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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

رنا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/10/23 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,760,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,740,0004,539,000جدید

2,435,0002,349,000نیم سکه

1,470,0001,440,000ربع سکه

928,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,119,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18488,700464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24651,300619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

آلودگی هوا همچان مهمان ناخوانده زمستان؛

از کوره های گچ پیرامون اصفهان غافل نشویم!
       هر کوره گچ پزی حدود یک تُن گرد و غبار وارد هوا می کند
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دالیل رسیدن به 
بدترین روزهای 

اقتصاد
این روزها، اقتصاد ایران بدترین 
روزهای اقتصــادی را طی چند 
دهه  اخیر سپری می کند و برای 
نشــان دادن این ادعا می توان به 
رشد منفی نزدیک به ۸درصدی 
تا پایان امســال اشــاره کرد که 
یکی از نشانه های سقوط اقتصاد 
ایران اســت. عالوه بر این طبق 
پیش بینی هــای اقتصاددانان، 
بزرگترین کسری بودجه تاریخ 
معاصر ایران در سال ۱۳۹۹ رخ 
خواهد داد که این نیز یک نشانه 
روشن از بدترین روزهای اقتصاد 

ایران است.
اما چرا به اینجا رسیدیم و بدترین 
سیاســت های اقتصادی نصیب 

اقتصاد ایران شده است؟
سیاست های ناکارآمد اقتصادی 
در ســطح ملــی، بنگاهــی و 
خانواده ها و نیز ســقوط اخالقی 
جامعه ایرانــی از دالیل اصلی و 
آشکار رســیدن اقتصاد ایران به 
بدترین روزهاست؛ تجربه نشان 
داده در شرایط رکود قصاب، نانوا، 

شیرفروش،...

نمایشگاه عرضه مستقیم 
 کاال در کاشان
 گشایش یافت

نمایشگاه ۱۰ روزه عرضه مستقیم کاال در کاشان 
در آیینی با حضــور جمعی از مســووالن این 

شهرستان راه اندازی شد.
فرماندار ویژه کاشان در آیین گشایش نمایشگاه 
بیان کرد: نمایشــگاه در زمینی به مســاحت 
۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع با ۹۳ غرفه در ســایت 
موقت نمایشگاه های شهرستان کاشان دایر شده 
است و کاالهای مورد نیاز شامل مرغ و گوشت، 
پوشاک، کیف و کفش، پارچه، صنایع پالستیکی، 
خشکبار و مواد غذایی به طور مستقیم در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.
علی اکبر مرتضایی قهرودی، هدف از این اقدام را 

تنظیم بازار، خرید آسان شهروندان و...

حسین سالح ورزی|اتاق ایران
یادداشـــت

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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بازیگران بازار گردشگری سالمت هم مسیر شدند

برنامه جهشی برای توریست  درمانی
بازیگران بازار گردشگری ســالمت با دعوت از بخش های خصوصی 

و استارت آپ های فعال در این حوزه بعد از سال ها اختالفات 
گسترده به میزبانی اتاق بازرگانی ایران گردهم آمدند و برای 
دستیابی به یک فهم مشترک هم مسیر شدند. این بازیگران 
به منظور گسترش سهم بازار گردشگری سالمت از مجموع 

بازار گردشــگری در جهت جذب توریســت های درمانی از 
کشورهای منطقه به ارائه یک برنامه جهشی در حوزه گردشگری 

سالمتی با همکاری مشترک تمامی بازیگران و ...

گزارش

با حضور مسئوالن استانی انجام شد؛

رونمایی از فرهنگ نامه  بزرگ شهروندی در 10 جلد در اصفهان

بزرگ  فرهنگ نامه 
شهروندی در 10 جلد 
و 12 موضوع با حضور مسئوالن شهری و 

استانی رونمایی شد.

به گزارش از ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان، فرهنگ نامه 
بزرگ شــهروندی برای نخستین بار در کشور 
توسط اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
و با همکاری دســتگاه های گوناگون از جمله 
بهزیستی، اورژانس، اداره کار، پلیس فتا و غیره 

رونمایی شد.
این فرهنگ نامــه در ۱۰ جلــد و ۱۲ موضوع 
شــامل حمل ونقل و ترافیک، آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی، پســماند و بازیافت، ایمنی و 
کار، آسیب های رسانه ای، بهداشت و سالمت 
عمومی، ســالمت روان، مدیریــت هیجانات، 
مدیریت خشم و اخالق شــهروندی، اورژانس 
و فوریت های پزشــکی، مصرف بهینه انرژی و 
پارک ها و فضای سبز تدوین شده و شامل قوانین 
و مقررات موردنیاز شهروندان و سازمان ها در این 

حوزه ها است.
به گفته رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
این فرهنگ نامه به صورت الکترونیک در  سایت 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
esfahanfarhang. اصفهان به نشــانی
ir و وب سایت شــهرداری اصفهان به نشانی

www.isfahan.ir و ســایر ســایت های 
مرتبط بارگذاری شده و شهروندان می توانند از 
اپلیکیشین آن نیز بر روی تلفن های همراه خود 

استفاده کنند.
شهردار اصفهان در آیین رونمایی از فرهنگ نامه 
بزرگ شهروندی اظهار داشت: پراکندگی، تعدد 
و تکثر مجموعه قوانینــی که در تمام بخش ها 
وجود دارد، شهروندان را دچار سردرگمی کرده و 
دسترسی به این قوانین برای افراد غیرمتخصص 

کار مشکلی است.
قدرت اهلل نــوروزی افــزود: به همیــن دلیل 

بخش های مختلف شهرداری با همکاری یکدیگر 
و همچنین دســتگاه های ذیربط فرهنگ نامه 
بزرگ شهروندی را تدوین کردند و این موضوع 

را به مسأله ای اجتماعی تبدیل کردند.
وی ادامه داد: قوانین موجود در این کتاب بسیار 
ساده و برای کسانی که در شهرداری یا شورای 
شهر حضور دارند ملموس اســت، اما در عین 

سادگی برای مردم بسیار آموزنده است.
به گفته شــهردار اصفهــان، افراد بــا مطالعه 
فرهنگ نامه بزرگ شــهروندی با حقوق خود 
در حوزه شهری آشنا شــده و تکالیف آنها نیز 

گوشزد می شود.
وی با بیــان اینکه این فرهنگ نامــه به دنبال 
آموزش آرام، مســتمر و هدفمند است، گفت: 
هر شهروند با مطالعه این فرهنگ نامه نسبت به 
تمام حقوق، وظایف و تکالیف خود آگاه می شود.

نوروزی تهیه فرهنگ نامه بزرگ شهروندی را 
کاری نو خواند و اضافه کرد: این فرهنگ نامه برای 
نخستین بار در کشور تدوین شده و نمونه ای از 
آن را در نشست شهرداران کالنشهرها در یزد 

به شهرداران سایر کالنشهرها نیز ارائه کردیم.
وی از اعضای شورای اســالمی شهر اصفهان، 
معاونان شهرداری، شــهرداران مناطق و سایر 
مدیران خواست پیشنهادات و نظرات اصالحی 
خود برای بهبود این فرهنگ نامه را به سازمان 

فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری ارائه 
دهند تا نسخه اصالح شده در قالب کتابی یک 
یا دو جلدی به چاپ برســد تا به منبعی برای 

متخصصان و عموم مردم تبدیل شود.
شــهردار اصفهان فعالیت ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری در این حوزه در یکی 
دو سال گذشــته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
شهردار تهران از اقدامات تحقیقاتی، مطالعات 
و پژوهش هایی که شهرداری اصفهان در یک 
سال گذشته انجام داده است بسیار تمجید کرد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این 
مراسم تدوین فرهنگ نامه بزرگ شهروندی با 
همکاری بین بخشی برای نخستین بار در کشور 
را حاصل کاری مشــترک با محوریت معاونت 
فرهنگی اجتماعی شهرداری و همکاری سایر 

بخش ها دانست.
علیرضا نصر اصفهانی گفت: بنا به فرموده امام 
علی)ع( علم در کودکی مانند نقش روی سنگ 
باقی می ماند و اگر در کنار مقوالتی مانند شهر 
دوســتدار کودک، بتوانیم کودکان و مردم را با 
فرهنگ شهروندی آشنا کنیم قدم بسیار بزرگی 

برداشته ایم.
وی تأکید کرد: هرجا از آموزش غفلت کردیم 
خسارات جبران ناپذیری به مدیریت شهری و 

شهر وارد شده است.

ایمنا
گــــــزارش



ادامه از صفحه یک:
...  لباس فــروش، کفش فروش، 
آموزگار و کارگر و کشــاورز به 
ویژه وقتی با چشم انداز ناروشن 
مواجه باشند و به چشم ببینند 
که دولت ناکارآمد شده چاره ای 
جز بی رحم شدن نمی یابند و به 
سادگی و با خطر زیر پا گذاشتن 
اخالق،تالش می کنند در بدترین 

موقعیت قرار نگیرند.
ایــن روزها که اقتصــاد ایران با 
رکود گسترده دست به گریبان 
است شاهد رنگ باختن بیشتر 
فضیلت های اخالقی در جامعه 
هســتیم؛ امروز کمرنگ شدن 
آموزه هــای اخالقــی در رفتار 
شهروندان گرفتار شده در گردباد 
رکود ایران به خوبی قابل لمس 
است و جز اندوه چیزی برای ما 
به ارمغان نخواهــد آورد. دولت 
یازدهم اگر نتوانــد این رکود را 
به سرعت برطرف کرده و نشاط 
و رونق را به کســب و کار مردم 
برگرداند، باید تاوان بداخالقی ها 

را نیز بدهد.
بنابرایــن در این شــرایطی که 
ســقوط اخالقی راه را بر انصاف 
و کارشناسی بسته، برخی افراد 
با وجود علم بــه اینکه به لحاظ 
دانش و تجربه در اندازه  گرفتن 
برخی مناصب مهــم اقتصادی 
نیستند اما در این مناصب قرار 
گرفته و سیاست های اقتصادی 
ناکارآمد اتخاذ کرده و شرایط را 

بدتر می کنند.
یکی دیگر از دالیل بنیادین برای 
رسیدن اقتصاد ایران به بدترین 
روزها در موقعیت فعلی، ســیاه 
شــدن جاده در مســیر دیدن 
آینده اســت. اکنون میلیون ها 
جــوان ایرانی بــا درک دقیق از 
توانایی های مادی و فنی دولت در 
بیرون کشیدن اقتصاد از بن بست 
موجود، با ناامیدی به آینده نگاه 
می کنند و به جــای تالش برای 
ماندن و ســاختن میهن به فکر 

مهاجرت هستند.
همچنین نبود چشم انداز روشن 
از آینده، فعاالن اقتصادی را نیز 
ناامید کرده و آن ها به بازارهای 
بیــرون از مرزهــای ملی فکر 
می کنند، اقتصاددانان ایرانی هم 
با درک این مساله که اندیشه و 
دانش آنها خریدای ندارد دست از 
تالش برداشته و نظاره گر شده اند.

و در آخر، از دیگر دالیل رسیدن 
اقتصاد ایران بــه فاجعه بارترین 
روزهای تاریخ چهار دهه اخیر، 
روزافزون شــدن سیاست های 
ناهماهنگ و مجادله بر سر قدرت 
در میان طیف هــا و جناح های 
سیاسی و نادیده گرفتن منافع 
ملــی در برابر منافــع باندی و 
جناحی اســت. این وضعیت راه 
را بر عقالنیت مسدود کرده و هیچ 
حرف کارشناسانه ای مورد قبول 
واقع نمی شود بنابراین با وجود 
معلوم بودن راه حل ها، به بیراهه 

می رویم.
سیاست خارجی ایران نیز به مثابه 
یکی از نیرومندترین متغیرهای 
موثر برسیاست گذاری اقتصادی 
در رســیدن به این روزهای تلخ 
اقتصادی نقش غیر قابل انکاری 
داشته زیرا در وضعیت سیاست 
خارجــی موجــود، برخی عدم 
قطعیت ها بر اقتصاد ایران سایه 
انداخته که روزهای بدتری را برای 
اقتصاد ایران رقم خواهد زد. یکی 
از این عــدم قطعیت ها انتخاب 
راه روشن برای تعامل اقتصادی 
با جهــان و بدتــر از آن تحمیل 
یکی از سخت ترین تحریم های 
اقتصادی بــر ایران اســت که 
موجــب تضعیــف تعادل های 
 قبلی و فقــدان تعادل های تازه 

شده است.

اقتصاد استان
02
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اصفهان میزبان معاونان فنی و عمرانی ۱۸ کالنشهر کشور
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان از برگزاری بیست و هشتمین نشســت معاونان فنی و عمرانی 
کالنشهرهای کشور به میزبانی شهرداری اصفهان در روزهای ۲۵ و ۲۶ دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: 

در این نشست اصفهان میزبان معاونان فنی و عمرانی ۱۸ کالنشهر کشور خواهد بود.
ایرج مظفر اظهار کرد: نخستین نشست تخصصی معاونان فنی و عمرانی کالنشهرهای کشور در آذرماه 

سال ۷۸ در شهر مشهد »پایتخت معنوی ایران« برگزار شد و پس از آن به صورت دوره ای به میزبانی سایر 
کالنشهرهای ایران ادامه یافت. وی با اشاره به اهداف برگزاری نشست معاونان فنی و عمرانی کالنشهرها، افزود: این 

نشست ها به منظور برقراری ارتباط مؤثر با معاونان، مدیران کل و روسای ادارات فنی و عمرانی دستگاه ها، سازمان های 
اداری اجرایی مرتبط جهت تقویت و پاسخ به نیازهای مقتضی و عمرانی کالنشهرها، تبادل تجربیات موفق عمرانی کالنشهرها 

با یکدیگر همچنین افزایش توان علمی و تخصصی در اجرای پروژه های عمرانی برگزار می شود. معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان 
اینکه بیست و هشتمین نشست معاونین فنی و عمرانی کالنشهرهای کشور به میزبانی شهرداری اصفهان روزهای ۲۵ و ۲۶ دی ماه سال جاری 
در هتل آسمان برگزار می شود، تصریح کرد: نمایندگان کالنشهرهایی همچون تهران، کرج، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، قم، اهواز، کرمانشاه، 

همدان، ارومیه، رشت، زاهدان، کرمان، یزد، اردبیل، بندرعباس و اراک در این نشست دو روزه حضور خواهند داشت.

۹۰ درصد راه های روستایی اردستان باز است
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان گفت: ۹۰ درصد راه های روستایی باز است و تنها ۱۰ 

درصد روستاها در محاصره برف هستند.
مرتضی صادقی اظهار کرد: بارش برف ســبب قطع ارتباط تعداد زیادی از روستاهای شهرستان با مرکز 
شهرستان شد که هم اکنون ۹۰ درصد این راه ها باز شــده و اکیپ های راهداری در تالش برای باز کردن 

هرچه سریع تر مابقی آن هستند. اولویت سازمان راهداری براساس ضوابط محورهای شریانی بزرگ راهی، 
آزاد راهی، اصلی، فرعی و روستایی است.

وی با بیان اینکه بر این اساس نیروهای اداره راهداری بعد از پایان بارندگی با همین ضوابط خدمات خود را شروع 
کردند، افزود: نیروهای اداره راهداری محورهای ترانزیت و محور اردستان - اصفهان را با همه مشکالتی که وجود داشت باز 

کردند و خوشبختانه هیچ گونه مشکل ترددی در این مسیرها نداشتیم.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان با بیان اینکه در حال حاضر کارکنان اداره راهداری مشغول بازگشایی تعدادی محدود از 
راه های روستایی در دهستان همبرات هستند، گفت: بارش برف باعث شده بود تمام روستاها در دهستان های برزاوند، کچومثقال تا ظفرقند، 

علیا و همبرات مسدود شود.
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رئیس کل دادگستری استان اصفهان:
نیروگاه های اصفهان اجازه استفاده از سوخت مازوت را ندارند

رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به برخی شایعات 
مبنی بر صدور اجازه استفاده نیروگاه ها از سوخت مازوت 

گفت: نیروگاه های اصفهان به هیچ عنوان اجازه استفاده از سوخت 
مازوت را ندارند.

محمدرضا حبیبی در نشســت خبری با اصحاب رســانه اصفهــان پیرامون 
دستاوردهای سفر رئیس دستگاه قضا به استان اصفهان، با اشاره به دو روزه بودن 
سفر آیت اهلل رئیسی به اصفهان، این سفر را یکی از پربرکت ترین سفرهای استانی 
رییس قوه قضاییه عنوان کرد و اظهار داشت: نخستین موضوعی که در سفر آیت 
اهلل رئیسی به اصفهان باید به آن اشاره کرد دلگرمی و نشاط پرسنل قضایی استان 

است و آثار خوبی را در این زمینه مشاهده کرده ایم.
وی  افزود: سفر معاونین رییس قوه قضاییه به شهرستانها و دیدارهای مختلفی که 
داشتند فرصتی برای بررسی مشکالت، نواقص و کاستی ها و نیازهای استان در 
عرصه قضایی و دستگاه های قضایی بود که این مسأله را هم باید از دستاوردهای 

سفر آیت اهلل رئیسی عنوان کرد.
مشکالت کالن فعاالن اقتصادی با قول مساعد رسیدگی آیت اهلل رئیسی همراه شد

حبیبی با اشاره به نشست فعاالن اقتصادی استان اصفهان با رییس قوه قضاییه 
خاطرنشان کرد: در این نشست فعاالن اقتصادی استان مسائلی را مطرح کردند که 
باید در سطح کشوری و در سطح سران قوا مورد بررسی قرار می گرفت و رییس دستگاه قضا 

نیز قول مساعد نسبت به پیگیری این مسائل دادند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از دستور رئیس دستگاه قضا برای تشکیل شورای حل 
اختالف سازشی و صلحی میان فعاالن اقتصادی خبرداد و تصریح کرد: این شورای حل اختالف 
با حضور فعاالن اقتصادی بزودی افتتاح خواهد شد و در حل اختالفات میان آنها و جلوگیری 

از تشکیل پرونده های قضایی بسیار مؤثر خواهد بود.
وی پیرامون برخی شــایعات مبنی بر صدور اجازه اســتفاده نیروگاه ها از سوخت مازوت، 
خاطرنشان کرد: حدود دو هفته پیش مکاتباتی از سوی نیروگاه ها با دادستان کل کشور برای 
فک پلمپ شیرهای سوخت مازوت و استفاده از آن صورت گرفت که دادستان نیز به مراجع 

قضایی چند استان دستور بررسی این مسأله را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه افزود: برخی نیروگاه ها اینگونه تلقی می کردند 
که این دستور بررسی به معنای مجوز فک پلمپ است، با برگزاری جلساتی در استان امکان 
استفاده از مازوت با توجه به شرایط آب و هوایی اصفهان رد شد و واضح است که با این همه 
مشکالت آلودگی هوا امکان استفاده از مازوت که آلودگی های بسیاری را به دنبال دارد برای 
اصفهان وجود نداشته و با درخواست بنده مدیرکل محیط زیست نسبت به بازرسی نیروگاه ها 
اقدام و مشخص شد نیروگاه ها از این سوخت استفاده نمی کنند و فک پلمپی در این زمینه 

صورت نگرفته است. مهر
خـــبــــر

در حال حاضر بسیاری 
از این کوره ها در روز 
فعالیت می کنند، در 

مناطقی مانند سگزی 
نیز از معادن گچ بهره 

برداری می شود

از ســال ها قبل نیز اگر 
چــه به منظــور اجرای 
طــرح جامــع کاهش 
آلودگــی هــوا، محیط 
 زیست اســتان اصفهان 
مکاتبــات بســیاری با 
دستگاه های مختلف و 
مؤثر در آلودگی هوا داشــته اما بنا به 
گفته فعاالن این بخش اقدام خاصی 
دراین باره شــاهد نبوده ایــم. اگرچه 
در سال ۱۳۸۸ شــورای برنامه ریزی 
اســتان، تمدید مجــوز بهره برداری 
این معادن از سوی ســازمان صمت 
را ممنوع کرد اما اینطور که دیده می 
شود، فعالیت این معادن تمدید شده 
و تنها با پیگیری های انجام شده چند 

واحد تعطیل شده اند.
به  گفته رئیس ستاد مدیریت بحران 
اســتان اصفهان در ادامــه اقدامات 
انجام شــده، حدود ۲۵۰ کوره آجر و 
۹۶ واحد تولیدی گچ خاکی فعال در 
برخوار، اصفهان و شاهین شهر، منفعل 
و به حالت تعطیــل درآمده و با توجه 
به نظارت محیط زیســت و صنعت و 
معدن بر این قانون، حدود ۷۰ درصد 
واحدها به صــورت منفعل درآمدند. 
همچنین مصوب شد سازمان صمت 
با همکاری محیط زیست به کوره های 
آجرپزی، گچ و معادن اطراف شهرها از 
جمله برخوار، اصفهان، شاهین شهر و 
ســگزی ابالغ کند که فعالیت خود را 

خیلی محدود و یا متوقف کنند.

  تولید یک تُن گرد و غبار از هر 
کوره گچ

محمد حسین شاملی مدیرکل منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری اصفهان در 
همین ارتباط می گوید: هر کوره گچ 
پزی حدود یک تُن گــرد و غبار وارد 
هوا می کنــد بنابراین الزم اســت از 
فعالیت کوره ها و معــادن جلوگیری 
کرد همچنین به آن هــا اجازه تغییر 
کاربری داد تا برداشــت های شــبانه 

آن ها تعطیل شود.
وی اظهار مــی کند: این کــه میزان 
آالیندگی کوره های گچ تا چه اندازه 
است مرتبط با سازمان محیط زیست 
می شود و تعطیلی کوره ها نیز بر عهده 
این نهاد اســت. توقف فعالیت معادن 

گچ هم بر عهده سازمان صنعت معدن 
و تجارت است.

به گفته این مســئول سازمان صمت 
متولی معادن اســت، این ســازمان 
طبق مــاده ۲۴ قانون معــادن، برای 
صدور مجوز بهره برداری از اداره منابع 
طبیعی و هفت ارگان دیگر استعالم 
می گیرد. با این اوصاف ساالنه حدود 
۳۵۰ استعالم بهره برداری از معادن 
به اداره منابع طبیعی ارسال می کند 
و حدود ۶۰ درصد از استعالم ها مورد 
موافقت منابع طبیعی قرار می گیرد 
اما ۴۰ درصد نیز به دلیل محدودیت 

ها رد می شود.
شاملی با بیان اینکه در صورتی که اگر 
تعطیل شدن همه معادن گچ خاکی 
به ما ابالغ شود، نیروهای گشت منابع 
طبیعــی مراقبت هــای الزم را انجام 
می دهند، می افزایــد: در حال حاضر 
بسیاری از این کوره ها در روز فعالیت 
می کنند، در مناطقی مانند ســگزی 
نیز از معادن گچ بهره برداری می شود.

  پلمپ برخی کوره های گچ پزی 
شکسته  شده است

درحالی که گفته می شــود سازمان 
صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
اصفهان با جابجا کــردن کوره های 
آجرپزی و گچ به راحتی می تواند در 
کاهش حجم زیــادی از آلودگی هوا 
کمک کننده باشد اما تا کنون شاهد 

اقدام خاصی در این زمینه  نبوده ایم.
توضیح این سازمان که گفته می شود 
مسئول تعطیلی معادن گچ است را از 
محمد سلجوقیان، رئیس اداره معادن 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 

اصفهان جویا شدیم.
به گفته وی به دلیل آلوده شــدن هوا 
و با تأکید مدیریت استان بر مقابله با 
آالینده ها یکــی از واحدهای معدنی 

سنگ گچ که تا سال ۱۴۰۰ هم مجوز 
فعالیت داشت، تعطیل شد.

ســلجوقیان می افزایــد: اکنون یک 
واحد معدنی گچ خاکــی در خارج از 
شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان فعالیت 
می کند و در شــرق اصفهان نیز هیچ 
معدن گچ خاکی فعالی نداریم، زیرا ۱۳ 
معدن سنگ گچ در شرق و محدوده 
شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان با هدف 
کاهش آالیندگی هــوا و ریز گردها 

تعطیل  شده اند.
وی اعالم می کنــد: باوجود تعطیلی 
معادن گــچ، کوره های گــچ پزی در 
شــعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان فعال 
هســتند و پلمپ های انجام شــده 
توسط دادســتانی و نیروی انتظامی 

را شکسته اند.
رئیس اداره معادن ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان خاطر نشان 
می کند: اگر توافق و نظر کلی درباره 
آالیندگــی کوره ها وجــود دارد باید 
نظارت پی درپی و جدی نیز بر فعالیت 

آن ها انجام شود.
سلجوقیان تأکید می کند: الزم است 
از فعالیت کوره ها و معادن جلوگیری 
کرد تا شــهر اصفهان مــورد هجوم 

طوفان گردوغبار قرار نگیرد.

  یک یا دو ســازمان، اقدامی 
کارآمد نمی توانند داشته باشند

علیرضا حقیقی که از کارشناســان 
محیط  زیســت اصفهان است نیز در 
گفت وگو با خبرنــگار ایمنا از فعالیت 
حــدود ۳۰۰ واحد آجر در اســتان 
اصفهــان تا دو ســال گذشــته خبر 
می دهد کــه در این مــدت نزدیک 
به ۷۰ واحــد از آن ها به طــور کامل 
تعطیل شده اند. مابقی واحدها نیز به 
دلیل اســتفاده از تجهیزات به روزتر 
مورد تایید محیط  زیســت هســتند 

هرچنــد آالینده هایی هــم دارند و 
ممکن است در شــرایطی هم توقف 
فعالیت آنها نیز در دســتور کار قرار 

گیرد. 
وی می گوید: ایــن کوره های گچ که 
قدمتی طوالنــی دارنــد در مناطق 
کم آبی همچــون اصفهان، معضالتی 
را به همراه می آورند از این رو قوانینی 
برای ادامه نیافتن فعالیت آن ها وجود 
دارد، اما متأسفانه این قوانین از سوی 
عده ای اجرا شــده ولی تعدادی هم 
باوری به اجرای آن ها نداشته و ندارند 
درحالی که بــرای مقابله بــا چنین 
فرایندی الزم است همه دستگاه ها و 
سازمان ها برای جلوگیری از فعالیت 
واحدهای گچ و آجــر همکاری کنند 
در غیر این صورت یک یا دو سازمان، 
اقدامــی کارآمد نمی توانند داشــته 

باشند.
این کارشناس می گوید: باوجود چنین 
مراکز آالینده ای، هجوم ریزگردها به 
اصفهان بسیار بیشتر می شود و چه بسا 
اغلب همراه با گچ هســتند، بنابراین 
برای مقابله، راهکارهایی وجود دارد که 
مهم ترین آنها در این شرایط جلوگیری 
از تشــکیل کوره های گــچ، ممانعت 
از فعالیت کوره هــای قبلی و اقدام به 

نهال کاری در بیابان ها است.
حقیقی تأکید می کند: ناگفته نماند 
تعطیلی کوره هــای آجرپزی دلیلی 
برای افزایش بیــکاری فعاالن دراین 
بخش خواهد بود وشــاید علت اصلی 
مقاومــت صاحبان کوره هــا در برابر 
توقــف فعالیت، همین مورد باشــد. 
به این ترتیب الزم اســت مســئوالن 
در اندیشــه جایگزینی بــرای ایجاد 
اشتغال کارگران کوره های آجر و گچ 
تعطیل شده باشند و این مهم نیازمند 
توجه جدی ارگان های مربوطه به این 

موضوع است.

آلودگی هوا همچان مهمان ناخوانده زمستان؛

از کوره های گچ پیرامون اصفهان غافل نشویم!

با وجود هشــدارهای فراوان نســبت به خطر فعالیت 
کوره های گچ در اصفهان و نقش آنها در آلودگی هوا هنوز از 
سوی سازمان های مربوطه برنامه ای مشخص برای تعطیلی 

یا جابجایی این کوره ها مشخص نشده است.
 بارها اعالم  شده است در شعاع ۵0 کیلومتری شهر، نباید 
هیچ گونه معدنی واگذار شود و معادن آالینده باید به سمت 

تغییر روش تولید حرکت کنند.

    هر کوره گچ پزی حدود یک تُن گرد و غبار وارد هوا می کند

ایمنا
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

  ۲۴۶- صدا وسیما، روزنامه ها، خبرگزاری ها ومطبوعاتی که در جریان 
سقوط هواپیمای اوکراینی چند روز پشت ســر هم دروغ به خورد مردم 

دادند باید در رسانه هاشون از مردم عذر خواهی کنند.
  ۲۴۷- اگر هواپیمای ایرانی در یک کشــور خارجی زده می شد، ایران 
هزاران حرف وحدیث برای آنها درست می کرد. اما خودش حقیقت رو از 

مردم پنهان کرد.
  ۲۴۸ - من ســاکن خیابان مفتح هستم. از شــهرداری منطقه تشکر

 می کنم که وضع آشــفته این خیابان را بهم ریخت فقط امیدوارم به آخر 
سال و نوروز کشیده نشه.   

  ۲۴۹-  از ماست که برماست.
  ۲۵۰-  آسفالت اتوبان صفه بسیار خراب شــده وموجب آسیب دیدن 
خودروها ویا تغییر مســیر وبروز تصادف می شــود. در این خصوص باید 

شهرداری هرچه سریعتر اقدام کند.
  ۲۵۱-  در برخی از خیابان های اصلی وقدیمی اصفهان مانند کاشــانی 
وطالقانی شــاهد توقف دوبله خود روها ویا پارک ماشــین ها در ایستگاه 
اتوبوس هستیم که این امر ســبب ایجاد ترافیک شدید همه روزه در این 
خیابان ها می شود، از پلیس راهنمایی و رانندگی در خواست داریم به این 

موضوع رسیدگی کند.

صدای شما

3۰۰۰4۸3۰2۰
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ایرنا
خـــبــــر

نمایشگاه عرضه مستقیم کاال در کاشان 
گشایش یافت

نمایشــگاه ۱0 روزه عرضه مستقیم کاال در 
کاشان در آیینی با حضور جمعی از مسووالن 

این شهرستان راه اندازی شد.

فرماندار ویژه کاشان در آیین گشایش نمایشــگاه بیان کرد: نمایشگاه در 
زمینی به مســاحت ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع با ۹۳ غرفه در ســایت موقت 
نمایشگاه های شهرستان کاشان دایر شده است و کاالهای مورد نیاز شامل 
مرغ و گوشت، پوشاک، کیف و کفش، پارچه، صنایع پالستیکی، خشکبار و 

مواد غذایی به طور مستقیم در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
علی اکبر مرتضایی قهرودی، هدف از این اقدام را تنظیم بازار، خرید آسان 
شهروندان و حمایت از تولید داخلی عنوان کرد و گفت: برای حفظ حقوق 
مصرف کنندگان، قیمت و کیفیت کاالها در این نمایشــگاه مورد نظارت 

مستمر بازرسان قرار می گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر کاالهای عرضه شده در نمایشگاه به طور 
مستقیم از سوی تولیدکنندگان کاشانی تامین می شود، با حذف واسطه های 
غیرضرور به طور قطــع کاالها با قیمت کمتری به نســبت بازار به فروش 

می رسد.
فرماندار ویژه کاشــان همچنین با اشــاره به اجرای طرح ویژه نظارت بر 
واحدهای صنفی این شهرستان اضافه کرد: در جریان بازرسی های مشترک 
اخطارهای الزم به برخی واحدهای متخلف داده شده است که در صورت 

اصالح نکردن رویه، با برخورد قاطع قانونی روبه رو خواهند شد.
وی در ادامه از مردم خواست تا هرگونه تخلف صنفی مانند گران فروشی، 
کم فروشی، نصب نکردن قیمت و صدور صورتحســاب را به سامانه ۱۲۴ 
سازمان صنعت، معدن و تجارت یا سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات 

حکومتی اطالع دهند.
نمایشگاه عرضه مستقیم کاالی کاشان در حکمت ۵۷ بلوار قطب راوندی از 
دیروز، دوشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب برای بازدید عموم دایر شده است.

گـــزارش
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 بیســتم دی ماه وزارت 
خزانه داری آمریکا اعالم 
کــرد کــه تحریم های 
جدیــدی بــر هشــت 
شــخص و بخش هایی 
از صنایع ایران از جمله 
صنعت نســاجی اعمال 
کرده اســت.در این رابطــه مجید 
نامی، با بیان اینکــه هنوز جزئیات 
تحریم های جدید آمریکا در زمینه 
صنعت نســاجی منتشــر نشــده، 
اظهار کرد: از طــرف دیگر اعالم این 
تحریم های جدیــد، مصادف با آخر 
هفته ســایر کشــورها بود و هنوز با 
عکس العمــل تامین کنندگان مواد 
اولیه و ماشین آالت صنعت نساجی 
ایران در سایر کشورها مواجه نشدیم.

وی افزود: با توجه بــه اینکه در یک 

سال و نیم گذشــته و بعد از شروع 
تحریم ها اکثــر بانک هــای دنیا با 
ایــران کار نمی کنند، بســیاری از 
شرکت های بزرگ تامین کننده مواد 
اولیه و ماشین آالت صنایع نساجی 
نیز برای کار با ایران دچار مشــکل 
شــدند و چون این بحث مربوط به 
بخش خصوصی سایر کشورها است، 
بخشــی از این شــرکت های بزرگ 
تصمیم گرفتند که با ایران همکاری 

نکند.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه 
تولید و صادرات نســاجی و پوشاک 
ایران عدم تحریم صنایع نســاجی 
در ســال های اخیر باعث شد برخی 
کشورها به اشکال مختلف مشکالت 
بانکی را حل کنند و به عنوان تامین 
کنندگان اصلی مواد اولیه و ماشین 
آالت صنایع نساجی به همکاری خود 

با ایران ادامه دهند.
نامی با اشــاره به اینکه در گذشــته 
تحریم های شــورای امنیت برخی 
مواد اولیه صنایع نساجی با استفاده 
دوگانــه در بخش های نســاجی و 
نظامی را تحریم کــرده بود، تصریح 
کرد: ممکن است تحریم های جدید 
نیز شامل مواد اولیه با استفاده دوگانه 
باشد. اما اگر تحریم های گسترده تری 
اعمال شده باشد باید منتظر تصمیم 
شــرکت ها در رابطه با ادامه یا قطع 

همکاری با ایران بمانیم.

وی افزود: شرکت هایی که با آمریکا 
رابطه داشته باشــند و تأمین کننده 
مواد اولیه شــرکت های نساجی این 
کشور هم باشند، برای ادامه همکاری 
با ایران محتاط تــر خواهند بود و در 
غیر این صورت می توانند به همکاری 

خود با ایران ادامه دهند.
به گفته نامی اگر شرکت ها تصمیم به 
قطع همکاری با ایران بگیرند، قیمت 
مواد اولیه تحت تاثیــر قرار خواهد 
گرفت، چرا که تولیدکنندگان ناچار 
می شوند راه های غیرمستقیم را برای 
واردات مواد مورد نیاز خود انتخاب 
کنند که بر قیمت آن ها تاثیر خواهد 

داشت.
وی افــزود: در چنیــن شــرایطی 
مسئولیت بخش حاکمیتی در زمینه 
توجه به تولید داخلی و جلوگیری از 
قاچاق کاال بیشتر خواهد شد، چرا که 
دشواری واردات و افزایش قیمت مواد 
اولیه و ماشین آالت صنایع نساجی 
باعث می شود اهمیت جلوگیری از 
ورود کاال به صــورت قاچاق افزایش 
پیدا کنــد، چرا کــه در این صورت 
رقابت تولیدکننــدگان با این کاالها 

سخت تر خواهد شد.
صادرات

عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولید 
و صادرات نســاجی و پوشاک ایران 
در ادامه درباره تاثیــر احتمالی این 
تحریم هــا بر صــادرات محصوالت 

بخش نساجی، تصریح کرد: با توجه 
به مشــکالت بانکی در حال حاضر 
صادرات ایران در ایــن بخش مبلغ 
خیلی زیادی نیست. اما اگر صادرات 
فرش ماشــینی دچار مشکل شود 
تولیدکننــدگان این بخــش دچار 
مشــکل خواهند شــد.به گفته وی 

بیشــترین صادرات بخــش صنایع 
نســاجی مربوط به فرش ماشــینی 
اســت و صنایع فرش ماشــینی به 
شدت وابسته به صادرات هستند. به  
طوری که ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات 
بخش نساجی معادل ساالنه حدود 
۵۰۰ میلیــون دالر مربوط به فرش 

ماشــینی اســت.نامی در پایــان با 
بیان اینکه صادرات فرش ماشــینی 
بیشتر به کشورهای همسایه انجام 
می شود، خاطرنشان کرد که احتماال 
تحریم های جدید مشکل جدی در 
بخش فرش ماشینی ایجاد نمی کند 

اما ممکن است کار را سخت تر کند.

ازتحریمهایجدیددربخشنساجیچهمیدانیم؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران با بیان اینکه جزئیات تحریم های اعمال شــده بر صنعت 
نســاجی هنوز مشخص نیســت گفت که اگر در اثر اعمال این 
تحریم ها شــرکت های تامین کننده مواد اولیه و ماشین آالت 
صنعت نساجی همکاری خود با ایران را قطع کنند، قیمت مواد 
اولیه افزایش خواهد یافت،  اما احتماال صادرات این بخش تاثیر 

چندانی از این تحریم ها نخواهد پذیرفت.

معاون وزیر صنعت:

ایرانیها۷۲درصدبیشترازمتوسطجهان
گازگلخانهایتولیدمیکنند

 معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز بخشی نگری ها منجر 
به سهم ۱.۷۲ درصدی هر ایرانی در تولید گازهای گلخانه ای شــده که دستکم ۷۲ درصد بیش از 

متوسط جهانی است.
»برات قبادیان« افزود: تولید خودروهای با استاندارد آالیندگی یورو۵ و در مقابل استفاده از سوخت 
بنزین که بهترین استاندارد آن یورو ۴ آن هم محدود به چند کالنشهر کشور است، گویای دوگانگی 

در برنامه ریزی های رفاهی کشور است.
وی با بیان اینکه ســوخت یکی از اجزای الینفک فناوری موتور خودروهاســت، گفت:  استفاده از 
خودروهای با استاندارد روز جهان، اما در مقابل استفاده از سوخت هایی که به روز نیستند جز به بروز 

ایراد در خودروها نخواهد انجامید.

این مقام مسوول اظهار داشت: شرایط دستگاهی مثل حفاظت محیط زیست هم به گونه ای است که 
می تواند جلوی تولید خودروهای غیراستاندارد را بگیرد، اما تاکنون جلوی هیچ یک از پاالیشگاه های 

کشور که سوخت بی کیفیت تولید می کنند را نگرفته است و به عبارتی »زورش به آنها نمی رسد.«
وی بر لزوم برنامه ریزی واحد در کشور به جای برنامه ریزی بخشی تاکیدکرد و گفت: در عمل شاهدیم 
صنعت و انرژی، دو جزیره جداگانه هستند که نتوانســته اند با هم گفت وگو داشته و زمانی را برای 
تولیدات با استاندارد مشترک داشته باشــند.قبادیان تاکیدکرد:  بروز این ایرادات ناشی از نداشتن 
سیاست گذاری و نظارت ملی است، باید بخشی نگری را کنار گذاشته و کالن نگری و منافع ملی را در 
نظر داشته باشیم.وی ادامه داد: ارتقای شاخص های زیست محیطی، بهداشت عمومی، زندگی و رفاهی 
آحاد جامعه با بخشی نگری در تضاد است و  مسووالنی که منافع ملی را رعایت نکنند، باید کنار زده 
شوند.معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع سهمیه بندی بنزین 
را یادآور شد که در ماه های گذشته تقاضا برای تبدیل خودروها به دوگانه سوز را افزایش داده، گفت: 
وقتی پایه موتوری خودرو بنزین سوز است، با دوگانه سوز شدن نمی توان انتظار راندمان حقیقی از 
موتور داشت، ضمن اینکه امکانات و زیرساخت های استفاده از سوخت گاز در همه نقاط فراهم نیست.

قبادیان بیان داشت: امروز جهان در حال حرکت به سمت 
اســتفاده از خودروهای برقی و هیبریدی است و ما 

نیز باید بتوانیم با تکیه بر منابع خدادادی و به ویژه 
تعداد روزهای آفتابی زیاد در طول ســال، از نور 
خورشــید برای تولید برق به منظور شارژ این 

خودروها استفاده کنیم.
 پیشتر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی اعالم کرد: عــالوه بر توزیــع روزانه بنزین 
باکیفیت و با میزان گوگرد زیر ۵۰ پی. پی. ام مطابق 

اســتاندارد یورو ۴، اکنون گازوئیل یورو ۴ در هشــت 
کالن شهر و کل اســتان تهران و ٣۲۰ جایگاه در جاده های 

اصلی کشور توزیع می شود.این در حالی است که خودروسازان و قطعه 
سازان موفق به تولید موتورهای با استاندارد کیفی آالیندگی یورو ۵ شده اند.

استخدام بامداد کیمیا نفیس
پخش بهداشتی بامداد کیمیا نفیس 

در راستای تکمیل کادر فروش و مالی 
خود با شرایط زیر در اصفهان دعوت به 

همکاری می نماید.
ویزیتور فروش
جنسیت:آقا

بصورت تمام وقت
با حقوق ثابت و پورسانت عالی

حسابدار   
جنسیت : خانم

با سابقه )ترجیحا 3 سال به باال(
متقاضیان واجد شرایط میتوانند 
با شماره های زیر داخلی 15 )خانم 

دهقان( در تماس باشند.
تلفن 03136696164
تلفن 03136696165
موبایل 09140431262

شرکت نیال پخش بردیا نماینده 
انحصاری چای میعاد، بوژنه ، 

بیسکوییت آوند، رب مرداس، انرژی 
زا بلک ولف و چای مارال دعوت به 

همکاری می نماید.دو ردیف شغلی در 
استان اصفهان استخدام می نماید.

انباردار
جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت
همراه با بیمه

تلفن 03138060

ممکن است تحریم 
های جدید نیز 

شامل مواد اولیه با 
استفاده دوگانه باشد. 

اما اگر تحریم های 
گسترده تری اعمال 

شده باشد باید منتظر 
تصمیم شرکت ها در 
رابطه با ادامه یا قطع 

همکاری با ایران 
بمانیم.

ایسنا
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یــک 
کارشناس اقتصادی با اشاره به تخمین ســتاد مبارزه با قاچاق 

کاال درباره حجم قاچاق لوازم خانگی گفت: با توجه به ممنوعیت ورود لوازم خانگی 
به کشــور و وجود لوازم خانگی های بروز در بازار، حجم قاچاق بیش از ۱.۲ میلیارد 

دالر است.
حجم قاچاق لوازم خانگی بیش از ۱.۲ میلیارد دالر اســت/ماده ۱٣ قانون مبارزه با 

قاچاق کاال اجرا نمی شود
رسول جمشــیدی کارشــناس اقتصادی با تاکید بر ۱.۲ میلیارد دالر برآورد حجم 
قاچاق لوازم خانگی در کشــور، تصریح کرد: این تخمینی اســت که ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال اعالم کرده اســت. اما با توجه به ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور و 

وجود لوازم خانگی های بروز در بازار، حجم قاچاق بیش از این میزان است.
وی گفت: ما در کشور در حوزه لوازم تصویری مانند تلویزیون به ۲.٣ میلیون دستگاه 

نیازمندیم. در سال 9۶ ما فقط 9 هزار دستگاه واردات قانونی و ۱.٣ میلیون دستگاه 
تولید داخل داشتیم. بنابراین حدود 89۰ دســتگاه تلویزیون به صورت قاچاق وارد 

کشور شده است که حدود ۴۰ درصد بازار را تشکیل می دهد.
جمشــیدی افزود: در حوزه یخچال فریزر نیز همین مشــکل وجود دارد. تقریبا ۲ 
میلیون دستگاه نیاز بازار است که از میزان، ۱۲8 هزار دستگاه به صورت قانونی وارد 
و یک میلیون دستگاه نیز در داخل تولید می شود. مابقی نیز که ۴۰ درصد نیاز بازار 

را تشکیل می دهد )حدود 8۵۰ هزار دستگاه( به صورت قاچاق تامین می گردد.
این کارشــناس اقتصادی بیان کرد: در سه ســال اخیر، برخوردی جدی با عرضه 
کنندگان لوازم خانگی قاچاق نداشته ایم. براســاس گزارش گمرک در سال 9۵، ۵ 
میلیون دالر تلویزیون به ایران وارد شده ولی بر اساس گزارش کشورهای صادرکننده 

این میزان بیش از ٣8۰ میلیون دالر است.
وی ادامه داد: در خوشــبینانه ترین حالت قاچاق لوازم خانگی ۱.۲ میلیارد دالر در 
کشور است که درصورت جلوگیری از قاچاق، می توان ۵٣ هزار شغل در این حوزه به 
طور مستقیم ایجاد نمود.جمشیدی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت های لوازم 
خانگی کره جنوبی ارتباط خودشــان را با ایران قطع کرده اند، گفت: همین شرکت 
ها حاضر شده اند در ســال 98 و 99 عوارض مغازه هایی که تابلو با برند آنها دارند را 
پرداخت کنند. حال این سوال به وجود می آید که چگونه محصوالت این شرکت ها 

با وجود قطع ارتباط رسمی، به ایران می رسد؟
وی افزود: این شرکت ها با حفظ تبلیغاتشان، در حال دور زدن کشور هستند بدین 
صورت که با عدم پرداخت تعرفه های گمرکی و ارائه نکردن خدمات پس از فروش، 

به فعالیت در بازار لوازم خانگی ادامه می دهند.
کارشــناس اقتصادی کشــور گفت: در حوزه قانون گذاری قوانین خوبی داریم اما 
اجرا نمی شــوند. نمونه آن ماده ۱٣ قانون مبارزه با قاچاق کاال اســت که سال 9۶ 

همه واردکنندگان را موظف کرده برچسب های شناسه کاال و کد رهگیری را برای 
محصوالت بگیرند.جمشیدی افزود: با شناسه کاال، مدل و مشخصات دستگاه را می 
توان متوجه شد و با کد رهگیری از اصالت کاال می توان اطمینان حاصل کرد. بیشتر 
دغذغه دولت در عدم مبارزه با قاچاق این لوازم التهاب بازار است که البته چاره دارد.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش بیان کرد: باید به واردکنندگان اصیل اجازه واردات 
داده شــود. البته تولیدکنندگان داخلی ادعا دارند که می توانند نیاز داخل را تامین 

کنند.
وی ادامه داد: خیلی از برندهای کره ای در حال حاضر در داخل کشور تولید می شود و 
قطعات اصلی آن به صورت واردات تامین می گردد. از نظر کیفی نیز تولیدات داخلی 

با خارجی تفاوت اندکی دارد اما تاثیرگذار نیست.
جمشیدی با بیان اینکه در سال 9۶ همه تولیدکنندگان ملزم شدند شناسه کاال را بر 
روی محصوالتشان درج کنند، گفت: تا مرداد 98 به آنها فرصت داده شد این کار را 
انجام دهند، اما هنوز انجام نشده است. ما تا برخورد با متخلفین نداشته باشیم، کاهش 
قاچاق صورت نمی گیرد. ما در سطح عرضه برخوردی از سوی بازرسان و نهادهای 
محصول مشاهده نمی کنیم.وی افزود: محروم شدن مردم از خدمات پس از فروش 
کاالهای لوازم خانگی یکی از نتایج عدم اجرای قانون اســت. باید تمام محصوالتی 
که عرضه می شود، با گارانتی باشــد. در قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون 
نظام صنفی بیان شده است که اگر کاالیی بدون گارانتی فروخته شود، مشمول کم 

فروشی می گردد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: ما در کشور سامانه ای نداریم تا قبل از خرید 
استعالم کنیم تا مشخصات واردکنندگان و گارانتی آن مشخص باشد. این مسئله باید 
در کشور اصالح شود چرا که محصولی که گارانتی معتبر دارد حتما قاچاق نیست و 

نتیجه این سامانه کاهش قاچاق لوازم خانگی می شود.

حجم قاچاق لوازم خانگی بیش از ۱.۲ میلیارد دالر است

بازار کار

استخدام شرکت پارمیدا لبن پارسیان
شرکت پارمیدا لبن پارسیان جهت 
تکمیل کادر خود در استان اصفهان 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
 سرپرست فروش منطقه ای

کارشناس فضای مجازی )تسلط به 
سایت و شبکه های مجازی(

تلفن 03152434795
موبایل 09367826768

استخدام کارمند ویرایش مدارات 
الکترونیک در اصفهان

یک تولیدی برد الکترونیکی جهت 
تکمیل کادر خود در استان اصفهان 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
 کارمند ویرایش مدارات الکترونیک

جنسیت: آقا ، خانم
تعداد: 1 نفر

مسلط به نرم افزار آلتیوم دیزاینر
رشته الکترونیک

به صورت تمام وقت 
سن زیر 30 سال باشد 
تلفن 03132370924
موبایل 09131130340

فروش۹۰هزارمیلیاردتومانیشرکتهای
دانشبنیان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: ســال گذشــته ۴8۰۰ 
شــرکت دانش بنیان و اســتارت آپ، 9۰هزار میلیارد تومان فروش 

داشته اند.
 سورنا ستاری با بیان اینکه وارد کردن خط تولید از خارج و ماشین آالت 
آن نیاز به دانشگاه ندارد و نام آن »صنعت« نیست، گفت: به این روند 
می توانیم »کارخانه« بگوییم که از آن محصول خارج می شود ولی نیاز 
به دانشگاه ندارد فقط چند تکنیسین می خواهد که اگر قطعه ای خراب 

شد، همان را وارد و تعویض کند.
وی افزود: اگر قرار است میان دانشگاه و صنعت ارتباط برقرار شود، باید 
این کارخانه جمع آوری شــود و پیش از آن هم باید تفکر آن را جمع 
کنیم. وقتی درباره صنعت صحبت می کنیم باید خط تولید را در داخل 
راه اندازی کنیم.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
محصول، حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش است و 
از پژوهش های دولتی، محصول بیرون نمی آید، اظهار داشت: دولت 
فقط می تواند زیرساخت پژوهش را فراهم کند. تا زمانی که پول بخش 
خصوصی وارد پژوهش نشــود، به محصول صنعتی دست نخواهیم 
یافت. ماهیت دولت ها این است که سرمایه گذاری دولت در پژوهش 

نتیجه نمی دهد.
ستاری یادآور شد: بهترین شــرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها 

هستند. از هیچ دانشگاهی، واکسن و دارو بیرون نمی آید بلکه شرکت ها 
آن را می سازند. دانشــگاه فقط محلی برای انجام پژوهش ها و تولید 
دانش است ضمن اینکه دانشگاه های ما هم به این نتیجه رسیده اند 
که با پول دولت، سقف آرزوهایشــان محدود است مثل ما کارمندان 
دولت که سقف آرزوهایمان کوتاه است و باید درآمد خود را از محل 
پژوهش به دست بیاوریم؛ سرمایه گذاری را هم باید بخش خصوصی 

انجام دهد نه دولت.
وی با تأکید بر اینکه ۴8۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که سال گذشته 
9۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند، گفت: ۱۱۰ سال فروش نفت 
در کشور به ما یاد داد که همه چیز حتی دانش و تکنولوژی نیز خریدنی 
است درحالی که این اشتباه بزرگی است چون تکنولوژی یاد گرفتنی 
است. با پول ُمفت و بچه پولداری فروش نفت، بنزسوار شده ایم؛ دیگر 
نمی توان به این روند ادامه داد اما دیر به این نتیجه رسیده ایم چرا که 

۶۰۰۰ سال فرهنگ کارآفرینی را از بین برده ایم.
ستاری با اشاره به تحریم های صنعت فوالد گفت: برای خود من هم 
مایه شرمندگی است که به دلیل قطعاتی مانند ُکک یا ُکک سوزنی 
تحریم می شــویم؛ این نشــان می دهد در جاهایی ضعف داشته ایم 
به همین دلیل است که سیســتم وارداتی فعالی داریم ولی ساختار 

صادراتی ضعیفی ایجاد شده است.
به گفته معاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور، در حال حاضر 
توانسته ایم تمام کاتالیست های صنعت نفت و گاز را در داخل تولید 

کنیم.

معافیتهایمالیاتیشهرکهایصنعتی
ومناطقویژهاقتصادیاعالمشد

مشــوق ها و معافیت های مالیاتــی برای واحدهــای مختلف 
شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اعالم شد که شرایط 
اعمال این شرایط و نحوه اجرای آن در مناط کمتر توسعه یافته با 

سایر مناطق متفاوت است.
به منظور تشویق سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی و مناطق 
ویژه اقتصادی برای سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی 
در واحدهای تولیدی، معدنی، خدماتی، بیمارستان ها، هتل ها و 
مراکز اقامتی گردشگری با مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی 
ذیربط که در این مناطق هستند در صورتی که از اول سال ۱٣9۵ 
برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده باشد یا قرارداد استخراج 
و فروش منعقد کرده باشند، تشویق های مالیاتی اعمال می شود.

نحوه اعمال مالیات به نرخ صفر برای ســرمایه گذاری اقتصادی 
در شهرک های صنعتی و ویژه اقتصادی بدین شرح است که در 
یک دوره ۱٣ ساله مشــمول معافیت مالیاتی از طریق محاسبه 
مالیات به نرخ صفر هســتند. این قاعده مربوط به مناطق کمتر 

توسعه یافته است.
همچنین در این مناطق، مالیات سال های بعد از دوره ۱٣ ساله 
محاســبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول 
مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ 

صفر محاسبه می شود و بعد از آن مالیات با نرخ های مقرر در قانون 
مالیات های مستقیم محاسبه خواهد شد.

نحوه اعمال مالیات با نرخ صفر برای شهرک های صنعتی و ویژه 
اقتصادی در سایر مناطق بدین گونه است که در یک دوره هفت 
ساله مشمول معافیت مالیاتی از طریق محاسبه مالیات به نرخ 

صفر می شوند.
همچنین نحوه  اعمال مالیات به نرخ صفر برای واحدهای مستقر 
در شــهرک های صنعتی و ویژه اقتصادی که در ســایر مناطق 
هستند بدین گونه اســت که ۵۰ درصد مالیات های بعد از دوره 
هفت ساله محاســبه مالیات با نرخ صفر زمانی که جمع درآمد 
مشمول مالیات واحد معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود با 
نرخ صفر درصد و ۵۰ درصد باقی مانده با نرخ های مقرر در قانون 
مالیات های مستقیم محاسبه و دریافت می شود و بعد از آن نیز 
۱۰۰ درصد مالیات متعلقه با نرخ هــای مصوب دریافت خواهد 
شد.گفتنی است؛ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته توسط هیات 

دولت و در برنامه های پنج ساله توسعه تعیین می شود.
براســاس این اطالعیــه ســازمان امــور مالیاتــی، چنانچه 
سرمایه گذاری های انجام شده با مشارکت سرمایه گذار خارجی 
با مجوز سازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
انجام شده باشد، به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری 
خارجی به میزان ۱۰ درصد به مشوق مذکور به نسبت سرمایه 

ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا ۵۰ درصد اضافه می شود.

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازارکـار

یک شرکت بازرگانی معتبر جهت 
تکمیل کادر خود در استان اصفهان 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
کارمند

جنسیت: خانم
با سابقه کار

جهت خرید و فروش تیر آهن و 
میلگرد
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 Iran produced 197,500 tons of 
polyester yarn during the first eight 
months of the current Iranian year 
(March 21-Nov. 21) to register an 
increase of around 22% compared 
with the output in last year’s 
corresponding period.
The country had produced 
162,000 tons of the product during 
last year’s first eight months, the 
Persian economic daily Donya-e-
Eqtesad reported, citing data from 
the Ministry of Industries, Mining 
and Trade.
Polyester fiber is one of the widely 
used commercial fibers in weaving, 
knitting, embroidery, sewing 

and home furnishings, Financial 
Tribune reported.
There are basically three types of 
polyester yarns:
- Polyester filament yarns, which 
enjoy high demand in the global 
market and are made from PET 
polyester. These yarns have 
numerous applications in the 
modern fiber manufacturing 
industries. 
- Spun yarns, which produced by 
using PCDT or cut PET. 
- Textured yarns, which are created 
by twisting and drawing polyester 
POY. The PET multifilament is used 
in its creation.

Russia not eager 
Iran to succeed 
in Energy 
industry; 
Energy analyst
“Russia does not eager 
Iran to succeed in the 
energy field,”a senior 
energy analyst and former 
head of Iran's Petroleum 
Contracts Committee told 
o ILNA news agency.
Speaking to ILNA 
economic correspondent, 
Seyed Mehdi Hosseini 
pointed to Why Iran has 
no place in TurkStream 
pipeline to export gas to 
Europe, and said: “Russia 
is counting on Turkey to 
export gas to Europe and 
is competing with Iran.”
“Turkey has also started a 
good game between Iran 
and Russia, offering the 
best prices, guaranteeing 
long-term gas exports, 
and balancing the two 
rivals,” an energy analyst 
added.
He confirmed that on the 
other side Russia has been 
seeking to cut gas transit 
through Ukraine because 
of recent tension.
“Because of Iran's political 
situation, many countries 
are cautious about 
cooperation with Iran,” 
Mehdi Hosseini said.
The presidents of Turkey 
and Russia formally 
launched the TurkStream 
pipeline which will carry 
Russian natural gas to 
southern Europe through 
Turkey, part of Moscow's 
efforts to reduce 
shipments via Ukraine.
The pipeline project, 
stretching 930 kilometers 
(580 miles) across the 
Black Sea, reinforces 
strong energy ties 
between Moscow and 
Ankara, which have 
also increased defense 
cooperation after Turkey 
bought advanced Russian 
missile defenses last year.
Russia is building 
TurkStream in two 
pipelines, each with an 
annual capacity of 15.75 
bcm. The first pipeline 
will supply Turkey and 
the second will extend 
from Bulgaria to Serbia 
and Hungary. Bulgaria 
hopes to be able to make 
shipments to Serbia by 
May and build the whole 
section by year-end.
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Truth be told 
“water has 
been viewed 
by commercial 
operators and 
industries as an 
abundant resource 

and a low cost commodity. 
Now that this finite resource 
is depleting rapidly and 
water shortages are felt in 
most parts of the country, 
this view must change,” the 
Energy Ministry quoted 
Seyed Hassan Razavi as 
saying.
There are many ways in 
which cultural and ethical 
change can be achieved, 
one of which is educating 
schoolchildren that has 
largely been ignored in Iran 
over the past four decades, 
Financial Tribune quoted 
him as saying.
“Our ancestors dealt with 
water crisis wisely and by 
using traditional methods of 
water harvesting. However, 
nothing has been done to 
transfer the experience to 
the new generations.”
For centuries, Iranians in 
dry and desert areas have 

overcome challenges of 
water scarcity through 
traditional methods, one of 
which was (and still is) the 
Qanat. 
Qanat is the generic term for 
an ancient environmentally-
sustainable water 
harvesting and conveyance 
technique believed to have 
originated in Persia in the 
early first millennium B.C.
The senior official went 
on to say that “without 
including water-related 
concepts in school syllabus, 
the culture of indifference 
toward the precious 
resource like water will not 
change.”
Creating a culture in which 
water is considered a 
valuable demands long-
term interaction between 
the Ministry of Education 
and the Energy Ministry, 

--- something that has been 
nonexistent over the past 
40 years.
“It is indeed regrettable that 
we hardly think of forward-
looking policies and do so 
only when we approach a 
point of no return.”
Bayat concurred that 
cultures do not change 
overnight, nor can the 
problem (overconsumption 
and waste) be tackled in the 
near future. “Cooperation 
among relevant 
organizations (to conserve 
water) should have begun 
long ago.”
Prominent research 
institutions say roughly half 
the world's projected 9.7 
billion people will live in 
water-stressed regions by 
2050.
The World Resources 
Institute has a list it calls 

‘Extremely High Baseline 
Water Stress” in which 17 
countries are named. In this 
ranking of the most water 
stressed countries Iran is 
in the top four after Qatar, 
Israel and Lebanon. 
Iran is largely an arid and 
water-scarce country. 
Annual renewable water 
resources in the country is 
1,600 cubic meters (nearly 
one fifth of the international 
average of 7,600 cubic 
meters).
Time is running out for 
policy and decision makers 
in Tehran who have visibly 
failed to address the 
worsening water shortages 
that threaten economic 
development. 
Those in charge know what 
is coming. But what they 
must do remains unclear, at 
least for now. 

Azar joint oil field soon to hit 
full productivity
The operator of Azar Joint Field Development Project 
in western Iran said several sections of the central 
processing unit of the project were about to start early 
production, bringing the field’s output to the planned 
level.
According to the Petroleum Engineering and 
Development Company (PEDEC), as quoted by 
SHANA, Keyvan Yarahmadi said the field’s output 
would reach 65,000 b/d soon given inauguration of 
the new facilities.
He said the LP and HP flares of the unit were set in 
motion after carrying out all the related operations 
including piping, mechanical section, instruments 
supply and pre-commissioning tests.
He said the LP flare was 37 meters high and had a 16-
inch gas riser and a 28-inch air riser.
The HP flare is 72 meters high and has a 28-inch gas 
riser and a 42-inch air riser.
Azar, one of the joint fields with Iraq, spans an overall 
area of 482 square kilometers in southeast of Mehran 
town in the western Iranian province of Ilam. 

Iran Air still flying to eight 
European destinations as 
scheduled
 The Airline of Islamic Republic of Iran (Iran Air) 
announced on Monday that except for flights to 
Stockholm and Gothenburg in Sweden which await 
authorization, all other Europe-destined flights are in 
operation.
Following false reports claiming that Iran Air’s flights 
to European destinations have been canceled, the 
organization issued a statement on Monday saying that 
flights to Frankfurt, Hamburg, London, Amsterdam, 
Paris, Milan, Vienna, and Cologne are still operating and 
will leave as scheduled.
Iran Air said that flights to Stockholm and Gothenburg 
in Sweden are awaiting authorization from the country 
as it recently barred Iranian flights from its airspace.
The report came after a Ukrainian Airline passenger 
plane carrying 176 people, including crew members, 
crashed in southern Tehran shortly after taking off from 
Imam Khomeini International Airport last Wednesday.
On Saturday morning, General Staff of Iran’s Armed 
Forces admitted that the plane was targeted 
by defensive missile system due to human error, 
expressed regret and apologized for the tragedy.

Iran to offer full cooperation 
in paying for Ukrainian plane 
damages: official
Head of Central Insurance company Gholam-Reza 
Soleimani said on Monday that because the Ukrainian 
plane crashed in Iran, the government will have good 
cooperation in paying the damages.
Soleimani said in a press conference that because 
the plane was mistakenly hit with a rocket, Iran and 
Ukraine will have talks about the damages.
Soleimani said that the Central Insurance company 
of Iran has no responsibility in this regard but the 
government may need its expert advice to use in the 
talks.
He added that the Iranian companies had issued 
insurance for the Iranian passengers to cover them 
at foreign destinations, but the plane crashed in Iran.
The Iranian planes are insured by Iran, but this one 
belonged to Ukraine so it had insurance coverage 
by Ukraine, he said, adding that he was not aware of 
details of the insurance of the plane, but the plane, the 
passengers, and other issues should be included.
He also said since passengers were from different 
nationalities and different insurance policies so the 
number of compensations should be negotiated.

Using water more efficiently demands a 
paradigm shift and an ethical revolution in 
addition to technical solutions, managing 
director of Tehran Regional Water Company 
said.

Lessons in Water Conservation Must 
Start From Our Schools
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world's projected 
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Iran Developed 
Central Agro-holding 
Corporation: Deputy 
Minister
An official with the agriculture –jihad 
ministry said that the Central agro-holding 
Corporation after 50 years finally was 
established.
Hossein Shirzad, who is also the CEO 
of the Central Organization for Rural 
cooperatives of Iran (CORC) said the 
agro-joint stock companies in the Iran 
national agriculture have always played a 
key role due to their efficiency in the rural 

development, however, they have always 
been suffering from three deficits including 
low number, lack of synergistic ties as well 
as lack of a focused operative and planning 
core.
"Although, according to the Ministerial 
cabinet decree in 1976, it was supposed to 
develop such a central agro-corporation 
for national coordinating among agro-joint 
stock companies, but unfortunately it was 
not developed. Today CORC has developed 
agro-holding corporation to coordinate 
these corporations nationwide," he added.
Policy convergecy on the national 
cultivation pattern, applying IoT (internet 
Of things) in the agriculture sector 
and using modern irrigation systems 

through the country are of the prompt 
advantage of founding of the Agro-holding 
corporation, Shirzad asserted, adding that 
establishment of such a corporation can 
boost the governing of the rural production 
cooperatives to facilitate contract farming 
and development of agro-processing 
factories nationwide.
"The strategic plans of agro-holding 
Corporation include developing 
contract farming for farming fodder to 
meet the needs of the livestock breeding 
cooperatives, creating a legal entity in 
the trading world through receiving the 
commercial card, insurance and export 
facilitating and medicinal plants farming", 
Shirzad said.



Region's turbulent 
situation due to corruptive 
presence of US, its cohorts: 
Supreme Leader
 The Supreme Leader of the Islamic Republic, 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei received the Emir 
of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and his 
entourage.
In the meeting Ayatollah Khamenei stressed that 
the turbulent situation in the region demands closer 
cooperation between the nations of West Asian 
region and asserted, “The current situation of the 
region requires increased reinforcement of relations 
among the countries of the region and not being 
influenced by the foreigners’ inductions”.
The Leader of the Islamic Revolution reiterated Iran’s 
willingness to expand relations with other nations 
in West Asia, adding, “The Islamic Republic of Iran 
has repeatedly announced, and the President has 
explicitly mentioned that Iran is willing to establish 
closer cooperation with the countries of the region”.
Ayatollah Khamenei regarded the current situation 
of West Asia as unfavorable, and said, “The region's 
unfavorable situation is due to the corruptive 
presence of the United States and its cohorts; and 
the only solution for countering that is to rely on 
cooperation among the countries of the region”.
Referring to the friendly political relations 
between Iran and Qatar, Ayatollah Khameni stated, 
“The economic relation of the two countries is 
not as strong as the political relations; therefore 
the cooperation between Iran and Qatar should 
increasingly expand in common grounds”.
The Leader of the Islamic Revolution emphasized, “Of 
course, some countries— especially those who have 
come to our region from the other side of the planet—
do not favor the expansion of cooperation among the 
countries in the region. However, they have nothing 
to do with this matter. The countries and nations of 
the region will no longer tolerate such intervention 
and domination”.
In the meeting, with President Hassan Rouhani 
also in attendance, Sheikh Tamim bin Hamad Al 
Thani, the Emir of Qatar, expressed that he was very 
pleased to meet with the Supreme Leader of the 
Islamic Revolution, confirming that the West Asia is 
in a very difficult situation, and further added, “We 
completely agree with your remarks concerning the 
need for increasing cooperation within the region, 
and we believe talks should be organized among the 
countries of the region on a larger scale”.
Referring to his negotiations in Tehran, the Emir 
of Qatar added, “Based on our talks, a common 
commission of the two countries is going to be held 
in Iran within three months, and hopefully, our 
economic ties will also expand to the same level as 
our political relations”.
Sheikh Hamad Al Thani further thanked the Islamic 
Republic of Iran’s assistance, support and stance in 
the face of sanctions imposed on Qatar.

UK Envoy 'Breached Diplomatic Protocol' 
by Attending Illegal Gathering: US Analyst

“Iran should recall 
its diplomatic 
mission from 
London then 
expel the 
British mission. 
The British 

Ambassador breached 
diplomatic protocol 
by interfering in the 
internal affairs of Iran 
and attending an illegal 
gathering. Given the 
British history in Iran 
and 1953, it should 
know better,” Rodney 
Martin told Tasnim in an 
interview.
Rodney Martin is a retired 
Judge and a former 
Congressional Staffer. He 
was a Harry S. Trauma 
Scholar and Lyndon B. 
Johnson Congressional 
Fellow. Based in 
Scottsdale, Arizona, 
Martin has held several US 
Federal, State, and Local 
positions.
Following is the full text of 
the interview.
Britain’s envoy to Tehran 
Rob Macaire was held 
for over an hour for 
organizing, provoking 
and directing suspicious 
acts in protests in 
Tehran Saturday night 
before being released 
following Iran’s public 
announcement that its 
military unintentionally 
shot down a Ukrainian 
passenger plane. What 
are your thoughts on 
this taking into account 
London’s long record in 
creating chaos in other 
countries?
Martin: Britain and the 

US have a long history of 
nefarious activity in Iran 
and other nations around 
the globe, often using 
their diplomatic missions 
as bases for espionage and 
as Pro Counsel's to direct 
puppet leaders. Both 
Britain and the US are 
having a hard time coming 
to terms with the fact they 
are declining Empires and 
in Britain's case a "has-
been" Empire of little to no 
relevance beyond being 
the US lap dog. It should 
be noted that the 1953 
coup that overthrew 
Iran's democratically 
elected Prime Minister 
was directed from the 
US and British Embassy 
wherein they purchased 
and directed artificial 
street mobs. It would not 
surprise me at all if both 
are repeating counter-
revolutionary activities 
again. The world held 
its breath just days ago 
when millions of Iranians 
turned out in outrage 
over the assassination of 
General Soleimani. The 
British Ambassador's 
presence at street 
demonstration fanning 
emotions is clearly an 
attempt to preserve 
the West's discredited 
narrative it attempted 
to spin in the immediate 
aftermath of the 

General's assassination 
of "celebrations" and 
"opposition" to the 
Revolution. In fact, as with 
the 2003 Iraq invasion, 
the West is again listening 
to subversive and criminal 
elements who left Iran 
with hidden wealth and 
today safely reside in 
London, Los Angeles and 
the suburbs of Washing 
D.C. whispering in 
Zionists and NeoCons ears 
hoping to have them once 
again do their dirty work.
Tasnim: Officials and 
people in Iran are 
calling for the UK envoy 
to be expelled from the 
country. How do you think 
Iran should react to this? 
Is there any diplomatic 
process for this?
Martin: This would 
absolutely be the correct 
course. Iran should recall 
its diplomatic mission 
from London then expel 
the British mission. The 
British Ambassador 
breached diplomatic 
protocol by interfering in 
the internal affairs of Iran. 
Given the British history 
in Iran and 1953, it should 
know better.
The reason for Macaire's 
arrest was instigating 
the crowd and taking 
photos of the protest. A 
shop opposite Amir Kabir 
University in Tehran was 

the main place for the 
British ambassador's 
activities, according 
to informed sources. 
According to Irans’ 
intelligence sources, 
Iranian employees of 
the British embassy 
played a key role in the 
post-election protests in 
2009. What are the main 
reasons behind London’s 
attempts to insecure Iran?
Martin: Britain is using 
its presence in Iran to do 
the US bidding because 
the US has no presence. 
It is as simple as that. 
BOTH Britain and the 
US have long sought 
to overturn the 1979 
Islamic Revolution and 
return Iran to its days as a 
repressed Western vassal 
State that in addition 
to having its resources 
stolen by the West, also 
supplied the Zionist 
State in Tel Aviv. Britain 
has violated all norms 
of diplomatic protocol 
and does not operate a 
legitimate Embassy, 
but in reality operates 
an MI6 Base that seeks 
to undermine Iranian 
Society, Law & Order and 
has a complete disrespect 
for Islam and Iranian 
Culture & Traditions. 
Britain is a disrespectful 
 guest.

An American political analyst said 
Britain’s Ambassador to Iran Rob Macaire 
“breached diplomatic protocol” by 
attending an illegal gathering in Tehran 
and seeking to interfere in the country’s 
internal affairs.
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Pelosi: Trump Is 'Impeached 
for Life'
 US House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) said in a 
recent interview that President Donald Trump has been 
“impeached for life” regardless of how Senate Majority 
Leader Mitch McConnell (R-Ky.) handles the upcoming 
Senate trial.
“This president is impeached for life regardless of any 
gamesmanship on the part of Mitch McConnell,” she said 
during an appearance on ABC’s “This Week” on Sunday, 
adding, “There is nothing the Senate can do to ever erase 
that.”Her comment prompted “#ImpeachedForLife” to 

trend on Twitter shortly afterward.
Pelosi’s remarks come as she continues to delay sending 
articles of impeachment brought against Trump, which 
charge him with abuse of power and obstruction of 
Congress, to the Senate since the Democratic-led voted to 
impeach him weeks ago.
Pelosi has said the move to withhold the articles, which has 
prompted backlash from McConnell and Trump over the 
past few weeks, was made in an effort to put pressure on 
the Senate, where Republicans hold control, to ensure a fair 
trial, The Hill reported.
A number of Republican senators have been planning for 
what they hope will be a speedy acquittal for Trump ahead 

of the expected impeachment 
trial in the upper chamber. 
McConnell has also said that 
he does not plan to be an 
"impartial juror" during the 
trial and has said he'll be in 
"total coordination" with the 
White House leading up to the 
trial.
When pressed during her interview by 
host George Stephanopoulos on Sunday about 
whether she is having second thoughts about 
delaying the articles, Pelosi said no.
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Iranian Spokesman Hits Back at 
Trump after Persian Tweet
 Spokesperson for Iran’s Ministry of Foreign Affairs Abbas 
Mousavi took a swipe at US President Donald Trump for 
“dishonoring” the Persian language, saying a regime that has 
assassinated the Iranian nation’s hero has no right to voice 
support for Iranians in Persian.
“Hands and tongues smeared with threatening, sanctioning 
and terrorizing the #Iranian nation, are not entitled to dishonor 
the ancient #Persian_language,” Mousavi said in a post on 
his Twitter account on Sunday, reacting to a tweet in Persian 
language from the US president.
“By the way, are you actually ‘standing by’ millions of Iranians 
whose hero you just assassinated or ‘standing against’ them?!” 
Mousavi said in response to Trump.
Trump's tweet came after dozens of people protested outside a 
university in downtown Tehran to denounce officials' belated 
confirmation of a Ukrainian passenger plane unintentionally 

downed outside the Iranian capital.
"To the brave, long-suffering people of Iran: I’ve stood with you 
since the beginning of my Presidency, and my Administration 
will continue to stand with you. We are following your protests 
closely, and are inspired by your courage,” wrote Trump.
The US president had uncharacteristically remained silent as 
several million Iranians took to streets for days to honor Lt. 
General Qassem Soleimani who was assassinated on Trump's 
order in Baghdad, Press TV reported.
Trump's reference to the suffering of the Iranian people was 
also ironical because it has largely been caused by his most 
draconian sanctions on the country.
On Friday, Trump administration announced new sanctions 
targeting Iran’s construction, manufacturing, textiles, mining, 
aluminum, copper, iron and steel industries.
Apart from threatening to attack sites "very important" to 
the Iranian culture, the US president has described Iran as a 
"terrorist nation" and outraged Iranians by referring to the 
Persian Gulf as "Arabian". 

T r u m p ' s 
tweet in Persian also drew 

denunciation from Iranian Minister of Culture and Islamic 
Guidance Abbas Salehi.
"The Persian language is a symbol of the Iranian culture. Until 
yesterday, the repeated threat of Iranian cultural sites and 
today dialogue with Iranians in Persian!" he tweeted.

News

UK envoy’s 
behavior 
inconsistent 
with 
international 
norms: MP
An Iranian 
lawmaker says 
UK Ambassador 
to Tehran Rob 
M a c a i r e ’ s 
participation in an 
illegal gathering 
on Saturday was 
inconsistent with 
the international 
norms, calling for 
the expulsion of the 
envoy from Iran.
“The British 
ambassador took 
part in a small 
gathering that was 
against the Islamic 
Republic; he took 
photos of the 
gathering and tried 
to organize it; this 
is inconsistent with 
the international 
norms and 
r e g u l a t i o n s , ” 
A b o l f a z l 
H a s s a n b e i g i , 
a member of 
the Iranian 
P a r l i a m e n t ’ s 
National Security 
and Foreign Policy 
Committee, told 
Mehr News Agency.
Noting that Macaire 
has “interfered in 
the internal affairs 
of our country and 
acted against the 
security protocols 
by participating in 
an illegal gathering”, 
H a s s a n b e i g i 
urged the Foreign 
Ministry to expel 
the UK ambassador 
to prevent the 
repetition and 
normalization of 
such behavior in the 
future.
Macaire was 
briefly detained 
during a protest 
in front of Amir 
Kabir University in 
downtown Tehran 
on Saturday when 
he was organizing 
and provoking 
people angry at 
the government’s 
handling of the 
aftermaths of a 
plane crash earlier 
this week.
He was summoned 
to the Iranian 
Foreign Ministry 
on Sunday for 
“unconventional 
b e h a v i o r ” 
inconsistent with 
his diplomatic 
status and being 
present in an “illegal 
gathering”.
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 Rouhani signs amended law of counteraction 
to IRGC’s designation as “terrorist group” 
by US
 Iranian President Hassan Rouhani on Monday signed an amended law 
recently passed by the Parliament to counteract against designation of IRGC 
as a “terrorist organization” by the United States.
The amended law was forwarded to various relevant ministries and organizations.
President Rouhani signed the amended law after it was passed by the parliament on 
January 7.
The law which includes three articles has also been approved by Iran’s Guardian Council.

 A high-ranking official in 
the Ministry of Health and 
Medical Education of Iran 
said that Iran produces 22 
percent of the science within 
the Islamic countries.Reza 
Malekzadeh, research 
deputy of the ministry, said 
in the 25th Medical Sciences 
Research Festival that Iranian 
scientists have recorded a 
remarkable increase in the 
number of their articles 
despite sanctions and 
limited budgets.Malekzadeh 
said Iran presently boasts 
of producing 30 percent 
of scientific articles with 
an international value in 
Western Asia and Northern 
Africa.He added that Iran 
is the 16th in the world list 
in terms of production of 
articles and citations and has 
managed to gain the same 
rank in clinical medicine as 
well.
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Failure to implement the new systems will risk 
legal action by the European commission against 
Britain, the Institute for Government says.
In a new report, it says, “The (Brexit) deal has 
the support of no Northern Irish political parties 
and it looks almost impossible to complete the 
practical changes, for government and business, 
by the end of the year. Failure to comply with the 
withdrawal agreement could see the European 
commission begin infringement proceedings 
and the UK ending up at the ECJECJ (European 
court of justice).”Johnson’s government remains 
adamant that there will be no checks or new 
reporting systems on trade crossing the Irish 
Sea, despite Ireland and the EU insisting that 
those would have to be in place to protect the 
Irish border.
The prime minister’s intention to establish a trade 
deal with the EU by the end of December 2020 
was also dealt a blow by Simon Coveney, Ireland’s 
deputy prime minister, at the weekend as he 
indicated the bloc would be in no rush to work to 
Johnson’s timetable.
In a blunt assessment of the likelihood of 
satisfying Johnson’s “ambitious” vision, he said 
the fact that Britain had put the timescale for a 
trade deal into law did not mean the other 27 
European countries would fall in line. “In my 
view, it’s probably going to take longer than a 
year,” he said, The Guardian reported.The IfG’s 
report says HMRC has previously stated similar 
systems to the proposed customs arrangements 
for Northern Ireland would take five years to 
develop and implement.Part of the problem is 
that until the new trade deal between the UK 
and the EU is struck, the details of the Northern 

Ireland arrangements cannot be finalized.
The complicated system for Northern Ireland 
involves the region effectively staying in the 
single market but in the UK customs zone. This 
potentially means tariff charges and rebates, 
paperwork and physical checks on certain fresh 
foods and live animals going from Great Britain to 
Northern Ireland.
In the new report, “Getting Brexit done: what 
happens now?”, the IfG says Brexit will be far 
from done on 31 January when the UK formally 
leaves the EU with the expected ratification of 
the withdrawal agreement ending the article 50 
process.
“The UK will formally leave the EU at the end of 
January, and in that sense Brexit will be done, 
but many of the biggest Brexit jobs will be far 
from over,” it says. “It will continue to dominate 
government for years to come. The prime 
minister may hope to end Brexit’s dominance 
in the public debate after 31 January, but in 
Whitehall it will continue to be the biggest and 
most challenging task faced by a government 
in decades.”Under the deal sealed by Johnson 
with the EU last October, animals and fresh food 
going from Great Britain to Northern Ireland 
will be subject to some physical checks, with 
a tariff and tariff rebate system operating for 
the first time. These are there to protect any 
substandard goods seeping into the EU’s single 
market through smuggling over the Irish 
border into the Republic of Ireland.While all 
sides recognize the complexities of the new 
system, little public attention has been paid to 
the fact that new computer systems cannot be 
designed by either HMRC, ferry companies, or 
manufacturers or suppliers like Tesco until the 
trade deal with the EU is done.The report says, 
“With the details of how the border will operate 
still unclear – and likely to be so for some months 
– and no preparatory work having happened 
for checks between Great Britain and Northern 
Ireland, the 11-month timeline is almost certainly 
undeliverable.”It notes that Sir Jon Thompson, a 
former chief executive of HMRC, said that a similar 
customs systems involving rebates could take up 
to five years to develop and implement.

Seyed Hassan Nasrallah also lauded the 
Islamic Republic over firing the salvo of 
ballistic missiles in retaliation for the 
January 3 assassination by US terrorists 
of Lieutenant General Qassem Soleimani, 
the commander of the Quds Force of the 
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC), in 
an airstrike near the Baghdad International 
Airport.
“This attack was also a message to the 
Zionist entity… Let stupid (Israeli Prime 
Minister Benjamin) Netanyahu know 
the wrong spot he has put his entity 
in,” Nasrallah said in a televised speech 
broadcast live from the southern Lebanese 
city of Baalbek as he addressed his 
supporters on Sunday evening.
He added, “Look at the faces of the US 
leaders… Do they look like victorious faces?”
Nasrallah said he was certain that US 
President Donald Trump would not respond 
to the Iranian missile strike when he saw the 
news on Arabic-language media outlets in 
the Persian Gulf region, according to Press 
TV.
The Hezbollah chief then slammed 
mainstream Arab news networks for 
being far too pro-US over their attempts 
to underreport the Iranian strikes and the 
extent of damage caused.
“What happened in Ain al-Assad is only a 
slap (in the face of Americans), and not a 
revenge for the assassination. It is the first 
step that will lead to the (full) withdrawal 
of the US from the region,” Nasrallah said.
The Hezbollah head then censured 
Washington over being responsible for any 
criminal act worldwide, saying, “Wherever 
there is a crime, it should be labeled as 
“made in the USA.””

“The most violent criminal in today’s world 
is the US. Even the Israeli regime, which is 
committing crimes in the region, is under US 
patronage. Daesh (Takfiri terrorist group) 
is also destroying and wreaking havoc in 
the region for the sake of re-deployment 
of US military forces,” the Hezbollah chief 
pointed out.
“One of the most important outcomes of this 
virtuous martyrdom is that it exposed the 
real nature of America. General Soleimani’s 
martyrdom must lead to expulsion of all 
US troops from the region,” Nasrallah 
commented.
He also hailed the top Iranian commander 
for his generous support for Hezbollah, 
saying the Lebanese resistance movement 
could flourish only through his firm backing.
“General Soleimani joined battles against 
Daesh in person,” Nasrallah said, stressing 
that the entire Middle East would have 
been overrun by the Takfiri terrorists if the 
Iranian general had not fought them off.
“Daesh was a very dire threat to the region… 
It was going to hurt every country, even its 
sponsors. Haj Qassem saved them… and 
the whole region must be grateful to him, 
Abu Mahdi and those who fought Daesh,” 
the Hezbollah chief said, referring to the 
second-in-command of the Iraqi Popular 
Mobilization Units (PMU) Abu Mahdi al-
Muhandis who was with Soleimani when 
their convoy was targeted.
Nasrallah also slammed Washington 
for interference in Lebanon’s domestic 
affairs, describing the United States as the 
spearhead of tyranny and hegemony in 
West Asia.
He strongly dismissed US allegations of 
Hezbollah being Iran’s proxy in Lebanon, 
emphasizing that US statesmen do not 
comprehend the fact that such a bond is 
deep-rooted in fraternity, and that Tehran 
has never asked the Lebanese resistance 
movement to do anything for its sake.
The Hezbollah secretary-general lauded 
mass funeral processions for Soleimani and 
Muhandis in Iraqi and Iranian cities.

Brexit: Irish Border Issue Could Land 
UK in Court, Report Finds

Iran’s Missile Attack at US Bases A Message 
to Israel: Hezbollah

The Irish border could yet snag Boris Johnson’s Brexit 
deal, with experts saying it will be impossible to deliver 
the computer systems for the special arrangements for 
Northern Ireland by the end of this year.

Iran’s precision missile strikes at US military bases in Iraq sent 
the message that all American targets in West Asia are within 
the range of Iranian missiles, said the secretary-general of the 
Lebanese resistance movement Hezbollah, adding that they 
were also a message to Israel.

Nasrallah 
also slammed 
Washington for 
interference 
in Lebanon’s 
domestic 
affairs, 
describing the 
United States as 
the spearhead 
of tyranny and 
hegemony in 
West Asia.

The prime 
minister’s intention 
to establish a 
trade deal with 
the EU by the 
end of December 
2020 was also 
dealt a blow by 
Simon Coveney, 
Ireland’s deputy 
prime minister, 
at the weekend 
as he indicated 
the bloc would 
be in no rush to 
work to Johnson’s 
timetable.

UK envoy’s behavior 
inconsistent with 
international norms: 
MP

Pelosi: Trump Is 
'Impeached for Life'

Lessons in Water 
Conservation Must 
Start From Our 
Schools
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 نقدینگی مهمترین دغدغه صنایع
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای ۱۳۵۰ واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور تا پایان 
امسال خبر داد و گفت: تأمین نقدینگی دغدغه اصلی واحدهای صنعتی کشور است. به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، محسن صالحی نیا اظهار داشــت: با توجه به استقرار شهرک های صنعتی در نقاط مختلف، 
شهرک های بزرگی با وسعت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار تا ۲ هزار هکتار در کشور وجود دارند، اما ناحیه صنعتی در ابتدا با 

وسعتی کمتر از ۵۰ هتکار ایجاد می شود و در ادامه با طرح های توسعه ای گسترش می یابد. وی در خصوص میزان 
فعال بودن ظرفیت این شهرک ها و نواحی صنعتی، توضیح داد: ۴۴ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی 

صنعتی موفق به استقرار و دریافت پروانه بهره داری شده اند که عمدتاً )تا ۹۷ درصد( آن ها واحدهای کوچک، ۲ درصد 
واحدهای متوسط و کمتر از یک درصد واحدهای بزرگ را شامل می شود. صالحی نیا در مورد تعداد واحدهای جدید که اخیراً 

در شهرک های صنعتی راه اندازی شده اند، گفت: ۳۷ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی، جواز تأسیس و پروانه صنعتی 
دریافت کرده و در حال طی مراحل ایجاد هستند. برخی از این واحدها در حال خرید زمین، تسطیح یا ایجاد زیرساخت و برخی دیگر درصدد ساخت 
سوله، خرید و نصب ماشین آالت برای بهره برداری هستند. وی ادامه داد: این واحدها نیز به تناوب، وارد چرخه تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی 

می شوند که با احتساب ۴۵ هزار واحد صنعتی فعال قبلی، تعداد واحدهای فعال در شهرک های صنعتی به ۸۲ هزار واحد افزایش خواهد یافت. 

۷ هزار میلیارد تومان صرفه جویی مصرف برق در تابستان
مدیرعامل توانیر با تاکید بر پیشــتازی صنعت برق در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، از 

مدیریت مصرف برق در تابستان ۹۸ و ۷ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در این زمینه خبر داد.
به گزارش وزارت نیرو، محمدحســن متولی زاده، در نشســتی که به منظور ایجاد هماهنگی و 
تبادل تجارب برای گذر از پیک تابستان ۹۹ برگزار شد، افزود: پوشش صد درصدی برق در بخش 

شهری و روستاهای باالی ۲۰ خانوار در شرایطی محقق شده که برق رسانی همگانی تا سال ۲۰۵۰ 
 میالدی یعنی ۳۰ سال آینده در برنامه جهانی قرار گرفته و نشان از پیشتازی صنعت برق کشور در

 دنیا دارد.
وی با تاکیــد بر پیشــتاز بودن صنعــت برق در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی اظهار داشــت: 

اجــرای برنامه های مدیریت مصرف که با نگاه تشــویق محور طی تابســتان امســال اجرا شــد، با پرداخت رقمــی بین ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ میلیارد تومــان پاداش همــراه بود که در صورت عــدم اجرای ایــن برنامه، باید ۷ هــزار میلیارد تومــان برای خرید 
 برق هزینه می کردیم یا خاموشــی اعمال می شــد و بنابراین با یک بیســتم هزینه توانســتیم تابســتان را به خوبی به پیش

 ببریم.

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

 اصالحات ساختاری 
در این صنعت شروع 

و زمینه واگذاری 
شرکت های تو در توی 

در خودروسازی ها 
در حال فراهم شدن 

است
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بازیگران بازار گردشگری 
سالمت هم مسیر شدند

برنامه جهشی برای 
توریست  درمانی

بازیگران بازار گردشــگری سالمت 
با دعــوت از بخش های خصوصی و 
استارت آپ های فعال در این حوزه 
بعد از ســال ها اختالفات گسترده 
به میزبانی اتــاق بازرگانــی ایران 
گردهم آمدند و برای دســتیابی به 
یک فهم مشترک هم مسیر شدند. 
این بازیگران به منظور گســترش 
سهم بازار گردشــگری سالمت از 
مجموع بازار گردشــگری در جهت 
جــذب توریســت های درمانی از 
کشــورهای منطقه بــه ارائه یک 
برنامه جهشی در حوزه گردشگری 
سالمتی با همکاری مشترک تمامی 
بازیگران و بخــش خصوصی فعال 
در این حوزه اقدام کرده اند. با ابتکار 
بخش خصوصی بــه میزبانی اتاق 
بازرگانی تمامی اجزا و عناصر حوزه 
گردشگری ســالمت گردهم آمدند 
تا با تشــکیل ۴ کمیته و شــناخت 
کامل از ظرفیت ها و توانایی های این 
عناصر به منظور دستیابی به توسعه 
و رونق گردشــگری سالمت کشور 
و رســیدن به فهم مشترک در کنار 
یکدیگر قرار بگیرند. این بازیگران با 
ایجاد چهار کمیته و ایجاد تفاهم نامه 
بین تمامی بازیگران و ذی نفعان این 
حوزه قصد افزایش ســهم درآمدی 
گردشگری ســالمت از ۱۰ درصد 
کل درآمد گردشگری به ۵ برابر این 
مقدار را دارد. سهم درآمد گردشگری 
سالمت طی یک ســال اخیر حدود 
یک میلیارد دالر بوده اســت که با 
همکاری مشــترک تمامی فعاالن 
این حوزه این میزان را به ۵ میلیارد 
دالر خواهد رساند. کمیته راهبردی 
گردشگری ســالمت با ایجاد یک 
برنامه منسجم و بلندمدت اقدام به 
شناخت بازارهای هدف، اعتباربخشی 
بین المللی، توســعه زیرساخت ها، 
برندسازی ملی و بین المللی، معرفی 
آن به بخش های خصوصی در جهت 
بازاریابی و تبلیغات و اطالع رسانی 
می کند.  این بازیگــران همچنین 
۳ کمیتــه دیگر همچــون کمیته 
برندینــگ و مارکتینــگ، کمیته 
برنامه ریــزی استانداردســازی و 
 کمیته فعالیت استارت آپ ها تشکیل 

خواهند داد .

فصل تجارت
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

در ســطح جهــان، وقتی 
واگذاری شرکت های بزرگ 
دنبال می شود مجموعه ای 
از مطالعات فنی، اقتصادی، 
بــازاری و غیره بــه انجام 
می رسد، اما در سال های 
گذشته شاهد بودیم برای 
خصوصی ســازی فقط بر روی شرکت ها 

قیمت گذاشته می شود.
در نتیجه شاهد بودیم برخی مجموعه ها 
با قیمت هایی فروش رفتند که صاحبان 
آنها از محل اموال باقی مانده در شــرکت 

توانستند بدهی های خود را بپردازند.
هرچند در ماه های گذشته اعضای شورای 
نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای 
اسالمی، واگذاری خودروسازان را مغایر با 
بند »ج« سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی دانســته و آن را غیرقانونی اعالم 
کردند، اما هفته گذشته سرپرست معاونت 
امور حقوقی، مجلس و استان های وزارت 
صنعت اعالم کرد که خودروسازان تا پایان 

سال ۹۹ واگذار می شوند.
»افشار فتح الهی« اظهار داشت: واگذاری 
این شرکت ها در سه مرحله تعریف شده 

است، که باید انجام شود.
وی تشریح کرد: مرحله نخست، واگذاری 

امــوال غیرتولیدی آنهاســت که اکنون 
آغاز شده و بخشــی از آنها واگذار شده و 
بخشی دیگر با فرآیند کارشناسی در حال 

انجام است.
سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس 
و استان های وزارت صنعت با بیان اینکه 
سطح دیگر واگذاری مربوط به شرکت های 
زیرمجموعه وابسته به خودروسازان است، 
گفت: واگذاری این شرکت ها ممکن است 
در قالب سهام یا مالکیت کامل باشد که در 
بخشی از شرکت های اولویت دار این کار 

شروع شده است.
فتح الهی ادامه داد: در نهایت نیز واگذاری 
شرکت های اصلی است که طبق برنامه 
زمان بندی، تا پایان سال ۱۳۹۹ باید انجام 
شود و تا آن موقع همه این سه مرحله باید 

انجام شده باشد.
آخرین بار »رضا رحمانی« وزیر صنعت، 
معدن و تجارت درباره وضعیت واگذاری 
خودروســازی ها، اظهارداشت: واگذاری 
خودروســازی ها در قالــب پروســه ای 
انجــام می گیرد؛ اصالحات ســاختاری 
در این صنعت شــروع و زمینه واگذاری 
شرکت های تو در توی در خودروسازی ها 

در حال فراهم شدن است.
وی بــا بیــان اینکه بــرای واگــذاری 
خودروســازی ها باید از ظرفیت افراد و 
گروه هایی که توانایی و تجربه کافی دارند، 
استفاده کرد، افزود: »وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از واگذاری خودروسازی ها کوتاه 

نمی آید.«

  واگذاری خودروســازان به افراد 
اهلیت دار و دارای نقدینگی الزم

در این زمینه، »سعید مدنی«  مدیرعامل 

اسبق سایپا به ایرنا گفت: خصوصی سازی 
خودروســازان مورد تایید و تاکید همه 
مسووالن است و اگر این واگذاری ها انجام 
نشود، خودروسازان همچنان با مشکالت 
حال حاضر خود و توسعه نیافتگی مواجه 
خواهند بــود و در نتیجه وقــت و انرژی 

زیادی از مسووالن می گیرند.
وی بیان داشــت: در این زمینــه، باید با 
تدبیر عمل کرد تا بــه دور از تنگ نظری، 
واگذاری ها به افرادی کــه از اهلیت الزم 
برخوردار بوده و پول مورد نیاز را در اختیار 

داشته باشند انجام شود.
مدنــی تاکیدکــرد: مشــکل عمــده 
خودروســازی های کشــور خصولتــی 
بودن شــان اســت، زیرا همه مظاهر بد 
شرکت های خصوصی و دولتی را در خود 
دارنــد؛ در این زمینه باید یــک بار برای 
همیشه اینکه تکلیف دولتی یا خصوصی 

بودن آنها را مشخص کرد.
وی درخصــوص اهلیــت دار بــودن 
افراد خاطرنشــان کرد:  اولویــت با افراد 
و شــرکت هایی اســت کــه در زمینه 
خودروسازی، قطعه سازی یا سایر صنایع 

سابقه فعالیت داشته باشند.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکیدکرد: ترجیح 
بر این اســت که واگذاری هــا به صورت 
یک جا نیز انجام نشود و به طور مثال ابتدا 
پنج درصد سهام خودروسازان واگذار شود 
و پس از آن در یک بازه زمانی چندماهه 
عملکرد آن فرد یا شرکت بررسی شود تا 
اگر مثبت بود، باقی مانده سهام به تدریج 
واگذار شــود تا به آفت خصوصی سازی 
هایی که در سال های گذشته انجام شده 

دچار نشویم.
وی تاکیدکرد:  این مساله به ویژه به دلیل 

اهمیت برنامه های ادامه تولیدات قبلی، 
اشتغال زایی، توسعه شرکت ها و افزایش 

تولید خودروسازان، برایمان مهم است
مدنــی اظهارداشــت:  در بســیاری 
خصوصی سازی ها، مشاهده شده طرف 
از زمین و امکانات آن شــرکت استفاده 
کرده و سپس آن را کنار گذاشته است و 
به همین دلیل نابودی بسیاری برندها را 

شاهد بودیم.
وی یادآورشــد: مشــکل دیگــر در 
خصوصی سازی ها در سال های گذشته 
این بوده که وقتی کارخانه ای را خصوصی 
کردیم، دولت آن را به امان خدا رها کرده 

است.
این کارشــناس ارشــد صنعت خودرو 
تاکیدکــرد:  حتــی پــس از اجــرای 
خصوصی سازی، دولت باید نظارت، پایش 
و کنترل های الزم را داشــته باشد تا این 

صنایع پا بگیرند.
وی گفــت: بنگاه های بــزرگ از اتفاقات 
سیاسی و اقتصادی کشور تاثیرپذیرند و به 

هر دلیل اگر نوسانی در سطح کالن اتفاق 
بیفتد، شرکت های خصوصی دچار مشکل 

خواهند شد.

  خودروسازی ها را به صاحبان اصلی 
آنها بازگردانیم

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازان کشور در این زمینه می گوید: 
به شخصه با واگذاری خودروسازان موافق 
هستم، اما برخی اعضای این انجمن با آن 
موافق نیستند و ترس از تبدیل شدن به 
هپکویی دیگر را دارند، بر این اساس باید 
در وهله نخســت با برگزاری نشست، به 

اجماعی در درون مجموعه خود برسیم.
»محمدرضا نجفی منــش« در توضیح 
این مطلب افزود:  بســیاری افراد اهلیت 
دار خودروساز، قطعه ســاز، ارائه کننده 
خدمات پــس از فروش خــودرو و غیره 
صاحب سرمایه در کشور داریم که موافق 
ورود به صنعت خودرو بــرای در اختیار 

گرفتن آن نیستند.

به گفته این مقــام صنفی، عملکرد ما در 
این صنعت و بسیاری دیگر از صنایع غلط 
بوده، به طوری که هر کجا خصوصی بود 
و خوب کار می کرد را دولتی کردیم و به 
این ترتیب بســیاری برندهای قدیمی را 

از بین بردیم.
وی خواستار آن شــد تا دولت در زمینه 
خودروســازی ها بــا تجدیدنظر، زمینه 

اصالح صنعت را فراهم آورد.
باقی مانده ســهام دولت در ایران خودرو 
۱۴ درصد و در ســایپا اندکی بیش از ۱۷ 

درصد است.
با همه این اوصاف، اما بــه اعتقاد برخی 
دیگر از کارشناســان، دو شرکتی که به 
تنهایی حــدود ۸۰ هزار نفر پرســنل را 
در دل خود جا داده و زندگی دســت کم 
۵۰۰ هزار نفر به آنها وابســته است، باید 
دولت در آنها جایگاهی داشته و سهام ۱۴ 
درصدی در ایران خــودرو و ۱۷ درصدی 
 در ســایپا چیزی نیســت که بخواهند

 واگذارش کنند.

دولتی یا خصوصی؛ مساله این است 

خودروسازان در پیچ واگذاری
 کارشناســان می گویند در خصوصی سازی پول مطرح 
نیست، بلکه اهلیت داشتن خریدار و عمل به تعهدات از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت تا آن صنعت از بین نرود. 
نبود چنین نگاهی در خصوصی سازی سبب شد تا شاهد 
از بین رفتن شرکت ها و مجموعه ها و حتی برخی برندهای 
قدیمی و بیکاری بسیاری از نیروهای شاغل در آنها باشیم.

انرژی

راهکاری برای اینکه از سهمیه کارت سوخت کم نشود
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی 

مبنی بر کاهش سهمیه سوخت هنگام سوختگیری توضیحاتی را ارائه کرد.

 طراحی سامانه هوشمند سوخت جهت جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت 
در حین سوخت گیری، بدین صورت است که با وارد کردن کارت در کارت خوان و مشخص 
شدن مقدار سهمیه، با شروع سوخت گیری، ابتدا ۳,۹۹ لیتر از سهمیه کسر می شود و شروع به 
سوخت گیری می کند، پس از اتمام پیمانه اول، ۳,۹۹ لیتر دیگر از سهمیه کم می شود و مجددا 
سوخت گیری ادامه پیدا می کند و این فرایند به صورت پیمانه پیمانه تا انتهای سوخت گیری 
ادامه می یابد. اگر در حین ســوخت گیری کارت از کارت خوان بیرون کشیده شود، مقداری 
که باقیمانده ۳,۹۹ لیتر اســت، از سهمیه آن کارت کسر می شــود )برای مثال اگر دو لیتر 

سوخت گیری کرده است و کارت را بیرون بکشد ۱.۹۹ لیتر بیش تر از سهمیه آن کارت کم 
می شود( و اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارت خوان شود، سهمیه ای که بیش تر از لیتراژ 
برداشت  شده از نازل کم شده است، به کارت برگردانده می شود.  تاکید می شود که درصورت 
خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از کارتخوان جایگاه، سوخت گیری قطع می شود و لیتراژ 
مذکور از سهمیه کسر می شود، لیکن صرفاً به اندازه لیتراژ سوخت گیری شده، هزینه محاسبه 
خواهد شد. همچنین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجدداً درباره نحوه صحیح 
سوخت گیری با کارت هوشمند سوخت شخصی توضیحات ذیل را یادآور شد؛ ابتدا کارت 
سوخت را داخل کارتخوان قرار دهید، سپس رمـز چهار رقمی آن را وارد کنید، نازل را برداشته 
و سوخت گیری را آغاز کنید،  بعد از اتمام سوخت گیری، نازل را به درستی سر جای خود قرار 

داده و پس از مشاهده پیام »کارت را بردارید« کارت سوخت خود را از کارتخوان خارج کنید.

اقتصاد آنالین
تحلیل
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استارت آپ

اینوتکس رقابتی سرنوشت ساز برای استارت آپ ها

دبیر اینوتکس ۲0۲0 گفت: اینوتکس رقابت بزرگی را 
برای استارت آپ ها رقم می زند و اهداف آن در راستای 
رشد استارت آپ ها تدوین شده است.سجاد عباسی 
فشمی در نشست خبری سومین رویداد اینوتکس ۲0۲0 اظهار داشت: 
در سال ۲0۱8 اولین بار اینوتکس فعالیت خود را آغاز کرد و برنامه دارد 
که استارت آپ ها محصوالت خود را به سازمان ها و شرکت های بیشتری 

ارائه کنند. 

وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف چند رویکرد اعم از سرمایه گذاری و معرفی، 
افزایش همکاری و مشارکت بازیگران کلیدی زیست بوم نوآوری و شبکه سازی در 

سیستم نوآوری است و برای رســیدن به این اهداف 
برنامه های متفاوتی در نظر گرفته ایم.

به گفته عباســی اینوتکس ۲۰۲۰ بــه ترتیب زمان 
برگزاری در اســتان های سیســتان و بلوچســتان، 
آذربایجان غربــی، اصفهان، خوزســتان، مازندران و 
تهران برگزار می شود. وی با اشاره به دالیل انتخاب این 
استان ها گفت: در نظر داریم فضا و پراکندگی جغرافیایی 
مناسب در کشور ایجاد شود و استان های کم برخوردار 
نیز به موفقیت دست پیدا کنند و با حضور پررنگ در این 
رویداد، زمینه معرفی محصوالت آنهــا به بازار و جذب 

سرمایه برایشان فراهم شود.
عباســی تصریح کرد: نمایشــگاه بین  المللی نوآوری و 
فناوری )INOTEX( طی هشت دوره برگزاری خود میزبان 
استارت آپ ها و شــرکت های فناور زیادی از کشورهای 
مختلف بوده اســت. اینوتکس پیچ یکــی از رویدادهای 
جانبی این نمایشگاه است که برای سومین ساِل متوالی 

رقابتی بزرگ را بین استارت آپ های سراسر کشور رقم خواهد زد. 
همچنین در ادامه این نشســت، مســئول برگزاری رویداد در خصوص اینوتکس 
پیچ گفت: در مرحله نخســت اســتارت آپ ها به صورت آنالین داوری شــده و از 
استارت آپ های منتخب برای رقابت حضوری در مقابل سرمایه  گذاران دعوت به 
عمل می آید. در این مرحله از رقابت که در استان های منتخب برگزار می  شود، ابتدا 
تیم های استارت آپی درخصوص نحوه ارائه به سرمایه گذار آموزش دیده و در ادامه 
در حضور سرمایه  گذاران محلی، به معرفی ایده یا محصول خود می  پردازند. عاطفه 
تمسکی اضافه کرد: در ادامه از استارت آپ های برگزیده شده در مرحله مقدماتی به 
منظور حضور در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰ و نیز شرکت در رقابت های نیمه  نهایی 

و نهایی دعوت خواهد شد، در این مرحله، استارت آپ  ها ضمن بهره  مندی از فرصت 
حضور در دورهی پیش  شتابدهی مخصوص اینوتکس، امکان بهره مندی از خدمات 
ویژه از قبیل فضای کار اشتراکی رایگان یا خدمات مربوط به سیستم های پرداخت 
آنالین را به منظور توسعه کسب  وکار و آمادگی بیشتر برای شرکت در رقابت نهایی 

خواهند داشت.
وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار رقابت نهایی بین استارت آپ  ها در قالب نبرد 
استارت آپی اتفاق خواهد افتاد، توضیح داد: در اینوتکس بتل، استارت آپ ها عالوه 
بر معرفی محصوالت یا خدمات خود، دو به دو به بحث و مناظره بایکدیگر خواهند 
پرداخت تا در نهایت برترین استارت آپ ها از دیدگاه داوران و مخاطبان انتخاب شود.

تمســکی گفت: رقابــت اینوتکس پیچ با هــدف معرفی و ســرمایه گذاری روی 
ایده ها و اســتارت آپ های مســتعد از شــهرهای مختلف کشــور انجام می شود 
و ســرمایه گذاران، وی ســی ها، شــتاب دهنده ها و افــراد عالقه منــد می توانند 
 در ایــن رویــداد، حضــور یافتــه و روی ایده هــای منتخــب ســرمایه گذاری

 کنند. 
نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری با نام INOTEX تاکنون ۸ دوره در کشور 
ایران برگزار شده است. این نمایشگاه بســتری برای عرضه نوآوری و فناوری است 
برخالف نمایشگاه  های مشابهی که صرفا عرضه و تبادل کاال را هدفگذاری کرده اند، 
هدف این نمایشگاه تبادل دانش فنی و تکنولوژی و مشــارکت میان شرکت ها و 

سرمایه گذاری روی طرح ها و استارت آپ هاست.
نمایشگاه INOTEX تالش می کند که عالوه بر معرفی فناوری های روز به صنایع 
بزرگ و متوسط، مشتریان محصوالت فناورانه را به تولیدکنندگان آنها متصل کند 
و همچنین سرمایه گذاران را با فرصت های سرمایه گذاری در طرح های فناورانه یا 
استارت آپ ها آشنا کند.نهمین دوره نمایشگاه نیز از ۸ تا ۱۱ خردادماه ۹۹ در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین  المللی تهران با حضور بازیگران زیســت  بوم نوآوری و 

فناوری کشور برگزار خواهد شد.

ایرنا
گــــــزارش

رونق بخشی مشاغل در دستور کار بانک ملی ایران
بانک ملی ایران در نه ماه ابتدای ســال جاری بیش از ۲۹ هزار فقره تسهیالت خرید دین به کسب و کارها 

پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، تسهیالت خرید دین فرصتی برای صاحبان کسب و کار و بنگاه های 
اقتصادی نیازمند نقدینگی است که چک و اوراق تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان 

مورد نیازشان است.
در این روش تسهیالت دهی، بانک دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد و اوراق 

تجاری مانند چک و سفته به صورت نقدی از داین و مشتری خریداری می کند بدین ترتیب مشتری می تواند زودتر از 
موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.

بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، بیش از ۲۹ هزار فقره تسهیالت خرید دین به ارزش ریالی 4۹ هزار و 6۲۸ میلیارد ریال پرداخت 
کرده است.

الزم به ذکر است، بانک ملی ایران در سال ۹7 هم تعداد ۱۹ هزار و ۹۱6 فقره تسهیالت خرید دین به ارزش 4۰ هزار و ۲7۰ میلیارد ریال پرداخت 
کرده است.

 وقت گذاشتن و توجه به 
همکاران و مالقات با آنها برای 
دریافت گزارش های مستقیم، 

به معنی برقراری ارتباطی 
صمیمی و نزدیک با آنها نیست، 
ولی روش بسیار خوبی است که 

ازطریق آن می توانید به آنها 
نشان دهید که برای شما مهم 

هستند

،،
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درادامه، به چند عادت ساده 
اشاره می کنیم که توجه به 
آنها به شما کمک می کند 
روابط کاری بسیار خوبی 
را ایجــاد و حفــظ کنید، 
بدون اینکه مجبور باشید 
با تک تک افراد در محل کار 

خود رابطه ای دوستانه برقرار کنید.
برای تمام افــرادی که کارکــردن در 
محیط های اداری را تجربــه کرده اند، 
دو مسئله بسیار بدیهی و روشن است. 
از یک ســو بســیار مهم اســت که در 
محل کار خود دوســتانی داشته باشید. 
زیرا این روابط، ازجمله مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار بر رضایت شــغلی کارکنان 
هستند و همیشه داشــتن دوستی که 
در زمان مواجهه با سختی ها و مشکالت 
کاری بتوانیــم با او مشــورت کنیم و از 
او کمک بخواهیم، بســیار مفید است. 
ولی مســئله  بدیهی دیگر این اســت 
که درگیرشــدن در روابــط اجتماعی 
بیش ازحد در محل کار نیز موجب می شود 
که نتوانیم کارهای زیادی انجام دهیم. 
درواقع یکی از مهم ترین دالیل کاهش 
بهره وری )دســت کم در سطح فردی(، 
حواس پرتی های ناشی از حضور همکاران 

در نزدیکی و مجاورت فرد است.
ولی شــما نمی توانید از ایجاد روابطی 
قوی با همــکاران که موجــب افزایش 
بهره وری کوتاه مدت شــما می شــود، 
چشم پوشــی کنید. بدون وجود روابط 
کاری مستحکم، احتمال اندکی وجود 
دارد که کســی حاضر شود برای کمک 
به کل تیم، بیش از وظایف و تکالیفی که 
برای او تعیین شده تالش کند. به عالوه 

درصورت نبود این روابط دوستانه احتمال 
بیشتری وجود دارد که در میان کارکنان، 
درگیری ها و اختالف نظرهایی به وجود 
بیاید. تنها راه رســیدن به تعادل، ایجاد 
روابطی خوب به شکلی هدفمند و آگاهانه 

است.
ولی رسیدن به تعادل، دقیقا چه معنایی 
دارد؟ یعنی شما مجبور نیستید با تمام 
افراد در محل کار خود دوســت باشید، 
البته تازمانی که با پایبندی به ۵ شــیوه  
هوشــمندانه  زیــر، روابطــی را که با 
همکاران تان برقرار کرده اید، در بلندمدت 

حفظ کنید.

   ۱. قدردانی و سپاسگزاری خود 
را بیان کنید

درصورتی کــه حجم بســیار باالیی از 
ایمیل ها را دریافــت می کنید، مجبور 
نیســتید به تک تک این پیام ها )حتی 
صرفا با یک تشکر ســاده( پاسخ دهید. 
پاسخ دادن به تمام ایمیل ها الزامی نیست 
و حتی می تواند آزاردهنده باشد. ولی اگر 
همکار شما کارهایی بیشتر از وظایفی را 
که در پروژه ای به او محول شــده انجام 
داده است یا در انجام وظیفه ای، عملکرد 
بسیار خوبی داشته است، چند ثانیه زمان 
گذاشتن و سپاسگزاری از تالش های او 
تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت. برای 
سپاســگزاری می توانید پیامی ســاده 
ارسال کنید و در آن، صادقانه از تالش ها 
و زحمات او سپاسگزاری کنید و عملکرد 
او را تحسین کنید. مثال می توانید بگویید: 
»برای کارهای مهمی که در این پروژه 
انجام دادید از شما سپاسگزارم. نتیجه  
پروژه عالی شده است!« همین پیام ساده 
موجب می شود که همکاران شما درمورد 
تالش هایی که انجام داده اند، احساس 
بســیار خوبی پیدا کنند و دیگر حس 
نخواهند کرد که از آنها قدردانی نمی شود 

و کسی ارزش کارهایشان را نمی داند.
قدردانی و سپاسگزاری خود را به صورت 
حضوری نیز بیان کنید. در جلســاتی 
دونفره یا حتــی در دیــداری کوتاه و 
غیررسمی، مثال در بیرون آشپزخانه  اداره 
نیز می توانید از همکار خود برای کارهایی 
که به خوبی انجام داده است، سپاسگزاری 
کنید. اگر فردی ایده ای هوشــمندانه را 
در جلسه مطرح می کند، صرفا با گفتن 

جمله ای مانند »به نکته  خوبی اشــاره 
کردید، از توصیه  شما سپاسگزارم.« از 
او قدردانی کنید. این کار بسیار ساده و 

درعین حال بسیار تاثیرگذار است.

   ۲. برای مالقــات با آنها زمانی را 
اختصاص بدهید

گاهــی نمی توانیــد بــه برنامه هــا و 
زمان بندی های خود پایبند باشــید و 
وسوسه می شوید که برنامه  مالقات ها، 
به ویژه مالقات هــای مربوط به دریافت 
گزارش های مستقیم را تغییر دهید. ولی 
وقتی مرتبا مالقات ها با همکاران خود 
را به تعویق می اندازید، با این کار به طور 
غیرمستقیم به آنها می گویید که مالقات 
رودررو با آنها برای شما اهمیتی ندارد. 
درنتیجه وقتی کار مهمی برای شما پیش 
می آید و باید از آنها بخواهید که ساعات 
بیشتری برای انجام آن کار کنند، ممکن 
است ذهن آنها به این سمت برود که: »تو 
درطول سه هفته  پیش، ۳۰ دقیقه برای 
مالقات با من وقت نگذاشتی و حاال انتظار 
داری که برای کمک به تو، روز تعطیل هم 

سرکار بیایم و کار کنم؟«
البته عکس این حالت نیز صادق است. 
اگر همیشــه روی افرادی که برای شما 
کار می کنند سرمایه گذاری کنید و با آنها 
مالقات هایی رودررو داشــته باشید و با 
رفتارها و اقدامات خود به آنها نشان بدهید 
که برای شما مهم هستند، وقتی از آنها 
می خواهید که کاری فراتر از وظایف اصلی 
خود را انجام دهند، احتمال بیشــتری 
وجود دارد که به شما پاسخ دهند: »حتما، 

خوشحال می شوم این کار را برای شما 
انجام دهم.« وقت گذاشــتن و توجه به 
همکاران و مالقات با آنها برای دریافت 
گزارش های مستقیم، به معنی برقراری 
ارتباطی صمیمی و نزدیک با آنها نیست، 
ولی روش بسیار خوبی است که ازطریق 
آن می توانید به آنها نشان دهید که برای 
شما مهم هســتند و می توانند به شما 

تکیه کنند.

   ۳. برای کمک رسانی آماده باشید
برای همه گاهی پیــش می آید که در 
محل کار احســاس کنند آســیب پذیر 
هســتند و نیاز به کمک دارند؛ مثال در 

شروع پروژه ای جدید، وقتی طرح پروژه 
برای آنها ناآشناست و باید تعریف شود، 
یا زمانی که در میانه  راه مشکلی جدی 
پیش می آید یا وقتی در مراحل انتهایی 
پروژه با مشــکلی مواجه می شوند. در 
هریک از این شرایط سعی کنید از این 
لحظات حساس و دشــوار پیش آمده 
برای همکاران خود آگاه باشید و به آنها 

کمک کنید.
شما باید پیش بینی کنید که چه زمانی 
وظیفه یا پروژه ای که همکاران شــما 
مشــغول کار روی آن هستند، ممکن 
است که به مشکل بربخورد و هرزمان که 
می توانید به آنها پیشنهاد کمک بدهید. 
دوســتی با همکاران، تنها راه آگاهی از 
زمان های بروز این مشکالت نیست. شما 
مجبور نیستید که هر روز با آنها صحبت 
کنید تا متوجه شوید چه زمانی می توانند 
کارهای خود را به خوبی انجام دهند. فقط 
کافی است که به روند انجام کارهای خود 
و طرح های بزرگی که کل گروه یا واحد 
شما انجام می دهد توجه داشته باشید و 
از آن به عنوان مبنایی برای آگاهی یافتن 
از مشکالت همکاران خود و کمک به آنها 
اســتفاده کنید. برای نمونه می توانید با 
برگزاری یک جلسه  طوفان فکری اولیه 
یا کارکردن روی دسته  اسالیدهایی که 
همکار شما مشغول کار روی آن است، 
پیش از اینکه او مشــکل خود را مطرح 

کند، به او کمک کنید. در این حالت نیز 
صرفا ارسال ایمیلی کوتاه کافی است:

سالم ]نام فرد موردنظر[،
من می دانم که ]موقعیت دشوار مربوط[ 
رخ داده است. خوشــحال می شوم که 
درخصوص این موضوع مالقاتی با شما 
داشته باشم، البته اگر فرصت آن را داشته 
باشــید. اگر هم نمی توانید مســئله ای 
نیست. فقط می خواستم بدانید که اگر 
به کمکی نیازی داشته باشید، می توانید 

به من مراجعه کنید.

   ۴. رویدادهای مهم را به اد داشته 
باشید

مردم دوست دارند مورد توجه قرار بگیرند 
و فراموش نشوند. یکی از کارهای ساده ای 
که می توانید انجــام دهید، عالمت زدن 
تاریخ تولد همکاران تان روی تقویم است. 
اگر آنها برای شما کار می کنند یا نقش 
مهمی در محل کار دارند، بهتر است که 
کارت هدیه یا هدیه ای را برای روز تولد 
آنها تهیه کنید و یک هفته پیش از تاریخ 
تولد آنها را در تقویم خود عالمت بزنید 
تا فرصت کافی برای تهیه  هدیه داشته 
باشــید. همین کار را برای سالگردهای 
کاری نیز انجام دهید تا به همکاران تان 
بگویید زمانی را که به شرکت وارد یا برای 
نخستین بار به گروه شما ملحق شده اند، 

گرامی می دارید.

چگونه در محیط کار با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟ 

یک همکاری دوستانه

گاهی نمی توانید 
به برنامه ها و 

زمان بندی های خود 
پایبند باشید و وسوسه 

می شوید که برنامه  
مالقات ها، به ویژه 

مالقات های مربوط به 
دریافت گزارش های 

مستقیم را تغییر دهید

انسان موجودی اجتماعی است و باید با اطرافیان خود رابطه 
داشته باشد تا ازطریق تعامالت و روابط اجتماعی، نیازهای مادی 
و عاطفی خود را برطرف کند. روابط موجود در محیط کار نیز از 
این قاعده مستثنی نیست و فردی که با همکاران خود روابطی 
قوی و گســترده برقرار کرده، بهتر می تواند درجهت رشد و 
پیشرفت حرکت کند و وظایف خود را به شکلی مطلوب انجام 
دهد. ولی ازسوی دیگر، زیاده روی در ایجاد ارتباط با همکاران 
نیز مانند زیاده روی در هر کار دیگری زیان آور است. بنابراین ما 
باید بدانیم که چگونه می توانیم با همکاران خود رابطه  مفید و 
سازنده ای برقرار کنیم که به رشد و موفقیت شغلی و حرفه ای 

ما کمک کند. 
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