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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/9/9 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,385,0004,162,000قدیم

سکه طرح 
4,301,0004,109,000جدید

2,308,0002,178,000نیم سکه

1,509,0001,379,000ربع سکه

889,000849,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,898,2001,813,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18438,900419,600 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24585,500558,100 عیار

یکشنبه| 10 آذر 1398| 1 دسامبر 2019 | 3 ربیع الثانی 1441 | سال دوم| شماره 379|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

افزایش قیمت بنزین چه 
تاثیری بر بازار مسکن تاثیر 

دارد؟
نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امــاک با بیان 
این که قبل از گرانی بنزین، قیمت مســکن به 
شدت افزایش یافت، گفت: افزایش قیمت بنزین 

تاثیری بر بازار مسکن ندارد.
حسام عقبایی با یادآوری این که بازار مسکن در 

یک رکود غیر تورمی به سر می برد، اظهار کرد:  
حجم معامات مسکن امسال در مقایسه با...

گزارش

در جلسه معاون طرح و برنامه وزارت صمت در اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:

لزوم حمایت وزارت صمت از ایجاد شیمی پارک ها و شهرک پوشاک در استان اصفهان
پیگیری  جلسه  در 
حوزه  مشــکالت 
تامین مالی پروژه های 
ســرمایه گذاری که با حضور معاون طرح 
و برنامه وزارت صمــت در اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد، شــیمی پارک ها و 
شهرک پوشاک از جمله ترجیحات صنعتی 
استان عنوان و بر لزوم حمایت وزارت صمت 

از این طرح ها تاکید شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان 
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت 
در این جلسه ضمن تقدیر از فعالیت ها و اقدامات 
موثر اتــاق بازرگانی اصفهان در ســطح ملی و 
استانی، با بیان اینکه بخشی از مسایل و مشکات 
فعاالن اقتصادی استان با اختیارات ستاد تسهیل 
و در سطح  سازمان صمت استان قابل پیگیری و 
حل است، تصریح کرد: الزم است تمامی مسایل 
فعاالن اقتصادی قبل از ارجاع به وزارتخانه، در 
ستاد تسهیل به صورت دقیق کارشناسی شود. 
زرندی در ادامه با تاکید بر اینکه نگرش به حوزه 
صنعت در کشــور نیاز به تغییر تاکتیکی دارد، 
گفت: با اجبار نمی شود برای تولید جذابیت ایجاد 
کرد و این مقوله نیاز به فرهنگ سازی دارد و عاوه 
بر این با ایجاد ادبیات درســت نسبت به بخش 
صنعت و پررنگ کــردن نقاط قوت موجود، می 
توان به تشویق حمایت از تولید پرداخت. وی با 
ابراز تاسف از افت سرمایه گذاری و تامین مالی در 
کشور به دلیل وجود این دیدگاه منفی، خواستار 
کمک اتاق بازرگانی برای جذاب ســازی بخش 
صنعت و اصاح نگاه موجود شد. زرندی همچنین 
از حمایت ویژه وزارت صمت از حضور و سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در حوزه های اولویتی 
هر استان در قالب هلدینگ سرمایه گذاری خبر 
داد. معاون طرح و برنامه وزارت صمت، تمرکز بر 
ســاخت داخل و صادرات را از محورهای جدی  
این وزارتخانه عنوان و تصریح کــرد: اتاق های 
بازرگانی در شرایط تحریم که فرصت صادرات 
به بعضی از کشورها وجود ندارد، باید بر صادرات 
به کشورهای همسایه واستفاده از پتانسیل های 

موجود متمرکز شوند.     
زرنــدی در ادامه فعال کردن ســرمایه گذاری 
های راکد در حوزه صنعت را از جمله سیاســت 
های کان وزرات صمــت بیان کــرد و افزود: 
تشویق سرمایه گذاران به احیاء صنایع تعطیل 

کشور از ایجاد منابع جدید از اهمیت بیشتری 
برخورداراست. وی کاهش و تفویض مجوزها را 
از جمله سیاست های وزارتخانه دانست و گفت: 
تفویض اختیار از سوی وزارت صمت به خانه های 
صنعت و معدن بخشی از این سیاست بوده و در 
آینده نیز موج جدیدی از واگذاری اختیارات به 

سازمان های صمت استانی ایجاد خواهد شد. 
معاون طرح و برنامه وزارت صمت مسایل مربوط 
به نقدینگی، مالیــات و بیمه تامین اجتماعی را 
مهم ترین مشکات فعاالن اقتصادی  کشور در 
سال جاری دانست و افزود: امروزه 60 درصد بار 
مالیاتی کشور به دلیل باال بودن معافیت های سایر 
بخش ها، بر دوش بخش های تولیدی بوده که رفع 
این مشکل توسط وزارت صمت در حال پیگیری 
است. زرندی همچنین ارایه پیشنهادی منسجم 
در حوزه مالیات بر ارزش افــزوده از طریق اتاق 
های بازرگانی، سازمان صمت و خانه های صنعت 
و معدن و ارایه دیدگاه های فعاالن اقتصادی به 
این وزارتخانه را در پیگیری و اصاح قوانین در 

قوه مقننه موثر دانست. 
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز با بیان اینکه در شاخص های محیط کسب و 
کار کشور، سه مولفه تامین مالی، مالیات ستانی 
عادالنه و تامین اجتماعی بدترین وضعیت را دارا 
هستند، این امر را ناشــی از ایراد قانونی در ماده 
37 قانون ارزش افزوده و ماده 217 قانون مالیات 
های مستقیم دانست و بر ضرورت اصاح قوانین 
به منظور کمک به بهبود فضای کســب و کار و 
افزایش تولید و اشتغال کشور تاکید کرد. رئیس 
اتاق بازرگانی اصفهان این قوانین را موجب تعارض 
منافع سازمان های تامین اجتماعی و مالیاتی با 
مصالح اقتصادی کشــور دانست. گلشیرازی در 
ادامه گفت: در حوزه تامین مالی نیز معافیتی که 
به سپرده های بانکی تعلق گرفته  است معادل 50 
درصد کل مالیات دریافتی کشور است؛ در حالی 
که معافیت مالیاتی باید تنها به سپرده هایی تعلق 
گیرد که معطوف به تولید و صادرات می شود و 
ضرورتی برای معافیت مالیاتی سپرده هایی که 
 در حوزه های غیر مولد صرف می شــود وجود

 ندارد.  
وی ایجاد معافیت برای سپرده های معطوف به 
بخش های غیر مولد اقتصاد را سبب ایجاد رانت 
برای شبکه ویژه بانکی خاص دانست و تصریح 
کرد:  به دلیل وجود ایــن معافیت فراگیر، عما 
شاهد عدم تمایل نظام بانکی به ارائه تسهیات 

مناسب به بخش های تولیدی و صنعتی  استان 
و کشور هســتیم. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
افزود: بخشــی از قوانیــن و رویکردهای جاری 
کشور در حوزه های مالیاتی، تامین اجتماعی و 
بانکی به منظور کمک به بهبود فضای کسب و 
کار و ایجاد رونق تولید؛ نیازمند اصاح و بازنگری 
اســت. وی در ادامه ایجاد شــتاب دهنده های 
صادراتی، برند گردشگری و تجارت الکترونیک 
و همچنین الحاق شــرکت های استارتاپی در 
این سه حوزه به فضای کسب و کار استان را در 
حل مشکات کنونی موثر دانســت و از برنامه 
ریزی دقیق اتاق بازرگانی اصفهان برای نیل به 
این هدف و کمک به اضافه کردن مشاورین بین 
المللی  برای  تعامل هر چه بهتر صنعت و دانشگاه 
و انجــام اقداماتی در خصــوص ایجاد صندوق 
حمایت کارگشایی از صنایع خبر داد. رئیس اتاق 
بازرگانی اصفهان همچنین خواســتار حمایت 
وزارت صمت از ایجاد هلدینگ سرمایه گذاری 
استانی به منظور انتقال جریان سرمایه های خرد 
و کان استانی با کمک مردم و فعاالن اقتصادی 
به چرخه اقتصادی شد و گفت: در این راستا به 
منظور انتقال آب خلیج فارس برای حل بنیادین 
معضل آب اســتان اصفهان، شرکت انتقال آب 
خلیج فارس ایجاد و گواهی افزایش سرمایه آن 
نیز مصوب شد. گلشیرازی ایجاد شیمی پارک ها 
و شهرک پوشاک را از جمله ترجیحات  صنعتی 

و پتانسیل های سرمایه گذاری استان دانست.  
محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز در این جلســه با تاکید بر 
ضرورت توجه به رفع مشکات فعاالن اقتصادی 
در حوزه صنعت به منظور کمک به رونق تولید، 
اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در استان 
،به طرح مشکات چند تن از فعاالن اقتصادی 
پرداخت و خواستار پیگیری وزارت صمت برای 

حل مشکات موجود شد.
  ایرج موفق، رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان نیز در این جلسه خواستار 
تشکیل کمیته ای متشکل از استانداری، سازمان 
صمت، محیط زیست و اتاق بازرگانی به عنوان 
نماینده تشکل ها به منظور رسیدگی به مباحث 
محیط زیستی واحدهای صنعتی استان شد. وی 
همچنین از ارایه پیشنهاد ایجاد میز اصفهان در 
معاونت طرح و برنامــه وزارت صمت خبر داد و 
گفت: تشکیل این میز می تواند در پیگیری و رفع 

مشکات صنعت استان اثر گذار باشد. 

بنزین سه نرخی و تاثیری که بر اقالم اصلی و مصرفی گذاشته است 

بنزین گران، سبدخانوار را سوزاند 
      به رغم اینکه پس از افزایش نرخ بنزین بسیاری از مسئوالن کشور بر ثبات قیمت سایر اجناس در بازارهای مختلف تاکید کردند، اما تغییرات قیمت در بازار گویای واقعیت دیگری است
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پدیده ای به نام سهامداِر 
یکبار مصرف

صدور 351 هــزار کد معاماتی 
جدید در بازار سرمایه از ابتدای 
امسال تا کنون. این آماری است 
که به تازگی منتشر شده و با این 
اتفاق شــمار کدهای معاماتی 
صادر شده در تاالر شیشه ای به 
11 میلیون و 193 هزار رسیده 

است.
این عددها و رقم هــا بیانگر این 
است که از ابتدای امسال تا کنون 
بازار سرمایه برخاف بازارهایی 
مانند ارز و طا، بیشتر مورد توجه 
ســرمایه گذاران قرار گرفته و از 
قضا ســود خوبی را هم نصیب 

سرمایه گذاران خود کرده است.
این در شرایطی است که آمارها 
نیز حکایــت از ایــن دارند که 
بازدهی بازار ســرمایه از ابتدای 
امسال تا کنون بیش از 70 درصد 
بوده و در مقابل بازارهایی مانند 
ارز و طا به ترتیــب حدود 13 و 
14 کاهــش ســرمایه را برای 
ســرمایه گذاران خود به ارمغان 

آورده اند.
در این میان در خصوص چرایی 
این رخداد و پیشی گرفتن بازار 
سرمایه در کورس رقابت بازدهی 

از سایر بازارها باید گفت ...

توسعه صنعت در سمیرم نیازمند 
حمایت مسئوالن استانی است

ایجاد صنایع مختلف در شهرســتان سمیرم بر 
اساس ظرفیت های موجود و به تاکید کارشناسان 
و مسئوالن امر ضروری است که تحقق این مهم 
نیازمند توجه ویژه نهادهای مربوط استانی است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم از مدیران 
ارشد اســتان اصفهان خواست شهرستان بدون 

صنعت سمیرم را به صورت ویژه کمک کنند.
اصغر سلیمی در جلســه فعاالن بخش صنعت 
سمیرم با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
فرمانداری این شهرستان، اظهارداشت: ضریب 
نفود و فعالیــت واحدهای صنعتی در اســتان 
اصفهان 46 درصد اما در ســمیرم زیر 6 درصد 

است.
وی تصریح کرد: وجود 2 شهرک و ناحیه صنعتی 

در مرکز شهرستان با ...

مهدی حاجی وند | تسنیم
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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اخبار اصفهان
گــــــزارش

سید محسن هاشمی-  شهردار مبارکه 

سرپرست سازمان-حسین ایزدی 

سید جواد لقمانی - شهردار حبیب آباد 

شناسه: 679382

شناسه: 679409

شناسه: 679354

آگهی مزایده عمومی

آگهی 

آگهی مزایده نوبت دوم 

 

 

 

 

 

دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد بهره برداری از موارد زیر را از طریق مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی 
به مدت یکسال شمسی به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید. 

شهرداری حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر، بهره برداری از زمین هایی را به شرح ذیل از طریق 
آگهی مزایده عمومی به شخص واجد شرایط به صورت اجاره ماهیانه و قرارداد سه ساله اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط 
دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/9/16 به واحد 

در آمد شهرداری مراجعه نمایند. 
1- زمین 1000 متر بلوار گلستان جهت نمایشگاه گل 

2- زمین 2000 متر در پارک جنگلی جهت احداث استخر ماهی 
3- اجاره زمین انباری 150 متر در محدوده پارک جنگلی 

توضیح: در خصوص تعیین اجاره بها در سال های آتی 15% به مبلغ اجاره بها سال قبل اضافه خواهد شد.
شرایط متقاضیان: 

الف:کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای توان مالی، تجهیزات، امکانات و سابقه کار مرتبط 
ب( توانایی ارایه تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 416.700.000 ریال و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد 

مبلغ و نوع  تضمین شرکت در مزایده: ارایه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبای 0105193396003 به نام شهرداری مبارکه )از قرار دادن هر گونه وجه 
نقد یا چک های تضمینی، مسافرتی و غیره جداً خودداری گردد.( 

محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه، میدان انقالب، ساختمان شهرداری، امور قراردادها )031-52402021( 
مبلغ خرید اسناد مزایده: 600.000 ریال 

تاریخ فروش اسناد مزایده: در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی تا روز دوشنبه مورخ 1398/09/25 خواهد بود. 
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری: مزایده گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/09/27 به دبیرخانه محرمانه 

حراست این شهرداری  تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات: راس ساعت 13:30 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 1398/09/28 

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است. 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

 چاپ اول

 چاپ اول

مدت اجاره – ماهقیمت پایه کارشناسی )ریال(مجوز شوراعنوان مزایدهردیف

اجاره طبقه همکف، مجتمع تجاری 1
36ماهیانه: 200.000.000 ریال98/731-1398/04/27شریعتی

مبلغ پایه هر ماه )ریال(مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(شماره صورتجلسه شورای شهرنوع آگهیموضوعردیف

اجاره مکانی به مساحت 200 متر مربع جهت ایجاد بازی یوروبانجی واقع 1
در پارک پرنیان فوالدشهر

مزایده
نوبت اول

بند 2 شماره 186
98/08/147.500.00012.500.000

اجاره مکانی به مساحت 300 متر مربع جهت ایجاد پارک بادی کودکان 2
واقع در محوطه بوستان خلیج فارس فوالدشهر )پارک ورودی شهر( 

مزایده
نوبت اول

بند 5 شماره 185
98/08/138.250.00013.750.000

اجاره مکانی به مساحت 500 متر مربع جهت احداث گلخانه )گل فروشی( 3
مدرن واقع در حاشیه بلوار شهدا، محله آیت اله کاشانی )ب5(

مزایده
نوبت اول

بند 8 شماره 185
98/08/1322.500.00037.500.000

 پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 98/10/02 به سازمان مراجعه نمایند. 
آدرس: فوالدشهر، محله ب 4، برزن ب ، جنب ساختمان سابق موسسه آموزش عالی دانشگاه صنعتی فوالد                                  تلفن: 52631711-031 و 031-52636118 



ادامه از صفحه یک:
...  عمده دلیل رشد بازار سرمایه که 
رالی آن از ســال گذشــته آغاز و در 
سال 98 هم ادامه داشت و شاید ادامه 
داشته باشــد، افزایش ارزش ریالی 
بازار سرمایه در پی تورم تحمیلی به 
اقتصاد کشور عنوان می شود؛ که این 
تورم به صورت سنتی با تاخیر به بازار 

سهام رسیده است.
البته برخی کارشناســان بهانه آغاز 
این تورم افسارگسیخته که از سال 
96 آغاز و تا بهار امسال نیز غول تورم 
در کوچه پس کوچه هــای اقتصاد 
ســرگردان بود را بــه مصوبه بانک 
مرکزی نسبت می دهند که با کاهش 
چشمگیر نرخ ســود بانکی به بهانه 
تک رقمی بودن تورم در سال 96، غول 
خفته نقدینگی بیدار و از بانک ها به 
سمت بازارهای مختلف سرازیر شد. 
ضمن این که به این موضوع نیز باید 
فشرده نگه داشتن فنر نرخ ارز طی 
سال های گذشته و البته مشکالت 
ساختاری و زیرساختی اقتصاد کشور 

را نیز اضافه کرد.
در هر حال موارد یاد شده به همراه 
چاشنی هیجان زدگی سرمایه گذاران 
به بهانه کسب سود بیشتر یا حفظ 
ارزش پول و دارایی موجب شد عطش 
خرید و تقاضا در بازارهای مختلف از 
جمله مسکن، ارز، سکه، طال، خودرو 
و ... بیش از پیش شــعله ور شــود و 
مجموعه این عوامل هم مساوی شد 
با افزایش چنــد برابری قیمت همه 
کاالها، محصوالت، خدمات و ...؛ و در 
نتیجه یکی از بی سابقه ترین تورم های 
تحمیلی به اقتصاد کشور اتفاق افتاد. 
هر چند که عدم نظارت و رسیدگی 
کافی متولیان امر به اقتصاد کشور و 
سروسامان دادن به وضعیت آن را هم 
به عنوان یکی دیگر از این عوامل نباید 

از قلم انداخت.
این در شرایطی است که بازار سرمایه 
نیز تحت تاثیر این تورم، رشد آرامی 
را در شاخص بورس و قیمت سهام 
شــرکت ها تجربه می کرد، تا جایی 
که در سال 96 شاخص بورس رشد 
25 درصدی و در سال 97 رشد 86 
درصدی را تجربه کرد. با وجود این 
اما به باور کارشناسان و فعاالن این 
حوزه، رشد بازار سرمایه متناسب با 
سایر بازارها و تورم تحمیلی به اقتصاد 
نبود و ملموس ترین قیاسی هم که 
می شد این بود که قیمت دالر 3 برابر 
افزایش یافته است، در نتیجه شاخص 
بورس و قیمت سهام شرکت ها نیز 
متناسب با این موضوع دستکم باید 

3 برابر افزایش پیدا کند.
در هر حال ســال 98 در حالی برای 
اقتصاد کشــور آغاز شد که حرکت 
تورم در کوچه پس کوچه های اقتصاد 
تا اوایل خردادماه امســال نیز ادامه 
داشت تا این که غول تورم سرانجام 
خسته شد و فعال به کنجی نشسته 
اســت. این در حالی است که از یک 
سو به صورت سنتی تورم تحمیلی به 
اقتصاد با تاخیر به بازار سرمایه رسید 
و از ســوی دیگر افزایش نقدینگی 
و رکود حاکم بر ســایر بازارها و نیز 
عدم جذابیت نرخ سود بانکی دست 
به دست هم داد تا سرمایه گذاران و 
برخی از افراد کم تجربه و کم ســواد 
در زمینه مباحث مالــی و مرتبط با 
بازار سرمایه نیز به هوس کسب سود 
بیشتر نقدینگی خود را به سمت تاالر 

شیشه ای بیاورند.
نتیجه این عوامل و اتفاقات در کنار 
هیجان زدگی تــازه واردان به بورس 
موجب شــد تا ســهام شرکت های 
مختلف و شــاخص بورس از ابتدای 
امســال تا کنون حدود 70 درصد 
رشد را تجربه کند؛ هر چند که این 
روزها عطش و هیجان ورود به تاالر 
شیشــه ای و خرید و فروش سهام 
شرکت های مختلف در حال فروکش 
کردن و رسیدن بازار سهام و شاخص 

بورس به تعادل است.

اقتصاد استان
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کار تعمیرات ۱۲۴۰ واحد مسکونی سیل زده اصفهان پایان یافت
 معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان گفت: کار تعمیرات یکهزار و 

2۴0 واحد مسکونی خسارت دیده در مناطق سیل زده شهری و روستایی این استان پایان یافته است.
محسن قوی اظهارداشت: ۱86 میلیارد تومان تسهیالت بانکی به صاحبان واحدهای مسکونی آسیب 

دیده از سیل این استان پرداخت شده است.
وی با اشاره به وضعیت پیشرفت فیزیکی واحدهای سیل زده احداثی یادآور شد: ساخت این واحدهای 

مسکونی تاکنون بطور تقریبی 65 درصد پیشرفت داشته است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان بیان کرد: از مجموع 2 هزار و 80 واحد 

احداثی تا کنون یکهزار و ۴52 واحد برای دریافت تسهیالت به بانک ها معرفی شده اند.
وی با اشاره اینکه بطور معمول روند کار اجرایی و ساخت و ساز در فصل سرد سال کند می شود تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشتر این 

واحدهای مسکونی به مرحله سقف رسیده، سرمای هوا مشکلی برای ادامه کار آنها ایجاد نمی کند.
قوی بیان خاطرنشان کرد: از ابتدای پرداخت بسته های حمایتی دولت به سیلزدگان تاکنون ۱30 میلیارد ریال کمک بالعوض به مالک 

خانه های خسارت دیده از سیل در استان اصفهان پرداخت شده است.

بیشترین کاالی قاچاق مکشوفه در اصفهان به ماینرها اختصاص دارد
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: بیشترین کاالی قاچاق مکشوفه به دستگاه های ماینر اختصاص دارد 

که امیدواریم با دخالت وزارت ارتباطات اقدامات ترخیص آنها از گمرک فراهم شود.
رسول کوهستانی به »دستگاه های ماینر« به عنوان بیشترین اقالم مکشوفه قاچاق توسط گمرکات اصفهان 
اشاره کرد و اظهارداشت: دولت استخراج فراوده های پردازشی رمزنگاری را با اخذ مجوز از وزارت صنعت، 

معدن و تجارت قانونی اعالم کرد. وی افزود: با توجه به قانونی شدن و اخذ مجوز استخراج ارزرمزها، قاچاق 
دستگاه های ماینر که استخراج ارزهای دیجیتال را انجام می دهد اما کماکان بیشترین کاالی مکشوفه قاچاق 

در استان اصفهان وجود دارد. مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به مسیر غیرقانونی قاچاق دستگاه های ماینر 
که عمدتا به صورت استوک شده و از رده خارج شده است، گفت: مقرر شده در آینده نزدیک از طریق وزارت ارتباطات مجوز 

برای ماینرهای غیرقانونی صادر و این اقالم از گمرک ترخیص شود. تولید بیت کوین یا پول مجازی حاصل فعالیت محاسباتی زمانبری 
است که به آن کاوش گفته می شودو توسط دستگاه های ماینر انجام می شود. این پول، ارزی جدید با هزینه معامالتی کمتر نسبت به بازارهای 
ارزی سنتی است و به صورت غیرمتمرکز و بدون وجود نهاد واسط و نهاد ناظری همچون دولت، بانک و موسسات مالی بر خالف ارزهای سنتی 

صادرشده توسط دولت ها فعالیت می کند که در شرایط تحریم های ناجوانمردانه می تواند در اقتصاد کشور موثر واقع شود.

مهدی حاجی وند | تسنیم
یادداشت
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توسعه صنعت در سمیرم نیازمند حمایت 
مسئوالن استانی است

ایجاد صنایع مختلف در شهرستان سمیرم 
بر اســاس ظرفیت های موجــود و به تاکید 
کارشناسان و مسووالن امر ضروری است که 

تحقق این مهم نیازمند توجه ویژه نهادهای مربوط استانی است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم از مدیران ارشد استان اصفهان خواست 
شهرستان بدون صنعت سمیرم را به صورت ویژه کمک کنند.

اصغر سلیمی در جلسه فعاالن بخش صنعت ســمیرم با معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در فرمانداری این شهرستان، اظهارداشت: ضریب نفود و فعالیت 
واحدهای صنعتی در استان اصفهان ۴6 درصد اما در سمیرم زیر 6 درصد است.

وی تصریح کرد: وجود 2 شهرک و ناحیه صنعتی در مرکز شهرستان با صنایع 
محدود و به طور عمده مرتبط با بخش کشاورزی یا صنعت ساختمان کافی 
نیست و توسعه زیرساخت های سایر بخش های صنعتی در این خطه ضروری 

است.
وی با تاکید بر اینکه اگر زیرساخت های روزآمد صنعتی در سمیرم آماده شود 
سرمایه گذار هم استقبال خواهد کرد، خاطرنشان کرد: بزودی هولدینگ خلیج 
فارس از منطقه سمیرم دیدن خواهد کرد که امیدواریم شاهد سرمایه گذاری 

این شرکت بزرگ در سمیرم باشیم.
وی افزود: اولویت های شاخص سمیرم گردشگری، دامپروری و محیط زیست 
است و صنایع باید با توجه به وجود و فعالیت این سه بخش عمده و با اولویت کار 

در این بخش ها در منطقه فعال شوند.
سلیمی وسعت و پراکندگی بخش وردشت در شمال سمیرم با 60 روستا را یادآور 
شد و گفت: نزدیکی از بخش به شهرضا و شهرهای استان چهارمحال و بختیاری 
و وجود نیروی انسانی و خاک و آب در منطقه ضرورت راه اندازی منطقه صنعتی 

در این بخش را دوچندان می کند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سمیرم در ادامه گفت: 6 طرح آب معدنی 

در غرب شهرستان احداث شده که 2 واحد آن به بهره برداری رسیده است.
اردشیر نوابی اظهار داشــت: ۴ طرح دیگر نیز ۱5 تا 20 درصد پیشرفت کار 
 دارند که امیدواریم با همکاری مدیران استان ســال آینده این واحدها نیز به 

بهره برداری برسند.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان در رابطه با حل مشکل آب 
ناحیه صنعتی هست سمیرم توضیح داد: این مشکل حل شده و سال گذشته 
265 میلیون تومان اعتبار برای اختصاص 5 لیتر بر ثانیه آب این محل به اداره 

آب و فاضالب داده ایم.
محمدجواد بگی افزود: منبع بزرگ ذخیره آب ناحیه  صنعتی هفت نیز احداث 

و نصب شده است.
رییس اداره آب و فاضالب شهری ســمیرم اما این موضوع را رد کرد و گفت: 
هیچ پولی به منظور تخصیص آب به ناحیه صنعتی هست به شرکت آبفا داده 

نشده است.
فرود نصیری تصریح کرد: از اردیبهشت ماه سال جاری و در دو جلسه ای که این 
موارد عنوان شد کارشناسان واحد فنی و مهندسی آبفا از استان آمدند و مسیر 

برداشت و تامین آب برای واحدهای صنعتی را مشخص کردند.
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت اصفهــان نیز در حاشــیه این 
 جلســه گفت: تســهیالت خوبی برای حمایــت از صنعتگــران اختصاص 

داده ایم که بدون هیچ محدودیتی پرداخت می کنیم.
ایرج موفق تاکید کرد: این تســهیالت برای مناطق محروم که بخش هایی از 
سمیرم را نیز شامل می شود با ســود پایین بانکی به متقاضیان واجد شرایط 

پرداخت خواهد شد.
نبود زمیــن کافی در شــهرک ها و مناطق صنعتی ســمیرم، حل نشــدن 
مشکل تامین آب ناحیه صنعتی هست، نداشــتن ساختمان نگهبانی هر دو 
منطقه صنعتی، تفاوت باالی تخصیص تســهیالت بانکی در ناحیه صنعتی 
هست)روستایی( با شهرک صنعتی سمیرم)شهری( و نبود کارشناس سازمان 
غذا و دارو در سمیرم و مشکل رفت و آمد به مرکز استان از مهمترین مشکالت 

مطرح شده صنعتگران در این جلسه و در حضور معاون وزیر صمت بود.
معاون وزیر صمت در سفر امروز خود به ســمیرم از نواحی و مناطق صنعتی 
هست، سمیرم و پادنای بزرگ در جنوب این شهرستان دیدن کرد و از نزدیک با 

مشکالت و مسایل فعاالن صنعت و تولید این منطقه آشنا شد.
27 واحد صنعتی در مناطق صنعتی سمیرم مستقر اســت که ۱9 واحد آن 

فعال هستند.

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

بیم آن می رود که تجربه 
سال گذشته در همین 
زمان مشابه رخ داده و 

مردم با نگرانی از افزایش 
 بیشتر و بیشتر

 قیمت ها برای خرید 
مازاد بر نیاز و احتکار 
کاالها به بازار هجوم 

آورند

بنزین سه نرخی و تاثیری که بر اقالم اصلی و مصرفی گذاشته است 

بنزین گران، سبدخانوار را سوزاند 

افزایش نرخ هر لیتر بنزین دولتی در هفته های گذشته یک موج 
نوسان قیمتی در بازار های وابسته و نیمه وابسته به این شاخص 
انرژی را به وجود آورد و بازار میوه و تره بار و نان بیشترین و بازار 
گوشت سفید و قرمز کمترین تاثیر را از این افزایش قیمت ناگهانی 

پذیرفت.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     به رغم اینکه پس از افزایش نرخ بنزین بسیاری از مسئوالن کشور بر ثبات قیمت سایر اجناس در بازارهای مختلف تاکید کردند، اما تغییرات قیمت در بازار گویای واقعیت 
دیگری است

افزایش نــرخ یکی از مهم 
ترین حامل هــای انرژی 
مورد اســتفاده در کشور 
یعنــی بنزیــن در هفته 
گذشــته موجب نگرانی 
بسیاری از مردم پیرامون 
ارتباط این شاخص انرژی 
با بازار های دیگر شد و به رغم اینکه پس 
از افزایش نرخ بنزین بسیاری از مسئوالن 
کشور بر ثبات قیمت ســایر اجناس در 
بازارهای مختلف تاکید کردند، اما تغییرات 
قیمت در بازار گویــای واقعیت دیگری 
است. به هرحال وابستگی زنجیره تولید تا 
عرضه یک کاال به حمل و نقل بنزینی و جو 
روانی پیش آمده از افزایش قیمت بنزین 
تاثیر خود را خواه یا ناخواه بر همه بازارها 
گذاشته و قیمت گذاری های دلبخواهی 
در بازار ایــن واقعیت را به خوبی نشــان 
می دهد.بیم آن می رود که تجربه ســال 
گذشته در همین زمان مشابه رخ داده و 
 مردم با نگرانی از افزایش بیشتر و بیشتر

 قیمت ها برای خرید مازاد بر نیاز و احتکار 
کاالهــا به بــازار هجوم آورنــد. هرچند 
دســتگاه  های اقتصادی دولت همچون 
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت از موجودی مناســب 
انبارهای کاالهای ضروری مردم خبر داده 
اند و به نظر می رسد کمبودی در بازار وجود 
نداشته باشد اما تنها عاملی که می تواند بر 
قیمت کاالها تاثیرگذار باشد، افزایش نرخ 

کرایه حمل و نقل مبتنی بر بنزین باشد.

    وضعیت بازار نان؛ افزایش قیمت/ 
آرد دولتی کیفیت مناسب ندارد

یکــی از کاالهایی که ایــن روزها تحت 
 تاثیــر افزایش نــرخ هر لیتــر بنزین در 
جایگاه های دولتی قرار گرفته، نان است 
و برخی از نانوایی ها با افزایش نامحسوس 
 نرخ این کاال موجب برهم خوردن مصوبات

 اتحادیه های مربوطه شده اند.
متصدی یک نانوایی در محله شــهیدان 
غربی اصفهان در این باره به خبرنگار ایمنا 
می گوید:  آردی که دولت برای پخت نان 
به نانوایی های دولتی می دهد برای مصرف 
انسان مناسب نیســت و مجبور هستیم 
برای همراه نشدن با دولت در این جریان، 
به صورت خصوصی به پخت نان بپردازیم 
و افزایش قیمت خمیر مایه موجب افزایش 
قیمت تمام شــده هر قرص نان برای ما 
شده، به همین دلیل قیمت نان را از هزار 

به یک هزار و 200 تومان افزایش داده ایم. 
یک زن سالخورده هم که برای خرید نان 
به نانوایی آمده دربــاره تغییرات قیمت 
نان  اظهار می کند:  تنها قیمت نان بربری 
افزایش یافته و قیمت انواع دیگر نان ثابت 
مانده است. از یک نانوا که در محله کوجان 
اصفهان فعالیت می کند شنیدم که وانت 
باری که برای او آرد حمل می کرده، نرخ 
حمل بار خود را افزایش داده و او هم مجبور 

شده قیمت نان را باال ببرد. 

    وضعیت بازار میوه؛ افزایش قیمت 
بیشتر انواع میوه

بازار میوه و تره بار نیز یکی دیگر از محافلی 
است که وابستگی زیادی به حمل و نقل 
مبتنی بر بنزیــن دارد و انتقال میوه ها از 
میادین میوه و تره بار استان ها به واحدهای 
صنفی از طریق وانت بارهای بنزینی صورت 
می گیرد به همین دلیــل قیمت تعداد 
زیادی از محصوالت کشاورزی تحت تاثیر 

افزایش نرخ بنزین قرار گرفته است.
یک میوه فروش که در خیابان میر اصفهان 
 فعالیت مــی کند، دربــاره وضعیت بازار 
می گوید:  پرتقال تامسون شمال، پرتقال 
تامســون جنوب، توت فرنگی، پیاز قرمز 
بناب، گوجه چری، قارچ، شلغم، فلفل دلمه 
ای، خیار اصالحی و بوته ای، کیوی، لبو و 
لوبیا سبز به صورت خودکار افزایش قیمت 
را از میدان میوه و تره بار تجربه کرده و سایر 
اقالمی هم که قیمت آنها در میدان میوه و 
تره بار افزایشی نبوده در واحد های صنفی 
گران شده، زیرا نرخ خدمات وانت بارهایی 
که میوه ها را از میدان میوه و تره بار به واحد 
های صنفی منتقل می کنند نیز افزایش 

یافته است.
وی ادامه می دهد: قیمت گوجه در بازار 
به صورت روزانه اعالم می شــود و عرضه 
سبزی خوردن و سبزی خورشتی در بازار 
میوه و تره بار نیز کاهش پیدا کرده است؛ 
قیمت هر کیلوگرم هویج نیــز از یکهزار 
تومان به دو هزار تومان رســیده و قیمت 

هر کیلوگرم هندوانه از 250 به 800 تومان 
رسیده است. اغلب واحد های صنفی نیز 
هر کیلوگرم آناناس را با شش هزار و 500 

تومان مازاد به فروش می رسانند. 
یک نوجوان هم که برای خرید میوه به یکی 
از میوه فروشی های سطح شهر مراجعه 
کرده نیز درباره نوسانات قیمت میوه و تره 
بار می گوید: قیمت کاهو در حال حاضر دو 
هزار و 500 تومان است در حالی که تا سه 
روز پیش قیمت کاهو 800 تومان بود و این 
افزایش قیمت ناشی از تاثیر گرفتن بازار از 

افزایش نرخ بنزین است.

    وضعیت بــازار اقالم پروتئینی؛ 
کاهش قیمت مرغ و گوشت

یک متصدی واحد صنفــی فروش مرغ 
که در خیابان احمدآباد اصفهان فعالیت 
می کند درباره وضعیت ایــن بازار اظهار 
می کند:  قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم که 
از کشــتارگاه ها برای ما ارسال می شود، 
کاهش نامحسوســی را تجربه کرده و به 
نظر می رسد روند این کاهش ادامه داشته 
باشد، تنها چیزی که مغازه داران را نگران 
کرده افزایش نرخ دســتمزد کارگران و 
رانندگان وسایل حمل و نقل کشتارگاه 
است زیرا افزایش هزینه حمل و نقل می 
تواند تاثیر زیادی در قیمت تمام شده یک 

کاالی مهم همچون مرغ داشته باشد.
وی اضافــه می کنــد: در حــال حاضر 
هرکیلوگرم مرغ گرم بــا قیمت ۱۱ هزار 
و 300 تومان به فروش می رســد، میزان 
خرید مردم در هفته گذشته نیز افزایش 
چشمگیری داشــته و مشتری هایی که 
قبال بیش از چهار تا پنــج کیلوگرم مرغ 
تهیه نمی کردند، بــرای خرید ۱0 تا 30 
کیلوگرم مرغ گرم مراجعــه می کنند و 

تقاضای تخفیف دارند. 
یک قصاب هم که در خیابان شیخ مفید 
اصفهان فعالیت می کند درباره وضعیت 
بازار گوشت قرمز و میزان عرضه و تقاضا 
در این روزها به خبرنگار ایمنا می گوید:  

قیمت گوشت قرمز از این هم پائین تر می 
آید و به رغم افزایش خرید مردم در روزهای 
اخیر، عرضه مناسبی از سوی کشتارگاه ها 
صورت گرفته تا پاسخگوی نیاز بازار باشد. 
در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت قرمز با 
صد گرم دنبه 82 هزار تومان و هر کیلوگرم 
گوشت قرمز بدون دنبه 97 هزارتومان به 

فروش می رسد. 
یک مرد سالخورده هم که برای خرید تخم 
مرغ به یکی از فروشگاه های کوثر سطح 
شهر مراجعه کرده پیرامون وضعیت قیمت 
نرخ این ماده پروتئینی می گوید:  قیمت 
تخم مرغ در اقصی نقاط شهر مختلف است 
و هر کس با ارائه یک قیمت خاص نسبت به 
فروش تخم مرغ اقدام می کند. قیمت هر 
کیلوگرم تخم مرغ از برند های مختلف بازار 
از هشــت هزار و 900 تومان تا ۱0 هزار و 

500 تومان متغیر است. 

    وضعیت بازار لبنیات؛ ثبات و آرامش
یک فروشــنده لبنیات و ترشی جات که 
در خیابان نوبهار اصفهان فعالیت می کند 
وضعیت بازار لبنیات را اینطور تشــریح 
می کند:  قیمت شیر به عنوان مهم ترین 
شاخص این بازار در هفته های اخیر ثابت 
مانده و بی شک این ثبات موجب آرامش 
و تاثیرناپذیری شــاخص هــای دیگر از 

نوسانات اقتصادی شده است.
وی می گوید: پیــش از آغاز هفته جاری 
صحبت هایی از کاهش عرضه شــیر در 
میان واحد های تولیدی و صنعتی به میان 
آمده بود اما بر اساس قیمتی که تاکنون 
اعالم شــده این موضوع صحت نداشته و 
به نظر نمی رسد قیمت هر کیلوگرم شیر و 
فرآورده های دیگر لبنی افزایش خاصی را 

تا پایان سال جاری تجربه کند. 
یک زن جوان هم که بــرای خرید پنیر و 
مواد لبنی به فروشگاه سیتی سنتر اصفهان 
مراجعه کرده است، می گوید:  قیمت پنیر 
بسیار گران است و بسیاری توانایی خرید 

پنیر بسته بندی شده و بهداشتی را ندارد.

خـــبــــر

مدیرعامل ایران خودرو در گلپایگان:
خرید قطعه خارجی خودرو که در کشور تولید می شود، ممنوع است

هفته گذشــته هوای اصفهان چهــار روز متوالی در 
 وضعیت ناســالم برای عموم بود، این درحالی است که 

پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان اصفهان از استمرار آلودگی 
هوای در هفته پیش رو حکایت دارد.

 مدیرعامل ایران خودرو گفت: قابل پذیرش نیست که از سال قبل به قطعه سازان 
بدهکار هستیم.

فرشاد مقیمی در جلسه ای که در حاشیه بازدید از کارخانجات قطعه سازی خودرو 
در گلپایگان داشت، اظهار کرد: در قیمت گذاری، پرداخت ها و... همواره باید عدالت 

رعایت شود، از نگاه ما هیچ کس در قطعه سازی بر دیگری برتری ندارد.
وی ادامه داد: صنعت خودرو در هیچ دوره ای از تحریم ها رتبه اول را نداشت اما در 
این دوره، تحریم از خودرو آغاز شد. خرید قطعه خارجی خودرو که در کشور تولید 

می شود، ممنوع است.
مدیرعامل ایران خودرو، گلپایگان را یکی از قطب های تولید قطعات خودرو در 
کشور دانست و گفت: برای من قابل پذیرش نیست که از سال قبل به قطعه سازان 
بدهکار هستیم، طی سه ماه گذشته پرداخت هایی داشتیم، البته ممکن است مبلغ 

پرداختی مورد اعتراض قطعه سازها باشد.

مقیمی افزود: در شهریور ماه امسال 70 هزار خودرو در ایران خودرو وجود داشت و اکنون 
این تعداد به مرز ۱9 هزار خودرو رسیده است و تا پایان آذر ماه به صفر خواهد رسید.

همچنین در ادامه علی بختیار، نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: متاسفانه بعضی از تولیدکنندگان با مشکالت زیادی مواجه هستند و باوجود 
توان ساخت و تولید محصوالت، مقابل دیدگان شرکت های داخلی از شرکت های چینی 
خریدهایی می شود که این کار سبب زمین خوردن تولید کننده داخلی است. برای مثال 
شرکتی رول محور بلبرینگ تولید کرده اما خریدار ندارد. این روش با شعاری که مقام معظم 

رهبری برای سال انتخاب کردند هماهنگ نیست.
همچنین مدیر کارخانه سازه موتور در گلپایگان نیز گفت: بیشترین مشکل، عدم تأمین 
نقدینگی است. در واردات مواد اولیه و نقدینگی مشکل داریم، در گذشته مواد اولیه ای که 
تهیه می کردیم از مبدا زودتر به دست ما می رسید اما اکنون باید روند تحریم را هم پشت 

سر بگذاریم.
محمدعلی غفاری اظهار کرد: شرکت سازه موتور، قطعه فوق ایمنی را تولید می کند که 
خرابی آن می تواند خساراتی را به خانواده ها وارد کند، بنابراین نظارت های شدیدی داریم 

و این قطعه با ایمنی تولید می شود. باشگاه خبرنگاران جوان
خـــبــــر
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 »علی اصغر مونسان« که به 
دعوت همتای چینی خود و 
به منظور شرکت در اجالس 
تمدن های کهن به چین سفر 
کرده است در مصاحبه ای با 
رادیو بین المللــی چین که 
امروز شنبه منتشر شد گفت: 
بسیاری از کشورهای حاضر در اجالس تمدن 
های کهن در گذشته در مسیر جاده ابریشم 
بودند و این جاده کــه از ایران عبور می کرده 
یک مسیر بسیار مهم برای تجارت کشورهای 

آسیایی و اروپایی بوده است.
او گفت: عالوه بر موضوعــات تجاری، جاده 
ابریشــم موجب ایجاد ارتباط بین ملت ها و 
همین طور مردم با مــردم و معرفی و انتقال 
فرهنگ ها بین کشورهای مسیر این جاده می 
شده است و جای خوشحالی است که رئیس 
جمهوری محترم چین با ابتکار یک کمربند و 

یک جاده به دنبال احیای مجدد جاده ابریشم 
هستند.وی گفت که بنا به دعوت وزیر فرهنگ 
و گردشگری چین و برای حضور در اجالس 
کشورهای تمدن کهن به چین سفر کرده است 
اما در کنار آن نیز هیاتی از فعاالن گردشگری 
ایران در چین حضور یافته و نشســت بسیار 
خوبی بین آژانس های گردشگری چین و ایران 
برگزار شد و توانستیم جاذبه های گردشگری 
ایران چه در بخش تاریخــی و چه در بخش 
طبیعی را برای آژانس های گردشــگری و 

همچنین مردم چین معرفی کنیم.
مونسان در مورد لغو روادید با چین نیز تصریح 
کرد: بنا بر برنامه ای که مــا طراحی کردیم 
و با توجه به روابط نزدیــک و خوبی که بین 
دو کشــور وجود دارد و همچنین بازار بزرگ 
گردشگری چین، این کشور جزو کشورهای 
هدف گردشگری ما قرار گرفته است و برنامه 
جامعی را برای ارتقاء سطح گردشگری با کشور 
چین طراحی کردیم که اولین گام آن برداشتن 
روادید برای گردشگران چینی بود که حدود 

چهار ماه از آن می گذرد.
وی تصریح کرد اگر چه چهار ماه زمان بسیار 
کوتاهی اســت برای ارزیابی اثرات این کار، 
آمارهای ما نشان می دهد که روند رو به رشدی 
پیدا کرده است امیدوارم در پایان سال بتوانیم 

نتایج را به صورت عددی و با آمار اعالم کنیم.
وزیــر میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری جمهوری اسالمی ایران در بخش 
دیگری از سخنانش به معرفی آثار ثبت شده 
ایران در فهرست جهانی یونسکو پرداخت و 
گفت: ۲۴ اثر ثبت شــده در فهرست جهانی 
یونسکو داریم که دو مورد آنها شامل کویر لوت 
و جنگلهای هیرکانی جزو آثار طبیعی و ۲۲ 
اثر هم شامل آثار تاریخی در فهرست میراث 
جهانی هستند.او با اشاره به اینکه بیش از ۳۴ 
تا ۳۵ هزار اثر ثبت شده ملی در ایران داریم که 
خیلی از آنها در انتظار ثبت در فهرست میراث 
جهانی هســتند گفت: حدود یک میلیون 
پایگاه تاریخی شناخته شده و بیش از ۶۰۰ 
موزه فعال در ایران داریم که آثار تاریخی بسیار 
ارزشمندی در آنها در معرض دید گردشگران 
گذاشته شده است در بخش میراث ناملموس 
شامل آداب و رسوم مردم ایران هم ۱۳ اثر ثبت 

شده در فهرست جهانی داریم.
وزیــر میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری جمهوری اسالمی ایران در ادامه 
به تالش های دولت ایران در زمینه حفاظت از 
میراث فرهنگی پرداخت و گفت: مجلس ایران 
قانونی به تصویب رسانده که از موضوع میراث 
فرهنگی پشتیبانی محکمی می کند. عالوه 

بر آن، میراث فرهنگی که پیشــتر در سطح 
سازمان بود بتازگی با مصوبه مجلس به سطح 

وزارتخانه ارتقاء یافت.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه چین در حال 
پیشرفت بسیار ســریع است گفت: چین در 
حال حاضر یک کشور بسیار پیشرفته است و 
این روند همچنان ادامه پیدا می کند امیدوارم 

که ملت چین هر چه بیشتر روزهای بهتری 
را تجربه کنند امیدوارم این مسیر همچنان 
ادامه یابد و روابط بین ایــران و چین هر چه 
بیشتر ارتقاء پیدا کند و ما بتوانیم تجربیاتمان 
را به یکدیگر منتقل کنیم و برای ســاختن 
کشورهایمان و زندگی بهتر برای ملتهایمان 
به یکدیگر کمک کنیم و داشته هایمان را با 

یکدیگر به اشتراک بگذاریم.
مونسان افزود: چین و ایران دو کشور دارای 
تمدن کهن هستند و در ساخت تمدن بشری 
نقش مهمی ایفاء کرده اند ظرفیتهای تاریخی 
و فرهنگی و مشترکات بسیار زیادی داریم بی 
شک دو ملت هم عالقه مندند هر چه بیشتر با 

تمدن یکدیگر آشنا بشوند.

وزیر گردشگری:ایران آماده مشارکت بیشتر در طرح یک کمربند ،یک جاده است
هنوز که هنوز است با شنیدن نام کویر مرکزی ایران، بیابان های خالی از 
سکنه برایمان تداعی می شود. اما بیابان های وسیع و بی انتها فقط یک بخش 
از واقعیت مناطق کویری ایران هستند. در میان شن های روان بیابان ها، 
شهرها و روستاهای زیبا و بی نظیری وجود دارند که هزاران سال نیروی 

ایرنا

گزارش
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"قلعه بهادری" به مزایده گذاشته می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: قلعه بهادری در این استان از طریق صندوق احیا و بهره برداری 
از اماکن فرهنگی – تاریخی به مزایده گذاشته می شود.

علیرضا ایزدی، با اعالم این خبر افزود: این بنای تاریخی به  منظور احیا، مرمت و بهره برداری به مدت معین، به مزایده گذاشته خواهد 
شد.

وی اظهار کرد: قلعه بهادری به شماره 77۰۱ در استان مرکزی ثبت ملی شده و عالقه مندان برای شرکت در مزایده این قلعه تاریخی 
می توانند با شماره تلفن ۳۳99۲۰7۱ ۰۲۱ داخلی ۳۰۱ تماس بگیرند یا به سایت chre.ir مراجعه کنند.

ایزدی گفت: قلعه بهادری در روستای اسفندان شهرستان کمیجان با موافقت صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی به بخش 
خصوصی واگذار می شود. این قلعه از مهمترین بناهای تاریخی منطقه به شــمار می رود که قدمت آن متعلق مربوط به دوره قاجار و 
مشتمل بر دو طبقه است که با مصالح سنگ، آجر،گچ و ... ساخته شده و با مرمت های گوناگون انجام شده، از سالم ترین ابنیه  تاریخی 

کمیجان است.
او اظهار کرد: این بنا ظرفیت ایجاد سفره خانه به  منظور توسعه فضای فرهنگی و گردشگری، همچنین ایجاد مقصد بوم گردی را دارد.

افزایش مشارکت بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت های بخش گردشگری کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: به دنبال افزایش مشارکت بخش خصوصی 
در ایجاد زیرساخت های بخش گردشگری این استان هستیم.»مجید صفایی« در بازدید از مجتمع گردشگری "بام لند" یاسوج افزود: 
سه میلیارد تومان از محل تسهیالت اشتغال روستایی به پروژه گردشگری بام لند یاسوج اختصاص یافته که از این میزان تاکنون ۲.۵ 
میلیارد تومان پرداخت شده است.وی میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۵۰ درصد عنوان و اظهارکرد: افتتاح فاز نخست این پروژه 
برای حدود ۴۰ نفر اشــتغال زایی به همراه دارد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری استان کهگیلویه و بویراحمد 
خاطرنشــان کرد: این پروژه در چهار هکتار در فازهای مختلف اجرا می شود و قرار است زیرســاخت هایی از جمله آالچیق، سکوی 
نشیمن، آبشار مصنوعی، رستوران های روباز و سربسته، زمین های ورزشــی از جمله زمین چمن مصنوعی فوتبال، والیبال، تنیس، 
استخر شنا، پیست پیاده روی و پیست دوچرخه سواری در این مجموعه احداث شود.صفایی با بیان اینکه سهم آورده سرمایه گذار این 
پروژه 9۰۰ میلیون تومان بوده، تصریح کرد: برای اتمام کامل این پروژه ســه میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است که تالش می کنیم 
با رایزنی ، تسهیالت ارزان قیمت در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد.وی ادامه داد: به دنبال افزایش مشارکت بخش خصوصی در ایجاد 

زیرساخت های بخش گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد هستیم.

 برنامه جامعی 
را برای ارتقاء سطح 
گردشگری با کشور 
چین طراحی کردیم 

که اولین گام آن 
برداشتن روادید 
برای گردشگران 

چینی بود که حدود 
چهار ماه از آن می 

گذرد.

دعوت مونسان از 
سرمایه گذاران چین 

برای مشارکت در صنعت 
گردشگری

 وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری جمهوری اسالمی ایران در 
دومین روز سفر خود به پکن در دیدار 
با همتای چینی خود از سرمایه گذاران 
این کشور برای ســرمایه گذاری در 

صنعت گردشگری ایران دعوت کرد.
»علی اصغر مونسان« جمعه شب در 
دیدار »لو شوگانگ« وزیر فرهنگ و 
گردشگری چین در پکن ضمن اعالم 
آمادگی ایران برای همکاری با چین در 
زمینه های گردشگری و فرهنگی در 
قالب طرح »یک کمربند یک جاده« 
گفت: در صورت تمایل سرمایه گذاران 
چینی، می توانیم به منظور سرمایه 
گذاری در زمینه ساخت سایت ها و 
مجموعه های گردشگری، زمین در 

اختیار انان قرار دهیم.
وی ضمن اعالم آمادگی برای ارتقای 
فعالیت های فرهنگی به ویژه در حوزه 
های پژوهشی و مرمت آثار باستانی 
با چین، تصریح کــرد در این زمینه 
همکاری های خوبی با کشــورهای 
اروپایی مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا 
داریــم و می توانیم با چیــن نیز این 
همکاری ها را به ویژه در زمینه تبادل 

پژوهشگر و کارشناس انجام دهیم.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری جمهوری اسالمی ایران 
در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
خوشبختانه روابط بسیار خوبی از نظر 
سیاســی و اقتصادی میان دو کشور 
برقرار است و اعتقاد دارم جدا از مسایل 
سیاسی و اقتصادی، مسایل فرهنگی 
و گردشــگری نیز می تواند زیر بنای 

روابط دو کشور قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه ظرفیت ها و عالقه 
مندی های بســیار زیادی میان دو 
کشور وجود دارد از وزیر گردشگری 
چین دعوت کرد تا در نمایشگاه بین 
المللی گردشــگری و صنایع دستی 
ایران که فوریه سال آینده در تهران 

برگزار می شود حضور پیدا کند.
مونسان با اشاره به آب و هوای چهار 
فصل ایران گفت ایران جذابیت های 
زیادی برای گردشگران چینی دارد لذا 
باید کمک کنیم وضعیت گردشگری 

دو کشور ارتقا پیدا کند.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری جمهوری اسالمی ایران 
با اشــاره به اینکه مقامات جمهوری 
اسالمی ایران به ارتقا روابط همه جانبه 
با چین تاکید دارند افزود: در همین 
راســتا ایران به صورت یک طرفه از 
چهار ماه پیش روادیــد را برای ورود 
گردشگران چینی به ایران لغو کرده 
است و برنامه هایی برای معرفی ایران 
به گردشــگران چینی هم در دست 

اقدام دارد.
وی از تربیت راهنماهای گردشگری 
زبان چینی بــه عنوان یکــی از این 
اقدامات نام برد و گفت: در این مسیر 
نیازمند حمایت و کمک سفارت چین 
در تهران هستیم زیرا اگر کمک کنید 
می توانید سهم بیشتری از 9 میلیون 
گردشــگر خروجی از ایران داشــته 

باشید.
مونسان همچنین خواستار لغو روادید 
گروهی توسط چین برای گردشگران 
ایرانی شد گفت یکی از سیاست های 
فرهنگی دو کشور توسعه روابط مردم 
با مردم است و توسعه گردشگری به 

تقویت این روابط کمک می کند.
وی به بازسازی، مرمت و احیا اقامتگاه 
ها و کاروانسراهای مسیر جاده ابریشم 
قدیم در ایران اشاره کرد و گفت این 
اماکن با استفاده از صنایع دستی به 
هتل کاروانســرا و هتل های سنتی 
تبدیل شــده انــد که مــورد اقبال 
گردشگران خارجی به ویژه اروپایی 

قرار گرفته است.

گردشگری
خبر
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راهنمای سفر

هنوز که هنوز است با شــنیدن نام کویر مرکزی ایران، بیابان های خالی از سکنه 
برایمان تداعی می شود. اما بیابان های وسیع و بی انتها فقط یک بخش از واقعیت 
مناطق کویری ایران هستند. در میان شن های روان بیابان ها، شهرها و روستاهای 
زیبا و بی نظیری وجود دارند که هزاران سال نیروی حیات و سرزندگی را به کویر هدیه 
کرده اند و همچون خورشیدی در قلب کویر می درخشند. روستای مبارکه یزد یکی 
از این خورشیدهای کویر است که با معماری بی نظیر و فرهنگ منحصربه فرد، میراث 

باارزش نیاکان کویرنشین مان برای ماست. 
روستای مبارکه یزد ، روستایی زرتشتی نشین

روستای مبارکه در فاصله پنج کیلومتری شهر تفت و ۱۲ کیلومتری شهر یزد قرار دارد. ساکنان 
این روستا زرتشتی هستند و به زبان فارسی و با گویش یزدی و فارسی دری صحبت می کنند. 
مهم ترین ویژگی روستا معماری خانه ها و سبک زندگی اهالی اش است که زندگی ایرانیان باستان 
ساکن در کویر مرکزی ایران را نشان می دهد. آتشکده ها و خانه های اهالی که دو تا از آنها به خانه 

بوم گردی تبدیل شده اند، از جذابیت های این روستا هستند.
جشن های زرتشتی که در روستا برگزار می شــود و اهالی در آنها حضور فعالی دارند و چندان 
شناخته شده نیستند هم برای گردشگرهایی که به این روستا سفر می کنند جالب و دیدنی 
است. جشن های گاهنبار که شش جشن مختلف هستند و با هدف بخشش به یکدیگر و کمک 
به نیازمندان در شش زمان سال برگزار می شوند، جشن سده و جشن انار از مهم ترین جشن های 

ساالنه ی روستای مبارکه یزد هستند.
این روزها بیشتر سالخورده ها ساکن روستا هستند اما در روزهای تعطیالت 
و روزهای جشن با بازگشت کوچ کرده ها و حضورگردشگرها جمعیت روستا 
بیشتر می شود و حال وهوایش هم تغییر می کند. در روزهای جشن مردم 
مهمانی برگزار می کنند و کسانی که توانایی مهمانی گرفتن و بخشش به 
دیگران را ندارد، در مراسم دیگران شرکت می کند و از سفره ای بهره می برد 

که همه جا گسترده است.
جشن ســده هم پس از نوروز دومین جشــن بزرگ در ایران باستان بوده از 
جشن هایی است که ۱۰ بهمن در این روستای زرتشتی نشین برگزار می شود. 
مردم از ۵ بهمن شروع به جمع آوری هیزم می کنند و از صبح روز جشن روی 
پشت بام خانه ها یا در دشت یا سر کوه بلندی هیزم ها را آتش می زنند و اوستا 
و گات ها ســرود می خوانند و جشــن و پایکوبی می کنند. این جشن در واقع 
گرامی داشت همکاری بین اهالی روســتا یا شهر است که بین ایرانیان باستان 
ارزش زیادی داشت. روشــن کردن آتش هم به این صورت است که جوانان با 
مشعل  پشت سر موبد حرکت می کنند و بعد از سه بار گشتن دور تل هیزم، آن را 
روشن می کنند. روستای چشم، چسبیده به روستای مبارکه یزد ، یکی از مراکز برگزاری جشن 

سده است.
اواخر آبان که فصل برداشت انار است، در روستا جشن انار برگزار می شود. انار در فرهنگ ایرانی 
میوه  بهشتی نامیده می شود و نشانه ی  زندگی، باروری، سرسبزی، و فراوانی است. در این جشن 

زنان روستا لباس محلی به تن می  کنند و دف می زنند و اهالی شادی و پایکوبی می کنند.
سرو دوتای روستای مبارکه

در محوطه ی نزدیک روستا دو درخت سرو بلند در کنار هم هستند که اهالی به سروهای دوقلو 
»سرو دوتا« می گویند. عمر این سروها را حدود ۵۰۰ سال تخمین می زنند، کم وبیش هم سن خود 
روستا. این سروهای باشکوه و زیبا که ارتفاع شان به ۱۵ متر می رسد، ده سالی است در فهرست 
میراث طبیعی شهر تفت ثبت شده اند. در نزدیکی سروهای دو قلو در کنار بقایای یک آتشکده 
قدیمی و اقامتگاه بوم گردی ناردونه که یک خانواده  زرتشتی اداره اش می کنند، یک سنگ نوشته 

هم قرار دارد که داستان ساخته شدن روستای مبارکه را می گوید.
براساس سنگ نوشته حدود ۴۵۰ سال پیش مردی به نام مرزبان ظهراب که آن زمان بزرگ و 
کالنتر زرتشتیان بود، با هدف جمع آوری پول برای جمع کردن زرتشتیان پراکنده در اطرف یزد، 
برای مالقات سردسته پارسیان هند راهی هندوستان می شود. وقتی به هندوستان می رسد 
داستانش را برای بزرگ پارسیان تعریف می کنند و او ۵۰ هزار روپیه در اختیارش می گذارد تا 

روستایی برای زرتشتیان بسازد.  مرزبان ظهراب به یزد برمی گردد بعد از کلی جست وجو برای 
پیدا کردن جای مناسب برای ساخت روستا، در خواب محلی به او الهام می شود. او سراغ محلی 

که در خواب دیده می رود و چاه می کند و به آب می رسد و روستای مبارکه یزد را بنا می کند.
در هر گوشه و کنار روستا می توانید نشانه های دین زرتشتی را ببینید. در محوطه  کنار سروها که 
بقایای یک آتشکده ی قدیمی هم در آنجا وجود دارد، جایی به شکل آتش دان برای روشن کردن 
شمع و دعا و نیایش در نظر گرفته شده و سه آموزه  اصلی دین زرتشت یعنی گفتار نیک، پندار نیک 

و کردار نیک در باالی آن دیده می شود.
دخمه روستای چم، برج خاموشان

در روستای چم که درست کنار روســتای مبارکه است، به رسم تمام شــهرها و روستاهای 
زرتشتی نشین یک دخمه وجود دارد. زرتشتیان اجســاد مردگان را در دخمه می گذاشتند تا 

خوراک جانوران شوند و به این دخمه ها برج خاموشان می گفتند.
در دین زرتشــت معتقد بودند که آب و خاک و باد و آنش چهار عنصر مقدس هســتند که به 
هیچ وجه نباید آلوده شوند و به همین دلیل برای مردگان برج خاموشان که برجی دایره ای شکل 
بود را طراحی کردند تا هیچ عنصری از آنها آب و خاک را آلوده نکند. دخمه ها سقف نداشتند 
و اندازه شان براساس جمعیت هر شهر یا روستا تعیین می شد. گاهی برای دو یا چند روستای 
نزدیک به هم یک دخمه ساخته می شد که دخمه  روستای مبارکه یزد و چم از این جمله است. 
دخمه ها معموال بیرون روستا و شهرها ساخته می شدند تا باد آلودگی حاصل از اجساد را به داخل 
روستا نیاورد. این گورستان زرتشتی تا اوایل دوره  پهلوی یعنی تا زمانی که دخمه گذاری ممنوع 

می شود کاربرد داشته است.
بهترین زمان سفر و مسیر دسترسی به روستای مبارکه یزد

مثل تمام شهرهای کویری، بهترین زمان سفر به روستای مبارکه از اوایل آبان تا اوایل اردیبهشت 
است. اما می توانید زمان سفرتان را طوری تنظیم کنید که جشن های روستا مثل جشن انار یا 

جشن سده همزمان شود و تجربه ای منحصربه فرد با خود به خانه ببرید.
بهترین مسیر دسترسی هم از طریق شهر تفت اســت. از این شهر اتومبیل های کرایه و ون به 
مقصد مبارکه وجود دارد. اما اگر بخواهید از مسیر یزد به روستا برسید، بعد از گذشتن از پلیس راه 
یزد-تفت دومین دوربرگردان را به سمت جاده اصلی برگردید. ۸۰۰ متر بعد از تابلوی »مجتمع 
قند و نبات افضلی« به یک دوراهی می رسید که راه سمت راست مسیر به سمت روستای مبارکه 
می رسد.  مسیر دوم روستا هم این است که بعد از ورود به تفت اولین دوربرگردان را به سمت جاده 
اصلی و مسیر یزد برگردید و بعد از گذشتن از پمپ بنزین، وارد اولین فرعی سمت راست جاده 
شوید. در ورودی مسیر فرعی، تابلوی روستای مبارکه یزد را که دیدید بعد از یک کیلومتر به 

روستا می رسید.

روستای مبارکه یزد ، خورشید کویر

معاون وزیر گردشگری: چین می 
تواند بهترین منبع صدور گردشگر به 

ایران باشد
پکن-ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری جمهوری اسالمی ایران 
که به چین سفر کرده است گفت ظرفیت های باالیی 
در حوزه گردشــگری میان ایران و چین وجود دارد و 
چین در این زمینه می تواند یکی از بهترین منابع برای 

صدور گردشگر به ایران باشد.
»ولی تیموری« روز شــنبه در پکــن در گفت و گو با 
ایرنا افزود: دو کشور ایران و چین با تمدن های کهن و 
تاریخ دیرینه، همیشه همکاری های خوب اقتصادی و 

فرهنگی در مسیر جاده ابریشم داشته اند.
وی افزود در طول تاریخ روابط هرگز منازعات سیاسی 
و اقتصادی میان آنها وجود نداشــته است و دو طرف 

دارای غنای فرهنگی هســتند و این باعث شده است 
تا زمینه های قوی هم برای توسعه روابط گردشگری 

داشته باشند.
او گفت که رییس جمهوری اسالمی ایران در سفر به 
چین تاکید بسیاری بر گسترش روابط داشت و رییس 
جمهوری چین هم در سفر به تهران بر توسعه روابط از 

جمله در عرصه گردشگری تاکید کرد.
تیموری با اشــاره به امضای سند گردشگری میان دو 
کشور گفت: همکاری های گردشــگری ایران اکنون 
متمرکز بر بازار چین است و اقدامات خوبی هم در یک 

سال گذشته صورت گرفته است.
معاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری جمهوری اسالمی ایران افزود: در 
تحقیقات راهبردی صورت گرفته با همکاری جامعه 
دانشگاهی و معاونت گردشــگری وزارتخانه، چین به 
عنوان یک بازار گردشــگری برای کشور تعیین شده 

است برنامه اقدام نیز برای اجرا آماده شده است.

این کار بــه گفته وی منطبــق با روحیه و ســالیق 
گردشگران چینی صورت گرفته است از جمله مجموعه 
های اطالع رســانی و اقالم تبلیغاتــی و گزارش های 

رسانه ای به زبان چینی تهیه شده است.  
او به برنامه های آموزشــی نیز اشــاره کــرد و گفت: 
با نظرداشــت وضعیت گردشــگری در چین و برای 
آشنایی بیشتر گردشگران تالش شده است کارهایی 
در سازمان ها و بخش های گردشــگری انجام شود و 
در طول هفت ماه گذشــته در سال جاری برنامه های 
آموزشــی در مکان های مختلف ایران از جمله برای 

مراکز اقامتی و پذیرایی اجرا شده است.
تیموری گفت در این سفر مالقاتی نیز با رییس آکادمی 
گردشگری جمهوری خلق چین انجام شد و در آن بر 
همکاری های آموزشی و پژوهشی موثرتر تاکید شد 
و در زمینه تقویت بنیه نیروی انســانی فعال در حوزه 

گردشگران چینی قول همکاری گرفته شده است.
معاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد 
در حوزه های مختلف کارهــای زیادی صورت گرفته 
اســت از جمله اینکه داوطلبانه و یکجانبه در حرکتی 
چشــمگیر صدور روادید برای گردشگران چینی لغو 
شده است این تاثیرات خوبی در این بازار داشته است.

وی گفت با نظرداشت فعالیت های دولت و تالش های 
صورت گرفته و همچنین مجموعــه اقدامات صورت 
گرفته و سفر فعلی به چین با حضور ۵۰ شرکت خدمات 
مسافرتی و گردشــگری ایران، بازار چین بیشتر برای 

آنها معرفی شد.
تیموری تصریح کرد هنوز تصویر کاملی از ایران برای 
گردشگران چینی معرفی نشده است و تبلیغات مخرب 
رسانه های غربی نیز تاثیرات منفی برجا گذاشته است و 
باید روی این بخش نیز تمرکز کرد تا اذهان با واقعیات 
ایران بیشتر آشنا شوند و چینی های گردشگر از ایران 

بیشتر بدانند.
او گفت که چین یک بازار خوب و مستقل گردشگری 

است و روحیات و ســالیق در این بازار با توانایی ها و 
ظرفیت های گردشگری ایران کامال سازگار است.

وی اضافه کرد شمار گردشگران چینی در کشورهای 
مختلف بسیار زیاد است هنوز باید گردشگران زیادی 
از چین به ایران جلب و جذب کرد در سال گذشته فقط 
۵۲ هزار گردشگر چینی به ایران سفر کردند که کافی 

نیست و می توان شمار بسیاری را جذب کرد.
به گفته وی چین یک کشور گردشگر فرست است در 
هفت ماه امسال هم ۲۸ هزار گردشگر چینی به ایران 
ســفر کردند این برای ایران کافی نیســت الزم است 
که کارهای بیشــتری صورت گیرد باید گردشگران 
بیشتری جذب بازار ایران شوند که ظرفیت های بسیار 

باالیی برای جلب آنها دارد.
این مقام حوزه گردشگری ایران تاکید کرد با اقدامات 
جامع ایران به نظر می رســد در ســال های پیش رو 
 شمار گردشــگران چینی به ایران روز به روز افزایش

 یابد.
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 Iranian ambassador to 
Greece Ahmad Naderi and 
the Greek Environment 
and Energy Minister Kostis 
Hatzidakis met and held talks 
on Friday.The two officials 
discussed ways to expand 
cooperation in different 
fields, especially in energy.
The Iranian envoy said that 
there are plenty of grounds 
in environment and energy 
sectors which can enhance 
bilateral ties, highlighting 
that exchange of economic 

delegations, sharing of 
experiences in establishing 
solar farms, and management 
of water resources can be 
further discussed between 
the two countries.The Greek 
minister also said that his 
country has closest ties with 
Iran among other EU states. 
He noted that one cannot 
neglect Iran’s grandeur and 
history, adding that Greece is 
ready to play a constructive 
and positive role to solve 
various problems.

Roads min.:
A joint 
committee 
to be set up 
between Iran, 
Afghanistan 
for organizing 
border regions
Iranian Minister 
of Roads and Urban 
D e v e l o p m e n t 
Mohammad Eslami 
revealed the setting 
up a joint committee 
between Islamic 
Republic of Iran 
and Afghanistan 
to organize border 
regions.
The construction 
operation of Khaf-
Herat railroad will 
be completed until 
restoration of peace 
and security in 
Afghanistan as soon 
as possible, he added,
He made the remarks 
on Fri. in his meeting 
with the Deputy 
Transport Minister of 
Afghanistan Sheikh 
Ahmad Matin and 
emphasized the need 
for the development 
of relations between 
Iran and neighboring 
states especially 
Afghanistan.
He pointed out that 
the regional countries 
should solve their 
problems themselves 
inside the region 
and added, “Islamic 
Republic of Iran has 
always stressed to 
the sustainability of 
peace and stability 
in Afghanistan 
for progress and 
development of that 
country and will spare 
no effort materialize 
objectives in this 
regard.”
Elsewhere in his 
remarks, Eslami 
pointed to the 
c o n s t r u c t i o n 
operation of Khaf-
Herat Railroad 
and added, “drastic 
measures were 
taken in the past for 
the completion of 
this railroad and it 
is hoped that this 
railroad will be put 
into operation upon 
restoration of peace 
and security in this 
country.”
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Iran, Greece discuss energy 
cooperation

“Although some 
shocks were 
imposed on our 
economic ties 
with partner 
countries after 
US withdrawal 

from the JCPOA, they have 
now subsided as we have 
found new mechanisms 
in our relations with 
our economic partners, 
especially with China,” 
Araghchi said upon arrival 
in Beijing on Saturday.
“New ways have been 
found [for economic 
cooperation] and we 
are returning to stable 
economic ties with China 
but it is necessary to 
remove some obstacles 
and raise bilateral 
economic relations to a 
higher level,” he added.
He said that the trip is 

being made upon the 
official invitation of his 
Chinese counterpart for 
making consultations 
over the status of 
JCPOA, noting, “from the 
beginning of negotiations 
over JCPOA, we have held 
consistent consultations 
with our Chinese and 
Russian friends and this 
trip is the continuation of 
such consultations.”
Due to other parties’ 

failure to honor their 
commitments under the 
JCPOA, the deal is not in a 
good condition and Iran 
has not been able to gain 
its interests from the 2015 
agreement, Araghchi said.
After Iran’s decision to 
reduce commitments to 
the JCPOA, more serious 
consultations are needed 
between Iran and its 
friends, he highlighted.
The Iranian diplomat 
pointed to next week’s 

meeting of JCPOA Joint 
Commission, adding 
that “it was necessary 
to review the agenda 
of the meeting with 
our colleagues in the 
Chinese Foreign Ministry 
and try to have a closer 
stance in the upcoming 
commission.”
Araghchi will hold a 
meeting with Chinese 
officials on Sunday to 
confer on Iran Nuclear 
Deal.

Moonesan:
Iran welcomes Chinese 
investors to invest in 
tourism industry
Minister of Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Ali-Asghar invites Chinese investors 
for investing in Iran’s tourism industry.
He made the remarks in Chinese capital Beijing 
late on Fri. in his meeting with his Chinese 
Minister of Culture and Tourism Luo Shugang 
and invited Chinese investors to invest in tourism 
industry of the country.
Islamic Republic of Iran is ready to cooperate with 
China in the cultural and tourism fields within 
the framework of One Belt One Road (OBOR) and 
added, “if Chinese investors agree, we can provide 
them with a parcel of land to invest in the field 
of construction operation of tourism sites and 
complexes.”
In addition, Iran is ready to promote cultural 
activities with China especially in the fields of 
research and renovation of ancient monuments, 
he said, adding, “in this field, we have established 
very intimate cooperation and collaboration with 
European countries such as Germany, France and 
Italy.”
Elsewhere in his remarks, he said, “fortunately, 
very good relations have been established 
between the two countries in political and 
economic terms. Apart from political and 
economic issues, cultural and tourism issues can 
lay the ground for the promotion of ties between 
Iran and China.”
The two countries of Iran and China have ample 
potentials and capabilities in many areas, he 
stated and invited Chinese tourism minister 
to attend Iran International Tourism and 
Handicrafts Exhibition which will be held in Feb.

FATF faces credibility 
gap, no evidence its work 
reduces proceeds of crime: 
expert
 Matthew Redhead, a researcher on financial 
crime and national security topics at Royal United 
Services Institute (RUSI) said that FATF faces a 
credibility gap and there is no evidence its work 
reduces proceeds of crime.
"We have to be honest about the level of 
skepticism, primarily in financial services, about 
the reality of what the [FATF] standards do. It's a 
lot of money, a lot of manpower, and we ask, 'What 
is the result?'" said Matthew Redhead, associate 
fellow, RUSI Centre for Financial Crime and 
Security Studies.
"It's incumbent on FATF to show that what it's 
doing works or FATF faces a credibility gap," 
Redhead said.
Matthew Redhead is a researcher and writer on 
financial crime and national security topics, and 
an independent risk consultant to the FinTech and 
RegTech sectors. He is also a regular contributor 
to Jane’s Intelligence Review on serious organized 
crime, financial crime, terrorism, and intelligence. 
He has extensive experience in financial services, 
having trained as a ‘front office’ banker for HSBC 
in the 1990s, and worked for the last seven 
years in various senior roles in that same bank’s 
financial crime risk function, leaving as Global 
Head of Strategic Intelligence in April of this year.
The Financial Action Task Force (FATF) is an 
intergovernmental organization founded in 1989 
on the initiative of the G7 to develop policies to 
combat money laundering.

Iranian Deputy Foreign Minister Seyyed Abbas 
Araghchi said that shocks of US unilateral 
sanctions have subsided and there are new 
mechanisms to enhance economic ties 
between Iran and its friend countries.

Araghchi tells of new economic mechanisms 
to boost coop. with friend countries
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Meeting on 
International North-
South Transport 
Corridor project held 
in Baku
The 4th meeting of the working group on 
the development of the western route of 
the North-South International Transport 
Corridor was held in Baku on Nov. 28 
to 29.Morteza Jafari, deputy Islamic 
Republic of Iran Railways Company, 
headed the Iranian delegation in the 
meeting. He said that participants 
discussed railway tariffs for cargos from 
Bandar Abbas to Moscow.
He noted that adding Chabahar Port to 
the North-South Corridor was discussed 
in the meeting and ‘good decisions’ have 
been taken in this regard.
Delegations from Iran, Azerbaijan, 
Belarus, Russia and India had 
participated in the event, according to 
Trend News Agency.
The main goal of the North-South 

Transport Corridor is, first of all, 
to reduce the delivery time of goods 
transported from Russia, northern 
and western Europe, as well as the Gulf 
countries, reduce transportation costs 
and increase the functionality of the 
corridor.The delivery time of goods 
along the current route (Suez Canal) is 
45-60 days, and this period is expected 
to decrease to 14-20 days along the 
North-South Transport Corridor. 
Speaking about the historical roots and 
the modern development of friendly 
relations between the countries, 
Chairman of Azerbaijan Railways CJSC 
Javid Gurbanov noted the economic 
importance of this corridor, bringing 
together different geographical areas.
Javid Gurbanov also noted that within 
the framework of the International 
North-South Transport Corridor project, 
the Azerbaijani side has fulfilled its 
tasks. From the Astara station to the 
state border of Iran, 8.3 kilometers of 
railway were laid and a railway bridge 
was built across the Astara River. At the 
same time, construction of a 35-hectare 

railway station and terminals for cargo 
unloading are ongoing in Iran's Astara.
In March 2018, the first phase of the 
project for connecting the Astara (Iran)-
Astara (Azerbaijan) railway and the 
cargo terminal was commissioned, and 
the foundation of the grain terminal was 
laid.
On March 6, 2019, the opening of 
the Gazvin-Rasht-Astara (Iran) - 
Astara (Azerbaijan) section, which 
is the main part of the North-South 
Transport Corridor, took place. In the 
near future, the Rasht-Astara (Iran) - 
Astara (Azerbaijan) railway line will 
be built and commissioned. All this 
will strengthen the transit, trade and 
economic potential of the countries. 



Iran to Hold Joint Naval 
Drill with Russia, China in 
Indian Ocean
Iran’s Navy Commander said a joint naval exercise 
with Russia and China is planned to be staged in the 
Indian Ocean in the coming weeks.
Speaking to reporters on the sidelines of an exhibition 
of naval equipment on Saturday, Rear Admiral Hossein 
Khanzadi said the joint drill is going to be held in the 
Indian Ocean waters in the Iranian month of Day 
(December 22, 2019 - January 20, 2020).
Arrangements for the joint exercise were made among 
representatives of the three countries’ navies last 
month, he added.
“The purpose of the war game is to ensure collective 
security and help strengthen security in the northern 
region of the Indian Ocean, which is witnessing 
incidents such as piracy,” the Iranian commander said.
On plans to dispatch naval fleets to faraway regions 
like the Gulf of Mexico, Khanzadi said the Iranian Navy 
is prepared for navigation in international waters 
around the world.
He stressed that Iranian fleets can travel to any port at 
the invitation of a friend country, be it a port in the Gulf 
of Mexico or the Gulf of Finland.
The Navy chief had recently unveiled plans for the 
dispatch of a naval fleet to the Russian port city of St. 
Petersburg.
The Iranian fleet will reportedly travel more than 
12,000 nautical miles to reach the Russian port and set 
a new record by cruising in the Bab al-Mandab Strait, 
Suez Canal, Strait of Gibraltar, Atlantic Ocean, Strait of 
Dover, and Gulf of Finland.

Iranian Navy unveils four 
new military achievements
 Iranian Navy has unveiled four domestically-
manufactured military equipment in a bid to enhance 
the force’s defense capabilities.
In a ceremony held on Saturday in the presence of 
Navy Commander Rear Admiral Hossein Khanzadi, 
the force officially disclosed the unmanned aerial 
vehicle ‘Pelikan 2’ and the naval mine ‘Sadaf 2’, as well 
as the navigation system ‘Soren’ and the precision 
guided bomb ‘Balaban’.‘Pelikan 2’ is a sophisticated 
long-range drone, which is suitable for naval patrol 
and reconnaissance missions.
‘Sadaf 2’ has been designed and developed for 
defensive missions against the surface and subsurface 
vessels, with a maximum depth of 100 meters.
‘Soren’ will be used to detect any single change in the 
geographic position of the marine vessels without any 
need to the GPS.
‘Balaban’ is a smart bomb with controllable fins that 
extend its range, and is equipped with the inertial 
navigation system (INS) and Global Positioning 
System (GPS) guidance system which boost its 
precision.Earlier this week, Rear Admiral Khanzadi 
pointed to the force's great strides in expanding its 
aerial and naval capabilities, saying that the Navy is 
working round the clock to upgrade the equipment 
and the force “will soon witness the addition of long-
range drones aboard its warships."

Iran urges int’l community not to stay 
silent on US anti-Iran sanctions

Iran's Health 
M i n i s t e r 
Saeed Namaki 
in separate 
letters to the 
United Nations 
(UN) chief 

and the heads of 
two of its affiliated 
organizations, WHO 
and UNICEF, called 
on the international 
community not be 
silent against anti-Iran 
cruel sanctions.
In his letters to 
Secretary-General of 
the United Nations 
António Guterres, 
Head of World Health 
Organization (WHO) 
Tedros Adhanom and 
Head of United Nations 
Children's Fund 
(UNICEF) Henrietta 
H. Fore, Namaki urged 
the international 
community to 
show a reaction to 
the unilateral US 
threatening acts with 
regard to food, drug and 
medical equipment.
Iranians are victims of 
the US conspiracies and 

economic sanctions, 
the letter reads.
The strict limitations 
imposed by the US 
unilateral threatening 
acts are aimed at 
making impossible 
manufacturing and 
importing food, 
drug and medical 
equipment for all 
Iranian people, he 
added.
Based on US claims, 
sanctions do not 
include drugs, food, and 
medical equipment but 
barring transactions 
in international 
banking systems and 
imposing serious 
sanctions cannot be 
considered as anything 
but measures aiming 
at stopping the import 
and manufacturing 

such products, Namaki 
noted.
By sanctioning the 
Iranian nation, the 
United States has 
not only committed 
economic terrorism 
but also crimes against 
humanity, he said, 
adding that creating 
serious obstacles for 
importing drugs and 
medical equipment 
have negative impact 
on treating many 
patients.
US sanctions have 
especially impeded 
m a n u f a c t u r i n g 
radiotherapy drugs for 
cancer, making cobalt 
fuel, Cyclotron and PET, 
Gamanayev and even 
wound care dressing 
for EB patients, he 
noted.

Namaki went on to 
say that two American 
company which 
produce Sarcoidosis 
drugs have explicitly 
stopped exports to Iran.
Iran has always been 
after establishing 
constructive and 
respectful relations 
based on mutual 
interests and respect 
and on the other 
hand US has always 
been seeking to 
violate international 
regulations and UN 
Charter, the Iranian 
minister said.
US withdrawal from 
Iran nuclear deal 
known as the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) 
is an example of the 
unilateral and illegal 

breach, he reiterated.
Iranian patients are 
even at risk of death 
and side effects 
resulted by lack 
of medicines and 
equipment, he added.
Namaki went on to say 
that the oppressed 
people of Iran have 
observed the silence 
of the international 
community against 
the crimes of Saddam 
Hussein over the use of 
chemical weapons.
UN officials should 
respond regarding 
measures violating 
human rights, 
h u m a n i t a r i a n 
r e g u l a t i o n s , 
u n i l a t e r a l i s m 
and international 
diplomacy principles, 
he said. 

Iran's Health Minister Saeed Namaki in 
separate letters to the United Nations 
(UN) chief and the heads of two of its 
affiliated organizations, WHO and 
UNICEF, called on the international 
community not be silent against anti-
Iran cruel sanctions.
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US panel sets deadline for Trump to 
attend impeachment hearings
A US congressional panel on Friday gave President Donald Trump 
one week to say whether his legal counsel intends to introduce 
evidence and call witnesses in upcoming impeachment proceedings 
that could lead to formal charges of misconduct within a few weeks.
The Democratic-led House Judiciary Committee, which is due to 
begin weighing possible articles of impeachment against Trump 
next week, sent a two-page letter to the president setting a deadline 
of 5 p.m. EDT (2200 GMT) on Dec. 6 for the president’s counsel to 
specify intended actions under the committee’s impeachment 
procedures, Reuters reported.The procedures set out rules by 

which the president can call witnesses, introduce evidence and 
make presentations.Panel Democratic Chairman Jerrold Nadler set 
the same deadline for Republican lawmakers on the committee to 
notify him about intended witnesses and evidence and scheduled a 
Dec. 9 meeting to consider the matter.The Judiciary panel is expected 
to hold a series of impeachment proceedings, including an initial 
hearing on Wednesday at which legal experts are due to testify about 
the constitutional grounds for impeachment. The committee invited 
Trump to participate in the hearing and gave him until 6 p.m. EST 
(2300 GMT) on Sunday to say whether he or his legal team would 
attend.The impeachment probe is looking into whether Trump 
abused his power to pressure Ukraine to launch investigations 
of political rival Joe Biden and a discredited conspiracy theory 

promoted by Trump that Ukraine, 
not Russia, interfered in the 
2016 US presidential election.
After weeks of closed-door 
witness depositions and 
televised hearings, three 
investigating panels led 
by the House Intelligence 
Committee are due to release 
a formal report soon after 
lawmakers return to Congress 
on Tuesday from a Thanksgiving  
recess. 

The strict 
limitations 
imposed by the 
US unilateral 
threatening 
acts are aimed 
at making 
impossible 
manufacturing 
and importing 
food, drug 
and medical 
equipment for all 
Iranian people, 
he added.
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 British PM Johnson to Trump: 
Keep Out of UK Election
 British Prime Minister Boris Johnson said on Friday it would be 
"best" if US President Donald Trump does not get involved in Britain's 
election when he visits London for a NATO summit next week.
Trump waded into the election in October by saying opposition Labor 
Party leader Jeremy Corbyn would be "so bad" for Britain and that 
Johnson should agree on a pact with Brexit Party leader Nigel Farage.
On Friday, a senior Trump administration official told reporters 
that Trump is "absolutely cognizant of not, again, wading into other 
country's elections."But senior Conservatives are nervous that 
Trump could upset the campaign when in London, just over a week 
before the Dec. 12 election, which polls indicate Johnson is on course 
to win."What we don't do traditionally as loving allies and friends, 
what we don't do traditionally, is get involved in each other's election 

campaigns," Johnson, 55, told LBC radio, Reuters reported.
"The best (thing) when you have close friends and allies like the US 
and the UK is for neither side to get involved in each other's election."
Johnson has said that, if he retains power, he will deliver Brexit by 
Jan. 31 - after nearly four years of political crisis following a 2016 
referendum in which Britons voted to leave the European Union.
He said he wanted to keep in place government preparations for a 
possible no-deal Brexit - under which Britain would leave without 
agreement on the terms with Brussels and potentially expose itself 
to more economic uncertainty - but that he expected to secure a trade 
deal with the EU by the end of 2020."Many of those preparations will 
be extremely valuable as we come out of EU arrangements anyway," 
he told reporters.The US president, who is due to arrive on Monday, 
has cast Johnson as "Britain's Trump," and during a previous visit 
criticized Johnson's predecessor Theresa May over her Brexit policy.
Labor's Corbyn has said Johnson will sell off parts of Britain's widely 

cherished 
health service to US businesses after 

Brexit, which Johnson has denied. Trump previously said everything 
including health should be on the table in trade talks, though he later 
said health would not be.
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Saudi Arabia 
Suffers Defeat 
at IMO, Iran’s 
Envoy Says
Saudi Arabia has 
suffered a defeat at the 
International Maritime 
Organization after it 
failed to be re-elected 
to the IMO Council for 
the next term, Iran’s 
ambassador to the UK 
said.
November, 30, 2019 - 
10:23 Politics Comments 
Saudi Arabia Suffers 
Defeat at IMO, Iran’s 
Envoy Says
In a post on his Twitter 
account on Friday, 
Iranian Ambassador 
to the UK Hamid 
Baeidinejad said two 
Arab allies of Saudi 
Arabia refused to quit the 
race for election to the 
IMO Council in favor of 
Riyadh, marking a defeat 
for the kingdom.
“Today, 40 members of 
the executive council 
of the International 
Maritime Organization 
were elected by the 
members, and the most 
important political 
development (in the 
election) was that Saudi 
Arabia was not re-
elected, because it failed 
to gain enough votes,” the 
envoy said.
Baeidinejad added that 
the United Arab Emirates 
and Kuwait refused to 
withdraw from the 
race in favor of Saudi 
Arabia and were both 
themselves elected to the 
council.
On Friday, the IMO 
Assembly elected 40 
states to its Council 
for the 2020-2021 
biennium.
The new members fall 
in three categories and 
include China, Greece, 
Italy, Japan, Norway, 
Panama, Republic 
of Korea, Russian 
Federation, United 
Kingdom, United States, 
Argentina, Australia, 
Brazil, Canada, France, 
Germany, India, the 
Netherlands, Spain, the 
United Arab Emirates, 
Bahamas, Belgium, Chile, 
Cyprus, Denmark, Egypt, 
Indonesia, Jamaica, 
Kenya, Kuwait, Malaysia, 
Malta, Mexico, Morocco, 
Peru, the Philippines, 
Singapore, South Africa, 
Thailand and Turkey.
The newly elected 
Council will meet, 
following the conclusion 
of the 31st Assembly, 
for its 123rd session 
on December 5 and 
will elect its Chair and 
Vice-Chair for the next 
biennium.

Iran

news

ISFAHAN
N E W S

Iran Has Evidence against 
IAEA Inspector: Nuclear 
Chief
 Head of the Atomic Energy Organization 
of Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi said there 
is evidence that an International Atomic 
Energy Agency (IAEA) inspector who was 
recently prevented from entering an Iranian 
nuclear site was carrying “suspicious 
material”.
Speaking to the Young Journalists Club, 
Salehi rejected claims that security forces 
arrested the IAEA inspector and said, 
“Inspectors generally enjoy diplomatic 
immunity, such as that of ambassadors, 

during their missions, and such matters are 
enshrined in international law.”   
“Of course, IAEA inspectors should be 
checked when entering Iran’s sites and this 
is normal when visiting nuclear facilities 
around the world and this regulation is not 
limited to Iran,” he said.
“During the (security) check, the devices 
discovered that one of the inspectors was 
carrying suspicious material,” the nuclear 
chief added.“When the inspector was asked 
about it, her answers were not convincing,” 
he said, adding, “In addition, there were 
other things I cannot say in detail, all of 
which were eventually documented, filmed 
and recorded, but because of diplomatic 
immunity we could not keep the inspector.”

Earlier this month, some Western media 
reports claimed that Iran briefly had held 
an inspector working for the UN nuclear 
watchdog in the Islamic Republic and seized 
her travel documents.
The incident came as Iran restarted 
enrichment at the Fordow nuclear facility as 
the fourth step away from the 2015 accord, 
known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
The country had earlier reduced its 
commitments in three other phases, but 
the latest one, the injection of uranium 
hexafluoride (UF6) gas into centrifuges at 
Fordow, is believed to be the most important 
step so far, and a serious warning to the other 
parties.



 Some officials surprised by recent unrest in 
country: MP
In an interview with Mehr news agency, the Chairman of an Iranian 
Parliament’s fraction said “inconsiderate about the warnings of the 
Leader of the Islamic Republic, some officials could not appear nimble 
and efficient in countering the enemies’ conspiracies during the recent 
unrest in Iran.”Noting the enemy has similar plans to those implemented in 
Iraq and Lebanon for Iran, Mohammad Ali Poormokhtar added that regarding 
the Leader’s guidelines about the full readiness of the Armed Forces to foil threats, 
“fortunately, the Armed Forces were successful to defeat the enemies during the recent tensions.”

 Iran and Nigeria have 
agreed to establish 
a joint economic 
commission to 
promote their trades, 
and cooperation in the 
fields of investment, 
agriculture and 
technology transfer.
According to a 
statement by 
Nigerian President’s 
spokesman, Malam 
Garba Shehu, the 
agreement is part of the 
outcome of a meeting 
between President 
Muhammadu Buhari 
and Iranian Vice 
President for Economic 
Affairs, Mohammad 
Nahavandian, on 
Friday in Malabo, 
Equatorial Guinea, PM 
News reported.
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Morning call to prayer : 
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Noon call to prayer : 
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Evening call to prayer: 
16:36:58  
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According to Ghasemi, if the Iraqi protests 
escalate, the Chazabeh and shalamcheh 
border crossing may also be closed.
Chazabeh is a border terminal in Iran 
which is located in Khuzestan province, 
south-west of Iran and in common border 
between Iran and Iraq. Chazabeh border 
is one of the main borders of Iran for 
pilgrims heading to observe Arba’een 
rituals in Iraqi Karbala.
Iran closed a western border crossing 
with Iraq amid the recent unrest in the 
Arab country.
“The most important issue is the security 
of our citizens who want to travel to Iraq. 
The news and reports we receive from 
inside Iraq show that the unrest is so 
severe,” Iranian official said.

 Hossein Ghasemi added that the border 
crossing has been shut until further notice 
to protect the lives of pilgrims in the wake 
of recent violent protests.
On Wednesday evening, anti-government 
protesters stormed and set the Iranian 
consulate ablaze in Iraq’s southern city of 
Najaf, drawing condemnation from Iraq's 
government.
In a statement on Thursday, Iranian 
Foreign Ministry Spokesman Seyed Abbas 
Mousavi condemned the attack on the 
consulate, saying the Iraqi ambassador 
to Tehran has been officially informed 
of the Islamic Republic’s strong protest 
over the issue.In a Thursday telephone 
conversation with Foreign Minister of the 
Islamic Republic of Iran Mohammad Javad 
Zarif, Iraqi Foreign Minister Mohamed 
Ali Alhakim offered his apologies for 
a Wednesday attack on the Iranian 
consulate in Najaf.
Iraq has been engulfed in protests since 
early October, as street protests in several 
cities continue over unemployment and 
poor public services.

In their paper published in the journal 
Science Advances, the group describes 
what their model showed developing over 
the rest of this century.
As global temperatures continue to rise 
(just last week the World Meteorological 
Organization reported that greenhouse 
gas emission hit an all-time high last year) 
as we humans fail to reduce the emission 
of greenhouse gases, scientists continue to 
carry out studies designed to help us better 
understand what will happen if we do not 
change our ways. In this new effort, the 
researchers have sought to demonstrate 
what will happen to our two main sources 
of food—agriculture and fisheries—when 
looked at simultaneously. They note that 
other studies have looked at the impact of 
climate change on both sources, but until 
now, none of them have looked at what will 
happen to food availability when both are 
impacted at the same time, Phys reported.
To gain a better perspective on what the 
future of agriculture and marine fisheries 

might look like up to the end of this 
century—if greenhouse gas emissions 
remain unchanged—the researchers built 
a model that took into account where food 
is grown or caught and likely impacts on 
production due to a changing climate. They 
also added in information that described 
the sensitivity of different areas to climate 
change—areas in the tropics, for example, 
may not be able to adapt to warmer 
temperatures, while places like Canada 
and Russia might actually see increased 
food production.
The researchers report that the model 
showed that the worst-case scenario 
was rather dire—90 percent of the global 
population will be living in an area where 
production from agriculture and fisheries 
is falling by the end of this century. 
More specifically, the model showed a 
25 percent reduction in average global 
productivity in the agriculture sector. For 
fisheries, the model showed declines of up 
to 60 percent. The researchers note that 
the model also showed different outcomes 
based on possible global warming 
mitigation efforts. They also noted that 
poorer countries will on average be more 
strongly impacted than richer, more 
advanced countries.

Chazabeh and shalamcheh border crossing may 
be close; Iran official

Model Shows Simultaneous Impact of Global 
Warming on Agriculture, Marine Fisheries

Director-General of Interior Ministry for Border Affairs Hossein Ghasemi 
told ILNA news agency that western Mehran border crossing has been 
shut until Iraqi conditions become normal.

An international team of researchers has built a model that 
shows the possible simultaneous impact of global warming 
on agriculture and marine fisheries.

The researchers 
report that 
the model 
showed that 
the worst-case 
scenario was 
rather dire—90 
percent of 
the global 
population 
will be living in 
an area where 
production 
from agriculture 
and fisheries 
is falling by 
the end of this 
century. 

Iran closed a 
western border 
crossing with 
Iraq amid the 
recent unrest in 
the Arab country.

Differences in NATO enters 
new stage as Turkey, France 
engage in verbal fight
 Recent remarks by Turkish President Recep Tayyip 
Erdogan against his French counterpart on Friday 
reveals yet another sign of major differences between 
members of the North Atlantic Treaty Organization 
(NATO)."Look Mr. Macron, I am calling to you from 
Turkey, but I will tell you again at NATO. First, have 
your own brain death checked," said Recep Tayyip 
Erdogan, according to Anadolu, slamming Macron 
over his remarks that Turkey should not expect 
NATO support for its anti-terror operation in 

northern Syria."Expelling or not expelling Turkey 
from NATO [...] Do you have the authority to make 
such a decision?" Erdogan added.The comments 
came as Macron had said that “I respect the security 
interests of our Turkish ally ... but one can’t say that 
we are allies and demand solidarity, and on the 
other hand, present allies with a fait accompli by a 
military intervention which jeopardizes the action 
of the coalition against IS.”Meanwhile, the French 
Foreign Ministry said in a statement that Ambassador 
Ismail Hakki Musa was summoned Friday to explain 
“unacceptable statements ... that have no place in 
Turkish-French relations and cannot substitute for 
the necessary dialogue between the two countries,” 
according to the Associated Press.

Good political relations pave 
way for boosting Tehran-
Yerevan tourism ties
Minister of Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Ali Asghar Mounesan said friendly 
relations between Iran and Armenia have paved 
way for reinforcing cultural and tourism ties.
Speaking in a meeting with Deputy Minister of 
Education, Science, Culture and Sports of Armenia 
Narine Khachaturian, Mounesan referred to joint 
cooperation between two countries in cultural field, 
saying holding joint exhibition is an example which 
resulted in boosting cultural relations level.
He also referred to historical churches as one 
of tourism attractions for Armenian tourists, 
saying thanks to cultural commonalities and the 
neighborliness feeling between two countries, 
it is possible to promote cultural and tourism 
relations between Tehran and Yerevan.Underlining 

ethnic diversity in Iran, he said each group has its 
own culture and handicraft which has enriched 
Iranian culture and historical heritage.Expressing 
readiness for holding Iranian handicraft exhibition 
in Yerevan, Mounesan invited his Armenian 
counterpart to attend Tehran international tourism 
and handicrafts exhibition.He went on to say that 
Iranian hospitals are ready to give services to 
Armenian patients with lower prices than Europe.
Meanwhile, Khachaturian praised Iran’s attention to 
Armenian heritage.She also called for holding Iran-
Armenia joint carpet exhibition in Yerevan, saying it 
will be a suitable opportunity for Iran to showcase 
the history of carpet.She suggested holding hand-
made decorative arts exhibition, saying it will 
attract the attention of the world toward Iranian and 
Armenian women art.  The 3rd Summit of Ancient 
Civilizations was held with the attendance of China, 
Iran, India, Iraq, Egypt, Armenia, Italy, Bolivia, Peru 
and Greece in Beijing, China.



کمکمعیشتیبعدیکیواریزمیشود؟
با اعالم زمان دهم هر ماه برای واریز کمک های معیشتی برخی انتظار دارندامشب )۱۰ آذر( مرحله دوم آن پرداخت 

شود، در حالی که این گونه نیست و پرداخت بعد در دهم دی ماه انجام می شود.
با اصالح قیمت بنزین و افزایش نرخ آن از هزار به ۱۵۰۰ تومان سهمیه ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد، منابعی ایجاد 

می شود که طبق اعالم دولت هر ماه در قالب کمک حمایتی به حساب خانوارهای مشمول واریز می شود.
پیش بینی بر این است که از آبان سال جاری تا آبان سال آینده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش 

قیمت بنزین باشد که در هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود، این رقم بین حدود ۶۰ میلیون خانوار 
توزیع خواهد شد این در حالی است که بعد از افزایش قیمت بنزین در سه روز متفاوت از آخرین روزهای آبان تا دوم آذرماه، 

دور اول کمک های معیشتی واریز شد. به گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است دهم هر ماه کمک معیشتی پرداخت 
شود و این اعالم در مواردی این انتظار را ایجاد کرده که برای آذرماه نیز پرداختی انجام شده و امشب )دهم آذرماه( حساب خانوارها شارژ 

شود. این در حالی است که پرداختی دور اول که در چند روز گذشته انجام شد همان پرداختی آذر ماه به شمار می رود، چراکه باید بعد از یک دور 
یک ماهه و با کسب درآمد از محل افزایش قیمت بنزین اولیت پرداختی بعد از ۲۴ آذرماه انجام می شد ولی به دالیلی این پرداختی در ابتدای ماه و 

از محل تنخواه صورت گرفته است.

حقبیمهتمامیوسایلنقلیه۴سیلندریکساناست
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی گفت:حق بیمه تمامی وسایل نقلیه ۴ سیلندر، 

یکسان بوده و موضوع تعیین حق بیمه یک مساله کامال فنی و مقرراتی است.
به گزارش بیمه مرکزی، حســن رضا عباســیان فر، مدیــرکل دفتر برنامه ریــزی و امور فنی 
در پاســخ به برخی شــبهه افکنی ها در فضای مجــازی در خصوص فرمــول تعیین نرخ حق 

بیمه شــخص ثالث، با اعالم این مطلب افزود: حق بیمه پایه شــخص ثالث با درنظرگرفتن نوع 
وسیله نقلیه، کاربری و ســوابق خسارت دارندگان وســایل نقلیه مشخص می شــود و به همین 

 خاطر مقایســه نرخ حق بیمه دو وســیله نقلیه مشــابه بدون توجه به ســایر عوامل ریسک، منطقی
 نیست.

حسن رضا عباسیان فر با اشاره به اینکه حق بیمه تمامی وسایل نقلیه ۴ سیلندر، یکسان است، دلیل حق بیمه متفاوت ۲ وسیله 
نقلیه ۴ سیلندر رایج »پراید و پیکان« را تاکید قانون گذار بر ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه دانست نه اینکه خودروهای 
۴ سیلندر فرق می کنند و افزود: موضوع تعیین حق بیمه یک مساله کامال فنی و مقرراتی است و به بسیاری عوامل دیگر از قبیل 

سن خودرو، تعداد تصادفات و سوابق عدم خسارت در سال های قبل مربوط می شود.

مهر
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

 اعضای کانون وکالی 
دادگستری ساز خود 

را می زنند و اعالم 
می کنند که وکالت 

یک حرفه است و ذاتا 
کسب و کار نیست

اقتصاد ایران
07
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ISFAHAN
N E W S

افزایش قیمت بنزین 
چه تاثیری بر بازار 
مسکن تاثیر دارد؟

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
با بیان این که قبل از گرانی بنزین، 
قیمت مسکن به شــدت افزایش 
یافت، گفت: افزایش قیمت بنزین 

تاثیری بر بازار مسکن ندارد.
حســام عقبایی با یادآوری این که 
بازار مســکن در یک رکــود غیر 
تورمی به ســر می برد، اظهار کرد:  
حجم معامالت مســکن امسال در 
مقایسه با سال های گذشته کاهش 
چشمگیری داشته و به تبع این اتفاق 
نیز قیمت ها در این بخش نزولی بوده 
اســت. وی با بیان این که  از ابتدای 
سال تاکنون قیمت مسکن ۳۰  تا ۴۰ 
درصد نقاط مختلف کشور کاهش 
یافته است، افزود: تا پیش از افزایش 
قیمت بنزین و ســهمیه بندی آن ، 
همواره قیمت مســکن نزولی بوده 
و  حجم معامالت در هر ماه نسبت 

به ماه پیش از آن کاهش می یافت.
وی ادامــه داد:  با توجــه  به رکود 
حاکم بر بازار مسکن و اقدام دولت 
در گران کردن بنزین این ســئوال 
پیش می آید که تاثیر افزایش قیمت 
بنزین چه تاثیری روی قیمت مسکن 
خواهد داشت. نایب رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک در پاسخ به این 
پرسش گفت: فارغ از هر گونه نگاه 
سیاسی،  قیمت مسکن سال گذشته 
و امســال به صورت نامتعارف، غیر 
منطقی و ناموزون بود و بر اساس آمار 
مرکز آمار ایران بیش از ۱۲۰ درصد 
افزایش یافت. عقبایی تاکید کرد: باید 
به این نکته تاکید شود که علی رغم 
افزایش قیمت بنزین، قیمت مسکن 
فعال افزایش نمی یابد و در واقع این 
ظرفیت در بازار مسکن وجود ندارد.

وی بیان کرد: قیمت مســکن  قبل 
از افزایش قیمــت بنزین به حدی 
باال رفته که قدرت خرید مردم را به 
شدت کاهش داده و آنها توان ورود 

به بازار مسکن را ندارند.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

این در حالیست که طبق 
نظــر کارشناســان، بازار 
خدمات حقوقــی بازاری 
اســت کــه می تــوان با 
سنجش صالحیت علمی 
بــدون اعمــال ظرفیت، 
فارغ التحصیالن حقوقی 
که صالحیت الزم را دارند را شاغل کرد 
و با این ابزار از حجم بیکاری و گرانی در 

این بازار کاست.
در این بین، متولیان وزارت امور اقتصادی 
و دارایی اعالم کردند که اطالعات پروانه 
وکالت در پایگاه اطالع رسانی مجوزهای 
کسب و کار باید بارگذاری شود تا ضمن 
اجرای قوانین، گامی در جهت شفافیت 
و تســهیل فعالیت های مذکــور برای 

متقاضیان برداشته شود.

در همین راستا در هفتاد و یکمین نشست 
کمیته تخصصی هیــات مقررات زدایی 
و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 
با توجه به رای هیــات تخصصی اداری و 
امور عمومی دیوان عدالت اداری، اعضای 
کمیته تخصصی هیــات مقررات زدایی 
و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 
بر الزم االجرا بودن مصوبــه این هیات 
مبنی بر تکلیــف کانون هــای وکالی 
دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی 
وکال و کارشناسان قوه قضائیه در خصوص 
بارگذاری اطالعات پروانه وکالت در پایگاه 
اطالع رســانی مجوزهای کســب و کار 

تاکید کردند.
با این حــال اعضــای کانــون وکالی 
دادگستری ساز خود را می زنند و اعالم 
می کنند که وکالت یک حرفه است و ذاتا 
کسب و کار نیست تا مشمول قانون اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرد؛ از این رو 

نیازی به بارگذاری اطالعات نیست.
کانون وکال حتی بــا نحوه فعالیت مرکز 
امور مشــاوران حقوقی قوه قضاییه نیز 
مشــکل دارد و این مرکز را یک نهادی 
موازی عنوان می کند که استقالل کانون 
وکال را زیر سوال برده است چراکه معتقد 
 است شــیوه جذب در این مرکز درست 

نیست.

    تاکید کانون وکال بر انحصارگرایی
یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در گفت و گو بــا خبرنگار مهر 
گفت: تاکنون کانــون وکال زیر بار نرفته 
است که اطالعات را در پایگاه اطالع رسانی 

مجوزهای کسب و کار بارگذاری کند.
وی افزود: اعضای کانون وکال می گویند 
ما ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نیستیم و 
قانون مستقلی داریم، در نتیجه ذیل این 

قانون نمی آییم.

این مقام مسئول ادامه داد: به گفته کانون 
وکال این قانون خاص در هیچ کجا نگفته 
که پروانه وکالت کسب و کار است؛ این در 
حالیست که از نظر ما و هر شهروند ایرانی، 

وکالت »کسب و کار« است.
وی گفت: اعضای کانون وکال می گویند 
که برداشتن انحصار موجب کاهش درآمد 
وکال می شــود! در حالی که بازار رقابتی 
اســت؛ ضمن اینکه بدلیل این انحصار، 
در حال حاضر دسترسی به وکیل بسیار 

سخت است.
این مقام مســئول اظهار داشت: شورای 
نگهبان یک نظریــه دارد بر این مبنا که 
شما حق ندارید برای صدور مجوز سقف 
ظرفیتی بگذارید چراکــه این موضوع 
خالف شرع اســت. با این حال در حوزه 
وکالت سقف وجود دارد و حتی مشاهده 
می شــود که در برخی بخش ها شرایط 

سنی می گذارند.
وی افزود: حتی رئیس قوه قضاییه چندین 

بار در سخنرانی های خود گفته که امروز 
امر به معروف، بهبود محیط کسب و کار 
و رونق تولید اســت. اما همچنان دفاتر 
رسمی، مترجمان رسمی، کارشناسان 
رســمی و دفاتر خدمات قضایی انحصار 

دارند.
وی ادمه داد: مرکز امور مشاوران حقوقی 
قوه قضاییه نیز اگرچه سقف ظرفیت را 
برداشته است اما هنوز شرط سنی در این 

مرکز وجود دارد.

هیچ سازمان و مرجعی زورش به کانون وکال نرسید؛  

انحصاریکهبرایمردمگرانتماممیشود
چندی اســت که کانون وکال به صورت مستمر بر عدم 
تمکین از هیات مقررات زدایی و تاکید بر انحصارگرایی 
تمرکز کرده در حالی که نرخ بیکاری در فارغ التحصیالن 

رشته حقوق بسیار باالست.
یکی از چالش های موجود در فضای کسب و کار کشور 
مربوط به انحصار حوزه وکالت می شود؛ انحصار در این 
حوزه موجب شده نه تنها نرخ خدمات دهی وکال بدون 
منطق باال باشد بلکه بیکاری فارغ التحصیالن حقوق را 

نیز در پی داشته است.

عایدی وزارت نفت از افزایش قیمت بنزین چقدر است؟
ایرنا : سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین دو هفته است که در کشور اجرایی شده 
و در حالی که دولت همواره تاکید کرده تمام درآمد ریالی اجرای آن به خانوارها 
باز می گردد اما برخی آن را راه حلی برای جبران کسری بودجه نفتی می دانند. اما 

در واقعیت چقدر از افزایش قیمت بنزین به جیب وزارت نفت می رود؟

افزایش بنزین اگرچه تصمیم است که باالترین رده های کشور گرفته شده با این حال وزارت 
نفت به عنوان مسوول این تصمیم در جامعه شناخته می شود و این در حالی است که وظیفه 

وزارت نفت در این میان تنها اجرایی کردن تصمیم سران سه قوه بوده است.
در واقع وزارت نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تنها ساز و کارهای 
سهمیه بندی و دونرخی شدن بنزین را در دست دارند و هیچ دخل و تصرفی در مورد نحوه 

قیمت گذاری و یا تخصیص سهمیه به خودروها نمی توانند داشته باشند.
اما وضعیت در جامعه و نگاه به این موضوع متفاوت است. اغلب افراد گمان می کنند افزایش 
قیمت بنزین راهی خواهد بود تا کاهش درآمدهای نفتی جبران شود و به دنبال آن سهمی 

نیز به جیب وزارت نفت برود.
بر اساس قانون اما وزارت نفت تنها فروشنده نفت و یا هر فرآورده نفتی به شمار می رود و تمام 
درآمدها مستقیم به حساب خزانه واریز می شود. در موضوع بنزین نیز اوضاع به همین صورت 
است و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی بعد از آنکه بنزین را از پاالیشگاه های 
کشور می خرد،  با پرداخت یارانه آن را به فروش می رساند، بنابراین قیمت بنزین هیچ تاثیری 

در درآمدهای وزارت نفت ندارد.
در واقع،  سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی همان ۱۴.۵ درصدی است که در بودجه ساالنه 

در نظر گرفته می شود. 
در این مورد، »حسن مرادی«  کارشناس انرژی با اشاره به اینکه دولت پیش از این نیز  اعالم 
کرده که کل افزایش ریالی فروش بنزین در قالب حمایت معیشتی به خانوارها اختصاص 
می یابد، گفت: با توجه به اینکه تعداد افرادی که واجد شرایط دریافت حمایت معیشتی 

هستند بسیار زیاد است،  بعید به نظر می رسد که رقمی برای وزارت نفت بماند.
به گفته مرادی،  قیمت تمام شده تولید  بنزین در پاالیشــگاه ها ۳ هزار تومان و یا 
بیشتر بوده و بنزین در این سال ها با یارانه دولتی و با قیمتی پایین تر به دست مردم 

می رسید.
وی افزود: اکنون تا حدی این یارانه برداشته شده و تالش می شود تا بنزین با قیمت 

تولید به مردم عرضه شود.



استارتآپ

جهانیانتقادكرد:
اقتصادمدرنكشورازظرفیتهایدانشبنیانبیبهرهاست

دبیركلسازمانملیكارآفرینیایرانبااشارهبهگذركشورازاقتصادسنتیبه
مدرن،انتقادكرد:ازظرفیتهایاستارتآپهاوشركتهایدانشبنیاندر

تولیدناخالصكشوراستفادهنکردهایم.

احسان جهانی با حضور در استودیوی پخش زنده برنامه »خیابان فرصت« ضمن ارائه تعریفی 
در خصوص کارآفرینی اظهار کرد: »کارآفرینی عمال به فرایند طراحی، راه اندازی و اداره 
یک کسب و کار گفته می شود؛ بگونه ای که خلق ارزش اتفاق افتاد و قالبا با کسب و کارهای 

کوچک شروع می شود.«
وی خالقیت، انرژی، انگیزه و چابکی را ســه محور اصلی برای کارآفرینی دانست و افزود: 
»تعبیر فضای کارآفرینی موجب می شود که بسیاری تصور کنند کارآفرینی به معنای ایجاد 

شغل است و عده ای دیگر معتقدند تشویق کار کردن افراد به معنای کار آفرینی است.«

جهانی به رادیو گفت وگو گفت: »در فضای کارآفرینی قطعا درپی ایجاد 
ارزش هستیم و به معنایی، ظرفیت و انگیزه توسعه یک کسب و کار را 

بعنوان کارآفرینی اتالق می کنیم.«
وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو در رابطه با میزان نوآوری 
بر اساس خلق ارزش در حیطه کارآفرینی گفت: »در این میان پارادایم 
ســنتی و مدرن در کنار یکدیگر قرار می گیرند و ایران در حال گذر از 
اقتصاد سنتی به مدرن است؛ در حال حاضر اقتصادهای مدرن به سمتی 

رفته اند که تولید ناخالص کشور خود را ارتقا دهند.«
جهانی کارآفرینی را برآمده از کار، فناوری و نوآوری دانســت و تصریح 
کرد: »فناوری اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و بر اساس آمار آی 
سی تی، درصد سهم اشتغال ایران در سال ۲۰۱۰ حدود ۸صدم درصد 
بود که در سال ۲۰۰۱۷ به ۱۰ و ۳درصد رسیده است و سهم قابل توجهی 

ایجاد کرده است.«
این کارشناس حوزه کارآفرینی ادامه داد: »امروز وارد انقالب صنعتی چهارم 
شده ایم؛ در گذشته صنعت فوالد و برق و نفت موجود بود و جوامع پیشتر به سمت فعالیت 
های روستایی و نساجی روی آورده بودند ولی در انقالب دیجیتال، عمال با ظهور فناوری های 

نوین در حوزه رباتیک، هوش مصنوعی و زیست فناوری سر و کار داریم.«
جهانی با بیان این مطلب افزود: »بسیاری تصور می کردند با ورود تکنولوژی اشتغال کاهش 
می یابد ولی امروز حجم بازار گسترش یافته و اشــتغال در حوزه های جدید افزوده شده 

است.«
وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو اضافه کرد: »در حال حاضر در کشــور طی ۵ سال اخیر 
با ورود شرکت های دانش بنیان روبرو هستیم و قاعدتا این شرکت ها سعی کردند با ارائه 
مسیرهای نوآورانه در اقتصاد تاثیر گذار باشند اما بنده معتقدم هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت 

های استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالص کشور استفاده کنیم.«

در ادامه محسن قوامی پور، دستیار دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به تعریف واحد 
وزارت کار از مقوله کارآفرینی به برنامه خیابان فرصت گفت: »کارآفرین فردی است که با 
تکیه بر نوآوری و پذیرش مخاطره به ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی جدید می پردازد که 

در سطح بنگاه، بازار و جهانی یا ملی است.«
وی خاطرنشان کرد: »شرکت های پر رشد داخل کشور نیم درصد از کل کسب و کار را در 

اختیار دارند.«
قوامی پور با بیان این مطلب افزود: »این میزان بالغ بر ۳۸درصد کل اشتغال جدید را شامل 
می شود و دستگاه سیاست گذار علم و فناوری کشــور در این راستا مطالعاتی انجام داده 

است.«
همچنین افشین کالهی، رئیس کمیسیون کسب و کار دانش بنیان اتاق ایران با اشاره به 
فعالیت ۴۶۰۰ شرکت دانش بنیان در کشــور اظهار کرد: »فلسفه تشکیل این شرکت ها 
اینست که شرکت هایی در حوزه فناوری و نوآوری بیشتر کار کنند تا فضایی گلخانه ای 

برای آن ها ایجاد شود.«
وی با بیان اینکه افراد حوزه فناوری و دانش قادر نیستند در اکوسیستم فعلی اقتصاد کار 

کنند، بر لزوم اجرای قوانین حمایتی شرکت های دانش بنیان اشاره کرد.
کالهی افزود: »معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از 

این شرکت ها حمایت می کنند.«
وی اضافه کرد: »ما بیشتر درباره این شرکت ها شعار داده و حرف زده ایم ولی زیست بوم 
واحدی برای آن ایجاد نشده است.« کالهی به رادیو گفت وگو گفت: »شرایط فعلی کشور 
بگونه ای است که صحبت درباره این مسائل دور از ذهن است؛ امروز در حال حراجی اقتصادی 

هستیم ولی گویی یکباره سقف بر سر ما فرود آمده و در ادامه برق را نیز قطع کردند.«
وی با بیان این مطلب از قطع اینترنت و افت رونق کسب و کارهای آنالین انتقاد کرد و افزود: 
»در این فضا شرط اولیه را نداریم و لذا صحبت کردن درباره زیست بوم کارآفرینی قدری 

مشکل است.«

دیجیاتو
گــــــزارش
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کپنهاگ چگونه بهشت استارت آپ ها شد؟
در ســال های اخیر، بخش فین تک دانمارک رشــد قابل توجهی را تجربه کرده اســت. ایــن اتفاق در 
نتیجه افزایش ســواد دیجیتالی، باال رفتن ســطح تحصیالت و سیاســت های حمایتی دولت با هدف 
 ارتقای نوآوری مالی و توســعه، امروزه کپنهاگ را به قطب بین المللی فناوری های پیشــرفته تبدیل 

کرده است.
 اکوسیستم_اســتارت آپی دانمارک مشــخصا طی ســه سال گذشــته به شکل گســترده ای تکامل 

یافتــه اســت و کارآفرینانی کــه در این بــازه زمانــی ســرمایه گذاری خود را آغــاز کرده انــد، اکنون 
 در حــال تصــرف بازارهــای جهانــی یــا ســاخت راه حل هایی مشــترک بــا شــرکت های بــزرگ مالی 

هستند.
سال گذشته، دانمارک از اولین تک شاخ فین تکی خود به نام تریدشیفت )Tradeshift( رونمایی کرد. این استارت آپ که توسط گروه 
گلدمن ساکس مدیریت می شود، پلتفرمی شبکه ای و تجاری را بر بستر فضای ابری طراحی کرده است که در زنجیره تامین پرداخت فعالیت 

می کند.
تریدشیفت امروزه به بیش از ۱.۵ میلیون شرکت در ۱9۰ کشور جهان خدمت می کند و ارزش آن حدود ۱.۱ میلیارد دالر ارزیابی می شود.

چهارشخص
اثرگذاردرموفقیت
یکاستارتآپرا

بشناسید

چهار شــخص اثرگــذار در 
موفقیت یک اســتارت آپ را 

بشناسید
این چهار نفــر عامالن بهبود 
روند پیشــرفت، جهت گیری 
صحیح و بهره گیری مناسب 
از انرژی در یک کســب وکار 

نمونه است.
به طــور کلی ســاختن یک 
کســب وکار ســاده نیست، 
ســاماندهی  و  مدیریــت 
یــک اســتارت آپ شــامل 
جزئیات بســیاری می شود. 
امــا آگاهــی و اجــرای این 
 جزئیات به افراد مناسب نیاز

 دارد.
تیم تشکیل دهنده و اعضای 
یک اســتارت آپ باید تماماً 
در راســتای اهــداف جمعی 
باشند و بتوانند با جهت دهی 
صحیح و انرژی بخشی، عامل 
 حرکــت، جنبش و انســجام

 شوند.
رهبر، مدیــر اجرایی، وکیل 
مدافع شیطان و ناظر هر طرح، 
چهار فــرد تأثیرگذار در بطن 
یک تیم استارت آپی به شمار 

می رود.
رهبــر گــروه وظایفــی از 
امــور  مدیریــت  جملــه 
برون سپاری شــده، ارائه دید 
مناســب از طــرح، تفویض 
مسئولیت ها، جهت دهی کلی 
تیم و هدفمندسازی اقدامات 

را برعهده دارد.
پشتیبانی رهبر گروه، تقسیم 
وظایف در راستای اتمام امور 
و عامل اقدامــات رو به جلو از 
جمله حیطــه وظایف مدیر 
اجرایی یک تیم استارت آپی 

است. 
بایــد پذیرفــت بهتریــن 
رهبرها نیز بــدون یک مدیر 
اجرایی خــوب در کنار خود 
 نمی توانند ثمربخشی امور فکر 

کنند.
وکیل مدافع شــیطان، گروه 
را بــه چالــش می کشــد و 
خألهای دور از چشم را پدیدار 
می نمایــد. می توانــد با بیان 
مباحــث چالشــی اطمینان 
تحقق یک کسب وکار را ایجاد 

کند.
ایجــاد دید و چشــم اندازی 
آینــده،  از  مطلــوب 
منعکس کننــده ایده هــا و 
عملیاتــی  اســتدالل های 
ازجملــه  کســب وکار 
وظایــف خطیــر یــک ناظر 
اســتارت آپی تیــم   در 

 است.
این چهار نفــر عامالن بهبود 
روند پیشــرفت، جهت گیری 
صحیح و بهره گیری مناسب 
از انرژی در یک کســب وکار 

نمونه است.

ایمنا
گــزارش
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اهمالكاریبهسرعت
بهصورتعادتدرافراد
ظاهرمیشود،وآمار
نشانمیدهدكهاین
عادتدربیشترمردم

وجوددارد

،،
جامعهسالمت

یــادداشـت
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ویژگیهایاهمالكار
فرد اهمال کار ویژگی هایی 

دارد که از این قرار است:
۱. تأخیر در انجام کاری که 

قصد انجامش را داریم.
۲. همه افراد حتی مبتالیان 
به اهمال کاری این آسیب 
روانی را نکوهش می کننــد و از آن تنفر 

دارند.
۳. اهمال کاری به سرعت به صورت عادت 
در افراد ظاهر می شــود ، و آمار نشان می 
دهد که این عادت در بیشتر مردم وجود 

دارد.
۴. این بیماری مسری است؛ یعنی از حالتی 
به حالت دیگر انسان و از فرد به جامعه و از 
جامعه ای به جامعه دیگر سرایت می کند و 
می تواند به خانه، خانواده، جامعه و فرهنگ 
آسیب برساند. اگر این بی حالی و تنبلی 
درمان نشود بعد از مدتی دچار چند عارضه 
جسمی و روحی می شود که عبارتند از: 
افسردگی، وحشت زدگی درونی، دلهره و 

احساس ترس های درونی

ریشههاوعللتعللدركارها
ریشه یابی اهمال کاری درمان آن را آسان 
می کند. عوامل گوناگونی باعث تعلل می 

شوند که در ۲ دسته کلی قرار دارند:
عوامل درونی و روانی

عوامل بیرونی و محیطی
عوامل درونی و روانی تعلل در کار ها

1.احساسخودكمبینی
عوامل متعددی باعث این احساس در فرد 

می شوند.
وقتی کســی از خود توقع دارد کاری که 
انجام می دهد بهترین و کامل ترین باشد و 
به نتیجه دلخواه نمی رسد ممکن است این 

احساس به او دست دهد.
نقص های جســمانی مثل کوتاهی قد ، 

نازیبایی  و ...ممکن است این احساس را در 
فرد به وجود آورد.

گاهی خانواده ناخواسته باعث می شوند 
فرزند حس خود کم بینی داشته باشد وقتی 
از او توقع زیادی دارند و فرزند نمی تواند به 

خواست های بلند پروازانه آن ها برسد.

2.دمبینی
بعضی انسان ها قادر به دیدن افق های دور 
دست نیستند و تنها زمان کوتاهی از عمر 
خود را می بینندانگار همه چیز برای آن ها 
امروز است و فردایی وجود ندارد. ناگفته 
نماند که افراد دم بین در امر دنیا هم موفق 
نخواهند بود؛ چرا که تنها مــزد امروز را 

می خواهند و به آینده و فردا بی توجه اند.
برای درمان این بیماری روانی دوراندیشی 
در امور اجتماعی اســت . این جاست که 
می توان شــیوه ادیان الهــی را راه عالج 
دانست؛ چرا که اعتقاد به قیامت و بسنده 
نکردن به زندگی دو روزه دنیا ، از مهم ترین 

آموزه های پیامبران است.

3.پایینبودنسطحتحمل
میزان تحمل پذیری افراد به خلق و خو، 
ســاختار فیزیولوژیک و عوامل محیطی 
بستگی دارد. البته اراده را در تحمل پذیری 
نباید نادیده گرفت.کسانی که به زندگی 
خوش بین ترند، تحمل نامالیمات زندگی 
برایشان آسان تر است و کار برای آن ها رنج 

آور نیست.

4.كمالگراییوسواسگونه
کمال گرایــی و دقت برای خــوب انجام 
گرفتن کار الزم اســت امــا کمال گرایی 
وســواس گونه که هر چه را که انجام می 
دهد ناکافی ببیند راه مناســبی برای باال 
بردن کیفیت نیســت. درمان آن در بیان 
اهل بیت بی اعتنایی است که شاهراه نجات 

از وسواس دانسته شده است.

5.لذتجوییوراحتطلبی
لذت جویی آنی و بی تابی در رســیدن به 
خوشی نوعی کوته بینی است. راه رهایی از 
این بیماری روی آوردن به لذت جویی دراز 
مدت است. مثال کسی که آرزوی رسیدن 
به مرحله فارغ التحصیلــی را دارد باید از 
تفریحات زودگذر چشم بپوشد و از بازی و 
شب نشینی و تفریح خود کم کند تا وقت 

مناسبی برای مطالعه پیدا کند.

6.شرمساری
اگر شــما کاری کنید که آن را نادرست 
بدانید ، در خود احساس شرمساری می 
کنید.این هیجان مــی تواند باعث عقب 
انداختن کار بشــود.مثال وقتی کار را دیر 
به اســتاد تحویل می دهید و نمره پایین 
می گیرید شرمنده می شوید و کار بعدی 
را با سردی بیشتری انجام می دهید. برای 
درمان این آفت تالش کنید از خطاهای پی 
در پی جدا پرهیز کنید تا احساس شرم، 

اضطراب و هیجان در شما پایدار نشود.

7.اضطراب
اضطراب در نتیجه ترس از عدم موفقیت 
در آینده  به وجود می آید. شخص خود را 
ضعیف احساس می کند و می ترسد که در 
کارش موفق نشود . این ترس و اضطراب 
باعث به تعویق انداختن کارها می شــود. 
پذیرش ریسک که اقتضای زندگی است ، 
خود می تواند نوعی درمان به حساب آید.  
حضرت علی) ع( فرمودند: چون از کاری 

ترسیدی به همان کار بپرداز.
همه  ما گاهــی اوقات کارهــا را به زمان 
دیگری موکول می کنیــم و با این پدیده 
آشنا هستیم. زمانی که کارها را به تعویق 
می اندازیم، درواقــع زمــان آزاد را هدر 
می دهیم و کارهای مهمی را که به عهده 
داریم، به آخرین لحظات موکول می کنیم. 
در چنیــن لحظه هایی به شــدت دچار 
اضطراب می شویم و افسوس می خوریم 

که ای کاش کارمان را زودتر شروع کرده 
بودیم. کسانی که دائما کارهای خود را به 
زمان دیگری موکــول می کنند، احتماال 
چندین ســال از زندگی خــود را در این 
چرخه ســپری کرده انــد. تعلل کردن، 
کارها را به عقب انداختن، سست شــدن، 
پنهان شــدن از کار، روبه روشدن با آن در 
آخرین لحظه و ســپس تکرار دوباره  این 
چرخه. به تعویق انداختن کارها حقیقتا یک 
عادت نادرست است که ما را از بین می برد 
و از دستیابی به اهداف بزرگ تر در زندگی 
جلوگیری می کند. اجــازه ندهید که این 
عادت اشتباه تمام زندگی شما را هدر دهد. 
در ادامه با چند راهکار عملی آشنا می شوید 
که برای غلبه بر به تعویق انداختن کارها به 

شما کمک می  کند.

1.كارتانرابهبخشهایكوچکتر
تقسیمكنید

یکی از دالیلی که باعث می شود کارها را 
به زمان دیگری موکول کنیم این اســت 
که به صورت ناخــودآگاه تصور می کنیم 
که کار برای  مــا بیش از انــدازه حجیم 
است. پیشــنهاد می کنیم کار اصلی را به 
بخش های کوچک تر تقســیم کرده و به 
صورت مجزا روی هر مرحله تمرکز کنید. 
اگر مشکل برطرف نشــد، باید این کار را 
ادامه دهید و بخش ها را کوچک تر کنید. 
به زودی متوجه می شوید وظیفه ای که به 
عهده دارید، ساده تر از چیزی است که تصور 
می کنید و ترجیح می دهید که بالفاصله 

کار را تمام کنید.
برای مثال نویسندگی را در نظر بگیرید. 
نوشتن کتاب در مجموع یک پروژه  بزرگ 
است که می تواند بسیار سنگین و حجیم 
باشد. اما اگر آن را به مراحل مختلف مثل 
۱( تحقیق، ۲( تصمیم گیری برای موضوع، 
۳( ایجاد طرح کلی، ۴( طراحی محتوا، ۵( 
نوشتن فصل های ۱ تا ۱۰، ۶( اصالح و غیره 
تقســیم کنید، متوجه می شوید که همه 
چیز قابل کنترل است. سپس می توانید 
روی مراحل ضروری تمرکز کنید و بدون 
فکرکردن به مراحل دیگر، آن را به بهترین 
شکل انجام دهید. پس از پایان هر مرحله 

می توانید به سراغ مرحله  بعدی بروید.

2.محیطپیرامونخودراتغییردهید
محیط های مختلف تأثیــرات متفاوتی 
بر میزان بهره وری ما دارنــد. به میز کار 

و اتاق خود نگاه کنید. این محیط شــما 
را به کارکردن ترغیــب می کند یا اینکه 
باعث خواب آلودگی می شود؟ اگر حالت 
دوم درست باشد، پس بهتر است محیط 
کار خود را تغییر دهیــد. فراموش نکنید 
محیطی که قبال در شــما ایجــاد انگیزه 
می کرد،  احتماال پس از چند مدت چنین 
تأثیری نخواهد داشــت. در این صورت، 
زمان آن رسیده که محیط اطراف خود را 

کمی تغییر دهید.

3.یکجدولزمانــیجزئیبا
ضرباالجلهایمشخصطراحی

كنید
اگر فقط یک ضرب االجــل برای تحویل 
کار داشته باشــید، به راحتی دچار عادت 
اشتباه به تعویق انداختن کارها می شوید. 
در این حالت احساس می کنیم که وقت 
کافی داریم و کار را به زمان دیگری موکول 
می کنیم. همان طور که در باال اشاره شد، 
پروژه ای که در دست دارید را به بخش های 
کوچک تر تقسیم کنید؛ سپس یک جدول 
زمانی کلی طراحی کنید که مهلت پایانی 
هرکدام از مراحل با جزئیات در آن مشخص 
شده باشد. به این ترتیب می دانید که برای 
هرکدام از وظایف، یک مهلت مشــخص 
دارید که باید در همان تاریخ انجام شود. 
این جدول زمانی باید تــا اندازه ای برنامه 
ریزی شده باشــد که اگر یکی از کارها را 
به موقع انجام ندهید، تمامی مراحل دیگر 
را تحت تأثیر قرار بدهد. با این روش، حالت 

ضروری برای انجام کار نیز ایجاد می شود.

۱۱ راهکار برای غلبه بر عادت به تعويق انداختن كارها   

وقتی که حوصله نیست

میزانتحملپذیری
افرادبهخلقوخو،

ساختارفیزیولوژیک
وعواملمحیطی

بستگیدارد.البته
ارادهرادرتحمل

پذیرینبایدنادیده
گرفت

»تعللوبهتاخیرانداختنكارها«ازجملهمشکالتیاست
كهدروجودهرشخصممکناستالنهكردهباشدوبرتمام
اندیشههاوگرایشهاورفتارهایاوتأثیرگذاشتهاست.

اهمالكاریایناستكهكاریراكهتصمیمبهانجامآن
راداریمبهآیندهموكولكنیم.بهتعویقبیندازیم،تعلل
كنیم،سبکبشماریموسهلانگاریكنیم.درواقعنوعی

بیحالیوتنبلیاست.
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