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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

خروجی دومین استان دانشگاهی کشور چیست؟   

توسعه پایدار اصفهان با رونق شرکت های دانش بنیان

زنان؛ دست باال در کار 
بدون مزد

شــاید باورش عجیب باشد، اما 
گروهی از افراد هستند که کار 
بدون مزد انجام می دهند. یعنی 
ارزش اقتصادی ایجاد می کنند، 
اما درآمدی بابت آن به  دســت 
نمی آورند. این تنها بخش بازار 
کار است که کفه ترازوی زنان 

در آن سنگین تر است.
شرایط مطلوب کاری برای هر 
فرد، تعریف ویــژه خود را دارد. 
بعضی ها ترجیح می دهند صبح 
به صبح ورودشان به محل کار 
را با کارت یا انگشــت زدن ثبت 
کنند و آخر ماه حقوقشان را از 
کارفرمــا دریافت کنند. بعضی 
دیگر هم شــرایط استخدامی 
را نمی پســندند؛ یا خودشان 
کسب وکار مســتقلی دارند یا 
کارفرما هســتند و دیگران را 
به اســتخدام خود درآورده اند. 
همیشه این ترجیح افراد نیست 
کــه موقعیتشــان را به وجود 
می آورد. بعضــی کارمندها اگر 
می توانستند شغلشان را تغییر 
می دادند و بعضــی از صاحبان 
مشــاغل آزاد هم از هر فرصتی 
بــرای شــرکت در آزمون ها و 

مصاحبه های شغلی،...        در یک سال اخیر ٥00 شغل توسط دانش آموختگان دانشگاهی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ایجاد شد و گردش مالی این شرکت های دانش بنیان
 به حدود 1۴ هزار میلیارد ریال رسید

بازار طال و سکه 98/6/7 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,044,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,087,0004,048,000جدید

2,108,0002,128,000نیم سکه

1,299,0001,319,000ربع سکه

919,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,772,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18409,100406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24545,500543,300 عیار

نوروزی:

از ایده های خالقانه جوانان 
استقبال می کنیم

شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکــه اعتماد به 
جوانان می تواند راهگشــای مشکالت پیچیده 
باشــد، گفت: از ایده های نو و خالقانه جوانان 
در مدیریت ارزان تر و شــادتر شــهر استقبال 

می کنیم.
قدرت اهلل نوروزی  شامگاه پنج شنبه در مراسم 
»وضعیت دیگر« که به بهانه روز جهانی  جوان 
در هنرستان هنرهای زیبا برگزار شد، اظهار کرد: 
تابستان امســال هر روز با برگزاری برنامه های 
مختلف تالش کردیم تا شور و نشاط اجتماعی را 

در شهر تقویت کنیم.
وی افزود: در عید غدیر بیش از ٢٠٠ برنامه در 
نقاط مختلف شــهر با هدف ایجاد فضایی شاد 

برای شهروندان برگزار شد....
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

ایرنا
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

گزارش

تاکید معاون وزیر نفت بر لزوم شتاب در اجراي پروژه هاي شرکت پاالیش نفت اصفهان
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی 
پاالیش وپخش فرآورده های نفتی ایران 
در جریان بازدید از پروژه های در حال اجرای شرکت پاالیش 
نفت اصفهان بر ضرورت تسریع انجام طرح ملی جامع بهینه 

سازی و بهبود فرآیند این شرکت تاکید کرد.

علیرضا صادق آبادی در حاشــیه بازدید از روند اجرای طرح جامع 
شرکت پاالیش نفت اصفهان و در نشست مشــترک با پیمانکاران، 
این طرح را یکی از طرح های بســیار مهم پاالیش و پخش برشمرد و 
تصریح کرد: برای انجام هر چه بهتر آن، همکاری چندجانبه پاالیشگاه 
اصفهان، پاالیش وپخش و پیمانکاران، بیش از پیش صورت می گیرد.

 وی با اعالم اینکه شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت است، ابراز داشت: با مدیریت 
پیمانکاران و منسجم ساختن آنها شاهد نتایجی مطلوب خواهیم بود 
و به طور حتم در بخش ریالی و ارزی نیز حمایت های پاالیش وپخش 

افزایش می یابد.
 در این نشســت مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیز در 
خصوص روند اجرای پروژه های زیر مجموعه طرح جامع توضیحاتی 
ارائه نمود و اظهار داشت: طرح جامع بهینه ســازی وبهبود فرآیند 
۶ زیرپــروژه دارد که از ســال ۹۴ پــروژه احداث مجتمــع بنزین 
 ســازی با تولید حدود ۱۱ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و ۵ راه اندازی

 شده است.
مرتضی ابراهیمی گفت: در ســال جاری نیز واحد تقطیر و گاز مایع 
شماره ۳ با ظرفیت ۱٢٠ هزار بشکه در روز و با هدف افزایش ضریب 
اطمینان فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی راه اندازی و مراحل 
آزمایش نهایی خود را طی می نماید. وی با تاکید بر این که هدف از 
راه اندازی این واحد بهبود عملکرد شرکت پاالیش نفت اصفهان بوده 

و ظرفیت پاالیشی افزایش نخواهد داشت، تصریح کرد: با راه اندازی 
کامل این واحد در شرایط عادی، ظرفیت کلی پاالیشگاه از ۳۷۵ هزار 

به روزانه ۳۶٠ هزار بشکه کاهش خواهد یافت.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان طرح احداث واحدهای تصفیه 
گازوئیل، یوتیلیتی و مخازن را به عنوان زیر پروژه دیگر طرح جامع 
عنوان کرد و افزود: امید اســت مراحل اجرایی احداث واحد تصفیه 
گازوئیل اواخر سال جاری پایان یافته و اوایل سال آینده شاهد انجام 

مراحل راه اندازی واحد باشیم.
وی ادامــه داد: قرارداد RHU یــا احداث گوگرد زدایــی از ته مانده 
برج های تقطیر نیز با مبلغ ۵٠٠ میلیون یورو در سال جاری منعقد 

شده و مراحل طراحی آن در حال انجام است.
گفتنی است ادای احترام به جایگاه شــهدای شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در دوران دفاع مقدس و مزار دو شــهید بی نشان دفن شده 
در این شرکت، از برنامه های بازدید معاون وزیر نفت در امور پاالیش 

و پخش بود.

مریم محسنی 
گــــــزارش

وی با تاکید بر مدیریت مصرف 
۱۴٠ مگاواتی در اصفهان تصریح 
کرد: شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهــان با تبیین اســتراتژی، 
برنامه های مشــخصی را برای 
هفت حوزه مختلف به تصویب 
رساند. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شهرســتان اصفهان با تاکید بر اینکه در 
تالش هستیم که بر اساس چشم انداز ۱۴٠۵ 
به اهدافی که در نظر گرفته ایم برســیم اظهار 
داشت: رســیدن به برق پایدار و مطمئن برای 
مردم از جمله الویت های شــرکت توزیع برق 
اســت. پیرپیران اضافه کرد: بر اساس تفاهم 
نامه هایی که با مردم داشتیم و مدیریت باری 
که مردم انجام شد، بیشــترین همکاری را در 
تاریخ ٢٢ تیرماه با مدیریــت بار ۱۴٠ مگاوات 
داشــتیم و اســتانداردهای مدیریت مصرف 
برق توانیر در شــرکت توزیع برق اصفهان به 
درستی رعایت شد. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه دو نوع 
خاموشی خواسته و ناخواسته در استانداردهای 
شــرکت های توزیع تعریف شده است، گفت: 
کاهش خاموشی ها در حوزه توزیع از مهم ترین 
مواردی است که همواره به آن توجه داشته ایم 
زیرا میزان خاموشــی به ازای هر مشترک در 
ســال، مهم ترین فاکتور ســنجش عملکرد 

شرکت های توزیع برق در دنیا است.
پیرپیران افــزود: جمع این خاموشــی های 
خواســته و ناخواســته شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان در ســال ۹۳، حدود ۸۵۹ 
دقیقه خاموشــی به ازای هر مشترک در سال 
بوده است، که در چشــم انداز شرکت در نظر 
گرفته ایم تا ســال ۱۴٠۵ این خاموشی را به 
کمتر از ۳٠ دقیقه برســد. وی با بیان اینکه بر 
اســاس برنامه ریزی های انجام شده قرار است 
امسال خاموشی های خواسته به صفر برسد، 
اضافه کرد: تا پایان سال جاری نیز برنامه داریم 
خاموشی به ازای هر مشترک را به ۱۸٠ دقیقه 
برســانیم که برای تحقق آن پروژه هایی را در 
دست اقدام داریم. مدیرعامل شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: برای کاهش خاموشی 
خواسته قرار است از تجهیزات خط گرم و مانور 

شبکه استفاده کنیم تا برای تعمیرات توسعه و 
بهینه سازی شبکه، قطعی برق نداشته باشیم.

پیرپیــران در بخش دیگری از ســخنانش به 
خدمات غیرحضوری نیز اشــاره کرد و اظهار 
امیدواری کرد که طبق چشم انداز برنامه ریزی 
شده تا سال ۱۴٠۵ دیگر هیچ مشترکی به شکل 
حضوری به شرکت توزیع برق مراجعه نکند با 
توجه به اینکه اکنون این خدمات به ۹۴ درصد 
مردم ارائه می شود. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه تا کنون 
برای ۱٢ هزار مشترک دیماندی کنتور هوشمند 
نصب شده است، گفت: مدیریت مصرف بهینه 
برق به منظور حفظ ذخایر ملی و برای مدیریت 

بار همواره مورد توجه ما بوده است.
پیرپیران گفت: یکی دیگر از شاخص های چشم 
انداز ۱۴٠۵ این شــرکت، این است که تلفات 
توزیع برق را کاهش دهیم؛ این عدد در پایان 
سال ۹۶، ۶.۷ درصد بود که در پایان سال ۹۷ به 
۶.۴ درصد رسید و تا سال ۱۴٠۵ باید به کمتر از 
پنج درصد برسد. مدیرعامل شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: یکی دیگر از الزامات 
خدمات غیــر حضوری به مشــترکان حذف 
قبوض کاغذی است و به منظور تحقق این هدف 
تا این لحظه از یک میلیون و ۱۸٠ هزار مشترک، 
شــماره تلفن بیش از یک میلیون و ۴٠ هزار 
مشترک، برای ارسال قبوض به صورت پیامکی 
دریافت شده و از ابتدای هفته دولت صدور قبض 
کاغذی حذف شــد. پیرپیران افزود: در پی آن 
هستیم که برای هر مشــترکی یک کد چهار 
رقمی تعریف کنیم که شناسایی مشترک با آن 

انجام شود و خطاها به حداقل برسد، همچنین 
برای شناسه های قبضی که تعریف شده است 
حساب مستقیم خزانه دولت تعریف شده است 
و مردم توجه داشته باشند که این پیامک را فقط 

از سرشماره ٢٠۱٢۱ دریافت کنند.
وی اضافه کرد: تعــداد رمزهای رایانه برای هر 
شماره تلفن محدودیتی ندارد و اگر مشترکی 
برای بیش از یک واحد درخواست ارسال قبض 

داشته باشد این کار انجام می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
در پاسخ به شــایعاتی که در خصوص دریافت 
مبالغ زیاد برای نصب کنتور موقت در هیئت های 
مذهبی گفته می شود، گفت: برای نصب یک 
انشــعاب ایمن فقط ۱۵٠ هزار تومان دریافت 
می کنیم، در سال های اخیر شرایط استفاده از 
انشعابات موقت را تسهیل کرده ایم تا عالوه بر 
رعایت نکات ایمنی، بتوانیم بر میزان مصرف و 
سیم کشی هایی که در هیئت ها انجام می شود 

نظارت داشته باشیم.
پیرپیران با بیان اینکه برق درخواستی موقت 
کنتور ســه فاز است، گفت: بخشــی از مبلغ 
دریافتی بیعانه است و اگر میزان مصرف هیئت 
از این مبلغ کمتر باشــد اضافه مبلــغ به آنها 

بازگردانده خواهد شد.
وی افزود: همچنین تعدادی از همکاران ما در 
قالب مبلغان ایمنی و مدیریت مصرف به این 
هیئت ها مراجعه می کنند و مــوارد الزم را به 
افراد ارائه می کنند، بــا اقدامات صورت گرفته 
درخواســت برای ایجاد انشعابات موقت برای 
هیئات مذهبی ٢٠٠ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

در سال جاری هیچگونه خاموشی در اصفهان نداشتیم

مدیریت مصرف 
بهینه برق به منظور 
حفظ ذخایر ملی و 
برای مدیریت بار 

همواره مورد توجه ما 
بوده است

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اظهار خشنودی از اینکه با وجود پیک مصرف برق در تابستان سال جاری توانسته ایم 
مشکالت خاموشی نداشته باشیم اظهار داشت: همکاری مردم اصفهان باعث شد که در این رابطه هیچگونه خاموشی ناشی از کمبود تولید 
نداشته باشیم. حمید رضا پیرپیران در مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران ادامه داد: طی تابستان امسال با وجود اینکه با افزایش ٥/8 

درصدی مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بودیم اما خاموشی نداشتیم.
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معاون عمرانی اســتانداری 
اصفهان بیان کرد: شهرستان 
خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان دارای ۳۸ 
پروژه و در مناطق غربی استان، شهرستان فریدون 
شهر و بویین میاندشــت دارای ۵٠ پروژه آماده بهره 

برداری هستند.  
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۳٠٠ پروژه در هفته 
دولت افتتاح شد، عنوان کرد: امسال ۱۷٠٠ پروژه در 
سطح استان اصفهان افتتاح می شود که همه مدیران 

و شــهرداران به همراه مردم در به سرانجام رساندن 
پروژه ها نقش داشتند.

غالمی درباره برخی از مشــکالت موجــود در مرکز 
جامعه سالمت بخش پیربکران یادآور شد: بخشی از 
این مرکز که به تازگی احداث شده بود کیفیت خوبی 
داشت، اما بخشی که از قبل فعال بود از نظر امکانات، 
تجهیزات و نظافت و بهداشت قطعاً مورد اعتراض مردم 
و ما است و این موضوع در شورای معاونان استانداری 
مطرح و به دانشگاه علوم پزشکی منعکس و پیگیری 

می شود.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی، نماینده 
مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
افتتاح و کلنگ زنی چند پروژه در شهرستان فالورجان 
اظهار داشت: بیش از ۶٠ پروژه در شهرستان فالورجان 
در حال احداث اســت که بیشــتر آن ها بیش از ۶٠ 
درصد پیشرفت داشته اســت که برخی از پروژه ها 
 در هفته تربیت بدنــی و دهه مبــارک فجر افتتاح 

می شود.

۱۷۳۴ پروژه در استان اصفهان افتتاح می شود
معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: یک هزار و ۷3۴ پروژه با اعتبار 2 هزار 9٥0 میلیارد تومان در سطح استان افتتاح می شود.

حجت اهلل غالمی در سفر یک روزه به شهرستان فالورجان اظهار داشت: در یک سال گذشته یک هزار و ۷3۴ پروژه با اعتبار 2 هزار 
9٥0 میلیارد تومان در سطح استان آماده بهره برداری شده است که در هفته دولت افتتاح می شود. وی افزود: شهرستان اصفهان، 
کاشان، تیران و کرون و فالورجان به ترتیب بیشترین افتتاح پروژه ها را در میان 2۴ شهرستان استان اصفهان دارند که امروز ۷ پروژه 

با اعتبار 3۴ میلیارد تومان در شهرستان فالورجان افتتاح و یا کلنگ زنی آن انجام شده است.  

تسنیم
گــــــزارش

دریا قدرتی پور
گـــزارش
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تلگرام ارز مجازی گرام منتشر می کند

 راهکار دور زدن تحریم
در حالی که شبکه تلگرام ارز مجازی »گرام« را تا ۳۱ اکتبر 

منتشر می کند که برخی کارشناسان استفاده از ارزهای 
مجازی را راهکار دور زدن تحریم ها می دانند.

 ارزهای مجازی تقریبا نوظهور است و چند سال بیشتر 
از عمر آن نمی گذرد.بیشتر کارشناسان معتقدند استفاده 

از ارزهای مجازی می تواند برای کشــورهایی که در تحریم 
هستند گره  گشا باشد یعنی این کشورها با استفاده از این 

ارزها می توانند تحریم ها را دور بزنند. ...



زنان؛ دست باال در کار 
بدون مزد

ادامه از صفحه یک:
...استفادهمیکنند.

بیشازنیمیازجمعیتشاغالن
کشوردرسال۱۳۹۷راافرادمزدو
حقوقبگیرتشکیلدادهاندکهالبته
ایننسبتدرمقایسهباپنجسال
گذشته،تقریباًدودرصدکاهش
یافتهاست.۵۳.۸۷درصدشاغالن
درســال۱۳۹۷،حقوقبگیــر
بخشهایمختلــفخصوصی،
تعاونیوعمومــیبودهاند،یعنی
جمعیتیبیــشاز۱۲میلیونو

۸۰۰هزارنفر.

    حقوق بگیرها کجا هستند؟
بیشــترحقوقبگیرهادربخش
خصوصــیفعالیــتمیکنند.
توزیعاینجمیعتبیندوبخش
خصوصیوعمومی،تقریبا۷۰ًبه
۳۰اســتوحقوقبگیرانبخش
تعاونی،کمتــرازیکدرصدکل
حقوقبگیرهاهســتند.۷۱.۰۴
درصدشــاغالنحقوقبگیر،در
استخدامبخشخصوصیهستند
و۲۸.۸۵درصدنیزبهاســتخدام

بخشعمومیدرآمدهاند.
افرادباشغلآزاد،با۳۷.۲۷درصد
ازسهمکلشاغالندررتبهبعدی
قراردارند.مرکزآمار،اینافرادرا
باعنوان»کارکنمستقل«معرفی
میکند.اینافــراد،بهاصطالح،
آقایخودشــانونوکرخودشان
هستند؛یعنینهازکسیحقوق
میگیرنــدونهبهکســیحقوق

میدهند.
نقشهاشتغالکشــور،بادوگروه
دیگر،یعنیکارفرماهاوکارکنان
بدونمزدتکمیلمیشود.نکته
قابلتوجهاینکــهتعدادکارکنان
بدونمــزد،ازتعــدادکارفرماها
کمتراست.۳.۷۳درصدشاغالن،
کارفرماهستند،یعنیحداقلیک
نفررااســتخدامکردهاند.۵.۱۳
درصدازشاغالندرسال۱۳۹۷،
بدوناینکهمزدیاحقوقیدریافت
کنندیادرآمــدیبابتکاریکه
انجاممیدهندبهدســتآورند،
فعالیتمیکنند.تعداداینافراد
کهمرکزآمــارازآنهابــاعنوان
»کارکنفامیلیبــدونمزد«نام
میبرد،بیشازیکمیلیونو۲۰۰
هزارنفراســت.اینیکمیلیون
و۲۰۰هــزارنفر،بــراییکیاز
اعضایخانوارخودکهباوینسبت
خویشاوندیدارندکارمیکنندو
ازاینبابت،مزدوحقوقیدریافت

نمیکنند.

    کار بــدون مــزد زنــان؛ 
ازخودگذشتگی یا بهره کشی

مــردانشــاغلدر حضــور
وضعیتهــایمختلفشــغلی،
بیشــتراززناناســت.بیشــتر
کارفرماها،حقوقبگیرهاوشاغالن
آزادیابهقولمرکزآمار،کارکنان
مستقل،مردهستند،اماتنهادر
یکگروه،تعدادزنان،بیشــتراز
مرداناســتکهآنهمســودی
برایزناننــدارد.تعدادزنانیکه
بدونمزدوحقوقبرایاقوامخود
کارمیکننــد،ازمردانیکهکار
بدونمزدانجاممیدهند،بیشتر

است.
۶۲.۳۸درصداز»کارکنانفامیلی
بدونمزد«،زنانهستند.زنانیکه
ارزشاقتصادیایجادمیکنند،اما
ایننوعاشتغال،درآمدیبرایشان
ایجادنمیکند.بخشعمدهاین
زنان،درفعالیتهای»کشاورزی،
جنــگلداری،ماهیگیــری«،
»تولیدصنعتی«و»عمدهفروشی
وخردهفروشــی،تعمیروســایل
نقلیه«کارمیکنندودرروستاها

ساکنهستند.

اقتصاد استان
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مشارکت مردم در جداسازی پسماندها ضامن ارتقای سالمت
مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریاصفهانازتحلیلوبررسیجعبههایایمنجمعآوریشده

ازایستگاههایبازیافتسطحشهرخبرداد.
علیدهنویاظهارکرد:دربهارسالجاریطرحتوزیعفراگیرجعبههایایمنجزءویژهپسماندهایخانگی
اجراشدتاشهروندانازاینپسپسماندهایویژهخودرابهطورجداگانهدراینجعبههاجمعآوریکرده

وتحویلایستگاههایبازیافتدهند.
ویبابیاناینکهبخشیازاینجعبههاازطریقایستگاههاجمعآوریوواردفرآیندمدیریتشده،تصریح

کرد:شهروندانیکهجعبهایمنپرشدهخودرابهایستگاههاتحویلدادهاند،جعبهجدیدیرادریافتکردهاندو
جعبههایپرشدهنیزموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریاصفهانبااشارهبهنتایجحاصلازآنالیزمحتویاتجعبهها،گفت:اگرچهجعبههایایمنمخصوص
جزءویژهپسماندهایخانگیمانندسرسرنگ،تیغ،ژیلت،باتری،سرنگانسولینوالنسلتاستوحدود۶۸درصدازوزنپسماندهایداخل
جعبههاراایننوعپسماندهاتشکیلدادهاست،امابراساسبررسیهایصورتگرفتهمشخصشدهکهحدود۳۲درصدازوزنجعبههای
ایمنباپسماندهایخشکمانندنایلون،کاغذومقواوشیشهپرشدهکهالزماستشهروندانازقراردادنایناقالمدرجعبههاخودداریکنند.

رطوبت ایستگاه متروی انقالب بحرانی نیست
مدیرعاملسازمانقطارشهریاصفهانگفت:درخصوصرطوبتآبدرایستگاهانقالبخطیکمتروی

اصفهانبههیچعنوانجاینگرانیوجودندارد.
درپیانتشارعکسیدرفضایمجازیپیرامونرطوبتآبدرایستگاهانقالبخطیکمترویاصفهان،
محمدرضابنکدارهاشمیاظهارکرد:درسازههایزیرزمینیبهطورمعمولاینمسایلوجودداردوجای

هیچگونهنگرانیوجودندارد.
ویبابیاناینکهدرمترویتهرانیاتونلهایقدیمیرطوبتویاحتینشتآبوجوددارد،افزود:احتمال

دارددلیلرطوبتآبدرایستگاهانقالبخطیکمترویاصفهانبازشدن»زه«ازیکیازنقاطایستگاهباشدکه
مشکلبرطرفخواهدشد.

مدیرعاملسازمانقطارشهریاصفهانتاکیدکرد:درخصوصرطوبتآبدرایستگاهانقالبخطیکمترویاصفهانبههیچعنوان
جاینگرانیوجودنداردزیراتماممحاسباتدقیقانجامشدهاست.بنکدارهاشمیبابیاناینکهدرتراز۱۱مترازسطحزمینآبهایزیرزمینی
وجوددارددرحالیکهمترودرتراز۲۵مترازسطحزیرزمینقراردارد،تصریحکرد:باتوجهبهاینموضوعمیتوانگفترطوبتآبدرایستگاه

انقالبخطیکمترویاصفهانمشکلخاصینیستوالبتهاشکالظاهریآننیزرفعخواهدشد.

ایرنا
یادداشــت
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 از  فناوری های 
شرکت های دانش بنیان 

مستقر در این شهرک 
که امسال بهره برداری 

شد می توان به دستگاه 
شتاب دهنده خطی 

 پزشکی اشاره کرد که
 بهره برداری از آن 
همزمان با روز ملی 

فناوری هسته ای آغاز 
شد

خروجی دومین استان دانشگاهی کشور چیست؟   

توسعه پایدار اصفهان با رونق شرکت های دانش بنیان

اصفهان دومین استان دانشگاهی کشور و یکی از استان های 
پیشرو در اقتصاد دانش بنیان محسوب می شود که دستاوردهای 

آن زمینه ساز توسعه پایدار درسطح ملی و منطقه ای است.
اصفهان دومین استان دانشگاهی کشــور با حدود 2۸0 هزار 
دانشجو و ۱۸0 دانشگاه و موسسه آموزش عالی است که حدود 
۱0 درصد از نخبگان ایران را در خــود دارد و به عنوان یکی از 
قطب های دانشگاهی و علمی و فناوری کشور از جایگاه مهمی در 
معرفی و شناساندن ظرفیت های دانشگاهی ایران به دنیا و دیگر 

دانشگاه ها برخوردار است.

ایرنا
گـــزارش
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   در یک سال اخیر ٥00 شغل توسط دانش آموختگان دانشگاهی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ایجاد شد و گردش مالی این شرکت های دانش بنیان به حدود ۱۴ هزار 
میلیارد ریال رسید

نوروزی:

 از ایده های خالقانه جوانان
 استقبال می کنیم

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه اعتماد 
به جوانان می تواند راهگشای مشکالت 
پیچیده باشــد، گفت: از ایده های نو و 
خالقانه جوانان در مدیریت ارزان تر و شادتر شهر استقبال 

می کنیم.

قدرتاهللنوروزیشامگاهپنجشــنبهدرمراسم»وضعیتدیگر«که
بهبهانهروزجهانیجواندرهنرستانهنرهایزیبابرگزارشد،اظهار
کرد:تابســتانامســالهرروزبابرگزاریبرنامههایمختلفتالش

کردیمتاشورونشاطاجتماعیرادرشهرتقویتکنیم.
ویافزود:درعیدغدیربیشاز۲۰۰برنامهدرنقاطمختلفشــهربا
هدفایجادفضاییشادبرایشهروندانبرگزارشد.همچنینجشنواره
بینالمللیفیلمهایکودکانونوجواناناصفهاننیزنهتنهاتوانست
فیلمهارادرســینماهادرمعرضنمایشقراردهد،بلکهباسینمای
سیارهمهشهروندانرابهویژهدرمناطقمحرومشهرازاینجشنواره

بهرهمندکرد.
ویافزود:امسالجشنوارهفیلمهایکودکانونوجوانانبهاصفهان
خالصهنشــدوفیلمهایآنباشــعار»رویایکودکانسیلزدهرا

بسازیم«در۱۴۳نقطهکشوربهنمایشدرآمد.
شهرداراصفهانادامهداد:درایندورهشورایشهرومدیریتشهری
بانگاهیعلمیودقیقوباحضورعملیوجدیجوانانباعثرشدو

شکوفاییشهردرعرصههایمختلفشدند.
ویافزود:امروزاصفهانشــاهدحضوراشخاصمختلفازاقصانقاط
جهانباهدفدیپلماسیفرهنگیاست.همانطوریکهدرجشنواره
فیلمکودکونوجواناصفهانمیزبان۲۷نمایندهازکشورهایمختلف
بودوقراردادهاییدرعرصههایسینماییوفیلمسازیباکشورهای

روسیهوکرهجنوبیمنعقدشد.
نوروزیخاطرنشانکرد:دردوسالگذشتهباتقویتدیپلماسیشهری
شاهدتقاضایشهرهابرایخواهرخواندگیبااصفهانهستیمواین
ظرفیتهافرصتیاستکهمیتواندباهمتجوانان،شهررادرجایگاه
واقعیخودقراردهد.درطیدوسالگذشتهجوانانباحضوردرعرصه
هایمدیریتیوتالشدرفضاهایمجازیوارسالپیامهاینقدمحور،

مدیریتشهریرایاریکردندتادرمسیرصحیحگامبردارد.
شــهرداراصفهانتاکیدکرد:ازجوانانانتظارمــیرودکهباحضور
جدیدرصحنههایمختلفوبااعالمنظروارسالبرنامههایخودبه
گونهایعملکنندکهشاهدشکوفاییوپیشرفتشهریباشیمکه

استحقاقگسترشوتوسعهدارد.
ویادامهداد:اگردراینکشــورتوجهخاصیبهتوسعهپایدارشودو
جوانانرابهعنوانیکیازارکاناصلیتوســعهقــراردهندیقینااین
سرمایهعظیممیتوانددرراستایرفعمشکالتپیچیدهراهگشاباشد؛
جوانانیکهمیتوانندباتالشوزحمتخوددانشبیاموزندوتوانمند
شوندقطعامیتوانندبرمشکالتغلبهکنندودرکنارمدیرانباتجربه

فعالیتکنند.
ویادامهداد:دردورهفعلیمدیرتیشهریاصفهانبهشورایشهرقول
دادیمدر۴سال۱۰۰مدیرجوانتربیتکنیموباوجودموانعقانونی
وعدمامکانجذبجوانانبهعنوانکارکنانرسمیشهرداری،امروز
بسیاریازمدیرانشهرداریازجوانانانتخابشدندودربسیاریاز
شرکتهاوسازمانهایوابستهبهایننهادحضورپیداکردندواین
یعنیتوجهبهجوانانوپرهیزازشعارهاییکهمیتواندازنامجوانان

سوءاستفادهکند.
نوروزیگفت:ازجوانانیکهبتوانندباارائهطرحهاوایدههایخود،مارا
درمدیریتشهریباکیفیتبهتر،ارزانتروشادتریاریکننداستقبال
میکنیمزیرامدیریتشهریبهجوانانینیازمنداستکهدرکدرستی
ازمسائلومشکالتجامعهداشتهباشــندوبهارائهراهکارهایالزم

جهترفعمشکالتموجوددرشهربپردازند.
ویخاطرنشانکرد:درایندورهمدیریتشهریمانعیبرایفعالیت

جوانانهاییکهاصفهانرادوستدارند،وجودندارد.

گــزارش

ایمنا
خـــبــــر

ازجملــهاقدامهایقابل
توجهدانشگاههایاستان
اصفهاندریکسالاخیر
میتوانبهتوسعهروابط
بینالمللبادانشگاههای
معتبرخارجیاشارهکرد.

دریکســالگذشــته
بهدنبالافزایشتعامــالتبینالمللی
وهمچنینارتقایکیفــیفعالیتهای
آموزشــیوپژوهشــیدردانشــگاهها،
رتبههایبینالمللیدانشــگاههایبرتر

استانارتقایافت.
دانشــگاههاییماننداصفهان،صنعتی
اصفهان،علومپزشکیاصفهانوکاشان
دریکسالگذشتهدررتبهبندیمعتبر
بینالمللیحضورداشــتندونامآنهادر
فهرستدانشــگاههایبرتربهچشممی

خورد.
درتازهتریناعالمرتبهبندیالیدن۲۰۱۹،
ازمیان۹۶۳دانشــگاهبرترجهاننام۲۶
دانشگاهازکشورمانمیدرخشد؛دانشگاه
صنعتیاصفهانرتبهششــم،دانشگاه
اصفهانرتبه۱۵،کاشــانجایگاه۱۸و
علومپزشکیاصفهانرتبه۲۱رادرمیان
دانشگاههایایراندرایننظامرتبهبندی

کسبکردند.
اینرتبهبندیتوسطمرکزعلوموفناوری
دانشــگاهالیدندرهلنداجرامیشــود
ویکســنجشدقیقباهــدفارزیابی
تاثیرعلمیموسسههاومشارکتآنهادر
همکاریهایعلمیبرپایهمجموعهایاز
شاخصهایمتناسبعلمسنجیاست.
همچنیندررتبهبندیموضوعی۲۰۱۹
نظامرتبهبندیبینالمللیشــانگهای،
۳۲دانشگاهایرانیدرحوزههایمختلف
حضورپررنگیداشتندکهدانشگاههای
اصفهاننیزدرمیانآنهابهچشــممی

خورند.
دانشگاهصنعتیاصفهانبهعنوانیکیاز
۳۲دانشگاهایرانیحاضردراینفهرست،
در۱۲رشته،درردهبندیجهانیاینرتبه
بندیقرارگرفت.دانشگاههایکاشانو
اصفهاننیزدرپنجرشتهدراینردهبندی

قرارگرفتند.
برقراریارتباطوهمکاریبادانشگاههای
برتردرکشورهایمختلفازجملهچین،

فرانسه،آلمان،سوییس،ژاپن،کرهجنوبی
واســترالیاازمهمتریندســتاوردهای
دانشگاههایاســتاناصفهاندربخش

روابطبینالمللدریکسالاخیربود.
دانشــگاهصنعتیاصفهانباحدود۱۵۰
دانشگاهخارجیودانشــگاهاصفهاندر
مسیربینالمللیشــدنباحدود۱۲۰
مرکزعلمیاز۷۰کشورجهان،تفاهمنامه
همکاریعلمی،پژوهشیوفرهنگیدارد.
دانشگاهصنعتیاصفهانبهعنواننهادملی
هماهنگکنندهارتباطاتعلمیایرانبا
کشورسوییس،دانشــگاهاصفهانباکره
جنوبیودانشگاهعلومپزشکیاصفهانبا

کشورآلمانمعرفیشدند.
Korea(آبانسالگذشتهنیزاتاقکره
Corner(باهدفتوسعههمکاریهای
علمیبینایرانوکرهجنوبیدردانشگاه

اصفهانافتتاحشد.
همچنیناسفندپارسالتفاهمنامهایجاد
کنسرســیومهمکاریهایعلمیبین
المللیمشترکمیانرؤسایدانشگاههای
صنعتیاصفهان،اصفهان،علومپزشکی،
هنروشهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهان

بهامضارسید.
اینتفاهمنامهباهدفاســتفادهبهینه
ازتوانمندیهــایعلمیوپژوهشــیو
تجربههایموجــوددرزمینهروابطبین
المللبینرییساندانشگاههایاصفهان،
صنعتی،علومپزشــکی،هنروشهرک
علمیوتحقیقاتیاینشهربهامضارسید.
دانشگاهیاناســتاناصفهاننیزدریک
ســالاخیردســتاوردهایارزشمندی
داشتندازجملهاینکه۲استادازمیان
۱۳استادنمونهکشوریازدانشگاههای
اصفهانوصنعتیاصفهاندربیســتو
هفتمینآییننکوداشــتاعضایهیات
علمینمونهکشوریکهاردیبهشتامسال

برگزارشد،معرفیوتجلیلشدند.
همچنینسهدانشــجوازدانشگاههای
علومپزشکیوهنراصفهاندرجمع۴۵
دانشجوینمونهوبرترکشــوردرسال

۱۳۹۷قرارگرفتند.

    رونق شرکت های دانش بنیان
همچنینایناستانبابرخورداریازتنها
شــهرکعلمیوتحقیقاتیکشور،سه
پارکعلموفناوریوبیشاز۵۰۰شرکت
دانشبنیانکهحدود۱۰درصدازتعداد
و۱۷درصدازگردشمالیشرکتهای
دانشبنیانکشوررادربرمیگیرد،نقش
بسزاییدرتوســعهاقتصاددانشمحور

کشورایفامیکند.
شــهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهانبه
عنواننخستینســازمانموسسمراکز
رشدوپارکهایعلموفناوریدرکشور،
فعالیتاجراییخودراازســال۱۳۸۰با
هدفحمایــتوهدایتشــرکتهاو
موسساتدانشبنیاندراصفهانآغازکرد
تادرسطحیکالنتربهایجادهمکاریو
نزدیکیبیشترجامعهعلمیوصنعتیو

رونقاقتصادیبپردازد.
اکنونحدود۵۲۰شرکتدانشبنیاندر
اینشهرکمستقراستکهدرحوزههای
مختلففناوریازجملهســازه،خدمات
مدیریتشهری،موادومتالورژی،ساخت
وتولید،اتوماسیون،اطالعاتوارتباطات،
شــیمی،بیوتکنولوژی،انــرژی،محیط
زیســتومهندسیپزشــکیفعالیت

میکنند.
درایرانبیشازچهارهزارو۲۰۰شرکت

دانشبنیانوجوددارد.
شهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهاندارای
یکمرکزرشدمقدماتی،۱۰مرکزرشد
فناوریوســهپارکعلموفناوریشیخ
بهایی،ابوریحانوغیاثالدینکاشــانی
اســتوحدودهفتهزاردانشآموخته
دانشگاهیبصورتتماموقتوپارهوقت

دراینشهرکفعالیتمیکنند.
دریکسالاخیر۵۰۰شغلتوسطدانش
آموختگاندانشگاهیدرشهرکعلمی
وتحقیقاتیاصفهانایجادشدوگردش
مالیاینشرکتهایدانشبنیانبهحدود

۱۴هزارمیلیاردریالرسید.
اینشرکتهاسالگذشتهپنجمیلیون
دالرصادراتبه۱۸کشــوردنیاداشتند

وبیــشاز۲۶۰محصــولفنــاوریرا
تجاریسازیکردند.

تجاریســازی،فرآیندتبدیــلعلومو
فناوریهایجدیــدبهمحصوالتموفق
تجاریوسلســلهفعالیتهاییاستکه
برایبهرهبرداریازدانش،ایدهها،اختراع
ونوآوریهــادرقالبتولیدمحصوالتبا
خدماتقابلارائه،جهتفروشدربازار

صورتمیگیرد.
ازفناوریهایشرکتهایدانشبنیان
مســتقردراینشــهرککهامســال
بهرهبرداریشــدمیتوانبهدســتگاه
شتابدهندهخطیپزشکیاشارهکردکه
بهرهبرداریازآنهمزمــانباروزملی

فناوریهستهایآغازشد.
فروردینامســالدرمراسمسیزدهمین
ســالروزملیفناوریهســتهای،۱۱۴
فنــاوریمربوطبهصنعتهســتهایاز
جملهدستگاهشتابدهندهخطیپزشکی
امید۶MVکهتوسطشرکتدانشبنیان
بهیارصنعتسپاهان،مستقردرشهرک
علمیوتحقیقاتیاصفهــانطراحیو
ســاختهشــدهاســت،باحضوررئیس
جمهوریاســالمیایــران،بهرهبرداری

شد.
تولیدپرتوxباانرژیفوتونیاالکتروندر
حدچندمیلیونالکترونولت،شتابدادن
بهالکترونهاازطریقاعمالموجرادیویی
)RF(متناوبوافزایشسرعتآنهاتا
نزدیکسرعتنورازجملهخصوصیات
دستگاهشتابدهندهخطیاستکهنقش
بسزاییدرجلوگیریازرشدتومورهای

سرطانیدارد.
شــهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهانبه
عنوانیکمرکزشناختهشدهدرمنطقه
ودنیا،تاثیربسزاییدرتعامالتبینالمللی
نیزداردوســالگذشــتهمیزبانسیو
پنجمینکنفرانسجهانیپارکهایعلم
وفناوریبودکهحدود۵۰۰شرکتکننده
از۵۰کشوردرآنحضورداشتندکهافزون
بر۱۵۰نفرازآنها،مدعوینکشــورهای

خارجیبودند.

خـــبــــر

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد برگزار شد:

افتتاح سومین گذرفرهنگی در استان اصفهان

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی گفت: در راستای تحقق 
عدالت فرهنگی و تمرکززدایی از تهران، طی دو سال اخیر 

۱۳ سفر استانی انجام گرفته و برای بیشتر استان های کشور نقشه راه 
وزارتخانه تا پایان عمر دولت دوازدهم ترسیم شده که طی آن اجرای بیش 

از ۸00 میلیارد تومان برنامه فرهنگی و هنری دیده شده است.

سیدعباسصالحیدرمراسمافتتاحگذرفرهنگوهنرشهرنجفآباداظهارکرد:
فضای۳۰هزارمترمربعیاختصاصدادهشدهبهاینگذردرنجفآباد،بهصورت
کاملبااهدافاینوزاتخانهمطابقتداردوامیدواریماینگذرهارادرحداقل۱۰۰

شهردیگرنیزایجادشود.
صالحیازرشداقتصادهنروایجادفرصتهایشغلیبرایهنرمندانبهعنواناولین
هدفتعریفگذرهایفرهنگینامبردواضافهکرد:بهتردیدهشدهآثارفرهنگیو
هنریدرکنارایجادهویتوشناسنامهبرایشهرهابهکمکشاخصههایفرهنگی
وهنریازدیگراهداففرهنگیوزارتارشادهستند.وزیرفرهنگوارشاداسالمی
یکیازمشکالتمهمشهرهایجدیدرابیشناسنامهبودنونداشتنهویتدانست
وباتاکیدبرنقشگذرهایفرهنگیوهنریدرجذبگردشگرادامهداد:ایجادشبکه
شهرهایخالقازدیگربرنامههایوزارتخانهدردوسالاخیربودهکهطیآنشهرهاییکهدر

یکیازشاخصههایهنریدارایمزیتهستند،شناساییوبرایرشدآنشاخصهاقدامات
خاصبرنامهریزیمیگردد.صالحیبااشارهبهاختصاصبخشهاییازبودجهمعاونتهای
مختلفوزارتبهاستانهاخاطرنشانکرد:دربازهزمانیدوسالاخیربیشاز۱۶هزاربرنامه
فرهنگیوهنری،۲۰هزارفعالیتنمایشی،نزدیکبه۱۰هزاراقدامسینماییوبالغبرهفت
هزارویژهبرنامهقرآنیدرسطحاستانهادرمسیرتحققعدالتفرهنگیبرگزارشدهاست؛هم

چنینشمارافرادتحتپوششوبودجهبیمههنرمنداندوبرابرشدهاست.
ویبابیاناینکهنجفآبادچشموچراغکشوردرعرصههایمختلفاستوازبدوتولدخود
شاخصههایفرهنگیومذهبیقابلتوجهیراهمراهخودداشتهاست،تصریحکرد:هویت
اجتماعیخاصاینشهروتبلورآندرعرصههاییماننددوراندفاعمقدس،مقطعسازندگی

قابلتوجهوافتخاراتوپتانسیلهایاینشهربرایهرایرانیمایهغروروافتخاراست.
وزیرارشادکهقبلازحضوردراینبرنامه،کتابخانهعمومیجوزدانراافتتاحکردهوبرسرمزار
شهداینجفآبادوشهیدحججیحضورپیداکردهبود،پیشازسخنرانیدرایننشستاز
بخشهایمختلفگذرفرهنگوهنرنجفآبادشامل۳۲غرفهنمایشگاهیدرنظرگرفتهشده
درمحلاثرتاریخیهفتبرجخارون،پارکفرهیختگانبهعنوانفضاییجهتاجرایویژه

برنامههایفرهنگیوهنریوسالنهمایشهایشهرونددیدنکردند. اخبار اصفهان
خـــبــــر



راه اندازی "عمره" به صورت محدود
نماینده ولی فقیه در حج و سرپرســت حجاج ایرانی از راه اندازی عمره مفرده به 

صورت محدود خبر داد.
 حضور ایرانی ها در عمره از سال ۱۳۹۴ پس از حادثه فرودگاه جده و قصد تعرض 

دو مامور سعودی به دو نوجوان ایرانی، متوقف شد. 
ایران پس از به جریان افتادن این پرونده قضایی و محکوم شدن آن ماموران، از دو 
سال پیش برقراری دوباره عمره را مشــروط به تامین امنیت و حفظ عزت زائران 
ایرانی، مطرح کرده اســت. به گفته مقامات حج کشــورمان، برآورده کردن این 
خواسته در شرایطی که دفاتر نمایندگی سیاسی و کنسولگری ایران در عربستان 

تعطیل شده، دشوار است. 
وزیر حج عربســتان در آخرین دیدار با رییس ســازمان حج و زیارت که در روز  
چهارشنبه )۶شهریورماه( انجام شــد، گفته بود: ما برای راه اندازی عمره آمادگی 

کامل داریم و می توانیم در اسرع وقت آن را اجرایی و عملیاتی کنیم.

علی رضا رشیدیان - رییس ســازمان حج و زیارت - نیز سه راهکار برای برقراری 
عمره پیشنهاد کرده بود: یکی از آن ها افتتاح کنسولگری مستقل ، دیگری پیگیری 
مباحث از طریق دفتر حافظ منافع و سومین راهکار هم اتخاذ شیوه ای است که 
در موسم حج امسال اجرایی شد و در جریان آن هیات کنسولی ایران در عربستان 

حضور یافت.
او گفته بود: هیات کنسولی ایران می تواند در موســم عمره در عربستان حضور 
داشته باشد و در صورت لزوم به حل مشکالت کنسولی عمره گزاران بپردازد که در 
این خصوص باید میان وزارت امور خارجه ایران و عربستان هماهنگی های الزم 

صورت گیرد.
وزیر حج عربستان نیز با استقبال از سومین پیشنهاد ایران گفته بود: هیاتی از وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به عنوان هیات کنسولی می تواند در موسم 
عمره در عربستان حضور داشته باشد و در صورت لزوم به حل مشکالت کنسولی 
عمره گزاران بپردازد کــه در این خصوص باید میان وزارت امــور خارجه ایران و 

عربستان هماهنگی های الزم صورت گیرد.
اینک براساس خبری که پایگاه اطالع رسانی حج 
منتشر کرده است، حجت االسالم والمسلمین 
سید عبدالفتاح نواب - سرپرست حجاج ایرانی  
- در دیدار جمعــی از روحانیون اســتان های 
آذربایجــان غربی و شــرقی از راه اندازی عمره 

مفرده به صورت محدود خبر داده است.
او بدون آنکه به جزئیات تصمیم ایــران و توافق با 

عربستان درباره عمره اشاره کند، درباره برقراری عمره 
برای ایرانی ها به شــکل »محدود« توضیــح داد: دلیل این 

محدویت فراهم نبودن زیرساخت های ارتباطی بین دو کشور ایران و عربستان 
است که امیدواریم این مشکل در آینده نزدیک برطرف شود و شاهد حضور زائران 

بیشتری در سرزمین وحی باشیم .
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روایت تلخ ویرانی در 
پایتخت هخامنشی ها

سید وحید حسینی
 می توان عمر تخت جمشــید را تا دو 
هزار و ۴2۳ ســال هــم تخمین زد، 
نخستین کاوش های علمی در تخت 
جمشید را ارنســت امیل هرتسفلد 
آلمانی که توسط موسسه خاورشناسی 
دانشگاه شــیکاگو به یاران فرستاده 
شده بود، در ۱۹۳۱ انجام داد. او معتقد 
بود که علت ســاخت تخت جمشید 
نیاز به جوی شاهانه و باشکوه و نمادی 
برای امپراتوری پارس و مکانی برای 
جشن گرفتن وقایع خاص به خصوص 
نوروز بوده اســت. تخت جمشید در 
سال ۱۹7۹ میالدی از سوی سازمان 
فرهنگی ملل متحد )یونسکو( و توسط 
شــهریار عدل به عنوان یکی از ده اثر 
برجســته میراث فرهنگی بشری به 

ثبت رسید.
اما بعد از ثبت جهانــی این محوطه، 
کشــف هایی که توســط گروه های 
باستان شناسی در این محوطه تاریخی 
انجام می شود از یک سو و از سوی دیگر، 
بی توجهی به کتیبه ها و ســنگ ها و 
اصال آن چه که امروز تخت جمشید، 
را تخت جمشید کرده، از وندالیسم ها 
)تخریب اشــیاء و آثــار فرهنگی( تا 
آسیب هایی که به مروربه سنگ های 
قرار گرفته در این فضای تاریخی وارد 
می شود، هشــدارها را برای این شهر 

تاریخی فرا می خواند.

  این نمایشــگاه که متشکل 
از ۴ ســالن اســت، میزبان 
صنعت گــران اســتان های 
مختلف کشور اســت که هر 
کدام از آنها با انگیزه معرفی و 
فروش محصوالتشــان در آن 
شرکت کرده اند. در این میان 
اما آنچه بیش از همه در نمایشــگاه صنایع 
دستی امســال جلب توجه می کند، تفاوت 
چشمگیر میان سالن اصلی )۸ و۹( با سایر 
سالن ها است. سالن اول که در اختیار افرادی 
قرار گرفته که تمایل به غرفه سازی داشته اند 
و بیشــتر جنبه فروشــگاهی دارد، از نظر 
امکانات و نورپردازی با ســایر سالن ها قابل 
قیاس نیست. همین امر موجب شده است که 
میزان بازدیدکننده های سالن اصلی نسبت به 
سالن های دیگر متفاوت باشد؛ موضوعی که 
منجر به نارضایتی هنرمندان و صنعتگرانی 
شــده اســت که می گویند تفــاوت میان 
سالن های نمایشگاه از تعداد بازدیدکننده ها 
کاسته و طبیعتا میزان فروش آنها نیز کاهش 

پیدا کرده است. 
امسال نمایشگاه راضی کننده نبود

یکی از مسئوالن غرفه استان کرمان در سالن 
۸ و ۹ درباره وضعیت نمایشگاه می گوید: چند 
روز اول که خیلی خلوت بود و فکر می کنم 
یکی از دالیل این موضوع ساعت نمایشگاه 
است که ســاعت ۶ عصر تمام می شود. در 
مجموع نمایشگاه امسال نسبت به سال های 
گذشته خیلی خلوت تر است و آنطور که باید 
راضی کننده نیســت. البته امسال طراحی 
غرفه ها در سالن اول خیلی بهتر شده است. 

او ادامــه می دهد: در ســال های اخیر برای 
حضور در نمایشگاه باید هزینه ای را پرداخت 
کنیم که در گذشته اینچنین نبود. در این 
میان فروشی هم که امســال در نمایشگاه 
داشتیم نسبت به ســال های گذشته اصال 

خوب نیست. 
تعداد نمایشــگاه های صنایع دستی 

افزایش پیدا کند
خانمی که صنایع دستی استان لرستان در 
همین سالن عرضه کرده است، نیز می گوید: 
کاش این نمایشــگاه در طول سال بیشتر 
برگزار شود و کرایه هم نگیرند برای صنایع 
دستی کشــور خیلی خوب اســت. صنایع 
دســتی درآمد آنچنانی ندارد، اما اگر رونق 
داشته باشد برای یک خانواده متوسط خوب 
است. این نمایشگاه ها باید حداقل هر ماه یا 
دو ماه یک بار برگزار شود تا به تولیدکنندگان 

و هنرمندان کمک شود.
نمایشــگاه فرش، نمایشگاه صنایع 

دستی را تحت شعاع قرار داده است
همچنین یکی از مســئوالن غرفه خراسان 
جنوبی نیز از کاهش فروش محصوالت خود 
در نمایشگاه صنایع دستی امسال گله می 

کند و می گوید: علت دقیــق این موضوع را 
نمی دانم اما شاید به کوچک بودن غرفه ای 
که در اختیار داریم مربوط باشد. همچنین 
امسال تعداد سالن ها و راهروها زیاد است و 
به همین خاطر هم بازدیکنندگان خســته 
می شوند و نمی توانند تمام غرفه ها را ببینند. 
ساعت کاری نمایشگاه هم اصال خوب نیست 
و در طول هفته افرادی که کارمند هستند 
فرصت نمی کنند که از نمایشــگاه بازدید 
کنند. او با بیان اینکه فکر می کنم امسال ۹۰ 
درصد غرفه ها امسال با مشکل فروش مواجه 
هســتند، به اهمیت تبلیغات در برگزاری 
نمایشگاه صنایع دستی اشاره و اضافه می کند: 
فکر نمی کنم تبلیغات آنچنانی صورت گرفته 
باشــد. از طرفی دیگر برگزاری نمایشــگاه 
فرش به صورت همزمان باعث شــده است 
که نمایشگاه صنایع دســتی تحت شعاع 

قرار بگیرد.
بازدیدکننده مطلوب، اما فروش کم!

یکی از مســئوالن غرفه ای که محصوالت 
استان کهکلویه و بویراحمد را عرضه کرده 
است، می گوید: تعداد بازدید کننده ها نسبتا 
خوب است، ولی متاسفانه وضعیت فروش 
اصال خوب نیســت. قیمت ها همان همان 
قیمت هایی است که سازمان میراث فرهنگی 
انتخاب کرده است. البته برگزاری نمایشگاه 
در مجموع اتفاق خوبی است، چون حداقل 

مردم کارهای ما را می بینند. 
او یادآور می شود: سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری باید از هنرمندان 
و صنعت گران حمایت کند. هنرمندانی که 
خودشان هزینه و در این نمایشگاه شرکت 

می کنند باید پشــتوانه ای داشته باشند که 
اگر محصوالتشان به فروش نرسید، حداقل 
با ناامیدی به استان خودشان بازنگردند و اگر 

سود نمی کنیم حداقل ضرر هم نکنیم.
خودمان تولید می کنیم و خودمان هم 

دنبال مشتری هستیم!
یکی از مسئوالن غرفه قشم در سی و دومین 
نمایشگاه صنایع دستی نیز از وضعیت فروش 
محصوالت خود راضی نیست و در این زمینه 
عنوان می کند: ما امسال برای اولین بار هنر 
سنتی قشم را روی چرم پیاده کردیم، ولی 
متاسفانه فروش خوبی نداشته ایم. ساعت 
بازدید هم اصال مناسب نیست و به همین 
خاطر تعداد بازدیدکنندگان بسیار کم است.   
او می گوید: ســازمان صنایع دستی باید به 
ما هنرمندان و صنعت گــران کمک کند تا 

محصوالتمان را تبلیغ کنیــم و به نمایش 
بگذاریم. اگر فروشــگاهی در استان وجود 
داشته باشد که محصوالت ما را عرضه کند یا 
ما را به جایی معرفی کنند که محصوالتمان را 
به فروش برسانند، وضعیت صنایع دستی نیز 
رونق پیدا خواهد کرد. االن ما خودمان تولید 
می کنیم و خودمان هم به دنبال مشــتری 

هستیم. 
بیشتر ضرر کرده ایم تا سود!

مسئول غرفه اســتان یزد در سالن های ۱۰ 
و ۱۱ نیز درباره شــرایط نمایشگاه امسال 
می گوید: امسال وضعیت فروش خیلی بد 
بود. وضعیت بازدیدکننده های سالن های ۸ 
و ۹ به نسبت بهتر بود، اما در در سالن های 
دیگر وضعیت خوبی وجود ندارد. در حالی 
که صنعت گران بسیار زحمت کشیده بودند و 

منتظر بودند که محصوالتشان را در نمایشگاه 
صنایع دستی تهران ارائه کنند.همه ما هزینه 
کردیم اما حتی هزینــه غرفه را هم هنوز به 
دست نیاورده ایم. او اظهار می کند: در سالن 
اول بیشتر شــرکت ها هستند و مخصوص 
کسانی است که غرفه ســازی کرده اند. اما 
وضعیت سالن های دیگر اصال خوب نیست 
و مشــکل نورپردازی و بازدیدکننده وجود 
دارد. این نکته را هم در نظر داشــته باشید 
که کلیه هزینه های شرکت در نمایشگاه از 
اجاره غرفه گرفته تا ایاب و ذهاب، اســکان 
و باربری و نورپــردازی و چیدمان غرفه بر 
عهده خودمان اســت و این در حالی است 
که هنوز فروش ما به اندازه هزینه هایی که 
 کردیم، نرسیده اســت. در واقع بیشتر ضرر

کرده ایم.  

نمایشگاه صنایع دستی؛ سود یا ضرر؟

تعداد بازدید 
کننده ها نسبتا 

خوب است، ولی 
متاسفانه وضعیت 
فروش اصال خوب 

نیست.

سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران در حالی 
این روزها در تهران برپاســت که نارضایتی بسیاری از 
هنرمندان و صنعت گران شرکت کننده را به همراه داشته 
است. به گفته برخی از این صنعت گران حضور در این 
نمایشگاه نه تنها سودآوری نداشته، بلکه ضررآفرین 

نیز بوده است. 

ایسنا
گزارش
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 4 روش ساده برای اینکه کتاب خواندن جزئی از عادات روزمره تان شود
کسانی که کتاب می خوانند می توانند به تعداد شخصیت های موجود در کتاب ها، زندگی های 
مختلفی را تجربه کنند. هر کدام از این زندگی ها تجارب زیادی به فرد می دهند؛ برای همین 
کتابخوانی می تواند باعث رشد فردی و اجتماعی شود؛ چون جامعه با تجربه، جامعه ای رو به 
جلو است. اگر دوست دارید کتاب خواندن به بخشی از زندگی روزمره شما هم تبدیل شود؛ از 

راهکارهای این مقاله استفاده کنید و به جمع جامعه کتابخوان ها بپیوندید.
۱-پیدا کردن حیطه مورد عالقه

اولین و مهم ترین کاری که خوب است برای تبدیل کتابخوانی به یک عادت انجام دهید، پیدا 
کردن حیطه هایی است که به آن  ها عالقه دارید؛ حتی اگر آن حیطه به نظر بقیه چندان جالب 
نیست. برای مثال خیلی ها ممکن است نسبت به دانلود کتاب داستان و بهترین رمان های عاشقانه 
ایرانی و خارجی یا خرید کتاب های چاپی این حیطه واکنش نشان دهند و بگویند که موضوعات 
عاشقانه به اندازه کافی روشنفکرانه نیستند؛ اما بگذارید یک نکته اساسی را به شما بگوییم؛ خواندن 
هر کتابی در هر موضوعی به مراتب بهتر از نخواندن آن است. بنابراین نگذارید دیدگاه های دیگران 

روی کتابخوانی شما تاثیر بگذارد.
۲- کتاب معروف بخوانم؟

»کتاب هایی که حتما باید خواند«، »مهم ترین کتاب های تاریخ«، این عناوین شامل کتاب هایی 
هستند که اهمیت بسیار باالیی دارند؛ اما بگذارید یک نکته مهم را به شما بگوییم؛ قرار نیست تمام 
انسان های دنیا، از تمام کتاب های این فهرست ها و نویسندگانشان خوششان بیاید. اگر قرار است 
از مطالعه لذت ببرید، نباید خودتان را در قید و بند این عناوین قرار دهید و بهتر است با روش های 
لذت بردن از مطالعه آشنا شوید. ممکن است کتابی که توسط یک نویسنده گمنام نوشته شده و 
تیراژ پایینی دارد، برای شما ارزشی بیشتر خیلی از آثار ادبی مهم پیدا کند و باعث شود کتابخوانی 

به بخشی از عادت هایتان تبدیل شود.
3- مقید بودن به زمان ثابت

کتاب خواندن به یک عادت تبدیل نمی شود؛ مگر اینکه نسبت به آن مقید شوید. فرض کنید 
مطالعه روزانه کتاب شبیه خوردن دارویی است که باید سر وقت به شما برسد. بخشی از روز را که 
زمان خالی تان در آن بیشتر است، انتخاب کنید و آن را به عنوان زمان کتابخوانی تان قرار دهید. 

بعضی ها معتقدند اگر بتوانید رفتاری را 2۱ روز انجام دهید، 
آن رفتار به بخشی از عادات شما تبدیل خواهد شد. چه 2۱ 
روز و چه کمتر یا بیشتر، کتابخوانی را تا جایی انجام دهید 
که احساس کنید می توانید بدون احساس سختی روزهای 

اول مطالعه، به راحتی کتاب را در دست بگیرید و بخوانید.
۴- اختصاص فضایی برای مطالعه

اگر دوست دارید نســبت به مطالعه کتاب کمی شرطی شوید؛ 
خوب اســت فضای خاصی را به مطالعه اختصاص دهید. خیلی ها 

ممکن است میز تحریرشان، فضای اختصاصی مطالعه شان باشد، بعضی ها ممکن است کنج اتاق 
روی زمین بنشینند و کتاب بخوانند یا موارد مشابه. وقتی مدتی طوالنی در این فضاها مطالعه 
کنید، ناخودآگاه با دیدن یا حضور در آن محیط دلتان می خواهد کتابی در دست بگیرید و آن 
را بخوانید. برای همین است که کتابخانه ها عالوه بر سکوتشان محیطی دارند که یادآور مطالعه 

و یادگیری است.

چطور یک خانم خانه دار موفق باشیم؟
هر زن خانه داری قبــل از هر چیز باید در 
جهت افزایش احساس مثبت قدم بردارد؛ 
اما چگونه؟دکتر رزاقی از خانه داری به عنوان 
یک شغل مقدس یاد می کند و می گوید: 
»برای اینکه خانه دار موفقی باشیم باید باور 
مثبتی از خودمان داشته باشیم که اگر روزی 
فرزندمان ما را به خاطــر این انتخاب مان 
ســرزنش کــرد، در هم نشــکنیم.«این 
روان شناس معتقد است در کنار این باور 
باید یک بانوی خانه دار تمهیــدات زیر را 
برای افزایش این حس در خود به کار ببندد:

▪ توانمندی های مثبت گذشــته خود را 
بیشتر ببیند و به آن توجه کند.

▪ بــرای زندگی روزمــره، برنامه منظمی  
طراحی کند.

▪ همراه با خانه داری، روابط اجتماعی خود 
را افزایش دهد.

▪ ســعی کنــد بــا مدیریــت زمــان، از 
موقعیت هایــی که دارد بــه نحو مطلوب 

استفاده کند.
▪ خود را در انجــام امور اجتماعی، ناامید و 

ناتوان نداند.
▪ خانه داری را هم تراز با سایر فعالیت های 
اجتماعی تصور کند تا از این طریق احساس 

رضایت و خودباوری خود را افزایش دهد.
▪ اثر وجود این حــس، هم موجب کاهش 
استرس در خانواده، الگوبرداری همسر یا 
فرزند از او و افزایش اعتماد، موفقیت شغلی 
همسر، کمک به انتخاب درست شغل در 
فرزندان و کمک در مراحل بحرانی و افزایش 

موفقیت درسی آنها می شود.

 خیلــی از افــراد واقعــا 
نمی دانند کــه تفریح هم 
مثــل هــر کار دیگری در 
زندگی، نیاز بــه تصمیم، 
برنامه ریــزی، خالقیت و 
تفکر دارد. و شاید گمان می 
کنیم برای تفریح به بودجه 
های آنچنانی و امکانات خاصی نیاز است 
که ما نداریم. آیا هیچ راهکار ساده و کم 
هزینه ای نمی توان یافت تا اوقات مفرح و 

سالم و انرژی زایی را تجربه کنیم؟
در ابتدا بهتر اســت بدانیــم که هدف از 
تفریح چیست و تفریح ماهیتا چه چیزی 
است؟ بطور ساده تفریح، فعالیتی است 
که در نهایت باید به کاهش خســتگی و 
غم و اندوه درونی افراد کمک کند و باعث 
افزایش سطح ســالمتی و انرژی درونی 
آنها شود. امام رضا )ع( فرمودند: »اوقات 
روزمان را بــه ۴ بخش تقســیم کنیم؛ 
بخشی برای تأمین معاش و کار، بخشی 
برای عبادت، بخشــی برای معاشرت با 
برادران مورد اعتماد و کسانی که ما را به 

عیب های مان آشنا می کنند و بخشی هم 
به تفریحات تا بتوانیم از مسرت و شادی 
ساعات تفریح، نیرو بگیریم و از این نیرو 
برای انجام کارهای دیگر استفاده کنیم 
)بحاراالنوار، ص ۳2۱(. پس تفریح چیزی 
اســت که باید حال خوبــی برایمان به 
ارمغان آود. به این ترتیب می بینیم که 
برخی فعالیت ها به اشتباه تفریح نامیده 

می شوند.
۱- ایده یابی

ایده یابی باید بر اســاس برآیند نظرات 
افراد خانواده صــورت گیرد. پدر، مادر و 
فرزندان باید طی نظرسنجی خانوادگی 
به ایده های مختلفی برای برگزاری برنامه 
های تفریحی برسند. در این مسیر اجازه 
بدهید حتی ایده های عجیب هم فرصت 
ارائه داشــته باشــند. خود را محدود به 
تجربیات گذشته و جاهایی که قبال رفته 
اید نکنید. از تجربیات جدید اســتقبال 

کنید.
۲- بودجه و هزینه یابی

بررســی و مدیریت هزینه ها بسیار مهم 
است. بهتر است همیشه از ابتدا بودجه 
را مشخص کنید و سایر برنامه ریزی ها 
را براساس بودجه مشخصی انجام دهید. 
این کار در کنترل هزینه ها به شما کمک 

بسیاری می کند. 
3- زمان بندی

عدم مدیریت زمان مــی تواند به راحتی 
کل تفریح و حس و حال حاصل از آن را 
خراب کند. مخصوصا در مورد تفریحات 

خارج از خانه که باید مسافت و زمان رفت 
و برگشت را هم در نظر بگیرید. پس ابتدا 
تا انتهای برنامــه تفریحی را زمان بندی 
کنید و در حین تفریح نیز از برنامه زمانی 

خود غافل نشوید.
ایده هایی برای تفریحات خارج از 

منزل
غذا خــوردن بیــرون از منــزل تجربه 
خوشایندی اســت. این کار را می توان 
در یک رســتوران انجام داد که در این 
صورت برای مدیریت هزینــه ها باید از 
قبل در مورد رستوران های مورد نظرتان 
اطالعات جمع آوری کنید. اما از تجربه 
های دیگر هم نترســید! خوردن غذا در 
دل طبیعت و پارک هــا تجربه متفاوتی 
است که با برنامه های جانبی مثل بازی 

و ورزش خانوادگی بهتر هم می شود.
ســفر همیشــه می تواند جزو بهترین 
گزینــه هــای تفریحی باشــد اما خب 
گاهی اوقات شــرایط به صورتی اســت 
که امکان مسافرت چند روزه را نداریم؛ 
در این حالت ســفرهای یــک روزه هم 
گزینه جذابی اســت و به شــدت برای 
تغییر حال و هــوای روحی و روانی موثر 
اســت. برای این کار می توان از تورهای 
گردشگری و تفریحی یک روزه استفاده 
کرد یا این که خودمان شــروع کنیم به 
جمــع آوری اطالعاتی در مــورد مکان 
های مناسب برای سفرهای یک روزه از 
طریق اینترنت، پرس و جو از دوستان و 

آشنایان و …

راستی تا به حال به این مساله فکر کردید 
که چقدر مکان های دیدنی در شهرتان 
وجود دارد کــه احتماال تا بــه حال به 
سراغشان نرفته اید؟ پارک ها، نمایشگاه 
ها، جشنواره ها، مکان های زیارتی، موزه 
ها و … مــی توانند یــک تجربه جذاب 
تفریحی را برای شــما و خانواده تان به 

ارمغان آورند.
سینما، تئاتر و موســیقی یکی دیگر از 
تفریحات معمول و محبوب هستند که 
می توانند ساعات خوشی را برای خانواده 
فراهم کنند. ضمن اینکه مثال یک فیلم 
خوب مــی تواند برای افــراد خانواده به 
ویژه کودکان حاوی نــکات آموزنده ای 
نیز باشــد. همیشه برنامه ســینماها را 
مرور کنید و با انتخــاب یک فیلم خوب 
خانوادگی و مفید از این امکان استفاده 

کنید.امکانــات فرهنگی تفریحی محله 
خود را دریابید. حتما به فرهنگسراها و 
سرای محله ها سر بزنید و از برنامه های 
آنها اطالع حاصل کنید. اکثر این مراکز 
کالس های متنوع، برنامه های تفریحی 
و تورهای مناســبی برگزار می کنند که 

هزینه های اندکی هم دارند.
کــوه نــوردی یکــی از روح نوازترین 
تفریحاتی است که می توان در روزهای 
تعطیل به آن پرداخــت. یک پیاده روی 
و کوه پیمایی ســبک و خوردن صبحانه 
در دل طبیعت می تواند تمام هفته شما 

را بسازد!
مهمانی یکی از سنت های خوب ایرانی و 
اسالمی است که می تواند تفریح مناسبی 
برای اعضای خانواده باشد. به شرطی که 
این مهمانی ها آغشته به تجمالت و چشم 

و همچشمی و سایر حواشی آزاردهنده 
نشود. 

یکی از تجربیات فراموش نشــدنی برای 
کل خانواده و بخصوص بچه ها، اکتشاف 
کردن در دل طبیعت است. حتما بچه ها 
را به دیدن جزئیات طبیعت مانند برگ 
ها، گل ها، حیوانات، آســمان و ابرها و 
ستاره ها و … تشــویق کنید.در هنگام 
تفریح در فضاهای باز حتمــا برنامه ای 
برای ســرگرمی و بازی داشــته باشید. 
وســایلی برای بازی با خود ببرید مثل 
توپ، راکت تنیس و بدمینتون، یا حتی 
قلم و کاغذ برای بازی های ساده ای مثل 
اسم فامیل یا نقطه بازی و غیره. همین 
امکانات اندک با کمی خالقیت می تواند 
 روزی پر از شادی برای شــما به همراه 

آورد.

چگونه برای تفریح های ارزان خارج از خانه برنامه ریزی کنیم؟

بررسی و مدیریت 
هزینه ها بسیار مهم 

است. بهتر است 
همیشه از ابتدا 

بودجه را مشخص 
کنید و سایر برنامه 
ریزی ها را براساس 

بودجه مشخصی 
انجام دهید. این کار 

در کنترل هزینه 
ها به شما کمک 

بسیاری می کند. 

تفریح یکی از جذابیت ها و راه های کســب آرامش در 
زندگی است. ولی ما چقدر برای تفریح برنامه ریزی می 
کنیم؟ خیلی اوقات به بهانه نداشتن پول، کمبود وقت 
یا حتی حال و حوصله نداشتن!!! دور تفریح را خط می 
کشیم ودر نهایت، وقت خود را پای تلویزیون، با تلفن 

های طوالنی یا در شبکه های اجتماعی می گذرانیم!

خانه ما 
گزارش
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Deputy head of Department 
of Environment Ahmad Reza 
Lahijanzadeh and the managing 
director of Japanese Ministry of 
the Environment on Wednesday 
called for expansion mutual 
cooperation mainly in water 
zones.Lahijanzadeh expressed 
readiness to establish 
cooperation with Japanese 
government in exchanging 
environmental knowledge, 
modern technologies and 
setting up training courses.
Meanwhile, the Japanese official 
reminded friendly and historic 

ties between two countries 
and highlighted the two sides 
capacities both in environment 
and sea.He also presented a 
report on preserving natural 
and water systems and also 
practice of renewing and 
restoring degraded, damaged, 
or destroyed ecosystems and 
habitats in the environment by 
active human intervention and 
action.
Japan is ready to implement 
research projects in Iran 
especially in water zones and 
high-depth sea, he noted.

Iran, Syria 
resolved to boost 
trade exchanges
Syrian Minister 
of Economy 
Mohammad Samer 
Khalil and Iran's 
Minister of Roads and 
Urban Development 
Mohammad Eslami 
stressed the need 
for promoting trade 
exchanges between 
the two countries.
According to SANA, 
Samer Khalil 
underlined the 
need for setting a 
long-term strategic 
agreement to 
increase the 
volume of trade 
exchanges which has 
witnessed a tangible 
development since 
2015.He hoped that 
Iranian companies 
will implement 
successful projects 
in the country's 
r e c o n s t r u c t i o n 
and set up joint 
companies with the 
Syrian counterparts.
Eslami, for his 
part, hailed the 
first conference 
of Syrian-Iranian 
Joint Chamber 
of Commerce, 
saying that it is very 
important to hold 
such conference 
and participate 
in Damascus 
International Fair 
to introduce the 
available investment 
opportunities to the 
Iranian side, develop 
relations and increase 
investment as well as 
facilitating a share in 
the reconstruction 
p r o c e s s . I r a n i a n 
government is 
interested to see the 
country's companies 
to put Syrian 
reconstruction high 
on their agenda, he 
said.Participants in 
the first conference 
of Syrian-Iranian 
Joint Chamber of 
Commerce also called 
for working to raise 
the level of economic 
ties between Syria 
and Iran to highest 
levels and to offer all 
facilities to establish 
joint investment 
projects in the two 
countries.
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Iran, Japan call for environmental 
cooperation

Speaking in 
a televised 
interview on 
W e d n e s d a y 
evening, the 
official said 

Iran was currently 
withdrawing more oil 
and gas from South Pars 
and South Azadegan than 
Iraq and Qatar. 
“We have planned to 
determine the fate of 
all the joint fields by 
the end of the Rouhani 
Administration,” he said, 
as quoted by SHANA. 
Zangeneh said Iran was 
currently operating 25 
conventional phases of 
the massive South Pars 
gas field. “Once current 
development projects 
become operational in 
South Pars, Iran’s gas 
production from the 
field would reach 800 
mcm/d.”He said that the 
country’s daily petrol 
production capacity 
stood at 115 million liters 
which was 11 ml/d above 
Iran’s daily demand for 
the item. “The excess 
output will be earmarked 
for export.” 

The official added that 
Iran was the largest 
producer of petrol 
among fellow members 
of the Organization of 
the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC), even 
though it was the third 
largest producer of crude 
oil in the group. 
He further said that 95 
percent of the Iranian 
population had access 
to the national gas 
distribution network. 
“The US does not allow 
Iran procurement of 
certain equipment for 
the betterment of the 
environment which is a 
crime; however, we will 
supply them anyway.” 
By the next two years, 
there will be no gas flares 
in the country. 
The official said Iran 
eyed a petrochemical 

production capacity of 
100 million tons per year 
by 2021 from 56 mt/y 
back in 2013.  
He further said that 
the value of produced 
petrochemicals would 
reach 36 billion dollars 
per annum by 2021 
which would be dubbed 
as the second leap in the 
petrochemical sector.  
Zangeneh said that the 
country was preparing 
for the third leap in the 
petrochemical industry 
whose output would 
reach 150 million tons 
per year.  
“Currently, there is a $6b 
market for feedstock by 
petrochemical industries 
which is unparalleled in 
the country’s industrial 
sector,” he said.  
He refrained from 
disclosing any figures 

concerning the country’s 
crude oil and petroleum 
products’ exports.  
He said there was 
currently a supply glut 
in the global oil market 
which was caused by the 
US shale boom which was 
unexpected.  
He said during the latest 
OPEC meeting, the 
charter of cooperation 
between OPEC and 
OPEC+ was endorsed in 
which all the demands of 
Iran were met.  
Zangeneh also touched 
on Siraf Refining Park 
which required Rls. 
230,000 billion which 
would be supplied by the 
exchange market and 
securities.  
Siraf refineries would 
require $3 to $4 billion 
dollars in investment, 
he said.

China Bans Shrimp 
Imports from Saudi, 
Replaces Iran
 China has temporarily banned imports of 
shrimp from Saudi Arabia over a viral infection, 
a report said.
The ban has been followed by 40 shrimp 
exporters from Iran being granted market 
access.
China imported 23,048 metric tons of shrimp 
from Saudi Arabia in the first six months of this 
year, according to Chinese customs.
The temporary ban was announced on Aug. 2 by 
China’s General Administration of Customs and 
applies to Saudi Arabia’s National Aquaculture 
Group (NAQUA), according to Chinese media.
NAQUA -- Saudi Arabia's largest aquaculture 
company -- was previously the only Saudi firm 
permitted to export to China.
No end date was given for the ban.
An executive with NAQUA did not respond to 
immediate requests for comment.
Chinese industry publication Foodspath 
said Chinese customs detected white spot 
syndrome virus (WSSV) in a shipment of 
shrimp. Citing an industry source, it reported 
Chinese customs implemented the ban “to 
prevent the disease from entering China”.
However, the possibility of WSSV being 
detected in Saudi shrimp was dismissed as 
“nonsense” by an executive with a large Asian 
shrimp company, who told Undercurrent 
News Saudi shrimp would not have carried 
WSSV.Furthermore, WSSV is already present 
at Chinese shrimp farms, according to China's 
own government aquaculture agencies.The 
temporary ban was shortly followed by market 
access being granted to the clutch of Iranian 
shrimp exporters.
Iran exports some 30,000 tons of shrimp 
annually with China its largest market.
Among exporters granted permission 
to sell fisheries products to the country is 
shrimp processor Daryazad Seafood 
Products. According to its website, the firm is 
headquartered in Bushehr province, a coastal 
region on the Persian Gulf, and produces raw 
processed and value-added shrimp products.
Iranian veterinary authorities said China 
approved the exporters after they met Chinese 
laws, regulations and standards. The updated 
Chinese list including the firms was published 
on Aug. 14.
In 2018, China imported no shrimp directly 
from Iran, official figures show.
Iran's exporters have relied on sending shrimp 
to China through Vietnam in the absence of 
official export approval.

Iran's Tax-to-GDP Ratio 
Rises 20%
The increase in tax revenues follows a decline 
in the share of petrodollars in the government 
budgetT he tax-to-GDP ratio rose from 5% 
in 2013-14 to 6% in 2018-19, indicating a 
20% growth, according to a report released 
by the Plan and Budget Organization.The 
announcement was made on the occasion of 
"Government Week" in Iran (from August 24 to 
30). President Hassan Rouhani first took office 
in 2013 and was reelected for a second four-
year term in the fiscal 2017-18.  The report also 
shows the share of tax revenues in the general 
budget increased from 33% in the fiscal 2013-
14 to 36% in the fiscal 2018-19, indicating a 
9.1% growth, IRNA reported. 

Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh said the country was currently 
producing 76 million liters per day of 
Euro4- petrol from almost zero back in 
2012.

Iran Euro4- petrol output at 76 ml/d in 
March 2019: Oil min.
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95 percent of 
the Iranian 
population had 
access to the 
national gas 
distribution 
network. 
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Iran biggest gasoline 
producer among 
OPEC members: 
NIOPDC chief
Chief of the National Iranian Oil 
Product Distribution Company 
(NIOPDC) announced that producing 
115 million liters of gasoline, Iran 
is now the major producer of the 
product among OPEC members and 
also regional countries.

Iran’ average daily gasoline output 
level stood at 108 million liters since 
March 21, 2019, Alireza Sadeghabadi, 
who is also deputy oil minister, said.
In third Iranian month, Khordad, 
(May 22 to June 21) production level 
increased up to 110 million per day, 
he said.
While in the next two months, Tir (June 
22- July 22) and Mordad (July 23- 
August 22) daily production level grew 
to 111 million and 112 million liters 
consecutively, the official added.

“Iran’s gas production level presently 
stands at 125 million liter per day,” 
according to him.



Specter of War on Iran 
Shattered after Downing of 
US Drone: General
 Commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps Aerospace Force Brigadier General Amir 
Ali Hajizadeh said the phony specter of military 
action on Iran was removed after the IRGC 
forces brought down a US spy drone that had 
violated Iranian airspace.
Addressing a military gathering in Tehran on 
Thursday, General Hajizadeh said the enemies 
had launched an extensive propaganda 
campaign to threaten Iran with a war, in a 
way that even the intelligence services of the 
friendly countries were warning Tehran about 
a looming military action.
The Islamic Republic was mindful that it 
was a trick to force Tehran to the negotiating 
table, he said, adding that the specter of war 
was removed when the IRGC shot down the 
American RQ-4 Global Hawk.
“We were confident that if they (enemies) 
had made the first mistake, we would have 
attacked their bases and stations around us,” 
the commander added.
In comments on Wednesday, Chief of Staff 
of the Iranian Armed Forces Major General 
Mohammad Hossein Baqeri said Iran’s 
deterrence power has reached such a high level 
that the US refrained from taking any action 
after Iran shot down the spy drone.
On June 20, the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) shot down a US spy drone that had 
violated the Iranian territorial airspace near 
the Kooh-e-Mobarak region in the southern 
province of Hormozgan.The intruding drone 
was shot by Iran’s homegrown air defense 
missile system “Khordad-3rd”.

 Australian PM Dismisses 
Claims Writer Arrested in 
China Spied for Canberra
 Australian Prime Minister Scott Morrison has 
rejected allegations that Australian-Chinese 
writer and academic Yang Hengjun, charged 
with espionage by China, had acted as a spy for 
Australia."We’ll stand up for our citizen and 
we'll expect him to be treated appropriately 
and his human rights to be respected. There's 
their own justice process that they'll follow 
in China and that's appropriate. But these 
suggestions that he's acted as a spy for Australia 
are absolutely untrue and we'll be protecting 
and seeking to support our citizen, as we have 
been doing now for some period of time. We 
make no apologies for standing up for one of 
our citizens," Morrison said in an interview 
with the Nine News broadcaster, as quoted by 
the Australian government.When asked if he 
was concerned about the fact that Yang had no 
access to his lawyers or family in detention in 
China, the prime minister said these concerns 
had already been voiced several times by the 
Australian Foreign Ministry, Sputnik reported.

Iran to Release List of People Subject to 
Sanction on FDD

In a statement on Thursday, 
Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Abbas 
Mousavi said the ministry 
will soon release the first 
list of persons who would 
be blacklisted because of 
cooperation with the so-

called Foundation for Defense of 
Democracies.
The list of persons subject to the 
sanctions will be submitted to the 
Iranian Judiciary, he said.
“From the viewpoint of Iran, this 
foundation (FDD) is by no means 
deemed to be a think tank, rather an 
organization that is designing and 
encouraging ‘economic terrorism’ 
and the US government’s hostile 
measures against people of Iran in 
a daily manner under the guise of a 

think tank,” the spokesperson stated.
Denouncing the FDD as Washington’s 
hand in masterminding and 
implementing the bulk of hostile 
plots against the Iranian nation, 
Mousavi said, “The first list of the 
blacklisted persons includes people 
from different nationalities who 
play a key role in the foundation’s 
measures against the people of Iran.”
On August 24, the Foreign Ministry 
blacklisted the FDD and its CEO 
Mark Dubowitz under the "Law 
on Countering the Violation of 
Human Rights and Adventurous 

and Terrorist Activities of the United 
States in the Region" passed in 2017.
The ministry has imposed the 
sanction on the FDD for conscious 
and intentional involvement in 
designing, imposing and intensifying 
the impacts of economic terrorism 
against Iran, and for trying to 
harm the Iranian people’s security 
and vital interests through 
measures such as fabricating 
and spreading lies, encouraging, 
providing consultations, 
lobbying, and launching a smear  
campaign.

Iran’s Foreign Ministry is going to release the first list 
of individuals subject to sanctions for their connection 
with the Foundation for Defense of Democracies (FDD), 
an American institution recently blacklisted by Tehran.
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Iran to take 3rd step in cuts to 
commitments if no results reached 
in talks
 Chief of Staff of Iranian President Mahmoud Vaezi said on 
Wednesday that in case of no positive results in talks with 
E3, Iran will take the third step in scaling down its JCPOA 
commitments.
Making the remarks on the sidelines of a Cabinet meeting, he 
said that for the sake of Iranians’ welfare, foreign relations 
must be able to provide the requirements of the country.
“Therefore, we held some talks and meetings with France 

during the past recent weeks and also made some plans to 
preserve Iran’s rights under the JCPOA,” he said.  
Vaezi underlined that the cruel sanctions against Iran must 
be removed saying “one of the goals of Iranian FM in his recent 
visits to European and Asian countries has been the removal 
of US sanctions.”
He added that the US must first return to JCPOA and the 
negotiating table to let Iranians enjoy all the advantage of 
the endorsed nuclear deal, before it can enter another round 
of talks.The Iranian official noted that the Americans seem 
perplexed about their policies towards Iran.
In early May, Iranian President Hassan Rouhani declared Iran’s 
reciprocal action to US over the breach of JCPOA by scaling 

down  commitments envisaged 
in the nuclear deal.
The president noted that 
"it does not mean that 
Iran is leaving the nuclear 
agreement.”
Noting that the pact is 
“beneficial to the region and 
the world and detrimental to 
the enemies of Iran,” Rouhani said 
Iran has always been and will remain 
committed to its responsibilities to the nuclear 
deal.

The list of persons 
subject to the 
sanctions will be 
submitted to the 
Iranian Judiciary, 
he said.
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 US once again resorts to 
sanctioning policy despite 
futility of previous sanctions
 The Trump administration has imposed new sanctions 
against ‘networks’ allegedly helping Iran skirt 
sanctions.
In another desperate move in continuation of the 
so-called ‘maximum pressure’ campaign and only 
a few days after calls for a meeting with the Iranian 
president, Donald Trump administration announced 
on Wednesday the imposition of economic penalties 
against two 'networks' allegedly linked to Iran for 
helping it evade the American sanctions regime and 
boost the country's missile program.

The US Treasury indicated that the new sanctions 
are aimed at freezing the designated companies' and 
persons' assets on US territory and in the possession 
of US citizens, as well as the imposition of a ban on 
operations with these entities, according to Russian 
Sputnik news agency.
Washington has been imposing sanctions against 
Iran since it illegally withdrew from the Iran nuclear 
deal (JCPOA) in May 2018 in a bid to persuade Iran to 
renegotiate a nuclear deal, but its attempt has been 
proven futile. Iran says that it will not hold any talks 
with the current US administration until it returns to 
the JCPOA and lifts all illegal sanctions. 
Although Iranian economy suffered setbacks during the 
first year of sanctions, it has shown more stability  this 
year despite increasing US sanctions.

US Should Return to 
JCPOA If It Wants 
Talks: Iran’s FM
 Iran’s foreign minister said on Thursday 
that Washington should honor its 
obligations under the 2015 nuclear deal 
between Tehran and world powers if it 
wants to meet for talks.
“The United States is engaged in an 
economic war against the Iranian people 
and it won’t be possible for us to engage 
with the United States unless they stop 
imposing (the) war and engaging in 
economic terrorism against the Iranian 
people,” Zarif told reporters in Kuala 
Lumpur after addressing a forum on 

security in the Islamic world, Reuters 
reported.
“So if they want to come back into the room, 
there is a ticket that they need to purchase 
and that ticket is to observe the agreement,” 
he said, referring to the 2015 nuclear deal.
Zarif said Iran does not want to meet for the 
sake of meeting. “We need to meet if there is 
a result,” he said.
US President Donald Trump said this week 
he would meet Iranian President Hassan 
Rouhani under the right circumstances 
to end the confrontation over the 2015 
nuclear deal and that talks were underway 
to see how countries could open credit lines 
to keep Iran’s economy afloat.
Rouhani has said Iran would not talk to the 

United States until all sanctions were lifted.
Zarif paid a visit to the Group of Seven 
summit in France on the weekend, holding 
talks on the sidelines of the meeting with 
French officials.
e is scheduled to meet Malaysian Prime 
Minister Mahathir Mohamad later on 
Thursday.

Hong Kong Police 
Ban Mass Protest over 
Safety Fears
Hong Kong police have banned a mass 
pro-democracy rally from going ahead 
on Saturday over public safety concerns, 
organizers said, after last weekend saw some 
of the worst violence in three months of 
political unrest in the financial hub.In a letter 
to the Civil Human Rights Front (CHRF) 
on Thursday, police said they feared some 
participants would commit “violent and 
destructive acts”.Protesters have not only 
carried out “arson and large scale road 
blockades but also used petrol bombs, steel 
balls, bricks, long spears, metal poles, as well 

as various self-made weapons to destroy 
public property on a large scale, damage 
social order and cause injury to others,“ the 
letter said of previous protests, AFP reported.
The rare move comes after officers deployed 
water cannon and fired a warning gunshot to 
fend off radical protesters on Sunday night, 
after a sanctioned rally turned ugly.Saturday’s 
rally was set to mark five years since Beijing 
rejected political reforms in Hong Kong, a 
decision which sparked the 79-day Umbrella 
Movement.The CHRF, responsible for the 
largest rallies the city has seen in decades, 
said they would appeal the decision.“You can 
see the police’s course of action is intensifying, 
and you can see (Hong Kong leader) Carrie 
Lam has in fact no intention to let Hong Kong 

return to peace, but is trying to incite the anger 
of more citizens through tough measures,“ the 
group’s leader Jimmy Sham told reporters.
Supporters had been urged to gather in the 
city centre and later march to the Liaison 
Office, the department that represents 
China’s central government in Hong Kong, 
but both aspects, which need permission from 
authorities, have been banned.The last event 
organized by the CHRF on August 17 brought 
hundreds of thousands of people to the streets 
in a deliberate show of peaceful protest that 
saw demonstrators disperse without clashes.
On that occasion, the initial rally in a Hong 
Kong park was approved by authorities but 
protesters later defied a ban to march through 
the city.

News

South 
Korea 
Supreme 
Court 
Orders 
Retrial 
for Ex-
President 
Park
South Korea's 
top court on 
Thursday set aside 
former president 
Park Geun-hye's 
convictions in the 
sprawling scandal 
that saw her ousted 
from power and 
ordered the case to 
be heard again.
Park was convicted 
in April last year on 
bribery and abuse 
of power charges 
and sentenced to 24 
years, later extended 
for an additional 12 
months.
But the Supreme 
Court ruled that 
separate verdicts 
should have been 
reached on the 
bribery counts.
"We send the case 
back to the Seoul 
High Court," said 
chief justice Kim 
Myeong-su, AFP 
reported.
Park's first trial 
lasted 10 months 
and highlighted 
shady links between 
big business and 
politics in South 
Korea, with Park and 
her close friend Choi 
Soon-sil accused 
of taking bribes 
from corporate 
bigwigs in exchange 
for preferential 
treatment.
Park, now 67, 
boycotted most of 
the proceedings in 
protest at being held 
in custody.
Ultimately she was 
convicted in April 
2018 of receiving 
or demanding more 
than $20 million 
from conglomerates, 
sharing secret 
state documents, 
" b l a c k l i s t i n g " 
artists critical of 
her policies, and 
firing officials who 
resisted her abuses 
of power.
South Korean 
media warned that 
Thursday's ruling 
might not work out 
in her favor, as if she 
is convicted again 
in two separate 
verdicts she could 
face a longer total 
sentence in total.
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Zarif to visit Russia Mon. for talks on JCPOA
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif will lead a high-
ranking political delegation to Moscow on Sep. 2, according to Foreign 
Ministry Spokesman Abbas Mousavi.In a tweet on Thursday, Foreign 
Ministry Spokesman Abbas Mousavi announced that the Iranian top 
diplomat Mohammad Javad Zarif will be leading a high-ranking political 
delegation to Moscow, Russia on Monday, September 2. According to 
Mousavi, the visit aims at holding talks with Russian Foreign Minister 
Sergey Lavrov on expansion of "mutual ties as well as the latest developments 
of the JCPOA implementation and regional tension relief."
The announcement for the Russia visit comes as Foreign Minister Zarif is concluding his three-
nation Asian tour with the final stop in Malaysia, after his earlier visits to China and Japan. 

Iranian Defense Minister 
Brigadier General Amir 
Hatami says the country’s 
satellite program is 
advancing according to a 
well-established program.
“The Defense Ministry 
is working on four to five 
research satellites, and we 
hope the projects will be 
completed by the yearend 
[March 2020],” Brigadier 
General Hatami said 
Thursday.
Reacting to speculations 
circulating in some foreign 
media over the potential 
launch of a new satellite by 
Iran in the near future, the 
defense minister said, “The 
Defense Ministry carries 
out its research activities 
on launching satellites 
and rockets in accordance 
with a well-established 
program.”
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In a statement released on Thursday, the 
Iraqi Foreign Ministry said it “rejects and 
condemns” Bahraini Foreign Minister 
Khalid bin Ahmed Al Khalifa’s Tweet 
about the Zionist enemy’s targeting 
of Arab territories and Iraq’s Popular 
Mobilization Units (PMU) or Hashd al-
Sha’abi, an effective force in the Baghdad 
government’s anti-Daesh fight, Press TV 
reported. 
It also stressed that the PMU has stood 
by Iraqi armed forces “to defend our holy 
land and made great sacrifices to liberate 
the cities of Iraq, and to defeat Daesh 
terrorist gangs.”
The Israeli regime is widely known to be 
behind a wave of air raids on positions 
of Iraq’s Hashd al-Sha’abi in recent 
weeks. Reports say those air raids had 
the support of the Saudi regime and were 
launched from the areas controlled by US-
backed Kurdish militants in the northern 
parts of neighboring Syria.
In the latest such attack on the weekend, 
Israeli drones struck a PMU convoy near 
the Iraqi town of al-Qa’im close to the 
Syrian border, killing a commander and 
severely wounding a fighter.
This came a day after Israel carried out 
strikes near the Syrian capital, Damascus, 
claiming that the air raids were “able to 
thwart an Iranian attempt ... to conduct 
an attack on Israeli targets ... using killer 
drones.”
Syria, however, said that its air defenses 
had managed to detect hostile targets 
approaching from the occupied Golan 
Heights towards Damascus and destroyed 
most of the Israeli rockets before they 
could reach their destinations.
Just hours later in early Sunday, two 

explosives-laden Israeli drones violated 
Lebanese airspace on a bombing mission 
and crashed in the stronghold the 
Hezbollah resistance movement in the 
south of the Lebanese capital, Beirut. One 
of the drones blew up near the ground, 
causing some damage to Hezbollah’s 
media office.
The top Bahraini diplomat took to Twitter 
on Monday to express his support for the 
Israeli attacks, labeling them an act of 
“self-defense.”
“Iran is the one who has declared a war on 
us, with its (Islamic) Revolution Guards 
Corps, its Lebanese party, its Popular 
Mobilization Forces in Iraq, its Houthi arm 
in Yemen and others,” Khalifa claimed. “So 
one who strikes and destroys the piles of 
their ammunition is not to blame. That is 
self-defense.”
The controversial comments were the 
latest public show of support for Tel Aviv 
from Manama, which has been trying 
to normalize ties with the oppressive 
regime, in what has been viewed by 
Palestine and its supporters as a betrayal 
of the Palestinian cause against Israel’s 
occupation.
Back in June, Khalifa took the lid off 
Bahrain’s longtime secret dealings with 
Israel by openly saying that Manama 
wants “peace” and “better” relations with 
the occupying entity.
Iran has been providing military advisory 
assistance to Syria, strengthening the 
hand of its national army on the battlefield 
against the terrorists, who have the 
support of the US, Israel and their allies, 
including Persian Gulf Arab regimes.
The Syrian military has also the support 
of Russia and Lebanon’s Hezbollah 
resistance movement in its counter-
terrorism operations.
Tehran offered similar assistance to Iraq 
and set the stage for the neighboring 
nation to win its three-year-long 
campaign against Daesh, the world’s most 
notorious terror outfit, in late 2017.

Democratic Senator Kirsten Gillibrand 
Drops Out of 2020 Presidential Race
A statement from her campaign 
read that “while this is not the result 
we wanted, Kirsten is proud of her 
aggressive, innovative and policy-
driven campaign”.
In a video posted on Twitter, Gillibrand 
said that it was “important to know 
when it’s not your time and to 
know how you can best serve your 
community and country”.
 “I believe I can best serve by helping 
to unite us to beat Donald Trump in 
2020,” she added.
Gillibrand launched her 2020 
presidential bid in front of Donald 
Trump’s eponymous hotel in midtown 
Manhattan on a windy afternoon in 
March where she called the billionaire 
a “coward”.
To counter Trump, she became the 
first Democratic candidate to release 
her tax returns, and vowed to only 
nominate Supreme Court judges who 
support women’s reproductive rights.
But in a field of twenty-three, including 
a record number of women, her 
campaign never really got off the 
ground. She battled Joe Biden over his 
record on women’s rights but failed 
to distinguish herself against the 
other progressives in the field, such as 
Elizabeth Warren and Bernie Sanders.
Despite having, she boasted, the 
most anti-Trump voting record in 
the race, she never got above the low 
single-digits in polls. And she had to 
wrestle with her record, including 
receiving a “A” rating from the NRA. As 
her campaign failed to set out a unique 

point of sale for her candidacy, she 
began to bristle at an emerging notion 
that only a man can beat Trump.
 “The evidence is contrary to that 
assumption,” Gillibrand told the 
Guardian in May. “I really believe that 
President Trump’s Achilles heel is a 
woman who speaks her mind.”
“I think his kryptonite is definitely 
a mother of young children who 
stands up for herself,” she said. “I don’t 
think he’ll be able to be effective in 
demeaning or dismissing me. And if 
he tries, I think it not only makes me 
relevant but I think it will make him 
look small.”
Gillibrand has yet to endorse another 
candidate, but hinted that a woman 
might be best suited for the job. “I think 
that women have a unique ability to 
bring people together and heal this 
country,” she told the New York Times 
today. “I think a woman nominee 
would be inspiring and exciting.”
Gillibrand said she felt she had helped 
“move the conversation”.
“I would absolutely consider anything 
that was asked of me, because my goal 
is to serve,” she concluded. “I’m going 
to do everything I can to make sure our 
nominee defeats Trump.”
Several of the remaining Democratic 
candidates responded to the news 
with praise for the senator and 
particularly her record on women’s 
rights.
 “Thank you for being part of this 
race, @SenGillibrand, and for your 
unwavering commitment to fighting 
for women—from reproductive rights 
to paid leave,” tweeted Elizabeth 
Warren.
Kamala Harris said: “My friend @
SenGillibrand is a brave voice on some 
of the most critical issues facing our 
country today — from childcare to 
sexual assault. She is a champion and 
I know she’s not done fighting for 
women and families everywhere.”

Iraq Blasts Bahrain for Supporting Israeli Acts of 
Aggression on Arab States

Democratic Senator Kirsten Gillibrand 
Drops Out of 2020 Presidential Race

Iraq has lashed out at Bahrain for backing recent Israeli 
attacks on Arab countries, defending sacrifices made by a 
pro-government military force to counter terrorists.

Kirsten Gillibrand, the New York senator who fashioned a 
campaign on the rights of women and families, has pulled 
out of the Democratic race after failing to qualify for the 
third round of debates.
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she felt she had 
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گالیه فرماندار گلپایگان از عدم واگذاری مدیریت سدکوچری به استان
فرماندار گلپایگان در خصوص احداث پایگاه امداد و نجات در منطقه ســد کوچری گفت: در این حوزه مکررا 
مصوباتی داشته ایم، اما سد کوچری زیرمجموعه شهرستان نیست و از این بابت گالیه داریم، چرا که مدیریت 
آن هنوز به منابع آب استان واگذار نشده است. حسین یارمحمدیان در نشست خبری مشترک با دستگاه های 
فرهنگی، اظهار کرد: سال گذشته مدیر کل بحران اقدامات انجام شده را به تمام فرمانداری ها اعالم و از گلپایگان 

به عنوان الگو یاد کرد. 
فرماندار گلپایگان گفت: انصافا در شهرستان نشاط اجتماعی ایجاد شده است، وضعیت کنونی را با سال های قبل 

مقایسه کنید؛ با رعایت شرایط فرهنگی و مذهبی قدم های مثبتی برداشته ایم. اگر دستگاه ها با یکدیگر اختالف دارند آن 
را در بین خود حل کنند، در مرحله دوم از طریق فرمانداری پیگیری و نهایتاً از طریق مراجعه نظارتی اقدام شود، البته در خصوص 

اوقاف چون مسائل شرعی وجود دارد استثنا است و می توانند از طریق مراجع نظارتی اقدام کنند.
یارمحمدیان در خصوص احداث پایگاه امداد و نجات در منطقه سد کوچری خاطرنشان کرد: در این حوزه مصوباتی داشته ایم اما سد کوچری 
زیرمجموعه شهرستان نیست و از این بابت گالیه مند هستیم، چرا که مدیریت آن هنوز به منابع آب استان واگذار نشده و به نظر می رسد قصد 

واگذاری ندارند، اما درخواست داده ایم که این پایگاه احداث شود و به منابع آب تهران و ایران رعایت مسائل ایمنی را اعالم کرده ایم.

قیمت گذاری مرغ به اختیار هر استان گذاشته شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با وجود کاهش تولید مرغ در دو ماهه اخیر به دلیل گرمای 

هوا، اما در پنج ماه نخست امسال 20 درصد میزان جوجه ریزی در استان افزایش یافته است.
 مهرداد مرادمند در نشست خبری افتتاح پروژه های بخش کشاورزی به مناسبت هفته دولت، در خصوص 
التهاب در بازار مرغ و اعتراض مرغداران از قیمت مصوب دولت، اظهار کرد: مرغداران در زمان گرما با اینکه 

وزن طیور کاهش می یابد، اما باید به همان میزان قبل و مطابق نرخ مصوب کشور تولید کنند که این موجب 
اعتراض آنها شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به گالیه مرغداران اصفهانی از قیمت 8550 پنجاه تومانی 
مصوب برای مرغ زنده و تعطیلی سه روزه کشتارگاه های استان، گفت: در آن زمان مرغدار، مرغ زنده را به قیمت مصوب به 

کشتارگاه عرضه نکرد، بنابراین کشتارگاه ها مرغی برای کشتار نداشتند و این موجب تعطیلی آنها شد. وی اضافه کرد: باتوجه به مشکالت پیش 
آمده پیرو قیمت گذاری کشوری، باید قیمت گذاری به اختیار هر استان گذاشته شود تا بنا بر شرایط هر استان تصمیم گیری شود، در این صورت 
نه به مصرف کننده و نه تولیدکننده فشار وارد نمی شود.  مرادمند افزود: در فصل تابستان به خصوص تیر و مرداد به علت افزایش گرما، جوجه ریزی 
کاهش و وزن گیری مرغ نیز کمتر می شود، بنابراین تولیدات روند نزولی پیدا می کند، اما این امر طبیعی است و با گذر از گرما برطرف خواهد شد.
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مردم از عملکرد 
خودروسازان ناراضی 

هستند

وزیر صنعــت، معــدن و تجارت، 
بــا بیان اینکــه مــردم از عملکرد 
خودروسازان ناراضی هستند، تاکید 
کرد: شرکتهای خودروسازی باید 
با برنامه زمان بندی شده، تعهدات 

معوق خود را انجام دهند.
رضا رحمانی در بازدید ســرزده از 
خطوط تولید ایران خــودرو، این 
خودروساز را مکلف به انجام تعهدات 
به مشــتریان کرد و گفت: مردم از 
عملکــرد خودروســازان ناراضی 
هســتند؛ پس باید از همین امروز 
مسیر جدید را آغاز کنید و با برنامه 
زمان بندی به انجام تعهدات اقدام 

کنید.
وی با بیان اینکه بــا بازدیدی که از 
ایران خودرو داشتم، نگرانی از بابت 
انجام تعهدات وجود نــدارد، افزود: 
به طور قطع تا قبل از پایان ســال 
تعهدات معوق به روز خواهد شــد؛ 
ضمن اینکه تکمیــل خودروهای 
کف پارکینگ، افزایش تیراژ تولید، 
افزایش عمق ساخت داخل و فروش 
اموال مازاد نیز از محورهای اصلی 
ایران خودرو است؛ البته مبنا بر این 
است که اموال و امالک غیرتولیدی 
هر چه سریع تر واگذار شوند و  این 
سیاستی است که مطلقا برای اجرای 

آن کوتاه نمی آییم.

ایسنا
خـــبـــر
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حجــم پــول در ایــن 
دوره ۳۱08.۷ هــزار 
میلیارد ریــال با 50.۹ 
درصد افزایش نســبت 
به خرداد ماه سال قبل 
بوده و حجم شــبه پول 
نیز با 2۱.2 درصد رشد، 

۱۶۶۹0.۴ هزار میلیارد ریال است.
بر پایه این گزارش، میزان دارایی های 
خارجی سیستم بانکی در خرداد ماه 
امســال ۹2۴5.۶ هزار میلیارد ریال 
اعالم شده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱2.۹ درصد افزایش یافته 
اســت. در عین حــال، بدهی بخش 
دولتی در دوره مورد بررسی ۳۴۷۶.۴ 
هزار میلیارد ریال است که نسبت به 
خرداد ماه ســال ۹۷ به میزان 25.۷ 

درصد رشد یافته است.
طبق اعالم بانک مرکزی، بدهی بخش 
غیردولتــی ۱۳۴۷5.۱ هزار میلیارد 
ریال اســت که نشــان دهنده ۱8.۷ 
درصد رشد نســبت به مدت مشابه 
سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه 
ســال گذشــته نیز 2.۷ درصد رشد 

نشان می دهد.

    خالصــه دارایی ها و بدهی های 
بانک مرکزی

میــزان دارایی های خارجــی بانک 
مرکــزی در خرداد ماه ســال جاری 
به ۴52۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید 
که نســبت به مدت مشابه سال قبل 
۱.5 درصد کاهش نشــان می دهد. 
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک 
مرکــزی در دوره مورد بررســی نیز 
۱00۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده که 
نشــان دهنده ۶۴.۳ درصد افزایش 
است. بدهی های ارزی بانک مرکزی 
در خرداد ماه سال جاری 22۱۷ هزار 
میلیارد ریال اعالم شــده که نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل تغییری 

نداشته است.

    وضعیت دارایی ها و بدهی های 
بانک هــا و موسســات اعتباری 

غیربانکی
این گــزارش حاکی اســت، میزان 

دارایی های خارجــی در این بخش 
با ۳۱.۳ درصد رشــد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ۴۷۱8.2 هزار 
میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس 
و مســکوک نیز با ۷.۴ درصد رشد، 

۱22.8 هزار میلیارد ریال است.
سپرده بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی نزد بانــک مرکزی با 2۷.2 
درصد افزایــش بــه 2۱۱۹.۳ هزار 
میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
به بانک مرکزی نیز در دوره خرداد ماه 
سال ۹8 با ۳.۷ درصد کاهش نسبت 

به خرداد ۹۷ به ۱۳۴5.5 هزار میلیارد 
ریال رسیده است.

    خالصــه دارایی ها و بدهی های 
بانک های تجاری

میزان دارایی های خارجی بانک های 
تجاری کشــور در خرداد ماه امسال 
5۶۳.۱ هزار میلیارد ریال اســت که 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
۱.۳ درصــد رشــد نشــان می دهد. 
ســپرده بانک های تجاری نزد بانک 
مرکزی نیز ۴۳۷.۶ هزار میلیارد ریال 
 بوده که 2۶.۱ درصــد افزایش یافته

 است.
جمــع کل دارایی هــای بانک های 
تجــاری در دوره مــورد بررســی، 
5۷8۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده که 
به نســبت خرداد ماه سال ۹۷ دارای 
۱۷.۷ درصد رشد است و میزان بدهی 
بانک های تجاری به بانک مرکزی در 
خرداد ماه به 5۴.5 هزار میلیارد ریال 
رسیده که ۱۷ درصد نسبت به خرداد 

۹۷ کاهش داشته است.

    وضعیت دارایی ها و بدهی های 
بانک های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی های 
خارجی بانک های تخصصی در خرداد 
ماه سال جاری ۱۱۱۶.۶ هزار میلیارد 
ریال است که نســبت به دوره مشابه 
سال گذشته 28.۷ درصد رشد یافته 
است. جمع کل دارایی های بانک های 
تخصصی در این دوره رقم ۶2۱۱ هزار 
میلیارد ریال اســت که ۱۳.5 درصد 
رشــد دارد. همچنین میزان بدهی 
بانک های تخصصی به بانک مرکزی 
۴۶۷.2 هزار میلیارد ریال اســت که 
رشــدی معادل 2.۷ درصد نسبت به 

خرداد ۹۷ دارد.

بانک مرکزی باالخره آمارها را منتشر کرد ؛   

 نقدینگی به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
بر اســاس اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
نقدینگی در خردادماه سال جاری به بیش از ۱۹۷۹ هزار 
میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

۲۵.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
بانک مرکزی با انتشــار گزیده آمارهای اقتصادی در 
خرداد ماه سال جاری، حجم نقدینگی را ۱۹ هزار و ۷۹۹ 
هزار میلیارد ریال اعالم کرد که نسبت به اسفندماه سال 
گذشته ۵.۲ درصد و نســبت به مدت مشابه سال قبل 
)خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷(، ۲۵.۱ درصد افزایش 

نشان می دهد. 
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به دلیل همین بازار پر رقابت 
است که همه  ما با بمباران 
تبلیغاتی مواجه می شویم. 
اس ام اس هــای تبلیغاتی، 
ایمیل ها، تماس های تلفنی، 
تبلیغات تلویزیونی، شبکه 
های اجتماعــی و غیره. اما 
چند درصد از این تبلیغات واقعا توانسته 
اند شما را وادار به خرید و یا حتی توجه به 

محصوالت و خدمات بکنند؟
حقیقت این اســت که ما بیشتر از نیمی 
از این تبلیغات را بدون خواندن پاک می 
کنیم و یا از کنارشان رد می شویم. پس در 
چنین دنیای پر رقابتی چگونه می شود از 
اصل تبلیغات و فروش برای جذب مشتری 
استفاده کرد؟ یکی از موثر ترین تکنیک 
ها در این زمینه، تکنیک »روانشناســی 
معکوس« است. این تکنیک راه های بسیار 
جالب و متفاوتی را برای ترغیب مشتری به 
خرید محصول و یا خدمات شما ارایه می 
دهد. با خواندن این مقاله می توانید متوجه 
شوید که چرا بسیاری از شرکت ها در این 
زمینه نمی توانند بازخورد خوبی دریافت 
کنند و چرا شرکت های بزرگی مثل »اپل« 
تا این اندازه توانسته اند مشتریان شیفته 
برای خودشــان ایجاد کنند. خالصه  این 
تکنیک را می شــود در یــک جمله ارایه 
کرد: »چیزی را به مشتری ارایه بدهید که 
دقیقا عکس آن را از شما انتظار دارد«. با 

خودساخته همراه باشید.
در سال ۱۹۶۱، »ویلیام مک گوییر« تئوری 
ای با عنوان »اثر کاشت« ارایه کرد. او از این 
تئوری برای توضیح مقاومت ما در مقابل 
ادامه دادن و انجام امور تکراری، استفاده 
کرد. بر اســاس این تئوری مشخص شد 
که یکی از دالیل مقاومت ما انســان ها، 
پیش بینی و یا دانشی است که نسبت به 
اتفاقات بعد از انجام یک کار داریم. اما این 
تئوری چه ارتباطی با افزایش فروش و رشد 
کسب و کار دارد؟ این موضوع به این معنی 

است که برای جذب مشتری، باید تالش 
بیشــتری بکنید. در واقع باید با دانستن 
روش های فروش دیگران و ادامه ندادن آن 
ها، راه حلی خالقانه برای فروش محصوالت 
تان پیدا کنید. یک فروشنده می تواند با 
کمک روانشناســی معکوس، مشتریان 
بیشتری پیدا کند. در واقع با استفاده از این 
تکنیک، شما به مشتری چیزی را می دهید 
که دقیقا عکس آن را انتظار دارد. چیزی 
مثل حقیقت. در واقع بیشتر مشتریان از 
فروشندگان انتظار شنیدن دروغ و تبلیغات 
زیاد از حد دارند. در این مقاله به ترفند هایی 
می پردازیم که در کنار صداقت و روراست 
بودن در کار، می توانند نتایج خارق العاده 

ای را ایجاد کند.

  ۱- از »اثر کاشت« به نفع خودتان 
استفاده کنید

زمانی که می دانید مشتری باید بین خرید 
از شما و یا رقیب تان یکی را انتخاب کند، 
اطالعاتی که در رابطه بــا تاکتیک های 
فروش رقیب داریــد را مرور کنید. زمانی 
که متوجه شوید که آن افراد از روش های 
فریبنده ای در قیمت گذاری استفاده می 
کند و یا مشتری را ترغیب به خرید کاالهای 
گران قیمت می کند، تالش شــما بر این 
خواهد بود که اثر چنین تاکتیک هایی را 
در برنامه های فــروش خودتان کم رنگ 
کنید )اثر کاشت(. با وجود این که صداقت 
در فروش یک مزیت محسوب می شود، 
یادتان باشد زیاد از حد نیز حقایق را بزرگ 

نمایی نکنید.

  ۲- توضیح دهید که چه تفاوتی با 
دیگران دارید

شــما باید چشــم انداز و برنامه  فروشی 
داشته باشید که کامال در جهتی مخالف 
با استاندارهای صنعت خودتان است. اگر 
بتوانید نکته ای در فروش و یا محصوالت 
تان داشته باشید که از دیگر افراد صنعت 
خودتان متمایز است، اجرای این تکنیک 
می تواند به فروش بیشتری منجر بشود. 
به طور مثال، اگر در صنعت رستوران داری 
هستید، یک ســری خدمات را به صورت 
اختیاری بگذارید تا به این طریق بتوانید 
هزینه  کمتــری را به مشــتری تحمیل 
کنید. به طور مثال در انتخاب نوع ظرف 
ها، مخلفــات غذا و یا نوع مــوادی که در 
غذا اســتفاده می کنید، آزادی و انتخاب 

بیشتری برای مشتری قرار بدهید.

  ۳- پیشنهادات کمتری بدهید
امــروزه در صنایع مختلف، شــاهد این 
هستیم که گزینه های بیشتر و بیشتری 
برای انتخاب شدن توسط مشتری، ایجاد 
می شوند. نتیجه این است که مشتریان 
با حجم عظیمی از گزینــه هایی مواجه 
می شوند که ممکن اســت در نهایت آن 
ها را از انتخاب و تصمیم گیری در رابطه 
با خدمات مورد نیازشــان منصرف کند. 
هرچند این ذهنیت تقریبا جا افتاده است 
که داشتن انتخاب های بیشتر، بهتر است، 
همیشــه هم این موضوع چندان صحیح 
نیست. تحقیقات نشان داده است که وجود 
گزینه های زیاد برای انتخاب، باعث انتخاب 
نکردن و عدم تصمیم گیری در مخاطب می 
شود. بهترین کاری که می توانید بکنید این 
اســت که در عین حال که آزادی انتخاب 
را مشــتری می دهید، او را در ارایه  سیل 
زیادی از گزینه ها، غرق نکنید. بهتر است 
تنها ۳ گزینه برای انتخاب ارایه بدهید. شما 
بهتر می دانید که در حیطــه  کاری تان، 
کدام سه انتخاب می توانند مشتری را به 
خرید ترغیب کنند. بهترین ها را در قالب 

این سه گزینه به مشتری ارایه بدهید.

  ۴- مشــتری را مجبور به خرید 
نکنید

همه  ما آنقــدر به فشــارهای تبلیغاتی 
و اجباری که برای خریــد روی خودمان 
احســاس می کنیم عادت کرده ایم، که 
زمانی که چنین فشــار و اصراری وجود 

نداشته باشد، احســاس راحتی بیشتری 
برای خرید در خودمان حس می کنیم. اگر 
تالش تان را برای مجاب کردن مشتری به 
خرید انجام داده اید، سعی کنید با گفتن 
این جمه آن را به پایان برسانید: »ما متوجه 
ایم اگر حس می کنید که محصوالت ما 
گزینه  مناسبی برای شــما نیستند«. با 
این کار شــما اعتماد به نفس مشتری را 
باال می برید و عذاب وجدانش را کمتر می 
کنید. مشــتری تنها در صورتی خریدی 
راضی کننده خواهد داشت که انتخابش را 
براساس ترجیحات و نیازهایش انجام داده 

باشد، نه تحت تاثیر فشارهای تبلیغاتی.

  ۵- مشتری را واجد شرایط نشان 

ندهید
این تکنیک کمی گول زننده است، چرا که 
تنها در صورتی عمــل می کند که صادق 
باشید. فرض کنید شما یک فروشگاه اثاثیه  
منزل دارید و زوج جوانی برای خرید تخت 
به فروشگاه شما مراجعه می کنند. شما می 
توانید با گذشتن از بخش تخت های گران 
قیمت شروع کنید و بعد آن ها را به قسمتی 
ببرید که می توانید گزینه هایی متناسب با 
بودجه شان به آن ها ارایه بدهید. در این 
حالت ممکن است مشتری از شما در مورد 
تخت هایی که اول دیده است سوال کند، 
و اینجاست که شما می توانید شرایط را به 
آن ها یــادآوری کنید: »قیمت این تخت 
ها از بودجه  شما بیشــتر است، تشریف 
بیاورید این قسمت تا تخت های متناسب با 
بودجه تان را به شما نشان بدهم«. در چنین 
حالتی، مشتری سعی دارد تا به شما ثابت 
کند که در اشتباه هستید و این موضوع را 
با خرید یک تخت گرانقیمت به شما نشان 
خواهد داد. نشــان دادن موارد لوکس به 
مشتری و سپس ارایه  مواردی متناسب 
با بودجه  آن ها، این اشتیاق را در مشتری 
ایجاد می کند که هزینه  بیشتری صرف 
خرید محصول مورد نیازش بکند. یادتان 
باشد، این تکنیک نباید برای دستکاری 
کردن ذهن مشتری به کار برود، چرا که 
نمی خواهید مشــتری تان را به انتخاب 
مواردی ترغیب کنید که برای او مناسب 
نیســتند. نکته  اصلی این است که به آن 
ها امکان بیشتری برای تصمیم گیری و 

انتخاب محصول بهتــری را بدهید که در 
نهایت آن فرد با رضایت خاطر بیشــتری 

فروشگاه تان را ترک کند.

  ۶- استفاده از اصل امتیاز دهی
یک تکنیک معمول در فروش وجود دارد 
که از مشتری می خواهد تا پس از معرفی 
محصوالت توسط فروشنده، به عملکرد 
فروشــنده امتیازی بین ۱ تــا ۱۰ بدهد. 
مشتری ممکن است امتیازی بین ۶ یا ۷ 
بدهد و وظیفه  شما به عنوان یک فروشنده 
این اســت که این امتیاز را تا حد ممکن 
باالتر ببرید. در اینجا می توانید از تکنیک 
روانشناسی معکوس به نحو جالبی استفاده 
کنید. به مشــتری بگویید که از امتیاز او 
تعجب کرده اید. توقع داشــتید امتیازی 
بین ۳ و یا ۴ به شما بدهد. جادو دقیقا بعد 
از گفتن این حرف اتفاق می افتد. مشتری 
شما شــروع به توضیح دادن در این باره 
می کند که چرا امتیازی که داده اســت 
بیش از حد انتظار شما بوده است و ارزش 
محصوالتتان را برای شما آشکار می کند. 
نتیجه این است که امتیاز شما به ۹ تبدیل 

می شود و خرید واقعا اتفاق می افتد.
 حرفه  بازاریابی و فروش بسیار پر رقابت 
است. مشتریان از پیشــنهادات و اصرار 
فروشــندگان مختلف برای خرید کاالها 
خسته و دلزده شــده اند. اما با استفاده از 
روانشناســی معکوس و به کار بردن اصل 
صداقت می تواند عملکردی دقیقا خالف 

انتظار افراد داشته باشید.

از تکنیک روانشناسی معکوس برای موفقیت بیشتر در فروش استفاده کنیم

ترفندهای وارونه

 باید با دانستن
 روش های فروش 

دیگران و ادامه ندادن 
آن ها، راه حلی خالقانه 

برای فروش 
محصوالت تان

 پیدا کنید

دنیای فــروش و بازاریابی، دنیای بزرگ و بســیار پر 
رقابتی است. امروزه هر فردی برای دیده شدن باید یک 

فروشنده خوب باشد.
 فارغ از اینکه تا چه اندازه توانایی، اســتعداد و هنر 
دارید، اگر نتوانید خدمات و محصوالتتان را به فروش 
برسانید، پس عمال در میان کسب و کارهای مختلف هیچ 

جایگاهی نخواهید داشت. 

 تلگرام ارز مجازی گرام 
منتشر می کند

 راهکار دور زدن تحریم

در حالی که شبکه تلگرام ارز مجازی 
»گرام« را تا ۳۱ اکتبر منتشر می کند 
که برخی کارشناســان استفاده از 
ارزهای مجــازی را راهکار دور زدن 

تحریم ها می دانند.
 ارزهای مجازی تقریبا نوظهور است و 
چند سال بیشتر از عمر آن نمی گذرد.

بیشتر کارشناسان معتقدند استفاده 
از ارزهــای مجــازی می تواند برای 
کشــورهایی که در تحریم هستند 
گره  گشا باشــد یعنی این کشورها 
با اســتفاده از این ارزهــا می توانند 
تحریم ها را دور بزنند. البته استفاده از 
این ارز مخالفانی هم دارد و می گویند 
استفاده از این ارز چون قابل ردیابی 
نیست می تواند باعث فرار مالیاتی و 
پولشویی بشود و یا به عنوان حمایت 

از تروریسم استفاه شود.
در ایران نیــز ارزهای مجازی تقریبا 
رو به رشد است و در طول یک سال 
گذشــته و به ویژه چند ماه گذشته 
بخش های خصوصی به این موضوع 
پرداخته اند.اگرچــه ورود آنهــا به 
این بخش به صورت غیــر قانونی و 
با اســتفاده از برق های ارزان بخش 
کشــاورزی و دامداری بوده و البته 
مانعی هم از ســوی دولت برای آنها 
ایجاد شد اما به تازگی دولت تصمیم 
گرفته سر و سامانی به ماینرها بدهد 
و آنها بتوانند در قالــب چارچوب و 
مقررات خاص ارز مجازی منتشــر 

کنند.
خبرگــزاری راشــاتودی نوشــته 
اســت: تلگرام نیز به جرگه منتشر 
کنندگان ارز مجازی »گرام« پیوسته 
و تالش می کند تا ۳۱ اکتبر این ارز را 
منتشــر کند، این شبکه طی دو ماه 

آینده این ارز را منتشر خواهد کرد.
بر اساس اسناد رسمی تلگرام تا ۳۱ 
اکتبر از ارائه این ارز به سرمایه گذاران 

منع شده است.
نخستین بار تلگرام پلت فرم خود را 
با نام بلک چین در سال 2۰۱8 اعالم 
کرد.طی دو دوره در ماه های فوریه 
و مارس از سوی 2۰۰ سرمایه گذار 
ارزش آنها به ۱.۷ میلیارد دالر رسید.

گــرام توســط ارز فیــات حمایت 
و پشــتیبانی نخواهد شد و توسط 
شــبکه ای از کامپیوتــر مدیریت 

می شود.
قرار است این شبکه طرح کیف پول 
دیجیتالی را بین 2۰۰ تا ۳۰۰ میلیون 

کاربر تلگرام ایجاد کند.
البته تلگرام تنها شرکتی نیست که 
ارز مجازی منتشــر می کند. فیس 
بوک هم وارد این عرصه شــده و ارز 
مجازی با نام »لیبرا« منتشر می کند 
که پیش بینی شده است تا سه ماهه 
نخســت ســال 2۰2۰ در مقیاس 

جهانی عرضه شود. 
در اوایل ماه آگوست هم ارز والمارت 

تقاضای انتشار ارز مجازی کرده بود.
در این میان برخی کشــورها نیز به 
دنبال انتشار ارز مجازی صرفا مربوط 
به کشور خودشان هســتند. مثال 
ونزوئال ارز پترو را ســال گذشته به 

پشتوانه نفتی خود منتشر کرد.
اوایــل این مــاه نیز اعالم شــد که 
بانک مردم چین در پی انتشــار ارز 
دیجیتالی است که در ماه های آینده 

به بازار می آید.
 ونزوئال طراحی و ایجاد ارز مجازی 
پترو را با هدف مقابله با تحریم های 
آمریکا ایجاد کرد این کشور پشتوانه 
این ارز را منابع نفتی و گازی خود قرار 
داد و به دیگر کشورها اعالم کرد در 
صورتی که با این ارز نفتش را بخرند 
با تخفیف ویژه ای همراه خواهد شد.
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اقدامات وزارت علوم در جهت اشتغال زایی فارغ التحصیالن
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که وزارت علوم تالش می کند با کنترل دروس و سرفصل ها و کنترل 
ظرفیت های پذیرش دانشــجو، همچنین اجرای طرح مهارت افزایی دانشجویان کارشناسی، به سمت 
اشتغال زایی فارغ التحصیالن گام بردارد، گفت: ۴۳۰۰ شغل پایدار در بیش از ۵۰۰۰ شرکت دانش بنیان 

شکل گرفته است.
دکتر منصور غالمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 

زنجان، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه وزارت علوم در حوزه سنجش و پذیرش دانشجویان مجری است 
و سیاست های بخش غیرپزشکی را تنظیم و اجرا می کند، اظهار کرد: وزارت علوم از بخش غیردولتی در حوزه 

آموزش های عالی حمایت می کند و شرط این حمایت، رعایت استانداردهای وزارت علوم برای تاسیس یک رشته و یا یک 
دوره و مقطع تحصیلی است؛ در واقع استانداردها، تعداد اعضای هیات علمی علی الخصوص در دوره دکتری و رتبه علمی اساتید را شامل می شود.

وی با تاکید بر اینکه فضای عمومی، همچنین وجود آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی در بخش غیردولتی خیلی اهمیت دارد، ادامه داد: طی ۶ 
سال گذشته، برای بازسازی و نوسازی بعضی از خوابگاه ها برنامه ریزی شده است. صندوق رفاه دانشجویی، خوابگاه ها را رتبه بندی کرده و سعی 

بر این است که از نظر کیفی در پروسه دو سال آینده همه خوابگاه های دایرشده را به سمت استانداردسازی ببرد.

 اگر بتوانید نکته ای در 
فروش و یا محصوالت 
تان داشته باشید که 
از دیگر افراد صنعت 

خودتان متمایز است، 
اجرای این تکنیک 
می تواند به فروش 

بیشتری منجر بشود.

،،
سلف مید

یــادداشـت
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استارت آپ

روند صعودی رشد استارت آپ ها در کشور
آیا برای هر ایده ای باید دست به راه اندازی استارت آپ زد؟

امروزه بازار فعالیت های استارت آپی داغ شده است و 
همه جا صحبت از ایجاد استارت آپ ها، رشد و گسترش 
و حمایت از آنهاست. اما، سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا 

برای هر ایده و مهارتی باید دست به راه اندازی یک استارت آپ زد؟

با توجه به رشد و گسترش فعالیت های استارت آپی در سراسر جهان، در ایران هم 
دولت ایجاد زیرساخت های موردنیاز برای رشد و توسعه اکوسیستم استارت آپی 
و هموار کردن مســیر کارآفرینان، را در زمره اولویت های خود قرار داده است. این 
در حالیست که متخصصان در ســطح جهانی معتقدند کامیابی و موفقیت در این 
حوزه بدون داشتن اطالعات دقیق از استارت آپ ها، کارآفرینان و دغدغه های آنان 
و همچنین شناخت نیازمندی های اساسی این بخش جوان، پویا در اقتصاد کشور، 

امکانپذیر نخواهد بود.
با این وجود، رشد استارت آپ ها یا همان شرکت های نوپا در کشور 
روند صعودی خوبی داشته و این موضوع نوید آینده روشنی را در این 

بخش می دهد.
البته علیرغم اینکه در سراسر جهان و البته کشورهای پیشرو در این 
زمینه حوزه فعالیت استارت آپ ها بسیار گسترده است اما در ایران 
استارت آپ ها بیشتر به شرکت های نوپای فعال در حوزه تکنولوژی 
یا فناوری اختصاص دارد. یکی از دالیل عالقه جوانان ایرانی به فضای 
استارت آپ و به طور ویژه کســب وکارهای مرتبط با تکنولوژی، می 
تواند افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور باشد. این در حالیست که 
استارت آپ ها این قابلیت را دارند که در هر حوزه ای راه اندازی شده 

و فعالیت کنند.
علیرغم سرعت رشد استارت آپ ها در کشور که بسیار جای خوشحالی 
دارد اما، متاسفانه عموم مردم آشنایی چندانی با ماهیت این شرکت ها و 
عملکرد آنها ندارند. استارت آپ ها با یکدیگر تعامل خیلی خوبی دارند، 
بعضا از یکدیگر خدمات می گیرند و به حفظ و نگهداری یکدیگر اهمیت می دهند 
اما کمتر پیش می آید که جهت آگاه سازی عمومی و جذب حداکثری اقشار جامعه 
تالش کنند. این خالء تا جایی پیش رفته که عده ای معتقدند در حال حاضر دنیای 

استارت آپی از دنیای واقعی جداست.
صاحبنظران حوزه معتقدند تا زمانی که تمام سطوح مردم از فعالیت های این شرکت 
های استارت آپی مطلع نشوند نمی توان امید داشت که آنها در آینده به شرکت های 
معتبر و بزرگی تبدیل شوند. ضمن اینکه اگر شرکتی بتواند از سطح دنیای استارت 
آپی خودش را بیرون کشیده و به عموم مردم معرفی کند، می تواند سهم خوبی از 
بازار به دست آورد. از این رو، الزم است این شرکت ها اهمیت و فواید خود را به خوبی 

به عموم مردم معرفی کنند تا در آینده بتوانند به موفقیت های الزم دست یابند.

بر اساس این گزارش، بررسی های انجام شده نشان می دهد که بیش از 8۰ درصد 
استارت آپ ها در کشور در کمتر از پنج سال اخیر راه اندازی شده اند. عالوه بر این، 
2۷.2 % از استارت آپ ها کمتر از ۶ ماه دوام می آورند و معموال بیشتر میزان ماندگاری 
استارت آپ ها بین ۶ ماه تا یک سال است، البته این موضوع تنها مختص ایران نیست 
چراکه، شواهد حاکی از آن است که در سیلیکون ولی از هر ۱۰ استارت آپی که شروع 

به فعالیت می کنند، ۹ استارت آپ شکست می خورند.
تقریبا ۴۹% از کسب و کارها به بازار کار ورود پیدا می کنند و 2۳.۴% درصد به رشد 
و درآمد می رسند. اکثر این کسب و کارها در حوره خرید و فروش آنالین کاالها به 
  ICTهستند و در رتبه بعدی اســتارت آپ هایی که در حوزه فنی و B2C صورت
هستند و یا به آموزش و سرگرمی مشغولند دارای بیشترین آمار حوزه های فعاالن 

استارت آپ ها هستند.
آمارها نشان می دهد که در ایران بیشترین مقوله ای که باعث توسعه کسب و کار می 
شود زیر ساخت فیزیکی و پویایی بازار داخلیست. این در حالیست که در کشورهای 
توسعه یافته مثل آمریکا زیرساخت فیزیکی و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی نقش 
پر رنگ تری در شــکل گیری اســتارت آپ ها دارند. آلمان نیز بر روی برنامه های 
کارآفرینی دولت سرمایه گذاری کرده و در ترکیه نیز این بستر با آموزش در مدارس، 

در حال توسعه است .
طبق آمار، اغلب استارت آپ ها در تهران فعال هستند و چیزی در حدود ۴ درصد آنها 
در کالنشهرهایی مانند شیراز، مشهد و اصفهان مستقر هستند که به نظر می رسد 
باید با کمک صاحبنظران و دســت اندرکاران این حوزه در کشور متعادل سازی در 

این خصوص انجام گیرد.
از سوی دیگر، بزرگترین چالشی که اســتارت آپ ها در ایران با آن مواجه هستند، 
تامین مالی و سرمایه گذاری است. عدم شــناخت و آگاهی سرمایه گذاران بخش 
خصوصی نسبت به فضای کســب و کارهای اینترنتی نیز باعث عدم اطمینان و در 

نهایت بروز مشکالتی در حوزه سرمایه گذاری می شود.

سیناپرس
گــــــزارش
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