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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

ف
شری

د 
حم

س: م
عک

بازار طال و سکه 98/9/27 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,427,0004,365,000قدیم

سکه طرح 
4,419,0004,259,000جدید

2,329,0002,278,000نیم سکه

1,430,0001,479,000ربع سکه

910,000874,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,957,2001,884,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18451,800435,200 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24602,400580,200 عیار

پنجشنبه| 28 آذر 1398| 19 دسامبر 2019 | 22 ربیع الثانی 1441 | سال دوم| شماره 395|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

محمد اسالمی 
شــامگاه 26 آذر 
ماه 1398، در مراسم 
بزرگداشت هفته حمل و نقل، رانندگان 
و راهداری از مهدی خضری مدیرکل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان به پاس خدمت رسانی شایسته 
به زوار اربعین حسینی 1398 تقدیر 

کرد.
 در بخشــی از تقدیرنامه اهدا شده از 
سوی وزیر راه و شهرسازی آمده است: 

ضمن تبریک این ایــام پرافتخار برای 
بخش راهداری و حمل ونقل جاده ای 
از زحمات و تالش های شــبانه روزی 
جنابعالــی و همــکاران محتــرم آن 
اداره کل، صنف حمل ونقل مســافر و 

رانندگان پرتالش اســتان که با بهره 
گیری حداکثری از ظرفیت ها، امکانات 
و منابع انسانی و تأمین ناوگان مورد نیاز 
برای جابه جایی زائران اربعین و عاشقان 
ابا عبداهلل الحسین )ع( در سال 1398 
اهتمام داشــتید، تقدیر و قدردانی به 
عمل می آید. از خداوند سبحان سالمتی 
و توفیق روز افزون به همه خدمتگزاران 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
 و میهــن عزیز اســالمی را مســئلت

می نمایم.

در مراسم بزرگداشت هفته حمل ونقل، رانندگان و راهداری انجام شد
تقدیر وزیر راه و شهرسازی از مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان

وزیر راه و شهرسازی از مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان به پاس خدمات شبانه روزی ارائه 
شده به زوار اربعین حسینی در سال 1398 تقدیر و قدردانی کرد. اخباراصفهان

گــــــزارش

سقوط آزاد قیمت بیت کوین
بیت کوین دیروز 2۰۰ دالر در یک دقیقه قیمت خود را از دست داد و یک بار دیگر به 

زیر سطح ۷هزار دالر رسید.
 بازارهای بیت کوین و ارز مجازی ناگهان سقوط کرده اند. بیت کوین دیروز 2۰۰ 

دالر در یک دقیقه قیمت خود را از دست داد و یک بار دیگر به زیر سطح 
۷ هزار دالر رسید، به این ترتیب به نظر می رسد بی ثباتی نسبی در 

ارزهای دیجیتال ادامه دارد.
ـ اتریوم، ریپــل ایکس .آر.پی.، بیت کوین کش،  رقبای بیت کوینـ 
الیت کوین، ای .او.اس. و بایننس کوین هم تا حد زیادی ارزش خود 

را از دست دادند و میلیاردها دالر از کل سرمایه بازار ارز مجازی کم شد. ...

وی با اشــاره به اینکه حدود 
۴۰۰ میلیــون دالر صادرات 
فرش ماشــینی برای کشــور 
ارزآوری دارد، ابــراز داشــت: 
الزم اســت تجار و بازرگانان و 
همچنین صاحبــان تولید در 
 این بخش حضور فعال تری در 

نمایشگاه های بین المللی داشته باشند.
مدیرکل دفتر صنایع نســاجی و پوشــاک 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت از تنظیم 
طرحی در وزارت صمت برای رونق تولید در 
پنج محصول کیف، کفش، لوازم خواب، فرش 
و پوشاک این حوزه خبر داد و تصریح کرد: 
این طرح برای تصویب هم اکنون در اختیار 

معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته است.

   درج شناســه کاال بر روی پنج کاال 
برای جلوگیری از قاچاق

وی بــا اشــاره به ســعی و تــالش وزارت 
صمت برای جلوگیــری از واردات بی رویه 
محصوالت تولید داخل خاطرنشــان کرد: 
طبق هماهنگی های انجام شــده با ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز شناسه کاال بر روی 

پنج گروه کاال ذکر شده اعمال می شود.
محرابی با بیان اینکه کل کاالهای وارداتی 
و همچنین محصوالت تولید داخل از سطح 
تولید تا عرضه باید شناسه دار شوند، افزود: 
پوشاک، کیف، کفش، فرش و لوازم خواب 
پنج گروه کاالیی اســت که باید شناسه دار 

شود.
وی اجرای این طرح را باعــث رونق تولید 

صنایع و کارگاه های داخل کشور دانست و 
بیان داشت: یکی دیگر از محاسن اجرای این 

طرح کاهش قاچاق است.
مدیرکل دفتر صنایع نســاجی و پوشــاک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت  با اشــاره به 
اینکه در حوزه پوشاک محصوالت و برندهای 
داخلی در بســیاری از بازارهــا جایگزین 
برندهای خارجی شده است، اظهار داشت: 
امیدواریم با حمایت مــردم و خرید کاالی 
داخلی بتوانیم در رونــق تولید واحدهای 
تولیدی داخلی و افزایش اشتغال قدم های 

موثری را برداریم.

   رونق تولید در صنعت چادر مشکی با 
اجرای طرحی در هشت حوزه

وی با بیان اینکه یکــی از مهمترین برنامه 
های وزارت صمت رونق تولید در واحدهای 
تولیدی چادر مشکی در داخل کشور است، 
ابراز داشت: با توجه به نیازهای داخل کشور 
و همچنین پیش بینی برای صادرات چادر 
مشکی به کشــورهای همجوار که تقارب 

فرهنگی با ما دارنــد، طرحی تنظیم و ارائه 
شده است که بر مبنای آن در هشت حوزه 

تولید چادر ماشینی در کشور رونق بگیرد.

   پیش بینی تولیــد 80میلیون متر 
چادر مشکی در قالب طرح رونق تولید 

چادر مشکی
محرابی با اشاره به اینکه در هر حوزه تولید 
بیش از 1۰ میلیون متر چادر مشکی پیش 
بینی شده است، تصریح کرد: برای انجام این 
طرح اعتباری بالغ بر هشــت هزار میلیارد 
ریال الزم اســت که امیدواریم با تصویب و 
تامین آن توســط بانک مرکزی این طرح 

اجرائی شود.
وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح تا سه 
سال آینده کشــور از واردات چادر مشکی 
بی نیاز می شود، افزود: می توان با تشویق 
ســرمایه گذاران و اعطای مشوق های الزم 
برای ورود ســرمایه به بخــش تولید چادر 
مشــکی عالوه بر تامین نیاز داخل به دیگر 

کشورهای منطقه صادرات نیز داشت.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت:

8 هزار میلیارد ریال برای رونق تولید چادر مشکی پیش بینی شده است

 امیدواریم با حمایت 
مردم و خرید کاالی 

داخلی بتوانیم در 
رونق تولید واحدهای 

تولیدی داخلی و 
افزایش اشتغال 

قدم های موثری را 
برداریم

 مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت: در صورت تصویب دولت و تامین اعتبار توسط بانک مرکزی هشت هزار میلیارد ریال برای رونق 
تولید چادر مشکی در داخل کشور پیش بینی شده است.

افسانه محرابی در حاشیه سفر به کاشان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حوزه فرش ماشینی واحدهای تولیدی و صنعتی صاحب آخرین تکنولوژی روز 
دنیا هستند، اظهار داشت: صاحبان صنایع باید بیشترین توجه خود را به صادرات و تحقیق و توسعه معطوف کنند.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان تشریح کرد؛

مزایای صنعِت بی دود
      ورود هر شش نفر گردشگر یک فرصت شغلی ایجاد می کند و اقتصاد حوزه گردشگری، شش برابر خودرو، پنج برابر صنایع شیمیایی و چهار برابر صنایع معدنی درآمد دارد، درحالی که هیچ 

دودکشی هم ندارد
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عقبگرد
 در شاخص رفاه ایران

موسســه لگاتوم در این دوره از 
گزارش شاخص رفاه یک بررسی 
اجمالی از روند 1۰ ســاله اخیر 
شــاخص ارائه کرده که برای ما 
ایرانیان نکات بسیار قابل توجهی 

دارد.
اول: ایران امسال با دو رتبه سقوط 
به ردیف 119 در شــاخص رفاه 
رسیده اســت، که دقیقا رتبه ده 
سال پیش کشور است. در تمام 
طول این ده ســال؛ با نوساناتی 
اندک، روی هم رفته، نه رتبه و نه 
امتیاز ایران در شاخص رفاه تغییر 
چشم گیری نکرده است. بهترین 
نمره های ایران در زیرشاخص ها 
مربوط به بخش های دسترسی 
مردم به بــازار و خدمات مرتبط 
با کیفیت زندگی بوده )مواردی 
مثل خدمات پزشکی و آموزشی( 
و بدتریــن نمره ها مربــوط به 
آزادی هــای فــردی، کیفیت 
نهادهــای اقتصــادی، کیفیت 
محیــط کســب و کار، کیفیت 
حکمرانی و ســرمایه اجتماعی 

است.
به بیان دقیق تر ظرف این ده سال، 
عالوه بر آنکه رتبه ایران در جدول 

ثابت مانده است؛...

نمایشگاه تخصصی فرش 
ماشینی و صنایع وابسته در 

کاشان گشایش یافت
 نمایشگاه تخصصی و فن بازار فرش ماشینی 
و صنایع وابســته در آیینی با حضور رییسان 
انجمن های دوســتی هشت کشــور با ایران، 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت 
صمت و جمعی از مســووالن شهرستانی در 

کاشان گشایش یافت.
نمایشگاه تخصصی و فن بازار فرش ماشینی 
و صنایع وابسته با حضور بیش از 6۰ شرکت 
داخلــی فعــال در زمینه تولید انــواع فرش 
ماشینی و صنایع وابسته در فضایی به گستره 
سه هزار و ۵۰۰ مترمربع در جاده راوند کاشان 

راه اندازی شده است.
فرماندار ویژه کاشــان در ایــن آیین گفت: 

صنعت فرش مربوط به ...

حسین سالح ورزی| اتاق ایران
یادداشـــت

ISFAHAN
N E W S
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گزارش

برخورد سلیقه ای برخی بانک ها در پرداخت تسهیالت بازسازی منازل روستایی
بنیاد  مدیــرکل 
انقالب  مســکن 
اســالمی اســتان اصفهان گفت: 
علی رغم جلسات متعدد استانداری 
با مدیران عامل بانک ها، برخی شعب 
در پذیرفتن تضمینی سفته زنجیره ای 
ســلیقه ای عمل می کنند و گاهی از 
متقاضیان دو یا چند ضامن می گیرند.

غالمحسین خانی با اشاره به ارتباط با نحوه 
پرداخت وام های روســتایی اظهار داشت: 
تسهیالت بازسازی در اســتان با اعتباری 
معادل 121 میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان 
در قالب 328 فقره احداثی شــهری، یک 
هزار و ۷۵2 فقره احداثی روســتایی و یک 

هزار و 2۴۰ فقره تعمیری و یک هزار و 98 
فقره معیشتی به استان ابالغ شده است.

وی افــزود: تاکنــون تمامــی متقاضیان 
بــه بانک هــای عامــل معرفی شــده و 
 مشــغول انجام مراحــل انعقاد قــرارداد

 هستند.
 مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه عالوه بر این 
تســهیالت از محل طرح ویژه بهســازی 
مسکن روستایی نیز سهمیه امسال استان 
به 1۰ هزار فقره با سقف فردی ۴۰ میلیون 
تومان تعیین شده است، گفت: کل اعتبار 
۴۰۰ میلیارد تومان مشــخص شــده که 
تاکنون حــدود ۷ هزار واحــد ابالغ و ۵۰ 
درصد به بانک ها معرفی شــدند و در حال 

انعقاد قرار داد است.

وی تصریــح کــرد: در راســتای ضرورت 
بازســازی و مقــاوم ســازی واحدهــای 
مســکونی از تمام روســتائیان دعوت به 
دریافت این تسهیالت می شود و همچنین 
از بانک های عامل درخواســت می شــود 
کــه در انعقاد قــرارداد این تســهیالت با 
 پذیرش سفته زنجیره ای شرایط را تسهیل

 کنند.
خانی ادامه داد: علی رغم جلسات متعددی 
که اســتانداری با مدیران عامــل بانک ها 
داشته شــاهد ابالغ بخش نامه ها از سوی 
بانک های مرکزی به شــعب شهرســتانی 
بودیم اما متاسفانه برخی شعب در پذیرفتن 
تضمینی سفته زنجیره ای سلیقه ای عمل 
می کنند و در بعضی مواقع از متقاضیان دو 

یا چند ضامن می گیرند.

تسنیم
گــــــزارش

031 - 32274793          32274792                                   021 - 88016649         88356308

قابل توجه شهروندان گرامی آیا 
می دانید با مفقود شدن مدارک 
شناسایی خود ممکن است شما 
به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهی مفقودی 

agahinaslefarda.ir



ادامه از صفحه یک:
...  نمره ایران نیز کمتر از پنج واحد 
)معادل ده درصد نمره فعلی ما( 
تغییر داشــته که کامال کمتر از 
متوسط جهانی است. این سکون 
و رکود طوالنی در شاخصی که اثر 
آن مستقیما بر زندگی شهروندان 
منعکس می شود؛ به جامعه حس 
رکود و سکون و رخوت و به بیان 
دیگر »بی آیندگــی« می دهد و 
جامعه بی آینــده طبیعتا دچار 
احساساتی چون خشم و ناامیدی 
و دلزدگی، رویگردان از رفتارهای 
عقالیــی دراز مدت و مســتعد 
رفتارهای انفجاری و کوتاه مدت 

است.
دوم: رشد کند ایران در شاخص 
رفاه در خاورمیانه، شمال و مرکز 
آفریقا، یک سندرم تقریبا عمومی 
است، به همین دلیل با وجود رشد 
بســیار کند ما در نمره شاخص 
رفاه، رتبه کشور در جدول ثابت 
مانده اســت. در واقع بــا اینکه 
جهان در طول این ده ســال، در 
مجموع برخوردار تر شده؛ عمده 
کشــورها را می توان به دو دسته 
کمتر برخوردار و با رشد کمتر در 
شاخص و بیشتر برخوردار و با رشد 
بیشتر در شاخص تقسیم کرد. این 
یعنی عالوه بر رشد کل مجموع 
کشورها در شاخص برخورداری، 
شکاف میان کشــورهای بیشتر 
برخوردار و کمتــر برخوردار نیز 
در حال افزایش اســت و اگر هر 
چه ســریع تر فکری برای تغییر 
اساسی و عمیق شرایط کشور از 
نظر شاخص رفاه نکنیم؛ پنجره 
فرصت ایران برای پیوســتن به 
کشــورهای دارای سطح باالی 
برخورداری، عمال بسته خواهد 

شد.
ســوم: میزان رشد شاخص رفاه، 
در میان زیرشــاخص های خود، 
بیش از هر پارامتری با سطح متغیر 
ایمنی و امنیت، همبستگی نشان 
داده شده است. زیرشاخصی که در 
کارنامه ایران، تا امروز از وضعیت 
نسبتا قابل قبولی برخوردار بوده 
است؛ اما جامعه به ما نشان داده 
این متغیــر می تواند تحت تاثیر 
نارضایتی انباشته سال های اخیر 
از وضعیت رفاهی و مشــکالت 
معیشتی، به ســرعت در معرض 
تهدید قرار بگیــرد. این موضوع 
بریافتــه و تحلیل قبلــی تاکید 
مضاعفی می گــذارد. به عبارت 
دیگر، اگر پیش از آنکه سکون در 
وضعیت شاخص رفاهی و انباشت 
مشکالت معیشتی پارامتر سطح 
ایمنی و امنیت را دســتخوش 
تهدید کند؛ فکری برای ترممیم 
شاخص کردیم؛ شانس ما برای 
عبور از این وضعیت چشــمگیر 
اســت؛ اما اگر ادامه این وضعیت 
از طریــق بــروز نارضایتی های 
اجتماعی موجب تضعیف متغیر 
ایمنی و امنیت شــود؛ عمال در 
چرخه سه گانه پایین بودن سطح 
رفاه، نارضایتی اجتماعی، پایین 
بودن سطح ایمنی و امنیت گرفتار 
می شویم و طبیعتا خروج از این 

شرایط بسیار دشوار خواهد بود.

اقتصاد استان
02
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ظرفیت مسکن ملی بیشتر شد؛ ثبت نام مرحله دوم در ۵ استان دیگر
معاون مسکن و ســاختمان از آغاز مرحله دوم ثبت نام در پنج استان کرمان، زنجان، خراسان جنوبی، 

اصفهان و هرمزگان از شنبه ۳۰ آذر همزمان با فاز هفتم ثبت نام ها در تهران، قزوین و البرز خبر داد.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی از آغاز ثبت نام مرحله دوم 
 طرح اقدام ملی در پنج استان زنجان، اصفهان، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان از روز شنبه ۳۰ آذر 

خبر داد.
معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به دلیل افزایش تقاضا 

و تامین زمین در اســتان هایی که در مرحله اول ثبت نام کرده اند بار دیگر آغاز می شــود، ادامه داد: هم اکنون 
برنامه ریزی ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در ۴۱ شهر پنج استان هرمزگان، زنجان، کرمان، خراسان جنوبی 

و اصفهان برنامه ریزی شده است. 
وی افزود: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استان اصفهان برای شهرهای کاشان، قمصر، جوشقان قالی، نایین و انارک انجام خواهد شد.

محمودزاده تصریح کرد: روز ۳۰ آذر و همزمان با آغاز  ثبت نام فاز هفتم در استان های تهران، البرز و قزوین، ثبت نام ۵ استان مرحله دوم نیز 
انجام می شود.

زیرساخت شهرک های صنعتی کشور نیازمند اصالح است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مساله ای که مبتال به بسیاری از شهرک های صنعتی کشور از 
جمله شهرک صنعتی جی اصفهان و شهرک های با قدمت باال است این بوده که زیرساخت ها از جمله آب، 
برق و فاضالب نیازمند اصالحات است. محسن صالحی نیا  در بازدید از شهرک صنعتی جی اصفهان  در 
جمع فعاالن این شهرک افزود: با اختصاص بخشی از منابعی که از قبل به عنوان استهدا پیش بینی شده و 

اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و شهرک های خدماتی 
بخشی از زیرساخت ها را ایجاد کرد که مسیر اول اکنون در دسترس و مسیر دوم در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: همچنین می توان برای واحدهایی که اولویت های خاص بخش صنعت هستند با دریافت اولیه کمتر 
و بازپرداخت طوالنی تر اقساط در اختیار متقاضیان قرار دهیم و این در حالیست که این موضوع در شهرک صنعتی جی کمتر 

اتفاق افتاده چون اغلب واحدها واگذار شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به نظارت از منظر سازمان نظام مهندسی برای دریافت پروانه ساخت و 
ساز گفت: باید نرخ تعرفه ها با توجه به شرایطی که هریک از بخش های صنعت دارد، منطقی شود و نیز توافقی به این منظور که شهرک خدماتی 

که می تواند دفتر فنی مهنددسی را تجهیز کند به عنوان بخشی با نظام مهندسی تفاهم کند عملیاتی شود.

حسین سالح ورزی| اتاق ایران
یادداشـــت
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سال 20۱۴ ایران ۵۳ 
میلیارد دالر نفت 

فروخته و گردشگری 
آن دو و هفت دهم 

میلیارد دالر درآمد 
داشته است درحالی که 

کشور مالزی در بازه 
زمانی مشابه ۱۹ میلیارد 
دالر و ترکیه حدود ۳۶ 

میلیارد دالر درآمد 
از طریق گردشگری 

داشته است

سیدحسن قاضی عسگر، 
معــاون هماهنگــی امور 
اقتصادی و توســعه منابع 
اســتانداری اصفهــان در 
دومین همایش ســاالنه 
توسعه پایدار گردشگری 
استان اصفهان که از صبح 
روز ۲۶ آذرماه در تاالر شیخ بهایی دانشگاه 
صنعتــی اصفهان برگزار شــد، گفت: بر 
اســاس بند ۴۴،  همکاری و تسهیل در 
بسترســازی مناســب در جهت جذب 
گردشگر داخلی و خارجی  و تسهیل امور با 
هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی یکی 
از ماموریت های اساسی استانداری هاست 
و ما طی تحقیقاتی متوجه شدیم که بحث 
گردشگری در استان اصفهان به صورت 
جزیره ای دنبال می شود و هماهنگی بین 
این اجزا برقرار نیست؛ درحالی که انتظار 
داریم همین گردشگری به عنوان محور 
توسعه استان برای ما توســعه پایدار به 

وجود بیاورد.
وی ادامه داد: حوزه گردشگری، خدمات 
به ویژه آموزش های آمادگی تا دانشــگاه، 
توســعه صنایع کم آب و ســبز، تکمیل 
زنجیره ارزش نساجی در استان، توسعه 
صنایــع ملــی، اقتصــادی و فیزیکال و 
صادرات را بر اســاس بررسی ها به عنوان 
اولویت کاری اســتانداری انتخاب شده و 
حرکت هایی را در حوزه گردشگری شروع 
کرده ایم تا بتوانیم از زیبایی های اســتان 
و میراث فرهنگی گران قدر آن در جهت 

توسعه اصفهان استفاده کنیم.
قاضی عسگر خاطرنشــان کرد: در اسناد 
باالدستی و به ویژه در ســند چشم انداز 
بیست ساله جمهوری اسالمی، سهم ایران 
از گردشــگری جهانی از ۹ صدم درصد 
در ســال ۱۳۸۳ باید به ۵۱ دهم درصد 
در سال ۱۴۰۴ برســد و این یعنی ما باید 
در سال پایانی این ســند چشم انداز، ۲۵ 
میلیارد دالر از محل گردشــگری درآمد 

داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع اســتانداری اصفهان با اشــاره به 
نقش گردشگری در ایجاد اشتغال گفت: 
گردشگری نه تنها می تواند تولید ثروت 
کند، بلکه در ایجاد اشتغال نیز مؤثر است. 
میزان اشتغال ایجادشده به واسطه سفر 
و گردشگری در سال ۲۰۱۷، حدود یک 
و ششم دهم میلیون شــغل بوده که این 
رقم شــش درصد از کل اشتغال کشور را 

تشکیل می دهد.
وی افزود: ایــن میزان در ســال ۲۰۱۸ 
علیرغم همه مشــکالت چهار و نه دهم 
درصد رشد داشته و پیش بینی می شود که 
در ۱۰ سال آینده هر سال معادل یک و نیم 
درصد رشد را داشته باشیم و خوشبختانه با 
همکاری بین مجموعه های مختلف استان، 
به ویژه برنامه های خوب اتاق بازرگانی در 
زمینه گردشــگری، این هدف به راحتی 

قابل دستیابی است.
قاضی عسگر با پرسیدن این سؤال که چرا 
باید گردشگری را توسعه بدهیم؟ ادامه داد: 
در بخش میراث فرهنگی سند چشم انداز 
به این سؤال پاســخ داده و گفته شده که 
اهداف کیفی توسعه گردشگری و میراث 
فرهنگی، باعث توسعه روابط فرهنگی و 
تحکیم موقعیت سیاسی و امنیتی نظام، 
معرفی تاریخ و تمدن ایران به جهانیان، 
ایجاد تفاهم بیشــتر بین ملت ها، تأمین 
نیازهای روحی روانــی جامعه، تحکیم 
وحدت ملی، ارتقای هویت فرهنگی، ایجاد 
اشــتغال، افزایش درآمد، تقویت اقتصاد 
خانوار و بنگاه های کوچک، ایجاد روحیه 
نشاط در جامعه و همچنین گرفتن سهم 
مناسب از بازار گردشــگری بین المللی 
می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استانداری اصفهان تصریح 
کرد: شرایط موجود ما برای محقق کردن 
این اهداف مناسب نیست و اگر بخواهیم به 
آن برسیم باید ساختارهایی که ما را به این 

اهداف می رساند ایجاد کنیم.
وی با اشــاره به اینکه از هر ۱۱ شغل در 
جهان، یک شغل مستقیماً با گردشگری 
در ارتباط است، گفت: ورود هر شش نفر 
گردشگر یک فرصت شغلی ایجاد می کند 
و اقتصاد حوزه گردشــگری، شش برابر 
خودرو، پنج برابر صنایع شیمیایی و چهار 
برابر صنایع معدنی درآمد دارد، درحالی که 

هیچ دودکشی هم ندارد.
قاضی عســکر ایجاد فرصت های شغلی 
برای همه اقشار از پیر تا جوان و تعادل و 
توازن منطقه ای را از دیگر مزایای رشــد 
گردشگری دانست و اظهار کرد: بر همین 
اساس راهبردهایی را طراحی کردیم و به 
دنبال این رفتیم تا در ابتدا عزم و باور ملی را 
در این رابطه ایجاد و سپس دیدگاه امنیتی 
را در برخورد با گردشگران خارجی اصالح 
کنیم.   معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری اصفهان گام های 
بعدی را چنین شــرح داد: اســتفاده از 
بخش خصوصی، توجه بــه بعد جهانی 
اخالق گردشــگری، حمایت های قانونی 
برای ســرمایه گذاران داخلی و خارجی و 
همچنین تغییر نگرش نسبت به کشور 
ایران در بازار هدف از طریق سرمایه گذاری 
در تبلیغات و سپردن اقتصاد به دست اهل 
آن ازجمله کارهایی است که برای ایجاد 

توسعه پایدار در گردشگری انجام بدهیم.
وی با تأکید بر اینکــه دولت، اقتصادداِن 
خوبی نیســت و همه چیز را گران تمام 
می کنــد، اظهار کــرد: باید به ســمت 
آزادســازی اقتصاد گردشگری، تکمیل 

نهادهای ایــن بازار و اصالح مناســبات 
برویم و خوشــبختانه این اتفــاق افتاده 
است اکنون امیدواریم به سمتی برود که 
سرمایه گذاران از این اقدام خود خرسند و 

راضی باشند.
قاضی عسگر، پتانسیل حوزه گردشگری 
را باال دانســت و افزود: سال ۲۰۱۴ تعداد 
گردشــگر ورودی به ایران سه و سه دهم 
میلیون نفر و درآمد حاصل از گردشگری، 
دو و هفت دهم میلیارد دالر بوده اســت. 
سال ۱۳۹۸ باید به ۱۳ میلیون گردشگر 
و ۱۰ میلیارد دالر درآمد و سال ۱۴۰۳ نیز 
باید به بیست میلیون نفر گردشگر برسیم 
که مستلزم رشد ساالنه ۲۵ درصدی است.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری با بیان آمار دیگری اظهار 
کرد: در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، نسبت 
به سه ماهه اول ســال ۱۳۹۷، چیزی در 
حــدود ۴۸ درصــد گردشــگر ورودی 
داشته ایم که رقم خوبی اســت و تعداد 
گردشگر خروجی ما نیز خوشبختانه به 
خاطر اصالح قیمت ارز، شش و نیم درصد 

کاهش پیداکرده است.
وی تصریح کرد: ســال ۲۰۱۴ ایران ۵۳ 
میلیارد دالر نفت فروخته و گردشگری آن 
دو و هفت دهم میلیارد دالر درآمد داشته 
است درحالی که کشور مالزی در بازه زمانی 
مشابه ۱۹ میلیارد دالر و ترکیه حدود ۳۶ 
میلیارد دالر درآمد از طریق گردشگری 
داشته است که نشان می دهد آن ها زودتر 
از ما متوجه اهمیت گردشگری شده و برای 

آن برنامه ریزی کرده اند.
قاضی عسگر در پاســخ به این سؤال که 
وضعیت ما در حوزه گردشــگری چگونه 
اســت؟ گفت: با توجه بــه اصالح قیمت 
ارز، ایران ازنظــر قیمت رقابت در صنعت 
گردشگری رتبه اول را دارد به این معنی 
که ارزان ترین مقصد گردشگری دنیاست. 
ازنظر منابع فرهنگی رتبــه دوم، ازنظر 
منابع طبیعی رتبــه  ۳۹ و ازنظر کیفیت 
طبیعت و محیط زیست نیز رتبه ۳۳ را در 

جهان داریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری اصفهان با اشاره به تشکیل 
کمیته های تخصصی مختلف در شورایی 
به نام سیاســت گذاری صنایع دســتی 
و گردشــگری، به منظــور برنامه ریزی و 
سیاست گذاری در جهت بهبود وضعیت 
گردشــگری اظهار کــرد: امیدواریم که 
این کمیته ها مسائل را احصا کنند تا در 
استانداری به ســمت حل تک تک آن ها 
برویم و با عملیاتی کردن برنامه هایی که 
در سند چشم انداز تهیه شــده است، در 

گردشگری استان تحول ایجاد کنیم.
وی از افتتاح طرح منطقه ممتاز گردشگری 
سمیرم در سال آینده خبر داد و در ادامه 
خاطرنشان کرد: طرح گردشگری مبارکه 
نیز مشــکالتی داشــت که رفع شده و 
امیدواریم به زودی افتتاح شــود و طرح 
گردشــگری الماس هشت بهشــت نیز 

انجام شده و منتظر تأمین آب است.
قاضی عسگر گفت: قرار است سد خمیران 
به منطقه ورزش های آبی و تفریحی تبدیل 
شود و قلعه قمیشــلو نیز پتانسیل های 
زیــادی دارد کــه در صــورت حمایت 
محیط زیست، ســرمایه گذار می تواند در 

آنجا اقداماتی را انجام دهد.
احداث پارک کوهســتانی تیران و هتل 
ناژوان از دیگر برنامه هایی بود که معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری اصفهان از پیگیری ها برای حل 
مشکالت آن خبر داد و اظهار کرد: در حال 
حاضر منازل افراد به موزه صنایع دستی 
تبدیل شده که فروش قابل قبولی ندارد و 
باید بتوانیم در کشورهای مختلف گالری 
دارهای ایرانی را پیدا کنیم تا بتوانند نسبت 

به فروش این اجناس اقدام کنند.
وی افزود: دفتر پست میدان نقش جهان 
فعال شــده تــا توریســت ها بتواننــد 
سفارش های خود را از طریق این دفتر به 
مقصد خود پست کنند و ایجاد نمایشگاه 
مجازی برای نمایش صنایع دستی اصفهان 
و همچنین فروشــگاه اینترنتی از دیگر 
فعالیت هایی است که در راستای بهبود 
وضعیت صنایع دستی در پیش گرفته شده 
است. قاضی عســگر، با اعالم اینکه صد 
مجوز برای تأسیس هتل صادرشده است، 
خاطرنشــان کرد: ایجــاد مجتمع های 
خدمات گردشــگری، مرمت خانه های 
تاریخی و تبدیل آن به سفره خانه، توسعه 
مراکز گردشگری سالمت، ایجاد شرکتی 
برای تأمین و توزیع مواد اولیه مناســب 
برای تولیــد صنایع دســتی و ...  ازجمله 
مواردی بوده که در دستور کار قرارگرفته 
و امیدواریم این همایش بســتری برای 
اطالع رسانی کامل این اقدامات در حال 

انجام باشد. 
دومیــن همایــش ســاالنه توســعه 
پایــدار گردشــگری اصفهــان از صبح 
تا عصر ۲۶ آذرماه، با همکاری دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان و حمایــت اداره 
کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اصفهــان، اســتانداری 
و اتــاق بازرگانی اصفهان در تاالر شــیخ 
 بهایی دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار 

شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان تشریح کرد؛

مزایای صنعِت بی دود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان 
گفت: ورود هر شش نفر گردشگر، یک فرصت شغلی ایجاد می کند 
و اقتصاد گردشگری، شش برابر خودرو، پنج برابر صنایع شیمیایی 
و چهار برابر صنایع معدنی درآمد دارد، درحالی که هیچ دودکشی 

هم ندارد.

   ورود هر شش نفر گردشگر یک فرصت شغلی ایجاد می کند و اقتصاد حوزه گردشگری، شش برابر خودرو، پنج برابر صنایع شیمیایی و چهار برابر صنایع معدنی درآمد دارد، 
درحالی که هیچ دودکشی هم ندارد

ایسنا
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

 شما  نیز می توانید مشکالت خود را
 با ما  ومسئولین درمیان بگذارید

    ۱۲۷- مسئول رسیدگی به وضعیت کودکان کار و متکدی که در اماکن 
تاریخی پر از گردشگر خارجی حضور دارند با کدوم نهاد و یا سازمانه؟

    ۱۲۸- چرا مسئولین شماره تلفنی را به صورت واحد مشخص نمی کنند 
تا شهروندان بتوانند تخلف برخی از اصناف ویا فروشندگان را که خود سرانه 

قیمت ها را افزایش داده اند گزارش کنند .
    ۱۲۹- حدود ۲۲ســاله که در خیابان پوریای ولی ســاکنیم، االن هم 
که حدود سه چهار ســاله خیابان افتتاح شــده فقط یک خط اتوبوس از 
بیمارستان غرضی تا میدان شهدا داره که حداقل باید نیم ساعت یا ۴۵دقیقه 
 منتظرش باشــیم ،حتی ایســتگاه تاکســی هم  نداره ،برای همین اکثر 
خانم  های اون محل باید پیاده برن تا خیابان مولوی، اونجا هم اگه شانس 
داشته باشن تاکسی گیرشون بیاد تا برسن به خیابان مدرس یا طوقچی 

)میدان قدس (که تازه بتونن به اکثر اتوبوس های شهری برسن.
    ۱۳۰- بر خالف اینکه مسئولین اخیرا تاکید داشتند افزایش قیمت در 
هیچ زمینه ای نخواهیم داشت وبا متخلفین برخورد می کنیم، بعضی از 
رانندگان تاکسی به صورت خود سر کرایه ها را افزایش داده ونبود پول خرد 

را بهانه می کنند،کدام ارگان مسئول رسیدگی به این موضوعه؟
    ۱۳۱- به تازگی معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری اصفهان تعویض 
شده. امیدواریم این تغییرات باعث شود خط دوی مترو سریع تر راه اندازی 

شود تا مشکل شهروندان در تردد از شرق به غرب اصفهان هم رفع شود.
    ۱۳۲- چرا قیمت دارو در داروخانــه های مختلف اینقدر متفاوته،یک 
قرص با یک برند تو دو تا داروخانه مجاور اینقدر فرق می کنه، چه ارگانی 

مسئول رسیدگی به این موضوعه؟

صدای شما

3000483020

32274۵00

ایرنا
خـــبــــر

 نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی و
 صنایع وابسته در کاشان گشایش یافت

 نمایشگاه تخصصی و فن بازار فرش ماشینی و صنایع 
وابســته در آیینی با حضور رییســان انجمن های 
دوستی هشت کشور با ایران، مدیرکل دفتر صنایع 
نساجی و پوشاک وزارت صمت و جمعی از مسووالن شهرستانی در کاشان 

گشایش یافت.
نمایشگاه تخصصی و فن بازار فرش ماشینی و صنایع وابسته با حضور بیش از 
۶۰ شرکت داخلی فعال در زمینه تولید انواع فرش ماشینی و صنایع وابسته 
در فضایی به گستره سه هزار و ۵۰۰ مترمربع در جاده راوند کاشان راه اندازی 

شده است.
فرماندار ویژه کاشان در این آیین گفت: صنعت فرش مربوط به کاشان است و 
۷۷ درصد فرش ماشینی کشور را تولید می کند اما به دلیل فشار تحریم های 

ظالمانه با مشکالت زیادی از جمله در خرید مواد اولیه روبه رو شده است.
علی اکبر مرتضایی قهرودی با اشاره به معطلی مواد اولیه در گمرک و مشکل 
ترخیص افزود: با وجود این مشکالت صنعتگران با تالش مضاعف نگذاشتند 

چرخ تولید این کاال در منطقه کاشان بخوابد.
وی با قدردانی از صنعتگران و کارگران واحدهای تولیدکننده فرش ماشینی 
و صنایع وابسته بیان کرد: وظیفه دولت است که برای به نمایش گذاشتن این 
صنعت، صاحبان صنایع را حمایت کند که در این راستا فرمانداری همه تالش 

خود را در این راستا به کار گرفته است.
فرماندار ویژه کاشان تاکید کرد: وظیفه ما حفظ این صنعت برای نسل های 
آینده و رساندنش به جایگاه اصلی آن است و اقدام هایی مانند برگزاری این 

نمایشگاه های فرش گامی در این راستا به شمار  می رود.
وی همچنین خودداری از عملکرد جزیره ای در بحث سیاست گذاری برای 

حمایت از صنعت فرش ماشینی کشور را خواستار شد.
نمایشگاه تخصصی و فن بازار فرش ماشــینی و صنایع وابسته که با حضور 
رییسان انجمن های دوســتی ایران و یونان، رومانی، اندونزی، اوگاندا، نروژ، 
ساحل عاج و ایتالیا راه اندازی شــد، از ۲۷ تا ۳۰ آذرماه پذیرای عالقه مندان 

است.
بیــش از ۸۰۰ واحد تولید فرش ماشــینی در شهرســتان های کاشــان و 
آران وبیدگل با عرضه ساالنه بیش از ۵۰ میلیون مترمربع فرش، افزون بر ۵۰ 

درصد تولید و صادرات صنعت فرش کشور را انجام می دهند.

در شهــــر
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حدود 3 روز تا شب یلدا، 
بلندترین شب سال، باقی 
مانده و مــردم به تدریج 
خــود را برای این شــب 
آماده می کننــد. مغازه 
های سطح شــهر نیز کم 
کم رنگ و بوی یلــدا به خود می گیرند 
و به دنبال جذب مشــتری هســتند. 
آجیل، شــیرینی، هندوانه و انار از مهم 
ترین اقالم سبد یلدا هستند. با در نظر 
گرفتن یک خانــواده ۴ نفره که حدود 
3۰۰ گرم آجیل حدود 3۰ هزارتومان 
، دو کیلوگرم هندوانــه۶ هزارتومان) 
که البته وزن هر هندوانه حداقل ۵-۴ 
کیلوســت( ، یک کیلوگرم شیرینی تر 
3۵ هزارتومــان ، یک کیلوگــرم انار۸ 
هزارتومان ، یک کیلوگرم سیب درختی 
حــدود ۷ هزارتومان  و یــک کیلوگرم 
پرتقال ۶ هزارتومان در شب یلدا مصرف 
می کنند قیمت یک سبد یلدا حداقل 

۹۸ هزارتومان تمام می شود.
این روزها می توان ســایه آرامش را بر 
بازار میوه دید. در همین زمینه اسداهلل 
کارگر، رئیس فروشندگان میوه و سبزی 
با بیان اینکه عرضه میوه فراوان است و 
پیش بینی افزایش قیمت برای روزهای 
آینده وجود نــدارد، گفــت: در عمده 

فروشــی ها بحث عرضه و تقاضا قیمت 
ها را کنترل می کنــد و اعضای ما نیز 
موظفند این محصوالت را با اعمال 3۵ 
درصد ســود به فروش برسانند ضمن 
اینکه حتما باید فاکتور داشته باشند در 
غیر این صورت بازرسان اتحادیه با آنها 

برخورد خواهند کرد.
کارگر با بیان اینکه قیمت میوه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حدود 3۵ 
تا ۴۰ درصد کاهش یافته است،افزود: 
امســال اتفاق خاصی در بازار میوه در 
آستانه شب یلدا رخ نخواهد داد و ممکن 
است با نوســانات جزئی در این زمینه 
مواجه باشــیم. ضمن اینکه اتحادیه ما 
آمادگی گشت میدانی در ایام شب یلدا 
دارد و با گرانفروشان و متخلفان در این 

حوزه برخورد خواهد کرد.
وی قیمت انواع میــوه را در حال حاضر 
در میدان مرکزی میوه و تره بار به شرح 
زیر اعالم کرد: هرکیلوگرم نارنگی انشو 
۲۵۰۰ تــا ۵۰۰۰ تومــان، نارنگی بذر 
ژاپنی 3۵۰۰ تــا ۶۵۰۰ تومان، نارنگی 
پچ 3۰۰۰ تــا ۵۵۰۰ تومــان، پرتقال 
تامسون شمال ۲۰۰۰ تا 3۵۰۰ تومان، 
پرتقال رسمی شمال ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ 
تومان، پرتقال رســمی جنوب ۴۰۰۰ 
تا ۶۰۰۰ تومان، پرتقــال ناول جنوب 
۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومــان، موز ۱۰۵۰۰ 
تــا ۱۲۵۰۰ تومــان، ســیب درختی 
قرمــز 3۵۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان، ســیب 
درختی زرد 3۵۰۰ تــا ۸۰۰۰ تومان، 
انار باکیفیت دماوند ۷۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ 
تومان و انار ســایر ۵۰۰۰ تــا ۹۰۰۰ 
تومان، هندوانه انباری ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ 

تومان و هندوانه نــو ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ 
تومان است.

گزارشــات میدانی نیز نشان می دهد 
کــه در مراکز خرده فروشــی ســطح 
شهر قیمت هرکیلوگرم سیب درختی 
حدود ۷ هزارتومان، پرتقــال از ۵ تا ۷ 
هزارتومان، انــار ۸ هزارتومان، موز ۱۰ 
هزارتومان، لیمو شیرین سایز متوسط 
حــدود ۵ هزارتومان، لیمو شــیرین 

باکیفیت ۸ هزارتومــان، گالبی و انگور 
۲3 هزارتومــان و هندوانــه حدود 3 

هزارتومان است.
قیمت هرکیلوگــرم آجیل ۷0 تا 
۱00 هزارتومان اعالم شــد/قیمت 

شیرینی بدون تغییر ماند
در همین زمینــه به گفتــه مصطفی 
احمــدی، رئیــس اتحادیه خشــکبار  
امســال حداقل قیمت آجیل شب یلدا 

هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان و حداکثر 
قیمت ۱۰۰ هزار تومــان برای اعضای 
اتحادیه در نظر گرفته شــده است که 
نسبت به قیمت ســال گذشته که بین 
۸۰ هزار تومان تا ۱۱۰ هزار تومان اعالم 

شده بود، ارزان تر شده است.
همچنین قیمت شیرینی براساس اعالم 
رئیــس اتحادیه قنــادان در واحدهای 
صنفی برای شب یلدا نرخ شیرینی تر هر 

کیلوگرم 3۵ هزار تومان، شیرینی زبان 
۲۸ هزار تومان ، شیرینی دانمارکی ۲۸ 
هزار تومان و شیرینی پاپیون ۲۸ هزار 
تومان و کیک یزدی ۲۱ هــزار تومان 

است.
علی بهــره منــد اضافــه کــرد: این 
نــرخ هــا مصوبــه تیرمــاه اســت 
تغییــری  یلــدا  شــب  بــرای   و 

نمی کند.

تجربه دنیا در درج برچسب قیمت

مردم کاالهایی که قیمت ندارد را 
نخرند

رئیس مرکز مطالعــات و پژوهش های بازرگانی با بیان 
اینکه اطالع از قیمت کاالها، جزو حقوق شــهروندی 
مردم است، گفت:مصرف کنندگان نباید کاالهایی که 
برچسب قیمت نداشــته یا نرخ روی آنها درج نشده را 

بخرند.
مرجان فقیه نصیری  با بیان اینکه در هیچ کشــور دنیا 
کاال بدون برچســب قیمت فروخته نمی شود، گفت: 
فروش کاالی بدون برچســب قیمت بــه عنوان یک 
حق شــهروندی، در هیچ کشــوری از دنیا امکان پذیر 
نیست؛ البته به لحاظ آکادمیک  تجاری نیز، سنگاپور، 

آمریکا و ژاپن مقرراتی وجود دارد که برای آن دســته 
از واحدهای صنفی که کاال بدون برچســب قیمت به 
فروش برسانند، شیوه های مقابله در نظر گرفته شده؛ به 
نحوی که اگر یک واحد صنفی یا تولیدی، درج قیمت 
یا برچســب قیمت نداشته باشــد، به چند شیوه با آن 

برخورد می شود.
رئیس مرکز مطالعــات و پژوهش های بازرگانی وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت بــا بیان اینکــه در برخی از 
کشورها، اگر مشاهده شود که کاالیی برچسب قیمت 
ندارد، مجوز فعالیت آن ابطال خواهد شد و فعالیت آن 
واحد صنفی متوقف می شود؛ اما در برخی از کشورها، 
اگر ســه بار تخلف عدم درج قیمت یا برچســب نرخ 
مشاهده شــود، مجوز فعالیت مراکز عرضه کاال حذف 
می شود.وی تصریح کرد: اساسا در سایر کشورهای دنیا، 

اینکه عرضه کننده کاالیی ریســک این را بپذیرد که 
کاالیی بدون درج قیمت یا برچسب نرخ عرضه نماید، 
بسیار باال است و بنابراین یک خودکنترلی در این حوزه 
وجود دارد، ضمن اینکه خود مردم نیز به عنوان یک حق 
شهروندی، این موضوع را مطالبه می کنند و به صراحت 
فروشنده کاال را مورد ســوال قرار می دهند؛ پس باید 
عالوه بر اینکه در ایران، موضوع برچسب قیمت نهادینه 
شود، یک مطالبه عمومی بابت تقاضا برای درج قیمت 

و نصب برچسب به وجود آید.
فقیه نصیری خاطرنشان کرد: در ایران قوانینی نیز در 
این رابطه برای الزام به درج برچسب قیمت وجود دارد 
که شــامل ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، ماده ۵ قانون 
حمایت حقوق مصرف کنندگان و ماده ۶ قانون تعزیرات 
است؛ پس ظرفیت های قانونی وجود دارد؛ اما ریسک 

عدم اجرای قانون برای فروشندگان باال نیست. این در 
حالی است که در کشــور، ظرفیت ها و شرایط نظارت 
به صورت مکفی وجود ندارد و اگــر مقررات بگذاریم، 
به دلیل اینکه شرایط نظارت بر حســن اجرای آن به 
صورت کامل فراهم نیست، ممکن است جواب مناسب 

را نگیریم.
وی اظهار داشت: در این میان یکی از اقدامات موثر دنیا 
آن اســت که نهاد حمایت از حقوق مصرف کننده وارد 
عمل شود و با قدرت کار پیگیری این موضوع را انجام 
داده و درخواست برای نصب برچســب قیمت و درج 
قیمت را به یک مطالبه عمومــی تبدیل نماید؛ به این 
معنا که هر شهروندی بداند که این حق مسلم او است 
که کاالیی را خریداری نماید که برچسب قیمت داشته 
باشد. لذا گام اول آن است که ما به مردم بگوییم که درج 

برچسب قیمت و اطالع از نرخ کاالها، حق آنها است این 
حقوق قابل حمایت است.

فقیه نصیری معتقد اســت که اولین گام آن است که 
مردم به حقوق شهروندی خود آگاه شده و درج قیمت 
یا نصب برچســب قیمت را جزو حق خود دانسته و آن 
را مطالبه کنند؛ یعنی از مغــازه ای که کاالهایش نرخ 

ندارد، خرید نکنند.

قیمت هر سبد یلدایی چقدر تمام می شود؟
امسال قیمت هر ســبد یلدا ) شامل آجیل، شــیرینی، انار، 
هندوانه، ســیب درختی و پرتقال( برای یک خانواده ۴ نفره 

حداقل ۹۸ هزارتومان تمام می شود.

مهر

گزارش
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۶دهک جامعه برنج خارجی مصرف می کنند
دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور با اشاره به رسوب ۸۰ هزارتن 
برنج در گمرکات، گفت: واردات برنج نباید متوقف شود چرا که شش 
دهک جامعه برنج خارجی مصرف می کنند و توان خرید برنج ایرانی 

ندارند.
مســیح کشــاورز درباره آخرین وضعیت برنج های معطل مانده در 
گمرکات کشور اظهارداشت: حدود ۱۸۰ هزارتن برنج مشکل ترخیص 
پیدا کرده بود که نزدیک به ۱۰۰ هزارتن آن ترخیص شده و هنوز ۸۰ 

هزارتن برنج در بنادر باقی مانده است.
وی با بیان اینکه محموله های باقی مانده نیز در مرحله تخصیص ارز 
هستند، گفت: عمال هنوز بخش رسوبی از بندر خارج نشده و این مساله 

باعث کمبود برنج در بازار و چالش قیمتی می شود.

کشاورز با اشاره به اینکه این برنج ها حدود ۵ ماه است که در گمرکات 
مانده و مشــکل ترخیص پیدا کرده اســت، افزود: امسال ممنوعیت 
واردات برنج اعمال نشده بود و ما هم  به دلیل این تصمیم ستاد تنظیم 
بازار اقدام به خرید و واردات برنج کرده بودیم؛ اگر ممنوعیت را برقرار 

می کردند ما خرید نمی کردیم تا به دموراژ و انبارداری بخورد.
وی اضافه کرد: با اینحال  آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
بعد از سفری که به شمال کشور داشتند اعالم کردند که واردات ممنوع 

است و این موضوع ابالغ هم شد.
کشــاورز با بیان اینکه این مساله به مدت ۵ ماه اســت که هم برای 
واردکنندگان هم برای تولیدکنندگان و هم برای دولت ایجاد زحمت 
و مشــکل کرده اســت، گفت: ۱۰۰ هزارتن از این برنج ها حدود دو 
هفته ای است که ترخیص شــده و امیدوار هستیم مابقی نیز بزودی 

ترخیص شود.

وی با اشاره به وضعیت بازار افزود: متاسفانه قیمت برنج پاکستانی در 
حال حاضر خیلی باالست و هر کس به هر قیمتی که میخواهد آن را 
می فروشد. درباره برنج هندی نیز قبال چون برنج به اندازه کافی وجود 
داشــت و همه دنبال رقابت بودند ما آن را زیر نرخ مصوب و کیلویی 
حدود ۶۵۰۰ تومان عرضه می کردیم اما در حال حاضر آن را کیلویی 
۷۰۰۰ تومان عرضه می کنیم و دست مصرف کننده کیلویی ۸۰۰۰ 

تومان می رسد.
برنج های رسوبی در بنادر تا دو هفته دیگر وارد بازار می شوند

کشاورز ادامه داد: در صورتی که ترخیص برنج های معطل مانده در 
گمرکات تا آخر هفته آینده انجام شــود، این برنج ها حدودا دو هفته 

دیگر وارد بازار مصرف می شوند.
وی با بیان اینکه مصرف ماهیانه کشــور حدود ۱۲۰ هزارتن اســت، 
درباره اینکه گفته می شــود میزان تولید برنج در سالجاری حدود 3 

میلیون تن است و نیازی به واردات 
این کاال نداریــم، افزود: این دو 
مساله ربطی به یکدیگر ندارند 
قیمت برنج ایرانی باالســت و 
مصرف کنندگان برنج خارجی 

اقشار ضعیف جامعه هستند این 
افراد در صــورت کمبود برنج نمی 

تواننــد مبالغ باال صــرف خرید برنج 
داخلی کنند.

وی تصریح کرد: این اقشــار به دنبال خریــد برنج کمتر از 
کیلویی ۱۰ هزارتومان هســتند به همین دلیل واردات نباید متوقف 
شــود چون ربطی به بازار برنج داخلی ندارد. ۶ دهک جامعه اقشــار 
آسیب پذیرند که سبد کاالی آنها همیشه با برنج خارجی پر می شود.

امسال حداقل قیمت 
آجیل شب یلدا هر 

کیلوگرم ۷0 هزار 
تومان و حداکثر 

قیمت ۱00 هزار تومان 
برای اعضای اتحادیه 

در نظر گرفته شده 
است که نسبت به 

قیمت سال گذشته 
که بین ۸0 هزار تومان 

تا ۱۱0 هزار تومان 
اعالم شده بود، 

ارزان تر شده است.

 یک مقام مسئول
 اعالم کرد

نظارت ویژه برای 
کنترل بیشتر بازار در 

استان تهران
معاون نظارت و بازرســی سازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
تهران گفــت: طــرح نظارتی در 
آستانه شب یلدا و افزایش تقاضای 
عمومی برای خرید مایحتاج از ۲۸ 

تا 3۰ آذر اجرا می شود.
عزیزاله افضلی، معــاون نظارت و 
بازرســی ســازمان صمت استان 
تهران، از نظارت ویژه برای کنترل 
بیشتر بازار استان در آستانه شب 
یلدا خبر داد و گفت: در آستانه شب 
یلــدا و افزایش تقاضــای عمومی 
برای خرید مایحتاج مربوطه، طرح 
نظارتی، به مدت ســه روز از ۲۸ تا 

3۰ آذر اجرا می شود.
وی افــزود: اجــرای ایــن طرح با 
هدف کنترل قیمت هــا و مقابله با 
تخلفات احتمالــی در بازار عرضه 
کاالهای پر مصرف ویژه شب یلدا 
و همچنیــن برای احقــاق حقوق 
مصــرف کننــدگان و جلوگیری 
از سوء اســتفاده احتمالی عوامل 
سودجو در بازار با همکاری تعزیرات 
حکومتی و اتــاق اصناف تهران در 
مراکز فروش آجیل و خشکبار، میوه 
فروشی و شیرینی فروشی ها انجام 

خواهد شد.
افضلی تصریح کــرد: در این طرح 
گروه های بازرسی شامل بازرسان 
ســازمان صمت اســتان تهران و 
تعزیرات حکومتــی و اتاق اصناف 
تهران در قالب گشت های مشترک 
در نوبت های صبح و عصر با حضور 
مســتمر در سطح شــهر تهران از 
واحدهای صنفی شامل واحدهای 
عرضه، انواع گوشــت و مرغ، انواع 
شــیرینی، آجیل و تنقالت و میوه 
بر روند عرضه کاالهــای مورد نیاز 

مردم نظارت می کنند.
وی، از شــهروندان خواست تا در 
صورت مشــاهده هر گونه تخلف 
اعم از گرانفروشــی، کم فروشی و 
تقلب مراتب را با شماره ۱۲۴ ستاد 
خبری به اطالع بازرسان این اداره 

برسانند.

گل های تزئینی شب 
یلدا رسید

رئیس اتحادیه فروشــندگان گل 
از تامین گل های مورد نیاز شــب 

یلدا خبر داد.
اکبر شــاهرخی رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان گل، درباره وضعیت 
بازار گل در شــب یلدا اظهار کرد: 
خوشــبختانه کمبــود و افزایش 
قیمتی در شب یلدا برای انواع گل 

ها مشهود نخواهد بود. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان گل 
در ادامه از قیمــت ثابت متعلقات 
گل در بازار خبر داد و تصریح کرد: 
قیمــت متعلقات گل در بــازار، به 
نوسان قیمت ارز بستگی دارد که 
امیدواریم نوسانی در بازار رخ ندهد.

شاهرخی در ادامه از قیمت گل های 
پرمصرف در بازار خبر داد و افزود: 
گل رز هلنــدی ۱۲ تــا ۱۵ هزار 
تومان، گل میخک ۱۵ هزار تومان، 
گل داودی ۱۵ هــزار تومان، گل 
آلستومریا شــاخه ای ۴ تا ۵ هزار 
تومان، گل مریم شــاخه ای ۸ تا ۹ 
هزار تومــان، گل آنتریوم ۱۵ هزار 
تومان، گل لیلیوم شاخه ای ۴۰ تا 
۴۵ هزار تومان در بــازار به فروش 

می رسد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گل 
در ادامــه بیان کرد: مــردم باید از 
مغازه های دارای مجــوز به خرید 
گل اقدام کنند تا درصورت تخلف 

با آن ها برخورد شود.

بازار
خبر
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معیشت

 

تندرستی و سالمتی یکی از ضروریات زندگی اقتصادی 
است. اگر خوب غذا می خورید، زیاد آب می نوشید، ورزش می کنید، سیگار نمی کشید، سالمت 
عمومی شما در وضعیت خوبی قرار خواهد داشت؛ بنابراین باید کمتر پول دارو و دکتر و درمان 
بدهید. اما آیا برای تندرســت بودن باید غذاهای گران بخوریم یا در باشــگاه های ورزشی با 
شهریه های زیاد ثبت نام کنیم؟ نوشتۀ حاضر مواردی را خدمت شما عزیزان بیان می کند که 
می توانید با رعایت آن ها زندگی سالم و تغذیۀ مفید و خوب داشته باشید و ضمناً در هزینه ها و 

نیز در وقت صرفه جویی کنید.
برای چند وعده غذا درست کنید: وقتی غذای آماده در منزل داشته باشید دیگر برای رفتن 
به رستوران و یا سفارش پیتزا وسوسه نخواهید شد و می توانید با خوردن یک غذای خانگی 
سالم و خوشمزه پول بیشتری پس انداز کنید. اما گاهی وقت کافی برای آشپزی ندارید برای 
حل این مسئله شما می توانید یک روز که وقت کافی و البته حوصلۀ آشپزی داشتید به اندازه 
چند وعده غذا بپزید و در ظروف مخصوص فریزری بریزید و روی آن برچسب نام غذا و تاریخ 
بزنید و هر زمان که مثاًل دیر به خانه آمدید یا خسته بودید یا مشغلۀ زیادی داشتید از آن غذاها 
استفاده کنید و لذت ببرید. البته شایان ذکر است که غذاهایی را که منجمد کرده اید حتماً در 
مدت کمتر از دو ماه مصرف کنید تا کیفیتشان حفظ شود. برچسب زدن نام غذا و تاریخ فریز 
کردن را به همین منظور انجام دهید تا موقع استفاده به راحتی غذای مورد نظرتان را پیدا کنید 

و تاریخ فریز کردن را فراموش نکنید.
برای غذاهای مانده ایده های جدید خلق کنید: اگر تمام غذایی را که پخته اید نمی توانید 
در یک وعده بخورید و کمی از آن اضافه آمده است، برای صرفه جویی ته ماندۀ غذا را نخورید 

زیرا در آن صورت به مرور دچار اضافه وزن شــده و بعــداز آن زحمات و هزینه های رژیم 
الغری و ورزش و… را متحمل خواهید شد. در چنین مواقعی می توانید اضافۀ غذا را برای 
وعدۀ بعدی در یخچال نگهداری کنید یا اینکه روز بعد غذای بازیافتی داشته باشید؛ مثاًل 
دیشب برای شام مرغ داشته اید، می توانید تکه های مانده را خرد کنید و یک ته چین مرغ 
عالی داشته باشید یا با اسکلت مرغ یک سوپ مقوی درست کنید. همچنین می توانید یک 
روز در هفته را به نام روز رنگین کمان هفته یا روز پاکسازی یخچال نام گذاری کنید، آشپزی 
نکرده و با چند نوع غذا که در طی هفته از هرکدام کمی مانده اســت، خانواده تان را مهمان 

سفره ای رنگین کنید.
میوه به جای تنقالت: میوه های تازه و تنقالت ســالم و ارزان مثل ذرت بوداده را جایگزین 
تنقالت آماده چون شکالت و شیرینی و چیپس کنید. مسلماً یک عدد سیب ارزان تر و سالم تر 

از یک بسته چیپس است.
سبزیجات مصرفی تان را خودتان تهیه کرده و فریز کنید. به جای اینکه سبزیجاتی مثل نخود 
سبز و ذرت و… را کنسروشده بخرید، سبزیجات تازه را در فصل خودش که قیمت ارزان تری 
نیز دارند بخرید و در فریزر نگهداری کنید. این طوری هم ازلحاظ سالمتی و بهداشتی بودن 
آن مطمئن هســتید و هم محصولی را مصرف می کنید که مواد نگهدارنــده ندارد و ضمناً 

مقرون به صرفه نیز هست.
خودتان آبمیوۀ طبیعی درست کرده و بنوشید. به جای آبمیوه های صنعتی که حاوی مقدار 
زیادی شکر است و البته بسیار گران، دستگاه آبمیوه گیری تهیه کنید و در منزل آبمیوه طبیعی 
درست کنید. مطمئناً بعد از چند ماه استفاده از آبمیوه گیری با صرفه جویی در هزینۀ آبمیوه های 
بیرون، پول دستگاه آبمیوه گیری به بودجۀ خانواده برمی گردد و عالوه بر این از بهداشتی و سالم 
بودن آن مطمئن هستید. در تهیۀ آبمیوه تمام اعضای خانواده می توانند با یکدیگر همکاری 

کنند این برای بچه ها تجربۀ جالبی خواهد بود.
به جای نوشابه، آب بنوشید. نوشیدن آب به مقدار زیاد بدن شما را آبرسانی و پوست را مرطوب 
و باطراوت می کند. در ضمن آب ارزان تر از نوشــابه اســت و عوارضی چون چاقی، قند باال، 
ناراحتی های گوارشی در اثر گاز نوشابه و… را ندارد؛ درنتیجه اگر آب بنوشید عالوه بر هزینۀ 

اولیۀ نوشابه در هزینه های ثانویه اش نیز صرفه جویی خواهد شد.
ورزش کنید تا زندگی سالمی داشته باشید. ایده هایی اقتصادی و ساده برای ورزش پیدا کنید 
مثل پیاده روی در پارک، دوچرخه سواری، کوه پیمایی، بدنسازی با وسایل ورزشی موجود در 
پارک ها، ایروبیک در منزل، استفاده از پله به جای آسانسور، تمرین بدنسازی و وزنه برداری در 

منزل با استفاده از دو قوطی رب یک کیلویی یا دو بطری آب معدنی یک و نیم لیتری برای وزنه.
از سیگار و دخانیات دوری کنید. به هیچ وجه به دخانیات نزدیک نشوید تا هم سالمت خود و 
خانواده تان را حفظ کنید و هم بودجه و جیبتان را؛ چراکه با مصرف دخانیات عالوه بر هزینۀ 
مستقیمی که بابت آن می پردازید باید هزینۀ درمان بیماری های ناشی از آن را نیز بپردازید که 
دیگر فقط شما را شامل نمی شود، بلکه به اطرافیان نیز اصابت خواهد کرد. همچنین هزینۀ 

جرمگیری دندان های زردشده را اضافه کنید.
سعی کنید شب ها زود بخوابید. شب زود خوابیدن باعث شــادابی شما و سالمتی پوستتان 
می شود و پس از یک استراحت خوب و کافی، روز بعد سرحال و پرانرژی خواهید بود، ضمناً در 

هزینه های روشنایی و قبض برق هم صرفه جویی خواهد شد.
عادت های غذایی گران قیمت خود را ترک کنید؛ مثل رفتن به کافی شاپ یا رستوران های شیک. 
اگر روزی تصمیم داشتید به همراه دوستان یا خانواده شام را بیرون میل کنید، در رستورانی 

ساده تر هم می توانید خوش بگذرانید.
موقع خرید مواد غذایی اقتصادی عمل کنید. در انتها چند نکتــه درباِب خرید مواد غذایی 

یادآور می شوم.
*هرگز با شکم گرسنه به خرید مواد غذایی نروید؛ زیرا در آن صورت هرچه را ببینید خواهید 

خرید.
*در فروشگاه ها از رفتن به راهروه ای خوراکی های اشتهاآور مثل چیپس و شکالت و پفک و… 
بپرهیزید تا خرید بیجا نکنید؛ این قبیل خوراکی ها عالوه بر اینکه ارزش غذایی باالیی ندارند، 

باعث چاقی نیز می شوند.
* برخی از اقالم خوراکی را که زود فاسد نمی شوند به صورت عمده و به قیمت عمده خریداری 

کنید، زیرا پول کمتری پرداخت خواهید کرد.
* به تاریخ تولید و انقضای مواد غذایی توجه داشته باشید و اینکه آیا شما در آن مدت مشخص 

می توانید آن حجم مواد غذایی را مصرف کنید یا نه؛ پس به حد نیازتان خرید کنید.
* مواد غذایی، به ویژه میوه، را که خریداری نموده اید، به درستی نگهداری کنید تا مجبور نباشید 

به خاطر فاسد شدن بخش قابلِ مالحظه ای از آن را دور بریزید.
* محصوالت تولیدی وطنی را مصرف کنید. در بسیاری از فروشگاه های بزرگ، مواد غذایی 
وارداتی ازقبیل نوشابۀ انرژی زا، کمپوت، کنسرو و… با قیمت های بعضاً نجومی وجود دارد. بهتر 
است از محصوالت غذایی وطنی مصرف کنید تا ضمن حمایت از تولید داخلی در هزینه های 

خانواده نیز صرفه جویی شود.

زندگی اقتصادی تؤام با سالمتی و ساده زیستی
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Sugar production is estimated 
to reach 1.1-1.2 million tons in 
the current Iranian year (ending 
March 19, 2020), according to 
the executive of the Agriculture 
Ministry's “Sugarbeet Project”.
“A total of 2.91 million tons of 
sugarbeet have been produced 
across 74,000 hectares so far 
this year [started March 21]. The 
figure will reach 4 million tons 
by the [fiscal] yearend [March 
19, 2020],” Peyman Hesadi was 
also quoted as saying by IRNA. 
The official noted that 

sugarcane has been harvested 
across 15,000 hectares with 
an average output of 68.6 tons 
per hectare (reaching a total 
of 1,029 million tons).“We 
expect to produce 5 million 
tons of sugarcane by the 
yearend,” Financial Tribune 
quoted him as saying.Hesadi 
further said annual domestic 
demand for sugar stands at 2.2 
million tons and so the deficit 
in domestic production has 
to be compensated through  
imports.

Iran's Exports 
to Iraq Decline 
by One-Third
Iran’s exports to 
Iraq have declined 
due to the recent 
political unrest in the 
neighboring country, 
the secretary-general 
of Iran-Iraq Chamber 
of Commerce said.
Hamid Hosseini 
added that Iran 
exported $750 million 
worth of goods to 
Iraq per month prior 
to the unrest, which 
declined to $540 
million in the Iranian 
month ending Nov. 21. 
He put the total 
volume of Iran's non-
oil exports to Iraq at 
$5.71 billion since 
the beginning of the 
current fiscal year 
(March 21), IRNA 
reported.
Hosseini noted that 
Iran’s exports to Iraqi 
Kurdistan Region 
have been continuing 
without any problem, 
according to Financial 
Tribune.
According to Sheikh 
Mustafa Abdul 
Rahman, chairman 
of the Iraqi Kurdistan 
Region's General 
Union of Importers 
and Exporters, 
bilateral trade 
between Iran and 
Iraqi Kurdistan stands 
at $6 billion per year.
In an earlier interview 
with IRIB News, he 
said 80% of Iranian 
companies use the 
Kurdistan Region to 
enter Iraqi markets, 
adding that 800 
trucks carry Iranian 
goods and products to 
Iraq daily.According 
to Chairman of 
Trade Promotion 
O r g a n i z a t i o n 
of Iran Hamid 
Zadboum, the value 
of Iranian exports 
to neighboring Iraq 
is one-fourth of the 
Arab country’s total 
imports.
“Iran holds 25% of the 
Iraqi import market, 
as the value of Iranian 
goods makes up $10 
billion of the total of 
$40 billion in import 
into Iraq [per year],” 
he was quoted as 
saying by ILNA.
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Sugar Production Expected to 
Exceed 1m Tons

Abdolrahim Kordi, 
CEO of Chabahar 
FTZ, made the 
announcement on 
the sidelines on the 
signing ceremony 
on Monday in the 

port city of Chabahar (Sistan-
Baluchestan Province), IRNA 
reported.
The only way to develop 
commerce and expand 
growth in Makran, a semi-
desert coastal strip stretching 
along southeast Iran to 
Pakistan's Balochistan along 
the Persian Gulf, is to supply 
water from the Gulf of Oman, 
Financial Tribune quoted 
Kordi as saying.
“Transfer of water from the 
Persian Gulf—which connects 
the Arabian Sea to the Strait of 
Hormuz and, by extension, the 
Persian Gulf—is a necessity 
for large-scale development 
projects.”
The official went on to say that 
Chabahar is a parched region 
which needs at least 354,000 
cubic meters of (desalinated) 

water every day.
Makran Coast has been 
designated as a prime location 
for development in south Iran. 
Its geographical proximity 
makes it an ideal commercial 
hub, but development 
projects cannot be carried out 
unless 130,000 cubic meters 
of water is supplied to area 
a day.
Regarding other advantages 
of the region, he said it will 
contribute to economic 
stability, create jobs and help 
industries thrive.
“The development of 
Chabahar is synonymous with 
economic growth for Sistan-
Baluchestan Province,” he was 
quoted as saying.
Transferring water without 
harming the environment 
is an obligation, Qasem 

Taqizadeh Khamesi, director 
of the National Water and 
Wastewater Engineering 
Company of Iran (Abfa), said.
To find the best way forward, 
multi-faceted studies on the 
ecological and environmental 
conditions of the area as well 
as the environmental impact 
of transferring water are 
crucial, he added.
Environmental Costs
However, water experts 
including the managing 
director of Iran Water 
Resources Management 
Company, Mohammad 
Hajrasouliha say the 
environmental costs of water 
transfer far outweigh the 
benefits.
It is generally believed that 
such macro projects usually 
lead to environmental 

disasters like exacerbating 
soil erosion and throwing 
marine ecosystems out of 
balance.
He stressed that in addition 
to harming the eco-system, 
transferring water (via a 
1,600km pipeline) would 
create false hope among 
farmers and undermine 
their duty to rethink their 
unacceptable and wasteful 
farming practices that have 
long reached crisis point.
The agriculture sector in the 
three provinces consumes 11 
billion cubic meters of water 
every year. 
"If they reduce consumption 
by 3% a year, there would be 
no need to spend $4 billion 
to transfer sea water to 
those regions," Hajrasouliha 
stressed.

Unilateralism main 
challenge of today’s 
world: Chinses min.
 Minister of State Security of the People's 
Republic of China Chen Wenqing, on 
Wednesday, named unilateralism and 
bulling behaviors as of major challenges of 
international arena, today.
Addressing the second session of Regional 
Security Dialogue with a focus on Afghanistan 
held in Tehran, the Chinese minister named 
‘dependency’, ‘security’, and ‘development’ 
among the top requirements of Afghanistan.
“Security challenges in Afghanistan are 
complex with various political, military, 
cultural, economic and social aspects,” he said.
“Afghanistan is the heart of Asia and the 
junction where Asian and European 
civilizations meet,” he said, “To provide 
sustainable security in this country a specific 
attention should be made towards all-out 
developments.”
The Chinese minister urged holding 
Afghan-Afghan talks and ending foreigners’ 
interference in the country’s issues as the 
prerequisites to ensure comprehensive and 
sustainable peace in the country.
The second session of Regional Security 
Dialogue with a focus on Afghanistan is 
being held in Tehran on Wednesday with 
the participation of high-ranking security 
officials from seven countries.
National security advisers and secretaries 
from Iran, Russia, China, India, Afghanistan, 
Tajikistan, and Uzbekistan have gathered 
in the second session of Regional Security 
Dialogue.The one-day session this year is 
held at the initiative of the host the Secretariat 
of the Supreme National Security Council 
of the Islamic Republic of Iran, with a focus 
on Afghanistan and a comprehensive fight 
against various forms of terrorism in that 
country.

10% Tax on Healthcare 
Providers’ Fees Next 
Year
 As per the budget bill for the next Iranian 
year (March 2020-21), all healthcare 
centers, including public or private-run 
health clinics and facilities as well as charity 
medical centers or those affiliated to the 
Armed Forces and state companies have been 
obliged to deduct 10% of their physicians’ 
fees and pay it in taxes to the Iranian National 
Tax Administration.President Hassan 
Rouhani submitted the new budget bill to the 
parliament earlier this month—a document 
which, according to him, is indicative of 
the country’s tenacity and resistance in 
the face of US sanctions. The government's 
operating budget for the upcoming fiscal year 
indicates an 8% expansion compared with 
the corresponding figure in the budget law of 
the current year.It's noteworthy to consider 
the inflation in Iran. The Statistical Center of 
Iran's latest report shows the average goods 
and services CPI in the 12-month period 
ending Nov. 21 increased by 41.1% compared 
with last year’s corresponding period, 
Financial Tribune reported.Having said that, 
the next year's budget will be contractionary.
In view of budget constraints emerging from 
the imposition of unilateral US sanctions, the 
government has sought to reduce its spending 
while increasing its revenue sources.

Chabahar Free Trade Zone Organization, Iranian 
Mines and Mining Industries Development and 
Renovation Organization (IMIDRO) and Iran 
East Supply and Development Infrastructures 
Co. signed a memorandum of understanding 
to divert water from the Oman Sea to Sistan-
Baluchestan, South Khorasan and Khorasan 
Razavi provinces.

Fresh Impetus to Supply Water to 
Eastern Regions

news

However, water 
experts including 
the managing 
director of Iran 
Water Resources 
Management 
Company, 
Mohammad 
Hajrasouliha say 
the environmental 
costs of water 
transfer far 
outweigh the 
benefits.
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US Issues Advisory 
on Export of Metals 
Products to Iran
 The US State Department issued an 
advisory note warning persons globally 
to the US sanctions risks for parties 
involved in transfers or exports to Iran of 
graphite electrodes and needle coke.
“Transfers or exports to Iran of graphite 
electrodes or needle coke create 
significant sanctions risk for entities 
and individuals, including but not 
limited to producers and exporters of 
graphite electrodes and needle coke, port 
operators, shippers, shipping companies, 
and vessel operators and owners. 

Sanctions risks may be present even if 
the intended end-user is not in Iran’s 
steel sector,” the note said, according 
to the department’s official website.It 
added, “Several US government sanctions 
authorities may apply to such transfers 
or exports, and those who engage in such 
transfers are at risk regardless of their 
nationality or location. The consequences 
of being designated related to such 
transfers or exports are substantial, 
including potential blocking sanctions.  
Businesses should be aware of the risks 
created from transferring or exporting 
needle coke and graphite electrodes 
to Iran and implement effective due 
diligence policies, procedures, and 
internal controls to ensure compliance 

with applicable legal requirements”.
Graphite electrodes are used to melt 
scrap in electric arc furnaces to produce 
new steel. Needle coke is used as a key 
material for graphite electrodes in an 
electric arc furnace.
Iran is a leading producer of steel in 
the world, with officials saying exports 
continue despite the US sanctions.
The United States first began targeting 
Iran’s revenue from exports of industrial 
metals in May. An executive order issued 
then by US President Donald Trump 
singled out Iran’s iron, steel, aluminum, 
and copper sectors for sanctions, saying 
they were the largest non-oil sources of 
export revenue and 10 percent of Iran’s 
export economy.



Iran ready to coop. with 
Islamic states in AI 
technology, says Rouhani
 Iranian President Hassan Rouhani expressed 
Iran’s readiness to cooperate with other 
Islamic states in growing the digital economy 
and Artificial Intelligence.
“The Islamic Republic of Iran is ready to 
cooperate with other Islamic countries to 
improve the artificial intelligence technology,” 
he tweeted on Wednesday in Persian.
“Digital economy is the future of the world’s 
economy and growth in this field will be 
achieved by cooperation,” he added.
The remarks come as Rouhani is in Malaysia to 
attend the Kuala Lumpur Summit, which is set 
to take place from December 18 to 21.
The event, themed “The Role of Development 
in Achieving National Security,” will gather 
around 450 leaders, scholars, clerics, and 
thinkers from 52 countries including Iran, 
Indonesia, Pakistan, Qatar, and Turkey.
Fifty-two countries have confirmed their 
participation in the event, which will seek 
solutions to problems afflicting the Muslim 
world.

Japan Foreign Ministry 
says trying to ease 
tensions in Middle East
The Japanese Foreign Ministry said in a 
statement on Tuesday that it has made efforts 
to develop cooperation with Iran to ease 
tensions in the Middle East.
"Japan has been relentlessly making diplomatic 
efforts, in cooperation with relevant countries 
including the United States and Iran, in order 
to ease the tensions and stabilize the situation 
in the Middle East," Japanese Foreign Ministry 
announced in a statement.
"PM Abe will exchange views candidly on 
topics of the bilateral relations, regional and 
international issues with the Iranian president 
as a part of such diplomatic efforts," it added.
Rouhani will become the first Iranian president 
to visit Japan since Mohammad Khatami visited 
the Far East country in 2000.
His visit follows Prime Minister Abe's trip 
to Iran in June, the first by a Japanese prime 
minister since 1978.
US sanctions were reinstated after Washington 
pulled out of the deal.
Tehran has also reduced commitments to 
the Joint Comprehensive Plan of Action in 
remedial action envisaged by the Notes 26 and 
36 of the JCPOA, prompting France and other 
remaining members of the deal to try to salvage 
the nuclear deal.

Rouhani: Iran more resilient now to 
withstand foreign pressures

He made the 
remarks in 
a meeting 
with Iranian 
expatriates in 
Kuala Lumpur, 
Malaysia.

Rouhani said that Iranian 
government made it 
clear that ambiguities 
and disputes with other 
countries will be resolved 
through negotiations.
Iran is ready to 
resolve regional and 
international disputes by 
negotiations and to have 
closer ties with other 
countries, he added.
Regarding the 
nuclear deal which 
was an international 
complicated issue in 
which the UN Security 
Council has also 
endorsed and has 
issued Resolution 2231 
in 2015 we proved that 
Iran is determined to 
resolve the disputes 
with other countries by 
negotiations, he noted.
The other parties also 
welcomed it and we 
reached agreement with 
six major powers and 
then the US unilateral 
withdrawal from the 
deal showed that Iran 
has not breached its 
commitments and is still 

complying, Rouhani said.
Two years ago, the US 
unilaterally pulled 
out of the nuclear deal 
known as the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) and put 
pressure on the other 
signatory states to follow 
suit, but, fortunately they 
were not successful in 
this regard.
The US allies and the 
signatory states did 
not accept the US 
withdrawal, but, even 
slammed it, the president 
said.
He said that the US 
and Israeli regime 
are aimed to put Iran 
in isolation, but, the 
Iranian people got more 
resilient despite the US 
renewed sanctions in 
blatant violation of the 
UN Security Council 
Resolution 2231.
Despite what enemies 
imagined, Iranians who 
have had hard life due to 
unfair sanctions, resisted 
and changed maximum 
pressure to opportunity, 
President Rouhani said.
Rouhani predicted that 
Iran will experience 
positive economic 
growth this year, adding 
that Iran has reached 
self-sufficiency in various 

fields.
He referred to 
producing motor 
cars parts, turbines 
and compressors as 
examples of the areas in 
which Iran has reached 
self-sufficiency.
Some countries did not 
believe that Iran could 
respond to military 
pressure at the sea, he 
said, adding that Iran shot 
down their advanced 
drone with Iranian-made 
missile.
In nuclear field, we 
have also had great 
achievements and 
today, Iranian new IR-6 
centrifuges are working 
and models IR-9 are 
currently under test.
Today, everybody is 
aware of the fact that 
US withdrawal has not 
benefited anybody even 
the US and its friends, 
Rouhani noted.
Americans will have to 
come back from their 

wrong path, and Iran 
will make them do so 
by our resistance and 
perseverance.
Iranian nation has always 
been against extremism 
and terrorism, he said, 
adding that Iranian 
expatriates abroad 
should be the harbinger 
of peace and friendship.
He urged them to 
transfer Iran's message 
to all states especially 
Muslims.
Iran has made 
good progress in 
different fields such 
as  nanotechnology, 
aerospace and 
biotechnology over the 
last few years, and has 
increased joint research 
projects of with foreign 
universities.
Today, the atmosphere 
in Iran is suitable for 
attracting science and 
technology, he said 
adding that elites and 
researchers are recruited 

not only in universities 
and but in startups.
Rouhani's visit to 
Malaysia is taking 
place upon the official 
invitation of Prime 
Minister of Malaysia 
Mahathir Mohammad.
The event is slated to be 
held in presence of 400 
international figures 
including 250 world 
leaders and political 
personalities from 52 
countries on December 
18-21.
Participants are 
supposed to discuss 
the most important 
challenges in the Islamic 
countries and major 
subjects of the Muslim 
World.
President Rouhani is also 
to visit Tokyo to hold talks 
with Japanese Prime 
Minister Abe Shinzo.
The meeting is 
aimed at developing 
Iranian trade ties with  
Japan.

Iranian President Hassan Rouhani said on 
Wednesday that Iran has become resilient enough to 
withstand foreign pressures.
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Iran Sees No Limit on 
Cooperation with Tajikistan: 
Shamkhani
 Secretary of Iran’s Supreme National Security Council (SNSC) Ali 
Shamkhani highlighted the importance of closer relations with 
Tajikistan and said the Islamic Republic sees no limit on 
Iran Sees No Limit on Cooperation with Tajikistan: Shamkhani
Speaking at a meeting with Secretary of National Security 
Council of Tajikistan Mohammadali Vatanzadeh in Tehran on 
Tuesday evening, Shamkhani hailed the numerous cultural, 
ethnic, religious and linguistic commonalities between the two 

countries.
“We see no restriction on the development of bilateral relations 
and cooperation,” the Iranian top security official stated.
Welcoming the participation of his Tajik counterpart at the 2nd 
Session of Regional Security Dialogue in Tehran, Shamkhani 
emphasized the two countries’ cooperation in countering the 
threat of the Daesh (ISIS or ISIL) terrorist group and its revival 
in the region.
Vatanzadeh, for his part, described the Regional Security 
Dialogue meeting on Afghanistan as an important event to boost 
cooperation on one of the region’s most important security 
challenges.
In a statement released on Tuesday, the SNSC Secretariat said 

the 2nd session of the Regional Security 
Dialogue will be held in Tehran on 
Wednesday with the top security 
officials of Iran, Russia, China, 
India, Afghanistan, Tajikistan, and 
Uzbekistan in attendance.
The one-day gathering focuses on the 
issue of Afghanistan and the fight against 
various forms of terrorism in the country, 
according to the secretariat.
On the sidelines of the event, there will also be bilateral meetings 
between the national security advisers and secretaries attending 
the meeting.

Iran has made 
good progress 
in different 
fields such as  
nanotechnology, 
aerospace and 
biotechnology 
over the last few 
years, and has 
increased joint 
research projects 
of with foreign 
universities.
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Russian official: US involved 
in harboring ISIS to 
Afghanistan
 Secretary of Russian National Security Council Nikolai 
Patrushev said on Wednesday that there are between 2,500 
to 4,000 ISIS terrorists in Afghanistan and that the US is 
involved in harboring ISIS fighters to Afghanistan.
He made the remarks in the second Session of the Regional 
Security Dialogue in Tehran.
Patrushev said that there are many evidences that 
the United States is involved harboring ISIS forces to 
Afghanistan.  
He said that growth of narcotics in Afghanistan is a major 
source of financing terrorism in the region, adding that 
about $600m is given to terrorists from production and 
narcotics annually.
He recalled the background of US' presence in Afghanistan, 

saying that after about 18 years of US military presence in 
Afghanistan, insecurity and instability have increased in 
the country.
He noted that the US has no plan for withdrawal from 
Afghanistan and disagreements with Kabul Government 
seem to have caused confusion in this regard.
Patrushev described US-Taliban talks as ineffective, saying 
that negotiations should be held directly between Taliban 
and the Afghan Government to achieve a national solution 
to current situation.
The 2nd Session of the Regional Security Dialogue 
started work in the presence of top secretaries and 
national security advisors of seven countries in Tehran on 
Wednesday.
National security and senior officials of Iran, Russia, China, 
India, Afghanistan, Tajikistan and Uzbekistan gathered in 
Tehran.
According to the Secretariat of Iran's Supreme National 
Security Council, Secretary of Russian National Security 

Council 
Nikolai Patrushev, Afghan 

national security adviser Hamdullah Mohib and Deputy 
National Security Advisor of India Rajinder Khanna took 
part in the event.

News

Negotiating 
under maximum 
pressure 
tantamount 
to surrender: 
Araghchi
Iranian Deputy Foreign 
Minister Abbas 
Araghchi rejected any 
possibility of holding 
negotiations with the 
United States while 
Iran is under unjust and 
illegal sanctions.
Speaking to Chinese 
news channel CGTN 
about the future of 
the Iran nuclear deal 
(JCPOA) in the wake 
of US withdrawal and 
maximum pressure 
policy on Tehran, 
Iranian Deputy Foreign 
Minister Abbas 
Araghchi said his 
country is still trying to 
rescue the deal.
"The message is that we 
want to save the deal. 
The purpose is not to kill 
the deal. Otherwise, we 
could have withdrawn 
from the deal right 
after the US withdrew 
on May 8, 2018, and 
nobody would have 
blamed us because 
that was in reaction 
to what the US has 
done," said Araghchi. 
"But we decided to give 
diplomacy a chance to 
save the deal. And now,... 
we are exercising our 
right in paragraph 36 
of the deal. So, we are 
still in the deal and are 
trying to take remedial 
measures in order to 
save the deal."
He said, "No deal can 
survive if there is not 
a balance between 
gives and takes. And 
we have no balance 
in the deal right now. 
Iran is fully committed 
to its obligations up 
to May this year. But 
we received nothing. 
So, what Iran is doing 
is still trying to restore 
the balance in the deal, 
which hasn't happened 
yet."
Asked about how a 
change in the US Middle 
East policy would 
influence Iran's regional 
strategies, given a 
possible impeachment 
of Trump or the 
presidential election in 
2020, Araghchi asserts 
that Iran would not bow 
to pressure. Negotiating 
under maximum 
pressure is tantamount 
to surrender, Araghchi 
said. So, for the Iranian 
government, at this 
moment, negotiation 
with the United States 
would be out of the 
political equation. 
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British foreign secretary 
accuses Iran of putting 
JCPOA at risk
In a tweet on Wednesday, British foreign 
secretary Dominic Raab accused Iran of 
taking steps which have endangered future 
of the JCPOA.
“Good to talk to Le Drian and Heiko Mass 

this evening to discuss Iran, Hong Kong and 
Libya,” he wrote on twitter.
“UK, France, and Germany remain committed 
to the nuclear deal, but Iran has taken steps 
that jeopardize its future. These must be 
addressed urgently,” he added.
This is while Iran has repeatedly urged 
Europeans to preserve the 2015 nuclear deal 
by fulfilling their commitments to it.

Iranian officials believe Europe needs to 
define the US destructive role as the main 
reason for the current state of the affairs 
instead of criticizing Iran.
In their view, Europe took no effective step to 
fulfill its [JCPOA] commitments which proves 
their inability. Accordingly, Iran’s strategic 
patience ended and the country reduced its 
commitments in four steps legally.



Iran’s FM Calls for More 'Realistic' Cooperation 
in Region
Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said realpolitik has failed to 
bring about security for the region, calling on Persian Gulf states to adopt a 
more “realistic” and pragmatic policy instead.“Realpolitik has failed miserably 
in providing security for anyone in the Persian Gulf. Let's try more ‘realistic' 
cooperation: the #HOPE initiative,” Zarif tweeted on Tuesday.
HOPE — an acronym for Hormuz Peace Endeavor — was unveiled by Iranian President 
Hassan Rouhani at a September meeting of the UN General Assembly, where he invited all countries 
affected by tensions in the Persian Gulf region to join a coalition meant to enhance friendship and safeguard 
the region without relying on outsiders.

Iranian Ambassador to 
Oman Hojjattoleslam 
Mohammad Reza Nuri 
Shahrudi, left, holds talks 
with Omani Minister Suad 
bint Mohammed bin Ali al 
Lawatia, middle, in Muscat. 
IRNA of Arts Affaris
Tehran, Dec 18, IRNA - Omani 
minister of arts affairs on 
Wednesday praised the 
status of Iran's arts in the 
world and said that the 
Persian art is very attractive. 
Suad bint Mohammed bin 
Ali al Lawatia, who has 
been appointed by Sultan 
Qaboos as Minister of Arts 
Affairs, lauded Iran’s arts 
and its position in the world 
while expressing hope that 
the newly-created ministry 
can use Iran's experience 
in cultural, cinematic and 
visual arts as well as folklore 
and traditional music. 
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Speaking to ILNA news agency, Matthew 
Anthony added said “The US policy seems to 
have bolstered the hardliners in Iran, so in that 
sense it has been counterproductive.”
“If the goal is to achieve denuclearization, 
Trump’s policy has been a failure.  His 
personality is such that he rarely admits 
having failed, so it is unlikely that he will 
change his policy.”
US Professor talk about Iran fourth step of 
reducing its commitment to the nuclear deal 
and added “Iran understandably does not 
consider itself bound by the JCPOA since 
the United States has disavowed it and put 
pressure on its allies to maintain sanctions.”
“Iran seemed to think if continued to abide by 
the terms of the agreement, the Europeans 

might defy the United States and resume 
trade.  Those expectations seem to have 
been disappointed, so we have a situation of 
failed nuclear agreement and resumption of 
sanctions,” he confirmed.
Asked about the future of US-Iran relations, 
Matthew Anthony said that Iran will probably 
not succeed in negotiating a reasonable 
solution as long as Donald Trump is president 
of the United States.U.S Professor pointed to 
Iran's recent unrest and stressed “It is hard 
to believe that Trump genuinely supports 
the Iranian people.  He is a xenophobic racist 
who really doesn’t care about anyone except 
himself.”“I agree that if he really wanted to 
improve the lot of the Iranian people he would 
lift the sanctions that harm them.”
He added at the end that it is immoral for 
countries to impose sanctions that limit 
people’s access to medicine, but morality 
has never been a consistent characteristic of 
US foreign policy, and even less so of Donald 
Trump.

Trump’s remarks came in a signed letter 
addressed to House Speaker Nancy Pelosi, 
released as House lawmakers set the rules for 
debate ahead of Wednesday’s planned vote on 
two articles of impeachment - formal charges - 
against the Republican president.
At the same time, the Senate’s top Republican, 
Mitch McConnell, signaled he would not 
allow the expected upcoming Senate trial 
on impeachment charges to involve more 
fact finding about Trump’s conduct. The 
Republican-led Senate is unlikely to vote to 
convict the president.
The rambling, six-page letter from Trump 
to Pelosi on White House letterhead largely 
restated the president’s objections to the 
impeachment probe, but did so in accusatory 
and sometimes spiteful language that attacked 
Pelosi, congressional Democrats, Biden and 
institutions such as the FBI.
Pelosi, Trump wrote, “is turning the House of 
Representatives from a revered legislative body 
into a Star Chamber of partisan persecution” 
while “scarcely concealing your hatred of me.”
The impeachment probe, the president said, 
was an “an illegal, partisan attempted coup that 
will, based on recent sentiment, badly fail at the 
voting booth,” alluding to the November 2020 
U.S. presidential election in which he is seeking 
another four years in office.
The U.S. Constitution gives the House the 
power to impeach a president for “high crimes 
and misdemeanors,” part of the document’s 
checks and balances among the executive, 
legislative and judicial branches of the federal 
government.
The Democratic-led House is expected to 
pass two articles of impeachment charging 
Trump with abuse of power and obstruction of 
Congress for his dealings with Ukraine

“By proceeding with your invalid 
impeachment, you are violating your oaths of 
office, you are breaking your allegiance to the 
Constitution, and you are declaring open war 
on American Democracy,” Trump wrote.
“You view democracy as your enemy!” he wrote.
Asked about Trump’s letter, Pelosi told CNN: “I 
haven’t fully read it. We’ve been working. I’ve 
seen the essence of it though. It’s really sick.”
SENATE CLASH OVER WITNESSES
On the eve of the vote, Pelosi sent a letter to all 
232 Democratic members of the House, urging 
them to defend the Constitution.
“Very sadly, the facts have made clear that 
the President abused his power for his 
own personal, political benefit and that he 
obstructed Congress as he demanded that he 
is above accountability, above the Constitution 
and above the American people,” she said.
House Democrats accuse Trump of abusing 
his power by asking Ukraine to investigate 
Biden, a former U.S. vice president and a 
leading Democratic contender to oppose him 
in the 2020 election. Trump is also accused of 
obstructing the congressional investigation 
into the matter.
Members of the House Rules Committee set 
a six-hour limit for debate before the vote on 
Wednesday by the full House, which is expected 
to result in Trump becoming the third U.S. 
president to be impeached.
No president has ever been removed from 
office via the impeachment process set out in 
the Constitution.
Earlier, McConnell brushed aside a Democratic 
request to call four current or former White 
House officials as witnesses in the Senate 
impeachment trial expected next month, again 
making clear that he expects senators not to 
remove Trump from office.
In dueling speeches on the Senate floor, 
McConnell said he would not allow a 
“fishing expedition” after a “slapdash” 
House impeachment process, while Senate 
Democratic leader Chuck Schumer said a trial 
without witnesses would be a “sham” and 
suggested Trump’s fellow Republicans favored 
a cover-up.

Sanctions that limit people’s access to 
medicine are immoral; US Professor

Trump accuses Democrats of 'attempted 
coup' in letter

“Sanctions almost always harm innocent people who are not 
responsible for their governments’ policies,” US Political Professor 
at Cornell University told ILNA news agency.

On the eve of his expected impeachment in the U.S. House of 
Representatives, President Donald Trump accused Democrats of 
pursuing an “illegal, partisan attempted coup” and declaring war 
on American democracy as they seek to remove him from office for 
pressing Ukraine to investigate political rival Joe Biden.

Pelosi, Trump 
wrote, “is turning 
the House of 
Representatives 
from a revered 
legislative 
body into a 
Star Chamber 
of partisan 
persecution” 
while “scarcely 
concealing your 
hatred of me.”

“It is hard 
to believe 
that Trump 
genuinely 
supports 
the Iranian 
people.  He is 
a xenophobic 
racist who 
really doesn’t 
care about 
anyone except 
himself.”

Moon to Hold Bilateral 
Summit with Abe in 
China Next Week
 South Korean President Moon Jae-
in will hold his first one-one-one 
summit talks with Japanese Prime 
Minister Shinzo Abe in 15 months 
next week, when they visit China for 
an annual group meeting involving 
a Chinese leader, an official said 
Wednesday.
The summit plan raises expectations 
for a possible breakthrough in efforts 
to end a monthslong trade fight 
between the two sides. The trade spat 
is attributable to deepened disputes 
over a historical issue.Abe earlier 
broke the news, saying publicly that 
he will attend the three-way summit 
in the southwestern Chinese city of 
Chengdu on the Christmas Eve and 
meet bilaterally with Moon there.

Moon's office announced his 
schedule for a two-day trip to China 
from Dec. 23 for the session to 
be hosted by Chinese Premier Li 
Keqiang. Formally, however, it had 
not disclosed whether Moon would 
hold a separate summit with Abe on 
the sidelines.
Asked about Abe's related 
comments, a Cheong Wa Dae official 
told reporters, "With regard to that, 
you can regard it as true", Yonhap 
news agency reported.
Cheong Wa Dae will make an 
announcement as soon as 
consultations are finalized on such 
details as the exact time and venue, 
the official added, speaking at a 
background briefing.
Moon and Abe had their previous 
summit in New York in September 
last year on their trips there for the 
United Nations General Assembly 

session.
Relations between the neighboring 
countries have deteriorated since 
Tokyo introduced stricter controls 
on exports to South Korea in early 
July. It then removed South Korea 
from the "whitelist" of trusted trade 
partners. It is apparently protesting 
South Korea's handling of the issue 
of compensation for Koreans who did 
forced labor for Japanese companies 
during World War II.
Seoul decided to terminate an 
accord with Japan on sharing 
military information. But it put the 
implementation of the measure on 
hold as the two sides agreed to launch 
working-level dialogue on the trade 
issue.
In November, Moon and Abe had a 
brief "impromptu" bilateral meeting 
in Bangkok just ahead of the ASEAN 
plus Three summit.



لوازمخانگیداخلیباکیفیتترمیشود
سازمان استاندارد و انجمن لوازم خانگی برای ارتقای ایمنی و استاندارد لوازم خانگی داخلی، تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
به گزارش صدا و سیما، سازمان استاندارد و انجمن لوازم خانگی برای ارتقای ایمنی و استاندارد لوازم خانگی 
داخلی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم نامه میان مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی 

استاندارد و حبیب اهلل انصاری، دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران به امضا رسید که براساس آن، دوطرف درخصوص 
ارتقای ایمنی، کیفیت و استاندارد لوازم خانگی ساخت داخل، همکاری خواهند کرد.

نظارت فراگیر بر محصوالت لوازم خانگی از تولید تا توزیع، کنترل استاندارد این محصوالت در بازارهای مختلف، آموزش 
نیروهای انجمن لوازم خانگی درخصوص استانداردهای محصوالت مرتبط، همکاری در تدوین استانداردهای بین المللی این 

محصوالت و همچنین اجرای دوره های تخصصی برای تولید محصوالت با استانداردهای روز در کارخانه لوازم خانگی و اشاعه فرهنگ 
استاندارد و ایمنی در واحدهای تولیدی لوازم خانگی، مهمترین محورهای این تفاهم نامه است.

همچنین براساس این تفاهم نامه، قرار است اعضای انجمن لوازم خانگی در سراسر کشور با بازرسان سازمان ملی استاندارد بر وضعیت کیفیت و 
استاندارد محصوالت مرتبط در قالب تیم های مشترک نظارت و در شناسایی واحدهایی که توجهی به استاندارد ملی کشور ندارند، همکاری کنند.

استفادهازسرندبالستیکدرخطوطپردازشپسمانداصفهان
معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: در صورت استفاده از سرند 
بالستیک در خطوط پردازش پسماند یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان صرفه جویی ارزی خواهیم داشت 
که امیدواریم تا چندماه آینده بتوانیم آن را روی خطوط پردازش پسماند تأیید و در شهرداری از این تجهیز 
استفاده کنیم. فرشاد مستاجران اظهارکرد: اساس فعالیت کارخانجات پردازش پسماند و تولید کود، خطوط 

پردازش است. وی افزود: در حال حاضر در بعضی از شهرهای کشور خطوط پردازش وجود دارد و در تعدادی از 
آن شهرها تمام پسماندها به صورت کامل پردازش می شود که یکی از آن شهرها اصفهان است. معاون برنامه ریزی 

و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در شهر اصفهان کل پسماند ورودی به کارخانه 
که حدود یک هزار تن در روز است که به صورت کامل پردازش می شود. وی با بیان اینکه کارخانه کود آلی و پردازش پسماند 

شهرداری اصفهان حدود ۳۰ سال پیش تأسیس شده و تکنولوژی مورد استفاده فعلی مربوط به ۵۰ تا ۶۰ سال قبل است، افزود: با توجه به پروژه های 
توسعه ای مانند پیرولیز، RDF، هاضم و ... این نیاز احساس شد که باید پردازش بهتر و دقیق تری بر روی پسماندها انجام شود، از این رو وضعیت 
موجود را با آنچه در دنیا اتفاق می افتد بررسی و به این نتیجه رسیدیم که در خطوط پردازش پسماند اصفهان چند نیاز برای پردازش بهتر وجود 

دارد و می بایست اصالحات بر روی خطوط جدید انجام می شد.

اخبار اصفهان
گــزارش
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 مدیران، مهندسان 
و مسئوالن اجرای 

پروژه پل نصف جهان 
به طور جدی کار را 

پیگیری می کنند

اقتصاد ایران
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 سقوط آزاد 
قیمت بیت کوین

بیت کوین دیــروز ۲۰۰ دالر در یک 
دقیقه قیمت خود را از دســت داد 
و یک بار دیگر به زیر ســطح ۷هزار 

دالر رسید.
 بازارهای بیت کویــن و ارز مجازی 
ناگهان سقوط کرده اند. بیت کوین 
دیروز ۲۰۰ دالر در یک دقیقه قیمت 
خود را از دست داد و یک بار دیگر به 
زیر سطح ۷ هزار دالر رسید، به این 
ترتیب به نظر می رسد بی ثباتی نسبی 

در ارزهای دیجیتال ادامه دارد.
ـــ اتریوم، ریپل  رقبای بیت کوینـ 
ایکس .آر.پی.، بیت کوین کش، الیت 
کوین، ای .او.اس. و بایننس کوین هم 
تا حد زیادی ارزش خود را از دست 
دادند و میلیاردها دالر از کل سرمایه 

بازار ارز مجازی کم شد.
دلیل کاهش ناگهانــی قیمت این 
ارزهای مجازی مشــخص نیست 
ولی تحلیل گران اخیــراً به کاهش 
مقدار تجارت در بــازار ارز مجازی 
اشاره کرده بودند. متی گرینسپن، 
مؤسس شرکت تحقیقات ارز مجازی 
و بیت کوین کوانتوم ایکانامیکس قبل 
از کاهش قیمت بیت کوین نوشت: 
»همه چیز در دنیای ارز مجازی آرام 
است، شاید کمی زیادی آرام است«. 
وی اشاره کرد به نظر می رسد سلطه 
تتر، بزرگترین ارز پایدار رمزنگاری 

جهان، رو به پایان است.

باشگاه خبرنگاران
خـــبـــر
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قدرت اله نــوروزی در 
حاشــیه جلسه بررسی 
پیشــرفت پروژه هــای 
عمرانــی شــهر که هر 
1۵ روز یکبــار در محل 
پروژه هــای عمرانــی 
برگزار می شــود، اظهار 
کرد: نشســت امروز مدیران شهری 
برای بررســی وضعیت پروژه رینگ 

چهارم حفاظتی شهر اصفهان است.
وی با بیان اینکه رینگ چهارم یکی 
از مهمترین پروژه های شــهرداری 
است که در اولویت برنامه ها قرار دارد، 
تصریح کرد: شهرداری اصفهان طی 
یکسال گذشــته به این پروژه ورود 
کرده و تاکنون طبق برنامه زمانبندی 
عملیات اجرایی آن جلو رفته است، با 
این وجود یکسری از عوامل خارج از 
اراده شهرداری، کار را با چالش هایی 
مواجه می کند که این چالش ها امروز 

مورد بررسی قرار گرفت.

شــهردار اصفهــان مذاکــره بــا 
دســتگاه های دیگــر ماننــد راه و 
شهرسازی و اســتانداری برای رفع 
چالش های مهــم در پــروژه حلقه 
حفاظتی چهــارم شــهر اصفهان را 
یکی از راهکارهای برون رفت پروژه از 
مشکالت پیش رو عنوان کرد و افزود: 
امیدوارم در اولین فرصت موانع رفع 
شــود تا مدیران طبق قول های داده 
شده بتوانند در یک برنامه زمانبندی 
18 ماهه پل نصف جهان را اتمام و در 
ادامه، آزادسازی های مربوط به حلقه 

چهارم ترافیکی را انجام دهند.
وی ادامه داد: امروز همچنین پیرامون 
مســائل مالی پروژه و آزادســازی ها 
تصمیمــات الزم اتخاذ و قرار شــد 
تمام روزهای هفته آینده را به پروژه 
حلقه چهارم حفاظتی شهر اصفهان 
و مجموعــه پل های نصــف جهان 
اختصاص دهیم و با تمــام ادارات و 
دستگاه ها و مسئوالن مربوطه مذاکره 
کنیــم تا موانــع موجــود برطرف و 
راهکارهای الزم برای تأمین سرمایه 
پروژه ها بررسی شود و در موعد مقرر 
شاهد بهره برداری از پروژه پل نصف 

جهان باشیم.
نــوروزی تاکیــد کــرد: مدیــران، 
مهندسان و مســئوالن اجرای پروژه 
پل نصف جهان بــه طور جدی کار را 

پیگیری می کنند و اگر برخی موانع 
خــارج از شــهرداری بــرای اجرای 
این پــروژه وجــود نداشــت، امروز 
می توانســتیم با قاطعیت بیشتری 
در خصوص این پروژه صحبت کنیم.

   دیوار کارخانه قند مشکلی اساسی 
در ســاخت مجموعه پل های نصف 

جهان است
مدیر اجرایی پروژه مجموعه پل های 
نصف جهان بــا بیان اینکــه پروژه 

پل های نصــف جهــان تاکنون 4۰ 
درصد پیشــرفت داشته است، اظهار 
کرد: جــدای از مســائل مالی، دیوار 
کارخانه قند، بحث های تاسیساتی و 
موضوع آزادسازی ها از موانع موجود 
بر ســر اجرای این پروژه اســت که 
اجرای طرح را تا حدودی با مشــکل 

مواجه کرده و عقب می اندازد.
بابک حقیقی تصریح کرد: از 18 ماه 
برنامه زمانبندی شــده برای اجرای 
پروژه مجموعه پل های نصف جهان 

تاکنون 8 ماه آن سپری شده و طبق 
برنامه پایان این پروژه آبان ماه سال 

آینده است.
وی با بیان اینکــه مجموعه پل های 
نصف جهان از پروژه هایی اســت که 
در آغاز رینگ چهارم ترافیکی شــهر 
اصفهان قــرار دارد،  افزود: این پروژه 
یکی از تقاطع هــای بزرگ این حلقه 
حفاظتی و از پروژه های بزرگ شــهر 
اســت که در ورودی شرقی اصفهان 

قرار دارد.

مدیر اجرایی پروژه مجموعه پل های 
نصف جهــان تاکید کرد: بــا اجرای 
این پروژه کامیون هایی که از سمت 
شــرق اصفهان قصد عبور از شهر را 
دارند دیگر نیازی نیســت وارد شهر 
شــوند و از طریق رینگ و مجموعه 
پل های نصف جهان از شــهر خارج 
می شــوند که ایــن موضــوع باعث 
کاهش مشکالت ترافیکی و آلودگی 

هوا می شود.

شهردار اصفهان در حاشیه جلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی شهر عنوان کرد

آغازمذاکرهباهمهدستگاههایمرتبطاستاناصفهانبرایحلمشکالت
جلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی شهر اصفهان 
با حضور شهردار اصفهان، معاونین و مدیران شهرداری 
و رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان در منطقه 15 
شهرداری اصفهان برگزار و قرار شد تمام روزهای هفته 
آینده به بررسی راهکارهای رفع موانع بر سر راه اجرای 

این طرح اختصاص یابد.



استارتآپ

یلدایامسالرابااستارتآپهایحوزهسالمتبگذرانید

»یکصبحگرمیلدایی«نامرویداداستارتآپیاستکه
صبحروزجمعهدرمیدانمشاهیرتپههایعباسآبادبرگزار
میشودتامردموعالقهمندانبهفعالیتدرزیستبومعلموفناوریفرصتیبرای

آشناییبااستارتآپهایفعالدرحوزهسالمتوورزشداشتهباشند.

شب یلدا تنها یک دقیقه بیشتر از شــب های دیگر به طول می انجامد و در فرهنگ ایرانی 
شب خاصی محسوب می شود. شب یلدا طوالنی ترین شب سال است و ستاد فرهنگ سازی 
اقتصادی دانش بنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به همین بهانه رویدادی با عنوان 

»یک صبح گرم یلدایی« را روز جمعه برگزار می کند.

کمپین »یک صبح یلدایی؛ یک دیدار صمیمانه؛ یک پیاده روی فناورانه« 
با هدف هم افزایی بین برندها و استارت آپ های مختلف انجام می شود و 
۱۰ استارت آپ فعال در حوزه سالمت و ورزش خدمات و محصوالت خود 

را در آن به مردم عرضه می کنند.
فاطمه صبری، دبیر اجرایی رویداد »یک صبح گرم یلدایی« در گفتگو با 
خبرنگار آنا در خصوص این رویداد گفت: یک استارت آپ فعال در حوزه 
ورزشی اپلیکیشن گام شــماری دارد که مردم  می توانند آن را به صورت 
رایگان دانلود کرده، ۴ هزار قدم در این رویداد پیاده روی کنند تا به قید قرعه 

جوایزی به آن ها تعلق بگیرد.

دورهمیاستارتآپهاومردم
یک استارت آپ فعال در حوزه طب ســنتی نیز در رویداد یک صبح گرم 
یلدایی شرکت می کند و پزشــکان آن به صورت رایگان به مردم مشاوره 
می دهند. این امر فرصتی فراهم می کند تا مردم با اپلیکیشن این استارت آپ 
آشنا شوند و در صورت نیاز از مشاوره های طب سنتی آن در آینده استفاده 
کنند. یک استارت آپ دیگر برای شرکت کنندگان صبحانه فراهم کرده و استارت آپ دیگری 
نیز در قوری های ُچدنی چای زغالی دم می کند و به شرکت کنندگان می دهد که شعار صبح 
گرم یلدایی این کمپین از آنها الهام گرفته شده است. استارت آپ دیگری تخفیف خدمات 

دندان پزشکی به شرکت کنندگان ارائه می دهد.
ستاد فرهنگ سازی اقتصادی دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی کرده 
استارت آپ هایی که می توانند خدمات و محصوالت مفید به مردم ارائه دهند را دور هم جمع 
کند تا در کنار ورزش، اتفاقات هیجان انگیز و لذت بخشی را برای شرکت کنندگان رقم بخورد.

صبحروزجمعهوپیادهرویفناورانه 

این رویداد با همکاری شهرداری و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری صبح روز جمعه از 
ساعت ۸ تا ۱۱ در تپه های عباس آباد، میدان مشاهیر برگزار می شود. شرکت در رویداد یک 

صبح گرم یلدایی برای عموم مردم آزاد است.
صبری در خصوص تعداد شــرکت کنندگان در این رویداد گفت: تدارکات برای ۲ هزار نفر 
فراهم می شــود و پیش بینی می کنیم که حداقل هزار نفر در این رویداد شرکت می کنند. 

برنامه ریزی های رویداد یک صبح گرم یلدایی از سه هفته پیش آغاز شد.
به گفته وی، داورهای برنامه تلویزیونی »میدون« برای مشاوره به مردم و افراد عالقه مند به 
فعالیت در زیست بوم علم و فناوری نیز در این رویداد حضور دارند. بدین ترتیب مردم می توانند 
توصیه های الزم برای راه  اندازی کسب وکار را از این متخصصان دریافت کنند. همچنین حضور 
اســتارت آپ ها این فرصت را ایجاد می کند تا مردم از نزدیک با این افراد صحبت کرده و با 

چالش های استارت آپ ها و زیست بوم علم و فناوری آشنا شوند.

آشناییبااستارتآپهادرفضایباز
ستاد فرهنگ سازی اقتصادی دانش بنیان برنامه دارد یک صبح گرم یلدایی را  به یک رویداد 
ساالنه تبدیل کند و هر ســال ۲۹ آذر ماه در کنار فعالیت فیزیکی دسته جمعی، تعدادی از 

استارت آپ های جدید  را  به مردم معرفی کند.
صبری با اشــاره به این که هدف از برگزاری این رویداد فرهنگ سازی برای آشنایی مردم با 
استارت آپ ها در فضای باز اســت، بیان کرد: در بهمن ماه نیز یک استارت آپ فعال در حوزه 
ورزشی در رویدادی مشابه اما با رویکردی متفاوت محصوالت و خدمات خود را به مردم عرضه 

خواهد کرد.
دبیر اجرایی رویداد یک صبح گرم یلدایی در خصوص شاخص باالی آلودگی هوای تهران در 
شرایط فعلی گفت: اعالم شده که آلودگی هوا تا روز پنج شنبه رفع می شود.  براساس پیش بینی 
وضعیت هوا چهارشنبه و پنج شنبه هوا بارانی است،  بنابراین خطری سالمت شرکت کنندگان 

این رویداد را تهدید نمی کند.

خبرگزاریآنا
گــــــزارش
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برگزاری نمایشگاه مجازی حمل ونقل در دهه فجر
شهرام آدم نژادمعاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، 
لجستیک و صنایع وابسته را فرصتی برای تحقق اهداف دیپلماســی حمل ونقل خواند و گفت: تعامالت 

گسترده ای با بازیگران لجستیک، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان برقرار شده است.
 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهرام آدم نژاد در مراسم اختتامیه چهارمین نمایشگاه 

بین المللی حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران و مسئولین برگزاری 
این رویداد بزرگ حمل ونقلی اظهار داشت: حمل ونقل خانواده بسیار بزرگی است و تقریباً هیچ فردی وجود ندارد 

که با خدمات حوزه حمل ونقل مرتبط نباشد.
وی افزود: در چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته ۳۸۷ شرکت و سازمان از جمله ۱۲۰ شرکت 

دانش بنیان حضور داشتند که نسبت به نمایشگاه دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نمایشگاه امسال فرصتی برای تحقق اهداف دیپلماسی حمل و نقل بوده است، گفت: ارتباط 
گسترده ای با بازیگران لجستیک، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان برقرار شده است و  شاهد مشارکت حداکثری متخصصین و صاحبان 

دانش فنی روز هستیم.  

معرفیاستارتآپهای
منتخباولینرویداد
داوری»سکویپرتاب«

در پایان رویداد فصلی »ســکوی 
پرتاب«، ۱۵ اســتارت آپ به عنوان 
برگزیدگان برای آغــاز فرآیندها و 
گفت وگوهای رسمی سرمایه گذاری 
 »۱۰۰ اســتارت آپ« معرفــی

 شدند.
از ایــن میان دو اســتارت آپ برای 
ســرمایه گذاری مبتنی بر درآمد 
)RBF( و چهــار اســتارت آپ بــا 
تمایل قطعی »۱۰۰ استارت آپ« 
بــه هم ســرمایه گذاری بــا چند 
ســرمایه گذار فردی )فرشــته( و 
مجموعه های اســمارت آپ و خانه 

نوآوری معرفی شدند.
به گــزارش روابــط عمومی ۱۰۰ 
استارت آپ، پس از رویداد نیز خانه 
نوآوری برای هم ســرمایه گذاری 
در یــک اســتارت آپ بالکچینی 
حاضــر در ایــن رویــداد اعــالم 
آمادگی کــرد. همچنیــن »۱۰۰ 
اســتارت آپ«، ۹ استارت آپ دیگر 
را نیز برای گفت وگو و بررسی های 
 بیشــتر ســرمایه گذاری دعــوت

 کرد.
در ادامه مروری بر چنــد نمونه از 
این استارت آپ ها داریم که از میان 
۱۴۰ درخواســت رسیده به »۱۰۰ 

استارت آپ« انتخاب شده اند.

هوما
دســتهبندی:محصولمحور،
ســختافزاری،الکترونیک،

سرگرمی
هوما راه حل یکپارچه سرگرمی های 
آنالیــن تلویزیونــی شــامل ارائه 
دســتگاه های اختصاصی هوما )با 
سیستم عامل اندروید تی وی( و بستر 
آنالین ارائه فیلم، سریال، موسیقی، 
نشریات و پخش زنده تلویزیون است. 
این دستگاه عالوه بر این امکان نصب 
بازی ها و دیگر برنامه های مناسب 
نســخه تلویزیونی اندروید را دارد و 
می تواند با دسته های بازی و … نیز 

همگام سازی شود.

دستبهرنگ
دســتهبندی:محصولمحور،

فرهنگی،آموزش
این اســتارت آپ بــه عالقه مندان 
نقاشــی که فرصت و تجربه زیادی 
در این هنر ندارنــد کمک می کند 
ترســیم یــک نقاشــی آبرنگ یا 
رنگ روغــن اختصاصــی را تجربه 
کنند. دست به رنگ با ارائه بوم های 
آماده )با اتود اولیه( به کاربر فرصت 
رنگ آمیزی و مشارکت در تولید اثر 
هنری را می دهد. این اســتارت آپ 
مشتاق است عالوه بر بوم های آماده، 
تولید بوم های اختصاصی را از طریق 
ابزارهای نرم افزاری آنالین تسریع 

کند.

فنآسا
دســتهبندی:محصولمحور،
ســختافزاری،تجهیــزات

پزشکیوتوانبخشی
اســتارت آپ فن آســا بر توســعه 
ابزارهــا و فناوری های هوشــمند 
توانبخشــی تمرکز دارد و کار خود 
را با »قاشــق یار« آغاز کرده است. 
این قاشــق با اســتفاده از فناوری 
پایدارسازی هوشــمند به بیماران 
پارکینسون و افرادی که دچار لرزش 
دست هســتند کمک می کند به 
سادگی و بدون نگرانی مستقل غذا 
بخورند و با اعتماد به نفس بیشتری 
از همراهی و هم نشــینی خانواده 

لذت ببرند.
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منظور من در اینجا عدم 
بیان مفهومی بندی کامال 
متضاد از کارآفرینی است. 
در این صورت امکان ادامه 
فعالیت ما با دشواری های 
زیادی مواجه خواهد شد. 
هدف اصلی مــن در این 
مقاله بررسی شیوه فکر و تامل مانند یک 
کارآفرین موفق است. این امر عالوه بر 
پدید آوردن زمینه مناسب برای موفقیت 
برند ما موجب ایجاد مفهومی مناســب 
از حــوزه کارآفرینی در ذهــن مان نیز 

خواهد شد.
بدون تردید تفکر مانند یک کارآفرین 
موفق آرزوی هر فــرد جویای موفقیت 
است. نکته مهم در این میان ناتوانی در 
زمینه ارائه یک پاســخ واحد و منسجم 
اســت با این حــال راهکارهایی برای 
هماهنگی بیشــتر با شیوه تامل و تفکر 
کارآفرینانه وجود دارد. خوشــبختانه 
در این زمینه تفاوتی میان کارآفرینان 
بزرگ و کوچک وجود نــدارد بنابراین 
در هر ســطح و موقعیت شغلی امکان 
استفاده از مزیت های این حوزه وجود 
دارد، با این توضیحــات اجازه دهید به 
سراغ راهکارهای دســتیابی به الگوی 
مناســب تر در زمینه تفکر کارآفرینانه 

برویم.

1.پذیرفتنایدههاوحرکتهای
زیرکانه

بدون شــک بســیاری از افراد اهمیت 
خالقیت در حوزه کسب و کار را بسیار 
حیاتی تلقی می کنند. براســاس این 
نوع برداشــت از حوزه کســب و کار و 
کارآفرینی تمام موفقیت برندها مدیون 
خالقیت مدیرعامل شــرکت هاســت. 
چنین الگویی از تفکــر در مورد حوزه 
کســب و کار در عین تمام مزیت های 

خود دارای کاســتی های عمده ای نیز 
هست. در صورت پذیرش چنین الگویی 
در عمل نقش ســایر اعضای شــرکت 
را کمتــر خواهیم دید. بــی تردید یک 
شرکت فقط براســاس فعالیت رئیس 
شــرکت به موفقیت نمی رســد. هنر 
مدیریت شرکت ارتباط بسیار نزدیکی 
بــا کارآفرینی در باالترین مقیاســش 
دارد. یک مدیر خوب در درجه نخست 
کارآفرینــی موفق نیز محســوب می 
شــود. وظیفه اصلی وی تقویت انگیزه 
کارمندان و به طور کلــی تمام اعضای 
شرکت برای ایده پردازی خالقانه و ارائه 
طرح های خالقانه است. به این ترتیب 
امکان همکاری نزدیک میان کارمندان 
و تیم مدیریتی فراهم می شود. امروزه 
در دنیــای کســب و کار نزدیکی میان 
اعضای شــرکت اهمیــت باالیی دارد. 
کارآفرینان موفق همگی مهارت باالیی 
در زمینه ایجاد ارتباط نزدیک و پایدار با 

کارمندان دارند.
متاسفانه امروزه اغلب کارآفرینان فقط 
به دنبال ارتباط مناســب با مشتریان 
هستند. بر این اســاس اهمیت تعامل 
مناســب با کارمندان مورد غفلت قرار 
می گیرد. اغلب شکســت های بزرگ 
در حوزه کســب و کار بایــد در داخل 
شرکت ها جســت وجو شود. وضعیت 
نامناســب ارتباطی برندها با کارمندان 
شان نقش مهمی در توسعه این ناکامی 
ها دارد. معیار شما برای تعامل سازنده با 
کارمندان شرکت چیست؟ بدون تردید 
پاســخ های زیادی برای این پرســش 
وجود دارد با این حال همه آنها درست 
نیست. از نظر من معیار تعامل مناسب 
با نیروی کار آزادی عمل آنها در زمینه 
ارائه ایده های شان و امکان تحقق آنها 
در فعالیت شرکت اســت. ایده پردازی 
خالقانه در صورت عدم تحقق شان هیچ 
رضایتی در کارمندان پدید نمی آورد. 
نتیجه این امر کاهش انگیزه کارمندان 
برای ایــده پردازی در پــی عدم عالقه 
ســاختار مدیریتی شــرکت به اعمال 
تغییرات و استفاده از ایده های موردنظر 
است. مشکل اصلی بسیاری از برندها با 
کارمندان شــان از همین نکته شروع و 

سپس گسترش می یابد.
صرف نظر از پذیرش ایده کارمندان، در 
مورد کارآفرینان مستقل که به صورت 
انفرادی مشــغول به فعالیت هســتند 
نیز باید نکاتی بیان شود. مشکل اغلب 

چنین کارآفرینانــی ناتوانی در زمینه 
یافتن ایده های مناســب است. توصیه 
من به آنها بسیار ساده و کاربردی است. 
بر این اســاس باید اتاق یا محل خاصی 
برای تامل پیرامون وضعیت کســب و 
کارمان اختصاص دهیم. به این ترتیب 
در محل موردنظر فقط پیرامون مشکل 
طرح شده فکر خواهیم کرد. بسیاری از 
کارآفرینان بزرگ مانند بیل گیتس از 
همین شیوه برای یافتن ایده های تازه 

استفاده می کنند.

2.هرروزیــککاریکهازآن
وحشتداریانجامبده

النور روزولت، همســر تئودور روزولت 
رئیس جمهور ســابق ایاالت متحده، 
توصیه جالبی در زمینــه موفقیت در 
زندگی دارد. بر این اســاس وی انجام 
روزانه یک کار که از آن وحشت داریم« را 
توصیه می کند. بدون تردید منظور النور 
کارهای عجیب و غریبی نظیر پرش از 
ارتفاع بسیار بلند یا شــنا در اقیانوس 
آرام نیست. اگر با عینک کارآفرینی به 
این موضوع نگاه کنیم، باید به ســراغ 
کارهای تخصصی در زمینه کســب و 
کارمان برویم. به عنوان مثال، اگر فیل 
نایت، موســس برند نایک، هیچ گاه به 
سراغ اجرای ایده اش برای تاسیس یک 
برند تولید کفش نمــی رفت، آیا امکان 
موفقیتش وجود داشــت؟ حوزه کسب 
و کار نیازمند عمل است. بدون اجرای 
ایده هــا امکان کســب موفقیت وجود 
نخواهد داشــت. به همین خاطر اغلب 
کارشناس های کســب و کار بر اجرای 
ایده ها در زمان مناســب تاکید دارند. 

شــاید نگهداری از ایده های مناســب 
برای زمان طوالنی ایــده چندان بدی 
در نظر بسیار از مردم نباشد با این حال 
ایراد اصلی آن امکان تحققش از سوی 
دیگر کارآفرینان است. در زمانی واحد 
فقط ما دارای ایده جذاب نیستیم. یک 
ایده در زمان واحــد امکان بروز و ظهور 
در ذهن کارآفرینــان متعددی را دارد. 
بر این اساس کارآفرین ماهر در زمینه 
اجرای سریع تر ایده اش موفقیت نهایی 
را کسب خواهد کرد. سایر افراد در این 
زمینه نقش چنــدان تاثیرگذاری بازی 
نمی کننــد، بنابراین اگــر ایده جذابی 
در حوزه کسب و کار دارید، باید هرچه 

سریع تر آن را تحقق بخشید.
مثال فــوق نمونــه جالبــی در زمینه 
استقبال از امور وحشــت انگیز زندگی 

حرفه ای مان اســت. به هر حال حوزه 
کارآفرینی به طور کامــل در ارتباط با 
ریسک پذیری است. اگر انسان ریسک 
پذیری نیســتیم، دو راهکار پیش روی 
ما قرار خواهد داشــت. نخســت اینکه 
باید حوزه کارآفرینی را فراموش کنیم. 
دوم، تالش برای غلبه بر ترس های مان 
به منظور فعالیت مناسب در این حوزه. 
اگر شجاعت الزم را داشته باشید، گزینه 

دوم را انتخاب خواهید کرد.
بدون تردید پیگیری هدف موردنظرمان 
در حوزه کســب و کار بدون دردســر 
نیســت. در این زمینه مشکالت زیادی 
پیش روی برندها قــرار خواهد گرفت. 
به همیــن خاطر بایــد انعطاف پذیری 
مناسبی داشــته باشــیم. در غیر این 
صورت روحیه مــا به ســرعت از بین 

خواهد رفت.

3.شکستپایاندنیانیست
چندی پیش من یک پرســش اساسی 
برای کارمندانــم از طریق ایمیل طرح 
کردم. این پرسش به شــرح ذیل بود: 
»از نظر شــما کلید اصلی دستیابی به 
موفقیت چیست؟« وقتی من پاسخ ها را 
دریافت کردم، با تنوع حیرت انگیز آنها 
مواجه شدم. سپس به سراغ یافتن کلید 
اصلی موفقیت رفتم. نکته جالب اینکه 
در این زمینه یک پاسخ یکسان و واحد 
وجود ندارد. بر این اساس موفقیت بیشتر 
نوعی ترکیب از ایده تمام افراد در مورد 
نحوه کسب موفقیت محسوب می شود و 
این نوع خوانش از موفقیت بیشتر با ایده 

جمعی هماهنگی دارد.
بدوت تردید مســیر موفقیت در حوزه 
کســب و کر هرگز هموار نیســت. در 
این مسیر پســتی و بلندی های زیادی 
پیش روی ما قرار دارد. به همین خاطر 
فهم ترکیبی از موفقیت به ما در زمینه 
ســازگاری بهتر با تغییر شرایط کمک 
خواهد کــرد. نکته مهــم درخصوص 
فعالیت در حوزه کســب و کار اهمیت 
کسب موفقیت بلندمدت در مقایسه با 
سایر شیوه های رایج است. به این ترتیب 
ما باید با آغوش باز به سراغ استقبال از 
تغییر و تحوالت این حوزه برویم. در غیر 
این صورت امکان کسب موفقیت برای 
ما وجود نخواهد داشت. حتی بزرگترین 
کارآفرینان نیز حوزه کاری شــان بارها 
با شکست مواجه شده اند. این نکته ما 
را به سوی مســئله پایانی مقاله کنونی 
هدایت خواهد کرد. مشکل بسیاری از 
کارآفرینان تلقی شکست به مثابه پایان 
دنیاست. هیچ برندی بدون شکست به 
موفقیت دســت نیافته است. به همین 
خاطر ما نیز بایــد انگیزه و تالش کافی 
برای دستیابی به موفقیت از دل شکست 
های متعدد را داشته باشیم. در ابتدای 
مقاله به نمونه برند نایک اشــاره کردم. 
نکته جالب در مورد این برند شکســت 
چندین باره اش پیش از کسب موفقیت 
در مقیاس جهانی بود. بــه این ترتیب 
در صــورت مواجهه با شکســت هرگز 
امید خود را از دست ندهید. در غیر این 
صورت ادامه مسیر برای شما غیرممکن 

می شود.

بررسی ۳راهکار برای پاسخ به پرسشی اساسی:
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