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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

خاموشی همیشگی بعضی 
استارت آپ ها با قطع اینترنت

 عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی فارس گفت: برخی از کســب و 
کارهای مبتنی بر وب و استارت آپ ها علیرغم سالها تالش، به دلیل قطعی 

اینترنت دچار وقفه شدید و بعضا کامال خاموش شده است.
یلدا راهدار با انتقاد از تدوام قطعی اینترنت در چند روز اخیر،گفت: سال ها روی 

استارت آپ ها کار کرده ایم و یک دفعه در هفت روز تعداد زیادی از آنها خاموش 
شد و برخی از آنها را باید مرده حساب کرد، چون بسیاری از کسب و کارهای 
این چنینی دارای گردش مالی باال نظیر آنچه در تاکسی های اینترنتی شاهد 

آن هستیم، نیستند. ...

درشهر

افزایش 2.5 برابری روزهای ناسالم اصفهان؛

چرا امسال هوای اصفهان آلوده تر از پارسال است؟
اصفهانی ها در 8 ماه 
نخســت امسال به 
دلیل افزایش غلظــت آالینده ها 46 روز 
هوای آلوده تنفس کردند در حالی که مدت 
مشابه سال گذشته شمار روزهای ناسالم 
18 روز بود؛ این آمار حاکی از افزایش بیش 
از 2.5 برابری روزهای ناسالم اصفهان در 

سال جاری است.

 غلظت ترکیبــات مختلف آالینده هــا و ذرات 
معلق کمتــر از ۲.۵ میکرون موجــود در هوای 
کالنشهرها از جمله اصفهان، با عدد تعیین می 
شود؛ این شاخص از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا 
۱۰۰ هوای قابل قبول  سالم ، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم 
برای گروه های حســاس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم 
برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ 

خطرناک است.
براین اساس کالنشهر اصفهان از ابتدای امسال 
تا پایان آبان ماه ۱۹ روز هــوای پاک، ۱۸۱ روز 
هوای قابل قبول  ســالم ، ۴۴ روز هوای ناسالم 
برای گروه های حســاس و دو روز هوای بسیار 
ناسالم را تجربه کرده است در حالی که در مدت 
مشابه ســال ۹۷،  ۳۰ روز هوای پاک، ۱۹۸ روز 
هوای سالم، ۱۷ روز هوای ناسالم برای گروه های 
حساس و یک روز هوای ناسالم برای عموم در این 

کالنشهر ثبت شده بود.
این آمار حاکی از افزایش ۲.۵ برابر روزهای ناسالم 
کالنشهر اصفهان در هشت ماهه نخست امسال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
در همین ارتباط محمود مزارع، کارشناس کیفیت 
هوای اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان می گوید:  عوامل طبیعی سبب افزایش 

روزهای ناسالم در سال جاری شده است زیرا در 
ابتدای سال بارش های بهاری و سیالب را داشتیم 
که وضعیت کیفی هوا نیز در آن مدت در شرایط 
پاک و مطلوب بود اما تابســتان به دلیل خشک 

شدن سیالب ها گرد و غبار را شاهد بودیم. 
وی با بیان اینکه هوای اصفهان تابستان امسال 
نیز وضعیت مطلوبی نداشت، یادآور می شود:   ۲۵ 
و ۳۰ خردادماه سال جاری شاخص کیفی هوا در 
وضعیت بسیار آلوده و فراتر از مرز هشدار رسید. 

این کارشناس با اشاره به کاهش کیفیت هوا از 
ابتدای پاییز، می افزایــد:  در حال حاضر عوامل 
طبیعی و پایداری جوی بــر وضعیت نامطلوب 
هوا اثرگذار اســت، اما وجود منابــع آالینده در 
سطح کالنشهرها و مراکز پر تجمع عاملی مهم 
در افزایش غلظت آالینده در شرایط پایداری جو 
محسوب می شود. این در حالی است که سکون 
هوا در شــهرهای کوچک آلودگی هوا به دنبال 

ندارد و شرایط مطلوب است. 
مزارع با بیان اینکه انســان در آلودگی هوا نقش 
بسزایی دارد، می گوید:  تردد انبوه خودروها در 
سطح شهر عاملی مهم در آلودگی هوا است؛ وجود 

خودروهای فرسوده، نبود کاتالیزور در خودروها 
به دلیل تحریم ها و همچنین نوع سوخت مصرفی 
همه اینها بر آلودگی هوا تاثیر می گذارد. از سوی 
دیگر کارخانه ها و کارگاه های صنعتی به ویژه آنها 
که درون شهر فعالیت می کنند از جمله عوامل 

ثابت آلودگی هوا محسوب می شوند. 
وی معتقد اســت:  راهــکار کاهــش روزهای 
آلــوده کالنشــهر اصفهــان همــکاری تمام 
دســتگاه های اجرایی برای انجــام طرح جامع 
کاهش آلودگی هوا اســت چرا که در این طرح 
 محورهــا و راهکارهای مختلــف پیش بینی

 شده است.  این کارشناس می گوید:  به رغم اینکه 
وظایف تمام دستگاه های اجرایی در طرح جامع 
کاهش آلودگی مشخص شــده عملکرد برخی 
سازمان ها در اجرای این طرح کمتر بوده است 
و این امر سبب شد که طرح نتیجه مطلوب مورد 
نظر را نداشته باشد.  طرح جامع کنترل کیفی 
هوای منطقه مرکزی استان که شامل کالنشهر 
اصفهان و هفت شهرستان دیگر است در بهمن 
ماه سال ۹۲ به تصویب شورای برنامه ریزی استان 
رسید و از ابتدای سال ۹۳ این مصوبه اجرایی شد.

وی افزود: با افتتاح مرکز رشــد 
واحدهای فناوری و کارآفرینی، 
زمینه های اقدامات پژوهشی و 
تبدیل پژوهش به علم و صنعت 
در راستای سیاست های کالن 
مدیریــت دانشــگاه های آزاد 
اسالمی استان اصفهان فراهم 

شده است.
باقری با بیان اینکه دغدغــه رهبر انقالب در 
خصوص جوانان در مورد تحصیل، تهذیب و 
ورزش آنان است، گفت: دانشگاه آزاد دولت آباد 
عالوه بر توجه به زمینه های تحصیلی و علمی، 
به زمینه های ورزشی و تربیت بدنی دانشجویان 
نیز توجه خاصی داشته و به همین منظور با 
توجه به زیرساخت های دانشگاه و نیازی که 
در این زمینه احساس شد، باشگاه بدنسازی 

دانشگاه نیز به بهره برداری رسید.
وی در ادامه از دغدغه مسئوالن دانشگاه های 
آزاد اســالمی کشــور در خصوص توســعه 
آموزش های مهارتی در ســنین پایه گفت و 
اظهار داشت: با همکاری ویژه نماینده مجلس، 
فرماندار و امــام جمعه برخوار، ۷ مدرســه 
ســما افتتاح شــده که ۴ مورد آن امسال به 
بهره برداری رســیده که امروز عالوه بر مرکز 
رشد و باشگاه بدنسازی دانشگاه، آیین گشایش 
آنها نیز انجام می شود. با توجه به ظرفیت های 
شهرســتان برخوار به ویژه در حوزه صنایع 
دســتی، دو مجتمع مهارتی به سمع و نظر 
ریاست دانشــگاه های آزاد استان رسیده که 
در اواخر امسال یا در اوایل سال آینده این دو 
مجتمع در جهت آموزش مهارت های کاربردی 
به مردم شهرســتان برخوار بــه بهره برداری 

خواهند رسید.
 حجت االسالم سید حســین محمودآبادی 
امام جمعه برخوار ضمن قدردانی از دانشگاه 
آزاد دولت آباد در خصوص توسعه بار علمی و 
صنعتی شهرستان گفت: شاهد عرصه خدمتی 
دیگر از سوی دانشگاه آزاد اسالمی دولت آباد 
هســتیم که به خوبی با مسئوالن شهرستان 
در راستای توسعه و بهبود عملکرد شهرستان 

برخوار همکاری و تعامل داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت های کشور در راستای 
بهبــود عملکردهای اقتصــادی گفت: رهبر 
انقالب در بیانیه گام دوم تاکید بســیاری بر 
استفاده از ظرفیت های کشــور برای داشتن 
اقتصادی درون زا داشته اند. این تاکید ها نشان 
از آن دارد که رهبــر انقالب به این ظرفیت ها 
باور عمیق دارد که نمونه آنها را در زمینه های 
هسته ای، موشــکی و نظامی دیده ایم. تنها 
مشــکل ما برای داشــتن اقتصادی پویا این 
است که فقط اهل شعار دادنیم و باوری به این 
شــعارها نداریم. در همین شهرستان برخوار 
ظرفیت های بسیاری وجود دارد که اگر تعاملی 
با دانشگاه و پیوند علم با صنعت صورت نگیرد، 
نمی توان از هیچکدام از این ظرفیت ها استفاده 
کرد و شهرستان روز به روز به عقب برخواهد 

گشت.
حجت االسالم و المسلمین حیدری، مسئول 
نمایندگی ولــی فقیه در دانشــگاه های آزاد 
اسالمی استان اصفهان با حضور در این مراسم 
ضمن تبریک فرا رسیدن هفته بسیج اظهار 
داشت: در هر اداره، نهاد یا مدیریتی که روحیه 
و تفکر بسیجی در آنجا حاکم بوده آثار و برکات 

خیر و مبارکی داشته است.
وی افــزود: در مجموعه دانشــگاه های آزاد 
اسالمی شــاهد یک نهضت علمی و فناوری 
عظیم هســتیم. در رتبه بندی دانشــگاه ها 
دنیا، یکی از چهارصد دانشــگاه برتر جهان 

دانشــگاه آزاد اســالمی اســت که این خود 
 نشــانه ای بــر این حرکــت علمــی بزرگ

 است.
حجت االســالم حیدری با بیان اینکه امروزه 
هیچ زبانی گویاتر از زبان علم نیست ادامه داد: 
قدرت های جهانی معتقدند کــه در اوج علم 
و فناوری قرار دارند اما ما معتقدیم که به این 
علم و فناوری قید الهی و ربانی زده ایم وگرنه 
هر علمی قطعا کارگشا نیست. در جنگ جهانی 
دوم هم همین علم و تخصــص بدون تعهد 
بود که افراد بسیاری را درگیر جنگ ساخت. 
با عبرت از این موارد امروزه ما ســردمدار علم 
همراه با عمل هســتیم و ایــن همان چیزی 
است که کشور ما را به جلو می راند. وی با بیان 
اینکه جنگ امروز کشــور با دشمنان جنگ 
اقتصادی است، افزود: برای گذار از این تحریم ها 
و جنگ های اقتصادی باید در جهت ارتقای 
سطح علم، معرفت و معلومات تالش کنیم و 
این رسالت بر عهده آموزش و پرورش و آموزش 
عالی و دانشگاهی است. همه اساتید و اعضای 
دانشگاه های کشور به این خودباوری رسیده اند 
که می توانند بدون نیاز به کمک های خارجی، 
در راستای بهبود اوضاع اقتصادی و صنعتی 
کشــور تالش کنند. بنابراین این خودباوری 
باید در عمل هم نمایان شود و امیدواریم پیوند 
صنعت با دانشگاه در همه زمینه ها رقم بخورد 

تا شاهد رونق اقتصاد و پیشرفت کشور باشیم.

مرکز کارآفرینی رشد در دانشگاه آزاد دولت آباد ایجاد شد

 با توجه به 
ظرفیت های 

شهرستان برخوار به 
ویژه در حوزه صنایع 

دستی، دو مجتمع 
مهارتی به سمع و نظر 
ریاست دانشگاه های 

آزاد استان رسیده 
است

آیین گشایش مرکز کارآفرینی رشد، باشگاه بدنسازی و مدارس سمای دانشگاه آزاد اسالمی دولت آباد با حضوران مسئوالن مربوطه در حالی 
برگزار شد که این مسئوالن تاکید بسیاری به لزوم پیوند صنعت و دانشگاه داشتند.  

محمد باقری، رئیس دانشگاه آزاد دولت آباد در ابتدای مراسم از رسالت دانشگاه  آزاد دولت آباد گفت و اظهار داشت: در دانشگاه آزاد دولت آباد پس 
از گذراندن نسل اول که نسل آموزشی و نسل دوم که نسل پژوهشی دانشگاه ها بود، وارد نسل سوم دانشگاهی که نسل کارآفرین است، شده ایم. 
با افتتاح مراکز کارآفرینی دانشگاه و رویکردی که برای آن در نظر گرفته شده، گام های بزرگی را به سمت تبدیل شدن به یکی از دانشگاه های برتر 

کشور در زمینه کارآفرینی برداشته ایم.

تسنیم
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

در نشست مشترک اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی با رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان عنوان شد:

تعامل الزمه اقتصاد دانش بنیان
   راه اندازی صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان مهم ترین نیاز این نوع شرکت هاست
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چرا جنگ را پشت سر 
گذاشتیم اما در تحریم 

فعلی مشکل داریم؟

پاســخ های متنوعی بــه این 
موضوع که چرا جنگ را پشــت 
سر گذاشتیم اما در تحریم فعلی 

مشکل داریم، می توان داد.
پاسخ های متنوعی به این سوال 
میشود داد: از عوامل ساختاری 
تا عاملیت. من در اینجا از منظر 
عامالن سیاســی و اجرایی و نه 
ساختار پاســخ می دهم. چون 
معتقدم بدلیــل کیفیت پایین 
نهادی-ســاختاری، عامالن در 
کشورهای توســعه نیافته مهم 

تر هستند
پاســخ در ترکیب سنی کابینه 
اســت. نه اینکه از جوان گرایی 
بخواهــم دفاع کنم، نــه. صرفا 
تحلیل می کنم چرا کل ساختار 
اجرایی کشور در گل گیر کرده 
اســت. اما چرا با وزرای جوان و 
بی تجربه دهه شصت توانستیم 
دوران ســخت جنگ را آنهم در 
اولین ســال های یک انقالب را 
پشت ســربگذاریم اما با وزرای 

باتجربه فعلی نمی توانیم؟
ســه ریشــه اصلی در عامالن 

اجرایی که باعث...

چرا گوجه گران شد؟
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با 
اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ گوجه در بازار، 
گفت: وجود کم شدن بار گوجه در بازار، متاسفانه 
این محصــول و حتی گوجه های ســبز رنگ از 

مبادی تولید به پاکستان صادر می شود.
ناصر اطرج در خصوص دالیل تداوم افزایش نرخ 
گوجه، اظهار کرد: سرمازدگی و بارش های امسال 
موجب از بین رفتن بخشی از محصول گوجه شد؛ 
کشاورزان هر ساله پیش از فصل سرما و بارندگی، 
گوجه های دزفول را به صورت سبز برداشت و با 
نگهداری در انبار، بعد از قرمز شدن آن وارد بازار 

می کردند.
وی با بیان اینکه هر ســال در این مقطع زمانی 
۳۰ درصد گوجه های میدان میوه و تره بار از این 
طریق تامین می شــد، افزود: بعد از بارش های 
امسال در دزفول امکان برداشت گوجه و به دنبال 

آن رنگ آوری آن در انبار...

محمد صادق الحسینی| اقتصاد آنالین
یادداشت
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2 ادامه در صفحه 

8

ایمنا
گــــــزارش

ثابت راسخ - شهردار  شناسه: 673103

آگهی مزایده 
نوبت اول 

 

شهرداری چرمهین براساس مصوبه شماره 5/283/ش مورخ 1398/08/29 شورای محترم اسالمی شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها 
در نظر دارد نسبت به واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک خود واقع در مجموعه کارگاهی و خدماتی پیامبر اعظم )ص( به صورت استیجاری از 
طریق مزایده و براساس قیمت پایه کارشناسی )کارشناس رسمی دادگستری( ماهیانه به مبلغ 155.000.000 ریال )یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال( 
به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهی انعقاد قرارداد نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز 
پنجشنبه مورخ 1398/09/14 به و احد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان 

وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/09/16 به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند.
*  الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده در مزایده خواهد بود شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری چرمهین 

به آدرس: www.chermahin.ir مراجعه فرمایند و یا با شماره 525524444-031 تماس حاصل نمایند. 

چاپ اول



ادامه از صفحه یک:
...  عدم تصمیم گیری شده:

1.باالرفتن سن کابینه نسبت به 
دهه شصت

باالرفتن سن ارتباط مستقیم 
با باالرفتن محافظه کاری دارد. 
وزارت در کشــورهای توسعه 
نیافته نیاز به جسارت و شجاعت 

دارد نه محافظه کاری.
2.پرونده های مختلف تشکیل 
شده برای افراد با تجربه تر و در 

نتیجه دست به عصا شدن آنها
موارد تصمیم گیری بیشتر در 
طی سالیان متمادی یعنی امکان 
مرتکب شدن خطای بیشتر. هر 
خطایی هم در گذشته یعنی یک 
نقطه فشــار بر یک وزیر خوب 
و تبدیل کــردن او به یک وزیر 

خنثی در حال
3. مهمتر از همــه، تله تجربه: 
توهم دانش و بستن چشمها و 

گوش ها
گرفتار شــدن در تلــه تجربه: 
وزرای جــوان و بی تجربه دهه 
60 بهترین مشاوران و معاونان 
را انتخاب میکردنــد که آنها را 
به چالش می کشــیدند چون 
می دانستند بلد نیســتند اما 
وزرای با تجربــه دهه 90 تصور 
میکنند چون چند دهه وزیر و 
معاون وزیر بوده اند )در موضع 
وزارت بوده اند( درنتیجه فهم 
کاملی هــم از آن حــوزه پیدا 
کرده انــد. در نتیجه معاونان و 
مشاوران تاییدکننده خودشان 
را انتخاب میکنند! آنها بین فهم 
و در موضوع بودن خلط کرده اند

چاره ای جز تغییرات بنیادین 
نداریم. در غالب کشورهای دنیا 
هم معموال اجــازه نمی دهند 
فــردی بیــش از دو دوره وزیر 
باشد. به همین دالیلی که عرض 
شد وزیر باید در یک یا حداکثر 
دو دوره خدمتش را به کشــور 
بکند و کنار برود و در مقام مشاور 
ایفای مســئولیت کند. با این 
شرایط تصمیم گیری ممتنع و 
غیرممکن شده و احتمال رفتن 
به سمت راهکارهای نامتعارف 
که نیاز شرایط نامتعارف فعلی 

است کم می شود.

اقتصاد استان
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عضویت رایگان ۲۶ هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان اصفهان
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: با طرح عضویت رایگان سراسری کل کشور 
در تاریخ 2۵ آبان ماه 26 هزار نفر در قالب این طرح در کتابخانه های عمومی به صورت رایگان عضو شدند 

که این تعداد عضو نسبت به سال های قبل رشد قابل توجهی داشت.
امیر هالکویی با بیان اینکه  بیســت وهفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی با شعار »حال خوش 

خواندن« در استان اصفهان همزمان با سراسر کشور برگزار شد، اظهارکرد: برنامه های متنوعی همانند دیدار 
با مسئوالن، تجدید میثاق با آرمان های شهدا وانقالب، دیدار با امام جمعه و خانواده شهدا و هزار و 200 برنامه 

فرهنگی در کتابخانه های مختلف سراسر استان برگزار شد. وی افزود: این برنامه های فرهنگی شامل نشست های 
کتابخوان، جلسات نقد و بررسی کتاب، مسابقات کتابخوانی، تورهای بازدید مدارس ومهدکودک ها از کتابخانه و برنامه های 

متنوع دیگر در کتابخانه های استان بود.سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان ادامه داد: علی رغم اتفاقات اخیر استقبال خوبی 
از این برنامه ها شد که گزارش های این برنامه ها در حال جمع آوری است و عملکرد آن اطالع رسانی می شود.  هالکویی خاطرنشان کرد: با طرح 
عضویت رایگان سراسری کل کشور در تاریخ 2۵ آبان ماه 26 هزار نفر در قالب این طرح در کتابخانه های عمومی به صورت رایگان عضو شدند 

که این تعداد عضو نسبت به سال های قبل رشد قابل توجهی داشت.

۹۰ درصد معادن گچ خاکی اصفهان تعطیل شد
رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه معادن گچ 
خاکی بیشترین نقش را در تشکیل ریزگردهای شهر اصفهان دارد، گفت: افزون بر 90 درصد معادن گچ و 

خاک رس در شهرستان اصفهان تعطیل شده است.
محمد قادری اظهار کرد: انتقال تمام معادن گچ خاکی به شعاع ۵0 کیلومتری شهرستان اصفهان با 

پیگیری های ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست استان در راستای کنترل پدیده ریزگردها انجام شد.
وی با بیان اینکه معادن گچ خاکی بیشترین نقش را در تشکیل ریزگردهای شهر اصفهان داشت، افزود: افزون 

بر 90 درصد معادن گچ و خاک رس تعطیل شده است و تنها یک معدن دیگر باقی مانده که آن نیز در حال تعطیلی 
است. رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تاکید کرد: صدور مجوز فعالیت معادن گچ، 

خاک رس، آهک، شن و ماسه فقط در شعاع ۵0 کیلومتری شهرستان اصفهان ممکن است.
قادری با بیان اینکه حدود ۸30 معدن فعال در استان اصفهان وجود دارد، اظهار کرد: معادن فلزی و غیرفلزی، سنگ های تزئینی و مصالح 

مورد نیاز پروژه های عمرانی از عمده معادن و مواد معدنی این استان محسوب می شود که سازمان صمت برای بهره برداری از آنها از اداره کل 
منابع طبیعی استعالم می گیرد.

محمد صادق الحسینی| اقتصاد آنالین
یادداشت
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چرا گوجه گران شد؟
رئیس اتحادیــه میادین میوه و تره بار 
اصفهان با اشاره به افزایش ۱00 درصدی 
نرخ گوجه در بــازار، گفت: وجود کم 
شــدن بار گوجه در بازار، متاســفانه این محصول و حتی 
گوجه های ســبز رنگ از مبادی تولید به پاکستان صادر 

می شود.

ناصر اطرج در خصوص دالیــل تداوم افزایش نــرخ گوجه، اظهار 
کرد: سرمازدگی و بارش های امســال موجب از بین رفتن بخشی 
از محصول گوجه شــد؛ کشاورزان هر ســاله پیش از فصل سرما و 
بارندگی، گوجه های دزفول را به صورت سبز برداشت و با نگهداری 

در انبار، بعد از قرمز شدن آن وارد بازار می کردند. 
وی با بیان اینکه هر ســال در این مقطع زمانــی 30 درصد گوجه 
های میدان میوه و تره بار از این طریق تامین می شد، افزود: بعد از 
بارش های امسال در دزفول امکان برداشــت گوجه و به دنبال آن 
رنگ آوری آن در انبار وجود نداشت که این موجب از بین رفتن 30 

درصد گوجه کشور شد.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهــان ادامه داد: به دلیل 
بارندگی و ســرما در بوشــهر بخشــی از بار گوجه این منطقه نیز 
 بیــن رفت که موجــب کاهش ورود ایــن محصول به بازار شــده 

است.
وی همچنین تاکید کرد: با وجود کم شــدن بار گوجــه در بازار، 
متاسفانه این محصول و حتی گوجه های سبز رنگ از مبادی تولید 
به پاکستان صادر می شــود، اما در صورت جلوگیری از صادرات، 

شرایط بازار بهتر می شود.
اطرج با تاکید بر اینکه قیمت گوجه نسبت به پیش از گرانی، 100 
درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: تا 20 روز آینده گوجه 
برخی مناطق با تغییر فصل وارد بازار خواهد شــد که این موجب 

شکسته شدن قیمت این محصول می شود.
وی در پاسخ به این ســوال که مطابق تصمیم ســتاد تنظیم بازار 
کشــور با افزایش نرخ بنزین هیچ کاالیی مجوز گران شدن ندارد، 
اظهار کرد: با وجودی کــه افزایش نرخ بنزین بــر هزینه حمل بار 
محصوالت کشاورزی به میدان میوه و تره بار تاثیر می گذارد، اما با 
توجه به اینکه قیمت این محصوالت براساس عرضه و تقاضا تعیین 
 می شــود، نرخ بنزین نمی تواند قیمت میوه را تحت شــعاع قرار 

دهد.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر قیمت گوجه در میدان میوه و تره بار بین ۴ تا ۸ هزار تومان 
اســت، افزود: در ســطح عرضه قیمت گوجه با 30 درصد افزایش 
عرضه می شود، به نحوی که اکنون گوجه باید با نرخ 11 هزار تومان 

فروخته شود.
وی درباره اینکه در بازار اصفهان گوجه حتی با نرخ 12 هزار تومان و 
بیشتر فروخته می شود، توضیح داد: همواره تخلفات و گران فروشی 

در بازار وجود دارد که باید با آن برخورد شود.
اطرج درباره گرانی سیب زمینی نیز، گفت: هنوز سیب زمینی برخی 
مناطق در داخل زمین است که در پی بارش ها امکان برداشت آن 
وجود ندارد به این دلیل عرضه این محصول در بازار کمتر و قیمت 

آن افزایش یافته است.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

در نشست مشترک اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی با رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان عنوان شد:

تعامل الزمه اقتصاد دانش بنیان

درنشست مشترک اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی با رئیس 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، بر ضرورت ایجاد سرای 
دانش بنیان و صندوق حمایت از این شرکت ها تاکید شد. در 
ابتدای این نشست حمیدرضا قلمکاری، با اشاره به رویکرد بیانیه 
گام دوم انقالب در خصوص تاکید بر اقتصاد دانش بنیان گفت: 
امروزه جنگ دانش در بین کشورهای دنیا به یک ابزار دیپلماسی 
تبدیل شده و خوشبختانه در کشور ما نیز شاهد فراهم سازی 
زیرساخت های الزم در این زمینه و اجرایی شدن مواد قانونی 
درخصوص حمایت از شــرکت های دانش بنیــان و اقدامات 
عملیاتی برای بروز در سطح دیپلماسی سیاسی کشور هستیم.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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   راه اندازی صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان مهم ترین نیاز این نوع شرکت هاست

نایــب رئیــس اتــاق 
بازرگانــی اصفهان افزود: 
از ســوی دیگر، مطابق با 
سیاســت های کلی اصل 
۴۴ و قانون بهبود مستمر 
فضای کسب و کار، اتاق 
بازرگانی پناهگاهی امن 
برای شــرکت های دانش بنیان بوده و 
می تــوان از پتانســیل های موجود در 
پارلمان بخش خصوصی برای تعامل با 
شهرک علمی و تحقیقاتی و فراتر از آن، 
پارک های علم و فناوری دنیا اســتفاده 
کرد. عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی 
اصفهان، همراســتا کردن ظرفیت های 
موجود در شهرک علمی و تحقیقاتی و 
اتاق بازرگانی، تعیین استراتژی و مشخص 
کردن اهداف عالــی را منجر به حصول 

نتیجه بهتر دانست.
قلمکاری با ابراز خرسندی از بستر قانونی 
حمایت از شرکت های دانش بنیان تصریح 

کرد: با این وصف، این بسترها به اصالحیه 
در مواردی چون حمایت های بیمه ای، 

گمرکی و مالیاتی نیاز دارد.
وی راه انــدازی صنــدوق حمایــت از 
شــرکت های دانش بنیان را مهم ترین 
نیاز این نوع شرکت ها دانست و از اعالم 
آمادگی اتــاق بازرگانــی اصفهان برای 
کمک به ایجاد سرای دانش بنیان با تعامل 
شهرک علمی تحقیقاتی خبر داد و گفت: 
اتاق می تواند در راستای اصالح قوانین 

مربوط به این شرکت ها اقدام کند.  
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهان نیز حضور عضو هیات رئیسه اتاق 
بازرگانی اصفهان در هیات امنای شهرک 
را در پیگیری درخواست های شرکت های 
دانش بنیان در جلسات شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی استان و اصالح 
قوانین و رویه های موجود مؤثر دانست و 
گفت: اصفهان در توسعه فناوری کشور 

می تواند نقش کلیدی داشته باشد.
جعفر قیصری، همکاری شــرکت های 
دانش بنیــان با صاحبان صنایــع را در 
رشد اقتصاد دانش بنیان مؤثر دانست و 
افزود: توســعه بازار و فروش محصوالت 
شرکت های دانش بنیان استراتژی جدید 

شهرک است.
قیصری با بیان اینکه برخی از شرکت های 
تولیدی، مهندســی و طــراح در ارائه 
محصوالت خــود در بازارهای هدف به 
خوبی عمل نمی کننــد، تصریح کرد: از 
پتانســیل های موجود در اتاق بازرگانی 
برای معرفــی محصــوالت فناورانه به 

بازرگانان می توان استفاده کرد.
وی رجوع به بخش خصوصی برای توسعه 
زیرساخت و سرمایه گذاری این بخش در 
ایجاد پارک های علم و فناوری را از دیگر 
برنامه های شهرک دانست و از 3/۵ برابر 
بودن ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
نسبت به بخش دولتی در شهرک علمی 
و تحقیقاتی استان به دلیل فراهم سازی 

زیرساخت های الزم خبر داد.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در صنــدوق vc را از دیگر فرصت های 
پیش روی بخش خصوصی برای ایجاد 
سرمایه گذاری ریسک پذیر در اصفهان 
دانســت و گفت: معرفــی محصوالت 
فناورانه به هیات هــای خارجی و ایجاد 
بســتر الزم در زمینه آموزش و مشاوره 
در حوزه توسعه صادرات و فروش از دیگر 
محورهای همکاری مشترک شهرک و 

اتاق بازرگانی است.
قیصری با ابراز نگرانــی از خروج فعاالن 

و ســرمایه گذاران حوزه IT از اصفهان، 
خواستار جلوگیری از سختگیری های 
سازمان ها و تعامل هر چه بیشتر صاحبان 

صنایع با این افراد شد.
علی کرباسی زاده، مشاور عالی رئیس اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز تعامل اتاق بازرگانی 
با شهرک علمی و تحقیقاتی را در کمک 
به بازارسازی و تجاری سازی شرکت های 
دانش بنیان مهم دانست و ضمن تبیین 
فعالیت های مرکز توسعه کسب و کار اتاق 
اصفهان گفت: شهرک علمی و تحقیقاتی 
می تواند از پتانسیل های ایجاد شده در این 

مرکز استفاده کند.
وی در ادامــه پیشــنهاد راه انــدازی 
مرکز بورس ایده، بازارســازی و جذب 
سرمایه گذار در قالب جلسات مستمر با 
تعامل اتاق و شهرک را به منظور معرفی 
پروژه هــای فناورانه شــهرک علمی و 
تحقیقاتی که به بازار نزدیک اســت، به 
ســرمایه گذاران و صاحبان طرح ها ارائه 

کرد.

به مناسبت هفته بسیج در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برگزار شد    
نمایشگاه فرهنگی بصیرت بسیج

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین، نمایشگاه فرهنگی بصیرت بسیج با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، جانشین فرماندهی 
سپاه صاحب الزمان و فرمانده بسیج ادارات و دستگاههای اجرایی استان در محل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان برگزار شد.

 فرمانده پایگاه بسیج شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه جهاد رکن بسیج در همه عرصه هاست افزود: بسیج افتخارش خدمت رسانی به مردم است و 
گروه های جهادی بسیج در اقصی نقاط کشور برنامه خدمت رسانی به نیازمندان را دردستور کار قرار داده اند. هاشم امینی با تبریک هفته بسیج گفت: وظیفه ما در مقابل خون شهدا، زندگی 
بسیجی وار در تمامی عرصه های زندگی می باشد که امیدوارم در این راه موفق باشیم چرا که رمز پیروزی بر دشمنان ایران و انقالب اسالمی را در تداوم راه شهیدان و اطاعت از فرامین مقام 
معظم رهبری دانستند مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرهنگی بصیرت بسیج تصریح کرد: به مناسبت هفته بسیج و به منظور پاسداشت حماسه ها 
و پایمردی های دالورمردان بسیجی در سالیان عزت و شرف دفاع مقدس، نمایشگاه فرهنگی بصیرت بسیج در 3 بخش نمایشگاه تصاویر بصیرتی و مستندی، نمایشگاه تجسمی، تفحص وشهدا، نمایشگاه 

فرهنگی شامل عرضه محصوالت فرهنگی، صنایع دستی و عفاف و حجاب می باشد

مریم محسنی
خـــبــــر

شهرک علمی و 
تحقیقاتی می تواند از 

پتانسیل های ایجاد 
شده در این مرکز 

استفاده کند
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اصفهان و کشور هنوز 
آماده توسعه گردشگری 

نیست
کارشــناس گردشگری در 
این میزگرد ایرنا با اشاره به 
اینکه صنعت گردشــگری 
دارای شاخه های گسترده 
و متنوع و نیازمند بررســی به صورت ریز 
موضوع است گفت: کشور منجمله اصفهان 

هنوز آماده توسعه گردشگری نیست.
محســن یارمحمدیــان افزود: ســندها 
و قوانین مختلفی در حوزه گردشــگری 
تدوین شــد اما در ۱۵ ســال اخیر که از 
سند چشم انداز گذشــته است در صنعت 

گردشگری به نتیجه ای نرسیده ایم.
وی با تاکید بر این که نباید ایران را با ترکیه 
و کشورهای همسایه مقایسه کرد ادامه داد: 
درصورتی که این قیاس را انجام دهیم باید 

شرایط توسعه آن را مهیا کنیم.
معاون سابق گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان تصریح کرد: در 
زمان حاضر در حوزه گردشگری مذهبی 
می توانیم جذب گردشــگر داشته باشیم 

و در حوزه نرم افزاری مانعی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری 
تاریخــی و فرهنگی می تــوان خوب کار 
کرد اما برای این حوزه ها هزاران مشــکل 

سخت افزاری و زیرساختی داریم.
یارمحمدیان ســرعت توسعه گردشگری 
در ۲۵ سال اخیر را پایین دانست و اضافه 
کرد: باید ظرفیت های موجود در صنعت 
گردشگری را شناســایی و براساس آن ها 

حرکت کنیم.
وی با اشــاره به اینکه همه بــه ضرورت 
گردشــگری را خوب درک کرده اند بیان 
کرد: ولی متاســفانه در زمینه برنامه ها و 
تنظیم قوانین، میان دستگاه های مختلف 
ناهماهنگی و موازی کاری وجود دارد و در 
همین حرکت کند صنعت گردشــگری 

دست اندازهای زیادی داریم.
این کارشناس گردشــگری ادامه داد:  با 
شــرایط فعلی گردشگری کشــور نباید 
توقعمان را از این حــوزه باال ببریم و نباید 
آرمان گرایانه فکر کنیم و به دنبال سرعت 

توسعه گردشگری نباشیم.
وی با تاکید بر اینکه صنعت گردشــگری 
نیازمنــد ثبــات، آرامش و صلح اســت 
اظهارداشت: در سال های اخیر که همواره 
کشــور دچار تهدیدهای خارجی، تحریم 
و بی ثباتی بوده اســت و دشــمنان ایران 
را در چشــم جهانیان ناامن جلوه داده اند 
باید همین ســرمایه گذارانی که در حوزه 
گردشــگری وجود دارند را حفظ کرده و 
البته در تالش برای جذب سرمایه گذاران 

جدید هم باشیم.
یارمحمدیان با اشــاره به اینکــه اکنون 
حدود پنج تا هفت درصد امکانات و بودجه 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری به حوزه گردشگری اختصاص 
دارد افزود: در کشور به صنعت گردشگری 
به عنوان زاپاس نگاه می شود و زمانی که 
برای این حوزه اما و اگر می گذارند یعنی آن 

را نمی خواهند.
کارشناس گردشــگری با تاکید بر اینکه 
تکلیف تعطیالت باید در کشور مشخص 
شود اضافه کرد: در تقویم کشور روزهای 
عزاداری و شــهادت را تعطیــل کرده و 
روزهای جشن و شادی تعطیالتی نداریم و 
به طور طبیعی مردم در تعطیالت به سفر 

رفته و شادی کرده و موسیقی می گذارند.
یارمحمدیان همچنیــن تصریح کرد: در 
تمام دنیا به جز ایــران تعطیالت ۲ روزه 
است و اگر در ایران تعطیالت و گردشگری 
را ۲ روزه کنند هم گردشگری داخلی و هم 
مراکز بوم گردی رونق می گیرد زیرا اکنون 
در زمان هایی که ســه روز تعطیلی داریم 
مراکز بوم گردی پنج برابر شلوغ تر می شود.

وی بیان داشــت: وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی در کشور ایجاد 
شد و تمام تالش مســووالن تنها به این 
ختم شــد که عنوان گردشگری را در این 
وزارتخانه قبل از صنایع دستی قرار دهند 
ولی در واقع کشور به وزارت توریسم نیاز 

دارد.
معاون سابق گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی اصفهان افزود: این ها همه دلیل 
بر این است که به گردشــگری در کشور 
توجهــی نمی شــود و ما با این ســاختار 
نمی توانیم بیش از این در حوزه گردشگری 

پیش برویم.
وی خاطرنشــان کــرد: محدودیت های 
موجود در صنعت گردشــگری را بردارند 
تا مشــکالت این حوزه حل شود و نیازی 
نیست کارهای جدیدی انجام دهند بلکه 
فقط کافی است برخی اقداماتی که اکنون 

صورت می دهند را انجام ندهند.
یارمحمدیان معتقد است برخی از نهادهای 
باید در اختیار دولت باشــد تــا ابالغیه، 
بخشنامه و دستورالعمل یک نهاد، اجرایی 
شود و مدیران در کشــور به سازگاری با 
یکدیگر عادت کرده و برای حفظ پست و 
جایگاه خود و پایداری آن در صدد راضی 

نگه داشتن برخی افراد هستند.
نگرش به گردشگری باید اصالح شود

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان 
گفت: اصوال در کشــور نیتی برای توسعه 
گردشگری وجود ندارد و در عمل چون چیز 
خوبی اســت با آن مخالفت نمی شود ولی 

تالشی برای توسعه آن صورت نمی گیرد.
محمد زاهدی افزود: در ســطح ُخرد، در 
فرهنگ مردمی و در ســطح کالن نیز در 
زمامداران نمی توانیم پذیرش ایجاد کنیم 
در واقع نگاه درستی در ســطح کالن به 
صنعت گردشگری نداریم و فرهنگ مردم 
کمی دچار مشکل برای پذیرش مباحث 

گردشگری است.
وی صاحبــان ســرمایه را نیازمند تامین 
مالی از طریق نهادهای مرتبط دانســت و 
اظهارداشت: صاحبان سرمایه فضای امنی 
برای ســرمایه گذاری نمی بینند بنابراین 
ســرمایه گذاران بزرگ اصفهانی و ایرانی 

جای دیگری سرمایه گذاری می کنند.
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به اینکه 
هزینه های سرمایه گذاری از لحاظ مالی و 
روانی در کشور سنگین و باالست بیان کرد: 
در اصفهان این هزینه  هــا به لحاظ روانی 

بیشتر است.
در حــوزه  کــرد:  وی خاطرنشــان 
سرمایه گذاری، ســرمایه گذاری مناسبی 
برای گــذران اوقات فراغت شــهروندان 
و گردشــگران انجام نشــده و تفریح های 

مناسبی در اصفهان نداریم.
زاهدی یکی از معضالت کلیدی در حوزه 
گردشــگری داخلی و خارجی را موضوع 
حمل ونقل برشــمرد و ادامــه داد: اکنون 
صنعت گردشــگری در اختیار رانندگان 
تاکسی فرودگاه اســت که مسافران را به 
هر مرکز اقامتی و ســیاحتی که خودشان 
بخواهند می برند و به آن ها توصیه می کنند 

و نظارتی برآن صورت نمی گیرد.
وی در خصوص مشــکالت گردشــگری 
تصریح کرد: در ســطح ملــی فاقد برنامه 
مناسبی برای توسعه گردشگری هستیم و 
در سطح استانی نیز با استان های همجوار 
هماهنگ نبوده و ارتباط خوبی هم نداریم.

عضو هیــات علمــی دانشــگاه پیام نور 
اصفهان با اشــاره به اینکه گردشگری در 
شــهر اصفهان به زاینده رود گره خورده و 
نبود آن معضلی برای گردشــگری است 
گفت: متاســفانه نقش گروه های نفوذ بر 

تصمیمات باالدستی می چربد. 
زاهدی با تاکید بر اینکه گردشــگری در 
حوزه ارتباطاتی دچار مشکل است افزود: 
هنگامی که برج های دوقلو در آمریکا مورد 
هدف یک اقدام تروریســتی قرار گرفت 
۵۰ هزار سفر گردشگری به ایران لغو شد 
و نیز مســئله وجود گروه داعش موجب 
اعالم کشــور ایران در منطقه زرد توسط 

آمریکا شد.
وی یادآور شــد: هنگامی که به هر دلیلی 
مانند مسائل جاسوسی، برخی سازمان های 
ایرانی اقدام به بازداشت شهروندان خارجی 
می کنند کشورهای خارجی اخطار پرهیز از 
سفر به ایران می دهند گردشگران خارجی، 

ناامن بودن ایران را متصور می شوند.

استاد گردشگری دانشگاه پیام نور اصفهان 
۲ درصد گردشگری کشــور را ریلی، ۹۰ 
درصد آن را هوایی و ۳ درصد آن را دریایی 
دانست و گفت: اگر می خواهیم گردشگری 
رونق یابد باید ارتباطاتمان با دنیا را بهبود 

ببخشیم.
وی با اشاره به اینکه ایران ۴۰ سال است که 
از حوزه گردشگری بین المللی به دور است" 
تصریح کرد: به نظر مــن در زمان حاضر و 
با شــرایط موجود باید گردشگری داخلی 
را رونق دهیم و از گردشــگری بین المللی 

صرف نظر کنیم.
زاهدی بیــان کرد: ما منابع گردشــگری 
گسترده ای داریم اما این منابع تبدیل به 
جاذبه نشده است برای مثال بیش از هزار 
خانه تاریخی در اصفهان وجود دارد اما ۱۰ 
مورد از آن ها تبدیل به جاذبه گردشگری 

نشده است.
وی همچنین با بیان این که در سال ۱۴۰۴ 
باید ۲۰ میلیون گردشگر در کشور داشته 
باشیم اظهارداشــت: باید توهمات درباره 
توســعه گردشــگری را کنار بگذاریم و 

واقع بین باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان 
افزود: آمــار هفت میلیــون و ۸۰۰ هزار 
گردشگر کشور با احتساب گذرهای مرزی 
اســت و تنها ۲.۵ میلیون گردشگر عراقی 
داریم که تــردد مرزی داشــته و فقط به 
صورت ۲۴ ساعته و غیر شب  خواب برای 

خرید وارد ایران شده و می روند.
وی خاطرنشان کرد: این شرایط در مرزهای 
ارمنستان، اربیل، نخجوان به همین صورت 
است و تردد مرزی بسیار باالست و به جرات 
می توان گفت تعداد گردشگر خارجی شب 

خواب به ۳۰۰ هزار نفر هم نمی رسد.
زاهدی بیان کرد: در زمانی که دالر ســه 
هــزار و 7۰۰ تومان بود ایــران هفتمین 
مقصد گردشــگری ارزان در دنیا بود و در 
زمان گران شــدن دالر ارزان ترین مقصد 
گردشگری دنیا شد ولی باید این را دانست 
که ارزان بودن در دنیا معنای بی کیفیتی 

می دهد.
وی با اشاره به اینکه در سایر کشورها برای 
بازدید از مساجد ورودی دریافت نمی شود 
تصریح کــرد: مــا در ایران راهــی برای 
درآمدزایی و دریافت پول از گردشــگران 
نداریم بنابراین برای ورود به مساجدمان از 

گردشگران پول دریافت می کنیم.
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به اینکه 
گردشــگری کســب و کاری اســت که 
نســبت به متغیرهای غیراقتصادی مانند 
مســائل سیاسی به شــدت وابسته است 
ادامه داد: گردشــگران به شــدت نسبت 
بــه روابــط بین الملــل و نیز بازداشــت 
خارجیان و شهروندان دوتابعیتی حساس 
هستند و رســانه های بیگانه نیز برای فلج 
کردن ایران از این راه که از دســت دادن 
درآمدهای گردشــگری این کشور است 
وارد عمل می شــوند.وی با اشاره به اینکه 
بیشترین ورودی گردشگر به یک منطقه 
را همســایگان آن تشــکیل می دهند بر 
لــزوم تنش زدایی با همســایه های عربی 
تاکید کرد و گفت: ۴۰ درصد گردشگران 
در مشــهد مســافران عرب بودنــد و نیز 
گردشگران عرب تمایل زیادی به سفر به 
شهرهای شــمالی ایران دارند ولی زمان 
حمله به کنسولگری عربستان بازار مشهد 

ضربه زیادی خورد.
زاهدی تنها راه توســعه گردشگری ایران 
را رفتن به ســمت تنش زدایی در سطح 
منطقه دانست و خاطرنشان کرد: در این 
صورت می توان مسائلی که دشمنان اعمال 

می کنند بی اثر کرد.
وی اقدام ارگان های مختلف برای ساخت 
مهمانســرا در این مجموعه ها را به ضرر 
صنعت گردشگری برشمرد و افزود: اسکان 
گردشگران در مدارس و ... درآمدزایی حوزه 

گردشگری را با مشکل مواجه می کند.
استاد گردشگری دانشگاه پیام نور اصفهان 
اضافه کرد: دیگر هیچ ســرمایه گذاری به 
سمت ســاخت مهمانپذیر نمی رود و تنها 
فردی که پس از ۴۰ سال در شهر اصفهان 

مهمانپذیر ساخت من هستم.
وی تصریح کرد: در بیــن وزارتخانه های 

کشور کمترین بودجه متعلق به سازمان 
حفاظت محیط زیســت و سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
توسعه گردشگری سالمت برای کشور 

بسیار ارزآور است
استاد دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و 
فعال در زمینه گردشــگری ســالمت در 
این میزگرد ایرنا با اشــاره به اینکه یکی از 
زیرساخت های شــهر اصفهان دسترسی 
آسان بیمار به پزشــک بود گفت: اکنون 
تفاوت نرخ ارز و ریال موجب ورود بیشتر 
گردشگر ســالمت به اصفهان شده است 
و البته مشــهد نیز به دلیل زیارتی بودن، 
برای گردشگری ســالمت مورد استقبال 

گردشگران است.
سید مرتضی صفوی افزود: اصفهان پس از 
تهران دارای پزشکان و متخصصان خوبی 
اســت و هزینه ویزیت هم بسیار کمتر از 
تهران اســت بنابراین ظرفیت، جایگاه و 
زیرســاخت های مناســبی برای توسعه 

گردشگری سالمت دارد.
وی با اشــاره به اینکه ایران شرایط جذب 
گردشگر ســالمت را دارد بیان کرد: مردم 
کشــورهای عــراق، عمان، پاکســتان، 
افغانســتان و جمهوری های روســیه به 
سرویس های پزشکی ایران بسیار مشتاق 

هستند.
استاد دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
شــهرک ســالمت اصفهــان را دارای 
۳۶ کلینیک فــوق تخصصی با شــرایط 
درمانی بسیار خوب دانســت و ادامه داد: 
توســعه زمینه های گردشگری سالمت و 
فعالیت های زیربنایی این نوع گردشگری 

بسیار ارزآور است.
وی با اشاره به اینکه برخی دالالن در زمینه 
گردشگری سالمت فعال هســتند که با 
بدترین کیفیت امور حمل و نقل و درمان 
بیماران را انجام می دهنــد تصریح کرد: 
بیمارســتان ها باید کانالیزه شده و تنها از 
طریق شــرکت های گردشگری سالمت 
بیمار پذیرش کنند تا دست این دالالن از 

بازار گردشگری سالمت کوتاه شود.
صفوی اشاره کرد: وزارت درمان و سازمان 
میراث فرهنگی به این نتیجه رسیده اند که 
شرکت های گردشگری ســالمت را برای 
انجام امور با کیفیت، اســتاندارد و ارزان 

تشویق کنند.
وی از نبود آمارهای مناســب و به روز در 
زمینه گردشگری ســالمت در کشور ابراز 
تاســف کرد و اظهارداشت: در کشورهای 
خارجی دولت از شرکت های گردشگری 

سالمت حمایت می کند.
نگاه به صنعت گردشــگری علمی 

نیست
کارشناس گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان نیز در این میزگرد گفت: 
چالش های صنعت گردشــگری اســتان 
اصفهان در 7۰ درصد موارد با چالش های 

صنعت گردشگری کشور مشترک است.
حیدر صادقی با اشاره به اینکه ایران رتبه 
۹۳ جهان را در حوزه رقابت پذیری حوزه 
گردشگری دارد افزود: کشورها و گروه ها در 
حال رقابت با یکدیگر برای جذب گردشگر 
هســتند و در این زمینه هر کشوری باید 
دارای مزیت های رقابتی قابل قبولی باشد.

وی با بیان اینکــه رقابت پذیری در حوزه 
گردشگری دارای ۱۴ شاخصه است اضافه 

کرد: ایران در شــاخص باز بودن محیط 
گردشگری در میان ۱۳۶ کشور جهان رتبه 
۱۰۹، در اولویت بخشی سفر و گردشگری 
رتبه ۱۱7، در زیرســاخت های ICT رتبه 
۹۴، در منابع انسانی رتبه ۱۰۵، در درمان 
و بهداشــت رتبه ۹۳، در ایمنی و امنیت 
رتبــه ۸7 و در محیط کســب و کار رتبه 

7۹ را دارد.
این کارشناس گردشگری همچنین ایران 
را به لحاظ تخصیص بودجه دارای اولویتی 
ندانست و یادآور شــد: ایران در شاخص 
پایداری زیســت محیطی در میان ۱۳۶ 
کشــور دارای رتبه ۱۱۹، در زیرســاخت 
هوایی رتبه ۸۹، در زیرساخت ریلی رتبه 
7۵، در ســایر زیرســاخت ها رتبه ۱۱۶، 
در منابــع طبیعی رتبــه ۱۰۰ ودر منابع 

فرهنگی رتبه ۳۸ است.
وی اظهارداشــت: گردشــگری صنعتی 
محصــول هماهنگی و همکاری اســت و 
هنگامی که همــکاری میــان ذینفعان 
گردشگری وجود داشته باشد می توان به 

توسعه گردشگری امیدوار بود.
صادقــی تصریح کــرد: متاســفانه این 
هماهنگی را در هیچ سطحی در کشورمان 
نداریم و نیز آمارهای ضد و نقیض در حوزه 

گردشگری زیاد است.
وی با اشــاره به اینکه وزن زیادی از حوزه 
گردشــگری متوجه مســائل بین المللی 
کشورهاست بیان کرد: کشورهایی مانند 
بحرین، قطر و امــارات از لحاظ فرهنگی 
یک صدم ایران هم نیســتند امام به لحاظ 
گردشگری چهار برابر کشــور ما فعالیت 

دارند.
کارشناس گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان خاطرنشــان کرد: نداشتن طرح 
جامع گردشگری یکی از چالش های این 
صنعت است که قرار است در آینده توسط 
وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی تدوین شود.
وی با اشاره به تحریم ها علیه ایران عنوان 
کرد: در برخی از موارد این تحریم ها موجب 
شده افرادی که کار بلد نیستند قصور خود 

را پای تحریم ها بیندازند.
صادقی تاکید کرد: باید بر روی ظرفیت ها 
و راهبردهای حوزه گردشــگری بیشــتر 
تمرکز کرد.وی همچنین با اشاره به اینکه 
در برخی آمارها، ایران رتبه دهم جهان در 
صنعت گردشگری اعالم شده است گفت: 
این آمار اعالمی درباره ایران شــاید سوء 
ترجمه بوده است و احتماال رتبه ایران در 
تعداد آثار ثبت شده طبیعی و تاریخی در 

یونسکو باشد.
این مسوول با اشاره به این نکته که موضوع 
درآمدزایی از صنعت گردشگری به جای 
فروش نفت ایران مطرح شده است ادامه 
داد: و باید بدانیم که در سطح بین المللی 
کشورهایی که درآمد باالیی از گردشگری 
دارند نیز اولین تکیه شــان به درآمدهای 

صنعت گردشگری نیست.
وی اظهارداشت: نگاهمان به گردشگری 
باید واقع بینانه باشــد حال چگونه ایران 
بخواهد جــای بودجه نفــت را با صنعت 

گردشگری پر کند؟
صادقی نســخه گردشــگری را نسخه ای 
علمی و دقیق عنوان کرد و افزود: یکی از 
مسائل کالن در حوزه گردشگری تصویر 
دهنی ای است که از ایران نمایش داده شده 

است و اینجاســت که نقش حاکمیت در 
ایجاد یک تصویر مناسب در سطح جهان 

مهم می شود. 
وی گفت: دولت باید متقاعد شود که سرانه 
قابل توجهی را برای بازاریابی و تبلیغات در 

صنعت گردشگری اختصاص دهد.
کارشناس گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان بیان کرد: در اوایل امسال در جریان 
مطالعات بازارهای گردشــگری، چین به 
عنوان اولویت بازار گردشــگری اســتان 
اصفهان معرفی شــد اما ما بــرای نفوذ به 
بازار گردشگری چین هیچ ظرفیتی نداریم 
و حتی یک بروشــور هم نمی توانیم چاپ 
کنیم و راهنمای گردشگری آشنا به زبان 
چینی نیز در استان بسیار کم و شاید ۵ تا 

۶ نفر باشند.
وی با شاره به اینکه استفاده از ظرفیت ها 
مغفول مانده اســت یادآورشــد: از منابع 
اســتانی و ملی باید به حوزه گردشگری 

اختصاص یابد.
صادقی همچنین تصریــح کرد: در زمینه 
گردشــگری داخلی هیچ اتفــاق مثبتی 
نیوفتاده و بسیار پرحاشیه تر از گردشگری 

خارجی است.
وی عنوان کرد: تفاهم نامه های خوبی در 
زمینه گردشــگری در استان منعقد شده 
ولی اجرایی نشــده اســت در صورتی که 
اجرای این تفاهم نامه ها می تواند راهکاری 

برای توسعه گردشگری استان باشد.
این مســوول با بیان اینکه نوروز امســال 
ســه میلیون گردشــگر داخلی از استان 
دیدن کردند ادامه داد: رشد گردشگری در 
استان اصفهان حدود ۳۰ درصد بود که از 
میانگین کشوری که ۵ درصد است بسیار 

باالتر است.
وی همچنیــن اظهارداشــت: صنعــت 
گردشــگری نباید دولتی باشــد و باید به 

سندیکاها واگذر شود.
اجماع نهادی در صنعت گردشگری 

وجود ندارد
دبیر کمیسیون گردشــگری و برند اتاق 
بازرگانــی اصفهان گفت: مشــکالت در 
صنعت گردشــگری بســیار اســت و هر 
سمت آن را که بگیریم ســمت دیگر آن 
رها می شــود زیرا مدیریت یکپارچه ای بر 

آن حاکم نیست.
سحر امینی افزود: اگر از زاویه میان بخشی 
به حوزه گردشگری نگاه کنیم می بینیم که 
زمینه و شرایط یکپارچه ای برای توسعه آن 

وجود ندارد.
وی همچنین به وجود مشــکالتی میان 
حوزه گردشــگری و شــهرداری و منابع 
طبیعی در زمینه ساخت مراکز گردشگری 
اشاره کرد و ادامه داد: تا هنگامی که نگاه ما 
به گردشــگری این نباشد که گردشگری 
شــاهرگ حیاتی رفاه عمومی و اقتصادی 
شهرهای ما و سرشار از پتانسیل است هیچ 

اتفاق مثبتی در این بخش نمی افتد.
دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
اصفهان خاطرنشــان کرد: زمانی توسعه 
گردشگری محقق می شود که رویکردی 
نهادی داشته باشیم یعنی این موضوع در 
وجود همه نهادهای اجرایی نهادینه شده 
باشــد که راه برون رفت از مشکالت شهر 
و اســتان اصفهان و فــالت مرکزی ایران 
با برخورداری از آثــار تاریخی، فرهنگی و 

هنری، فقط توسعه گردشگری است.

برنامه ، اصالح نگرشها و همکاری نهادها راه برون رفت گردشگری اصفهان از چالشها
گردشگری اصفهان از جنبه های مختلف با مشکالت عدیده ای مواجه است 
که به اعتقاد کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا استان توسعه این صنعت 
مستلزم داشتن برنامه  منسجم علمی، همکاری و هماهنگی نهادهای 

مربوط، اصالح نگرشها و نقشه راه اصولی است.

ایرنا

گزارش
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گران شدن هتل ها و بررسی خسارت قطع اینترنت
برخی هتلداران نسبت به تحمل خسارت ناشی از قطع اینترنت در یک هفته گذشته معترض شده اند. رییس جامعه هتلداران ایران می گوید: در حال 
بررسی میزان خسارت واردشده به صنعت هتلداری کشور و جبران آن از مبادی رسمی هستیم.جمشید حمزه زاده شاره کرد که بررسی و برآورد میزان 
خسارت مالی واردشده از قطعی اینترنت در یک هفته گذشته، درحال انجام است و در ادامه اظهار کرد: پی گیریم در صورت امکان از منابع و راه های 
رسمی خسارت وارد شده به صنعت هتلداری را جبران کنیم.او یادآور شد: هتل در شرایط اقتصادی حاضر کاالیی گران در ایران محسوب می شود که 
در دسترس طیف گسترده ای از مردم نیز قرار ندارد. پی گیریم از طریق مجلس با تصویب طرح هایی همچون معافیت صددرصدی مالیات بر ارزش 

افزوده، قدرت خرید این کاال را در بین مردم افزایش دهیم.
رییس جامعه هتلداران اظهار کرد: این طرح هم اکنون روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس است که با توجه به شرایط پیش آمده در کشور معطل مانده 
است و ما امیدواریم با تصویب این طرح، نرخ هتل ها مقرون  به صرفه تر شود.او همچین درباره نرخ جدید هتل ها که مهرماه هر سال با نظر وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیین می شود، گفت: میانگین افزایش نرخ هتل ها برای یک سال آینده ۱۵ درصد تعیین شده است. این درصد 
که بسته به میزان مسافرپذیری و استاندارد هتل در هر استان متغیر است، از مهرماه امسال اجرا شده که تا مهرماه سال ۱۳۹۹ معتبر است و قرار نیست 

برای تعطیالت نوروز همزمان با آغاز سال جدید نرخ های دیگری اعالم شود یا افزایشی صورت گیرد.

برخورد پلیس با یادگاری نویسی بر آثار تاریخی
آسیب رساندن به آثار و بناهای تاریخی موضوع جدیدی نیست و هرچند وقت یکبار خبرهایی ازتخریب و آسیب رسیدن به یک بنا منتشر می شود، در 
این میان اما آنچه که بسیار به چشم می خورد یادگاری نویسی روی آثار و بناهای تاریخی است، موضوعی که رییس پلیس پیشگیری ناجا از برخورد با 

آن خبر داده و از شهروندان هم خواسته که هرگونه تخریب و تعرض به آثار تاریخی را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
سردار محمد شرفی در مورد اینکه آیا پلیس در مواردی مانند تخریب آثار تاریخی و نیز نوشتن یادگاری و آسیب زدن به این آثار ورود می کند گفت:  
اصلی ترین فلسفه وجودی حضور و فعالیت یگان حفاظت میراث فرهنگی حفاظت از آثار و میراث فرهنگی گذشتگان ماست و ماموران این یگان و 

ماموران پلیس صددرصد با چنین مواردی برخورد خواهند کرد.
رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ادامه داد:  در هرجایی میراث و آثار تاریخی نشان شده یا دارای سند، مورد هر نوع تعرض،  تخریب و دست 
درازی از تخریب و سرقت گرفته تا نگارش یادگاری و کنده کاری قرار بگیرد، یگان حفاظت میراث فرهنگی موظف به برخورد با آن بوده و حتما با آن 
برخورد خواهد کرد.شرفی در مورد اینکه آیا مردم می توانند چنین مواردی را به پلیس گزارش کنند نیز گفت: ما از مردم می خواهیم که اگر با هرگونه 
تخریب، تعرض و دست درازی و ... به آثار تاریخی مواجه شدند موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به ما گزارش کنند تا نسبت 

به برخورد با متخلفان اقدام شود.

 باید بر روی 
ظرفیت ها و 

راهبردهای حوزه 
گردشگری بیشتر 

تمرکز کرد.وی 
همچنین با اشاره 
به اینکه در برخی 
آمارها، ایران رتبه 

دهم جهان در 
صنعت گردشگری 

اعالم شده است 
گفت: این آمار 

اعالمی درباره ایران 
شاید سوء ترجمه 

بوده است و احتماال 
رتبه ایران در تعداد 

آثار ثبت شده 
طبیعی و تاریخی در 

یونسکو باشد.

مدیر انجمن تورگردانان 
روسیه:

 عالقه گردشگران 
روس به ایران افزایش 

یافته است
 مدیر انجمن تورگردانان روسیه 
اعالم کــرد که عالقــه و تمایل 
گردشــگران روس برای سفر به 

ایران افزایش یافته است.
 »مایا لومیــدزه«  افزود: نزدیکی 
عراق و برخی کشورهای بی ثبات 
خاورمیانه بــه ایران، بــر عالقه 
گردشگران روس برای سفر به این 
کشور تاثیر منفی نگذاشته است.  

وی بــا بیــان اینکــه صنعــت 
گردشگری در این کشور درحال 
توسعه است، اظهار داشت: ایران 

همان پارس باستانی است.
این مقام گردشگری روسیه معتقد 
است که نظام روادید، مانع افزایش 
جریان گردشــگران از روسیه به 
ایران می شــود چرا که روادید در 

مرز این کشور تنظیم نمی شود. 
وی افزود: عالوه بر ان وجود روادید 
سفر ایران در گذرنامه ممکن است 
مانع سفر به شــماری از کشورها 
شود و این مانع از سفر گردشگران 

روس می شود.
والریا کورووینا مسئول یک شرکت 
گردشگری روسیه که گردشگران 
روس را بــه ایران اعــزام می کند 
معتقد است که ظرفیت های بزرگی 
برای افزایش سفر گردشگران روس 

به ایران وجود دارد.
وی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با 
بیان اینکه ایران موزه پهناور زیر 
آسمان باز است، افزود: صدها جاذبه 
بی نظیر گردشگری در ایران این 
کشور را به یکی بهترین مکان های 
دنیا بــا امکانات گســترده برای 

گردشگری تبدیل کرده است.
کورووینــا گفــت: بســیاری از 
گردشگران روس که به ایران سفر 
می کنند به این کشور دل می بندند 
و تمام تبلیغات منفی در رسانه ها را 
ازیاد می برند و از سفر به این کشور 
رضایت دارند و حتی برخی برای بار 
دوم می خواهند به ایران سفر کنند. 
»کریستینا بوشچه« فعال روس 
در حوزه گردشــگری نیز که به 
ایران ســفر کرده است، می گوید 
که شیفته مردم ایران شده و تالش 
می کند با ارائه چهــره واقعی این 
کشور به گردشگران روس زبان، 
به سهم خود به رونق صنعت بکر 
و رو به رشد گردشگری در ایران 

کمک کند.
شاید عالقه این زن ۲۵ ساله روس 
به مردم ایران بوده که باعث شده او 
با مردی ایرانی ازدواج کند و این 
کشور را برای زندگی برگزیند. او 
حاال مدتی اســت در ایران اقامت 
دارد و در حــوزه ارائــه خدمات 
گردشگری به گردشگران خارجی 

فعال است، 
حدود ۳۰۰ هزار نفر او را در صفحه 
اینســتاگرامش دنبال می کنند؛ 
جایی که او موفق شــده بــا ارائه 
مطالب و تصاویری جذاب از ایران، 
تصویرهای غلط ترسیم شده از این 
کشــور زیبا در ذهن برخی مردم 
کشورهای دیگر را اصالح کند و 
آنان را به سفر به ایران زیبا ترغیب 

و تشویق کند.
فعال گردشــگری روس معتقد 
اســت: تجربه زندگی و اقامت در 
ژاپن را هم داشته اما جذابیت ها و 
نقاط مثبتی را که در ایران مشاهده 
کرده و روی خوش و مهمان نوازی 
که در ایرانی ها دیده، باعث شده 
ایران را بــرای یک زندگی جذاب 
و به عنــوان یک مقصــد بکر و 
مناسب برای انجام فعالیت های 

گردشگری برگزیند.

گردشگری
خبر
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The 16th edition of the 
International Exhibition 
of Iran METAFO will be 
held in late November 
at Tehran International 
Permanent Fairground.
Seven exhibitions of 
Steelexpo (iron and steel 
industry and products), 
Castexpo (casting, molding, 
forging and machine works), 
Noferexpo (non-ferrous 
metals; aluminum, copper, 
zinc, lead and precious 
metals), Minexpo (minerals 
& mining industry), 
Refrexpo (furnaces, 

refractories and industrial 
ceramics), Furnexpo 
(furnaces and instruments), 
and Projexpo (industrial and 
mining projects) will be held 
from 29 Nov. to 2 Dec. under 
the title of Iran METAFO 
2019.The exhibitions will 
provide an opportunity 
for domestic and foreign 
companies to showcase their 
latest products in related 
fields.In 2018, the event 
was held in 8,110 sq.m net 
space with participation 
of 361 companies from 17 
countries. 

Iran eyes 
680 mcm/d 
gas output in 
South Pars

The CEO of the 
Pars Oil and Gas 
Company (POGC) 
said the company 
was planning to bring 
gas production from 
the supergiant South 
Pars gas field to 680 
million cubic meters 
per day by launching 
new platforms, Shana 
reported.
Iran is currently 
producing 630 
mcm/d of gas from 
the joint offshore 
field.
During a visit to the 
gas field, Mohammad 
M e s h k i n f a m , 
POGC CEO, said 
d e v e l o p m e n t 
projects in phases 13, 
14 and 22-24 were 
ongoing by domestic 
companies.
He said there was a 
necessity to develop 
the field as soon as 
possible because 
it was joint with 
Qatar in Persian 
Gulf waters, adding 
POGC was seriously 
concerned with 
the completion of 
the phases under 
an integrated 
and systematic 
masterplan.
Recently, POGC 
installed two 
platforms in the gas 
field which belong 
to the Phase 22-24 
project.
Once operational, the 
platforms will add a 
billion cubic feet per 
day of gas to the field’s 
output, he said.
The POGC CEO 
further added that 
gas production 
from Phase 14 
would initiate 
soon, saying that 
Platform 14B was 
ready for production 
and would become 
operational as soon 
as it becomes linked 
with a pipeline to 
deliver its gas to 
onshore processing 
facilities. The 
platform will be 
operated with 500 
bcm/d of production 
capacity.
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Tehran to host 16th Iran METAFO

Speaking to ILNA 
news agency, 
he said “Our 
health tourists 
travel to China 
or Uzbekistan 
and Iran is not 
their destination. 

Maybe if Iran had not 
been sanctioned, there 
would have been more 
trade and tourism 
exchanges between two 
countries.
Kazakhstan is the world's 
largest landlocked 
country, and the ninth 
largest country in the 
world. Kazakhstan 
is the dominant 
nation of Central Asia 
economically, generating 
60% of the region's GDP, 
primarily through its oil 
and gas industry. Today 
it is seeking to attract 
foreign investors.
The Kazakh ambassador 
told that about 5,000 
Iranians come to 
Kazakhstan annually, 
about half of whom are 
tourists. We are trying to 
issue visas to all Iranians 
who intend to travel to 
Kazakhstan
Kazakhstan is expected 
to sign a visa facilitation 
agreement with Iran in 

the spring of 2020, based 
on which Iranian tourist 
groups will be granted 
entry visas without 
the need to invitation 
[letter from the host]. 
Moreover, 90-day visas 
will be issued for Iranian 
businessmen and traders.
Orazbay said “Mahan 
Airlines flies to 
Kazakhstan once a week 
and we plan to increase 
the number of flights,” 
Adding that the direct 
flights between the two 
countries are expected to 
be increased by 2020.
“We may change the air 
route and include Gorgan 
province or Kish Island 
but it will depend on 
Airlines which is chosen 
for Iran-Kazakhstan 
flights,” he added.
“The only waterways 
Kazakhstan has access 
to are China, Russia 
and Iran. Although Iran 
provides us with easier 

and closer access but 
we cannot use Iran's 
waterway to transit 
goods due to sanctions. 
The main obstacle is 
money transfer and bank 
transactions so we use the 
Chinese Blue Route,” he 
confirmed.
Asked about 
Kazakhstan's plans to 
expand its exports and 
imports, The Kazakh 
ambassador said “Our 
economy's dependence 
on oil. Raw materials 
and oil make up most 
of our annual exports, 
but we have to remove 
the economy from being 
single-product, so we are 
trying to diversify our 
products.”
He added that due to the 
security we have created 
for our investors, today 
Kazakhstan has become 
one of the most suitable 
countries for investing. 
And currently more than 

$ 300 billion has been 
invested in Kazakhstan, 
accounting for more 
than 70% of foreign 
investment in Central 
Asia.
Answering to question 
about impact of the Silk 
Road on the economic 
development of Asian 
countries, he said we do 
not currently have any 
programs to join to Silk 
Road. China's proposed 
program could link 
countries alongside the 
Silk Road routes together 
that it passes through 
Kazakhstan and Iran.
The Silk Road trade 
played a significant role 
in the development of 
the civilizations of China, 
Korea, Japan, the Indian 
subcontinent, Iran, 
Europe, the Horn of Africa 
and Arabia, opening 
long-distance political 
and economic relations 
between the civilizations.

Iran Signs MOU with 
CYRDAP on Rural and 
Agricultural Development: 
Official
Hossein Shirzad, the deputy of the agriculture 
minister and chairman of the board of Central 
Organization for Rural Cooperatives of Iran (CORC), 
in a kick-off meeting with Tevita Taginavulau, the 
director-general of Center on Integrated Rural 
Development for Asia and the Pacific (CYRDAP), said 
CORC is ready and willing to cooperate with CYRDAP 
in the field of rural and agricultural development.
Briefing the capacities and infrastructural facilities of 
rural and agricultural cooperatives, Shirzad implied 
since cooperatives are deeply rooted in the very 
nature of the Iranian culture, rural and agricultural 
affairs have been handling by cooperative enterprises 
over the centuries. Due to the efficient performance 
of the cooperative, it could be claimed that they are 
capable enough to reproduce social capital.
"Rural and agricultural cooperatives are the last 
ring of the state administrative chain that provides 
service to small scale farmers at the most remote 
villages. Presently, about 40% of fertilizers and 
30% of pesticides are distributed among farmers 
by cooperatives nationwide. Providing microcredit 
and marketing assistance to the members are among 
the cooperative responsibilities toward the Iranian 
agricultural community that CORC is reinforcing 
them through adopting appropriate policies, 
supporting and supervising the rural and agricultural 
cooperatives.", the official said.
Confirming that using modern technologies 
including IoT(Internet for Things ) is an integral part 
of CORC's policies to support agro-cooperatives, 
Shirzad asserted that we are going to expand using 
new know-how through development of agro-
startups and It- based transaction system for agro-
crops.
"Iran's Rural and agricultural cooperatives are in 
the transition phase. Adopting a market-oriented 
approach necessitate to enhance international ties 
to access the emerging markets. Consequently, the 
mutual collaboration between CORC and CYRDAP 
would not only aids two parties to achieve grassroots 
empowerment but also boosts sharing knowledge 
and experience among different cooperatives, 
especially among member countries"
 Tevita Taginavulau, also welcomed the suggestion of 
the official. The two parties are going to provide a draft 
of MOU to be signed between two organizations on 
holding training courses, participation in the CYRADP 
training courses and implanting the pilot project for 
improvement of the rural livelihood.
Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP) 
is a regional, intergovernmental and autonomous 
organization. It was established on 6 July 1979 at the 
initiative of the countries of the Asia-Pacific region 
and the Food and Agriculture Organization (FAO) of 
the United Nations with support from several other 
UN bodies and donors. The Centre came into being to 
meet the felt needs of the developing countries at that 
time as an institution for promoting integrated rural 
development in the region.
From the original six members, CIRDAP has now 
grown up as a Centre of 15 member countries. The 
member-countries are Afghanistan, Bangladesh 
(Host State), Fiji, India, Indonesia, Iran, Lao, PDR, 
Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri 
Lanka, Thailand, and Vietnam.
Operating through designated contact ministries 
and link institutions in member countries, 
CIRDAP promotes regional cooperation. It plays a 
supplementary and reinforcing role in supporting 
and furthering the effectiveness of integrated rural 
development programs in Asia and the Pacific.

The Kazakh ambassador to Tehran, Askhat 
Orazbay said that tourism and business 
relations between Iran and Kazakhstan will 
not develop because of US sanctions.

Sanctions impede Iran- Kazakhstan 
trade development

news

 “Our economy's 
dependence on 
oil. Raw materials 
and oil make up 
most of our annual 
exports, but we 
have to remove 
the economy from 
being single-
product, so we are 
trying to diversify 
our products.”
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SMEs export value of products hit 
$1.5bn in seven months: official
Deputy Managing Director of Iran Small Industries and Industrial 
Parks Organization (ISIPO) Asghar Masaheb said that Small- and 
Medium-Sized Enterprises (SMEs) exported $1.5 billion worth of 
products in the first seven months of the current year (from March 
21 to Oct. 22).He made the remarks on Monday as he put the value 
of the products exported by SMEs in the first seven months of the 
last year (from March 21 to Oct. 22, 2018) at $1,040,000,000.
This volume of products was exported by 900 industrial and 
production units based in industrial parks, he added.
As compared to the same period of last year, the number of 
exporting companies has reduced this year due to the export 

restrictions but their export volume registered a hike, Masaheb 
added.Some $1,030,000,000 worth of products were exported 
by SMEs in the first half of the current year (from March 21 to Sept. 
22), showing more than 30 percent hike as compared to the last 
year’s corresponding period.Food products, home appliances, 
polymer and plastic materials, chemicals and leather products 
were of the main products exported by these companies in this 
period, he added.Elsewhere in his remarks, he pointed to the 
knowledge-based companies and startups in industrial parks and 
put the number of knowledge-based firms in these parks at 312.
He further noted that ISIPO has thrown its weight behind 
knowledge-based companies and startups in three fields of 
infrastructure, development of technology, commercialization 
and market development.



Iran Resolved to Broaden 
Ties with Bosnia: 
President
Iranian President Hassan Rouhani expressed the 
country’s determination to promote cooperation 
with Bosnia and Herzegovina in various fields.
Rouhani on Monday sent a message to Chairman 
of the Presidency of Bosnia and Herzegovina 
Zeljko Komsic to congratulate the Balkan nation 
on its Statehood Day.
He said the history of bilateral ties between Iran 
and Bosnia and Herzegovina shows that the two 
countries are determined to promote mutual 
cooperation in all fields.
Rouhani also expressed hope for the deepening of 
the ties between the two countries in future.
Statehood Day is a holiday celebrated on 
November 25 in Bosnia and Herzegovina to 
mark the declaration of a resolution by the State 
Anti-fascist Council for the National Liberation of 
Bosnia and Herzegovina back in 1943.
In March 2018, Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif paid a visit to Bosnia 
and Herzegovina and met with senior Bosnian 
officials.
In his meeting with Bosnian Premier Denis 
Zvizdic, Zarif expressed Iran’s readiness to 
cooperate with all Bosnian ethnicities, highlighted 
the need for regular sessions of joint economic 
commission, and called for efforts to ease visa 
regime between the two nations.

 JCPOA Joint 
Commission meeting 
most likely to be held on 
Dec. 6
The Joint Commission of the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) will hold a meeting at the 
level of deputy foreign ministers that will most 
likely fall on December 6, the Iranian Foreign 
Ministry's spokesman Abbas Mousavi said 
Monday.
The participants of the meeting will discuss 
the development of the situation around the 
JCPOA after Iran commenced reducing its nuclear 
obligations, Mousavi added.
“Iran welcomes diplomatic talks, despite the 
fact that no result has been achieved through 
negotiations yet,” the spokesman said.
Russia’s permanent representative to 
international organizations in Vienna had 
announced earlier that the next JCPOA 
commission is expected to be held in December.
Addressing US’ decision to end sanction waivers 
for Iran's Fordow nuclear plant, Mousavi said, “we 
do not regard American officials qualified to form 
any opinions about Iran's JCPOA commitments, 
since the US has withdrawn from the nuclear deal.”
“Iran has had a positive cooperation with the IAEA 
and the proof of that is the international body’s 
regular reports,” he said, underlining that Iran will 
continue its collaboration with the Agency.

US Navy Secretary Forced Out in 
Extraordinary Move

The agreement 
that led to 
Navy Secretary 
R i c h a r d 
S p e n c e r ' s 
f o r c e d 
r e s i g n a t i o n 
involved the 

case of Navy SEAL 
Eddie Gallagher, one of 
three service members 
facing war crimes 
allegations whose 
cases have caused 
unprecedented tension 
between the Pentagon 
and President Donald 
Trump.
Spencer had appeared 
to be seeking a way 
to resolve a standoff 
between the Pentagon 
and White House over 
Gallagher's case, but 
competing narratives 
that emerged in the 
chaotic hours after 
Spencer's dismissal 
suggest the depth 
of the upheaval, 
disconnection and 
discord that remains.
Trump suggested on 
Twitter that Spencer's 
dismissal had to do 
with cost overruns 
and the way Gallagher 
had been treated by 
the Navy. Defense 
Secretary Mark Esper 
said he asked Spencer 
to resign because he 
had lost "trust and 
confidence in him 
regarding his lack of 
candor," according to a 
Pentagon spokesman.
And Spencer pointed 
squarely to the 
President, suggesting 
that Trump was 
undermining the 
"key principle of good 
order and discipline" 
of the US military 

by intervening in 
Gallagher's case.
"I cannot in good 
conscience obey an 
order that I believe 
violates the sacred 
oath I took in the 
presence of my family, 
my flag and my faith 
to support and defend 
the Constitution of 
the United States," 
Spencer wrote in his 
letter to the President 
acknowledging his 
termination.
Gallagher had been 
convicted of bringing 
discredit to the armed 
services after posing 
next to a dead ISIS 
(also known as Daesh) 
fighter's body, which is 
against regulations. He 
was demoted for that 
offense and acquitted 
of a separate murder 
charge. After Trump 
reversed Gallagher's 
demotion a week 
ago, military officials 
launched a formal 
review to determine 
if Gallagher was fit to 
serve, which is protocol 
after a conviction. That 
review was expected 
to lead to his expulsion.
Gallagher issued a 
statement on Sunday 
evening thanking his 
family, legal team and 
supporters that ended 

by heaping praise on 
Trump.
"President Donald 
Trump you have my 
deepest gratitude and 
thanks. You stepped in 
numerous times and 
showed true moral 
fiber by correcting all 
the wrongs that were 
being done to me. 
You are a true leader 
and exactly what the 
military and this nation 
needs," Gallagher said.
Spencer's departure 
is the latest shocking 
twist in an ongoing 
standoff between 
the Pentagon and 
Trump over Gallagher 
and the two other 
service members -- a 
standoff that looks set 
to aggravate tensions 
between the President 
and Democrats in 
Congress.
Senate Minority 
Leader Chuck Schumer 
released a statement 
Sunday night saying 
he had spoken with 
Spencer and offered 
support.
"Secretary Spencer 
did the right thing 
and he should be 
proud of standing up 
to President Trump 
when he was wrong, 
something too many 
in this administration 

and the Republican 
Party are scared to do," 
Schumer said. "Good 
order, discipline, and 
morale among the 
Armed Services must 
transcend politics, and 
Secretary Spencer's 
commitment to these 
principles will not be 
forgotten."
Trump intervened 
to reverse sentences 
against all three 
service members, 
ignoring Pentagon 
leaders who had told 
him such a move could 
damage the integrity 
of the military judicial 
system, the ability of 
military commanders 
to ensure good order 
and discipline, and the 
confidence of US allies 
and partners who host 
US troops.
Trump made the 
intervention on the day 
the House launched its 
public impeachment 
trial.
In the days afterward, 
the tensions between 
the Pentagon and the 
White House became 
concentrated on 
Gallagher, whose 
cause had been taken 
up by Fox News' 
personalities.
After military officials 
started Gallagher's 

review, Trump vowed 
on Twitter that he 
would never permit 
the Navy to revoke 
the Gallagher's 
membership of the 
elite group.
Spencer had indicated 
publicly that he felt 
the review should 
proceed, telling the 
audience at the Halifax 
Security Forum in Nova 
Scotia, Canada, that 
"the process matters 
for good order and 
discipline."
Behind the scenes, 
he proposed to the 
White House that 
Gallagher's review go 
ahead, but offered a 
secret guarantee that 
Gallagher would be 
allowed to keep his 
status as a Navy SEAL, 
according to the senior 
defense official.
The move prompted 
Esper's decision to 
ask for Spencer's 
r e s i g n a t i o n , 
according to Pentagon 
spokesman Jonathan 
Hoffman. The defense 
official said that 
Spencer's decision to 
circumvent his chain 
of command -- namely 
Esper -- and go straight 
to the White House was 
a violation of military 
policy.

In an extraordinary move, the 
Pentagon chief "fired" the Navy 
secretary Sunday for going outside 
his chain of command by proposing 
a "secret agreement with the White 
House," according to a senior US 
defense official.
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Commander Highlights 
Spread of Iran’s Islamic 
Revolution Discourse
The spokesman for the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) underlined Iran’s major role in the development 
of the Resistance Front and said the country has been 
able to export the 1979 Islamic Revolution’s discourse to 
regional nations.In a speech in the southern city of Kerman 
on Monday, General Ramezan Sharif said before the era of 
the Islamic Revolution, the world was dominated by two 
discourses, namely communism and capitalism.

He added that the Islamic Revolution created a third 
discourse that permeated other countries and nations.
Today, the influence of the revolution’s discourse can be 
seen in the Resistance Front in regional countries, the 
top commander went on to say.Elsewhere in his remarks, 
General Sharif pointed to Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei’s strategic statement on 
the second phase of the Islamic Revolution and said the 
Leader has planned the future of the revolution based on 
the experiences gained over the past 40 years.
In February, Ayatollah Khamenei issued a statement to 
explicate the achievements of the Islamic Revolution in 
the past four decades and outline the “second phase of the 

revolution” and its necessities.
In the major statement, 
released on February 13 
on the occasion of the 
beginning of the fifth 
decade of the Islamic 
Revolution, the Leader 
thanked the Iranian 
nation for magnificent 
presence in the countrywide 
demonstrations in celebration of 
the 40th anniversary of victory of the 
revolution.

 "Good order, 
discipline, and 
morale among 
the Armed 
Services must 
transcend 
politics, and 
Secretary 
Spencer's 
commitment to 
these principles 
will not be 
forgotten."
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3 countries said ‘yes’ to Iran’s 
regional security initiative: FM 
spox
 A number of countries are reviewing Iran’s peace initiative for 
the Persian Gulf, while three others have already responded 
positively to it, Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi 
said Monday.Speaking at a weekly press conference on Monday, 
Iranian Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi censured 
the idea of a US-led maritime coalition in the Persian Gulf, saying 
“we consider the presence and the role of foreign forces in our 
region as a cause for instability.”“We have told our neighbors 
that security cannot be imported; rather, it must be obtained 
through collective cooperation among all concerned countries,” 
he added.“All countries must have a part in providing security 

in the region, and Iran’s peace initiative, named Hormuz Peace 
Endeavor (HOPE), seeks to realize this goal and promote security 
in the region,” Mousavi said, adding “we have announced that all 
countries can partake in the initiative and President Rouhani’s 
letter regarding the issue has been forwarded to all, namely the 
six Persian Gulf littoral states as well as Iraq.”
“We hope that they will cast aside their illusions and respond 
positively to our call for peace,” Mousavi stressed.
“Some countries have welcomed the initiative, while some are still 
reviewing it and three others have already responded positively,” 
the spokesman added.
Iranian President Hassan Rouhani presented the Hormuz Peace 
Endeavor (HOPE) initiative while delivering a speech at the 
recent UN General Assembly meeting and invited all regional 
countries to participate in it.According to Foreign Minister Zarif, 
“The initiative is based on the fact that all regional countries are 

d u t y -
bound to ensure peace, stability 

and prosperity in the region. Together with the international 
community, they have common interests in maintaining freedom 
of navigation and energy transfer.”

News

FM spox 
deplores 
US attempt 
to escalate 
tensions in 
Iran
Tehran has 
slammed the 
United States 
for interference 
and in the Islamic 
Republic's internal 
affairs, saying 
W a s h i n g t o n 
showed it is seeking 
to sow insecurity 
in Iran by backing 
rioters in the recent 
unrest.
“These comments 
and interferences 
[by US officials] 
were not a sign of 
their goodwill or 
friendship with 
the Iranian people; 
they were aimed 
at heightening 
the tensions,” 
Foreign Ministry 
Spokesman Abbas 
Mousavi during his 
weekly presser on 
Monday.
“The Americans' 
stance on the recent 
incidents came 
in line with their 
policy of maximum 
pressure against 
Iran," he said.
“They want to 
put the Iranian 
g o v e r n m e n t 
under pressure 
by provoking the 
people,” he said, 
adding that such 
plots, however, will 
come to no avail, 
and this is proved 
by the massive 
pro-establishment 
rallies people have 
been holding across 
the country in the 
past days.
Last Friday 
(November 15), 
the government 
raised Iran’s 
gasoline prices in 
order to moderate 
the national 
c o n s u m p t i o n 
rate. The measure 
prompted initially 
peaceful protests, 
but riotous 
elements took 
advantage of 
the situation by 
destroying public 
property, setting 
ablaze banks and 
gas stations among 
other facilities.
When the riots 
broke out, US 
Secretary of State 
Mike Pompeo was 
quick to take to 
Twitter to support 
the violent acts of 
rioters.

Iran
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31% more Azeri tourists visit Iran
Azerbaijan Republic State Statistics Committee reported on 
Wednesday that the number of Azeri citizens visiting Iran 
increased by 72 percent in 10 months of 2019.
In the 10 months of 2019, 4 million and 654 thousand from the 
Republic of Azerbaijan traveled to foreign countries, of which 
36.5 % were to the Islamic Republic of Iran.
Over the past years, Iran has always been at the center 
of Azeri tourists’ attention, as they travel to the country 
for treatment purposes and pilgrimage to religious sites in the  
country.

Iran’s Ambassador 
to international 
organizations in Vienna 
says the Islamic Republic 
and the International 
Atomic Energy Agency 
(IAEA) have agreed to 
cooperate in four new 
nuclear projects in the 
country.
“These projects, worth 
more than one million 
euros, financed by the 
IAEA, involve various 
fields, including the 
promotion of security 
and implementation of 
nuclear research reactors, 
promotion of human 
resources in nuclear fuel, 
promotion of capacity of 
producers in main cereals 
and waste management,” 
Kazem Gharib-Abadi said 
on Sunday.
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It was the latest sign of impatience from 
Kim amid worries that nearly two years of 
US-North Korean diplomacy will fall apart if 
Washington doesn't meet Pyongyang’s year-
end deadline to offer a new initiative to settle 
their long-running standoff over the North's 
nuclear weapons program.
The coastal artillery company's actions 
during Kim’s visit to the west coast’s 
Changrin Islet “fully showed their gun firing 
skills” and “delighted the supreme leader,” 
according to the North’s Korean Central 
News Agency. It didn't say when the visit 
took place, and it wasn't clear what specific 
weapons were fired.
Seoul’s Unification Ministry said it was Kim’s 
first known trip to a front-line military unit 
since at least April last year, around the start 
of his diplomatic engagement with the US 
Those once-promising negotiations are 
largely at a standstill now as North Korea 
steps up pressure on Washington to lift 
international sanctions and abandon what 
it calls hostile policies against the North, AP 
reported.When North Korea has previously 
spoken of removing US hostility, it has meant 
the presence of tens of thousands of US 
troops stationed in South Korea and Japan. 
Kim is believed to want a deal that provides 
relief from crippling sanctions against his 
country in return for disarmament moves 
that critics say would come too slowly and 
wouldn't significantly roll back his nuclear 
program.
The islet where the recent drills took place 
is just north of the de facto inter-Korean 
maritime boundary, the scene of several 
bloody naval skirmishes between the 
rivals. In 2010, North Korea launched an 
artillery strike on a South Korean island just 

south of the boundary, killing four people. 
Earlier that year, North Korea is accused 
of torpedoing a South Korean warship 
operating near the boundary, killing 46 
sailors.
South Korea’s Defense Ministry expressed 
regret over the latest drills, saying they 
violated deals settled between the Koreas 
last year that looked to lower military 
animosities along the border.
Spokeswoman Choi Hyun-soo told 
reporters that North Korea must stop any 
acts that will increase military tensions and 
abide by the past agreements.
Relations between the two Koreas improved 
greatly last year as Kim engaged in talks with 
the US over the fate of his advancing nuclear 
arsenal. Kim met US President Donald 
Trump in Singapore in June last year in what 
was the first such North Korea-US summit 
since the end of the 1950-53 Korean War. 
Kim also met South Korean President Moon 
Jae-in three times last year.
The nuclear talks fell apart in February, 
when Trump rebuffed Kim’s calls for broad 
sanctions relief in return for dismantling 
his main nuclear complex, a partial 
denuclearization step. Inter-Korean 
relations have subsequently suffered a 
series of setbacks, with North Korea 
criticizing South Korea for failing to break 
away from Washington and for not restoring 
joint economic projects held up by UN 
sanctions.In recent months, North Korea has 
test-fired a slew of short-range missiles and 
other weapons, which experts say mainly 
target South Korea. North Korea has also 
threatened to dismantle South Korean-built 
buildings at a now-shuttered joint tourism 
project in the North.
North Korea hasn’t lifted a self-imposed 
moratorium on long-range missile and 
nuclear tests, which Trump has boasted as 
his major achievement in his North Korea 
policy. But Kim has demanded Trump 
come up with new, acceptable proposals to 
salvage the nuclear negotiations by year’s 
end.

In comments on Sunday evening, 
Shamkhani said the plot to launch an 
attack on the Asalouyeh energy facilities 
in southern Iran amid the recent violent 
riots has been masterminded by the 
enemies.
It seems that the enemy was seeking 
retaliation for an attack that the Yemeni 
Ansarullah forces had launched against 
the Saudi Aramco oil installation in 
September, he said, adding that the plot 
has been foiled.
The Iranian Administration’s Spokesman 
Ali Rabiee had already disclosed reports 
of hostile plots to stage organized attacks 
on the Asalouyeh oil pipelines, sensitive 

telecommunication centers in Shiraz, and 
a number of military bases.
A recent hike in the price of subsidized 
gasoline sparked rallies in a number of 
Iranian cities, some of which were marred 
by violence as opportunist elements tried 
to exploit the situation.
Consequently, the demonstrations turned 
violent in some cities, with reports of 
clashes between security forces and 
certain elements vandalizing public 
property.A few days later, people staged 
massive rallies in big cities to condemn 
violence and advocate security.
In a speech last week, Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei hailed Iran’s effective 
confrontation with enemy plots aimed 
at sowing unrest across the country 
under the guise of protest against fuel 
price hikes, saying, “The very actions 
taken over the several (recent) days had 
a security nature, they were not popular 
(in nature).”

Kim Orders North Korea Artillery Firing, 
Drawing Seoul Rebuke

Foiled Plot against Iran Oil Pipelines 
Masterminded by Enemies: Shamkhani

North Korean leader Kim Jong Un ordered his troops to practice 
firing artillery near a disputed sea boundary with rival South Korea, 
Pyongyang's state media reported Monday, drawing a quick rebuke 
from Seoul.

Secretary of Iran’s Supreme National Security Council (SNSC) 
Ali Shamkhani said a recent plot to blow up the Iranian oil 
pipelines in Asalouyeh has been hatched by the enemies in 
retaliation for a September attack on Saudi Arabia’s Aramco 
oil facilities by Yemeni forces.

The unrest 
now poses the 
biggest popular 
challenge 
to Chinese 
President Xi 
Jinping since he 
came to power 
in 2012.

“In a world 
where millions 
of children and 
families live 
in inhumane 
conditions, 
the money 
squandered and 
the fortunes 
made through 
the manufacture, 
upgrading, 
maintenance 
and sale of ever 
more destructive 
weapons, are an 
affront crying 
out to heaven,

People Living Near Parks in Cities 

Less Likely to Face Early Death
Living near a park may slash your risk of an early 
death, according to the biggest ever review of the 
evidence.
An international team of researchers analyzed 
nine existing studies involving eight million city-
dwellers around the world.
Results showed adults who lived near green 
spaces were significantly less likely to die young 
from any cause, including heart disease, cancer 
and dementia, the Daily Mail reported.
Urban parks help improve the air quality, filtering 
out toxic pollutants that kill scores of people 
every year.Researchers say they also offer no-cost 
spaces for people to exercise, which helps drive 
down obesity rates.
These benefits are also good for mental health 
and stress levels, said the Barcelona Institute for 
Global Health-led academic team.
They have now called for more shrubs, plants 

and trees to be planted in urban areas on the back 
of the findings.The studies that were reviewed 
included people from seven different countries – 
the US, Canada, Spain, Italy, Australia, Switzerland 
and China.
The researchers used satellite images to measure 
the distance between participants' homes 
and green spaces and cross-referenced it with 
their health records.The studies tracked the 
participants for several years. Results were 
published in the journal The Lancet Planetary 
Health.
They found that for every two per cent increase in 
greenness within 500 meters of their home, there 
was four per cent lower chance of an early death.
Lead author David Rojas, researcher at the 
Barcelona Institute and Colorado State University, 
said: 'This is the largest and most comprehensive 
synthesis to date on green space and premature 
mortality.'The results support interventions and 
policies to increase green spaces as a strategy to 
improve public health.'
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استارتآپ

زنانکارآفریندرفراهمکردنتضمینهایبانکیمشکلدارند

رئیسهیئتمدیرهانجمنملیزنانکارآفرینگفت:
زنانکارآفرینمشکالتزیادیدرنوآفرینیدارندکه
عمدتاًمربوطبهتسهیالتاست.اخیراًکهحوزهکارآفرینیاستارتآپها
معروفشدهاست،زنانمشکالتزیادیدرحوزهتامینتضامیندارند.

 فریبا مهدیون )رئیس هیئت مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین( با اشاره به اینکه 
انجمن ملی زنان کارآفرین از سال 83 با مجوز تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات 
خود را آغاز کرد و در سال 84 با مجوز وزارت کشور تاسیس شد، گفت: این انجمن 

حدود 110 عضو دارد. اعضای ما زنان کارآفرین یا صاحب کسب و کار هستند.

 او ادامه داد: ماموریت اصلی ما ترویج و توسعه کارآفرینی برای 
دانشجویان و زنان فارغ التحصیل است. مخاطب اصلی این انجمن 
فارغ التحصیالن دختر هستند. البته ما در رشته شغلی مشخصی 
کار نمی کنیم بلکه بحث کارآفرینی زنان به طور کلی مورد هدف 
ما است. در حوزه کشاورزی، IT، کارآفرینی اجتماعی و مکانیک و 

دیگر رشته ها زنان کارآفرین در حال فعالیت هستند.
 مهدیون با اشاره به اینکه آموزش، مشــاوره و الگوسازی از زنان 
موفق از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی برای انتقال تجربیات 
از فعالیت های ما اســت، بیان کــرد: زنان کارآفریــن موفق باید 
تجربیاتشان را به دانشجویان و زنان جوان و فارغ التحصیل منتقل 
کنند تا بتوانیم هرچه بیشــتر شــاهد تاثیرگذاری زنان در حوزه 

کار آفرینی باشیم.
 وی افزود: ســاختار انجمن ملی زنان کارآفرین شامل کمیته ها و 
کارگروه ها است که کمیته ها شــامل آموزش و مشاوره، پژوهش و 
دفاتر نمایندگی، کمیته اجرایی انجمن اســت. کمیته اجرایی انجمن شامل دبیر، 
مدیرعامل، رئیس و نایب  رئیس انجمن است. بازوی اجرایی هم در واقع کارگروه های 

تخصصی هستند.
 رئیس هیئت مدیره انجمن ملــی زنان کارآفرین در خصوص عمده مشــکالت 
زنان کارآفرین گفت: خانم ها باید مهارت کافی داشته باشند تا بتوانند وارد حوزه 
کسب و کار شوند. مهارت ها به دو قسم است یکی مهارت تخصصی است که زنان 
در حوزه تحصیالتشان دارند و دیگری مهارت های کار تیمی و مسئولیت پذیری، 

ریسک پذیری و غیره است.
 وی افزود: کار ما در این انجمن این است که بخش دوم مهارت ها را آموزش دهیم 

و ترویج کنیم. ما برنامه ها و سمینارهایی در دانشگاه ها برگزار می کنیم و از طریق 
استانداری ها به شهرها و استان های مختلف ســفر می کنیم. در استان های دیگر 

امکانات کم است و ما سعی می کنیم این امکانات را به این مناطق ببریم.
 مهدیون خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم که باید پرتالی برای زنان کار آفرین ایجاد 
شــود که کارآفرینان در آنجا بتوانند اطالعات خود را در اختیار دانشــجویان قرار 
بدهند و دانشــجویان در این پرتال آموزش   های الزم راببینند. امتیاز دیگر چنین 
پرتال هایی می تواند آمار باشد. اطالعات از زنان کارآفرینی به صورت شفاف وجود 

ندارد و دسترسی به اطالعات به برنامه ریزی ها نیز کمک خواهد کرد.
 او ادامــه داد: ما طی چند پــروژه زنان کار آفرین اســتانهای مــرزی و محروم را 
شناسایی کردیم و مشکالت شان را بررسی کردیم. آنها 27 خانم بودند که در این 
استانها شناسایی شدند. ما آنها را به معاونت زنان ریاست جمهوری وصل کردیم تا 
مطالباتشان را بگیرند. درواقع تسهیلگری انجام شده است. در حوزه قوانین و مقررات 
و مالی کارهایی انجام می دهیم. این زنان کارآفرین در استان هایی مانند سیستان و 

بلوچستان و ایالم و ... هستند.
 رئیس هیئت مدیره انجمن ملی زنــان کارآفرین با تاکید بــر اینکه ما در مقاطع 
مختلف در مورد لوایح و قوانین مربوط به زنان بیانیه می دهیم، گفت: ما همچنین 
مطالباتی را با معاونت امور زنان و وزارت کشــور مطــرح می کنیم. زنان کارآفرین 
مشکالت زیادی در نوآفرینی دارند که عمدتاً مربوط به تسهیالت است. اخیراً که 
حوزه کارآفرینی استارت آپ ها معروف شده است، زنان مشکالت زیادی در حوزه 

تامین تضامین دارند.
 وی در پایان تصریح کرد: همچنین ســعی می کنیم که بخشــی از مشکالت را به 
انجمن های کارفرمایی تخصصی در رشته های مشخص بسپاریم و کمک کنیم تا 

زنان در این تشکل ها بتوانند مطالبات خود را دنبال کنند.

ایلنا
گــــــزارش
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جلسه با استارت آپ های پسماند خروجی اجرایی نداشت
زهرا صدراعظم نوری، بعد از استماع صحبت های سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در 
صحن شورا گفت: محیط زیست جهان حال خوبی ندارد و به الطبع محیط زیست ایران و تهران نیز وضعیت 

مناسبی ندارد.
وی ادامه داد: باید به محیط زیست به عنوان یک حوزه فرابخشی نگاه کنیم تا بتوانیم با عملکرد درست مردم 

را به آن چه حقشان است، برسانیم.
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به ضرورت وجود برنامه در 

حوزه حمل و نقل و محیط زیست گفت: در این راستا نقش تکنولوژی و افراد اخالق و درنهایت استارت آپ ها بسیار 
موثر بوده و باعث بهبود کیفیت زندگی می شود.

نوری با اشاره به جلسه ای که کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با استارت آپ ها داشته، گفت: موضوع این 
جلسه درباره حوزه پسماند بود اما خروجی قابل اجرایی از آن حاصل نشد. وی اضافه کرد: تقاضا می کنم از آنجایی که کمیسیون سالمت شورای 
شهر تهران آمادگی دارد این موضوع را در قالب کارگروهی به صورت جدی دنباله کند، برنامه سه جانبه ای میان شورا، شهرداری و شما ایجاد شود 

تا بتوانیم عالوه بر کاهش هزینه ها در حوزه محیط زیست، شاهد افزایش کیفیت خدمات نیز باشیم.

هیچشوخیدرکارنیست.
بازیتمامشدهاست.

شکستموضوعسادهای
نیست،امابخشمهمی
اززندگیکارآفرینانهبه

حسابمیآید

،،
پنجرهخالقیت

یــادداشـت
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خاموشیهمیشگی
بعضیاستارتآپهابا

قطعاینترنت
 عضــو هیئــت نماینــدگان اتاق 
بازرگانــی فارس گفــت: برخی از 
کســب و کارهای مبتنی بر وب و 
استارت آپ ها علیرغم سالها تالش، 
به دلیل قطعی اینترنت دچار وقفه 
شــدید و بعضا کامال خاموش شده 

است.
یلدا راهدار با انتقاد از تدوام قطعی 
اینترنت در چنــد روز اخیر،گفت: 
ســال ها روی اســتارت آپ ها کار 
کرده ایم و یک دفعــه در هفت روز 
تعداد زیادی از آنها خاموش شــد و 
برخی از آنها را باید مرده حســاب 
کرد، چون بســیاری از کســب و 
کارهای این چنینی دارای گردش 
مالی باال نظیر آنچه در تاکسی های 
اینترنتی شاهد آن هستیم، نیستند.

این فعال اقتصادی بیان کرد: طبق 
آمارهای جهانی خسارت روزانه به 
حوزه های مختلف اقتصادی در پی 
قطعی اینترنت حدود 61 میلیون 

دالر محاسبه شده است.
او بــا بیــان اینکــه امــروز همه 
کســب و کارها بر بستر اینترنت بنا 
گذاشته شده اســت،افزود: نه تنها 
شرکت هایی که صرفا آی تی بیس 
بودند که کل کسب و کارها با قطعی 
یک هفته ای اینترنــت بهم ریخته 
است. عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی فــارس همچنین با بیان 
اینکه بــدون اینترنــت حتی یک 
ایمیل ســاده هم نمی توان ارسال 
کرد، ادامه داد: بــا قطعی اینترنت 
حوزه گردشــگری مختل شــده و 
شــرکت های دانش بنیــان هم به 

شدت دچار مشکل شده اند.
راهدار همچنین خاطرنشان کرد: 
طی دو سال گذشــته تالش   های 
زیــادی برای جذب ســرمایه گذار 
خارجی در فارس و دیگر نقاط کشور 
شده اســت و راهی سخت پیموده 
شــد تا تعدادی از آنهــا ترغیب به 
سرمایه گذاری در ایران شوند اما در 
حوادث اخیر با آسیب های جدی که 
به بسیاری از بانک ها وارد شد، پیام 
مستقیمی به سرمایه گذار خارجی 
داد. وی گفت: در واقع پیام مستقیم 
آسیب به بانک ها به سرمایه گذاران 

خارجی و عدم ورود آنها بود.

گزارشوزیرازقطعو
وصلاینترنتومیزان
خسارتواردهبر

شرکتها
تســنیم: رئیــس فراکســیون 
مســتقلین والیی مجلس، گفت: 
براســاس گزارش وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در فراکســیون 
برخی از شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات و اســتارت آپ ها با توجه 
به قطع اینترنت متحمل خسارت 
های شده اند. غالمعلی جعفرزاده 
ایمن آبــادی رئیس فراکســیون 
مســتقالن والیی مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگویــی درباره 
جلسه یکشــنبه این فراکسیون با 
حضور محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
گفت: دخالت هــای آمریکا عامل 
بزرگ تحریم آزادی هــا بوده و در 
حال حاضر این کشور توییتر جان 
بولتن را هم محدود کرده است. وی 
با تاکید بر اینکه مجلس شــورای 
اسالمی تحریم آذری جهرمی توسط 
آمریکا را محکوم مــی کند، عنوان 
کرد: یکی از عوامل قطعی اینترنت 
در داخل ایران دخالت های بیجای 

آمریکا در کشور است.

ایسنا
گــزارش
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من اولین شرکتم را پس از 
گذراندن دوره کالج افتتاح 
کردم و مانند بســیاری از 
جوانــان جاه طلــب دیگر 
خیلی خوش بیــن بودم و 
رویای ثــروت و موفقیت را 
در ذهنم می پروراندم. زمانی 
که اوضاع کمی سخت شد، می ترسیدم و 
از اقرار به شکست سر باز می زدم. چشمانم 
واقعیت را نمی دیدند. سخت بود. اما کسب 

و کارم را تعطیل کردم.
بیکار و کمی افسرده شده بودم. عزت نفسی 
برایم باقی نمانده بود. دو ســال نتوانستم 
هیچ سمت مدیریتی را قبول کنم. احساس 
می کردم از پس آنها بر نمی آیم. اگر اکنون 
بخواهم در مورد آن سال ها نظری بدهم، 
می گویم که رفتار اشتباهی در پیش گرفته 

بودم.
 

خودرابرایشکستآمادهکنید
اگر بخواهیم بر اساس آمار و ارقام صحبت 
کنیم، زمانی که اولین کسب و کار خود را 
راه اندازی می کنید، از قبل شکست خورده 
اید! اگر شکست احتمالی را به عنوان یک 
موقعیت در نظر بگیرید، وقتی اتفاق بیفتد 
راحت تر آن را خواهید پذیرفت. فکر می 
کنم بزرگ ترین اشــتباه شخص من در 
هنگام راه اندازی اولین کسب و کارم این 
بود که فکر می کردم موفق می شوم. هیچ 
گاه به ذهنم نرسید که ممکن است اولین 
ماجراجویی بزرگ زندگی ام با شکســت 
مواجه شود. خیلی ساده و بی تجربه بودم. 

سنم خیلی کم بود.

مسئولیتپذیرباشید
شــما به عنوان کارآفریــن و رهبر باید 
مســئولیت تمام حیطه های کاری خود 
را به عهده بگیرید. این موضوع شامل هر 
شکست و موفقیتی نیز می شود. اگرچه 
اعالم شکست و عدم موفقیت به کارمندان 
و شرکا کار سختی است اما با گفتن حقیقت 

آسوده خاطر خواهید شد. اگر شما هم مانند 
من بخواهید از زیر بار این مسئولیت شانه 
خالی کنید، مدت زیــادی طول خواهد 
کشید تا دوباره بتوانید روی پای خودتان 

بایستید.
من به شخصه زمانی که دچار کمبود منابع 
مالی شدم، سعی می کردم از برخی افراد 
دوری کنم. این دوری کردن باعث استرس 
من می شد. حتی هنوز هم نمی توانم به 
راحتی با عده ای از افــراد صحبت کنم و 
اگر بخواهم پنج دقیقه با آنها گفتگو کنم، 
مطمئنم که چند شــب دچار بی خوابی 

خواهم شد!

موضوع»شما«نیستیدچون
مشکلشخصیایوجودندارد

شکســت را از هویت تان متمایز بدانید. 
این حقیقت که نمی دانیــد چطور باید 
مسئله ای را حل کنید یا چطور باید از ایده 
خاصی پول در بیاورید، دلیل نمی شــود 
که خود شما مشــکل داشته یا شکست 
خورده باشید. شاید تصمیمات بدی گرفته 
باشید، اما در هنگام تصمیم گیری قطعا این 

موضوع را نمی دانستید.
روزگاری مردی بود که کســب و کارش 
در 21 ســالگی شکســت خورد؛ در 22 
ســالگی در انتخابات مجلس رأی نیاورد؛ 
کســب و کار بعدی اش در 24 سالگی باز 
هم شکست خورد؛ 26 سال داشت که با 
مرگ نامزدش روبرو شــد؛ در 27 سالگی 
به ناراحتی شــدید اعصاب مبتال شد؛ در 
34 ســالگی باز هــم در انتخابات کنگره 
شکست خورد؛ در 45 سالگی می خواست 
سناتور شــود، اما نشــد؛ در 47 سالگی 
نتوانســت معاون رئیس جمهور شود؛ در 
49 سالگی باز هم در رقابت های انتخاباتی 
سنا شکســت خورد ولی در 52 سالگی 
به عنوان رئیس جمهــور آمریکا انتخاب 
شــد. او آبراهام لینکلن بود. او اجازه نداد 
که شکســت هایش او را تحت تاثیر قرار 
 دهند و با آنها مبارزه کــرد تا به موفقیت

 برسد.

درسبگیریدوبهراهتانادامه
دهید

اگر شــرکت تان نمی تواند به سوددهی 
برسد و مدت هاست که در حال از دست 
دادن منابع مالی است، دیگر دلیلی برای 
حفظ شــرکت وجود ندارد. اگر تا به حال 

همه برنامه های اصلی و پشتیبان خود را 
عملی کرده اید و دیگر ایده ای به ذهن تان 
نمی رسد، زمان آن رسیده است که کسب 
و کارتان را تعطیل کنید. هر چه بیشــتر 
این دوره پایانی طول بکشد، سخت تر می 
توانید آن را به پایان برسانید. البته منظور 
من این نیست که به راحتی تسلیم شوید، 
اما شرایط را ارزیابی کنید تا اگر دیگر گزینه 
خوبی پیش رو نداشتید، صدای زنگ خطر 

را بشنوید.

شکستمانعیدرمسیرراهتان
است،نهانتهایمسیر

زمانی که بحث مسئولیت پذیری پیش می 
آید، باید این یک موضوع را بدانید: »شما نه 
اولین کسی هستید که در مسیر کارآفرینی 

به مشکل خورده و دیگر نتوانسته است به 
کارش ادامه دهد، و نه آخرین نفر.« بلند 
شوید. دوباره شــروع کنید. اهداف قابل 
دسترسی تری در آینده در نظر بگیرید تا 
ریسک تصمیمات بد و نامناسب را به جان 
نخرید و به یاد داشته باشید که »تیم کاری 
بعدی تان تیم قوی تری خواهد بود.«، چرا 
که شما هم قوی تر و باهوش تر شده اید و 
حاال دیگر کوله باری از تجربه را به دوش 

می کشید.

کسبوکارمشکستخورد،
حاالچهکارکنم؟

هیچ شوخی در کار نیست. بازی تمام شده 
است. شکســت موضوع ساده ای نیست، 
اما بخش مهمی از زندگی کارآفرینانه به 

حساب می آید. کارآفرینان موفق مانند بیل 
گیتس نیز شکست های بزرگی را تجربه 
کرده اند. من حتی بر این عقیده ام که اگر 
کارآفرینی تا به حال شکست نخورده، حتما 
تا به حال به ریسک بزرگی هم دست نزده 
است. خوشبختانه این تجربه تلخ بیهوده 

ای نیست.
شکســت، به ویژه در دنیای کسب و کار، 
می تواند به نفع شما باشد. البته اگر بدانید 
چطور باید دوباره روی پای خود بایستید. 
من هم به اندازه کافی شکست خورده ام. 
به عنوان مثال وب ســایتم، تحت عنوان 
Zeadoo با موفقیت چندانی روبرو نشد. 
البته این وب سایت هنوز هم پابرجاست، 
اما بــه دلیل نبود اســتراتژی مناســب، 
 نتوانســتم آن را به مرحلــه ایجاد درآمد

 برسانم.
این تجربه و تجربه های دیگر، باعث شدند 
که درک بهتری نســبت به شکست پیدا 
کنم و بتوانم دوباره روی پای خود بایستم. 
نکاتی را برای تان فراهم کرده ام تا بتوانید 
بعد از مشکالت و شکســت های دنیای 
کسب و کار، باز هم روی پای خود بایستید 

و ناامید نشوید.

شکستتانراقبولکردهوبه
آناعترافکنید

این سخت ترین و البته مهم ترین کاری 
است که بعد از شکست خوردن باید انجام 
دهید. شوکه شدن و انکار کردن شکست 
نیز طبیعتا رخ خواهنــد داد، به ویژه اگر 
سرمایه گذاری زیادی روی ایده تان کرده 

باشید. شــاید به ســختی بتوانید از این 
احساسات عبور کنید و متوجه شوید که 
واقعا شکست خورده اید. به یاد داشته باشید 
که شما، به عنوان مالک کسب و کار، شاید 
آنقدر به موقعیت کاری تان نزدیک باشید 

که متوجه عدم کارکرد آن نشوید.
به شرکا، کارمندان و دوستان تان گوش 
دهید. گاهی آنها زودتر از شــما متوجه 
می شــوند که بهتر اســت کار را متوقف 
کنید و جلوی ضرر بیشتر را بگیرد. فقط 
با شناســایی و پذیرش شکست است که 
می توانید از آن عبور کنیــد و به راه تان 

ادامه دهید.

مراقبتازخودراتمرینکنید.
شکست تجربه ای احساسی است. شاید 
پس از آن دچار احساســاتی مانند شوکه 
شدن، انکار، ناامیدی یا تغییرات فیزیکی 
چشمگیر، مانند افت ســروتونین شوید. 
به خودتان اجازه دهید این احساسات را 
تجربه کنید و سپس از آنها رد شوید. شیون 
نکنید، اما از آن طرف هم جلوی احساسات 

تان را نگیرید.
شکست باعث می شود که احساس ضعف 
یا بی ارزشی داشته باشیم که این موضوع 
می تواند انگیزه ما را برای تالش دوباره از 
بین ببرد. ما برای مبارزه با این معضل، باید 
توانایی های ذاتی مان را تغذیه کنیم. به یاد 
داشته باشید که در چه حیطه هایی توانایی 
خوبی دارید و سپس چندین عامل انگیزه 
بخش را برای خود فهرســت کرده و از نو 

شروع کنید.

یاداشتی از الکساندر ماسیک   

پذیرش، اولین قدم برای رویارویی با شکست

اینسختترینوالبته
مهمترینکاریاست

کهبعدازشکست
خوردنبایدانجام

دهید.شوکهشدنو
انکارکردنشکست

نیزطبیعتارخخواهند
داد،بهویژهاگرسرمایه

گذاریزیادیروی
ایدهتانکردهباشید

گاهیکســبوکارهاباشکســتمواجهمیشوند.اگر
مدیرعاملهستیدبایداینحقیقترابپذیریدکهممکن
استبهجاییبرســیدکهمجبورشویدکسبوکارتانرا
تعطیلکنید،عذرکارمندانتانرابخواهیدوبهشکست
اقرارکنید.همهماآمــاروارقاممربوطبهتعطیلینیمیاز
کسبوکارهادرپنجسالنخستفعالیتشانراشنیده

ایم.اینرقمبرایاستارتآپهاحتیبسیاربیشتراست.
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