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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
در حالی که برخی از صنایع غذایی 
تولید شده در ایران مانند زعفران، 
پسته و خاویار شهرت جهانی دارد 
اما این صنعت در دهه اخیر تنها 25 
درصد از بازارهای هدف را پوشش 
داده است که این امر ارزش پایین 
صارات ایران در حوزه صنایع غذایی 
را نشان می دهد. این پدیده نا متقارن 
و نا میمون در صورتی محقق شده 
است که ایران به کشوری 4 فصل 
مشهور است و با این ویژگی منحصر 
به فرد می تواند مبدأ اصلی بسیاری 
از مواد غذایی صادراتی در ســطح 
جهان باشد. اما مشــکالت فراوان 
داخلی و خارجی باعث جلوگیری 
از رشــد روز افزون صــادرات مواد 
غذایی ایران به خصوص به صورت 
فرآوری شده است. تجارت ساالنه 
محصــوالت غذایی و کشــاورزی 
ایران طی دهــه اخیر بین ۱4 تا ۳/ 
۱۸ میلیارد دالر در نوســان بوده 
است.بیشترین تقاضای کشورهای 
همسایه در جریان واردات گروه های 
کاالیی مختلف محصوالت غذایی و 
کشاورزی، متمرکز بر محصوالتی 
از قبیــل میــوه و آجیل با ســهم 
۱۰ درصد، ســبزیجات خوراکی 
و ریشه ها با ســهم ۹/ ۱4 درصد و 
محصوالت لبنی و تخم مرغ و عسل 

2و... ادامه در صفحه 
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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صنایع غذایی 
ایران محجورتر از 

همیشه!
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یکی ازراههای برون رفت از شرایط موجود، ایجاد سرمایه گذاری است

وزارت صمت حلقه وصل مفقوده بخش خصوصی و حاکمیت
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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد:

کمترین دور ریز نان در کشور متعلق به اصفهان
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معاون شهرداری اصفهان خبر داد:

 روایت اشک ها و لبخندها
 در رویداد نمایشی »مثبت 44«

آنچه دنیای اقتصاد امروز نیاز دارد؛

 نوآوری در اندیشه
 و الگوی کسب و کار در عصر نوین

کدام نقش و جایگاه در استارت آپ ها بی نظیر است؛

 منابع انسانی سلبریتی های
 اقتصادهای نوین

چهره  برتر چهره روز

 مدیر بارزسی و نظارت اصناف
 استان اصفهان:

 معاون استاندار در جلسه فوق العاده 
ستاد استانی بیماری کرونا:

میوه فروشان، ُرتبه نخست 
گرانفروشی را دارند

 فعالیت مدارس ابتدایی
 ۳ شهرستان اصفهان غیر حضوری شد

مدیر بارزســی و نظارت اصناف استان 
اصفهان گفــت: ُخرده فروشــان میوه و 
سبزی، رُتبه نخست گرانفروشی، و نانوایان 
ُرتبه دوم تخلفات صنفی در این استان را 
به خود اختصاص داده اند. جواد محمدی 

فشارکی، در گفت وگو ...

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری اصفهان گفــت: فعالیت 
مدارس ابتدایی، در ســه شهرســتان 
این اســتان تا اطالع بعــدی به دلیل 
تشدید شرایط بیماری کووید-۱۹ غیر 

26حضوری خواهد بود.

What Are Shallots? What Are Shallots? 
Nutrition, Benefits Nutrition, Benefits 
and Substitutesand Substitutes

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر شناسه: 1270204

آگهي فراخوان عمومی واگذاری اراضی با کاربری 
تجـــاری واقع در شهر جدید فوالدشهر  

به شماره 1400/13060/ص مورخ 1400/11/09  
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد تعدادی از امالک و اراضی با کاربری های مختلف خود واقع در محالت 
شهر جدید فوالدشهر را از طریق فراخوان عمومی به شماره  1400/13060/ص مورخ 1400/11/09 و با جزئیات مندرج در 
اسناد فراخوان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی WWW.SETADIRAN.IR به شماره ثبت 

سامانه  2000001335000011  به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
تاریخ انتشار:  دوشنبه  1400/11/11 

مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضی: تا ساعت 19 مورخ 1400/11/14.
تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ 1400/11/13 لغایت ساعت 13 مورخ 1400/11/21.) فقط در ساعات اداری(
 مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1400/11/11 لغایت ساعت 19 مورخ 1400/11/24. 

تاریخ بازگشایی فراخوان اراضی:  زمان بازگشایی پاکت هاي پیشــنهاد قیمت ساعت 11 صبح مورخ 1400/11/27 
مي باشد.

تاریخ اعالم به برنده:   چهارشنبه مورخ 1400/11/27 
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است: 

1(برگزاری فراخوان واگذاری اراضی )مزایده( صرفاً از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی 
WWW.SETADIRAN.IR  می باشد و کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل خرید، دریافت اسناد، پرداخت تضمین 
شرکت در فراخوان )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن شرکت کنندگان در فراخوان از این 

طریق می باشد.
2(کلیه اطالعات مربوطه شــامل مشــخصات فنی،ضوابط شهرســازی، نحوه فروش و ســایر موارد مورد نیاز بر 
 برد اعالن عمومی ســامانه الکترونیکی دولت و وب ســایت شــرکت عمران شهر جدید فوالدشــهر به نشانی

 https://fooladshahr.ntdc.ir/  قابل مشاهده،  بررسی و انتخاب می باشد.
3(مبلغ و نوع سپرده شرکت در فراخوان عمومی امالک : مبلغ سپرده شرکت در فراخوان معادل 5% )پنج درصد( 
قیمت پایه هر پالک و صرفاً فیش واریزی به حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به شماره 
 IR410100004001119506377117 4001119506377117 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شماره شــبا
و شناســه واریز 963285300101026008222200001144 )واریزی از طریق شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز 

شودضمناً ثبت شناسه واریز الزامی است(.
نکته مهم: در ماشین نویســی فیش واریزی و توضیحات آن توسط بانک بایستی حتماً نام شرکت عمران شهر جدید 

فوالدشهر درج شده باشد. 
4(متقاضیان مي توانند در فراخــوان عمومی واگذاری اراضی بیش از یک پالک شــرکت کنند، در این صورت باید 

سپرده هاي جداگانه تهیه نمایند.
5(با توجه به محدودیت سامانه مبنی بر اینکه برای ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر می تواند پیشنهاد 
ارائه نماید لذا در صورتیکه دو نفر بخواهند مشترکاً یک پیشنهاد ارائه نمایند بایستی فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارک 

فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذاری کنند. 
6( عالقمندان به شرکت در فراخوان اراضی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های 

ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتيبانی و راهبری سامانه: 41934 - 021 

دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768 
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتان ها در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی اینترنتی

.  WWW.SETADIRAN.IR 

نوبت اول



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری اصفهان گفت: فعالیت 
مدارس ابتدایی، در سه شهرستان 
این اســتان تا اطالع بعدی به دلیل 
تشدید شرایط بیماری کووید-۱۹ 

غیر حضوری خواهد بود.
محمدرضا جان نثاری، در جلســه 
فوق العاده ستاد اســتانی بیماری 
کرونــا در اســتانداری اصفهــان، 
اظهار داشــت: با توجه بــه اینکه 
شهرستان های نطنز، کاشان و آران 
و بیدگل در وضعیت قرمز و نارنجی 
همه گیری بیماری کووید-۱۹ قرار 
دارند، فعالیــت مدارس ابتدایی در 
این مناطق بصــورت غیر حضوری 

انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: تصمیــم گیری در 
خصوص فعالیت مدارس روستایی 
در این شهرســتان ها به مسووالن 
محلی و بــا نظر مراکز بهداشــتی 

واگذار شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری اصفهان اظهار داشت: 
در زمان حاضر شهرستان اصفهان 
هم در وضعیــت نارنجی )پر خطر( 
قرار دارد امــا با توجه به شــرایط 
خاص این کالنشهر و نگرانی از تأثیر 
منفی بر سیاست های کلی دولت، 
برگــزاری غیر حضــوری مدارس 
ابتدایی مشــروط بر موافقت و نظر 

تهران خواهد بود. وی اضافه کرد: 
برگزاری دیگر مراسم و برنامه ها و 
فعالیت مشاغل و تجمع در استان 
طبق روال عادی و با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی انجام خواهد 
شد. جان نثاری با بیان اینکه مصوبه 
ســتاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی 
کلی نیســت و اختیار به استان ها 
واگذار شده است خاطرنشان کرد: 
باید برای اعمال تعطیلی ها و حتی 
در مورد تعطیلــی مدارس بصورت 

اقتضایی عمل کنیم.
وی با اشاره به ضرورت رعایت جدی 

شیوه نامه های بهداشتی و برخورد 
جدی با متخلفان و کسانی که این 
شــیوه نامه ها را رعایت نمی کنند 
بیان کرد: فرمانــداران موظفند در 
هر برنامه ای که بدون رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی در شهرستان ها 
برگزار می شــود مداخلــه کنند و 
نباید تنها ناظر باشند بلکه باید ناظر 

مداخله گر باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری اصفهان بــا تاکید بر 
اهمیت تزریق ُدز ســوم واکســن 
کرونا افزود: هر مســاله و مشکلی 

در شهرســتان ها در زمینه اضافه 
کردن مراکز و نیرو وجود دارد باید 

با سرعت برطرف شود.
وی گفت: صدا و ســیما باید باید با 
تولید برنامه های ویــژه و پرهیز از 
کرونا هراسی و ترس، آموزش های 

الزم را به مردم ارائه دهد.
جان نثــاری با بیان اینکه ســویه 
اُمیکرون خطر کمتری برای افراد 
ســالم دارد اما بیماران زمینه ای را 
بیشتر تهدید می کند؛ تاکید کرد: 
ممنوعیت برگزاری هــر برنامه ای 
که تجمع منجر شــود، بــه همه 

دستگاه های دولتی در استان ابالغ 
شود و باید برنامه ریزی الزم را انجام 
دهند تا تجمعی بــرای امور جاری 

مردم شکل نگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری اصفهان اظهار داشت: 
مطب پزشــکان از جمله مواردی 
اســت که بطــور تقریبی شــیوه 
نامه های بهداشــتی در آنها رعایت 
نمی شــود کــه الزم اســت نظام 
پزشکی و اداره کل بازرسی و نظارت 
استانداری در این زمینه با جدیت 
بیشتری اقدام کنند. وی ادامه داد: 
همه بانک ها و دستگاه های اداری 
اســتان از اتخاذ هر گونه تصمیمی 
که به تجمع مردم در نقطه خاصی 

منجر شود، خودداری کنند.
جان نثاری اضافه کــرد: وضعیت 
کنونی اتوبوس های شهری خیلی 
نگران کننده اســت و از مسووالن 
شــهرداری تقاضــا داریــم که در 
صورت امــکان اتوبوس هایی را که 
برای مواقع خاص در نظر گرفته اند 
را مورد استفاده قرار دهند تا تراکم 
کمتری در حمل و نقــل عمومی 

شهر داشته باشیم.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان روز گذشــته )شنبه( در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید 
بر اینکه احتمال قرمز شدن برخی 

از شهرســتان های این منطقه تا ۲ 
هفته آینده زیاد است، گفت: میزان 
تســت های مثبت و قطعــی کرونا 
در این اســتان در یک ماه گذشته 
افزایش یافته و به ۴۵ درصد رسیده 

است.
پژمــان عقدک افزود: تســت های 
مثبــت و قطعــی کرونا یــک ماه 
گذشته در استان اصفهان بین پنج 
تا ۱۰ درصد بود اما اکنون به حدود 
۴۵ رسیده که نشــان دهنده خیز 
موج ششم کرونا و افزایش سرعت 
شیوع این ویروس در سطح جامعه 
اســت. وی با بیان اینکه در زمان 
حاضر در شهرستان های زیر پوشش 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، 
اصفهان در وضعیــت نارنجی )پر 
خطر( و ۱۴ شهرستان در وضعیت 
زرد )خطــر متوســط( همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ قرار دارد، اظهار 
داشت: این در حالی است که هفته 
گذشــته فقط یک شهرستان زرد 
داشتیم و بقیه شهرســتان ها آبی 

)کم خطر( بود.
بر اســاس آخرین آماردانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان حدود 
۳۵۰ بیمــار دارای عالئم کرونا در 
بیمارســتان های اســتان بستری 
هســتند که ۵۲ نفر آنها در بخش 

مراقبت های ویژه بسر می برند.

معاون استاندار در جلسه فوق العاده ستاد استانی بیماری کرونا:

فعالیت مدارس ابتدایی ۳ شهرستان اصفهان غیر حضوری شد
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در شــــــهر 

صنایع غذایی ایران محجورتر از همیشه!
ادامه از صفحه یک:

.... با سهم ۸/ ۵ درصد اســت. در ضمن درخصوص برخی نیازهای محصوالت غذایی 
کشورهای همسایه از جمله غالت، گوشت و احشای گوشت خوراکی و روغن حیوانات 
و گیاهان در عمل ایران واردکننده بوده یا پتانسیل صادراتی قابل توجهی ندارد.حتی 
کشورهای همسایه نیز در سالهای اخیر به طور محسوسی موضع خود در قبال واردات 
محصوالت غذایی ایران را تغییر داده اند. به طور مثال ترکیه در ده سال گذشته واردات 
از ایران را به شدت کاهش داده است. ما از زمانهای دور با ترکیه رابطه ای قوی داشتیم و 
در سال های گذشته نیز دولت های دو کشور بارها بر لزوم افزایش همکاری ها و توسعه 
تجارت تاکید کرده اند. حتی در برنامه ریزی کالن اعالم شده که تجارت مشترک ساالنه 
میان دو کشور می تواند به ۳۰ میلیارد دالر برسد اما در عمل می بینیم که فاصله زیادی تا 
برنامه های کالن وجود دارد. ما در سال های گذشته نفت و گاز و محصوالت نفتی به ترکیه 
صادر کرده ایم که البته میزان آنها کاهش یافته است و در مقابل نیز ترکیه ای ها عالقه 
دارند که محصوالت تولیدی خود را به ایران صادر کنند، اما با توجه به اینکه در بعضی از 
آن حوزه ها ما در داخل کشور نیز تولیدات خوبی داریم، امکانش وجود ندارد ضمن آنکه 

این کار باعث از بین رفتن تولیدات داخلی کشور می شود.
 در محصوالت صادراتی صنعت غذایی ایران صرفاً به ۱۰ گروه کاالیی برای ۵ بازار هدف 
توجه شده است. موضوعی که نشان از عیار پایین صادراتی در این حوزه دارد. در این بین 
باگ پایداری توسعه صادرات ایران محصوالتی از جمله غالت، گوشت و روغن حیوانات و 
گیاهان است. طی سه دهه میزان صادرات مواد غذایی به کشورهای همسایه به جز عراق، 
افغانستان و امارات متحده عربی چندان تغییر محسوسی نداشته است. درحالی که این 
کشورها رشد قابل توجهی را در واردات مواد غذایی تجربه کرده اند. این موضوع گویای 
وجود مشکالت ساختاری و عمیق در توسعه صادرات مواد غذایی به این کشورها است 
که نیازمند توجه و رفع آنها از سوی سیاستگذاران بخش صنایع غذایی در جهت ارتقای 

رشد تولید و صادرات همراستا با سایر بخش های پیشرو صنایع کشور است.
به دلیل موارد مذکور همزمان با اجرای سیاست در راستای کاهش تهدید و ریسک بازار 

ایران باید توجه به همه ۱۵ کشور همسایه مورد توجه قرار گیرد.

معاون شهرداری اصفهان خبر داد:

روایت اشک ها و 
لبخندها در رویداد 
نمایشی »مثبت 44«

اخبار اصفهــان :    رویــداد »۴۴+« روایتی از اشــک ها و 
لبخندهای تاریخ انقالب اســالمی در ۴۳ سال گذشته است که 

از ۱۲ بهمن ماه در خانه انقالب برگزار می شود.
معــاون اجتماعی و مشــارکت های مردمی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری رویداد »۴۴+« 
به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ 

سال مخاطبین این برنامه هستند.
سعید امامی اظهار کرد: رویداد »۴۴+« جشن تولد انقالب اسالمی 

به مناسبت ورود به چهل و چهار سالگی است.
وی با بیان اینکه این ویژه برنامه برای دانش آموزان متوسطه اول و 
دوم طراحی شده است، افزود: نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال می توانند 
هفت شب در خانه انقالب اسالمی و والیت واقع در خیابان جامی 

به تماشای این رویداد بنشــینند. وی ادامه داد: »۴۴+« از ۱۲ تا 
۱۸ بهمن ماه هر شب در شش سانس اجرا می شود که در مجموع 

شامل ۴۲ اجرا خواهد بود.
وی با اشــاره به جزئیات این برنامه گفت: ایــن رویداد برنامه ای 
ترکیبی شامل صوت، نور، تصویر، افکت های تصویری و نمایش 
سایه بوده که به ســیر تاریخی انقالب اسالمی از شروع نهضت تا 
رویدادهای مهم ســال های اخیر می پردازد و در واقع روایتی از 
اشــک ها و لبخندهای تاریخ انقالب اسالمی در ۴۳ سال گذشته 

است.
معــاون اجتماعی و مشــارکت های مردمی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: این رویداد 
به همت اداره رویدادهای اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی 

ورزشــی شــهرداری اصفهان با همکاری خانه انقالب اسالمی و 
والیت برنامه ریزی شده است.

امامی با اشاره به فراهم شدن فرصت حضور دانش آموزان در این 
رویداد اظهار داشت: نیمی از ســانس های این رویداد شامل ۲۱ 
برنامه توسط سازمان بسیج دانش آموزی برنامه ریزی شده که در 
ساعات صبح ویژه دانش آموزان مدارس اجرا می شود و مخاطبان 
سایر ســانس ها نیز با هماهنگی ســتاد جبهه فرهنگی انقالب و 
کانون های فرهنگی هنری مساجد در برنامه حضور پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه حضور در این رویداد رایگان است، خاطرنشان 
کــرد: دانش آمــوزان و مجموعه هــای فرهنگی بــرای رزرو و 
دریافت بلیط این رویــداد می توانند با شــماره ۳۳۳۸7۵۳۵ و 

۰۹۳۳۴7۸۹۳۴۰ تماس حاصل کنند.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: توسعه کشت های گلخانه ای در استان اصفهان 
به منظور در آمدزایی و اشتغال بیشتر منطقه و دستیابی به چشم انداز مطلوب، نیازمند 

آموزش، مشاوره و فناوری است.
علی نیکبخت افزود: بر اساس برنامه ریزی ها، سطح گلخانه های کشورتا پایان سال 
۱۴۰۴ تا ۶۰ هزارهکتار پیش بینی شده است، این در حالی است که اکنون حدود ۱۳ 

هزارهکتار گلخانه در کشور وجود دارد که این رقم بسیار کم است.
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: در برنامه ششم توسعه باید ۱۶ هزارهکتار )هر 

سال سه هزار هکتار( از این گلخانه ها در استان های کشور محقق شود.
وی به سهم حدود ۱۰ درصدی اصفهان از گلخانه های کشور اشاره و بیان کرد: درزمان 
حاضر، ۲ هزار و ۴۰۰ هکتارگلخانه در اصفهان، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای 

بیش از ۴۰ هزار نفر ایجاد کرده است.
نیکبخت ادامه داد: بر اساس آمار جهاد کشاورزی استان، ساالنه افزون بر ۳۵۰ هزار 
تن سبزی و صیفی و ۱۶۵ میلیون اصله، شاخه و گلداِن گل در گلخانه های اصفهان 
تولید و ساالنه حدود ۱۰۰ هزار تُن از محصوالت گلخانه ای استان اصفهان به روسیه، 
عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود، همچنین در صورت برنامه ریزی 
مناسب ظرفیت صادرات ساالنه ۱۰ میلیارد دالر گل و گیاه زینتی از گلخانه های استان 

به خارج از کشور وجود دارد.
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: هر هکتار گلخانه برای ۱۰ نفر اشتغال مستقیم 
ایجاد می کند، هرتن محصول گلخانه ای هزار دالر ارزش صادراتی دارد، همچنین با 
اجرای هر هزار هکتار گلخانه در مصرف حدود یــک میلیارد متر مکعب آب صرفه 

جویی می شود.
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، آموزش و ترویج، مشاوره و فناوری را سه محور مهم 

برای توسعه گلخانه های استان عنوان کرد.
وی توسعه آموزش عالی در زمینه گلخانه، پرورش تکنسین های حرفه ای )برنامه تربیت 
نیروی کار ماهر گلخانه ای، ایجاد گلخانه های الگو، راه اندازی وبسایت های تخصص، 
برگزاری همایش ها و برنامه های برخط و توسعه برنامه های ترویجی جهادکشاورزی 

را از راهکارهای بخش آموزش و ترویج گلخانه برشمرد.

نیکبخت ارتباط تشکل های گلخانه داران با مراکز علمی و دانشگاهی استان، سرمایه 
گذاری گلخانه داران پیشرو در تحقیقات مربوط به گلخانه و حمایت اتاق بازرگانی از 
پژوهش های مرتبط با بررسی های اجتماعی-اقتصادی فعالیت های گلخانه داران را 
از دیگر راهبردهای پژوهشی و فناوری توسعه گلخانه های استان اصفهان دانست. 
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان ساماندهی ناظران و مسووالن فنی گلخانه ها در قالب 
شرکت های مشاوره گلخانه ای را ضروری دانست و افزود: آموزش مستمر مشاوران 
گلخانه ونظارت و حمایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی بر فعالیت های شرکت ها و 
مجموعه های مشاوره گلخانه ای مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز باید مورد 
توجه قرار بگیرد. بیشترین محصوالت کشت شده در گلخانه های استان بر اساس اعالم 
جهاد کشاورزی به ترتیب فلفل دلمه ای، گوج فرنگی )معمولی، گیالسی، زیتونی(، 
بادمجان، خیار، سبزیجات برگی وگل های زینتی است و آلوئه ورا، موز، انبه، آناناس و 
برخی گیاهان دارویی نیز در ماه های اخیر به کشت های گلخانه ای استان اضافه شده 
است. مجموع اراضی زراعی استان اصفهان حدود ۴۸۶ هزار هکتار است؛ تولید ساالنه 
انواع غالت، حبوبات و محصوالت علوفه ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی و گیاهان 

زینتی استان در شرایط عادی حدود چهار میلیون و پانصد هزار تُن برآورد می شود.
مجموع اراضی باغی استان اصفهان نیز حدود ۸۰ هزار هکتار است. مجموع تولیدات 

باغی و گلخانه ای استان در شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار تُن برآورد می شود.

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان:

توسعه کشت گلخانه ای نیازمند آموزش، مشاوره و فناوری است



فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام 
باند 6 نفره سرقت مسلحانه از منازل در 
پلیس  کارآگاهان  هوشمندانه  عملیات 

آگاهی شهرستان لنجان خبر داد.
 - اصفهان  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
گفت:  میرحیدری  سردارمحمدرضا 
در  که  بومی  غیر  نفره   6 باند  اعضای 
فارس،  بوشهر،  اصفهان،  استانهای 
چهارمحال و بختیاری، البرز و کرمانشاه 
اقدام به سرقت مسلحانه از منازل میکردند 
لنجان  شهرستان  آگاهی  پلیس  توسط 
دستگیر و 25 میلیارد ریال اموال مسروقه 

نیز از مالخران این پرونده کشف شد.
در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل 
با  لنجان که سارقان  مردم در شهرستان 
تهدید صاحبان منازل وجه نقد، طالجات، 
سکه ها و اشیای با ارزش آنها را به سرقت 
با  و  ویژه  صورت  به  موضوع  میبردند 
حساسیت باال دردستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

محل های  بررسی  از  پس  کارآگاهان 
وقوع سرقت و انجام یک سری اقدامات 
سرقت ها  این  که  دریافتند  هوشمندانه 
توسط اعضای یک باند 6 نفره از سارقان 
غیر بومی و در حرکت رخ داده که در 
مرتکب  نیز  دیگر کشور  استان  چندین 
کارآگاهان  سوی  از  و  شده  سرقت 
پلیس آگاهی این استان ها تحت تعقیب 
هستند. او گفت: سرانجام پس از چندین 
شبانه روز کار پیچیده پلیسی کارآگاهان 
استان  وارد  سارقان  که  شدند  متوجه 
شده و قصد دارند در نقطه دیگر مجدداً 

مرتکب سرقت شوند که بالفاصله طی 
یک عملیات ضربتی خودروی متهمان 
و  شناسایی  خورت  مورچه  محور  در 
متوقف شد و 3 نفر از اعضای این باند 
میگوید  میرحید  سردار  شدند.  دستگیر 
در ادامه با اعترافات متهمان دستگیرشده 
سرکرده و 2 نفر دیگر از متهمان که یکی 
از  سارقان  که  بوده  زن  یک  متهمان  از 
وی برای گمراه کردن مردم و ماموران 
میکردند  استفاده  خود  سرقت های  در 
با  شده  حساب  و  منسجم  عملیاتی  طی 
هماهنگی های قضائی در مخفیگاه خود 

واقع در غرب کشور دستگیر شدند.
او گفت: سارقان در تحقیقات صورت 
گرفته به 38 فقره سرقت از منازل مردم 
شهرستان لنجان با استفاده از تهدید سالح 
مالخر  رابطه 2  این  در  و  کرده  اعتراف 
که  کردند  معرفی  نیز  را  مسروقه  اموال 
از  و  نیز دستگیر  مذکور  افراد  بالفاصله 
مخفیگاه آنان مجسمه های برنزی، سکه، 
ارزش 25  به  تزئینی  اشیای  و  طالجات 
میلیارد ریال کشف شد. به گفته فرمانده 
استعالمهای  در  اصفهان  استان  انتظامی 
صورت گرفته مشخص شد اعضای این 
باند عالوه بر استان اصفهان در استانهای 
بختیاری،  و  چهارمحال  فارس،  بوشهر، 
از  مرتکب سرقت  نیز  البرز و کرمانشاه 
منازل شدند که این افراد در هر استانی 
منازلی را به مدت کوتاهی اجاره کرده 
و پس از شناسایی افراد متمول و تعقیب 
آنها در فرصت مناسب اقدام به سرقت از 

منازلشان می کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در دنیای امروز نباید به فعالیت های 
سنتی عادت کرد و باید برخی عادت های گذشته را به نفع پیشرفت کنار گذاشت.

کورش ساکی، در آیین معرفی خود و تکریم رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان، اظهار کرد: اگر کادر سالمت، خدمات خوبی به مردم ارائه کنند ارزش 

بسیار باالیی دارد و در نزد خدا قابل پاداش خواهد بود.
که  باعث شد  هرچند  داد.  تغییر  را  تصریح کرد: کرونا وضعیت کشور  وی 
آموزش ها مجازی شوند، اما نقاط مثبتی با خود داشت و تفکر هوشمندانه را در 

ما به وجود آورد، عادت ها را شکست و جامعه را وادار به تغییر کرد.
به گزارش ایسنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار کرد: فرصت های 
جدیدی که کرونا به وجود آورد، تغییر عادت ها را به ما یاد داد و باعث شد جهان 
را از زاویه دیگری ببینیم و مسائل و مشکالت خود را به گونه ای دیگر بررسی 
کنیم. ساکی تأکید کرد: تالش نیکوکاران که برای خود و پیشرفت منطقه به 
میدان می آیند، قابل تقدیر است. آنان، انسان های رشد یافته ای هستند که می توان 
با همکاری آن ها، گام های بهتری برای افزایش زیرساخت های بهداشت و درمان 

برداشت.

وی با بیان اینکه روزمرگی ها ما را به جایی نمی رساند، گفت: باید مشارکت 
خیران، سازمان های مردم نهاد و بانک ها فرصتی برای پیشرفت مردم منطقه باشد و 

با هم افزایی، تغییرات بهتری برای منطقه به ارمغان بیاورند.
همچنین رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: آغاز فعالیت من در 
سال ۹8، هم زمان با شیوع کروناویروس بود و همه مردم خودجوش به کمک 

مدافعان سالمت آمدند و تالش کردیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
کمک  با  کردیم  تالش  خاص  شرایط  آن  در  افزود:  مروجی  علیرضا  سید 
همکاران، وضعیت گسترش ویروس را کنترل کنیم و خداوند هم یاری کرد 
تا در این امر موفق شویم. وی تصریح کرد: تمرکز ما بر پیشبرد هم زمان توسعه 
کمی و کیفی ساختارها بود. در دوران کرونا تحت فشار زیادی بودیم که سعی 
کردیم عدالت را در همه حوزه ها برقرار کنیم. بر نقدهای فاقد اعتبار صبوری 
کردیم تا روحیه کادر درمان تضعیف نشود و وقت و انرژی از ما گرفته نشود و 

تالش کردیم پاسخگویی منطقی داشته باشیم.
رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به انجام طرح های عمرانی 
مناطق  در  را  پایگاه های سالمت  و  کرده  کامل  را  نیمه تمام  طرح های  افزود: 

مختلف احداث کردیم که همه این اقدام ها کار سنگینی بود که باعث شد در 
امور مالی رتبه اول را در استان به دست آوریم.

مروجی تأکید کرد: در این دوره، دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای نخستین بار 
به حوزه رتبه بندی تایمز وارد شد و درخشید. این در حالی بود که هم زمان پنج 
پیک کرونا را پشت سر گذاشتیم و زحماتی که کادر درمان در این دوران 

وحشتناک کشیدند، قابل تقدیر است.
وی تصریح کرد: خرید تجهیزات فوق پیشرفته از جمله سه دستگاه سی تی اسکن، 
دستگاه سی تی آنژیوگرافی قلب و مانیتور باعث شد که در کلینیک های دولتی 
بیش از 3۰۰ هزار ویزیت رایگان توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص 
انجام شود. وی افزود: جلب مشارکت نیکوکارن از برنامه های موفقی بود که 
برای نخستین بار خوابگاه دانشجویی در منطقه ایجاد شد و در این مسیر روحانیت، 
مردم، خیران و اصحاب رسانه به کمک ما آمدند و از تمام ظرفیت های دانشگاه 
استفاده کردیم. مروجی ضمن خوشامدگویی به رئیس جدید دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان گفت: از فعالیت ها و خدمات این دوران سندی تدوین شده 

است که برای برنامه ریزی رویکردهای آینده دانشگاه به وی تقدیم می شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

 انهدام باند 6 نفره سرقت مسلحانه
از منازل شهرستان لنجان

فرمانده انتظامی شهرستان نایین:

بیش از ۳۸۰ کیلوگرم تریاک کشف شد

توضیحات نماینده اصفهان درباره مشکل زاینده رود

جزییات توافق با کشاورزان
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در برنامه سالم تهران شبکه پنج 

سیما، اوضاع کم آبی کشور و اصفهان را تشریح کرد.
طغیانی درباره آخرین وضعیت نصف جهان پس از اعتراض کشاورزان در بستر زاینده رود 

توضیح داد و ناآرامی های اصفهان را محدود به دو سه نقطه شهر اصفهان دانست.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به 2 مشکل مهم در این استان، گفت: مشکل تخصیص آب در 
اصفهان قدمت 2۰ ساله دارد که کشاورزان شرق و غرب این شهر در پی قطع آب رودخانه، 

زندگی سختی را می گذرانند.
طغیانی اظهار داشت: در حال حاضر 3۰۰ میلیون مترمکعب از آب رودخانه جهت تأمین آب 
شرب است، متأسفانه طرحهای انتقال و بارگذاری های فراتر از ظرفیت وضعیت را به این نقطه 

رسانده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی فرونشست زمین در پی خشکی های به وجود 

آمده را دومین مشکل مهم در این شهر دانست و افزود: در شهرستان برخوار با پدیده نشست 
زمین مواجه هستیم؛ بناهای چندهزار ساله اصفهان در معرض خطر قرار دارند.

عضو سابق هیأت علمی دانشگاه اصفهان، با اشاره به احداث 12۰۰ آببند در مسیر زاینده رود، 
عنوان کرد: آیا در زمان بارگذاری جمعیت در طرح های جدید مسکن که 5۰۰ هزار نفر به 
جمعیت استان اضافه میکند، کسی فکر نکرد که آب شرب آنها از کجا باید تأمین شود؟ از 
طرف دیگر، آب و فاضالب وزارت نیرو پساب ها را می فروشد. بنابراین اعتراض مردم به نحوه 

مدیریت، بارگذاری بیاساس، مدیریت غیرشفاف و طرح انتقال آب به حق و درست است.
طغیانی با تأکید بر اینکه باید جایگزین طرح های انتقال قبلی آب مشخص شود، بیان داشت: 
اگر طرح انتقال آب از خلیج فارس باعث ایجاد یک صنعت جدید و اضافه شدن کارکنان 
و  همین صنعت  تأمین آب  زیرا  نگیرد؛  است صورت  بهتر  می شود،  اصفهان  به جمعیت 
کارکنانش هم مسئله ای قابل توجه است. گام اول برای نجات زاینده رود مقابله با ساخت 

وسازهای بی رویه است. وی در پاسخ به اینکه چرا کارخانه هایی مثل فوالد که مصرف آبشان 
بسیار باالست، از درون شهر به جای دیگر منتقل نمی شود، اظهار کرد: در وضعیتی قرار داریم 
که انجام این کار برایمان بسیار سخت و پر هزینه است. در حال حاضر باید توسعه صنعتی و 

پسابفروشی ها را ممنوع کنند.
وی با اشاره به تفاهمنامه استانداری و کشاورزان اصفهان، گفت: در این تفاهمنامه تا حدودی 
جبران خسارت معیشت کشاورزان مورد توجه قرار گرفته و بحث دوم هم تصفیه تکمیلی 
با تکنولوژی است. بخش قابل توجهی از پساب های زایندهرود با تصفیه تکمیلی می تواند 

در قسمت هایی از کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد و بحث سوم هم محیط زیست است.
این نماینده درباره ورود مجلس شورای اسالمی به مسئله کم آبی در کشور، تصریح کرد: کار 
مجلس ریل گذاری قوانین آب است که خالءهایی دارد و در دست بررسی است. در بحث 

دو شنبه ۱۱ بهمن ۱4۰۰ | شمــــاره 984نظارت هم نماینده ها کار خود را به جد پی می گیرند.
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فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ناییـن در شـرق اسـتان اصفهـان از کشـف 
بیـش از 38۰ کیلوگـرم تریاک در بازرسـی از یک دسـتگاه کامیون و 
یک دسـتگاه سـواری عبوری در ایـن منطقه خبر داد. سـرهنگ هادی 
کیـان مهـر، افزود: ماموران انتظامی مسـتقر در ایسـتگاه شـهید شـرافت 
ناییـن، حیـن کنتـرل خودروهـای عبـوری بـه یـک دسـتگاه کامیـون 
مشـکوک شـدند و آن را متوقـف کردنـد. وی افـزود: در بازرسـی از 
ایـن کامیـون 285 کیلـو و ۷۹۰ گـرم تریـاک کشـف شـد. سـرهنگ 
کیـان مهـر گفـت: یـک نفـر در ایـن پیونـد دسـتگیر و تحویـل مراجع 
قضایـی شـد. کیـان مهـر افـزود: در بازرسـی دیگـری از یک سـواری 
پـژو عبـوری در یکـی از ورودی هـای شهرسـتان نیـز ۹5 کیلـو و 16۰ 
گرم تریاک کشـف و یک نفر دسـتگیر شـد. ایسـتگاه شـهید شـرافت 
در کیلومتـر 15 جـاده ناییـن بـه اردکان واقع اسـت. شهرسـتان کویری 

ناییـن در 1۴۰ کیلومتـری شـرق اصفهـان قـرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

کرونا باعث ایجاد تفکر هوشمندانه در کشور شد

حسین ایزدی - شهردار فوالدشهر

حسین ایزدی-  شهردار فوالدشهر
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آگهـی

آگهـی

نوبت دوم

نوبت دوم

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های دارای 
مجوز قانونی و واجد صالحیت و دارای رتبه بندی واگذار نماید.

نوع موضوعردیف
آگهی

شماره صورتجلسه 
شورای شهر

مبلغ سپرده شرکت  
در مناقصه )ریال(

مبلغ پایه 
)ریال(

1

واگذاری عملیات حفظ، حراست و نگهداری عرصه های فضای سبز و سرویس های بهداشتی واقع 
در محدوده محالت جدید فوالدشهر شامل: محله شهید بهشتی )ب2 - ب3( ، محله هویزه )ب4(، 
محله دکتر حسابی )ب6( ، محله استاد شهریار )ب7( ، محله فجر )ب8( ، محله شهید چمران )سی 

1( ، محله گلبهار )سی 2( ، محله هشت بهشت )سی 4( ، محله مفتح )سی 5(

تجدید
مناقصه

6/00/207
1400/7/281.723.531.88434.470.637

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از ا سناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/11/18 به سامانه الکترونیکی 
دولت به نشانی: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، شهرداری فوالدشهر تلفن: 03152622001 و 03152623013

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران 
و شرکت های دارای مجوز قانونی و واجد الشرایط واگذار نماید.

نوع موضوعردیف
آگهی

شماره صورتجلسه 
شورای شهر

مبلغ سپرده شرکت  
مبلغ پایه )ریال(در مناقصه )ریال(

آبرسانی به فضای سبز محالت فجر و استاد شهریار )محله 1
ب 2 و ب 8( و اجرای شبکه قطره ای سطح شهر فوالدشهر

تجدید
مناقصه

5/99/2282
99/12/28399.967.2757.999.345.506

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از ا سناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/11/18 به 
سامانه الکترونیکی دولت به نشانی: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، شهرداری فوالدشهر تلفن: 03152622001 و 03152623013
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Three major Iranian car-
makers, namely Iran Khodro 
Company (IKCO), SAIPA 
Group, and Pars Khodro, 
manufactured 760,527 ve-
hicles during the first 10 
months of the current Irani-
an calendar year (March 21, 
2021-January 20, 2022), the 
data released by Codal web-
site showed.
According to the data, the 
production by the mentioned 
companies has risen just 4.1 
percent compared to the pre-

vious year’s same 10 months 
in which the output stood at 
730,477, IRNA reported.
During the said 10 months, 
IKCO manufactured 381,321 
vehicles, which was 1.74 
percent less than the output 
in the same period of the 
previous year.
During this period, this in-
dustrial group was able to 
produce 254,875 vehicles in 
the Peugeot group, 41,940 
vehicles in the Samand 
group, 42,499 Dena vehicles, 

29,366 Rana vehicles, 5,466 
Haima vehicles, and 7,059 
Tara vehicles.
SAIPA manufactured 
279,055 vehicles in the men-
tioned period. Production 
by this automaker rose 6.06 
percent in comparison to the 
previous year’s same time 
span.
Pars Khodro also manufac-
tured 100,151 vehicles in the 
period under review, 24.1 
percent more than the output 
in the first 10 months of the 

past year.
Earlier this month, Industry, 
Mining, and Trade Minis-
ter Reza Fatemi-Amin an-
nounced the implementa-
tion of a two-year plan for 
the auto industry based on 
which this industry will un-
dergo serious changes and 
improve significantly.
Stating that nine transfor-
mation projects have been 
prepared for the automo-
bile industry, Fatemi-Amin 
said: “The general plan is 
that in [the Iranian calen-
dar year] 1401 (begins on 
March 21) the structure of 
the automobile industry and 
the relations between parts 
manufacturers and automak-
ers will be reformed and the 
overall promised production 
target will be achieved in [the 
Iranian calendar year] 1404 
(begins in March 2025).”
Iran’s major carmakers had 
manufactured 900,714 ve-
hicles in the previous year 
(ended on March 20, 2021), 
which was 4.3 percent more 
than the figure of its preced-
ing year.
According to Codal data, 
during the past year, IKCO 
manufactured 480,338 vehi-
cles, which was 21.9 percent 

more than the output in its 
preceding year, which was 
393,812 vehicles.
SAIPA manufactured 
317,321 vehicles, with 
a 12.6-percent fall from 
363,379 vehicles manufac-
tured in 1398. And Pars Kho-
dro manufactured 103,055 
vehicles in the past year, 
showing a 2.8-percent drop 
from the output of its previ-
ous year, which was 106,072 
vehicles.
Iranian Industry, Mining, and 
Trade Ministry’s programs 
for the current Iranian calen-
dar year show that the man-
ufacturing of 1.2 million cars 
has been put on the agenda.
According to the Industry 
Ministry data, since Iranian 
automakers had produced 
984,200 such vehicles in 
the previous calendar year, 
the country’s car output is 
planned to increase by over 
21.9 percent in the current 
year.
Iran currently stands in 20th 
place among the world’s top 
automobile manufacturers 
producing 821,060 vehicles 
by the end of 2019, accord-
ing to the Organisation Inter-
nationale des Constructeurs 
d’Automobiles (OICA).

Production by major 
automakers exceeds 760,000 in 10 months

National digital cur-
rency to be available 
to public soon: CBI
Central Bank of Iran (CBI) an-
nounced that the national digital 
currency will be available to the 
public soon.
A week ago, CBI Vice Governor 
for IT Affairs Mehran Moharami-
an announced that the bank plans 
to launch the national cryptocur-
rency in a pilot phase in the near 
future; although he provided no 
further details.
The official said the bank sees 
cryptocurrencies as a solution for 
resolving inconsistencies and de-
centralizing resources, something 
that many countries have started 
to benefit from recently.
In 2018, Informatics Services 
Corporation, the executive arm of 
the Central Bank of Iran in charge 
of operating the country’s banking 
automation and payment services 
network, was tasked with devel-
oping a national cryptocurrency.
The company’s officials later said 
the Iranian cryptocurrency has 
been designed using the Hyper-
ledger Fabric platform.
It is a blockchain framework 
implementation and one of the 
Hyperledger Company’s projects 
hosted by Linux Foundation.

-----------------------------------------------------

Iranian Ice Climber 
Wins Gold Medal 
at UIAA Champion-
ships
Iranian athlete Mohsen Beheshti 
Rad has grabbed a gold medal at 
UIAA Ice Climbing World Youth 
Championships 2022 in Switzer-
land.
Iranian athlete Mohsen Beheshti 
Rad snatched the gold medal in 
the men’s speed final at the Inter-
national Climbing and Mountain-
eering Federation’s Ice Climbing 
World Championships in Saas-
Fee. Beheshti Rad was only the 
seventh-best qualifier earlier in 
the day, and after the first effort 
of 8.65sec in the final, he built on 
that with a 7.17 in the second and 
then a winning 6.90 on the third 
attempt at the Ice Dome in the 
Swiss resort.

-----------------------------------------------------

Westerners must 
provide Iran with 
guarantees in Vien-
na: MP
Ali Akbar Karimi, representative 
of the people of Arak in the par-
liament, said on Friday that the 
most important thing to consider 
in the nuclear negotiations is that 
Iran must learn from past experi-
ences.
“One of the most important is-
sues that existed in the past and 
we should learn from it, is that 
the Westerners did not fulfill 
their commitments.” He said in 
an open reference to the U.S. 
withdrawal from the 2015 nucle-
ar agreement in May 2018 and a 
failure by the European sides to 
honor their obligations under the 
pact. 

-----------------------------------------------------

Top German Iranol-
ogist Heidemarie 
Koch dies at 79
Prominent German Iranologist 
Heidemarie Koch, who wrote 
over 20 great books and numer-
ous articles about ancient Iran, 
has passed away at the age of 
79. Arkeolojik Haber, a Turkish 
website for archaeological news, 
made the announcement on Fri-
day in a report that did not men-
tion any details about the cause of 
her death.
Koch studied mathematics as her 
major between 1963 and 1966. 
Subsequently, she worked as a 
teacher until 1972 in Hannover.

President’s provin-
cial tours suspend-
ed over coronavi-
rus concerns
Iranian President Seyyed 
Ebrahim Raeisi has tempo-
rarily called off his regular 
provincial tours as the con-
tagious strain of the corona-
virus known as Omicron is 
spreading fast in the country.
Speaking at a Saturday 
meeting of the country’s 
National Headquarters for 
Managing and Fighting the 
Coronavirus, Raeisi said his 
visits to the provinces will 
be canceled temporarily in 
accordance with the health 
protocols aimed at tackling 
the mutated strain of the 
coronavirus.

-----------------------------------------------------

Iran’s 10-month 
car production tops 
760,000
Three major Iranian car-
makers, namely Iran Kho-
dro Company (IKCO), SAIPA 
Group, and Pars Khodro, 
manufactured 760,527 ve-
hicles during the first 10 
months of the current Iranian 
year (March 21, 2021-Janu-
ary 20, 2022).
According to data released 
by the Iranian Ministry of In-
dustry, the production by the 
said companies increased 
4.1 percent compared to 
the previous year’s same 
10-month period, in which 
the output stood at 730,477, 
IRNA reported.
During this period, IKCO 
manufactured 381,321 vehi-
cles, which was 1.74 percent 
less than the output in the 
same period of the previous 
Iranian year.

-----------------------------------------------------

Iran’s Behesh-
ti-Rad wins world 
ice climbing gold; 
Safdarian takes 
lead silver
Iran’s Mohsen Beheshti-Rad 
snatched a historic gold 
medal at the UIAA Ice Climb-
ing World Championships in 
the Swiss Alpine resort of 
Saas-Fee, bringing an end to 
Russia’s dominance over the 
men’s speed event.
Beheshti-Rad’s compatriot 
Mohammadreza Safdarian, 
meanwhile, settled for a sil-
ver in the lead competitions 
on Saturday, finishing sec-
ond to Ivan Loshchenko of 
the Russian Mountaineering 
Federation.

-----------------------------------------------------

Iran’s Oil Exports 
Alarm U.S. Sena-
tors
Ten Republican senators 
have written to President 
Joe Biden telling him he is 
endangering U.S. national 
security by not enforcing 
Iranian oil export sanctions.
The senators, including Tom 
Cotton and Ted Cruz in their 
letter dated January 28, told 
Biden that a growing fleet 
of non-Iranian oil tankers 
and buyers such as China 
are not afraid of U.S. retal-
iation any longer and are 
trading in hundreds of thou-
sands of barrels of crude 
oil a day.
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 The 12th meeting of the Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (TCCIMA)’s 
Industry and Mining Committee 
was held on Saturday to discuss 
smartening of the country’s mines 
and the ways of supplying the ma-
chinery needed by the mining in-
dustry.
The meeting was attended by min-
ing sector’s officials including Mo-
hammad Fatemi, head of the Asso-
ciation of Iranian Heavy Machinery 
for Construction, Mining and Roads 
(Manufactures and Importers), and 
Head of TCCIMA Industry and Min-
ing Committee Ali Naghib, the TCCI-
MA portal reported.
During the gathering, the attendees 
discussed various issues related to 
the smartening of Iran’s mines, and 
the outcomes of the previous meet-
ing of the committee, which was 
dedicated to evaluating the develop-
ment strategies and supply mining 
machinery were also discussed.
Speaking at the meeting, Naghib, 
who attended the meeting virtually, 
referred to the positive outcomes of 
the previous meeting of the com-
mittee and said: “One of the results 
of this meeting was that the govern-
ment has agreed to allow the import 
of 500 heavy mining machinery.”
He then expressed hope that such 
meetings would lead to an improve-

ment in the business environment 
in the mining sector.
Further in the meeting, Sajad 
Ghoroghi, the deputy chairman of 
the committee, also pointed out that 
one of the problems of the mining 
sector is the lack of the necessary 
machinery, and said: “This issue 
has become severe to the point that 
we even have problems in supply-
ing second-hand machinery to the 
mines.”
“Therefore, it is necessary to meet 
this need through a combination of 
imports and domestic production,” 
he added.
Emphasizing that “Smartening and 
the use of new technologies pave 
the way for increasing mining pro-
ductivity”, Ghoroghi pointed to the 
most important technologies that 
nowadays are being used by the 
mining industry across the world, 
such as artificial intelligence, auto-
mation, robotics, blockchain, and 
augmented reality (AR).
Elsewhere in the meeting, Vahid 
Vaziri, advisor to the Committee, 
presented a report on smart mining 
experiences in a number of mines 
around the world.
According to Vaziri, studies show 
that mines with an annual produc-
tion of more than 10 million tons 
have the most use of new technol-
ogies.

Smartening of mines discussed at TCCI-
MA Industry, Mining Committee meeting

The trade turnover between Rus-
sia and Iran is likely to reach re-
cord-breaking $4 billion as of 
2021 year-end, Russian Trade 
Representative in Iran Rustam 
Zhiganshin told TASS on Friday.
“The turnover surged by 89.4 per-
cent during the first eleven months 
against the like period of the last 
year and stood at $3.76 billion. 
Grounds are in place to expect we 
will reach the record-high figure 
of $4 billion as of 2021 year-end,” 
the trade representative said.
“Agricultural produce account 
for about 80 percent in the trade 
turnover between the countries,” 
Zhiganshin said. “Grains and 
oil-bearing crops moved up in our 
export in the first instance,” he 
said. “Export of vaccines can be 
noted among new positions - our 
relevant supplies to Iran totaled 
$45 million,” he said.
“Implementation of certain pro-
jects in the energy sphere is 
underway, which became more 
active in 2021. This backed the 
turnover growth over the last 
year,” Zhiganshin noted. “Vegeta-
bles, fruits, dried fruits and nuts 
are imported from Iran in the first 
instance,” he said.
Also, the spokesman of the Islam-
ic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA) announced 

last week that the value of trade 
between Iran and Russia rose 41 
percent in the first nine months of 
the current Iranian calendar year 
(March 21-December 21, 2021), 
as compared to the same period 
of time in the past year.
Head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) Alireza Pey-
man Pak has stressed the need 
for establishing export consortia 
between Iran and Russia for ac-
celerating mutual trade under the 
framework of the agreement with 
the Eurasian Economic Union 
(EAEU).
Peyman Pak made the remarks in a 
meeting with the Russian Ambas-
sador to Tehran Levan Dzhagaryan 
Back in November 2021.
In this meeting, major Russian 
companies were introduced to the 
Iranian side to cooperate in vari-
ous sectors including production, 
trade, and export, while the issue 
of extraterrestrial cultivation and 
establishing joint plants for food 
processing were also discussed.
The need for cooperation between 
the two countries to facilitate the 
transit of goods and the removal 
of customs barriers by the Rus-
sian side as well as facilitating 
the issuance of visas to traders 
and drivers were also among the 
issues discussed in the meeting.

Trade between 
Iran, Russia likely to break record



The foreign ministers of Iran and Azerbaijan exchanged views 
over the phone on Friday, discussing cooperation between the 
two countries and the developments in the region.
Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian told his 
Azeri counterpart Jeyhun Bayramov that the meeting of the 
presidents of the two countries in Turkmenistan as well as the 
visit of the Iranian transport minister to Baku and the trip of the 
Azeri defense minister to Tehran as signs of good relationship 
between the two neighbors.
Amir Abdollahian also conveyed the greetings of Iranian Presi-
dent Ebrahim Raisi to the president of Azerbaijan. He also con-
veyed the invitation of Raisi to Azeri President Ilham Aliyev to 

visit his Iran.
Iran’s chief diplomat also lauded the Azerbaijani government 
for its cooperation in transfer of a number of Iranians impris-
oned in Azerbaijan to Iran and expressed hope that a joint con-
sular committee between the two countries would be held in 
Baku soon.
Referring to the good relations between Iran and the Republic 
of Azerbaijan, Iran’s top diplomat also called for facilitating and 
accelerating the issuance of visas between the two countries, 
especially for Iranian students and businessmen.
Amir Abdollahian also referred to the upcoming visit of the 
Iranian parliamentary friendship group to Baku and expressed 
hope that the cooperation between the parliaments of the two 
countries would develop in parallel with other areas.
Referring to the visit of the Iranian president to the northern 
provinces of the country, the foreign minister stressed the 
importance of developing cooperation between Iran’s border 
provinces with Azerbaijan. For his part, Foreign Minister Bay-
ramov expressed satisfaction with the development of cooper-
ation between the two countries in recent months, and called 
for the establishment of a joint economic committee between 
the two countries.
He also welcomed the proposal of Amir Abdollahian and an-
nounced his readiness to hold a joint consular committee of 
the two countries in Baku. Welcoming the invitation of his 
Iranian counterpart to visit Tehran, Bayramov expressed hope 
that he would visit Iran in the near future. He also referred to 
the meeting of the two presidents in Ashgabat on November 
and stressed the need to advance and implement the agree-
ments reached between the presidents of the two countries 
and the implementation of joint projects. Bayramov called the 
recent meeting of the two presidents historic and conveyed the 
greetings of the Azeri president of to Raisi.

What Are Shallots? Nutrition, Benefits, and Substitutes

Iran, UAE match to 
be played behind closed doors

The match between Iran and the UAE 
football teams in the 2022 FIFA World 
Cup qualifier will be held without spec-
tators.
The match is scheduled to be held on 
Tuesday in Tehran’s Azadi Stadium.
Iran’s National Headquarters for Coro-
navirus Control has announced that the 

match will be held behind the closed the 
doors.
Iran booked their place as the first Asian 
team on Thursday after edging past Iraq 
1-0 in Group A at the Azadi Stadium.
More than 10,000 fans attended the 
match for the first time after about two 
years. 
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Iranian, Azeri foreign ministers exchange views

TEDPIX rises 
29,000 points 
on Saturday

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), gained 
29,608 points to 1.258 million on Saturday.
Over 4.222 billion securities worth 31.179 trillion rials (about 
$107.5 million) were traded at the TSE.
TEDPIX lost 50,000 points (four percent) to 1.229 million in the 
past Iranian calendar week (ended on Friday).
During the past week, the indices of Mobarakeh Steel Company, 
Bandar Abbas Oil Refining Company, Isfahan Oil Refinery, Iran 
Khodro Company, Saipa Company, and National Iranian Copper 
Company were the most widely followed ones.

Government Economic Coordination Headquarters in its latest 
meeting has approved five new resolutions for supporting the 
country’s stock market, and the directives in this regard have 
been sent to relative ministries, First Vice President Mohammad 
Mokhber announced on Wednesday (January 26).
The mentioned resolutions include the reduction of petrochemical 
feed prices, the reduction of interbank interest rates, the restric-
tion of the sale of securities, preventing the increase of govern-
ment mining salaries, and the increase of the exchange rate of 
banks.
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By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/nutrition/what-are-shallots#bottom-line

The 13th International Exhibition 
of Gold, Silver, Jewelry, Watch 
and Related Industries is host-
ing more than 120 companies at 
Tehran Permanent International 
Fairground from January 29 to 
February 2, IRIB reported.
The attending companies are 
showcasing their latest products 
and achievements at this event.
According to the Head of Iran’s 
Union of Gold, Silver, Jewelry and 
Precious Stones Hojjat Shafahi, in 
this exhibition, all kinds of jewelry, 

gold, silver, precious stones, and 
watches, as well as machinery, 
tools, and equipment related to 
the design and production of jew-
elry are showcased.
The exhibition seeks to introduce 
the country’s latest products and 
services in this industry while in-
troducing domestic producers to 
destination markets and improv-
ing their competitiveness. It also 
tries to encourage exports and 
services of the domestic jewelry 
sector. 

Shallots are rich in nutrients and have many properties; For exam-
ple, it can lower cholesterol and has anti-cancer and anti-microbial 
properties. Shallots also help with cardiovascular health. The taste 
of shallots is something between garlic and onion, and it needs 
less water to grow than onions, and its skin is thinner than onions. 
But like onions, it can make you cry! Read this article to know more 
about the properties of shallots.
Shallots are a variety of onions and belong to the allium family. 
Shallots vary in color from light brown to red, and the flesh is white 
and sometimes green. This plant looks like an onion, but its flesh 
does not look like an onion.
Nutritionally, they have quite a bit to offer, with 3.5 ounces (100 
grams or about 10 tablespoons) of chopped shallots providing 
(2Trusted Source):
• Calories: 75
• Protein: 2.5 grams
• Fat: 0 grams
• Carbs: 17 grams
• Fiber: 3 grams
• Calcium: 3% of the Daily Value (DV)
• Iron: 7% of the DV
• Magnesium: 5% of the DV
• Phosphorus: 5% of the DV
• Potassium: 7% of the DV
• Zinc: 4% of the DV
• Folate: 9% of the DV
Compared with common onions, shallots are a more concentrat-
ed source of protein, fiber, and micronutrients, including calcium, 
iron, magnesium, phosphorus, potassium, zinc, copper, folate, B 
vitamins, and vitamins A and C (2Trusted Source). 
Health benefits of shallots
The organosulfur compounds and antioxidants in shallots are tied 
to most of their health benefits.
High in antioxidants
Perhaps the most important property of shallots is the presence of 
large amounts of antioxidant compounds. These include quercetin, 
camphor, and other sulfur-containing antioxidants.
In shallots, like garlic, these antioxidants are released when the 
cell surface of shallots is damaged. This damage is caused by cut-
ting or crushing. With the release of these antioxidants, a powerful 
compound called ‘allicin’ is formed. Allicin is a powerful compound 
that can reduce the risk of cell mutations and cancers.
Studies have shown that consuming shallots reduces the risk of 
lung cancer, oral cancer, gastric cancer, colon cancer and breast 
cancer.

May relieve allergy symptoms
During an allergic reaction, cells in your body release histamine, 
which triggers symptoms like tissue swelling, watery eyes, and 
itchiness. 
Shallots are high in quercetin, a plant flavonoid that may help re-
duce and manage eye and nose symptoms related to seasonal al-
lergies (13Trusted Source). 
Quercetin may act as a natural antihistamine by preventing the re-
lease of histamine and lessening the severity of inflammatory and 
respiratory reactions like allergic asthma, bronchitis, and seasonal 
allergies (14Trusted Source, 15Trusted Source).

In fact, it’s a primary ingredient in many seasonal allergy medi-
cations and supplements used to manage mild allergy symptoms 
that affect the eyes and nose (6Trusted Source). 
Contains antimicrobial compounds
A large body of research shows that the organosulfur compounds 
in Allium vegetables like shallots have antibacterial, antifungal, and 
antiviral properties (5Trusted Source).
As such, Alliums have long been used in traditional medicine to 
help treat colds, fevers, and coughs, as well as the flu (16Trusted 
Source).
May support a healthy weight
 Some studies indicate that compounds in shallots may help pre-
vent excess fat accumulation and lower total body fat percentage 
(26Trusted Source, 27Trusted Source).
Increased blood circulation and metabolism
Shallots are richer in minerals than onions, copper and potassi-
um. Iron and copper in the body help increase blood circulation 
by stimulating the production of red blood cells. As red blood cells 
increase in the bloodstream, blood circulation increases and more 
oxygen reaches important parts of the body. It also increases ener-
gy, cell growth, tissue repair and metabolism in the body.
Lower cholesterol and help with heart health
Allicin is associated with the regulation of cholesterol levels in the 
body. Allicin inhibits the production of the enzyme reductase in the 
liver. This enzyme is effective in producing cholesterol.
Shallots can reduce the risk of atherosclerosis, coronary artery dis-
ease, heart attack and stroke by lowering cholesterol in the body.
Substitutes for shallots
If you don’t have shallots on hand, the best substitute is a common 
onion plus a pinch of minced or dried garlic. Just keep in mind that 
shallots and traditional onions offer different flavors. 
This substitution works best when the recipe calls for cooked shal-
lots, as raw onion and raw shallot don’t taste the same. 
The bottom line
Shallots are a highly nutritious type of onion that offers many 
health benefits.
They’re rich in plant compounds with high antioxidant activity, 
which helps reduce inflammation and prevent oxidative stress that 
can lead to disease.
Moreover, the compounds in shallots have been well studied for 
their potential health benefits, such as supporting heart health, im-
proving blood sugar control, and lowering your risk of obesity and 
diseases like cancer and type 2 diabetes. 
To incorporate the mild flavor of shallots into your diet, simply use 
them in any recipe that calls for traditional onions. 

120 companies 
attending intl. jewelry expo in Tehran

Time to restart? Teh-
ran tourism fair kicks 
off amid virus con-
cerns
Early on Saturday, doors of the 
15th Tehran International Tourism 
Exhibition opened to people as a 
mounting wave of coronavirus 
puts high hopes of travel insiders 
in the hand of fate. The challenge 
resembles the two ends of a 
seesaw. On the one hand, hopes 
that the tourism industry would 
rebound have been scratched by 
the wildfire spread of the Omicron 
variant. And on the other hand, an 
uplift in demand is driven by in-
creased traveler confidence amid 
rapid progress on vaccinations 
and the easing of entry restric-
tions.
Last September, Iran initiated 
preliminary steps for a bounce-
back, restarting the issuance of 
tourist visas following a 20-month 
hiatus, and easing COVID-19 pro-
tocols for fully-vaccinated passen-
gers.

-----------------------------------------------------

IME Weekly Trade 
Exceeds $480 Mil-
lion
The Iran Mercantile Exchange 
(IME) on Saturday reported that 
around 1,571,000 tonnes of 
commodities with a total trading 
value of $ 480 million USD were 
traded in its domestic trading and 
exports halls in the past working 
week.
According to a report by the IME’s 
International Affairs and PR, the 
exchange traded on its metals and 
minerals trading floor 1,311,000 
tonnes of commodities valued at 
more than 282 million USD.

-----------------------------------------------------

Iran lose to Qatar in 
2022 Asian Handball 
Championship
Iran lost to Qatar 34-19 in the 
2022 Asian Men’s Handball 
Championship on Saturday.
Iran will play loser of Bahrain 
and Saudi Arabia match for third 
place match on Monday. Iran have 
previously qualified for the 2023 
World Handball Championship for 
the first time since 2015 in Qatar.
The top five teams from the 
Championship directly qualify for 
the 2023 World Men’s Handball 
Championship, to be held joint-
ly by Poland and Sweden.Saudi 
Arabia was awarded the tourna-
ment after the Championship was 
moved in September by the Asian 
Handball Federation due to the 
spread of COVID-19 in the initial 
host country, Iran.

-----------------------------------------------------

Beheshti Rad wins 
gold at Ice Climbing 
World Champion-
ships
Iran’s Mohsen Beheshti Rad 
claimed a gold medal at the In-
ternational Climbing and Moun-
taineering Federation’s Ice Climb-
ing World Championships.A 
sensational third attempt from 
Beheshti Rad in the men’s speed 
final in Saas-Fee, Switzerland, 
earned him gold, while the Rus-
sian Mountaineering Federation’s 
(RMF) Natalia Savitskaia took the 
women’s title. Beheshti Rad was 
only the seventh-best qualifier 
earlier in the day, and after a first 
effort of 8.65sec in the final, he 
built on that with a 7.17 in the sec-
ond and then a winning 6.90 on 
the third attempt at the Ice Dome 
in the Swiss resort.
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محمود آقا دوستی:   بی تردید یکی از راههای 
برون رفت از شــرایط موجود کشور هم از حیث 
ایجاد اشــتغال پایدار و کنترل تورم ونفدینگی، 

ایجاد سرمایه گذاری می باشد.
 بر اســاس اصول متقن علم اقتصــاد منابع در 
دســترس وموجود محدود بوده وهنر مدیریت 
بکار گیری و تخصیص درســت منابع محدود 
برای دســتیابی به حداکثر کارایــی وبهره وری 
می باشــد. افزایش منابع در پی جذب سرمایه، 
یکی از راهکارهای مد نظر دولت ها بوده وهست. 
این سرمایه یا داخلی است یا خارجی. هر سرمایه 
گذاری برای انجام فعالیــت اقتصادی مطمئناً 
شرایط حاکم را به دقت و وسواس خاصی بررسی 
و کوچک ترین تغییر هم از حیث قوانین موجود 
وهم تغییر ریل سیاستگذاری های اقتصادی را 
رصد می کند تا میزان ریســک سرمایه گذاری 
خود را به حداقل برساند که در این جایگاه بدون 
تردید مصاحبه ها، گفتگوها واعالم نظرها و چشم 
اندازهای ترســیمی متولیان امر می تواند حکم 
شمشیر دو لبه را داشته باشد چه در حکم جذب 
یا گریز سرمایه. همچنان که بارها گفته و نوشته ام 
میدان اقتصادی کشور عرصهٔ آزمون وخطا نیست 
بلکه از این به بعد با گذشت چهل واندی سال از 
پیروزی حکومت اسالمی عزیزمان باید خط مشی 
اقتصادی ما مشخص و متقن باشد. با آمدن یک 
دولت ورفتن دولتی دیگر به کل مسیر اقتصادی 
کن فیکن و مسیر جدیدی از ابتدا وگاها در تضاد 
محوری با سیاســت های اقتصادی قبل اتخاذ 
نگردد زیرا آثار کوتاه و بلنــد مدت آن هدر رفت 
منابع و زایل شدن فرصت هاست.. نقشه و مسیر 
اقتصادی کشور بایســتی با توجه به برنامه ها و 
چشــم اندازهای ترســیمی باالدستی طراحی 
وریل گذاری و برای رســیدن به اهداف از پیش 
تعیین شده، باشــد. نگاهی گذار به کشورهای 
صنعتی دنیا نشــان می دهد که تعدادی از آنان 
بعد از جنگ جهانی دوم، با اقتصاد کامالً متالشی 
شده در صورتی که اکثر زیر ساخت های خود را 

از دســت داده بودند با اجرای یک یا چند برنامه 
چند ساله توانستند با ایجاد دگرگونی اساسی در 
شرایط حاکم بر یک کشور جنگ زده، به یکی از 
قطب ها و به نقلی غول های اقتصادی جهان چه 
در گروه هفت یا گروه بیست تبدیل شوند. پس 
اگر آنان توانستند بدون تعارف ماهم می توانیم. 
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که 
چرا تاکنون که ســال های زیادی از پایان جنگ 
تحمیل می گذرد ما، به رغم انجــام فعالیت ها، 
بازسازی ها و سازندگی های انجام شده که نباید 
و نمی توان از کنار آن به ســادگی گذشت هنوز 
در خم یک کوچه ایم و بحث نرخ مرغ وتخم مرغ 
می شود بحث روز مردم ومتاسفانه دولت مردان 
ما. نمی خواهم به بحث ســفرهٔ غذایی مردم بی 
توجهی کنم بلکه می خواهــم ذهن ها را متوجه 
سطح درگیری اقتصادی عملی وذهنی مسولین 
محترم وجامعه نمایم. کشــور عزیز اسالمیمان 
هم پتانسیل های بالقوه وهم بالفعل آشکار ونهان 
بســیار دارد، باید آنها را کشــف و بهترین نحوه 
مدیریت کرد. زمان، زمان فرصت ســوزی وهدر 
رفت منابع نیست. در یک تقسیم بندی اقتصاد 

با توجه به نوع و میــزان مالکیت، دولتی، تعاونی 
ویا خصوصی تعریف می شود. در حال حاضر با دو 
مقولهٔ اول کاری ندارم و حسب تخصص و تجربه 
خود به بحث سرمایه گذاری در بخش خصوصی 
می پردازم. ســرمایه گــذاری بخش خصوصی 
توسط اشخاص یا شرکت ها به دوبخش داخلی 
وخارجی قابل تقسیم بندی است. در بحث سرمایه 
گذاری شــرکت های خارجی با توجه به اعمال 
تحریم های ظالمانه خارجی در حال حاضر کشور 
عزیز اسالمیمان با چالش هایی روبرو بوده وهست 
که امیدواریم به با درایــت متولیان امور و تدابیر 
اتخاذی به فضل الهی شاهد، موفقیت وبه دست 
آوردن پیروزیی دیگر در این زمینه باشیم. اما در 
خصوص جذب ســرمایه گذار بخش خصوصی 
به صورت فردی هم از حیــث داخلی یا خارجی 
می تــوان کار را به نحو احســنت مدیریت کرد. 
در ابتدای امر به عقیدهٔ بنده باید نگاه مســتولی 
بر جامعه به صورت اعم و دولت و دســتگاه های 
متولیان امر بطور اخص نسبت به سرمایه، سرمایه 
گذار و بخش خصوصی احصاء واصالح گردد. آنچه 
بخش خصوصی را راغب به سرمایه گذاری می کند 

در کنار همهٔ مشوق های مربوط ثبات قوانین و نوع 
نگاه مسوالن به موضوع سرمایه گذاری می باشد. 
متاسفانه بررسی شواهد وقراین موجود در طی 
سالیان گذشــته این امر را به ذهن می رساند که 
نوعی کنش و واکنش و رقابت نوشته یا نا نوشته ما 
بین دولتها و بخش خصوصی در حال انجام بوده 
است و در حال حاضر پیشنهاد می گردد وزارت 
صمت همراه و همزمان با تغییر رویکرد و تغییر 
ســاختار به عنوان متولی اصلی امر حلقهٔ اتصال 
بخش خصوصی ودولتی را بســتر سازی نماید. 
در این راه اجرای دقیق قوانیــن با ثبات و بدون 
شک وشبهه )بند وتبصره متضاد(، ترسیم چشم 
انداز واقعی بر اساس آمار وارقام موجود میدانی 
و در نظر گرفتن منابع موجود ونوع پراکندگی و 
پتانسیل های واقعی نه فشارهای سیاسی واعمال 
نظر سیاسیون، می تواند راهگشا، واقعی و صد البته 
قابل اجرا باشد. در شرایط کنونی بخش خصوصی 
در خصوص تولید با کیفیت، تأمین مایحتاج بازار 
داخلی و ارزآوری با توســعه بازار خارجی خود 
می تواند بازوی کمکی خوب وقویی برای دولت 
باشد. تصویب مشوق های صادراتی، مالیاتی و .... 
می تواند ضمن ایجاد انگیزه زمینه رقابت پذیری 
را در بین تولید کنندگان وصادر کنندگان فراهم 
نماید. در یک کالم نــگاه بخش دولتی به بخش 
خصوصی باید تغییر وبخــش خصوصی ضمن 
رعایت چهارچوب های تعیین شده، در کنار دولت 
برای رشد وپیشرفت کشور تالش نموده و زمینه 
جذب هر چه بیشتر وبهتر سرمایه گذاران داخلی 
وخارجی را فراهم نماید. وزارت صمت باید نقش 
نظارتی و سیاست گذاری را در پیش گرفته و تا 
حد امکان خود و سایر دستگاههای مرتبط را از 
چرخهٔ دخالت مستقیم و اجرایی در امور بنگاه های 
اقتصادی خارج نماید. شــکوفایی اقتصادی در 
کشور یک عزم ملی می خواهد ویک مدیریت آگاه 
ودلسوز و با برنامه و این امر شدنی و دست یافتنی 
است اگر همهٔ ما فعل خواستن را واقعاً با عمق جان 

صرف کنیم.

06
مدیرکل غله و خدمــات بازرگانی اصفهان گفت: ایــن خطه با نیم 
درصد ضایعات، کمترین دور ریز نان در کشــور را به خود اختصاص 
داده است. محســن ضیایی در بیســت و هشــتمین جلسه علنی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان دلیل این امر را باال بودن فرهنگ 
مصرف برشمرد و افزود: نتایج فوق بر اساس فعالیت های تحقیقاتی 
پژوهشــکده مرتبط به دســت آمد. وی با اشــاره به اینکه سازمان 
بهداشت جهانی اصفهان را به عنوان پایلوت قلب سالم برگزیده است 

اظهار داشت: این سازمان ســالمتی را به غذای سالم ارتباط داده و 
به طورکلی آن را به نان مرتبط کرده اســت. مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این خطه در ۱۰ سال 
اخیر به عنوان پایتخت نان های سنتی در کشور بوده است و این نشان 
)برند( که بر مبنای کیفیت، بهداشت نانوایی و آموزش های مرتبط 

اعطا می شود تنها به اصفهان تعلق دارد.
ضیایی بابیان اینکه اســتان دارای چهار هــزار و ۸۰۰ واحد نانوایی 

فعال است تصریح کرد: از این تعداد یک هزار و ۴۰۵ واحد متشکل از 
یارانه نوع یک و دو در کالن شهر اصفهان فعالیت می کنند و ۱۲ هزار 
و ۳۰۰ تُن آرد بین آن ها توزیع می شود وی درباره تفاوت قیمت نان 
سنگک در اصفهان گفت: بر اساس تصمیم مدیران استانی در دولت 
قبل و باهدف سنجش رضایت مشــتریان، برخی واحدهای نانوایی 
به طورکلی آرد خود را به صــورت آزاد تأمین کردند و دلیل اختالف 

قیمت این نان نیز همین است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد:

کمترین دور ریز نان 
در کشور متعلق به 

اصفهان

مدیــر بارزســی و نظــارت 
اصناف استان اصفهان گفت: 
ُخرده فروشان میوه و سبزی، 
ُرتبه نخســت گرانفروشی، و 
نانوایان ُرتبــه دوم تخلفات 
صنفــی در این اســتان را به 
خــود اختصــاص داده اند. 
جواد محمدی فشــارکی، در 
گفت وگو با ایرنا افزود: از اول 
امســال تاکنون بالغ بر ۳۵۷ 
هزار و ۵۰۱ بازرسی در استان 
انجام که به تشکیل بیش از ۶ 
هزار پرونده منجر شده است.

وی ارزش ریالــی تخلفــات 
صورت گرفته را ۳۸۰ میلیارد 
و ۵۷۰ میلیــون و ۵۶۱ هزار 
و ۸۴۳ اعــالم کــرد و افزود: 
باالترین آمار تخلفات صنفی 
به ترتیب به ُخرده فروشــان 
میــوه و ســبزی و نانوایی ها 

تخصیص دارد.
محمدی فشارکی اضافه کرد: 
در صنــف نانوایی ها شــاهد 
کم فروشــی، گرانفروشی و 
فروش اجباری هستیم به این 
صورت که بطور مثال مشتری 
نان ســاده می خواهد اما نان 
ُکنجدی را با اجبار و با قیمت 

باالتر به او می فروشند.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
اصفهان با اشــاره بــه وجود 
۸۷ بــازرس رســمی و ۲۴۲ 
بازرس افتخاری در اســتان 
اظهار داشت: ۱۲۰ هزار واحد 
صنفی در اصفهان وجود دارد 
که الزم است خأل کمبود نیرو 
و امکانات را با هوشمند کردن 

بازرسی ها جبران کنیم.
مدیر بارزسی و نظارت اصناف 
اصفهان همچنین با اشاره به 
آغاز جشنواره فروش نوروزی 
گفت: این جشــنواره از اول 
بهمن جاری آغاز خواهد شد 
و تا ۲۰ فرودین ۱۴۰۱ ادامه 

دارد.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
استان اصفهان ادامه داد؛ این 
جشنواره جایگزین نمایشگاه 
فصلــی بهاره شــده اســت 
بطوریکه در نمایشــگاه های 
بهاره، اغلب خریداران ناراضی 
بودند و پس از اتمام آن سیری 
از شکایات مردمی به بازرسی 
و نظارت اصناف می آمد. وی با 
بیان اینکه در ورودی هر واحد 
صنفی پوستر جشنواره نصب 
و اجناس با تخفیــف واقعی 
بدســت خریداران می رسد، 
ادامه داد: مــا تخفیف ۷۰ تا 
۸۰ درصدی نداریــم با این 
حال در جهت رفاه حال مردم، 
جشــنواره فروش نوروزی را 
در اصفهــان بــا حداکثر ۳۰ 
درصد تخفیف برگزار خواهیم 
کردیم. محمدی فشــارکی، 
نصب نکردن اتیکت قیمت را 
راهی برای گرانفروشی خواند 
و گفت: درج نکــردن قیمت 
روی کاال یک تخلف آشــکار 
است که بازرســین روی آن 
بسیار حساس هســتند و با 
متخلفان نیز برخورد خواهد 
شــد. وی تاکید کــرد: ارائه 
فاکتور خریــد یکی از اصولی 
است که باید فرهنگ استفاده 
از آن بیــن فروشــندگان و 
مطالبه آن از سوی خریداران 
نُضــج بگیرد. بمنظــور ثبت 
هوشــمند تخلفات، شماره 
همــراه ۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹ 
و شــماره تلفــن ۱۳ الــی 
۳۲۳۵۲۰۱۲ در اختیار مردم 
قرار دارد تا هرگونه شکایتی 
را گزارش و یا از طریق سایت 
بازرســی و نظــارت اصناف 

استان اقدام کنند.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیر بارزسی و نظارت اصناف 
استان اصفهان:

میوه فروشان، ُرتبه 
 نخست گرانفروشی

را دارند

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ 
گفت: بالفاصله پس از تقدیم بودجه توسط شهردار، کمیسیون های 
مختلف شورا به صورت جدی به موضوع ورود پیدا کرده و جلسات 
متعدد برگزار کرده اند و با همت و جدیت در حال بررســی بودجه 

هستند

  لزوم و اهمیت گزارش دهی به مردم
ابوالفضل قربانی، نایب رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان، در 
نطق پیش از دستور خود در بیست وهشتمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به قرار داشتن در آستانه دهه فجر 
اظهار کرد: ضمن تبریک این ایام که طبق کالم امام خمینی )ره( 
از ایام اهلل بود باید به صورت مفصل در ارتباط با خدماتی که در بعد 
از انقالب شــهرداری ها و در رأس آن با به وجود آمدن شوراهای 
روستاها و شــهرها انجام دادند گزارشی تهیه شده و به مردم ارائه 

شود.

  خدمات بسیار ارزشمندی که انجام شده همه به برکت 
خون شهدا است

وی افزود: یک مقایسه مختصر از لحاظ وسعت، جمعیت و منابع، 
هر فردی که قضاوت صحیح داشته باشد را به این نتیجه می رساند 
که خدمات بسیار ارزشمندی در شهرها به واسطه انقالب اسالمی 

انجام شده که همه به برکت خون شهدا است.
قربانی با اشاره به جلســه ماهانه اعضای شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، شهردار و نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در این جلسات تاکنون در رابطه با آلودگی هوا، بافت فرسوده 
اصفهان و اقداماتی که در این خصوص می توان در حوزه استانی و 
ملی برای بهبود وضعیت بافت فرسوده انجام داد و همچنین موضوع 
پدافند غیرعامل بحث و گفت وگو شده و مصوبات خوبی هم داشت.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: مقرر 
شد بخشــی در سطح ملی توســط نمایندگان و حتی بخشی در 
سطح سران سه قوه و بخشی در سطح استان با همکاری و همراهی 
استاندار و فرماندار و بخشی دیگر در شهر اصفهان توسط شهردار 
اجرا شود که امید داریم وضعیت بهتری در این موارد در آینده به 

وجود بیاید و مردم نتایج آن را به صورت ملموس ببینند.

  امید داریم وضعیت بهتری در سطح شهر اصفهان شاهد 
باشیم

وی با تأکید بر لزوم توجه به کاستی های موجود دارد و لزوم توجه 
به آن ها، بیان کرد: گزارش این جلسات هر ماه به صورت مکتوب 
برای همه مسؤوالن ارسال می شود که یکی از پیامدهای آن این 
است که نامه هایی به صورت مشترک با امضای نمایندگان مجلس، 
رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان، رئیس شورای اسالمی 
شهر و شهردار اصفهان در خصوص مسائل و مباحث مختلف برای 
دستگاه ها ارسال و سپس پیگیری الزم انجام می شود، امید داریم 
نتایج و برکات آن را مردم نیز به صورت ملموس و محسوس ببینند 
و وضعیت بهتری در سطح شــهر اصفهان به واسطه این اقدام در 
روزهای آتی شاهد باشیم. قربانی با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ مطرح 
کرد: بالفاصله پس از تقدیم بودجه توسط شهردار، کمیسیون های 
مختلف شورا به صورت جدی به موضوع ورود پیدا کرده و جلسات 
متعدد برگزار کرده اند و با همت و جدیت در حال بررسی بودجه 
هســتند؛ از روز چهارشــنبه کمیسیون تلفیق شــورا نسبت به 
جمع بندی نظرات سایر کمیسیون ها و سایر موارد الزم اقدام خواهد 
کرد تا بتوانیم بودجه سال آینده شهرداری را در زمان قانونی خود به 
تصویب برسانیم و سرفصل جدیدی برای خدمات مدیریت شهری 
برای شهر اصفهان باشد. نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
در ادامه به بحث تکریم ارباب رجوع تأکید و عنوان کرد: توجه به 
حرمت مردم، احترام به شهروندان و مراجعه کنندگان به شهرداری 
از دغدغه های شورای اسالمی شهر اصفهان است؛ مدیران منصوب 
شده نیز به این موضوع توجه الزم را دارند، البته این موضوع باید 
جدی تر با استفاده از ابزار و همه امکاناتی که این روزها در اختیار 
هست، پیگیری شود و به مردم خدمت رسانی کنیم تا مردم از این 

جهات راضی نگه داشته شوند.

  نظافت شهر نسبت به ۵ ماه گذشته بهتر شده اما هنوز 
جای کار دارد

وی در ادامه به لزوم توجه بیشتر به نظافت شهر اشاره و ابراز کرد 
که تقاضا داریم به این نکته توجه بیشتری شود، هرچند وضعیت 
نظافت شهر نسبت به ۵ ماه گذشــته بهتر شده اما هنوز جای کار 
دارد و نســبت به این موضوع باید توجه و اهتمام بیشتری شود، 
چراکه زمانی نظافت اصفهان زمانی برای همه شهرها مثال زدنی 

بوده است.

 پارلمان شهر

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

بودجه ۱۴0۱ شهرداری اصفهان با 
جدیت بررسی می شود

اقتصاد استان

یکی ازراههای برون رفت از شرایط موجود، ایجاد سرمایه گذاری است

وزارت صمت حلقه وصل مفقوده بخش خصوصی و حاکمیت

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان 
اصفهان گفت: قرار است ۵۷ میلیون مترمکعب 
آب در مدت ۱۲ روز تحویل کشــاورزان شــرق 
اصفهان شود. حسین وحیدا در گفت وگو با ایسنا، 
درباره آخرین وضعیت سد زاینده رود برای کشت 
پاییزه کشاورزان، اظهار کرد: قرار است بامداد ۱۲ 
بهمن ماه خروجی سد زاینده رود برای کشت پاییزه 

کشاورزان شرق اصفهان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه آب به مدت ۱۲ روز در شبکه ها 
جریان پیدا می کند، گفت: قرار است ۵۷ میلیون 
مترمکعب آب در این مدت تحویل کشــاورزان 
شود، اما اگر هوا بهتر شود، با آب شدن برف ها و 
افزایش ورودی سد زاینده رود، ممکن است میزان 

تحویل آب به کشاورزان بیشتر شود.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان 
اصفهان تاکید کرد: قرار اســت در مدت ۱۲ روز 
تنها کشاورزان شرق اصفهان آب دریافت کنند و 
براساس توافق کشاورزان غرب اصفهان بعد از عید 

برای باغات خود تحویل آب داشته باشند.
وی درباره زمان تحویل آب کشــاورزان شــرق 
اصفهان برای نوبت دوم کشت، گفت: این زمان 
بستگی به وضعیت بارش ها دارد و اگر در ایام نوروز 

بارندگی داشته باشیم دیرتر، اما اگر بارشی نباشد 
تحویل نوبت دوم آب زودتر خواهد بود.

وحیدا تاکید کرد: تحویل آب نوبت دوم کشــت 
کشــاورزان در ایام فروردین بستگی به وضعیت 

هوا و بارش ها دارد.
وی با بیان اینکه در این مدت کشــاورزان شرق 
اصفهان گندم و کلزا کشت خواهند کرد، اظهار 
کرد: با این میزان آب، امکان کشــت کشاورزان 
به صورت صد در صد وجود ندارد و از کشاورزان 
می خواهیــم با توجه بــه میــزان آب موجود، 
برنامه ریزی برای کشت خود داشته باشند تا بعداً 

دچار مشکل نشوند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان 
اصفهان درباره آزادسازی حریم زاینده رود برای 
رسیدن سریع تر آب به کشــاورزان، توضیح داد: 
قرار اســت از امروز اکیپی در باالدست رودخانه 
بعد از سد چم آسمان مستقر شوند تا انهار سنتی 
و برخی موانع مزاحم رودخانــه را ببندند تا آب 

سریع تر به شرق اصفهان برسد.
وی گفت: بــا توجه بــه پیش بینی های صورت 
گرفته، بعد از افزایش خروجی سد زاینده رود، طی 

۴۸ ساعت آب به سد آبشار می رسد.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به ساز و کار ابزاری در خصوص 
اجرای طرح شــفافیت به ویژه در زمینه پیمان 
ســپاری، گفت: برخی کالنشهرها موضوع تاالر 
آنالین معامالت شهرداری را پیگیری می کردند 
که در این تاالر فراخوان هــا به صورت یکپارچه 
منتشر می شود و مردم از آن اطالع دارند. مصطفی 
نباتی نژاد در بیست و هشــتمین جلسه علنی 
شورای شهر در بیان تذکرات خود اظهار کرد: با 
وجود گذشــت چند ماه از دوره جدید مدیریت 
شهری، تعداد قابل توجهی از پست های سازمانی 
هنوز با سرپرست اداره می شوند. اگر این موضوع 
غیرقانونی است تکلیفش مشخص شود و حتی 
اگر غیرقانونی نیست نیز متعارف نیست و باید 
مدت زمانی برای تعیین تکلیف این سازمان ها 
مشخص شود. وی با اشاره به ســاز و کار ابزاری 
در خصوص اجرای طرح شــفافیت بــه ویژه در 
زمینه پیمان سپاری، گفت: برخی کالنشهرها 
موضوع تاالر آنالین معامالت شهرداری را پیگیری 
می کردند که در این تاالر فراخوان ها به صورت 
یکپارچه منتشر می شــود و مردم از آن اطالع 
دارند. رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 

شهر اصفهان گفت: گاهی این اتهام وارد است که 
مناقصه ای در یک روزنامه ای منتشر شد که کسی 
از آن خبر نداشــت که با وجود تاالر آنالین این 

مشکل برطرف می شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهاد کرده بودم 
که کمیته یا کارگروهی تشکیل شود تا سیاست 
گذاری واحدی در حوزه تبلیغات شهری انجام 
شود که این اقدام صورت نگرفت و الزم است به 
نتیجه برسد.نباتی نژاد با اشــاره به لزوم اصالح 
پاراگراف انتهای طرح ابالغ شده شفافیت گفت: 
در پاراگراف های انتهایی این طرح صرفاً به یکی 
از بندهای طرح اشاره شده است. رأی ما تسری 
داشت به همه طرح و خواهش می کنم این جمله 

مجدداً اصالح و ابالغ شود.
وی با بیان اینکه آیین نامه کمیته نظارتی مناطق 
نیز باید مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد، گفت: 
همچنین پیشنهاد می کنم در خصوص دعوت 
از میهمانان جلسات علنی اولویت بندی داشته 
باشیم، به این صورت که فهرستی از مسئوالن مؤثر 
در مدیریت شهری که به تازگی منصوب شده اند 
تهیه شود و به نسبت اهمیت و تازگی انتصاب به 

صحن علنی دعوت شوند.

توسط عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان انجام شد:

اعالم جزییات بازگشـایی ۱۲ روزه زاینـده رود
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

تاالرآنالین معامالت شهرداری راهکاری مناسب برای تحقق شفافیت

سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان، شنبه از روند تکمیل مسجد ُمصلی امام 
خمینی)ره( شهر اصفهان بازدید و با کارشناسان مربوطه در باره مشکالت 

اجرای این پروژه گفت وگو کرد. 
زهرا باغبان / خبرگزاری ایرنا 



مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان از 
افتتاح پارک حکمت همزمان با دهه فجر 

انقالب اسالمی در این منطقه خبر داد. 
علی باقری با اعالم این خبر گفت: پارک 
حکمت با هدف ایجاد فضایی شاد و مفرح 
برای شهروندان در شهرک نگین منطقه 

12 احداث شده است. 
او افــزود: این پارک محلــی 3 هزار متر 
مربع مساحت دارد و مجهز به امکاناتی 
مانند مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و 
مسیرهای مناسب پیاده روی و دوچرخه 
ســواری اســت. او هزینه احداث پارک 

حکمت را 15 میلیــارد و 600 میلیون 
تومان دانست و اظهار کرد: هزینه تملک 
و آزادسازی برای این پارک 15 میلیارد 
تومان و هزینه عملیات اجرایی آن 600 
میلیون تومان بوده است. به گفته مدیر 
منطقه 12 شــهرداری اصفهان، پارک 
حکمت در حال حاضر آماده بهره برداری 
است و همزمان با ایام مبارک دهه فجر 
انقالب اســالمی به طور رسمی افتتاح 

می شود.
سالن توپی و رزمی ورزشــگاه شهدای 
نصرآباد در منطقه 9 شهرداری اصفهان 

تعمیر و بازسازی شد. یکی از اصلی ترین 
مراکز تأمین کننده نشــاط و شــادی 
اجتماعی در شهرها ورزشگاه هایی هستند 
که می توانند با هزینه ای نسبتاً مناسب، 
خدمات قابل توجهی را به شهروندان به 
ویژه نوجوانان و جوانــان ارائه کنند.  در 
همین زمینه، منطقه 9 شهرداری اصفهان 
نسبت به بازسازی و تعمیر سالن توپی و 
رزمی ورزشگاه شــهدای نصرآباد در این 
منطقه اقدام کرده و این ورزشگاه همزمان 

با دهه فجر انقالب اسالمی به طور رسمی 
افتتاح می شود.  مدیر منطقه 9 شهرداری 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: ســالن 
توپی و رزمی ورزشگاه شهدای نصرآباد با 
مساحتی در حدود 2 هزار متر مربع تعمیر 
و بازسازی شده است. سیدسلمان قاضی 
عسگر افزود: اجرای پروژه تعمیر و باسازی 
این سالن بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه 
داشته که طی یک سال انجام شده و در 

اختیار شهروندان قرار گرفته است.

سالن توپی و رزمی ورزشگاه شهدای نصرآباد بازسازی شد»پارک حکمت«، هدیه ای برای شهروندان منطقه 12 دردهه فجر
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معاون هماهنگی امــور عمرانی 
اســتانداری اصفهان، شــهردار 
اصفهان و برخــی از مدیــران و 
مسووالن شــهری از سه محل در 
منطقه دو شــهر اصفهان بازدید 
کردنــد. اراضی بختیار دشــت، 
ورودی محله دهنــو و اراضی 1۸ 
هکتاری موزائیک سازان شمس 
آباد و ولــدان از جمله مهمترین 
نقاطی بود که در راستای مطالبات 
شهروندی و رفع مشکالت زیست 
محیطی موجود در این مکان ها، 

مورد بازدید مسئوالن قرار گرفت.
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان 
در جریان ایــن بازدید گفت: قرار 
است با یک اهتمام جمعی و کمک 
نهادهــای مختلف بــا محوریت 
استانداری اصفهان، اقدامات الزم 
برای رفع مشــکالت این منطقه 

صورت گیرد.
وی افــزود: به دلیل قــرار گرفتن 
بخش زیادی از اراضی کشاورزی و 
نیز صنوف مختلف در این محدوده، 
رفع مشــکالت منطقه همیاری 
سازمان جهاد کشاورزی و سازمان 

محیط زیست را می طلبد.

دربازدید مسئوالن استانی وشهری 
ازمنطقه دو شهراصفهان مطرح شد:

معضالت منطقه ۲ اصفهان 
پس از ۳0 سال رفع می شود

مدیریت شهری
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کارشــناس بازار ســرمایه گفت: عوامل 
مختلفی در ازبین رفتن اعتماد به بورس 
دخیل هستند که مهم ترینش حرف ها و 
وعده های پوچ دولتمردان اســت. مهدی 
مدنی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
اعتماد و انگیزه مهم ترین رکن برای انجام 
سرمایه گذاری و معامالت در بازار سهام 
است و در چند سال اخیر بازار سرمایه از 
بی برنامگی و بی اعتمادی به سیاست گذار 

رنج می برد.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر بازار سه 
مدیر جدید به خود دید و این موضوع باعث 
شد که هر مدیر، راهکاری که برای نجات 
بازار در نظر می گیرد به ســرانجام نرسد 
و چند ماه هم می شــود که بازار سرمایه 
برخالف وعده های دولت جدید که گفته 
بود بورس اولویت اول ماســت، وضعیت 

مطلوبی ندارد.
به گفته این کارشــناس بازار ســرمایه، 
رفتارهای غیرحرفه ای و تبلیغات وسیعی 
از زبان برخی مســئوالن و برخی مدیران 
شرکت ها باعث شــد مردم عادی بدون 
حتی یک روز تجربه معامله گری در پیک 
قیمت ها وارد بازار شوند و در ادامه با سقوط 
بازار در ضررهای ســنگین و آسیب های 

روحی شدید قرار بگیرند.
مدنی اضافه کرد: هرچند در اکثر بازارهای 
مالی در جهان، مردم عادی آخرین افرادی 
هستند که اقدام به خرید سهام می کنند 
اما این تبلیغات گســترده و هماهنگ در 
پیک قیمت هــا در ادامه با ســقوط بازار 
موجب ازدست رفتن اعتماد سرمایه گذاران 
به بورس شــد، اعتمادی که زمان زیادی 

خواهد برد تا به روال قبلی اش برگردد.
این فعال بازار ســهام تصریــح کرد: در 
شرایط فعلی، انگیزه و اعتمادی از سوی 
حقیقی ها و حتی برخی حقوقی ها برای 
واردکردن پول بــه بازار وجــود ندارد و 
باتوجه بــه اینکه اصالح رونــد معامالت 
در بازار بورس، یکــی از وعده های دولت 
سیزدهم در روند انتخابات بود، در صورتی 
می توانــد مقدمات بازگشــت اعتماد به 
بازار را فراهم کند که بــا اصالح رویه ها و 
اصالح اعداد تأثیرگذار بــرای بورس در 
بودجه )از قبیل بهــره مالکانه، نرخ دالر، 
نرخ خوراک، نــرخ گاز و انرژی و...(، عدم 

استمرار سیاســت های غیراصولی، عدم 
وضع قوانین ضــد بــازار و جلوگیری از 
نرخ گذاری دســتوری کاالها و همچنین 
عدم کنترل و دخالــت در روند معامالت 
توســط حقوقی های وابسته و سازمان به 

این مهم دست یابد.
مدنی با بیــان اینکــه نرخ بهــره باال و 
قیمت گــذاری دســتوری از دیگر موانع 
بازگشت مسیر بازار سهام به تعادل و رشد 
است، تصریح کرد: دولت جدید برخالف 
شــعارهایی که داد به دنبال سیاســت 
سرکوب قیمت ها حرکت کرده و هم زمان 
ارزش پول را مدیریت نکرده است و نرخ 

بهره بین بانکی در 1۸ ماه اخیر از زیر 10 
درصد به باالی 20 درصد رســیده است 
که یکــی از عوامل تأثیرگــذار در ریزش 

بورس بود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اصالح 
موارد ذکر شــده به نفع بورس، می تواند 
پول های تماشــاگر را از حالــت انتظار 
خارج کرده و به بازار جذب شود و با شروع 
روند متعــادل و افزایش نقدشــوندگی، 
سرمایه های سرگردان را نیز به بازار سوق 
خواهد داد و رفته رفتــه اعتماد قبلی باز 
خواهد گشت که البته اگر اراده و اعتقادی 

از سمت دولت برای انجام این امور باشد.

بررسی مهم ترین دالیل بی اعتمادی به بورس در گفت و گو با کارشناس بازار سرمایه:

حرف ها و وعده های پوچ قاتل اعتماد به بورس
موسسه فایندرمطرح کرد:

آیا بیت کوین امسال ۹۳ هزار دالر را می بیند؟
 قیمت بیت کوین پس از پشت سر گذاشتن افتی شدید، دوباره روند صعودی در 
پیش گرفته است. ارزش BTC تا مرز 30000 دالر کاهش پیدا کرد اما در زمان 

انتشار این خبر به 37774 دالر رسیده است.
 این رمزارز 1.9 درصد رشد داشته است و به نظر می رسد می تواند همچنان به 
رشد ادامه دهد. این ارز دیجیتال همبستگی بسیار زیادی با بازار سهام ایاالت 
متحده آمریکا دارد. در نتیجه می تواند در کوتاه مدت به پیروی از این بازار ادامه 
دهد. داده های حاصل از تحلیل شاخص های بازار نشان می دهد که در بازه های 
زمانی کوتاه، چند ســطح مقاومتــی باالتر از قیمت فعلــی BTC وجود دارد. 

هم اکنون 39000 و 40000 دالر سطوح مقاومتی مهم بیت کوین هستند. 
اگر بیت کوین می خواهد به رشد ادامه دهد باید این سطوح را رد کرده و آن ها 

را به مرزهای حمایتی تبدیل کند. 
در صورت کاهش قیمــت، حدود 3 میلیون دالر ســفارش فروش بیت کوین 
نزدیک به ســطح 36000 دالر ثبت خواهد شــد. برای جلوگیری از سقوطی 
مجدد و رسیدن به پایین ترین سطوح باید سطح حمایتی 33000 دالر حفظ 
شود. به نظر می رسد در ماه های آینده حرکت صعودی نمودار می تواند با سرعت 

باالیی از سر گرفته شود.
 گروهی متشــکل از 33 متخصص و تحلیل گر قیمت بیت کوین، سناریوهای 
امیدوارکننده ای برای آینده این رمزارز در بازه های زمانی مختلف پیش بینی 

کرده اند.
 اجماع نظر این کارشناســان حکم به صعود قیمت بیــت کوین می دهد. این 
پیش بینی مغایر با احساسات فعلی حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال است. افزایش 
احتمالی نرخ بهره توســط دولت فدرال ایاالت متحده می تواند به عنوان یک 
ترمز جهت افزایش قیمت بیت کوین عمل کند. حتی ممکن اســت این اتفاق 
سبب کاهش ارزش BTC شود. طبق تحقیقات و نظرسنجی برگزار شده توسط 
موسســه Finder، کارشناســان به تدریج نظرات خود را پیرامون بیت کوین 

تغییر داده اند.

رمزارز
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یــک کارشــناس حــوزه ارزهای 
دیجیتال گفــت: بیت کوین که در 
چند روز گذشته در تقالی غلبه بر 
دیوار ۳۸ هزار دالری بود، حاال موفق 
شــده و کمی باالتر از ۳۸ هزار دالر 
معامله می شــود. آلت کوین ها نیز 
وضعیت نسبتاً خوبی دارند و افزایش 
قیمت بیشتری را تجربه کرده اند، در 
بین آنها اتریوم ۷ درصد و سوالنا ۸ 

درصد رشد داشته اند.
احسان عاشوری در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه طی هفته های گذشته 
و پس از ریــزش قیمت بیت کوین، 
این اولین بار نیســت که بزرگترین 
رمزارز جهان بــرای بازیابی قیمت 
تالش می کنــد، گفــت: در هفته 
گذشته نیز بیت کوین برای غلبه بر 
قیمت ۳۹ هزار دالر حرکت می کرد، 
اما در روز چهارشــنبه و همزمان با 
تصمیم فدرال رزرو آمریکا مبنی بر 
اجرای افزایش نرخ بهره در ماه مارس 
)فروردین( بیت کوین نتوانست از این 
سد عبور کند. همین خبر کافی بود 
که بیت کوین تــا ۳۵٫۵۰۰ دالر هم 

پایین بیاید.
وی در ادامه با بیان اینکه پس از این 
افت قیمت، دوباره شــرایط شروع 
به تغییر کرد و شــاهد رشد قیمت 
بیت کوین بودیم، افزود: حاال با نگاه 
به قیمت هــای رمزارزها، می بینیم 
که بیت کوین به باالی ۳۸ هزار دالر 
برگشــته و عملکرد خوبی از خود 
نشــان داده اســت. این روند باعث 
شده تا ارزش بازار بیت کوین به ۷۰۰ 
میلیار دالربرسد. آلت کوین ها طی 
هفته های گذشته رنج زیادی کشیده 
بودند، اما حاال شرایط سبزی دارند و 
اغلب آنها افزایش قیمت قابل توجهی 

را تجربه کرده اند.
این کارشــناس ارزهای دیجیتال 
ادامه داد:  برای مثــال، اتریوم که در 
هفته گذشته تمام هم و غمش برای 
این بود که خــودش را باالی ۲۰۰۰ 
دالر نگه دارد، حاال با قیمتی بیشتر از 
۲۶۰۰ دالر خرید و فروش می شود. 
در بین ۱۰ رمزارز بــزرگ جهان از 
لحاظ ارزش بازار، ســوالنا و آواالنچ 
بهترین عملکرد را داشته اند. سوالنا 
۸ درصد و آواالنــچ ۹ درصد طی دو 
روز گذشته افزایش قیمت داشته اند. 
بایننس کوین، کاردانــو، ریپل، ترا، 
پولکادات، دوج کوین و متیک از دیگر 
رمزارزهایی بودند که با رشد قیمت 
مواجه شدند. با این بازیابی قیمت ها، 
ارزش کلی بازر رمزارزها ۵۰ میلیارد 
دالر بیشتر شد و حاال به بیش از ۱.۷ 
تریلیون دالر رسیده است. عاشوری 
خاطرنشان کرد: در ایران نیز توییت 
مصطفــی قمری وفا، مدیــر روابط 
عمومی بانک مرکزی، خبرساز شد. 
قمری وفا اعالم کرد که در آینده ای 

نزدیک از رمزارز ملی ایران به نام 
»رمزریال« رونمایی می شود. او 
گفته رمزریال یک ابزار نوین در 

کنار سایر فناوری های پرداختی 
است. قمری وفا گفته است رمزریال 
ابزاری نوین در کنار مابقی ابزارهای 
پرداخت روزمره مانند کارت بانکی، 
اینترنت بانک، همــراه بانک و غیره 
است که به زودی از آن هم رونمایی 

می شود.
رمزریال، شکل دیگری از اسکناس 
است؛ منتها کاماًل دیجیتال بوده و 
با سرعت باالتر در انجام پرداخت در 
اختیار مردم قرار می گیرد. در رمزریال 
اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی 
منتقل می شــود و نیاز به تســویه 
بین بانکی نیست. در تراکنشی هم 
که به واسطه رمزریال انجام می شود، 
کسبه بالفاصله می توانند وجوهات 
را دریافت کنند و پرداخت نیز برای 

مردم به صورت آنی انجام می شود.

آنچه دنیای اقتصاد امروز نیاز دارد؛

نوآوری در اندیشه و الگوی کسب و کار در عصر نوین

جنگل هایی مملو از درختان مکانیکی که حاوی صفحاتی مخصوص جذب دی اکسید کربن هستند، می توانند تغییرات آب و هوایی را به 
تأخیر بیندازد. کالوس الکنر پروفسور مهندسی در دانشگاه آریزونا آمریکا این درختان را توسعه داده که هزاران بار کارآمدتر از نمونه های 
واقعی هستند. درختان مذکور در حقیقت ستون های عمودی متشکل از صفحات هستند که قطر هرکدام ۵ فوت است و بین آنها ۲ اینچ 
فاصله وجود دارد. همچنین روی هر صفحه نوعی رزین شیمیایی وجود دارد. رزین مذکور دی اکسید کربن هوا را جذب می کند. هنگامیکه 
ظرفیت آن تکمیل می شود، مواد جذب شده وارد یک بشکه می شوند که در آنجا بخار می و در محیطی سربسته قرار می گیرند. هرچند 
دی اکسید کربن ذخیره شده، استفاده دیگری ندارد، اما پروژه های دیگری برای به کارگیری آن انجام شده اند. یکی از این موارد استفاده 
از دی اکسید کربن تولید سوخت مصنوعی است که می توان آن را در هواپیما به کار برد و در نتیجه تقاضا برای نفت و گاز را کاهش داد. 
الکنر تصمیم دارد ۳ مزرعه درخت مکانیکی بسازد که نخستین مورد آن با بودجه ۲.۵ میلیون دالری وزارت انرژی، سال جاری میالدی 
در آریزونا افتتاح می شود. هنگامیکه هر ۳ مزرعه وارد مرحله عملیاتی شدند، قادر به جذب هزارتن دی اکسید کربن در روز خواهند بود. 

در حال حاضر دی اکسید کربن به راحتی ذخیره می شود. حال آنکه درختان این گاز را به اکسیژن تبدیل می کنند.

کارآمدتر از نمونه واقعی؛

درختان مکانیکی هوا را پاک می کنند

خبر روز
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روزی خوش برای بازار رمزارزها؛
بازیابی جزئی 

قیمت ها آغاز شد
مجتبی صابــری:   مجموعــه عوامل 
دیجیتالی، فرصت تغییر چارچوب های رایج 
در حوزه های متعــددی منجمله مفاهیم و 
پاردایمهای کسب و کار و مدیریت را پدید 

آورده است.
 از آنجائیکه عوامل دوران کشاورزی مانند 
زمین و دام نقش کمرنگی در دوران صنعت 
به خود گرفتنــد. در عصر جدید نیز چنین 
اســت ولی این موضوع نفی کننده کامل 

عوامل قبل مانند سرمایه و تولید بطور 
مطلق نخواهد بود. بلکه دوره آتی از 

این مواهب بهره برده، امور خود 
را حاکم می ســازد. بسیاری از 
شــرکتهای دارای سرمایه و 
منابع، فرصت ها را از دســت 
می دهند و شرکتهای نوظهور 

تــازه وارد بــدون 
سرمایه فیزیکی 

چشــمگیر 
تــکا به  با ا
دارائی غیر 
ملمــوس 

را  فرصــت 
شناســایی و فرهنگ مصرف را تغییر 
داده، نــوآوری می آفریننــد. درآمدها 

بسرعت می آیند و به سرعت هم از دست 
می روند. 

در گذشــته نه چنــدان دور شــرکتهای 
زیــادی بودند که بیش از چنــد دهه فقط 
یک محصول را به شــکلی واحــد به مردم 
ارائه می کردند؛ ولی این شرکتها به سرعت 
تغییر کرده یا گردونه رقابت را به ســایرین 
منجمله تازه واردها واگذار کرده اند. عوامل 

متعددی در این تغییر دخیل بوده، 
که عمده آنها پیشرفت سریع فناوری، 
تغییر فرهنگ و تحول جوامع هستند. 
در واقــع دیگر تغییــرات در الگوها و 
چارچوب های "کسب و کار" بصورت 

خطی نبوده و بصورت نمایی و به ســرعت 
پیش می آیند.

هزینــه ذخیره ســازی چند گیــگا بایت 
اطالعــات الکترونیکی در طول ســه دهه 
گذشته از میلیونها دالر به چند دالر کاهش 
یافته و گردش محلی سرمایه، بدون هزینه 
چندانی به گردش جهانی تبدل شده است. 
دیگر با وجود اینترنت بعــد زمان و مکان 
در هــم نوردیده 

شده اســت. بنا به طبع 
گذشــته، هنوز خــو به این 
تغییرات برای انسان بالفعل 
اقتصادی امروزی عادی نشده 
است؛ ولی درخصوص انسان 
بالقوه امروزی بنا به بســته 
نشــدن چارچــوب فکری و 
توانایی، خو پیدا کردن به این 
تغییرات گسترده در زندگی 
آتی، عادی خواهد شد. این موضوع در طول 
تاریخ به دفعات تکرار شــده و تاوانی است 
که برای سرعت آهنگ تغییرات و پیشرفت 
پرداخت می گردد. از خصوصیات تغییر، فراز 
و نشیب هایی است که برای برخی موهبت 

بوده و برخی را زمیــن گیر می کند؛ که در 
واقع بهای به حقیقت پیوستن رویاها خواهد 
بود. گرچه دانش الزمه حرکت و توسعه این 
دوره است؛ ولی رسیدن به مقاصد از طریق 
بصیرت و خردمندی امــکان پذیر خواهد 
بود. آینده می آید و شرکتی موفقتر است که 
نقشه بهتری برای آن ترسیم و بر اساس آن 
حرکت کند. بنا به گستره آهنگ تغییرات، 
مسلماً آینده با تحوالت گسترده ای روبرو 

خواهد بود. 
پس بایــد متفــاوت اندیشــید و متفاوت 
بود. و گرنه شــرکت از آینده ضرب شست 
خواهد دیــد. در این عصر دیگــر دغدغه 
اصلی شــرکتها مدیریت زنجیره تأمین و 
برنامه ریزی جامع منابع نیست؛ الزمه بقا 
و توسعه شرکتها در عصر نوین هوشمندی 
و نوآوری است؛ که مبنای آن ارائه راهبرد و 
الگوی مناسب برای "کسب و کار" است. گام 
نخست پروراندن ایده ای نو و متعاقب آن بنا 
نهادن تغییرات بنیادین "کسب و کار" برای 

رقابتی سریع و سهمگین است.
پیش قراوالن عصر نوین نه دانشمندان و 
تجار بلکه افرادی هستند که به رویاهای 
خود بهــا داده از هیچ شــروع کرده، 
کیمیا گری می کننــد؛ و با ایده های 
خود بدون ســرمایه فیزیکی چندان 
و تقریباً بــا جیب خالی شــروع می کنند. 
کیمیاگــران عصر صنعت افــرادی بودند 
که مس را بــه ارزش طال رســاندند. ولی 
کیمیاگــران عصــر نوین از هیــچ به طال 
می رسند؛ این تفاوت نوآوری و کارآفرینی 

جدید با عصر صنعت است.
 در بسیاری از شــرکتهای متعلق به عصر 
جاری نوآوری فرایندی گذرا و حاشــیه ای 
بوده و بصــورت یک موتــور محرکه برای 
تداوم "کسب و کار" شرکت دیده نمی شود.

 نوآوری فقط مختص فناوری نیســت در 
واقع نوآوری عامل اصلی رقابت نوین است؛ 
تا بتوان برای مشتری ارزش آفرینی نموده، 
رقبا را غافلگیر کرده و برای سرمایه گذاران 
ســود آفریند. الزام و پایبندی به روشها و 

رویه های خشک و پوسیده، عامل بازدارنده 
موفقیت و حفظ آن در عصر نوآوری خواهد 
بود. بیشتر رویه های جاری اصرار به حفظ 
و بهبود اوضاع موجود داشــته و مناســب 
بازارهای کنونی طراحی شــده اند؛ تا اینکه 
به تغییر و تحول اوضــاع با رویکرد نوآورانه 
و زیر بنایی رو داشته باشــند در واقع آنها 
فاقد توانمندی الزم برای از نو شروع کردن 
بوده و بیشتر بر عدم ریسک و عدم جهش 

استوارند.
 نوآوری از درون برنامه ریزی ســازمانی به 
تنهایی حاصل نمی شود. نوآوری از پیگیری 
ناسازگاری ها و تعارضات حاصل می شود. در 
واقع بهبود مستمر و مهندسی مجدد منجر 
به ایجاد روح نوآوری نشده؛ به نوعی جلوی 
بروز آن را در ســازمان می گیرند. وقتی که 
شــرکتهای نامدار در گیر بهبود مستمر و 
مهندسی مجدد هستند؛ تازه واردها گوی 
ســبقت را از آن ها می ربایند و نیاز تحول 
خواهی مشتری را با نتایج حاصله از نوآوری 

ارضا می کنند.
نوآوری راهی برای رضایت مشتری، بقاء و 
توسعه شرکت است. معیار و سنجه مناسب 
برای نــوآوری، حصول موفقیــت مالی و 
سودآفرینی برای شرکتها از راهی متفاوت 
از روند جــاری و از طریق خلق موجودیتی 
متفاوت برای اندیشه و الگوی "کسب و کار" 
است. اندازه گیری تحوالت و تغییرات مثبت 
حاصله نیز سنجه مناسبی در بازار محسوب 
می گردد. تخیل الزمه نوآوری اســت؛ که 
با مالک قراردادن رویه ها و ســاختارهای 
کنونی سازمانها، نوآوری جایی برای بروز و 

عرض اندام ندارد. 
شــرکت ها برای بقا در عصر نوین به جای 
کارمند نیاز به نوآور دارنــد. عملکرد باید 
به ســمت تخیل ›-‹ طراحی ›-‹ آزمایش 
›-‹ پایش ›-‹ اجرا ›-‹ ارزیابی گرایش پیدا 
کند. از آنجاییکــه اقدامات ضربتی نوآوری 
با روح ســازمانی در تعارض بوده؛ به همین 
دلیل تکــرار مراحل آزمایــش و پایش در 
حصول موفقیت نوآوری ســازمانی نقش 

حیاتی دارند. نباید زیر چتر موفقیت قبلی 
شرکت پنهان شد. چسبیدن به اجرائیات 
صرف جلوی بروز تحول را می گیرد. معیار 
ســودآوری از ســرمایه، ماندگاری در پی 
ندارد؛ بلکه سودآوری از روی نوآوری معیار 
جدیــدی در پارادایمهای نوین اســت که 
فرای معادالت ارزیابی های جاری خواهد 

بود.
تدویــن راهبردهــای کالن در نوک هرم 
مدیریــت درخصوص نوآوری بــه تنهایی 
بی حاصل و ناکارآمد خواهد بود. در کارزار 
جدیــد از وظایف حیاتی مدیریت ارشــد 
فراهم سازی محیط مناسب برای رشد بذر 
نوآوری در کل بدنه سازمانی است. به جای 
صرف وقت گزاف بر سر تعیین راهبرد باید 
شرایطی فراهم کرد که راهکارهای تولید 
ثروت با رویکرد نوآورانه بصورت نهادینه در 
کل بدنه شرکت شکل بگیرد. عمر و تداوم 
موفقیت به شدت کاهش یافته، راهبردهای 
کالن از چند سال به سال رسیده و برای بقا 
و تداوم "کسب و کار" باید حتی چند ماهه 
راهبرد را با نگرش نوآورانه و خالقانه تدوین 
نمود. اندیشــه و الگوهای "کسب و کار" به 
سرعت ارزش خود را از دست داده به جای 
آنها اندیشه ها و الگوهای جدید سر بر می-

آورند. انکار عدم کارائی راهبردهای فرسوده 
و کهنه، مهلک ترین ضربه به شــرکتهای 
دارای قدمــت و نامدار اســت؛ که گریبان 

"کسب و کار" آن ها را فشرده است.
 ســرمایه گذاری برای بهبود راهبردهای 
کنونی در برابر رقبا سرانجامی در برندارد. 
بدون رویکرد نوآورانه، نوآوری ســازمانی 
در شرکتها شکل نمی گیرد. نوآوری سعی 
بر تحول و ارائه افزارهای نوین داشــته که 

حضور در کارزار رقابت را منجر به 
پیروزی می کند.  برای راهبردی 
نوآورانه باید فرهنگ سازی توام 
با تغییر نگرش نوآورانه سازمانی 

را نهادینه نمــود. در صورت عدم 
تشریک مساعی در خصوص راهبرد 

نوآورانه در کل بدنه، ســازمان دچار 

تغییرات و دگرگونی های افزایشی می شود؛ 
که برای شکوفایی شــرکت ضربه مهلکی 
محسوب شده که تنها به فربه شدن شرکت 

می انجامد. 
نوآوری باید از کلیه بافتهای شرکت نشات 
بگیرد. در صورتیکه صرفاً توسط مدیریت 
ارشد اقدام به تدوین راهبرد گردد و سایر 
بافتهای شرکت در آن سهیم نباشند؛ نهایتاً 
به نسخه اصالح شده راهبرد کنونی منجر 
خواهد شــد که ضمانتی برای موفقیت در 
عصر نوآوری نخواهد بــود. به قول معروف 
از کــوزه همان برون تراود که در اوســت؛ 
دوباره همان کوزه و همــان محتوا خواهد 
بود. برای رســیدن به آینده ای روشن باید 
به ایده های آینده نگرانه بدنه شرکت گوش 
فرا داد. نگرش های قدیمی و مرســوم در 
شــرکتهای دیروز و امروز بزرگترین عامل 
بازدارنده شــکوفایی و نــوآوری در بدنه 

شرکتها هستند.
 اندیشه ها و الگوهای نوین "کسب و کار" از 
آینده نگری به همراه وقت شناسی حاصل 
می شــوند بصیرت و خردمنــدی نوآورانه 
ســازمانی قابل اتــکاء، از راه برنامه ریزی 
صرف حاصل نمی شود. بلکه از همراستایی 
با یاغیان مصلح ســازمان نسبت به وضع 
موجود که توســط دستگاه عصبی شرکت 
درک شــده؛ حاصل می گردد.  واال آنها به 
رانده شدگانی مبدل می شوند که می توانند 
به جمع رقبای تازه وارد آینده بپیوندند. ولی 
می توان با تغییر نگرش کنونی در خصوص 
مدیریت به نگرش نوآورانه، سازمان را برای 
عصر نوآوری آماده کرده، تداوم، موفقیت و 
توسعه شرکت در محیط نوین "کسب و کار" 

را ممکن نمود.
 

کدام نقش و جایگاه در استارت آپ ها بی نظیر است؛

منابع انسانی سلبریتی های اقتصادهای نوین
حســین آصفی:    همان طور که می دانید 
شکل گیری و راه اندازی یک استارت آپ 
زمانی انجام پذیر است که یک گروه متعهد 
در کنــار یکدیگر کارهــا را پیش ببرند. 

درواقع کسب و کارهای نوپا به منظور 
و رشد و توسعه محصوالت 

خدمات خود، نیاز دارند تا با افراد متخصص 
همکاری کنند. واضح است که ادامه حیات و 
موفقیت یک استارت آپ، به منابع انسانی 
وابسته اســت. برای اینکه بتوانید به طور 
کامل با نقش منابع انســانی در استارتاپ 
ها آشنا شــوید، تا انتهای این مطلب 

از رشــدانا همراه ما باشــید. اگر قصد 
دارید استارتاپ خود را راه اندازی کنید، 
 بهتر اســت جایگاه مهم نیروی انسانی را 

دریابید!

  منابع انسانی در استارتاپ ها
درست است که ایده و ســرمایه دو قطب مهم 
موفقیت یک استارتاپ هستند، اما فراموش 
نکنید عاملی که قرار اســت ایده را به اجرا 
درآورد، نیروی کار و یــا همان چرخاننده 
اصلی چرخ اســتارتاپ است. به بیانی دیگر 
ممکن اســت که یــک اســتارتاپ دارای 
یک ایده ناب و فوق العاده و ســرمایه کافی 
باشد، اما به دلیل عدم وجود تیم هماهنگ و 
حرفه ای، خیلی زود با شکست 
روبرو می شــود. بنابراین هیچ 
چیز نمی تواند از ارزش نقش 
منابع انسانی در استارتاپ 
ها بکاهــد. همانطــور که 
روشــن اســت، یکی از دالیلی که 
ممکن است یک کســب و کار نوپا 
با شکست روبرو شود، چالش های 
تیم و نیروی انسانی است. در ادامه 
چند مورد از این مســائل را بررســی 

خواهیم کرد.

   عدم تسلط به مهارت های ارتباطی
یکی از مشــکالتی که افــراد همــکار در یک 
اســتارتاپ بــا آن مواجه هســتند، نداشــتن 
مهارت های ارتباطی اســت. زمانــی که نیروی 
انسانی مهارت های برقراری ارتباط تیمی و فردی 
را به درستی کســب نکرده باشد، در محیط کار 
با مشکالتی روبرو می شود. عناصری مانند ایده 
و سرمایه می توانند در مواقع ضروری جایگزین 

داشته باشند، اما عدم توانایی در برقراری ارتباط، 
هیچ جایگزینی نخواهد داشت.

  عدم هماهنگی در همکاری
یکی دیگر از چالش هایی که ممکن است بسیاری 
از اســتارتاپ ها در رابطه با نیروی انســانی با آن 
روبرو شــوند، بحث همکاری به صورت یکپارچه 

و هماهنگ است. 
ممکن اســت اعضای تیم هریک در شــهرهای 
مختلف زندگــی کنند و یا هر یــک بخواهند در 
ســاعات دلخواه خود فعالیت کنند. بدین ترتیب 
کســب و کار نوپای موردنظر با یک چالش بزرگ 
به نام ناهماهنگی روبرو می شود. تفاوت در ساعات 
کار و یا ســالیق افراد یک تیــم، می تواند معزل 
بزرگی برای یک استارتاپ و ســاختاردهی تیم 

باشد!

  بهره گیــری کورکورانــه از رهنمودهای 
منتورها و مشاوران

یکی دیگر از موضوعات دردسر ساز در استارتاپ ها، 
چگونگی استفاده تیم از منتورها و مشاورین است. 
معموالً افرادی هستند که تمایل زیادی به هدایت 
تیم، از نظر رسالت فردی و اجتماعی دارند. هرچند 
که این رهنمودهــا می توانند تأثیر بســزایی در 
پیشرفت تیم داشته باشــند، اما از طرفی ممکن 
است برای تیم دردسرساز باشــند و برنامه های 

آن ها را دچار ناهماهنگی کنند.

  تقسیم وظایف غیر اصولی
یکی دیگــر از دالیل اصلی بر هــم خوردن نظم 
تیم های استارتاپی، عدم توانایی در تقسیم وظایف 
و چیدمان نیروهــای کاری اســت. اگر هرکس 
در جای مشــخص خود قرار نگیــرد و یا وظیفه 
منسوب به او روشــن و واضح نباشد، بدون شک 

چرخه پیشرفت استارتاپ 
به حرکت درنمی آید!

  آیــا تنهــا تخصص 
در حــوزه کاری برای 
افــراد  اســتخدام 

کافیست؟
فقط به دنبال تخصص 

در افراد نباشــید. 

کارکنانی که اســتخدام می کنیــد باید فرهنگ 
سازمانی و اصولی مانند ۵S را بلد باشند تا کار به 
خوبی و با ســرعت باال پیش برود. یکی از بهترین 
راه ها بــرای جذب منابع انســانی، حضــور پیدا 
کردن در رویدادها و همایش ها و آشنایی با افراد 
متخصص از راه شبکه ســازی می باشد. بررسی 
کردن کسب و کارهای استارتاپی و تحقیق دربارهٔ 
رزومه اشخاص در شــبکه های اجتماعی مانند 
لینکدین، از روش های خوب جذب منابع انسانی 

است.
      

طبق مطلبی که پیش رو دارید، نیروی انسانی یکی 
از اضالع اصلی موفقیت هر استارتاپی است. درواقع 
همانطور که در این مطلب ذکر شد، ایده فوق العاده 
و سرمایه، برای موفقیت یک کسب و کار نوپا کافی 
نیستند. بلکه یکی دیگر از معیارهای مهم موفقیت، 
نیروی انسانی است. کســب و کارهای زیادی به 
دلیل ناهماهنگی تیم و یا عدم یافتن تیم حرفه ای، 
با شکست مواجه شده اند. در این مطلب سعی برآن 
داشتیم که نقش منابع انســانی در استارتاپ ها 
را بررســی کنیم و دالیلی که ممکن است نیروی 
انسانی سبب شکست یک کســب و کار شود را 

شرح دادیم.
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