
2
2

پنجشنبه| 29 فروردین 1398| 18 آوریل 2019 | 12 شعبان 1440 | سال اول| شماره 205|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

7

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

استاندار اصفهان:

تعطیلی 300 واحد تولیدی توسط بانک ها ننگ است

اطالع رسانی 
در بحران، چرا و 

چگونه؟

یکی از مهمترین نقش های 
رســانه در بحــران، تعریف 
»امنیت« و تعییــن »مرز« 
میان »امن« و »ناامن« است. 
بطور معمول شــهروندان در 
بحران دچار ترس و اضطراب 
می شوند. آنان احساس می 
کنند که حیات روزمره آنان 
با »خطر« روبرو شده است؛ 
اما بطور دقیق نمــی دانند 
این خطر چیســت، چگونه 
آنان را تهدیــد کرده و تا چه 
اندازه واقعی و نزدیک است. 
شهروندان نیاز دارند تا بدانند 
بحران مذکور بطور دقیق چه 
زمانی، در چه مکانی و تا چه 
اندازه، زندگــی آنان را مورد 
تهدید قرار می دهد تا بتوانند 
بر اســاس آن تصمیم گیری 
نمایند که چه واکنشــی از 

خود نشان دهند. 
در بحران ســیل اخیر، این 
مسئله بیش از پیش آشکار 
شد. بســیاری از شهروندان 
بایستی مکان زندگی خود را 

تخلیه می کردند...

رونق شبکه های 
اجتماعی و کسادی بازار 

مطبوعات
 امروزه رشد سریع فناوری و ظهور رسانه های 
دیجیتال و گسترش شــبکه های اجتماعی از 
یک سو و گرانی کاغذ و سطحی نویسی به جای 
عمقی نویسی از سوی دیگر سبب شده رسانه 
های مکتوب چون روزنامه هــا با چالش های 
جدی رو به رو شــوند. این روزها چالش میان 
رسانه های مکتوب و آنالوگ و دیجیتال بیش از 

گذشته پر رنگ شده است. 
مطبوعاتی که با کاهش تعــداد نیرو، صفحه و 
یا حتی تعطیلی مواجه شــده اند. اخبارهای 
مختلف در روزهای گذشــته این امر را چنین 
بازتاب کرده اند که سیلی که نوروز 98 با خود 

آورد، به مطبوعات ایران هم رسیده است...

ایرنا
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

ننگ است که بیش از 300 واحد تولیدی قفل شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته و بانک ها هم هیچ استفاده ای از آن نمی کنند و کارگران آن ها هم بیکار شدند؛ ننگ است که تولیدکننده کاالی خود    
را از استان دیگر صادر می کند.

افزایش بدهی بانکی و فرار 
مالیاتی استارت آپ ها

حرف از کار، اشــتغال، جوانان و سرمایه گذاری که 
می شود، به اندازه چندین کتابخانه می توان محتوای 
حمایتی و ســخنرانی سر داد و مثل ســیل از روی 
هر کس که مخالفت می کند رد شــد، اما آنچه باقی 

می ماند، خرابی های ناشی از این سیل است
که از قضا اصوال توجیه آن، بخش آسان کار مسئوالن 
امر محسوب شده و به سهولت کار پاسکاری آغاز شده 

و هر نهاد دیگری را مسوول می داند. ..
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بازار طال و سکه  98/1/28 ساعت 14

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

 سکه 
46,150,00045,950,000 بهار آزادی

47,420,00046,750,000سکه امامی

25,980,00025,780,000نیم سکه

16,790,00016,790,000ربع سکه

9,290,0009,290,000سکه گرمی

1,276,051,276,31انس طال

18,620,00018,370,000مثقال

4,294,0004,243,000طالی 18 عیار

5,725,0005,658,000طالی 24 عیار



اطالع رسانی در 
بحران، چرا و چگونه؟

ادامه از صفحه یک:
... و به مناطق امن می رفتند. در 
همین زمان بود که مشخص شد 
اطالع رسانی بحران و شناساندن 
مناطق امن و نیازهای ساکنان به 
هنگام ترک منازل بسیار اهمیت 
دارد و در صورتی که این مهم در 
زمان مناسب و با سرعت صورت 
نپذیــرد، می تواند خســاراتی 
جبران ناپذیر برجــای بگذارد. 
امروزه در میدان بحران، می توان 
گفت که شبکه های اجتماعی، 
سریعترین شیوه اطالع رسانی و 
ارایه اطالعات الزم به شهروندان 
هستند و به نظر می رسد مدیران 
بحران در کشــور بایستی برای 
اســتفاده از این امکان، طرح و 

برنامه جدیدی بریزند.
 اطالع رســانی در بحران، 

نیازمند امکانات فنی
با بروز بحــران در یک منطقه، 
ممکن اســت امکانات ارتباطی 
به سرعت تخریب گردند. کابل 
های برق، شبکه های اینترنت، 
دکل هــای مخابراتی و ســایر 
امکانات زیرساختی در زمان بروز 
بحران در معرض تهدید هستند. 
این مســئله می توانــد باعث 
کندی در اطالع رسانی یا قطع 
شــدن راه های برقراری ارتباط 
با شهروندان حادثه دیده شود. از 
همین رو مدیران بحران بایستی 
برای مقابلــه با ایــن وضعیت 
آمادگی الزم را داشــته باشند. 
خوشــبختانه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات توانست در 
بحران اخیر عملکــرد خوبی از 
خود به جای بگذارد و با گسیل 
کردن امکاناتی همچون بالن ها 
ارتباطی، حداقل شبکه اینترنت 
و تلفن همراه را به ســرعت در 
منطقه برقــرار نماید. امری که 
توانست به اطالع رسانی سریع 
و مناسب به شــهروندان کمک 

نماید. 
 مدیریت بحــران و نقش 

رسانه های رسمی
در گذشته و با انحصار حداکثری 
رســانه های رســمی بر عرصه 
خبر رســانی در فضای بحران، 
مدیران بحران می توانســتند 
مطمئن باشند تنها آنچه که می 
خواهند به گوش مخاطبانشان 
خواهد رســید. اما امــروزه این 
امکان وجود ندارد. شبکه های 
اجتماعی، کانــال های ماهواره 
ای و رســانه های غیر رسمی، 
می توانند به صورتی مستقل و 
بدون دخالت سایر سازمان ها، 
نقش خود را در اطالع رســانی 
ایفا نمایند و بدین ترتیب کنترل 
رسانه ها و خبررسانی در میدان 
بحران، تنها بــه اختیار مدیران 

بحران نیست.
در عیــن حــال در اینجا نقش 
رسانه های رســمی بسیار مهم 
است. به هر ترتیب رسانه های 
رسمی، همچنان انحصار انتشار 
اخبار رســمی و دولتی را عهده 
دارند و می توانند نقشی مهم در 
این عرصه ایفــا نمایند. مدیران 
بحران بایســتی توجــه نمایند 
که در رساندن اخبار مربوط به 
یک بحران توســط رسانه های 
رسمی، بایستی ضمن مراعات 
وضعیت شــکننده روانی افراد 
درگیر بحران، به صورتی شفاف و 
دقیق به شهروندان اطالع دهند 
که آنان با چــه خطراتی روبرو 
هستند و این خطر چقدر به آنان 
نزدیک است و بهتر است برای 
مواجه با آن، چه واکنشی از خود 

نشان دهند. 

اقتصاد استان
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استان اصفهان می تواند در تولید گوشت قرمز خودکفا شود
مشاور استاندار اصفهان گفت: با توجه به پتانسیل ها و توانایی های استان اصفهان که  ۲۰ هزار بهره بردار 
و بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن مواد پروتئینی تولید می کند، استان اصفهان می تواند در تولید 

گوشت قرمز خودکفا باشد. 
کرمی اظهار کرد: جای تاسف است که ما مجبور به واردات دام و یا گوشت یخ زده از سایر کشور ها هستیم، 

باید برنامه ریزی ها انجام شود تا در سال جاری مجبور به واردات گوشت و دام نباشیم. 
وی افزود: در حوزه تولید شیر، استان اصفهان با تولید یک میلیون و ۴۰ هزار تن رتبه یک تولید کشور را 

دارد، همچنین ۱9۰ هزار تن  گوشت مرغ، ۱۰۷ هزار تن تخم مرغ و ۶۷ هزار تن گوشت قرمز در این استان تولید 
می شود که در این زمینه ها نیز به رتبه های یکم تا پنجم کشوری دست یافته ایم که با تالش تولید کنندگان محقق شده 

است.
مشاور استاندار اصفهان با بیان اینکه اکنون تولید کنندگان فرماندهان اقتصادی کشور هستند، گفت: کارگروه های گوناگونی برای حوزه های 
مختلف تولید در استانداری اصفهان تشکیل شده تا موانع و مشکالت تولید رفع شود.کرمی افزود: امیدوارم فرماندهان اقتصادی فراموش 

نکنند استان اصفهان همیشه سرآمد بوده است و با تالش و کوشش آنها جایگاه استان حفظ  و پیش برده شود. 

۸۱3 پروژه بزرگ و کوچک در اصفهان اجرا می شود
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: امسال بر اساس بودجه حدود 8۱۳ پروژه بزرگ و 
کوچک در شهر اصفهان اجرا می شود.علیرضا نصر اصفهانی با اشاره به بودجه سال جاری شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: بودجه شهر اصفهان به مبلغ چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در بهمن ماه سال 
گذشته به تصویب  شورای اسالمی شهر رسید که امیدوارم شهردار اصفهان و مدیران مناطق ۱۵ گانه 
به گونه ای عمل کنند که تا پایان سال شاهد تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه یا بیشتر از آن بودجه باشیم.

وی افزود: سال گذشته علی رغم تنگناهای اقتصادی که به حاکمیت شهری تحمیل شده بود، با تدابیر 
شورای شهر و مدیریت شهری اصفهان 88 درصد از بودجه سال 9۷ محقق شد که در بین کالن شهرهای 

کشور شرایط مطلوبی برای شهر اصفهان رقم خورد. نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: مدیریت شهری 
توانست سال 9۷ را علی رغم تمام فراز و نشیب ها به خوبی عبور کند که امیدوارم در پایان امسال نیز شاهد این شرایط در شهر 

باشیم.
وی با بیان اینکه بودجه 98 با حدود ۳۷ درصد افزایش بررسی و به تصویب رسید که تصمیم جسورانه ای از سوی شهرداری اصفهان 

بود، ادامه داد: ۷۰ درصد بودجه سال جاری به بخش عمرانی و ۳۰ درصد به بخش جاری اختصاص یافته است.

در پی بارندگی های اخیر استان؛
افزایش ۲0 درصدی تولیدات زراعی در اصفهان پیش بینی می شود

 مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان با بیــان اینکه اگر
 بارندگی های اخیر را نداشتیم ممکن بود خسارات زیادی به محصوالت زراعی وارد شود، 
گفت: امسال نه تنها از میزان اصلی کشت استان عبور کرده ایم بلکه می توان گفت تولیدات 

محصوالت زراعی افزایش 20 درصدی را تجربه می کند. 
محمود رضا افالکی با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی تولید به صورت کلی و بر اساس معیار پایداری 
در تولید است، اظهار کرد: در سال های خشکسالی، تولید محصوالت استان اصفهان از سه میلیون و 
۵۰۰ هزار تن به سه میلیون و ۲۰۰هزار تن رسیده بود اما بارندگی های اخیر باعث می شود محصوالت 
زراعی به میزان سه میلیون و 8۰۰هزار تن نیز برسد.وی افزود: با بارش های اخیر، زاینده رود آورد نسبتا 
خوبی داشته است، شــاید عددی که برای میزان ذخیره آب پشت سد اعالم می کنند مطلوب نباشد 
اما بارش های اخیر نگرانی های ما را کمتر کرده است.مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان به حدود پنج تا شش هزار هکتار محصول گندم و جو خساراتی 
از سیل وارد شده است، گفت: این میزان، مجموع خسارت های مناطق غرب و جنوب استان و اراضی 
است که نزدیک رودخانه های منطقه ای قرار گرفته و روان آب های ایجاد شده از سیل به آنها آسیب هایی 

وارد ساخته است.
ماحصل بارش ها بسیار مطلوب است

افالکی افزود: نزدیک به ۱۳۳هزار هکتار غالت کشــت پاییزه از بارندگی های اخیر منتفع شده است 
اما میزان خسارات وارد شده کمتر از دو یا سه درصد از کل محصوالت زراعی زیر کشت استان است.

وی با بیان اینکه بارندگی های ایام نوروز به طور متوسط حدود ۳۰ میلی متر بود، اضافه کرد: ماحصل 
بارش ها بسیار مطلوب است، کشاورزان منطقه مرکزی استان نیز از این بارش ها بسیار راضی هستند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطر نشان کرد: بارش های اخیر کمک بسیار 

بزرگی به بخش زراعت کرده است، زیرا در آن زمان هنوز رودخانه زاینده رود بازگشایی نشده بود و یک 
هفته ای که در بازگشایی آب زاینده رود تاخیر ایجاد شد، باعث ایجاد ذخیره مطمئنی در پشت سد 
شد.افالکی افزود: در اراضی آبی گندم غرب استان اصفهان تا به حال آبیاری صورت نگرفته  و اراضی از 
نزوالت جوی سیراب شده است، این موضوع  باعث صرفه جویی زیادی در مصرف آب شد.وی اضافه 
کرد: در منطقه مرکز و شرق اصفهان که ۲9 هزار هکتار گندم در آن کشت می شود،  آبیاری طبق روال 
در حال انجام است اما این بارندگی ها و خنکی هوا کمک مضاعفی در صرفه جویی مصرف آب کرده 
است.مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: در مجموع می توان گفت با 
پیش بینی هایی که مبنی بر تداوم بارندگی ها اعالم شده است، بارندگی ها ۲۰ درصد در افزایش میزان 

تولیدات محصوالت زراعی استان تاثیر گذار است.
بدون بارندگی های اخیر، ضرورت آبیاری مزارع دو چندان می شد

افالکی افزود: اگر بارندگی ها اتفاق نمی افتاد با این حجم از محصوالت زیرکشتی که داشتیم ضرورت 
آبیاری مزارع دو چندان بود و به دنبال آن گرمای هوا با خشکسالی تشدید می شد و افزایش دما نیاز به 
آبیاری بیشتر و تنش های گرمایی رقم می زد.وی اضافه کرد: آورد آب چشمه هایی که در منطقه غرب 
استان وجود داشت و تاثیر این بارندگی ها بر آب های سطحی کمک به سزایی در تولید محصوالت زراعی 
می کند.افالکی با بیان اینکه بی شک صرفه جویی هایی که در مصرف آب می شود و همچنین هوای 
مناسبی که وجود دارد در بلند مدت روی میزان کشت تاثیرگذار است، افزود: بعضی تاثیرات بلند مدت 
است، در مناطق غرب و یا مرکزی استان نقاط زیادی به صورت چاله وجود داشته که با وجود بارندگی 
ها، آبگیری شد همچنین سطح آب های زیرزمینی نیز افزایش یافته است بنابراین تاثیر کلی آن در بلند 

مدت پایداری در تولید را افزایش می دهد.
وی همچنین با اشاره به اینکه سطح کاشت گندم آبی ۶۵ هزار هکتار، گندم دیم ۲۶ هزار هکتار، جو 
آبی ۴۱ هزار هکتار و دو هزار هکتار جو دیم در پاییز سال گذشته بوده است، خاطر نشان کرد: زمانی که 
این کشت ها صورت گرفت میزان بارش ها در استان پایین تر از حد نرمال بود به ویژه در منطقه مرکزی 

استان و شهرستان هایی که منبع اصلی تامین آب مورد نیاز آنها رودخانه زاینده رود بود.

ایرنا
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

هم به خاطر تحریم و هم 
به خاطر سیل ظرفیت 
برای تولید ایجاد شده 
و تقاضا باال رفته است 

و شما که متخصص 
تولید و اقتصاد روش 
مناسب برای فروش 

استفاده کنید؛ تخصص 
من در پنس، سوزن و 

سقط جنین است، شما 
خودتان روش مناسب را 

پیدا کنید.

استاندار اصفهان:

تعطیلی 300 واحد تولیدی توسط بانک ها ننگ است

استاندار اصفهان در جلسه هم اندیشی با صنعتگران شهرک 
صنعتی مورچه خورت گفت: ننگ اســت که بیش از 300 واحد 
تولیدی قفل شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته، بانک ها هم 
هیچ استفاده ای از آن نمی کنند و کارگران آن ها هم بیکار شدند.

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

  ننگ است که بیش از 300 واحد تولیدی قفل شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته و بانک ها هم هیچ استفاده ای از آن نمی کنند و کارگران آن ها هم بیکار شدند؛ ننگ است که 
تولیدکننده کاالی خود را از استان دیگر صادر می کند.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان تاکیدکرد:

 مصرف درست 
تنها راه دسترسی پایدار به آب 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
یلدا توکلی

اصفهان با توجه به روند افزایشی حجم ذخیره خـــبــــر
سد زاینده رود عنوان کرد: هم اکنون حجم 
ذخیره سد زاینده رود بیش از 470 میلیون مترمکعب رسیده که پیش 
بینی می شود با تداوم بارش ها در فصل بهار و ذوب شده برف ها در 

فصل تابستان این رقم نیز افزایش یابد.

مهندس هاشم امینی اعالم کرد: در سال آبی 9۷و98 میزان بارندگی ها قابل 
توجه بوده به طوریکه درفصل بهار و تابســتان با بحران شدید کم آبی روبرو 
نیستیم اما این امر دلیل بر نادیده گرفتن مصرف بهینه آب نیست و همچنان 
باید آب را درست مصرف کرد .وی با اشاره به پایین بودن مصرف سرانه کشور 
هایی که میزان بارندگی در آنها بطور میانگین بــه بیش از 8۰۰ میلیمتر در 
ســال می رســد تصریح کرد : بطور میانگین میزان بارندگی در کشور های 
اروپایی به بیش از 8۰۰ میلمتر در سال می رسد اما با این وجود مصرف سرانه 
آب در این کشور ها بسیار پایین اســت و به کمتر از ۱۵۰ لیتر در شبانه روز 
می رسد .رئیس هیات مدیره شرکت آب وفاضالب ادامه داد: امیدوار هستیم 
دوره خشکسالی در ایران به پایین برسد و وارد دوره تر سالی شویم اما آنچه 
در این میان بسیار حائز اهمیت است،  استفاده صحیح و درست از منابع  است 
زیرا منابع موجود در کشور فقط متعلق به ما نیست و سهم آینده گان نیز باید 
محفوظ بماند.مهندس هاشــم امینی با بیان اینکه در سال جاری نیز مانند 
سالهای گذشته اعمال مدیریت مصرف توسط بخش های مختلف دنبال می 
شود، خاطرنشان ساخت: در سالهای گذشته شــرکت آبفا اصفهان به دلیل 
اینکه با کمبود شدید منابع آبی روبرو شد،   اعمال مدیریت مصرف بهینه آب 
در بخش های مختلف شرکت مانند فنی ومهندسی، بهره برداری،مشترکین 
و روابط عمومی در دستور کار قرار گرفت و این مهم در سال جاری نیز ادامه 
دارد.وی گفت:تا قبل از اینکه استان با خشک سالی شدید مواجه شود مصرف 
سرانه آب در استان به بیش از ۱89 لیتر در شبانه روز رسیده بود اما در سالهای 
اخیر به جهت وقوع پدیده خشکســالی ودرک آثار ناشی از این پدیده توسط 
مردم ،ونیز فرهنگ سازی مصرف صحیح آب ،سرانه مصرف در استان کاهش 
قابل مالحظه ای داشته است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
روند نزولی مصرف سرانه آب شرب در اصفهان را خواستار شد و اظهارداشت: 
شرکت آبفا استان اصفهان  مانند سنوات گذشــته ، برنامه هایی در راستای 
نهادینه سازی مصرف بهینه آب در جامعه در ستور کار قرار می دهد و از مردم 
هم می خواهیم که در این زمینه با مسئوالن همراهی نمایند.مهندس هاشم 
امینی افزود: همه بهره برداران از منابع آبی باید بدانند تنها راه دسترسی پایدار 
به آب ،مصرف درست آن است چه در دوره خشکسالی چه در زمان ترسالی 

باید آب را بهینه مصرف کنیم.      
نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسالمی:

اختیارات مسئوالن محلی برای تسهیل 
اشتغال و تولید افزایش می یابد

نماینده مردم نایین در مجلس شورای اســالمی گفت: اختیارات 
مسئوالن محلی برای تسهیل شرایط اشتغال و تولید در قالب کمیته 

ویژه سرمایه گذاری افزایش می یابد.
عباسعلی پوربافرانی افزود: توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و رونق تولید 
نیازمند تسهیل شرایط برای فعاالن اقتصادی است که در هر منطقه مسئوالن 

محلی باید این اقدام را انجام دهند.
وی بیان کرد: تمرکزگرایی، شرایط سخت اداری و نظرات سلیقه ای سازمان ها 
و نهادهای اداری شرایط سرمایه گذاری را سخت کرده که این موضوع فعالیت 

اقتصادی را دشوار ساخته است.
وی با بیان این که مجلس شورای اسالمی در تسهیل قوانین و دولت با کاهش 
بروکراســی اداری فرصت های این حوزه را افزایش دهد، تصریح کرد: طرح 
تشکیل 'کمیته ویژه ســرمایه گذاری' به صورت اســتانی و شهرستانی در 
کمسیون اجتماعی مجلس بررسی و پس از تصویب در صحن علنی مجلس 

تشریح می شود.

اخبار

اســتاندار اصفهان در 
جلســه هم اندیشی با 
صنعتگــران شــهرک 
صنعتی مورچه خورت 
گفت: ننگ اســت که 
بیــش از ۳۰۰ واحــد 
تولیدی قفل شده و در 
اختیار بانک ها قــرار گرفته، بانک ها 
هم هیچ استفاده ای از آن نمی کنند و 

کارگران آن ها هم بیکار شدند.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس از 
اصفهان، عبــاس رضایــی پیش از 
ظهر امروز در جلســه هم اندیشــی 
بــا صنعتگــران شــهرک صنعتی 
مورچه خورت اظهــار کرد: در بازدید 
هفته گذشته از شهرک صنعتی جی 
اعالم شــد که ۵9۰ واحــد صنعتی 
در آنجا فعالیــت دارد و ۴9۰ هم در 
این شــهرک حضور دارند که امکان 
نشستن پای صحبت  همه این واحدها 

نیست.
اســتاندار اصفهان افــزود: به همین 
دلیل به این شــهرک ها سر می زنیم 
تا مشکالت را احصا کنیم و اگر امکان 
برطرف کردن در استان هست، همین 
جا و اگر نیست از طریق هیأت دولت و 

یا حتی مجلس پیگیری کنیم.
وی بیان کرد: از این جلسات ناراحت 
نیستم و در جلسات بعدی هم دیگر 
نیازی به پالکارد خیرمقدم نیســت 
چون من برای شــنیدن مســائل و 

مشکالت این صنعت گران می آیم.
رضایی با اشــاره به جلسه قبل، بیان 

کرد: چند واحــد صنعتی که با بانک 
صنعت و معدن مشــکل داشــتند، 
مشــکالت را مطرح کردند که جلسه 
با مدیــر این بانک تشــکیل دادیم و 

مشکالت آن ها را حل کردیم.
اســتاندار اصفهــان مطــرح کرد: 
ارگان هــای نظارتی بــرای مدیران 
دشواری ایجاد کرده اند و اینکه گفته 
می شود جسارت مدیران گرفته شده 
کاماًل درست اســت و مجلس هم در 
این زمینه وظیفه دارد که باید پیگیر 

باشد.
وی بیان کرد: ننگ اســت که بیش 
از ۳۰۰ واحد تولیدی قفل شده و در 
اختیار بانک ها قــرار گرفته و بانک ها 
هم هیچ استفاده ای از آن نمی کنند و 
کارگران آن ها هم بیکار شدند؛ ننگ 
است که تولیدکننده کاالی خود را از 

استان دیگر صادر می کند.
رضایی عنوان کرد: در شــرایط فعلی 
نباید همــه چیز را از دولــت انتظار 
داشــت، همین ســیل به تنهایی به 
اندازه یک ســوم بودجه کشور هزینه 

ایجاد کرد.

اســتاندار اصفهان ادامه داد: استان 
اصفهان از نظــر کمک های نقدی به 
مناطق سیل زده رتبه نخست را دارد و 
اینکه می گویند ما استان دوم هستیم 
را قبول ندارم چــون که کمک هایی 
زیادی هــم به صــورت خودجوش 
ارســال شــده که آمار همه آن ها را 

نداریم.
وی اذعان کرد: قوانیــن و ضوابط ما 
مربوط به شرایط عادی است درحالی 
که ما در شــرایط جنگی هســتیم؛ 
مدیران اگر مشــکلی بــا واحدهای 
نظارتی و ... دارند باید منتقل کنند تا 
ما پیگیری کنیم؛ همچنین قرار شد 
هفته ای ۲ روز در اتاق بازرگانی حضور 
داشته باشم و مسائل تولیدکنندگان 

را از این طریق حل کنیم.
رضایی تاکید کــرد: همه باید تالش 
کنیم که حتــی یک نفر هــم بیکار 
نشــود و قهرمان واقعی کسی است 
که یک شــغل بتواند ایجاد کند؛ در 
اولین فرصت مسائل و مشکالت خود 
شهرک و مسائل مربوط به واحدهای 
صنعتــی را به تفکیک به مــا انتقال 

کنید.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: هم 
به خاطر تحریم و هم به خاطر سیل 
ظرفیت برای تولید ایجاد شده و تقاضا 
باال رفته است و شــما که متخصص 
تولید و اقتصاد روش مناســب برای 
فروش اســتفاده کنید؛ تخصص من 
در پنس، سوزن و سقط جنین است، 
شــما خودتان روش مناسب را پیدا 

کنید.
وی با بیان مثالی گفت: یک میلیون 
و ۵۰۰ هــزار کولر آبی در تابســتان 
روشن خواهد شد که روزانه ۲۵۰ لیتر 
آب مصرف می کنند و در مدت ۱۲۰ 
روز حدود یکصد میلیون مترمکعب 
آب می شــود که این میزان به اندازه 
یک تونل ماســت؛ اگر مشکل همین 
کارخانه اسنوا حل شــود، می تواند 
تولیــد اســپلیتر کنــد که مــا هم 
می توانیم درخواســت کاهش تعرفه 
برق دهیم تا از این طریق هم مصرف 
آب کاهش یابد و هم کمک به تولید 
می شــود و هم می تواند اشتغال زایی 

کند.

آگهی اعالم ورشکستگی و دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانکاران شرکت فرآورده های پروتئینی بهشیدان )سهامی خاص( با مدیریت آقای اصغر حسینی خوراسگانی به شماره ثبت ۱۲۶9۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۷۱۷9 که 
حکم ورشکستگی آن طی دادنامه شماره 9۷۰99۷۰۳۵۲۴۰۰898-۱۳9۷/۵/۲۱ شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان صادر و تاریخ توقف آن پایان سال ۱۳9۱ 

تعیین گردیده ابالغ می گردد.
اولین جلسه بستانکاران در تاریخ ۱۳98/۲/۲۵ ساعت ۱۰ صبح روز شنبه در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان واقع در چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت تشکیل می شود و 
کلیه بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند و همچنین کسانی که با ورشکسته مزبور مسئولیت تضامنی دارند یا ضامن او هستند می توانند در ساعت و روز مذکور در اداره تصفیه حضور 

به هم رسانند.
ضمنا اخطار می شود: ۱- کلیه بستانکاران و کسانیکه هر گونه ادعائی علیه ورشکسته دارند باید ضمن اعالم ادعای خود ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهی اصل و رونوشت گواهی شده 
مدارک خود را به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد. ۲- کسانیکه به ورشکسته نامبرده بدهی دارند 
باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و ترتیب پرداخت بدهی خود را در وجه صندوق اداره تصفیه بدهند. طبق ماده ۲۴ قانون تصفیه بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی 
معادل صدی بیست و پنج دین محکوم خواهند شد. بعالوه دادگاه می تواند عالوه بر جریمه نقدی بدهکاران مذکور را به حبس تادیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید. ۳- کسانیکه 
به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است باید در ظرف مدت دو ماه مذکور اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن دارند سلب خواهد شد مگر 

اینکه عذر موجهی داشته باشند.
امیریان - مستشار قضایی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 

آگهی اعالم ورشکستگی و دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانکاران شرکت ورشکسته ریخته گری کمال سپاهان )سهامی خاص( با مدیریت آقای محمدامین توکل )به شماره ثبت ۱۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۰۳۰۰( که حکم 
ورشکستگی آن طی دادنامه شماره 9۶۰99۷۰۳۵۰8۰۱۷۰۵ مورخ ۱۳9۷/9/۱8 توسط شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان صادر و تاریخ توقف آن ۱۳9۳/۱۲/۲8 تعیین 

گردیده ابالغ می گردد.
اولین جلسه بستانکاران در تاریخ ۱۳98/۲/۲8 ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان واقع در چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت تشکیل می 
شود و کلیه بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند و همچنین کسانی که با ورشکسته مزبور مسئولیت تضامنی دارند یا ضامن او هستند می توانند در ساعت و روز مذکور در اداره تصفیه 

حضور به هم رسانند.
ضمنا اخطار می شود: ۱- کلیه بستانکاران و کسانیکه هر گونه ادعائی علیه ورشکسته دارند باید ضمن اعالم ادعای خود ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهی اصل و رونوشت گواهی شده 
مدارک خود را به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد. ۲- کسانیکه به ورشکسته نامبرده بدهی دارند 
باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و ترتیب پرداخت بدهی خود را در وجه صندوق اداره تصفیه بدهند. طبق ماده ۲۴ قانون تصفیه بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی 
معادل صدی بیست و پنج دین محکوم خواهند شد. بعالوه دادگاه می تواند عالوه بر جریمه نقدی بدهکاران مذکور را به حبس تادیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید. ۳- کسانیکه 
به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است باید در ظرف مدت دو ماه مذکور اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن دارند سلب خواهد شد مگر 

اینکه عذر موجهی داشته باشند.
امیریان - مستشار قضایی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 



افزایش 400 هزار تومانی حقوق باید از این ماه محسوب شود
رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که باید برای ماه جاری همه کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته حتما ۴۰۰ 
هزار تومان افزایش برای شان محسوب شود. محمدباقر نوبخت با اشاره به مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: در سال گذشته 
اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش بالغ بر ۱۰۷ درصد پرداخت شد، آن هم با عنایت به اینکه متاسفانه منابع بودجه 
در حد 9۱ درصد تحقق پیدا کرد اما برخی از دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش به علت اهمیت موضوع و ضرورتی که 

داشت، ۱۰۷ درصد تحقق پیدا کرد.وی افزود: در هفته گذشته مجددا نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان - که با وجود پرداخت 
۱۰۷ درصدی امکان پرداخت برخی بدهی ها ایجاد نشده بود - به آموزش و پرورش پرداخت شد و برای امروز و فردا در سقف 

۲۱۰۰ میلیارد تومان منابع جدیدی که ما از سال گذشته از بانک مرکزی در حال دریافت هستیم را باز به آموزش و پرورش در 
حد نیازش پرداخت خواهیم کرد و امیدوارم قبل از هفته معلم، آموزش و پرورش با منابعی که در اختیارش قرار می گیرد، همه بدهی های 

فرهنگیان شریف را پرداخت نماید.رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که گفته می شود حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت 
بدون افزایش چهارصد هزار تومانی پرداخت خواهد شد، تاکید کرد: با توجه به مصوبه مجلس الزم است برای همه کارکنان دولت اعم از شاغالن و بازنشستگان 
حکم جدید صادر شود و پرداخت های سال جدید براساس احکام جدید انجام شود اما چون برخی دستگاه ها موفق نشدند همه احکام را صادر کنند، ما در 

تخصیص بودجه و پرداخت حقوق شاغالن و کارکنان گفته ایم اگر احکام هم صادر نشده است، چون این رقم ثابت است حتما باید این ماه پرداخت شود.

سهمیه ۶0 لیتر بنزین برای خودروهای شخصی
رئیس انجمن جایگاه داران سی ان جی با اشاره به افزایش قیمت سی ان جی از ابتدای خرداد ماه گفت: 
برای بنزین نیز سهمیه به خودرو از ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی تا ۱8۰ لیتر برای عمومی در نظر 
گرفته خواهد شد.اردشیر دادرس، با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت CNG از تاریخ اول 
خرداد سال جاری گفت: البته در این مصوبه سه شرط برای افزایش قیمت CNG در نظر گرفته شده که 

سهمیه بندی و افزایش منطقی قیمت بنزین یکی از این شروط خواهد بود. همچنین گفته شده است که 
شرایط سهمیه برای تاکسی ها و خودروهای عمومی متفاوت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت گاز مایع فشرده LPG برای حمل و نقل نیز صورت خواهد گرفت.
دادرس با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین به احتمال زیاد همزمان با افزایش قیمت 

CNG رخ خواهد داد. البته تاکنون چند سناریو در این مورد مطرح شده است که ســناریوی اول مربوط به مرکز پژوهش های مجلس، 
سناریوی دوم مربوط به نهاد ریاست جمهوری و سناریوی سوم مربوط به وزارت نفت است.رئیس انجمن جایگاه داران CNG با اشاره به 
اینکه 9۵ درصد از تاکسی ها دوگانه سوز هستند و ۷۵ درصد خودروهای عمومی گازسوز هستند، گفت: انتظار ما بر این است که قیمت 
CNG معادل ۲۰ درصد قیمت بنزین باشد و بر این اساس مقرر شده قیمت CNG با افزایش ۴۰ تومانی از ۴۱۵ تومان به ۴۵۴ تومان برسد.

اقتصاد ایران
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حق مسکن 100 هزار 
تومانی کارگران 

تصویب شد

معــاون وزیــر کار از تصویب حق 
مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران در 
نشست کمیسیون اقتصادی دولت 

به ریاست وزیر اقتصاد خبر داد.
حاتم شــاکرمی دربــاره آخرین 
وضعیــت تصویب حق مســکن 
۱۰۰ هزار تومانی کارگران در سال 
98، گفت: راجع بــه کمک هزینه 
حق مســکن کارگران  جلســه ای 
در کمیســیون اقتصادی دولت به 
ریاست آقای دژپسند وزیر اقتصاد و 
با حضور وزرای اقتصادی برگزار شد.

وی با بیــان اینکــه بعــد از ارائه 
توضیحات الزم به اعضا، خوشبختانه 
کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه 
شــورای عالی کار مبنی بر افزایش 
حق مسکن کارگران به ۱۰۰ هزار 
تومان را تأیید کــرد، افزود: با توجه 
به فرایندی که در شورای عالی کار 
برای افزایش حق مسکن طی شده 
بود، کمیســیون اقتصادی دولت 
نیز با افزایــش آن موافقت کرد که 
امیدواریم بــه زودی این مصوبه در 
جلســه هیأت وزیران به تصویب 

برسد.
معاون »امور روابــط کار« وزیر کار 
تاکید کرد: قطعاً موانعی در مســیر 
تصویب نهایی حق مسکن کارگران 
و کارکنان مشمول قانون کار وجود 
ندارد. شاکرمی درباره زمان تصویب 
نهایی این مصوبــه در هیأت دولت 
و اعمال آن در حقوق و دســتمزد 
کارگران و کارکنان مشمول قانون 
کار نیز، گفــت: امیدواریم تا هفته 
کارگر در هیأت وزیران به تصویب 
نهایی برسد. در نشست اول بهمن 
ماه 9۷ شورای عالی کار که با دستور 
کار »افزایش حق مســکن« برگزار 
شد، حق مسکن کارگران ۶۰ هزار 

تومان افزایش یافت. 
حق مســکن تنها ردیــف فیش 
حقوقی کارگران اســت که پس از 
تأیید شــورای عالی کار، اعمال آن 
منوط به تصویب هیأت وزیران است.

ایسنا
خـــبـــر
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گردشگری

مهر
گـــزارش

مونسان گفت:

توان ایجاد شغل در 
حوزه گردشگری و 

صنایع دستی بسیار باال 
است

نشســت رئیس 
ســازمان میراث 
فرهنگی و وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با هدف بررسی فعالیت های 
مشــترک و کمک به رونق تولید و 
اشتغال در محل دفتر رئیس سازمان 

میراث فرهنگی برگزار شد.

به گــزارش اداره کل روابط عمومــی و 
اطالع رســانی ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، در این نشست 
که تعدادی از معاونان دو دستگاه و مدیران 
برخی از بانک ها نیز حضور داشتند، رئیس 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری و وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در خصوص فعالیت های مشترک 
و هدف گذاری برای رونق تولید و اشتغال در 

کشور با یکدیگر گفت و گو کردند.
علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری 
و رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در این نشست با بیان 
اینکه این سازمان آماده هرگونه همکاری 
با دستگاه ها و وزارت خانه های دیگر برای 

کمک به رونق تولید و اشــتغال در 
کشور اســت گفت: »در ســازمان میراث 
فرهنگی ظرفیت های بســیار خوبی برای 
ایجاد شغل پایدار وجود دارد و می توانیم با 
سرمایه گذاری اندک در حوزه های مرتبط 
با مأموریت های این ســازمان شغل پایدار 

ایجاد کنیم.«
او افزود: »در دنیا نیز اشــتغال فراگیر را در 
حوزه خدمات دنبال می کنند و امیدواریم 
با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بتوانیم به ایجاد اشــتغال هرچه بیشتر در 

کشور کمک کنیم.«
مونسان افزود: »توان ایجاد شغل در حوزه 
گردشگری و صنایع دستی بسیار باال است 
و عمده این مشــاغل پایدار هستند که با 

سرمایه گذاری اندک ایجاد می شوند.«
او اضافــه کرد: »بــه عنوان مثــال یکی از 
ظرفیت های بســیار خوبی که به تازگی در 
کشور شــکل گرفته، موضوع بوم گردی ها 
است، در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد بوم گردی 
در کشــور ایجاد شــده و هدف گذاری ما 

احداث ۲۰۰۰ واحد بوم گردی است.«
مونسان گفت: »ســرمایه گذاری در حوزه 
گردشــگری عالوه بــر اثــرات اقتصادی، 
تأثیرگذاری اجتماعی نیــز دارد، به عنوان 
مثال با رونق گرفتن بوم گردی ها شــاهد 
مهاجرت معکوس روستاییان و رونق گرفتن 

روستاها هستیم.«
او گفت: »یکی از مشکالت حوزه گردشگری 
و صنایع دســتی، موضوع بیمه فعاالن این 
دو حوزه است، که در این خصوص نیازمند 

همــکاری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی هستیم.«

رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری 
ادامــه داد: »بســیاری از افراد 
برای سرمایه گذاری در موضوع 
گردشــگری عالقه مند هستند 
و به طور حتم نیــاز مند تعریف 
اقتصادی جدید در کشور هستیم 
که این اقتصاد جدید، گردشگری 

است.«
او در ادامه با اشاره به ظرفیت های 
کشــور در حوزه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری یادآور 
شد: »در نوروز امسال به استان های 
غربی کشــور ســفر کــردم، واقعاً 
جاذبه های گردشگری بی نظیری در 
کشور داریم، آثار تاریخی ارزشمندی 
وجود دارد و ظرفیت هــای خوبی در حوزه 
صنایع دستی در اســتان های مختلف به 
چشم می خورد که باید از این ظرفیت ها به 

نحو مطلوب استفاده کرد.«
معاون رئیس جمهــوری گفت: »در حوزه 
صنایع دستی نیز ظرفیت های بی شماری 
داریم که توجه هرچه بیشــتر به این هنر 
صنعت می تواند راهگشای مسائل اقتصادی 

در کشور باشد.«
محمد شــریعتمداری وزیر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی نیز در این نشســت ضمن 
برشمردن ظرفیت های بی نظیر اشتغال و 
تولید در حوزه گردشگری و صنایع دستی 
از آمادگی کامل وزارت خانه متبوع خود با 
سازمان میراث فرهنگی برای فعالیت بیشتر 
در این حوزه با هدف کمک به تولید اشتغال 

و رونق اقتصادی خبر داد.
او گفــت: »موضوعاتی که در این جلســه 
مطرح شد، موضوعات بسیار مهم و حیاتی 
اســت که این موضوعات بایــد تبدیل به 
تصمیم شود و هرچه زودتر عملیاتی شوند.«

شریعتمداری بیان کرد: »امیدوارم با توجه 
به موضوعات مطرح شــده در این نشست، 
در قالب توافق هــای جدید کارهای خوبی 
را در حوزه گردشــگری و صنایع دســتی 
 با هدف رونــق تولیــد و اشــتغال انجام 

دهیم.«
در این نشست همچنین معاونان دو دستگاه 
و مدیران برخی از بانک ها نیز به بیان نظرات 

و پیشنهادهای خود پرداختند.

خبرهای دو خطی
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   وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات کاال توسط صنعت گران به 
جای انتقال ارز به کشــور خبرداد. رضا رحمانی در جلسه کنترل پروژه های برنامه های سال 
98  گفت: با پیگیری انجام شده، بانک مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران در سال 98 
به هر میزان صادرت داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات 

به کشور، به جای انتقال ارز به کشور می توانند مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید وارد کنند.
  فتحعلی محمدزاده ، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعالم 
کرد که طبق جدیدترین برآوردها تاکنون 150 میلیارد تومان خسارت به زیرساخت های 9۶ 
شهرک  صنعتی در نقاط مختلف کشور وارد شده و میزان این خسارت ها در شهرک های مختلف 

متفاوت است.
  حقی فام، سخنگوی صنعت برق با اشــاره به افزایش 7 درصدی تعرفه برق برای تمامی 
بخش های مصرفی، از اعمال 1۶ درصد جریمه برای مشــترکان پرمصرف خبر داد که به این 
ترتیب پرمصرف ها 23 درصد افزایش تعرفه خواهند داشــت و قبوض برق آن ها نیز ماهانه 

صادر می شود.

این روزها چالش میان 
رســانه های مکتوب و 
آنالوگ و دیجیتال بیش 
از گذشته پر رنگ شده 

است. 
مطبوعاتی که با کاهش 
تعداد نیرو، صفحه و یا 
حتی تعطیلــی مواجه 
شــده انــد. اخبارهــای مختلف در 
روزهای گذشــته این امــر را چنین 
بازتاب کرده اند که ســیلی که نوروز 
98 با خــود آورد، به مطبوعات ایران 

هم رسیده است.
براساس برخی گزارش های منتشر 
شــده، اولین روز کاری رسانه ها در 
ســال جدید با تمدید نشدن قرارداد 
شماری از نیروهای برخی از روزنامه 
ها، دو برابر شــدن قیمت دو روزنامه 
'شــرق' و 'اعتماد' و کاهش صفحات 
روزنامه های 'دنیــای اقتصاد' و 'وطن 

امروز' آغاز شد.
اگر تا پیش از ایــن وضعیت روزنامه 
ها چندان جالــب نبود، باید گفت در 
ســال جدید وضعیت آنها به دالیل 
مختلف اســفناک تر شــده است. از 
یک سو به دلیل رشــد فناوری ها و 

 تکنولوژی های نوین و گرم بودن بازار
 شبکه های اجتماعی و اخبار فوری و 
از سوی دیگر به دلیل تحریم، گرانی 
کاغذ و مــواردی از ایــن قبیل تیراژ 
روزنامــه ها با افت شــدیدی مواجه 
شــده اســت و همه این موارد دال 
 بر این هســتند که زمان بدی برای 

روزنامه ها فرا رسیده است. 
با توجه به اهمیت موضوع، با حسین 
امامی، مدرس دانشــگاه و پژوهشگر 
رســانه های نویــن به گفــت و گو 

نشستیم.

 رونق شــبکه های اجتماعی و 
کسادی بازار مطبوعات

امامی در خصوص کم رنگ شــدن 
نقش مطبوعات در کشور گفت: چرا 
در حال حاضر خوانندگان فارســی 
زبان در ایران تمایــالت اندکی برای 
خواندن کتاب و روزنامه دارند و این 
به دلیــل رونق گرفتن شــبکه های 
اجتماعی اســت. امروزه هر کسی با 
گوشی تلفن هوشــمند خود امکان 
دسترسی به خبرهای فوری و حتی 
بدون سانسور را دارد. در حالیکه این 
امر برای روزنامه باید یک روز بگذرد 
تا خبری ساخته و پرداخته شود، به 
صفحه آرایی رفته و در آنجا منتشــر 
شــود. همه مطالبی کــه روزنامه ها 
منتشــر می کنند مطالبی هســتند 
که در روز قبل از طریق شــبکه های 
اجتماعی در اختیار مردم قرار گرفته 

است.

وی افزود: روزنامه هــا اینک رقیب 
قدرتمنــدی به نــام شــبکه های 
اجتماعی در کنار خــود دارند و این 
شبکه ها چنان توانسته اند ضربه ای 
به روزنامه نگاری مکتوب ما بزنند که 
آنها نتوانســته اند خود را با این فضا 

تطبیق دهند. 
روزنامه ها می توانســتند خود را به 
ســمت تحلیل و تفســیر ببرند و از 
خبرهای خام، خود را جدا کنند. اما 
آنچنان که باید به ایــن کار مبادرت 
نکرده و زمینه های رویگردانی مردم 

را بیش از پیش فراهم کرده اند. 
امامی افــزود: از ســویی ذائقه های 
مخاطبــان هم تغییر کرده اســت و 
بیشــتر به دنبال خواندن خبرهای 
مختصر و کوتاه هســتند تا در زمان 
کوتاه از مســائل و خبرهایی که در 
جریان است مطلع شوند. این روزها 
برگ برنده با آنالین نویســی است و 
مطبوعاتی که هنوز در جامعه دیده 
می شوند و اثر گذار هم هستند، قصه 

متفاوتی دارند. 
وی گفــت: در ماجــرای ســیل، 
مطبوعات ۱8 روز تعطیــل بودند و 
بود و نبود آنها چندان مشخص نبود. 
وقتی گفته می شود مطبوعات رکن 
چهارم دموکراسی هستند آیا واقعا در 
این ۱8 روز تعطیلی، مطبوعات رکن 

چهارم دموکراسی بودند؟؟ 

بحــران کاغذ و کســادی بازار 
مطبوعات

امامــی در خصوص بحــران کاغذ و 
تاثیرش بــر بازار مطبوعــات گفت: 
کمبود و گرانی کاغذ همزمان با آغاز 
تحریم های تازه آمریــکا علیه ایران 
شرایط ســختی را برای روزنامه ها و 
مطبوعات ایجاد کرده است. بطوریکه 
با باالرفتن قیمت ارز و دالر، خرید و 
فروش کاغذ در بعضی روزها متوقف 
شده است. در بســیاری از موارد به 
دلیل نبود نظارت بر سیســتم توزیع 
و همچنین احتکار کاغــذ، مدیران 
رسانه موفق به خریداری نمی شوند 
و در نتیجه گاهی پیــش می آید که 
برخی رسانه ها به دلیل فراهم نبودن 
مهمترین عنصر تولید، تولیداتشان را 

متوقف کنند.
امامی افــزود: ایــن روزهــا اوضاع 
اقتصادی سازمان ها و شرکت ها هم 
آنچنان مطلوب نیســت که بخواهند 
هزینه های گزافی برای تبلیغات اثر 
بخش بدهند. تبلیغاتی که رسانه ها 
انجام می دهند صرفا به دلیل حمایتی 
است که ســازمان ها و شرکت ها از 
آنها دارند. اما متاسفانه این آگهی ها 
و تبلیغات هم بصــورت حرفه ای در 
مطبوعات انجام نمی شــود و از این 
نظر آنها با چالش های بسیاری رو به 

رو هستند.

 سطحی نویسی دلیلی بر کسادی 

بازار مطبوعات
امامی در خصــوص تاثیــر تحلیل 
عمقی بر بازار مطبوعات گفت: عمق 
اطالعاتی که روزنامه ها بدســت می 
آورند سطحی اســت. یادداشت ها، 
مقاالت و آنچه در روزنامه منتشر می 
شود به اطالعات آنها عمق می بخشد 
که متاسفانه این امر تا حدی نسبت 
به گذشته کم رنگ تر شده و بسیاری 
از اصحاب رسانه از مرگ رسانه های 
چاپی صحبــت می کننــد. عمقی 
نویسی، نوشــتن یادداشت ها همراه 
با تحلیل ها و تفسیر های مختلف می 
تواند مزیتی باشد که روزنامه ها را از 

ورطه نابودی نجات دهد.

رونق شبکه های اجتماعی و کسادی بازار مطبوعات

ایرنا
گـــزارش
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 امروزه رشد ســریع فناوری و ظهور رسانه های دیجیتال و 
گسترش شبکه های اجتماعی از یک سو و گرانی کاغذ و سطحی 
نویسی به جای عمقی نویسی از سوی دیگر سبب شده رسانه 
های مکتوب چون روزنامه ها با چالش های جدی رو به رو شوند.

کمبود و گرانی کاغذ 
همزمان با آغاز تحریم 
های تازه آمریکا علیه 
ایران شرایط سختی 

را برای روزنامه ها و 
مطبوعات ایجاد کرده 

است. بطوریکه با 
باالرفتن قیمت ارز و 
دالر، خرید و فروش 

کاغذ در بعضی روزها 
متوقف شده است. 
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ضرورت هدایت مالکیت فکری به سمت ارزش افزوده
مدیرکل دفترنوآوری و کســب وکار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور گفت:ارتقای 
مالکیت فکری تنها به بحث حقوقی خالصه نمی شــود و باید به ســمت فروش و منعفت زایی 
اختراعات هدایت شود. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حسام زند حسامی 
در سمینار دو روزه تجاری سازی اختراعات در دانشــگاه ها، پارک های علم و فناوری و استارت 

اپ ها گفت: در این کارگاه محورهایی از جمله تجاری سازی برای دانشگاه ها و تأثیرات اجتماعی، 
اقتصادی و مالی آن، انتقال فناوری و مأموریت دانشگاه، تجاری سازی برای استارت آپ ها و اسپین 

اوت ها، اکوسیســتم های کارآفرینی، ارزیابی افشاهای اختراع، تجاری ســازی و بازاریابی فناوری ارائه 
می شود. وی افزود: در جلسه پرسش و پاسخ، فرآیند قبل از تجاری سازی، صدور مجوز نرم افزار در پروژه ها، معرفی 

قراردادها و موافقت نامه ها توسط دکتر مارتین جاکل از دانشگاه علمی و کاربردی zhaw زوریخ سوئیس و جولین نوالوا 
دانشگاه unitec ژنو ارائه می شود. مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و فناوری در ادامه برگزاری این سمینار 
گفت: تالش ما این است که نظام فضای مالکیت فکری را در کنار مســائل حقوقی هم از بعد اقتصادی اجتماعی و مدیریتی ارتقا 

دهیم و این فعالیت را از پنج سال گذشته شروع و با سهمی که در احیا قانون مالکیت فکری داشتیم، این اقدامات را آغاز کردیم.

ISFAHAN
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پس اگر صاحب شــغلی 
هستید یا در آینده سرکاری 
رفتید، واضح و شفاف مسیر 
پیش  رویتان را ترســیم 
کنید و نگویید: »برای من 
فرقی نمی کنــه!« یا »هر 
کاری باشه انجام میدم« و 
… . یادتان باشد، اهداف شغلی برای هر 
فرد منحصرا مشــخص و تعیین می شود 
و نمی توان قوانین و احکام کلی برای آن 
صادر کرد. پس به دنبال نسخه های از قبل 
پیچیده شده نباشید. استفاده از مسیرهای 
قبلــی بــدون درنظرگرفتن خواســته  
شخصی، شــما را به جایی نمی رساند و 
نمی تواند ظرفیت هایتان را به شکل تمام 
و کمال نمایان کند. همراه ما باشــید، در 
این مقاله به شما می گوییم چگونه اهداف 
شــغلی خود را به صورت هوشــمندانه و 

شخصی سازی شده تعیین کنید.

 SMART اهداف تان را بــه روش
)اسمارت( تعیین کنید

برای تعیین چشم انداز کارتان به روش های 
تکراری و کلی اکتفا نکنید. درعوض سعی 
 SMART کنید از روش هایــی مانند
کمک بگیرید: اسمارت مخفف واژه های 
 measurable ،)ویــژه( specific
action- اندازه گیــری(،  )قابــل 

 realistic ،)فعالیت محور( oriented
)واقع گرا( و timeline ) جدول زمانی( 
است. این روش و چارچوب به شما کمک 
می کند تا اهداف تان را مشخص و آنها را به 

گام های کوچک تر تقسیم بندی کنید.
برای تعیین اهداف به این سبک، بهتر است 

به نکات زیر توجه کنید:

1. با اهداف کوتاه مدت آغاز کنید
روی اهداف کوتاه مــدت خود کار کنید و 
ســپس عالیق بلندمدت تان را شناسایی 
کنید. منظور از اهداف کوتاه مدت، اهدافی 
است که ۱ تا ۳ سال برای تکمیل و تحقق، 
زمان نیاز دارند. اهــداف بلندمدت ۳ تا ۵ 
سال زمان می برند. وقتی اهداف کوتاه مدت 
محقق شــدند، به راحتی می توانید برای 
رسیدن به اهداف بلندمدت مسیر را ادامه 

بدهید.

2. مشخص و ویژه عمل کنید، اما از 
زیاده روی بپرهیزید

برای موفقیت باید اهداف شغلی تان را دقیق 
و مشــخص تعریف کنید، اما زیاده روی 
در این کار باعث می شــود که اهداف تان 
دست نیافتنی بشوند. برای مثال به جای 
اینکــه بگویید: »مــن مدیرعامل بعدی 
شرکت اپل می شوم که محصولی یک  هزار 
میلیارد دالری تولیــد می کند«، بگویید: 
»من مدیرعامل شــرکتی موفق خواهم 

شد«.

3. شیوه  رســیدن به اهداف تان را 
مشخص کنید

باید فعالیت هایی که منجر به رسیدن به 
اهداف تان می شود را مشخص کنید. اگر 
نتوانید اقدامات الزم را تعیین کنید، باید 
اهداف تان را به بخش ها و قســمت های 

جزئی تر تفکیک کنید.

4. خودمحوری را کنار بگذارید
رشــد و ارتقای شغلی شــما فقط باعث 
پیشرفت انفرادی نمی شود، بلکه به رشد 
رئیس و کارفرما نیز کمک می کند. اما اگر 
اهداف شما و رئیس تان با هم تفاوت زیادی 
دارد؛ یعنی شغلی که در آن فعالیت دارید، 

چندان مناسب شما نیست.
بعد از تعیین چارچوب اولیه  روش اسمارت، 

می توانید سایر ابعاد شغلی تان را بررسی 
کنید. برای مثال به کمک این چارچوب 
می توانید بهبود عملکرد، جستجوی شغلی 
جدید یا انتقال تمرکز بر حرفه ای جدید را 
مورد نظر قرار بدهید. در قسمت بعدی به 
استفاده از روش اسمارت در تعیین انواع 

اهداف کوتاه مدت پرداخته شده است:

از اسمارت برای تعیین برنامه  توسعه  
فردی بهره ببرید

هدف گذاری بخشــی از فرمول بزرگ تر 
موفقیت اســت. شــاید بدانیــد که چه 
می خواهید، اما مهم تر این است که بدانید 
چه مهارت هایی دارید، چه کمبودهایی 

دارید و نقاط ضعف و قوت تان چیست؟
یکی از بهتریــن روش ها برای تعیین این 
موارد، اســتفاده از برنامه  توسعه فردی 
است. این برنامه در قالب مجموعه ای برای 
ارزیابی شماست و به راحتی می توان آن را 
در سطح اینترنت پیدا کرد. این ارزیابی ها 
به تعیین اهداف واقع بینانه  شــما کمک 
می کنند و باعث می شوند تا دید بهتری 
نسبت به مجموعه  مهارت ها و استعدادهای 
منحصربه فرد خود پیدا کنید. پس به کمک 
این برنامه می توانید اهداف شــغلی تان 
را تغییر بدهید یــا برنامه های زمانی تان 
را با توجه به آنچه یــاد می گیرید، کمی 

دست کاری کنید.

مثال هایی از اهداف شغلی
صحبت از خودارزیابی و هدف گذاری در 
کالم ساده است، اما در عمل، اوضاع فرق 
می کند. شــاید برای تعیین درست این 
موارد نیاز به الگوهایی الهام بخش داشته 

باشید:

۱. اگر می خواهید شغل تان را عوض کنید
در مراسم و رویدادهای بیشتری شرکت 

کنید و ارتباطات جدیدی داشته باشید؛
ارتقای شــغلی را به تغییر موقعیتی بهتر 

تبدیل کنید؛
ترفیع بگیرید؛

برنامه ریزی کنید و امســال به ســفر و 
تعطیالت بروید؛

سعی کنید طی توافقاتی، مسئولیت های 
جدید بگیرید؛

با همکاران و ارباب رجوعان ارتباطات مؤثر 
برقرار کنید؛

به دنبــال بازخــورد کار و عملکردتان به 
شکلی منظم و مشخص باشید؛

وقتی قرار اســت بیش ازحــد وظیفه و 
ظرفیت ، کاری به شما محول بشود، »نه« 

بگویید؛
وظایفی که دیگــر در حیطــه  کاریتان 

نیستند، به دیگران محول کنید؛
ســعی کنید در مدت چند سال نقش و 

وظیفه رهبری را در کار تجربه کنید.
۲. اگر می خواهید مسیر شغلی تان را عوض 

کنید
سعی کنید مهارتی تازه بیاموزید؛

راهنما و مربی مناسبی پیدا کنید؛
در زمینه هــای کاری موردعالقه تــان 

داوطلب بشوید؛
به یادگیری و تحصیل متعهد باشید؛

آخرین مطالب و کتب مربوط به رشته تان 
را پیگیری کنید؛

ببینید که از تعادل میان زندگی و کارتان 
راضی هســتید یا خیــر، در صورت عدم 
رضایت تغییراتی برای برقراری تعادل میان 

کار و زندگی اعمال کنید؛
ببینید که چه گام هایی برای تغییر مسیر 

حرفه ای  خود الزم دارید؛
فهرســتی تهیه کنیــد از افــرادی که 
می توانند نقش مهمی در معرفی تان برای 

جایگاه های شغلی مختلف داشته باشند؛
در زمینه  کارتان، ارتباطات جدید برقرار 

کنید؛
برنامه ای مالی تنظیم کنید.

۳. اگر می خواهید بازخورد عملکردی عالی 
داشته باشید

هزینه ها و مخارج کسب وکار را به میزان 
درصدی مشخص کاهش بدهید؛

از جزئی نگری در مدیریــت افراد تیم تان 
دوری کنید؛

چگونه برای خودمان اهداف شغلی بلندپروازانه اما واقعی تعریف کنیم؟   

آرزوهای دست یافتنی

برای موفقیت باید 
اهداف شغلی تان را 

دقیق و مشخص تعریف 
کنید، اما زیاده روی 

در این کار باعث 
می شود که اهداف تان 
دست نیافتنی بشوند.

پیشرفت شغلی به معنای هدف گذاری و حرکت مداوم به سوی 
اهداف است. اهداف شغلی، برنامه های عینی مشخصی هستند 
که نشان می دهند نهایتا به دنبال رسیدن به چه نقطه و جایگاه 
کاری هستید. تعریف اهداف شغلی، گامی دشوار در راه رسیدن 
به موفقیت است؛ زیرا فقط خودتان بازیگران این بازی نیستید و 
افراد دیگری مانند کارفرما و سایر ذی نفعان موجود در محیط کار 
نیز نقش هایی برعهده دارند. وقتی اهداف کاری شما و رئیس تان 

با هم شباهت و هم خوانی دارد، کار بسیار ساده تر خواهد شد.

 
استارت آپ

حرف از کار، اشتغال، جوانان و سرمایه گذاری 
که می شود، به اندازه چندین کتابخانه می توان محتوای حمایتی و سخنرانی سر 
داد و مثل سیل از روی هر کس که مخالفت می کند رد شد، اما آنچه باقی می ماند، 

خرابی های ناشی از این سیل است

که از قضا اصوال توجیه آن، بخش آسان کار مسئوالن امر محسوب شده و به سهولت کار 
پاسکاری آغاز شده و هر نهاد دیگری را مسوول می داند.

هیچ عقل سلیمی در دنیا مخالف حمایت از رشد و رونق کسب وکارهای نوپا، استارت آپ ها 
و شــرکت های دانش بنیان در کشــورش نیســت، اما با این توجیه و بهانه نمی توان به 
پرســش های مهمی همچون نحوه حمایت ها، میزان حمایت ها، مدت زمان حمایت ها، 
نهاد یا نهادهای مرجع در این خصوص و انبوهی از ابهاماتی از این دست را نادیده گرفت و 

با »برچسب درمانی« منتقدان و پرسشگران را مخالف با پیشرفت و اشتغال و ... جلوه داد.
اگرچه مسئوالن دولتی و غیردولتی عرصه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان، در یک 
رویه و اصل کلی صرفا آمار، اعداد و مبالغ تزریقی و اقدامات خود را ارایه می کنند و هر سال 
هم در عملکرد خودشان از رشد این رویه خبر می دهند، اما آنچه هیچ گاه مستند و به دقت 

گزارش نمی شود، خروجی های مقرون به صرفه و متناسب 
با این آمار و ارقام از یکسو و میزان شکست ها و هویدا شدن 

پیش بینی های منتقدان است.
موضوع اما اینجا اســت که ماه همیشه پشت ابر نمی ماند و 
مسئوالن مربوطه هر قدر هم تالش کنند تا از ارایه آمار شکست 
خود تا پایان دوران مسوولیت شان خودداری کنند، به هر حال 

از گوشه و کنار شاهد درز مشکالت و معضل ها خواهیم بود.
مساله مهم و ناراحت کننده دیگر این است که تقریبا تمامی 
مصایب این اقدامات از همــان روز تصمیم گیری بارها و بارها 
از سوی رســانه ها و کارشناسان مســتقل پیش بینی شده و 
هشدارهای الزم داده می شود، اما با این حال باز هم گوش شنوایی 
وجود ندارد، چون همواره به واسطه نبود و ضعف های نظارتی، راه 
توجیه ساده ای برای مسووالن کارکشته در این خصوص وجود 
دارد و هر کس از خود سلب مسوولیت کرده و به راحتی آدرس 

دیگری را می دهد
اکنون اما گزارش ها نشان می دهد برخی شرکت های موسوم به 
کسب وکارهای اینترنتی، استارت آپ ها و دانش بنیان ها از مسیر و 
توجیهات زیبای روی کاغذها و آمار، منحرف شده اند و برخی از آنها 
به کل ورشکست شده، برخی از آنها بدهی های سنگین بانکی دارند و برخی نیز همچنان در 

حال فرار مالیاتی با توجیهات متعدد هستند.

هشدارهایی که نادیده گرفته شد
نخستین بار هفت سال قبل و در سال 9۱ هشداری از ورشکستگی شرکت های دانش بنیان 
داده شد. افشین کالهی از جمله چهره های شناخته شده حوزه فناوری اطالعات و از اعضای 
اتاق بازرگانی ایران در آن مقطع از قرار گرفتن ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان مستقر در 

پارک های علم و فناوری در آستانه ورشکستگی خبر داد. )منبع: ایسنا(
افشین کالهی ۲8 آبان ماه ۱۳9۱ با بیان این مطلب گفت: طی چند سال گذشته شرکت های 
دانش بنیان وضع مناسبی نداشته اند و اکثر آنها وابسته به وام های دولتی بوده اند و متاسفانه 
در مرحله  نهایی که ورود کاالها و خدمات تولید شده توسط این شرکت ها به بازار است، 
دچار مشکالت اساسی هستند زیرا اکثر گردانندگان شرکت های دانش بنیان افراد علمی و 

دانشگاهی هستند و تجربه  بازار کسب و کار را ندارند.

کالهی در خصوص مشکل اصلی استارت آپ ها در ایران تصریح کرد: مشکل عمده در این 
حوزه این است که برای شرکت های دانش بنیان، مسایل بازاریابی و تجاری سازی دیده نشده 
است و به طور کلی به شرکت های دانش بنیان با دید کسب و کار نگاه نشده است. آنچه که تا 

کنون اتفاق افتاده است اعطای وام به شرکت های دانش بنیان بوده است.

هشدار دوم و خطر بروز سونامی ورشکستگی
چهار سال بعد یعنی در هفدهم خرداد ماه سال 9۵، باتوجه به نادیده گرفته شدن هشدار 
قبلی بار دیگر افشین کالهی که اتفاقا ریاست کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق 
بازرگانی ایران را نیز عهده دار شده بود و بیش از پیش در جریان مشکالت استارت آپ های 
ایرانی قرار داشت، هشــدارهای خود را با صدایی بلندتر مطرح کرده و حتی خطر ایجاد 

سونامی شرکت های دانش بنیان ورشکسته و بدهکار را مطرح کرد.
رییس کمیسیون کسب و کاری های دانش بنیان اتاق بازرگانی در این مقطع هشدار داد: 
اگرچه حمایت از شرکت های دانش بنیان و نوپا درست است اما به علت اینکه فقط به آنها 
تسهیالت می دهیم و مشارکت نمی کنیم و بنگاه داران در این حوزه سرمایه گذاری نمی کنند 

در آینده با عده ای نخبه ورشکسته و بدهکار مواجه خواهیم شد.
وی اضافه کرد: بــرای جلوگیری از این مشــکل باید در کنار حمایت های تســهیالتی، 
سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ و هلدینگ ها در شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری 

کنند و کسب و کارها را به شرکت های بزرگ تر تبدیل کنند.
با وجود این هشدارها اما همچنان بودجه های حمایتی به سمت استارت آپ ها روانه می شد 

و الاقل از سوی بخش دولتی این هشدارها آن طور که می بایست مورد توجه قرار نگرفت.

هشدار سوم و تاکید دوباره بر ورشکستگی استارت آپ ها
یک سال بعد و در سوم مهر ماه ۱۳9۶ کالهی هشدار خود در خصوص خطر شکل گیری 
موج بزرگ شرکت های استارت آپی که کم کم ابعاد شکل گیری این موج هویدا می شد را 

بار دیگر تکرار کرد.
در آن مقطع عضو کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران گفته بود: باید 

هر چه سریع تر اقداماتی برای اصالح اکوسیستم فعلی این شرکت ها در کشور انجام شود.
وی با تکرار هشدارهای قبلی مبنی بر سونامی ورشکستگی شرکت های دانش بنیان گفت: 
اگرچه اتفاقات خوبی در حوزه دانش بنیان در کشور ما افتاده که نمی توان منکر آنها شد و 
حمایت های خوبی نیز صورت گرفته است اما روال حمایت از شرکت های دانش بنیان در 

خارج از کشور به این شکل نیست.
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برای تعیین چشم انداز 

کارتان به روش های 
تکراری و کلی اکتفا نکنید. 

درعوض سعی کنید از 
 SMART روش هایی مانند

کمک بگیرید.

عصرارتباط
گـــزارش

افزایش بدهی بانکی و فرار مالیاتی استارت آپ ها

حضور 3۶ 
استارت آپ در 

دومین نمایشگاه کار

سعید ســمیعی، دبیردومین 
نمایشگاه بین المللی کار ایران 
گفت: مرکــز کار ایران طی 
تعاملی بــا وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی مســئولیت 
برگزاری نمایشگاه بین المللی 
گرفتــه برعهــده  را   کار 

 است.
 به گــزارش روابــط عمومی 
نمایشــگاه بین المللــی کار 
ایران، وی ادامه داد: این مرکز 
یکی از تخصصی ترین مراکز 
در حوزه کار و اشــتغال است 
که شامل معاونت های علمی، 
آموزشــی، اجرایی، فناوری 
اطالعات و بین الملل اســت 
و ۳ دفتر فعالیــت در آلمان، 
انگلســتان و چیــن دارد و 
خدمــات مختلفــی را ارائه 

می دهد. 
کــرد:  بیــان  ســمیعی 
توانمندسازی نیروی انسانی، 
بــرآورد بــه بــازارکار، ارائه 
خدمات مشاوره، آموزش عین 
کار از جمله مواردی است که 
در این مرکز ارائه می شــود. 
آموزش برآورد به بــازار کار 
از دیگر خدمــات این مرکز 
اســت. کاریابی های داخلی، 
خارجی و الکترونیکی نیز در 
زیرمجموعه این مرکز فعالیت 

دارند.
سمیعی با اشاره به برگزاری 
اولیــن دوره از نمایشــگاه 
گفــت:  کار  بین المللــی 
دومین دوره نمایشــگاه کار 
ایــران جابکــس در ۲ تا ۵ 
اردیبهشت ماه ســال 98 در 
محل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللــی تهــران برگزار 

می شود. 
هدف از برگزاری این رویداد 
بین المللی بزرگ، کم کردن 
فاصلــه بیــن کارفرمایان و 
کارجویــان و ایجاد رقابت در 
بازار منابع انســانی و اشتغال 

است.
ســمیعی دربــاره حضــور 
اســتارت آپ ها و شرکت های 
دانــش بنیان در نمایشــگاه 
از  یکــی  افــزود:  دوم 
بخش هــای  اصلی تریــن 
نمایشــگاه بین المللــی کار 
ایران ایجاد فضای مناســبی 
برای حضور اســتارت آپ ها 
و شرکت هایی اســت که به 
دنبال تیم ســازی و شــبکه 
ســازی منابع انسانی هستند 
و تاکنون ۳۶ شــرکت از هم 
اســتارت آپ ها و شرکت های 
معتبــر بــرای حضــور در 
دومیــن دوره نمایشــگاه 
 بین المللی کار ایران ثبت نام

 کرده اند. 
این شــرکت ها از کشورهای 
آلمــان، فرانســه، ایتالیــا، 
 مالزی، هنــد، ایرلند و ترکیه

 هستند.
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