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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 98/9/10 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,441,0004,162,000قدیم

سکه طرح 
4,298,0004,109,000جدید

2,308,0002,178,000نیم سکه

1,509,0001,379,000ربع سکه

889,000849,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,913,2001,813,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18442,900419,600 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24589,500558,100 عیار

دوشنبه| 11 آذر 1398| 2 دسامبر 2019 | 5 ربیع الثانی 1441 | سال دوم| شماره 380|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

فریب تبلیغات »آب سوز« کردن 
خودروها را نخورید!

مدتی است که تبلیغاتی در زمینه آب ســوز کردن خودروهای 
سواری صورت گرفته و سایتی در این زمینه برای ثبت نام ایجاد 
شده است. در این سایت ادعا شده با خریداری و نصب تجیهزاتی 
به قیمت ۴.۵ میلیون تومان، می توان یک خودرو را آب سوز کرد 

و دیگر نیازی به استفاده از سوخت بنزین نیست.
در این رابطه عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه 
علم و صنعت گفت: بنده یک خودرو را از نزدیک بازدید کردم که 

به ظاهر موتور آن با آب کار می کند اما...

گزارش

در نشست روز جهانی معلوالن عنوان شد :

اصفهان پیرتر از استان است 
بهزیستی  مدیرکل 
اســتان اصفهان با 
اشاره به دستورجدید 
سازمان بهزیستی مبنی بر فاصله گرفتن 
مدیــران دارای مجوز مرکــز خدمات 
بهزیستی از پست سازمانی خود اظهار کرد: 
ریاست سازمان بهزیستی دستورالعملی به 
تمام استان ها ابالغ کردند که مدیران کل 
استان ها، معاونین و رؤسای شهرستان ها 
و کارشناسان ناظر بر یک فرآیند که مجوز 
مرکز خدمات بهزستی دارند ظرف سه ماه 
باید از پست سازمانی خود فاصله بگیرند 
یا اینکه مجوز خود را به یک خیریه منتقل 
کنند و حتی امکان انتقــال این مجوز به 

بستگان آنها هم وجود ندارد. 

مرضیه فرشاد در جمع خبرنگاران به مناسبت 
روز جهانی معلوالن افزود: تمام دستگاه ها ملزم به 
اجرای قانون به کار گیری سه درصدی معلوالن 
در ادارات شــدند که این قانون در حال اجرایی 
شدن اســت.  همه ادارات دولتی باید یک رابط 
زبان اشاره داشته باشند تا معلوالن ناشنوا بتوانند 

به خوبی خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند.
وی همچنین از افزایــش یارانه معلوالن ضایعه 
نخاعی که در آبان ماه امسال به ۵۵۴ هزار تومان 
رسیده خبر داد و گفت: در این زمینه افزایش دو 
و نیم برابری داشته ایم و همچنین یارانه مراکز 
شبانه روزی بهزیســتی از ۷۷۰ هزار تومان به 
۹۲۰ هزار تومان افزایــش یافت.با اعالم اینکه 
در استان اصفهان ۱۲۵ مرکز روزانه توانبخشی 
فعالیت دارند که از این مراکز چهارهزارو ۴۳۱ نفر 
به صورت روزانه خدمات می گیرند، گفت:۱۰۹ 
مرکز شبانه روزی توانبخشی به جامعه هدف و 

مددجویان بهزیستی ارائه خدمت می کنند.
 فرشاد اظهار داشت: از این ۱۰۹ مرکز، ۴۳ مرکز 
خدمات در منزل را به جامعه هدف ارائه می دهند 
که در حال حاضر ســه هزارو ۷۷۹ نفر از مراکز 

شبانه روزی معلوالن استفاده می کنند. 
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: 
۲۹ هزار معلول جسمی حرکتی تحت پوشش 
بهزیستی استان اســت که ۲۴ هزار نفر از آنها 
معلوالن ذهنی هستند، همچنین ۱۲ هزار معلول 
اعصاب و روان، ۱۳ هزار معلول شــنوایی، هفت 
هزار معلول بینایی و ۲۱ هزار سالمند در استان 
تحت پوشش بهزستی هستند که کل این افراد 

بالغ بر ۱۰۸ هزار نفر است.
وی درخصوص آمار معلوالن استان گفت: ۱۰۸ 
هزار نفر از بهزیستی استان خدمات می گیرند، 
اما این تعداد به معنای تعداد کل معلوالن استان 
نیســت چرا که ممکن اســت درصد دیگری از 
معلوالن هم تحت پوشــش بهزیستی نباشند 
و طبق آمارهای ما ۴۰۰ هزار معلول در اســتان 

وجود دارد.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان درخصوص 
لزوم توجه به معلوالن و ناشــنوایان در رسانه ها 
اظهار کرد: باید صدای ناشنوایان و معلوالن باشیم 
وجامعه به آنها توجه کنــد اینکه در برنامه های 
صدا و سیما فقط در اخبار از زبان اشاره استفاده 
می شود اگرچه خوب است اما بسیار اندک و جزئی 
است چرا که یک ناشنوا حق دارد صدای برنامه ها 

را بشنود و با جامعه ارتباط برقرار کند.
وی با اشــاره به اینکه زبان اشــاره جزء آموزش 
ارتباطی یک قشــر خاص اســت، افزود: انتظار 
نمی رود که زبان اشــاره جزء تکالیف آموزشی 
هرفرد باشد اما توسعه ارتباطات ناشنوایان جزء 
مطالبات ما اســت که در این راستا دستگاه ها را 
مکلف کردیم مدیران، یا خودشــان زبان اشاره 
یاد بگیرند یا یک نفر در هر دستگاه این وظیفه 
را برعهده بگیرد و در این خصــوص آماده ایم تا 
برای ادارات مختلف کالس آموزشی برگزار کنیم 

تا هردستگاه یک رابط زبان اشاره داشته باشد.
فرشاد  با اشــاره به شفاف ســازی شدن همه 
پرداخت ها در بهزیســتی گفت: از سال گذشته 
عمده پرداخت های بهزیســتی با ثبت نام و کد 
ملی به حساب مراکز و مددجویان واریز می شود و 
همه مستندات آن به صورت شفاف موجود است.

وی با اشاره به غربالگری ژنتیک جامعه معلوالن 
استان تصریح کرد: مقرر شد تمام خانواده هایی 
که یک فرزند معلول دارند مشاوره ژنتیک رایگان 
دریافت کنند در این موضوع تا حدودی مراجعه 
افراد کم بوده که دالیل آن می تواند اطالع رسانی 
ضعیف، انصراف از بچه دار شــدن افــراد دارای 
معلول یا باالبودن سن پدر و مادر برای فرزنددار 

شدن است.
فرشاد با تأکید براینکه هزینه آزمایشات ژنتیک 
بسیار باال اســت، افزود: ما موظف هستیم تمام 
خانواده های دارای یک معلول را تحت پوشش 
این طرح قرار دهیم که در مورد مشاوره ژنتیک با 
وجود ۳۰ مرکز مشاوره نگرانی خاصی نداریم اما 
در مورد هزینه آزمایشات ژنتیک قطعاً به مشکل 

برمی خوریم و باید سازمان رویه جدیدی برای 
تأمین هزینه های این نوع آزمایشات درنظر بگیرد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان نیز از 
وجود ۲6 هزار معلول در شهر اصفهان خبر داد و 
گفت : ۸۰۰ بیمار اعصاب و روان و یک هزار و 6۰۰ 
معلول ذهنی و جســمی حرکتی نیز در استان 
وجود دارد که به این افــراد خدمات مراقبت در 

منزل هم ارائه می شود.
سید مسعود حسینی نسب افزود: دو هزارو ۳۳۷ 
خانوار دارای دو معلول در استان تحت پوشش 
بهزیستی هستند همچنین نسبت زنان و مردان 
معلول در استان شامل ۳۷ درصد معلوالن از زنان 

و 6۳ درصد از مردان است.
وی دررابطه با وظایف مراکز توانبخشــی افزود: 
یکــی از فعالیت های ایــن مراکــز مراقبت از 
سالمندان و معلوالن جسمی حرکتی است که 
در بخش شبانه روزی سه هزارو ۷۷۹ نفر از این 
مراکز خدمات می گیرنــد همچنین در بخش 
ســالمندان یک هزارو ۳۷۹ نفر تحت پوشش 

خدمات بهزیستی هستند.
معاون توانبخشی بهزیستی اصفهان از دو مدل 
ارائه خدمات در منزل نام بــرد و ادامه داد: یک 
مدل از ارائه خدمات در منزل به صورت ویزیت 
پزشکی و توانبخشی است که برای ۹۰۰ سالمند 
و یک هزارو ۱۰۰ بیمار اعصاب و روان درحال اجرا 
شدن اســت، مدل دوم برای بیماران، معلوالن 
و سالمندان بســتری در منزل اجرا می شود به 
نحوی که مراقبین بهزیســتی سه روز در هفته 
به منازل ایــن بیماران مراجعه کــرده و به امور 
شخصی، تخصصی، مراقبتی و نظافتی آنها می 
پردازند که به  ۴۰۰ معلول به این شکل خدمات 

رسانی می شود.
حسینی نسب با اشاره به اینکه در مراکز روزانه 
چهار هزارو ۴۳۱ نفر خدمــات الزم را دریافت 
می کنند، گفت: مجموعاً ۲۱۱ فعالیت در مراکز 
بهزیستی سطح اســتان انجام می شود که این 
فعالیت ها در ۱۵۰ مرکز ارائه می شود و در بخش 
معلولین ذهنی ۸۵۰ نفر و بخش حرفه آموزی 
 یک هــزارو ۷۵۷ نفر خدمــات الزم را دریافت

 می کننــد. وی درخصوص میــزان یارانه افراد 
اظهار کرد: برای هرنفر مددجو ۵۴۰ هزارتومان 
یارانه به مراکز روزانه واریز می شود همچنین در 
بخش شبانه روزی ۷۷۰ هزار تومان همچنین در 
بخش مراقبت خانگی ۴۵۰ هزار تومان پرداخت 

می شود.

آنفلوانزا؛ انگار قصد رفتن ندارد 

ویروس امسال قوی تر از پارسال
      مصرف بی رویه و بدون تجویز آنتی بیوتیک، مقاومت میکروبی ایجاد می کند که تهدیدی برای سالمت افراد جامعه است
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کسب وکارهای نوین 
و دانش بنیان؛ راهی 
به سوی رشد پایدار 

اقتصاد

دنیای امروز به مــدد تحقیق و 
توســعه در همه ابعاد پیشرفت 
چشمگیری داشــته است. رشد 
دانش و نــوآوری منجر به تغییر 
در ترکیــب کاالهــا و خدمات 
و شــیوه های کســب وکار شده 
است. براســاس مدل های رشد، 
پیشرفت تکنولوژیکی تنها عامل 
رشد اقتصادی پایدار بلندمدت 
هســت. یک کشــور زمانی به 
شکوفایی اقتصادی می رسد که 
نوآوری رشد یافته و شرایط الزم 
برای حضور و رقابت در بازارهای 
جهانی ایجادشده باشد. بنابراین 
می توان گفت کســب وکارهای 
نوین و دانش بنیان عامل مهم رشد 

پایدار اقتصادی هست.
کســب وکارهای نوین و مبتنی 
بر دانــش یکــی از جنبه های 
کارآفرینــی اســت و هــر نوع 
کارآفرینــی الزامــاً در دایــره 
کســب وکار دانش بنیان و نوین 
قــرار نمی گیــرد. کارآفرینــی 
اکوسیستمی است که مجموعه 

زیرشاخص های آن ...

توسعه اشتغال خرد در روستاها، 
اولویت صندوق کارآفرینی امید 

در اصفهان
مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی امید اســتان 
اصفهان گفت: ایــن صندوق با ارائه ســه طرح 
جدید از توسعه اشتغال خرد در روستاها حمایت 

می کند.
احســان مهدوی هزاوه در کارگروه اشــتغال و 
ســرمایه گذاری فریدن که در سالن اجتماعات 
فرمانداری این شهرســتان برگزار شــد، افزود:  
»هر روســتا یک محصول«، »روســتای بدون 
بیکار« و »صندوق های خرد محلی « از طرح های 
اختصاصی صندوق برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
در روستاها به عنوان کانون های تولید محسوب 

می شوند.
به گفته وی در طرح »روستای بدون بیکار« و »هر 

روستا یک محصول«، ...

یلدا راهدار |  اتاق ایران
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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دریا قدرتی پور
گــــــزارش

شناسه: 680142 

شناسه: 679409

فراخوان تجدید مزایده عمومی اجاره
 به شماره 5098001014000011

نوبت اول

 

شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان )به نشانی: اصفهان، دروازه شیراز، خیابان دانشگاه، خیابان توحید، نبش خیابان شهید موحدی نیا، شرکت پشتیبانی 
امور دام استان اصفهان و تلفن 4-36214482( در نظر دارد مزایده عمومی اجاره محل میدان کشت و دام محمد آباد اصفهان به شماره )98/40( را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه 1398/09/10 ساعت 08:00 می باشد.
- نوع تضمین شرکت در مزایده: اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب شــماره 4001039806370564 یا شماره شبا به شماره IR90010000 و شناسه پرداخت 
 943203961100000000000000000003 بانک مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی به نام مزایده گزار )شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان( و یا اوراق مشارکت بانکی
 بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید را ضمن درج در سامانه ســتاد، در پاکت الف الک و مهر شده حداکثر تا ساعت 8:30 روز 

چهارشنبه مورخ 1398/09/20 به اداره امور مالی مزایده گزار تسلیم گردد.
قیمت پایه کارشناسی: ماهیانه به مبلغ )942.532.000 ریال( نهصد و چهل و دو میلیون و پانصد و سی و دو هزار ریال به نام اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: )600.000.000 ریال( ششصد میلیون ریال به نام اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان 
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از ساعت 8:00 روز یکشنبه، تاریخ 1398/9/10 تا ساعت 19:00 روز سه شنبه، تاریخ 1398/09/19

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: تا ساعت 08:30 روز چهارشنبه تاریخ 1398/09/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 روز چهارشنبه تاریخ 1398/09/20

نوبت اول

 چاپ اول

ثابت راسخ - شهردار  شناسه: 673103

آگهی مزایده 
نوبت اول 

 

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

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

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

چاپ دوم

سرپرست سازمان -حسین ایزدی

نوبت دومآگهی
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. 

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 98/09/23 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

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

اجاره غرفه اغذیه فروشی واقع در محله 1
22 بهمن )فاز یک( شهر فوالدشهر

مزایده 
نوبت اول

بند 7 شماره 152
 98/02/313.900.0006.500.000

قابل توجه شــهروندان گرامی آیا 
می دانید با مفقود شــدن مدارک 
شناســایی خود ممکن است شما 
88456308         88016649 - 021                         به عنوان مجرم شــناخته شوید؟

031 - 32274793          32274792
سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir
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ادامه از صفحه یک:
...   وضعیت کارآفرینی یک کشــور 
را مشــخص می کند. هرچند آمار 
منتشرشــده از شــاخص جهانی 
کارآفرینــی نشــان دهنده بهبود 
وضعیــت کشــور هســت و رتبه 
کارآفرینــی ایران در ســال ۲۰۱۸ 
در میان ۱۳7 کشــور با ارتقای ۱۳ 
پله ای به جایگاه 7۲ رســیده است؛ 
اما بایســتی زیرشــاخص های این 

اکوسیستم را بررسی نمود.
در ســال ۲۰۱۸ مهارت راه اندازی 
کسب وکارهای نوپا و جذب فناوری، 
بیشترین بهبود را از خود نشان داده 
و نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و 
بین المللی سازی از ارکان ناکارآمد 
کارآفرینی بوده اســت. بنابراین با 
توجه به حجم سرمایه انسانی کشور 
و ظرفیت های موجود در توســعه 
شــرکت های دانش بنیان و مشاغل 
نوپا، سیاست گذاری ها و برنامه های 
الزم در راســتای بهبــود محیــط 

کسب وکار الزامی است.
در دنیای امروز فاصله بین مشــاغل 
سنتی و کســب وکارهای مبتنی بر 
دانــش و فناوری هرلحظه بیشــتر 
شــده و رمز ماندگاری در بازارهای 
جهانی و توســعه صــادرات، تولید 
کاالها و خدمات دانش بنیان هست. 
کسب وکارهای دانش بنیان به دلیل 
داشــتن محصوالتی با ارزش افزوده 
بــاال و برخــورداری از توانمنــدی 
رقابتی می توانند اشتغال پایدار ایجاد 
نموده و در شرایط رکودی و ملتهب 
اقتصادی می تواننــد باثبات بمانند. 
بنابراین رشد شرکت های دانش بنیان 
و کسب وکارهای نوپای مبتنی بر ایده، 
الزمه پیشــرفت و توسعه اقتصادی 
هست. اگرچه آموزش، فناوری و ابداع 
در رونق مشاغل دانش بنیان از اهمیت 
بسیاری برخوردار است لکن فراهم 
بودن یک محیط کسب وکار مناسب 
به منظــور شــکل گیری، حمایت 
و رشــد این نوع مشــاغل اهمیت 
کمتری نــدارد. چنانچه زمینه های 
ایجاد کسب وکارهای نوین ازلحاظ 
عرضه و تقاضا وجود داشته باشد اما 
شرایط محیطی و نهادی که خارج 
از کنترل کارآفرین هســت، فراهم 
نبوده و مخاطرات این نوع مشــاغل 
نوپا پوشش داده نشده و حمایت الزم 
انجام نشود، هرگز نمی توان به رشد 
کسب وکارهای نوین، انبوه سازی و 

رقابت جهانی آن ها امید داشت.
بر اســاس بررســی های انجام شده 
پایدارتریــن رشــد مربــوط بــه 
کشــورهای دانایی محــور بوده و 
صادرات محصــوالت دانش بنیان 
سهم باالیی در صادرات کشورهای 
توســعه یافته را به خود اختصاص 
داده است. ایران به دلیل وابستگی به 
درآمدهای نفتی همواره آسیب پذیر 
بوده، به ویــژه در دوره های تحریم 
که فروش نفت ایــران دچار تحریم 
شده و رشد اقتصادی را دستخوش 
نوسانات بســیار کرده است. توسعه 
صادرات غیرنفتی و به ویژه محصوالت 
مبتنی بر دانش و فناوری کشور را در 
برابر این تحریم هــا بیمه می نماید. 
پارک های علم و فناوری می توانند 
بسیار مؤثر عمل کنند، چراکه وظیفه 
آن ها حمایت از ایده هــای نوآورانه 
هســت. همچنیــن ایــن پارک ها 
با ارائه مشــاوره به کسب وکارهای 
نوین و دانش بنیان به تجاری سازی 
و بازارســازی این شرکت ها کمک 
می کند. فلذا تقویت پارک های علم و 
فناوری منجر به رشد این شرکت ها و 
ایجاد ارزش افزوده و درآمد و اشتغال 
پایدار خواهد شد. مسئوالن بایستی 
با ایجاد بستر مناسب برای سرمایه 
انسانی تحصیل کرده و حمایت آن ها 
در حــوزه کارآفرینــی و راه اندازی 
کســب وکارهای نوآورانه به تولید 
دانش وفناوری، ایجاد اشتغال پایدار 
و ارزش افزوده باال، افزایش صادرات 
و درنهایت درآمد ملی اهتمام ورزند. 

اقتصاد استان
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طرحانتقالآببهجنوباستاناصفهاناجرامیشود
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی گفت: برطرف شدن مشکل آب جنوب استان 

اصفهان یک اتفاق بزرگ بود که رنگ عمل به خود می گیرد.
سمیه محمودی با اشاره به مشکل آب شرب شهرستان شهرضا اظهار داشت: برطرف شدن مشکل آب 

جنوب استان اصفهان یک اتفاق بزرگ بود.
وی با بیان اینکه در سال 97 میزان برداشت آب تا افق جمعیتی ۱4۲5، 49.9 میلیون مترمکعب مشخص 

شد، افزود: برای انتقال آب باید به دنبال منابع پایدار باشیم تا ِدبی آب یکسان باشد، مکان برداشت آب در ۱۳ 
آبان ۱۳9۸ مشخص شد و از خط لوله یزد و کرمان برداشت می شود.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه از بخش خصوصی برای انتقال آب مشارکت دارد 
و این مهم ترین اتفاق برای شهرستان های شهرضا، سمیرم و دهاقان بود، گفت: مدیران استان تمام تالش شان را برای ۱4 شهرستان استان 
می کنند، در صورتی که استان اصفهان ۲4 شهرستان دارد و برای آب ۱4 شهرستان کل بودجه استان را می خواهند صرف انتقال آب کنند.

وی بیان کرد: اعتراض های بسیاری را به موضوع تامین آب شهرستان داشتیم، چون شهرضا جزو آن ۱4 شهرستانی نیست که بودجه 
تامین آب دارند.

آبهایخاکستریاستفادهشدهدراصفهان،استاندارداست
پساب و آب های خاکستری خارج شده از تصفیه خانه های استان اصفهان بصورت دوره ای و موردی بررسی 

شده و کیفیت آنها طبق شاخص های بهداشتی و زیست محیطی بوده است.
سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان اصفهان گفت: با توجه به کمبود آب در 
کشور بویژه استان، استفاده از آب های جایگزین و خاکستری و بازچرخانی آن بسیار ضروری است و باید با 

استفاده از فناوری های نوین و تجهیزات پیشرفته، زمینه بازچرخانی آب و استفاده مجدد از آن در بخش های 
صنعت و فضای سبز را فراهم کنیم. 

حسین اکبری با اشاره به اینکه در برخی کشورها که مشکل آب ندارند، استفاده از پساب نیز مورد توجه جدی قرار 
دارد، اظهار داشت: چنانچه با مشکل کمبود آب نیز مواجه نبودیم، بازهم استفاده از پساب برای حفظ منابع آبی بسیار الزم 

بود زیرا توجه به این مهم زمینه ساز توسعه پایدار است.  
سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان ادامه داد: در نمونه هایی که تاکنون از خرجی تصفیه خانه های اصفهان برای 
استفاده از صنعت و فضای سبز گرفته شده، موردی یافت نشده که مطابق جدول کیفی مشخص شده برای پساب نباشد و در این نمونه ها 

شاخص های بهداشتی و زیست محیطی رعایت شده است. 

یلدا راهدار |  اتاق ایران
یادداشت
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توسعه اشتغال خرد در روستاها، اولویت 
صندوق کارآفرینی امید در اصفهان

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان 
اصفهان گفت: این صندوق با ارائه سه طرح 
جدید از توسعه اشــتغال خرد در روستاها 

حمایت می کند.

احســان مهدوی هزاوه در کارگروه اشتغال و ســرمایه گذاری فریدن که در 
سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود:  »هر روستا یک 
محصول«، »روستای بدون بیکار« و »صندوق های خرد محلی « از طرح های 
اختصاصی صندوق برای تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاها به عنوان کانون های 

تولید محسوب می شوند.
به گفته وی در طرح »روستای بدون بیکار« و »هر روستا یک محصول«، در ابتدا 
اولویت با ظرفیت نیروی انسانی و طبیعی روستاست و سپس با کمک دستگاه 
تخصصی  بر اســاس جمعیت روســتا و همچنین نظر کارشناساِن صندوق، 

حلقه های مفقوده کسب و کار مهیا می شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اصفهان افزود: طرح یک روستا یک محصول 
در چندین روستای استان انجام شده واین امکان وجود دارد یک یا چند روستا 
در فریدن که زیرساخت های الزم مانند جاده و مخابرات را داشته باشد برای 

اجرای این طرح شناسایی شود.
مهدوی هزاوه با بیان اینکه آیین نامه ایجاد صندوق خرد در روستا از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی تدوین شده است، افزود: صندوق خرد محلی نیازهای مالی اهالی 
روستا و افراد عالقه مند به تولید و کارآفرینی را با شرایط راحت تر تامین می کند.

به گفته وی ارکان هر صندوق روستایی سه نفر و تعداد اعضا ۲5 نفر و بیشتر 
است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اصفهان افزود: تا پایان برنامه پنج ساله ششم 
توسعه باید ۱۰ هزار صندوق روستایی در کشور ایجاد شود.

مهدوی هزاوه افزود: استفاده مطلوب از این فرصت ها نیازمند مشارکت دهیاران 
است.

وی افزود:عالوه بر این طرح ها، اگر در روستاها طرح قابل توجیه اقتصادی در 
رسته هایی که قانون مصوب کرده تعریف شود این ظرفیت درصندوق وجود 

دارد که آن طرح شناسایی، ثبت و حمایت شود.
مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید افزود: آمادگی داریم ظرف ۱۰ روز آینده 
طرح های اشتغال روستایی متناسب با فریدن را به میزان حداقل سه میلیارد 

تومان دریافت و در سامانه ثبت کنیم.
مهدوی هزاوه با بیان اینکه تا اکنون 9۸ درصد تسهیالت پرداختی این صندوق 
منجر به اشتغال پایدار شده است، افزود: این صندوق سیستم نظارتی دارد و 
براساس آن کسب و کار طی سه سال پایش می شود و اگر در این مدت دچار 

مشکل شد، صندوق به عنوان حامی آن کسب کار، موضوع را بررسی می کند.
مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان گفت:  نرخ بیکاری شهرستان 
فریدن بیش از ۱۲درصد است اما به دلیل اینکه در این منطقه بیکاری پنهان 

وجود دارد در واقع نرخ واقعی رقمی بیشتراز این است.
وی تصریح کرد: مشکل بیکاری و مشکل اعتبارات جذب نشده در این شهرستان 

باید مورد توجه و ریشه یابی قرار بگیرد. 
به گفته وی دولت به تنهایی نمی تواند بیکاری را از بین ببرد و بخش خصوصی، 
مردم، بانک ها، بسیج ،صاحب نظران و روحانیان باید گوشه ای از کار را به دست 
بگیرند. وی افزود: باید مزیت ها و فرصت های هرمنطقه را شناســایی کنیم، 
جوامع محلی را پای کار بیاوریم، صندوق های خرد محلی ایجاد کنیم، دولت نیز 
دریافت مجوزها و حمایت های مالی را تسهیل کند تا اقتصاد خرد را به اقتصاد 

جهانی متصل کنیم.
مهدوی هزاوه توسعه مدل های مبتنی بر کســب و کارهای بومی و محلی را 
ضروری دانست و افزود: در هر منطقه ظرفیت هایی هست که باید شناسایی و 

براساس نیاز بروزرسانی شود.
وی گردشگری، کشــاورزی و پرورش دام را از ظرفیت های مهم فریدن برای 
سرمایه گذاری برشمرد و افزود: ایجاد اشتغال خرد یک روند تدریجی و گام به گام 
است اما مهم این است که نتیجه اش ملموس و برای خانوار عایدی داشته باشد.

 فرماندار فریدن در ادامه این جلسه  با بیان اینکه ایجاد اشتغال، رفع بیکاری، 
سرمایه گذاری و تولید از اولویت های دولت است، افزود: در این راستا به ویژه 
در سال های اخیر ریل گذاری های خوبی از طریق اعطای تسهیالت کم بهره و 
شرایط آسان اخذ آنها انجام شده، اما با این وجود هنوز انتظاراتی که در این بخش 

بوده برآورده نشده است.

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

  افراد سالم اگر جزو 
گروه های پرخطر 

هستند، بهتر است 
واکسن آنفلوانزا تزریق 

کنند. همچنین از تماس 
نزدیک با بیماران پرهیز 

کنند

آنفلوانزا؛ انگار قصد رفتن ندارد 

ویروسامسالقویترازپارسال

پائیز، فصل شروع فعالیت ویروس های آنفلوانزا است و بیماری 
آنفلوانزا یکی از شایع ترین بیماری تنفسی نیمه دوم هر سال 
است. امسال هم مثل سال های گذشته بیماری آنفلوآنزا در نقاط 
مختلف کشور شیوع پیدا کرده، اما آنچه باعث نگرانی مردم شده، 
آمار بیمارانی است که بر اثر ابتال به آنفلوانزا در شهرهای مختلف 

کشور فوت کرده اند.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
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    مصرف بی رویه و بدون تجویز آنتی بیوتیک، مقاومت میکروبی ایجاد می کند که تهدیدی برای سالمت افراد جامعه است

مســئول  کارشــناس 
آنفلوانزا و IHR معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، اظهار 
کرد: در فصــل پاییز هر 
ســال باید منتظر شیوع 
بیماری آنفلونزا در بین 
افراد جامعه باشــیم، امــا این بیماری 
ویژه کشور ما نیست و در فصل پاییز و 
زمستان در نیمکره شمالی شایع است.

مهدی فارســی با بیان اینکه ویروس 
آنفلوانزا امسال قوی تر از سال گذشته 
است و به همین خاطر تعداد بیماران 
هم افزایش داشته، گفت: ویروس های 
آنفلوانزا توانایی تغییر ژنتیک در خود 
دارند و به همین دلیل هرســال تاثیر 
این ویروس ها در انسان ها ممکن است 
متفاوت باشد، بنابراین باتوجه به ماهیت 
ویروس، شیوع بیماری هر ساله متمایز 
است و کسی نمی تواند دخالتی در آن 

داشته باشد.
وی با اشاره به تفاوت بیماری آنفلوانزا 
با ســرماخوردگی، تصریح کرد: عالئم 
اصلی و اولیه آنفلوانزا، گلو درد، تب باال، 
سرفه و عمدتا بدن درد است که کامال با 
سرماخوردگی متفاوت است. در بیماری 
سرماخوردگی گلو درد و آبریزش وجود 
دارد و فرد سرماخورده سرحال است و 
می تواند در محل کار یا تحصیل حضور 
پیدا کند، درحالی که بیمار آنفلوانزایی 
حتما تب دارد و به خاطــر بی حالی و 
خســتگی معموال توانایی بیرون رفتن 

از منزل را ندارد.
این پزشک با بیان اینکه در افرادی که 
از سالمت جســمانی خوبی برخوردار 
هستند آنفلوانزا معموال در حد همین 
عالئم باقی می ماند، گفت: ممکن است 
درصد پایینی از این افــراد به عفونت 
های دستگاه تنفسی مبتال شوند که با 

دارو برطرف می شود.
 IHR کارشناس مســئول آنفلوانزا و
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان با تاکیــد براینکه 
بیماری آنفلوانزا می تواند در گروه های 
پرخطر ایجاد دردســر کند، ادامه داد: 
گروه های پرخطر شامل  افراد میانسال 
باالی ۶5 ســال، کودکان شش ماه تا 
پنج سال، زنان باردار و افرادی است که 
دچار بیماری های مزمن ناتوان کننده 

هستند.

    گروهای پرخطــر احتیاج به 
مراقبت بیشتری دارند

وی خاطرنشــان کرد: بیماران خاص 
مثل بیماران مبتال به سرطان، دیابت 
و فشــارخون و ... در معــرض ابتال به 
فرم های شــدید آنفلوانزا هستند و به 
همین خاطر ممکن اســت به بستری 
در بیمارستان و مراکز درمانی نیاز پیدا 
کنند، مثل امسال که ویروس آنفلوانزا 
پیشرفته تر اســت و گروهای پرخطر 

احتیاج به مراقبت بیشتری دارند.
فارسی با بیان اینکه بستری شدن در 
بیماری آنفلوانزا غیرطبیعی نیســت، 
افزود: بســتری شــدن بیماران باعث 
می شــود تحــت مراقبت بیشــتری 
باشــند. باید توجه داشت که به دنبال 
اپیدمی آنفلوانزا و زیاد شــدن بیماران 
بستری، ممکن است در مواردی شاهد 
 وقوع مرگ و میر ناشــی از بیماری نیز

 باشیم.

    باورهای غلطی که باعث بدتر 
شدن اوضاع می شود

 IHR کارشناس مســئول آنفلوانزا و
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با تاکید براینکه  باورهای غلط 
 افراد جامعه باعث بدتر شــدن اوضاع 
می شود، ادامه داد: برخی از افراد جامعه 
بر ایــن باوراند که با تجویــز کورتن یا 
آمپول دگزامتازون عالئم بیماری بهبود 
می یابد و این اشــتباه رایجی است که 
متاسفانه برخی پزشکان هم به اصرار 
بیمار این داروهــا را تجویز می کنند. 
مصرف این داروها ممکن است در گروه 
پرخطر عالئم را کاهش دهد، اما باعث 
بدتر شدن بیماری شــده تا جایی که 
مجبور به بســتری کــردن بیمار می 

شویم.
وی اشــتباه دوم بیمــاران مبتــال به 

آنفلونزا را مصرف آنتی بیوتیک بدون 
نســخه عنوان کرد و افــزود: مصرف 
بی رویه و بدون تجویــز آنتی بیوتیک، 
مقاومت میکروبی ایجــاد می کند که 
 تهدیدی برای ســالمت افراد جامعه

 است.
فارســی افزود: در بســیاری از موارد 
افراد با مشاهده عالئم بیماری آنفلوانزا 
تصور می کنند که دچار عفونت شده 
اند و آنتی بیوتیــک مصرف می کنند، 
درصورتی کــه ویــروس آنفلوانزا نیاز 
به آنتی بیوتیک نــدارد و فقط درصد 
جزئی از بیماران ممکن است به عفونت 
ریه مبتال شــوند که آن هم درصورت 
تشخیص پزشک برایشان آنتی بیوتیک 

تجویز می شود.
وی تزریق واکسن آنفلوانزا را در کنترل 
این بیماری به شدت تاثیرگزار دانست 
و گفت: واکسن آنفلونزا از شهریورماه 
وارد بازار می شــود. این واکسن شامل 
چهار ویروس شایع آنفلوانزا در سطح 
 جهان است که در نیمکره شمالی توزیع 
می شود و تزریق آن در همه دنیا رایج 
است. به گفته فارسی، با تزریق واکسن 
در شهریور و مهرماه مقاومت نسبی در 
افراد جامعه اتفــاق می افتد و تا حدود 
زیادی از ابتال بــه بیمــاری آنفلوانزا 
پیشــگیری می کند و یا حداقل از بروز 
فرم های شــدید آنفلوانــزا جلوگیری 
می کند بــه ویژه در مــورد گروه های 
پرخطر که شــدت بیمــاری را در آنها 

کاهش می دهد.

    ویروس ها تا اردیبهشت سال 
آینده فعال هستند

 IHR کارشناس مســئول آنفلوانزا و
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان تزریق واکسن را در گروه های 
پرخطر ضروری دانست و گفت: تزریق 
واکسن تا حد زیادی می تواند از بستری 
شدن افراد جلوگیری کند. برای تزریق 

این واکسن تا پایان سال فرصت است، 
چون ویروس ها تا اردیبهشــت سال 
آینده فعال هستند، بنابراین درصورت 
وجود واکسن آنفلونزا در بازار بهتر است 

افراد خریداری و تزریق کنند.
وی خاطرنشــان کرد: واکســن های 
آنفلوانزا تحت نظارت سازمان بهداشت 
جهانــی هســتند و با مجــوز وزارت 
بهداشت در تمام داروخانه های رسمی 

کشور پیدا می شوند.
این پزشک با اشــاره به اینکه زنجیره 
سرمای واکسن آنفلوانزا بسیار اهمیت 
دارد و تا زمان تزریــق باید بین دمای 
4 تا ۸ درجه ســانتی گراد حفظ شود، 
افزود: بهتر اســت واکســن آنفلوانزا 
بالفاصله بعد از خریداری تزریق شود، 
 یا تا زمان تزریق در ظرف یخ نگهداری

 شود.

    نکاتی برای پیشگیری از بیماری 
آنفلوانزا

فارســی با بیان اینکه پیشــگیری از 
بیماری آنفلوانزا دو روش دارد، تصریح 
کرد: بیماران مبتال بــه آنفلوانزا باید تا 
زمان بهبود، داروهــای خود را مصرف 
کنند. هنگام سرفه دست خود را جلوی 
بینی قرار دهند یا ماسک های جراحی 
ساده استفاده کنند. این بیماران بهتر 
اســت در محل های عمومــی حاضر 

نشوند.
 وی ادامــه داد: افراد ســالم اگر جزو 
گروه های پرخطر هستند، بهتر است 
واکسن آنفلوانزا تزریق کنند. همچنین 
از تماس نزدیــک با بیمــاران پرهیز 
 کنند و از دست و روبوسی با بیماران و 
مســافرت های بی مورد بــه ویژه به 
کالنشــهرها که هوا آلوده است پرهیز 
کنند و از همه جدی و مهمتر اینکه قبل 
از اینکه دســت های خود را به صورت 
نزدیک کنند، حتما دست ها را با آب و 

صابون شستشو دهند.

خـــبــــر

فریدون اهلل یاری مطرح کرد؛
توسعه گردشگری نصف جهان با چینی ها

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان گفت:گوییژو یکی از ایالت های چین است 

که در هفته گذشته قراردادهای همکاری در حوزه گردشگری میان 
اصفهان و این ایالت عقد شد.

فریدون اهلل یاری با اعالم شتاب در توسعه روابط گردشگری بین اصفهان و چین 
اظهار داشت: از اسفند سال گذشته بر بازارهای مهم گردشگری در چین تمرکز 
ویژه ای داشتیم چراکه همیشه بازارهای گردشگری ما معطوف به اروپا بود و در 
شرایط تحریم های ناجوانمردانه بازار گردشگری چین می تواند به توسعه اقتصادی 

و روابط بیشتر بین دو کشور منجر شود.
وی با اشاره به لغو روادید در سفرهای گردشگری چینی ها توسط دولت گفت: این 

اقدام دولت تمایل سفر چینی ها به اصفهان را افزایش داده است.
تمهیدات ویژه ای برای حضور گردشگران چینی در اصفهان اندیشیده شده است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه 
تمهیدات ویژه ای برای حضور گردشگران چینی در اصفهان اندیشیده شده است، 
تصریح کرد: بســته های تبلیغاتی به زبان چینی و افزایش راهنماهای تورهای 
گردشگری توانمند به زبان چینی در بناهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی استان اصفهان از 

اقدامات این مدت بوده است.
وی با اعالم حضور هیات های مختلف از کشور چین در شهر اصفهان برای رایزنی در توسعه 
گردشگری ابراز داشت: اخیرا رییس انجمن زنان اتحادیه های گردشگری کشور چین از 

اصفهان بازدید داشت و عالقه مندی سفر چینی ها به اصفهان را گوشزد کرد.
اهلل یاری با بیان اینکه در هفته گذشته معاون مشورتی سیاسی شورای ایالت گوئیژو چین از 
اصفهان بازدید داشت، گفت: این استان در جنوب کشور چین واقع شده و جمعیتی بالغ بر 

4۰ میلیون نفر دارد و در گذشته کمتر با این ایالت ارتباط برقرار شده بود.
وی افزود: بر این اساس اصفهان ارتباطات فرهنگی و گردشگری با اهالی پکن، شانگهای و 

شیان چین برقرار کرده است.

    تاکید بر توسعه روابط با ایالت گوییژو چین
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تاکید بر توسعه روابط 
با ایالت گوئیژو چین گفت: درصدد هستیم تا در تعامل با اهالی گوئیژو و معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری به ویژه در زمینه های گردشگری، تجارت و صنایع دستی و درگیر کردن 

بخش خصوصی از ظرفیت کشور چین در توسعه گردشگری بهره بگیریم. مهر
خـــبــــر
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سفر وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
جمهوری اسالمی ایران به 
دعوت همتای چینی خود 
و با هدف شرکت در اجالس 
ساالنه کشــورهای تمدن 
کهن انجام شد مونسان در 
این سفر عالوه بر شــرکت در این اجالس، 
برنامه ها و دیدارهای دیگری مانند نشست 
گردشگری ایران و چین، دیدار و مالقات با 
وزیر فرهنگ و گردشگری چین، دیدار با 
وزیر گردشگری یونان و ارمنستان و گفت 
و گوهای خبری با رسانه های چین از جمله 
»سی سی تی وی« تلویزیون دولتی چین 
و روزنامه های گلوبال تایمز و چاینا دیلی 

کالچر داشت.
مونسان در این دیدارها با اشاره به ظرفیت 
های باالی ایران برای جلب گردشــگران 
کشورهای دیگر از جمله از چین گفت که 
ایران از لحاظ قیمت و ارزانی رقابت باالیی با 
کشورهای دیگر برای جذب گردشگر دارد 
و راهبرد تهران این اســت که با تمرکز بر 
بازار چین گردشگران بیشتری را به ایران 

جذب کند.
لغو روادید برای گردشگران چینی

یکی از بارزترین اقدامات ایران که به شکل 
داوطلبانه صورت گرفته و تاثیرات آن بتدریج 
بارز خواهد شــد لغو روادید سفر به ایران 
برای گردشگران چینی بود شمار زیادی از 
گردشگران چینی همه ســاله و در فصول 
مختلف به کشورهای دیگر سفر می کنند 
شاید بتوان مدعی شد که بیشترین هزینه 
های سفر به کشورهای دیگر را گردشگران 

و مسافران چینی تقبل می کنند.
این در شــرایطی اســت که بازار ایران به 
رغم توانایی ها و ظرفیت های فراوان هنوز 
نتوانسته است شمار زیادی از گردشگران 
چینی را جلب و جذب کند با این وصف اقدام 
اخیر در لغو روادید طبیعتا در ســال های 

پیش رو تاثیرات خود را خواهد گذاشــت 
و سفر وزیر میراث فرهنگی و گردشگری 

کشورمان به چین اهمیت فراوانی داشت.
این احتمال مطرح شده است که ۴ درصد 
از ظرفیت گردشگری چین حتی طبق میل 
چینی ها به ایران اختصاص داده شود که در 
چنین صورتی نزدیک به ۶ میلیون چینی 
در سال به ایران سفر خواهند کرد ایران هنوز 
فاصله زیادی با جذب این تعداد گردشگر 
دارد اما تالش خود را روی بازار چین متمرکز 
کرده است و اینده خوبی برای این بخش در 

ایران ترسیم می شود.
آمار گردشــگران چینی و وضعیت 

بازار ایران
چین از مدت ها قبل یک کشور گردشگر 
فرست بوده است و بسیاری از کشورهای 
دنیا می کوشند تا روی این بازار ثروتمند و 
غنی متمرکز شوند.آمارهای رسمی نشان 
می دهد در سال ۲۰۱۸ میالدی نزدیک به 
۱۵۰ میلیون گردشگر چینی به کشورهای 
دیگر سفر کرده اند اما شمار آنها که به ایران 
رفته اند به مرز ۱۰۰ هزار نفر نمی رســد 
که این شرایط ایده آلی را نشان نمی دهد 
و وزیر میراث فرهنگی و هیــات همراه و 
موسســات و دفاتر خدمات گردشگری و 
مسافرتی ایران در همین رابطه با همتایان 
چینی خود در پکن در این روزها بحث ها 
و رایزنی های طوالنی داشــتند تا راه برای 
جذب گردشگران بیشــتر از چین به بازار 

ایران هموار شود.
البته نباید فراموش کرد که اقتصاد زیربنای 
هر اقدام و حرکتی در چین محسوب می 
شود بر خالف کشورهای غربی که سیاست 
ورزی می کنند در چین همه چیز مبنای 
اقتصادی دارد و حتی بسیاری از گردشگران 
این کشــور در جریان سفرهای خود روی 
همکاری های اقتصادی متمرکز می شوند 
و اگر بدانند منافع اقتصادی برایشان دارد 
رغبت بیشتری برای ســفر به کشورهای 

مورد نظر نشان می دهند.
اکنون سهم گردشــگران چینی از میان 
گردشگران خارجی در بازار ایران نیم درصد 
است که در ۵ سال آینده تالش می شود این 
رقم ۴۰ برابر شود و از بیش از ۵۰ هزار نفر به 

۲ میلیون نفر برسد. 

برنامه های وزیــر میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری ایران در چین

ســومین اجــالس وزرای گردشــگری 
کشورهای عضو مجمع تمدن های کهن با 
حضور ۹ کشور از جمله جمهوری اسالمی 

ایران روز جمعه در پکن گشایش یافت.
این اجالس با ریاســت وزیر گردشــگری 
چین و با حضور وزیرای گردشگری ۹ کشور 
چین، ایران، هند، عراق، مصر، ارمنستان، 
ایتالیا، بولیوی، پرو و یونــان در هتل بین 
المللی پکن برگزار شد.در این همایش که 
وزرای گردشگری کشورهای تاجیکستان 
و مکزیک نیز به عنوان کشــورهای ناظر 
حضور داشتند »علی اصغر مونسان« وزیر 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
جمهوری  اســالمی ایران هم در راس یک 

هیات عالی رتبه شرکت و سخنرانی کرد.
مونسان گفت: ایران به عنوان کشوری که 
در ساخت تمدن بشری نقش زیادی داشته 
است حضور موثر و فعالی در این همایش 
داشت و مواضع جمهوری اسالمی ایران در 
این همایش برای کشورهای عضو تبین شد.

وی اظهار کــرد همچنین مــی توانیم به 
صورت مشترک ساالنه نمایشگاه کشورهای 
عضو تمدن کهــن را برگزار کنیم تا ضمن 
کمک به ارایه فرهنگ های مختلف، باعث 
تنوع فرهنگی شود که در نهایت منجر به 
کاهش منازعات بین المللی و استقرار صلح 

و امنیت در جهان خواهد شد.
وزیر گردشگری افزود: در کنار این اجالس، 
فعاالن حوزه گردشگری ایران در قالب یک 
هیات بزرگ به چین سفر کرده و  نشست 
های سرمایه گذاری با حضور شرکت های 
چینی برگزار شده است. وی با اشاره به اینکه 
چین به عنوان یکی از کشورهای مهم هدف 
گردشگری ایران تعین شده است گفت: با 
توجه به خروجی ۱۵۰ میلیون گردشــگر 
چینی در سال، هدفگذاری کردیم در گام 
اول ساالنه تا یک میلیون و در گام دوم تا یک 
و نیم میلیون گردشگر چینی را جذب کنیم.

نشست توسعه گردشگری ایران و چین نیز 
همزمان با سفر »علی اصغر مونسان« وزیر 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
جمهوری اسالمی ایران در هتل مارکوپولو 
پکن برگزار شد.  در این نشست که با حضور 

نماینــدگان بیش از ۱۰۰ شــرکت حوزه 
گردشگری و تبلیغات دو کشور ایران و چین 
برگزار شد شرکت کنندگان راه های توسعه 
گردشگری میان دو کشور را بررسی کردند.

مونسان در این نشست گفت: مردم ایران 
عالقه زیادی به سفر و آشــنایی بیشتر با 
فرهنگ چینی دارند بــه همین دلیل هم 
اســت که تعداد ایرانیان بازدید کننده از 
چین، علیرغم نسبت جمعیتی دو کشور، 
از تعداد گردشگران چینی بازدیدکننده از 
ایران بیش تر اســت.به گفته وی برگزاری 
دوره های آموزشی ویژه فعاالن گردشگری 
اعم از توراپراتورها، دفاتر خدمات مسافرتی، 
راهنمایان تور، مدیــران و کارکنان مراکز 
اقامتی، پذیرایی و تفریحی در خصوص نحوه 
ارائه خدمات به گردشگران چینی، چاپ و 
نشر اقالم تبلیغاتی و اطالع رسانی به زبان 
چینی، راه اندازی بخش چینی در پورتال 
رسمی گردشگری کشــور و مقصدهای 
هدف از جمله اقداماتی است که عالوه بر لغو 
روادید در جهت تسهیل ورود گردشگران 
چینی به ایران و تجربه یک سفر مطلوب 

انجام گرفته است.
مونسان در ادامه به مشکالت موجود بر سر 
راه توسعه روابط گردشگری دو کشور اشاره 
کرد و گفت: در جریان جذب گردشگران 
چینی مشــکالتی از جمله عدم شناخت 

کافی از ایران و مقصدهای گردشگری آن، 
کمبود رســتوران و منوی غذاهای چینی 
در رستوران های ایرانی، کمبود راهنمایان 
مسلط به زبان و فرهنگ چینی وجود دارد 
که رفع این چالش ها از کانال فعالســازی 
بخش خصوصی و آموزش سرآشــپزان و 
راهنمایان تخصصی و توسعه مقصدهای 
جدید گردشگری در دستور کار قرار گرفته 
است با کمک دولت و بخش خصوصی در 
ایران این بســتر را فراهم می سازیم که در 
این راه، البته نیازمند کمک دوستان چینی 

نیز هستیم.
جذب گردشگر چینی و راهکارهای 

مساعد
نباید فراموش کرد که میلیاردها دالر از سوی 
گردشگران چینی در کشورهای دیگر در هر 
سال هزینه می شود بیشترین سهم را در 
این میان کشورهای آسیای جنوب شرقی 
و برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا دارند.

اما علت اصلی این اســت که این کشورها 
آمادگی میزبانی گردشگران چینی را دارند 
در واقع زیرساخت های مناسب برای جذب 
گردشگر برای آنها وجود دارد ایران در این 
زمینه ها ظرفیت های بالقوه دارد که باید 

بالفعل شود.
در واقع دلیل تقاضای گردشگران چینی 
برای ســفر به کشــورهای دیگــر وجود 

زیرساخت های مناســب اقامتی، وجود 
رســتوران های چینی و شــمار بیشتر از 
تورگردانان آشنا به زبان چینی است که در 
هر سه زمینه ایران هنوز توان کافی و منابع 

الزم را در اختیار ندارد.
تحقیق و توسعه و بازاریابی و آموزش نیز از 
دیگر زمینه های کاری است که ایران برای 
جلب و جذب گردشگران چینی باید روی 

آن متمرکز شود. 
ناگفته نماند که راه ابریشم جدید چین هم 
یک برنامه ابتکاری است و با نظرداشت اینکه 
ایران در یک جایگاه ویژه در این مسیر قرار 
دارد می تواند از ایــن فرصت برای جذب 

گردشگران بیشتر چین استفاده کند.
بررسی ها نشان می دهد چین می خواهد 
۸۵ میلیون نفر از گردشــگران خود را به 
حوزه ها و مناطق مرتبط با راه ابریشم جدید 
اعزام کند که این می تواند درامدی بیشتر از 
۱۰۰ میلیارد دالر برای کشورهای این حوزه 
داشته باشد و ایران نباید از این فرصت چشم 
پوشی کند.با این حساب الزم است در سال 
های پیش روی کشــور ایران روی توسعه 
زیرساخت ها اعم از اقامتی و تحقیقاتی و 
آموزشی و پذیرایی متمرکز شود تا بتواند 
بتدریج ضمن تقویت همکاری با چین بازار 
بزرگ گردشــگری این کشــور را به خود 

جذب کند. 

جذب گردشگر سیاست ایران در چین
 سفر »علی اصغر مونسان« وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
جمهوری اسالمی ایران به چین با هدف گسترش همکاری های دو کشور در 
عرصه گردشگری در شرایطی است که یکی از اهداف ایران جلب و جذب 

حدود ۴ میلیون گردشگر از بازار بزرگ چین در دراز مدت است.

ایرنا

گزارش

ISFAHAN
N E W S

 چوب حراج بر یک خانه تاریخی ۱۵۰ ساله در قزوین!
 روز پنجشنبه ۷ آذرماه در یکی از سایت های فروش آنالین آگهی عجیبی تحت عنوان 
»فروش خانه دوران قاجاریه در بافت تاریخی قزوین« منتشــر شد. عکس های انتشار 
یافته در این آگهی نشــان از بنایی باارزش اما گمنام در سطح شهر داشت که در غفلت 

مسئوالن امر به حراج گذاشته شد.
در تمام دنیا برای حفظ خانه های قدیمی که قدمت و تاریخ کشورشان را نشان می دهد 
تالش فراوانی می شود اما متأسفانه این موضوع در برخی از شهرها گاه دستخوش اموری 
می شود که نتیجه آن افتادن بولدوزرهای برخی سودجویان به جان این خانه های قدیمی 
و تاریخی برای تخریب و تبدیل این خانه ها به برج ها و خانه های چندطبقه است که هر 

کدامشان نشان از تاریخ و معماری یک دوره دارد.
تخریب خانه های تاریخی شبیه یک شوخی است

برای پیگیری این موضوع به سراغ مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری اســتان قزوین رفته و از وی در این زمینه پرسیدیم. »علیرضا خزائلی« در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: خریدوفروش خانه های تاریخی جزء حقوق مالکان است اما 
مجوز ساخت برای آن ها تحت هیچ شرایطی توسط دستگاه های متولی صادر نخواهد 

شد.
وی با بیان اینکه از همکاران خود خواسته ام از روی عکس های منتشر شده این موضوع 
را پیگیری کنند تا این خانه شناسایی شود، افزود: موضوعات آگهی در سایت های فروش 
آنالین با موضوعات مختلف خبرساز می شود؛ وقتی فیلتری در این زمینه وجود ندارد 

بی شک باید شاهد چنین تبعاتی باشیم.
خزائلی تصریح کرد: بحث تخریب این گونه خانه غیرممکن و بیشــتر شــبیه شوخی 
است و هیچ کدام از مراجع صدور پروانه به طور قطع اجازه تخریب این بنای تاریخی را 

نخواهند داد.
مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین اعالم کرد: 
بحث خرید بناهای تاریخی وظیفه اصلی میراث فرهنگی نیســت و ما به دنبال احیای 

این خانه ها هستیم از این رو مشوق های خوبی را برای 
ترغیب مالکان جهت مرمت بنــا داریم مثل بند دال 
تبصره ۱۰ قانون بودجه ۹۸ یا قراردادهای مشارکتی 
که تا ۵۰ درصد هزینه های مرمتی را تقبل می کنیم؛ 
همچنین بسته های متنوع حمایتی داریم تا مالکین 

برای مرمت و احیاء بناها ترغیب شوند.
 بی شــک حفظ و احیاء خانه های تاریخی که هر کدام 

از آن ها نمادی از تاریخ شهر و دیار ماست بسیار ضروری 
است، در حال حاضر در حدود ۷۰ خانه تاریخی در شهر قزوین 

گمنــام به ثبت رسیده اما طبق شواهد هنوز بسیاری از خانه های تاریخی قزوین 
باقی مانده اند و چوب حراج بر آن ها زده می شود. نیاز اســت سازمان میراث فرهنگی 
استان به عنوان متولی امر پیگیر ثبت این خانه ها شود تا دیگر شاهد چنین رخدادهایی 

نباشیم.

نباید فراموش کرد 
که میلیاردها دالر 

از سوی گردشگران 
چینی در کشورهای 

دیگر در هر سال 
هزینه می شود 

بیشترین سهم را در 
این میان کشورهای 

آسیای جنوب 
شرقی و برخی از 

کشورهای اروپایی و 
آمریکا دارند.

اما علت اصلی 
این است که این 
کشورها آمادگی 

میزبانی گردشگران 
چینی را دارند در 

واقع زیرساخت های 
مناسب برای جذب 
گردشگر برای آنها 

وجود دارد ایران 
در این زمینه ها 

ظرفیت های بالقوه 
دارد که باید بالفعل 

شود.

مهمان نوازی ایرانیان نقطه 
قوت در برگزاری سیموست 

۲۰۲۰ است
مدعو ایرانی دومین ورک شاپ آموزشی 
سیموســت در مــوزه علــم و فناوری 
چین )CSTM( کــه در بیجینگ چین 
برگزار شد، با اشاره به مهم ترین اهداف 
این کارگاه آموزشــی، خاطرنشان کرد: 
مهمان پذیری و ارتباطــات اجتماعی 
باالی ایرانیــان ظرفیــت خوبی برای 
میزبانی کنفرانــس کمیته بین المللی 
موزه  ها و مجموعه های علوم و فناوری 

)سیموست( ۲۰۲۰ در ایران است.
الهه آرشیان با اشــاره به اینکه کارگاه 
آموزشــی فوق با هدف ظرفیت سازی 
برای متخصصــان مراکــز و موزه های 
علم برگزار شده است، گفت: نخستین 
ورک شاپ آموزشی سیموست در سال 
۲۰۱۸ به میزبانی مــوزه علم و فناوری 

چین برگزار شد.
وی در همیــن رابطــه توضیــح داد: 
شــورای بین المللی موزه ها )ایکوم( در 
بخش سیموست، بسته به کشورهای 
شرکت کننده، اعضا و آنچه در هر زمان 
اقتضا کند، ورک شاپ های آموزشی را 
برگزار می کند که این بار این کارگاه در 

بیجینگ چین برگزار شد.
مدیر دپارتمان محتــوا و آموزش مرکز 
علمی انگاریوم )آسمان نمای دانشگاه 
فردوسی مشــهد( خاطرنشــان کرد: 
سیموســت غیر از اهداف ســازمانی 
خودش، این موضوع را پیگیری می کند 
که فرهنگ علمی هر منطقه حفظ شود 
و در صورتی که تاریخچه ، ابــزار و ... در 
حیطه علمی دارد، آن را به نسل های بعد 

انتقال دهد.
آرشیان افزود: از دیگر موضوعات مورد 
توجه سیموست این است که هر موزه علم 
و فناوری خود را نسبت به آنچه مردم باید 
در مورد علم و تکنولوژی بدانند موظف 
می داند؛ در کارگاه آموزشی سیموست 
هم این فرصت فراهم شد تا متخصصان 
موزه های علم از ۲۲ الی ۲۳ کشور دور هم 
جمع شوند، در این حوزه ظرفیت سازی 

کنند و به تبادل علم بپردازند.
وی ادامه داد: تعــداد جایگاه هایی که 
تعیین شــده بود، بین ۵۰ تا ۶۰ نفر بود 
و در واقع و با توجه به گستردگی چین، 
نیمی از این ظرفیت این کارگاه آموزشی 
به موزه های علم و فناوری سراسر چین 

اختصاص یافته بود.
تنهــا مدعو ایرانــی کارگاه آموزشــی 
سیموست به میزبانی موزه علم و فناوری 
چین در پاســخ به اینکه ظرفیت ایران 
برای میزبانی سیموست ۲۰۲۰ را چطور 
ارزیابی می کند، تصریح کرد: این موضوع 
احتیاج به آمارگیــری و داده های اولیه 
دارد و باید دید که مثالً کشور ما در زمینه 
فرهنگی، امکانات رفاهی، بودجه های 
اختصاص یافته به هر بخش و ... چقدر 
ظرفیت برگزاری کنفرانس سیموست 

را دارد.
آرشــیان افزود: نکته بسیار مهم اینکه 
ارتباط گیری برگزارکنندگان چینی با 
مهمان ها به سختی انجام می شد و افرادی 
به عنوان کاتالیزور در این حوزه فعالیت 
می کردند. این مســأله، یــک موضوع 
فرهنگی و ملیتی اســت و به فرهنگ 
کشورها، زبان یا ذات غیرتوریستی برخی 

کشورها ارتباط دارد.
وی ادامه داد: ما در ایــران از این لحاظ 
مشــکلی نداریم؛ چرا که برای دیگران 
احترام قائل می شویم و توانایی ارتباط 
گیــری مؤثر را بــا توجه بــه فرهنگ 
مهمان نوازی که در کشــور وجود دارد، 
داریم که این موضوع یک نقطه قوت در 
برگزاری سیموست ۲۰۲۰ به میزبانی 
موزه ملی علوم و فناوری ایران به شمار 
می آید. در عین حال در جریان کارگاه 
آموزشی که در چین برگزار شد، آزادی 
عمل مخاطبان برای گشــت و گذار در 
چین و نیز حمایت همه جانبه از مهمانان 
فوق العاده بود که این موضوع می تواند 
مورد توجه برگزارکنندگان سیموست 

۲۰۲۰ قرار گیرد.
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راهنمای سفر

شهر زیبای تبریز آنقدر آثار باستانی و تاریخی مختلف دارد که برای دیدن آنها باید 
چندین روز وقت صرف کنید. در این میان، خانه ای به چشم می خورد که از حال و 
هوای خاصی برخوردار است. خانه ای با عطر و بوی عزاداری امام حسین و تکیه هایی 
که از دوران کودکی به یاد می آوریم. همین طور که در کوچه و پس کوچه های تبریز 
قدم می زنیم، به خانه ای خواهیم رسید که به آن خانه دکتر صحتی می گویند. این 
خانه زیبا که در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی ساخته شده است، به فردی با 
نام دکتر صحتی تعلق داشته. به همین دلیل است که هنوز هم آن را خانه دکتر صحتی 
می نامند. این خانه بزرگ، زیبا و دوست داشتنی، در حال حاضر تحت تصرف سازمان 

میراث فرهنگی بوده و تبدیل به موزه شده.
 خانه دکتر صحتی کجاست؟

حتما تا به اینجای کار متوجه شده اید که خانه دکتر صحتی در شهر زیبای تبریز قرار دارد. 
واقعا برای دیدن تبریز باید یک جفت کفش پیاده روی عالی به پا کنید و کوچه به کوچه آن را 
ببینید. در میان خیابان های دلنواز تبریز، خیابانی با نام راسته کوچه وجود دارد. خیابانی که به 
خودی خود، گشت و گذار در آن خالی از لطف نیست. اما این کوچه یادگاری قدیمی از عزاداری 
امام حسین را در خود پنهان کرده است. یادگاری که همه مردم متعصب تبریز، آن را به خوبی 

می شناسند. آری، این یادگار زیبا، همان خانه دکتر صحتی است.
خانه دکتر صحتی که در خیابان راسته کوچه تبریز  واقع شده، با ۴۰۹ متر بنا و ۸۴۴ متر زیربنا، 

جزء خانه های قجری زیبای تبریز محسوب می شود. این خانه در سه طبقه 
ساخته شده و در گذشته دکتر ابوالقاسم صحتی مالک آن بوده. دکتر صحتی 
حیاط این خانه زیبا را از روی عالقه شدیدی که به امام حسین داشت، تبدیل 

به حسینیه کرد.
در دوران قاجار عزاداری امام حسین ممنوع بود. اما با این حال افرادی از این 
قانون پیروی نمی کردند. دکتر صحتی نیز جزء همین دسته از افراد بود. جالب 
است بدانید که برگزاری مراسم عزاداری در این خانه حتی پس از فوت او نیز 
ادامه داشت. به همین دلیل است که سازمان میراث فرهنگی نیز، این خانه را 
تبدیل به موزه محرم کرده است. در این موزه آثار و اشیایی وجود دارند که به 

عزاداری امام حسین مرتبط هستند.
خانه دکتر صحتی را به خوبی در ذهن خود تداعی کنید

نما و سردر این خانه زیبا، آجری و یک  پارچه است. از لحظه ورود نکته ای توجه 
شما را قطعا به خود جلب می کند. در بخش ورود، دو درب مختلف وجود دارند. 
امروزه درب شرقی خانه کامال مسدود شده و تردد از درب غربی صورت می گیرد. 
برخی تصور می کنند که این دو درب، به دو خانه مختلف تعلق دارند. این کامال 
اشتباه است و سردر یک پارچه آجری، گواهی بر این موضوع اســت. پس ورود از درب غربی 

صورت می گیرد.
بالفاصله پس از ورود، به واسطه یک هشتی و چند پله گرد و قدیمی، وارد محیط حیاط خواهید 
شد. همانطور که ذکر کردیم، خانه از سه طبقه ساخته شده و هر سه طبقه در بخش شمالی 
ساختمان قرار گرفته اند. عالوه بر سه طبقه ساختمان، همانند هر خانه ایرانی دوره قاجار، خانه 
دکتر صحتی نیز یک زیر زمین بسیار بزرگ دارد. این زیرزمین مجهز به پوشش طاقی بوده و در 
دل خود یک حوضخانه، انباری و سردابه را جای داده. از پشت حوضخانه، راه پله ای وجود دارد که 

سکنه خانه از آن برای رفتن به طبقه همکف استفاده می کردند.
افراد خانواده دکتر صحتی در طبقه همکف زندگی می کردند. یک راه پله بسیار بزرگ در مرکز 
خانه وجود داشت که به طبقه اول راه داشت. زمانی که پای خود را بر روی آخرین پله بگذارید، با 
یک تاالر بسیار بزرگ رو به رو خواهید شد که در دو طرف آن دو اتاق اختصاصی وجود دارد. از این 

فضا برای پذیرایی مهمانان استفاده می شده.
دکتر ابوالقاسم صحتی چه کسی بود؟

دکتر ابوالقاسم صحتی یکی از پزشکان به نام دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی بود. او در شغل خود 
توانایی بسیار زیادی داشت و بسیار مردم دار بود. به همین دلیل مورد احترام تمام مردم شهر 
قرار می گرفت. او همچنین ارادت ویژه ای به امام حسین داشت. به همین دلیل در ده روز اول 

محرم، حیاط خانه را تبدیل به یک حسینیه می کرد. برخی بر این باور هستند که او  نذری بر 
گردن داشته و برخی دیگر می گویند که این کار را تنها به خاطر عالقه قلبی خود انجام می داده.

پس از فوت دکتر صحتی، این خانه به پسر وی یعنی پروفسور غالمعلی صحتی به ارث می رسد. 
او نیز جا پای پدر خود می گذارد و وصیت می کند که پس از او، همیشه در دهه اول محرم، حیاط 
خانه را تبدیل به حسینیه کنند. جالب است بدانید که این خانه به میل قلبی وارثین قانونی به 
سازمان میراث فرهنگی واگذار شد. اما برای واگذاری شرطی قرار داده شد؛ که تعصب این خانواده 
را نسبت به امام حسین نشان دهند. آنها شرط کرده اند که تنها تحت شرایطی ملک را به سازمان 
میراث فرهنگی واگذار می کنند که مراسم عزاداری امام حسین در تمام ۱۰ روز محرم در این 

خانه برگزار شود.
امروزه از خانه دکتر صحتی چه استفاده ای می شود؟

پیش از هر چیز باید بدانید که خانه دکتر صحتی، در حقیقت از دو بخش شرقی و غربی تشکیل 
شده. متاسفانه سازمان میراث فرهنگی تنها اجازه بازدید از یک بخش آن را به بازدیدکنندگان 
می دهد. همانطور که اشاره کردیم، این خانه تبدیل به یک موزه مردم شناسی و مخصوص محرم 
شده. البته دلیل آن هم کامال مشخص است. سالیان سال مراسم عزاداری امام حسین را در این 
خانه برگزار کرده اند. پس چه مکانی بهتر از اینجا برای معرفی هرچه بیشتر مراسم محرم به مردم؟

این خانه در ۸ خرداد سال ۱۳۷۸ در فهرست آثار ملی ایران با شماره ۲۳۳۶ ثبت شده. جالب است 
که بر طبق وصیت و شرط واگذاری ورثه این خانه، هنوز هم در زیر زمین خانه صحتی، در طی هر 
۱۰ شب محرم، صدای روضه خوانی و عزاداری به گوش می رسد. همچنین دو طبقه ساختمان 
تبدیل به موزه آثار محرم شده است. برخی از این آثار به حسینیه خود خانه دکتر صحتی تعلق 

دارند. البته هیئت ها و حسینیه های دیگر تبریز نیز آثار مختلفی را به این موزه اهداء کرده اند.
اطالعات بازدید از خانه دکتر صحتی

آدرس خانه دکتر صحتی یا همان موزه محرم: استان آذربایجان شرقی، تبریز، انتهای خیابان 
شهید مطهری یا همان راسته کوچه، کوچه ی شهید گوگانی، پالک ۲۲

هزینه بازدید: برای بازدید از این خانه زیبا و دیدنی، الزم نیست هیچ هزینه ای پرداخت کنید. 
هزینه ورود به خانه دکتر صحتی کامال رایگان است.

ساعت بازدید: در ایام هفته و بین ساعات ۹ صبح تا ۱۵ بعد از ظهر برای بازدید مناسب است. باید 
در نظر داشته باشید که بازدید از این خانه در روز های جمعه امکان پذیر نیست.

بهترین زمان بازدیــد: همچنین بهترین زمان بازدیــد از خانه دکتر صحتــی ، در دهه اول 
محرم خواهد بــود. در این زمان می توانید از عزاداری ســنتی مردم تبریــز نیز دیدن کنید. 
 البته توجه داشــته باشــید که معموال در این ایام خانه دکتر صحتی بســیار شلوغ خواهد

 بود.

خانه دکتر صحتی ، یادگار عزاداری حسینی از دوره قاجار تا به امروز
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 Some 257,000 tons of non-
oil commodities worth $458 
million were exported from 
the central Iranian province 
of Kerman in eight months to 
November 21, a senior official 
at the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration said.
Mohammadreza Ghader, head 
of Kerman’s Customs office, 
added that the figures indicate 
an 18% rise in terms of volume 
and 48% jump in terms of value, 
compared with the similar 
period of last year.

The province’s exports in the 
period under review mainly 
included pistachio, copper 
products, handicrafts, minerals, 
steel products and dairies, he 
said.
According to the official, the 
province’s exporters have been 
securing their footprint in the 
international markets, noting 
that Kerman's products are 
now offered in Iraq, Pakistan, 
Afghanistan, China, the UAE, 
Turkey, Oman, Russia and some 
European states.

Iran and 
Netherlands 
hold joint 
water 
and waste 
management 
workshop in 
Tehran
The workshop on 
waste and water as 
a joint program by 
Iran and Netherlands 
started work here in 
Tehran on Sunday.
The event is 
underway in the 
attendance of 
the Netherlands 
Ambassador to 
Tehran Jacques 
Werner, Head of 
Federation of Science 
and Technology in 
Islamic countries 
Mehdi Karimi, an EU 
expert in financing 
water and waste 
Hessel Schuurman 
together with a 
number of Iranian 
officials from Tehran 
Municipality. 
Addressing the 
i n a u g u r a t i o n 
ceremony, Werner 
said that ”Iran and 
Netherlands relations 
have many dynamics.”
Referring to a recent 
decision made by 6 
European states to 
join the Instrument 
in Support of Trade 
Exchanges (INSTEX), 
he further expressed 
hope that “this chance 
will pave the way for 
greater exchange 
between Europe and 
Iran in particular 
h u m a n i t a r i a n 
and food and later 
hopefully spread to 
other sectors.”
He added: “Iran and 
the Netherlands have  
plenty in common.”
“In our planning 
for next year we are 
aimed to intensify 
cooperation and 
mitigation to climate 
change,” he reiterated.
Meanwhile, other 
participants from the 
EU and Netherlands 
and also Tehran 
M u n i c i p a l i t y 
delivered their 
speeches over 
water and waste 
management issues 
as well.
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Kerman exports up %48 in eight 
months

On the sidelines 
of a meeting 
of Ministers 
of Ancient 
C i v i l i z a t i o n s 
u n d e r w a y 
in China, an 

exhibition of Fars 
handicrafts was held, 
in which Mosayyeb 
Amiri noted that the 
exhibition was held in 
cooperation with the Fars 
Province Handicrafts 
Cooperative and included 
handmade crafts, 
engravings, traditional 
jewelry, mosaic, copper, 

seven-color tiles and 
wooden artifacts.This 
specialized exhibition 
is an opportunity to get 
acquainted with the 
Chinese people with the 
crafts and traditional 
arts of Fars province, 
especially the city 
of Shiraz, he said.He 
added that currently 
most of the province's 

handicraft products are 
exported to the Persian 
Gulf littoral states and 
European countries and 
this exhibition is a great 
opportunity for the 
province's new handicraft 
destination.Amiri said 
the exhibition was highly 
welcomed and said that 
he hoped China would 
soon become a suitable 

destination for handicraft 
exports.On the sideline 
of this exhibition, Fars 
province's handicraft 
artists held numerous 
meetings with officials 
and artists in China.
The exhibition was 
opened by Minister 
of Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts 
Ali Asghar Moonesan.

Iran keen on boosting trade 
with Eurasia: Ardakanian
 Energy Minister Reza Ardakanian underlined 
the need to pave the way for boosting Iran’s trade 
with Eurasia, saying that many factors, including 
the geographical position, make Iran a reliable 
partner for the Eurasian states.
"After several years of negotiations, Iran and 
Eurasia signed a provisional free trade agreement 
in 2018, and we intend to turn it into a free trade 
agreement after three years of trial,” Ardakanian 
said in a major trade Iran-Eurasia conference in 
Tehran on Sunday.
The Iranian minister stressed that the three-year 
period ahead is very important in terms of the 
implementation and results of such agreement.
He urged the executors of such schemes to work 
closely with each other to ensure the smooth 
implementation of the agreement and already 
provide the necessary premises for the expansion 
of free trade negotiations that begin next year.
Ardakanian called for making all-out efforts 
to remove the barriers to the realization of the 
Eurasia Agreement, noting the deal could pave 
the way for the expansion of economic relations 
and the development of trade between Iran and 
the member states of the Union and would lead 
to the economic development of these countries.
Iran, as one of the important countries in the 
Middle East and has a neighborly advantage with 
the Central Asian and Caucasian countries, can 
link the interests of these countries and enjoy 
them as well, emphasized Iranian Energy Minister 
Reza Ardakanian.
In December 2018, Iran and the Eurasian 
Economic Union finalized a temporary agreement 
previously reached on the formation of a free 
trade zone. The deal’s main advantage is a 
reduction in import duties and the establishment 
of a transparent trade environment.

 Deputy industry min.:
Iran to produce 28mn tons 
of steel by yearend
 Deputy Minister of Industry, Mine and Trade 
and Chief Executive of Iranian Mines and Mining 
Industries Development and Renovation 
Organization (IMIDRO) Khodadad Gharibpour 
said that Islamic Republic of Iran will produce 
28 million tons of steel by the end of the current 
Iranian calendar year (to end March 20, 2020).
He said that the country managed to export more 
than six million tons of steel in the first half of the 
current year (from March 21 to Sept. 22).
Given the indigenized technical knowhow and 
knowledge made in Iranian mines and mineral 
sector, Iran’s steel industry has less been unfazed 
as a result of US sanctions imposed against Iran, 
IMIDRO chief added.
IMIDRO has concluded separate contracts with 
reliable universities and academic centers of the 
country for indigenizing technical knowhow in 
mining sector, he said, adding, “for this purpose, 
IMIDRO has executed a number of 18 research 
projects in the first half of the current year (from 
March 21 to Sept. 22), showing a twofold hike 
as compared to the last year’s corresponding 
period.”
Turning to the trend of activities in the mining and 
mineral sector, he stated, “IMIDRO experienced 
a considerable growth in all mines and mining 
sectors, ranging from exploration, extraction to 
processing operations.”
He once again pointed out that the country 
will produce 28 million tons of steel before 
termination of the current year (to end March 
20, 2020).

General Manager of Fars Cultural 
Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization emphasized on the 
necessity of introducing the province's 
traditional arts and crafts in national and 
international dimensions, and named 
China as a new destination for export and 
supply of Fars traditional arts and crafts.

China becoming new destination for export 
of Iran's handicrafts

news

Amiri said the 
exhibition was 
highly welcomed 
and said that 
he hoped China 
would soon 
become a suitable 
destination for 
handicraft exports.

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz 
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

economy
News

ISFAHAN
N E W S

Currency

USD 42000

46227

54302
42043

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

Official emphasizes 
need for ditching 
dollar in trade 
transactions with 
Eurasia
The Deputy Minister of Industry, Mine 
and Trade for Commercial Affairs 
Hossein Modaress Khiyabani stressed 
the need for removing US dollar and 
recognizing the official currencies of the 
Eurasian countries in contract with the 
Islamic Republic of Iran.
Islamic Republic of Iran has started 
removing US dollar with many countries 
including Russian Federation, the 
issue of which can increase the level of 
bilateral trade transactions rapidly.

He made the remarks on Sunday in Iran-
Eurasia Trade Forum and pointed to the 
significance of Eurasian Economic Union 
(EAEU) and added, “the 180-million 
population of EAEU and its considerable 
share in the field of producing oil, gas and 
energy herald the formation of a large 
economic hub in the world.”
The two contacting parties i.e. Iran 
and Eurasia are determined to fully 
implementation of the Preferential 
Trade Agreement (PTA), he emphasized.
He pointed out that all Iranian 
authorities have focused on fully 
implementation of the agreement inked 
with Eurasia with the aim of promoting 
level of trade exchanges with five 
Eurasian countries.
Elsewhere in his remarks, the deputy 
industry minister pointed to the level 

of trade exchanges between Iran and 
Eurasia and added, “the level of trade 
exchanges between Iran and Eurasia 
could exceed $30 billion.”
He put the current volume of Eurasia’s 
trade exchanges with the countries in the 
world at $900 billion, in which, Islamic 
Republic of Iran accounts for $2.6 billion 
trade share with Eurasia which is very 
partial and negligible.”
Implementation of Preferential Trade 
Agreement (PTA) between Iran and 
Eurasia can promote and boost bilateral 
trade and economic ties, he stated.
Dispatching trade and commercial 
delegations, organizing exhibitions and 
paving suitable ways for the presence of 
companies in countries will boost level 
of trade exchanges, Deputy Industry 
Minister Khiyabani added.

Pakistan to launch four border 
marketplaces with Iran
Observer of Pakistan’s Balochistan province 
Reza Baloch said that the government of 
Pakistan has decided to launch four 
border marketplaces in a border shared 
with Iran for doing trade and business 

transactions as well as improving livelihood 
of frontiersmen.
He made the remarks in Zahedan 
on Sat. after signing and sealing a joint 
Memorandum of Understanding (MoU) 
between Iran and Pakistan and added, 
“in this two-day meeting, all issues on the 
border trade between the two countries was 

reviewed, based on which, a 22-paragraph 
Memorandum of Understanding (MoU) 
was inked between officials of the two 
countries.”He further noted that the 
Pakistani government will launch four 
border marketplaces within the next year in 
2020 for easing trade transactions between 
the two countries.



Iran’s Intelligence 
Ministry issues 
announcement on Iran 
International TV
 Iran’s Ministry of Intelligence announced that 
it considers actions by Iran International TV 
and its staff as cooperation with Iran’s foes in 
terrorist acts.
“Iran International television channel which 
has been founded by enormous budget 
supplied by Israel and received activity license 
in UK, entered the stage with sedition order 
and focused on incitement and aggrandizing 
crises in different parts of country since the first 
hours of recent incidents, like what BBC Persian 
did in 2010 sedition,” the ministry said in an 
announcement.
“Our intelligence agents have observed actions 
by the TV channel and its directors, presenters 
and experts, especially their communications 
with individuals inside Iran. The agency has 
identified and arrested people who sent 
information to the broadcaster and act in line 
with its orders, burning public and private 
assets,” the announcement read.
“Iran’s Ministry of Intelligence decisively 
considers actions by the broadcaster and its 
staff as cooperation with Iran’s foes in terrorist 
acts and accordingly, the Judicial System issued 
verdict on asset freeze for Iran International 
staff and their affiliates in Iran. They will also 
be wanted internationally. Those who express 
regret and cut cooperation with the TV channels 
will be pardoned,” it continued.

Registration of 
candidates for 
parliamentary election 
begins across the 
country
Candidates can now register for the next Iranian 
parliamentary election at designated places 
across the country.
Minister of Interior Rahmani Fazli issued on 
Sunday morning the permission to begin the 
process of registering candidates. Applicants 
can apply for the registration until Saturday, 
Dec. 7 in their cities' governorates.
According to estimates, some 7,000 individuals 
will register across the country, said Deputy 
Interior Minister Jamal Aref on Saturday. 
Reformists, Principalists, and independents 
will probably constitute 26%, 33%, and 40% of 
the whole candidates respectively, he said in a 
press conference.
Also, midterm elections of the Assembly of 
Experts will be held in five provinces of Tehran 
(3 representatives), North Khorasan (1 rep.), 
Khorasan Razavi (1 rep.), Qom (1 rep.), and 
Fars (1 rep.) concurrent with the parliamentary  
election.

Iran vows to respond to EU’s probable 
use of ‘trigger mechanism’

“If Europeans 
use the trigger 
m e c h a n i s m , 
Iran will have 
to reconsider 
some of its 
commitments 
to IAEA; there 

also exists the same 
mechanism for this 
side of the deal; 
its not be the case 
that others use this 
capacity and Iran 
doesn’t,” Larijani 
said on Sunday in a 
press conference in 
Tehran held on the 
occasion of Majlis 
[Parliament] Day.
The remarks came 
as French Foreign 
Minister Jean-Yves 
Le Drian urged Iran 
to return to full 
i m p l e m e n t a t i o n 
of the JCPOA, 
threatening Tehran 
with the enactment 
of the JCPOA’s 
‘dispute resolution 
mechanism’. Iran 
is reducing its 
commitments to the 
deal in a transparent 
and reversible 
approach as part of 

its inherent right 
in the agreement 
since other parties 
have failed to secure 
Iran’s interest 
after US unilateral 
withdrawal from the 
deal and imposition 
of sanctions.
Elsewhere in his 
remarks, Larijani 
said that “Today, 
enemies seek to 
create problems 
in the country and 
destroy the position 
of the Parliament 
… but they will not 
succeed.”
Larijani briefed 
Iranian and foreign 
media on measures 
and laws adopted 
by the Parliament 
during the past four 

years. The remarks 
come as the next 
p a r l i a m e n t a r y 
election is slated to 
be held on January 21 
across the country 
and candidates can 
register in their 
respective cities until 
next Saturday.
Talks with US
Answering CBS News 
reporter’s question 
about prospects of 
talks between Iran 
and the United 
States, Larijani said 
that “America insists 
on sanctions and 
‘Maximum Pressure’ 
policy to force the 
Islamic Republic into 
negotiation but Iran 
insists that sanctions 
must be removed if 

there is going to be 
any talks.”
Larijani went on 
to say that there 
has always been 
a political will for 
negotiation and there 
are no deadlocks on 
this path.
“The point is that the 
‘Maximum Pressure’ 
is a wrong policy and 
they [Americans] 
should revise it,” he 
said, adding, “some 
countries are putting 
efforts in this regard 
and we have not 
closed the doors but 
the main issue is that 
Americans should 
understand that 
this is not a correct 
approach.”
“Once, they were 

imposing pressure 
that Iran should 
forget its nuclear 
program; I even 
remember they said 
that Iran should 
not have even one 
centrifuge; did they 
succeed? No,” noted 
the speaker.
“President Obama 
sent a letter 
writing that he has 
recognized Iran’s 
right to enrich 
uranium and then 
called for talks. If 
American authorities 
have this same 
amount of rationality, 
they will use past 
experiences and 
solve the problem 
as the doors are not 
closed.”

Iranian Parliament Speaker Ali 
Larijani said that ‘dispute resolution 
mechanism’ which is also known as the 
trigger mechanism exists for both sides 
of the deal and Iran can use it as well.
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MP: 140 Terrorist Teams Busted 
in Iran
An Iranian lawmaker said the intelligence forces have dealt blows 
to 140 terrorists team in the country.
Speaking at a conference in the southern city of Kerman on Saturday, 
member of the Parliament’s National Security and Foreign Policy 
Commission Javad Karimi Qodoosi hailed the Iranian intelligence 
forces for ensuring security across the country.
According to the lawmaker, the Intelligence Ministry and the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) Intelligence Organization have 
busted 140 terrorist teams before and during the outbreak of the 
recent riots.

He also slammed the calls for the president’s resignation or 
dissolution of the Parliament in the wake of the recent riot as a 
“major plot” hatched by the enemies, saying the same ploy was 
carried out in Iraq.While even a couple of parliamentarians were 
going to resign, Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei’s remarks nipped the enemy’s plot in the bud, 
Karimi Qodoosi added.On Wednesday, director general of the anti-
espionage department of the Iranian Intelligence Ministry said 
eight people linked to the US Central Intelligence Agency (CIA) have 
been arrested during the recent riots across Iran.According to the 
official, the ministry was monitoring other members of the network 
across the country and would deal seriously with them if they think 
of carrying out any act against the national security of the country.

Several Iranian cities recently 
witnessed protests prompted 
by a government decision to 
increase gasoline prices.
The protests were peaceful 
but became violent 
after riotous elements, 
taking advantage of the 
circumstances, quickly entered 
the scene, destroying public 
property, setting banks and gas 
stations ablaze among other facilities, and 
opening fire on people and security forces.

“The point is that 
the ‘Maximum 
Pressure’ is a 
wrong policy and 
they [Americans] 
should revise it,”
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Iran says world responsible for 
preserving JCPOA
Iran has once again highlighted the importance of respecting the 
2015 nuclear deal, formally known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action, as an international agreement, saying all world states 
should do their part to preserve the pact.
“The JCPOA is an international diplomatic achievement, and all the 
countries of the world are responsible for respecting, implementing 
and preserving it,” Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi 
said in a joint press conference with his Chinese counterpart Ma Jao 
Shi in Beijing on Sunday.
He noted that the nuclear deal was signed under the framework of 
the UN Security Council’s 2231 Resolution, saying the JCPOA is an 
international pact and Washington’s unilateral withdrawal from it 
is the clear breach of the UNSC’s resolution.

Araghchi also criticized the US for putting other signatories of the 
deal under pressure to walk out of the deal, while it is unacceptable 
for them to disrespect the UN-sponsored resolution.
The Iranian diplomat said nobody should blame Iran for reducing its 
commitments to the deal since the country fulfilled all its obligations 
to the JCPOA for one year after the US’ withdrawal.
The Joint Comprehensive Plan of Action came about in Vienna in 
July 2015 between Iran and the P5+1 group of states — the US, the 
UK, France, Russia, and China plus Germany. It lifted nuclear-related 
sanctions against Tehran, which, in turn, voluntarily changed some 
aspects of its nuclear energy program.
The US, however, left the accord last May and reinstated the sanctions. 
The European deal partners, meanwhile, bowed to Washington’s 
pressure after they failed to honor their obligation to protect the 
Iranian economy in the face of America’s “toughest ever” bans.
In response, Iran has initiated different steps in reducing its 

obligations 
under the accord this since May to 

push the other parties to the deal to make efforts to salvage the deal.
Araghchi arrived in Bejing on Saturday to meet with his Chinese 
counterpart hold talks over Iran's nuclear deal.

News

Naval exercises 
of Iran, Russia, 
China to begin in 
late December
Iran, Russia and China will 
hold joint naval exercises 
in the Indian Ocean on 
December 22, 2019 - 
January 20, 2020, Iranian 
navy commander Rear 
Adm. Hossein Khanzadi 
said."The aim of those 
exercises is to ensure 
collective security and 
help boost the security 
in the northern part of 
the Indian Ocean, where 
various incidents, including 
pirate attacks, are taking 
place," Iran’s official said.
Delegations from the 
three nations drafted 
a preliminary plan of the 
drills in October.Russian 
Foreign Minister Sergey 
Lavrov said on October 2 
that during the upcoming 
exercises, Russia, China and 
Iran are intended to train 
anti-terrorism and anti-
piracy efforts.
"Enemies sought to 
destabilize country 
during recent riots"
 Chief of General Staff of 
Iranian Armed Force, 
Major General Mohammad 
Hossein Bagheri says that 
the enemies sought to 
take advantage of recent 
protests over gasoline price 
hikes to act against the 
country's security.Speaking 
during a ceremony in 
Tehran on Saturday, Chief 
of General Staff of Iranian 
Armed Force, Major 
General Mohammad 
Hossein Bagheri described 
the recent incidents which 
followed the government's 
decision to increase the 
price of gasoline in the 
country as a plot against 
the country's security.
General Bagheri said 
that the enemies must 
have thought they could 
have taken advantage of 
the people's protest over 
the gasoline price hikes 
to harm the country after 
they had realized direct 
military confrontation 
would be costly."During the 
first 24 hours, what people 
were doing was a normal 
protest, but some had come 
to the streets to interrupt, 
damage, and destroy the 
security of the country," he 
noted, adding that "had it 
not been for the brave and 
sacrificial action of Leader 
of the Islamic Revolution in 
putting his support behind 
the decision of the heads 
of the three branches of 
the government and other 
actions taken in order to 
bring peace back to the 
country, the continuation 
of the trend could have 
been problematic for the 
country."

Iran
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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.



‘When the Moon Was Full’ wins at Estonia’s 
Tallinn filmfest.
 Iranian feature ‘When the Moon Was Full’, directed by Narges Abyar, has 
won an award at the 23rd Tallinn Black Nights Film Festival in Estonia.
The festival's 'FIPRESCI Award' was presented by International Federation 
of Film Critics to the Iranian feature ‘When the Moon Was Full’, directed by 
Narges Abyar. The award is given to one film in the First Feature Competition. 
The jury members for this section included Dariia Badior, Joanna Orzechowska-
Bonis, and Aurelia Aasa. Written and directed by Narges Abyar, the film narrates 
the true story of Abdul-Hamid Rigi, the younger brother of Abdul-Malik Rigi, the founder and leader of 
the Jundallah terrorist group in southeastern Iran, who marries Faezeh Mansuri, a woman from Tehran. 

A design by Sharif 
University of Technology 
Robotics Lab named 
“MAYA: An Intelligent 
Elephant Social Robot” 
claimed Special Mention 
Award at the 11th 
International Conference 
on Social Robotics (ICSR 
2019).
The 11th International 
Conference on Social 
Robotics (ICSR 2019), 
organized by the Robotics 
lab at University Carlos 
III of Madrid, was held on 
November 26-29, 2019 in 
Spain.
Special Mention Award in 
the most important prize 
at ICSR 2019 which is 
granted to innovative and 
functional designs.
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The back and forth came ahead of three marches 
on Sunday in the semi-autonomous Chinese 
territory.
The UN commissioner, Michelle Bachelet, wrote 
in an opinion piece Saturday in the South China 
Morning Post that Hong Kong leader Carrie 
Lam’s government must prioritize “meaningful, 
inclusive” dialogue to resolve the crisis.
She urged Lam to hold an “independent and 
impartial judge-led investigation” into police 
conduct of protests. It has been one of key 
demands of pro-democracy demonstrations 
that have roiled the territory since June.
China’s UN mission in Geneva said that 
Bachelet’s article interferes in the internal 
affairs of China and exerts pressure on the 
city’s government and police, which “will only 
embolden the rioters to conduct more severe 
radical violence.”
It said Bachelet made “inappropriate 
comments” on the situation in Hong Kong and 
that the Chinese side had lodged a strong protest 
in response, AP reported.
Since the unrest broke, protesters have 
disrupted traffic, smashed public facilities and 

pro-China shops, and hurled gasoline bombs 
in pitched battles with riot police who have 
responded with volleys of tear gas and water 
cannons.
The occupation of several universities by 
protesters earlier this month after fiery clashes 
with police capped one of the most violent 
chapters in the turmoil, which has contributed 
to the city’s first recession in a decade.
Hong Kong police have arrested 5,890 people as 
a result of the protests.
On Saturday, hundreds of silver-haired activists 
joined young protesters for a unity rally, vowing 
that their movement will not fade away until 
there is greater democracy.
The rally at a park downtown was among several 
peaceful gatherings by protesters this week to 
keep up pressure on the government following a 
local election victory by the pro-democracy bloc.
“The government is still stubborn. Every one 
of us, young and old, must contribute in our 
own way. The movement will not stop,” said a 
63-year-old woman who identified herself as 
Mrs. Tam.
Some protesters returned to the streets 
Saturday night, using metal fences, cartons and 
bricks to block traffic in the Mongkok area in 
Kowloon. Dozens had gathered there to mark 
three months since police stormed a subway 
car in Prince Edward station and hit passengers 
with batons and pepper spray. Most left after 
police reportedly fired pepper balls and issued 
warnings.

"In the local information space, 
one can often hear that Russia is 
a dangerous and unpredictable 
enemy that must be deterred by 
various means. This approach can 
hardly be described as a far-seeing 
one," he told the Youth Forum in 
New York on Saturday. "A focus on 
diminishing the role of our country 
in the world is unrealistic and even 
dangerous."
"I would like to underline that the 
Russian foreign policy is not anti-
American," he said, adding that 
Moscow was ready for constructive 
cooperation. "All that we want is 
respect for our interests, a fair and 
equal dialogue." 
The ambassador added that Russia-
related topics in the US media are 
often very biased and one-sided, 
citing as an example the November 
6 article by New York Times, which 
alleges that the Carmel Institute 

of Russian Culture and History at 
American University "presents too 
favorable a perspective on Russia."
"It is unclear that a one-sided 
approach of this kind will not benefit 
bilateral relations," Antonov said. 
"That is why I think that our joint 
task is to form an unbiased attitude 
to our country, an objective view of it 
among the Americans."
He added that the Russian Embassy 
in Washington counts on Russian 
compatriots’ contribution into 
improving bilateral relations, Tass 
reported.
"I mean countering Russophobic 
sentiments and solving our key 
task - building friendly and mutually 
beneficial Russian-US relations," he 
said. "I’m sure their normalization 
is in line with key interests of both 
peoples."
The Youth Forum, hosted by Russia’s 
Consulate General in New York, 
brings together young Russian 
speakers aged between 18 and 
35, who live in the US. Its goal is 
to promote Russian culture and 
language and to bring together 
young Russian-speaking Americans.

China Accuses UN Rights Chief of Inflaming 
Hong Kong Unrest

Russia’s US Envoy Slams Calls to ‘Deter’ 
Russia as Dangerous

China accused the UN high commissioner for human rights of 
emboldening “radical violence” in Hong Kong by suggesting the city’s 
leader conduct an investigation into reports of excessive use of force 
by police.

Russian Ambassador to the United States Anatoly Antonov 
described attempts to treat Russia as a dangerous enemy that 
must be deterred as dangerous and unrealistic.

"I’m sure their 
normalization is 
in line with key 
interests of both 
peoples."

She urged 
Lam to hold an 
“independent 
and impartial 
judge-led 
investigation” 
into police 
conduct of 
protests. It has 
been one of key 
demands of 
pro-democracy 
demonstrations 
that have roiled 
the territory 
since June.

Ukraine welcomes UNESCO 
decision to enlist Yazd as 
World Heritage site
Ukrainian ambassador to Iran welcomed the 
UNESCO decision to recognize Yazd as World 
Heritage site. 
Ukrainian ambassador to Iran welcomed the 
UNESCO decision to recognize Yazd as World 
Heritage site on Saturday. 
Ukrainian Envoy to Iran Sergey Burdilyak said 
on Saturday that Yazd historical texture has 
remained intact, welcoming UNESCO decision to 
enlist it as World Heritage site. 

He mentioned that Yazd and Ukrainian city of Lviv 
are about to sign a sisterhood agreement in a bid 
to enhance their cultural relations. 
Yazd’s Governor General Gholam Ali Sefid 
suggested that direct flights be established 
between the Iranian central city and Ukraine. 
Yazd, the city of wind catchers, was recently 
inscribed on UNESCO World Heritage List on July 
9th, 2017. The 41st World Heritage Committee 
session was held in Krakow, Poland and during the 
session, the Committee considered the inscription 
of new sites on UNESCO World Heritage List. 
Yazd was the first city in Iran nominated for 
registration as a World Heritage Site.

Iraqi Premier Calls on 
Parliament to Accept His 
Resignation
Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi called on 
parliament to accept his resignation and move 
quickly to find a successor.
“I have no doubt that the council and its members 
will be diligent in finding a suitable replacement as 
soon as possible as the country in its current state 
can’t rely on a daily caretaker government,” he said 
during a meeting with the National Security Council, 
Bloomberg reported.

The initial announcement Friday that he would step 
down sparked celebrations in the capital, Baghdad, 
and rallies in the southern city of Basra as protesters 
welcomed the apparent climb down.
On Friday, the prime minister said that once he 
departs, parliament can “review its options and act 
to preserve the interests of Iraq.”
Over 300 people have been killed in the Iraq unrest 
since October 1, according to the Iraqi parliament’s 
human rights commission.
Earlier this month, Iraqi Defense Minister Najah al-
Shammari told France 24’s Arabic-language channel 
that a “third party” was behind shootings targeting 
demonstrators.



نوبتاولتامینآبکشاورزیپاییزهاصفهانبهپایانمیرسد
 از بامداد روز چهارشنبه، سیزدهم آذرماه خروجی سد زاینده رود برای کشاورزان شرق اصفهان به اتمام می رسد 
این در حالی است که طبق نظر کمیته ۱۵ نفره تامین آب نوبت اول کشت بهنگام پاییزه به مدت ۲۱ روز و با توزیع 

۱۲۰ میلیون متر مکعب آب انجام شد.
با توجه به  میزان نزوالت جوی در سال آبی امسال که تاکنون ۱۱۲ میلی متر اعالم شده و نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته که ۳۷۵ میلیمتر بوده است با کاهش سه برابری مواجه بوده است، توزیع مراحل بعدی آب کشاورزی 
به وضعیت جوی و بارش های آتی وابسته خواهد شد.

ایــن در حالی اســت که تنهــا ۳۰ درصــد زمیــن هــای کشــاورزان حقابــه دار از حوضــه آبریز زاینــده رود 
زیر کشــت غله رفته اســت و برداشــت ایــن محصــول در تیرماه ســال آینــده انجام می شــود.  بــا اینکه هــر کیلو 

 غله برای کشــاورز ۲۷۰۰ تومان تمام می شــود اما پیشــنهاد دولت برای خرید تضمینی ۲۲۰۰ تومان برای هر کیلو اعالم شــده
 است.

گفتنی است میزان آب مخزن سد زاینده رود ۳۲۶ میلیون متر مکعب، میزان ورودی آب به این سد ۱۷ و خروجی ۸۲ مترمکعب برثانیه اعالم 
شده است.

استفادهازاسنادخزانهاسالمیبرایکنترلقیمتها
 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اسناد خزانه اسالمی به عنوان ابزار مهمی برای دولت محسوب 
می شود، گفت: این ابزار نه تنها برای تامین مالی بلکه برای اداره کشور و کنترل قیمت ها مورد نیاز دولت است.

 »شاپور محمدی« در پنجمین همایش مالی اسالمی گفت: بحث بازار سرمایه اسالمی از جمله مباحثی است 
که از ابتدای کار مورد توجه سازمان بورس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برای اجرای همه ابزارهای مالی اسالمی وقت و اقداماتی زیادی صرف شده تا بتواند اجرای آن 
مطابق با قوانین شریعت اجرایی باشد.

محمدی به تصمیم جدید کمیته فقهی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: اکنون کمیته فقهی عالوه بر اینکه زوایای 
اجرای ابزار مالی را مورد بررسی قرار می دهد دستورالعمل اجرای ابزار مدنظر را بررسی می کند تا فاصله ای از قوانین کمیته 

فقهی سازمان بورس نداشته باشد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  افزود: خوشبختانه همه ابزارهای مالی اسالمی دنیا به جز یکی دو مورد که به زودی کلید می خورد را به طور 
عملیاتی در کشور داریم.   وی ادامه داد: متاسفانه در بعضی از کشورهای اسالمی، ابزارهای مالی اسالمی صوری سازی شده و ما باید همچون گذشته 

از این اتفاق بپرهیزیم.

اکونومیست
گــزارش
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قیمت طال و سکه، 
تاثیر مستقیمی از 
نوسانات نرخ دالر 
دارد به طوری که 

افزایش قیمت دالر 
باعث رشد قیمت طال 

می شود

اقتصاد ایران
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فریب تبلیغات 
»آب سوز« کردن 

خودروها را نخورید!
مدتی اســت که تبلیغاتی در زمینه 
آب سوز کردن خودروها صورت گرفته 
و سایتی در این زمینه برای ثبت نام 
ایجاد شده اســت. در این سایت ادعا 
شده با خریداری تجیهزاتی به قیمت 
۴.۵ میلیــون تومــان، می توان یک 
خودرو را آب سوز کرد و دیگر نیازی به 
استفاده از بنزین نیست.در این رابطه 
عضو هیات علمی گروه مهندســی 
خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: 
بنده یک خــودرو را از نزدیک بازدید 
کردم که به ظاهر موتور آن با آب کار 
می کند اما نکته اینجاست که هیچگاه 
در یک دستگاه ســنجش استاندارد 
و مراجعه مربوطه، تســت نشده اند و 
نمونه تست شده این خودروها وجود 
خارجی ندارد. سه برنامه بین المللی در 
این زمینه وجود دارد که ادعا می کند 
خودرو با آب کار می کند که چگونگی 
آن براین اساس اســت که در موتور 
احتراق داخلی، آب را به هیدروژن و 
اکســیژن تجزیه کرده و هیدروژن را 
می سوزانند. در حقیقت در اینجا آب را 
باید الکترولیت کرد. امیرحسن کاکایی 
ادامه داد: زمانی که می خواهیم آب را 
الکترولیت کرده و هیــدروژن آن را 
محترق کنیم، نیاز به انرژی بیشتری 
است. بنابراین نمی توان با روش های 
الکتریکی یک موتور احتراق داخلی 
را برای مدت زیادی به حرکت درآورد. 

ایسنا
خـــبـــر
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بــر این اســاس قیمت 
ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدیــد که در ۲۳ 
آبان ماه )یک روز پیش 
از آغاز ســهمیه بندی 
بنزیــن( حــدود چهار 
تومــان  میلیــون 
فروختــه می شــد، دیروز بــه چهار 
 میلیون و ۳۵۰ هــزار تومان افزایش

 یافت.
هر مثقال طالی آبشــده نیز در این 
مــدت افزایــش قیمــت ۱۴۰ هزار 
تومانی را به ثبت رســاند، به طوری 
که بهای هر مثقال طال از حدود یک 
میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در ۲۳ آبان 
ماه به یک میلیــون و ۹۰۸ تومان در 

روز گذشته )۱۰ آذر( رشد کرد.

ســهمیه بندی بنزین از بامداد ۲۴ 
آبان آغاز شد که بر اساس آن، قیمت 
بنزین معمولی ســهمیه ای هر لیتر 
۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی 
غیرسهمیه ای به ازای هر لیتر ۳ هزار 

تومان تعیین شد.
رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران، 
دربــاره تالطم های اخیر بــازار طال 
و ســکه، اظهار داشــت: قیمت ها به 
 علت افزایش قیمت دالر، رشد کرده 

است.
»ابراهیــم محمدولــی« اضافه کرد: 
قیمت طال و ســکه، تاثیر مستقیمی 
از نوسانات نرخ دالر دارد به طوری که 
افزایش قیمت دالر باعث رشد قیمت 

طال می شود.
و  اعتراضــات  داد:  ادامــه  وی 
بی ثباتی هایی که پس از سهمیه بندی 
بنزین شــکل گرفت نیز باعث ایجاد 
فضای منفــی در جامعه شــده و در 
افزایش قیمت طال و ســکه بی تاثیر 

نبوده است.
رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران 
اضافه کرد: امیداوریم شــرایط بازار 
همانند دو هفته پیش شده و آرامش 
برقرار شــود، زیرا در ثبات اقتصادی 
فضــای معامالتــی مثبتــی برقرار 
شــده و خریداران و فروشندگان در 
شرایط بهتری اقدام به خرید و فروش 

می کنند.

وی با ذکر مثالی گفــت: »بازارهای 
اقتصادی مانند پرنده  اســت که در 
صــورت وجود آرامــش و امنیت، به 
زمین نشســته و دانه می خورند، اما 
هرگونــه ناامنی و بی ثباتــی، آنها را 

فراری می دهد.«

    حباب ســکه به ۱00 هزار تومان 
افزایش یافت

رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران 
با اشــاره به افزایش قیمت ها گفت: 
قیمت ســکه تمام بهار آزادی دیروز 
به چهار میلیــون و ۳۵۰ هزار تومان 
رسید؛ بهای هر مثقال طالی آبشده 
نیز تا یک میلیــون و ۹۱۰ تومان نیز 
باال رفت که البته در ســاعات پایانی 
معامالت به یک میلیون و ۹۸۰ هزار 

تومان کاهش یافت.

محمدولــی گفت: حباب ســکه در 
 حــدود دو هفتــه پیــش و قبل از 
نوسان های اخیر به صفر رسیده بود و 
گاهی اندکی باالتر می رفت، اما دیروز 
میزان حباب سکه به ۹۵ تا ۱۰۰ هزار 

تومان رسید.
رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران 
درباره چشــم انداز بازار طال و سکه 
گفت: درشــرایط کنونی پیش بینی 

مسیر حرکت بازار طال و سکه دشوار 
است.

وی ادامــه داد: امــا در صورتی که 
بانک مرکــزی بتواند دوبــاره بازار 
ارز را به ثبــات رســانده و عرضه و 
تقاضــا را کنترل کنــد، قیمت طال 
و ســکه نیــز بــه وضعیت قبــل از 
 نوســانات اخیر )هفته سوم آبان( باز

 می گردد.

بازاری که دچار تالطم است؛  

سایهدالربربازارطال
 بازار طال و سکه در روزهای اخیر با رشد قیمتی همراه 
شده است، اما رییس اتحادیه طال و جواهر تهران هشدار 
می دهد که با توجه به وابستگی قیمت طال به دالر، در 
صورت موفقیت بانک مرکزی در بازگرداندان آرامش به 
بازار ارز و افت قیمت دالر، بازار طال نیز با ریزش قیمت 

مواجه خواهد شد.
 بــازار طال و ســکه از ۲۴ آبــان ماه و پــس از آغاز 
ســهمیه بندی بنزین دچار تالطم شــد به طوری که 
قیمت ها روندی افزایشی داشته و سکه حدود ۳۵0 هزار 

تومان افزایش قیمت یافت.



استارتآپ

جذابیتاستفادهازبالکچیندربینبانکها

یکیازتکنولوژیهایبهروزدرصنعتبانکیومالیحوزه
بالکچیناســتکهبهدلیلدارابودنمزایایبیشمار،
بانکهایبزرگدرحالپیادهسازیپروژههاییدراینزمینهبررویفرآیندهای

کسبوکارخودهستند.

بر اساس مطالعاتی که توسط شرکت اکسنچور انجام شده است، به این نتیجه رسیده اند 
که بخش بانکی تا سال ۲۰۲۲ تا ۲۰ میلیارد دالر در این حوزه سرمایه گذاری خواهد کرد.

بیشتر موسسات مالی و بانک ها بسیاری از فعالیت های خود را توسط شرکت های واسط انجام 
می دهند، وجود آنها خدمات بانکی را برای مشتریان گران قیمت  می کند، اما پیاده سازی 
تکنولوژی بالکچین این واسطه گران را حذف کرده و به مشتریان و بانک ها خدمات ارزان تری 

ارائه می دهد.
از طریق تکنولوژی بالکچین فرآیند بانکداری بسیار ســریع تر و امن تر انجام می شود و  

همچنین هزینه های عملیاتی به صورت چشمگیری کاهش می یابد. 
این ویژگی های قابل توجه، بالکچین را به راه حلی پرطرفدار و تاثیرگذار 
در این صنعت تبدیل کرده است. در حال حاضر بسیاری از افراد جوان و 
مدیران برتر بانکی سعی دارند که در پروژه ها و استارت آپ های خود از 

راه حل های مبتنی بر بالکچین استفاده کنند.
بر طبق نظرسنجی که توسط Accenture انجام شد، بانک ها عالقه مند به 
استفاده از بالک چین هستند. در حقیقت، ۹ نفر از ۱۰ مدیر شرکت کننده 
گفتند که بانــک آنها در حال حاضــر در حال اســتفاده از تکنولوژی 

بالک چین در محصوالت خود است.

موارد استفاده از بالک چین در چه حوزه هایی است؟
در حال حاضر ۱۶ صنعت با استفاده از فناوری بالک چین تغییر داده شده 
است:  مراقبت های بهداشتی،  بیمه،  مشاور امالک،  زنجیره تامین،  اینترنت 
اشیا،  تدارکات،  بانکداری، اموال،  فینتک،  هویت، انرژی،  خرده فروشی،  

قراردادهای هوشمند،  قوانین،  موسیقی،  غذا
در ادامه به بررسی چند مدل از اســتارت آپ هایی که با استفاده از تکنولوژی بالک چین 

پیاده سازی شده است و به حوزه بانکی مربوط می شود، اشاره خواهیم کرد.

Rate۳
استارت آپ Rate۳ یک پلتفرم بر پایه تکنولوژی بالک چین برای شرکت ها فراهم کرده 
است که می تواند تمام دارایی های آنها را نشانه گذاری )Tokenize( کند. واحدهای پولی، 
وام ها، بیمه نامه ها و هر چیز با ارزشی را می توانند نشــانه گذاری )ToKenize( کرده و 
در Rate۳ قرار داد. همچنین از قراردادهای هوشــمند )Smart Contract( برای 

خودکارسازی فرآیندها، نقل و انتقاالت و اقدامات دیگر استفاده می کنند.
Rate۳ از دو پلتفرم اتریوم یا استلر با توجه به نیاز مشتری و اینکه کدام یک کارمزد کمتری 

خواهد داشت، استفاده می کند.

Civic
استارت آپ Civic از بیومتریک برای تأیید هویت کاربر استفاده می کند، اما برنامه های آن 
فقط به خریدهای آنالین محدود نمی شود. اطالعات شخصی افراد در برنامه ذخیره می شود 

و برای دسترسی به منابع مالی، پزشکی یا اجتماعی می توانند از برنامه خود استفاده کنند.
بستر هویت ایمن )Secure Identity Platform( امکان شناسایی هویت کاربران 

در مکان هایی مانند هتل ها و فرودگاه ها که نیاز به شناسایی فرد دارد، را فراهم می کند.

Authenteq
یکی دیگر از بسترهای شناسایی هویت مشتری Authenteq  است که برای شناسایی 
 AI-driven facial( کاربر از روش های تشخیص چهره هوش مصنوعی منتشر شده
recognition( استفاده و با استفاده از تأییدیه های چند مرحله ای در هنگام ثبت نام، 

تقریبا جعل اطالعات هویتی را غیرممکن می کند.
در حال حاضر این استارت آپ توانسته است ۱۵۰ هزار تایید صحت از کاربران را انجام دهد 

و در ۱۹۱ کشور پذیرفته شده است.
در نهایت تکنولوژی بالک چین در صنعت بانکــی می تواند بر فرایندهای حوزه پرداخت، 
وام دهی و بهینه سازی استفاده از دارایی ها و همچنین بسیاری از فرآیندهای کاری دیگر 
تاثیر قابل توجه ای داشته باشــد. این تکنولوژی به دلیل مزایایی چون افزایش بهره وری، 
ســرعت، امنیت و کاهش هزینه ها در اکثر عملیات ها می تواند باعث پیشــرفت و بهبود 
 قابل مالحظه ای در باال بردن کیفیــت خدمات و محصوالت بانک ها بــه کاربران نهایی 

شود.
 در حال حاضر در ایران استارت آپ های زیادی با تمرکز بر این حوزه در حال فعالیت هستند و 
از سوی دیگر، بانک ها از طریق فناوری بالک چین این امکان را فراهم می کنند تا تغییراتی در 
فرآیندهای آن ها و نحوه ارتباط با مشتریان خود ایجاد کنند و همچنین امکان ارائه خدمات 

جدید و نوآور را در اختیار مشتریان قرار دهند.
امید است با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا بانک ها بتوانند محصوالت و خدمات 

بهتری را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

سیدهساراسالمتیطبا|ایرنا
گــــــزارش
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کدام کشورهای برای کسب وکارها »باز« هستند؟
شرایط برای شروع کارآفرینی در نیوزلند بهتر از هر کشور دیگری است. اما در میان مناطق جهان، اوضاع 

منطقه یورو از همه جا مساعدتر است.
بررسی سایت  داده پردازی استاتیستا از گزارش »سهولت انجام کسب وکار« بانک جهانی نشان می دهد 
که در میان تمام کشورهای جهان، راه  انداختن کسب وکار شخصی در »نیوزلند« ساده تر از همه جاست. 

در این کشور، شروع کسب وکار تنها نیاز به یک مجوز دارد و کل روند آن، یک نصفه روز طول می کشد. این 
کشور همچنین بهترین عملکرد را در توانایی گرفتن اعتبار برای کسب وکارها و چرخش سریع در گمرک را 

کسب کرده است. یکی از اقتصادهای پیشرفته ای که در رده ای پایین تر از حد انتظار جای گرفت، »ژاپن« بود. 
این کشور در رتبه ۲۹ سهولت انجام کسب وکار قرار دارد. دولت این کشور در تالش است تا افراد بیشتری را به خصوص 

سرمایه گذاران خارجی را برای راه ندازی کسب وکارشان به ژاپن جذب کند. نشریه ژاپن تایمز گزارش داده است که مشکل در محدودیت های 
ویزای ژاپن است که سیاست های مربوط به آن، موانع جدی برای کارآفرینان ایجاد می کند.  با این حال، ژاپن در حوزه هزینه برق و مدت 
زمان الزم برای اصالحیات مالیاتی خوب عمل می کند. بررسی های استاتیستا نشان می دهد که بعد از نیوزلند، »سنگاپور« و »کره جنوبی« 

بهترین شرایط را برای راه اندازی کسب وکار در تمام جهان دارند.

فراخوانپنجمینجایزهفیروزه
منتشرشد

فعالیناستارتاپهای
فرهنگی،نوشتافزار،
اسباببازیوعروسک

آمادهرقابت

فراخوان ارســال آثار به پنجمین 
دوره جایزه فیروزه در چهار بخش 
»هدایای فرهنگی«، »نوشت افزار«، 
»اســباب بازی و عروســک« و 
»استارتاپ های فرهنگی« منتشر 

شد.
علی فریدونی؛ مدیــرکل مجامع، 
تشــکل ها و فعالیت های فرهنگی 
و دبیــر پنجمیــن دوره جایــزه 
فیروزه بیان کرد: در راستای رونق 
تولیــد کاالی فرهنگــی داخلی و 
حمایت و تشــویق ایده هــای نو، 
دبیرخانــه پنجمیــن دوره جایزه 
فیــروزه از طراحــان، ایده پردازان 
و تولیدکننــدگان اســباب بازی و 
عروســک، نوشــت افزار و هدایای 
فرهنگــی دعــوت می کنــد آثار 
خود را تا ۳۰ آذر ۹۸ ارســال و در 
www. سامانه اطالعات به نشانی
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ثبت کنند. وی ادامه داد: اختتامیه 
پنجمین جایزه فیــروزه، ۲۹ دی  
۱۳۹۸ در فرهنگستان هنر برگزار 
خواهد شــد. همچنین نمایشگاه 
آثار منتخب و وارد شــده به جایزه 
نیز در فضایی مناسب برای تعامل 
و همکاری و فرصتی برای گفت وگو 
و عرضه آثار در بخش نمایشگاهی 
فرهنگستان هنر در روزهای ۲۶ تا 

۲۹ دی برگزار می شود.
فریدونی با اشــاره بــه مخاطبان 
اصلی جایزه فیــروزه گفت: جامعه 
هدف این جایزه خانواده، کودکان 
و فعاالن حوزه فرهنگ هســتند. 
دبیرخانه جایــزه فیروزه با توجه به 
شــرایط خاص اقتصادی کشور، و 
تاکید بر تولید ملــی، توجه ویژه به 
تولیدکننــدگان داخلی و ضرورت 
حمایت از کاالی ایرانی و نیز توجه به 
مولفه های فرهنگی ایرانی اسالمی 
در کاالهای مصرفی را در دستور کار 
قرار داده اند. آثاری که در این گروه 
به دبیرخانه ارسال خواهد شد باید 
تولید داخلی باشند و تاکید ویژه بر 
مولفه های فرهنگی ایرانی اسالمی با 
کارکرد درست و موثر داشته باشند. 
صرفا تولید داخلــی مالک قیاس 
برای این جایزه محسوب نمی شود، 
بلکه به کارگیری درست ارزش ها و 
مولفه های فرهنگی ایرانی اسالمی 
در ا ولویت است.عالقه مندان برای 
آگاهی بیشــتر در مورد شــرایط و 
چگونگی ثبت نام می توانند به پایگاه 
خبری دبیرخانه جایــزه فیروزه به 
Jayezehfiroozeh. نشانی

farhang.gov.ir مراجعه کنند 
و در صورت نیاز با تلفن دبیرخانه به 
شــماره ۰۲۱۸۸۳۱۸۶۵۵ تماس 

بگیرند.
یکی از بخش های رقابتی اســباب 
بــازی و عروســک اســت. بازی، 
اسباب بازی و عروســک به عنوان 
نمادی فرهنگی، کارکردی آموزشی، 
ســرگرمی و ارزشــی دارد کــه بر 
شکل گیری نسل جوان که سازنده 
جامعه آینده هستند تاثیر دارد. از 
این رو جایزه فیروزه، توجه ویژه به 
مولفه های فرهنگی ایرانی اسالمی 
در طراحی و تولید ایــن آثار دارد. 
آثاری که در این گروه به دبیرخانه 
ارسال خواهد شد باید تولید داخلی 
باشــند و تاکید ویژه بر مولفه های 
فرهنگی ایرانی اســالمی با کارکرد 

درست و موثر داشته باشند.
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1.آنهامشغولبودن
رابامفیدبودناشتباه

میگیرند
ســرعتتان را کندتر کنید و 
این را به یاد بیاورید: بیشتر 
چیزها هیــچ اهمت خاصی 
ندارند. مشغول بودن معموالً 
یک شکل تنبلی ذهنی است—تنبل فکر 
کردن و با تنبلی عمل کردن. بخاطر همین 
است که می گویند عاقالنه  تر کار کنید نه 
سخت تر. فقط کافی است که یک نگاه به 
اطرافتان بیندازید. آنها که از همه مشغول  

ترند بازده کمتری دارند. 
افراد پرمشغله همیشه وقت کم می آورند. 
همیشه در تالش برای رسیدن به سر کار، 
کنفرانس، میتینگ، جلسات کاری و از این 
قبیل هستند. معموالً کم پیش می آید که 
وقت کافی برای خانــواده و دور هم بودن 
داشــته باشــند، حتی برای خوابیدن هم 

وقت ندارند.
راهحل:ســرعتتان را کم تر کنید. نفس 
بکشید. تعهداتتان را مرور کنید. کارهای 
مهم را اول برنامه بیاورید. هر زمان فقط یک 
کار را انجام دهید. از همین حاال شروع کنید. 
هر دو ســاعت یکبار یک وقفه کوتاه برای 

استراحت داشته باشید. بعد تکرار کنید.

2.وقتشانراصرفدنبالکردنیک
دستاوردساختگیمیکنند

رشد شخصی مسئله  ای سالم است. رشد 
شخصی یک دستاورد است. اما تا زمانیکه 
واقعی باشد. مشــکل اینجاست که فشار 
برای رشــد کردن به همراه خــود، انگیزه 
برای راحت تر کردن آن رشــد می آورد. یا 
اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، برای ســاده 
 تر به نظر رسیدن رشــد. بازی های رشد 

که دســتاوردهای ســاختگی دارند را در 
اینترنت بارها می بینید. خیلی از آنها حاوی 
محصوالت و خدماتی هســتند که توسط 
اســامی معروفی مثل Facebook و 
Twitter فراهم می شــوند. هرکدام یک 
زیربنای روانی دارند که از یک بازی رشــد 
پر از دســتاوردهای ســاختگی حمایت 
می کنند—جمــع  آوری امتیازهایی که 
به فایده موردنظر آن محصول یا خدمات 
نزدیک باشــد. در Facebook لیست 
دوستان و در Twitter دنبال کنندگان آن.

بله، هرکدام از آنها اگــر به تعادل و باهدف 
استفاده شوند، یک هدف منطقی به دنبال 
دارد. اما بیشتر افراد اینقدر خود را درگیر 
سیستم امتیازهای آن بازی می کنند که 
آن دلیل اصلی و قانونی که بخاطر آن شروع 
به استفاده از آن محصول یا خدمات کردند 
را به کلی فراموش می کنند. اگر این بازی را 
فقط برای سرگرمی انجام می دهید، و از آن 
آگاهید، عالی است و هیچ اشکالی ندارد. اما 
اگر هدفتان به دست آوردن دوستان بیشتر 
و بیشتر و باال بردن تعداد دوستان و دنباله  
روهایتان فقط برای دست یافتن به آن است، 

دستاوردهایتان کامالً ساختگی است.
راهحل:از خودتان بپرسید: آیا این فعالیت 
یک تغییر مثبت و محسوس در زندگی من 
یا فردی دیگر ایجاد می کند؟ آیا الزمه یک 
هدف واقعی است؟ آیا به نظرم اشکالی ندارد 
که اینکار را فقط به خاطر اینکه از انجام آن 
لذت می برم انجام می دهم، فارغ از اینکه فکر 

کنم برای خودم یا دیگری فایده دارد یا نه؟

۳.یادمیگیرندیککارراچطور
انجامدهندامــاهیچوقتانجامش

نمیدهند
متاسفانه تعداد کمی از آدم ها طوری زندگی 
می کنند که به آن موفقیتی که همیشه در 
رویاهایشان بوده دســت پیدا کنند. و این 
یک دلیل ساده دارد: هیچوقت وارد عمل 
نمی شوند! علم آموزی به این معنا نیست 
که رشد می کنید. رشد زمانی اتفاق می افتد 
که چیزهایی که می دانید زندگیتان را تغییر 
دهند. بیشتر آدم ها در سردرگمی کاملند. 
درواقع آنها زندگی نمی کنند. فقط روزها را 
می گذرانند و هیچوقت کاری که الزم است 
را انجــام نمی دهند—یعنی دنبال کردن 
آرزوهایشان. مهم نیست که نابغه باشید یا 
دکترای فیزیک کوانتوم داشته باشید، اگر 

عمل نکنید نمی توانید کوچکترین تغییری 
در زندگیتان ایجاد کنید. بین دانستن خالی 
و دانستن و عمل کردن تفاوت زیادی وجود 
دارد. دانش و هوش بــدون عمل هر دو بی  

ارزش هستند. به همین سادگی!
راهحل:موفقیت در تصمیــم به زندگی 
کردن—جذب خودتان در فرایند دنبال 
کردن اهدافتان— نهفته است. پس تصمیم 

بگیرید و وارد عمل شوید.

4.برایبررسیپیشرفتشانمعیار
سنجشدرستیندارند

نمی توانیــد چیــزی که به درســتی آنرا 
نسنجیده  اید را کنترل کنید و چیزی که 
می سنجید آینده شما را تعیین می کند. اگر 
چیزهای درستی را بررسی نکنید نسبت 
به فرصت هایی که برایتان پدیدار می شود 
کور می شوید. تصور کنید که در کار تجاری 
کوچکی که انجام می دهید، مقرر کنید که 
میزان مدادها و گیره های کاغذ که مصرف 
کردید را حساب کنید. آیا این منطقی است؟ 
خیر! چون مدادها و گیره  های کاغذ معیار 
خوبی از چیزهای مهــم برای یک تجارت 
نیســتند. مدادها و گیره های کاغذ هیچ 
تاثیری در درآمد، رضایت مشــتری، رشد 

بازار و از این قبیل نیستند.
اجــازه بدهید بعنوان یک مثــال عینی از 
فروشــگاه اینترنتی اســم ببریم. بیشتر 
صاحبین این ســایتها که از آن راه زندگی 
 RSS خود را می گذرانند، تعداد مشترکین
خــود را اولین معیار موفقیت سایتشــان 
قلمداد کــرده و بــه دقت آن را بررســی 

می کنند اما نمی دانند که تعداد مشترکین 
RSS یک معیار حیاتی نیست زیرا بیشتر 
این مشترکین درصد فعالیت بسیار پایینی 
در ســایت میزبان و تولیــد کننده درآمد 

آن دارند.
راهحل: رویکرد مناســب این اســت که 
بفهمید هــدف اصلیتان چیســت و بعد 

چیزهایی که مســتقیماً در رسیدن به آن 
هدف دخیل هستند را بسنجید. درمورد 
مثال سایت تجاری، هدف باید “اخذ درآمد 
از طریق سایت” باشد. و چیزهای کمی که 
ارزش بررســی را دارند تعداد کلیک هایی 
اســت که روی تبلیغات، نرخ های تبدیل 
مرتبط، نرخ های تبدیل محصوالت داخل 
و فیدبک مشــتری/خواننده و از این قبیل 
می باشد. توصیه ما این است که برای تعیین 
هدف اصلیتان وقت بگذارید، بعد مهمترین 
موارد برای بررســی کردن را تعیین کرده 
و بعد بالفاصله شــروع به بررسی کنید. به 
طور هفتگی اعداد را یادداشت کرده و از آن 
اطالعات برای ایجاد یک نمودار روند رشد 
هفتگی یا ماهانه استفاده کنید تا پیشرفتتان 
را ارزیابی کنید. بعد عملکردهایتان را بنا به 

پیشرفت بیشتر توسعه دهید.

5.درگیرایدآلســازیهمهچیز
میشوند

خیلی از ما ایدآل گرا هســتیم. معیارهای 
باالیی برای خودمــان در نظر می گیریم و 

بیشترین تالشمان را می کنیم. زمان و توجه 
زیادی را صرف کار می کنیم تا استانداردهای 
شــخصیمان را باال نگه داریم. عشق ما به 
بهترین ها باعث می شود دست به تالش های 
بیشتر بزنیم، هیچ  وقت دست از کار نکشیم 
و هیچ وقت از پا ننشینیم. و این اختصاص 
دادن کامل خود بــه ایدآل ها به ما کمک 
می کند به نتیجه دلخواهمان برسیم. البته 

تا زمانیکه این روش ما را اسیرخود نکند.
وقتی نتوانیم به اســتانداردهایی که برای 
خودمان تعیین کرده ایم برسیم، ناامید و 
دلسرد می شویم و نمی توانیم با چالش های 
جدید روبه رو شویم و یا حتی کاری که شروع  
کرده ایم را تمام کنید. اصرار ما برای رساندن 
همه چیز به منتهای درجه عالی بودن باعث 
تاخیرهای زیاد در کارها، استرش شدید و 

نتیجه نامطلوب می شود.
راهحل: دنیــای واقعی هیچ پاداشــی به 
ایدآل گراها نمی دهد. دنیا به کسانی پاداش 
می دهد که کارها را انجام می دهند. و تنها 
راه برای انجام کارها این است که ۹۹% مواقع 

ایدآل انجام ندهیم. 

اشتباهاتی که افراد با هوش در کار مرتکب می شوند   

باهوش های دردسرساز

بفهمیدهدف
اصلیتانچیستوبعد
چیزهاییکهمستقیمًا

دررسیدنبهآن
هدفدخیلهستندرا

بسنجید

حتمًاآدمهایبسیارباهوشوتوانمندیرامیشناسیدکه
هیچکارمفیدیانجامنمیدهند.آنهاساعتهایطوالنیکار
میکنند،بهخودشاناسترسواردمیکننداماهیچپیشرفت
خوبینمیکنندهمهمادرطولزندگیعادتهایغیرمفیدی
پیدامیکنیمکهماراازرسیدنبههدفاصلیزندگیماندور
میکند.ومعموالًدرایندنیاکهباسرعتشگرفیپیشمیرود،
حتیمتوجهنمیشویمکههماناشتباهاترادوبارهودوباره
مرتکبمیشویم.برایاینکهزندگیمتوازنومفیدداشته
باشیدبایدطوالنیمدتدرکاریکهراضیتانمیکندتالش
نمودهوازاشتباهاتیکهدرزیرعنوانمیگردددوریکنید.
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