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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

وضعیت بیکاری از نگاه نماگرهای اقتصادی؛    

آینده اشتغال در اصفهان چگونه است؟

 باید صدای بلنِد فقر را 
به موقع شنید و گر نه ...

شــاخص توسعه انســانی از سه 
بخش وضعیت ســامت، درآمد 
سرانه و آموزش مردم تشکیل شده 
و بر این مبنا در سال گذشته رتبه 
ایران در بین کشورهای دنیا،60 
بوده اســت. این آمــار در کنار 
شاخص فاکت در سال 2018 که 
سطح چهار و نیم برابری فشار در 
زندگی مردم در قیاس با میانگین 
جهانی را گواه است و نیزتحلیل 
نماگرهای رفاه اجتماعی معطوف 
به دهک هــای درآمدی وضریب 
جینی دلیلی برنابسامانی وضعیت 
محرومان ازمنظر تنظیم گری و 

مقررات گذاری دولت است.
در واقــع چنین انتظــار بود که 
بنیادی تریــن شــعار انقــاب 
اســامی حمایت از محرومان و 
اســتقرار دولت مســتضعفان و 
برقراری عدالــت اجتماعی بود. 
پیامد اســتخدام ایــن واژگان 
در ترمینولــوژی آرمان خواهانه 
جمهوری اسامی، اولویت بخشی 
رژیم حقوقی در تأمین ســزاوار 
منافع طبقات محــروم از منظر 
نظام سیاست گذاری اجتماعی و 
مقررات گــذاری عمومی قلمداد 

می شود. ...     مروری مجدد بر ظرفیت ها و توانمندی های استان اصفهان از منابع انسانی گرفته تا معادن و کارخانجات نشان دهنده این است که با کمی تدبیر می توان فرصت  اشتغال را برای بخش عمده ای از 
جمعیت بیکار استان فراهم کرد
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بازار طال و سکه 98/6/11 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
3,998,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,066,0004,048,000جدید

2,098,0002,128,000نیم سکه

1,299,0001,319,000ربع سکه

949,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,775,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18409,800406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24547,500543,300 عیار

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
 در بیست و دومین جشنواره

 شهید رجایی برای پنجمین سال متوالی 
رتبه برتر را کسب کرد 

ایستادن بر سکوی افتخار  
شرکت آب وفاضاب استان اصفهان در بیست 
و دومین جشنواره شهید رجایی برای پنجمین 
ســال متوالی مو ف ق به کســب رتبه برتر در 
شاخص های عمومی در بین دستگاه های اجرایی 

استان گردید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
در پاسخ به دلیل کســب موفقیت های پیاپی 
در جشنواره شــهید رجایی گفت: کسب رتبه 
برترشرکت آب وفاضاب اســتان اصفهان در 
شاخص های عمومی برای پنجمین سال متوالی 
ناشــی از برخورداری نیروی انســانی متعهد و 

متخصص می باشد
هاشم امینی با بیان اینکه ...
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فوالد

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان : 

رویکرد جدید فوالد مبارکه بومی سازی فرایندها است

مدیرعامل فوالد مبارکــه اصفهان گفت: 
رویکرد جدید فوالد مبارکه بومی ســازی 
فرایندها است و در نظر داریم از تمامی کسانی که در این زمینه 
توانایی دارند کمک کنند که از ابتدا تا انتهای این صنعت را بومی 

سازی کنیم.

حمید رضا عظیمیان با تاکید بر اینکه ما از مرز تولید 110 میلیون تن فوالد 
خام در طی چند ماه گذشــته عبور کرده ایم و از یک تولید کننده صرف 
خارج شده ایم اظهار امیدواری کرد که در آینده به عنوان یک تکنولوژ در 

جهان معرفی شویم.
وی ادامه داد: در سال 57 کشور ما در رتبه چهلم تولید فوالد جهان  بود و 
اکنون به رتبه دهم رسیده ایم اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه هر ساله 
با افزایش تناژ و تنوع محصوالت در راس تولیدکنندگان فوالد بوده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان تصریــح کرد: روند فعای با وجود تنوع 
باالی محصوالت فوالدی پاسخگوی نیاز جهان کنونی نیست و بنابراین 
باید به دنبال طراحی مجدد و دانش بومی سازی تولید فوالد باشیم تا به 

این مهم دست یابیم.
عظیمیان ادامه داد: در فوالد مبارکه می خواهیم از بومی ســازی قطعات 
و تجهیزات به بومی سازی فرایندها برسیم و در حال حاضر بومی سازی 

فرایند اسکین پس در این شرکت آغاز شــده است و 80 درصد از قطعات 
ذوب آهن بومی سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه در چرخه تولید کشور نابســامانی وجود دارد اظهار 
امیدواری کرد که دیگر دغدغه ای به نام تامین ذغال سنگ نداشته باشیم 

و در نیمه دوم سال این موضوع رفع شود.
مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان اضافه کرد:  در سال ۹2، چهار میلیون تن 
واردات فوالد داشته ایم که اکنون به 800 هزار تن رسیده است و در تاش 

هستیم که واردات فوالد را به صفر برسانیم.
وی افزود: امیدواریم نا به سامانی موجود در چرخه تولید کشور رفع شود 
و دغدغه ای به نام تامین ذغال سنگ نداشــته باشیم، بیان داشت: حرف 
ذوب آهن مبنی بر نابه ســامانی های ناشــی از صادرات مواد اولیه و خام 
فروشــی، حرف همه تولید کنندگان کشور اســت و این مشکات باید 

اصاح شود.
عظیمیان ادامه داد: ما خواهان توقف صادرات نیســتیم، اما روندها باید 
 اصاح شــود تا بتوانیم در برابر مشــکات موجود از تحریم ها مقاومت 

کنیم.
 وی با اشاره به اینکه نباید با دســتگاه های دولتی درگیری داشته باشیم 
افزود: نباید در زمینه بومی سازی غیرمنطقی باشیم چرا که آسیب های 

زیادی دارد و بیش از توان ما است.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

استارت آپ های فعال در زمینه بوم گردی
سفر رفتن از آن دسته کارهایی است که پولدار یا فقیر، جوان یا پیر و شهرنشین 

و روستایی نمی شناســد و همه ما در هر شرایطی که باشیم 
زمانی از اوقات خود را به آن اختصاص می دهیم تا از 

شلوغی های روزمره و درگیری های ذهنی خود 
رها شویم. ا

 در سال های اخیر در صنعت گردشگری کشور 
ما »اکوتوریســم« یا همان »بوم گردی« جایگاه 

ویژه ای پیدا کرده و نه تنها مسافران شهرنشین از 
آن استقبال گسترده ای کرده اند بلکه حتی ساکنان 

مهمان نواز روستاها و شهرهای دوردست کشور نیز به دلیل...

لحسین )ع(
السالم علیک یا ابا عبداهلل ا
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

نوبت اول

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ  1398/6/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/6/24

 www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا :8-  031-36680030
)داخلی 334( 

نام روزنامه: اخبار اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/12

مبلغ تضمین)ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

نظارت کارگاهی بر اجرای نصب انشعابات آب و 98-2-161
9.286.560.000465.000.000جاریفاضالب مناطق شش گانه اصفهان



باید صدای بلنِد فقر را به 
موقع شنید و گر نه ...

ادامه از صفحه یک:
...  این در حالی است که پس از چهار 
دهه بی شک چهره کریه فقر زیبنده 
ایران واالتبار و ثروتمند نیست. نقش 
دشمنی های بیرونی و تحریم ظالمانه 
انکارشدنی نیست؛ اما وضعیت خط 
فقربا آمارحداقل هفت درصد شمول 
با تطبیق شاخص های فالکت شامل 
بی کاری، تورم و تبعیــض در توزیع 
منابع و فساد در بهره مندی از اموال 
عمومی من افول کیفیت تنظیم گری 
فقــرزدا در ســامانه حکمروایــی، 
گــواه اولویت ندادن به رفــع فقر در 
خط مشــی گذاری عمومی داخلی 

است.
این مهم بن مایه دولــت جمهوری 
اســالمی و انقالبی اســت که باید 
در راســتای تأمین زیست شایسته 
شهروندان، سیاســت های متوازن و 
حساب شده اتخاذ کند. کار حکمرانی 
ایجاد تعادل و تــوازن و رفاه و نظم و 
امنیت اســت. این شاخص ها نباشد 
پــس کار ویژه خیــر عمومی دولت 
چیســت؟ حقوق محرومان در پرتو 
نظام حمایــت اجتماعــی نیازمند 
برنامه ریزی بر مدار توســعه انسانی 

است.
از یــاد نبریم که یکــی از مهم ترین 
مقیاس های پیشرفت کشور، شاخص 
توسعه انسانی است. این شاخص از 
ســه بخش وضعیت سالمت، درآمد 
ســرانه و آموزش مردم تشکیل شده 
و بر این مبنا در ســال گذشته رتبه 
ایــران در بین کشــورهای دنیا، 60 
بوده است. این آمار در کنار شاخص 
فالکت در ســال 2018 که ســطح 
چهار و نیم برابری فشــار در زندگی 
مردم در قیاس با میانگین جهانی را 
گواه اســت و نیز تحلیل نماگرهای 
رفاه اجتماعی معطوف به دهک های 
درآمدی و ضریب جینــی دلیلی بر 
نابسامانی وضعیت محرومان از منظر 
تنظیم گری و مقررات گذاری دولت 

است.
اصــاًل بیاییــد راه دور نرویم. تصویر 
گورخواب و کارتن خــواب و کودک 
زباله گــرد و متکدی فــراروی همه 
ماست. وقتی کشور با نفت بشکه ای 
هشــت دالر در زمان جنــگ اداره 
می شد، این مناظر را شاهد نبودیم. 
دولت و متولیان امــر در مقام عمل 
ضمــن ساده زیســتی و هم نوایی با 
محرومان یک همبستگی مبتنی بر 
درک متقابل و نه شعار بی عمل را به 
تصویر می کشــیدند. این همدلی و 
هم زبانی دولتمردان بود که تاب آوری 
شرایط تحمیلی جنگی پس از انقالب 
را برای توده محــروم فراهم می کرد. 
حاال امید اجتماعی نمی تواند اخبار 
تعدی به بیت المال را زمینه تاب آوری 
محرومیت ها قرار دهد. بیایید بپدیریم 
که تحقیقات یک روی ســکه انتشار 
هر خبر فساد و اختالس، تضییع یک 
حق بزرگ است که به تعبیر امام علی 
متعلق به زن بیوه و بچه یتیم و نیازمند 
و محروم است. الجرم اعتماد و سرمایه 
اجتماعی ساخته بر آن در برهه کنونی 
کم رنگ شــده و باید روی بازسازی 
آن با تمــام توان کار شــود.  به همه 
این دالیل باید تجدید نظر جدی در 
سیاست گذاری عمومی شکل بگیرد. 
ارتقای جایگاه نهادهای جامعه مدنی 
در زمینه کاهش فقر و شــکاف های 
عمیق طبقاتی، ایجــاد فرصت های 
برابر اقتصادی و شفاف سیاسی ضمن 
مبارزه سیستماتیک با فساد در کنار 
تنظیم گــری فعاالنه دولــت به نفع 
گروه های آسیب پذیر و محرومان با 
اعمال سوبسید و وضع مالیات شفاف 
و عادالنه برای صاحبان ثروت می تواند 
مجموعه اقدامات حقوقــی ناظر بر 
بهبود وضعیت محرومان باشد. صدای 
فقرا را باید به موقع شنید. مسئولیت 
شــرعی، اجتماعی و وجدانی خود را 

فراموش نکنیم.

اقتصاد استان
02
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مسیراصفهان-تهران۴۵کیلومترکممیشود
مدیرعامل سازمان همیاری های شهرداری های استان اصفهان گفت: ساخت آزادراه کنار گذر شرقی اصفهان 

با اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال آغاز شده است.
ناصر نفری با اشاره به اینکه ساخت آزادراه کنار گذر شرقی اصفهان بعد از آزادراه اصفهان-نطنز-کاشان 
مهمترین پروژه سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان است، اظهار داشت: این آزادراه از ابتدای 

گردنه »الشتر« تا انتهای باغ رضوان و به طول ۳۳ کیلومتر ساخته می شود که بودجه موردنیاز برای آن پنج 
هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود و بعد از ۳0 ماه به بهره برداری نهایی می رسد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های اســتان اصفهان با بیان اینکه این آزادراه بخشی از کریدور شمال به 
جنوب کشور است که از شیراز آغاز شده و به تهران ختم می شود، تصریح کرد: این پازل ۳۳ کیلومتری با سرمایه گذاری 

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان انجام می شــود و ابر پروژه ای در توسعه راه های شریانی اصلی و آزادراه های استان اصفهان و 
کشور خواهد بود.

نفری با اعالم اینکه آزادراه کنار گذر شرقی اصفهان مسیر اصفهان به تهران را ۴۵ کیلومتر نزدیک تر خواهد کرد، گفت: چندین جاده آنتنی به 
این آزادراه وارد می شود که با ورود به این آزادراه مسیر اصفهان به تهران نزدیک تر خواهد شد.

استفادهازروشهاینویندرآبیاریفضایسبزاصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: برای استفاده از روش های نوین در آبیاری 

فضای سبز شهر اقدامات گسترده ای در بعضی از مناطق 1۵ گانه شهر انجام شده است.
فروغ مرتضایی نژاد با اشاره به ویژگی های بارز روش آبیاری زیرسطحی، اظهار کرد: در این روش با توجه به 
اینکه آبیاری های تحت فشار به دلیل مشکالتی همچون تخریب یا دستکاری بر روی آنها مواجه است، آبیاری 

با روش زیرسطحی در بسیاری از مناطق توصیه شده و در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید با پیمانکاران فضای ســبز به کارگری کارشناس آبیاری ویژه نظارت بر 

مصرف، انتقال و تاسیسات آب به صورت الزام لحاظ شده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه تمام کارشناسان فضای سبز مناطق با ناظرین عالی آب سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در ارتباط هستند و گزارشات مربوطه را به صورت تصویری ارسال می کنند، گفت: به محض 

تماس شهروندان با این سازمان، پیام به اپراتوری که کارشناس ناظر عالی آب است، ارجاع می شود تا رسیدگی الزم، به موقع و کارشناسانه انجام 
شود. وی تاکید کرد: در صورت دریافت گزارش مبنی بر سهل انگار در نگهداری فضای سبز و خسارت به آن، پس از بررسی های الزم، جرایم 

سنگینی در قراردادهای پیمانکاران فضای سبز اعمال خواهد شد.

صالح نقره کار | وکیل داگستری
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

پرتال سرمایه گذاری در 
سایت استانداری ایجاد و 
به روز شده تا متقاضیان 
سرمایه گذار طرح های 

جدید خود را از طرق این 
سایت ثبت و دنبال کنند

وضعیت بیکاری از نگاه نماگرهای اقتصادی؛    

آیندهاشتغالدراصفهانچگونهاست؟

نرخ بیکاری و سهم اشتغال در اصفهان به عنوان صنعتی ترین 
استان، از اهمیت ویژه ای برخوردارست و جدیدترین آمار منتشر 
شده، گویای کاهش نرخ بیکاری در ۱۹ استان از جمله اصفهان 

طی ۳ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
ایجاد اشتغال در جامعه از آن جهت اهمیت دارد که معیشت 
و حیات خانواده ها بدان وابسته اســت و حتی در شعارهای 
انتخاباتی، نخستین مسئله و دغدغه اصلی نیز ایجاد شغل بوده 

و هست.

تسنیم
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   مروری مجدد بر ظرفیت ها و توانمندی های استان اصفهان از منابع انسانی گرفته تا معادن و کارخانجات نشان دهنده این است که با کمی تدبیر می توان فرصت  اشتغال را 
برای بخش عمده ای از جمعیت بیکار استان فراهم کرد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در بیست و دومین جشنواره 
شهید رجایی برای پنجمین سال متوالی رتبه برتر را کسب کرد 

ایستادن بر سکوی افتخار  

شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
در بیســت و دومین جشنواره شهید 
رجایی برای پنجمین سال متوالی مو ف ق به کسب رتبه برتر 
در شاخص های عمومی در بین دستگاه های اجرایی استان 

گردید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در پاسخ به دلیل 
کسب موفقیت های پیاپی در جشــنواره شهید رجایی گفت: کسب 
رتبه برترشرکت آب وفاضالب استان اصفهان در شاخص های عمومی 
برای پنجمین سال متوالی ناشی از برخورداری نیروی انسانی متعهد 

و متخصص می باشد
هاشم امینی با بیان اینکه شرکت آبفا اســتان اصفهان در حالی در 
شــاخص های عمومی و ازنگاه مردم نحوه ارائه خدمات مورد قبول 
واقع شــدکه در شــرایط محدو دیت منابع مالی و آبی قرار داشتیم 
خاطر نشان ساخت: در سال 97 شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
به دلیل وقوع بیش از یک دهه خشکسالی های پیاپی با محدودیت 
شدید منابع آبی مواجه بود اما با این وجود با استفاده از توان تخصصی 
منابع انســانی و تکنولوژی روز دنیا تأمین پایدار آب شــرب مردم 

درسطح استان انجام گرفت.
وی توسعه خدمات شرکت آب وفاضالب با توجه به تنگناهای مالی را 
یکی دیگر از عوامل کسب موفقیت در بیست ودومین جشنواره شهید 
رجایی برشمرد و عنوان کرد: شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با توجه به شرایط سخت تحریم ها همچنان توسعه خدمات درسطح 
ا ستان را در دستور کار قرار داده است بطوریکه در حال حاضر 100 
درصد جمعیت شهری استان از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار 

هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: هم اکنون 
بیش از 70 درصد جمعیت اســتان تحت پوشــش خدمات شبکه 
فاضالب قرار دارند که در این زمینه آبفا استان در کشور پیشتاز است.

امینی با اشاره به انتخاب دو نفر از مدیران شر کت آب و فاضالب استان 
اصفهان بعنوان برگزیده خدمت در بیست و دومین جشنواره شهید 
رجایی گفت: آقایان احمدرضا صهبائی رئیس گروه مطالعات طرح های 
فاضالب و جواد کاظمی مدیر آبفا فوالدشهر بعنوان برگزیدگان خدمت 
 با توجه عملکــرد مطلوبی که در حوزه کاری خود داشــتن انتخاب

 شدند.
هاشم امینی به انتخاب دونفر از مدیران آبفا به عنوان مدیران منتخب 
شهرستانها اشاره کرد و تصریح کرد: آقایان بستاکی مدیر آبفا مبارکه 
و دهقادنی مدیرآبفا گلپایگان بعنوان مدیران منتخب شهرستان ها 
در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی انتخاب شدند که انتظار 
می رود این مدیران بی و قفه و با قوت در سنگر خدمت رسانی به مردم 

بیش از پیش کوشا باشند.
الزم به یاد آوری است، شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد جشنواره 
شهید رجایی در سال 97 شامل هفت محور، اصالح ساختار سازمانی، 
توســعه دولت الکترونیک، مدیریت ســرمایه انســانی، شفافیت و 
مدیریت مالی، بهبود فضای کســب و کار، ارتقای ســالمت اداری، 
 مسئولیت پذیری و پاســخگویی، اســتقرار نظام مدیریت عملکرد

 بوده است.

گــزارش

دریا قدرتی پور  
خـــبــــر بحث اشــتغال نیروهای 

جوان در طول ســال های 
متمادی و با حضور هر کدام 
از دولت ها جزو مهم ترین 
مسائل مطرح شده به شمار 
می آید و تمام مســئوالن 
مربوطه ایجاد اشــتغال 
و کاهش نــرخ بیــکاری را از ضروریات 

می دانند.
در این میان 1۵ درصد از تولید ناخالص 
کشور متعلق به اســتان اصفهان بوده و 
باید گفت اصفهان صنعتی ترین اســتان 
کشور است که 70 درصد از فوالد ایران، 
۵0 درصد از صنایع ساختمانی، 60 درصد 
مصنوعات طالیی کشــور و 2۵ درصد از 
فرآوردهایی نفتی کشــور متعلق به این 
استان بوده و 10 درصد کارگران کشورمان 

در اصفهان فعالیت می کنند.
همچنیــن ۴00 هــزار هکتــار اراضی 
کشاورزی کشــور در استان اصفهان قرار 
دارد که البته 100 هــزار هکتار به دلیل 
خشکسالی از دایره کشاورزی خارج شده 
اســت. اصفهان به عنوان 10 شــهر برتر 
گردشگری دنیا مطرح است و باید گفت 
اصفهان همواره به عنوان یکی از 10 شهر 
زیبای جهان سرشار از آثار هنری و تاریخی 
است و با داشــتن قابلیت های توریستی 
شهر اصفهان و برخورداری از جاذبه های 
گردشگری بسیار در زمینه های تاریخی، 
طبیعی و انسان ســاخت با ارزش ملی و 
فراملی و وجود اثــر تاریخی غیرمنقول و 
اثر شناخته شده منقول بازمانده از ادوار 
مختلف در جای جای اســتان به عنوان 
قطب مهم گردشگری کشور تبدیل کرده 
است. براساس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ 
بیکاری در مناطق شــهری و روستایی 
استان اصفهان در فاصله سال های 9۴ تا 
9۵ روندی صعودی و از سال 9۵ تا 97 روند 
نزولی را طی کرده اســت اما نرخ بیکاری 
مناطق شهری در سه ماهه نخست امسال 
برابر با 11.۴ درصد بوده که نسبت به سه 
ماهه نخست سال گذشــته کاهش 2.7 

درصدی را نشان می دهد.
آمارها بیانگر این اســت که نرخ بیکاری 
مناطق روستایی نیز در سه ماهه نخست 
ســال جاری برابر با ۵.۵ درصد بوده که 
نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته 

کاهش 2.2 درصدی را نشان می دهد.
البته براســاس آمار نرخ بیکاری جوانان 
استان در فاصله ســال 9۴ تا 96 روندی 
صعودی و از سال 96 تا 97 روندی نزولی 
را طی کرده و در سال 96 با ۳1.2 درصد 
باالترین میزان را در چهار سال اخیر داشته 

است.
شایان ذکر است نرخ بیکاری جوانان در سه 
ماهه نخست امسال برابر با 2۴.9 درصد 
بوده که نسبت به سه ماهه نخست سال 
گذشــته کاهش 6.2 درصدی را نشــان 

می دهد.
بر اساس گزارش شاخص ها و نماگرهای 
اقتصادی اصفهان در بهار 98 که توسط 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
منتشر شد، ســهم شــاغالن در بخش 
کشــاورزی 11.1 درصد است که نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشته 1.1 درصد 

افزایش دارد.
همچنین سهم شاغالن در بخش صنعت 
استان اصفهان در بهار امسال ۴2.2 درصد 
است که نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته 1.8 درصد افزایش نشان می دهد 
از طرفی سهم شاغالن در بخش خدمات 
اســتان ۴6.6 درصد می باشد که نسبت 
به ســه ماه نخست پارســال 2.9 درصد 

کاهش یافت.
بررسی این آمار نشان می دهد که در سه 
ماه نخست امسال سهم شاغالن در بخش 
کشاورزی و صنعت استان اصفهان افزایش 

یافته است.

    کاهش 4 درصدی نرخ بیکاری در 
استان اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: نرخ بیکاری از 1۴.1 درصد 
در ۳ ماه نخست امســال به 10. 7 درصد 
رسیده است و امیدواریم به زیر ۵ درصد 
برسد، چراکه مسئله بیکاری بزرگترین 

مشکل اصفهان است.
سید حســن قاضی عسگر با اشــاره به 
برنامه ریزی های صورت گرفته برای رفع 
مشکل ســرمایه گریزی استان اصفهان، 

اظهار داشــت: در ایــن راســتا یکی از 
مواردی که در نظر گرفته شــده، تکمیل 
و اصالح ســاختارها و همچنیــن لزوم 
تشکیل شوراهای سرمایه داری در تمام 
فرمانداری ها اســت که موظف هستند 
طرح های سرمایه داری را در مناطق خود 
اصالح و مشکالت را به استانداری انعکاس 

دهند.
وی افزود: پرتال سرمایه گذاری در سایت 
استانداری ایجاد و به روز شده تا متقاضیان 
ســرمایه گذار طرح های جدید خود را از 

طرق این سایت ثبت و دنبال کنند.
وی کاهش روند بیکاری را خبری خوش 
برای استان عنوان کرد و افزود: علی رغم 
تعدیل نیروهایی که در سطح استان رخ 
داد، خوشــبختانه روند بیکاری از 1۴.1 
درصد در ۳ ماه اول به 10. 7 درصد رسیده 
اســت و امیدواریم به زیر ۵ درصد برسد؛ 
چراکه مسئله بیکاری بزرگترین مشکل 

اصفهان است.
قاضی عســگر در خصوص رفــع موانع 
بروکراسی یادآور شــد: برای این منظور 
اصــالح روال کاری، اســتفاده از دولت 
الکترونیــک بــرای گرفتن مجــوز غیر 
حضوری و همچنین تشکیل جلساتی در 
روزهای یک شنبه  در استانداری از ساعت 
۳ تا 6 بعدازظهر بــرای مالقات مردمی از 
مهم ترین اقدامات در نظر گرفته شده در 

این راستاست.

    کاهش ۱.۳ درصدی نرخ بیکاری در 
استان اصفهان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان گفت: با وجود تحریم ها در سال 
گذشــته موفق شــدیم 1.۳ درصد نرخ 
بیکاری در استان اصفهان را کاهش دهیم.

محســن نیرومند با بیان اینکه اســتان 
اصفهان به عنــوان بزرگ ترین اســتان 
صنعتی و کارگری بیش از یک میلیون نفر 
کارگر بیمه شده و حدود ۳00 هزار کارگر 
بازنشسته دارد، اظهار داشت: اگر متوسط 
خانواده های بازنشسته را یک نفر و شاغالن 
را دو نفر حساب کنیم 70 درصد جمعیت 

استان را کارگران تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری ثابت کرده 
جزء وفادارترین گروه ها به نظام اسالمی 
بوده است، افزود: هر زمان هر اتفاقی برای 
نظام افتاده است اول خط مقدم کارگران 
بودند، در جنگ اقتصادی هم خط مقدم 

کارگر است.
مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
استان اصفهان با بیان اینکه تحریم ها به 
کشور آسیب رسانده است، گفت: تحریم 
مزیت هایی را هم به دنبال داشــته است، 
بســیاری از واحدهای تولید رونق گرفته 
و بســیاری از واحدهای تولیدی دوباره 

کارگران خود را به کار گرفته اند.
وی با بیان اینکه در ســال گذشته موفق 
شدیم 1.۳ درصد نرخ بیکاری در استان 
اصفهان را کاهش دهیم، بیــان کرد: به 
دستور استاندار اصفهان تمام مسئوالن 
و مدیران اقتصادی در اســتان اصفهان 
باید به واحدهای صنعتی مراجعه کنند 
و مشــکالت آنها را بررسی و درصدد رفع 

آن برآیند.
نیرومند با بیان اینکه بــا وجود تبلیغات 
گســترده درباره افزایش حقوق کارگران 
این میزان دســتمزد برای تأمین حداقل 
شرایط زندگی کارگران نیز کافی نیست، 
تصریح کرد: امنیت شغلی کارگران بسیار 
مهم است و کارگران در این زمینه دغدغه 
دارند، تصمیماتی که گرفته می شود اگر 

درست نباشد به کارگران ضربه می زند.
مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
استان اصفهان با اشاره به راه اندازی سامانه 
جامع کار بیان کرد: این سامانه می تواند با 
جلوگیری از سوء استفاده از قراردادهای 
کارگری، مانع تحمیل قراردادهای سفید 
امضا به کارگران شود، ولی امنیت شغلی 

برای کارگران ایجاد نمی کند.
مــروری مجــدد بــر ظرفیت هــا و 
توانمندی های اســتان اصفهان از منابع 
انسانی گرفته تا معادن و کارخانجات نشان 
دهنده این است که با کمی تدبیر می توان 
فرصت  اشتغال را برای بخش عمده ای از 

جمعیت بیکار استان فراهم کرد.

خـــبــــر

مشاوروزیر نفت خبر داد:

پیگیر کاهش نرخ تعرفه گاز در مناطق سردسیر استان اصفهان هستیم

مشاور وزیر نفت گفت: مطالبه مردم مناطق سردسیر غرب  
استان اصفهان اضافه شــدن ماه های مهر و فروردین به 

ماه های سرد سال و کاهش نرخ تعرفه های قبوض گاز است که موضوع 
پیگیری خواهد شد.

محمود آستانه شامگاه یکشنبه در آئین کلنگ زنی پروژه گازرسانی به روستاهای 
پشتکوه و پیشکوه فریدونشهر با بیان اینکه یکی از خدمات مهم دولت گازرسانی، 
ســاخت جاده و تأمین امکانات ارتباطی است، اظهار داشــت: برای جلوگیری از 

مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها باید امکانات رفاهی در روستاها فراهم شود.
وی تصریح کرد: فاز نخســت پروژه گازرسانی به هفت روستای پیشکوه و پیشکوه 
فریدون شهر به همراه احداث ایستگاه گازرسانی کلنگ زنی شد، عملیات خط انتقال 
گازرسانی به این روستاها به مسافت ۴0 کیلومتر مربع و با پیش بینی اعتباری بالغ بر 

60 میلیارد ریال انجام می شود.
مشاور وزیر و نماینده وزارت نفت در طرح های گازرسانی افزود: عملیات اجرایی این 
پروژه مهرماه امسال آغاز و در صورت مساعد بودن آب و هوا ظرف مدت یک سال آینده 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید 1۴ هزار روستا از نعمت گاز برخوردار شدند اما روند 

گازرسانی به روستاها به ویژه مناطق سیستان و بلوچستان در حال اجرا است، گفت: اکنون 8۴ 
درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار شدند.

آستانه بیان داشت: مطالبه مردم مناطق سردسیر غرب استان اصفهان اضافه شدن ماه های مهر 
و فروردین به ماه های سرد سال و کاهش نرخ تعرفه های قبوض گاز است که موضوع پیگیری 
خواهد شد و در صورتی که سازمان هواشناسی کشور آن را تأیید کند ماه های مهر و فروردین 

به ماه های سرد این مناطق اضافه می شود.

    در صورت اختصاص 4 میلیون تن قیر طرح های هادی اجرایی می شود
در ادامه نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چادگان، بوئین و میاندشت در مجلس شورای 

اسالمی از تصویب مصوبه وزارت کشور مبنی بر تأسیس بخشداری پشتکوه خبر داد.
اکبر ترکی اظهار داشت: یکی از مطالبات مردم چهار شهرستان اضافه شدن ماه های فروردین و 
مهر به ماه های سرد سال به منظور تأمین گاز موردنیاز این ماه هاست که انجام این کار می تواند 

خدمت بزرگی به مردم باشد.
وی افزود: نرخ گاز مصرفی پنج ماه از سال مطابق نرخ فصل سرما محاسبه می شود اما مبلغ 

باالی قبوض گاز هزینه گزافی بر مردم تحمیل می کند. مهر
خـــبــــر



ساختوسازبهجاماندهازنیاکانمانبهروزمیشود!
رییس پایگاه پژوهشی میراث جهانی شهر تاریخی یزد از تدوین ضابطه و آیین نامه ای 
برای معماری و ساخت و سازهای خشتی خبر داد و گفت: این آیین نامه که در حال 
نگارش است، در سایر شهرهای ایران نیز با اندکی دخل و تصرف قابل استفاده خواهد 
بود و این امکان را می دهد که سبزترین انواع ساخت و ساز بجا مانده از نیاکانمان را 

بروز و روزآمد کنیم.
»محسن عباسی هرفته« در حاشیه برگزاری کارگاه دو روزه تدوین آیین نامه معماری 
خشتی، ضمن اظهار خرسندی از برگزاری این نشست تخصصی در یزد، در گفت وگو 
با خبرنگار ایسنا ، شهر جهانی یزد را طالیه   دار باز رویش معماری خشتی در کشور 
برشمرد و اظهار کرد: در آینده ضابطه ای که برای معماری خشتی یزد در حال نگارش 
است، در سایر شهرهای ایران نیز با اندکی دخل و تصرف قابل استفاده خواهد بود و 
این خدمت بزرگ از سوی یزد و یزدی ها به کشور و زیست بوم ایران انجام خواهد شد.

وی با بیان این که امکان تداوم ساخت و ساز خشتی در بافت تاریخی شهر یزد از جمله 

تعهدات ایران به مجامع بین المللی است، گفت: به دنبال پیگیری های دو سال اخیر 
مسئوالن استان، این کارگاه دو روزه برگزار و به تحقق این مهم منتج شد.

رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر یزد ساخت و ساز سبز را به عنوان یکی 
از راه های برون رفت از مخاطرات زیســت محیطی در دنیای توسعه یافته دانست و 
گفت: معماری خاک از جمله سبزترین انواع ساخت و ســاز است که نیاکان ما و از 

طریق آثار به جا مانده، به ما آموخته شده و ما باید آن را بروز و روزآمد کنیم.
وی با اشــاره به معماری خاک به عنــوان معماری آینده ی بخــش قابل توجهی از 
کشورهای دنیا، تصریح کرد: جهان بیش از این ظرفیت فاجعه آفرینی صنعت نوین 
ســاختمان را ندارد و این صنعت آبخوار، انرژی خوار و آالینده، تهدیدی جدی برای 

زیست آینده بشر به شمار می رود.
این عضو هیات علمی دانشگاه یزد با بیان این که دنیا به سمت احیاء معماری با خاک 
پیش می رود، در پایان گفت: با توجه به ظرفیت محــدود منابع آب، خاک و هوای 
شهرها راه دیگری پیش روی صنعت ســاختمان قرار ندارد و هم اکنون نیز در بیش 

از 30 کشور پیشرفته دنیا از جمله فرانسه، آمریکا، 
آلمان، اســپانیا، استرالیا ســاخت و ساز نوین با 
خاک قانونی شــده و به مباحث پایداری، دوام 
و سایر مسایل فنی آن به منظور روزآمدشدن 

پرداخته شده است.
گفتنی است؛ کارگاه »تدوین آیین نامه معماری 

خشتی« با حضور کارشناســان مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و با 

همراهی اداره کل راه و شهرسازی، سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، پایگاه پژوهشی میراث جهانی شهر تاریخی 

یزد و به میزبانی پژوهشکده معماری بومی دانشــگاه یزد به مدت دو روز در 
یزد برگزار شد و اســاتید و متخصصین سازه های خشــتی به ارایه یافته ها و نتایج 

پژوهش های خود پرداختند.
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مقرراتدستوپاگیر
گریبانگیرصنعت

گردشگری
 نایب رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران اصلی ترین 
چالش و مشکل پیش روی گردشگری 
را وجود مقررات دست و پاگیر دانست 
و گفت: تکثر اســتعالم ها و مجوزها 
در بخش گردشــگری بیش از سایر 
بخش های اقتصادی است.»حسین 
ســالح ورزی« اصلی ترین چالش و 
مشکل پیش روی گردشگری را وجود 
مقررات دست و پاگیر دانست و افزود: 
تکثیر استعالم ها و مجوزها در بخش 
گردشگری بیش از سایر بخش های 
اقتصادی اســت و این سخت گیری 
نسبت مستقیم با فاصله از مرکز دارد؛ 
یعنی هرچه فاصله استان ها از مرکز 
بیشتر می شود این سخت گیری نیز 
بیشتر می شود.ســالح ورزی تصریح 
کرد: مثال سال گذشته یک بنای دولتی 
ازطریق ماده ۲۷ واگذار شد، اما سازمان 
استانی میراث فرهنگی به سرمایه گذار 
گفته بود ۱3 استعالم باید بگیرد که 
این مســاله کار را برای سرمایه گذار 

سخت می کند.
وی با انتقاد از ایــن رویه بیان کرد: در 
سال های گذشــته استقبال چندانی 
در ســازمان میــراث فرهنگی برای 
مقررات زدایی نمی دیدم و حتی برخی 
نمایندگان در برابــر کاهش مقررات 

مقاومت می کردند.

»علی اصغر مونســان« گفت: 
امروزه گردشــگری به عنوان 
اقتصاد ســوم جهان شناخته 
می شــود که روند رو به رشد 
آن نسبت به سایر بخش های 

اقتصادی بیشتر است.
وی افزود: اقتصادهای جهانی 
پیش بینی می کننــد که باال رفتن ســهم 
هوشمندســازی باعث دگرگونی مشاغل و 
کسب وکارها و از بین رفتن بسیاری از مشاغل 
می شود؛ با این حال هوشمندسازی نه تنها 
برگردشــگری اثر منفی ندارد، بلکه موجب 
رشد آن نیز می شود.به همین دلیل کشورهای 
مختلف روی گردشگری هدفگذاری کرده و 
در تالش برای باال بردن سهم این صنعت در 

اقتصادشان هستند.
مونســان درباره ســرمایه  گذاری در بخش 
گردشگری اظهار داشت: امروز با سرمایه های 
اندک در این صنعــت می توان ایجاد تولید و 
رونق کرد و سرمایه های بزرگ جایگاه دیگری 
دارد و ایــن ویژگی منحصر به گردشــگری 

محسوب می شود.

وی اضافه کرد: ارزش افزوده باالی گردشگری 
با سهم سرمایه گذاری اندک، سود و درآمد باال 
ایجاد می کند که سهم این ارزش افزوده در 

صنایع دستی بسیار باالست.
سرپرســت وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری  با اشــاره به نقش 
گردشگری در ایجاد اشتغال گفت: بررسی ها 
نشان می دهد به ازای هر ۱۱ شغل در دنیا یک 

شغل مرتبط با حوزه گردشگری است.
وی گردشگری را محلی برای تبادل فرهنگ ها 
دانســت و گفت: وزارت میراث فرهنگی به 
عنوان دستگاه های یگانه در کشور است که 
عالوه بر ابعاد فرهنگی، مشخصه اقتصادی 

هم دارد.
مونسان با بیان اینکه هنوز توسعه گردشگری 
جــزو اولویت های کشــور نیســت، افزود: 
چنانچه ظرفیت های موجود فعال شــود و 
ســرمایه گذاری مورد نیاز را بــرای تامین 
زیرســاخت ها فراهم کنیم، گردشگری به 

اقتصاد زودبازده تبدیل می شود.
وی با بیان اینکه بخش خدمات و به خصوص 
گردشگری می تواند مشکل اشتغال کشور 
را حل کند، گفت: میــراث فرهنگی ماهیت 
عمرانی و کارهای ساختمانی دارد، اما عمده 
کارهای آن فیزیکی انجام می شود، بنابراین  

ابعاد اشتغالزایی آن بسیار باالست.
سرپرست وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خاطرنشــان کرد: این 
تشکیالت در شــمار معدود دستگاه هایی 
است که مداخله های دولتی انجام نمی دهد و 

بیشتر نقش حمایتی و نظارتی دارد. همچنین 
پروژه ای انجام نمی دهیم و در این زمینه نیز 

رقابتی با بخش خصوصی نداریم.
مونسان با اشاره به اینکه توجه سرمایه گذاران 
به بخش گردشگری بیشتر شــده، افزود: تا 
کنون بالغ بر ۲00 هزار میلیارد تومان در بخش 
گردشگری کشور ســرمایه گذاری شده که 
رقمی امیدوارکننده است. همچنین ظرف دو 
سال گذشته چهار هزار و ۴00 موافقت اصولی 
صادر شده که نشان از اقبال بخش خصوصی 

به سرمایه گذاری در این بخش دارد.
پیشنهاد معافیت هتل سازان از پرداخت 

ارزش افزوده
وی ضمن یاداوری اقدامات دولت برای توسعه 
گردشگری توضیح داد: دولت تالش کرده از 
طریق صندوق توسعه ملی بخشی از منابع 
مورد نیاز را با نرخ مناسب برای سرمایه گذاران 
تامیــن کنــد. همچنیــن تســهیالت و 
سوبسیدهای خارج از صندوق توسعه ملی 
پرداخت کرده که در توسعه سرمایه گذاری 

موثر عمل کرده است.
 مونســان اضافــه کــرد: دولــت دوازدهم 
مصوبــه هــای خوبی  بــرای جمایــت از 
سرمایه گذاری در بخش گردشگری کشور 
داشته که آخرین آن معافیت حقوق گمرک 
ورودی بود و همچنین مجلس برای حمایت از 
ساخت هتل، معافیت ارزش افزوده پیشنهاد 
داده که این موضوع در کمیسیون اقتصادی 
مجلس پذیرفته شده؛ اما فعال پیشنهاد این 
معافیت برای هتل های درجه ۱و ۲ و 3 است و 

ما پیشنهاد داده ایم که شامل همه هتل ها شود.
وی با بیان اینکه نگاه مجلس و دولت نسبت به 
گردشگری در حال ارتقاست، اظهار داشت: 
الزم است تالش شود هرچه سریع تر به عدد 
سالیانه ۲0 میلیون نفر گردشگردستیابیم. 
آمارها حاکی از آن است که سهم گردشگری از 
تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۷ برابر با 
۱۱.۸ میلیارد دالر بوده حدود ۲.۸ تا 3 درصد 

از GDP را تشکیل می دهد.
سرپرســت وزارت میراث فرهنگی تصریح 
کرد: نیازمند ۲۱ میلیارد دالر  سرمایه گذاری 
در بخش گردشگری هستیم تا بتوانیم سهم 
گردشگری کشور از تولید ناخالص داخلی را به 

۴.۷ درصد ارتقا بخشیم.

برون سپاری اقدامات گردشگری به دلیل 
محدودیت بودجه

مونسان اعالم کرد: بســیاری از امور میراث 
فرهنگی را در ۲ ســال گذشته برون سپاری 
کردیم، حدود یک میلیون ســایت تاریخی، 
3۴ هزار اثر ثبت شده ملی و ۲۴ اثر ثبت شده 
جهانی داریم که بودجه ۱۸0 میلیارد تومانی 
سازمان  برای مرمت آثار ناکافی بود، بنابراین 

ناچار بودیم از منابع بیرونی استفاده کنیم.
وی ضمن اشاره به بوتیک هتل ها توضیح داد: 
بناهای تاریخی در حــال تبدیل به فضاهای 
اقامتی هستند. گردشگران امروزه هتل های 
چند ستاره زیاد دیده اند، اما بوتیک هتل هایی 
که با صنایع دستی تجهیز شده اند بیشتر مورد 

اقبال گردشگران خارجی قرار می گیرند.
وزیر پیشنهادی گردشگری گفت: ضرورت 
دارد تا از خانه های روســتایی حداکثر بهره 
برداری  به عمل آیــد و بــرای  این منظور 
روستاییان با وام ارزان قیمت چهار و ۶ درصدی 
اقدام به توسعه بوم گردی کرده اند. با این اقدام  
جلوی مهاجرت آنها به تهران گرفته شده و 
اقتصاد کوچکی در روستا شکل یافته است  
.مونسان در پایان با اشاره به اینکه وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  می تواند 
۲ نفر را به رئیس جمهــور معرفی کند تا در 
شــورای میراث حضور داشته باشند، گفت: 
در این ارتباط یک نفر را از بخش خصوصی 

معرفی خواهد کرد.  

سرپرست وزارت میراث فرهنگی اعالم کرد:

نقشآفرینیگردشگریدرکناراقتصادنفت

دولت تالش کرده 
از طریق صندوق 

توسعه ملی 
بخشی از منابع 

مورد نیاز را با 
نرخ مناسب برای 

سرمایه گذاران 
تامین کند.

سرپرســت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: همه پتانسیل های ایران آماده است که 
گردشگری با حجم سرمایه گذاری کمتر نسبت به سایر 
بخش های اقتصادی، به عنوان اقتصاد مهم و نوظهور در 

کنار اقتصاد نفت نقش ایجاد کند.

ایرنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

گردشگری
خبر

ISFAHAN
N E W S

استفادهخالقانهازفضایباالیکابینت
شاید شما هم از آن دسته افرادی هستید که خالی بودن فضای باالی کابینت ها آزارتان 
می دهد. اما نگران نباشید. برای پر کردن و زیبا کردن این فضای آزار دهنده راه حل های 
بسیاری دارید.اگر جایی بین کابینت و ســقف وجود دارد؛ حتما هر از گاهی از معمار آن 
شکایت می کنید اما در این مطلب راهکارهایی را به شما می آموزیم تا بتوانید این فضا را 

به بهترین وجه، پر کنید.
تزیین فضای باالی کابینت

ظروف نقره و سرامیک
به نمایش گذاشتن یک ظرف نقره یا سرامیکی بسیار خوب می شود. اما اگر هر دو باشد 
بهتر هم می شود. ) به خصوص که اگر اصل باشند( این یک ترفند ویژه برای استفاده از 

اعماق فضاهای باالی کابینت هاست.
قرار دادن چیزهای چشمک زن

هیچ چیز مانند یک نور زیبای عاشــقانه تداعی کننده حس آرامش نیست و جادوی آن 

حتی دشوارترین فضاها را نیز کارآمد می کند. 
رنگ آمیزی معقول 

مهم این است که رنگی را انتخاب کنید که در برابر رنگ کابینت، سقف و پشت زمینه آن 
بیشترین تاثیر را داشته باشد.

لوازم مورد عالقه خود را باهم ترکیب کنید
قراردادن یک حرف از حروف انگلیســی که می تواند اول نام خانوادگی تان نیز باشــد و 
همچنین قرار دادن چند بطری شیشه ای رنگی در کنار آن می تواند مکمل خوبی باشد.

قراردادن یک حلقه یا تاج گل باشکوه
یک تاج گل کاغذی خارق العاده که یک کار هنری است برای هرکسی که می خواهد یک 

آشپزخانه باشکوه داشته باشد ایده آل است.
گیاهان شاداب و با طراوت

متاسفانه گاهی عکس های ناگواری از گیاهان قدیمی مصنوعی در این نقاط می بینیم که 
بسیار ناراحت کننده است. اما گیاهان سبز شاداب از دست نمی روند ولی ما به شما واگذار 

می کنیم که گیاهان طبیعی باشند یا مصنوعی )البته به 
شرطی که مصنوعی بودن آن پیدا نباشد(.

استفاده از پرده
در یک حالت ایده آل، باالی کابینت های آشپزخانه 
پنجره هایی است که دارای مناظر زیبا و پرنور هستند. 

اما در حالــت واقعی، یک میله محکــم وصل نموده و 
یک پارچه ای را که دوســت دارید به آن آویزان نمایید 

و از فضای پشــت آن می توانید برای نگهداری لوازم اضافه 
استفاده نمایید.

به نمایش گذاشتن تعدادی از آثارهنری
البته دیوارهای گالری ها بسیار خوب هستند، اما اجازه دهید که پیش برویم و یک انبار 
از آثار هنری برروی کابینت ها ایجاد نماییم. این کار به خوبی می تواند فضاهای زیادی 

از آشپزخانه شما را پرکند.

ایدههایدرآمدزایی
درخانه

در این مقاله می خواهیــم چند ایده 
کسب و کار خانگی به شما بدهیم که 
می توانید بــا کمترین هزینه در منزل 

خود راه اندازی کنید.
۱. ساخت زیورآالت و جواهر

اگر به انجام کارهای ظریف عالقمندید، 
می توانید با الهام گرفتــن از زیورآالت 
مورد عالقه خود و یا زیورآالت مد روز 

شروع به یادگیری این حرفه کنید. 
۲. مشاور عروس

بعضی از عــروس خانم هــا به دالیل 
مختلف مثل شــاغل بــودن و کمبود 
وقت، یا حتی بی سلیقگی ترجیح می 
دهند یک نفر که در این زمینه باتجربه 
و باسلیقه است برایشان تصمیم بگیرد. 
از لباس عروس و مدل آرایش گرفته تا 

سفره عقد.
3. پخت کیک و شیرینی

اگر همیشه برای پخت کیک و شیرینی 
و انجام تزئینات ذوق و شوق داشته اید، 
حاال وقتش رســیده از ذوق و شوقتان 
اســتفاده و اقدام به کســب درآمد در 
 منــزل کنید. بــاور کنیــد خیلی ها 
هستند که از استعداد و سلیقه در زمینه 
کیک و شیرینی هیچ بهره ای نبرده اند 
و محصوالت خانگــی را به محصوالت 
صنعتی ترجیح می دهند. بنابراین از 
خدا می خواهند یک نفر را پیدا کنند تا 
در مناسبت های گوناگون به او سفارش 

دهند.

در  کــه  اشــتباهاتی 
سوپرمارکت ها مرتکب 

می شوید
شاید شــما هم از آن دست 
افرادی هستید که فهرست 
خریدی کــه در منزل تهیه 
کرده و با آن وارد فروشــگاه 
شده اید، پر از میوه و ســبزیجات است، اما 
در آخر غذاهای کم ارزش ســبد خریدتان 

را پر می کنند.
بارها از خریدی که به خانه آورده اید پشیمان 
شده اید و حتی تعجب کرد ه ا ید اما بار دیگر 
دوباره و بــدون اینکه کنتــرل زیادی روی 
 آن داشــته باشــید، اشــتباه خود را تکرار

می کنید. حتی شــاید علت این موضوع را 
ندانید اما وقت آن رسیده که علت خریدهای 
بی ارزش و پرکالری خود را بدانید و فکری به 

حال آن کنید.
۱. بچه ها می بینند، شما می خرید

مادرها با این سناریو آشنا هستند: شما دنبال 
غالت کم شیرین هســتید، اما بسته بندی 

کارتونی غالت شیرین چشم بچه ها را می 
گیرد. این امر تصادفی نیست. فروشندگان 
عمدا این بســته بندی ها را در قفسه های 
پایین تر می گذارند تا چشم بچه ها به آنها 
بیفتد و زمانی که فرزند شــما یکی از آنها را 
ببیند، جلوگیری از خواستن آن کار دشواری 
خواهد بود. اگر نمی توانیــد تنها به خرید 
بروید و فرزندتان باید همراه تان باشد، آنها 
را به انتخاب مواد غذایــی مغذی و باارزش 
تشویق کنید تا سریع تر رشد کنند و سریع 

تر بدوند.
۲. مقابل این قفسه توقف نکنید

آیا تا به حال توجه کرده ایــد که کوکی ها 
 و کیک ها درســت در کنار نان قــرار داده 
می شوند؟ یا برای اینکه گرانوال بردارید، باید 

از قفسه آبنبات و چیپس بگذرید؟
این ترفند ســوپرمارکت هاســت که اقالم 
 خوشــمزه امــا غیرضــروری را نزدیــک 
خوراکی های ضروری و مغذی مانند نان و 
بلغور جوی دوســر قرار می دهند تا شما را 
وسوسه کنند بی ارزش ترها اما گران تر ها 
را انتخاب کنید. برای جلوگیری از خرید این 
اقالم، بهتر است فهرستی از آنها تهیه کنید و 
قبل از اتمام خرید ببینید آیا ارزش خریدن 

دارند یا خیر.
3. با برنامه سراغ قفسه حراجی بروید

هر چیزی که در قفسه حراج به فروش می 
رســد، لزوما قیمت مناســبی ندارد؛ حتی 
ممکن است باالتر از قیمت اصلی به فروش 
برســد. فکر می کنید چه چیزهایی در این 
قفسه ها به فروش می رسند؟سودا، چیپس، 

پیتزای منجمد و سایر غذاهای ناسالم. فریب 
تبلیغات را نخورید.

 اگر می خواهیــد از حراج یــک محصول 
مطمئن شــوید، آن را در قفسه اصلی اش 
بیابید. ممکن است ببینید این آیتم اصال به 
حراج گذاشته نشــده است. حاال می توانید 
تصمیم بگیرید قصد خرید آن را دارید یا خیر.
4. تنها چیزی که کوپن های تخفیف به 

شما می دهند، کالری است
چرا کوپن های قابل عرضــه برای غذاهای 
فرآوری شده بیشتر از غذاهای سالم هستند؟ 
شاید به این دلیل که تعداد غذاهای فرآوری 
شده بیشتر از غذاهای سالم است یا شاید به 
خاطر اینکه فروش آنها سود بیشتری دارد. 
فروشــنده ها می دانند مردم عاشق حراج 
هستند؛ حتی اگر اقالم موجود در حراج کامال 
بی ارزش باشند. دلیل هرچه باشد، شما و دور 
کمرتان بازنده اصلی هستید. توصیه می شود 
قبل از شروع خرید یک فهرست تهیه کنید. 
اگر می توانید از کوپن ها دل بکنید، فهرست 
اقالم مورد نیازتان را در ســبد کاال بگذارید 
و قبل از پرداخت، هر یــک از اقالم را دوباره 
بررسی کنید و تصمیم نهایی خود را بگیرید. 

5. تمام فروشگاه را می چرخید
حتی اگر فقط شــیر و تخم مرغ بخواهید، 
باید در کل فروشــگاه قدم بزنید. اقالم خام 
معموال دور از در ورودی قرار داده می شوند 
تا مجبور شوید در کل فروشگاه قدم بزنید و 
بیشــتر خرید کنید. بهتر است از یک سبد 
خرید استفاده کنید که محدودیت جا داشته 
باشــد. یک راه دیگر این است که در محیط 

اطراف فروشگاه قدم بزنید تا صرفا میوه ها و 
سبزیجات مغذی را مشاهده کنید و دیگر با 
چیپس و سایر اقالم بی ارزش روبه رو نشوید.
6. گول مواد غذایی رژیمی را می خورید

کوکی های بدون چربی کالری زیادی ندارند 
و حتی اگر یک ردیف کامل از آنها را بخورید، 
دچار مشکل نخواهید شد.  به عالوه ادعاهایی 
مثل »کاهش خطر ابتال بــه بیماری های 
قلبی« یا »سرشار از کلســیم« اغلب شما 
را فریب می دهنــد. این تبلیغات غیرواقعی 
می توانند شما را به خریدن اقالم بی ارزش 

وادار کنند. 
7. عطــر فریبنده ســوخاری ها در 

فروشگاه
در فروشــگاه قدم می زنید و بــوی ناگت یا 
اسنک سوخاری یا رول دارچین به مشام تان 
می رسد. مقاومت در برابر این عطر دلپذیر 

غیرممکن به نظر می رســد. در بسیاری از 
موارد، مجبور می شــوید کیف پول تان را 
بیرون بیاورید تا آن را بخرید. فروشــندگان 
از عطر و بــوی مواد غذایی بــرای تحریک 
مشتریان اســتفاده می کنند. شــاید بارها 
دیده باشید که کبابی ها تکه ای چربی روی 
منقل می گذارند تا با بوی آن اشتهای شما به 
خوردن را بیشتر کنند. این مثال هم دقیقا 
مصداقی برای همین موضوع اســت. یا باید 
وقتی خرید کنید که ســرما خــورده اید یا 
اینکه قوی باشید و مقاومت کنید. نگذارید 
بوی خوراکی ها شما را از فهرست خریدتان 
دور کند. برای این کار می توانید خریدتان را 
فقط در پایان ماه انجام دهید که پول کمتر و 

محدودیت بیشتری دارید. 
8. گول سایز مواد غذایی را می خورید

بســیاری از افراد فکر می کنند که مافین یا 

کلوچه تنها یک وعده اســت. فریب اینها را 
نخورید. خیلی از کلوچه هــا و مافین های 
خوشبو به اندازه دو وعده کالری دارند. نوشابه 
ها و تنقالت ماشــین خوراکی نیز بعضا به 
اندازه 5/ ۲ وعده کالری دارند. یک شکالت 
کوچک می تواند به اندازه دو لقمه نان و پنیر 

کالری و چربی داشته باشد. 
9. در دام تله های رستورانی نیفتید

عالوه بــر تله هایــی که ممکن اســت در 
فروشگاه شــما را به دام غذاهای پرکالری 
بینــدازد، رســتوران ها هم بــرای جذب 
شما به اســتفاده از غذاهایی که برای شان 
به صرفه باشــد از ترفندهایی استفاده می 
کنند. اگــر دقت نکنید، ممکن اســت یک 
وعده غذایی که در رســتوران می خورید، 
 میزان کالری و چربی دریافتی شــما را باال 

ببرد.

فوتوفنهایخریدموادغذایی

 یک راه دیگر این 
است که در محیط 

اطراف فروشگاه قدم 
بزنید تا صرفا میوه ها 

و سبزیجات مغذی 
را مشاهده کنید 

و دیگر با چیپس و 
سایر اقالم بی ارزش 

روبه رو نشوید.

 شــاید ندانید تبلیغات، همه آن چیزی نیست که در 
تلویزیون، بیلبوردها، رادیو و... می بینید و می شنوید. 
امروزه تبلیغات آنقدر گسترده شــده که شاید حتی 
متوجه آن نشوید. شاید تصور نکنید که ایجاد بوی غذا در 
محیط، یک راهکار برای جذب شما باشد یا حتی ندانید 
چیدمان فروشــگاه ها یکی از ابزار قدرتمند برای این 
باشد که بیشتر و بیشتر خرید کنید و اتفاقا آن چیزی را 

بخرید که فروشنده می خواهد.
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 An official with the National Iranian 
Oil Company (NIOC) said that the 
development project of South Pars 
Phase 11 would commence this 
Iranian calendar year (ending on 
March 20).
Reza Dehghan, NIOC deputy 
director for development and 
engineering affairs, said that 
talks were continuing with CNPC 
International for implementing the 
project.CNPC International is one of 
the two members of a consortium 
to develop the project along 
with Iran’s Petropars. France’s 
Total was also in the consortium 

before it pulled out of the project 
due to US sanctions on Iran’s oil 
industry.“Arrangements have 
been made to begin developing the 
project this [calendar] year under 
any circumstances. We will be able 
to speak more definitely in two 
months,” he told Shana.
The official said he would disclose 
more information about the project 
in the coming weeks, adding 
that the capabilities of Iranian 
companies were incomparable 
with the time South Pars 
development had started back in 
2002.

Iran stands 1st in 
producing power 
transformers in 
ME
Deputy CEO of Iran’s 
Power Generation 
and Distribution 
Company (TAVANIR) 
for Coordinating 
Affairs Seyyed Zaman 
Hosseini said on 
Sunday that Islamic 
Republic of Iran stood 
at the first place in the 
Middle East region in 
the field of technology 
of producing various 
types of power 
transformers.
Presently, Iran is a 
leading country in 
the region in the field 
of manufacturing, 
repairing and 
maintain power 
t r a n s f o r m e r s .
He pointed to the 
high potential and 
capacity of technical-
e n g i n e e r i n g 
companies for 
participating in export 
markets and added, 
“as a representative 
of public sector, we 
will back activities 
of domestic 
companies in this field 
considerably.”For 
his part, member 
of power syndicate 
Arash Aqaeifar 
pointed to Iran’s 
accessibility to 
the technology of 
manufacturing and 
renovating various 
types of power 
and distribution 
transformers and 
added, “presently, 
Iranian expert 
engineers say 
the final word in 
the Middle East 
region in the field of 
producing, repairing 
and maintaining 
these types of 
transformers.”Low 
cost for repair and 
maintenance of these 
types of transformer 
and also industrial 
electromotor are of 
the salient strengths 
of Iranian transformer 
industry, he said, 
adding, “to date, repair 
and maintenance 
services of 
transformer in Iran is 
done at one-third cost 
lower than the other 
regional competitors.”
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Iran to begin SP.11 development before 
March 2020: official

A q u a c u l t u r e 
is lagging 
far behind 
t e r r e s t r i a l 
a g r i c u l t u r e 
- both crops 
and livestock 
- in terms of 

the characterization, 
domestication and 
improvement of its 
genetic resources for food 
production.
The report concludes that 
we have the opportunity 
to significantly enhance 
sustainable aquaculture 
production through the 
strategic management 
and development of some 
of the more than 550 
species currently used in 
aquaculture.
According to this new 
FAO report, we are still 
largely farming wild 
fish, with 45 percent of 
cultured species being 
little different from their 
wild counterparts.
The report stresses the 
potential for sustainable 
production gains through 
the genetic improvement 
of farmed aquatic 
resources.
Unleashing the potential 

of aquaculture
According to FAO, 
a growing human 
population is expected 
to drive an increase 
in fish consumption 
of approximately 1.2 
percent per annum 
over the next decade. 
Production of fish and fish 
products is estimated to 
reach over 200 million 
tonnes by 2030.
Given that production 
from the world's 
capture fisheries has 
stabilized at about 90-
95 million tonnes per 
annum, with nearly 
a third of marine fish 
stocks being overfished, 
there is little scope for 
additional production 
in the foreseeable future 
except through loss and 
waste and efficiencies 
management. The 
expected growth in 
demand for fish and 
fish products therefore 
needs to be largely met 
from aquaculture. In this 

context, the responsible 
and sustainable use of 
aquatic genetic resources 
will be essential to fulfil 
this role.
Numerous technologies 
are available to improve 
aquatic genetic resources 
with FAO recommending 
a focus on well-designed, 
long-term selective 
breeding programmes, 
which can increase 
productivity of aquatic 
species by 10 percent per 
generation. 
FAO and Iran cooperation 
for aquaculture genetic 
improvement
In this framework, FAO in 
Iran in coordination with 
the Iranian Government 
is funding the project 
“Genetic Improvement 
of Rainbow Trout in 
Iran” aimed at creating a 
national strain of rainbow 
trout. This project 
provides technical and 
strategic assistance to 
Iran in implementing 
an integrated and 
sustainable management 

system for selective 
breeding of rainbow 
trout.
Many wild species are 
under threat  
The report notes that 
all farmed species still 
have wild relatives in 
nature but many of these 
wild species are under 
threat and are in need of 
targeted and prioritized 
conservation.
According to the report, 
the most depleted wild 
relatives of cultured 
species are Russian 
sturgeon, huchen, beluga 
sturgeon, Atlantic salmon 
and brown trout.  
Strengthening policies 
and cross-sectoral 
approach
Food and nutrition 
security depend on a 
diverse and healthy food 
basket, of which aquatic 
food is an important 
component. Therefore, 
aquatic genetic resources 
should be included in 
broader food security and 
nutrition policies.  

South Korea to Expand 
FTA Portfolio amid US-
China Trade Row
 South Korea's trade ministry said Monday it will 
seek to ease its dependency on major countries 
such as the United States and China by clinching 
new free trade deals with emerging economies 
amid the escalating trade feud between its top 
two trading partners.
The US and China, which accounted for around 
40 percent of South Korea's annual exports in 
2018, have been engaging in a drawn-out trade 
war, increasing uncertainties for Asia's No. 4 
economy.The United States earlier announced 
a move to impose new tariffs on US$300 billion 
worth of Chinese imports, in addition to the 25 
percent tariffs -- which will be increased to 30 
percent starting in October -- on $250 billion 
worth of Chinese goods.
As the first step in such measures, the US slapped 
15 percent tariffs on around $112 billion of 
Chinese imports on Sunday. Beijing also vowed 
to slap tariffs of between 5 to 10 percent on $75 
billion worth of goods by mid-December.
While Sunday's moves are unlikely to have a 
direct impact on South Korea's exports for the 
time being, the protracted trade dispute may 
hurt Seoul's outbound shipments, according to 
the Ministry of Trade, Industry and Energy.
"Through diversifying the FTA portfolio, South 
Korea can secure a stable global supply chain," 
the ministry said in a statement, Yonhap news 
agency reported.South Korea's growing trade 
dispute with Japan since July also makes it urgent 
for the country to build deeper ties with other 
partners, the ministry added.To ease its heavy 
export dependency on the US and China, South 
Korea is currently working to clinch FTAs with 
Indonesia, Malaysia and the Philippines within 
this year in time for the Seoul-ASEAN summit 
slated for November.The country's exports 
plunged 13.6 percent in August from a year 
earlier, extending their on-year fall to a ninth 
consecutive month, in the face of the American-
Sino trade dispute and a continued drop in prices 
of semiconductors.
Outbound shipments came to $44.2 billion last 
month, compared with the $51 billion tallied a 
year earlier, according to the data compiled by 
the ministry.
South Korea's exports to China decreased 21.3 
percent on-year last month, with those to the US 
also dropping 6.7 percent, the data showed.

Iranian petchem co. cuts 
forex costs by 70%
 The CEO of an Iranian petrochemical plant 
said that the company had saved 70% of its 
expenses in foreign currencies after overhaul 
of 22 of its units.Addressing a press conference 
on Saturday, Ebrahim Valadkhani, CEO of 
Shazand Petrochemical Plant, said 22 units 
of the facility were successfully overhauled in 
less than a month by relying on the expertise 
of domestic experts and despite the sanctions 
and the ensuing constraints.SHANA quoted 
him as saying that the supply of certain items 
was not possible from foreign sources due 
to the US sanctions and, therefore, the items 
needed to be designed and reverse engineered 
domestically.“This company, given the 
experiences it has garnered during the overhaul, 
can provide similar units with the knowledge,” 
he said.“By relying on local forces, we could gain 
considerable achievements in the turbines and 
compressors of olefin units. The plant’s turbines 
had not been overhauled for 14 years.”

Wider, appropriate and long-term 
application of genetic improvement in 
aquaculture, with a focus on selective 
breeding, will help boost food production 
to meet a projected increase in demand 
for fish and fish products with relatively 
little extra feed, land, water and other 
inputs, according to a new FAO report 
titled “The State of the World's Aquatic 
Genetic Resources for Food and 
Agriculture”.

FAO highlights great potential of genetic 
improvements in aquaculture for better food security
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Markazi province 
exports top $400mn in 
five months
 More than 728,000 tons of non-oil 
commodities worth $408 million were 
exported from the central Iranian province of 
Markazi in the first five months of the current 

fiscal (March 21- August 22), a senior official 
at the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration said.
Esmaeil Hosseini, the head of Markazi 
Customs Administration, said the figures on 
the province’s exports show a 14% growth in 
terms of tonnage and a 7% decline in terms 
of value compared with the similar period 
of last year.According to the official, Markazi 

province currently offers its products in 68 
international markets. Iraq, Afghanistan, 
Turkey, Pakistan and Turkmenistan were 
the province’s top destinations in descending 
order.Exports mainly included iron rebars, 
slabs, hydrocarbons, linear low-density 
polyethylene, polypropylene, high-density 
polyethylene, fruit juice, glass, crystalware 
and potato chips.



US Has No Right to Bar Zarif 
from UN: Iranian Spokesman
The spokesperson for Iran’s Foreign Ministry said 
the US government has no right whatsoever to deny 
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
entry for an upcoming session of the United Nations 
General Assembly in New York.
In an interview with IRIB, Abbas Mousavi underlined 
that Washington has no right, in legal terms, to ban 
the presidents or foreign ministers of other countries 
from taking part in the annual meetings of the UN 
General Assembly.
He said the US move to impose sanction on Zarif was 
aimed at disrupting his presence in the UN General 
Assembly.
“If all goes well, the trip by Mr. Zarif and his 
accompanying delegation (to New York) will take 
place, and he will be pursuing active diplomacy 
in New York on the sidelines of the UN General 
Assembly and inside the United Nations,” Mousavi 
added.
The 74th session of the UN General Assembly (UNGA 
74) will open on September 17.
In August, the US Department of State blacklisted 
Zarif for acting on behalf of Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei.
The senior Iranian diplomat has dismissed the US 
move, saying that being designated by the US would 
not affect him.
He has received widespread public support and 
backing from the authorities after the US sanction.

Tehran not to forget friends 
who show support in hard 
times: Zarif
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said 
on Sunday night that Iran and Russia enjoy strategic 
ties and that Tehran will never forget those friends 
who have supported the country in difficulties.
Speaking to reporters upon his arrival in 
Moscow, Zarif said that bilateral ties, regional and 
international developments and issues of mutual 
interest will be discussed with Russian officials 
during the visit.
He went on to say that during this visit which is 
being made on the eve of Astana summit, required 
arrangements regarding regional issues, with a 
special focus on Syria, Yemen, Afghanistan, and 
Israeli aggression against Lebanon.
Referring to the status of Iran nuclear deal, Zarif 
said that he has held talks last week with his Chinese 
counterpart on the issue and will confer on the latest 
development of JCPOA with FM Sergey Lavrov here 
in Russia.
Iranian Energy Minister Reza Ardakanian also 
accompanies Zarif in Moscow as the head of Iran-
Russia joint economic commission.
The Moscow visit comes in continuation of Zarif ’s 
recent Asian tour to China, Japan and Malaysia. He 
had been on tours to Southern Persian Gulf countries 
of Qatar and Kuwait followed by a Scandinavian tour 
to Finland, Norway and Sweden before the latest East 
and Southeast Asian tour. The European tour ended 
with his double visits to France at the invitation of his 
French counterpart.

US Decline Happening in Plain Sight: 
American Analyst

“The notion of a once-
dominant nation in decline 
seems inconceivable to most 
Americans and its ruling 
authorities, yet it’s happening 
in plain sight,” Chicago-based 
Stephen Lendman told Tasnim 

in an interview.
“The US is a nation in decline — while 
China, Russia, and other nations are rising 
world powers,” he said, adding, “The 
myth of American exceptionalism, the 
indispensable state, an illusory moral 
superiority, and military supremacy persist 
despite hard evidence debunking these 
notions.”
Stephen Lendman is a writer, syndicated 
columnist, activist, News TV personality, 
and radio show host. He currently writes for 
MoneyNewsNow.com and VeteransToday.
com and hosts, since 2007, a progressive 
radio show at The Progressive Radio News 
Hour on The Progressive Radio Network.
The following is the full text of the interview:
Tasnim: Some analysts and media reports 
suggest that the recent G-7 summit in 
Biarritz, France, ended in failure as deep 
divisions between the US under Donald 
Trump and its closest allies became more 
evident. For example, the US-Europe 
dispute over Trump’s trade war with China 
was not bridged even a bit in the summit. Do 
not you think that these disputes indicate 
that the US allies are distancing themselves 
from Trump and his shifting policies?
Lendman: G7 summits are talking shops, 
things agreed on arranged in advance by 
senior and lower-level officials. Bilateral 
and multilateral relations that matter 
play out away from formal gatherings. 
There’s considerable disquiet among world 
community leaders over hardline Trump 
regime actions toward China and Iran. At a 
time when the global economy is softening, 
heading toward a likely recession in the 
months ahead, maybe a protracted stiff 
one, Trump trade/tariffs war with China is 
making things worse. What harms the US 
economy reverberates globally, especially in 
Europe and emerging markets worldwide. 
G7 nations Britain, France, Germany (and 
the EU) back Trump’s JCPOA pullout by not 
fulfilling their mandated commitments — 
an international agreement unanimously 
affirmed by the Security Council, making 
it binding international law. European and 
other G7 nations (Britain a likely exception) 
oppose possible Trump regime war on Iran, 

what would devastate the Middle East far 
more than already if launched. Is Trump 
isolated on the world stage as the Wall 
Street Journal suggested? Regardless of 
how Western leaders feel about him, their 
nations are very much allied with the US 
geopolitically — despite disagreements on 
some issues.
It seems that even Asian allies of the US have 
also distanced themselves from the Trump 
administration. For instance, Philippine 
President Rodrigo Duterte declared in early 
August that his country would never allow 
the United States to deploy missile systems 
on its soil. Although there exists the Mutual 
Defense Treaty between the Philippines 
and the United States, Duterte said he would 
bar the entry of foreign weapons, including 
nuclear arsenal in the country since this 
is considered a violation of the Philippine 
Constitution. What is your take on that? How 
do you assess the future of US relations with 
its Asian allies?
Lendman: Philippine President Rodrigo 
Duterte is allied with the US while forging 
closer ties to China. Last week, he met with 
President Xi Jinping in Beijing, his fifth visit 
to China. Its Xinhua news agency said both 
leaders have “a firm faith and strong will to 
bridge their differences and push aside any 
distractions.” Both leaders seek positive 
bilateral relations. Separately, Duterte 
vowed he’ll “never” let the US deploy nukes 
in the Philippines, adding, “I will never 
allow any foreign troops…I don’t want to 
fight China…If you go to war and (nations) 
release…nuclear missiles…this will mean 
the end of all of us.” China’s Foreign Ministry 
warned Beijing will “take countermeasures” 
against deployment of US nuclear-capable 
intermediate-range missiles in the Asia/
Pacific region. US relations with most 
Indo/Pacific countries are positive. At the 
same time, its hardliners irritate allies and 
adversaries alike. China’s carrot v. the US 
stick approach increasingly gains it regional 
and global allies, weakening US influence.
The Trump administration has walked away 
from various international agreements, 
ranging from the Iran nuclear deal to 

the Paris Agreement on climate change 
mitigation. In early August, the US formally 
withdrew from the Intermediate-range 
Nuclear Forces (INF) Treaty with Russia, 
which was signed by the former Soviet 
Union and the United States back in 1987. 
What is your assessment of Trump’s policy 
on international agreements? Are the 
US moves to renege on its international 
promises aimed at boosting its global 
hegemony, which has recently declined 
very fast?
Lendman: Time and again, the US breaches 
and/or abandons international treaties 
and agreements. That is why it can never 
be trusted. Operating by its own rules 
exclusively is all about advancing its 
hegemonic agenda, wars of aggression, 
color revolutions, and old-fashioned coups, 
its favored strategies. What’s going on is a 
failed attempt to regain losing influence. 
The US is a nation in decline — while 
China, Russia and other nations are rising 
world powers. The myth of American 
exceptionalism, the indispensable state, 
an illusory moral superiority, and military 
supremacy persist despite hard evidence 
debunking these notions. The US was 
at the height of its power post-WW II, 
maintained for some years in the post-war 
era, decline beginning and continuing 
in recent decades, notably post-9/11. 
It’s the same dynamic dooming all other 
empires in history – a nation in decline 
because of its imperial arrogance, hubris, 
waging endless wars against invented 
enemies, and its unwillingness to change. 
America is a warrior state, both parties 
pursuing the same course, operating 
secretly, unaccountably, intrusively, and 
repressively, a self-destructive agenda. The 
long-ago founded republic no longer exists, 
replaced by the imperial state, military 
Keynesianism, and ruinous military 
spending while vital homeland needs go 
begging, social justice disappearing. The 
notion of a once-dominant nation in decline 
seems inconceivable to most Americans 
and its ruling authorities, yet it’s happening 
in plain sight.

An American political analyst highlighted the 
Washington government’s “failed attempt to regain 
losing influence” over the world and said the decline 
of the US is “happening in plain sight”.
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Next cut to JCPOA 
commitments must have more 
deterrence effect
There needs to be a more deterrence effect in the third step 
of Iran’s measures to scale down commitments under the 
nuclear deal, chairman of national security commission 
told MNA on Monday.Speaking to Mehr correspondent 
on Monday, Mojtaba Zonnour, Chairman of Parliament’s 
National Security and Foreign Policy Commission, said 
the country has various options available regarding its 
measures to reduce commitments to the JCPOA.

“We could install a new generation of centrifuges, that 
is IR6 and IR8…or we could increase the stockpile of our 
enriched uranium…In the third step, we must restore the 
Arak heavy water reactor to its previous design,” he said.
Asked whether Iran has already defined its measures 
for the fourth or fifth step of scaling down JCPOA 
commitments, Zonnour said “I personally believe that the 
government should have taken all necessary measures 
in one step instead of giving a two-month deadline to the 
other side for each step. I can imagine a fifth and sixth step 
with Rouhani’s administration.”On the anniversary of US’ 
unilateral withdrawal from the 2015 nuclear deal and lack 
of practical measures from the European signatories to 

the agreement, Tehran began 
rowing back on its nuclear 
commitments twice in 
compliance with articles 
26 and 36 of the JCPOA.
Iran says its reciprocal 
measures will be reversible 
as soon as Europe finds 
practical ways to safeguard 
Iran’s economic interests in the 
face of unilateral US sanctions which 
were imposed when President Donald Trump 
withdrew from the nuclear deal.

Time and again, 
the US breaches 
and/or abandons 
international 
treaties and 
agreements. 
That is why it can 
never be trusted. 
Operating by 
its own rules 
exclusively is all 
about advancing 
its hegemonic 
agenda, wars of 
aggression, color 
revolutions, and 
old-fashioned 
coups, its favored 
strategies. What’s 
going on is a failed 
attempt to regain 
losing influence. 
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Iran’s Navy Employs Warships, 
Choppers in Caspian Sea War 
Game
The Iranian Navy launched the second day of its massive war 
game in the territorial waters of the Caspian Sea, employing 
its missile-launching warships and helicopters as well as 
Navy commandos.According to Tasnim dispatches, during 
the military drill in the Caspian Sea on Monday, the Navy 
marines and commandos managed to capture the mock 
enemy’s vessels using all sorts of equipment and weapons, 
including high-speed boats and rocket-launching frigates.
The Navy commandos aboard two AB-212 helicopters and 
rocket launching warships also managed to counteract the 
mock enemy’s offensive operations by adopting combat 

strategies, relying on intelligence monitoring, and employing 
radar jamming systems. Commander of the Iranian Navy Rear 
Admiral Hossein Khanzadi said on Saturday that the four-day 
military drill codenamed “Sustainable Security and Power” 
would be held in the near future.“The war game aims to achieve 
and preserve collective security and it is natural that the 
preparedness of forces, equipment, and weapons should always 
be at a significant level in order to reach security,” he said.Iran’s 
Armed Forces hold routine military exercises throughout the 
year.Iranian officials have repeatedly underscored that the 
country will not hesitate to strengthen its military capabilities, 
which are entirely meant for defense, and that Iran’s defense 
capabilities will be never subject to negotiations.Back in 
February 2018, Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei called for efforts to maintain and boost 
Iran’s defense capabilities.“Without a moment of hesitation, the 

country 
must move to acquire whatever 

is necessary for defense, even if the whole world is opposed to 
it,” Ayatollah Khamenei said at the time.
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Iran’s 
Shamkhani 
Hails 
Hezbollah’s 
Operation 
against 
Israel
 The secretary of 
Iran’s Supreme 
National Security 
Council praised the 
Lebanese Hezbollah 
for Sunday’s attack 
on Israeli targets, 
saying the retaliatory 
operation attested to 
the resistance front’s 
determination to 
combat threats and 
destabilizing forces.
September, 02, 
2019 - 09:36 Politics 
Comments 
Iran’s Shamkhani Hails 
Hezbollah’s Operation 
against Israel
In a statement 
released on 
Sunday evening, 
Ali Shamkhani 
c o m m e n d e d 
Hezbollah for hitting 
an Israeli military 
target near the border 
with the occupied 
Palestinian lands 
earlier in the day.
He also hailed the 
Lebanese resistance 
m o v e m e n t ’ s 
retaliatory action at 
the beginning of the 
days of mourning for 
Imam Hussein (AS) as 
the embodiment of the 
highly-revered imam’s 
motto “far from us is 
disgrace,” according 
to IFP News.The US 
and the Zionist regime 
are making evil moves 
in the Persian Gulf 
region and the Levant, 
said Shamkhani, 
adding, “Countering 
the American drone 
that violated the 
Islamic Republic’s 
airspace and the 
Lebanese Hezbollah’s 
punishment for 
the Zionist regime 
translate into the 
resistance front’s 
resolve to combat the 
threats and incendiary 
acts by the front of 
destabilizers in the 
region.”
The Iranian official 
further praised 
Hezbollah as a 
genuine, smart 
and highly popular 
movement, stating, 
“Safeguarding the 
Lebanese people’s 
interests and 
conforming to what 
is in their interest 
is a pivotal policy of 
Hezbollah in making 
political and defensive 
decisions.”
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Iran grants Qataris on-arrival visas
 Iranian authorities have decided to grant holders of Qatari passports 
tourist visas upon arrival at Iranian airports, an official source at the 
Qatari Foreign Ministry's Department of Consular Affairs said.
The source added that Qatari nationals can obtain a single or multiple-
entry visa from Iran's embassy in Doha, to avoid occasional delays at the 
arrival airport in case of crowding of passengers at the visa office there.
Qatar has a considerable Shia Muslim population who normally visit Iran 
for paying homage to holy shrines in the country.
They also use Iran to travel to neighboring Iraq during the Arba'een period to attend h u g e 
processions meant to commemorate 40 days after the martyrdom anniversary of Imam Hossein, 
the third Shia Imam and Prophet Muhammad's grandson, in Karbala.

 The latest statistics of the 
Islamic Republic of Iran 
Customs Administration 
(IRICA) showed that Iran’s 
foreign trade volume in 
the first five months of the 
current Iranian calendar 
year (March 21 – August 
21) has reached $35.539 
billion.The volume of 
exports of non-oil goods 
(excluding crude oil, fuel 
oil and kerosene and also 
without considering 
exports out of luggage 
trade) in the same period 
exceeded 60,737,000 
tons, valued at $17.8 
billion.China, Iraq, Turkey, 
United Arab Emirates 
(UAE) and Afghanistan 
were Iran’s five major 
export destinations, 
which accounted for over 
$13.377 billion in total.
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In the letter to Ayatollah Khamenei 
released on Sunday, Haniyeh expressed 
his appreciation and gratitude for the 
unequivocal support of the Leader of 
the Islamic Revolution for Palestinian 
resistance during his recent meeting 
with a Hamas delegation, and announcing 
Iran's readiness to equip the Resistance 
with whatever it needs for fulfilling its 
duty.
“Once again we declare our unwavering 
approach to partake in the stronghold 
of sustainable resistance alongside 
all forces of righteousness, justice and 
freedom, and the pioneer of them all—the 
Islamic Republic of Iran—until the final 
victory and we trust divine assistance and 
promises,” he said in the letter.
“I praise God for bestowing us your 
existence and supplicate God to shower 
you with blessings, and protect you from 
harm, and from the ruse and mischief of 
the oppressive and arrogant enemies,” 
he added.
The chairman of the Hamas political 
bureau also thanked Ayatollah Khamenei 
and the officials of the Islamic Republic 
of Iran for their excellent reception of the 
Hamas delegation.

Elsewhere in his letter, Haniyeh asserted, 
“The commission of envoys informed me 
about the news and the meetings held 
during this trip, in particular, the news 
about their meeting with Your Excellency, 
and your unequivocal remarks on special 
and extensive support and assistance 
for the Resistance and the Palestinian 
brothers, as well as announcement of 
readiness to supply them with whatever 
they will need for performing their duty 
of resisting. These remarks significantly 
delighted us and opened vast horizons 
to us, and it will have significant impacts 
on strategic dimensions as well as on the 
realm of action against the Zionist enemy.”
In this letter, Ismail Haniyeh asked Allah, 
the Exalted, to bestow blessings and fulfil 
all prayers by the Leader of the Islamic 
Revolution and the Islamic Ummah for 
victory, sovereignty, security, well-being, 
elimination of enemies, and freedom of 
Palestine and the holy Quds, according 
to the official website of the Leader of the 
Islamic Revolution.

"In addition to bilateral talks and 
bilateral cooperation, we will hold talks 
(with Russians) on regional issues" 
such as the Israeli regime's recent 
assaults against regional states, Zarif 
told reporters upon arrival in Moscow 
on Sunday.
The comments came after the 
Hezbollah resistance movement 
attacked Israel’s military vehicles 
earlier in the day in response to recent 
Israeli drone attacks in Lebanon.
Zarif further said that he would discuss 
other subjects during his Monday talks 
with Lavrov.
"We are on the verge of the Astana 
talks (on Syria) in Turkey, and there is 
a need for coordination. We also need 
coordination on the Yemen issue."
He said the "serious developments in 
Afghanistan" will also be on the agenda 
of his Monday talks.
"Iran's special envoys for Afghanistan, 
Yemen, and Syria (are) in the 
delegation visiting Russia, and will 
hold talks with their counterparts," 
Zarif added.

The top diplomat said he would also 
brief the Russian "friends" on the 
latest developments regarding the 
Iran nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
particularly the recent talks held in 
France.
"We have common stances on the 
JCPOA with Russia and China and many 
other global developments," he said.
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, 
US, Britain, France, and Germany) on 
July 14, 2015, reached a conclusion 
over the text of the JCPOA.
The accord took effect in January 2016 
and was supposed to terminate all 
nuclear-related sanctions against Iran 
all at once, but its implementation was 
hampered by the US policies and its 
eventual withdrawal from the deal.
On May 8, 2018, US President Donald 
Trump pulled his country out of the 
nuclear accord.
Following the US withdrawal, Iran and 
the remaining parties launched talks to 
save the deal.
However, the EU’s failure to ensure 
Iran’s economic interests forced 
Tehran to stop honoring certain 
commitments, including an unlimited 
rise in the stockpile of enriched 
uranium.
Spokesman for the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI) Behrouz 
Kamalvandi said recently that the 
country’s enriched uranium stockpile 
has reached 360 to 370 kilograms.

Hamas Leader Thanks Ayatollah Khamenei for 
Supporting Palestine

JCPOA, Regional Developments on Agenda of Talks 
in Moscow: Zarif

Hamas Political Bureau Chief Ismail Haniyeh sent a letter 
to Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei, expressing his gratitude over Iran’s unwavering 
support for the Palestinian resistance.

 Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said a 
number of subjects, including the 2015 nuclear deal and 
the latest developments in the region, will be discussed 
in meeting with his Russian counterpart Sergei Lavrov 
on Monday.

"We are on the 
verge of the 
Astana talks 
(on Syria) in 
Turkey, and 
there is a need 
for coordination. 
We also need 
coordination 
on the Yemen 
issue."

“Once again 
we declare our 
unwavering 
approach to 
partake in the 
stronghold of 
sustainable 
resistance 
alongside all forces 
of righteousness, 
justice and 
freedom, and the 
pioneer of them 
all—the Islamic 
Republic of Iran—
until the final 
victory and we trust 
divine assistance 
and promises,”

French animator 
holds workshop in 
Isfahan
French animator Alexandre 
Athané held a workshop 
on how to make self-taught 
short animation films in the 
Iranian city of Isfahan.
French animator Alexandre 

Athané was the presenter of 
the workshop titled “How 
to make a self-taught short 
animation film?” that was 
held at Isfahan’s Central 
Library on the sidelines of 
the 32nd Iran's children film 
festival.Winner of the prize 
for the best animation at 
the previous edition of the 

International Film Festival 
for Children and Youth 
(IFFCY), Alexandre Athané 
said that he was invited to 
the event again to hold the 
workshop for those who 
are interested in making 
a n i m a t i o n .“A n i m a t i o n 
making is a multidimensional 
task and anybody who wants 

to be an animation maker is 
required to know a minimum 
level of the technology, the 
state-of-the-art cinema 
tools, and knowhow of the 
directing animations,” he 
said.
Animation dates back 
to long time ago that the 
Neanderthals started to 

draw paintings of animals 
on the walls of caves, most 
of which are still there, he 
said adding that this shows 
that animation is based 
on paintings.Speaking on 
the links between cinema 
and animation, Athané 
said, “Animation means 
movement of the picture 

and paintings, and cinema 
and films are too defined 
as the same.”Referring 
to feedbooks, he said 
that everyone can use its 
paintings in consecutive 
frames to make an animation 
film. Then, you will get an 
idea of the number of pictures 
that you need for making an 

animation, the French artist 
said adding that he had made 
some 10,000 paintings for his 
first animation.“If you have 
an open, strong mind, you 
will certainly find making 
animations an enjoyable 
activity, and even the skill can 
nurture the mind for doing 
other tasks,” he noted.



سه شنبه 12 شهریور 1398  | شمـاره 314بازرگانی 07ISFAHAN
N E W S



کسب و کار
سه شنبه 12 شهریور 1398  | شمـاره 314

ISFAHAN
N E W S

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

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

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

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

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

آیا یک شــرکت می تواند 
فردی را استخدام کند که 
موقعیت فرد دیگری را پر 
کند؟ البته کــه می تواند. 
در بازار امــروزی، دنیا پر 
از کاندیداهایی اســت که 
مشــتاق هســتند که در 
شغلی استخدام شوند. ولی این کار باعث 
نمی شود که جای کارمند خوبی پر شود. 
پیشگامان کسب و کاری که بر این باورند 
که هر کسی قابل جایگزینی است، فکر 
می کنند که فقط با استخدام فردی با 
مهارت های عالی تر یا فردی که سابقه 
معتبری دارد، خودشان را گول می زنند. 
وقتی شرکتی کارمند واقعاً خوبی دارد، 
آن کارمند ارزشی دارد که نمی توان آن را 
جایگزین کرد. او دانش نهادینه و عمیقی 

از سازمان دارد. 
 او دانــش جامعــی دربــاره محصول، 
سیســتم ها و روند دارد. او با مشتریان 
روابطی برقرار کرده اســت که سال ها 
برقراری این روابط طول کشیده است. 
او تجربه عظیمی درباره مسائلی که در 
گذشته در شــرکت نتیجه داده و نداده 
اســت دارد. کارمنــدان خــوب حس 
همکاری و رفاقت بین یکدیگر دارند و بر 
روی همکاران خود تأثیرگذارند و وقتی 
آنها را از دســت می دهند، بر فرهنگ 

شرکتی آنها تأثیر می گذارد.
وقتی شرکتی کارمند خوبی را از دست 
می دهد، کارمنــدان دیگر هم مکثی 

می کنند و از خود می پرسند »چرا این 
کارمند سازمان را ترک کرد؟ چرا شرکت 
باید بگذارد او برود؟ آیا شرکت مشکلی 
دارد که من نمی دانم؟ شاید من هم باید 
دنبال شغل دیگری باشم.« نه تنها برای 
کارمندان دیگر ســوال ایجاد می شود، 
بلکه مشتریان هم برایشان سوال ایجاد 

می شود. 
وقتی مشتریان به کارمندی اعتماد پیدا 
می کنند و آن کارمند شــرکت را ترک 
می کند، مشــتریان از خودشان همان 
سواالت را می پرسند »آیا این شرکت یا 
سازمان مشکلی دارد که من نمی دانم؟ 
آیا باید دنبال فروشنده دیگری باشم؟ 
چه چیزی باعث شــد کــه آن کارمند 
سازمان را ترک کند؟« پیامد چندگانه 
از دست دادن یک کارمند بسیار شدید 
 است و نمی توان به راحتی این پیامد را

 سنجید.
شرکت ها باید در تصمیم گیری درباره 
پاداش برای کارمندان خود بسیار دقت 
کنند. رد کردن افزایش منطقی حقوق 
برای یکی از کارمندان ارشد سازمان می 
تواند اشتباه پرهزینه ای باشد. استخدام 
جایگزین برای یک کارمند خوب هزینه 
زیادی از لحاظ پول، زمان و انرژی برای 
شرکت یا سازمان خواهد داشت. آموزش 
دادن به کارمند جایگزین و رســاندن 
او به بازدهی کامــل و همچنین هزینه 
فرصتی ایجاد فاصله در دانش سازمانی 

هم مشکل دیگری است.
ظاهراً رویدادهای عادی زندگی اســت 
که کارمندان خوب را از شــرکت جدا 
می کنــد و این رویدادهــا را نمی توان 
متوقف کرد. ولی وقتی شــرکت های 
گزینه ای برای نگه داشــتن کارمندان 
خوب داشته باشــد، باید هر کاری که 
در توانشان اســت انجام دهند. شرکت 
هایی که می خواهند استعدادها را نگه 
دارند باید قدردانی خود از آنها را نشان 

دهند و به آنها پــاداش خوبی بدهند و 
به آنها احترامی که مستحقش هستند 

را نشان دهند.
در پایان روز، این محصول یا خدمات یا 
فناوری عالی نیست که شرکتی را موفق 
می کند، بلکه افراد هستند که موفقیت 
شرکت را رقم می زنند. باید از آن خانم 
ها و آقایانی که زمان و استعدادهای خود 
را هر روز در اختیار شرکت می گذارند تا 
شرکت موفق شود، قدردانی کرد، زیرا 

آنها جایگزین پذیر نیستند.

  مغرور نباشید
هیچ کس دوست ندارد یک کارمند پنج 
ستاره را از دست بدهد. ولی وقتی شما با 
شخصی سروکار دارید که بسیار موفق و 
کارآمد است. این یک نشانه است که او 
ظرفیت پذیرش وظایفی را بیش از آنچه 
شما پیشنهاد داده اید دارد. اجازه ندهید 
که چنین افرادی از شرکت شما بروند. 
به عنوان رئیس یک بخش، به اولویت های 
کل سازمان نگاه کنید، ممکن است او 
بتواند خارج از تیم شما، عملکردی بسیار 
بهتر داشته باشد. برای این کار باید در دو 
جبهه بجنگید، با رئیستان صحبت کنید 

و به او بگویید که در بخشتان، یک کارمند 
سوپراســتار وجود دارد که می تواند در 
سازمان ارتقاء پیدا کند؛ و بعد از اینکه 
این شخص به جایگاه باالتری در سازمان 

رفت، باید شخصی را جایگزین او کنید 
که بتواند در این نقش، موفق باشد. این 
یک معمای انتخاب در مدیریت است. 
فراموش نکنید که نباید استعدادها را در 

یک جا، تلنبار کنید.

  نگذارید ســر آن ها بیش از حد 
شلوغ شود

کار مهمی که یک رئیس باید انجام دهد 
این است که بداند وظایف درون سازمان 
به نحو مناسبی پخش شده است. وقتی 
که شــما کســی را مدیریت می کنید 
که یک ســرو گردن باالتر از سایر افراد 
تیم است، این مســئله می تواند تبدیل 
به یک چالش شود. شــما می خواهید 
تمام وظایف را به این کارمند پنج ستاره 
بدهید، چون می دانیــد که او این کار را 
انجام خواهد داد. این برای شــما خوب 
است، چون کارتان انجام خواهد شد، ولی 

فرصت استفاده از او را از دست داده اید.

برای جلوگیــری از این مســئله، باید 
به دقت تحلیل کنید که این کارمند شما، 
چه پروژه ها و وظایفی در دســت دارد 
و کارهایی که می توانیــد را از او بگیرید 
تا ظرفیت او بــرای پروژه های جدید، 

خالی باشد. 
ممکن است کارمند مایل نباشد که شما 
این کارها را به شخص دیگری بسپارید، 
ولی شــما باید به فکر شرکت خودتان 
باشید. خیلی شــفاف به او بگویید که 
می خواهید که وقت او برای پروژه های 
سخت تر آزاد باشــد تا بتواند از قدرت 
ذهنی و انرژی خود برای مسائل مهم تری 
استفاده کند تا آن ها را به بهترین وجه 
انجام دهد. باز هم تأکید می شــود که 
به شدت مواظب ســوختن مهره ها در 
تیم خود باشــید. کارکنان سوپراستار، 
به عنوان افراد صلح جو شناخته می شوند 
و می توانند الهام بخش خوبی برای سایر 

افراد تیم باشند.

مراقب گنج هایتان باشید؛

کارمند خوب را هیچ جایگزینی نیست

باید از آن خانم ها و 
آقایانی که زمان و 

استعدادهای خود را هر 
روز در اختیار شرکت 
می گذارند تا شرکت 
موفق شود، قدردانی 

کرد، زیرا آنها جایگزین 
پذیر نیستند

یکی از مهمترین درس هایی که در سال های کارم به عنوان 
مدیر اجرایی یاد گرفتن این بود که کارمندان خوب قابل 
جایگزینی نیســتند. فناوری یا محصول نیست که یک 
شرکت را عالی می کند، بلکه افراد هستند. و شرکت هایی 
که کارمندان خوب خود را »قابل جایگزینی« می دانند، در 
اشتباهند. برای کارمندان خوب نمی توان جایگزینی پیدا 

کرد. بگذارید منظورم از »قابل جایگزینی« را روشن کنم.

وقتی استارت آپ ها 
محرم و اربعینی متفاوت 

را رقم می زنند

برگزیــدگان رویداد اســتارت آپی 
راه حســین )ع( با موضوع محرم و 

عزاداری، معرفی شدند.
همزمان با آغاز ماه عزاداری اباعبداهلل 
حســین )ع( تعــدادی از فعــاالن 
فرهنگــی و اجتماعــی در رویداد 
استارت آپی راه حسین )ع( را عنوان 
محــرم و اربعین در آینــه نوآوری 
گردهم آمدند. این روز ها با گسترش 
فناوری مسیر زندگی افراد هم تغییر 
کرده است و در این راه استارت آپ ها 
آیین مذهبی را هم بــا خود همراه 

کرده اند.
محمدامین صمیمی، مدیر شتاب 
دهنده فرهنگی و اجتماعی شــفق 
در تشــریح چگونگی برگزاری این 
رویداد که با حضور ۷۶ نفر از فعاالن 
اســتارت آپی برگزار شــده است، 
پرداخت و گفت: ما در فضای کسب 
و کار های نویــن و خالقانه فعالیت 
می کردیم و این مســئله را دیدیم 
که این کســب و کار ها بیشــتر در 
حوزه تجاری هستند، اما از چندسال 
گذشته به نتیجه رســیدیم که در 
فعالیت های فرهنگی و مذهبی هم 
می توان با رویکرد استارت آپی فعالیت 
کرد. وقتی این فعالیت ها را در دیگر 
کشور ها رصد کردیم، متوجه شدیم 
که جریان و ترنــدی در دنیا وجود 
دارد که تولید محصوالت فرهنگی 
به این سمت رفته است تا نیاز های 
واقعی مشــتریان خود را رفع کنند 
و مصــرف این کاال هــای فرهنگی 
سبک زندگی آنان را می سازد، اما در 
ایران این مسئله خیلی جدی نشده 
است، در نتیجه شتابدهنده شفق را 
تاسیس کردیم تا به ترویج و حمایت 
از استارت آپ های فرهنگی-مذهبی 

و اجتماعی بپردازیم.
صمیمی با اشاره به اهمیت رخداد 
اربعین به عنوان یک رویداد فرهنگی 
و اجتماعی تصریح کرد: در ســال 
۹۵ اولین رویداد نــوآوری و اربعین 
را تحــت عنــوان »فرصت هایی با 
پای پیاده؛ نــوآوری و اربعین« را در 
دانشگاه شــریف برگزار کردیم که 
بازخورد خوبی داشــت و بخشی از 
آنان توانست ادامه پیدا کنند. امسال 
۷۶ نفر در این رویداد ایده پردازی و 
نوآوری ثبت نام کردند که ۳۴ ایده از 
میان آنان برگزیده شد و از بین آنان 
هم به به ۲۶ تیم نهایی رسیدیم که 
امروز اینجا حضــور دارند و در حال 
کار هســتند تا کار را اجرایی کنند 
و اقدامات خودشــان را بــه داوران، 
ســرمایه گذاران و مسئوالن مربوط 
ارائه می دهنــد و امیدواریم که این 
ایده ها به ثمر بشــیند. امسال سعی 
کردیم زمان برگــزاری این رویداد 
را کمی زودتر برگزار کنیم تا تیم ها 
بتوانند ایده های خــود را به محرم و 
اربعین برسانند و در همین راستا با 
مشارکت معاونت فرهنگی شهرداری 
تهران و سازمان فضای مجازی سراج 
و حمایت مجموعه هــای فرهنگی 
خصوصــی و دولتــی آن را رویداد 
استارت آپی راه حســین )محرم و 

اربعین در آینه نوآوری( نام دادیم. 
مدیر شــتاب دهنــده فرهنگی و 
اجتماعی شفق در پایان تاکید کرد 
که در پایــان این رویداد ســه تیم 
غنچه )در زمینه واقعیت افزوده برای 
کودکان(، کهف )پوشش و طراحی 
مناســب بانوان در اربعین( و عزای 
پاک )کمپین پاکیزه سازی و بازیافت 
مناسبت های مذهبی بویژه در محرم 
و اربعین( به ترتیب مقام های اول تا 

سوم را بدست آوردند.

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

پوشش ریسک سرمایه گذاری در دانش بنیان ها در همکاری با بیمه مرکزی
معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شــکوفایی از همکاری این صندوق با بیمه مرکزی برای اجرایی 
شــدن ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شــرکت های دانش بنیان به منظور پوشش ریسک 
سرمایه گذاری در اکوسیستم نوآوری و فناوری در کشور خبر داد. دکتر علی ناظمی با اشاره به دیدار اخیر 
خود با معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: این دیدار به منظور اجرایی شدن ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون 

حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات انجام شد. بر اساس این 
ماده »به منظور کاهش خطرپذیری محصوالت و خدمات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، بیمه مرکزی ایران 

مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصوالت و خدمات، 
طراحی و ایجاد کند«.  وی افزود: با توجه به عدم اجرای این ماده قانونی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بیمه مرکزی در 

حال بررسی ابعاد مختلف این مسئله به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان هستند. ناظمی خاطرنشان کرد: از جمله برنامه های صندوق نوآوری 
و شکوفایی در دوره جدید این است که بتوانیم سرمایه ها و منابع مالی مختلفی را برای شرکت های دانش بنیان جذب کنیم، لذا به دنبال آن 
 هستیم که به جای سرمایه گذاری مستقیم در طرح های دانش بنیان، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور

 ترغیب کنیم.

 وقتی شرکت های گزینه ای 
برای نگه داشتن کارمندان 
خوب داشته باشد، باید هر 
کاری که در توانشان است 

انجام دهند. شرکت هایی که 
می خواهند استعدادها را نگه 

دارند باید قدردانی خود از 
آنها را نشان دهند.

،،

برترین ها
یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

باشگاه خبرنگاران جوان
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

استارت آپ های فعال در زمینه بوم گردی

سفر رفتن از آن دسته کارهایی است که پولدار یا فقیر، جوان 
یا پیر و شهرنشین و روستایی نمی شناسد و همه ما در هر 
شرایطی که باشیم زمانی از اوقات خود را به آن اختصاص 

می دهیم تا از شلوغی های روزمره و درگیری های ذهنی خود رها شویم. ا

 در سال های اخیر در صنعت گردشگری کشور ما »اکوتوریسم« یا همان »بوم گردی« جایگاه 
ویژه ای پیدا کرده و نه تنها مسافران شهرنشین از آن استقبال گسترده ای کرده اند بلکه حتی 
ساکنان مهمان نواز روستاها و شهرهای دوردست کشور نیز به دلیل شناخته تر شدن محل 
سکونت شان و کمک به رشد اقتصادی خانواده هایشان آن را با روی باز پذیرفته اند. با ما همراه 
شوید تا با هم ببینیم بوم گردی چگونه از رویاپردازی ساده یک روستایی به استارت آپ ها و 
اپلیکیشــن هایی رونق پیدا کرده که همگی خدماتی برای رزرو و اجاره خانه ها و کلبه های 

روستایی ها می دهند.

    تعریفی ساده از بوم گردی
تعاریف زیادی از این واژه در صنعت گردشــگری آمده اما مقبول تریــن تعریف را اتحادیه 
بین المللی حفاظت از طبیعت ارائه کرده است: »سفر مسئوالنه و دوست دار محیط  زیست، 
به منظور لذت بردن و قدردانی از طبیعت که باعث حفظ منابع طبیعی می شود و اثر اندکی از 
مسافر در طبیعت باقی می ماند.« طبق این تعریف می توان گفت رشد بوم گردی در صنعت 
گردشگری با سه هدف اصلی سالمت محیط  زیست بومی، رفاه مردم محلی و کسب تجربه ای 
با کیفیت از گردشگری برای مسافر است. از نمونه های موفق و مطرح اکوتوریسم در جهان 
می توان به وب سایت »ایربی ان بی« اشــاره کرد که دیگر بین همه آن ها که به جهانگردی و 

سفر عالقه دارند مشهور است و افراد می توانند با انتخاب یک خانه در این سایت 
و مذاکره با میزبانشان، یک مکان محلی با پذیرایی مد نظرشان داشته باشند. 

حال با توجه به ظرفیت های باالی کشور ما در این بخش از گردشگری، یعنی تعدد 
روستاهای زیبا در دل طبیعت و چهارفصل بودن کشورمان از نظر آب وهوایی و 
وجود اقوام و مذاهب مختلف در گوشــه و کنار ایران، بوم گردی توانسته جایگاه 
خود را نه تنها در بین گردشگران داخلی باز کند بلکه تعداد زیادی از گردشگران 
خارجی برای آشنا شدن با نقاط بکر ایران و نیز همنشینی با بومی ها و آشنایی با 
سنت هایشان و البته تجربه خوردن غذاهای محلی، کلبه ها و خانه های ساده و سنتی 
را به سکونت در هتل های ستاره دار شهری ترجیح می دهند. همچنین در نظر بگیرید 
که به طور حتم سفر از نوع بوم گردی حتما از نظر اقتصادی نیز باصرفه تر است و 

بیشتر دوست داران سفر و طبیعت گردی می توانند از پس هزینه هایش بربیایند.

    پدر بوم گردی ایران را بشناسید
شاید تعجب کنید اما لقب »پدر بوم گردی ایران« را یک مرد روستایی که از ترس 
ماموران شهرداری، دست فروشی را در شهر رها کرده و به روستایش برگشته، از آن 
خود کرده اســت. آقای »عباس برزگر« که اکنون از راه اندازی ایده بوم گردی خود 
میلیاردر شده، شروع کارش را این گونه بیان می کند: یک شب دو گردشگر آلمانی که در جاده 
بارانی گیر افتاده بودند به خانه من پناه آوردند. من از این که نتوانستم به خوبی از آن ها پذیرایی 
کنم دلگیر بودم. اما محیط ساده و آرامش بخش زندگی روستایی ما و دم پخت گوجه ای که 
همسرم برای آن دو گردشگر آلمانی درست کرده بود، پایه های درآمد میلیاردی آینده من 
را رقم زد. آن طور که عباس برزگر در گفت وگو با رسانه ها بیان کرده آن دو گردشگر آلمانی 
پس از بازگشت به کشور خود با بیان شرح سفرشان، پنج نفر دیگر از دوستانشان را تشویق به 
سفر به ایران و بازدید از خانه وی می کنند که در پایان آن پنج نفر ۲۰۰ هزار تومان به عباس 
می دهند. اینجا بود که آقای برزگر به فکر گسترش کسب  و کار خود افتاد و امروز صاحب یکی 
از بزرگ ترین و مهم ترین اقامتگاه های بوم گردی در دنیاست که درآمدی میلیاردی برای وی 
به همراه دارد. حتی جالب است بدانید که »یونسکو« در کتاب راهنمای گردشگری خود، 
تور عشایری عباس برزگر را به عنوان شگفت انگیزترین تجربه گردشگری در ایران معرفی 

کرده است.

    نقش استارت آپ ها در رونق بوم گردی
هرچند برای اولیــن بار یک فــرد بوم گردی را به صنعت گردشــگری ایــران اضافه کرد 
اما به جــرات می توان گفت که وجود اســتارت آپ هــای مختلف در حوزه گردشــگری 
توانســته اند به رونق و رواج یافتن آن در بیــن عموم کمک کنند و با پیوند بین ســنت و 
مدرنیته، مخاطبان فضای اینترنتی را به مکان های دور و ناشــناخته کشور عزیزمان سوق 
 دهند. ما در این جا می خواهیم شــما را با چند نمونه از این اســتارت آپ های موفق آشنا 

کنیم:

www.mizboon.com میزبون    
این سامانه که مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور را دارد، در 
سال ۱۳۹۶ به عنوان معتبرترین ســامانه اجاره ویال، اجاره روزانه خانه، آپارتمان، سوئیت و 
اقامتگاه های بوم گردی به صورت رسمی رونمایی شد. در این وب سایت افرادی که می خواهند 
اقامتگاه های خود را برای بوم گردی به اشــتراک بگذارند می بایست از فیلترهای سازمان 

گردشگری کشور عبور کنند و استانداردها را دارا باشند.

www.dehgardi.com دهگردی    
این سامانه با شــعار »جایی برای ماندن،جایی برای آرامش« از سال ۱۳۹۴ توسط »محمد 
زنگانه« فعالیت اش را در ارائه خانه های روستایی استان گلستان به عالقه مندان این خطه 
شروع کرده و در سال گذشته خدماتش را به استان های دیگر کشور همراه با برگزاری تورهای 

دهگردی گسترش داده است.

www.iranbomgardi.com ایران بوم گردی    
ایران بوم گردی با ادعای این که تخصصی ترین سامانه رزرو آنالین اقامتگاه های بوم گردی در 
کشور است، کارش را از سال ۱۳۹۵ شروع کرد. این سامانه در ساختاری ساده به کاربرش این 
امکان را می دهد تا بتواند در کوتاه ترین زمان به انتخاب مقصد مد نظر خود برسد یا این که از 
تورهایی که در سایت معرفی شده است بهره مند شود. این سامانه یکی از کامل ترین منابع 

بوم گردی ایران را شامل می  شود.

www.jajiga.com   جاجیگا    
این سامانه اینترنتی توانسته است با انطباق خود با استانداردها و تجربه های موفق بین المللی 
نیاز به رزرو اینترنتی و امن اقامتگاه های مردمی در ایران را رفع کند و جای کسب و کارهای 
خارجی همچون »ایر بی ان بی« را که به دلیل تحریم ها وارد ایران نشدند، با باالترین کیفیت 
پر کند. در این وب سایت به غیر از اقامتگاه های بوم گردی که شامل ۴۱۵ مورد است، می توانید 
به صورت آنالین هتل ها و دیگراقامتگاه های خصوصی مانند ویالهای شخصی و آپارتمان های 

مبله را نیز برای سفرتان اجاره کنید.

www.zeytoonet.com  زیتونت    
این سامانه رزرو آنالین خانه های روستایی و اقامتگاه های بوم گردی در سال ۹۶ توسط »سعید 
رنجبر« در زادگاه پدری اش، روستای »اســطلخ جان« در شهر»رودبار« کارش را آغاز کرد. 
کاربران این سامانه می توانند به راحتی خانه های روستایی در دو استان زیبای گیالن و مازندران 
را برای اقامت خود به صورت آنالین رزرو کنند. اما نکته منحصر به فرد این استارت آپ آن است 
که مخاطبانش عالوه بر رزرو محل اقامت، می توانند با سفارش محصوالت کشاورزی روستاییان 
گیالن همچون زیتون و روغن زیتون رودبار و صنایع دستی محلی ، آن ها را در همه جای ایران 

درب منزل تحویل بگیرند.

اقتصاد آنالین
گــــــزارش
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