانوایان به علت کیفیت 
پایین آرد مجبور می شوند نمک بیشتری 
به خمیر اضافه کنند که البته این مهم بر 
اساس دستورالعمل شبکه بهداشت ممنوع 

است و برای سالمتی افراد ضرر دارد.

لزوم توجه به مقوله نان در کاشان؛ 

ازتنورتاسفره
نان به عنوان مهم ترین بخش از سبد غذایی خانوارهای 
ایرانی از جمله کاشــانی ها سفره مغفول مانده، چنان که 
بیشتر مردم از پخت نامناســب نان گالیه مند هستند و 
برخی نانوایان علت آن را پایین بودن کیفیت آرد عنوان 
می کنند که این امر نیازمند توجهی ویژه از ســوی همه 

دست اندرکاران است.
نان به عنوان مهم ترین بخش  سبد غذایی خانواده ها به طور 
طبیعی باید مورد توجهی ویژه باشد اما به هر علتی مغفول 
مانده و در مجموع می توان گفت که هر ســه ضلع درگیر 
یعنی مردم، نانوایان و مسووالن با وجود گالیه های کالمی 

از تکاپوی توجه به موضوع افتاده اند.

گزارش

ریسک خرید اینترنتی با رمز 
ایستا باالست

»مشترک گرامی می توانید تا ۵بهمن ماه نسبت به فعال کردن رمز پویای 
کارت بانکی خود اقدام کنید«. این پیامکی اســت که برخی بانک ها برای 
مشتریان خود طی روزهای اخیر ارسال کرده اند.این تاریخ برای همه بانک ها 

یکسان نیست.

راه اندازی رمز پویا با هدف پیشــگیری از کالهبرداری های اینترنتی و فیشینگ در 
دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته اســت. هر چند پیش از این آخرین مهلت برای 
دریافت رمز پویا اوایل دی ماه اعالم شــده بود اما در حــال حاضر این فرصت تمدید 
شده است و بررسی ها نشان می دهد همچنان در بسیاری از بانک ها همزمان با ایجاد 

شرایط فعال کردن رمز پویا، فضا برای استفاده از رمزهای ایستا یا رمزها 
دائمی فراهم است.

 طبق اعالم پلیس فتا در سال ۱۳۹۷، بین ۲۰ تا ۲۵ هزار پرونده فیشینگ 
ثبت شده و به باور عده ای از کارشناسان، جایگزین کردن رمز پویا به جای 
رمز ایســتا می تواند حجم این پرونده ها را کاهش دهد.عبدالناصر همتی، 
رییس کل بانک مرکزی معتقد اســت اســتفاده از رمزهای یک بار مصرف 
می تواند تا میزان ۹۰ درصد احتمــال کالهبرداری های اینترنتی را کاهش 

دهد.

  چرا رمز پویا؟
ثابت بودن رمز دوم کارت های بانکی و پیشــرفت چشم گیر و پیچیدگی روز 
افزون شــگردهای ســارقین در فضای مجازی، لو رفتن یا سرقت این رمزها 
را به راحتــی امکان پذیر نموده اســت. به بیان دیگر ســودجویان می توانند 
با سوء اســتفاده از غفلت دارندگان کارت های بانکی، اطالعــات این کارت ها 
را )مانند تاریخ انقضا، کد اعتبارســنجی )CVV۲( و رمــز دوم( از طریق درگاه های 
پرداخت یا برنامک های همراه جعلی به ســرقت برده و با برداشــت غیر مجاز از این 
کارت ها،  خســارات مالی قابل توجهی را به هموطنانی که رمــز دوم کارت خود را 
فعال کرده اند، تحمیل نمایند. عالوه بر این ســارقان از کارت هایی که رمز دوم آنها 
به سرقت رفته برای انتقال پیاپی وجوه حاصل از فعالیت های غیر قانونی و نامشروع 
 خود بهره جویی کرده که این امر نیز می تواند دارنده کارت را با تبعات حقوقی جدی

 روبرو کند.
با پویاسازی رمزهای دوم کارت های بانکی احتمال این گونه سوء استفاده ها به شدت 
کاهش می یابد و دارندگان کارت های بانکی می توانند به جای استفاده از یک رمز دوم 
ثابت )ایستا(، در هر بار خرید اینترنتی یا پرداخت های نیازمند رمز دوم، از رمزهای 
متفاوتی )پویا( که بانک در اختیارشان قرار می دهد، استفاده نمایند. شایان ذکر است 
این رمزها طول عمر محدودی )حداکثر ۱ دقیقه( داشته و یکبار مصرف هستند به این 

معنا که صرفاً برای یک تراکنش قابل استفاده اند.

   چه کسانی باید رمز پویا را فعال کنند؟
 هر چند اطالع رســانی بانک ها به صورت عام و برای تمامــی دارندگان کارت های 
بانکی صورت می گیرد اما بررسی ها نشان می دهد تنها کســانی نیاز به دریافت رمز 
دوم پویا دارند که مشــتری خرید اینترنتی محسوب می شــوند، در عین حال فعال 
کردن این رمز تنها برای کارت هایی ضرورت دارد که بــا آن خرید اینترنتی صورت 
می گیرد. از ایــن رو ضرورتی وجود ندارد که رمز پویا بــرای تمامی کارت های بانکی 
فعال شــود. الزم به توضیح است پویا ســازی رمز دوم کارت های بانکی فقط و فقط 
توســط بانک های صادر کننده کارت صورت می پذیرد؛ لذا برای اطالع از روش های 
مختلف فعالســازی می توانید از طریق مراجعه حضوری به شــعب، مراجعه به وب 
 ســایت بانک صادر کننده کارت و یا تماس با مرکز امداد مشتریان بانک خود، اقدام

 نمائید. 
بانک مرکزی پیش تر اعالم کرده است فعالســازی رمز دوم پویا هیچگونه هزینه ای 
برای مشتریان در بر نداشته و این خدمت توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور، 
هم راستا با تجربیات جهانی و با هدف صیانت از دارایی های مشتریان بانکی در مقابل 

فعالیت های کالهبردارانه، فراهم شده است.

  مهلت فعال کردن رمزپویا
 بر اساس پیامک های ارسالی از سوی بانک ها به نظر می رسد هنوز اخرین مهلت برای 
فعال سازی رمز پویا و ارج شدن رمز ایستا از دور اعالم نشده است . با تصمیمات اتخاذ 
شده به نظر می رسد فعال کردن رمز پویا همزمان با ایجاد شرایط استفاده از رمز ایستا 
در بانک ها فراهم خواهد بود . به نظر می رسد در شرایط کنونی ریسک خرید اینترنتی 
با رمز ایستا تمام متوجه فرد خریدار اســت اما استعفده از مرز پویا ریسک موجود در 
این حوزه را از میان خواهاد برد و فرد با اطمینان بیشــتری می تواند نسبت به خرید 

اینترنتی اقدام کند .
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استارتآپ

شهرخالقصنایعدستیدرپیچوخماستارتآپها

ازاواخرقرنبیستممفهومخالقیتبهطرزفزایندهایدر
مباحثیچونبازسازیشهریوتوسعهگردشگریوصنایع
دســتیموردتوجهقرارگرفت.رقابتشدیدشهرهادر
حوزههاییچونصنایعدستی،باعثشدتاازابزارخالقیتجهتتمایزوپیشی

گرفتنازدیگرشهرهااستفادهکنند.

 در اکتبر سال ۲۰۰۴ یونسکو شبکه  شهرهای خالق را با هدف توسعه  خوشه های فرهنگی در 
سراسر جهان به منظور تبادل دانش، تجربه و دست یابی به بهترین مسیر برای توسعه اجتماعی 

و اقتصادی از طریق صنایع خالق راه اندازی کرد.
یونسکو شبکه  شهرهای خالق را در هفت حوزه دسته بندی کرد که در بخش »صنایع دستی 
و هنرهای مردمی« شاخص هایی چون پیشینه طوالنی در نوعی خاص از صنایع دستی، دارا 
بودن مراکز آموزشی، دارا بودن تولیدات معاصر و تالش برای حفظ آن ها از طریق برگزاری 
فستیوال ها، بازارچه ها و نمایشگاه ها از جمله اصلی ترین عوامل شناسایی شهرهای خالق 
صنایع دستی است.    اصفهان نه تنها در ایران، بلکه در جهان به عنوان شهری منحصر به فرد در 
حوزه صنایع دستی شناخته می شود؛ زیرا بخش بزرگی از صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران 
در این شهر همچنان زنده است. از طرفی دیگر صنایع دستی به عنوان یک خرده فرهنگ که 
سودآوری باالیی داشته، می تواند در جهت رشد گردشگری خالق و ایجاد شبکه  اقتصادی قوی 
نیز کارآمد باشد. نوآوری صنایع دستی در گرو فعالیت های خالقانه کارآفرینان، هنرمندان، 

متخصصان و شهروندان است.

راهاندازیمراکزشکوفاییونوآوریصنایعدستی
جعفر جعفرصالحی، معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در رابطه با خالقیت در صنایع 
دستی به خبرنگار ایمنا گفت: در هنرهای سنتی نگاه از مواد اولیه تا مراحل 
ساخت و تولید کامال سنتی است، اما در حوزه صنایع دستی به این دلیل که 
بحث اقتصاد صنایع دستی هم مدنظر ما قرار دارد ناچارا باعث شد خالقیت 
را چاشنی کار بکنیم. اگر به دو یا سه دهه قبل برگردیم خالقیت معنی و 
مفهوم خاصی در صنایع دستی نداشت؛ ولی وقتی که امروز رقبای بزرگی 
در اقصی نقاط دنیا در حوزه صنایع دستی پیدا می شوند و گردش های مالی 
بسیار باالیی این حوزه پیدا می کند این نکته مشخص است که این کشورها 

بسیار زودتر از ما به اهمیت خالقیت توجه کرده اند.
وی افزود: زمانی که کاالیی تجاری شود رقابت ها افزایش می یابد و خالقیت 
و نوآوری در صنایع دستی یکی از نیازها است. بر همین اساس از چند سال 
پیش این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بسیاری از شرکت ها در مراکز 
تخصصی رشد و هنر شکل گرفته اند، البته در این مراکز صنایع دستی تنها 
کورسویی از کار بوده و بیشتر انرژی ها صرف هنرهای تجسمی، سینما و... شد. جعفرصالحی 
اظهار کرد: در دو سال اخیر بر روی موضوع راه اندازی مراکز خالقیت و نوآوری در صنایع دستی 
به صورت تخصصی توجه شده و در کمتر از یک ماه آینده اولین مرکز شکوفایی و نوآوری صنایع 
دستی که خالقیت در تولید و فروش را مدنظر قرار دارد افتتاح خواهد شد. زیرساخت های 
این مرکز که در نوع خود اولین در کشور محسوب می شود آماده و در مرحله دریافت طرح ها و 

ایده های گروه های متقاضی فعالیت است.

استارتآپهابهبیراههنروند
بحث استارت آپ ها در صنایع دستی بسیار داغ است و به گواه برخی کارشناسان تنها راه خروج 
صنایع دستی از باتالق رکود استفاده از روش های نوین فروش و پیش رفتن به سمت گسترش 
استارت آپ ها است. با توجه به اینکه اصفهان در کنار شهر خالق صنایع دستی عنوان شهر 
جهانی صنایع دستی را نیز یدک می کشد، باید فضایی مناسب برای رشد استارت آپ ها در 

آن فراهم آید.
معاون صنایع دستی استان اصفهان در این باره تاکید کرد: اصفهان دو لقب شهر خالق و شهر 
جهانی صنایع دستی را داراست، اما شهر خالق در کنار شهر جهانی صنایع دستی قرار دارد 

زیرا خالقیت زیر مجموعه جهانی شدن است.
وی با بیان اینکه انگیزه های استارت آپ ها باید به سمتی برود که نگاهی جدید و متفاوت از 
فعاالن آن حوزه به یک موضوع خاص نگریسته بشود  خاطرنشان کرد: اگر استات آپ ها مسیر 

خود را کج کنند و مانند دیگران حرکت کنند دیگر معنی استارت آپ را ندارند. متاسفانه در 
استان استارت آپ هایی وجود داشتند که علی رغم شروع خوب به بیراهه رفتند به همان نگاه 

سنتی تولید و فروش روی آوردند.

موازیکاریوعدمنظارتمیراثبراستارتآپها
نظارت بر استارت آپ ها در کشور به دلیل نبود قانون مصوب درباره این مدل از فعالیت تجاری 
همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. در برخی حوزه ها وزارت صنعت، معادن و تجارت متولی 
نظارت بر استارت آپ ها شناخته می شود و در برخی دیگر معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری؛ اما در این بین خال نظارت های تخصصی خصوصا در حوزه هایی مانند صنایع دستی 

احساس می شود.
پیش تر عباس شیردل، رئیس اتحادیه صنایع دستی اســتان اصفهان با گالیه از ساز و کار 
نظارتی بر استارت آپ های صنایع دستی گفته بود: فعالیت  استارت آپ ها باید زیر نظر اتحادیه 
و ارگان های تخصصی باشد تا نظارت و کنترل روی آن ها درست انجام شود. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قصد دارد که اتحادیه جدا برای اســتارت آپ ها راه اندازی کند در حالی که 
گستردگی فعالیت آن ها بسیار باال است و هر اســتارت آپ بنا بر حوزه فعالیت باید زیر نظر 

اتحادیه ای تخصصی باشد.
وی همچنین از اعتماد زدایی بین مردم و تولید کنندگان توســط افراد ســودجو در قالب 
استارت آپ خبر داد و بیان کرد که اگر استارت آپ های صنایع دستی زیر نظر اتحادیه صنایع 
باشند، نظارت بر کیفیت، قیمت و داد و ستد کاالها انجام می شود و در این صورت یک فرد 
خاطی نمی تواند با نفوذ خود به این فضا اعتماد مردم را از بین ببرد. با همکاری پلیس فتا و 
نظارت ارگان ها تخصصی می توان فضای استارت آپ ها را پاک نگه داشت و از ورود افراد سودجو 

به آن خودداری کرد.
جعفرصالحی نیز با اشاره به بحث نظارت بر استارت آپ های صنایع دستی، تصریح کرد: تنها 
جایی که می تواند پایگاهی تحت نظارت اداره کل میراث فرهنگی باشد و بتوانیم آن ها را خط 
دهی کنیم همین مرکز نوآوری و شکوفایی است. وزارت میراث فرهنگی به استارت آپ ها مجوز 
نمی دهد و متولی  آن ها نهاد دیگری است، اخیرا هم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نگاه ویژه ای به حوزه صنایع دستی پیدا کرده است. سعی معاونت صنایع دستی وزارت میراث 
فرهنگی هماهنگ کردن صفر تا صد فعالیت های صنایع دستی از جمله نظارت  بر برنامه ها و 

سپس حمایت از آن ها است.
استارت آپ نقش مهمی در پاشیدن چاشنی خالقیت در صنایع دستی ایفا می کند. این مدل 
کسب و کاری می تواند بازار سنتی و یکنواخت صنایع دستی را از رکود خارج کرده و این هنر 
را به یک هنر صنعت واقعی تبدیل کند. برای تحقق این اهداف در ابتدا حداقل چیز نیاز به یک 

متولی واحد و ساز و کار درست است تا کالف پیچیده استارت آپ ها را به سر و سامان برساند.

ایمنا
گــــــزارش

»Arrival« سرمایه گذاری 110 میلیون دالری هیوندایی و کیا در استارت آپ
غول های خودروسازی کره ای هیوندایی و کیا به تازگی 11۰ میلیون دالر در یک استارت آپ بریتانیایی 
سرمایه گذاری کرده اند. این سرمایه گذاری باعث می شود استارت آپ »Arrival« به یکی از باارزش ترین 
استارت آپ های بریتانیا تبدیل شود و ارزش آن به حدود 3.۴ میلیارد دالر برسد. طبق تحقیقات موسسه 

»CB«، تنها 5 استارت آپ با ارزش باالتر از استارت آپ Arrival در بریتانیا وجود دارند.
با اینکه استارت آپ arrival بیش از 8۰۰ کارمند در 5 کشور دنیا از جمله روسیه، آلمان و آمریکا دارد، اما تا 

به امروز در خصوص فعالیت هایش با محدودیت روبرو بوده است.
ایده این استارت آپ این است که خودروهای الکتریکی را با هزینه های مشابه خودروهای سوخت فسیلی تولید کند. 

این کار با احداث کارخانه های کوچک )میکروفکتوری( در نزدیکی شهرهای بزرگ و تولید محصوالت انجام می گیرد. برای مثال 
اسکیت برد ماژوالر این شرکت امکان نصب تجهیزات مختلف روی این وسیله را می دهد و نمونه های آزمایشی آن حاال توسط شرکت های پستی 

بزرگ دنیا از جمله DHL، UPS و Royal Mail استفاده می شوند.
مدیر بخش نوآوری هیوندایی در بیانیه این شرکت گفته که این سرمایه گذری بخشی از استراتژی نوآوری است که شرکت هیوندایی و کیا 

دنبال می کنند. گفته می شود هیوندایی به نبال سرمایه گذاری 35 میلیارد دالری در بخش خودورهای هوشمند الکتریکی و خودران است.

سهمناچیز
استارتآپها
واینترنتاز
اقتصادسنتی

اما در دنیــای واقعــی اینترنت که 
استارت آپ ها هم بخش کوچکی از 
اکوسیستم اینترنت ایران محسوب 
می شوند، چه شاخص هایی داریم؟ 
در ایران به طور کلی ۶3میلیون کاربر 
اینترنت پرســرعت داریم، تقریبا 8 
میلیون کاربر اینترنت ثابت پرسرعت 
داریم و این نسبت هفت برابری نشان 
می دهد که کاربران موبایل در ایران 
تعیین کننــده بازی هســتند. آمار 
دیگری که وجود دارد این است که 
در کل 5۷هزار کســب وکار تاکنون 
در ایران ای نماد دریافت کرده اند که 
طبق بررسی های ما به لحاظ ترافیک 
تقریبا ۹۰درصدشان زیر هزار بازدید 
ماهانه دارند که طبق شاخصه های ما، 
کسب وکارهای غیرفعال یا نیمه فعال 
محسوب می شوند. آمار دیگری نشان 
می دهد که در کافــه بازار 1۶۰هزار 
اپلیکیشــن وجود دارد و تنها 1۰8 
اپلیکیشــن با بیش از یک میلیون 

نصب در ایران داریم. 
طبق بررســی های مــا، 1۶۰هزار 
اپلیکیشــنی که در کافه بازار وجود 
دارد، در مجمــوع یــک میلیارد و 
1۰۰میلیــون نصب دارنــد؛ یعنی 
کاربــران در کل یــک میلیــارد و 
1۰۰ میلیون بار این اپلیکیشــن ها 
را نصب کرده اند. جالب است که در 
اپلیکیشن های موبایل، دسته بندی 
خرید، حمل و نقــل و خدمات مالی 
جزو پنج دسته برتر نیستند که این 
نکته نشــان می دهد که هنوز این 
چالش وجــود دارد و هنوز کاربران 
از این اپلیکیشــن ها به میزان سایر 

اپ های دیگر استفاده نمی کنند. 
در ایران به طور کلی ۶3 میلیون کاربر 
اینترنت پرســرعت داریم، تقریبا 8 
میلیون کاربر اینترنت ثابت پرسرعت 
داریم و این نسبت هفت برابری نشان 
می دهد که کاربران موبایل در ایران 
تعیین کننده بازی هســتند در این 
میان شــکاف عظیمی وجود دارد و 
به جز تهران و خراسان رضوی، سایر 
اســتان های ایران تنها 18درصد از 
درآمد اپلیکیشن های ایرانی، سهم 

دارند.
 در این بررســی متوجه شدیم که 
8۰درصــد از کاربــران اینترنت از 
وب ســایت هایی که از استان تهران 
ای نماد گرفته اند، استفاده می کنند. 
در اینجا مانند اپلیکیشن های موبایل، 
می بینیم که باز هم بیشترین سهم 
ترافیک که رابطه مستقیمی با درآمد 
وب سایت ها دارد، مربوط به استان 
تهران است. مقایسه تعداد ترنزکشن 
برای اینکه ببینیم  بازار سنتی و بازار 
تجارت الکترونیک چقدر با هم فاصله 
دارند، نشــان می دهد که 85درصد 
تراکنش ها از طریق کارتخوان ها انجام 
می شود و فقط 5 درصد ترنزکشن ها 
از طریق اینترنت انجام می شود که 
این آمار  فاصله خیلی زیادی را نشان 
می دهد که هم فرصت خوبی است و 
هم اینکه چون این فاصله ثابت مانده 
است، نشان می دهد که چالش های 
زیادی وجود دارد که نتوانســته اند 
 ایــن فاصله به ایــن بزرگــی را پر 

کنند. 
اما باید ببینیم که چه چالش هایی 
وجود دارد که طی 5ســال گذشته 
این فاصله به ایــن بزرگی هنوز حل 
نشده است. طبق بررسی ها، در ایران 
هنوز در حوزه B۲C، آموزش، بازی، 
فین تک و سالمت فرصت های زیادی 
برای راه اندازی کسب وکارهایی که 

خیلی بزرگ بشوند هم وجود دارد.

اکوسیستم
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

اگرشماتصمیمبهانصرافاز
شغلفعلیخودداریدفراموش

نکنیدکهبایدباخانوادهو
اعضایخانوادهتاناینموضوع
رادرمیانبگذاریدتااینکهنظر

آنهاراازاینتصمیمبدانید

،،

نمناک
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

قبل از انصــراف از کار خود 
باید مزایا و معایب را در کنار 
یکدیگر قرار دهید و آن ها را 
بسنجید که این سنجش نه 
تنها برای شغل جدید خود 
می باشــد بلکه باید شغل 
قبلی خود را نیز بسنجید و 
از مزایا و معایب آن آگاه شــوید و عاقالنه 
تصمیم بگیرید چرا که پــس از انصراف 
از شــغل قبلی خود ممکن است نتوانید 
مجدداً به آن شغل بازگردید بنابراین باید 
یک تصمیم عاقالنه داشته باشید تا در انتها 

دچار هیچ پشیمان نشوید .
برای سنجیدن مزایا و معایب باید به برخی 
سواالت که از جانب شما طراحی می شوند 
را پاسخ داده تا بتوانید تصمیم نهایی خود 
را بگیرید.شاید شما می توانید به طراحی 
سواالتی برای ســنجش مزیت و معایب 
بپردازید و به همیــن دلیل ما قصد داریم 
تعدادی سوال را به شما معرفی کنیم تا قبل 
از انصراف از شغل خود به آنها پاسخ داده و 

تصمیم نهایی خود را بگیرید .

1.آیامشکلمنموقتیادائمی
است؟

برخی مشکالت ممکن است که به صورت 
دائم وجود داشته باشند که سبب نارضایتی 
شما شده باشــند مانند تغییر سیاست 
محاسبه حقوق کارمندان ، انتقال سازمان 

به یک مکان دیگر و غیره.
برخی مشکالت نیز ممکن است به صورت 
موقت وجود داشته باشــند مانند وجود 

افرادی که شــما از آنها راضی نیستید و 
تحمل آنها برای شما سخت و دشوار است 
، وجود یک مشتری بد و شکست ناگوار در 

پروژه و این چنین مسائل .
قبل از انصراف از کار باید تمام جوانب را در 
نظر بگیرید و برای این مسائل را نیز باید در 
نظر داشته باشید که اگر ممکن است آنها 
را تا حدودی حل نمایید و اگر نمی توانید 
آنها را حل کنید دیگر چاره ای برای عدم 

انصراف ممکن است نداشته باشید .

2.آیادرشــغلخودپیشرفت
داشتم؟

گاهی اوقات دشوار است که بالفاصله 
با محیط کاری خود مطابقت یابیم و با 
موقعیت جدیدی که در آن قرار داریم 
سازگار شــویم . در چنین شرایطی 
ممکن است ما طاقت نیاوریم و دست 
به انصراف برای جدایــی از کار خود 

بزنیم .
پیشنهاد ما این است که به مدت چند 
ماه کوتاه در آن مجموعه باقی بمانید 
تا اینکه بتوانید پیشرفت کنید . پس از 
این چند ماه کوتاه می توانید احساس 
کنید که آیا زمان جدایی شــما از آن 
مجموعه رسیده است یاخیرو مجددا 
این نیز همــراه با ســنجش و مزایا و 

معایب می باشد .

3.منبهوضــوحفکرمیکنمو
خالیازایدهنیستم

شــاید بعد از مدتها کار در یک مکان 
ما راضی به انصراف از آنجا نباشــیم 
چرا که ما خودمان این کار را انتخاب 
کرده ایم تا بتوانیــم نیازهای خود را 
برطرف سازیم و شاید به این فکر کنیم 
که جاهای مناســب دیگری هستند 
که برای ما مناسب هستند و همانند 
یک ضرب المثل قدیمی» همیشه باغ 
همسایه سبز نیســت« که این ضرب 
المثل خود گویای همه چیز می باشد 

و می توانید آن را درک کنید .
در حین انتخاب شــغل شاید شما به 
برخی موارد توجه کرده باشید که این 
موارد عبارتند از نزدیک بودن مکان 
کار به خانه ، امکان کار کردن از راه دور 
، بیمه ، اعتبار شرکت و دیگر امتیازات 
نیز وجود دارند که قبل از اســتخدام 
شما به آنها فکر کرده باشید سپس به 

آن مجموعه پیوسته باشید .

4.قبلازترککاربهخودمفکر
میکنم

شاید شــما یک دلیل منطقی برای 
انصراف از شــغل خود نداشته باشی 
و شــاید تنها به یک دلیل و آن هم به 
خودتان فکر کرده باشید که بنابر یک 
دلیل نامشخص شما قصد انصراف از 
کار خود را دارید که دائماً در حال آزار 

و اذیت شما می باشد .

اما یک توصیه وجود دارد که هیچ کس 
دلســوزتر از خودتان برای خودتان 
وجود ندارد باید برخی سختی هارا در 
حین کار تحمل کنید تا بتوانید کسب 

در آمد کنید .

5.برایچههدفیتالشمیکنم؟
شاید قبل از انصراف تنها به دلیل یک 
دغدغه ذهنی به انصــراف فکر کنید 
و نامه انصراف خود را کامل بســازید 
.برای رســیدن به اهداف باید روزانه 
تالش خود را به کار بگیریم تا بتوانید 
چندین پله را در طی چند ماه صعود 
کنید و با انصــراف تنها چندین پله و 
گام به عقب باز می گردیــد تا اینکه 
بتوانید به اهداف خود برسید که کاماًل 
ناخوشایند است چرا که ممکن است 
نتوانید شغل مناسب خود را بیابید . 
بنابراین قبل از انصراف از کار و شغل 
جدید خود اطمینان داشــته باشید 
و ســپس نامه انصراف خود را کامل 

نمایید .

6.تماممقدارپولباقیماندهرا

پسازانصرافدریافتنمایید
بعد از اینکه شما نامه انصراف خود را 
ارائه کردید باید توجه نمایید که قبل 
از انصراف از سرپرستان و مافوق های 
خود از تمام پــول و هزینه یک ماه را 
دریافت کنید .چرا که پس از انصراف 
شــما عضو آن گروه نیســتید و نمی 

توانید حقوق خود را دریافت نمایید .

7.نظــرخانوادهمــندرمورد
انصرافمنازکارچیست؟

اگر شــما تصمیم به انصراف از شغل 
فعلی خود داریــد فراموش نکنید که 
باید با خانــواده و اعضای خانواده تان 
این موضوع را درمیان بگذارید تا اینکه 
نظر آنها را از این تصمیم بدانید چرا که 
ممکن است آنها شما را در این تصمیم 

کمک و یاری رسانند .
باور داشــته باشــید که 5۰ درصد از 
موفقیت مــا تنها به خودمــان و 5۰ 
درصد دیگــر با حمایت هــای افراد 
نزدیک به مــا مانند دوســتانمان و 

اعضای خانواده مان تامین می شوند.

سواالت کلیدی که قبل از استعفا دادن باید از خود بپرسید؛ 

تصمیمی برای رفتن

گاهیاوقاتدشوار
استکهبالفاصله
بامحیطکاریخود
مطابقتیابیموبا
موقعیتجدیدی

کهدرآنقرارداریم
سازگارشویم.درچنین
شرایطیممکناستما

طاقتنیاوریم

شایدشماهمیکیازافرادیباشیدکهازشرایطکاریخودراضی
نیستیدوقصداستعفادادنرادارید،اماقبلازاستعفابایدچند

سوالراازخودبپرسیدوسپسعاقالنهتصمیمبگیرید.
7سوالیکهقبلانصرافازکارواستعفادادنازخودبپرسیم

شایدشمانیزبهدالیلیقصدانصرافازکارخودرادارید)این
انصرافممکناستبهدالیلومشکالتزیادیرخدهد(تااینکه

دربخشیدیگریادرشغلیدیگربدرخشید.
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