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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

بازار طال و سکه 98/8/25 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,158,0003,879,000قدیم

سکه طرح 
4,109,0003,888,000جدید

2,178,0002,008,000نیم سکه

1,379,0001,209,000ربع سکه

859,000809,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,733,2001,717,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18411,600396,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24536,500528,500 عیار

یکشنبه| 26 آبان 1398| 17 نوامبر 2019 | 19 ربیع االول 1441 | سال دوم| شماره 369|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

به گــزارش  اداره ارتباطات 
شــهرداری  ای  رســانه 
اصفهان، هــادی منوچهــری با 
اشــاره به اینکه با توجه به افزایــش نرخ بنزین 
و ســهمیه بندی آن، هیچ یک از تاکســیرانان 
اجازه افزایش قیمت خودســرانه نــرخ کرایه را 
ندارند، اظهار کــرد: بر همین اســاس افزایش 
خودســرانه هرگونه کرایه تاکســی و سرویس 
 مــدارس ممنــوع در شــهر اصفهــان ممنوع

 است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: برای ناوبران تاکسی ۴۰۰ لیتر سهیمه 
ســوخت ماهیانه در نظر گرفته شــده که برای 
سفرهای درون شهری مسافران کفایت می کند 

و در صورت نیاز به افزایش احتمالی نرخ کرایه ها 
شوراهای شــهر و پس از بررسی های الزم اقدام 

خواهند کرد، بنابراین رانندگان تاکسی از افزایش 
 خودســرانه نرخ هــای کرایه اکیــداً خودداری 

کنند.
وی ادامــه داد: طبیعــی اســت در صــورت 
مشــاهده هرگونه افزایش نرخ توســط راننده 
و مطابــق قوانین حمل و نقل، برخــورد الزم از 
طریق ســازمان تعزیــرات حکومتی اســتان 
 و بازرسان ســازمان تاکســیرانی انجام خواهد 

گرفت.
منوچهری تصریح کرد: همچنین شــهروندان 
می توانند در صورت مشاهده افزایش نرخ در هر 
مسیر با شماره رسیدگی به شکایت شهروندان 
این سازمان )شماره گویا 356881۰۰( تماس 

بگیرند.

تاکسیرانان اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را ندارند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: با توجه به افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی آن، هیچ 
یک از تاکسیرانان اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را ندارند. اخبار اصفهان

گــــــزارش

بیمه شدگان صرفا مجاز به داشتن یک دفترچه درمان 
هستند

در دیدار مدیر کل نامنویســی و حســاب های انفرادی سازمان تامین 
اجتماعی و معاون بیمه گری و محاسبات ســازمان خدمات درمانی 
نیروهای مسلح، اجرای شیوه نامه رفع همپوشانی بیمه درمان فیمابین 

آغاز شد.
 بهروز کریمی مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی 

در این خصوص گفت: پس از اجرای طرح گسترده و ملی رفع همپوشانی بیمه درمان 
فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سالمت ایران، این طرح درخصوص بیمه 

شدگان سازمان های تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز اجرا شد. ...
7

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان: عمال هیچ تسهیالتی در حوزه صنایع وجود ندارد 

 تسهیالت حمایتی شفاهی است
   خوشبختانه 195 واحد صنعتی تعطیل شده به چرخه تولید بازگشتند که خبر خوشحال کننده ای است، اما نمی توان به این آمار دلخوش بود، زیرا این ارقام همواره سیال بوده و ممکن است با 

بازگشایی یک واحد صنعتی، واحد صنعتی دیگری مجبور به تعطیلی شود
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وزیر نفت؛

دو نرخی بودن قیمت 
بنزین فساد آورد!

دو نرخی بــودن قیمت بنزین 
فســاد می آورد و وزارت نفت 
نه تنها با دو نرخی بودن قیمت 
بنزین، بلکه با دو نرخی بودن 
هیچ فــرآورده نفتــی موافق 
نیست. کاری را که هیچ کس 
در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما 
انجام می دهیم باید به آن شک 
کنیم و برعکس کاری را که در 
همه جای دنیا انجام می شود، 
اگر انجام ندادیم نیز باید به آن 
شک کنیم. هیچ کس در دنیا 
از سامانه هوشــمند سوخت 
اســتفاده نکرده اســت. اینها 
صحبت های وزیر نفت است. 
وقتی که می خواســت دالیل 
حذف کارت ســوخت در سال 
9۴  را اعالم کند. حال چه شده 
بعد از گذشت ۴ ســال دوباره 
همان اقدام تکرار شد با وجودی 
که هنوز زنگنه وزیر نفت مانده 

است؟! 
جمعه 2۴ آبان ماه دوباره بنزین 
سهمیه بندی شد و قیمت آن به 
دو صورت سهمیه ای و آزاد به 

15۰۰ و 3۰۰۰تومان رسید...

 نجات تاالب گاوخونی
 یک مصلحت فرا نسلی است

 سرپرســت معاونت پایش و نظــارت اداره کل 
حفاظت محیط زیست اصفهان با اشاره به ضرورت 
تامین حقابه تاالب گاوخونــی گفت: نجات این 
تاالب بین المللی یک منفعت و مصلحت فرانسلی، 

فرامنطقه ای و ملی است.
حسین اکبری افزود: بر اســاس ضوابط، تامین 
حقابه زیســت محیطی پس از آب آشــامیدنی 
اولویت دوم است ولی متاسفانه در طول سال های 
گذشــته این حق از تاالب بین المللی گاوخونی 

دریغ شده است. 
 به گفته کارشناســان امر تاالب گاوخونی برای 
سیراب شدن به حدود 3۰۰ میلیون متر مکعب 
آب نیاز دارد یعنی زمانی کــه ارتفاع آب در این 
اکوسیســتم طبیعی تقریبی یک متر باشــد به 

کارکرد واقعی اش می رسد. ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

امیریان - مستشار قضائی و رییس اداره امور ورشکستگی اصفهان

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان در نظر دارد اموال شرکت ورشکسته نوید گستر غدیر به شرح ذیل را از طریق مزایده به فروش 
برساند: 

1(یک باب واحد صنعتی واقع در جاده علویجه، شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان، خیابان کار آفرین 6، پالک شماره 9
مشخصات ملک:

- ملک دارای شماره قرار داد فروش به شماره 1075 مورخ 1390/12/21 تنظیمی فی ما بین شرکت شهرک های صنعتی اصفهان و شرکت ورشکسته 
شهرک های صنعتی اصفهان و شرکت ورشکسته 

- مساحت عرصه: 288 متر مربع، با احداث سوله بر روی کل عرصه به اضافه بالکن به مساحت 75 متر مربع و در باب اتاق و سرویس بهداشتی در 
قسمت زیرین بالکن 

- سوله با اسکلت فلزی، کف بتن، دیوارها با نمای آجر لفتون 
- ملک دارای انشعابات برق 3 فاز، گاز و آب شهرک می باشد.

قیمت پایه مزایده: مبلغ 3.900.000.000 ریال 
زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 98/9/26 ساعت 10 صبح 

2( خط تولید فیلتر هوا به انضمام اموال منقول شرکت شامل: 
- دستگاه تزریق فوم ، تانک 1000 لیتری پالستیکی 3 عدد ، دستگاه شیلنگ موتورباد250 بار دو سیلندر ، الکتروپمپ آب نیم اسب، اتوماتیک 
پمپ آب سیلندرگاز، دستگاه تقطیر، ستون میکس، موتور مکش، کولر آبی 7500، لپ تاپ، بخاری کارگاهی، کپسول 6 کیلویی پودر، کپسول 6 
کیلیویی CO2 ، دستگاه چین کاغذ، دوربین سقفی 1016 ، دوربین دید در شب 10 عدد، مانیتور Lg17، ابزار آالت، لپ تاپ DELL، ترازوی 10 
کیلویی دیجیتال، دستگاه حضور و غیاب، آون 55 لیتری، کولیس ژاپنی، میز تست آب بندی فیلتر، دستگاه تامپو چاپ، پلیسه گیر، باسکول 
دیجیتال 150 کیلوگرمی، دستگاه فوم دست ساز با دو مخزن 150 لیتری با دو موتور، میز کار 4 عدد، صندلی 8 عدد، کمد فلزی، میز اداری، کابینت، 

ویترین شیشه ای.
قیمت پایه مزایده: 628.450.000 ریال 

زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 98/9/26 ساعت 10:30 صبح 
3( یک باب واحد صنعتی نیمه ساز واقع در اصفهان، قهجاورستان، خیابان سروش، خیابان کار آفرین با کاربری صنعتی 

مشخصات ملک: 
- مساحت عرصه موجود حدود 555 متر مربع )مساحت مندرج در پروانه ساخت 493 متر مربع( 

- واحد دارای سوله به مساحت 378 متر مربع و بالکن به مساحت 128/80 متر مربع به انضمام اتاق کارگری 
قیمت پایه مزایده: 

- با توجه به عرصه و اعیان، موقعیت، امکانات، انشعابات و مشترکات و نوع کاربری )صنعتی( ارزش پایه ملک مبلغ 4.933.600.000 ریال می باشد.
- زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 98/9/26 ساعت 11 صبح

4( پیکان وانت سفید رنگ: مدل 1393 به شماره انتظامی 983 و 67 ایران 53 دو گانه سوز 
- قیمت پایه مزایده: مبلغ 120.000.000 ریال )مبلغ صد و بیست میلیون ریال( 

- زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 98/9/26 ساعت 11:30 صبح
مکان مزایده: اصفهان، چهار باغ باال، ابتدای خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

شرایط مزایده:
1- فروش نقدی و اقساطی می باشد. )اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.(

2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 واریز و اصل 
فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند.

3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان 
جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.

4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اسناد رسمی خودداری نماید مسوول کسر 
احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده 

مسترد نخواهد شد. 
6- هزینه های نشر آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند.
تلفن: 031-36611086

آگهی مزایده 

حسین ناظم الرعایا  - شهردار سده لنجان  شناسه: 659444

آگهی مزایده 

 

شهرداری سده لنجان در نظر دارد تعدادی از پالک زمین های مسکونی خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/09/03 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری 
به نشانی www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند. 

نوبت دوم

قیمت پایه کل )ریال(قیمت پایه هر متر مربعکاربری موقعیت زمینمساحتشماره پالکشماره مجوز شورانوبت آگهیردیف

3.300.000660.000.000مسکونی – شهرک نگین46618200/ش/98نوبت اول1

3.300.000660.000.000مسکونی – شهرک نگین52019200/ش/98نوب اول2

7.500.000760.500.000بلوار امام علی نرسیده به خیابان مدرس101/4--753/ش/97نوبت چهارم3

2.100.000420.000.000مسکونی – شهرک نگین34408200/ش/97نوبت پنجم4

2.100.000420.000.000مسکونی – شهرک نگین34409200/ش/97نوبت پنجم5

2.100.000420.000.000مسکونی – شهرک نگین34410200/ش/97نوبت پنجم6

احسان کوزه گر آرانی  - شهردار مشکات شناسه: 656482

شهرداری مشکات در نظر دارد براساس دفترچه بودجه سال 1398 تعداد 6 قطعه از زمین های در تملک خود 
با کاربری مسکونی و کارگاهی را طی تشریفات مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه 

شهرداری مراجعه نمایند.
* الزم به ذکر است هزینه کارشناسی اراضی و آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده زمین شماره 98-3522 
مورخه 98/8/16

نوبت دوم



دو نرخی بودن قیمت 
بنزین فساد آورد! 

ادامه از صفحه یک:
... گفته می شــود درآمد این کار 
طی یکسال آینده حدود 31 هزار 
میلیارد اســت و قرار است درآمد  
آن مســتقیما به مردم داده شود. 
البته جزییات آن هنوز به طور دقیق 
بازگو نشده است زیرا اگر قرار باشد 
درآمد آن مستقیم به مردم پرداخت 
شود باید دید آیا قرار است یارانه ها 
افزایش یابد ؟ تغییر قیمت بنزین به 
تنهایی می تواند اوضاع اقتصادی 
کشور را تا ماه ها متشنج کند که 
افزایش یارانه ها نیز به این تشنج 
کمک می کند! آیا هدف از افزایش 
قیمت بنزین ، افزایش تشــنج در 
وضعیت اقتصادی کشور بوده است 
یا قرار اســت بودجه ســال 99 بر 

اساس آن بسته شود؟
در این میان عده ای که تعدادشان 
کم هم نیست) حدود700هزار نفر(

هنوز کارت سوخت دریافت نکرده 
اند و به نظر می رسد زیرساخت های 
این طرح هنــوز آمادگی اجرایی 
شدن را نداشته است. البته گفته 
شــده این افراد نگران نباشــند 
زیرا ســهمیه آن ها تا شش ماه در 
کارتشان ذخیره می شود و هر زمانی 
که کارت خــود را دریافت کنند، 

سهمیه وارد کارت آن ها می شود.
 در دو روز گذشــته تعــدادی از 
نمایندگان مجلس در اعتراض به 
این موضوع واکنش هایی نشــان 
داده اند و اذعان نمــوده اند دولت 
بدون اجــازه از مجلس به افزایش 
قیمت بنزین مبادرت نموده است. 
سوال اینجاست که آیا دولت  بدون 
مجوز مجلس می تواند چنین کاری 
انجام دهد؟!  در چند ماه گذشته 
دولت بارها تقاضــای این موضوع  
را از مجلس داشــته اما زمانی که 
دیگر از جواب مثبت مجلس ناامید 
شد، سراغ شورای هماهنگی رفت، 
این نکته را هم باید در نظر داشت 
که دولت طبق قانون هدفمندی 
اجازه این کار را در سال های گذشته 
داشته است و می توانسته این کار را 
انجام دهد اما به دنبال جایگاهی 
بوده که ایــن موضــوع را به آنجا 
مرتبط بداند. و شاید اکنون شرایط 
اقتصادی به گونه ای شده است که 
کارشناسان دولتی اجازه این کار 
را داده اند پــس یکطرفه نباید به 

قاضی رفت.
 البته تبعات هر سیاستی در همان 
روزهای اول مشخص نخواهد شدو 
دولتیان قول داده اند این افزایش 
قیمت بنزین بر روی دیگر کاالها 
تاثیر چندانی نخواهد گذاشــت. 
ضمن اینکه هدف اصلــی از این 
اقــدام این بوده کــه از یک طرف 
فشــار زیاد به مردم وارد نشود و از 
سوی دیگر برای کسانی که مصرف 
روزانه معمول دارنــد نرخ بنزین 
آنچنان گران نشــود. ضمن اینکه 
همچنان برخی معتقد  هســتند  
که قیمت انرژی در ایران با قیمت 
آن در کشــورهای منطقه فاصله 
زیادی دارد کــه البته این موضوع 
موجب ایجاد مفاســدی از جمله 
قاچاق خواهد بــود و اگر بخواهیم 
این معضل را از بین ببریم باید به 
گونه ای قیمــت را افزایش دهیم 
کــه تقریبا بــا قیمت انــرژی در 
کشورهای همسایه برابری داشته 
 باشــد یعنی حدودا لیتری 5 هزار 

تومان !
 بر اساس قوانین اقتصادی  در خوبی 
رسیدن قیمت بنزین به کشورهای 
حاشیه شکی نیست اما مسلما قبل 
از آن باید زیرســاخت های آن نیز 
فراهم شود و بقیه شرایط اقتصادی 
کشور نیز مشابه کشور های مذکور 

باشد.

اقتصاد استان
02
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مردم افزایش خودسرانه قیمت کاالها را گزارش دهند
 رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: هرگونه افزایش قیمت اجناس و کاالها در پی افزایش نرخ بنزین ممنوع 

است و مردم اینگونه موارد را گزارش دهند.
رسول جهانگیری با اشاره به جدیت این نهاد برای جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت ها، ادامه داد: اتاق 
اصناف اصفهان گروه های رصد بازار و بازرســی خود را افزایش می دهد و بصورت میدانی و غیر حضوری 

وضعیت داد و ستد را دنبال می کند.
رییس اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: صبح امروز جلسه ای با حضور روسای اتحادیه های برخی از مشاغل برگزار 

شد و هماهنگی های الزم صورت گرفت که خود اتحادیه ها نیز برای رصد بازار مشارکت کنند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه برای تامین و توزیع کاالها و اجناس اساسی در این منطقه هیچ مشکلی وجود ندارد، افزود: برخی 

اجناس حتی برای ۶ ماه آینده هم ذخیر شده اند و شماری دیگر نیز حتی تا 1۲ تا 1۸ ماه دیگر ذخیره و قابل توزیع خواهند بود.
وی با بیان اینکه سهمیه بنزین وسایلی مانند تاکسی و وانت تلفنی، پیک موتوری و آموزشگاه رانندگی باید بطور مجزا محاسبه شود، تصریح کرد: 
در این ارتباط مشغول برنامه ریزی هستیم. رییس اتاق اصناف با اشاره به اینکه تامین به موقع کاالهای اساسی اولویت این نهاد است، خاطرنشان 

کرد: برخی از شایعات مربوط به فضای مجازی است و بطور قطع نباید به آنها اعتنا کرد.

توسعه پایدار شهر با استفاده از حمل ونقل عمومی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه توسعه پایدار شهر با استفاده از حمل ونقل 
عمومی رقم می خورد، گفت: استفاده شهروندان از حمل ونقل عمومی در سفرهای شهری اقدامی به نفع 
شهر، محیط زیست و اقتصاد خانوار است. علیرضا صلواتی اظهار کرد: باتوجه به اینکه احتمال پایداری و 
افزایش آالیندگی هوای اصفهان در روزهای آینده وجود دارد، یکی از به صرفه ترین وسایل حمل ونقل و جا 

بجایی شهروندان در سفرهای درون شهری، استفاده از حمل ونقل عمومی است. وی با اشاره به فعالیت خط 
یک قطارشهری اصفهان، افزود: در حال حاضر خط یک قطار شهری اصفهان هر روز از ساعت ۶:10 صبح تا ۲1:30 

شب با سرفاصله زمانی 10 دقیقه و کیفیت باالی سرویس دهی، در حال خدمت رسانی به شهروندان است و خوشبختانه 
مشکالتی که در مترو سایر کالنشهرها وجود دارد را در متروی کالنشهر اصفهان نداریم. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 

اصفهان تأکید کرد: با تدابیر شهردار اصفهان یارانه جدیدی به اتوبوسرانی اصفهان تزریق و تعداد حدود 100 دستگاه اتوبوس تعمیر و 
بازسازی شد که در روزهای آینده به ناوگان اتوبوسرانی اضافه می شود تا سرویس دهی منظمی به شهروندان انجام شود. وی با بیان اینکه تسهیالت 
و حمایت های الزم را از سرویس های مدارس با هماهنگی نهادهای ذی ربط خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: در بخش ناوگان تاکسیرانی اصفهان، 

تاکسی های شهر فعال و درحال جابه جایی مسافران هستند و سعی داریم حمایت های الزم در نوسازی و بهره برداری انجام شود.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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 نجات تاالب گاوخونی
یک مصلحت فرا نسلی است

سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره کل  
حفاظت محیط زیست اصفهان با اشاره به 
ضرورت تامین حقابه تاالب گاوخونی گفت: 
نجات این تاالب بین المللی یک منفعت و مصلحت فرانســلی، 

فرامنطقه ای و ملی است.

حسین اکبری افزود: بر اساس ضوابط، تامین حقابه زیست محیطی پس از آب 
آشامیدنی اولویت دوم است ولی متاسفانه در طول سال های گذشته این حق 

از تاالب بین المللی گاوخونی دریغ شده است. 
 به گفته کارشناسان امر تاالب گاوخونی برای سیراب شدن به حدود 300 
میلیون متر مکعب آب نیاز دارد یعنی زمانی که ارتفاع آب در این اکوسیستم 

طبیعی تقریبی یک متر باشد به کارکرد واقعی اش می رسد.
وی اظهارداشــت: محیط زیست استان اصفهان در ســطوح ملی و استانی 
پیگیری های مستمر و جامعی در خصوص تبیین شرایط بحرانی و خشکیدگی 
تاالب  بین المللی گاوخونی و زاینده رود بویژه در شرق اصفهان داشته است و 

بر تامین این حقابه های زیست محیطی به عنوان حقوق عامه تاکید دارد. 
سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان 
اضافه کرد: خشیدگی تاالب گاوخونی ناشی از تامین نشدن حقابه آن است 
و یک چالش زیست محیطی اساسی محسوب می شود که ادامه آن می تواند 
وضعیت بحرانی این اکوسیستم طبیعی را وخیم تر کند و آن را در آستانه تبدیل 

شدن به کانون ریزگردهای سمی قرار دهد. 
وی ادامه داد: اگر حقابه این تاالب تامین نشود ممکن است به زودی شاهد 
تبدیل شدن گاوخونی به کانون گرد و غبار سمی باشیم که می تواند محیط 
زیست و بهداشت ساکنان فالت مرکزی ایران تا شعاع 500 کیلومتر را تحت 

تاثیر قرار دهد. 
اکبری بیان کرد: تامین حقابه گاوخونی و نجــات آن یک ضرورت برای دور 

شدن از یک فاجعه زیست محیطی در فالت مرکزی ایران است. 
وی با بیان این که تاالب بین المللی گاوخونی حدود 15 سال حقابه ای دریافت 
نکرده است، گفت: بر اســاس مطالعات جامع دانشگاهی 137 میلیون متر 
مکعب در سال حقابه زیست محیطی زاینده رود و 17۶ میلیون متر مکعب در 

سال حداقل حقابه تاالب بین المللی گاوخونی تعیین شده است. 
سرپرســت معاونت پایش و نظارت حفاظت محیط زیست اصفهان تصریح 
کرد: پس از پیگیری های مختلف، اجماع و حساسیت عمومی بین مسئوالن 
، مردم و سازمان های مردم نهاد این استان برای تامین حقابه زیست محیطی 
زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی بوجود آمده و برای جلوگیری از بحران 
ناشی از خشک شدن و از بین رفتن کارکردهای اکولوژیکی آنها هم افزایی و 
همکاری خوبی بین دستگاه های اجرایی استان و سازمانهای مردم نهاد در 

حال شکل گیری است.
وی اظهارداشت: در سایه این همکاری ها از 11 مهر امسال آب زاینده رود از 
سد رودشتین به سمت تاالب بین المللی گاوخونی رهاسازی شد و تا 15 آبان 
بیش از پنج میلیون متر مکعب آب به این تاالب رسید که از نظر حجمی یک 

سی و پنجم حقابه ساالنه آن است. 
اکبری تصریح کرد: رهاسازی همین میزان آب، گامی در جهت نجات تاالب 

بین المللی گاوخونی و قابل تقدیر است که باید این روند ادامه یابد. 
تاالب بین المللی گاوخونــی در منطقه  ای به وســعت ۴7۶ کیلومتر مربع 
واقــع در 1۶7 کیلومتری جنوب شــرق اصفهان در کنار شــهر ورزنه و در 
مجاورت تپه های شــنی واقع و ارتفاع آن از ســطح دریا یکهزار و ۴70 متر 
و بیشینه عمق آن 150 ســانتی متر است، این تاالب در ســال 135۴ در 
کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و نام آن در فهرست تاالب های بین المللی 
قرار گرفت که همواره یکی از زیســتگاه های حیات وحــش و پرندگان در 
 فالت مرکزی ایران بــود که اکنون خبری از موجودات زنــده زیادی در آن

 نیست.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

در بخش 
کشاورزی و 

به خصوص توسعه 
گلخانه ها، تسهیالت 

ارزان قیمت وجود دارد 
که صاحبان گلخانه ها 

می توانند از این 
تسهیالت 6 تا 9 درصدی 

بهره مند شوند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان: عمال هیچ تسهیالتی در حوزه صنایع وجود ندارد 

 تسهیالت حمایتی شفاهی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با بیان 
اینکه عمالً هیچ تسهیالتی در حوزه صنایع وجود ندارد، گفت: 
تسهیالت ۱۸ درصد به طور شفاهی برای صنایع قرار داده شده؛ 
اما این میزان عماًل به مدیران صنایع برای توسعه و راه اندازی 

داده نمی شود.
سید حسن قاضی عسگر  اظهار داشت: خوشبختانه ۱95 واحد 
صنعتی تعطیل شده به چرخه تولید بازگشتند که خبر خوشحال 
کننده ای است، اما نمی توان به این آمار دلخوش بود، زیرا این 
ارقام همواره سیال بوده و ممکن است با بازگشایی یک واحد 

صنعتی، واحد صنعتی دیگری مجبور به تعطیلی شود.

تسنیم
گـــزارش
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   خوشبختانه ۱95 واحد صنعتی تعطیل شده به چرخه تولید بازگشتند که خبر خوشحال کننده ای است، اما نمی توان به این آمار دلخوش بود، زیرا این ارقام همواره سیال 
بوده و ممکن است با بازگشایی یک واحد صنعتی، واحد صنعتی دیگری مجبور به تعطیلی شود

وی افــزود: بنابرایــن 
مــا ناچــار بــه اصالح 
سیاســت های کلــی 
اقتصادی هســتیم به 
گونــه ای کــه صنایع 
بیشــتری بتواننــد به 
چرخه تولید بازگردند 
و صنایــع جدیدی هــم وارد چرخه 

تولید شوند.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان گفت: در حال 
حاضر سیاست های ما بر پایه کمک 
به راه اندازی صنایعی اســت که قباًل 

سرمایه گذاری شــده و در آینده ای 
نزدیک به جمــع واحدهای صنعتی 
استان اضافه می شوند. اگر بخواهیم 
بیشــتر به فکر توسعه باشــیم باید 
سرمایه گذاران در این راه به ما کمک 
کنند که اکنــون امــکان آن فراهم 

نیست.
وی با بیان اینکه عماًل هیچ تسهیالتی 
در حوزه صنایع وجــود ندارد، گفت: 

تسهیالت 1۸ درصد به طور شفاهی 
برای صنایع قرار داده شــده اما این 
میزان عماًل به مدیــران صنایع برای 
توسعه و راه اندازی داده نمی شود. در 
بخش کشاورزی و به خصوص توسعه 
گلخانه ها، تســهیالت ارزان قیمت 
وجــود دارد که صاحبــان گلخانه ها 
می تواننــد از این تســهیالت ۶ تا 9 

درصدی بهره مند شوند.

قاضی عسگر از کاهش آمار بیکاری در 
طول یکسال گذشته گفت و ادامه داد: 
آمار بیکاری در ســال گذشته 1۴.1 
درصد بود که اخیراً این مورد به 10.۴ 
درصد رسیده است. بیشترین کاهش 
متعلق بــه کاشــان، آران و بیدگل و 
دهق بوده که ایــن میزان در دهق به 
زیر صفر درصد رسیده به این معنا که 

از سایر نقاط استان کارگر می پذیرد.

خـــبــــر

فرماندار کاشان خبر داد:
تولید ساالنه ۴00 کیلو اسانس گل محمدی از مزارع کاشان

فرماندار کاشان گفت: ساالنه ۴00 کیلو اسانس گل محمدی  
از گل های کشت شده در مزارع کاشان تولید می شود.

علی اکبر مرتضایی در حاشــیه دومین کنفرانس بین المللی گل  
محمدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دو هزار و 500 هکتار از مزارع سطح شهرستان 
تحت کشت گل محمدی است، اظهار داشت: سالیانه بیش از 10هزار تن گل محمدی از این 

مزارع برداشت می شود.

    تولید سالیانه ۱5 هزار تن گالب درجه یک در شهرستان کاشان
وی با اشاره به اینکه در منطقه کاشان و در سال های بدون خسارت می توان در هر هکتار به 
طور متوسط ۴۲00 کیلو گل محمدی برداشت کرد، ابراز داشت: میزان گالب تولیدی در 

شهرستان کاشان در سال بیش از 15 هزار تن گالب درجه یک است.
فرماندار کاشان با بیان اینکه ســاالنه ۴00 کیلو اسانس گل محمدی از مزارع تحت کشت 
در سطح شهرستان برداشت می شــود، تصریح کرد: اغلب کشورهای هدف برای صادرات 
 این محصول از کاشــان اتحادیه اروپا، آسیاسی شرقی و کشــورهای حاشیه خلیج فارس 

است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان کاشان به عنوان قطب صنایع فرآوری گالب، اسانس و عرقیات 
گیاهی در کشور است، بیان داشت: شهرستان کاشــان ظرفیت تولید بیش از 50 هزار تن 
گالب و بیش از ۸0 هزار تن عرقیات گیاهی در سال را دارد که این محصوالت در 3۸ کارخانه 
صنعتی و حدود هشت هزار دیگ در یک هزار و ۸00 کارگاه سنتی فرآوری و عرضه می شود.

    گردش 5 هزار میلیارد ریالی در صنعت اسانس، گالب و عرقیات گیاهی کاشان
مرتضایی از گردش مالی پنج هزار میلیارد ریالی اسانس، گالب و عرقیات گیاهی در سطح 
شهرستان کاشان در سال خبر داد و افزود: این صنعت حدود پنج هزار نفر اشتغال دائمی در 
گلستان ها، یک هزار نفر در کارخانجات صنعتی، سه هزار نفر در کارگاه های سنتی و بیش از  

۲50هزار نفر روز کارگر در ایام گل چینی دارد.
فرمانــدار کاشــان افــزود: به دلیــل ارتباط بیــن صنعــت و دانشــگاه، برگزاری 
اینچنیــن کنفرانس هایــی دســتاوردهای ویژه بــرای جامعه مخاطــب و به تبع 
آن افزایش رونــق تولید به همراه داشــته و مــی تواند در این عرصــه باعث تحقق 
 بخشــیدن بــه فرامیــن رهبــر معظــم انقــالب در موضــوع اقتصــاد مقاومتی

 باشد.

مهر
خـــبــــر

    

وی به سخت کوشــی و تــالش جامعه افغان اشــاره کرد 
و ادامه داد: شهرســتان شاهین شــهر و میمه بــا توجه به 
شــاخص ها و انتظارات در سطح اســتان، پیشرو بوده و در 
زمینه توسعه انسانی و اجتماعی توانایی ایجاد بستر کافی و 
 امکانات قابل توجهی برای ارائه خدمات به اتباع خارجه را 

دارد.
 فرماندار شاهین شهر، بر پیوندها و الگوهای تامین شئونات 
دینی و فرهنگی، اشــتراکات زبانی، محصوالت مشــترک 
علمی و مکاتب مختلف هنری میان دو کشور تاکید کرد و 
گفت: جمهوری اسالمی افغانستان دارای موقعیت حساس 
و فرصتی مغتنم در ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک است که به 
واسطه آن مورد تعرضات و کشورگشــایی های بسیار قرار 
گرفته و در سال های اخیر کشــور پر افتخار ایران میزبان 

مهاجران این تمدن کهن بوده  است.
وی افغانســتان را کشــوری با بیش از 1۴ قوم دانســت و 
افزود: بیشــترین تنــوع قومی در شــرق آســیا متعلق 
به افغانســتان بــوده و هفته وحدت فرصتی بــرای دولت 
افغانســتان در مســیر پویایــی، همگرایــی، مــردم 
ســاالری، دموکراســی، کاهــش مشــکالت و زدودن 
 پدیده تروریســم و مــواد مخدر در این تمــدن و فرهنگ

 است.

جهان اسالم محتاج بصیرت و دشمن شناسی است
امام جمعه شاهین شــهر نیز در این مراســم با اشــاره به 
سیاســت های تفرقه افکن دشــمنان، اظهار کرد: امروزه 
دشمنان فراتر از سیاست »تفرقه بینداز و حکومت کن« عمل 
کرده و با تفرقه افکنی به دنبال ریشه کنی مسلمانان هستند.

جت االسالم والمسلمین قاسم هاشمی به دشمنی برخی 
سران کشورهای عربی و مسلمان با سایر مسلمانان و دوستی 
آنان با کشورهای اســتکباری همچون رژیم صهیونیستی 
اشاره کرد و افزود: جهان اســالم نیازمند بصیرت و دشمن 
شناسی است، چراکه برخی سران کشورهای عربی مسلمان 
به ستیز با مسلمانان برخواسته و دست دوستی با استکبار 

و کفار داده اند.

    وحدت کلمه دشمن شناسی است
مولوی جان محمد اسدی نماینده اهل سنت افغان نیز در 
جشن تحکیم وحدت و همدلی مسلمانان نیز، بر دوری از 
اختالف مسلمانان تاکید کرد و گفت: علمای اسالم باید بر 
دوری از اختالف میان مذاهب بــر وحدت کلمه واقعی که 
عدول از عقاید نبوده، بلکه همان دشــمن شناسی است، 
تاکید کنند. وی تصریح کرد: مذاهب تشیع و اهل سنت در 
90 درصد احکام و اصول اشتراکات دارند و آن چه اختالف 
میان دو مذهب است تنها در 10 درصد امور بوده که می توان 
توازن را با تعامل و اتحاد، بهتر کرد. نماینده اهل سنت افغان 
به استقبال بزرگترین کاروان اهل سنت اصفهان در پیاده 
روی اربعین اشاره کرد و ادامه داد: در اصفهان وحدت و اتحاد 
را بین انصار، شیعه و اهل سنت و همچنین برابری مسلمانان 
شــاهد بوده ایم و باید مرزهای جغرافیایی برچیده شود و 
توسط اســتکبار جهانی از بین رود و بدانیم اسالم در سایه 
برابری و برادری مسلمانان مرز اصلی ماست. گفتنی است، 
در حاشیه این جشن از نخبگان افغان با حضور سرکنسول 
سفارت کبرای افغانســتان در جمهوری اسالمی، مسئول 
نمایندگی کمیســری های ســازمان ملل متحد در استان 
اصفهان، معاون مدیر کل اتباع مهاجرین استانداری و جمعی 

از مسئوالن استانی و شهرستانی تجلیل شد.

فرماندارشاهین شهر و میمه مطرح کرد:
تامین زیرساخت مناسب در شاهین شهر برای میزبانی از جمعیت اتباع خارجه

فرماندار شاهین گفت: شهرستان توسعه یافته شاهین شهر و میمه با ایجاد زیرساخت های مناسب در راستای خدمت رسانی در حوزه آموزش، 
بهداشت و امنیت میزبان جمعیت چند هزار نفری اتباع خارجه است.

اسفندیار تاجمیری در جشن تحکیم وحدت و اتحاد مسلمانان که در ســالن شیخ بهایی شاهین شهر با حضور اتباع افغانی، به مناسبت 
هفته وحدت و میالد رسول اکرم )ع( و امام صادق )ع( برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان توسعه یافته شاهین شهر و میمه با ایجاد زیرساخت های مناسب در راستای 

خدمت رسانی در حوزه آموزش، بهداشت و امنیت میزبان جمعیت چند هزار نفری اتباع خارجه است.

ایسنا
خـــبــــر

آگهي حصر وراثت
خانم انسیه سیاوشي فرزند اســماعیل به شناسنامه شــماره 1۲۲00۴5۲33 به شرح 
دادخواست به کالسه 139۸/۶35 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین شاه عنایتي فرزند حسن به شماره شناسنامه 55۸ در تاریخ 
139۸/۸/1۴ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- مجید شاه عنایتي فرزند حسین ش ش 77 صادره از خوانسار فرزند متوفي ۲- 
حمیدرضا شاه عنایتي فرزند حسین ش ش ۲۲۸ صادره از خوانسار فرزند متوفي 3- مهدي 
شاه عنایتي فرزند حسین ش ش 179 صادره از خوانسار فرزند متوفي ۴- ناصر شاه عنایتي 
فرزند حسین ش ش 1۸7۴۸ صادره از خوانسار فرزند متوفي 5- اسماعیل سیاوشي فرزند 
حسین ش ش 1۶5 صادره از خوانسار فرزند متوفي ۶- فاطمه عنایتي فرزند حسین ش ش 
1۶ صادره از خوانسار فرزند متوفي 7- زهره شاه عنایتي فرزند حسین ش ش 1۴۸۴ صادره 
از خوانسار فرزند متوفي ۸- زهرا جمشیدي فرزند یداله ش ش ۲5۶ صادره از خوانسار همسر 
متوفي. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 
به شورا تحویل دهید بدیهي است با انقضاي مهلت مقرر گواهي انحصار وراثت صادر خواهد 

شد. رئیس شوراي حل اختالف شعبه دوم شهري خوانسار شناسه: ۶۶3۶33
آگهي

شماره پرونده: ۴۴7/9۸ شماره دادنامه: 7۸9/9۸ بتاریخ 139۸/7/13 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه ۴ شوراي حل اختالف کاشان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضي شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي 
را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مي نماید. راي قاضي شــورا: در خصوص 
دادخواست آقاي مجید مسعودي نیا فرزند محمد بطرفیت آقاي سیدسعید مشهدي به 
خواسته مطالبه وجه 10/000/000 ریال حواله صندوق قرض الحسنه به شماره 115573 
مورخ ۸۶/1۲/۲۸ تقدیمي از ناحیه خواهان داللت بر استقرار دین بعنوان خواسته بر عهده 
خوانده داشته و وصول مدارک نزد خواهان داللت بر بقاي دین را دارد و لذا چون خوانده در 
قبال دعوي خواهان دفاعي به عمل نیاورده و دلیلي بر برائت ذمه خود ارائه و اقامه نکرده است 
لذا دعوي خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده 310 قانون تجارت و مواد 519 و 5۲۲ آیین 
دادرسي مدني راي به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسي و دیرکرد 
از زمان تاریخ سررسید لغایت زمان اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد راي 
صادره غیابي محسوب و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهي مي باشد. قاضي شعبه ۴ 

حقوقي شوراي حل اختالف کاشان شناسه: ۶۶3۶39
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سعدآباد، نیاوران و 
گلستان گران شدند، موزه 

ملی ارزان!
سه ســال بعد از تغییر قیمت ورودی 
موزه ها و بناهای تاریخی زیر نظر میراث 
فرهنگی و به دنبال مصوبه ای که هیات 
دولت براساس اعالم مســؤوالن این 
ســازمان، در اوایل دهــه ۹۰ تصویب 
کرده، قیمت ورودی موزه ها و بناهای 
تاریخی زیر نظر این وزارتخانه تا چند 

درصد افزایش یافته است.
 براساس آن اعالم، ۲۴ روز پیش، بهای 
ورودی موزه ها، کاخ هــا و آثار تاریخی 
برای بازدیدکننــدگان ایرانی حداکثر 
پنج هزار تومان و برای بازدیدکنندگان 
خارجی حداکثر ۵۰ هزار تومان اعالم 
شــد؛ افزایش بهایی که هیات وزیران 
در ۲۳ تیرماه تصویب کــرد: »ورودیه 
موزه های ملی، منطقه ای، کاخ موزه ها 
و آثار تاریخی )غیرمنقول( ثبت جهانی 
و شــاخص بــرای بازدیدکننــدگان 
داخلی حداکثر به مبلغ ۵۰ هزار ریال 
)۵.۰۰۰ تومان( و برای بازدیدکنندگان 
خارجی حداکثر به مبلغ یک میلیون 
ریــال )۱۰۰.۰۰۰ تومــان( و ورودیه 
موزه های محلی، اســتانی و سایر آثار 
تاریخی - فرهنگی )غیرمنقول( برای 
بازدیدکنندگان داخلــی حداکثر به 
۴۰ هزار ریــال )۴.۰۰۰ تومان( و برای 
بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به ۵۰۰ 
هزار ریــال )۵۰.۰۰۰تومان( افزایش 

می یابد.«

گردشگری
خبر
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درمان گلو درد با 2 
روش خانگی

دانه شنبلیله
دانه شــنبلیله می تواند به کاهش 
عالئــم التهابات ریــوی و گلو درد 
کمک کند. خواص موجود در دانه 
شنبلیله باعث شــده از این دانه به 
عنوان روشــی برای درمان خانگی 

گلو درد استفاده شود.
دو قاشــق غذاخــوری دانه هــای 
شنبلیله را به یک فنجان آب اضافه 

کنید.
نیم ســاعت اجازه دهید تا خیس 
بخورد و سپس آب آن ها را بگیرید.

با اســتفاده از این آب گرفته شده 
غرغره کنید و تاثیــر آنرا روی درد 

گلوی خود مشاهده کنید.
گل میخک

گل میخک مورد بعدی برای درمان 
گلو درد در خانه اســت. این گیاه 
خواص ضد التهابی و ضد باکتریایی 
شگفت انگیزی دارد و سبب درمان 
سریع گلو درد می شود. برای درمان 
گلو درد با اســتفاده از گل میخک، 

دستور زیر می تواند مناسب باشد:
۱ تا ۳ قاشق چای خوری گل میخک 
را با یک فنجان آب داغ مخلوط کنید 
و چند دقیقه صبر کنید تا دم بکشد. 
برای طعم دادن بــه آن می توانید 
یک قاشق چای خوری عسل اضافه 
کنید. برای درمان گلــو درد، یک 
لیوان در روز از این محلول بنوشید.

سالمت

سبک زندگی
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مشــروح گفته های مهدی 
حجــت در دانشــگاه هنر 
اصفهان چنین بود: »گنبد 
مســجد شــیخ لطف اهلل را 
تعمیر و به نظر من یک ترک 
آن را خــراب کردند. رنگ 
این ترک با بقیــه ترک ها 
نمی خــورد و اندازه آن هم غلط اســت. 
وقتی لچکی را باال برده اند نتوانسته اند آن 

را جفت کنند و گنبد خراب شده است.«
تغییر رنگی در گنبد مسجد ایجاد 

نشده
فریــدون اللهیــاری، مدیــرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان اصفهان ضمن رد اظهارات مهدی 
حجت گفت: خیر چنین چیزی نیست. 
در مسجد شیخ لطف اهلل برخالف مسجد 
امام و ... کاشــی جدیدی سوار نشده که 
رنگ ها عوض شده باشــد و تغییر رنگی 

ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: استادان برجسته ای بر روی 
گنبد این مســجد کار می کننــد و افراد 
ناشی نیستند که از موادی استفاده کنند 
تا رنگ کاشی عوض شود. بخشی ازآنچه 
تغییر رنگ برداشت می شــود، به خاطر 
پاک سازی و بندکشــی های انجام شده 

است. کاشی قسمت های دیگر بند ندارد 
و به همین خاطر پررنگ به نظر می رسد.  
اللهیــاری تصریــح کــرد: دکتر حجت 
شخصیت با ارزشی در ســازمان میراث 
فرهنگی اســت امــا به صــورت عبوری 
نمی شــود برای گنبد اظهارنظر کرد. اگر 
ایشــان از نزدیک گنبــد را می دید و در 
جریان دقیق فراینــد کار قرار می گرفت 

حتماً نظر متفاوتی داشت.
کاشِی هیچ گنبدی صفوی نیست

ناصر طاهری، معــاون اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع  دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان نیز در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: هر گنبد، یک سطح خارجی 
دارد که در معرض باد و باران های اسیدی 
و انقباض و انبســاط و عوامل جوی و ... 
آسیب می بیند و باید توجه داشت که این 
الیه تزیینی، به هیچ وجه نقش حفاظت از 

گنبد را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ گنبدی امروز 
با همان کاشی های صفوی وجود ندارد، 
چون تقریباً هر ۵۰ ســال یک بار مرمت 
و بازسازی شده اســت. نقش کاشی های 
۱۵۰ سال پیش مسجد امام هم با نقش 
کاشی های فعلی آن فرق دارد و به هرحال 

به مرورزمان کاشی ها نوسازی می شوند.
طاهری افزود: بااین حال ما درباره مسجد 
شیخ لطف اهلل دقت کردیم و گفتیم که به 
سمت نوسازی کاشی ها نروند بلکه آن را 
مرمت کنند؛ به این شکل که کاشی ها از 
روی گنبد برداشته و شماره گذاری و در 
قالب سوار شدند. قسمت های از بین رفته 
و شکســته را بازســازی کردیم و اکنون 
بیشتر کاشی های گنبد همان کاشی های 

قبلی هستند و درصد کمی از آن دوباره 
ساخته شده است.

مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل یکی از 
بهترین مرمت هاست

 معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: 
حتی در تعمیرات معمولــی نیز پس از 
پاشــیدن دوغاب و بندکشــی نما تغییر 
می کند و تغییر رنگ ترک مرمت شــده 
گنبد کاماًل طبیعی است. به مرور و با قرار 
گرفتن در معرض جو، این قســمت نیز 

همرنگ دیگر قسمت ها خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه جای هیچ نگرانی ای 
نســبت به وضعیت گنبد مســجد شیخ 
لطف اهلل نیســت، گفت: مرمت این گنبد 
یکی از بهتریــن مرمت ها بــود و حتماً 
دکتر حجــت که نظرشــان قابل احترام 
اســت، تحت تأثیر اطالعات کاملی قرار 
نگرفته اند. اگر ایشان از نزدیک و در محیط 
کار گنبد را می دیدند و با استادکار صحبت 

می کردند، حتماً نظرشان عوض می شد.
کاشی های گنبد از بستر جداشده بود

فریبا خطابخــش، مدیر پایــگاه میراث 
جهانی نقش جهان در همیــن رابطه به 
ایسنا گفت: گنبد مسجد شیخ لطف اهلل 
۱۶ تــرک دارد که اکنــون دو ترک آن 
توسط آقای رضایت که بهترین استادکار 
مرمت دنیاست، مرمت شــده و به خاطر 
نوع تزیینات خاص گنبد، مجبور بودیم 
که دو تــرک آن را هم زمان پیاده، مرمت 

و سوار کنیم.
وی بــا تأکید بــر اینکه گنبد مســجد 
شــیخ لطف اهلل، قباًل هم مرمت شده بود 
و کاشــی های آن صفوی نبودند، ادامه 

داد: وقتی کار مرمت گریو گنبد شــروع 
شد، متوجه شــدیم که گنبد طبله کرده 
و کاشــی ها در حال ریختن هســتند، 
به طوری که به راحتی با دســت برداشته 
می شــدند. عکس هایی کــه از مراحل 
اولیه تا نهایی مرمت ثبت شده نیز کاماًل 

گویاست که وضع گنبد به چه شکل بود.
خطابخش تصریح کرد: فقــط به خاطر 
اینکه آجــر گنبد، لعاب دار و ریشــه دار 
و دارای ارتفاع بیشــتری بــود، طی این 
مدت نریخته بود اما به خاطر ســنگینی، 
چین خورده و از بســتر جدا شــده بود. 
مشکل تزیین کاشی ها نبود، مشکل این 
بود که مصالح زیر گنبد فرسوده شده بود.

مدیر پایگاه میــراث جهانی نقش جهان 
در ادامه اظهار کرد: اینکه گفته می شود 
نباید کاشی ها را پایین می آوردید و باید 
به صورت موضعــی مرمــت می کردید 

اشتباه اســت چون دوغاب ریختن روی 
آن کاشی های از بســتر جداشده، باعث 
سنگین تر شدن آن ها می شــد و استاد 
جبل عاملی و بقیه کارشناســان به این 
نتیجه رســیدند کــه بایــد بااحتیاط و 
تک به تک کاشی ها پیاده و شماره گذاری 

شوند.
وی افــزود: کاشــی ها صفوی بــود و ما 
نمی خواســتیم آن ها را نــو کنیم بلکه 
می خواستیم مرمت کنیم. وقتی کاشی ها 
پایین آورده شد متوجه شــدیم که زیر 
گنبد که یک پوسته آجری محافظ گنبد 
بود، خراب شده و مصالح فرسوده و پوک 
شــده اند. اگر برف ســنگینی باریده بود 
گنبد با این شــرایط صــد در صد پایین 

می آمد.
خطابخش مراحل انجام مرمت را چنین 
شــرح داد: ما مصالحی که به کاشــی ها 

چسبیده بود تراشیدیم و باری که خارج 
شد را نیز محاســبه کردیم. سپس بستر 
زیری با گچی که از سیمان هم محکم تر 
است و هیچ کس جز استاد رضایت مهارت 
ساخت آن را ندارد استحکام بخشی شد و 

کاشی ها سر جای اول قرار گرفتند.
اعتبار بدهنــد، کل گنبد مرمت و 

یکدست می شود
مدیر پایگاه میــراث جهانی نقش جهان 
با اشــاره به علت ایجاد فاصله بین ترک 
مرمت شده  با سایر ترک های گنبد گفت: 
وقتی مراحل مرمــت کل گنبد تکمیل 
شود همه کاشی ها ســر جای خودشان 
برمی گردند و آن وقت دیگران می توانند 
درباره آن اظهارنظر کنند. در حال حاضر 
سایر کاشی ها از بســتر جدا هستند و به 
خاطر همین بین آن هــا با ترک مرمت و 

بندکشی شده فاصله وجود دارد.

گنبد مسجد شیخ لطف اهلل را خراب کرده اند؟

: هیچ گنبدی امروز با 
همان کاشی های صفوی 
وجود ندارد، چون تقریبًا 
هر ۵0 سال یک بار مرمت 

و بازسازی شده است. 
نقش کاشی های ۱۵0 سال 

پیش مسجد امام هم با 
نقش کاشی های فعلی 

آن فرق دارد و به هرحال 
به مرورزمان کاشی ها 

نوسازی می شوند.

 رئیس کمیته ملی ایکوموس ایران که ۲3 آبان ماه به اصفهان آمده بود تا در 
نشستی از شیوۀ مدیریت حفاظت از میراث فرهنگی در گذشته، امروز و 
فردا بگوید، در بخشی از سخنان خود، نسبت به خراب شدن گنبد مسجد 

شیخ لطف اهلل پس از مرمت اخیر، اظهار تأسف کرد.

ایسنا

گزارش

ISFAHAN
N E W S

ریزش چینی ها در ایران متوقف شد
ریزش گردشگران چینی در ایران متوقف شده و سفر اتباع این کشور بعد از گذشت سه ماه از لغو روادید ایران، 

روند رو به رشدی را در پیش گرفته است.
ولی تیموری با بیان این که رصد ماهانه نشان می دهد نمودار سفر چینی  ها به ایران پس از ابالغ رسمی لغو 
روادید تغییرات مثبتی را تجربه می  کند، افزود: در ماه های مرداد، شهریور و مهر یعنی پس از لغو روادید، 
حدود ۱۴ هزار نفر چینی به ایران سفر کردند. این جمعیت در مدت زمان مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۳ 

هزار نفر بود.
وی ادامه داد: ســفر چینی ها به ایران پس از خروج آمریکا از برجام و تنش هایی در خلیج فارس، روندی 
ریزشی پیدا کرده و وضعیت آن مشابه اروپا شده بود اما اکنون اوضاع تغییر کرده و نمودار رشد گردشگران 
چینی روند صعودی پیدا کرده، به طوری که در مهرماه امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ۹۷ سفر 
چینی ها به ایران حدود ۱۲ درصد بیشتر شده و کاهش آمارها از ابتدای سال تا کنون نیز درحال جبران است. 
سفیر چین نیز در مالقاتی با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اذعان کرد که سفر چینی ها 

به ایران افزایش یافته است.
معاون گردشگری که پیش تر درباره نبود اعتبار برای تبلیغات و اطالع رسانی در بازار چین گالیه کرده بود، 
گفت: در واقع ما بعد از لغو روادید اقدام خاصی نتوانستیم انجام دهیم اما بازتاب همان یک خبر در چین بسیار 
چشمگیر بود. البته اقداماتی برای تولید محتوا به زبان چینی و بار گذاری آن در سایت گردشگری وابسته به 
وزارتخانه انجام شد و از استان هایی که در مسیر سفر چینی ها قرار دارند نیز در خواست شد از این محتوای 

چینی در مراکز گردشگری استفاده کنند.
تیموری ادامه داد: با توجه به فضای دولتی گردشگری چین دنبال این بودیم که موقعیتی را برای تبلیغ و 
اطالع رسانی گردشگری ایران بدست آوریم، بنابراین در سه نمایشگاه گردشگری این کشور شرکت کردیم  و 
برنامه ریزی شده است از ششم تا نهم آذرماه هیاتی به ریاست وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به چین سفر کند. البته سفر وزیر بیشتر به بهانه شرکت در اجالس تمدن های قدیمی است که به دعوت چین 
انجام می شود و در جریان آن هم دیدارهایی با مقامات سایر کشورها صورت خواهد گرفت اما به همین بهانه 

بخش خصوصی همراه خواهد شد تا مذاکراتی را با بخش خصوصی چین داشته باشد.
معاون گردشگری اظهار کرد: تا کنون ۱۰۰ آژانس ایرانی برای ســفر چین اعالم آمادگی کرده اند که ما 

امیدواریم با توجه به این حجم تقاضا ارتباط خوبی بین فعاالن 
بخش خصوصی و گردشگری دو کشور برقرار شود.

ایران از سال ۲۰۱۱ پس از امضای توافق نامه ای بین دو کشور، 
به فهرست مقاصد امن سفر چینی ها اضافه شد، اما در جذب 
چینی ها چندان دستاوردی نداشت تا این که در تیرماه سال 

۱۳۹۸ هیات دولت با »لغو یک طرفه« ویزای ایران برای اتباع 
چین موافقت کرد. چین با توجه به تعداد جمعیت گردشگران اش 

و مخارج آن ها در سفر، همواره کشور جذابی برای سرمایه گذاری بوده 
است. برای همین کشورهای زیادی درحال آسان کردن شرایط سفر آن ها 

هستند؛ از جمله آمریکا، انگلیس،   کانادا و سنگاپور. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی کشورمان نیز پس از لغو روادید از هدف گذاری ایران برای جذب یک میلیون گردشگر چینی تا چهار 

پنج سال آینده خبر داد. هرچند با اعزام هیات ایران به چین در آذرماه، روی جذب دو میلیون 
چینی در همین بازه زمانی هدفگذاری شده است.

ابتدا باید منابــع خانواده را 
سازمان دهی کرد. می توان 
فهرســت کاملــی از زمان، 
پول، فضای زندگی و... تهیه 

کرد.
شــیوه مدیریت اقتصادی 
خانواده ها، امــروزه بخش 
عمده ای از هویت آنان را تشکیل داده، 
رونق و شکوفایی اقتصادی، رشد و ترقی 

خانواده را در پی خواهد داشت.
حتما بارها پیش خود فکر کرده اید اگر 
این کاال را بخرم، نمی توانم بچه ها را آخر 
هفته به رســتوران ببرم، اگر مسافرت 
نــوروزی بــروم، شــهریه کالس زبان 
بچه ها را نمی توانم بپــردازم، اگر برای 
خود پالتویی را که دوســت دارم بخرم، 
برای دخترم نمی توانم پالتو بخرم و... در 
زندگی روزمره با صدها مورد از این نوع 
مواجه هستیم که باید تصمیم بگیریم و 

انتخاب کنیم.
اینکه چه و چــه قدر مصــرف کنیم، 
چه کســی کار کند، چند ســاعت کار 
کند، در کجای شــهر زندگــی کنیم، 
آپارتمان داشــته باشــیم با چند اتاق 

و... پرســش هایی اســت که هر روز در 
خانواده ها مطرح اســت. پاسخ به همه 
پرسش های باال مستلزم تصمیم  گیری 
و انتخاب است و به همین دلیل انتخاب، 

قلب اقتصاد خانواده است.
چگونگی توزیع منابع برای رسیدن 

به مطلوبیت
چگونگی توزیــع منابع در دســترس 
خانــواده، بین اعضای آن بســیار مهم 
است. واضح اســت اگر یکی از اعضای 
خانواده قســمت بیشــتری از درآمد 
خانواده را به خود اختصاص دهد، سهم 

کمتری برای دیگری می ماند.
 لیستی از خواســته های افراد خانواده 
تهیــه کنیــد. انتخاب هــای ممکن را 
بنویسید. انتخاب ها را آنقدر با هم عوض 
کنید که به بهتریــن انتخاب با توجه به 
درآمدتان دست یابید. توجه کنید که هر 
خانواده سازمانی است که تولید و توزیع 
کاال را انجــام می دهــد، ولی مثل خط 
تولید یک کارخانه نیست، سیستم جوی 
دنیا هم نیست بلکه مکانی است که در 
آن گروهی زندگی، کار و بازی می کنند 

و عمل هریک بر دیگری اثر می گذارد.
راهکارهای پیشنهادی برای دوام و قوام 

اقتصاد خانواده
۱- برنامه ریزی برای آینده اقتصاد 

خانواده
بی شــک برنامه ریــزی بــرای آینده 
زندگــی در تمامــی خانواده ها مطرح 

اســت. در بطن یک مدل سیســتمی 
اقتصــاد خانــواده، خانــواده و اقتصاد 
آن را نمی تــوان از هــم مجــزا کرد، 
بنابرایــن زمانــی که برای هــر یک از 
آنها برنامه ریزی می کنیــم، ناگزیریم 
دیگری را نیــز مدنظر قرار دهیم. توجه 
به نیازهــای آتی خانــواده و همچنین 
شناخت فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد 
خانواده در این راستا اهمیت دارد. این 
کار بــرای تمام اعضای خانــواده مفید 
خواهد بود. می توان جلسات خانوادگی 

را روی این موارد متمرکز کرد.
۲- انجام مشاوره های اقتصادی

بعضاً خانواده هــا در مدیریت اقتصادی 
خود از توان الزم برخوردار نیســتند و 
یا اینکه با مسائل و مشــکالتی مواجه 
می شوند که به تنهایی از عهده آنان بر 
نمی آیند. امروزه منابع و مراجع بسیاری 
با موضوع اقتصاد خانــواده وجود دارد. 
برگ برنده، شــناخت مرجع شایسته و 
مراجعه به آن و کســب مشاوره صحیح 
است. از منابع بالقوه اطالعات و مشاوره 
می توان به دوستان و آشــنایان، اقوام، 
اعضای خانواده، همکاران شــغلی و... 

اشاره کرد.
3- افزایش سطح دانش اقتصادی 

خانواده
ابتدایی ترین مرجع برای افزایش سطح 
دانش و آگاهی و به روزماندن، کتاب ها 
و نشریات است. ارائه آموزش های الزم 

به فرزنــدان و ارتقای ســطح عمومی 
دانش اقتصادی خانواده می تواند زمینه 
خوبی برای تصمیم گیری های صحیح 

اقتصادی باشد.
4- روحیه همــکاری بین اعضای 

خانواده
تعامل مناســب بین اعضــای خانواده 
و همچنیــن اولویت بنــدی نیازهای 
اقتصادی سبب تقویت و سالمت اقتصاد 

خانواده می شود.
چند راهکار ســاده برای کاهش 

هزینه های خانوداه

 بخشــی از درآمد ماهیانه تان را نادیده 
بگیرید ولو به مقدار اندک.

با خریدن قلک، فرزندانتان را از کودکی 
به پس انداز کردن آشنا کنید.

قناعت کرده و بجای چشم و هم چشمی 
کردن از داشته خود لذت ببرید.

از کاال و وســایل منزل خــود مواظبت 
کنید که دیرتر فرســوده شوند و کمتر 

نیاز به تعویض باشد.
پس انداز فقط مالی نیســت می توانید 

به طرق دیگر نیز پس انداز کنید مثال:
از المپ های کم مصرف استفاده کنید.

در ســاعات اوج مصرف از وسایل برقی 
استفاده نکنید.

به اندازه مورد اســتفاده مــواد غذایی 
خریداری کنید تا خراب نشــوند و دور 

ریز نداشته باشید.
غذا را به اندازه ی نیاز تهیه کنید تا فاسد 

نشود و هم تازه مصرف کنید.
از تلفن و موبایل به قدر ضرورت استفاده 

کنید.
وســایل برقی را در حالت اســتند بای 
نگذارید چون باعث مصــرف برق می 

شوند.

چطور اقتصاد خانواده را مدیریت کنیم؟

 لیستی از 
خواسته های افراد 

خانواده تهیه 
کنید. انتخاب های 
ممکن را بنویسید. 

انتخاب ها را آنقدر با 
هم عوض کنید که 

به بهترین انتخاب با 
توجه به درآمدتان 

دست یابید.

آیا با درآمد کم هم می شود پس انداز کرد؟ برنامه ریزی مالی 
برای خانواده، فرمول تعریف شده و مشخصی ندارد. تنها کاری 
که باید انجام دهید این است که بنشینید و در مورد هزینه ها و 

مخارجی که در ماه انجام می دهید فکر کنید.

اقتصاد آنالین
گزارش
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ایده های ساده برای داشتن دکوری زیبا
۱- گاهی برای تغییر، کافی است یک کار جزیی انجام داد و نیازی نیست کل دکوراسیون 
را به یک باره متحول کنید. یکی از این کارها می تواند این باشد که یکی از دیوارها را رنگ 
بزنید تا همه چیز متفاوت شود. نیازی نیست که همه دیوارهای خانه را رنگ بزنید چرا که 
رنگ تمام دیوارها، هم گران است و هم زمانبر؛ بنابراین یکی از دیوارهای اصلی را با رنگی 
متفاوت از ما بقی دیوار ها رنگ کنید و نتیجه اش، یک حرکت کوچک برای بهتر شدن 

دکوراسیون شماست و می توانید لذت ببرید.
۲- اگر دیوارهای منزل شما به رنگ سفید است به رنگ و حس هنری نیاز دارد، تابلوهای 
نقاشی با رنگ های تند و هیجان انگیز می تواند گزینه ی خوبی برای دیوار های سفید 

منزل شما باشد. پس شک نکنید که بهترین انتخاب است.
۳- نور پردازی به تنهایی یک بعد مهم و اساسی در دکوراسیون است، شما میتوانید با دو 
یا سه رنگ کردن نور منزلتان، فضای متفاوتی را به سادگی ایجاد کنید . پس تک رنگ 

بودن نور منزلتان را از بین ببرید .

۴- هیچ وقت فاصله مبلمان و صندلی ها تا به دیوار را نزدیک به هم قرار ندهید ، به عبارتی 
آنها را به دیوار نچسبانید و فاصله ای متناسب بین دیوار و مبل ایجاد کنید.

۵- هرگز فرش ها را به لبه های دیوار خانه نچســبانید و خیلی بهتر است که کل فضای 
سالن پذیرایی منزل را با فرش نپوشانید و یا اگر تمایل دارید که کل سطح سالن را با فرش 
بپوشانید حتما این نکته را که فرش، حداقل باید ۳ سانتی متر با دیوار فاصله داشته باشد 
را رعایت کنید؛ اما خیلی بهتر است که فرش را در مرکز اتاق یا سالن قرار دهید. بعنوان 
مثال برای اتاقی ۱۲ متری، یک فرش ۶ متری یا ۹ متری را وســط اتاق بیندازید و مبل 

ها را دور آن بگذارید.
۶- در فضایی که همه چیز یک رنگ و یکنواخت باشــد فضای خسته کننده ای ایجاد 
می شود و زود حوصله ی شما سر می رود. اکثرا بر این باورند که همه چیز در منزل باید 
از یک تنالیته رنگی باشــد و همه رنگ ها نزدیک به هم باشد تا به اصطالح »ست« شود 
و وسایل خانه شان یک رنگ باشــد، اما قانون دکوراسیون نقض این موضوع را بیان می 

کند. امروز بســیاری از منازل دکوراسیون های بسیار 
شیک و لذت بخشی دارند چرا که از رنگ های شاد و 

جذاب که تضاد رنگی دارند استفاده کرده اند، اما 
اصال این درست نیســت. هر اتاق باید رنگ های 
متفاوتی داشته باشــد و البته هماهنگی مناسبی 
در طیف رنگی بر اســاس روانشناسی رنگ ها باید 

داشته باشد.
۷- برای منزلتان وسیله تزیینی مثل مجسمه، شمع ، 

تابلو ، گلدان و… تهیه کنید . اما در هنگام خرید عالقه خود 
و افراد خانواده را در نظر بگیرید و با شوق انتخاب و خریدتان را 

انجام دهید تا از خرید و استفاده ای که از آن خواهید برد لذت کافی را ببرید 
و هر بار که نگاهتان به هریک از این وسایل افتاد لبخندی بر چهره شما بنشیند و صرف 

هزینه، جنس و یا مارک خریدی را انجام ندهید.
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 Iran Technology Sales Center 
in India as the representative 
of Iran has attended the third 
Indian World Trade Fair 
2019.
Seyed Mojtaba Ghadamgahi, 
Manager of Iran Technology 
Sales Center in India 
said that the company 
of Iran Technology Sales 
Center participated at the 
3rdedition of the event, 
adding that Indian market 
is an appropriate place for 
Iranian companies to attend.
Iran's ability to produce 
technology products is very 

high, he added, noting that it 
will be recognized as a high-
tech country in the world in 
near future.
Indian World Trade Fair 
2019 was a multi-item show 
that has in plain view an 
extensive variety of items 
and administrations. It was 
held on 13-14 November 
2019 at Mumbai, India. 
The representatives of 28 
countries have taken part 
at the Indian World Trade 
Fair, including Iran, China, 
Malaysia, Argentina, 
Afghanistan, and etc.

Goods 
imports for 
development 
of SPGF up by 
53% in seven 
months
The Director General 
of Customs Office 
of Pars Special 
Economic Energy 
Zone (PSEEZ) Ahmad 
Pourheidar revealed 
the significant 53 
percent increase in 
goods imports for 
the development 
of phases and 
p e t r o c h e m i c a l 
complexes in the 
zone in the first seven 
months of the current 
year (March 21 – Oct. 
22).
He made the remarks 
on Sat. and said, 
“96,008 tons of 
goods, valued at $1.5 
billion, was imported 
into the zone in the 
same period.”
South Pars Gas Field 
has experienced 
e y e - c a t c h i n g 
development and 
growth in the recent 
years in such a way 
that most phases in 
the zone were put 
into operation, he 
stated.
Presently, more 
than 70 percent of 
gas required in the 
country is met in this 
joint field, he said, 
adding, “with the 
coordination made 
in this regard, giant 
steps will be taken 
in the zone by 2021, 
based on which, 
p e t r o c h e m i c a l 
production capacity 
in this zone will 
increase by 100 
million tons.”
In recent years, 
the country faced 
problems in the 
field of provision of 
required equipment 
due to sanctions 
overshadowing the 
country, he added.
According to him, 
import of equipment 
for the development 
of South Pars Gas 
Field registered a 
considerable 53 
percent growth as 
compared to the last 
year’s corresponding 
period.
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Iran takes part at Indian World Trade Fair 2019

The National 
Iranian Oil 
P r o d u c t s 
D i s t r i b u t i o n 
C o m p a n y 
(NIOPDC) said in 
a statement late 

Thursday that the price of 
a liter of regular gasoline 
had gone up to 15,000 
rials (12.7 US cents) 
from 10,000 rials and the 
monthly ration for each 
private automobile was 
set at 60 liters per month. 
Additional purchases 
would cost 30,000 rials 
per liter.The surprise 
move came hardly a day 
after Oil Minister Bijan 
Namdar Zanganeh said 
on Thursday that fuel 
prices would not change 
in the near future.
In addition to the 
minister, almost all 
government officials 
and lawmakers had 
reiterated in their 
speeches that due to the 

anticipated inflationary 
impact prices would 
remain unchanged.
Right after the price 
hike, President Hassan 
Rouhani said the 
government has no 
intention to receive 
any portion of the hike 
despite the economic 
woes in the country. 
He added that the 
government's move to 
increase the gasoline 
prices would be 
beneficial to the Iranian 
people, particularly those 
who are going through 
economic hardships.
However, many believe 

that while the rise in 
fuel prices can generate 
more revenue for the 
government to buy 
basic goods, medicine 
and pay civil servants, 
workers and pensioners, 
it will definitely put low-
income groups under 
added pressure.
Defending the plan, 
Mohammad Bagher 
Nobakht, head of Plan 
and Budget Organization 
has said that about 60 
million people out of the 
82 million population 
will get an extra monthly 
bonus to compensate for 
the rise in petrol prices. 

He did not provide 
details.
“The first payments will 
be made within the next 
week or 10 days.”
According to the official, 
annual subsidy allocated 
for gasoline is $20 billion 
and experts believe the 
massive subsidy has 
created a yawning gap 
between gasoline prices 
in Iran (7 cents) and 
neighboring countries 
at around 100 cents. 
Scrapping fuel subsidies 
and raising tariffs had 
been a long-expected 
priority of the Oil 
Ministry.

Number of Chinese 
tourists in Iran increases
 China’s ambassador to Iran says the number 
of Chinese tourists in Iran has increased 
with the efforts of the Iranian Ministry of 
Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 
and thanks to the cancellation of visa regime 
for Chinese tourists, but it is still far from the 
optimal goal.
He made the remarks in a meeting with the 
governor-general of Iran’s Golestan province 
during his visit to the province to attend the 
International Festival of Ethnicities.
Chang Hua, China’s ambassador to Iran met 
with the governor of Golestan province, Hadi 
Haqshenas, and discussed the large-scale 
agricultural production and high tourism 
capacities of the province.
“Iran and China are two ancient civilisations 
and have been trading on the Silk Road 
for many years, and we are pleased that 
these exchanges are increasing day by day,” 
underlined the Chinese official.
Referring to US unilateral and illegal 
sanctions against the Islamic Republic of Iran, 
he added, “We have always been opposed 
to unilateral sanctions and expressed our 
support for Iran in the JCPOA and economic 
ties.”
Referring to the global registration of 
Hyrcanian Forests, he said, “As I told Iran’s 
Minister of Cultural Heritage, Tourism and 
Handicraft, Dr Moonesan, I would like to 
introduce Iran to the world as an honorary 
tourism ambassador of the country.”
For his part, the governor of Golestan 
province said “railroad is a good way to carry 
goods and passengers, and we are ready to 
jointly invest with China on the Incheboron 
border in north-east of Iran.”
Haqshenas also noted that Golestan province 
has high cultural diversity of ethnicities and 
capacities, and is also ranked among the top 
provinces in terms of economic indicators.
“China has a joint venture in the Pakistani 
port of Gwadar, and we are ready to invest 
jointly, as more than 100 kilometres of the 
coast of the Caspian Sea is located in Golestan 
province. Chinese companies are currently 
working in the Anzali Free Zone, and their 
presence will be approved in the near future 
in Incheboron Free Zone as well,” stated 
Haqshenas.
“In the coming days, the Gorgan-Aktau 
flights will be launched between Iran 
and Kazakhstan, and we are ready for the 
presence of Chinese tourists in the Golestan 
province,” the governor of Golestan added.
During the visit, the Governor of Golestan 
invited the Chinese ambassador to attend 
ceremony to mark the global registration of 
Hyrcanian Forests.
Golestan Province is one of the 31 provinces 
of Iran, located in the north-east of the 
country south of the Caspian Sea. Its capital is 
Gorgan. It has a population of over two million 
and an area of 20,380 km².
The province enjoys mild weather and a 
temperate climate most of the year. 
Geographically, it is divided into two sections: 
The plains, and the mountains of the Alborz 
range.
Golestan National Park is Iran’s biggest 
national park which spans three 
provinces, Golestan, Mazandaran 
and North Khorasan, according to 
 IFP.

Car owners in several cities of Iran have taken 
to the streets to voice their protest in peacefull 
rallies over a sudden rise in gasoline price and 
strict rationing of the strategic fuel.

People voice concern over sudden 
gasoline price hike
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The surprise move 
came hardly a day 
after Oil Minister 
Bijan Namdar 
Zanganeh said on 
Thursday that fuel 
prices would not 
change in the near 
future.
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Official: Companies stop working 
with Iran because of US maximum 
pressure
Head of Iran's Food and Drug Administration (IFDA) 
Mohammadreza Shanehsaz underlined Iranian pharmaceutical 
companies' efforts to produce all medical needs and we can 
produce any drug and equipment needed within two years.
Speaking to ILNA news agency, he emphasized that the country 
was able to produce nearly all its needed medicine despite the 
US sanctions; stressing that we have very high scientific support 
in these areas.
Asked about why Iran not produces “Mepilex dressings” for EB 
patients, he said if we do not produce some medicines or medical 
equipment, there are certain reasons; some of them are new and 
it takes time to study and produce these medicines.
“Another reason is that no economic justification for us to make 
some drugs,” The deputy health minister added.
He referred to US sanctions and said “Many companies that have 
been working with Iran for many years have stopped working 
because of US government pressure.”
Reacting to the news of the deaths of at least 15 Iranian children 

with epidermolysis bullosa (EB) due to a ban on Maplex 
dressing, he said “We cannot confirm such a report.”
Hamid Reza Hashemi-Golayegani, the head of an Iranian NGO 
last week said that at least 15 Iranian children have died since 
the US launched its new sanctions on Iran in August.
Since the reimposition of sanctions, Swedish medical products 
firm Molnlycke Health Care has stopped delivering Mepilex 
dressings which are trusted around the world to treat a wide 
range of chronic and acute wounds, including in EB patients, 
Iranian media reports say.
Washington claims the sanctions target the government, but 
ordinary Iranians are the ones who suffer the most. The trade 
of humanitarian goods, such as food, medicine and medical 
devices, is on paper allowed by the US; still European companies 
refuse to do business with Iran, fearing secondary American 
sanctions.
Last year, President Donald Trump unilaterally pulled the US 
out of the 2015 nuclear deal with Iran, officially named the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and unleashed the 
“toughest ever” sanctions against Tehran.
Last November, the Islamic Republic of Iran Medical Council 
(IRIMC) said illegal economic sanctions have negative impacts 
on the country’s health sector.



Russia Intel Chief Says 
Cannot Confirm Death of 
Baghdadi
The director of the Russian Foreign Intelligence 
Service made room for doubt about the death of Abu 
Bakr al-Baghdadi, the former ringleader of Daesh.
“We have no information or genetic samples that 
would prove this conclusively,” Sergei Naryshkin 
told the Tass news agency.
US President Donald Trump announced late 
last month that Baghdadi was killed during a US 
special operation in Syria that culminated in him 
detonating a suicide belt.
“His body was mutilated by the blast, but test results 
gave certain and positive identification,” Trump 
said the next day on Oct. 27.

Iran Ready to Enhance 
Ties with UNESCO
Iran’s Minister of Science, Research and 
Technology Mansoor Gholami expressed the 
country’s readiness to promote regional and 
international cooperation with the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO).
Gholami held a meeting with Director General of 
the UNESCO Audrey Azoulay on the sidelines of the 
40th session of the UNESCO General Conference 
in Paris.
In the meeting, he highlighted Iran’s scientific 
and cultural achievements and advances in 
recent decades, voicing the Islamic Republic’s 
preparedness to enhance regional and 
international cooperation with UNESCO and share 
its experiences through the National Commission 
and the UNESCO Tehran Cluster Office.
Pointing to Iran’s scientific and academic 
cooperation with the West Asian countries, free 
schooling programs for the children of foreign 
refugees –even the undocumented Afghan 
migrants-, detailed plans in the cultural heritage 
sphere, water management, environmental 
protection, as well as the oceanography and natural 
disaster management, the minister called for joint 
programs with UNESCO in order to strengthen 
bonds with the regional nations and exchange 
experiences for the achievement of sustainable 
development.
Gholami also stressed the need for efforts to 
narrow the “scientific gap” in the world and 
pave the way for public access to the scientific 
achievements.
For her part, Azoulay highlighted Iran’s position 
in UNESCO, hailed the country’s stellar record in 
civilization- building and contributing to science 
and culture, and called for the full employment 
of the available capacities to boost the relations 
between Iran and the UN body.
Lauding Iran as an active and influential member of 
UNESCO, the former French minister of culture also 
said Iran’s scientific and technological advances 
provide a good opportunity for promotion of 
regional cooperation.

EU Nations Not US Colonies, Need More 
Autonomy: Italian Analyst

In a recent 
s p e e c h , 
F r e n c h 
P r e s i d e n t 
E m a n u e l 
M a c r o n 
proposed a 

bleak vision of Europe’s 
future and its possible 
disappearance. Later, 
in an interview with 
The Economics, he 
explained, “I’m trying 
to face the facts. 
Personally, I think 
Europe is a miracle. 
This continent has the 
greatest geographical 
concentration of 
cultural and linguistic 
diversity. Which 
explains why, for almost 
two millennia, Europe 
was rocked by constant 
civil wars.” Do you 
believe so?
Dessi: The European 
Union does represent 
the foremost example 
of a union of cultures, 
identities and values 
for its citizens. In 
some respects, the 
EU does represent a 
“miracle”, due to the 
very long history of 
conflict and division 
that has existed on this 
continent. The fact that 
these were gradually 
overcome through 
a peaceful process of 
multilateral dialogue 
and the pooling of 
capabilities, beginning 
from the economic 
domain and those 
strategic resources 
– coal and steel – that 
had been used to make 
war can be described 
as a ‘miracle’. At the 
very least, it should 
serve as a reminder of 
how individuals and 
strong and committed 

leadership can play 
a positive role in 
international politics, 
helping to overcome old 
rivalries or nationalist 
mistrust between 
states and promote 
ambitious ideas that 
may seem completely 
unachievable in 
contemporary times.
I would not agree that 
cultural and linguistic 
diversity is what led 
Europe to be rocked 
by civil wars for two 
millennia, diversity 
is not (or should not 
be) synonymous with 
conflict, whether this 
be in Europe or the 
Middle East. Instead, 
what led to so many 
wars and conflicts 
was the prevalence 
of zero-sum rivalries 
between political and 
economic elites in 
the different national 
contexts and the quest 
for power and influence 
amongst each other, 
often through alliances 
with other states who 
shared a common 
adversary. This is also 
what is happening 
in the Middle East. 
Ideology, promoted 
by these elites played 
a very important 
role, enhancing the 
fragmentation of the 
European continent, 
which benefitted 
those same elites in 
power while helping 
promote stereotypes 
or mistrust of ‘the other’ 
across the continent. 
It is that allowed 
elites to weaponize 
identity and culture 
and use them for their 
own narrow and 
nationalist interests, to 

consolidate power and 
deflect opposition to 
foreign enemies, real of 
imagined.
The miracle of the 
European Union 
project – and it 
is important to 
underscore that this is 
a man-made project, so 
by definition, it is both 
imperfect and open to 
improvement as well as 
still a work in progress 
– was precisely the 
ability to overcome 
old ideological, 
political and economic 
divisions. Few would 
disagree that this 
project has made 
incredible progress 
– lifting the living 
standards and rights 
enjoyed by European 
citizens to what are 
arguably the highest 
standards in modern 
times. Of course, there 
are problems and 
shortcomings, but to 
look back at where 
Europe stood in the 
1920s or 1930s and 40s 
and where we are today 
this is nothing short of a 
success story. However, 
as with any man-made 
project, what has 
been built can also 
be destroyed. When 
Macron speaks of the 
possible disappearance 
of the EU, this is what he 
means. The possibility 
and risk are no doubt 
there. The return 

of old nationalisms 
and populism, mixed 
with global trends in 
the US and in the east, 
are complicating the 
European experiment, 
even threatening 
its very foundations. 
This is what Macron 
means when he says 
he is “trying to face the 
facts”. The issue today is 
what we propose to do 
about these facts and 
how Europe can react to 
protect its interests and 
experiment.
Elsewhere in the 
interview, Macron 
referred to a shift in 
the US policy in the 
past years, saying, 
“Moreover, Europe 
was basically built to 
be the Americans’ 
junior partner. That 
was what lay behind 
the Marshall Plan from 
the beginning. And this 
went hand in hand with 
a benevolent United 
States, acting as the 
ultimate guarantor 
of a system and of a 
balance of values, based 
on the preservation 
of world peace and 
the domination of 
Western values. There 
was a price to pay 
for that, which was 
NATO and support to 
the European Union. 
But their position has 
shifted over the past 
10 years, and it hasn’t 
only been the Trump 

administration. You 
have to understand 
what is happening 
deep down in American 
policy-making. It’s the 
idea put forward by 
President Obama: ‘I 
am a Pacific president’.” 
Whats are your 
thoughts on this?
Dessi: There is some 
truth this second 
quote from Macron’s 
interview with The 
Economist. However, 
as with many things 
Macron (says), there is 
also some exaggeration 
and unfortunate 
choice of words in my 
mind. After having 
destroyed itself in two 
world wars, Europe 
was re-built, also 
thanks to the Marshall 
Plan, on the basis of a 
US model and that is 
when the transatlantic 
alliance between 
Europe and the US 
was born. Europe was 
the junior partner 
because of its need 
for reconstruction, 
but the Marshall Plan 
was not implemented 
to keep Europe weak 
and divided compared 
to the US, much the 
opposite. Successive 
US administrations 
have long been calling 
on Europe to do more 
to promote its interests 
or spend more to 
contribute to NATO and 
European defense. 

 A senior fellow with the Mediterranean and Middle East 
Program of the Istituto Affari Internazionali (IAI) rejected the 
idea that European states are dependent on Washington, saying 
that they are not “colonies of the US” but need more autonomy in 
the areas of economy and security.

Politics
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 Saudi Arabia Intensifying 
Talks with Yemen’s Houthis: 
Sources
Saudi Arabia is intensifying informal talks with the Houthi 
Ansarullah movement to reach a ceasefire agreement in 
Yemen, sources familiar with the discussions said.
The talks were launched in Jordan in late September, three 
of the sources said, with Riyadh taking sole responsibility 
for military efforts by the Arab alliance waging war in 
Yemen after the exit of its main partner, the United Arab 
Emirates.

The discussions began after the Houthis offered to halt 
retaliatory missile and drone attacks on Saudi cities if 
the Saudi-led coalition ended its airstrikes on Yemen, 
they said.A fourth source said “discussions on finalizing 
the security pact are moving very quickly now through 
a number of channels” but that Riyadh still had concerns 
about its border security.
“We have had an open channel with the Houthis since 
2016. We are continuing these communications to 
support peace in Yemen,” a Saudi official said.
A Houthi official, who declined to be named, confirmed the 
group was discussing a broad ceasefire with Riyadh but 
cautioned that the group’s patience was “wearing thin”.

The United Nations 
also hopes to restart 
negotiations between 
Yemen’s Saudi-backed 
government and the 
Houthis to end the 
ongoing Saudi-led war 
on the impoverished Arab 
country. The UN’s Yemen 
special envoy has said he 
hopes for a resolution to the 
conflict in the first few months of 
2020.

However, as 
with many 
things Macron 
(says), there 
is also some 
exaggeration 
and 
unfortunate 
choice of words 
in my mind. 
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Turkey Bought S400s to Use, 
Head of Defense Industry 
Says
 Turkey bought S-400 missile defense systems from Russia 
to use them, not to put them aside, the head of the Turkish 
Defense Industry Directorate said Saturday, days after 
talks between President Tayyip Erdogan and US President 
Donald Trump.
In an interview with broadcaster CNN Turk, Ismail Demir 
said it was not logical for any country to purchase such 
systems only to put them aside, but added that Turkish and 
US officials would aim to tackle the issue. He also said that 
no Russian personnel would come to Turkey to operate the 
S-400s, the Daily Sabah reported.

Erdogan and Trump held talks in Washington on 
Wednesday to overcome mounting differences between 
the NATO allies, ranging from sanctions threats over 
Turkey's purchase of S-400s to Syria policy.
Sensing that its protracted efforts to purchase an air 
defense missile system from its US ally were not heading 
for success, Turkey signed a contract with Russia in April 
2017 to acquire the S-400 anti-missile shield.
Opposing the deployment of the Russian system, US 
officials argued that they would be incompatible with 
existing NATO systems and expose its advanced fifth-
generation F-35 jet to possible Russian subterfuge.
Turkey, however, emphasized that the S-400 would not be 
integrated into the NATO systems, and therefore had no 
chance to pose any threat to the alliance or its armaments.

Turkey 
even asked for setting up of a 

commission to clarify any technical issues. But the US has, 
so far, not responded to this proposal.

News

Home-
grown laser 
air defense 
systems in 
production 
line: official
 Iranian Deputy 
Defense Minister 
Brigadier General 
Ghasem Taghizadeh 
said that Iran is now 
mass producing 
laser weapons to 
defend its air from 
drones.
Speaking to 
reporters on 
Saturday, also 
referred to Iran’s 
a c h i e v e m e n t s 
in building laser 
cannons for the 
air defense. “We 
have obtained the 
technology of laser 
air defense systems 
to destroy drones 
and quadcopters.”
“The research and 
experimental phase 
for this weapon 
has finished and 
it is now in the 
production line,” he 
highlighted.
Elsewhere he 
went on to say 
that “concerning 
ground cruise 
missiles, efforts 
are underway to 
enhance the range 
and precision of 
them using new 
digital mapping 
systems and with 
God’s grace, the 
experimental stage 
of this project will 
soon be finished.”
Pointing to surface-
to-surface ballistic 
missiles, the 
commander said 
“our main effort in 
this area is to equip 
the missiles with 
pinpoint accuracy 
systems and the 
work is almost 
finished.”
“We use the state-of-
the-art technologies 
in all these projects 
and we are among 
the top five 
countries in the 
missiles section,” he 
added.
Iran’s defense 
sector has seen 
many great 
a c h i e v e m e n t s 
made by Iranian 
engineers during 
recent years. Tehran 
has repeatedly 
announced that 
its military power 
is just aimed at 
defending the 
country against 
threats and does not 
present any threat 
to others.

Iran
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Official: Employment in Iran to decrease
In the next 11 years, employment in Iran will decrease by 47 percent, followed by 
an unemployment crisis, said Alovsat Hashimi, chairman of Iran’s Technical and 
Vocational Training Organization.Hashimi noted that training and education in Iran 
should be in line with future needs, adding that gaining skills in all areas is a must. 
“Iran’s Technical and Vocational Training Organization intends to sign a contract 
with the Education Ministry,” the chairman added. “So, no student should be able to 
complete secondary education without obtaining a technical skills certificate.”Hashimi 
said that the organization is ready to set up technical centers in universities.The chairman of the 
organization noted that Iran’s current employment market can give jobs only to 25 percent of university graduates.
Hashimi said the study of technical skills guarantees employment. “Therefore, resources should be used in the best 
possible way,” the chairman added.

The police chief of Kerman 
Province said that 30,000 
liters of smuggled fuel 
have been seized in Rigan 
County.
The Second Brigadier 
General Abodolreza Nazeri 
said on Saturday that in 
continuation of measures 
to combat fuel smuggling, 
police forces of Kerman 
Province have been seized 
30,000 liters of smuggled 
fuel in Rigan County.One 
tank-truck consisted of 
smuggled diesel fuel were 
seized, he said, adding that 
the smuggler has been also 
arrested in the operation 
and handed to judiciary 
officials.Fuel smuggling 
is affecting the country's 
economy gravely, he 
added, saying that for 
this reason, the police are 
seriously dealing with fuel 
smuggling.
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That was the first of three takeaways from 
Friday’s hearing that are likely to continue to 
feature in future proceedings.
Trump’s tweet about former US Ambassador 
Marie Yovanovitch during her testimony 
on Friday drew a furious response from 
Democrats who accused him of witness 
intimidation.
Trump tweeted “everywhere Marie 
Yovanovitch went turned bad,” tracing her 
career from Somalia to Ukraine. He told 
reporters later he did not think his tweets 
were intimidating.
“I have the right to speak. I have freedom of 
speech just as other people do,” he said.
Nick Allard, who worked for Senator Ted 
Kennedy on the Judiciary Committee, told 
Reuters witness tampering could be added to 
the articles of impeachment.
He said Trump’s tweets were part of a “pattern 
of efforts to criticize and frighten witnesses 
including possible future witnesses who 
have yet to testify. It sends a signal that there 
is a heavy risk attached to giving evidence in 
the impeachment inquiry of being publicly 
derided and pressured by the most powerful 

person on the planet.”
“Any first-year law student will tell Trump 
that the right to free speech is not a defense to 
witness tampering,” he added.
Representative Elise Stefanik, known for being 
the youngest woman elected to Congress at the 
time she was elected in 2014 at the age of 30, 
took center stage as a vocal defender of Trump 
during the televised hearings.
The congresswoman was one of the sharpest 
questioners of the three American diplomats 
who testified on Wednesday and Friday, 
overshadowing some colleagues whose 
vociferous defense of the president is better 
known.
The conservative-leaning National Review 
praised Stefanik’s performance as “a concise, 
coherent, ‘no harm, no foul’ defense stronger 
than other arguments Trump’s allies have 
made.”
In a preview of how Democrats may be 
building a broad case against Trump, 
Representative Adam Schiff, who is chairing 
the hearings, talked on Friday about “a pattern 
to obstruct.”“This is a part of a pattern to 
intimidate witnesses, and it’s also part of a 
pattern to obstruct the investigation,” he said 
speaking to reporters afterwards.
The pattern goes back to when Trump praised 
his former campaign manager Paul Manafort 
for not cooperating in a probe involving the 
president, and when Trump called his former 
lawyer Michael Cohen a rat for cooperating 
with authorities, he said.

Amid the US sanctions, Iran is trying to 
boost its technology sector instead of oil, 
and looking for more cooperation with 
China, Sattari told the Global Times in an 
exclusive interview in Beijing on Thursday.
Sattari also told the Global Times that "the 
sanctions are not new, the US has been 
sanctioning us for 40 years."
Noting that Iran has been shifting its main 
economic driver from oil to technology, he 
expressed confidence that Iran has enough 
talent to boost its development.
The senior official further said that the US 
sanctions might affect certain sectors in 
Iran but stressed that basically they offer 
opportunities for Iran's development.
Sattari noted, "The more pressure from 
the sanctions in a certain field, the better 
development could be reached in that field 

in Iran."
"People normally think Iran is an energy 
country as it has huge oil and natural 
gas reserves. That is correct. But since 
President Hassan Rouhani took office six 
years ago, we have paid more attention to 
technological innovation," he added.
Sattari also said that Iran has already 
been doing well in some fields, such as 
biotechnology, nanotechnology and 
aviation, where it would like to have more 
cooperation with China.
Sattari and his accompanying companies, 
including 70 Iranian knowledge-based 
companies, are attending the 2019 China 
Hi-Tech Fair (CHTF).
Sattari said that he was impressed by 
the rapid development of technology in 
China and that China's idea and method of 
connecting schools, cultures and factories 
can be useful for Iran, too.
Iran would like to use China's ways to make 
our schools, culture and factories better 
connected because the Western education 
system brings about very little connection 
with society.

Three Takeaways from Trump Impeachment 
Hearing on Friday

Iran, China to strengthen technical 
cooperation: Science VP

US President Donald Trump launched a Twitter attack on a former 
ambassador to Ukraine on Friday while she was testifying to an 
impeachment hearing in Congress, an extraordinary moment that 
Democrats said amounted to witness intimidation.

Iran's Vice-President for Scientific and Technological Affairs 
Sorena Sattari said that Iran is determined to boost technological 
collaboration with China in defiance of the US sanctions.

Sattari and his 
accompanying 
companies, 
including 
70 Iranian 
knowledge-
based 
companies, 
are attending 
the 2019 China 
Hi-Tech Fair 
(CHTF).

The 
conservative-
leaning National 
Review praised 
Stefanik’s 
performance 
as “a concise, 
coherent, ‘no 
harm, no foul’ 
defense stronger 
than other 
arguments 
Trump’s allies 
have made.”

Trump asked Tokyo 
for $8 billion to keep 
U.S. troops in Japan
U.S. President Donald Trump 
has asked Japan to quadruple its 
payments for U.S. forces stationed 
there, Foreign Policy reported, citing 
unnamed current and former U.S. 
officials, as Washington presses 
long-standing allies to increase their 

defense spending.
Washington wants Tokyo to increase 
annual payments for the 54,000 
U.S. troops in Japan to around $8 
billion from about $2 billion, Foreign 
Policy said, citing three unnamed 
former defense officials. The current 
agreement expires in March 2021.
The demand was made to Japanese 
officials during a trip to the region 
in July by John Bolton, at that time 
Trump’s national security adviser, 

and Matt Pottinger, who was then the 
Asia director for the National Security 
Council, Foreign Policy said.
A spokesman for the Japanese foreign 
ministry said the report by the U.S. 
global affairs publication is incorrect 
and no U.S.-Japan negotiations on a 
new agreement have taken place.
Representatives of the U.S. 
government were not immediately 
available to comment outside of 
business hours.

Iran can exceed 
20k-SWU 
enrichment in a 
month
Head of the Atomic Energy 
Organization of Iran says 
Tehran is capable of raising the 
level of uranium enrichment 
capacity to over 20,000 SWU 
(Separative Work Unit) 
within only a month.In a radio 
interview on Thursday, Ali 
Akbar Salehi said the Iranian 
nuclear experts are able to lift 
the level of uranium enrichment 
capacity to beyond 20,000 SWU 
in a month.
He said Iran’s enrichment 
capacity stood at around 6,000 

SWU in the past, but the country 
managed to increase the level 
by 50 percent, namely around 
3,000 SWU, in recent weeks.
Salehi explained that the 
limitations that Iran had 
accepted on its nuclear 
program have not undermined 
the country’s capabilities, 
such as the exploration and 
extraction of nuclear materials, 
construction of power plants, or 
the process of nuclear fuel cycle.
The Iranian official also 
warned the European parties 
to the 2015 nuclear deal that 
Tehran would not remain silent 
anymore if they continue to fail 
to honor their commitments.
He noted that the US measures 

forced Iran to accelerate a 
series of plans and prove that it 
is capable of resuming uranium 
enrichment with 490 new 
centrifuge machines.
Last week, Iran restarted 
enrichment at the Fordow 
nuclear facility as the fourth 
step away from the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).Tehran had earlier 
reduced its commitments in 
three other phases, but the 
latest one, the injection of 
uranium hexafluoride (UF6) 
gas into centrifuges at Fordow, 
is believed to be the most 
important step so far, and a 
serious warning to the other 
parties.



بازار فعلی کشور نیازمند افزایش بازرسی است
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بازار فعلی کشور نیازمند افزایش بازرسی است زیرا سودجویان 

به دنبال افزایش قیمت بنزین در پی بیشتر کردن قیمت ها خواهند بود.
سید عبدالوهاب سهل آبادی اظهارداشت: نباید اجازه داد فرصت طلبان قیمت  خدمات، کاالها و اجناس خود را 

افزایش دهند و این امر مستلزم کنترل هرچه بیشتر بازار است.
وی افزود: در این راستا اتاق اصناف و بازرسی باید با فعالیت بیشتر شرایط موجود را بررسی و با هرگونه افزایش 

قیمت کاالها برخورد کنند. 
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: بیشتر شــدن قیمت بنزین نباید بطور طبیعی اثری در تولیدات 

مجموعه های صنعتی داشته باشد ولی با این حال رصد وضعیت حاکم بر تولید و عرضه را باید بیش از گذشته جدی گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در زمانی که نرخ ارزش افزایش پیدا کرد به دنبال آن قیمت اجناس، کاالها و خدمات رشد یافت اما وقتی نرخ ارز پایین 

آمد متاسفانه شاهد کاهش قیمت ها نبودیم.
سهل آبادی تصریح کرد: چنانچه قیمت بنزین بصورت تدریجی افزایش می یافت شرایط بهتری رقم می خورد، اما بهرحال امیدواریم با وضعیت 

فعلی و افزایش ناگهانی اوضاع کسب و کار با افول روبرو نشود.

ارایه ۵۵ الیحه درآمدی به شورای شهر اصفهان در سال جاری
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: امسال حدود ۵۵ الیحه درآمدی که به بیشتر آنها پایدار است، 
در حال تدوین بوده و به شورای شهر تقدیم خواهد شــد که امیدواریم مورد تایید نماینده عالی دولت در 

استان قرار گیرد.
مرتضی طهرانی اظهار کرد: شهرداری اصفهان سال گذشته حدود ۲۵ الیحه درآمد پایدار را تقدیم شورای 

اسالمی شهر کردکه خوشبختانه مورد تایید و تصویب نماینده عالی دولت در استان قرار گرفت.
وی افزود: یکی از روش های افزایش درآمدهای پایدار شهرداری استفاده از منابع یا روش های تامین مالی جدید 

همچون ایجاد صندوق تامین مالی پروژه ها است، بدین ترتیب که ارزیابی اقتصادی پروژه های شهری انجام و در بورس 
عرضه می شود تا شرکت ها یا اشخاص، سهام پروژه ها را خریداری و تامین منابع مالی پروژه ها انجام شود.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان ادامه داد: صندوق تامین زمین و ساختمان نیز نوعی از تامین منابع مالی به شمار می رود زیرا با توجه به اینکه 
شهرداری زمین و پروانه در اختیار دارد، می تواند به عنوان آورده خود عرضه کند و پروژه تعریف شده را در صندوق زمین و ساختمان بورس وارد کند 

تا سرمایه گذاران بلوک های صندوق زمین و ساختمان را خریداری کرده و به این طریق منابع مالی پروژه ها تامین شود.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان در حال مشورت گرفتن از مشاوران مالی است تا بعضی از روش های تامین منابع مالی پروژه ها را اجرایی کند.
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گــزارش

ISFAHAN
N E W S

افزایش قیمت دالر 
می تواند نرخ بنزین 
را باال ببرد اما رابطه 

معکوس وجود ندارد، 
بهای دالر تابع نرخ 

بنزین نیست

اقتصاد ایران
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بیمه شدگان صرفا 
مجاز به داشتن یک 

دفترچه درمان هستند
در دیدار مدیــر کل نامنویســی و 
حسابهای انفرادی ســازمان تامین 
اجتماعی و معــاون بیمــه گری و 
محاسبات سازمان خدمات درمانی 
نیروهای مسلح، اجرای شیوه نامه رفع 
همپوشانی بیمه درمان فیمابین آغاز 
شد.  بهروز کریمی مدیر کل نامنویسی 
و حساب های انفرادی سازمان تامین 
اجتماعــی در این خصــوص گفت: 
پس از اجرای طرح گســترده و ملی 
رفع همپوشانی بیمه درمان فیمابین 
ســازمان تامین اجتماعی و سازمان 
بیمه ســالمت ایــران، ایــن طرح 
درخصوص بیمه شــدگان سازمان 
های تامیــن اجتماعــی و خدمات 
 درمانــی نیروهای مســلح نیز اجر

ا شد.
وی افزود: بر این اســاس، افرادی که 
دارای دو دفترچــه درمانی مختلف 
ســازمان تامین اجتماعی و سازمان 
خدمــات درمانی نیروهای مســلح 
باشــند بر اســاس مقررات جاری 
منحصراً  امــکان اســتفاده از یک 
دفترچه را خواهند داشــت. کریمی 
گفت: یکسان کردن دریافت خدمات 
درمانی، دارویی، تشخیصی و توسعه 
ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی برای 
آحاد بیمه شدگان و افراد خانواده آنان 
از اهداف مهم  طرح رفع همپوشانی 

بیمه ای است.

مهر
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

مسایل مربوط به تحوالت 
برجام و گام های هسته ای 
ایران تاکنون از مهم ترین 
بهانه ها برای ایجاد نوسان 
در قیمت دالر بوده اند اما 
به دلیل مدیریت دولت و 
بانک مرکزی و همچنین 
کاهش تاثیر روانی مســایل مربوط به 
گام های هسته ای ایران، به تدریج این 
بهانه از دالالن گرفته شده است به طوری 
که بازار دیگر، نســبت به این تحوالت، 

واکنش منفی نشان نمی دهد.
البته ماجرا به اینجا ختم نشده و دالالن 
به سراغ سایر مسایل برای نوسان گیری 
از بــازار ارز می روند کــه در این میان، 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نیز 

بهانه خوبی بوده است.
با وجود این که هیــچ رابطه منطقی و 
مستقیمی بین افزایش قیمت بنزین و 

رشد بهای دالر وجود ندارد، اما دالالن 
با فضاســازی در فضای مجازی تالش 
کرده اند که بازار را ملتهب کرده و با ایجاد 
نوسان و رشد قیمت ها برای مدتی کوتاه 

برای خود سودسازی کنند.
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا از بامداد جمعه )۲۴ 
آبان( بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین 
سوز سهمیه بندی شــد. بر این اساس، 
قیمت بنزین معمولی سهمیه ای هر لیتر 
۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی 
غیرســهمیه ای به ازای هر لیتر ۳ هزار 
تومان تعیین شــد، همچنین قیمت 
بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین 

شده است.
در این میان، دالالن بازار ارز در فضای 
مجازی از جمعه شب که قیمت بنزین 
باال رفت، سراغ فضاســازی برای رشد 
قیمت دالر رفتند که به نظر کارشناسان، 
موقتی است و به دلیل غیر واقعی بودن، 
به ســرعت به حالت عــادی بازخواهد 

گشت.
قیمت دالر در آخرین روز کاری هفته 
گذشته )پنجشــنبه( و پیش از بسته 
شــدن بازارها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی 
بود، اما روز جمعه با عالم افزایش قیمت 
روندی افزایشــی یافت بــه طوری که 
اکنون قیمت دالر در صرافی های بانکی 

۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعالم شده است.

البته در بازار آزاد، قیمت ها اندکی باالتر 
بوده و به نرخ های نزدیک ۱۲ هزار تومان 

نیز خرید و فروش می شود.

    تاثیر تورمــی ۴ واحد درصدی 
افزایش قیمت بنزین

رئیس کل بانک مرکــزی  عصر جمعه 
)دیروز( در واکنش به این نوسان ها در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: در این 
چند روز تحت تاثیر انتظارات ناشــی 
از تقاضای فصلی ارز، عوامل سیاسی و 
همچنین اخبار افزایش قیمت بنزین، در 
مقایسه با نرخ میانگین سه ماه گذشته، 
افزایش قیمت دالر در بازار آزاد حدود سه 
درصد بوده است. »عبدالناصر همتی« 
اعالم کرد: محاسبات اداره بررسی های 
اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد 
که تاثیر افزایش امروز قیمت بنزین در 
تورم، در حدود چهــار واحد درصد در 

سال خواهد بود.
وی افزود: متوسط نرخ دالر در بازار آزاد 
در سه ماه گذشته، با ثبات نسبی معادل 

۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.
رئیس کل بانک مرکــزی تصریح کرد: 
اگر وضعیت مطلوب ذخایر ارزی بانک 
مرکــزی و نیز مازاد عرضه نســبت به 
تقاضای ارز در بخش اسکناس و حواله 
را نیز در نظر بگیریــم، نظریه باال بودن 
ریسک سرمایه گذاری در ارز همچنان 

پابرجا خواهد بود. همتــی تاکید کرد: 
نرخ کنونی ارز تحت تاثیر بیش جهش 
قبلی ناشــی از عوامل انتظاری و تداوم 
تحریم ها بوده و از پشتوانه عوامل بنیانی 

برخوردار نیست.

    رابطه قیمت دالر و بنزین
رئیس هیأت مؤســس کانون صرافان 
با اشــاره به برخی ادعاها برای باالبردن 
قیمت دالر به بهانه افزایش قیمت بنزین 
گفت: افزایش قیمت دالر می تواند نرخ 
بنزین را باال ببرد اما رابطه معکوس وجود 

ندارد، بهای دالر تابع نرخ بنزین نیست.
»اصغر سمیعی« اظهار داشت: قیمت 
دالر در روزهای اخیر تحت تاثیر رشد 
تورم و ســایر عوامل تمایل به افزایش 
داشته و این بار، بنزین را بهانه کرده است. 

رئیس هیأت مؤســس کانون صرافان 
گفت: نرخ دالر تحت تاثیر میزان تورم 
در کشــورمان و همچنین نرخ تورم در 
کشورهای حوزه دالر قرار دارد که دالر 
با تعدیل به موقع و با شــیب مالیم نرخ 

می تواند این شکاف را پرکند.
سمیعی خاطر نشــان کرد: با توجه به 
شکاف نرخ تورم بین ایران و کشورهای 
اصلی حوزه دالر، کاهش شدید قیمت 

دالر را نباید انتظار داشت.
وی گفت: هیچ گاه نباید قیمت دالر را 
سرکوب کرده و آن را ثابت نگاه داشت، 
زیرا امکان دارد فنــر قیمت دالر جمع 
شده و به یکباره باال برود، همان طور که 

در سال های گذشته رخ داده است.
رئیس هیأت مؤســس کانون صرافان 
اضافه کرد: بنابراین بایــد اجازه داد که 

نرخ دالر همپا با نرخ تورم، نوسان داشته 
باشد.

ســمیعی اظهار داشــت: نرخ دالر در 
سال ۹۷ نوســان زیادی داشــت اما از 
ابتدای سال ۹۸ شــاهد تالطم در این 
بازار نبوده ایم و نوسان های اندکی وجود 
داشته است که البته بهتر بود اجازه داده 
شود بر اساس نرخ تورم، بهای دالر نیز 
رشد داشته باشد. رئیس هیأت مؤسس 
کانون صرافان خاطر نشــان کرد: برای 
مهار نرخ دالر باید تورم در کشــور تک 

رقمی شده و پول ملی تقویت شود.
سمیعی با اشاره به افزایش نرخ بنزین 
گفت: ثابت نگاه داشــتن بهای بنزین 
در ســال های طوالنی، درست نبوده و 
باعث شده است که قیمت بنزین یکباره 

باال برود.

تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بازار ارز چه بود؟   

موج سواری دالالن ارز با قیمت بنزین
دالالن بازار ارز که به هر بهانه ای متوســل می شوند تا با ایجاد 
تالطم در بازار ارز، سودی موقت را برای خود کسب کنند، این بار، 
افزایش قیمت بنزین را بهانه کرده اند که البته به نظر کارشناسان، 

غیرمنطقی و موقتی است.
دالالن که در ســال ۹۸ به دلیل ثبات و تعادل بازار ارز کمترین 
بازدهی را از این بازار کسب کرده اند، همواره تالش کرده اند که به 
بهانه مختلف، قیمت ارزهای عمده از جمله دالر را باال برده و برای 

خود کسب سود کنند.



استارتآپ

مقایسهکارآفرینیدرایرانواماراتمتحدهعربی

درسالهایاخیرمعموالرویدادهایجذابوخبرسازدر
حوزهاستارتآپهابیشتردردایرهسیلیکونولیبودهاند.اما
بدنیستسریهمبهاکوسیستمفوقالعادهجذابوپویایاستارتآپهادرمنطقه

خاورمیانهوشمالآفریقا)MENA(بزنیم.ممکناستبپرسید،چرا؟

دالیل این موضوع خیلی ساده است. در واقع کشورهای این منطقه به خاطر موقعیت در حال 
توسعه شان، تمایل و انگیزه بیشتری برای استفاده از ایده های نوآورانه و تکنولوژی های روز 
در راستای پیشرفت با سرعت بیشتر، دارند. عالوه بر این، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
جمعیت قابل توجهی دارند که بسیاری از آنها معموال با یک زبان واحد یعنی عربی، می نویسند 

و می خوانند.
هر چند شرایط ایران به عنوان یک کشور فارسی زبان با فرهنگ و جامعه ای متفاوت در میان این 
کشورها کمی پیچیده است، اما جهان عرب هم شامل کشورهایی با قومیت ها و فرهنگ های 
متفاوت است. در نهایت همه اینها، موقعیت متنوع و خاصی را در این منطقه ایجاد می کند که 

می تواند برای اکوسیستم فعالیت هایاستارت آپی و سرمایه گذاری جالب باشد.

چشماندازتامینسرمایه
آمار و اطالعات نشان می دهد که منطقه MENA در طول پنج سال گذشته روند رشد ثابت 
را در معامالت مالی و سرمایه گذاری، پشت سر گذاشته است. این موضوع از دید تحلیلگران 
و فعاالن استارت آپ ها دور نمانده است. استارت آپ Magnitt در دبی که در واقع اطالعات 

مربوط به سرمایه گذاری های ریســک پذیر را برای استارت آپ های جهان عرب ارائه 
می دهد، به تازگی گزارش ساالنه خود را منتشر کرده است. این گزارش نشان می دهد 
که حجم معامالت سرمایه گذاری در استارت آپ های منطقه MENA با افزایش ۸۰ 
درصدی از سال ۲۰۱۵ و رشد ۳ درصدی از سال ۲۰۱۷، به ۳۶۶ معامله در سال ۲۰۱۸ 
رسیده است. همچنین بر اساس گزارش Magnitt، مجموع سرمایه گذاری های انجام 
شده در این منطقه به حدود ۷۹۳ میلیون دالررسیده است که بیش از ۸۰ درصد آن 

به طور مستقیم و روی استارت آپ های نوپا انجام شده است.
البته اکوسیستم استارت آپی منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا هنوز کامال در مرکز 
توجه سرمایه گذاران جهانی قرار نگرفته اند. دو استارت آپ خاص در این منطقه هستند 
که توانسته اند با ســرمایه گذاری مســتقیم و کالن خارجی راه اندازی بشوند و شکل 
بگیرند. استارت آپ تاکســی آنالین Careem در دبی آنقدر توجه رسانه های حوزه 
تکنولوژی در آمریکا را به خود جلب کرد تا در نهایت بعد از شــایعات و حواشــی زیاد، 
شرکت بزرگ و شــناخته شــده آمریکایی اوبر آن را با قیمت ۱/ ۳ میلیارد دالر خرید. 
شرکت Careem که بارها پیشنهاد خرید توســط اوبر را رد کرده بود، در مجموع ۷۵۰ 
 Kingdom ،چینی Didi Chuxing میلیون دالر از ســرمایه گذاران بزرگی ماننــد
Holding Company، Rakuten و بســیاری از شرکت های مهم و مطرح جهان 
دریافت کرد. جدیدترین ســرمایه گذاری انجام شــده در Careem مبلغ ۲۰۰ میلیون 
دالر و مربوط به ماه اکتبر سال گذشته میالدی بوده اســت. شرکت سوق Souq هم که 
در حوزه تجارت الکترونیکی در دبی فعال اســت، در ســال ۲۰۱۷ با قیمت ۵۸۰ میلیون 
دالر توســط غول تجارت الکترونیک دنیا یعنی شــرکت آمازون خریده شد. آمازون قبل 
 از خرید Souq، در مجموع ۴۶۰ میلیون دالر در این اســتارت آپ ســرمایه گذاری کرده

 بود.

جغرافیایجذبسرمایهخاورمیانه
هر دو این شــرکت ها در دبی در کشــور امارات متحده عربــی قرار دارنــد و این موضوع 
می تواند معنادار باشــد. با نگاهی به سهم کشــورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از 
سرمایه گذاری های استارت آپی، مشخص می شود که امارات متحده عربی با فاصله قابل توجهی 
از کشورهای دیگر این منطقه، بیشترین میزان این سرمایه گذاری ها را به خودش اختصاص 
داده است. گزارش Magnitt نشان می دهد که ۳۰ درصد از کل سرمایه گذاری های انجام 
شده در استارت آپ های منطقه MENA در سال ۲۰۱۸، در اختیار شرکت های مستقر در 
امارات است. ممکن است تصور کنید که این اتفاق با توجه به شهرت این کشور به خاطر داشتن 
ثروت و دارایی های زیاد، چندان هم عجیب و دور از ذهن نیست. با این همه اما ۲۲ درصد از 

سرمایه گذاری ها در سال ۲۰۱۸ در مصر انجام شده است و بعد از آن لبنان و اردن به ترتیب با 
سهم ۱۰ و ۸ درصدی در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

»فیلیپ باهوشی« موسس و مدیرعامل شرکت Magnitt معتقد است که امارات متحده 
عربی، کشور جذابی برای سرمایه گذاری است، چون موسسان استارت آپ های موفق در این 
کشور معموال فعاالن تجاری باتجربه و ماهری مانند مشاوران و مدیرانی هستند که ارتباطات 
گسترده و درک عمیقی از چالش های بوروکراتیک و صنعتی دارند. در حقیقت به خاطر همین 
اکوسیستم بود که فرآیند کارآفرینی مدرن خیلی زودتر از دیگر کشورهای این منطقه، در 
امارات متحده عربی پذیرفته شد. باهوشی می گوید: »این کشور همچنین بستر خوبی برای 
رشد استارت آپ های مدل بنگاه به بنگاه یا B۲B است، چون بسیاری از شرکت های بزرگ 
منطقه در حال حاضر در این کشور مستقر هســتند. بنابراین امارات می تواند فضای خوبی 
برای آزمون و خطا را در اختیار این نوع استارت آپ ها قرار دهد چون نفوذ ابزارهای دیجیتال 
و تکنولوژیک در میان مردم این کشور باالست و آنها تمایل زیادی برای صرف هزینه در این 

زمینه دارند.«
»حسن حیدر« از صندوق سرمایه گذاری Startups ۵۰۰ معتقد است که دیگر کشورهای 
حوزه خلیج فارس همچنان تالش می کنند تا بتوانند با گســترش فضای کارآفرینی شان، 
سرمایه های بیشتری از کشورهای دیگر جهان را جلب کنند. به عقیده او، کویت نمونه خوبی 
در این زمینه است. حیدر می گوید: »کویت خانه فعاالن تجاری ممتاز است و البته نسبت به 
دیگر کشورهای منطقه، توانسته است میزان زیادی سرمایه خارجی جذب کند. کویت تنها 
کشور منطقه است که در طول سه سال گذشته به طور مداوم سرمایه ای با ارزش بیش از ۱۰۰ 
میلیون دالر جذب کرده است. این معامالت شامل شرکت تحویل غذای Talabat است 
که در ماه فوریه سال ۲۰۱۵ با قیمت ۱۷۰ میلیون دالر توسط شرکت آلمانی راکت اینترنت 
Rocket Internet خریده شد و البته شرکت Carriage که آن هم در سال ۲۰۱۷ با 
قیمتی در حدود ۱۰۰ میلیون دالر توسط شرکت آلمانی Delivery Hero خریداری شد.

به جز کویت، عربستان سعودی هم در زمینه استارت آپ ها رشد کرده است. این رشد تا حد 
زیادی مربوط به تحوالتی است که در حوزه کارآفرینی در این کشور ایجاد شده؛ موضوعی که 
در گذشته نگرش منفی به آن وجود داشت. حاال در این کشور حتی تمایل زیادی برای حمایت 
از کارآفرینانی که کسب و کار نوآورانه ای راه اندازی کرده اند، وجود دارد. بحرین هم برای نزدیک 
شدن به دیگر کشورهای در حال رشد منطقه در عرصه تکنولوژی، گام های بلندتری برمی دارد. 
مقامات این کشور، کارآفرینان از سراسر دنیا را به این کشور دعوت می کنند. به گفته حسن 
حیدر، راه اندازی یک استارت آپ در بحرین بین ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزان تر از امارات متحده عربی 
تمام می شود و از طرفی این کشور جمعیت تحصیل کرده زیادی دارد که اغلب آنها به زبان 

انگلیسی مسلط هستند.

زومیت
گــــــزارش
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باصدایبیصدایی

ازآنجاییکهآثار
سکوتسازمانی

میتواندبرایکارکنان،
سازمانوکارکردآن
ضررهایهنگفتیبه
بارآورد،سازمانها

بایدسعیدربهحداقل
رساندناینمشکل

داشتهباشند

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

ضعفصنعتنشردرزمینهجذباستارتآپها
یک مشاور نشر گفت: صنعت نشر در کشور ما در زمینه جذب استارت آپ ها بسیار ضعیف بود و همین باعث 

شده این صنعت چندان به رور نباشد.
ضعف صنعت نشر در زمینه جذب استارت آپ هااحمد عسکری کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و از فعاالن 
در زمینه مشاوره نشر، گفت: با شکل گیری اشکال جدید کتابخوانی، بازار نشر سنتی به سمت نشر الکترونیک 

رفته است، اما هنوز در این زمینه پیشرفت الزم را نداشته است.
او ادامه داد: یکی از این دالیل به جذب نشدن استارت آپ ها به صنعت نشر برمی گردد، زیرا از نظر سرمایه گذار این 

صنعت و قابلیت الزم را برای فعالیت نداشته است.
این فعال فرهنگی گفت: همچنین در کشور ما هنوز سهم نشر الکترونیک مشخص نیست و یک ناشر هنوز واقف نیست که در 

هنگام نشر یک کتاب چه قدر می تواند بر کسب درآمد از فروش الکترونیک حساب کند.
عسکری ادامه داد: ناشران نیز در زمینه نشر الکترونیک کتاب ها نیز بسیار ضعیف عمل می کنند و نیاز های مخاطب را در این زمینه در نظر نمی گیرند 
در حالیکه ناشران خارجی در زمینه کتاب های الکترونیک این امکان را قائل هستند که خریدار به جای خرید همه کتاب، فصل های مورد نیاز خود 

را از کتاب خریداری کند یا امکان بخش هایی از مطالعه کتاب را به خریدار می دهند.

وقتیکارکنانبهدلیل
سکوتسازمانینسبت
بهمجموعهبیتفاوت

میشوند،اینچرخدندهها
وبهتبعآن،اینماشینبه

خوبیکارنمیکند

،،
برترینها

یــادداشـت
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نبردبانکهاوسارقان
اینترنتیدرایستگاهآخر

بانک مرکزی در مواجهه با گسترش 
شدید فیشینگ که منجر به خالی 
کردن حساب های بانکی مردم شده 
است، راهکار رمزهای دوم یکبار 
مصرف را کلید زد؛ به گفته معاون 
فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات 
بانک ملی، با اســتفاده از رمزهای 
پویا، میزان سرقت های اینترنتی 

کاهش چشمگیری خواهد یافت.
میزان سرقت اینترنتی حساب های 
بانکی )فیشــینگ( در سال های 
اخیر رشــد زیادی کرده و این در 
حالی است که به دلیل ماهیت این 
نوع تخلفات، شناســایی عامالن 
سخت و پیچیده بوده و همچنین 
بازگرداندن پول ســرقت شده به 
قربانیان نیز تقریبا محال و ناممکن 

است.
فیشینگ به تالش برای به دست 
آوردن اطالعاتی مانند نام کاربری، 
گذرواژه، اطالعات حساب بانکی و 
… از طریق جعل یک وب سایت، 
پیامــک و آدرس ایمیــل گفته 
می شــود. افراد ســودجو پس از 
دریافت این اطالعــات به راحتی 
می توانند حساب های بانکی افراد 

را خالی کنند.
برای مقابله با ایــن موضوع بانک 
مرکزی اقدام بــه اجباری کردن 
رمزهای دوم یکبار مصرف یا پویا 
کرده  است که عبدالناصر همتی 
رئیس کل این بانــک در این باره 
می گوید: با استفاده از رمز یکبار 
مصرف از ابتــدای دی ماه، میزان 
فیشینگ تا ۹۵ درصد کاهش پیدا 

خواهد کرد.
بر این اساس، رمز دوم یکبار مصرف 
قرار اســت از ابتدای دی ماه برای 
تمامی تراکنش هــای غیرکارتی 
اجباری شــود کــه دریافت این 
رمزها از طریق پیامک و اپلیکیشن 
تلفن همراه امکان پذیر است. این 
اقدام با تاکید پلیس فتا در راستای 
افزایش امنیت تراکنش های بانکی 
و کاهش کالهبرداری های آنالین 
از جمله فیشینگ اجرایی شده و 
رمزهای دوم ایستا )ثابت( از ابتدای 

دی ماه غیر فعال می شوند.
»مسعود خاتونی« معاون فناوری 
اطالعات و شبکه ارتباطات بانک 
ملی، با تشریح اقدامات انجام شده 
برای ارایه رمز دوم یکبار مصرف، 
گفت: ســامانه دریافت رمز دوم 
یکبار مصرف از طریق اپلیکیشن 
از اسفند ۹۶ در بانک ملی اجرایی 
شده و از چندی پیش دریافت این 
رمز از طریق ســامانه ussd آغاز 

شده است.
وی با اشــاره بــه ســازوکار ارایه 
رمزهــای پویــا، اظهار داشــت: 
تولید و ارسال این رمزها از طریق 
الگوریتم ها و رمزنگاشــت هایی 
انجام می شود که امنیت آنها را باال 
می برد. عضو هیــات مدیره بانک 
ملی گفت: امنیت شبکه فناوری 
اطالعات بانک های کشور از جمله 
بانک ملی باالســت و علت اصلی 
فیشینگ به سهل انگاری کاربران 

مربوط می شود.
 خاتونی افزود: افراد برای تراکنش 
بــا کارت بانکی، چهــار فاکتور 
)شامل شماره کارت، تاریخ روی 
کارت، رمز درج شــده روی کارت 
و رمــز دوم( را در اختیار دارند که 
باید از آنها محافظــت کنند؛ اما 
گاهی بــا کم توجهــی در حفظ 
این اطالعــات، زمینه ســرقت 
 حساب های بانکی خود را فراهم

 می کنند.

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

ســکوت ســازمانی )در 
 Employee انگلیســی
یــا   Silence
 Organizational
Silence( به شــرایطی 
اطالق می شــود که در آن 
اطالعاتی که می تواند برای 
ســازمان مفید باشــد به مدیران انتقال 
نمی یابد. این پدیده معموالً به دلیل عدم 
ارتباط درست میان مدیران و سرپرست 
بخش ها با کارکنان اتفــاق می افتد. عدم 
انتقال اطالعات توسط کارکنان، می تواند 
عمدی یا غیرعمدی باشد. سکوت سازمانی 
خود یک نوع انتخاب برای ارتباط است؛ 
ارتباطی که عدم تعلق کارکنان به سازمان و 

عدم رضایت آنان را نشان می دهد.
مســئولیت تصمیم گیری برای صحبت 
کردن یا سکوت در سازمان، در اغلب اوقات 
با کارکنان است. آن ها تصمیم می گیرند 
که ایده ها، نظــرات و دغدغه های خود را 
به زبان آورند یا از منطقه امن خود خارج 
نشده و سکوت پیشه کنند. در اغلب اوقات، 
به دلیل همین موضوع شــرایط به وجود 
آمده تغییری نمی کننــد و حتی کم کم 
به سمت بحرانی شدن نیز می روند. نکته 
مهم اینجاست که سکوت سازمانی تنها 
میان مدیریت و کارکنان رخ نداده و گاهی 
اوقات میان کارکنان عادی ســازمان هم 

اتفاق می افتد.
وقتی مشکلی در سازمان اتفاق می افتد، 
کارکنــان دو گزینــه پیــش روس خود 
می بینند، یا باید ســاکت بمانند یا درباره 
آن مشکل با دیگر اعضای سازمان صحبت 
کنند. متاسفانه در این شــرایط معموالً 

انتخاب کارکنان سکوت است زیرا آن ها 
بــاور دارند کــه در میان گذاشــتن این 
اطالعات تاثیر منفی برایشــان به دنبال 
دارد و حتی گاهی موقعیت آن ها را به خطر 

می اندازد.
کارکنان معموالً در رابطه با همکاران خود 
نیز سکوت پیشــه می کنند. این سکوت 
می تواند به خاطر عدم توافق میان آن ها، 
ضعف های موجود در فرآیندهای کاری، 
رفتارهای غیرقانونی و خطرناک آن ها یا 
حتی دالیل شخصی باشد. در هر صورت، 
سکوت ســازمانی مدیریت را از دریافت 
اطالعات بســیار مهمی کــه می تواند به 
شناخت مشکالت و بهبود شرایط سازمان 

بیانجامد، محروم می کند.

دالیلسکوتسازمانیچیستیا
چراکارمندانسکوتمیکنند؟

برخی از مهم ترین دالیــل وجود پدیده 
سکوت سازمانی در یک مجموعه عبارتند 

از:
ممکن است کارکنان سازمان با مدیر خود 

احساس راحتی نداشته باشند.
در برخی مــوارد هم کارکنــان از نتایج 

صحبت های خود هراس دارند.
بعضاً کارکنان نسبت به موضوعی که قصد 
مطرح کردن آن را دارنــد، حس مثبتی 

ندارند.
در برخی مواقع، کارکنان نسبت به فردی 
که مسئول آن بخش است، احساس خوبی 

ندارند.
ممکن است احساس کنند اگر با همکاران 
خود درباره آن موضــوع صحبت کنند، 
همکاران ساکت نمانده و موضوع را علنی 

می کنند.
سکوت سازمانی چه پیامدهایی به دنبال 

دارد؟
سکوت ســازمانی پیامدهای خاصی هم 
برای ســازمان و هم برای کارکنان درون 

سازمان دارد:

پیامدهایسازمانی
سکوت سازمانی به شدت برای سازمان ها 

خسارت بار است. در اغلب موارد این عارضه 
باعث می شود ســطح نارضایتی در میان 
کارمندان افزایش یابد و به رفتار ناشایست و 
در نهایت خروج از سازمان بیانجامد. یادمان 
باشد که ارتباط کلید موفقیت هر سازمان 
است. اگر سکوت سازمانی اتفاق بیافتد، 
به سازمان آسیب می رســد و در نتیجه، 
آسیب های آن کارکرد کلی سازمان را دچار 
مشکل می کند. سکوت سازمانی نوآوری و 
خالقیت را از پروژه ها گرفته و خروجی های 
سازمان را دچار مشکل می کند. عدم وجود 
ارتباطات مناســب، روحیه سازمان را به 

کم ترین میزان خود می رساند.
عالوه بر آن اعضای ســازمان، روز به روز 
نسبت به کار خود و سازمان بی تفاوت تر 
می شوند و این بی تفاوتی نسبت به شغل، به 
کاهش کیفیت کار آنها می انجامد. کاهش 
کیفیت کار، ضررهای مالی جبران ناپذیری 
را به سازمان تحمیل می کند. مدیران هم با 
دیدن این ضررهای مالی تصمیم به بازیابی 
سازمان می کنند. اما معموالً این تصمیِم 
مدیران، بدون در نظــر گرفتن عامل این 
رخدادها )یعنی سکوت سازمانی( است. 
در این شرایط است که کارمندان باز هم از 
این مشکل آگاه هستند اما مانند قبل آن را 
به زبان نمی آورند و این چرخه دوباره ادامه 

پیدا می کند.

پیامدهایآنبرکارکنان
کارکنان سازمان مانند چرخ دنده های یک 
ماشین هستند. بنابراین وقتی کارکنان به 
دلیل سکوت سازمانی نسبت به مجموعه 
بی تفاوت می شوند، این چرخ دنده ها و به 
تبع آن، این ماشین به خوبی کار نمی کند. 
بی تفاوتی کارکنان در نهایت، به افسردگی 
و مشکالت عدیده ســالمتی می انجامد. 
این مشکالت گاهی اوقات تا حدی پیش 
می رود که کارکنان بــرای دوری از آن ها 

به مصرف دارو، مواد مخدر و مشــروبات 
الکلی رو می آورند کــه کار را برای آن ها 

بدتر می کند.
مشکالت روحی و روانی از دیگر مشکالتی 
است که به واسطه سکوت سازمانی برای 
کارکنان به وجــود می آید. اســترس و 
احساس گناه از مهم ترین این مشکالت 
هســتند. کارکنان در این شرایط امکان 
تغییر در سازمان را سخت دیده و احساس 
می کنند سکوت شــان به سازمان آسیب 
می رساند. اما واقعیت این است که سکوت 
سازمانی، هم به سازمان و هم به کارکنان 

آسیب جدی وارد می کند.
برای پیشگیری از پدیده سکوت سازمانی 

چه کارهایی باید انجام داد؟
از آنجایی که آثار سکوت سازمانی می تواند 
برای کارکنــان، ســازمان و کارکرد آن 
ضررهای هنگفتی به  بار آورد، سازمان ها 
باید سعی در به حداقل رساندن این مشکل 

داشته باشند.
یک راه برای جلوگیری از سکوت سازمانی 
ایجاد فرآیندهای کاری مشــخص است. 
راه دیگــر تربیت کارکنانی اســت که به 
سازمان متعهد هســتند؛ تربیت چنین 
کارکنانی تنها با ایجاد سازمانی با انصاف 

و متعهد نسبت به کارکنان امکان خواهد 
داشت. وقتی که سازمان به کارکنان خود 
 Tمتعهد اســت، کارکنان هم در ازای آن
نسبت به سازمان متعهد می شوند و این 
 رویکرد ســکوت ســازمانی را به حداقل

 می رساند.

امابرایجلوگیریازپدیدهسکوت
سازمانیبایدچهکارکنیم؟

ایجاد محیطی که در آن صدای کارکنان 
شنیده شود

ایجاد اعتماد و امنیت روانی
تشویق فعالیت گروهی و هم افزایی

پرورش محیطی که در آن ارتباط ســالم 
ستایش شود

تشویق ارائه بازخورد به شیوه درست
مشارکت و تعلق کارکنان سازمان ها عالوه 
بر اینکه مشکل ســکوت سازمانی را حل 
کرده، بسیاری دیگر از چالش ها و مشکالت 
بزرگ هر سازمان را کاماًل مرتفع می کند. 
اما ایجاد چنین شرایطی در سازمان ها، به 
خصوص سازمان های بزرگ، بسیار دشوار 

خواهد بود.
شما چطور مشکل سکوت سازمانی را در 

سازمان خود مدیریت می کنید؟ 

احتماالشماهمشنیدهایدکهبیخبری،خوشخبریاست.
اماآیامفهومایناصطالحرایجبرایعلممنابعانســانی
همصدقمیکند؟ایناصطالحدرمنابعانسانیاینمعنا
راتداعیمیکندکهســازمانتمایلیبهشنیدننظرات
کارمندانخودنداردونمیخواهدازمشارکتآناندراداره
سازماناستفادهکند.بهپدیدهنشنیدنصدایکارمندان،

سکوتسازمانیگفتهمیشود.
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