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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

در نشست وزیر نیرو با مدیران صنعت آب و برق استان مطرح شد:

شایستهگزینینیروهادرانجاممسئولیتها

بورس یا کازینو

از قوانین اقتصــادی الزم االجرا 
در هر بازاری کشف قیمت ها بر 
اســاس میزان عرضه و تقاضای 
هر محصول است. اما متاسفانه 
پتانسیل های یک بازار در حدی 
نیست که بتواند دقیقا بر اساس 
میزان عرضــه و تقاضا قیمت ها 
را مشــخص کند. عواملی چون 
داللی، احتکار،  کم بود اطالعات 
 و برخی از ســود جویی ها باعث 
می شــود در بازار قیمــت ها به 
صورت غیر واقعی بیان شــود. 
دشــواری کار هم همینجاست؛ 
قانون عرضــه و تقاضا چنان که 
 در اقتصــاد متعــارف روایــت 
می شود چندان ربطی به واقعیت 
ندارد و چیزی جز برساخته ذهن 
اقتصاددانان نیســت. ارقامی که 
منحنی های عرضه و تقاضا نشان 
می دهند، از دنیــا واقعی گرفته 
نشده اند. در واقع  ارزشی که فرد 
به کاال نســبت می دهد حاصل 
قضاوت ذهنی از واقعیت بیرونی 
است. افراد مطلوبیت و کارآمدی 
کاال را بر اساس نقش آن در بهبود 

زندگی و رفاهشان می سنجند.
 اما بــرای مقابلــه با تمــام این 
بی قانونی ها در قواعد اقتصادی، 

بازاری وجود دارد که ...

کوثر بابایی
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

    دکتر اردکانیان: مدیران صنعت آب و برق باید تدبیری لحاظ نمایند تا در طول سال های خدمت موفق به ایجاد خدمات پایدار به مردم شوند.

بازار طال و سکه 98/4/3 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,511,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,700,0004,449,000جدید

2,432,0002,520,000نیم سکه

1,630,0001,640,000ربع سکه

1,010,000989,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,899,0001,766,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18438,200407,500 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24546,100543,300 عیار

چرا بازار کار به جوانان روی خوش نشان 
نمی دهد؟

»مدرک« بالی جان فارغ التحصیالن 
بیکار!

در حالی که آمارها نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد کسانی که 
آموزش های مهارتی را فرا گرفته اند در راهیابی به بازار کار موفق  
بوده اند، کارشناسان معتقدند رواج مدرک گرایی در کشور 

موجب شده تا نه تنها بیکاری گسترش یابد، 
بلکه کشور از وجود نیروهای کار ماهر ...

قلمکاری تنزل رتبه ایران در 
شاخص جهانی فضای کسب 
کار از 12۰ به 124 را نشانه ی 
لزوم توجه بیشتر به این بیانیه 
دانست و افزود : شرایط کنونی 
اقتصاد به واقع مصداقی از یک 
جنگ اقتصادی تمام عیار است 
و الزم است تا در این شرایط اقتصادی، ایران 

آرایش جنگ اقتصادی بگیرد .
نایب رئیس اتــاق بازگانی اصفهان معطوف 
شدن تمام انرژی دستگاه ها به تحقق بیانیه 
دهه پنج انقالب را بسیار ضروری خواند و اضافه 
کرد : وضعیت اقتصاد کالن کشور به گونه ای 
است که بانک جهانی در ابتدا نرخ رشد اقتصاد 
ایران را  3 درصد عنوان کرد، اما آمارهای بعدی 
منتشر شده توسط این نهاد به ترتیب اعداد 
صفر، منفی صفر و درنهایــت منفی 6/3 را 
نشان داد که حاکی از کاهش چشمگیر رشد 

اقتصادی ایران است.
مالیات ها بخش خصوصی را ضعیف می کند

دکتر حمیدرضا قلمکاری به اشاره به بودجه 
کشــور و نحوه تخصیص آن به بخش های 
مختلف اقتصاد کشور گفت : در بهترین شرایط 
سالیانه با12۰ هزار میلیارد تومان و شاید تا 
2۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه 
هستیم که این وابسته به میزان فروش روزانه 

نفت خام است .  
وی با بیان اینکه بر اساس آمار میزان صادرات 
نفتی کشــور حدودا 34 میلیون دالر است 
اظهار داشــت : 5۰ درصد بودجه عمومی به 
شــرکت های تمام دولتی اختصاص دارد و 
سهم بودجه از نفت از 26 درصد به 3۷ درصد 

رسیده است .
قلمکاری ادامــه داد : مطابق با قانون مصوب 
22 میلیارد دالر شــامل 14 میلیارد دالر از 
جنس کاالهای اساسی )ذرت، کنجاله سویا 
و...( و 8 میلیارد دالر بــرای کاالهایی که با 
عرضه نیمایی وارد می شوند اختصاص یافته 
که بر اساس نیاز کشور به ۷ میلیون تن ذرت 
، 4 میلیون تن کنجاله سویا و... شاهد کمبود 
منابع هستیم که تهدیدات سیاسی و افزایش 
کسری بودجه می تواند شرایط را به مراتب 

وخیم تر کند .

نایب رئیس اتاق بازرگانــی اصفهان تامین 
38 درصد از منابع عمومــی بودجه از محل 
مالیات ها را از دیگر معضالت تولیدکنندگان 
در این شرایط برشــمرد و افزود : این مسائل 
باعث می شــود بخش خصوصی ضعیف تر و 

شکننده تر از قبل شود.
حمیدرضا قلمکاری افزود : کسری بودجه در 
کنار مشکالتی نظیر رکود تورمی ، افزایش 
مالیــات ، کمبود منابــع ارزی ، محدودیت 
تامین مواد اولیه و نقدینگی یک  فضای عدم 
اطمینان را برای همه کســب  وکارها ایجاد 
کرده است که هرروز وســیع تر و عمیق تر 
می شود که البته الزمه رفع آن عمل به بیانیه 
دهه پنجم انقالب و رفع قوانین دست و پاگیر 
برای تولیدکنندگان و تســهیل در کسب و 

کارهاست .
 

   کشــاورزی محور توسعه نیست 
؛ضعیف ترین بخش اقتصاد است

نایب رئیس اتاق بازرگانــی اصفهان بخش 
کشاورزی کشور را مبتال به یک مشکل بنیادی 
و زجر تاریخی دانست و اظهار داشت : کمبود 
نقدینگی و نداشــتن برنامه مدون برای یک 
سامان دهی توزیعی مناسب در کنار واگرایی 
بخش مختلف کشاورزی از مهمترین دالیل 

ضعف در این بخش از اقتصاد کشور است .
قلمکاری با بیان اینکه دولت ترجیح می دهد 
با 4 میلیون تولید کننده بخش کشــاورزی 
مواجه شود تا اینکه پاسخگوی 8۰ میلیون 
شهروند ایرانی باشد گفت : این سیاست سبب 
شــده تا دولت در قیمت گذاری محصوالت 
کشاورزی هزینه های تولید را نادیده بگیرد و 
تولید کنندگان این بخش مشکالت بیشتری 

داشته باشند.
وی ایجاد تشکل های منسجم و قوی در چهار 
زیر بخش کشــاورزی را راهی برای غلبه بر 
قوانین دست و پاگیر دانست و افزود : تنها با هم 
افزایی و افزایش قدرت چانه زنی از طریق ایجاد 
این تشکل های قوی است که تولید کنندگان 
بخش کشاورزی می توانند جایگاه خود در 
اقتصاد کشور را تا قرار گرفتن به عنوان محور 

توسعه ارتقاء دهند.
وی با انتقاد از تعدد تشکل های کشاورزی و در 
برخی موارد اهداف متناقض آن ها با یکدیگر 
گفت :  گام اول در هر تشکلی باور اعضاء آن به 
فرهنگ تعاون است و تنها تشکل هایی که از 
این جنس باشند می توانند به آرزوهای دیرینه 
بخش کشاورزی نظیر کشت فراسرزمینی، 
اصالح الگوی کشــت، نظام توزیع، صادرات 

پایدار و... جامعه عمل بپوشاند .
قلمــکاری تاکید کرد : تشــکل بــه معنی 
واقعی کلمه بایــد در رویکردها عملکردها 
و تصمیم ســازی های خــرد و کالن بخش 
کشاورزی نقش آفرینی کند و با ارائه مباحث 
کارشناسی شــده مدافع حقوق اعضاء خود 

باشد .
نائب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تشکل های 
منسجم و قوی در بخش کشاورزی را اهرمی 
برای کاهش ریسک سرمایه و ریسک بازار و 
همچنین ایجاد زنجیره ارزش برای محصوالت 
کشاورزی دانست و گفت : اگر بخواهیم قدم 
در راه توسعه یافتگی بگذاریم الزم است تا به 
مشارکت و بحث های تشکلی اهمیت بدهیم 
چرا که تنها با ایجاد و تقویت تشــکل است 
که می توان قدرت چانه زنــی این بخش را 

افزایش داد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد؛ 
ارتقا جایگاه کشاورزی در گرو ایجاد تشکل های قوی

کمبود نقدینگی و 
نداشتن برنامه مدون 
برای یک سامان دهی 

توزیعی مناسب در 
کنار واگرایی بخش 
مختلف کشاورزی 
از مهمترین دالیل 

ضعف در این بخش از 
اقتصاد کشور است .

جلسه مشترک انجمن صنایع خوراک دام،طیور و آبزیان ایران با تولیدکنندگان خوراک دام و طیور استان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری 
در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. دکتر حمیدرضا قلمکاری نایب  رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره به بیانیه دهه پنجم انقالب 
گفت : رونق تولید و اقتصاد مقاومتی از مهمترین مفاد این بیانیه است که براساس آن باید قوانین دست  وپاگیر تولید رفع گردد و با ایجاد قوانین 

حمایتی زمینه تولید و اشتغال تسهیل شود .

اتاق بازرگانی
گـــزارش

ISFAHAN
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ادامه حفاری تونل شرقی 
خط دوم قطارشهری 

اصفهان
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان گفت: 
طول حفاری تونل غربی خط دوم قطارشهری 

اصفهان 2۰۰ متر رسید.
به گزارش روابــط عمومی و امــور بین الملل 
سازمان قطارشهری اصفهان، محمدرضا بنکدار 
با اشاره به روند ســاخت ایستگاه ها و تونل خط 
دوم قطارشهری اصفهان اظهار کرد: کار ساخت 
ایســتگاه های خط دوم قطارشهری اصفهان از 
سال 1396 آغاز شده و حفاری تونل غربی خط 
از اسفند سال 139۷ و همچنین حفاری تونل 

شرقی خط نیز از خرداد امسال آغاز شد.
وی افزود: در حال حاضر حفاری و ســاخت 5 

ایستگاه در حال انجام است و ...
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بورس یا کازینو

ادامه از صفحه یک:
... می توانــد میزان زیــادی از این 
پراکندگی ها را خنثی کند. بورس 
بازاری است که میزان عرضه و تقاضا 
در آن به وضوح مشــخص است و  
کمتر دست واسطه گران و دالالن به 

این بازار باز شده است.
مهمتریــن کارکــرد بورس های 
کاالیی در دنیا کشف نرخ براساس 
مکانیزم عرضــه و تقاضــا در یک 
فضای رقابتی و کامال شفاف است. 
ایــن کارکرد به عنــوان مهمترین 
فلسفه شکل گیری بورس های کاال 
در کشــورهای مختلف به حساب 
می آیــد.  بــازار بورس عــالوه بر 
 شفافیت، رقابت پذیری را نیز افزایش

 می دهد.
در کشورهای مختلف بسته به اینکه 
آن کشــور تولید کننده عمده چه 
محصولی است بورس کاال در جهان 
نیز بر اساس آن  کشــور پایه ریزی 

می شود. 
به عنــوان مثــال، ایــران یکی از 
بزرگترین تولیدکننــدگان قیر در 
جهــان اســت و به همیــن دلیل 
قیمت های کشف شــده در رینگ 
صادراتی بورس کاالی ایران نیز در 
بســیاری از مراجع اعالم قیمت به 
عنوان یکی از قیمت های مرجع قیر 
در دنیا به حســاب می آید. در واقع 
بورس به عنوان بازار ســرمایه است 
و در آن ســرمایه را خرید و فروش 

می کنیم.
 به طــور کلی بــازار ســرمایه در 
هر کشــوری دارای خریــداران و 
فروشندگان زیادی است و همچنین 
این افــراد بــه راحتــی می توانند 
 به ایــن بــازار وارد یــا از آن خارج 

شوند. 
از سوی دیگر اطالعات در این بازار 
شفاف است و منابع نیز در این بازار 
به شــکل مطلوبی تخصیص پیدا 
کرده که همه این موارد از نشانه های 
 بــازار رقابــت کامــل در اقتصاد

 است. 
اما برای ورود به این بــازار تجربه و 
اطالعات زیادی الزم اســت. اخیرا 
در کشــور  ما ســرمایه گذاری در 
بورس افزایش یافته اســت و اصوال 
هم بر اســاس ارزش ذاتی خرید و 
فروش هــا انجام می شــود. ارزش 
ذاتی یک سهم، بیانگر قیمتی است 
که سرمایه گذاران برای سهم قائل 

هستند.
 طبیعتا اگر از دید سرمایه گذاران، 
ارزش ذاتــی یــک ســهم باالتر از 
ارزش بازار آن ســهم باشد، گزینه 
مناسبی برای خرید خواهد بود، اما 
اگر ارزش ذاتی یک ســهم کمتر از 
ارزش بازار آن باشــد، سهم مذکور 
گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری 
به شمار نمی رود. ارزش ذاتی یکی 
از پارامترهای کلیــدی در تحلیل 
 )Fundamental Analysis( بنیادی
محســوب می شــود و تحلیلگر با 
محاسبه ارزش ذاتی و مقایسه آن با 
ارزش بازاری، در مورد خرید، فروش 
یا نگهداری ســهم تصمیم گیری 

می کند.
 امــا بــرای ورود به این بــازار تنها 
دانســتن این تعریف کافی نیست 
و اگر مــی خواهید در بــازار بورس 
موفق باشید باید با مفاهیمی  چون 
ارزش اســمی، ارزش واقعی، ارزش 
دفتری و... شــاخص های موجود 
 در این بازار اشــنایی کامل داشته

 باشید. 
مهم این اســت که بازار بورس را به 
کازینو یا یک جدال قرعه کشی برابر 
ندانیم زیرا این بازار هم مانند هر بازار 
دیگر قوانینی دارد و سود و زیان آن 
منوط به میزان تســلط بر این بازار 
اســت پس اگر با آگاهی کامل وارد 
شوید امکان سود هی شما به شدت 

افزایش می یابد.

اقتصاد استان
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رشد تقاضا برای ساخت مسکن در اصفهان
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: علی رغم افزایش نرخ تورم، در سال ۹۸ تولید مسکن در 
اصفهان شرایط خوبی خواهد داشت زیرا مطابق نظریه های اقتصادی مبنا، هنوز در برخی مناطق شهری 
همچنان شاهد رشد تقاضا برای ساخت مسکن هستیم و براساس آن عرضه مسکن و ساخت و ساز نیز 
باید وجود داشته باشد. سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: در سال های ۹۵ و ۹۶ با ایجاد موجی در اصفهان، 

ساختمان سازی به جای این شهر به سمت شهرهای شمالی کشور، تهران، کیش و گرجستان کشیده شد، 
اما امروز با رویکرد متفاوت توانستیم تاحدودی از فرار سرمایه ها در این بخش جلوگیری کنیم. وی با بیان اینکه 

در حال حاضر سرمایه گذاران از سایر استان ها برای ساخت و ساز به اصفهان می آیند و این اتفاق موجب رشد ۵۲ 
درصدی در آمار صدور پروانه ساخت براساس متراژ در اصفهان شده است، افزود: با مدیریت شرایط در حوزه ساخت و ساز 

اصفهان، امروز شاهد ازدحام مردم برای گرفتن پروانه ساخت در بعضی مناطق هستیم. معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: 
براساس آسیب شناسی در مناطق مختلف اصفهان در نخستین گام اقدام به اصالح ساختار اجرایی و در ادامه بهینه کردن روند موجود در صدور 
پروانه ساخت کرده ایم؛ چرا که پیش از این در تصمیم گیری ها زمان طوالنی صرف می شد و بروکراسی سنگینی جاری بود که با اقدامات صورت 

گرفته اکنون در حوزه نظارت باید در کمتر از سه روز پاسخ داده شود.

تنها ۴۵ درصد صنایع نجف آباد فعال است
رییس صنعت، معدن و تجارت نجف آباد گفت: فعالیت ۴۵ درصد صنایع شهرستان زمینه اشتغال جمعیتی 

بالغ بر ۱۵ هزار نفر را ایجاد کرده است.
علیرضا علیپور با بیان اینکه بخش صنعت حدود ۴۵ درصد اشتغال شهرستان را به خود اختصاص داده است، 
اظهار کرد: نزدیک به ۱۰ درصد از صنایع نجف آباد به دالیل مختلف تعطیل شده  و ۴۵ درصد نیز نیمه فعال 

است. وی عنوان کرد: فعالیت ۴۵ درصد صنایع شهرستان زمینه اشتغال جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر را ایجاد 
کرده است.  رییس صنعت، معدن و تجارت نجف آباد تأکید کرد: مسئوالن شهرستان در جلسات ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید، تالش می کنند با رفع موانع و مشکالت تولید، شمار شاغالن بخش صنعت را افزایش دهند.
علیپور خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان تجهیزات صنایع نفت و گاز، قطعه سازان سبک و سنگین، صنایع کاشی و سرامیک، 

صنایع فلزی در بخش هایی مانند آلومینیوم،  آهن و تولید قطعات نورد و تولیدکنندگان انواع لوله، اتصاالت ساختمانی و کشاورزی از 
برترین صنایع شهرستان هستند. وی با بیان اینکه بخش عمده محصوالت صنایع نجف آباد به کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و افغانستان 
صادر می شود، اضافه کرد: کاشی و سرامیک، انواع مخازن گاز مایع، مواد معدنی غیرفلزی مانند قیر طبیعی، موزاییک و انواع سنگ های ساختمانی 

از شاخص ترین اقالم صادراتی شهرستان محسوب می شوند.

کوثر بابایی
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

ادامه حفاری تونل شرقی خط دوم قطارشهری اصفهان

مدیرعامل سازمان قطارشــهری اصفهان گفت: طول 
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متر رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان قطارشــهری اصفهان، 
محمدرضا بنکدار با اشاره به روند ساخت ایستگاه ها و تونل خط دوم قطارشهری 
اصفهان اظهار کرد: کار ساخت ایستگاه های خط دوم قطارشهری اصفهان از 
سال ۱3۹۶ آغاز شده و حفاری تونل غربی خط از اسفند سال ۱3۹7 و همچنین 

حفاری تونل شرقی خط نیز از خرداد امسال آغاز شد.
وی افزود: در حال حاضر حفاری و ســاخت ۵ ایســتگاه در حال انجام است و 
عملیات عمرانی این ایستگاهها با قدرت و به صورت ۲ شیفته در طول ۲۴ ساعت 

شبانه روز انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان درباره مشخصات خط دوم قطارشهری 
اصفهان تصریح کرد: خط دوم قطارشهری اصفهان به طول حدود ۲۴.7 کیلومتر 
دارای ۲3 ایستگاه خواهد بود که در مرحله نخست بهره برداری، حدفاصل ایستگاه 
دارک شهرک امام حسین)ع( تا ایســتگاه مدرس نجفی در کهندژ به طول ۱۶ 

کیلومتر بهره برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه تی بی ام مورد استفاده قرار گرفته شده در خط یک قطارشهری، در خط 
دوم پس از مونتاژ و خرید تیغه برشی، مورد استفاده قرار گرفت، ادامه داد: بر اساس مطالعات 
و نظرات کارشناسان خط، حفاری مکانیزه تونل خط دوم قطارشهری اصفهان از شرق 
اصفهان به صورت تونل دوچشمه در مسیر ایستگاه دارک شهرک امام حسین)ع( تا میدان 

امام علی)ع( با دو دستگاه تی بی ام انجام می شود. 
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان به تجهیزاتی که در این حوزه مورد استفاده قرار 
گرفته اشاره کرد و افزود: عملیات عمرانی تونل غربی پس از خرید دو دستگاه کاترهد )تیغه 
برشی( تی بی ام خط دوم قطارشهری اصفهان و نصب آن بر ماشین مکانیزه حفار، اسفند 

سال ۱3۹7 آغاز شده بود و حفاری تونل شرقی، همزمان با عید سعید فطر آغاز شد.
وی تصریح کرد: دستگاه مکانیزه حفار تونل، تا کنون بیش از ۲۰۰ متر از تونل غربی این 
خط را حفاری و سگمنت گذاری کرده و طول حفاری تونل شرقی نیز در هفته جاری به ۵۰ 
متر رسیده است. بنکدار افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است به زودی از 
سمت غرب شهر اصفهان به سمت میدان امام علی)ع(، حفاری تونل به صورت تک چشمه 
انجام گیرد که این حفاری از ایستگاه مدرس نجفی در کهندژ تا میدان امام علی)ع( با یک 

تی بی ام تک چشمه به قطر ۹ متر انجام خواهد شد.  ایسنا
خـــبــــر

دکتر اردکانیان خواستار 
استفاده از ظرفیت بانوان 
در رده های مدیریتی شد 

و گفت: انتظار می رود 
از ظرفیت بانوان شاغل 

در صنعت در رده های 
مدیریتی بیش از پیش 

استفاده شود.

در نشست وزیر نیرو با مدیران صنعت آب و برق استان مطرح شد:

شایسته گزینی نیروها در انجام مسئولیت ها

وزیر نیرو که اخیراً میهمان اصفهان بود روزهای پرکاری 
داشت. 

دکتر رضــا اردکانیــان در دیدارهای متعــدد با ارائه 
راهکارهای خرد و کالن در حوزه هــای انرژی و نیرو به 
مدیران ارشد و تصمیم گیر استان مشاوره های راهبردی 
داد. وی در یکی از این دیدارها که با مدیران صنعت آب و 
برق استان برگزار شد »شایسته گزینی نیروها در انجام 

مسئولیت ها« را عامل ثبات و بیمه شدن برشمرد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    دکتر اردکانیان: مدیران صنعت آب و برق باید تدبیری لحاظ نمایند تا در طول سال های خدمت موفق به ایجاد خدمات پایدار به مردم شوند.

گفت و گو با سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر؛

ضرورت  به کارگیری طرح های تحقیقاتی در 
حوزه اعتیاد  

امروزه شاهد این واقعیت تلخ هستیم که تقاضای 
مواد مخدر در جهان گسترش یافته و حداقل ۲7۵ 
میلیون نفر معادل ۶/۵ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ 
سال جهان، حداقل یک بار یکی از انواع مواد مخدر و روان گردان ها را در سال 
مصرف نموده اند. در این راستا ۸۰3 نوع از انواع مواد روان گردان جدید نیز تولید 
شده و جهان شاهد رشد 3۸۴ درصدی در ســال ۲۰۱7 بوده است. عالوه بر 
کاهش سن مصرف مواد، شیوع مصرف در بین نوجوانان و جوانان، افزایش تولید 
مواد صناعی جدید، استفاده از مواد مخدر به عنوان یک ابزار سیاسی و اقتصادی 
در معادالت بین المللی موجب نابودی نسل ها، تخریب نهاد خانواده شده است.

جمهوری اسالمی ایران نیز به دلیل همجواری با کشورهای تولید کننده مواد از 
این هجوم مستثنی نبوده، بطوریکه نرخ شیوع مصرف انواع مواد در جمعیت ۱۵ 
تا ۶۴ سال معادل ۴/۵ درصد است و آمار مصرف کنندگان مستمر مواد در کشور 
۸۰۰/۸۰۲/۲  می باشد . نرخ شیوع استان ۴/۲درصد و رتبه استان در کشور از 
نظر شیوع بیست و سوم است(. همین مسئله موجب گردید تا نظر سرپرست 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان، جناب آقای رسول 

خرمیان اصفهانی را جویا شویم.

   با توجه به افزایش حجم تقاضای مصرف مواد در جوامع و افزایش توزیع 
توسط قاچاقچیان، چه خسارت های احتمالی می توان برای جامعه متصور 
شد؟ فعالیت ها و سیاست گذاری های ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست 

جمهوری برای کنترل این خسارت ها شامل چه مواردی است؟
خسارت های زیادی در نتیجه این کار بوجود می آید که مهمترین آنها خسارت 
های بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی می باشد که تالش های 
وسیعی نیز در طی چهل سال گذشته توسط جمهوری اسالمی ایران در حوزه 
های مقابله با عرضه شــامل احداث و نصب ۲۰۰۹ کیلومتر موانع فیزیکی و 
الکترونیکی؛ حوزه پیشگیری اولیه شامل آگاه سازی؛ حوزه درمان شامل راه 
اندازی مراکز درمانی؛ حوزه مشــارکت های مردمی شامل گسترش سازمان 
های مردم نهاد فعال در این حــوزه و آخرین مورد هم علمی کردن امر مبارزه 

صورت گرفته است.

   علمی کردن امر مبارزه با مواد چگونه صورت گرفته و تا بحال چه 
فعالیت هایی را شامل شده است؟

در این راستا انجام پژوهش و تحقیقات الزم در خصوص وضعیت شیوع مصرف 
، شناسایی عوامل موثر ، ارزیابی اقدامات صورت گرفته در امر مبارزه ، همکاری 
با اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برای چاپ مقاالت علمی، حمایت مادی و 
معنوی از از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مد نظر است. به نظر میرسد این 
حوزه نقش به سزایی در تولید محتوا و جهت دهی به سیاست های آتی ستاد 

داشته باشد.

    آیا در استان اصفهان نیز حمایت از اساتید جهت اجرای طرح های 
پژوهشی وجود دارد یا فقط در سطح ملی این تحقیقات صورت می 
گیرد؟ چگونه نتایج علمی تبدیل به فعالیت های کاربردی در دستگاه 

های اجرایی استان می شود؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت که این حمایت ها در استان نیز صورت گرفته و 
اساتید استان از سال ۹3 تا کنون بیش از ۱۶ طرح پژوهشی انجام داده اند که در 
جشنواره آثار برتر مکتوب حوزه اعتیاد کشور رتبه ی اول طرح های پژوهشی و 
پایان نامه دکتری متعلق به استان اصفهان بوده است. در پاسخ به سئوال دوم هم 
یک مثال موردی و عملی می زنم. آخرین طرح پایان یافته که مورد تایید ستاد 
قرار گرفته و به کل کشور جهت بهره برداری ابالغ شد بررسی علل دسترسی 
آسان به مواد مخدر و روان گردان در سطح استان اصفهان بود. نتایج طرح نشان 
داد که مهم ترین مؤلفه های دسترسی آسان به مواد عبارتند از نظام خانوادگی 
آشفته؛ عدم توجه به اوقات فراغت، بیکاری و نبود شغل مناسب، جامعه پذیری 
غلط و حس کنجکاوی اشخاص هست. مهم ترین عوامل روانی دسترسی آسان 
به مواد و مصرف آن نیز شامل بیماری های روانی هست. مهم ترین نهادهای 
مســئول در زمینه آموزش و آگاه ســازی نهادهایی چون آموزش وپرورش، 
رسانه های ارتباط جمعی، بهزیســتی، نیروی انتظامی، نهادهای مردم نهاد و 

قانونگذار است.

گــزارش

وی که در جمع مدیران 
ارشد صنعت آب و برق 
در استان اصفهان سخن 
می گفــت، ادامــه داد: 
انتخاب بهترین نیروها 
برای انجام مسئولیت ها، 
کار بزرگــی اســت که 
در نهایت موجب بیمــه صنعت آب و 
برق از هر گزندی می شود. اردکانیان 
گفت: در ســال های اخیر صنعت آب 
و برق در کشور به پیشرفت های قابل 
مالحظه ای دســت یافت کــه رونق و 
شکوفای صنعت را بدنبال داشت. این 
مقام مسئول با اشاره به توسعه صنعت 
آب و برق در زمینه های مختلف تصریح 
کرد: درست اســت که در سال های 
اخیر در زمینه هــای فنی و تکنولوژی 
در صنعت آب و برق به پیشرفت های 
قابل مالحظه ایی دســت یافتیم اما 
 د ر مدیریــت منابــع انســانی موفق

 نبودیم
 وی اظهار داشــت: دلیل این امر هم 
ساختارهای، برگرفته از نگاههای کوتاه 
مدتی ست که آینده پژوهی در آن دیده 
نشده اســت. وزیر نیرو محور توسعه 

منابع انسانی را شناسایی ظرفیت های 
بالقوه دانست و عنوان کرد: زنند دانست 
و عنوان کرد: با جذب نیروی انســانی 
خالق و استفاده درست ازاین ظرفیت، 
شاهد رویکرد صحیح مدیریت منابع 

انسانی می شویم
دکتر رضا اردکانیان خطاب به مدیران 
ارشــد صنعت آب و برق در اســتان 
اصفهان خاطر نشان ساخت: مدیر یعنی 
اداره کننده منابع، این مسئولیت وجوه 
سنگینی دارد به نحوی که مدیران باید 
بتوانند به خوبی و به درستی از منابع در 

اختیار استفاده کنند.
وزیر نیرو مدیریت نیروی انســانی را 
حائزاهمیت برشمرد و بیان کرد: زمان، 
اصلی ترین و باارزش ترین سرمایه ایی 
اســت که فردی آن راصرف فعالیتی 

می کند پس مدیریت و استفاده صحیح 
از ظرفیت منابع انســانی بسیار حائز 
اهمیت اســت. دکتر اردکانیان ایجاد 
اثری ماندگار در طول سالهای خدمت 
را خواستارشد و اظهار داشت: مدیران 
صنعت آب و بــرق باید تدبیری لحاظ 
نمایند تا در طول سالهای خدمت موفق 

به ایجاد خدمات پایدار به مردم شوند.
وی خدمات صنعت آب و برق را متمایز 
از خدمات دیگر دســتگاهها برشمرد 
و بیان کرد: کمتر دســتگاهی وجود 
دارد که خدمات آن شامل تمام اقشار 
جامعه می شود، بنابراین ارائه خدمات 
کمی و کیفی مطلــوب در صنعت آب 
و برق بســیار حائز اهمیت است. وی 
نوع دیدگاه مردم را در چگونگی ارائه 
خدمات صنعت و بــرق را مهم قلمداد 

کــرد و خاطر نشــان ســاخت: نباید 
ازمباحث علــوم اجتماعی در صنعت 
آب و برق نباید غافل شــویم و با بهره 
گیری از کارشناســان در این زمینه، 
تغییر نگرش مردم را در راستای مصرف 
بهینه آب مهیا نمائیم. وزیر نیرو با اشاره 
به رعایت سالمت اداری و مالی از سوی 
همه فعاالن صنعت وآب و برق گفت: 
تخطی از سالمت اداری و مالی از سوی 
هیچ فردی در صنعت آب و برق تحمل 
نمی شود. رعایت موازین یکی از اصول 

اساسی است.
دکتر اردکانیان خواســتار استفاده از 
ظرفیت بانوان در رده های مدیریتی شد 
و گفت: انتظار می رود از ظرفیت بانوان 
شاغل در صنعت در رده های مدیریتی 

بیش از پیش استفاده شود.

اخبار اصفهان
گــزارش

نظام مشاركت شركت پاالیش نفت اصفهان از برترین هاي كشور است
 دبیر نظام مشارکت شرکت پاالیش نفت اصفهان  از 341 میلیارد ریال سود و صرفه جویی که محصول اجرای پیشنهاد ها طی سال گذشته در این شرکت  بوده، خبر داد. 
فرشته مشهدي  با اشاره به عملکرد نظام پیشنهادها در سال ۱3۹7  اظهار نمود: از میان ۲۱۲۴پیشنهاد دریافتی، تعداد3۶۸   پیشنهاد تصویب و۹3   مورد نیز اجرایی گردید و اجرای این 
پیشنهادها در سال گذشته  3۴ میلیارد تومان  صرفه جویی اقتصادی در برداشته که میزان صرفه جویی اجرای پیشنهادها به ازای هر نفر بیش از۱3۲۵۰۰ ریال  بوده است. وی در ادامه 
ضمن تشکر از مساعدت و همکاری کارکنان، نرخ سرانه پیشنهاد را ۸۱/. و نرخ مشارکت را 3۲/7۰  اعالم و اظهار امیدواری نمود: با حمایت و مشارکت جویی مدیران و کارکنان و جذب ایده های 
جدید در نظام پیشنهاد ها، ضمن ارتقاي شاخص هاي سرانه و نرخ مشارکت شاهد موفقیت روز افزون شرکت پاالیش نفت اصفهان  در این زمینه باشیم و از این طریق گامی در جهت دستیابی 
به ارتقاء توان داخلی و استفاده از تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها در سطح شرکت و همچنین سطح ملی و کشوری برداشته شود. دبیر نظام پیشنهاد هاي شرکت پاالیش نفت اصفهان  افزود: این  
شرکت هاي براي روزآمد شدن و افزایش توانمندي  در جهت رشد و توسعه کمي و کیفي خدمت رساني  همکاران و افزایش رضایت مندي آنان نیازمند استفاده از مزیت هاي ذهني و فکري این عوامل در چارچوب 

سیستم هاي مدیریتي همچون نظام مشارکت، )یکي از موثرترین روش هاي جلب مشارکت کارکنان(، مي باشند. 



tourism
03ISFAHAN

N E W S

Monday,June 24, 2019, No.256 ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz 
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

Shirez Canyon

Lorestan province 
in Iran have many 
tourist attractions with 
spectacular nature. Shirez 
canyon is an amazing, 
unique, and exceptional 
gorge located in 45 
kilometers northeast of 
Kuhdasht County, in 
Lorestan province. 
Actually it is situated at 
the intersection of three 
provinces; Lorestan, 
Kermanshah and Illam.
The Shirez canyon attracts 
many tourists due to its 
amazing springs, flowing 
rivers, and wild trees. 
The gorge has the length 
of five kilometers with a 
river flows through it and 
streams to the Seimare 
River, which is the branch 
of the Karkheh River. 
Astonishing walls with the 
height of 150 to 200 meters 
has surrounded this place. 
Amazing shapes have also 
been created in years due 
to the erosion of stones and 
rocks in the site.
There is a natural cave at 
the end of the canyon with 
the length of 150 meters, 
that local people call it 
"Bridge of God". The level of 
water inside the cave which 
comes from a place called 
"Neyzeh" (Spear) reaches 
up to your waist. The cave 
is the remained natural 
structure from the Stone 
Age.A stony pillar is created 
in the canyon by power 
of nature during several 
million years. The height of 
the pillar, from the cliff to the 
top, is about 80 meters, with 
a diameter of 10 meters. 
Visiting this rocky minaret 
is a unique experience .
Hearing the sounds of wild 
birds flying over the gorge 
makes you forget all around 
you. The stone and rocks of 
the canyon with their small 
and big holes inside are safe 
and suitable nests for birds. 
Mountain goats can be seen 
in this area as well. Colorful 
fishes are also visible in 
the clear water of the river 
passing through the gorge.
As the region is the 
mountainous one, it has 
temperate climate; so,the 
best time to visit Shirez 
canyon is spring and 
summer. This beautiful 
gorge is registered in the 
list of the UNESCO World 
Natural Heritage Sites 
as a geo-park. It is also 
nationally registered in the 
list of Iran's natural heritage 
sites, on December 17, 
2014.
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Visit Portuguese 
Castle of Hormuz

Attraction

The crumbling Portuguese Castle of Hormuz 
Island, built in the early 16th century, is one of the 
last surviving monuments of the colonial rule in the 
Persian Gulf. It is now a tourism attraction where 
you can soak up the silence while traveling through 
time. For visitors it seems to be easy to imagine the 
hustle and bustle of Portuguese military forces five 
centuries ago!
History of the Portuguese Castle of Hormuz Island 
goes down in time when Commander Afonso de 
Albuquerque ordered the construction of a fortress 
in 1507 after his troops captures the island in early 
16th century.
Made from reddish stones on a rocky promontory 
at the north end of the island, the castle was cut off 
from the rest of the island by a moat, traces of which 
still remain. The stronghold involves arms depot, 
water reservoir, barrack, prison, church, command 
center and central hall.
Muscular-looking walls, chambers and archways 
as well as sets of rusting cannons in the courtyard 
still give the area a scenic beauty. A subterranean 
church featuring vaulted ceilings, a watchtower, 
and a submerged cistern are amongst other 
attractions of the site. 
In addition, upper levels of fort offers wonderful 
views of the island, its village, rugged mountains all 
surrounded by the blue waters of the Persian Gulf.
Scenic colorful mountains in Iran’s Hormuz Island
There are some Portuguese fortresses (commonly 
called as Portuguese castles by the locals) scattered 
across the Persian Gulf, including Qeshm Island, 
Kong Port, Oman, Ras al-Khaimah (UAE), and 
Chabahar.
Hormuz, which is mostly barren and hilly, is 
situated some eight kilometers off the coast on 
the Strait of Hormuz. It remained occupied by 
the Portuguese from 1514 to 1622 when it was 
recaptured by joint Anglo-Persian forces.
Under travelers’ eyes
Here is a select of comments that visitors to the 
island have posted to TripAdvisor, one of the most 
popular travel websites in the world:
“Awesome Hormuz”
It has been a super stay on Hormuz. Together with 
a friend who knows all about this island. There are 
so many beautiful nature and geologic things to 
see. So many colors right in nature. Also the people 
here are super nice. An island you must go! (Leo 
V. from Leeuwarden, the Netherlands; reviewed 
November 2018)
“Spend a few days on Hormuz Island!”
This last summer I visited Hormuz Island and it was 
an incredible experience. I have never seen a more 
magical place! In this review, I will present some 
tips and a recommendation for room rental in case 
you want to spend a few days without having to 
leave back and forward the island.
We already had prepaid accommodation on Qeshm 
Island so one day we just decided to take the boat 
early in the morning and visit Hormuz Island for 
one day. We had done some research, but not much 
practical information is available online. First of all, 
it is advised and very typical that tourists visit this 
island in the autumn/winter/spring time when 
the temperatures are bearable. Access: you can get 
to Hormuz Island only by boat from Qeshm Island 
or from Bandar Abbas as I know… (Silvia M. from 
Denmark; reviewed October 2018)
Hormuz Island is teemed with colorful soil used as 
a kind of spice by the locals
“This island is awesome”
The most amazing island in Iran, in my opinion. 
There are too many places to see and adore the 
nature of this island. You can reach Hormuz from 
Qeshm or Bandar Abbas by small cruises, which are 
not so equipped but they are safe. (SaEdeh H. from 
Balwyn, Australia; reviewed June 2018)
“A bit of a disappointment”
There is basically very little here. A few information 
panels and a lot of stones from what was the 
Portuguese castle. However, close by there 
are some delightful murals that make the trip 
worthwhile. (wrightone50 from Austria; reviewed 
February 2018)

Fin Bath :One Of The Most Important 
Tourist Attractions In Kashan

Brief History about Fin Bath Kashan
There are two baths on the southern 
part of the Fin Garden. The small 
bath and the big bath. None of them 
exactly has the Fin Bath name it is 
just called the Fin Bath because 
it is located in Fin district and Fin 
Garden.
Small Bath
Construction of this bath dates 
back to the Safavid era. One of the 
significant things in this bath is 
seven old tiles which date back 500 
years ago. The small bath was made 
for the maids. That’s why it is not 
such special as the big one. It’s just 
a simple bath that was open to the 
public in some days of the week. In 
fact, it is only important because of 
the historical event took place in it. 
The small bath was the place where 
Amir Kabir was killed. He was the 
chancellor of Naser Al-Din Shah 
Qajar, king of Qajar dynasty.
Fin Bath Kashan - Tourist 
Attractions in Kashan
Fin Bath is located in Fin Garden 
in Kashan and is one of the most 
popular tourist attraction in this 
city.
Why Was Amir Kabir Killed in the 
Fin Bath?
Mirza Taghi Khan Farahani, known 
as Amir Kabir, was chief minister to 
Naser Al-Din Shah for the first three 

years of his reign. He did many great 
things for Iran, the most important 
one is the establishment of Dar-
Al Funun. It was the first modern 
university and modern institution 
of higher learning in Iran. One of the 
jobs that he had was determining 
the salary of the courts who were 
important elites and before that, 
they had great and easy access to 
the treasury. Doing so, made them 
angry. As Amir Kabir became more 
powerful, he gained more opponent 
who mostly envied him because of 
his numerous posts. Therefore, they 
decided to make conspiracies.
Since Amir Kabir was so important 
to the king, it wasn’t easy for them to 
make the king remove him from his 
posts. However, they finally could 
do something to make the king exile 
Amir Kabir to Kashan. He and his 
family were living in the Fin Garden 
for almost six weeks. One night that 
the king was drunk, his courts made 
him sign an order to kill Amir Kabir.
When they entered the garden, 
Amir Kabir was taking a bath before 
the morning prayers. They found 
him in the bath and showed him the 
order. They even made him choose 
the way he would like to be killed. 
He asked them to cut his vein. There 
are rumours that he also wrote a 
poem on the wall of the bath with his 

blood. But there is no evidence of it 
in the bath today.
The Big Bath
As we mentioned earlier, the other 
bath in the Fin Garden is known as 
the big bath. This bath was built for 
the kings and the more important 
courts during the Qajar era. It was 
also called the Royal Bath. Since 
the bath was used by the most 
important roles and the kings, it 
has more details in decoration and 
design. The marble columns and 
great decoration on the ceilings are 
so spectacular.
Places nearby Fin Bath
First of all, the Fin Garden is the 
most important landmark that can 
be seen with the bath in one day. 
There is also the national museum 
which is situated in the garden. 
There are many restaurants and 
cafes around this attraction too. 
Like Fin Garden, the Fin Bath is 
not very close to other tourist 
attractions in Kashan. The closest 
attraction to Fin Bath is the ancient 
Sialk Hills which is 10 minutes away 
by car. The Negarestan Hotel and 
Amir Kabir Hotel are the closest 
hotels to the Fin Bath. Both are 
almost 5 minutes away from this 
place.
How to get to Fin Bath
The bath is easily accessible by bus. 
If you are staying in any hotels in 
Amir Kabir Street, you can easily 
take a bus and land off near the 
garden. From there, you just need 
to walk to the Fin Bath which will 
only take 5 minutes. However, you 
can also take a tour to Kashan and 
visit all the tourist attractions in 
Kashan more easily.

About Fin Bath Kashan
If there is any bath in the world which has witnessed one of the most important historical 
events of a country, it will be the Fin Bath in Kashan which is also located in Fin Garden, 
which is one of the most important gardens in the world. Fin Bath is also one of the most 
important tourist attractions in Kashan.

Sheykh 
Lotfollah 
Mosque is not 
just a mosque, 
it is an art. Its 
construction 
started in 1603 
under the order 
of Shah Abbas 
the first, and it 
took 18 years 
to complete. 
Shah Abbas 
ordered to build 
this mosque 
right in front 
of his official 
palace and it 
became one of 
the four popular 
monuments of 
the Naghshe 
Jahan Square 
and one of the 
most significant 
landmarks of 
Isfahan.

English guidebook to 
Isfahan unveiled
Deputy Director of the Recreational, Art 
and Cultural Affairs Department of Isfahan 
Municipality, said that the unveiling of the 
English guidebook to the city of Isfahan is 
a valuable step towards the development 
of tourism industry.
 "Most of the tourism infrastructures 
are in trouble in terms of both software 

and hardware bases; so, we should take 
advantage of the facilities in these two 
areas to develop the tourism industry in 
order to witness the prosperity in this 
regard,"Reza Rouhani said on the sideline 
of the unveiling ceremony of the English 
guidebook to Isfahan in the 11th edition of 
the International Handicrafts & Tourism 
Exhibition.
Referring to the fact that this book was 
one of the simplest and most highlighted 

requirements in development plan of 
the industry, especially in attracting the 
foreign tourists to the city of Isfahan, he 
added, "the attention to the provision of 
this book has been neglected for years, 
while the preparation of such guidebook 
was a very easy task; now Isfahan is 
enjoying a unique gate through which 
tourists can make the most to know 
Isfahan with the international language 
of English."
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Iran traded 903,607 tons of 
non-oil commodities worth 
$568.38 million with the 
UAE during the first Iranian 
month (March 21-April 20), 
registering a 32.7% and 
34.15% decline in tonnage and 
value respectively compared 
with the year before, latest 
data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration show.The 
UAE was Iran's second biggest 
trading partner during the 
period under review after 
China.

Iran’s exports to UAE stood at 
737,028 tons worth $230.56 
million to register a 38.19% 
and 57.98% decline in tonnage 
and value respectively year-
on-year. The UAE was Iran’s 
fourth export destination in the 
world, according to Financial 
Tribune.Iran exported low-
density oils, mineral oils and 
bitumen to UAE during the 
month.It exported 166,579 
tons of commodities worth 
$337.82 million to Iran, up by 
10.85% and 7.41% in tonnage 
and value respectively YOY. 

Iran Detains 
Female Spy in 
Oil Ministry: 
MP
An Iranian 
lawmaker said the 
country’s security 
forces have captured 
a female spy who had 
infiltrated into the 
Oil Ministry.
Abolfazl Aboutorabi 
told Tasnim on 
Sunday that the 
detainee is an 
Iranian lady who 
had infiltrated into 
the Oil Ministry, 
was in contact 
with 16 ministerial 
managers, and had 
plans to influence 
them.
Describing the Oil 
Ministry as Iran’s 
Achilles’ heel 
under the foreign 
sanctions, the MP 
said, “Since our 
county is being run 
with oil incomes, oil 
is a heavyweight of 
the country, that’s 
why the arrogance 
tries to impact on the 
(Oil) Ministry and 
disrupt the country’s 
oil sales.”
A few days ago, a 
report by Tasnim 
revealed that a 
financial officer 
working with the 
Oil Ministry has 
been arrested 
before fleeing the 
country, charged 
with embezzling $25 
million.
According to the 
report, the chief 
financial officer 
of the ministry 
had withdrawn 
$25 million from 
the Oil Ministry’s 
account and had 
wired the money 
to the account of 
a foreign currency 
exchange dealer.
The administrative 
official and the 
dealer had plans to 
transfer the large 
sum to a foreign 
country, it added.
Hours later, the Oil 
Ministry dismissed 
the report, saying 
there is no such 
position as “chief 
financial officer” at 
the oil ministry.
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%34 Decline in Iran's Non-Oil 
Trade With UAE

Regarding the increase of 
methanol output in Iran, 
new projects are underway 
to help complete the value 
chain of the chemical, a 
board member of Ayandeh 
Institute of Methanol and 

Ammonia said.
According to the National 
Petrochemical Company's news 
agency NIPNA, Muhammad 
Ebrahim Yousefzadegan was 
speaking at the first conference and 
exhibition of methanol and value 
chain, held last week in the Shiraz 
Petrochemical Plant in southern 
Fars Province.
Held with the aim of helping expand 
knowledge and sharing experience 
between methanol producing 
companies, the event was attended 
by executives from petrochemical 
and methanol manufacturers 
who discussed cooperation, the 
market conditions, factors affecting 
methanol prices and the impact 
of US sanctions on the methanol 
industry, according to Financial 
Tribune.
Technological achievements 
in methanol value chain plus 
developments related to and 
emanating from the methanol 
market were among topics of the 
conference.
“Up until 2007 methanol was used 
only as a chemical. But completion 
of methanol value chain gained 
momentum soon after as methanol 
to olefin and methanol to propylene 
projects were accelerated and 
have a bigger profit margin,” 
Yousefzadegan was quoted as 
saying by NIPNA.
With the recently launched 
petrochemical complexes, including 
Marjan, Kharg, Fanavaran, Kaveh 
and Zagros, Iran now produces 6.6 
million tons of methanol per annum 
of which 400,000 tons are exported.
Six more methanol projects will 
come on stream by 2020 and add 

12 million tons to the total annual 
output.
Among projects to complete the 
methanol value chain three are 
in southern Bushehr Province. 
Sabalan Methanol Project has made 
80% progress and Dena Methanol 
Project is 60% through while Siraf 
Methanol Project’s progress is 
reported at 40%.
Sabalan and Dena projects in 
Asaluyeh will have an annual 
production capacity of 1,650 million 
tons a piece.
The Siraf methanol project will 
produce the same amount in Dayyer 
County and focus mainly on exports.
International Market
NPC data show Iran accounts for 
8% of the world's total methanol 
production and its exports are seen 
in international markets mainly in 
Iraq, China, the UAE, India and South 
Korea.
Between March 2017 and 2018, 
Iran’s methanol exports generated 
$1 billion (the USD exchange rate 
then was 35,000 rials).
Availability of relatively cheap 
feedstock plus demand from Asia 
has contributed to robust growth 
of Iran's methanol industry 
production in the past decade.
However, the new US oil sanctions 
could delay implementation of 
some methanol projects on the 
back of technology and investment 
constraints, and hinder exports 
amid banking and currency 
restrictions.
China, which has a large methanol-
to-olefin capacity, is a natural target 
market for Iranian supplies. Its top 
five importers account for 60% of 

Iranian methanol.
Companies in the world’s second 
largest economy too are citing 
banking difficulties in trade with 
Iran due to the US restrictions 
imposed after President Donald 
Trump abandoned the Iran 
nuclear deal in May and reimposed 
economic and oil sanctions.
Global Status
According to Globe Newswire, the 
global methanol market was worth 
$ 24.7 billion in 2018, registering 
a compound annual growth rate of 
7.7% during 2011-2018. According 
to estimates, the market is expected 
to reach a CAGR of 11.1% during the 
forecast period (2019-2024).
Since methanol is readily available 
and extremely efficient, it is 
extensively used in the automotive 
industry as a transportation fuel 
and antifreeze agent for automobile 
radiators.
In addition, it is used in 
manufacturing dimethyl ether 
(DME) and methyl tert-butyl 
ether (MTBE), which are safer 
alternatives to traditional 
gasoline. It also forms an essential 
component of biodiesel and is used 
in internal combustion engines.
Apart from this, the alcohol also 
finds numerous applications in the 
manufacturing of formaldehyde, 
acetic acid and methyl acetate. 
These chemicals are further used in 
the production of adhesives, paints, 
plywood, solvents, foams, plastics 
and explosives.
Since methanol biodegrades easily 
and is eco-friendly in nature, it is 
preferred over counterparts like 
crude oil, gasoline and diesel.

Iran’s Economic 
Slowdown Explained
The recession predicted for the last fiscal year 
(March 2018-19) turned out to be deeper than 
expected and proved to be worse than what can 
be blamed on causes of economic contraction.
This was stated by economic analyst Hamid 
Azarmand in an editorial published by the 
Persian daily Donya-e-Eqtesad on Thursday. 
“Except for transportation, mining and some 
services subsectors, other economic sectors, 
particularly oil, industry and construction fell 
into recession last year,” Financial Tribune 
quoted him as saying.Iran’s gross domestic 
product shrank by 4.9% in the year ending 
March 2019 compared to the year before, the 
Statistical Center of Iran’s latest report said.
The overall GDP figure stood at 7,130 trillion 
rials ($53 billion at current market exchange 
rates) for the year under review.
Production of the two groups of "industry" and 
"agriculture" contracted by 9.6% and 1.5% 
respectively.The "services" group posted a 
meager 0.02% growth.“Over the past decade, 
the investment rate has declined dramatically. 
The gross fixed capital formation last year 
was less than 70% of the fiscal 2011-12 level. 
With the decline of capital formation rate and 
production capacity, the economy was poised 
to slow and enter recession," Azarmand wrote. 
“An unstable macro environment, a hostile 
business environment, public sector’s 
monopolistic practices and its substantial 
share in Iran’s economy, together with obstacles 
to financial transactions and foreign trade 
as well as financial straits each had a role to 
play in decelerating economic growth last 
year.” The analyst noted that shockwaves of the 
reimposition of American sanctions (after US 
President Donald Trump unilaterally walked out 
of the nuclear deal Iran had signed with world 
powers in 2015) and its direct impact on Iran’s 
oil exports, foreign trade and consequently the 
decline in production pushed Iranian economy 
deeper into recession last year. 
Oil Factor
Historically one of the main sources of 
revenue in Iran, oil has been the main target 
of US measures against Iran's economy, as 
Washington seeks to force Iranian crude clients 
to halt their purchases.With the extremely 
rigorous approach of the US to enforce its 
sanctions of oil exports, Iran’s oil exports fell 
to around 400,000 bpd in May, less than half of 
April’s level and down from around 2.5 mbpd 
in April last year, according to tanker data and 
industry sources.
The severe impact of reduced oil production 
is well reflected in the SCI report, according 
to which economic growth without taking oil 
production into account stood at -2.4%. 

 Global methanol demand will grow by %6.5 
in the next three years based on data from 
Methanex, the world’s largest producer and 
supplier of methanol.

Methanol Firms Climbing the Value 
Chain
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Telegram 
channels is a great 
way to broadcast a 
message to a large 
set of audiences 
instantly. 
Having a large 
subscribers count 
in your channel 
would make 
real members 
attracted to your 
channel. 
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7,500 Imported Cars to Hit 
Iranian Roads
A two-year tussle between Iranian auto importers and 
government officials is coming to a close, with 7,500 
imported vehicles receiving permits to hit the domestic 
roads.
Secretary of Iran Auto Importers Association Mehdi 
Dadfar has announced that following extensive talks 
between IAIA and officials, 7,500 imported vehicles 
will receive permits to enter the Iranian market, IAIA’s 
website reported.
“With the help of government agencies, license plates 

are to be issued for these vehicles,” he added.
In the past two years, auto imports were banned, 
reinstated and banned again while a scandal unfolded, 
in which government officials were accused of 
facilitating the illicit import of luxury vehicles, Financial 
Tribune reported.
Auto imports have been barred in Iran since June 
2018. However, prior to the introduction of the limit, 
companies had brought cars into Iran, which were 
in the middle of getting customs clearance when the 
ban was imposed. Those vehicles have been stuck 
in the warehouses of customs department, or other 
state agencies.However, despite the ban, illegal car 

imports continued for months. 
Following a public outcry 
over the issue, the Iranian 
Parliament launched an 
inquiry, which proved 
allegations that the sector 
has been riddled rent-
seeking and lawlessness.
Furthermore, most of the 
imported cars were presold even 
before entering the country. 
Dadfar said, “If everything goes as planned, the cars will 
be delivered to customers within a few days.”



Downing of U.S. drone is 
not a good pretext for war; 
International expert
Arryl Lynn Greenberg, professor of international 
relations at Stanford University told ILNA news 
agency that overthrow of an American drone 
has increased the tension between the two 
countries; but both sides must be careful not to 
direct their current tensions to direct military 
conflict.
“This Iranian measure does not mean that 
they want a military clash with the United 
States, because the advanced drone and its 
presence around its waters were a sign of the 
American invasion of their waters and imagined 
a danger.” He added that on the other hand, the 
drone was unmanned, which means that the 
invasion against it should not be a pretext for the 
beginning of the war.
Tensions have escalated since the U.S. withdrew 
from the 2015 nuclear deal with Iran last year 
and began a policy of "maximum pressure." 
Iran has since been hit by multiple rounds of 
sanctions. Tensions spiked this past week after 
Iran shot down an unmanned U.S. drone - an 
incident that nearly led to a U.S. military strike 
against Iran on Thursday evening.
Speaking to ILNA, Greenberg said that the war 
does not happen because this is not the first time 
that Iran has targeted a US drone in its airspace. 
Iran has already done this and at that time the 
Americans also realized that they should not 
engage in military conflicts with Iran.

U.S. carries out Cyber 
attacks on Iran in response 
to provocations; report
U.S. Cyber Command on Thursday conducted 
online attacks against an Iranian intelligence 
group that U.S. officials believe helped plan 
the attacks against oil tankers in recent weeks, 
according to people briefed on the operation.
According to Gulf news, the intrusion occurred 
the same day President Donald Trump called 
off a strike on Iranian targets such as radar and 
missile batteries. But the online operation was 
allowed to go forward because it was intended to 
be below the threshold of armed conflict - using 
the same shadow tactics that Iran has deployed.
Multiple computer systems were targeted, 
according to people briefed on the operations, 
including those believed to have been used by an 
Iranian intelligence group that helped plan the 
tanker attacks.An additional breach, according 
to one person briefed on the operations, targeted 
other computer systems that control Iranian 
missile launches.The online operation was first 
reported Friday by Yahoo News. Few details 
are known, but the breach was meant to take 
the Iranian intelligence group offline for a time, 
similar to one that temporarily took down 
Russia's Internet Research Agency in November 
during and immediately after the U.S. midterm 
elections.

Trump says new sanctions on Iran to 
start Monday, dials back rhetoric

According to Reuters, 
on Thursday, an Iranian 
missile destroyed a U.S. 
Global Hawk surveillance 
drone, an incident that 
Washington said happened 
in international airspace. 

Trump later said he had called off a 
military strike to retaliate because it 
could have killed 150 people.
Tehran repeated on Saturday that 
the drone was shot down over its 
territory and said it would respond 
firmly to any U.S. threat.
Speaking in Washington on Saturday 
before heading to the U.S. presidential 
retreat at Camp David, Trump 
indicated the government was taking 
a diplomatic path to put pressure on 
Tehran by moving to impose new 
sanctions.
Military action was “always on the 
table,” the president said, but he 
added that he was open to quickly 
reaching a deal with Iran that he said 
would bolster the country’s flagging 
economy.
“We will call it ‘Let’s make Iran great 
again,’” Trump said.
He later wrote on Twitter from 
Camp David: “We are putting major 
additional Sanctions on Iran on 
Monday. I look forward to the day 
that Sanctions come off Iran, and they 
become a productive and prosperous 
nation again.”
The Trump administration has 

sought to use promises of economic 
revival to solve other thorny foreign 
policy challenges, including the 
Israel-Palestinian peace process, 
with the White House outlining 
on Saturday a plan to create a 
global investment fund to lift the 
Palestinian and neighboring Arab 
state economies.
Both Trump and Tehran have said 
they are not seeking a war, but Iran 
has warned of a “crushing” response 
if attacked.
“Regardless of any decision they (U.S. 
officials) make... we will not allow any 
of Iran’s borders to be violated. Iran 
will firmly confront any aggression or 
threat by America,” Foreign Ministry 
spokesman Abbas Mousavi told on 
Saturday.
“If the violation is repeated then 
our response will be repeated,” 
said Brigadier General Amirali 
Hajizadeh, head of the Guards’ 
aerospace division. “It’s possible that 
this infringement of the Americans 
was carried out by a general or some 
operators.”
Iran’s Foreign Ministry summoned 

a United Arab Emirates envoy on 
Saturday because the UAE allowed 
the drone to be launched from a U.S. 
military base on its territory, the Fars 
news agency reported.
The Iranian foreign minister, 
Mohammad Javad Zarif, published 
a map on Twitter with detailed 
coordinates which he said showed 
the drone was flying over the Islamic 
Republic’s territorial waters.
U.S. Secretary of State Mike Pompeo 
said in a statement on Saturday that 
the United States had “shown beyond 
any doubt” that the drone was in 
international airspace.
“When the Iranian regime decides 
to forgo violence and meet our 
diplomacy with diplomacy, it knows 
how to reach us,” he said. “Until 
then, our diplomatic isolation and 
economic pressure campaign against 
the regime will intensify.”
He also denied reports U.S. forces 
would evacuate personnel from a 
military base in neighboring Iraq over 
what military sources had said were 
“potential security threats.”

U.S. President Donald Trump said on Saturday 
he would impose fresh sanctions on Iran but that 
he wanted to make a deal to bolster its flagging 
economy, an apparent move to defuse tensions 
following the shooting down of an unmanned U.S. 
drone this week by the Islamic Republic.
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A senior Iranian 
lawmaker said downing 
of the US drone which 
had violated Iran's 
frontage indicates Iran's 
vigilance.  
Iranian Parliament's 
National Security 
and Foreign Policy 
C o m m i s s i o n 
spokesman Ali Najafi 
Khoshroudi slammed 
the US aggression, 
saying the US act is 
regarded as breaching 
sovereignty and 
territorial integrity of 
Iran.
Based on the 
international law, no 
country will be able to 
violate other country's 
airspace, he said.
In this case the country 
whose rights have been 
violated can defend 
itself, Najafi Khoshroudi 
added.
He also referred to 
using other countries' 
bases for its own 
interests as misusing 
their soil.Elsewhere 
in his remarks, Najafi 
Khoshroudi called for 
respecting territorial 
integrity and good 
neighborliness.This 
is vivid intervention 
which will make 
the issues more 
complicated and 
Iran will be able to 
complain international 
community.Reacting to 
allegations made by one 
of the American officials 
as regards releasing 
Photoshop pictures of 
the drone to reverse 
the reality, he said no 
country will sell its 
military and defensive 
power.
Earlier, National 
Cartographic Center of 
Iran (NCC) on Friday 
announced that the 
American spy drone has 
been shot down over 
the territorial waters of 
Iran.At the early hours 
of Thursday, the Islamic 
Revolution Guard Corps 
(IRGC) air force shot 
down an American spy 
drone, identified as 
RQ-4 Global Hawk, that 
had violated Iranian 
airspace in the Kuh 
Mubarak (Mubarak 
Mountain) region 
located at Hormuzgan 
province, south of the 
country, the IRGC’s 
public relations 
department said in a 
statement.

MP: Shoot-
ing down US 
drone indi-
cates Iran's 
vigilance
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Iranian Commander Warns 
US against Any Wrongdoing in 
Region
A top Iranian military commander underlined the 
country’s military preparedness to counter US threats, 
saying the American leaders should feel responsibility for 
their forces’ lives and avoid any wrongdoing in the Middle 
East.
“The Islamic Republic of Iran is in a strategic confrontation 
with the US-Zionist-Saudi alliance to protect regional… 
stability and power,” Commander of the Khatam al-Anbia 
Headquarters Major General Gholam Ali Rashid said, 

addressing a gathering of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) commanders on Sunday.
“The US government should act responsibly and protect 
the lives of American forces by avoiding wrong behaviors 
in the region,” the commander added.  
“In the event of any conflict in the region, its scope and 
timing could not be managed by any country,” he warned.
“We have not been seeking war but we will powerfully 
defend the interests of the honorable nation of Iran against 
any kind of threat and aggression,” Major General Rashid 
stated. 
The remarks came against the backdrop of increased 
tensions between Iran and the US after the Islamic 

Republic shot down an advanced 
US spy drone over its territorial 
waters.
The IRGC said on Thursday 
that a US spy drone that 
violated the Iranian 
territorial airspace in 
the early hours of the day 
was shot down by the IRGC 
Aerospace Force’s air defense 
unit near the Kooh-e-Mobarak 
region in the southern province of 
Hormozgan.

“Regardless of 
any decision they 
(U.S. officials) 
make... we will 
not allow any of 
Iran’s borders 
to be violated. 
Iran will firmly 
confront any 
aggression 
or threat by 
America,” 
Foreign Ministry 
spokesman 
Abbas Mousavi 
told on Saturday.
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Sanders says Trump "helped 
create crisis" in Iran
Democratic presidential candidate Bernie Sanders criticized 
US President Donald Trump for helping to create the crisis in 
Iran.Senator Bernie Sanders criticized US President Donald 
Trump for his handling of the escalating tensions between the 
US and Iran, comparing Trump's strategy to "setting fire to a 
basket full of paper and then putting it out."
Trump decided not to launch a retaliatory strike after Iran 
shot down an American drone this week, saying he believed 
the casualty count of such a strike would be disproportionate 
to the attack from Iran. The US pulled out of the nuclear deal 
between Iran and world powers last year, which led to rising 
tensions between the two countries."It's like somebody setting 

fire to a basket full of paper and then putting it out. He helped 
create the crisis, and then he stopped the attacks," Sanders said 
in an interview with 'Face the Nation'.Sanders accused Donald 
Trump of thinking "that a war with Iran is something that might 
be good for this country." When Brennan pointed out that the 
strike considered by Trump was "limited," Sanders responded 
sarcastically.
"Oh, just a limited strike. Oh, well, I'm sorry. I just didn't know 
that it's okay to simply attack another country with bombs," 
Sanders said, incredulously. "Just a limited strike? That's an 
act of warfare."The US President Donald Trump told reporters 
Saturday that the US would be imposing new sanctions on 
Iran, with some being implemented "slowly" and some "more 
rapidly." He also said military action against Iran is "always 
on the table until we get this solved."In a statement issued 
early on Thursday, Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps 

(IRGC) said the 
US-made Global 
Hawk surveillance 
drone was brought 
down by its Air 
Force near the 
Kouh-e Mobarak 
region, which sits in 
the central district 
of Jask County, after 
the aircraft violated Iranian airspace.
Iran says it will take the case to the United Nations in protest of 
the US' blatant act of aggression. US claims the drone had been 
flying over international waters, despite Iran's evidence that 
the debris of the downed drone was retrieved from Iranian 
waters.

News

Rouhani sends 
transparency bill to 
parliament
A proposed bill designed to improve the 
transparency of Iranian government and 
to ensure 'a healthy economy', known as 
the transparency bill, has been passed on 
by Iranian president to the parliament 
(Majlis) for further consideration and 
debate.
The transparency bill was approved in a 
cabinet meeting on Wednesday 15 May 
2019, and was forwarded to the Majlis by 
President Hassan Rouhani on Saturday 
22 June 2019.

The proposed bill has 36 articles and 
deals with economic, political, social 
and cultural aspects of transparency 
in government. Transparency is an 
important yardstick for measuring the 
performance of any government, and it 
is generally agreed that the public has 
a right to know how their government 
spends their taxes.
The index of transparency measures how 
much the general public is aware of how 
their government actually works and how 
their taxes are spent.
Transparency inspires confidence -- the 
more transparent a government, the 
more trust and confidence the public will 

have in that government. Transparency 
is also essential for fighting corruption 
and fraud within the government 
bureaucracy.



VP: Iran to Take Legal Action against US Violation of Airspace
 An Iranian vice president pledged that the Islamic Republic will take legal action against the US 
for violating the country’s airspace.Speaking to reporters in Tehran on Sunday, La'ya Joneidi 
underlined that Iran would not brook any violation of its aerial, land or maritime borders.She 
also stressed the need for constant vigilance and efforts to avert a war.Joneidi further denounced 
the US move to deploy a spy drone into Iranian airspace as a “violation of the international law”, 
noting that Tehran will be taking judicial measures in this regard.In the early hours of June 20, 
the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Aerospace Force shot down a US unmanned aerial 
vehicle (UAV) that intruded into the airspace of Iran.The IRGC said the ‘Global Hawk’ spy drone 
had taken off from a US military base in south of the Persian Gulf at 19:44 GMT on Wednesday 
(00:14 am local time on Thursday), switched off all of its communication systems, and flew 
towards the port city of Chabahar via the Strait of Hormuz in maximum stealth.

The National Iranian Oil 
Company (NIOC) will 
offer two million barrels 
of natural gas condensate 
at Iran Energy Exchange 
(IRENEX) on Tuesday 
(June 25).According 
to NIOC’s statement 
on Sunday, two million 
barrels of gas condensate 
at the base price of 
$58.43 per barrel, will 
be offered at IRENEX’s 
international ring in the 
Tuesday session.This 
is the seventh round of 
gas condensate offer 
since NIOC launched its 
crude offer at the energy 
exchange last year.
The offering will be 
conducted within the 
same framework that 
light and heavy crude 
have been offered at 
IRENEX.
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7,500 Imported Cars to Hit Iranian 
Roads

In an Instagram post on Friday, 
Hemmati proposed three ways 
to fill the budget holes emanating 
from sharp decline in oil revenues 
as the result of the new United 
States sanctions. 
These include finding new ways 

to export oil, issuing bonds and withdrawal 
from the National Development Fund of Iran, 
the sovereign wealth fund. 
The senior banker recalled concerted efforts 
by the government to find alternative ways 
to export crude oil, which for decades has 
been the lifeblood of the domestic economy, 
Financial Tribune reported.
This is despite the fact that successive 
governments in Iran have struggled and to 
some extent succeeded in weaning the nation 
out of largely volatile oil revenues. It has been 
reported that close to 30% of budget for the 
current fiscal is tied to oil exports.
Revenues forecast for crude oil exports for 
the current fiscal year (March 2019-20) is 
set at 1,400 trillion rials ($10 billion, based 
on the current foreign exchange rate in the 
open market), accounting for almost 36% of 
the total budget resources.  
“Despite the hostile US sanctions, we will 
strive to boost oil exports. However, we prefer 
to err on the side of caution and have set the 
(oil export) ceiling at 1.5 million barrels per 
day,” Mohammad Baqer Nobakht, the head 
of Plan and Budget Organization, told MPs 
during a parliamentary debate over the 
budget in February. 
With the US sanctions taking its toll, the 
government is facing a hard time realizing, at 
least, a substantial portion of the forecast oil 
export and revenue this year. 
With the known intention of hurting Iran’s 
economy, President Donald Trump in May 
2018 abandoned the nuclear deal Iran had 

signed with the six world powers in 2015. 
Soon after that he announced tough new 
sanctions on the key oil and banking sectors. 
He re-imposed what he loves to call the 
"toughest ever" sanctions against Iranian 
oil exports last November. Fearing further 
increase in global crude oil prices and supply 
shortages, the US administration granted 
sanction waivers for six months to eight main 
countries buying Iranian oil. The waivers 
expired in May.  
Hemmati did not say how the government 
exports oil in midst of the openly aggressive 
and hostile attitude and bullying by the 
Trump White House that has been going out 
of its way to bring Iran to the negotiating table 
for a “new and comprehensive” agreement. 
Tehran has said it is not interested and does 
not trust Trump and his highly unstable 
policies.  
An Oil Ministry official had said last May that 
Iran has mobilized its resources to sell oil in 
a “grey market”. 
Issuing Bonds 
As for the second option, the CBI boss 
said issuing bonds is a viable solution to 
plug the deficit. Issuing bonds for deficit 
spending is common in many countries when 
government expenditure is over and above 
its revenues. 
In a recent review on how to adjust revenues 
with alternative sources of income, the Majlis 
Research Center said “minus oil revenues this 
year, the country will face a budget deficit of 
1,000 trillion rials ($8 billion). 
The MRC estimated that the government 
could and should generate 600-700 trillion 
rials from other sources and should think 
about issuing financial-Islamic bonds worth 
300-400 trillion rials. 
NDFI Option 
Last but not the least, is the option of 
withdrawing money from the NDFI.  
Financial resources of the NDFI are sourced 
from oil exports. Although, the funds have 
declined this year due to the decline in oil 
exports, the fund can still help during the 
present sensitive juncture.

"A contract was signed in 2013 
between Isfahan's Water and 
Wastewater Engineering 
Company and the giant 
steelmaker to supply a part of 
wastewater from the province 
to the complex," Hamidreza 

Azimian told the Persian-language 
economic daily Donya-e-Eqtesad.
The project cost $61 million and was 
aimed at tapping into unconventional 
water resources like reclaimed water, 
fighting the crippling drought in the 
central plateau and safeguarding the 
environment as releasing untreated 
wastewater in to the ecosystem could 
result in irreparable damage, he said.
The project entailed construction of a 
large network to collect and transfer 
sewage to the complex from counties 
in the vicinity of the province, Financial 
Tribune reported.
"Laying 600 kilometers of pipelines in 
small towns namely, Mobarakeh, Lenjan, 
Dizicheh, Zibashahr, Talkhouncheh, and 
Sadeh cost $16 million," he said.
MSC has significantly reduced water 
consumption over the past 25 years, he 
added.
"The plant consumed 16,000 liters of 
water to produce one ton of steel in 
1994. Now that has been cut by five 
times to 3,000 liters," Azimian noted.
MSC's annual output is 7.2 million tons, 
for which 22 billion liters of water is 
used. Water consumption was 37 billion 
liters in 1994 for barely producing two 
million tons of steel.
According to Hashem Amini, head 
of Isfahan's Water and Wastewater 
Engineering Company, an estimated 
250 million cubic meters of wastewater 
is produced in the province, half of which 

will be transferred to MSC.
Similar Move
In a similar move other steel factories, 
namely Isfahan Steel Company, are 
taking steps not only to curb water 
consumption, but also conserve as 
much water as possible by drawing on 
unconventional resources.
According to Mansour Yazdizadeh, 
managing director of Isfahan Steel 
Company -- Iran's third largest steel 
producer -- a 5km pipeline is being laid 
to supply wastewater from lagoons 
in the vicinity of Zarrin-Shahr to 
wastewater plants in the company.
A part of the factory's need was 
met in the past through water from 
Zayandehroud Dam, but due to the 
water crisis in the region and across the 
country the steel company was ordered 
to stop using fresh water until 2021.
Environmental Hazards
"Consumption of potable water is 
estimated at 6.5 billion cubic meters 
per annum," Energy Minister Reza 
Ardakanian told the launch ceremony 
in Isfahan.
Around 4.3 bcm of wastewater is 
produced in Iran per year, of which 
3 bcm is either not treated or 
poorly-treated, causing health and 
environmental problems.
The minister went on to say that 
releasing untreated wastewater in the 
environment is harmful for the fast 
depleting underground water tables. 
Nonetheless, modern technology 
has made it possible to process the 
waste and reuse it for farming and in 
industries. 
Referring to the high cost of treating 
wastewater, he added that processing 
each cubic meter of wastewater costs 
$1, while it is sold at 57 cents to major 
industries like steel companies. He 
expressed the hope that farmers and 
industry owners use the precious 
resource with outmost care.

Central Bank of Iran: 3 Ways to Plug Budget 
Holes

Alternative Ways to Provide Water to 
Mobarakeh Steel Co.

The Central Bank of Iran is trying to find ways to plug the 
budget deficit and avoid printing more money, says the CBI 
governor Abdolnaser Hemmati.

The project to transfer wastewater from nine counties in 
Isfahan Province to Mobarakeh Steel Company -- Iran's 
biggest steelmaker located in the same province -- was 
launched on Friday.
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Revenues forecast 
for crude oil 
exports for the 
current fiscal year 
(March 20-2019) 
is set at 1,400 
trillion rials (10$ 
billion, based on 
the current foreign 
exchange rate in 
the open market), 
accounting for 
almost %36 of 
the total budget 
resources.  

"Consumption 
of potable water 
is estimated at 
6.5 billion cubic 
meters per 
annum," Energy 
Minister Reza 
Ardakanian 
told the launch 
ceremony in 
Isfahan.



آگهی
شعبه هفتم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان 
در خصوص پرونده کالســه 975199 ش 1/17/م/ش له 
اقای بهروز قادری علیه شاهین سلیمیان ریزی به آدرس 
اصفهان شهرستان لنجان شهر زرین شهر خیابان بهشتی 
کوچه ارشاد پالک 5  بابت محکوم به و هزینه های اجرا به 
مبلغ 41/917/733 ریال نیم عشــر حق االجرا جمعا به 
مبلغ 2/095/886 ریال می باشــد اموال توقیفی به شرح 
1- امتیاز تلفن همــراه به شــماره 09133346719 به 
ارزش 2/000/000 ریال )دو میلیون ریال( 2- امتیاز تلفن 
همراه به شماره 09132393734 به ارزش 2/000/000 
ریال )دو میلیون ریال( می باشد که مورد اعتراض هیچیک 
از طرفین قرار نگرفته اســت. در نظر دارد جلســه مزایده 
ای در مورخ 98/4/23 در ســاعت 12-11 صبح در محل 
اجای احکام واقع در خیابان آتشــگاه روبروی پمپ بنزین 
ساختمان شماره 2 شورای حل اختالف برگزار می گردد 
طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد 
از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به شماره حساب 
2171350205001 بانک ملــی از اموال بازدید نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
ضمنا بدهی خط 09133346719 به مبلغ 1/317/444 
ریال و 091323934 به مبلغ 831/150 ریال می باشد. 
مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان شناسه: 

502349

آگهی حصر وراثت
آقای قدرت اله نیکبخت نصرآبادی شماره شناسنامه 90 
به شرح دادخواست به شــماره کالسه 98/78 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مهدی نیکبخت نصرآبادی بشــماره 
شناسنامه 5640038632 در تاریخ 1398/3/9 اقامتگاه 
خود را بدرود گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- قدرت اله نیکبخت نصرابادی ش ش 90 پدر 
متوفی 2- کوکب نیکبخت ش ش 18 مادر متوفی و بجز 
نامبردگان ورثه دیگری ندارد و اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و 
اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. دفتر شورای حل 

اختالف بخش جرقویه شناسه: 508608

آگهی حصر وراثت
خانم جان عباسی جندانی شماره شناسنامه 16 به شرح 
دادخواست به شماره کالسه 98031 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
لطف اله عباسی جندانی بشماره شناسنامه 29 در تاریخ 
1376/2/15 اقامتگاه خود را بــدرود گفته که ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خیرالنساء عباسی 
جندانی فرزند لطف اله دختر 2- خانم جان عباسی جندانی 
فرزند لطف اله دختر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مــی نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و 
اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. دفتر شورای حل 

اختالف بخش بن رود شناسه: 508603

آگهی حصر وراثت
آقای محمد محسنی ازیه فرزند رضا شماره شناسنامه 220 
به شرح دادخواست به شماره کالسه 118/98 از این دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا محســنی ازیه بشماره شناسنامه 9 
در تاریخ 1398/2/7 اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- یک همسر 
دایمی بنام: صدیقه توکلی ازیه فرزند عباس متولد 1341 
کدملی 5659186718، 2- چهار فرزند پسر به نامهای: 
1- محمد محســنی ازیه فرزند رضا متولد 1365 کدملی 
5659941583، 2- محمدعلی محسنی ازیه فرزند رضا 
متولد 1342 کدملی 5659801250، 3- اصغر محسنی 
ازیه فرزند رضا متولد 1358 کدملــی 5659190881، 
4- محسن محسنی ازیه فرزند رضا متولد 1368 کدملی 
1270096192، 3- دارای پنــج فرزند دختر به نامهای: 
1- فاطمه محســنی ازیه فرزند رضا متولد 1339 کدملی 
5659790331، 2- فاطمه محسنی ازیه فرزند رضا متولد 
1353 کدملــی 5659188214، 3- نرجس محســنی 
ازیه فرزند رضا متولد 1363 کدملــی 5659881963، 
4- عزت محســنی ازیه فرزند رضا متولد 1349 کدملی 
5659828914، 5- رقیه محسنی ازیه فرزند رضا متولد 
1340 کدملی 5659794866 و اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و اال 
گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف 

بخش جلگه شناسه: 508667

آگهی حصر وراثت
خانم کبری مرتضوی فرزند فرج اله شماره شناسنامه 10 
به شرح دادخواست به شماره کالسه 117/98 از این دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شادروان قاسم دهقانی بشــماره شناسنامه 2 در 
تاریخ 1397/11/5 اقامتگاه خــود را بدرود گفته که ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- یک همسر 
دایمی بنام کبری مرتضوی قهی فرند فرج اله متولد 1345 
کدملی 5659693301، 2- فرزند پســرندارد 3- دارای 
چهار فرزند دختــر به نامهای: 1- فاطمــه دهقانی فرزند 
قاســم متولد 1374 کدملــی 5650069654، 2- اکرم 
دهقانی فرزند قاسم متولد 1365 کدملی 5659962191، 
3- زهرا دهقانــی فرزند قاســم متولــد 1367 کدملی 
5659899501- زهره دهقانی فرزند قاسم متولد 1368 
کدملی 1270459041. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشــر آگهی ظرف یک ماه به این شــورا تقدیم نماید و اال 
گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف 

بخش جلگه  شناسه: 508666

آگهی
شــماره دادنامــه: 103-98/3/29 گردشــکار: به تاریخ 
1398/3/21 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شورای 
حل اختالف جلگه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و 
پرونده کالسه 97/436 تحت نظر اســت. شورا با بررسی 
جمیع اوراق و محتویات پرونده بتصدی امضاء کننده زیر 
ختم دادرســی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست علیرضا 
ناظمی هرندی فرزند محمد بــه طرفیت خوانده مجتبی 
کاظمی فرزند عبداله به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک 
به مبلغ 64/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
1/665/000 ریال و به عنوان هزینه دادرسی و همچنین 

هزینه نشر اگهی به انضمام خسارت تاخیر و تادیه شورا با 
توجه به دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه 
مورخ 1398/3/18 و عدم حضور خوانده علیرغم نشر اگهی 
خواسته خواهان را ثابت دانسته و رای بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ فوق بعنوان اصل خواســته و خســارات 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 1398/3/5 لغایت 
اجرای حکم بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر می گردد. رای صادر شــده غیابی و ظرف 
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس 
بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی بخش جلگه 
می باشد. قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بخش جلگه 

شناسه: 508605

آگهی
تاریخ 98/3/27 پرونده کالســه 924/97 شماره دادنامه 
158. شــعبه 3 شــورای حل اختالف برخــوار خواهان : 
رجبعلی آقابابایی کمشــچه بلوار نبی اکرم خیابان شهید 
عباس جعفری بن بســت زیتون 25 خوانــده : 1- اکبر 
فروتن مجهول المــکان 2- ابوالفضل شــیرانی مجهول 
المکان خواســته : الزام به تنظیم ســند رسمی مالکیت 
خودرو گردشکار: پس از جری تشــریفات قانونی با توجه 
به محتویات پرونده و اخد نظر مشــورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
گردد. رای شورا: در خصوص رجبعلی آقابابایی فرزند عباس 
به طرفیت 1- اکبر فروتن 2- ابوالفضل شیرانی فرزند عیدی 
محمد به خواســته الزام به تنظیم ســند رسمی مالکیت 
خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 767 و 56 ایران 13 
مدل 1389 نقره ای رنگ به شماره موتور 2365664 ، به 
انضمام پرداخت خسارات دادرسی با این توضیح که حسب 
قولنامه پیوست دادخواســت به تاریخ 96/10/23 خودرو 
فوق از خوانده ردیف اول اکبر فروتــن به خواهان منتقل 
شده است . حالیه خواهان تقاضای انتقال سند خودرو به نام 
خود را دارد استعالم به عمل آمده از راهور حکایت از سابقه 
مالکیت خوانده دوم دارد، به شــرح مختصر فوق تعاقب و 
ترتب ایادی انتقال محرز و مسلم اســت و با استحضار از 
اصل صحت، دعوای خواهان را وارد تشــخیص مستند به 
مواد 198 قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 219 و 220 
و 362 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
ابوالفضل شیرانی به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و 

تنظیم سند و انتقال رسمی خودرو سواری پراید به شماره 
انتظامی 767 و 56 ایران 13 مدل 1389 نقره ای رنگ به 
شماره موتور 2365664 صادر و اعالم می گردد، لکن در 
خصوص خواسته دوم مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی 
نظر به این که فراهم نمودن مقدمات انتقال از ایادی قبل 
از تعهدات فروشنده )خوانده ردیف اول - اکبر فروتن( بوده 
از این حیث دعوا متوجه خوانده ردیف دوم نبوده مستندا 
به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوا 
نسبت به خوانده ردیف دوم و مستندا به ماده 519 قانون 
اخیر الذکر و ماده 331 قانــون مدنی حکم به محکومیت 
اکبر فروتن به پرداخت مبلغ 1/875/700ریال بابت هزینه 
دادرسی و تصدیق اوراق صادر و اعالم می گردد . در خصوص 
خواسته الزام به انتقال نسبت به خوانده ردیف اول نظر به 
اینکه سند رسمی انتقال به نام خوانده ردیف دوم بوده از 
این حیث دعوا متوجه اکبر فروتن نبوده مســتندا به بند 
4 ماده 84 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوا صادر 
و اعالم می گردد، رأی صادره غیابــی ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و بیست روز پس از 
آن قابل تجدید نظر خواهــی در دادگاه عمومی حقوقی 
 شهرســتان برخوار می باشــد. داود صفیان- قاضی شورا 

شناسه: 506976

*آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره پرونده: 3192/97 اجرا 1 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 277 به موجب دادنامه 748/97 در پرونده 339/97 
صادره از شــعبه یک محاکم عمومی کاشان محکوم علیه 
اکرم وصفی به نشانی مجهول المکان محکوم است به الزام 
تنظیم سند رسمی خودرو پراید به شماره ایران 483-43 
د 99 کاشان با توجه به ابالغ دادنامه و متعاقبا اجراییه صادره 
به محکوم علیه و عدم انتقال از سوی محکوم علیه و اینکه 
محکوم له سوسن شــفائی تقاضای انتقال سند توسط آن 
دفترخانه را نموده لذا مقرر است دستور فرمایید با اخطار 
کتبی به محکوم علیه به نشانی فوق نسبت به انتقال سند 
توسط آن دفترخانه را نموده لذا مقرر است دستور فرمایید 
با اخطار کتبی به محکوم علیه به نشــانی فوق نسبت به 
انتقال ســند بنام محکوم له اقدام و نتیجه را اعالم دارید. 
در صورت عدم حضور محکوم علیه نماینده دادگاه تعیین 
و معرفی خواهد گردید. مدیر اجرای احکام شــورای حل 

اختالف کاشان

ارائه بسته حمایتی به رانندگان تاکسی برای جبران خسارت نبود
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: هدف از ارائه بسته حمایتی 
شهرداری اصفهان به رانندگان تاکسی برای جبران خسارت نبود، بلکه برای حمایت از رانندگانی بود که از 

سامانه هوشمند تاکسی استفاده کرده بودند.
هادی منوچهری اظهار کرد: طرح راه اندازی سامانه هوشمند از سال 89 آغاز شد و تا اواخر سال 93 نصب 

آن ادامه داشت، اما از سال 94 به بعد بنا بر دالیل مختلف این طرح متوقف و از حدود 10 هزار خودرو تاکسی 
شهر، بیش از 7500 تاکسی مجهز به این سامانه شد. وی با بیان اینکه استقبال نکردن شهروندان و رانندگان 

تاکسی باعث توقف پروژه شد، تصریح کرد: از سال 89 تاکنون سه دوره مدیریت شهری تغییر پیدا کرده  است تا امروز 
که شورا و شهرداری و تاکسیرانی به عنوان متولی ورود پیدا کرده و البته چندین راهکار در شورای اسالمی شهر مطرح و در 

نهایت مقرر شد علی رغم مشکالت بزرگی که در وصول درآمدها وجود دارد، با حمایت شورای شهر و شهرداری اصفهان برای کمک 
به رانندگان تاکسی در قالب بسته های حمایتی اقدام شود. مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: هدف از اجرای این طرح کمک به بیش از 7500 راننده تاکسی استفاده کننده از سامانه هوشمند و ایجاد انگیزه در رانندگان تاکسی 

برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و در مباحث ایمنی خودرو، نظافت و بهداشت خودرو بود.

رسیدگی به 90هزار پرونده قضایی، سال گذشته در نجف آباد
دادستان شهرستان نجف آباد گفت: ورود 90هزار پرونده قضایی در سال گذشته نشان می دهد که طرح 
شکایت و دعاوی حقوقی و کیفری نسبت به سال 96 افزایش چشمگیری داشته است.  محمدرضا توکلی، 
از افزایش ورود پرونده های قضایی به دادگستری این شهرستان خبرداد و اظهار کرد: ورودی پرونده های 
دادگستری شهرستان نجف آباد از 74هزار پرونده در سال 96، به بیش از 90هزار پرونده در سال گذشته 

رسیده است. وجود مشکالت متعدد اقتصادی باعث شده تا مردم با مسائل حقوقی زیادی مواجه شوند و به 
مراجع قضایی مراجعه کنند. توکلی افزود: مردم شهرستان نجف آباد بابت مطالبه وجه چک، مطالبات غیر چک 

مانند قراردادها و سفته، دعاوی الزام به تمکین، طالق توافقی، اعتراض به آرای مراجع دولتی و خصوصی، اعسار از 
پرداخت محکوم به، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، طالق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه، مطالبه اجرة به و تعدیل و 

تقسیط مهریه در دعاوی حقوقی بیشترین مراجعه به دادگستری را داشته اند. با وجود بازنگری و اصالح قانون چک که اخیراً ابالغ شد، باز هم 
پرونده های مربوط به چک در صدر پرونده های حقوقی است که بیانگر لزوم انجام کارهای بیشتر فرهنگی در این زمینه است. دادستان نجف آباد 
رانندگی بدون گواهینامه و تصادفات را در صدر جدول رسیدگی به دعاوی کیفری دانست و اظهار کرد: عالوه بر رانندگی بدون گواهینامه و 

تصادف، سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح های عمومی و نزاع به ترتیب بیشترین پرونده را داشته است.

یکــی از مزیت های مهم 
و  فنــی  آموزش هــای 
حرفه ای، کاربردی بودن آن 
است به همین دلیل درصد 
بسیاری از فارغ التحصیالنی 
که دوره هــای مهارتی را 
گذرانده اند، در سریع ترین 

زمان ممکن جذب بازار کار می شوند.
در جهان امــروز با توســعه فناوری ها و 
تغییرات گسترده ناشــی از آن بسیاری 
از کشــورها از رویکرد اقتصاد مبتنی بر 
منابع به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و 
مهارت حرکت کرده اند و همین مســاله 
موجب شده تا سه محور نوآوری، فناوری 
و شایســتگی در روند توسعه و پیشرفت 
کشورها از اهمیت قابل توجهی برخوردار 

شود.
بر این اساس بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته و در حال توسعه به سرعت به سمت 
مهارت آموزی و تربیت نیروی کار ماهر رفته 
و از نقش راهبردی آموزش های مهارتی در 
برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کالن 

خود سود برده اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره 
به موضوع فقر مهارتــی و ضعف مهارت 
آموزی در کشور می گوید: در شرایطی که با 
فقدان مهارت روبرو هستیم، باید به سمت 
مهارت آموزی و مبارزه با فقر مهارتی برویم 
و با ارائه آموزش های فنــی و حرفه ای به 
جوانــان، در جهت فراهم کــردن زمینه 

اشتغال نیروهای ماهر گام برداریم.
به گفتــه شــریعتمداری  در حال حاضر 
تقاضا برای بکارگیری کارگران، کارکنان و 
نیروهای با مهارت باال در صنایع به شدت در 
حال افزایش است و نقش بخش خصوصی 
در ارائه آموزش های مهارتی ضروری است.

او می گوید: مهارت، تنها مهارت های فنی 
و سخت نیست بلکه باید مهارت های نرم 
همچــون کارآفرینی، مهــارت کالمی و 

مهارت های ارتباطی را هم در افراد پرورش 
دهیم چون اهمیت این مهارت ها در افراد 
کمتر از مهارت های ســخت و تخصصی 

نیست.
امروز یکــی از مهمترین مشــکالتی که 
بازار کار و اشتغال کشــور با آن دست به 
گریبان است، ضعف فرهنگ کار و مهارت 
آموزی است و به نظر می رسد تا زمانی که 
فرهنگ کار در ایران تغییر نکند تمایل به 
کار در بخشها و حرفه های مختلف به وجود 
نخواهد آمد. اهمیت موضوع مهارت آموزی 
تا به آنجا است که در برنامه ششم توسعه، 
افزایش مهــارت در بین فارغ التحصیالن 
پیش بینی شده و گسترش مهارت افزایی 
در کنار مراکز دانشگاهی مورد توجه قرار 

گرفته است.
پاک سرشت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و رئیس ســازمان آموزش فنی 
و حرفه ای معتقد است: هنوز خیلی ها در 
کشور به جایگاه و اهمیت مهارت آموزی 
در توسعه منابع انسانی، اقتصاد و حیات 
بنگاه های اقتصــادی آگاه نیســتند اما 
چالش هایی که در حــوزه منابع و نیروی 
انسانی کشور مانند پایین بودن راندمان و 
بهره وری و عدم آمادگی برای ورود به بازار 
کار بروز کرده موجــب تأمل در خصوص 
جایگاه و کارکرد توســعه آموزش عالی و 

مدارج دانشگاهی شده است.

   تبدیل مدرک گرایی به پرستیژ 
اجتماعی

وی نظام مطلوب آموزشــی برای تربیت 
نیروی انسانی متقاضی ورود به دنیای کار 
را، نظام آموزش فنی و حرفه ای می داند که 
همانند سایر نظام های آموزش عمومی و 
عالی در آن ســطوح و درجاتی برای رشد 
مهارت و توانمندی های افراد وجود دارد 
و می گوید: مدرک گرایی به دلیل جذابیتی 
که مدارک و مدارج تحصیلی برای اشتغال 
و میزان دستمزد مطابق مقررات و قوانین 
موجود دارند، توســعه یافته و رفته رفته 
پذیرش فرهنگی و پرستیژ اجتماعی پیدا 

کرده است.
معاون وزیر کار می افزاید: اگر زمانی چالش 
ما بی ســوادی بود، امــروز چالش ما بی 
مهارتی است. وقتی بیشــتر جوانانی که 

وارد دانشگاه می شوند، قصدشان اشتغال و 
ورود به بازار کار است، روشن است که باید 
متناسب با این جهت گیری آموزش ببینند. 
چنین آموزشی باید از ابتدا در نظام آموزش 
فنی و حرفه ای اتفاق بیافتد که مختصات 
خاص خود را دارد؛ یعنی فردی که متقاضی 
ورود به بازار کار است بر اساس استعداد و 
عالقه شــغلی خود از دوره دبیرستان در 
مسیری از آموزش وارد شــود که از ابتدا 

برای تربیت این افراد طراحی شده است.
رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای 
در عین حال با اشاره به قانون نظام جامع 
آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، 
می گویــد: ایــن قانون باالدســتی خأل 
سیاستگذاری هماهنگ مهارت در کشور را 
برطرف می کند و دستگاه هایی که باید در 
قالب یک نظام با یکدیگر همکاری کنند را 
کنار هم قرار می دهد. در این قانون، شورای 
عالی آموزش فنی و حرفه ای پیش بینی 
شــده که رئیس آن معاون اول ریاســت 
جمهوری است و دبیرخانه اش در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است. 
نقش این شورا بیشــتر ایجاد هماهنگی 
در سیاستگذاری های بین بخشی و بین 
حوزه ای است و رفع چالش های حکمرانی 
آموزش های مهارتی، مأموریت اصلی این 

شورا است.
در حالی که بررســی ها نشــان می دهد 
بیش از 70 درصد کسانی که آموزش های 
مهارتی را فرا گرفته اند سریع تر جذب بازار 
کار شده اند، کارشناسان معتقدند »رواج 
مدرک گرایی« در کشــور موجب شده تا 
نه تنها بیکاری گسترش یابد، بلکه کشور 

از وجود نیروهای کار ماهر بی بهره بماند.
یک مقام مســئول کارگری در این باره 
می گوید: بیکاری در کشــور ریشــه کن 
نمی شود مگر آنکه جامعه از مدرک گرایی 
فاصله بگیــرد و افراد از ســنین پایین با 

آموزش های عملی و مهارتی آشنا شوند.
ابوی می گوید: بسیاری از دانشجویان پس 
از فارغ التحصیلی چون به شکل عملی با 
محیط کسب و کار آشنا نشده اند از یافتن 
شغل مناسب با رشته و تخصص خود باز 
می مانند در حالی که در کشورهای دیگر 
روی مهارت آموزی سرمایه گذاری می شود 
و فرد به عنوان یک سرمایه انسانی مورد 

توجه قرار می گیرد چون در این کشورها 
اقتصاد و تولید و بازار کار به نیروی کار ماهر 
وابسته است و روی کارگران، دانشجویان 

و مدیران خود سرمایه گذاری می کنند.
وی رواج مدرک گرایــی را مانــع تربیت 
نیروهــای ماهــر و متخصــص می داند 
و می گوید: تا زمانی کــه گرایش جامعه، 
وزارت علوم و حاکمیت به ســمت رواج 
مدرک گرایی باشــد نمی تــوان انتظار 
نیروهای کار ماهر و متخصص را داشت و 
سال ها طول می کشد تا این سیستم اصالح 

شود و این ذهنیت تغییر کند.
در  همیــن  راســتا رئیس کانــون عالی 
انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو 
با ایسنا، می گوید: بررسی وضعیت اشتغال 
دانش آموختگان نشــان می دهد که در 
طول ســال های گذشته رشــته هایی را 
برای دانشجویان تعریف کردیم که هیچ 
سنخیت و تناسبی با بازار کار کشور نداشته 
و تا سال ها در این رشته ها دانشجو پذیرش 
کردیم به همین دلیــل امروز با جمعیت 
باالی فارغ التحصیالن بیکار روبه رو هستیم 

که دچار یأس و ناامیدی شده اند.
به اعتقاد وی، در کشور ما بیش از آنکه به 
تخصص گرایی توجه شود به مدرک گرایی 
بها داده شده و متأســفانه دانشجویان تا 
پایان تحصیل تنها به گرفتن مدرک فکر 
می کنند و دروس تئوریــک را بر دروس 

عملی مقدم می شمارند.
فتح الهی با اشاره به هدف گذاری برنامه 
ششم توسعه در ایجاد ساالنه یک میلیون 
شغل در کشور، می افزاید: در برنامه ششم 

دولت مکلف شده با هدف رفع بیکاری و 
فراهم کردن فرصت های شــغلی، سالی 
حدود یک میلیون شغل ایجاد کند که این 
امر نیازمند تربیت نیروی ماهر و متخصص 

است.
وی ایجــاد یک بانک اطالعــات جامع از 
مشاغل را پیشنهاد کرده و می گوید: این 
بانک اطالعاتی فارغ التحصیالن جویای 
کار و کارفرمایان را به هم نزدیک می کند 
و موجب می شــود هم جویندگان کار از 
نیازهای شغلی بازار کار آشنا و به بنگاه ها 
معرفی شوند و هم کارفرمایان نیروی کار 

مورد نیازشان را پیدا کنند.
چندی قبل اولین جلسه شــورای عالی 
آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی 
با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی، وزیر علوم، 
تحقیقات و فنــاوری و رئیس ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد. تشکیل 
این شــورا به دنبال تصویب قانون نظام 
جامع آموزش و تربیــت فنی، حرفه ای و 
مهارتی در ســال 1396 صورت گرفت و 
اهداف این قانون، ترویج و تقویت فرهنگ 
کار و کارآفرینی و اخالق حرفه ای مبتنی بر 
ارزش های اسالمی و ملی، ارتقای کیفیت 
آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارت و 
کاهش فاصله میان سطح شایستگی های 

مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار است.
طبق این قانــون، نظام جامــع آموزش 
مهارتی کشــور تالش می کند با تربیت 
نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد 
متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آینده 

و ارتقای توان کارآفرینی و افزایش نقش 
آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به 
رونق تولید، رشد و پویایی اقتصاد و توسعه 
ملی کمک کند. پیش از این وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد تخصیص 50 
میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی 
را به منظور تقویت مهارت افزایی در کشور 
ارائه کرده بود تا این مبلغ در جهت تأمین 
و به روزرسانی تجهیزات کارگاهی و تقویت 

حوزه مهارت افزایی در کشور هزینه شود.
کارشناســان اقتصادی مؤثرترین دلیل 
عدم جذب فارغ التحصیــالن به بازار کار 
را ضعــف و نبود ارتبــاط تنگاتنگ میان 
دانشگاه ها و بازار کار عنوان می کنند. در 
شرایطی که با افزایش نرخ بیکاری باالی 
جوانــان و فارغ التحصیالن دانشــگاهی 
روبه رو هستیم و فقدان مهارت در جامعه 
به چشم می خورد، اهمیت بهره گیری از 
آموزش های فنی و حرفه ای دوچندان شده 
و سازمان فنی و حرفه ای نقش محوری در 
توســعه و نهادینه کردن این آموزش ها و 

تربیت نیروهای ماهر دارد.
امــروز آموزش های فنــی و حرفه ای در 
بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و 
خدماتی بر اساس نیاز بازار کار ارائه می شود 
و این امر بیانگر آن است که تنها به صرف 
داشتن مدرک دانشگاهی و دانش تئوریک، 
نمی توان در بازار کار عرض اندام کرد؛ به 
نظر می رسد رسیدن به قله های کسب و 
کار نیازمند عبور از راه پرپیچ و خم بازار کار، 
کسب توانایی های الزم و دیدن دوره های 

مهارتی، فنی و تخصصی باشد.

چرابازارکاربهجوانانرویخوشنشاننمیدهد؟

»مدرک« بالی جان فارغ التحصیالن بیکار!

ایسنا
گــزارش
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N E W S

در حالی که آمارها نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد کسانی که 
آموزش های مهارتی را فرا گرفته اند در راهیابی به بازار کار موفق  
بوده اند، کارشناســان معتقدند رواج مدرک گرایی در کشور 
موجب شده تا نه تنها بیکاری گسترش یابد، بلکه کشور از وجود 

نیروهای کار ماهر بی بهره بماند.

مدرک گرایی به دلیل 
جذابیتی که مدارک 

و مدارج تحصیلی 
برای اشتغال و میزان 
دستمزد دارند، رواج 
یافته و رفته رفته به 

پرستیژ اجتماعی 
تبدیل شده است.

اقتصاد ایران
۰۷
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قیمت خودرو 
کاهشی شد

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو گفت: 
کاهش نسبی نرخ ارز و اخباری 
مبنی بر تکمیــل خودروهای 
ناقص مانده کف کارخانجات و 
عرضه آنها به مشتریان، عوامل 
اصلــی کاهــش قیمــت چند 
میلیــون تومانــی خودروهای 

داخلی است.
»سعید موتمنی« افزود: قیمت 
خودروهای داخلی روز گذشته 
بــا کاهشــی در حــد یکی دو 
میلیون تومان مواجه شــد، اما 

در عمل خریداری وجود ندارد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو گفت: 
به طور مثال دیــروز قیمت پژو 
405 بــه 80 میلیــون و 500 
هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 به 
85 میلیون تومان، پراید 131 
حدود 45 میلیون تومان، پراید 
111 حدود 49 میلیون و 500 
هزار تومان و سمند 85 میلیون 
تومان اعالم شد، با این حال در 

عمل خریداری وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگــر خریداران 
عجله نداشته باشند، می توانند 
با چانه زنی همین خودروها را 
با قیمت هایی مناسب تر خرید 

کنند.
موتمنــی یــادآور شــد: موج 
قیمت هــای کاذبی کــه اواخر 
فروردین و اوایل اردیبهشــت 
امسال ایجاد شده بود، عده ای 
را تحریک کرد تا ســرمایه ها و 
پول های مازاد خود را وارد این 
بازار کنند که به نابسامانی ها در 

بازار دامن زد.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه 
نمایشگاه داران، کاهش نسبی 
نــرخ ارز در روزهای گذشــته 
از یک طــرف و ثبات نســبی 
قیمت ها سبب شــده تا عده ای 
که به قصد بورس بازی و کسب 
سود پول های خود را وارد این 
بازار کــرده بودند، کــم کم به 
خروج خودروهــای موجود در 
پارکینگ ها و فروش آنها اقدام 

کنند.
وی ادامه داد: پخش گزارش های 
متعدد از پارکینگ خودروسازان 
و خودروهای ناقــص مانده در 
اخبار و خبرهایی مبنی بر رفع 
نقصی این خودروهــا و عرضه 
آنها به مشتریان نیز سبب شده 
تا بــورس بازان بــا پیش بینی 
کاهــش بیشــتر قیمت ها، در 
تصمیم خود مبنــی بر عرضه 
خودروهای در پارکینگ مانده 

تعجیل کنند.
موتمنی تاکید کرد: وقتی عرضه 
خودرو به میــزان کافی به بازار 
انجام شود، کاهش بیش از پیش 

قیمت ها را شاهد خواهیم بود.
وی همچنین نسبت به انتشار 
برخی اخبار مانند اعالم قیمت 
تمام شــده برخی خودروها از 
سوی مســئوالن یا نمایندگان 
مجلس، همچنین ورشکستگی 
شــرکت هایی که پول هایی از 
مردم گرفته بودنــد انتقاد کرد 
و گفت: این گونه اخبار با ایجاد 
موج منفــی، بر التهــاب بازار 

می افزاید.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو به تاکید 
روز گذشــته نهادهای نظارتی 
بر لزوم شــفاف سازی قیمت ها 
و نظارت بــر بــازار انحصاری 
 خودرو اشــاره کرد و گفت: این 
شفاف سازی ها و نظارت ها باید 
باشــد تا بازار تحریک و آشفته 

نشود.

ایرنا
خـــبـــر
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سرپرست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب شد
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی سرپرست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را منصوب کرد.
به گزارش وزارت علوم، منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری، طی حکمی جعفر قیصری را به 
سمت »سرپرست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان« منصوب کرد. در حکم انتصاب قیصری آمده است: با 
عنایت به انتصاب دکتر ابطحی به سرپرستی دانشگاه صنعتی اصفهان و ضرورت ادامه بی وقفه فعالیت های 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ضمن قدردانی از زحمات وی در دوران ریاست شهرک و آرزوی توفیق 
در مسئولیت جدید بر اساس پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری به موجب این حکم به سمت »سرپرست 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان« منصوب می شوید. شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اتکا به دو دهه همکاری 
با دانشگاه های بزرگ منطقه، مدیریت های منسجم، کوشا و کارآمد، نقش آفرینی مؤثر شرکت ها و مؤسسات عضو و تعامل 

سازنده با مدیران و راهبران اقتصاد دانش بنیان نقشی بسزا در توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در منطقه و ارزش آفرینی در حوزه علم 
و فناوری کشور برعهده دارد و الگویی شاخص در اثربخشی اجتماعی و اقتصادی مراکز علمی فناوری است. در شرایط حاضر کشور، که انتظار 
می رود مراکز فناوری به چالش ها و نیازهای جامعه توجه خاص کنند، امیدوارم جناب عالی با بهره گیری از تجربه های موفق پیشین و توجه 

بیش ازپیش به رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان و موجبات ارتقای جایگاه شهرک را با شتاب بیشتری فراهم آورید.
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استارتآپ

استارتآپها،کسبوکارهاینوینوایدهمحوریهستند
کهاینروزهابهبسیاریازعرصههایاقتصادواردشدهاندواینبارقصددارندتا
دنیایتولیداتکشاورزیرابهنفعتولیدکنندهومصرفکنندهوبهضررواسطه

گرانودالالندگرگونکنند.

بهره برداری از فناوری و تکنولوژی در بخش صنعت غذا و کشاورزی یکی از آرزوهای دیرینه 
بشر بوده است و این بار استارت آپ ها مدعی هستند که می توانند این آرزو دست نیافتنی را 
به یک تجربه تبدیل کنند اما آماده سازی بستر فرهنگی- صنعتی استفاده از این فناوری ها 

کار آسانی نیست و به زمان زیادی نیاز دارد.
استارت آپ های کشاورزی، فناوری های ایده محوری هستند که می توانند نقش مهمی در 
افزایش سطح کیفی و کمی محصوالت و تسریع در روند فروش آنها داشته باشند و کشاورزی 
را به دنیای جدیدی ببرند. اما با وجود فواید بی نظیر این فناوری ها در عرصه کشاورزی بستر 

استفاده از آنها در ایران هنوز فراهم نشده است.
در همین پیوند گفت وگویی با حمیدرضا مختاری اسکی، مجری پروژه راه اندازی کسب و 

کارهای نوپا در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی داشتیم که در ادامه می خوانید:

حمایتکشاورزانایرانیازفناوریهاینوینواستارتآپهایکشاورزیبه
چهمیزاناستوچقدردراینزمینهفرهنگسازیشدهاست؟

هم اکنون فناوری های نوین بخش کشاورزی را در قالب استارت آپ ها برای کشاورزان مطرح 
کرده ایم، استارت آپ یک پدیده مردمی است و این موضوع را به عنوان یک پدیده دولتی 

معرفی نکرده ایم بلکه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه در قالب 
سه برنامه اصلی و عمده صورت می گیرد. فرهنگ سازی و آموزش یکی از 
حوزه های استارت آپی است که وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر در آن 
فعالیت می کند و تا کنون چندین رویداد مختلف برای ارتقای سطح آگاهی 
مردم و کشاورزان در این حوزه برگزار شده است که آخرین رویداد در مازندران 
بود. اتصال زنجیره های تولید با استارت آپ های فعال در حوزه کشاورزی از مهم 
ترین اقداماتی است که در این زمینه صورت گرفته است. فضای کسب و کاری 
برای استارت آپ های کشاورزی در نظر گرفته شده که بتوانند از طریق تعامل و 

گفت وگو به تصمیمات خوبی برسند.
استارت آپ هایی که در زمینه توزیع محصوالت کشاورزی فعالیت می کنند را 
به کشاورزان و مردم معرفی کرده ایم تا انزوای این فناوری ها در بستر اقتصادی 
کاهش پیدا کند. برای استارت آپ های حوزه کشاورزی شناسنامه و پروانه فعالیت 
صادر شده است و فعالیت های این اســتارت آپ ها تحت کنترل وزارت جهاد 
کشاورزی است. ارتباطی با چند شرکت توسعه دهنده استارت آپ های کشاورزی 
در آلمان برقرار شده و به زودی سمیناری با حضور منتخبان استارت آپ های حوزه 
کشاورزی برگزار خواهد شد. در حقیقت قصد داریم فضایی برای ارتباط استارت آپ های این 

حوزه در آلمان و اروپا و استارت آپ های بومی ایجاد کنیم.

چهتسهیالتیبرایاستارتآپهایکشاورزیوصاحباناینمشاغلدرنظر
گرفتهشدهاست؟

در حوزه تسهیل گری برای استارت آپ ها قصد داریم تا از ظرفیت خود آنها در این زمینه بهره 
ببریم. بسیاری از کارهایی که توسط دولت به سختی انجام پذیر است توسط استارت آپ های 
بخش کشــاورزی با چاالکی انجام می شــود. یکی دیگر از حوزه های فعالیت وزارت جهاد 
کشاورزی در زمینه توسعه استارت آپ های کشاورزی مربوط به بخش آموزش و پایش است 
که هم اکنون در مرکز آموزش امام خمینی )ره( کرج ۲۰ واحد استارت آپی مستقر شده و 

وزارت جهاد کشاورزی به صورت همه جانبه از آنها حمایت می کند.
دوره های آموزشی و فضای ارتباطی مرکز آموزش کرج باعث می شود تا استارت آپ ها به 
ســطحی از آگاهی و علم در زمینه فعالیت در فضای اقتصادی برسند که برای ورود به بازار 
آماده شوند. در خیابان حکیمیه تهران نیز که مرکز امور پشتیبانی دام جهاد کشاورزی قرار 
دارد مکانی را برای استقرار چند استارت آپ در نظر گرفته ایم و مقرر شده تا به زودی چند 
سیستم شتاب دهنده در این مکان مستقر شوند. بخشی از میوه شب عید شهرهای قم، تهران، 
اصفهان و کرج توسط استارت آپ های کشاورزی تامین شد و این به عنوان نتیجه فعالیت 
این استارت آپ ها در حوزه کشاورزی محسوب می شود. استارت آپ های حوزه کشاورزی 
در حال تقویت شدن و قدرت گرفتن هستند و به زودی بخش هایی از فعالیت های دولت 
که عملکردش در آنها کند است را به استارت آپ ها می سپاریم تا این امور با چاالکی توسط 

صاحبان فناوری ها صورت بگیرد. استارت آپ های کشاورزی به تدریج به سمتی می روند که 
می توانند بدون هیچ پشتوانه دولتی از فناوری های جدید و تکنولوژی های روز دنیا استفاده 

کنند که نقش دولت در این زمینه بستر سازی است.

آیافرهنگکشوروشیوههایکشاورزیایرانیدرحالحاضرآمادهپذیرش
ایناعضایجدیدخانوادهکشاورزیاست؟

بستر فرهنگی استفاده از آنها هنوز به صورت کامل فراهم نشده وهنوز برای نتیجه گیری 
در زمینه فعالیت استارت آپ ها زود است. بسیاری از صاحبان استارت آپ های کشاورزی، 
فرزندان کشاورزان ایرانی هستند که تالش می کنند کشاورزان را برای استفاده از فناوری 
دیجیتال مارکتینگ ترغیب کنند. حدود ۱۰۰ نفر از زعفران کارهای محدوده خراسان جنوبی، 
زعفران های خود را در یکی از استارت آپ های بومی این منطقه به مشتری می فروشند. فروش 
محصوالت کشاورزی در استارت آپ های این حوزه موجب ســود ۳۵ تا ۵۰ درصدی برای 
کشاورز می شود. استارت آپ ها بستر بسیار مناسبی برای کشاورزان است تا از فناوری های 
جدید برای فروش محصول خود استفاده کنند، البته فرهنگ استفاده از استارت آپ ها به 

صورت تدریجی در حال رسوخ در میان کشاورزان است.

آیامدیراناســتارتآپهایحوزهکشــاورزیبهجامعههدفیکهبرای
فعالیتخوددرنظرگرفتهبودند،رســیدهاند؟میزانرضایتمندیمدیران

استارتآپهایکشاورزیچقدراست؟
یکی از مهم ترین ویژگی های استارت آپ ها این است که فناوری ها باید جامعه هدف معین و 
تعیین شده ای داشته باشد تا با شکست مواجه نشود. برخی از مدیران استارت آپ ها از فعالیت 
خود در این زمینه ناراضی هستند و نیاز به امکانات بیشتری برای رشد و پیشرفت دارند. الزم 
است تا دولت امکانات بیشتری در اختیار این مدیران قرار دهد اما امکانات نیز به تنهایی رضایت 
آنها را به همراه نخواهد داشت بلکه باید اکوسیستم عمومی جامعه نیز تقویت شود تا توجه 
به این نوع از کسب و کارها افزایش یابد و منفعت اقتصادی برای صاحبان کسب و کارها را به 
همراه بیاورد. اگر اکوسیستم کسب و کار فعال تری در زمینه استارت آپ ها به ویژه استارت آپ 
های بخش کشاورزی داشته باشیم تاثیر شگفت انگیزی در این عرصه مشاهده خواهیم کرد.

فعالیتاســتارتآپهادرکدامیکازمراحلتولیداتکشــاورزیبیشتر
است؟

یکی از حوزه های اولویت دار برای وزارت جهاد کشاورزی و مورد استقبال صاحبان کسب و 
کارها حوزه تجارت یا فروش محصوالت کشاورزی است و بخش فروش و بازاریابی در زمینه 
استارت آپ های کشاورزی می تواند تاثیر مفیدی روی سایر بخش های کشاورزی بگذارد. 
بسیاری از تولید کنندگان محصوالت کشاورزی در زمینه فروش محصوالت خود مشکل دارند 

و امیدواریم این مشکل بدست استارت آپ های حوزه کشاورزی حل و فصل شود.

ایمنا
گـــزارش

استارتآپکشاورزی؛بازویتوانمندکشاورزاندرارتقاصنعتغذا

هدف اغلب شــرکت های 
بزرگ، گسترش یافتن هر 
چه بیشتر اســت. بزرگی 
در نظر آن ها یک فضیلت 
در یک محیط شــرکتی 

محسوب می شود.
وقتــی کــه جــک ولچ 
مسئولیت شرکت جنرال الکتریک را به 
عهده گرفت، این شرکت یکی از بزرگ ترین 
شرکت ها در آمریکا بود و بالغ بر چهارصد 
هزار کارمند داشت. ولچ تعداد کارمندان 
را از طریق بازســازی و کوچک سازی به 
دویســت وهفتاد هزار نفر کاهش داد. اما 
در همین حال، نیازهای جنرال الکتریک 
باعث شد که افراد بیشتری در زمره  حقوق 
بگیران شرکت قرار بگیرند به طوری  که 
تا تابستان ســال ۲۰۰۰ تعداد کارمندان 
شرکت به ســیصدو چهل هزار نفر رسید. 
اما توجه بــه ظاهر آمار و ارقــام می تواند 
گمراه کننده باشد؛ اما همچنان که شرکت 
بزرگ تر می شد، ولچ در صدد بود تا شرکت 
عملکردی مانند یک شــرکت کوچک تر 
داشته باشد. او با ساده کردن سلسله مراتب 
پیچیده شرکت و با ایجاد برنامه هایی که 
کارگران قدرتمند را آزاد می گذاشــت به 

این هدف، دست یافت.

شرکتهایبزرگمزایایخود
رادارند

آیا بزرگ بودن به ما این فرصت را می دهد 
تا مثــال بیلیون ها دالر برای توســعه ی 
موتور هــای جدیــد جت۹۰ یا نســل 

بعدی توربین های گازی و دســتگاه های 
عکس بــرداری تشــخیص توموگرافی، 
سرمایه گذاری کنیم و این همه محصوالتی 
هستند که بازگشت سرمایه در آن ها سال ها 
طول می کشد. اندازه به ما قدرت ماندن را 
در چرخه  بزرگ بازار تجارت می دهد. اندازه 
برای ما فرصت سرمایه گذاری های بیش از 
نیم بیلیون دالری در ســال را در زمینه 
آموزش و فرهنگ سازی در تمام سطوح 
سازمان و نیروی انسانی مورد نیاز فراهم 

می کند.
مهم تر از همــه اینکه، بــزرگ بودن این 
امــکان را برای مــا فراهم می کنــد تا با 
بهترین شرکت های بزرگ و بزرگ ترین 
کشــور ها ارتباط تجاری برقــرار کنیم و 
برای اهداف بلندمدت خود در کشورهایی 
نظیــر هنــد، مکزیــک و کشــورهای 
جنوب آســیا که قدرت هــای صنعتی 
 در حال ظهور هســتند ســرمایه گذاری 

نماییم.

شرکتهایکوچکزمانمراودات
راکوتاهمیکنند

به  نظر می رســد بزرگ بودن زیبایی های 
خاص خود را دارد. با این وجود شرکت های 
کوچک چــه دارند که ولچ عاشــق آن ها 

است؟ پاسخ او این چنین است:
نخســت اینکه آن ها بهتر ارتباط برقرار 
می کنند. بدون حضــور رئیس و مقررات 
دست وپاگیر بروکراســی اداری، افراد به 
همان خوبی که حرف می زنند گوش هم 
می دهند و چون تعدادشــان کم اســت 

یکدیگر را بهتر درک می کنند.
دوم اینکه شــرکت های کوچک سریع تر 
حرکت می کنند. آن ها نســبت به تاوان 
سنگین تعلل در بازار تجارت آگاهی دارند.

ســوم اینکه، در شــرکت های کوچک با 
الیه های میانی کم تــر و مالحظه کاری 
کم تر، رهبــران واضح تر در صحنه حاضر 
می شوند و کنش آن ها برای همگان واضح 

است.
و سرانجام اینکه، در شرکت های کوچک 
حیف و میل کم تری رخ می دهد. وقتشان 
کم تر صرف مرورها، تایید و سیاست بازی و 
کاغذبازی می شود. تعداد کارکنانشان کم 
است، بنابراین فقط کارهای مهم را انجام 
می دهند. افرادشان آزاد هستند تا انرژی 
و توجه خود را به جای مقابله با بروکراسی 

اداری صرف بازار تجارت نمایند.
ولچ عاشق این ایده است که شرکت های 
کوچک بی تکلف، ســاده و غیر رســمی 

هستند.
آن ها از احساســات قــوی برخوردارند و 
بروکراســی اداری را به سخره می گیرند. 
ایده های خوب را صرف نظر از منابع آن ها 
پــرورش می دهند. به همه نیــاز دارند و 
همه را درگیر می کننــد و پاداش و تنبیه 
افراد بر اســاس میزان مشارکت آن ها در 
موفقیت شرکت است. شرکت های کوچک 
رویا های بزرگ دارند و اهداف بزرگ ولی 
دست یافتنی را در نظر می گیرند. افزایش 
و کاهش های مقطعی مــورد عالقه  آن ها 

نیست.

ولچازشــیوهارتباطیآنهانیز

خوششمیآید
به جای استفاده از یادداشت های مملو از 
الفاظ تخصصــی اداری نظیر »به جریان 
انداختن« »ارجاع برای اعالم نظر« و بدتر 
از همه تمکین مودبانه از ایده های کوچکی 
که توسط افراد باالدست در شرکت های 

بزرگ ابراز می شود، به روشی کامال ساده 
و همراه با بحث های پرشور ارتباط برقرار 

می کنند.
در یک شرکت کوچک، همگی مشتریان 
خود  را می شناسند و از عالئق، بی میلی ها 
و نیازهای آن ها آگاهند؛ زیرا رضایت و یا 
عدم رضایت مشتریان به معنی موفقیت یا 

شکست در آینده  نزدیک خواهد بود.
بنابرایــن به اعتقــاد ولــچ، انــدازه به 
 تنهایــی در بازار خشــن جهانــی کافی

 نیست.
شرکت های بزرگ باید روح شرکت های 
کوچک را داشته باشــند و تالش کنند با 
بزرگ تــر شــدن، روح خود را ازدســت 
ندهند. اجازه ندهید غرور کاذب ناشــی 
از گسترش، شــما را احاطه کند. اما روح 
سازمان زیرک تری را که در ابتدا داشتید 

حفظ نمایید.

قوانینولچ
تصور کنید که شرکت بزرگ شما می تواند 

مثل یک شرکت کوچک عمل کند. ولچ 
می بایست روی این موضوع کار کند، اما 
می دانست که می تواند عواطف و غیررسمی 
بودن یک شــرکت کوچــک را در روح 

جنرال الکتریک بدمد.

ساختارکوچکسازی.
ولــچ الیه هــا و بخش هایی را کــه فاقد 
ارزش بودند حذف کرد. اگر سازمان شما 
بیش از حد متورم شــده  است، بازسازی 
سازمانی، حذف الیه ها و مرزها و خالصه 
اینکه هر آنچه که باعث متورم شــدن و 
 کند شدن شــرکت می شــود را مدنظر 

قرار دهید.
واقعیت را در نظر بگیرید: آیا مشــتریان 
خودرا می شناسید؟ این معیار خوبی است؛ 
ولچ مایل  است شــرکت خود را با بقالی 
سر کوچه مقایسه کند. آیا شما مشتریان 
خود را می شناســید و آیا آن ها شــما را 
می شناسند؟ اگر نه شما دارید کارتان را 

برای خودتان انجام می دهید.

روش هایی برای چابکی بیشتر؛   

مثل یک شرکت کوچک عمل کنید

شرکتهایکوچک
بهترارتباطبرقرار

میکنند.بدونحضور
رئیسومقررات

دستوپاگیربروکراسی
اداری،افرادبههمان

خوبیکهحرفمیزنند
گوشهممیدهندو
چونتعدادشانکم
استیکدیگررابهتر

درکمیکنند.

شرکتهایکوچکســریعترحرکتمیکنند.آنها
نسبتبهتاوانسنگینتعللدردنیایتجارتآگاهی
دارند.آنچهراکهمابیوقفهقصدداریمبهدستآوریم
هماندمیدنروحیکشــرکتکوچکوسرعتیک

شرکتکوچکدرپیکرهشرکتبزرگماناست.

برگرفتهازکتابکلیدهایطالییمدیریت
یـــادداشت
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،،
دریکشرکتکوچک،
همگیمشتریانخودرا
میشناسندوازعالئق،
بیمیلیهاونیازهای
آنهاآگاهند؛زیرا

رضایتویاعدمرضایت
مشتریانبهمعنی

موفقیتیاشکستدر
آیندهنزدیکخواهدبود.

تجارصنایعدستی
زمینگیرشدهاند

رئیس اتحادیه صنایع دســتی 
اصفهان گفت: بــا وجود اینکه 
صنایع دستی از مالیات بر ارزش 
افزوده معاف است اما همچنان 
این هزینه ها پرداخت می شود 
و تجار را در زمینــه صادرات با 

مشکل مواجه کرده است.
عباس شیردل گفت: کنون تجار 
برای فــروش عمده محصوالت 
خود دچار مشــکالت و قوانین 
دســت و پاگیر زیادی در حوزه 
صادرات هستند. آنها مجبورند 
که آمار فاکتورهایشان را به اداره 
مالیات بدهند اما با توجه به اینکه 
تولیدکنندگان صنایع دســتی 
از مالیات معاف هستند، بازهم 
آنها باید این مالیــات بر ارزش 
افزوده را بپردازند. در اواخر سال 
گذشته و امسال هیچ صادرات 
عمده و رو در رویی نداشته ایم 
رویکرد تجارت در صنایع دستی 

چمدانی شده است.
وی ادامه داد: هنرمندان صنایع 
دستی اصفهان تولیدات خوبی 
دارند اما مشــکل آنها در تأمین 
مــواد اولیه اســت چــون این 
مواد اولیه بســیار گران شده با 
این وجــود آنها تولیــد را ادامه 
می دهند اگــر هنرمند مس را 
۳۰ هزار تومــان می خرید االن 
باید ۱۰۰ هزار تومان هزینه کند. 
مواردی مانند رنگی که روی آنها 
کار می شــود نیز دقیقاً دو برابر 
شده اســت. حتی اگر هنرمند 
دستمزد خودش را باال نبرد اما 
قیمت آن جنس دو برابر خواهد 

شد.
وی با تاکید بر اینکه قدرت خرید 
صنایع دستی در بین مردم کم 
شده اســت بیان کرد: موضوع 
مهم دیگر در فــروش اینترنتی 
محصوالت آنهاست. با روی کار 
آمدن اســتارت آپ ها در حوزه 
فــروش صنایع دســتی میزان 
خرید اینترنتی بسیار بیشتر از 
خریدهای سنتی شده است به 
همین دلیل بیشــتر خریداران 
اینترنتــی محصــوالت خود را 
تهیه می کنند تا اینکه به مغازه 
و فروشگاه بروند شــاید به این 
دلیل است که کمتر خریداری را 
در فروشگاه ها می بینیم. در واقع 

نحوه خرید تغییر کرده است.
شــیردل درباره اینکه برخی از 
تورگردانان از اتفاقات حاشیه ای 
فروشــندگان صنایع دســتی 
در اصفهان ناراضی هســتند و 
اعالم کرده اند که فروشندگان 
صنایع دســتی این محصوالت 
را با نرخ هــای غیــر واقعی به 
گردشــگران عرضــه می کنند 
گفت: متأســفانه هنوز هم این 
مشکالت وجود دارد. در بیشتر 
مواقع تورلیدرها با فروشندگان 
همکاری کرده و هــر اندازه که 
سود بیشتری نصیب فروشنده 
شود، به تورلیدر سهم بیشتری 
می رسد. متأسفانه این موضوع 
بیشتر در حوزه فرش است. این 
گردشــگران زمانی که به شهر 
خودشــان می رونــد می بینند 
کــه آن ســوغات را ارزان تــر 
می توانســتند خریداری کنند. 
این موضوع باید بررســی شود 
ما هم اگــر چنین مــواردی را 
ببنیم حتماً با فروشنده برخورد 
می کنیــم. چون اکنــون تمام 
فروشندگان باید برچسب قیمت 

داشته باشند.

مهر
گــزارش
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