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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

رژه نیروهاى مسلح استان در نخستین روز از هفته دفاع مقدس برگزار شد؛

رژه اقتدار در اصفهان

امروز با چى رفتید 
مدرسه؟؟!

از امروز مدرســه هــا به صورت 
رسمى باز شد  و  به هر طرف نگاه 
مى کنیم بوى تازگــى و نو بودن 
مى آید . با اینکه فصل پاییز  تازگى 
ظاهرى زیادى با خودش به همراه 
مى آورد اما مقارن شــدن شروع 
پاییز با آغاز به کار مدارس و سال 
تحصیلى جدید یک تازگى خاصى 
را به همراه دارد. شاید شما هنوز 
درگیر مدرسه و تحصیل باشید 
و اصال از تمام شــدن تابســتان 
خوشــحال نباشــید اما آنهایى 
که حتى یکســال از مدرســه و 
دانشگاه به دور بودند امروز بدجور 
دلشان هواى مدرسه و دانشگاه و 
شیطنت هایش و حتى تکالیفش 
را کرده اند و بوى مــاه مهر را به 

خوبى درك مى کنند.
البته به غیر از بوى ماه مهر هنگام 
تنفس امروز میزانى بیشتر از هر 
روز آلودگى هوا داخل ریه هایمان 
رفت آن هم به دلیل مشــخص 
نشــدن وضعیت رفــت و آمد 
دانش آموزان و هماهنگ نبودن 
سرویس ها در روز اول، که والدین 
را مجبور کرده در امروز خودشان 
فرزندانشــان را به مدرسه ببرند. 

این مسئله، ...          همه دشمنان باید بدانند پاسخ دندان شکن و قاطعانه جمهورى اسالمى به دشمنانش پشیمان کننده خواهد بود
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بازار طال و سکه 98/6/31 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,024,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,050,0004,048,000جدید

2,058,0002,128,000نیم سکه

1,259,0001,319,000ربع سکه

889,000949,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,773,0001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18408,900406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24545,800543,300 عیار

کارشناس بهداشت آب مرکز بهداشت 
استان اصفهان:

پساب کارخانه کاغذسازى 
نباید وارد محیط زیست شود

یک کارشناس بهداشت آب مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: پســاب هاى کارخانه کاغذسازى 
هیچ ارتباطى با آب شــرب نــدارد، اما به عنوان 
یک عامل خطر آالینده در منطقه، بر این عقیده 
هستیم که این پساب ها نباید وارد محیط زیست 

شود.
چنــدى پیــش اخبــارى مبنــى بــر ورود

 آالینــده هــاى یــک کارخانه کاغذســازى 
بــه زاینــده رود اعالم شــد. نیاز وحــدت پور، 
رئیــس گــروه کیفیــت منابع آب شــرکت 
آب منطقــه اى اصفهــان در خبــرى از تاثیر 
غیرمستقیم این پســاب بر آب شرب خبر داده

 بود. ...

دوشنبه| 1 مهر 1398| 23 سپتامبر 2019 | 23 محرم 1441 | سال دوم| شماره 329|  صفحه اول

روزنامه اقتصادى استان اصفهان

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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گزارش

سیستم  ثبت تخلف هوشمند اصفهان فعال شد

رئیس پلیس راهور 
اســتان اصفهان با 
بیان اینکه یک تیم 
خودرویى ثبت تخلف برابر با حدود 10 نفر 
پلیس فعالیت مى کند، گفت: سیستم ثبت 
تخلف هوشمند اصفهان فعال شد و به طور 
کلى رویکرد پلیس راهور حضور فیزیکى در 

صحنه نیست.
ســرهنگ ابوالقاســم چلمقانى در آستانه آغاز 
ســال تحصیلى جدید اظهار داشــت: مطمئناً 
ما و ســازمان هاى مرتبط مأموریت سنگینى با 
آغاز ســال تحصیلى در پیش خواهیم داشت و 
این مأموریت زمانى به مقصود خواهد رســید 
که همدلــى، هم فکرى، هم زبانــى و همکارى 

سازمان هاى مرتبط به اوج مى رسد.
وى ادامه داد: از این لحاظ راهنمایى و رانندگى با 
به کارگیرى حداکثرى توان خود اعم از نیروهاى 
ستادى و صفى، نیروهاى استراحت در ساعات 
پیک ترافیک از جمله 6 تا 8 صبح و ساعت 11 
تا 13 سعى کرده  با استقرار نیروهاى راهنمایى 
و رانندگى در تمام تقاطع هاى اصلى و حساس 
و رمپ ها و لوپ هــاى بزرگراه ها و نقاط پرتراکم 
را پوشش ترافیکى داده که تردد روان و انضباط 
ترافیک و از همه مهم تر شاهد کاهش تصادفات 
باشــیم. رئیس پلیس راهور اصفهان با اشــاره 

به وظیفــه خانواده ها در طول ســال تحصیلى 
بیان کرد: در این میان خانواده هــا و رانندگان 
سرویس مدارس مسئولیت سنگین ترى درقبال 
دانش آموزان دارند چراکه باید قوانین راهنمایى 
و رانندگــى را رعایت کنند و ما نیــز با تعهد در 
کنار مزار شهدا و حمایت امام زمان(عج) تالش 
مى کنیم تمام وقت در خدمت مردم باشــیم و 
ان شااهللا سالى بدون حادثه و بدون مشکلى براى 

دانش آموزان سپرى شود.
وى وجود هم بستگى و همدلى بین ارگان ها را 
شرط اصلى رســیدن به اهداف دانست و گفت: 
قطعاً مــا همه یک خانواده هســتیم و اگر همه 
هم بستگى و همدلى داشــته باشیم و همکار و 
پشتیبان هم باشــیم به هدف اصلى مى رسیم. 
اگر در این شرایط هرکس بخواهد براى خودش 

مستقل اقدام بکند موفق  نخواهد شد.
چلمقانى ادامه داد: وابستگى راهنمایى و رانندگى، 
صداوســیما، آموزش وپرورش، شــهردارى و 
سازمان هاى مرتبط با شــهردارى همه فقط با 
همدلى، هم فکرى و همکارى دست به دســت 
هم خواهند داد و مأموریت ما را به هدف خواهند 
رساند و در غیر این صورت ما به هدفى که دنبال 

مى کنیم نخواهیم رسید.
رئیــس پلیــس راهــور اصفهــان در رابطه با 
جهت گیرى جدید فعالیت هاى پلیس عنوان کرد: 

رویکرد جدید پلیس حضور فیزیکى در صحنه 
نیست، بلکه همه  فعالیت ها به صورت هوشمند، 
نامحسوس و الکتریکى بررسى مى شود و از این 
لحاظ پلیس با همکارى شهردارى تیم هاى ثبت 
تخلفات هوشمند خود را تقویت مى کند چراکه 
یک تیم خودرویى ثبت تخلف برابر با حدود 10نفر 

پلیس فعالیت مى کند.
وى نهادینه شدن فرهنگ براساس این رویکرد 
جدید در بین مردم را الزم دانست و تصریح کرد: 
این فرهنگ باید دربین مردم نهادینه بشود که 
حضور فیزیکى پلیس به پایان رسیده و روح قانون 
و حضور نامحسوس پلیس را هرلحظه در کنار 
خود احساس کنند و از این لحاظ اگر شهروندان 
روح قانون را با تمامى رفتارهاى ترافیکى شــان 
همراه کنند، ان شــااهللا ســالى بدون حادثه و با 

ترافیک روان خواهیم داشت.
چلمقانى از آغاز فعالیت ثبت تخلفات هوشمند 
خبر داد و گفت: این بحث تــا زمانى که به طور 
کامل نهادینه بشود زمان بر است، ولى ما امسال 
این فعالیت ها را آغاز کرده ایم. 7 دستگاه خودرو 
هوشمند ثبت تخلفات و 110 دستگاه موبایل  
پلیس همراه در حال انجام فعالیت هســتند و 
بحث همکارى با دیگر ارگان ها از جمله سازمان 
اتوبوسرانى، تاکسیرانى و سازمان بار به نحو احسن 

درحال انجام است. 

اخبار اصفهان
گــــــزارش

وى افزود: این اســتانداردها دو 
ویژگى داشــتند، نخســت در 
خصوص فــوالد مــورد نیاز که 
این فوالد در کارخانه ذوب آهن 
و منطبق با استانداردهاى الزم 
تولید شد و از حدود شش ماه قبل 
که قراردادها منعقد شد نماینده 
«شرکت زیرساخت» وزارت راه و شهرسازى 
در کارخانه مســتقر شــده و خط تولید مورد 
بازبینى قرار گرفت تا این اطمینان حال شود 
که محصوالت تولید شده منطبق با استانداردها 

است.
مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن تصریح 
کرد: قرارداد نخست تولید 15 هزار تن ریل بود 
که دو مناقصه دیگر توسط اداره راه و شهرسازى 
برگزار شده که در هر دو این مناقصات شرکت 
کرده ایم و یکــى از درخواســت هایى که در 
تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازى داشته ایم 
آن بوده که با توجه به اینکــه ذوب آهن تنها 
تولیدکننده این محصول بوده برگزارى مناقصه 

زمانبر است مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وى در خصوص تفاهمنامه اى که قرار بود امروز 
امضا شود و نشد، گفت: به دلیل اینکه وزراى راه 
و شهرسازى و صمت در استان اصفهان حضور 
داشتند هماهنگ کردن برنامه ها بسیار سخت 
بود و برنامه هاى مختلفى نیز داشتند از این رو 
این مسئله در کارخانه ذوب آهن محقق نشد 
اما براى امضاء تفاهمنامــه قول هاى الزم اخذ 
شده و نگرانى دراین خصوص وجود ندارد و ما 

تفاهمنامه را امضا شده تلقى مى کنیم.
یزدى زاده عنوان کرد: درحال حاضر ظرفیت 
تولید کارخانه ذوب آهن در کارگاه 650 تا 400 
هزار تن بوده و مصرفى که به طور میانگین در 

وزارت راه و شهرسازى مطرح مى شود ساالنه 
100 هزارتن نخواهد بــود و با در نظر گرفتن 
مترو حدود 20 هزار تن افزایش خواهد یافت، 
از این رو پیش بینى مى شــود با آغاز تولیدى 
که از امروز داشتیم بتوانیم نیاز 120 هزار تنى 
کشور را تامین کنیم و هیچ محدودیتى در این 

خصوص وجود ندارد.
وى خاطرنشان کرد: میانگین قیمت هر تن ریل 
که وارد کشور مى شود حدود 750 تا 800 یورو 
بوده که براى این محصول عدد قابل توجهى به 
شمار مى آید که حدود دوبرابر قیمت مقاطع 
ساختمانى است و اگر همه ریل کشور توسط 
کارخانه ذوب آهن تولید شود ساالنه حدود 100 

میلیون یورو صرفه جویى ارزى خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن افزود: باید 
از وزارت راه و شهرسازى و شخص وزیر تشکر 
کرد چراکه همراه بسیار خوبى با شرکت سهامى 
ذوب آهن داشتند و خوشبختانه تولید و تحویل 

ریل به خوبى انجام مى گیــرد و نگرانى در این 
خصوص وجود ندارد و همانگونه که وزیر راه و 
شهرسازى نیز مطرح کردند دلیلى براى واردات 

ریل احساس نمى شود.
وى خریدار اصلى ریل ملى را شرکت زیرساخت 
و بهره بردار را شــرکت راه آهن اعالم و تصریح 
کرد: اصل توســعه خطوط راه آهن کشــور با 
شرکت زیرساخت و معاونت ساخت وزارت راه و 

شهرسازى است.
یزدى زاده بیان کرد: براى راه اندازى خط تولید 
ریل 60E1 ســه اقدام بایــد انجام مى گرفت 
نخست ساخت ایستگاه گوگرد زدایى که سه 
ســال پیش انجام گرفت، راه اندازى ایستگاه 
گاز زدایــى از فوالد کــه از اهمیــت ویژه اى 
برخوردار بــود و همچنین احــداث نورد ریل 
بود که هر ســال فاز ایــن پروژه بــا اعتبارى 
حدود 50 میلیون یورو به اتمام و بهره بردارى 

رسید.

 تأمین ریل توسط کارخانه ذوب آهن 100 میلیون یورو صرفه جویى ارزى براى کشور دارد

 اصل توسعه خطوط 
راه آهن کشور با 

شرکت زیرساخت 
و معاونت ساخت 

وزارت راه و 
شهرسازى است

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن با بیان اینکه میانگین قیمت هر تن ریل وارداتى حدود 750 تا 800 یورو بوده که براى این محصول عدد 
قابل توجهى به شمار مى آید، گفت: تامین ریل توسط کارخانه ذوب آهن 100 میلیون یورو صرفه جویى ارزى براى کشور دارد.

 منصور یزدى زاده شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد شهداى هشت سال دفاع مقدس و 286 شهید کارخانه ذوب آهن 
اظهار داشت: خوشبختانه امروز تحویل نمادین بخشى از ریل هاى تولید شده در کارخانه ذوب آهن که منطبق بر استاندارد 13674�� بود 
انجام گرفت و باید به این نکته توجه داشت که گرید اســتانداردها افزایش یافته و ما نیز باید منطبق با این استانداردها محصوالت خود را 

تولید مى کردیم.

تسنیم
گـــزارش

ISFAHAN
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وزیر نفت:

قیمت بنزین افزایش نمى یابد
وزیر نفت گفت: هیچ برنامه اى براى افزایش قیمت بنزین نداریم 

و قانون نیز اجازه انجام این کار را نداده است.
بیژن زنگنه دیروز در حاشــیه ســیزدهمین نمایشگاه بین 
المللى ایران پالست در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالى 
درباره صحت صحبت هاى جایگاهداران مبنى بر افزایش 
قیمت بنزین و دریافت مبلغى به عنوان حق الزحمه براى 

جایگاهداران از مردم، اظهار کرد: هیچ قرارى براى افزایش قیمت بنزین گذاشته نشده است و برداشتى که در این باره شده درست 
نیست. ...

وزیر نفت گفت: هیچ برنامه اى براى افزایش قیمت بنزین نداریم وزیر نفت گفت: هیچ برنامه اى براى افزایش قیمت بنزین نداریم وزیر نفت گفت: هیچ برنامه اى براى افزایش قیمت بنزین نداریم 

بیژن زنگنه دیروز در حاشــیه ســیزدهمین نمایشگاه بین بیژن زنگنه دیروز در حاشــیه ســیزدهمین نمایشگاه بین 
المللى ایران پالست در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالى المللى ایران پالست در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالى المللى ایران پالست در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالى 
درباره صحت صحبت هاى جایگاهداران مبنى بر افزایش درباره صحت صحبت هاى جایگاهداران مبنى بر افزایش درباره صحت صحبت هاى جایگاهداران مبنى بر افزایش 
قیمت بنزین و دریافت مبلغى به عنوان حق الزحمه براى قیمت بنزین و دریافت مبلغى به عنوان حق الزحمه براى 
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آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره 98/366 (نوبت اول) 

 

مجتمع طالى موته در نظر دارد خرید 300 تن سیانورسدیم با خلوص حداقل 98 درصد مورد استفاده در کارخانه 
طالى موته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001546000007 و با 
جزییات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 6,768,000,000 ریال 

(شش میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون ریال) به صورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى) برگزار نماید. 
- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1398/07/01

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 1398/07/09
- مهلت زمانى ارایه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/07/20

- تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1398/07/21 
عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى دفتر 
ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 



امروز با چى رفتید 
مدرسه؟؟!

ادامه از صفحه یک:
... بار ترافیکى سنگینى را به معابر 
شــهر تحمیل مى کنــد. هر چند 
سامانه هاى حمل ونقل درون شهرى 
طى روزهاى نخســت مهرماه این 
آمادگى را دارند تا میزبانى اهالى علم 
را به عهده بگیرند اما به دلیل برخى 
مشکالت وسایل نقلیه عمومى هم 
جوابگوى تمامى نیاز دانش آموزان 
نیست و مسلما ایجاد  شرایط مطلوب 
سرویس هاى خدماتى مانند وجود 
ایستگاه هاى قابل دسترس بیشتر، 
پایانه هــاى حمل و نقــل و قیمت 
مناسب موجب تمایل بیشتر مردم 
به اســتفاده حمل و نقل عمومى 

مى شود.
همانطور که در بسیارى از کشورهاى 
پیشرفته دنیا درصد باالى از حمل 
و نقل با وســایل عمومــى انجام 
مى شود در کشــور ما نیز ، حمل و 
نقل عمومى میتواند بخش مهمى 
از راهکار بهبود چالش هاى اقتصاد، 
انرژى و محیط زیست باشد و کیفیت 
بهتر زندگى را براى مردم به ارمغان 
آورد. آلودگى هــوا در اصفهان یک 
تهدید جدى و حتمى براى سالمتى 
و کیفیــت زندگى شــهروندان و 
اقتصاد شهر محســوب مى شود.  
ترویج دوچرخه سوارى، موتوربرقى 
و تکمیل خطوط متــرو بهعنوان 
یک جایگزین ســبز، امن و مقرون 
به صرفه حمل و نقــل به ویژه براى 
دسترســى هاى محلى و سفرهاى 
کوتاه مى تواند راهکارى باشــد تا  
دیگر ما روز اول مهر شاهد موجى از 
والدین سرگردان و نگران براى ایمن 
رسیدن فرزندانشان به محل تحصیل 
نباشیم. ضمن اینکه تقویت حمل و 
نقل عمومى، فرصت هاى شغلى و 
اقتصادى زیادى براى میلیون ها نفر 
فراهم مى کند و از لحاظ هزینه اى 
مقرون به صرفه است و در مصرف 

سوخت صرفه جویى مى شود.
اما در ســخنى با والدین باید گفت 
امــروز که براى انتخاب ســرویس 
فرزندانتــان به مــدارس مراجعه 
مى کنید به چند نکته توجه ویژه اى 
داشته باشید. در ابتدا باید مطمئن 
شوید راننده اى که قرار است فرزند 
شما را به مدرســه برساند از لحاظ 
روحى و اخالقى در سالمت کامل 
به سر مى برد ، دیدن کارت سالمت 
راننده مى تواند اندکى خیال شــما 
را راجع به ایــن جریان راحت کند. 
در قدم بعد  ســالم بودن خودرویى 
اســت کــه در اختیار ســرویس 
مدارس قرار دارد.آیــا معاینه فنى 
دارد؟ داشــتن بیمه براى سرویس 
مــدارس نیز اجبارى است.شــاید 
خیلى از شما بر این باور باشید که 
بیمه شــخص ثالــث خودروهاى 
پالك سفید به معناى داشتن بیمه 
سرویس مدرسه است، درحالیکه 
این تصورى اشتباه است. سرویس 
مدرسه خدمات بیمه ویژه اى را ارائه 
مى دهد که البته این موضوع فقط 
شامل حال دانش آموزانى مى شود 
کــه از ســرویس مدرســه تحت 
پوشش سازمان تاکسیرانى استفاده 

|مى کنند.
 از آنجایــى که بروز هــر حادثه اى 
مى تواند غیرقابل پیش بینى باشد، 
سازمان تاکسیرانى شاخص بیمه را 
هم براى این تاکســى ها که وظیفه 
جابه جایى فرزندان شما را برعهده 
دارنــد، تعریــف کرده تــا خدایى 
ناخواســته اگر حادثــه اى پیش 
آمد، هزینه اى بــه خانواده تحمیل

 نشود. 
انتخاب اینکه با چه وســیله اى به 
مدرسه مى روید مى تواند بر کیفیت 
تحصل شــما تاثیر گذار باشد . این 

موضوع را جدى بگیرید.

اقتصاد استان
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نیازمند 430 میلیارد تومان براى فعال کردن 2هزار واحد تولیدى غیرفعال هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براى بازگرداندن دو هزار واحد تولیدى غیرفعال به چرخه تولید در سال 
جارى نیازمند 430 میلیارد تومان اعتبار هستیم. رضا رحمانى شامگاه شنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
ملى که در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه با اقدامات دولت سال گذشته 1850 واحد تولیدى 
غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند، اظهار کرد: هدفگذارى وزارت صمت بازگرداندن دو هزار واحد تولیدى به 

چرخه تولید است که عمده آنها مشکل نقدینگى دارند و براى فعال کردن آنها نیازمند 430 میلیارد تومان اعتبار 
هستیم. وى با بیان اینکه به همین منظور جلساتى با بانک مرکزى داشته ایم، گفت: با قبول بانک مرکزى، قرار است 

در نیمه دوم امسال شبکه بانکى کشور یکصد هزار میلیارد تومان براى حل مشکل نقدینگى این واحدها تامین کند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به مشکالت واحدهاى تولیدى براى تامین محصوالت پتروشیمى اشاره کرد و گفت: سال 

گذشته بدترین وضعیت را در توزیع محصوالت پتروشیمى داشتیم، به گونه اى که در توزیع این محصوالت رانت وجود داشت و سبب نارضایتى 
واحدهاى تولیدى شد، البته با اتخاذ سیاست هاى مناسب بر مشکات فائق آمدیم تا محصوالت به شیوه مناسبى به واحدهاى تولیدى برسد. وى 
به اتخاذ راهبردهاى مناسب براى حل مشکالت واحدهاى تولیدى در قرارگاه رونق تولید اشاره کرد و افزود: کل تولید داخل کشور دو برابر مصرف 

است، پس عمال چیزى به عنوان کمبود کاال نباید داشته باشیم و تنها سه گرید خاص را یا کم داریم یا ندارم که اگر الزم شد، آنها را وارد مى کنیم.

اصفهان با کمبود شدید نیرو مواجه است
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در خصوص نیروى انسانى وضعیت مناسبى نداریم و استان 

اصفهان جز سه استان کشور است که با کمبود شدید نیرو مواجه است.
محمد اعتدادى در صحن علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان، اظهار کرد: در تابستان در آموزش و پرورش 
به پروژه مهر مدارس توجه ویژه شد، پروژه مهر تالشى فراسازمانى است که نهادهاى بیرونى و نهاد داخلى 

آموزش و پرورش در کنار هم براى این پروژه تالش مى کنند. افتتاح ستاد مهر شهر اصفهان یکى از همین 
پروژه ها است. وى افزود: حوزه نیروى انسانى مشکل دارترین حوزه آموزش و پرورش بوده که اقداماتى پیرامون 

جبران کسرى نیرو انجام شده است. مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: شش ناحیه شهر اصفهان 
1552 واحد آموزشى دولتى و غیر دولتى در سال جارى خواهند داشت. زنگ مهر فردا در مدرسه شالباف ناحیه چهار اصفهان 

به صدا در خواهد آمد و رسماً سال تحصیلى در استان اصفهان آغاز خواهد شد. اعتدادى تصریح کرد: دوره ابتدایى 843 واحد، متوسطه 
اول 372 و متوسطه دوم 336 واحد آموزشى دارند و 70 واحد آموزشى استثنایى نیز در شهر اصفهان فعال خواهند بود. در استان اصفهان بدون 
پیش دبستانى 5311 واحد وجود دارد. همچنین 845 هزار نام در سامانه سناد ثبت شده است که 335 هزار و 918 نفر دانش آموز در شهر 

اصفهان ثبت نام کرده اند که این ثبت نام همچنان ادامه دارد و هنوز بحث ثبت نام 7 هزار نفر از اتباع خارجى باقى مانده است.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

    

وزیر راه و شهرســازى با بیان اینکه  
ما بــه شــکل انبــوه از ذوب آهن 
اصفهان ریل خریدارى کردیم، ابراز 
داشت: ما ســه نوع ریل براى قطارهاى شــهرى (مترو)،  
شــریان اصلى راه آهن به منظور حمل بار و براى قطارهاى 
پرسرعت از این شرکت درخواست کردیم و محموله اى که 
دیروز از ذوب آهن تحویل گرفتیم نیــز از  نوع ریل داخلى

 بوده است.
وى اضافه کرد: براى متروى بهارستان نیز ذوب آهن اعالم 
آمادگى کرده است و قرارداد میان شرکت شهرهاى جدید و 

این شرکت بسته شده است که به محض آمادگى و تحویل 
ریل ها در متروى بهارستان مورد استفاده  خواهد بود.

اسالمى در پاسخ به این ســوال در ارتباط با طول کشیدن 
اتمام ســاخت متروى بهارســتان  گفت: منابع ما محدود 
بوده اســت ضمن اینکه باید به این نکته دقت کنیم که در 
دوران هاى مختلف نیز اولویت هاى حمل و نقلى کشــور به 

دلیل شرایط جا به جا مى شود.
وى با تاکید بر اینکــه امروز مانعى بر ســر راه افتتاح قطار 
شهرى بهارستان نیست، گفت: امروز کارهاى اساسى قطار 
شهرى بهارستان تشکیل شده است و هر نوع هزینه آن را 
نیز ما تامین خواهیم کرد و امیدواریم تا سال 1400 به این 

پروژه به بهره بردارى برسد.

متروى بهارستان  تا سال 1400 به بهره بردارى مى رسد

وزیر راه و شهرسازى گفت: متروى بهارستان – اصفهان تا سال 1400 به بهره بردارى مى رسد.
محمد اسالمى پیش از ظهر یک شنبه پس از بازدید از مراحل ساخت و تکمیل متروى شهر جدید بهارستان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قطار برقى بهارستان یک 
مطالبه مردمى است، اظهار داشت: ریل هاى کنونى مترو بهارستان موقتى است و به منظور انتقال تراورس ها و تنظیمات مترو از متروى اصفهان قرض گرفته شده است.

وى در پاسخ به این سوال که برخى شایعات حاکى از این است که ریل مورد استفاده در متروى بهارستان ملى نیست و قراردادى با شرکت ترکى بسته شده است، ابراز 
داشت: ذوب آهن از 20 سال پیش طى پروژه اى وارد تحقیقات براى ساخت ریل راه آهن براى مصرف داخلى کشور شده است.

مهر
خـــبــــر

کارشناس بهداشت آب مرکز بهداشت استان اصفهان:

پساب کارخانه کاغذسازى نباید وارد 
محیط زیست شود

یک کارشــناس بهداشــت آب مرکز 
بهداشــت اســتان اصفهــان گفت: 
پساب هاى کارخانه کاغذسازى هیچ ارتباطى با آب شرب 
ندارد، اما به عنوان یک عامل خطــر آالینده در منطقه، بر 
این عقیده هستیم که این پساب ها نباید وارد محیط زیست

 شود.

چندى پیــش اخبارى مبنى بــر ورود آالینده هاى یــک کارخانه 
کاغذسازى به زاینده رود اعالم شــد. نیاز وحدت پور، رئیس گروه 
کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه اى اصفهان در خبرى از تاثیر 

غیرمستقیم این پساب بر آب شرب خبر داده بود.
 بر این اساس زهرا موسویان، کارشناس بهداشت آب مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: فاضالب این کارخانه کاغذســازى به 
رودخانه ریخته نمى شــود و در این راســتا اداره کل محیط زیست 

استان در حال پیگیرى  است.
وى با بیان اینکه اداره کل محیط زیســت به این نتیجه رسیده که 
کارخانه را جزء صنایع آالینده قــرار دهد، تصریح کرد: این کارخانه 
به مراجع قضایى معرفى شده است، اما در حال حاضر پساب ها وارد 
رودخانه نمى شود، بلکه پساب ها داخل حوضچه هایى جمع آورى و 

به رودخانه ریخته نمى شود.
این کارشناس بهداشــت آب مرکز بهداشت استان اصفهان توضیح 
داد: پساب هاى این کارخانه کاغذسازى وارد حوضچه هایى مى شود 
که در باال دست تصفیه خانه احداث شــده است. این پساب ها قبًال 
از مجاورت خــط انتقال آب به تصفیه خانه عبــور مى کرد و اکنون 
به منظور کاهش خطر آلودگى که ممکن اســت در اثر نشست در 
لوله هاى انتقال آب ایجاد شود، پســاب ها داخل حوضچه ها جمع 

مى شود.
وى با بیان اینکه وجود این پســاب در محیط ممکن اســت عامل 
آلودگى باشد، اظهار کرد: با این حال مشکالتى از جمله بوى نامطبوع 
در فصل تابســتان ممکن اســت ناشــى از جمع آورى این پساب 
در حوضچه ها ایجاد شــود که اعتراضات مردمى به دنبال داشــته

 باشد. 
همچنین چراگاه دام  نیز در این منطقه وجود دارد که ممکن است 
دام ها از این پســاب اســتفاده کنند و یا تانکرهاى سیارى که براى 
راه سازى استفاده مى شود در این مســیر قرار دارند که که احتمال 

آلودگى آنها وجود دارد .
این کارشــناس بهداشــت آب مرکز بهداشــت اســتان اصفهان 
ادامــه داد: این حوضچه هــا چهره خوشــایندى ندارنــد و نهایتا 
ممکن اســت آلودگى هاى خاك هم ایجاد کند. قانونــاً نباید این 
پساب ها به این شــکل وارد محیط شــود و تخلیه از کارخانه انجام

 شود.
موســویان افزود: مرکز بهداشــت تاثیرات جانبى کــه در مباحث 
زیست محیطى و بهداشت مطرح اســت را اعالم کرده است. براى 
این پساب ها باید تصفیه پیشــرفته انجام شود که حالت چرخشى 
داشــته و بازگردانده شــود و دوباره در همان فرآیند استفاده شود 
و یا اینکه آن پســاب را به صنعتــى همچون صنعــت ذوب آهن

 بفروشند.

گــزارش

ایمنا
خـــبــــر

خـــبــــر

رژه نیروهاى مسلح استان در نخستین روز از هفته دفاع مقدس برگزار شد؛

رژه اقتدار در اصفهان

صبح دیروز رژه نیروهاى مســلح استان اصفهان 
در نخســتین روز از هفته دفاع مقدس با مشارکت 

یگان هاى نمونه سپاه، ارتش، بسیج و نیروى انتظامى با اهتزاز 
پرچم سه رنگ جمهورى اسالمى ایران در مقابل گلستان شهداى 

اصفهان برگزار شد.

 در این مراسم نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، استاندار 
و فرماندهان نظامى و انتظامى حضور داشتند. 

اداى احترام به مقام شــامخ شــهداى جنگ تحمیلــى و خانواده معظم 
ایشان و نمایش اقتدار یگان هاى مختلف سپاه صاحب الزمان(عج)، ارتش 
جمهورى اسالمى ایران، بسیج و نیروى انتظامى و پلیس راهور از مهمترین 

برنامه هاى این مراسم بود.
سردار مجتبى فدا، فرمانده سپاس صاحب الزمان (عج) استان اصفهان در 
این مراسم با تبریک این روز به ساحت همه رزمندگان و تالشگران ایثارگر 
و خانواده شهدا اظهار کرد: هفته دفاع مقدس امسال در آستانه راهپیمایى 
بزرگ اربعین قرار دارد که امیدورایم زمینه ساز تمدن نوین انقالب اسالمى 

باشد.

وى افزود: وحدت و همدلى و همکارى نیروهاى مســلح در استان اصفهان اعم از 
نیروهاى نظامى و انتظامى و دستگاه اطالعاتى زبانزد و نمونه است.

فرمانده سپاس صاحب الزمان استان اصفهان ادامه داد: آمادگى و توان بازدارندگى 
و دفاعى نیروهاى مسلح استان از رســته هاى مختلف در حد اعال و نمونه است و 

آماده انجام هرگونه ماموریت هستند.
فدا تاکید کرد: به تاسى از فرهنگ عاشــورا  و دفاع مقدس و آیات قرآن نصرت و 
امداد الهى در قطع وابستگى و عدم اتکا به بیگانگان است. شکست هاى پى در پى 
آمریکا و مزدورانش در منطقه و عقب نشینى آشکار آنها مدیون نصرت و امداد الهى 
است. امروز ضمن تجدید بیعت با آرمان هاى امام خمینى و شهداى دفاع مقدس و 
فرمانده کل قوا اعالم مى کنیم تمام نیروهاى مسلح استان اعم از  یگان هاى پیاده 
و توپخانه، پدافند هوایى، هوانیروز و نیروى هوایى قهرمان و بسیجیان دالور آماده 
جانفشانى و دفاع از مرزها و کیان جمهورى اسالمى و مقابله با تهدیدات آمریکا و 

ایادى آن در کشور هاى همجوار خواهیم بود.
وى افزود: همه دشمنان باید بدانند پاسخ دندان شکن و قاطعانه جمهورى اسالمى 

به دشمنانش پشیمان کننده خواهد بود.
صبح دیروز رژه نیروهاى مســلح استان اصفهان 
در نخســتین روز از هفته دفاع مقدس با مشارکت 

یگان هاى نمونه سپاه، ارتش، بسیج و نیروى انتظامى با اهتزاز 
پرچم سه رنگ جمهورى اسالمى ایران در مقابل گلستان شهداى 

اصفهان برگزار شد.

 در این مراسم نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، استاندار 
و فرماندهان نظامى و انتظامى حضور داشتند. 

اداى احترام به مقام شــامخ شــهداى جنگ تحمیلــى و خانواده معظم 
ایشان و نمایش اقتدار یگان هاى مختلف سپاه صاحب الزمان(عج)، ارتش 
جمهورى اسالمى ایران، بسیج و نیروى انتظامى و پلیس راهور از مهمترین 

برنامه هاى این مراسم بود.
سردار مجتبى فدا، فرمانده سپاس صاحب الزمان (عج) استان اصفهان در 
این مراسم با تبریک این روز به ساحت همه رزمندگان و تالشگران ایثارگر 
و خانواده شهدا اظهار کرد: هفته دفاع مقدس امسال در آستانه راهپیمایى 
بزرگ اربعین قرار دارد که امیدورایم زمینه ساز تمدن نوین انقالب اسالمى 

باشد.
صبح دیروز رژه نیروهاى مســلح استان اصفهان صبح دیروز رژه نیروهاى مســلح استان اصفهان 

اصفهان برگزار شد.

 در این مراسم نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، استاندار 
و فرماندهان نظامى و انتظامى حضور داشتند. 

اداى احترام به مقام شــامخ شــهداى جنگ تحمیلــى و خانواده معظم 
ایشان و نمایش اقتدار یگان هاى مختلف سپاه صاحب الزمان(عج)، ارتش 
جمهورى اسالمى ایران، بسیج و نیروى انتظامى و پلیس راهور از مهمترین 

برنامه هاى این مراسم بود.
سردار مجتبى فدا، فرمانده سپاس صاحب الزمان (عج) استان اصفهان در 
این مراسم با تبریک این روز به ساحت همه رزمندگان و تالشگران ایثارگر 
و خانواده شهدا اظهار کرد: هفته دفاع مقدس امسال در آستانه راهپیمایى 
بزرگ اربعین قرار دارد که امیدورایم زمینه ساز تمدن نوین انقالب اسالمى 

ایمنا
خـــبــــر

سرمایه گذارى در 
آموزش و پرورش با 

توجه به اینکه بزرگترین 
وزارتخانه است هزینه 

فایده بوده و سرمایه 
گذارى در آن، سود از 
دست رفته تلقى نمى 

شود

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان عنوان کرد:

غفلت از صنعت گردشگرى  و خسارت هاى جبران ناپذیر

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: غفلت امروز 
ما از صنعت گردشگرى خســارت هاى جبران ناپذیرى 
را در آینده به دنبال دارد و هرکســى بخواهد در بخش 
گردشگرى شهر اصفهان سرمایه گذارى کند مورد توجه 

مدیریت شهرى خواهد بود.

ایسنا
گـــزارش
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    اگر از فرش قرمز در برابر سرمایه گذار سخن مى گوییم بخش گردشگرى یکى از این بخش ها است

علیرضا نصــر اصفهانى 
در جلســه علنى شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان، 
با بیــان اینکه فــردا در 
اصفهان 320 هزار دانش 
آموز در دو دوره تحصیلى 
در مــدارس حضور مى 
یابند، ادامه داد: امروز روز شــکوفه ها 
است و فردا رســما سال تحصیلى براى 
دانشــجویان و دانش آموزان آغاز مى 
شود که با حضور آنها حیات دیگرى را در 

سطح شهر شاهد خواهیم بود.
نصر اصفهانى تصریح کرد: امروز مسایل 
آموزش و پرورش یکى از مسائل جدى 
کشور است و غفلت از آموزش و پرورش 
ضربــه مهلکى را به کشــور خواهد زد. 
«جبران خلیل جبران» مى گوید ســه 
رکن اساسى براى تمدن ها باید در نظر 
گرفت؛ «آموزش و پرورش»، «خانواده» 
و «الگوها و اسوه ها» که اگر آنها ضربه 
دیدند تمدن ضربــه مى بیند. امروز هر 
سه محور اساسى مورد تاخت و تاز قرار 

گرفته است.
وى با بیان اینکه عده اى معتقد هستند 
سرمایه گذارى در آموزش و پرورش با 
توجه به اینکه بزرگترین وزارتخانه است 
هزینه فایده بوده و سرمایه گذارى در آن، 
سود از دست رفته تلقى نمى شود، گفت: 
فرهنگیان باید در جایگاه واالیى باشند 

امیدوارم در بخش اقتصادى و ... این مهم 
جدى گرفته شود و خود آنها نیز در بخش 
خودمنزلت دهى رسالت خود را به خوبى 

انجام دهند.
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان 
تاکید کرد: شوراى اسالمى شهر اصفهان 
در سال گذشته جلسه علنى را تعطیل 
کرد تا اعضاى شورا در کنار دانش آموزان 
و معلمان قرار گیرند. امسال نیز برنامه 
ریزى شده است که همه اعضاى شورا 
در شش ناحیه آموزش و پرورش حضور 

یابند.
نصر اصفهانى با اشاره به روز جهانگردى 
و گردشگرى اظهار کرد: در سال 2016، 
یک میلیــارد 300 میلیون گردشــگر 
در دنیا جا به جا شــده اســت که سهم 
ایران چهار میلیــون و 300 هزار نفر و 
گردش مالى آنها حــدود چهار میلیارد 
دالر بوده که در برابر 1340 میلیارد دالر 

در آن سال این عدد کم است و باید همه 
امکانات را بســیج کنیم تا از این سفره 

گسترده به سهم خود استفاده کنیم.
وى اضافــه کــرد: غفلــت از صنعت 
گردشــگرى خســارت هــاى جبران 
ناپذیرى را در آینده به دنبال دارد و اگر 
از فرش قرمز در برابر سرمایه گذار سخن 
مى گوییم بخش گردشگرى یکى از این 

بخش ها است.
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان 
گفت: چند روز قبل مطلع شدیم یکى 
از عزیزان روشــن دل به جهت مشکلى 
که در BRT پیش آمــده جان خود را 
از دست داده است. سازمان هاى ذیربط 
باید اهتمام ویژه اى در امر مناسب سازى 
و شــرایط بهتر براى تــردد جانبازان و 
افراد با معلولیت هاى متفاوت در شهر 

داشته باشند.
نصر اصفهانى اظهار کــرد: برنامه هاى 

سال هاى گذشته براى موضوع میراث 
فرهنگى در نظر گرفته شــده است، اما 
به نظر مى رسد نیازمند یک شهردارى 
با افراد متخصص که کار آن رسیدگى به 
آثار میراثى و تاریخى باشد، هستیم، زیرا 
با حجم کارى که شهردارى ها دارند شاید 
توجه به میراث فرهنگى مورد غفلت قرار 
گیرد و با این کار آن غفلت از بین مى رود.
وى افزود: باید شرایطى را فراهم کنیم که 
مردم با بهبود کیفیت زندگى و با خاطره 
خوش این روزها، از دوران هشت سال 
دفاع مقدس به خوبى یاد کنند. شهید 
باکرى رزمندگان را به سه گروه تقسیم 
کرد و گفت پس از جنگ رزمندگان به 
سه گروه تقسیم مى شــوند؛ گروهى از 
کار خود پشیمان مى شــوند، گروهى 
مشــغول فعالیت اقتصادى مى شوند و 
گروه سومى مى مانند که خون دل مى 
خورند و تا مرز دق کردن پیش مى روند.

ایسنا
گـــزارش



کتاب »چگونه سفرنویس شویم« منتشر شد
ترجمه کتاب »چگونه سفرنویس شویم« تألیف مشترک دان جورج و جانین ابرلی 

راهی بازار شده است.
 این کتاب با ترجمه سارا ســادات مکیان، مجید حیدری و زهرا کوچکی مطلق 
در ۲۷۲ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمت ۴۵ هزار تومان در انتشارات 

ایرانشناسی عرضه شده است.
»پس می خواهید نویسنده سفر باشید«، »دوره آموزشی کوتاه سفرنامه نویسی«، 
»رســیدن به مرحله چاپ«، »نوشتن بالگ ســفر«، »زندگی در مسیر سفر« و 

»تبدیل به عکاس سفر شویم« شش فصل این کتاب هستند.
در معرفی ناشــر از این کتاب می خوانیم:  »چگونه سفرنویس شویم« مانند یک 
کتاب راهنما به عالقه مندان به سفرنامه نویســی کمک می کند داستان سفری 
منحصربه فرد بنویسند، همچنین به نویسندگان نشان می دهد که چگونه مطالب 

خود را در مجالت، روزنامه ها و کتاب کاغذی و حتی آنالین به چاپ برسانند.

این کتــاب یکی از منابع در زمینه آموزش نویســندگی برای ســفر اســت، از 
نویسندگی سفر برای مجالت و روزنامه ها گرفته تا بالگ نویسی. این کتاب که به 
 Lonely قلم دو نویسنده موفق سفر نوشته شده، در سال ۲۰۱۷ میالدی از سوی

Planet به چاپ رسیده است.
در بخشــی از کتاب می خوانیم: »اگرچه نوشتن درباره ســفر می تواند یکی از 
حرفه های بسیار جذاب بر روی کره زمین باشد، اما هرکسی برای این کار ساخته 
نشده است. در حقیقت تالش برای زندگی کردن به عنوان کسی که نویسنده سفر 
است، می تواند هزینه بردار و ترسناک باشد و به روحیه ای خاص نیاز دارد و فرد 

باید محدودیت هایی خاص برای زندگی خود تعریف کند.«
نویســندگان در جای دیگری از کتاب درباره ســختی های سفرنویسی چنین 
می نویسند: »سفر آســان نیســت، به ویژه زمانی که در یک مأموریت هستید تا 
اطالعات و تجربیاتی را به دســت بیاورید که بتوانید با آن یک داســتان خوب 
بنویسید. مهم نیســت چقدر خسته هســتید. باید شــرایط را درک کرده، بر 

تفاوت های فرهنگی غلبه کنیــد و از موانع زبانی 
عبور کنید و به آرامی غذاهایی را که معده شما 
را به هم می ریزد ببلعید. شما باید شهامت آن 
را پیدا کنید با مردمی کــه هرگز قباًل مالقات 
نکرده اید صحبت کنید و یاد بگیرید به مهربانی 

غربیه ها اعتماد کنید.«
شــناخت روندهای ســفر، فن هــای مصاحبه و 

یادداشــت برداری، بازنویســی و خودویراستاری، 
نویســندگی بــرای مجلــه، ســفرهای مطبوعاتی و 

تســهیالت رایگان، نگارش کتاب، ایجاد وبالگ و وبالگ نویسی، 
واقعیت هایی دربــاره سفرنامه نویســی، درآمدزایــی به عنوان 

 یک ســفرنامه نویس و ... اطالعاتی اســت که بــا خواندن این کتاب به دســت
 می آورید.
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نرخ ارز برای زائران 
اربعین چقدر است؟

در حالی ارز زائران اربعین قرار اســت 
با نرخ بازار ثانویــه در اختیار آنها قرار 
بگیرد که در حال حاضــر هر یورو در 
بازار نیمایی تــا ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان 
معامله می شود. سرانجام بانک مرکزی 
تصمیم به ارائه ارز به مسافران اربعین 
گرفت و اعالم کرد که زائران می توانند 
حداکثر ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر 
اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک های 
منتخب  و صرافی های مجاز به منظور 
پوشــش برخی از هزینه های تامین 
کنند.اما اینکه قیمت ارز در بازار ثانویه 
یا همان نیمایی که محل معامله ارزی 
صادرکنندگان و واردکنندگان است، 
چقدر خواهد بود. بر این اساس بررسی 
آخرین وضعیت معامالت در نیما نشان 
می دهد که در روز گذشته هر یورو به 
طور میانگین تا ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان 
معامله شده است.البته قیمت یورو در 
بازار نیما از ابتدای شهریورماه تا پایان 
آن با روند کاهشــی همراه بوده است؛ 
به طوری که از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان در ابتدا به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان 
در نیمه ماه رسیده و در آخرین معامالت 
دیروز نیز ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان معامله 
شده است.ارائه ارز نیمایی به مسافران 
اربعین گرچه فقط ۱۰۰ یورو است، ولی 
در هر صورت در مقایسه با نرخ بازار نرخ 
پایین تری خواهد داشت که به حدود 

۵۰۰ تومان می رسد.

لهیــاری  ا فریــدون 
اظهارداشــت: نیمــه 
دوم هر ســال از حیث 
گردشــگری سرآغازی 
بــرای ایــن اســتان 
محســوب می شود، در 
نیمه نخست سال شمار 
بیشتری از گردشــگران هموطن به 
اصفهان سفر می کنند، و در فصل پاییز 
بویژه تا نیمه اول آذر با حضور بیشتر 
گردشگران خارجی روبه رو می شویم.

وی با اشــاره به اینکه گردشــگران 
خارجــی بُعــد فرهنگــی و تاریخی 
اصفهان را برای ســفر به این شــهر 
برمی گزینند، اضافه کرد: ساماندهی و 
برنامه ریزی ها برای این امر انجام شده 
تا شاهد افزایش شمار این افراد باشیم.

الهیاری تاکید کرد: گردشــگری یاد 
شده با گردشــگری مذهبی و زیارتی 
متفاوت اســت و به جنبــه های بین 

المللی و مراوادت برون مرزی بیشتر 
ارتباط دارد.

وی تصریــح کــرد: گردشــگری از 
محورهای اصلی توســعه در اســتان 
اصفهــان بــه شــمار مــی رود و با 
حمایت هــای الزم  می توان شــاهد 
درآمدزایی و اشتغال با گسترش این 
صنعت بود.مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اصفهان 
همچنین از برنامه ریزی برای میزبانی 
از گردشگران چینی در »هفته چین« 
در بهمن ماه امسال خبر داد و افزود: 
تسهیالت ویژه ای برای این کشور در 
نظر گرفته شــد تا مردم آن بتوانند با 
سهولت بیشتری از جاذبه های تاریخی 
و گردشگری کشــورمان و بخصوص 

اصفهان بازدید کنند.
الهیــاری ادامه داد: ارایــه خدمات با 
تخفیف، ســهولت در رزرو و پرداخت 
هزینه کمتر برای هتل و  ارایه اطالعات 
درباره اصفهان به زبان چینی از جمله 
فعالیت هایی اســت که بــرای جذب 

بیشتر از آن کشور انجام داده ایم.
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع 
حــذف  گردشــگری،  و  دســتی 
روادید)ویزا( برای گردشگران چینی 

جهت ســفر به ایران را مفید خواند و 
گفت: حذف روادید شــرایط حضور 

گردشگران را بهتر می کند.
الهیاری با بیان اینکــه وجود مناطق 
کویری در مناطق شــرقی و شمالی 
استان، ظرفیتی ارزشمند است، گفت: 
این جاذبــه ها در فصــل پاییز عالقه 
مندان بیشتری از سرتاسر کشور پیدا 
می کند و خور و بیابانک و مرنجاب از 
اصلی ترین مناطق یاد شده است.وی 
به اهمیت گردشگری در مناطق برفی 
در ماه های سرد سال اشاره و تصریح 
کرد: فریدونشــهر، بویین میاندشت، 
فریدن واقــع در غرب و ســمیرم در 
جنوب استان اصفهان از این ظرفیت 
برخوردارند و می تــوان از آن ها برای 
جــذب بیشــترین تعداد گردشــگر 

استفاده کرد.
اصفهــان ایــن نگین خــوش تراش 
ایران بــه عنوان پایتخــت فرهنگ و 
تمدن اسالمی جورچینی از ظرفیت 
های گردشــگری را در خــود جای 
داده، این اســتان با بیش از ۲۲ هزار 
بنا و اثــر تاریخی که یکهــزار و ۸۵۰ 
مورد آن به ثبت ملــی و هفت اثر آن 
به ثبت جهانی رســیده، کانون توجه 

گردشــگران خارجی و داخلی است.
در استان اصفهان بیش از ۶۰۰ خانه 
تاریخی وجــود دارد که بیش از نیمی 
از آنها در شــهر اصفهان قرار دارد و از 
۶۰۲ رشــته صنایع دستی شناسایی 
شده در دنیا ۲۹۹ مورد مربوط به ایران 
و از این تعداد ۱۹۶ رشــته مربوط به 
اســتان تاریخی و هنرپــرور اصفهان 

بوده که در مجموع معیشــت حدود 
چهــار میلیون نفر به صنایع  دســتی 
گره خورده است.اســتان اصفهان به 
لحاظ حجم، ۶۰ در صد تولید صنایع 
دستی کشور را به خود اختصاص داده 
که از جمله این رشته ها زری دوزی و 
قلم کاری، ترمه و نقره کاری، تذهیب 
و تحریر انواع کتاب، قــرآن، قطعات 

نگارگری و نقاشی اســت و در خاتم 
کاری، میناکاری، منبت، قلم زنی روی 

انواع فلزات شهرت جهانی دارد.
ایــن خطــه دارای ۹۰ هتــل و ۶۵ 
مهمانپذیر با ظرفیت حدود ۲۰ هزار 
تخت اســت که از این تعداد ۵۷ هتل 
و ۳۰ مهمانپذیر در کالنشهر اصفهان 

قرار دارد.

تمهیدات الزم برای حضور حداکثری گردشگران خارجی در اصفهان اتخاذ شد

در استان اصفهان 
بیش از ۶00 خانه 

تاریخی وجود 
دارد که بیش از 
نیمی از آنها در 

شهر اصفهان قرار 
دارد

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اصفهان گفت: در زمان اوج حضور گردشگران خارجی به این 
استان از اواخر شهریور تا نیمه اول ماه آذر تمهیدات ویژه ای 

برای حضور آنان اتخاذ شده است.

ایرنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

گردشگری
خبر

ISFAHAN
N E W S

بهترین رنگ لباس برای پاییز و زمستان
اگر روی استایل خود بسیار حساس هستید و دوست دارید تا از نهایت جذابیت آن بهره ببرید، باید به رنگ 
های آن نیز دقت کنید. انتخاب رنگ مناسب به فصل مورد نظر نیز بستگی دارد و قطعا رنگ های گرم 
برای فصول سرد سال و رنگ های سرد نیز برای فصول گرم سال گزینه های خوبی به حساب می آیند.

خردلی، پیشنهادی قدیمی اما جذاب
رنگ خردلی چند سالی است که در فصل های سرد سال طرفداران زیادی دارد اما این رنگ می تواند 
امسال نیز یک پیشنهاد جذاب برای شــما فراهم آورد. این رنگ گرم آرامش بسیار خوبی را به شما و 
اطرافیان تان در روزهای سرد ســال خواهد دارد.یک استایل خردلی ایجاد کنید و بیشتر از هر زمان 
دیگری مورد توجه دیگران قرار بگیرید.برای یک استایل خردلی می توانید به یک پالتو و یا کاله و شال 
گردن خردلی بسنده کنید، زیرا استفاده بسیار زیاد از این رنگ در استایل تان کمی زننده خواهد شد. 
استفاده از یک بافت چند رنگ که بتواند کمی اثر رنگ خردلی را خنتی کند، یک پیشنهاد جذاب دیگر 

می باشد.
رنگ نارنجی یا پرتقالی

استفاده از یک رنگ پاییزی در استایل تان می تواند شما را فردی بسیار به روز نشان دهد. رنگ نارنجی یا 
پرتقالی را می توان در روزهای پاییزی به واسطه خشک شدن برگ درختان بسیار مشاهده کرد. استفاده 
از یک پالتو نارنجی هماهنگی بسیار جذابی بین استایل شما و طبیعت به وجود خواهد آورد و در هنگام 
پیاده روی بسیار جذاب به نظر برسید. بنابراین با انتخاب یک پالتو نارنجی یا پرتغالی و ست کردن آن با 

چکمه های تان احساس هیجان و شادی را به دیگران انتقال بدهید.
ارغوانی رنگی مناسب برای استایل زمستانی

اگر به دنبال رنگی هستید که در بیرون از منزل زیاد جلب توجه نکنید و در حین حال با روز های سرد 
زمستانی همخوانی جذابی داشته باشد، پیشنهاد ما استفاده از رنگ ارغوانی می باشد. یک پالتو ساده 
ارغوانی به همراه یک شال گردن زیبا گزینه بسیار خوبی برای استیال شماخواهد بود.یک بارانی زیبا 
نیز این امکان را به شما می دهد تا بتوانید قبل از شروع زمستان از زیبایی های این رنگ بیشترین بهره 

را ببرید.
رنگ شتری را فراموش نکنید

شاید برای شما نیز جالب باشد اگر بدانید که این رنگ خنثی چندین سال است که مورد توجه بسیاری 

از خانم ها قرار می گیرد. این رنگ زیبا و کویری را می توانید برای 
دوخت یک پالتو به کار ببرید و به عنوان یک استایل، به تن 

کنید. رنگ شــتری به راحتی از مد نخواهد رفت و از یک 
پالتو شتری رنگ می توانید برای سال های سال استفاده 
کنید.نقطه قوت دیگر این رنــگ نیز انعطاف این رنگ در 
هماهنگی اش با لباس های دیگر می باشد. یک پالتو شتری 

رنگ را بدون دغدغه می توانید به راحتی با هر رنگ دیگری 
ست کنید.

رنگ سبز در استایل های زمستانی و پاییزی
شاید استفاده از رنگ سبز استایل شما را تا حد زیادی متناقض با طبیعت 

به حساب بیاورد اما با این رنگ می توانید یک استایل خاص برای خودتان خلق کنید. 
البته این رنگ میتواند از نگاهی دیگر بسیار جذاب به نظر برسد، استفاده از رنگ سبز در فصلی که در 

طبیعت خبری از این رنگ جذاب نیست.

همزمان با نیمه دوم سال ۹۸ 

ساعت کار موزه های مجموعه نیاوران اعالم شد
 ساعت کار موزه های مجموعه نیاوران در نیمه دوم سال ۹۸ بر اساس بخشنامه اداره کل موزه های وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعالم شد.بر اساس اعالم  روابط عمومی مجموعه فرهنگی 
تاریخی نیاوران، ساعت کار موزه های این مجموعه در شش ماه دوم سال جاری بر اساس بخشنامه اداره 
کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ساعت ۸ تا ۱۷ و پایان زمان فروش 

بلیط، ساعت ۱۶ اعالم شده است.

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران یکی از کاخ موزه های شمال شهر تهران است که بناهای آن متعلق به 
دوران قاجار و پهلوی بوده و عالقه مندان جهت بازدید می توانند تمامی روزهای هفته به جز ایام سوگواری 
ائمه اطهار)ع(  از ساعت ۸ تا ۱۶ به این مجموعه واقع در تهران، میدان شهید باهنر )نیاوران( مراجعه کنند.

مجموعه موزه های نیاوران تا ساعت ۱۷ فعال است.

  با پولمان 
چه کار کنیم؟

مشخص است که وضعیت اقتصاد 
ایــران این روزها خوب نیســت . 
درست سرمایه گذاری کردن در 
این شرایط واقعا ســخت است ، 
پس کالهتان را سفت بچسبید . 
بهترین بازارهای سرمایه گذاری 
در حال حاضر بــرای افرادی که 
خیلی ریسک پذیر نیستند بدون 
شــک ســپرده گذاری در بانک 

هاست .
کمتر پیش آمده در اقتصاد ایران 
که بانک ها سودی بیشتر از تورم 
بدهند و فعال دارند این کار را می 
کنند . پس با خیال راحت پولتان 
را در بانک بگذاریــد. اما اگر می 
خواهید ســودی تضمین شــده 
داشته باشید ولی امکان افزایش 
هم داشته باشــد از صندوق های 
سرمایه گذاری در بورس استفاده 
کنید . در سایت ســازمان بورس 
اســامی این صندوق ها هســت . 
به آنجا بروید و از ســود تضمین 
شده ۲۱ درصد با امکان افزایش به 

بیش از این مقدار بهرمند شوید.
همچنین اگر تمایل ندارید در این 
دو سرمایه گذاری کنید، بهترین 
بازار در میان بازارهای سرمایه ای،  
بازار مسکن است. قیمت مسکن 
بســیار پایین آمــده و االن وقت 

خوبی برای خرید است.

مدرسه رفتن نیازمند خرید 
روپــوش، کیــف و کفش، 
لوازم تحریر ، خرید کتاب 
درسی، شــهریه ثبت نام و 
ســایر هزینه های جانبی 
اســت که در ســاده ترین 
شرایط ســر از حدود یک 

میلیون تومان درمی آورد.
اگر بخواهیم مدرسه رفتن های الکچری 
برخی دانش آموزان را که فقط میلیونها 
تومــان هزینه ثبــت نــام در مدارس 
غیردولتــی می دهند، کیــف و کفش  
میلیونی می خرند و کیف هایشــان پر از 
دفترهای فانتزی و لــوازم تحریر برند و 
گران قیمت است را کنار بگذاریم، هزینه 
متوسط آماده کردن دانش آموزان برای 
رفتن به مدرســه برای خانواده ها بین 
حداقل یک تا چند میلیون تومان است.

ابتدایی ترین نیاز برای مدرســه رفتن 
ثبت نام در مدرســه است. اگرچه برخی 
مدارس غیرانتقاعی را انتخاب می کنند 
که شــهریه آن از حــدود ۲.۵ میلیون 
تومان برای مقطع ابتدایی آغاز می شود و 
تا بیش از ۱۰ میلیون تومان برای مقطع 
دبیرســتان برخی مدارس باال می رود، 
اما اکثر دانش آموزان مدارس دولتی را 

انتخاب می کنند که بر اســاس قانون، 
شــهریه ندارد، اما برخی مدارس رقمی 
بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را با عناوین 

کمک به مدرسه و... دریافت می کنند.
روپوش مدرسه که این روزها برای برخی 
مدارس پسرانه نیز اجباری شده دومین 
نیاز دانش آموزان است که قیمت مصوب 
دارد و بر اســاس نرخ دستمزد و قیمت 
پارچه  از سوی تولیدی ها اعالم می شود.

 لباس فرم مدارس بر اساس سایز دانش 
آموزان قیمتی بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان 
برای سایر کوچک تا نزدیک به ۱۵۰ هزار 
تومان دارد و البته بــرای دانش آموزان 
دختر نیز باید بسته به مقطع مدرسه و 
سایز هزینه ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان قیمت 

مقنعه را نیز اضافه کرد.
کیف و کفش مدرســه نیز هزینه بزرگ 
دیگری اســت که طیف قیمتی بسیار 
گســترده ای بر اســاس کیفیت، سایز، 

برند و... دارد.
کیف و کفش های مدرسه برخی دانش 
آموزان متمول میلیونی است، اما آنچه 
قشر متوسط دانش آموزان تهیه می کنند 
هزینه ای بین ۸۰ تــا ۲۰۰ هزار تومان 
برای کفش مدرسه)بسته به نوع اسپرت 
یا معمولی بــودن( و هزینه ۴۵ تا ۱۵۰ 

هزار تومانی برای کوله پشتی دارد.
البته کوله پشــتی هایی در بازار هستند 
که قیمت های ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی 
دارند و از چمدان های چرخ دار مسافرت 
دســت کمی ندارند، اما به طور معمول 

همه دانش آموزان از این مدل استفاده 
نمی کنند.

لوازم تحریر که از سال گذشته با افزایش 
قیمت زیادی خصوصــا در بخش دفتر 
مواجه بوده هزینه دیگر مدرســه دانش 
آموزان است. هر دانش آموز برای مدرسه 
رفتــن حداقل پنج دفتر، ســه خودکار 
یا مداد، پاک کن، تراش و ســایر لوازم 

جانبی را نیاز دارد.
قیمت هر دفتر نیز بسته به تعداد برگ، 
نوع جلد، سیمی یا ســاده بودن  ... نیز 
از حدود چهار هزار تومــان تا ۲۰ هزار 
تومان اســت. قیمت مداد و خودکار نیز 
از حداقل هزار تا دو هزار تومان شــروع 
می شود و تا ۱۰ هزار تومان هم در بازار 

وجود دارد.
ســاده ترین پاک کن  و مدادتراش هم 
اکنون ســه هزار تومان قیمت دارند و 
جامدادی که دانش آموزان بخواهند لوازم 
التحریر خود را در آن بگذارند هم از پنج 
تا هفت هزار تومان شروع می شود و به 

۲۰ تا ۳۰ هزار تومان می رسد.
مدرسه رفتن هزینه های جانبی دیگری 
هم مانند هزینه کتاب درسی و سرویس 
مدرسه ، میان وعده ای که دانش آموزان 
با خود می برند و... دارد که همین موارد 
نیز ماهانه حداقل بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار 

تومان پول می خواهد.
با احتساب همه این موارد و در شرایطی 
که فرض کنیم اکثر دانش آموزان هزینه 
مدرســه غیرانتفاعی را نداشته باشند 

مدرسه رفتن برای خانواده های معمولی 
حداقل حدود یک میلیون تومان هزینه 
دارد که تا چند میلیــون تومان هم باال 

می رود.
نایب رئیس اتحادیه کتاب و لوازم تحریر 
فروشان کرمانشاه از افزایش قیمت چند 
برابری برخی از انواع لوازم التحریر نسبت 
به سال گذشته خبر داده و گفته، مدارس 
به رقیب کتابفروشی ها در عرضه لوازم 

تحریر تبدیل شده اند.
محمد تقی زرشــکیان در گفت و گو با 
خبرنگار ایسنا با اشاره به نزدیک شدن 
ایام بازگشــایی مدارس و شروع خرید 
لــوازم التحریر در بازار، اظهــار کرد: به 
دلیــل افزایش قیمت هــا، خرید مردم 

به اندازه ســال های گذشته نیست.وی 
از افزایش قیمــت حدود ۲۰۰ درصدی 
انواع دفتر نســبت به سال گذشته خبر 
داد و افزود: این گرانی بیشــتر متاثر از 
قیمت کاغذ بوده است. دیگر انواع لوازم 
التحریر نیز بین ۸۰ تا ۴۰۰ درصد نسبت 
به سال قبل گران شده  است.زرشکیان با 
بیان اینکه این گرانی فروش مغازه داران 
را تحت تاثیر قرار داده است، اضافه کرد: 

مشکالت متعدد دیگری هم داریم.
وی یکی از مهمترین این موارد را تداخل 
صنفی ســایر واحدهای صنفی با لوازم 
تحریرفروشــان در این ایام دانســت و 
تاکید کرد: هر سال شــاهد این معضل 
هستیم که مغازه هایی که در سایر ایام 

ســال اجناس دیگر عرضــه می کنند، 
در فصل بازگشــایی مدارس به فروش 
لوازم التحریر روی می آورند.نایب رئیس 
اتحادیه لوازم تحریرفروشان کرمانشاه 
گفت: از سوی دیگر بساط دستفروشی 
لوازم تحریر هم در بازار اصلی شهر برپا 
می شود که به کسادی بازار مغازه داران 

دامن می زند.
زرشکیان با بیان اینکه برپایی نمایشگاه 
پاییــزه نیز مزید علت مشــکالت لوازم 
تحریرفروشــان شــده، افزود: برپایی 
نمایشگاه در این شکل کاری غیرقانونی 
است که هر سال شاهد آن هستیم، زیرا 
نمایشگاه صرفا باید محلی برای معرفی 

کاالها باشد، نه فروش آن.

هزینه مدرسه رفتن چقدر تمام می شود؟

با احتساب همه این 
موارد و در شرایطی 
که فرض کنیم اکثر 

دانش آموزان هزینه 
مدرسه غیرانتفاعی 

را نداشته باشند 
مدرسه رفتن 

برای خانواده های 
معمولی حداقل 

حدود یک میلیون 
تومان هزینه دارد 
که تا چند میلیون 

تومان هم باال 
می رود.

بازشــدن مدارس و جنب و جوشــی که بین چند میلیون 
دانش آموز در سراسر کشــور ایجاد می کند، با شلوغی بازار 
و انجام خریدهایی برای مدرســه رفتن همراه است و البته 

هزینه هایی را نیز به خانواده ها تحمیل می کند.

ایسنا
گزارش
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The 13th International 
Exhibition of Plastics, Rubber, 
Machinery and Equipment (Iran 
Plast 2019) was inaugurated in 
Tehran on Sunday.
IranPlast 2019 kicked off on 
Sunday in the presence of Iranian 
Oil minister Bijan Zanganeh, 
Minister of Industry, Mine and 
Trade Reza Rahmani and the 
Managing Director of National 
Petrochemical Company 
Behzad Mohammadi at Tehran’s 
Permanent Fairground.
More than 570 domestic and 
35 foreign companies including 
China, Italy, India, Turkey and 
Russia will showcase their latest 

products relating to plastic 
industry.
IranPlast is one of the 
largest and most important 
exhibitions in Iran, in the fields 
of raw materials, machinery 
& moulds, auxiliaries and 
services for plastics & rubber 
industries, as well as, one of the 
most magnificent ones in the 
Middle East region and Asia. 
Historically, IRANPLAST has 
had a growing trend from the 
very first edition in 2002. Since 
then, more than 5000 companies 
from Iran and other countries 
have participated at such a great 
exhibition event.

Tehran 
Wastewater 
Infrastructure 
Needs 5 More 
Years

Pipe laying has 
been undertaken 
in 22 districts of the 
capital expanding in 
all four directions to 
connect households 
and industries to the 
wastewater network
Expansion of Tehran’s 
wastewater network 
has registered 76% 
progress and is expected 
to be completed in five 
years, managing director 
of Tehran Province 
Water and Wastewater 
Company said.
“The overall plan 
is for constructing 
9,000 kilometers of 
wastewater network of 
which 6,800 km are in 
place,” Mohammadreza 
Bakhtiari was quoted 
as saying by Mehr News 
Agency.
Pipe laying work has 
been undertaken in 
all 22 districts of the 
expanding capital to 
connect households 
and industries to the 
wastewater network.
Tehran Province has 15 
wastewater treatment 
plants, seven of which 
are within Tehran City.
“The plants in the 
province are planned 
to produce 850 million 
cubic meters of water 
per annum by 2030,” 
Bakhtiari said.
Mortgage 
Applications 
Under HSA 
Scheme in Sharp 
Decline
The number of accounts 
opened with Bank 
Maskan, the agent bank 
of the housing sector 
for home loans, under 
the so-called "Housing 
Savings Account" 
scheme, registered an 
average weekly decline 
of 62% in the nearly first 
half of the current fiscal 
year (started March 
21) compared with 
the same period of last 
year to reach 1,500 new 
accounts per week, an 
official with the bank 
said.
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IranPlast 2019 kicks off in Tehran

Rial was 
holding ground 
on Saturday, 
trading at year-
long highs of 
above 115,000 
per US dollar, 
according to 

currency rate websites 
and reports from 
Tehran’s unofficial 
exchange market.
That came despite an 
announcement by the 
US government on 
Friday which toughened 
American sanctions 
on the Central Bank 
of Iran (CBI), while 
imposing sanctions on 
the country’s sovereign 
wealth fund (NDFI) and 
a company advancing 
payments for the 
government agencies.
The sanctions came 
after attacks on Saudi 
Arabia’s oil installation 

on September 14 which 
cut the kingdom’s 
production in half and 
sent shockwaves across 
the global markets. 
Washington has blamed 
Iran for the attacks, 
accusations roundly 
rejected by Iranian 
authorities.
The rial’s strength 
comes as the currency 
suffered massively last 
summer when the US 
began to impose its 
sanctions on Iran.
It traded at historic lows 

of 190,000 against the 
dollar in September 
2018 before it regained 
some of its value and 
rose against foreign 
currencies a month 
later.
A series of measures 
adopted by the Iranian 
government this year 
helped control the 
prices in the unofficial 
market, allowing the rial 
to trade at a year-long 
high of 109,000 against 
the dollar in July.
That surge this summer 
came right in the middle 

of heightened military 
tensions between Iran 
and the United States in 
the Persian Gulf.
Experts cite the relative 
stability of the price of 
the rial as a sign of the 
failure of the American 
sanctions. They believe 
Iran has managed to 
weather the impacts 
of the sanctions for the 
time being, allowing the 
country to further boost 
economic indicators 
regardless of growing 
American economic 
pressure.

SAIPA Car 
Manufacturing Co.'s 
output surpasses 147,000 
in five months
Statistics show that Iran’s second-largest car 
manufacturing company “SAIPA” manufactured 
147,588 vehicles in the first five months of the 
current year (March 21 – August 21).
According to reports, SAIPA Car Manufacturing 
Company produced 75,525 ‘Pride’ passenger 
cars, 593 ‘Tiba’ passenger cars, accounted 
for the maximum production share of car 
production in the same period.
In addition, 15,199 ‘pride’ passenger cars 
and also 9,391 ‘Tiba’ passenger cars were 
manufactured bySAIPA from July 21 – August 
21.
In the first five months of the current year, SAIPA 
Car Manufacturing Company produced 2,480 
Changan 35 SUVs and 120 ‘Ario’ passenger cars.

Iranian Carmakers 
Mull JVs With Russian 
Counterparts
US sanctions have scuttled Iranian car 
companies’ partnerships with international 
players, such as Renault, Peugeot and Citroen. 
As a result, the local automotive firms are 
looking north and seeking partnership with 
Russian counterparts
As traditional foreign partners of Iranian 
car companies suspend their operations or 
leave, the local automotive firms are looking 
north and seeking partnerships with Russian 
counterparts.
International carmakers with decades-
old presence in Iran pulled the plug after 
Washington imposed blistering sanctions 
against Tehran last year.
Some of the car companies that have curbed 
their Iran ties are, France’s Peugeot, Renault 
and Citroen, along with China’s Brilliance, 
Haima, Dongfeng BYD, Great Wall, MG and Lifan.
The head of Iran Vehicle Makers Association 
said Washington has threatened to impose 
punitive penalties against international 
carmakers that breach its sanctions against 
Tehran.

Iran-EU Trade Tumbles 
75%
Iran exported €452.65 million worth of 
commodities to the European Union, indicating 
a 93.67% fall, and imported €2.55 billion 
in return to register a 52.13% year-on-year 
decline.Trade between Iran and European 
Union member states during the first seven 
months of 2019 stood at €3.01 billion to show 
a 75.89% plunge compared with last year’s 
corresponding period, latest statistics provided 
by the European Statistical Office show.
Germany, Italy and the Netherlands were Iran’s 
top three trading partners in the European bloc 
with bilateral exchanges standing at €933.66 
million, €548.15 million and €286.16 million 
respectively.
Iran’s trade with Cyprus (€4.32 million) and 
Bulgaria (€51.38 million) increased by 66.94% 
and 50.82% respectively year-on-year, marking 
the highest increase among EU states.
Trade with Greece (€27.87 million), Spain 
(€163.17 million), France (€233.8 million), 
Luxembourg (€363,310) and Sweden (€45.33 
million) saw the sharpest declines of 97.35%, 
91.16%, 88.18%, 87.85% and 83.23% 
respectively.

Iran’s national currency the rial has 
resisted losses over the past days despite 
a new wave of American sanctions 
targeting the country’s central bank and 
its sovereign wealth fund.

Iran's currency resisting losses despite new 
American sanctions

news

The rial’s 
strength 
comes as the 
currency 
suffered 
massively last 
summer when 
the US began 
to impose its 
sanctions on 
Iran.
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Petchem output two 
times above domestic 
need: Industry min.

Underlining the vitality of improving 
exports, Iranian Industry Minister 
Reza Rahmani announced on Saturday 
that current production level of 
petrochemicals in Iran is two times 
more than the domestic need for such 
products.
“We are now in a comprehensive 
economic war in a way that exports 

of iron ore concentrate are allowed 
while imports of auto parts are banned,” 
Rahmani said.
“On the way to support domestic 
industries, imports of rival products are 
banned,” he added.
“Iran is focusing on increasing exports to 
neighbor countries,” the minister said.
“Contrary to the enemies’ plans, our 
industries are reinforced,” he noted.
On September 14, Iran’s Oil Minister 
Bijan Namdar Zanganeh said the 
pace of progress in the petroleum, 
gas, refinement and petrochemical 
industries in Iran has quickened so 
sharply that new contracts and projects 
would be unveiled every two weeks.
“From now on, once every two weeks, 
we will have a new inauguration or the 
signing of a new contract, which shows 
that not only have the sanctions failed to 
halt Iran’s industrial progress, but also 
our pace of development of the oil, gas, 

refining and petrochemical (industries) 
has accelerated,” Zanganeh said.
Iran is now on the verge of the second 
leap in the petrochemical industry that 
would increase the annual output to 
above 100 million tons, Zanganeh said, 
adding that a third leap is expected to 
further raise the production capacity of 
the country’s petrochemical industry to 
more than 150 million tons.
In May, Managing Director of Iran’s 
National Petrochemical Company 
(NPC) Behzad Mohammadi unveiled 
plans for a big rise in the production 
of petrochemicals, saying the annual 
income from domestic petrochemical 
output is expected to hit $25 billion 
within the next two years.
In August 2018, NPC officials said 
Iran’s petrochemical industry was 
“unsanctionable” and that the exports 
would continue on schedule despite the 
US sanctions.



Navy cmdr. vows crushing 
response to any aggression
 Commander of the Iranian Army's Navy Rear 
Admiral Hossein Khanzadi warned enemies of 
consequences of any ‘miscalculation’ in the region.
“In case of any miscalculation and aggression by 
the enemy, Army’s Navy, along with other armed 
forces of the country, will give the most crushing 
reaction in the shortest time possible,” he told 
reporters on Sunday in the sidelines of military 
parades in Bandar Abbas.He went on to add that 
“Today, the Islamic Republic of Iran’s defense power 
is at its highest possible level and forces of Army 
and IRGC are ready to defend marine borders of 
the country.”He said that forces of Army and IRGC 
will hold a naval parade today on the Persian Gulf 
waters where parts of home-made weapons and 
equipment will also be displayed.“This naval parade 
aims to show the readiness of armed forces and 
Iran’s deterrence power, and also to send a message 
of peace and friendship to neighboring countries,” 
he added.

West Stages Cyber Attacks 
against Russia Every Day: 
Shoigu
Western intelligence services carry out hundreds 
of attempts every day to penetrate Russia’s 
defense communications systems, Russian 
Defense Minister Sergei Shoigu said."The West is 
meddling in the army affairs - they are doing this 
in an absolutely imprudent and brazen manner," 
Shoigu stressed. "The attempts of penetrating 
our communications networks amount to several 
hundred every day," the minister said in an 
interview with Moskovsky Komsomolets published 
on Sunday, Tass reported.

Ex-Afghan pres. stresses 
Iran’s key role in Afghanistan 
peace process
Former President of Afghanistan Hamid Karzai 
stressed Iran’s key role in Afghanistan’s peace 
process.He made the remarks on Sat. in his meeting 
with the special envoy of the Islamic Republic 
of Iran to Afghanistan Mohammad Ebrahim 
Taherian, where he emphasized the key role of Iran 
in the peace process in Afghanistan.In this meeting, 
Karzai reviewed issues related to the peace process 
in Afghanistan, as well as bilateral ties between Iran 
and Afghanistan and also regional developments.
He pointed to the friendly and historical bonds 
between the two neighboring countries and 
placed special emphasis on the key and vital role 
of the Islamic Republic of Iran in restoration of 
peace and stability in Afghanistan.Iran has always 
supported peaceful solutions for settling political 
problems in Afghanistan.In a statement on Friday, 
Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyyed Abbas 
Mousavi voiced concern over the escalation of 
military conflicts and attacks on public services and 
civilian gatherings in Afghanistan, and condemned 
any operation that would endanger the lives of 
civilians, particularly women and children.

Division among regional states what 
US, Zionism want: President Rouhani

Speaking on Sunday morning 
at the armed forces’ parade 
ceremony marking Sacred 
Defence Week, President 
Hassan Rouhani said, “Iran’s 
Islamic Revolution reached 
victory for independence, 

freedom and realisation of popular and 
Islamic justice”.
He continued, “Islamic Revolution could 
be beneficial for the entire region and 
the world, but its enemies stood against 
the will power of the Iranian nation and 
began their forlorn attempts”.
“The enemies of the Iranian revolution 
and people plotted to undermine our 
security and defence power,” he said.
Dr. Rouhani continued, “The enemies’ 
first plot was to disband the Army, trying 
to undermine the commandership 
system under the name of council”.
“But the Late Imam Khomeini (RA) 
made a wise decision as his first 
command by calling on people to stand 
against all conspirators, and the brave 
young people and armed forces from 
Khuzestan to Kurdistan, Golestan and 
Sistan & Baluchistan rushed to stand 
against those who wanted to undermine 
the Revolution”.
He added, “Under Imam Khomeini’s 
(RA) leadership and people’s unity and 
support, our armed forces resisted the 

enemies for 8 years”.
“They imposed war on us using the 
East’s ideology, the West's weapons and 
the regional reactionaries’ money, but 
the people were not afraid of the West 
and the East,” continued the President.
Stressing that with the power and 
authority of the armed forces and great 
nation of Iran, the enemy does not dare 
to carry out acts of aggression towards 
our Islamic Iran, he said, “We are always 
ready for defence, but not surrender, 
and will not let anyone trespass our 
borders”.
“As the enemies’ main goal during the 
Sacred Defence was to destroy our 
revolution, today, they are chasing the 
same goal with their psychological and 
economic war,” said the President.
Stating that, “Today, the enemies have 
chosen economic war, and indeed 
economic terrorism, against the 
Iranian people,” he said, “Wherever 
the US entered, it led the process of 
undermining security, whether in 
Afghanistan or in the Persian Gulf”.
Dr. Rouhani went on to say, “Wherever 

the Iranian Armed Forces went, they 
promoted security, whether in Iraq or 
in Syria and Lebanon”.
President said, “We extend the hand 
of friendship to all our neighbours 
at this critical juncture. To do so, we 
are ready to even forgive their past 
mistakes, because we are in conditions 
that the enemies of the region, especially 
the United States, Imperialism and 
Zionism are seeking to take advantage 
of division”.
Dr. Rouhani continued, “Our logic is 
based on self-ensuring security for the 
Persian Gulf and Strait of Hormuz, and 
the presence of foreign forces in this 
region can cause problems”.
“This year, we are going to New York 
with the slogan of ‘Coalition of Hope’ 
and ‘Hormuz Peace Initiative’. This year, 
we are going to propose an initiative 
in the United Nations that is based 
on the fact that the Islamic Republic 
of Iran can ensure the security of the 
Persian Gulf and the Sea of Oman with 
the help of regional countries,” he  
said.

Iran’s President described division among 
regional states what the United States and the 
Zionism want, stating that Iran extends the hand 
of friendship to all its neighbours and forgives 
their past mistakes.
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UN Welcomes Houthi Bid to 
Halt Retaliatory Attacks on 
Saudi
The United Nations' envoy for Yemen welcomed a proposal 
by Yemen’s Houthi Ansarullah movement to conditionally 
halt attacks on Saudi Arabia.
Martin Griffiths’ comments Saturday came hours after the 
Houthi announcement, and a week after the revolutionary 
movement took credit for a strike that crippled a key oil 
facility in Saudi Arabia.
Griffiths called for “taking advantage of this opportunity 

and moving forward with all necessary steps to reduce 
violence, military escalation and unhelpful rhetoric,” AP 
reported.
On Friday, Mahdi al-Mashat, the head of the Houthi 
supreme political council, said the group would end all 
attacks on Saudi Arabia provided that the kingdom and its 
allies ended their attacks on Yemen.
He hoped that “the gesture would be answered by a 
stronger gesture” from the Saudis.
The Yemeni forces on September 14 launched drone 
attacks on two plants at the heart of Saudi Arabia's 
oil industry, including the world's biggest petroleum 
processing facility.

The attacks came in 
retaliation for the Saudi-
led coalition’s continued 
aggression on the Arabian 
Peninsula country.
Since March 2015, Saudi 
Arabia and some of its Arab 
allies have been carrying out 
deadly airstrikes against the 
Houthi Ansarullah movement 
in an attempt to restore power to 
fugitive former president Abd Rabbuh Mansour 
Hadi, a close ally of Riyadh.

“We extend 
the hand of 
friendship to all 
our neighbours 
at this critical 
juncture.
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Iran Dismisses ‘Hackneyed’ Saudi 
Accusations over Aramco Attacks
Iran’s Foreign Ministry vehemently rejected the “false and 
hackneyed” accusations that a number of Saudi authorities have 
made against Iran after recent Yemeni drone strikes on the kingdom’s 
Aramco oil installations.
In a statement on Saturday, Foreign Ministry Spokesman Abbas 
Mousavi said the Saudi allegations against Iran lack validity.
“It is a source of regret that the Saudi government, under the delusion 
that Iran is its enemy, escapes from the existing realities and facts, and 
always raises Iran’s name in a bid to pin the blame on others for its own 
failures,” Mousavi said, according to the Foreign Ministry’s website.
The spokesman also advised the Saudi government to stop levelling 
groundless accusations against others, and immediately end the 
devastating war on Yemen, which has resulted in nothing but the 

slaughter of innocent people and destruction of the country.
On September 14, the Yemeni forces launched drone attacks on two 
plants at the heart of Saudi Arabia's oil industry, including the world's 
biggest petroleum processing facility.
The US has accused Iran of involvement in the attack, alleging that 
a number of cruise missiles have been fired from Iran at the Saudi 
targets. Iran vehemently denies the claim.
Since March 2015, Saudi Arabia and some of its Arab allies have 
been carrying out deadly airstrikes against the Houthi Ansarullah 
movement in an attempt to restore power to fugitive former president 
Abd Rabbuh Mansour Hadi, a close ally of Riyadh.
Official UN figures say that more than 15,000 people have been killed 
in Yemen since the Saudi-led bombing campaign began.
The Saudi war has impacted over seven million children in Yemen 
who now face a serious threat of famine, according to UNICEF figures. 
Over 6,000 children have either been killed or sustained serious 

injuries 
since 2015, UN children’s agency 

said. The humanitarian situation in the country has also been 
exacerbated by outbreaks of cholera, polio, and measles.

News

FM Zarif:
UN’ 
“impartial” 
probe 
can prove 
Iran’s non-
involvement 
in Aramco 
attacks: Zarif
Iranian Foreign 
Minister, Mohammad 
Javad Zarif stressed: 
“I’m confident that 
we will not start a war 
but I'm also confident 
that whoever starts 
one will not be the one 
who finishes it”.
Zarif made the 
remarks in an 
interview with CBS' 
"Face the Nation" in 
New York.
He said the U.S. is 
posturing by sending 
troops and defense 
equipment to Saudi 
Arabia in response to 
last week's attacks on 
a major Saudi Arabia 
oil facility.
"I think it's posturing. 
I think it's all going 
the wrong direction 
in addressing this 
issue," Mohammad 
Javad Zarif said in 
response to a question 
on how Iran sees the 
development.
The Trump 
a d m i n i s t r a t i o n 
has blamed Iran for 
the Sep. 14 attack 
despite Houthi rebels 
frankly claimed the 
responsibility for 
the attacks on Saudi 
Arabia’s Abqaiq plant 
and its Khurais oil 
field.
Zarif denied that Iran 
had anything to do 
with the attacks and 
said it will likely not 
accept the results of 
any United Nations 
investigation into 
them.
U.N. Secretary-
General Antonio 
Guterres said on 
Thursday that experts 
been dispatched 
to Saudi Arabia to 
investigate.
"We were not 
informed by the 
U.N. We were not 
consulted by the U.N. 
We do not know on 
what basis this has 
taken place. So we 
will take it up with 
the United Nations. 
We are confident 
that if the United 
Nations carries 
out an impartial 
investigation the 
outcome will be that 
it was not launched 
from Iran," Zaris said.

Iran
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Iran Not to Let 
Outsiders Create 
Insecurity in Persian 
Gulf: Larijani
 Iranian Parliament Speaker Ali Larijani 
described the US plan to create a so-
called security coalition in the Persian 
Gulf as a new plot to “plunder” the region 
and said the Islamic Republic will not 
allow the strategic body of water to be 
used as a tool to create insecurity.
Speaking at a military ceremony held in 
the southern port city of Bandar Abbas 
on Sunday to mark the Sacred Defense 
Week, Larijani praised the Iranian 
Armed Forces as “experienced” and 
a national and regional asset, adding 
that they have powerfully established 
security in the country and the region.
He further emphasized that the 

formation of a coalition by the US to 
create so-called security in the Strait of 
Hormuz is “a new means for plundering 
the region”.
“The regional countries, themselves, are 
capable of establishing security and the 
Islamic Iran’s Armed Forces do not allow 
the Persian Gulf to be played with (as a 
tool) to create insecurity in the region,” 
the parliament speaker stated.
“We regard the emergence of such 
coalitions as the start of a new game to 
make the region insecure,” Larijani went 
on to say.
US Secretary of State Mike Pompeo 
on Thursday reiterated Washington’s 
plan to build a maritime coalition in 
the Persian Gulf to deter what he called 
Iranian threats.
He was speaking after talks with Saudi 
and Emirati leaders over last weekend 
attack on Saudi Arabian oil facilities that 

Washington and Riyadh have blamed on 
Tehran. Iran denies any involvement in 
the attack.
The Yemeni forces on September 14 
launched drone attacks on two plants at 
the heart of Saudi Arabia's oil industry, 
including the world's biggest petroleum 
processing facility.
The attacks came in retaliation for 
the Saudi-led coalition’s continued 
aggression on the Arabian Peninsula 
country.



Whoever starts war will not be the one finishing it: Zarif
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif warned that if a war erupts 
in the region it will not be limited.
"I'm not confident that we can avoid a war. I'm confident that we will not 
start one," Zarif, who is in New York to attend the UN General Assembly, said 
in an interview with CBS's ‘Face the Nation’ set to air Sunday.
"I'm confident that whoever starts one will not be the one who finishes it," 
he highlighted.
Asked what he meant, Zarif said "That means that there won't be a limited 
war."Tensions between the US and Iran further escalated after Yemeni armed forces 
conducted a large-scale operation against Saudi Arabia’s Aramco oil installations last Saturday, in 
response to the Saudi-led war on their country.

 Chief of Staff of 
the Iranian Armed 
Forces Major General 
Mohammad Hossein 
Bagheri says that Iran's 
Islamic Revolutionary 
Guard Corps (IRGC) 
and the Iraqi Popular 
Mobilization Forces 
(PMF) will cooperate 
to ensure the security 
of Arbaeen processions 
later this year.
Speaking on Saturday, 
Chief of Staff of the 
Iranian Armed 
Forces Major General 
Mohammad Hossein 
Bagheri said the Iranian 
armed forces, including 
the IRGC, Basij, Army, 
law enforcement, will 
continue their services 
to Arbaeen pilgrims like 
the previous years.
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We Mean Business, a coalition of 
advocacy groups, said dozens of 
companies had joined the initiative in 
the two months leading up to a United 
Nations summit taking place on Monday, 
which aims to spur faster action on 
climate change.
 “Now we need many more companies 
to join the movement, sending a clear 
signal that markets are shifting,” UN 
Secretary-General Antonio Guterres said 
in a statement, Reuters reported.
The coalition was launched in June with 
a call to action by the United Nations, 
business and civil society leaders. The 
first 28 companies to join announced the 
following month. We Mean Business said 
87 companies are now involved, with 
total market capitalization of more than 
$2.3 trillion.
Some companies in the coalition have 
agreed to slash their carbon emissions 
to net zero by 2050, including Swiss 
food company Nestle, French building 
materials company Saint-Gobain, and 
French cosmetics maker L'Oreal.
Others have stopped short of committing 
to go carbon neutral but say they will 
align their operations with a goal of 
limiting the increase in average global 
temperatures to 1.5 degrees Celsius 
enshrined in the 2015 Paris Agreement.
This group includes Finnish telecoms 
company Nokia, French food group 
Danone and British drug maker 
AstraZeneca Plc, We Mean Business said.
As accelerating climate impacts from 
melting ice caps to sea-level rise and 
extreme weather outpace climate 

models, scientists say the world needs to 
halve its greenhouse gas emissions over 
the next decade to avoid catastrophic 
warming.
With fossil fuel companies still 
developing new oil and gas fields and 
many developing countries expanding 
coal-fired power, the coalition's pledges 
are minuscule relative to rising global 
emissions.
Some experts have questioned whether 
publicly traded companies committed to 
maximizing shareholder returns will be 
able to make the sweeping investments 
required to fight climate change. Yet 
many investors have been pressuring 
companies to act on climate risks, and 
chief executives also face pressure from 
an upsurge in youth-led activism, which 
mobilized millions around the world to 
protest on Friday.
We Mean Business believes pledges by 
a core of mostly European, and some 
North American and Asian companies, 
to commit to independently-verified 
emissions targets will prompt others to 
follow suit.
 “These bold companies are leading 
the way towards a positive tipping 
point where 1.5°C-aligned corporate 
strategies are the new normal for 
businesses and their supply chains 
around the world," said Lise Kingo, chief 
executive of the UN Global Compact, 
which promotes responsible business 
practices.
UN chief Guterres sees the private sector 
as crucial to securing more ambitious 
pledges at Monday's Climate Action 
Summit in New York, which aims to boost 
the Paris deal before it enters a crucial 
implementation phase next year.
Companies such as Danish power 
group Orsted, Spanish energy company 
Iberdrola and German insurer Allianz 
are due to speak alongside governments 
at the one-day gathering, according to a 
draft agenda.

"I think it's posturing. I think it's all going the 
wrong direction in addressing this issue," Zarif 
said in response to a question on how Iran sees 
the development in an interview set to air 
Sunday on CBS' "Face the Nation."
The Trump administration has blamed Iran 
for the Sep. 14 attacks by Houthis on Saudi 
Arabia’s Abqaiq plant and its Khurais oil 
field that adversely affected up to half of the 
supplies from the world’s biggest oil exporter.
US President Donald Trump on Friday 
approved the deployment of US troops and 
missile defense equipment to Saudi Arabia 
and the United Arab Emirates.
Zarif denied that Iran had anything to do with 
the attacks and said it will likely not accept the 
results of any United Nations investigation 
into them. UN Secretary-General Antonio 
Guterres said on Thursday that experts been 
dispatched to Saudi Arabia to investigate."We 
were not informed by the UN. We were not 
consulted by the UN. We do not know on what 
basis this has taken place. So we will take it up 
with the United Nations. We are confident that 

if the United Nations carries out an impartial 
investigation the outcome will be that it was 
not launched from Iran," Zarif said.Asked if 
he was confident Iran could avoid a war, Zarif 
said, "I'm confident that we will not start one 
but I'm confident that whoever starts one will 
not be the one who finishes it.""That means 
that there won't be a limited war," Zarif said, 
echoing his previous comments that a military 
strike on Iran by the United States or Saudi 
Arabia would result in an “all-out war."Zarif 
also said that the US made it clear he was 
not welcome at the United Nations General 
Assembly in New York City next week that he 
planned to attend, despite being approved for 
a visa waiver."Well not necessarily, because 
the United States is under obligation, being 
the host of the UN headquarters to issue visas 
to member states. So they made it very clear in 
a letter that they attached to my visa that I'm 
not eligible to get a visa, but they're doing it on 
a waiver basis. So they want me to know that 
I'm not supposed to be here," Zarif said.
The Iranian foreign minister is expected to 
have a busy schedule in New York where 
he is expected to meet foreign ministers of 
countries signatory to a major international 
agreement on Iran’s nuclear program which 
has suffered since May last year when the US 
withdrew from the pact.

Big Companies Commit to Slash Emissions 
Ahead of UN Climate Summit

US 'Posturing' by Sending Troops to Saudi 
Arabia: Zarif

Almost 90 big companies in sectors from food to cement to 
telecommunications are pledging to slash their greenhouse 
gas emissions in a new campaign to steer multi-nationals 
towards a low-carbon future, organizers said on Sunday.

 Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said 
the US is "posturing" by sending troops and defense 
equipment to Saudi Arabia in response to last week's 
attacks on major Saudi Arabia oil facilities.

So they want 
me to know 
that I'm not 
supposed to be 
here

With fossil fuel 
companies still 
developing new oil 
and gas fields and 
many developing 
countries 
expanding coal-
fired power, the 
coalition's pledges 
are minuscule 
relative to rising 
global emissions.

Iran pays no mind to threats from some regional states: IRGC deputy
Noting that many countries across the globe are aware of Iran’s defense capabilities, Deputy Commander 
of the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Rear Admiral Ali Fadavi said “when the US has admitted 
weakness against the capabilities of the Islamic Republic, we pay no mind to the threats made by some 
regional countries.”Making the remarks on the sidelines of Sunday military parades on the occasion of the 
start of the Sacred Defense Week, in Tehran, Fadavi addressed regional countries saying “I hope countries in 
the region will understand that Iran acts patiently toward US’ hostile deeds for the sake of Islam and Muslims”.
He underlined that Iran seeks unity among Muslim countries.IRGC deputy reiterated the warning that Iran 
will down any country’s drone in case it intrudes into Iranian territories, i.e. the same thing that was done 
to the US drone.Addressing the same event on Sunday, Iranian President Hassan Rouhani said that Iran is 
ready to extend a hand of friendship to all of its neighbors and even to forgive their past mistakes because 
“enemies of Islam and the region seek to make the most out of our division.”Wherever Americans have set 
foot, they increased insecurity, as it was proved in cases of Afghanistan and Iraq, he said.The Iranian president 
noted that he is going to present an initiative in the UN General Assembly this week which will guarantee the 
security of the Persian Gulf and Hormuz Strait with the cooperation of regional states.



کلنگ احداث یک هزار واحد مسکونى در شاهین شهر به زمین زده شد
با حضور وزیر راه و شهرسازى، کلنگ احداث یک هزار واحد مسکونى در قالب طرح اقدام ملى در شاهین شهر 

به زمین زده شد.
محمد اسالمى در مراسم آغاز عملیات اجرایى هزار واحد مسکن در قالب اقدام ملى و افتتاح مسکن مهر در شاهین 
شهر، با اشاره به این طرح و احداث 400 هزار واحد مسکونى تا پایان سال 99، اظهار کرد: در حال حاضر 177 هزار 

واحد مسکونى در کشور در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.
وى تصریح کرد: اکنون کلنگ ساخت یک هزار و 80 واحد از این طرح، در شاهین شهر به زمین زده شد که تا پایان 

سال 99 به بهره بردارى خواهند رسید.
وزیر راه و شهرســازى، تامین مســکن براى اقشــار کــم درآمــد جامعــه را از وظایف دولت در قانون اساســى دانســت 

و ادامــه داد: مشــموالن بهره بــردارى از این طرح، اقشــار کم درآمد و متوســط هســتند که تاکنــون زمین و ملکــى خریدارى
 نکرده اند.

وى تصریح کرد: براى تأمین مسکن کارکنان سازمان ها و جوانان، تفاهم نامه هایى با بنیاد مستضعفان، نیروهاى مسلح، فرهنگیان، ستاد اجرایى، 
بازنشستگان و دانشگاهیان منعقد شده  است.

کاهش تعداد مشترکان اینترنت نسبت به سال گذشته
ضریب نفوذ و تعداد مشترکان اینترنت پهن باند ثابت و سیار در سه ماهه ابتدایى سال جارى، در 

مقایسه با سه ماهه سال گذشته، حاکى از کاهش این آمار است.
در حالى که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در پایان سال 1397 مطابق آمار منتشره در وب سایت 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى، برابر 90.78 درصد بود، این عدد در پایان سه ماهه 

سال جارى به 85.62 درصد کاهش یافته است.
همچنین تعداد مشترکان اینترنت پهن باند در پایان سال 1397 بیش از 74 میلیون مشترك بوده 

اما طبق آنچه برروى سایت رگوالتورى منتشر شده، این عدد در پایان سه ماهه اول سال جارى به بیش 
از 71 میلیون رسیده است که این موضوع هم از کاهش تعداد مشترکان در حوزه اینترنت پهن باند ثابت و سیار 

حاکى است.
نگاهى به آمار منتشرشده در وب سایت رگوالتورى نشان مى دهد تعداد مشترکان اینترنت پهن باند و ضریب نفوذ اینترنت از سال 
95 همواره رو به رشد بوده است و تنها در سه ماهه منتهى به اسفند 1396 و سه ماهه منتهى به آذر 97، این اعداد با کاهش نسبت 

به دوره قبلى خود روبه رو بوده است.

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

 مبادله دانش و 
تکنولوژى خیلى مهم 

است چرا که یکى از 
راه هاى توسعه کشور 

استفاده از مهارت 
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وزیر نفت:
قیمت بنزین افزایش 

نمى یابد

وزیر نفت گفت: هیچ برنامه اى براى 
افزایش قیمت بنزین نداریم و قانون 

نیز اجازه انجام این کار را نداده است.
بیــژن زنگنه دیــروز در حاشــیه 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللى 
ایران پالســت در جمع خبرنگاران 
و در پاسخ به ســوالى درباره صحت 
صحبت هاى جایگاهــداران مبنى 
بر افزایش قیمــت بنزین و دریافت 
مبلغى به عنوان حــق الزحمه براى 
جایگاهداران از مــردم، اظهار کرد: 
هیچ قرارى براى افزایش قیمت بنزین 
گذاشته نشده است و برداشتى که در 

این باره شده درست نیست.
وى همچنیــن دربــاره مصوبه روز 
گذشته شوراى اقتصاد درباره افزایش 
قیمت حامل هاى انرژى گفت: هنوز 

هیچ تصمیمى نهایى نشده است.
وزیر نفت با اشاره به اهمیت تقویت 
صنایع پایین دســتى گفــت: اگر 
بخواهیم مواد پایین دســتى تولید 
کنیم، باید به مســائل بین المللى و 

صادرات توجه داشته باشیم.
وى دربــاره اتفاقات اخیــر در مورد 
آرامکو و افزایــش تقاضا براى خرید 
نفت از ایران، اظهار کرد: درباره تحریم 
و برنامه ها در این حــوزه صحبتى 

نخواهم کرد.
وزیر نفت با اشاره به برنامه هاى وزارت 
نفت براى توسعه شرکت هاى دانش 
بنیان گفت: با توجــه به تجاربى که 
در این حوزه توسط معاونت علمى 
و فرهنگى ریاست جمهورى و سایر 
حوزه ها اخذ کرده ایم، از این شرکت 
ها اســتفاده خواهیم کرد اما نباید 
شــرایط به گونه اى باشــد که این 
شرکت ها به منابع مالى معتاد شوند.  
زنگنه افزود: با توجه به تجارب دنیا 
این شرکت ها را تنها در دوران جنینى 
با روش هاى متعددى که تعریف شده، 
حمایت مالى خواهیم کــرد اما در 
مجموع این شرکت ها مورد حمایت 
ما هستند و برنامه هایى را براى آن ها 

در نظر داریم.
او درباره صحبت هاى اخیر در مورد 
افزایــش گوگرد بنزین که توســط 
سازمان محیط زیست اعالم مى شود، 
واکنش نشان داد و تصریح کرد: من 
تا کنون این صحبت ها را از سازمان 
محیط زیست نشنیده ام و بخش هاى 
دیگرى این صحبت ها را مطرح مى 

کنند.
وى تاکید کرد : تاکنون هیچ گزارشى 
در این باره اعالم نشده است اما با این 
وجود امروز با آقاى کالنترى در مورد 

این مساله صحبت خواهم کرد.
وزیر نفت افزود: زمانى که وضعیت 
وزارت نفت در افکار عمومى جایگاه 
مطلوبى پیدا مى کند، عده اى سعى 
در بهم زدن این شرایط دارند تا وزارت 

نفت را مورد آزار و اذیت قرار دهند.
او با اشاره به رویکرد وزارت نفت براى 
توسعه پتروپاالیشگاه ها، گفت: حتما 
از این سیاست حمایت خواهیم کرد و 
اگر شخصى تمایل به سرمایه گذارى 
داشته باشــد و منابع مالى طرح را 
تامین کنــد از آن حمایت خواهیم 

کرد.
وى با بیــان این که قانونى در همین 
راستا در مجلس تصویب شده است، 
اظهار کرد: آیین نامــه اجرایى این 
مساله را نیز دیروز براى دولت ارسال 
کردیم؛ حتــى زودتــر از زمانى که 
متعهد بودیم و تسهیالتى را نیز براى 
پتروپاالیشگاه ها در نظر گرفته اند که 
دولت نیز براى راه انــدازى به آن ها 
کمک خواهد کرد؛ ما نیز در همین 

قالب کمک هایى را خواهیم داشت.
وزیر نفت دربــاره مصوبــه دو روز 
گذشته شوراى اقتصاد درباره افزایش 
قیمت حامل هاى انرژى گفت: هنوز 
تصمیمى در این باره نهایى نشــده 

است.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

در مرحلــه اى دیگــر نیز 
با توجه بــه افزایش نرخ 
بیکارى، اعزام نیروى کار 
به خارج از کشور براى حل 
این مساله مطرح مى شود. 
البته چند ماهى است که 
تحریم هاى ظالمانه علیه 
کشــور موجب رکود تولید شده است و 
بســیارى از کارگران براى کسب درآمد 
بیشتر و زندگى راحت  به فکر مهاجرت و 

کار در کشورهاى منطقه مى افتند.
حال سوالى که مطرح مى شود این است 
که مهاجرت کارگــران در کوتاه مدت و 
طوالنى مدت چه تاثیرى دارد؟ براى این 
منظور سراغ کارشناسان حوزه کار رفتیم 
و نظر آنها را در خصــوص این موضوع 

پرسیدیم.
«حمید حاج اسماعیلى» در این ارتباط به 

ایرنا گفت: مهاجرت نیروى کار از گذشته 
با چالش هاى بسیارى روبرو بوده و همواره 
به دلیــل دو رقمى بودن نــرخ بیکارى 

نقدهایى برآن وارد بوده است.
این کارشناس حوزه کار افزود: حدود 3.5 
میلیون نیروى کار افغانستانى در کشور 
مشغول هستند و در این حوزه با ضعف 
جدى مواجه هستیم که باید دولت آنها 
را ساماندهى کند تا در شرایطى که بازار 

کار محدود است، از آنها استفاده نکنیم.
وى با بیان اینکه مهاجرت نیروى کار به 
داخل و خارج محاســن و معایب زیادى 
دارد، بیان کرد: بنابر قانون کار اشــتغال 
افراد بیگانه منع قانونى ندارد، اما حدود 
و موارد خاصى مشــخص شده است. به 
عنوان نمونه نیروى کار مشــابه نباشد 
و نیازمند ورود افــراد متخصص در آن 

حوزه باشد.
حاج اسماعیلى گفت: در حالیکه که در 
سال هاى گذشته همواره این نقد به دولت 
وارد بود که ساماندهى براى اعزام نیروى 
کار جوان و فارغ التحصیالن به خارج از 
کشور وجود ندارد اما در چند ماه گذشته 
مهاجرت نیروى کار از داخل کشور نیز 

چالش برانگیز شده است.
وى اظهارداشت: هزینه ها و سرمایه هاى 
زیادى صــرف تربیت نیروى انســانى 
مى شــود و باید قابلیت ثمره و بهره ورى 
براى کشور داشته باشد و دولت موظف 

اســت ســکان کار را برعهده بگیرد و از 
طریق دفاتر و ســفارتخانه هاى خود در 
کشورهاى دیگر این نیروها را اعزام کند و 
براین اساس ارزآورى براى کشور خواهند 

داشت.
این کارشــناس حوزه کار درخصوص 
مزایاى مهاجرت نیــروى کار به خارج 
گفت: مبادله دانش و تکنولوژى خیلى 
مهم است چرا که یکى از راه هاى توسعه 
کشور اســتفاده از مهارت متخصصین 
خارجى است و در عین حال نیروى کار 
داخلى با حضور در بخش هاى تخصصى و 
صنعتى کشورهاى توسعه یافته و کسب 
تجربه و اطالعــات الزم آن را به داخل 

منتقل کند و تکنولوژى ارتقا یابد.
وى با اشــاره به وضعیت بازار کار کشور، 
تاکید کرد: در این شرایط امکان توسعه 
بازار کار و اســتخدام نیروى کار فراهم 
نیست، بنابراین دو راه بیشتر نداریم یا به 
این افراد یارانه و حقوق بیکارى بدهیم که 
به نفع کشور نیست و یا دولت با کنترل و 
برنامه ریزى مناسب ساماندهى نیروى کار 

را انجام و آنها را اعزام کند.

   مهاجرت نیــروى کار به همراه 
سرمایه خطرناك است

«علیرضا حیدرى» کارشناس دیگر در 
حوزه کار گفت: بحث خروج نیروى کار 
در همه کشــورها مطرح است و پدیده 

جدیدى نیست آنچه مهم است ویژگى 
این نوع مهاجرت است.

وى افزود: براى نمونه در هندوستان وقتى 
مهاجرت نیروى کار اتفاق مى افتد آن را 
در قالب صادرات براى اقتصاد خود درنظر 
مى گیرند، چرا که نیروى کارى که خارج 
مى شود ارز تولید مى کند و این ارز وارد 
اقتصاد مى شــود و در خالص صادراتى 

نقش دارد.
این کارشــناس ادامه داد: اما در کشور 
ما صادرات نیروى کار اینگونه نیســت و 
وقتى مهاجرت کارگران در حال حاضر را 
با 20 گذشته مقایسه مى کنیم، مى بینیم 
که سبک و سیاق مهاجرت ها تغییر کرده 

است.

وى اظهارداشت: در گذشته مهاجرت ها 
موقت بود و براى نمونه افرادى که براى 
کار به ژاپن مى رفتند درآمد خود را براى 
خانواده ها مى فرستند اما االن افراد نه تنها 
خود از کشور مى روند بلکه سرمایه و خود 

را نیز خارج مى کنند.
حیدرى بیان کرد: اینکه نیروى متخصص 
و توانمند به قصــد اقامت دائم مهاجرت 
مى کند و توان و انرژى خود را آنجا به کار 
بگیرد براى کشور آثار نامطلوبى دارد و 
خروج این نیروها به معناى خروج ثروت 

کشور است.
وى تاکید کرد: باید مهاجرت نیروى کار 
آسیب شناسى و دالیل این امر شناسایى 
شود چرا که برخى با وجود اینکه موقعیت 

کارى خوبى دارند و سطح معنى دارى از 
مسوولیت را تصدى مى کنند و مى توانند 
خدمات خوبى به جامعه بدهند از کشور 

خارج مى شوند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: این 
آسیب شناســى مى تواند عواملى را که 
موجب رضایتمندى افراد و ماندگارى آنها 

در کشور مى شود را فراهم کند.
وى افــزود: نبایــد فرامــوش کنیم که 
مهاجرت برخى نیروهــاى کار از داخل 
مى تواند نیروهاى دیگــر را نیز در صف 
خروج از کشور قرار دهد و نیروهایى که 
ســرمایه زیادى براى تربیت آنها صرف 
شده و اکنون به مرحله بهره ورى رسیده 

است را از دست بدهیم.

رفتن نیروى کار به همراه سرمایه خطرناك است   

دو روى سکه مهاجرت کارگران
کارشناسان حوزه کار معتقدند مهاجرت نیروى کار اگر به قصد 
اقامت دائم نباشد و افراد سرمایه خود را از کشور خارج نکنند، 
در توسعه اقتصاد کشور موثر است و موجب ارزآورى براى کشور 

مى شود.
هرگاه سخن از مهاجرت مى شود، همواره مزایا و معایب آن مطرح 
مى شود و اینکه این مهاجرت چه میزان براى کشور مهم است. 
مهاجرت نیروى کار نیز موضوعى است که از دیرباز مطرح بود و 
در برهه اى از زمان مهاجرت اتباع خارجى و اشغال فرصت هاى 

شغلى توسط آنان مطرح بوده است.  

انرژى

ایسنا
گـــزارش

انرژى

پُرمصرف ها منتظر 
کنتور هوشمند باشند

فصــل دوم اجراى 
طــرح فهــام به 
مشترکان پرمصرف 
خانگى، تجارى، ادارى و کشــاورزى 
اختصاص داشته و قرار است مشترکان 
پرمصرف در سراســر ایران با پرداخت 
بخشــى از هزینه، براى پایش و کنترل 
میزان مصرف برق به کنتورهاى هوشمند 

مجهز شوند.

هادى مدقق - مدیرکل مدیریت مصرف و امور 
مشترکان توانیر - با اشاره به اجراى طرح فهام 
اظهار کرد: نصب کنتور هوشمند براى بخش 
عمده اى از مشترکان دیماندى صورت گرفت و 
در تابستان سال جارى حداکثر استفاده از این 
طرح انجام شد، به طورى که طبق آمار بیش 

از 3000 مگاوات مدیریت بار صورت گرفت.
وى با بیان این که فاز دوم طرح ســهام شامل 
مشترکین خانگى، تجارى، کشاورزى و ادارى 
پرمصرف مى شود، اظهار کرد: اجراى فاز دوم 
آغاز شــده و پنج میلیون مشــترك را شامل 
مى شــود؛ فاز دوم قرار است طى دو سال اجرا 

شود.
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشــترکان 

توانیر در ادامه با بیان این که دریافت بخشى از 
هزینه براى نصب کنتور هوشمند از مشترك 
در قانون بودجه سال 1398 پیش بینى شده 
است، گفت: مجوز قانونى این امر گرفته شده 
و آیین نامــه آن در حال تدوین اســت، هنوز 
مشخص نیست چند درصد از هزینه از مشترك 
دریافت شود اما معادل تعویض کنتور معمولى 

خواهد بود.
مدقق ادامــه داد: در قــدم اول در فــاز دوم 
400 هزار مشــترك پرمصرف شــامل طرح 
مى شــود که باقى مانده مشترکان کشاورزى 
هســتند. بعد از آن مجتمع هــاى تجارى و 
سرانجام مشــترکین خانگى در اولویت قرار

 دارند.

   پیشینه طرح فهام
بر اســاس این گزارش، طرح فهام (طرح ملى 
فراسامانه هوشــمند اندازه گیرى و مدیریت 
انرژى) از ســال 1389 با اخذ مجوز از شوراى 
اقتصاد و ســازمان مدیریت و برنامه ریزى به 
عنوان طرح ملى تعریف شد، در ابتدا مباحث 
اولیه براى 20 میلیون مشترك صورت گرفت 
تا کنتورهاى برق آن ها هوشــمند شود، اما با 
محدودیت منابع شــوراى اقتصاد و سازمان 
مدیریت اعــالم کردند که این طــرح در فاز 
نخست با تعویض یک میلیون کنتور و هوشمند 

شدن آن ها کار آغاز شود.

نگرانــى از نبــود 
 ، خت ها ســا یر ز
بحث بومى شدن 
و عدم تجربه باعث 
شــد در فاز نخست 
تعویض یک میلیون 
کنتور مطرح شــود. 
با این وجود، قرار بود 
ایــن طرح در ســال 
1393 به پایان برسد 
و ایــن یــک میلیون 
کنتور تعویض شود، اما 
محدودیت منابع مالى 
باعث شد تنها 300 هزار 
کنتور هوشمند نصب 
شود که از این 300 هزار 
کنتور، 20 هزار مشترك 
خانگــى و تجــارى، 60 
هــزار مشــترك بخش 
کشاورزى و مابقى مربوط 
به مشــترکان دیماندى 
بوده اند، با جایگزینى کنتورهاى هوشــمند 
مشترکان مى توانند ساعت به ساعت و دقیقه 
به دقیقه، میزان مصرف خود را بررسى و از آن 
اطالع پیدا کنند. بنابراین با نصب کنتورهاى 
هوشــمند به راحتى مى توان به مدیریت بار 

شبکه اقدام کرد.

   اجراى طرح فهام براى 400 هزار مشترك
در این راستا، طى ســال گذشته، 306 هزار و 
978 دستگاه کنتور هوشمند در ایران نصب 
شد و تعداد چاه هاى کشاورزى مجهز به این نوع 
کنتور به 56 هزار چاه رسید. هم چنین تمامى 
چاه هاى کشاورزى به کنتورهاى هوشمند طرح 
فهام تجهیز شدند و امکان پایش آب برداشت 
شده از چاه ها بر اساس انرژى مصرفى از سوى 

وزارت نیرو فراهم شد.
پیش از این اما اعالم شــده بــود کنتورهاى 
هوشمند براى 80 درصد مشترکان دیماندى 
نصب شده و قرار بود تا تابستان سال جارى نیز 
قبل از پیک بار این عدد به 90 درصد افزایش 
یابد. در قانون بودجه ســال 1398 نیز اجراى 
طرح فهام پیش بینى و بر اســاس این قانون 
وزارت نیرو موظف شــده تا براى مشــترکان 
پرمصرف کنتور هوشمند نصب کند و هزینه 
آن را به صورت اقســاطى روى قبوض آن ها 

دریافت کند.

بازار

خبر روز

رد پاى دالالن در سفارشات روپوش مدارس!
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك تهران با بیان اینکه در 
حال حاضر نهادى براى نظارت بر کیفیت لباس مدارس وجود ندارد، از حضور دالالن براى گرفتن 

سفارش روپوش از مدارس سخن گفت.

مجید افتخارى با بیان اینکه در بخش سفارش روپوش مدارس نوعى رانت شکل گرفته، اظهار کرد: در مواردى 
برخى از دالالن به مدارس معرفى مى شوند و سفارش روپوش مدارس را از آن ها مى گیرند و به تولیدکنندگان 
مى دهند؛ بنابراین بخش عمده اى از مبلغ دریافتى از والدین بابت تهیه روپوش مدارس، نه به جیب تولیدکننده 

یا سیستم آموزشى، بلکه به جیب دالالن مى رود.

    الیاف لباس کودکان نباید پلى استر داشته باشد
وى در ادامه با بیان اینکه نهادى براى نظارت بر کیفیت لبــاس مدارس وجود ندارد، اظهار کرد: براى دوخت 
لباس هایى که براى مدارس تهیه مى شود نباید از الیاف پلى استر استفاده شود، چراکه این الیاف به کودکان 

آسیب مى زند، اما در حال حاضر استاندارد روپوش مدارس سنجیده نمى شود.

    روپوش مدارس؛ قاتل خالقیت کودکان
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشــاك تهران در ادامه با بیان اینکه قانونى 
مبنى بر لزوم استفاده از لباس یکسان در طول سال از سوى دانش آموزان، وجود ندارد، تصریح کرد: در گذشته 
چهارچوبى از نظر رنگ و شــکل روپوش مدارس براى دانش آموزان تعیین مى شد، اما امروزه تامین روپوش 
مدارس به نوعى تجارت تبدیل شده و دالالن شرایط را به گونه اى پیش مى برند که والدین را مجبور کنند براى 

تهیه روپوش مدارس به مدرسه سفارش دهند.
وى همچنین با بیان اینکه استفاده از یک لباس ثابت در کل سال تحصیلى تمام خالقیت دانش آموزان را از 
بین مى برد، گفت: در کشورهاى توســعه یافته نیز معموال چهارچوبى براى لباس مدارس تعیین مى شود و 

دانش آموزان مجبور نیستند همیشه از یک دست لباس استفاده کنند.

تهیه وسایل آموزشى براى 100 هزار دانش آموز
 از محل حذف قبض کاغذى

وزیر نیرو گفت: حذف قبض کاغذى مانع قطع 12 هزار اصله درخت شده و از محل صرفه جویى 
هزینه ها براى 100 هزار دانش آموز محروم وسایل آموزشى تهیه شده است.

«رضا اردکانیان» با حضور در جمع دانش آموزان یک مدرسه دخترانه در غرب تهران زنگ آغاز سال تحصیلى 
جدید را به صدا در آورد. 

وى در جمــع دانش آمــوزان به اجــراى طرح حــذف قبض کاغــذى برق اشــاره کرد و گفت: امســال 
از محــل اجراى این طــرح، صرفه جویــى قابل مالحظــه اى هم در قطــع درخت و هــم هزینه ها حاصل 

شد.
اردکانیان با بیان اینکه وزارت نیرو مسئول تامین آب و برق پایدار و سالم براى مردم است، افزود: دانش آموزان 

به عنوان همیاران آب و برق مى توانند وزارت نیرو را در رسیدن به هدف کمک کنند.
وزیر نیرو با تاکید بر رعایت مصرف بهینه گفت: دانش آموزان با دقت در مصرف درست آب و برق وزارت نیرو 

را یارى کنند.
اردکانیــان بــا تاکیــد بر ضــرورت تــداوم مصــرف بهینــه خاطرنشــان کــرد: بــا رعایــت مصرف 
بهینه کشــورمان آبادتــر خواهد شــد و دانش آمــوزان مى توانند در شــرایط بهترى تحصیــل و زندگى

 کنند. 



استارت آپ

آینده  از آن استارت آپ هاى اروپایى است

با اینکه ســال ها اســت ســیلیکون ولى، قطب اصلى 
اســتارت آپ هاى فناورى دنیا اســت، اما اروپا با سرعت 

چشم گیرى فاصله  خود را با آن کم مى کند.

چشم انداز استارت آپى اروپا مدت ها است تحت عملکرد سیلیکون ولى قرار گرفته است که 
سال ها به عنوان اکوسیستم اســتارت آپى ثابت و بدون چالش دنیا شناخته مى شود. البته 
توانایى سیلیکون ولى براى رسیدن به کوهستانى از سرمایه گذارى، جذب استعدادهایى در 
سطح جهانى و گسترش شرکت هاى برتر حسادت برانگیز است؛ اما با ظهور و افزایش قطب هاى 
فناورى جدید در سراسر اروپا، جهان در حال رسیدن به تعادل است و به مرور کسب وکارها به 
سمت اروپا گرایش پیدا مى کنند. در نیمه  اول امسال، رکورد سرمایه گذارى فناورى در اروپا با 
سرمایه گذارى 19.2 میلیارد یورو در سه ماهه  اول و دوم شکسته شد. تزریق سرمایه  کالن به 
استارت آپ هاى اروپایى نتیجه  خوبى را به دنبال داشته است و با سرمایه گذارى هاى بیش از 
100 میلیون یورو باعث رشد چشمگیرى اقتصاد اروپا شده است (26٪ در سه ماهه  اول و 45 
درصد در سه ماهه  دوم). با اینکه آمار اروپا هنوز نسبت به آمار اقتصادى ایاالت متحده پائین 
است اما با تزریق  سرمایه  انبوه این شکاف به سرعت در حال محو شدن است. از طرفى اروپا از 
نظر خروج شرکت هاى مبتنى بر سرمایه گذارى خطرپذیر در سال گذشته به اروپا نزدیک است 

(107 میلیارد دالر در مقابل 136 میلیارد دالر).

  بزرگ ترین بازار جهان
تقریبا در همه جاى دنیا، سیلیکون ولى را به عنوان پایتخت جهانى استارت آپ ها مى شناسند 
اما هیچ دلیل منطقى براى ادامه  این روند وجود ندارد. استارت آپ هاى اروپایى از دسترسى 
مستقیم به بزرگ ترین اقتصاد دنیا برخوردار هستند که شامل 500 میلیون نفر جمعیت و 
تولید ناخالص داخلى 25 هزار یورو به ازاى هر شخص است. اروپا از بسیارى از ابعاد، پلتفرم 
بهترى براى رسیدن به بازارهاى دیگر سراسر جهان از جمله بازارهاى نوظهور آفریقا و آسیا 

است. اتحادیه  اروپا شریک ارشد تجارى 80 کشور قدرتمند است درحالى که این 
تعداد براى ایاالت متحده تنها به 20 کشور مى رسد.

  منبعى از استعدادها
منبع اغلب شرکت هاى جهانى، ترکیبى از استعداد و فناورى است. درنتیجه اروپا چه 
از نظر فناورى و چه از نظر ذهن رقیب قدرتمندترى براى آمریکا در مقیاس جهانى 
است. قاره  اروپا منبعى غنى از فناورى ها و دانشگاه هاى مهندسى پیشروى دنیا از 
جمله آکسفورد، کمبریج و کالج سلطنتى لندن، مرکز تحقیقاتى زوریخ و دانشگاه 
فناورى دلف هلند است. همچنین تعداد توسعه دهندگان اروپا 5.7 میلیون نفر است 
درحالى که آمریکا از 4.4 میلیون توسعه دهنده برخوردار است؛ در دو سال گذشته 

تنها 200 هزار نفر افزایش یافته است.
کارآفرینى در اروپا به یکى از گزینه هاى معتبر در انتخاب شــغل تبدیل شده است 
به طورى که متخصصان کسب وکار، راه اندازى کســب وکار را به باال رفتن از نردبان 
متداول سازمانى ترجیح مى دهند. عالوه بر این، با توسعه  اکوسیستم کسب وکار شاهد 
رشد کارآفرینان سریالى خواهیم بود که با تجربه و سرمایه به ساخت کسب وکارهاى بزرگ تر 

و بهترى مى پردازند.
در شرایطى که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مهاجرت به ایاالت متحده را مختل کرده 
است، اروپا مى تواند از این محدودیت به سود خود استفاده کند و استعداد هاى بیشترى را 
جذب کند. کشــورهاى اتحادیه  اروپا نه تنها از مزیت آزادى مهاجرت در کل قاره برخوردار 
هستند بلکه مى توانند از قوانین تسهیل شده درباره  استخدام استعدادهاى ماهر هم بهره مند 
شوند. هرچقدر رقابت کمتر باشد، حقوق کارمندان به ویژه در قطب هاى نوظهور نسبت به 
ایاالت متحده کمتر خواهد بود عالوه بر این کارمندان اروپایى غالبا وفادارتر هستند و تشکیل 

تیم و فرهنگ  سازمانى براى آن ها ساده تر است.

  قطب هاى نوظهور
حل چالش هاى دیجیتال سازى انبوه که بر کل صنایع و انواع شرکت هاى سراسر جهان تأثیر 
مى گذارند، در انحصار سیلیکون ولى نیست. درنتیجه، ابداع راه حل و نوآورى در تعداد فزاینده اى 
از کشورهاى اروپایى، گسترش ایده ها و اطالعات را آسان مى سازد و هزینه  توسعه  شرکت ها را 
کاهش مى دهند. درگذشته، لندن، پاریس، برلین و استکهلم، تنها قطب هاى استارت آپى اروپا 
بودند اما امروزه قطب هاى استارت آپى متعددى در سراسر اروپا توزیع شده اند و اکوسیستمى 
مرتبط را تشــکیل داده اند. قطب هاى نوظهور فناورى از جمله کپنهاگ، بارسلونا، دوبلین، 
لیزبون، اسلو و تالین رشد چشمگیرى داشته اند و با فضاى قابل رشد به جذب سرمایه گذارى 
پرداخته اند. به طورکلى از سال 2013، پانزده شهر اروپایى با جمعیت متخصص 50 هزار نفر 

و سرمایه  اولیه  کمتر از یک میلیون دالر به محلى براى فرصت هاى جدید تبدیل شده اند.

  ازبین بردن شکاف ها
بنابراین با تمام این پتانسیل ها، استارت آپ هاى اروپایى نباید از سیلیکون ولى عقب بمانند؛ اما 

اروپا براى رسیدن به این هدف به تعداد بیشترى از بنیان گذاران نیاز دارد، افرادى که بتوانند 
طرح هاى بلندپروازانه  خود را تا آن سوى اقیانوس اطلس توسعه دهند. همه چیز در حال تغییر 
است و بلندپروازى نسل جدید کارآفرینان نسبت به سال هاى گذشته بیشتر است؛ بنابراین با 

ساخت قهرمان هاى جهانى و توسعه  آن ها باید این هدف را به یک هنجار تبدیل کرد.
سرمایه گذارى مشــکل بزرگى اســت، زیرا باوجود افزایش آمار، بخش ســرمایه گذارى 
مخاطره پذیر (VC) اروپا هنــوز مانند ایاالت متحده موفق به جذب ســازمان هاى بزرگ 
مثل صندوق هاى بازنشستگى، خیریه ها و تعاونى ها نشده اســت. در اتحادیه  اروپا، بخش 
زیادى از سرمایه گذارى هاى استارت آپى هنوز از طریق مشارکت هاى دولتى، واگذارى ها، 
وام هاى نرم و سرمایه گذارى مشــارکتى تأمین مى شود. این ســرمایه گذارى ها سودمند 
هستند اما نیاز به مشارکت خصوصى به ویژه در مراحل Seed+ تا Series B احساس 
مى شود. (Series B ســرمایه گذارى مرحله دوم کسب وکار اســت و زمانى رخ مى دهد 
که شرکت به مراحل مشخصى رسیده باشــد و از مراحل اولیه  راه اندازى کسب وکار عبور 

کرده باشد).
در مقابل، سرمایه گذارهاى ایاالت متحده تمایل بیشترى به پذیرش ریسک دارند و نسبت 
به پیشنهاد VC-ها انعطاف بیشــترى دارند. آن ها با رســیدن به درك بهترى از این نوع 
سرمایه گذارى، ســرمایه  صبور (سرمایه  بلندمدت) بیشــترى را به فعالیت هاى اقتصادى 
اختصاص مى دهند و حتى تا ده سال براى بازگشت سود صبر کنند. به همین دلیل هنوز شکاف 
 GP Bullhound سرمایه گذارى و ارزش  بین اروپا و آمریکا عمیق است. براساس پژوهش
ارزش شــرکت هاى بزرگ اروپایى 18 برابر درآمد آن ها اســت درحالى کــه این آمار براى 

شرکت هاى بزرگ آمریکایى، 46 برابر است.

  سرمایه گذارهاى آمریکایى، اروپا را زیر نظر دارند
شکاف  عظیم سرمایه گذارى با برخوردارى از دو مزیت پتانسیل باالى رشد و کاهش هزینه ها، 
باعث تشویق و جذب ســرمایه گذارهاى آمریکایى به اروپا شده اســت. در سال2018، از 
میان هفت درصد از سرمایه گذارى ها در اســتارت آپ هاى اروپایى حداقل نام یک سازمان 
سرمایه گذارى سیلیکون ولى دیده مى شد؛ این آمار در ســال 2013، سه درصد بود. بسته  
به محل سرمایه گذارى، مقدار سرمایه گذارى هاى کالن افزایش پیدا مى کند. براى مثال 22 
درصد از کل سرمایه هاى اقتصادى در سال 2018 از معامله هایى سرچشمه مى گرفت که 
حداقل یک شرکت سیلیکون ولى در آن حضور داشت؛ این آمار در سال هاى 2013 و 2008 

به ترتیب 12 و 8 درصد بود.
VC-هاى آمریکایى به این درك رسیده اند که با ســرمایه گذارى در اروپا نه تنها مى توانند 
تنوع مجموعه  خود را افزایش دهند بلکه فرصت برد در اروپا را هم از دست نمى دهند. براى 
مثال شرکت بریتانیایى Checkout.com، ارائه دهنده  خدمات پرداخت جهانى، موفق 
به جذب بزرگ ترین ســرمایه   گذارى به مبلغ 230 میلیون دالر شد که شرکت هایى مثل 
Insight Venture Capital و Endeavor Catalyst در آن مشارکت داشتند. 
Insight Venture Partner هم اخیرا در بانک N26 آلمان به مبلغ 300 میلیون دالر 

سرمایه گذارى کرده است.

چشم گیرى فاصله  خود را با آن کم مى کند.
زومیت
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مطمئناً شــما بــه دالیلى 
بــه مصاحبــه دوم دعوت 
نشده اید. این دالیل معموالً 
دو دسته هســتند: دالیلى 
که در اختیار شما هستند و 
شما مى توانید با کمى تالش 
مشکالتشان را برطرف کنید 
و دسته دوم، دالیلى که در حوزه اختیارات 
شما نیستند. دالیل دســتۀ دوم، در واقع 
مشکالتى هستند که کارفرما باید آن ها را 
رفع کند. اگر در ابتداى فرآیند جستجوى 
شغلى خود هستید و در چند فرصت شغلى 
ابتدایى به مصاحبه دوم دعوت نشده اید، با 
کمى تحقیق و تفکر خواهید فهمید که 
مشکل از کجاســت. در ادامه مهم ترین 
دالیلى که به مصاحبه دوم دعوت نشده اید 
را برایتان آورده ایم. ایــن دالیل، در حوزه 

اختیارات شما نیستند.

  نیاز کارفرما تغییر کرده است
شــرکت ها مدام در حال تغییر هستند. 
امروزه شــرکت ها ســعى دارند، بودجه 
خود را تا حد ممکن مدیریت کنند. حتى 
ممکن اســت بودجه خود را به نقش ها و 
جایگاه هاى دیگرى در سازمان اختصاص 
دهند، شرکت ها جایگاه هاى سازمانى را 
در تیم هاى مختلف جا به جا کرده و گاهى 
حتى جاى تیم ها را تغییر مى دهند. گاهى 
اوقات هم ممکن اســت این تغییرات در 

میان جلسه مصاحبه شما صورت گیرد.

معموالً در این شرایط، فرد استخدام کننده 
یا نماینــده دپارتمان منابع انســانى با 
عذرخواهى به شما اطالع مى دهد که نیاز 
آن ها در سازمان دچار تغییر شده است. در 
این مواقع ممکن است احساس کنید که 
این موضوع به دلیل حضور شماست، اما 
واقعیت شکل دیگرى است. شما نمى توانید 
براى موقعیت شغلى که دیگر وجود ندارد 
استخدام شوید، بنابراین به مصاحبه دوم 

نیز دعوت نخواهید شد.

  شاید با فرهنگ سازمانى مطابقت 
نداشته اید

تطابــق فرهنگى بــه اندازه مهــارت در 
اســتخدام افراد اهمیت دارد. ماهرترین 
کارمندان جهان هم اگــر در محیط کار 
مناسب خود کار نکنند، بازدهى مناسبى 
نخواهند داشــت. به طور مثال اگر شما 
فردى هســتید که به کار کردن در کنار 
افراد و به طور تیمى شکوفا خواهید شد، 
کار کردن در محیطى که ایزوله و جداگانه 
است تجربه خوبى براى شما نخواهد بود. 
اما اگر شما فردى درونگرا هستید و دوست 
دارید در خلوت خودتان کار کنید، محیط 
کارى بزرگ و باز خاطرتان را آزرده کند. 
عدم تطابق فرهنگى مثل این است که با 
دست غیرتخصصى خود تصمیم به نوشتن 
بگیرید. عدم تطابق فرهنگى مى تواند دلیل 
دیگرى براى دعوت نشدن به مصاحبه دوم 
باشد. اگر فرد استخدام کننده به شما بگوید 
که در صورت اســتخدام در این شرکت 
خوشحال نخواهید بود، ایراد از مهارت هاى 
شما نخواهد بود، بلکه او به شما لطف کرده 

است.

  شــاید مدیر اســتخدام  شخص 
دیگرى را در ذهن دارد

این مورد ظالمانه ترین گزینه ممکن است، 

اما متاسفانه این گزینه نیز اتفاق مى افتد. 
گاهى اوقات فرد اســتخدام کننده ملزوم 
شده تا با افراد خارج از شرکت نیز مصاحبه 
کند، اما شرکت گزینه اى دیگر را ترجیح 
مى دهد و تصمیم گیرى هاى مرتبط با آن 
قبالً انجام شده است. شاید شما اصلح ترین 
گزینه براى آن جایگاه شــغلى باشید، اما 
کســى براى مصاحبه دوم با شما تماس 
نخواهد گرفت، زیــرا تصمیم پیش از این 

اتخاد شده است. 
حال که با دالیل غیر ارادى آشــنا شدیم، 
بهتر است ســایر دالیل دعوت نشدن به 
مصاحبه دوم را نیز بدانیم. این دالیل کامًال 
در اختیار شما قرار دارند و با تمرین قابل 

جبران هستند:

  در اولین مصاحبه عملکرد مناسبى 
نداشته اید

شــاید عنــوان درســتى بــراى فــرد 
مصاحبه کننــده به کار نبرده باشــید، یا 
شــرکت را به خوبى نمى شناختید و این 
موضوعــات را با عدم دقت کافى نشــان 

داده اید. در هر صورت، شما توانایى کافى 
براى اثبات خود براى این موقعیت شغلى 
را نداشته اید، یا پاسخ مناسبى به سواالت 
پرسیده شــده در مصاحبه اول نداده اید. 
حتى ممکن است دیر رســیده باشید یا 
مودبانه رفتار نکرده باشــید. موارد بسیار 
دیگرى وجود دارد که ممکن است وضعیت 

شما را براى رسیدن به مصاحبه دوم دچار 
تزلزل کند.

  در مصاحبه هاى خود داســتان 
درستى را نقل نمى کنید

پیش از آنکه در جلســه مصاحبه حاضر 
شــوید، باید صحبت هاى خود را از پیش 
آماده کنید. ســعى کنید داســتان هاى 
کوتاهــى را در خصــوص توانایى هــا و 
مهارت هاى خود در انجام امور آماده کنید؛ 
با کمک این داســتان ها خواهید توانست 
شایســتگى هاى خود را مطابق نیازهاى 

کارفرما جلوه دهید.
این موضوع به این معنا نیست که در تمام 
طول مدت مصاحبه باید منتظر شانسى 
براى شروع مونولوگ خود باشید، اما باید 
آمادگى سخن گفتن و جلب توجه کارفرما 
را داشته باشید. اگر چنین توانایى داشته 
باشید، شانس دعوت شما به مصاحبه هاى 

بعدى بیش تر خواهد شد.
پس از مصاحبه پیام تشکر ارسال نکرده اید

پیام تشکر جزئى از فرآیند مصاحبه هاى 
شغلى از زمان اختراع خط است. اما نباید 

احســاس کنید این کار، قدیمى و از مد 
افتاده است. در سال 2017 تحقیقات نشان 
داد، 68٪ مدیران بر این باورند که دریافت یا 
عدم دریافت پیام تشکر پس از مصاحبه بر 
تصمیم استخدامى آن ها تاثیر داشته است.
توصیه ما این اســت تا 24 ســاعت پس 
از مصاحبــه پیام تشــکر خــود را براى 
مصاحبه کننده ارسال کنید. پیام تشکر 
شما فرصتى دوباره براى نشان دادن تطابق 
مهارت هاى شما با نیازهاى کارفرما براى آن 
موقعیت شغلى است. بنابراین باید بدانید 
اگر مى خواهید به مصاحبــه دوم دعوت 
شــوید، نامه و پیام تشکر نقش مهمى در 

تصمیم کارفرما خواهد داشت.

  بیــش از حد ســماجت به خرج 
مى دهید

پیگیرى پس از مصاحبه به همان نسبت که 
مى تواند خوب باشد، مى تواند وضعیت شما 
را خراب کند. بسیار خوب است که تشکر 
و عالقۀ خود را به آن شغل نشان دهید، اما 
کارفرما نباید احساس کند که شما بیش از 

حد سمج و مزاحم او هستید.

این یک شکست نیست؛

چرا به مصاحبه دوم دعوت نمى شوید؟

تطابق فرهنگى به 
اندازه مهارت در 

استخدام افراد اهمیت 
دارد. ماهرترین 

کارمندان جهان هم اگر 
در محیط کار مناسب 

خود کار نکنند، بازدهى 
مناسبى نخواهند 

داشت

خبر خوب این است هنگامى که جســتجوى شغلى شما در 
مرحله اى خاص متوقف مى شود، شانس بسیار باالیى وجود 
دارد که بتوانید شرایط و نتایج را تغییر دهید. براى انجام این کار، 
نخستین قدم این است که بیش از پیش خود را شناخته و بدانید 
که اصًال چرا به مصاحبه دوم دعوت نمى شوید. پس از اطالع از 

این مشکل باید راهى براى برطرف کردن آن بیابید.

08
اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان

آمازون 100 هزار دستگاه ون برقى ریوین سفارش داد
 آمازون به منظور عمل به تعهد اجراى سریع توافق نامه ى اقلیمى پاریس، 100 هزار دستگاه ون برقى براى 

تحویل کاال به استارتاپ ریوین سفارش داده است.
به تازگى آمازون و فورد به ترتیب 700 و 500 میلیون دالر در استارتاپ ریوین (Rivian) سرمایه گذارى 
کرده اند. اخیرا نیز این شرکت توانست سرمایه ى زیادى از کاکس اتوموتیو (Cox Automotive) جذب 

کند. آمازون یکى از اولین شرکت هایى بود که روى برند نوپاى ریوین سرمایه گذارى کرد و اکنون مى خواهد 
مطمئن شود ریوین خودروهاى برقى زیادى براى ساخت دارد. آمازون 100 هزار دستگاه  ون  برقى براى تحویل 

کاال به مشتریان خود در سراسر جهان مى خواهد.
دیو کالرك ، معاون ارشد خدمات مشتریان و عملیات جهانى آمازون، در توئیتى درباره ى خودروهاى الکتریکى ریوین اعالم 

کرد: ناوگان ما در حال برقى شدن است. بسیار هیجان زده ام که سفارش 100 هزار دستگاه خودرو برقى مخصوص تحویل کاال را اعالم کنم. 
تاکنون این سفارش، بزرگ ترین سفارش وسایل نقلیه ى تحویل برقى به شمار مى رود. ون هاى برقى جدید در سال 2021 وارد بازار خواهند 
شد. خودروهاى الکتریکى یادشده بخشى از تعهد آمازون به مقابله با تغییرات اقلیمى است. تعهد اخیر از کسانى که آن را امضا مى کنند، خواسته 

است تا سال 2040 هرگونه اقدام ممکن براى کاهش تولید کربن در سراسر جهان را انجام دهند. 

پیش از آنکه در جلسه 
مصاحبه حاضر شوید، 

باید صحبت هاى 
خود را از پیش آماده 

کنید. سعى کنید 
داستان هاى کوتاهى را 

در خصوص توانایى ها 
و مهارت هاى خود در 
انجام امور آماده کنید

،،

ایران تلنت
یــادداشـت
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قوانین به کمک 
زیست بوم کارآفرینى و 
نوآورى متحول مى شود

فنــاورى  و  علمــى  معــاون 
رییس جمهــورى گفــت: آینده 
کشور در دســتان فعاالن جوان و 
خالق کسب و کارهاى دانش بنیان 
و استارت آپ ها اســت. تعامل این 
زیست بوم با دستگاه قضا مى تواند 
پیشرفت و تحول در فرآیند قوانین 

را منجر شود.
به گــزارش مرکــز ارتباطــات و 
اطالع رسانى معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى، ســورنا ستارى 
معــاون علمى و فناورى ریاســت 
جمهورى از اهمیت گــذار اقتصاد 
به ســوى دانش محورى با میدان 
دادن به شرکت هاى دانش بنیان و 
استارت آپ ها گفت: طى صد سال 
گذشته با خام فروشى مواجه بودیم 
که این رویه با تکیــه بر توانمندى 
نسل جوان و کسب وکارهاى خالقانه 

شان متحول مى شود.
فنــاورى  و  علمــى  معــاون 
رئیس جمهورى بیــان کرد: آینده 
کشور به دست نسل جدید و جوان ها 
است و در حوزه دانش بنیان، اصل 
مهم دانش است و ما زمانى صاحب 
یک تکنولوژى هستیم که خودمان 
طراحى و ماشین ســازى کنیم آن 
زمان در تحریم هم مشــکلى پیدا 

نخواهیم کرد.
فنــاورى  و  علمــى  معــاون 
رئیس جمهــورى، اتــکاى بــه 
خام فروشى را نقطه ضعفى بزرگ 
دانست و تأکید کرد: مهم ترین برگ 
برنده بهره منــدى از فناورى، خلق 
ارزش افزوده است. فروش ماده خام 
و منابع زیرزمینى به تنهایى ارزش 
افزوده به همراه نمــى آورد. آن چه 
که ارزش مى آفریند، دانش همراه 

آن است.

   نیروى انسانى جوان تحول 
بخش اقتصاد مى شود

رئیس بنیاد ملى نخبگان، بهره مندى 
کشــورمان از نعمت نیروى انسان 
جوان و خــالق را یک فرصت براى 
رونق زیســت بوم نوآورى و تحول 
بخشیدن به اقتصاد کشور دانست 
و ادامــه داد: کشــور هایى موفق 
هســتند که نیروى انسانى جوان و 
پویا برخوردار باشند؛ کمتر کشورى 
مثل ایران اســت که از این ظرفیت 

برخوردار باشد.
ســتارى، بــا تأکیــد بــر وجود 
«زیست بوم» مســاعد براى رشد و 
بروز خالقیت هاى سرمایه انسانى 
گفت: به اذعان جهان و گزارش هاى 
جهانى معتبر، ایران جزو برترین ها در 
بهره مندى از سرمایه ارزنده نیروى 
انســانى جوان و خالق است؛ مهم 
این اســت که این ظرفیت بر بستر 

زیست بوم را کنار هم قرار بدهیم.
فنــاورى  و  علمــى  معــاون 
رئیس جمهــورى، با بیــان اینکه 
فرهنگ نفتى مــا را وارداتچى بار 
آورده است، گفت: این فرهنگ در 
این سال ها تبدیل به ساختار هایى 
شــده که به طور واضح بــا تولید 
مقابله مى کند. وى افزود: صیانت از 
بازار داخلى یک اصل اســت و ما به 
ضوابطى مثل ثبت شرکت ها احتیاج 
داریم که به کمکشان از تولیدکننده 
ایران ساخت و صادرکننده حمایت 

کنیم.
به گفته رییس ستاد فرهنگسازى 
اقتصاد دانش بنیان، باید قوانین به 
سمت و سویى باشد که از کارآفرین 
در مقابل وارداتچى حمایت کند و 

براى کارآفرین ارزش قائل شود.

خبرگزارى دانشجویان
گــزارش
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با اینکه ســال ها اســت ســیلیکون ولى، قطب اصلى 
اســتارت آپ هاى فناورى دنیا اســت، اما اروپا با سرعت 

چشم گیرى فاصله  خود را با آن کم مى کند.

است. اتحادیه  اروپا شریک ارشد تجارى 
تعداد براى ایاالت متحده تنها به 

  منبعى از استعدادها
منبع اغلب شرکت هاى جهانى، ترکیبى از استعداد و فناورى است. درنتیجه اروپا چه 
از نظر فناورى و چه از نظر ذهن رقیب قدرتمندترى براى آمریکا در مقیاس جهانى 
است. قاره  اروپا منبعى غنى از فناورى ها و دانشگاه هاى مهندسى پیشروى دنیا از 
جمله آکسفورد، کمبریج و کالج سلطنتى لندن، مرکز تحقیقاتى زوریخ و دانشگاه 

فناورى دلف هلند است. همچنین تعداد توسعه دهندگان اروپا 
درحالى که آمریکا از 

200تنها 200تنها 200 هزار نفر افزایش یافته است.
کارآفرینى در اروپا به یکى از گزینه هاى معتبر در انتخاب شــغل تبدیل شده است 
به طورى که متخصصان کسب وکار، راه اندازى کســب وکار را به باال رفتن از نردبان 
متداول سازمانى ترجیح مى دهند. عالوه بر این، با توسعه  اکوسیستم کسب وکار شاهد 
رشد کارآفرینان سریالى خواهیم بود که با تجربه و سرمایه به ساخت کسب وکارهاى بزرگ تر 

و بهترى مى پردازند.
در شرایطى که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مهاجرت به ایاالت متحده را مختل کرده 

با اینکه ســال ها اســت ســیلیکون ولى، قطب اصلى با اینکه ســال ها اســت ســیلیکون ولى، قطب اصلى 

منبع اغلب شرکت هاى جهانى، ترکیبى از استعداد و فناورى است. درنتیجه اروپا چه 
از نظر فناورى و چه از نظر ذهن رقیب قدرتمندترى براى آمریکا در مقیاس جهانى 
است. قاره  اروپا منبعى غنى از فناورى ها و دانشگاه هاى مهندسى پیشروى دنیا از 
جمله آکسفورد، کمبریج و کالج سلطنتى لندن، مرکز تحقیقاتى زوریخ و دانشگاه 

فناورى دلف هلند است. همچنین تعداد توسعه دهندگان اروپا 
درحالى که آمریکا از 

تنها 
کارآفرینى در اروپا به یکى از گزینه هاى معتبر در انتخاب شــغل تبدیل شده است 
به طورى که متخصصان کسب وکار، راه اندازى کســب وکار را به باال رفتن از نردبان 
متداول سازمانى ترجیح مى دهند. عالوه بر این، با توسعه  اکوسیستم کسب وکار شاهد 
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