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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 98/9/2 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,162,0003,879,000قدیم

سکه طرح 
4,109,0003,888,000جدید

2,178,0002,008,000نیم سکه

1,379,0001,209,000ربع سکه

849,000809,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,813,2001,717,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18419,600396,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24558,100528,500 عیار

یکشنبه| 3 آذر 1398| 24 نوامبر 2019 | 26 ربیع االول 1441 | سال دوم| شماره 373|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

وی ادامه داد: هرچه مــا بر این میراث بیفزاییم نماد و 
نمود شخصیتی فرهنگی ما شهروندان است و امیدوارم 
همه شهروندان با وجود همه گوناگونی ها و تفاوت هایی 
که دارنــد، تفاوت ها را مانند گذشــتگان در خدمت 
اعتالی این شهر قرار دهند و از دارایی های این شهر به 

خوبی پاسداری کنند.
شهردار اصفهان تصریح کرد: اصفهان متعلق به همه 
شهروندان است و با وجود همه گوناگونی های قومیتی 
که وجود دارد این شهر متعلق به همه کسانی است که 

در آن زندگی می کنند.
وی افــزود: در این برهــه زمانی باید همــه ما مانند 
گذشتگان در کنار یکدیگر این تکثر و تفاوت ها را در 
خدمت خالقیت و نوآوری به کار بگیریم و به شکوه و 
جالل شهر بیفزاییم و خدمت رسانی به شهروندان را 

هر روز بهتر از روز قبل ارتقا ببخشیم.

    تالش برای رفع نابرابری فضایی شهر
نوروزی با اشــاره به اینکه در شهرداری اصفهان تمام 
ظرفیت ها را در خدمت شهروندان قرار خواهیم داد و 
شورای اسالمی شهر و شهرداری اصفهان رفع نابرابری 
فضایی شهری و احترام به حقوق شهروندان را رویکرد 
خود در اجــرای پروژه های عمرانی قرار داده اســت، 
اظهار کرد: اگر امروز پروژه های شهر را در مناطق کمتر 
برخوردار در حال تکمیل می بینید ناشــی از همین 
رویکرد است. توسعه این مناطق به طور جدی مورد 
توجه قرار گرفته تا خدمت بهتر به مردم صورت گیرد و 
توزیع عادالنه امکانات در همه شهر وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: علی رغم آســیب های زیادی که در 
روزهای گذشته به شهر وارد شد با تالش همکارانم در 
شهرداری اصفهان اکنون خدمات رسانی به خوبی در 
حال انجام است و تعدادی از اتوبوس ها که متعلق به 

خود مردم بود آسیب دیده و برخی سوخته است اما 
تمام تالش خود را به کار بسته ایم تا سرویس دهی به 
مردم دچار خلل نشــود و اتوبوس های آسیب دیده با 

بازسازی به چرخه ناوگان اتوبوسرانی برگردد.
شــهردار اصفهان ادامه داد: مترو هم به دلیل آسیب 
دیدن چند ایســتگاه با مشکل مواجه شــده بود که 
بالفاصله بعد از آشوب ها فعالیت خود را از میدان امام 
حسین )ع( تا صفه از سر گرفته و اکنون هم از ایستگاه 
صفه تا کاوه فعال است. ایســتگاه های آسیب دیده 
مترو در حال مرمت است و تالش ها برای بازگرداندن 

ایستگاه ها هم ادامه دارد.
نوروزی اضافه کرد: هفته گذشــته قــرار بود با مردم 
منطقه یک اصفهان مالقات داشته باشیم که به فردا 
موکول شد و فردا همراه با معاونان شهرداری در خدمت 

شهروندان منطقه یک خواهیم بود.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
تداوم تالش ها برای بازگرداندن ایستگاه های مترو به چرخه خدمت

شهردار اصفهان گفت: همه ما باید مانند گذشتگان در کنار یکدیگر، تکثر و تفاوت ها را در خدمت خالقیت و 
نوآوری به کار بگیریم و به شکوه و جالل شهر بیفزاییم و خدمت رسانی به شهروندان را هر روز بهتر از روز قبل 

ارتقا ببخشیم.
قدرت اله نوروزی در با تبریک فرارسیدن آذرماه به عنوان ماه تولد اسطوره شهر اصفهان و اول آذر روز نکوداشت اصفهان اظهار کرد: 
اصفهان شهر زیبایی و هنر که اکنون به عنوان میراثی ارزشمند به ما رسیده است حاصل کوشش و تالش پیشینیان هنرمند و خالق این 

شهر بوده است که امروز همه ما وظیفه داریم آن را حفظ کرده و به درستی به آیندگان منتقل کنیم.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

آیا تنها راه موجود همین بود؟  

اما و اگر های طرح بنزینی
تصمیم سران سه  قوه برای اصالح یارانه بنزین، تنها راهکار 
موجود در این زمینه نبود. پیش از این، مراکز و گروه های 
مختلفی، روش های خود را پیشنهاد داده بودند و مزایا 

و معایب راهکارهای پیشــنهادی را به صورت علمی 
بررسی کرده بودند.

مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری، 
یکی از مراکزی اســت که در اسفندماه سال گذشته، 

در طرحی به نام...

صنعتــی،  ابــزارآالت 
ماشــین آالت و تجهیــزات 
خطوط تولید، اتوماســیون 
صنعتی و ابزار دقیق، صنایع 
پیشــرفته، خدمــات فنی، 
مهندســی و مشــاوره ای، 
تجهیزات ایمنی و بهداشت 
و فروش و خدمات پس از فروش از جمله 
بخش هایــی به شــمار می رونــد که در 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 

اصفهان به نمایش گذاشته می شوند.
همچنیــن نمایندگانی از شــرکت های 
بین المللی نیز در این نمایشــگاه حضور 
خواهند داشت. بر این اساس، شرکت هایی 
از کشــور چین، ایتالیا، آلمــان، تایوان، 
کره جنوبــی، جمهوری چــک، انگلیس، 
بلغارستان، اسپانیا، کرواسی، سوئد و ترکیه 
نمایندگان خود را به نمایشــگاه اصفهان 
فرســتاده اند تا با عالقمنــدان به حوزه 
صنعت، تجهیزات صنعتی و کارگاهی در 

تماس باشند.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
چهاردهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
صنعت اصفهان در حالــی برگزار خواهد 
شــد که شــاهد افزایــش ۴۰ درصدی 
مشارکت کنندگان نســبت به دوره قبل 
بوده است. عالوه بر این، بسیاری از مدیران 
ارشد شرکت های فعال تولیدی و بازرگانی 
از سراســر کشور در نمایشــگاه اصفهان 
حضور خواهند یافت تا با طرف های تجاری 

خود به مذاکره بپردازند.
نمایشگاه صنعت اصفهان از آنجا اهمیت 

دارد که بخش صنعت این استان با وجود 
همه فراز و نشــیب هایی که در سال های 
اخیر به خود دیده، هنوز نام اصفهان را به 
عنوان صنعتی ترین اســتان کشور حفظ 
کرده است. با این وجود، کمبود نقدینگی، 
بدهی بــه بانک ها، مشــکالت مالیاتی و 
کاهش میزان تسهیالت اختصاص یافته 
به واحدها هنوز از مشــکالت ویژه بخش 
صنعت به شمار می رود. این مشکالت، از 
جمله مشکالتی محســوب می شوند که 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
)تجهیزات صنعتی و کارگاهی( می تواند 

در رفع آنها نقش آفرین باشد.
نکته مثبتی که در این نمایشگاه به چشم 
می خورد آن اســت که تمام افراد کلیدی 
از صنایع مختلف کشور و منطقه مرکزی 
ایران، بازدید از نمایشــگاه صنعت را در 
دستور کار خود قرار داده اند. حوزه فعالیت 
بازدیدکنندگان تخصصی این نمایشگاه در 
زمینه های مختلفی مانند اعضای انجمن 

کارخانه داران ایران، مهندسان و مدیران 
اجرایی شرکت های فعال در حوزه صنعتی، 
مدیران عامل، مهندســان، تکنوکرات ها 
و دانشــمندان، مدیــران بازاریابی، افراد 
مجرب در این حوزه و مشاوران شرکت های 
صنعتی، انجمن هــا و نمایندگان تجاری 
شرکت های صنعتی، تصمیم گیرندگان و 
افراد متخصص پروژه ها در بخش صنعتی 
و فعــاالن دپارتمان های خریــد، تولید و 
تعمیر از بخش های خصوصــی و دولتی 
طبقه بندی می شــود و فرصت بی نظیری 
برای صنایع فعــال در نمایشــگاه ایجاد 

خواهد کرد.
عالقمندان بــه بازدیــد از چهاردهمین 
نمایشــگاه بین المللی صنعــت اصفهان 
می توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ روزهای ششم 
تا نهم آذرماه به محل برپایی نمایشگاه های 
بین المللی اســتان واقع در پل شهرستان 

مراجعه کنند.

برپایی نمایشگاه صنعت اصفهان با حضور 1۵0 شرکت داخلی و خارجی

نکته مثبتی که در این 
نمایشگاه به چشم 

می خورد آن است که 
تمام افراد کلیدی از 

صنایع مختلف کشور 
و منطقه مرکزی 
ایران، بازدید از 

نمایشگاه صنعت را در 
دستور کار خود قرار 

داده اند

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان از ششم آذرماه میزبان 1۵0 شرکت خواهد بود تا توانمندی های خود را در حوزه تجهیزات 
صنعتی و کارگاهی به نمایش بگذارند.

این نمایشگاه که به مدت چهار روز و تا نهم آذرماه در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپا خواهد بود، 
شرایطی را فراهم می آورد تا شرکت هایی از تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، مرکزی، البرز، فارس و خراسان رضوی، پتانسیل ها و آخرین 

محصوالت و خدمات خود را به نمایش بگذارند.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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توجیه اقتصادی یافتن بلندی قد کالنشهرها در عصر حاضر؛ 

شهری که بی قواره قد می کشد
     این نکته قابل تأمل است که اگر هدفمان از بلندمرتبه سازی حل مشکل مسکن در شهر اصفهان است ساخت چنین برج هایی، هزینه بسیار می طلبد که نرخ تمام شده مسکن را گران می کند
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مقایسه قیمت بنزین 
ایران با ترکیه صحیح 

است؟

درحالــی ترکیه پــای ثابت 
مقایســه قیمــت بنزین در 
ایران اســت که میزان اندک 
مصرف بنزین به لحاظ تنوع 
سبد ســوختی، مدرن بودن 
و  شــخصی  خودروهــای 
عمومــی و توســعه حمل و 
نقل عمومی در این کشور در 
پیش فرض هــای این قیاس 
لحاظ نشده و سبب گمراهی 

مخاطبان می شود.
هــرگاه کــه بحــث افزایش 
قیمت فــرآورده های نفتی و 
حامل های انرژی در کشــور 
به میــان می آید، مقایســه 
آماری میان بهــای انرژی در 
ایران و سایر کشــورها، پای 
ثابت این بحث می شــود که 
در صدر آن ها کشور همسایه 

شمال غربی مان، ترکیه است.
اما در باب این مقایســه الزم 
اســت نکاتــی مــورد توجه 
قرار گیرد، از جملــه برابری 
شاخص های مقایسه و زمان 
حرکت برای تغییر که در ادامه 

به آنها خواهیم پرداخت. ...

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان:

4 میلیون و 300 هزار اصفهانی 
مشمول کمک حمایتی دولت 

هستند
در پی افزایش نرخ بنزین و ایجاد منابع از محل 
اختالف قیمت آن، دولت از چهارشــنبه هفته 
گذشته کمک حمایتی به جمعیت ۶۰ میلیونی 
کشــور را طی ســه مرحله آغاز کــرد که طبق 
برآوردهــای صورت گرفته حــدود ۴ میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر از مردم استان اصفهان مشمول این 

کمک دولت هستند.
محســن نیرومند مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان با اشــاره به جمعیتی 
که پس از افزایش نرخ بنزین در استان اصفهان 
مشمول کمک های معیشتی دولت هستند، اظهار 

کرد: آمار دقیقی وجود ندارد،...

مریم علیزاده| اقتصاد آنالین
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

7

شهرداری خوانسار  شناسه: 667۵14 

آگهی مزایده 
نوبت دوم 

- متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ 98/8/28 لغایت  پایان وقت اداری روز سه شنبه 
مورخ 98/9/12 پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت 

دارند. 
- زمان بازگشایی پیشنهادات رسیده روز چهارشنبه مورخ 98/9/13 می باشد. 

- متقاضی می بایست مبلغ 60.000.000 ریال بابت هر یک از پالک ها به عنوان ضمانت شرکت 
 در مزایده به حساب 010۵92298600۵ به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را همراه با 

تقاضا نامه در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری فرمایند. 
- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز وجه تا مدت یک هفته از بازگشایی 

پاکت ها، شهرداری سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب 
با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد. 

- به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 -  هزینه کارشناســی هر یک از پالک ها حدود مبلغ 4000.000 ریال به عهده برنده مزایده 
می باشد. 

- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات و دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری به امور 
مالی شهرداری مراجعه نمایند. 

شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره 709 مورخ 98/7/21 شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد هشت باب مغازه واقع در خیابان شهیدی، طبقه اول، مجتمع تجاری میالد نور، 
را به شرح ذیل به باالترین قیمت از طریق مزایده به فروش برساند:

جمع کل مبلغ هر متر مربعمتراژشماره پالکردیف

1141۵/۵044/3724.000.0001.064.880.000

2141۵/۵331/6732.000.0001.013.440.000

3141۵/۵932/۵932.000.0001.042.880.000

4141۵/6228/333۵.۵00.0001.00۵.71۵.000

۵141۵/6328/333۵.۵00.0001.033.760.000

6141۵/6429/623۵.۵00.0001.0۵1.۵10.000

7141۵/6۵30/343۵.۵00.0001.077.070.000

8141۵/6633/303۵.۵00.0001.182.1۵0.000



مقایسه قیمت بنزین 
ایران با ترکیه صحیح 

است؟ 

ادامه از صفحه یک:

... نخســت اینکه بنابر اعالم 
منابع داخلی، هردو کشــور 
از جهــت تعــداد خــودرو و 
جمعیت تقریبا برابر هستند 
اما در باب دســتمزد، میزان 
مصرف، نوع فرآورده های مورد 
اســتفاده و قیمت حامل های 
 انــرژی تفاوت هایــی وجود 

دارد.
از ســویی دیگر بنابــر اعالم 
برخی منابع رســمی داخلی، 
سود قاچاق سوخت ایران به 
ترکیه، 15 هزار تومان در هر 
لیتر عنوان شده است که یک 
حساب سرانگشتی ما را به رقم 
دیگری می رســاند. در حال 
حاضر قیمت هــر لیتر بنزین 
در ترکیه بین 5.8 تا 6.2 لیر 
اســت که تقریبا معادل 1.1 
دالر خواهد شــد. بــا در نظر 
گرفتــن نــرخ دالر 11500 
تومانــی و همچنیــن هزینه 
مالیات و توزیــع بنزین)50 
سنت( در ترکیه، سود قاچاق 
 حدود پنج هزار تومان برآورد

 می شود.
آمار مصــرف روزانــه بنزین 
در ترکیه بنابر اعــالم منابع 
مختلــف از 9 الی 16 میلیون 
متغیر است و این آمار بر اساس 
اعالم شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی در 
ایران در ماه های اخیر به 96 
میلیون لیتر در روز رســیده 
اســت که اختــالف مصرف 
بنزیــن در دو کشــور برابر با 
80 میلیون لیتر اســت. فارغ 
از صحت آمــار اعالمی، توجه 
به چند نکته در این اختالف 

مصرف ضروری است:
توســعه حمل و نقل عمومی 
در پنج کالن شهر و توجه به 
اقتصاد حمل و نقل عمومی در 
دهه گذشته در ترکیه سبب 
شــده تا اســتفاده از وسایل 
نقلیه شخصی به میزان قابل 
توجهی کاهش یابد تا جایی 
که متروی استانبول در صدر 
متروهای با سطح پوشش باال 
از جهت تعداد مسافر و وسعت 
جغرافیایــی در دنیــا مطرح 

شود.
بروزرسانی ناوگان حمل و نقل 
و خودروهای سواری در ترکیه 
با ســرعت در حال پیگیری 
اســت و عموما خودروهای با 
تکنولوژی روز اروپا و مصرف 
پایین ســوخت در سطح این 

کشور تردد می کنند.
بهره گیری از ســبد سوخت 
با تنوع باال از جملــه نفتگاز 
برای خودروهای ســواری از 
مهمتریــن دالیــل کاهش 
مصرف بنزین در این کشــور 
اســت به گونه ای که عمده 
خودروهای ســواری کشــور 
ترکیه دیزلی هســتند و الزم 
اســت آمار مصرف ســوخت 
دیزل در بخــش حمل و نقل 
این کشــور مورد توجه قرار 

گیرد.
در نتیجه با واقعیت های بیان 
شده در باال، به نظر می رسد 
مقایسه قیمت ســوخت در 
ایران و سایر کشورها از جمله 
ترکیــه آنطور کــه در برخی 
منابع خبری بیان می شــود، 
صحیح نبــوده و نمی توان به 
نتیجه گیری صحیحی از این 

قیاس دست پیدا کرد.

اقتصاد استان
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دریافتمجوزازغذاوداروراتسهیلمیکنیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: برای حمایت از واحدهای دانش بنیان حوزه تجهیزات 
پزشکی در استان اصفهان آمادگی داریم تا مدت زمان اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو را تا شش ماه کاهش 

دهیم.
سید حسن قاضی عسگر اظهار کرد: برای حمایت از واحدهای دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی در استان 

اصفهان آمادگی داریم تا مدت زمان اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو را تا شش ماه کاهش دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار اصفهان ادامه داد: زمانی که ارز 4200 تومانی برای واردات این 

کاالها اختصاص پیدا می کند تولیدکنندگان رغبتی به تولید در داخل پیدا نمی کنند، به عبارت دیگر تخصیص دالر 
4200 تومانی در کنار تحریم پویایی را از واحدهای این حوزه گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: باید دالر 4200 تومانی کاالهای پزشکی برداشته شود تا تولیدکنندگان تمایل بر مشابه سازی پیدا کنند چرا که بسیاری از 
این محصوالت قابلیت تولید در داخل را دارند.  تعدادی از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در استان اصفهان در تماس با این خبرگزاری ضمن 
اشاره به فرآیند طوالنی اخذ مجوز تولید محصوالت از سازمان غذا و دارو عنوان کرده بودند که تضمینی برای خرید محصوالتشان بعد از طی 

مسیر حداقل دوساله دریافت مجوز وجود ندارد و به همین دلیل تولید بسیاری از تجهیزات پزشکی را پرریسک می دانند.

تنفسدراصفهانبازهمدشوارشد
هوای اصفهان با میانگین شاخص 14۷ در شرایط »ناسالم برای گروه های حساس« قرار گرفته است و در 

صورت تداوم روند افزایش آلودگی هوا در شرایط ناسالم برای عموم قرار خواهد گرفت.
مدیرکل امور آزمایشگاه های محیط زیست استان اصفهان در این ارتباط  اظهار داشت: دیروز شنبه دوم 
آذرماه مردم اصفهان درحالی اولین روز هفته را آغاز کردند که شاهد آلودگی هوا بودند و بنابر اعالم  مرکز 

پایش و کنترل کیفیت هوای اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان با قرار گرفتن بر روی عدد 14۷ آلوده 
و برای گروه های حساس ناسالم اســت، اگرچه با روند افزایش آلودگی هوا پیش بینی می شود آلودگی هوای 

اصفهان در وضعیت »ناسالم برای عموم« قرار بگیرد.
وی افزود: بر اساس اعالم تارنمای محیط زیست استان اصفهان کیفیت هوا در ایستگاه میدان احمدآباد 159، خیابان رودکی 

124 و خیابان استانداری 15۷ را نشان می دهد که میانگین آن 14۷ و در شرایط »ناسالم برای گروه های حساس« است.
 مدیرکل امور آزمایشگاه های محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: روش محاسبه شاخص )A Q I( و شاخص ) P S I( یکسان می باشد و 
صرفاً اعداد شاخص )A Q I( در شرایط ناسالم به دو سطح )150 -101( ناسالم برای گروهای حساس و )200 -151( ناسالم برای عموم در 

نظر گرفته شده است.

مریم علیزاده| اقتصاد آنالین
یادداشت
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:
۴ میلیون و ۳00 هزار اصفهانی مشمول کمک 

حمایتی دولت هستند
در پی افزایش نــرخ بنزین و ایجاد منابع از 
محل اختالف قیمت آن، دولت از چهارشنبه 
هفته گذشته کمک حمایتی به جمعیت ۶0 
میلیونی کشور را طی سه مرحله آغاز کرد که طبق برآوردهای صورت 
گرفته حدود ۴ میلیون و ۳00 هزار نفر از مردم استان اصفهان مشمول 

این کمک دولت هستند.

محسن نیرومند مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به 
جمعیتی که پس از افزایش نرخ بنزین در استان اصفهان مشمول کمک های 
معیشــتی دولت هســتند، اظهار کرد: آمار دقیقی وجود نــدارد، اما طبق 
برآوردهای صورت گرفته 9۳ درصد از جمعیت 5 میلیون و 180 هزار نفری 

استان اصفهان کمک حمایتی دولت را دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه حدود 4 میلیون و ۳00 هزار نفر از مردم استان اصفهان طی 
این سه مرحله کمک های معیشتی دولت را دریافت کرده و یا امشب دریافت 
می کنند، گفت: حدود هفت درصد جمعیت استان اصفهان مشمول کمک 
معیشیتی دولت نخواهند بود، اما این جمعیت طی فرایندی می توانند نیاز خود 

به این کمک را به دولت اعالم کنند.
وی توضیح داد: جمعیت هفت درصدی استان با شماره همراهی که قبال در 
سامانه دریافت یارانه ثبت شده، می توانند از فردا یکشنبه )۳ آذر ماه( با ارسال 
کدملی سرپرست خانواده به شــماره #6۳69* از دریافت و یا عدم دریافت 

کمک حمایتی دولت اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: جمعیتی که 
در استان یارانه دریافت نمی کنند، جزو قشر توانمندی هستند که پیشتر از 

دریافت یارانه خود انصراف داده بودند.
وی در خصوص سهم رقمی استان اصفهان از کمک حمایتی دولت، گفت: این 
رقم هنوز به طور دقیق مشخص نیست، اما به طور متوسط اگر به جمعیت 4 
میلیون و ۳00 هزار استان، نفری 50 هزار تومان واریز شود، این کمک رقمی 

معادل 215.000.000.000 تومان خواهد بود.
نیرومند با تاکید کرد: با توجه به اینکه کمک معیشتی دولت به حساب یارانه 
سرپرستان خانوار واریز می شود، به طور قطع تنها افراد یارانه بگیر مشمول 
این کمک خواهند بود و اگر کسی به هر دلیل یارانه دریافت نمی کند، کمک 

حمایتی دولت به حساب وی واریز نخواهد شد.
وی در خصوص اینکه یارانه برخی زوج های جوان هنوز برقرار نشده و یا برخی 
درخواست برقراری مجدد یارانه شان را دارند، توضیح داد: این موضوع در حوزه 
وظیفه تعاون، کار و رفاه تامین اجتماعی نیست، اما با توجه به مراجعات بسیار 

در این باره، مسئله را به ستاد هدفمندی یارانه ها منتقل کرده ایم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان تصریح کرد: ســتاد 
هدفمندی یارانه ها به دنبال سازکار و سامانه جدیدی برای این خانواده ها و 
یا متولدین جدید و افرادی که پیشتر از دریافت یارانه انصراف داده و اکنون 
خواهان دریافت مجدد آن بوده، اســت و به طور قطع این موضوع پیگیری 

خواهد شد.
نیرومند در خصوص اولویت پرداخت کمک های معیشتی دولت به جمعیت60  
میلیونی، گفت: در پرداخت این کمک اولویت خاصی در نظر گرفته نشد و طی 
سه مرحله کمک دولت پرداخت می شود و اگر سرپرست خانواری مشمول 
یارانه است، امشب در آخرین نوبت کمک های معیشتی دولت به حساب وی 

واریز می شود.
به دنبال افزایش نرخ بنزین و افزایش درآمد دولت از این محل، قرار شد طی 
سه مرحله برای گروه های هدف که حدود 19 میلیون خانوار و یا جمعیت 60 
میلیون نفری هستند پرداخت نقدی کمک حمایتی دولت انجام شود که از 
هفته گذشته این کمک برای دو گروه 20 میلیونی در دو مرحله واریز شد و قرار 
است سومین گروه، امشب )دوم آذرماه( دریافت نقدی داشته باشند که این 

مبالغ به همان حساب یارانه نقدی آنها واریز می شود.
طبق اعالم دولت برای خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 10۳ هزار 
تومان، سه نفره 1۳8 هزار تومان، چهارنفره 1۷2 هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 

205 هزار تومان واریز می شود.
همچنیــن مددجویان کمیته امداد، بهزیســتی، زنان سرپرســت خانوار، 
بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان، روســتاییان و عشایر، کارگران، 

کارمندان و اقشار کم درآمد جامعه هدف کمک حمایتی دولت هستند.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

بنا به قوانین موجود در 
اصفهان محدودیت هایی 

مانند حریم اشراف، 
مشرفیت دید و 

سایه انداز برای ساخت 
بلندمرتبه ها وجود 

دارد که اگر در ساخت 
ساختمان ها رعایت 

نشود مشکالت حقوقی 
پیدا خواهد کرد

توجیه اقتصادی یافتن بلندی قد کالنشهرها در عصر حاضر؛ 

شهریکهبیقوارهقدمیکشد

بلندمرتبه ســازی باعنوان کلی رشــد عمودی شهرها از 
پدیده هایی است که خواسته یا ناخواسته از الزامات توسعه 
پایدار در کالن شهرها تلقی می شود و یکی از بحث هایی است 
که به دالیلی همچون کمبود و افزایش نرخ زمین در شهرسازی 

معاصر بسیار مورد توجه و البته چالش  برانگیز بوده است.
رشد روز افزون جمعیت شهری، کمبود و گرانی زمین و مشکالت 
ناشی از گسترش افقی، از جمله مواردی است که راهبردی تحت 
عنوان بلندمرتبه سازی را در سالیان اخیر توجیه پذیر کرده و در 
همین راستا نیز در نظر داشتن مالحظات اقتصادی، اجتماعی، 
فنی، زیست محیطی و کالبدی از ضروریات پراهمیت شکل گیری 

بلندمرتبه سازی به شمار می آید. 

ایمنا
گـــزارش
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    این نکته قابل تأمل است که اگر هدفمان از بلندمرتبه سازی حل مشکل مسکن در شهر اصفهان است ساخت چنین برج هایی، هزینه بسیار می طلبد که نرخ تمام شده 
مسکن را گران می کند

چنانچه ایــن فرآیند در 
قالب اصــول و معیارهای 
مناسب انجام پذیرد نقاط 
قوتــی دارد اما در غیر این 
صورت بلندمرتبه ســازی 
نه تنها ممکن است منجر به 
حل مسائل شهری نشود، 
بلکه مدیریت شــهری را با چالش های 
جدی تری نیز در بلندمدت مواجه می کند، 
از این روســت که همواره چنین جریانی 

با موافقان و مخالفانی روبه رو بوده است.
اما گذشته از موافقت ها و مخالفت هایی 
که نســبت بــه ســاخت بلندمرتبه ها 
می شود، آنچه واضح است اینکه ساخت 
ســاختمان های بلندمرتبــه ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است که در یک قرن گذشته 
چهره شهرهای جهان را تغییر داده و امروز 
چرایی احداث این بناها پاسخ خود را پیدا 

کرده است.
به نظر می رســد مهم تریــن عامل برای 
گرایش افراد به ساخت و سکونت در این 
مجموعه ها، کاهش سطح زمین مناسب 
برای ساخت و ســاز و افزایش قیمت این 
منبع باشــد به ویژه در کالن شــهرهایی 
همچون تهران، اصفهان، مشــهد، تبریز 
و شــیراز که نرخ باالی مســکن، زمینه 
افزایــش تمایل برای بلندمرتبه ســازی 
ســاختمان ها را به همراه داشته است. از 
طرف دیگر درآمدزایی شــهرداری ها از 
چنین پروژه هایی نیز رونق ایــن بازار را 
در پی داشته اســت و آنچه در این میان 
دارای اهمیــت فــراوان اســت رعایت 
تمام اصول شهرســازی در این سبک از 
ساخت وسازهای شهری است که از جمله 
آن می توان اصول رعایت فاصله برج ها از 
یکدیگر، رعایت سایه اندازی معین، تناسب 
عرض راه های مواصالتــی آن ها و رعایت 
سلســله مراتب راه ها در ایجاد سازه های 

جدید را عنوان کرد.

    بافت تاریخــی اصفهان قد بلند 
نمی شود

همان طور که اشــاره شــد رعایت تمام 
اصول شهرسازی در ساخت بلندمرتبه ها 

بسیار، پراهمیت است و قطعا این موضوع 
در شــهرهای تاریخی ماننــد اصفهان با 
حساسیت بیشتری باید دنبال  شود. از این 
رو اصفهان از شهرهای کهن و تاریخی به 
شمار می رود و نمی توان حتی با توجیهات 
اقتصادی هم ساختمان های بلندمرتبه را 

در هرجایی از آن جانمایی کرد.
بنا بــه گفتــه محمد آهی، کارشــناس 
شهرســازی »وجــود خط افــق برای 
ســاختمان های تاریخــی و همچنین 
حریم ســاختمان ها باعث شده است که 
اصفهان مثل دیگر کالن شهرها آن چنان 
بلند قــد نشــود.« گرچه ایــن موضوع 
بــه گفته کارشناســان شهرســازی در 
سال های گذشــته اتفاق افتاده و شاهد 
بلندمرتبه سازی هایی در حریم پل های 
تاریخی بوده ایم، اما اکنون حریم هیچ کدام 
از بناهای مشخص شده در نقشه میراث 
فرهنگی به عنوان بنای تاریخی، شکسته 

نمی شود.
همچنان که آهی توضیح می دهد: بنا به 
قوانین موجود در اصفهان محدودیت هایی 
مانند حریم اشــراف، مشــرفیت دید و 
سایه انداز برای ساخت بلندمرتبه ها وجود 
دارد که اگر در ساخت ساختمان ها رعایت 

نشود مشکالت حقوقی پیدا خواهد کرد.
قابل ذکر اســت که در چند سال گذشته 
شــهرداری اصفهان بــرای جلوگیری از 
هرگونه مشکل جدید در رابطه با شکستن 
حریم آثار تاریخی موظف به اســتعالم از 
سوی مســئوالن میراث فرهنگی بوده و 
در صورت نقض این قانون باید پاسخگوی 
قانون باشد. مدیریت شهری اصفهان نیز 
در این سال ها از بلندمرتبه سازی بی رویه 
به ویژه در مناطقی که در حاشیه زاینده رود 
واقع شــده اند، جلوگیری کرده اســت و 
بلندمرتبه ســازی ها معموالً در مناطقی 

بوده که محدودیت ارتفاع کمتر می شود.
آهــی می افزایــد: رعایــت اصــول 
ساختمان سازی در شهر تاریخی همچون 
اصفهان به نوعی احترام گذاشتن به این 

مناطق اســت. گرچه خط آســمان در 
شهرهای تاریخی و مدرن تفاوت زیادی 
ندارد، اما باید در نظر داشــت که رعایت 
خط آسمان در بافت تاریخی باید بیشتر 

موردتوجه قرار گیرد.
وی تأکیــد می کند: ساخت وســازها در 
اطراف بافت مرکزی شهر اصفهان باید با 
دقت و حساسیت بیشــتری دنبال شود،  
همان طور که احــداث ارگ جهان نما و 
ارتفاع بیشتر آن در محدوده مرکزی شهر 
اصفهان با مخالفت روبه رو شد، ایجاد دیگر 
بلندمرتبه ها هم در این بخش، ممنوع است 
زیرا این بناها چهره بافت تاریخی اصفهان را 

مخدوش می کند.

    هر ساختمانی بلندمرتبه نیست
اما مهدی جعفر پیشــه، رئیس انجمن 
انبوه ســازان اصفهان در رابطه با ضوابط 
بلندمرتبه ســازی در شــهری همچون 

اصفهان چه می گوید؟
بــه گفتــه وی بلندمرتبه ســازی در 
شهرهای تاریخی همچون اصفهان تحت 
تأثیر ضوابط خاصی قرار دارد، در شــهر 
اصفهان به دلیل وجود محدوده تاریخی، 
بلندمرتبه ســازی دارای محدودیت ها و 
ممنوعیت هایی است که باید رعایت شود 
گرچه بلندمرتبه ســازی و رشد عمودی 
بناها پیامد رشد جمعیت در کالن شهرها 
و کمبود زمین برای ســکونت است اما 
رشــد بی رویه این پدیده روح زندگی را 
از شــهرها می گیرد. ازاین روست که باید 
سازوکاری خاص در نظر داشت. مالحظات 
زیست محیطی و بایسته های معماری و 
شهرســازی در این حوزه اندیشده و اجرا 
شود. رئیس انجمن انبوه سازان اصفهان 
ادامه می دهد: اینکه به کدام ساختمان ها 
بلندمرتبه اطالق می شود متفاوت است 
اما به طورمعمول به ساختمان های بیشتر 
از 10 طبقه بلندمرتبه گفته می شــود و 
چنین ساخت وســازهایی در اصفهان به 
معنای واقعی چندان انجام نگرفته است. 

مگر منطقــه هفت و تا حــدودی نیز در 
منطقه هشت که به طور محدود این گونه 
ساختمان ها بناشده است زیرا همان طور 
که اشاره شد ساخت آن ها محدودیت هایی 

دارد
جعفــر پیشــه می گویــد: گذشــته از 
محدودیت هــای بلندمرتبه ســازی در 
اصفهان در کل چنین فرایندی به صورت 
پکیجی است که همه خدمات مورد نیاز 
را باید ارائه دهد و یکــی از موارد مهمش 
گستردگی است به این معنا که به عنوان 
مثال 50 خانــه روی زمین در ارتفاع قرار 
می گیرند و باید فضاهای مورد نیاز آن در 
نظر گرفته شود در واقع زمانی که چنین 
بحثی مطرح می شود برای آن است که در 
فضاهای کمتر، خانه های بیشتری بنا شود.

وی می افزاید: بنابرایــن باید به امکاناتی 
همچون پارکینگ، دیگر شرایط و مهم تر از 
همه به محل ساخت چنین بناهایی توجه 
شود. این کارشــناس معتقد است که در 
شمال شهر اصفهان حدفاصل بین اصفهان 
تا شاهین شــهر منطقه ای مستعد برای 
بلندمرتبه ســازی وجود دارد، همچنین 
منطقه بهارســتان در جنــوب اصفهان 
نیز برای احداث چنین ســاختمان هایی 

مناسب است.
رئیس انجمن انبوه سازان اصفهان یادآور 
می شود: این نکته قابل تأمل است که اگر 
هدفمان از بلندمرتبه سازی حل مشکل 
مسکن در شــهر اصفهان است ساخت 
چنین برج هایی، هزینه بسیار می طلبد 
که نرخ تمام شده مسکن را گران می کند 
و اگر هدف بهره مندی از زمین کمتر برای 
ساخت خانه های بیشتر است در شهری 
مانند اصفهان در هــر نقطه ای نمی توان 
ساختمان بلندمرتبه احداث کرد و باید در 
محدوده های کم ارزش تر چنین اقدامی را 
انجام داد که با مشکالتی همراه خواهد بود 
و از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نیســت 
بنابراین الزم اســت قبل از هر اقدامی به 

تمام جوانب اندیشیده شود.

خـــبــــر

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان مطرح کرد:
برخورد جدی باهر نوع گرانفروشی به بهانه اصالح قیمت بنزین در اصفهان

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت اصفهان گفت: هیچ 
گونه افزایش قیمت در کاال و خدمات پذیرفتنی نیست و 

تیم های بازرسی با هرگونه تخلف گران فروشی به بهانه اصالح قیمت 
بنزین مقابله می کنند.

ایرج موفق با اعالم اینکه طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور در راستای اصالح 
قیمت بنزین تا اطالع ثانوی هیچ گونه افزایش قیمت در کاال و خدمات در بازار رخ 
نخواهد داد، اظهار داشت: از تاریخ 24 آبان ماه به دستور استاندار اصفهان هر روز 
جلسه تنظیم بازار برگزار شد و گروه های بازرســی برای مقابله با افزایش قیمت 

فعال شدند.
وی افزود: هیچ گونه افزایش قیمت در کاال و خدمات پذیرفتنی نیست و تیم های 
بازرسی متشکل از بازرسان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی و سازمانهای 
مربوطه با هرگونه تخلف گران فروشی به بهانه اصالح قیمت بنزین مقابله خواهند کرد.

    تشکیل کارگروه حمل و نقل به مدیریت معاون عمرانی استاندار
رئیس ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با بیان اینکه نظارت کافی بر بازار مرکز استان 
و 24 شهرستان استان اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: پس از اصالح قیمت بنزین و مدیریت 

سوخت بخش هایی پیش بینی نشده بود که به ستاد تنظیم بازار کشور اطالع داده شد. در 
همین راستا، بر اساس مصوبه وزارت کشــور بخش های پیش بینی نشده اعم از سرویس 
مدارس، وانت بارها و پیک های موتوری در کارگروه حمل و نقل به مدیریت معاون عمرانی 

استاندار واگذار شد.
وی مسائل مربوط به حمل و نقل درون شهری و برون شهری را به کارگروه حمل و نقل مرتبط 
دانست و عنوان کرد: به موازات عدم پذیرش هرگونه افزایش قیمت در کاال و خدمات با اصالح 
قیمت بنزین، کمیته های تخصصی برای کاال و خدماتی که افزایش قیمت بنزین بر روی آنها 
تاثیر مستقیم و غیرمستقیم می گذارد تشکیل شده است تا در کمیته های کارشناسی مورد 

بررسی قرار بگیرند و به مرور ساماندهی شوند.

    مردم در خرید تعجیل نکنند تا گرانی حاصل نشود
موفق با تاکید بر اینکه کاالهای اساسی و مواد غذایی در استان اصفهان تامین شده است و جای 
هیچ گونه نگرانی در کمبود کاالهای اساسی مردم وجود ندارد، سفارش کرد: با توجه به اینکه 
تعجیل مردم در خرید، تقاضا را باال می برد و بازار را به سمت گرانی خواهد برد توصیه می شود 

که مردم در خرید کاال شتاب به خرج ندهند. مهر
خـــبــــر
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رونق فصل پرتردد 
 گردشگران خارجی

 در کشور
وزارت  گردشــگری  معــاون   
میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی نیمه پایانی پاییز 
را زمان اوج ســفرهای گردشگران 
خارجی اعالم کرد و از رونق در ایام 
پرتردد تورهای گردشگری ورودی 

به کشور خبر داد.
ولی تیموری روز شــنبه با اشاره به 
جزئیات حضور گردشگران خارجی 
در جمهوری اسالمی ایران، گفت: 
پیرو جلسات مکرر وزیر و معاونت 
گردشــگری میــراث فرهنگــی 
با ذینفعــان و بخــش خصوصی 
گردشگری در راستای آماده سازی 
الزامــات الزم برای فصــل پرتردد 
گردشگران خارجی که هر سال از 
ابتدای مهرماه آغاز و در نیمه پایانی 
پاییز به اوج خود می رســد؛ اکنون 
تعداد قابل توجهی از گردشــگران 
خارجی در حال بازدید از جاذبه های 
گردشگری کشور هستند و رونق در 

تورهای ورودی مشاهده می شود.  
وی با بیان اینکه تمرکز بر برگزاری 
تورهای آشناســازی ویژه فعاالن 
بخش خصوصــی و رســانه های 
کشورهای بازار هدف گردشگری 
کشــور، نقش موثری در استقبال 
قابل توجه از بسته های سفر در فصل 
جاری داشته است؛ افزود: انعکاس 
آنچه گردشگران تخصصی از سفر 
به ایران دریافت کرده اند و انتقال آن 
به جامعه مخاطب حوزه گردشگری 
در کنــار نقش اینفلوئنســرهای 
ورودی در فضای مجازی و  تحقق 
دیجیتــال مارکتینــگ در قالب 
تورهای آشناسازی به کشور، اقدامی 
تاثیرگذار در تضعیف "ایران هراسی" 
و تغییر تصویر غیرواقعی از کشور 
داشته است که دســتاورد و تاثیر 
مثبت آن هم اکنون در فصل پرتردد 
تورهای ورودی قابل مالحظه است.

معــاون گردشــگری همچنین 
در تحلیــل دســتاورد حاصل در  
“highseason”ورود گردشــگران 
خارجی به کشور، فعالیت و تالش 
بخش خصوصی حوزه گردشگری 
جهت معرفی چهــره واقعی ایران 
و انعکاس جاذبه های گردشگری، 
فرهنگــی و تاریخــی کشــور در 
نمایشــگاه های خارجی و ســایر 
رویدادها و نشست های بین المللی 

را نیز موثر عنوان کرد.  
تمــام ظرفیت های تاسیســات 
گردشگری اســتانها آماده خدمت 

هستند
براساس اعالم روابط عمومی معاونت 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، 
تیموری با اشاره به اینکه هم اکنون 
برای اســتقبال و میزبانی شایسته 
از گردشــگران خارجــی تمــام 
ظرفیت های تاسیسات گردشگری 
در سراسر کشــور و همه استانها و 
شهرســتانها و... آمــاده خدمــت 
هستند؛ تاکید کرد: مراکز اقامتی، 
ســایت های تاریخی – فرهنگی، 
جاذبه های گردشگری و طبیعی در 
کنار آمادگی کامل دفاتر خدمات 
مسافرتی و راهنمایان تور، سیستم 
حمل ونقل و غیره زنجیره ای کامل 
از خدمات مطلوب را به گردشگران 
خارجی ارائه کرده انــد و در ایجاد 
خاطره ای خوش و به یادماندنی از 

سفر به ایران نقش آفرین هستند.  
 دیدگاه هــر یک از گردشــگران 
خارجی که مقصد ایران را برای سفر 
انتخاب می کنند قبل از ورود و هنگام 
خروج از کشور کاماًل متفاوت است 
و  با وجود تعجب از تالش رسانه ها 
جهت»ایران هراسی«، کشورمان را 
مقصدی امن و جــذاب با مردمانی 

مهمان نواز معرفی می کنند.

گردشگری
خبر
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صنعت گردشــگری پس 
از صنعــت هــای نفت و 
خودرو در رتبه سوم قرار 
دارد. اقتصــاد خیلــی از 
کشــورهای دنیا براساس 
گردشــگری می چرخد و 
سود سرشاری برای دولت 
و مردم دارد. ایران به عنوان یک کشور 
چهار فصل مطرح می شــود و ظرفیت 
های گردشگری بسیاری در هر استان 
دارد که متاسفانه این پتانسیل اقتصادی 
و درآمدزا برای مردم و دولت، طی سال 
های گذشــته مغفول مانده است و در 
حال حاضــر هم آنطور کــه باید به آن 

توجه نمی شود.
در همین باره با ولــی تیموری، معاون 
گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کشور درباره 
آخرین وضعیت گردشــگری کشور به 
گفت وگو پرداختیم که مشروح آن در 

ادامه آمده است.
گردشگری با چه مشکالتی مواجه 

است؟
بزرگ ترین چالش گردشگری کشور در 
بعد داخلی و خارجی عدم اطالع رسانی 
و ناشناسانده ماندن فضاهای گردشگری 
کشــور اســت و به این چالش موضوع 
ایران هراسی نیز که در  خارج از کشور 
دنبال می شــود، باید اضافه کرد.البته 
نحوه همکاری ما با مطبوعات و رسانه ها 
می تواند کمک کند که بتوانیم در ابعاد 
مختلف پتانسیل های گردشگری را به 

مردم بشناسانیم.
بزرگ ترین معضل گردشگری کشور را 
می توان با همکاری دستگاه های مختلف 
و از ســوی ارتباط با رسانه ها حل کرد. 
هنگامی که در کشور یک تعطیلی اتفاق 
می افتد، فقط نقاط خاصی مورد استفاده 
گردشگران داخلی قرار می گیرد و مابقی 
مراکز گردشگری کشور از نعمت حضور 
گردشگران و مسافر برخوردار نمی شوند 
و این موضوع بیانگر این اســت که در 
حوزه اطالع رسانی داخلی هم ما موفق 

نبوده ایم.
ما در شــرایطی هســتیم که در حوزه 
گردشگری از نظر ارتباطات با مشکالت 
متفاوتی از جمله بودجه مواجه هستیم 
و تبلیغات، اطالع رسانی و بازاریابی در 
بدترین شرایط قرار گرفته است و عماًل 
هیچگونه هزینه ای را در این بخش انجام 

نمی دهیم.
هیچ بودجه ای برای کار تبلیغاتی 

نداریم
بنابر این این اذعان ما درست است که 
بزرگ ترین چالش ما ناشــناخته بودن 
اســت و از ســویی دیگر هیچ بودجه و 
اعتباری برای این کار و تبلیغات نداریم 
و طبیعتاً باید از آنهایی که در این حوزه 
داوطلبانه عمل می کنند، کمک بگیریم 

و این یک ضرورت محسوب می شود.
مزایای تبدیل شــدن سازمان به 
وزارتخانه در بُعد گردشگری چه 

بوده است؟
این که سازمان تبدیل به وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
شد، یک قدم مثبت اســت و طرح آن 
سالیان سال مطرح شــده بود. همیشه 
این مطالبه وجود داشــته اســت و از 
ناحیه مجلس و افــراد حرفه ای صنعت 
گردشــگری پیگیری می شــد که این 
جایگاه باال برود که نهایتا با پیگیری های 
صــورت گرفتــه ســازمان تبدیل به 
وزارتخانه شــد و آن را مثبــت ارزیابی 
می کنیم ولــی نباید ایــن تغییر صرفاً 
در حد اســم و کلمه باشــد و باید نگاه 
جدی تری به این موضوع داشته باشیم.

وقتــی نگاه ها ایــن بوده کــه صنعت 
گردشــگری ارتقاء پیدا کنــد بنابراین 
نوع نگاه ها هم باید به این موضوع ارتقاء 
پیدا کند. در صنعت گردشگری امروزه 

هر چقدر هزینه کنیم مــا آن را هزینه 
نمی دانیم بلکه یک نوع سرمایه گذاری 
است و با کمترین عدد قطعاً بیشترین 

سودآوری را خواهیم داشت.
منافع این سرمایه گذاری قطعاً به جیب 
آدم های خاصی نمــی رود و منافع آن 
آنقدر گسترده است که مانند شبکه های 
مویرگی از روســتاهای دوردســت تا 

پایتخت را شامل می شود.
ورود هر گردشــگر 11 شغل ایجاد 

می کند
وقتی صحبت از گردشــگری می کنیم 
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم در 
اشتغال و درآمدزایی تأثیر دارد به عنوان 
مثال هر گردشگر 11 شــغل را درگیر 
می کند و این موضوع حجم گســترده 

اشتغال را نشان می دهد.
بنابراین ارتقاء ســازمان بــه وزارتخانه 
یک اقــدام خــوب بــوده و امیدواریم 
جایگاه گردشگری را از نظر ارتباطات و 
سیاست ها باالتر ببینند و مشکل ما تنها 
این نیست که بودجه و اعتبار کم است، 
ولی این مسأله اســت که باید نوع نگاه، 
نگرش و اراده ملی در حوزه گردشگری 
داشته باشــیم و ما به دنبال این ارتقاء 

هستیم.
تا این اراده ملی شکل نگیرد، دنیایی از 
اعتبار هم داشته باشیم قطعا در حوزه 
گردشــگری به جایی نخواهیم رسید. 
بنابر این باید بپذیریم که گردشــگری 
محور توسعه کشور است و بنده به عنوان 
یک متخصــص در حوزه گردشــگری 
عمیقاً اعتقاد دارم کــه مزیت و محور 
توسعه این کشور گردشگری است و در 
ابعاد روستایی و شهری  جایگاه باالیی 

گردشگری دارد.
برای گردشگری باید تسهیل گر باشیم 
و حلقه های گردشــگری به عنوان یک 
زنجیره به یکدیگر چســبیده اســت و 
زمانی کامل می شــود کــه تمامی این 
حلقه ها در کنــار یکدیگر قرار بگیرند و 
یکی از این حلقه ها گردشــگری است. 
اگر یک نفر از خارج از کشور تصمیم به 
سفر به ایران بگیرد وزارت امور خارجه، 
رایزنان فرهنگی، مــرزداران، گمرک، 
پلیس و ... تا اینکه وارد کشور شود، در 
این حلقه و زنجیره تأثیرگذار هســتند 
تا اینکه فردی که به داخل کشــور به 
عنوان گردشگر می آید با رضایت کامل 
از کشور خارج شود و ما اعتقاد داریم اگر 
هر فردی راضی از کشور برود می تواند 
6 تا 7 نفر را هم تشویق کند که به ایران 
ســفر کنند و اگر هم ناراضی از کشور 
خارج شــود 11 تا 13 نفر را از سفر به 

ایران منع می کند.
البته تعداد زیادی از افرادی که سفر به 
ایران کرده اند و در حال برگشت راضی 

بودند بیشتر دیده ام.
چه اقدامــات زیربنایی در حوزه 

گردشگری اتفاق افتاده است؟
آخرین وضعیت گردشــگری ایران به 
این شــکل اســت که ما از اول انقالب 
اعــالم کرده ایم نه شــرقی و نه غربی و 
گفته ایم می خواهیم مســتقل باشیم و 
همین موضوع نیز حاشیه های سیاسی 
را برای ما وجود آورده که بخشی از آن 
بین المللی است و وقتی بخواهید مستقل 
عمل کنید قطعا اذیت تان خواهد کرد و 
بعضی از این اذیت ها نیز از حالت عادی 
عبور می کند و جنبه های غیر اخالقی 

پیدا خواهد کرد.
در صنعت گردشگری اخالق گردشگری 
بســیار حائز اهمیــت اســت و همه 
کشورهایی که عضو ســازمان جهانی 
گردشگری هستند این موضوع را امضاء 
و تأیید کردند و عنــوان کردند راه های 
رفت و آمد مردم کشورها باید تسهیل 
شود ولی متأسفانه کشور آمریکا به این 
موضوع توجه نکــرده و عنوان کرده که 
هر کسی وارد ایران شود برای رفتن به 
کشور آمریکا دچار مشکل خواهد شد و 
این موضوع خالف نرم های بین المللی و 

اخالق حرفه ای گردشگری است.
مجموع این اتفاق ها باعث شــده بعد از 
خروج آمریکایی هــا از برجام در میزان 
ورودی گردشگری به کشور و بازارهای 

سنتی در غرب دچار چالش شویم و عماًل 
سخت می شد که گردشگری کشور به 
سمت اتفاق های خوبی پیش برود ولی ما 
بالفاصله سیاست هایمان را عوض کردیم 
و به سمت کشورهای منطقه و پیرامونی 

خودمان در حوزه گردشگری رفتیم.
به لحــاظ تحریم های صــورت گرفته 
پروازهای مســتقیمی از دیگر کشورها 
به کشور ما انجام نمی شد و این موضوع 
امروزه در حوزه گردشگری یک فاکتور 
مهم است و ما آن را از دست داده بودیم 
و بنابر ایــن ورودمان به کشــورهای 
پیرامونی افزایش یافــت و این موضوع 
را مورد بررســی قرار داده ایــم که اگر 
پروازهای خارجی به کشــور نداریم از 
طریق مرزهای زمینی امکان به جذب 
گردشگر کنیم. بنابر این سیاست ها به 
این ســمت رفت و با کشورهای منطقه 
به تعامل و همکاری خوبی رسیدیم و در 
یکسال گذشته که کمیته فنی مشترک 
بین ایران و عراق برگزار شد و بنده نیز 
ســه ســفر به آذربایجان داشتم که در 
حال حاضر ما بیشترین گردشگران را از 
این دو کشور می گیریم و با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس از جمله عمان هم 
در حوزه گردشــگری بیشــتر تأمل و 

همکاری خواهیم خواهیم داشت.
یک میلیون گردشــگر ترکیه ای 

داریم
تورهای آشناسازی در مناطق مختلف 
برگزار شده اســت و با کشور ترکیه نیز 
صحبت های مهمی در حوزه گردشگری 
داشته ایم و قرار شده به این سمت برویم 
که تبادل گردشــگر دو طرفه باشــد و 
این اتفــاق هم افتاده اســت و عماًل در 
سال گذشته 300 تا 400 نفر گردشگر 
ترکیه ای در روزهای مختلف داشته ایم 
که االن به یک میلیون نفر رسیده است 
و این تغییــر سیاســت ها کمک کرد 
که اتفاق بدی که در حــوزه تحریم ها 
در بخش گردشــگری داشــت شکل 

می گرفت، از سویی دیگر جبران شود.
افزایش گردشگر در ایران علی رغم 

تحریم ها
سال گذشــته بارها اعالم شد که ورود 
گردشگر به کشور 52.5 درصد نسبت 
به سال قبل تر آن افزایش یافته و همین 
روند رو به رشد را در ســال جاری نیز 
داشــته ایم و در 7 ماهه گذشته امسال 
6 میلیون گردشگر وارد کشور شدند که 
24.30 درصد رشد گردشگر داشته ایم 
که نســبت به مشابه ســال قبل از بعد 

گردشگری افزایش یافته است.
در بعد گردشــگری داخلی هم چالشی 
که مطرح کرده ام به عنوان یک مسأله 
اساسی دنبال خواهیم کرد و ساماندهی 
ســفر را اجرایی می کنیم و ما به دنبال 
این هستیم که مردم فقط به یک نقاط 
خاص از کشور ســفر نکنند و جاهای 
دیگر را هم برونــد ببینند و از فضاهای 
گردشگری کشور در اقصی نقاط بازدید 

کنند.
به عنوان سیاســت اصلی توضیح سفر 
در کشور را در حوزه گردشگری داخلی 
پیگیری کردیم و بــا ابزارهایی که در 
اختیارمــان بود فرآیند اطالع رســانی 
را مشــخص کردیــم و به اســتان ها 
چارچوب هایی را ارائه دادیم که بر اساس 

آن عمل کنند.
باید برای گردشگری ســایت و سامانه 
اطالع رسانی دقیقی داشــته باشیم و 
حتی جشــنواره های محلی و استانی 
نیز برای جذب گردشــگر بسیار کمک 
می کند و پیگیری کردیم که هر استان 
و شــهر متناسب با شــرایطی که دارد  
جشنواره های محلی برگزار کند تا مردم 
نیز از این جشنواره ها بازدید کنند و به 

نوعی موجب  جذب گردشگر شود.
به عنوان پایلوت مسیر شمال غرب کشور 
را به عنوان یک مسیر گردشگری معرفی 
کرده ایم و امیدواریم به یک مسیر جدید 
گردشــگری خوب تبدیل شود چرا که 
پتانسیل های الزم را از نظر گردشگری 
دارد و حتی می تواند تبدیل به مســیر 
گردشگری بین المللی شــود  چرا که 
آنجا ما تنوع اقــوام، فرهنگ ها و فضاها 

را داریم.
ما با شهرداران، فرمانداران و استانداران 
جلســاتی در خصوص توضیح ســفر و 
سیاست های جدید در این حوزه داشتیم 
و برای این کار مقامــات محلی را مورد 
هدف قرار داده ایم و هر جایی که مقامات 
محلی پای کار آمدند گردشگری آنجا به 
خوبی جواب داده است و در طول یکسال 
و نیم گذشــته هر مالقاتی با مسؤوالن 
داشــته ام از گردشــگری و مزایا ی آن 
گفته ایم و مدل های مختلف گردشگری 

را توضیح داد ه ایم.
شهرهای گردشگرپذیر رتبه بندی 

می شوند
در همیــن راســت طــرح رتبه بندی 
شهرهای گردشگری را پیاده کرده ایم 
و برای 5 شهر به صورت پایلوت اجرایی 
شــده اســت تا شــهرها با یکدیگر در  
حوزه گردشــگری رقابت داشته باشند 
و هر شهر بر اساس شــاخص ها از نظر 
گردشگری و میزان رضایت و استقبال از 

گردشگران رتبه بندی می شود.
همه شهرهای کشور از منظر گردشگری 
و میزان گردشــگر پذیری باید خود را 
آماده کنند و معیارهــای الزم را برای 

گردشگرپذیری روستاها ارائه دهند.
گردشگری روســتایی این روزها رونق 
گرفته اســت چرا که در روستاهای ما 
آداب و رســوم خاص خود را دارد و ما 
باید از پتانسیل هایی که داریم به خوبی 
اســتفاده کنیم چرا که 4 اثر ثبت شده 
جهانی در حوزه گردشــگری داریم و با 
5 کشور هم هم مرز هســتیم بنابر این 
باید فضا را برای ورود گردشگر حتی از 

مرزهای خود آماده کنیم.
بازار هــدف گردشــگری ایران 

مشخص شده است
با توجه به بحث بودجه و منابع محدودی 
که داریم یــک کارشناســی علمی و 
حرفه ای صورت گرفت و کشــورها را از 
نظر گردشگری کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت که می توانند بازار هدف کشور 
ما باشــند طبقه بندی کردیم و این نیز 
یکی از کارهــای زیربنایی و مهمی بود 
که اتفاق افتاد و بعد از سال ها استراتژی 
بازاریابی گردشــگری ما در سه سطح 
مشخص شــد و عالوه بر این برای 10 
بازار مهم برنامه عملیاتی نوشــته ایم تا 

اینکه چه کارهایی باید صورت بگیرد.
در برنامه ششم توسعه نیز تکلیف هایی 
برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی ایجاد شده بود که بخشی 
از آن باقی مانده بود که توانســتیم آن 
را اجرایــی کنیــم و راهبردهای کالن 
گردشــگری را در قالب یک سند آماده  
کرده ایم و بعد از اینکه در سازمان برنامه 
و بودجه تأیید شــد در دولت هم مورد 
تأیید قرار گرفت و به کمیســیون های 
اصلی تصویب و ابالغ شــد که یک نوع 
سند باالدستی برای توسعه گردشگری 

کشورمان محسوب می شود.
می توان گفت یکســال فشــرده و پر 
مشغله ای را در حوزه گردشگری پشت 
سر گذاشــته ایم و همین روند می تواند 
کمک کنــد که در آینده گردشــگری 
بهتری در بعد داخلی و خارجی در کشور 

داشته باشیم.
 چه مقدار در حوزه گردشــگری 

درآمدزایی داشته ایم؟
هر گردشگر 1485 دالر هزینه می 

کند
در پایان سال 2018، عددی که سازمان 
جهانی گردشگری اعالم کرد این بود که 
به ازای ورود یک گردشــگر در منطقه 
که کشــور ما جزو منطقه جنوب غرب 
آسیا بر اساس تقســیمات گردشگری 
جهانی قرار دارد که کشــورهایی مثل 
پاکســتان، کامبوج و بنگالدش در این 
منطقه هستند 1485 دالر به ازای هر 
گردشگر هزینه می شود و این یک عدد 
قابل تأیید بین المللی است. ما 7 میلیون 
و 800 هزار گردشــگر در سال گذشته 
داشــته ایم و اگر این تعــداد را ضربدر 
1485 دالر کنیم درآمد مســتقیم آن 

محاسبه می شود.
درآمد گردشگری ایران در 7 ماه، 8 

میلیارد و 910 میلیون دالر
در 7 ماهــه گذشــته نیــز 6 میلیون 
گردشگر خارجی به داخل کشور آمدند 
که هر کدام 1485 دالر هزینه کرده اند.

این تنها درآمدهای مستقیم آن است و 
ما باید حساب های اقماری را راه اندازی 
کنیم تا بتوانیم در کل هزینه های مربوط 

به این موضوع را برآورد داشته باشیم.
در حوزه گردشــگری داخلی نیز دنبال 
این بوده ایم که توزیع ســفر مناســبی 
اتفاق بیفتد و به جــای اینکه همه در 
تعطیالت به شمال بروند به سایر شهرها 
نیز مسافرت کنند چرا که ما یک کشور 4 
فصل هستیم و از نظر ظرفیت ها چیزی 
کم نداریم و این موضوع به عنوان یک 
سیاست به همه اســتان ها اعالم شده 

است.
چرا در نشست وزرای گردشگری 
که در روســیه برگزار شد حضور 

نداشتید؟
سازمان جهانی گردشگری هر دو سال 
یکبار یک مجمع عمومی در سطح وزرا 
تشکیل می دهد و این تنها جلسه شان 
نیســت بلکه زیرمجموعه آنها شورای 
اجرایــی و کمیســیون های منطقه ای 
است که مرتباً جلسه دارند که ایران در 
تمامی کمیسیون ها و شوراهای اجرایی 
حضور پیدا کرده و نظرات خود را ارائه 
داده است. فلسفه شــورای اجرایی این 
است که تمام مواردی که در مجمع به 
تصویب می رســد قبل از آن در شورای 
اجرایی مورد بررسی و به تصویب برساند 
که نظر ایران در آن شورا نیز مطرح شده 
بود و در آن اجالس یک فرآیند وسیعی 
دارد و این طور نیست که همه کشورها 
در آن حضور داشته باشند. البته قرار بود 
در مجمع عمومی آقای مونســان وزیر 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
حضور داشته باشند که به دلیل اینکه 
آن مجمع در روز عاشورا برگزار می شد 
نماینده ای از وزارت امور خارجه در آن 
مجمع حضور پیدا کردند و نقطه نظرات 
ایران مجددا از طریــق آن نماینده نیز 

مطرح شد.
چه برنامه ای برای لغــو روادید با 

کشورها دارید؟
همیشــه یکی از توصیه های سازمان 
جهانی گردشــگری به اعضــای خود 
این بوده که روند صــدور ویزا و روادید 
را تســهیل کنند تا جایی کــه بتوانیم 

اقدامی انجام دهیــم که مردم راحت تر 
به دیگر کشورها ســفر کنند و با توجه 
به اینکه فلسفه گردشگری هم همین 
است دستگاه ها، ســازمان ها و دولت ها 
باید رفت و آمد روان تر میان ملت ها را 

داشته باشند.
با توجه به تحریم های  آمریکا بنابر این ما 
در صدور روادید دچار مشکالتی شدیم 
و برای آنکه این مشکل رفع شود اعالم 
کردیم که هر کجا لغو روادید انجام شود 
قطعا تعداد سفرها افزایش پیدا می کند 
و در چند سال گذشــته لغو روادید را 
با آذربایجان یک طرفــه انجام دادیم و 
گردشگرانی که از جمهوری آذربایجان 
به کشــور می آمدند 100 برابر شد در 
عمان هــم همین اتفاق افتــاد و تعداد 
گردشــگرانی که وارد کشور می شدند 

افزایش یافت.
به دلیل تحریم های آمریکا به شــدت 
گردشگران چینی برای ورود به کشور 
ما کاهش داشــت ولی وقتی روادیدها 
یک طرفه لغو شد ظرف 4 ماه از منفی به 
رشد رسید پس به این نتیجه رسیدیم 
که لغو روادید برای ورود گردشگر جواب 
می دهد و اگر مردم بتوانند آزادانه سفر 
کنند قطعــاً در عمل نتایــج مثبتی را  

خواهد داشت.
لغو روادید به کشور روسیه به کجا 

رسید؟
لغو روادید با روســیه نیز مربوط به سه 
سال پیش است که موافقتی نامه ای بین 
دو دولت امضا شــد که برای سفرهای 
گروهی لغو روادید داشته باشیم و وزرای 
امور خارجه نیز آن را مورد بررسی قرار 
داده بودند و دو کشور ســاز و کارهای 

مشخص را اجرایی کردند.
در حال حاضر مجدداً ایــن موضوع را 
مورد بررسی قرار داده ایم و لغو روادید 
سفرهای گروهی بین دو کشور  نهایی 
شده است و مصمم هستیم هر چه زودتر 

امضاء شود.
آیا گردشگری می تواند جایگزین 

صنعت نفت در کشور شود؟
در حــال حاضر در کشــور مــا منبع 
درآمــدی اصلی نفت اســت و از منابع 
زمینی و ذخایر ملت برمی داریم هزینه 
استخراج، اکتشــاف می دهیم تا نهایتاً 
یک بشکه نفت را عالوه بر هزینه هایی 
که داشــته اســت به حــدود 60 دالر 

بفروشیم.
در اصل می توان گفت یک بشکه نفت و 
ذخایر مملکت را بدون هزینه هایی که 
کرده ایم 40 دالر می فروشیم و با تمامی 
تحریم ها نفت را به سختی فروخته ایم 
و اینکــه چگونه پــول آن را برگردانیم 
هم یک مشکل دیگر است. در صورتی 
که اگر 20 دالر بابت ورود هر گردشگر 
و تبلیغات بدهند بر اســاس آمارهای 
بین المللی گردشگر خودش وارد کشور 
می شــود و 1485 دالر هزینه می کند 
بنابر این هر گردشــگر چند برابر یک 
بشکه نفتی که می فروشیم درآمدزایی 

دارد.
بنابرایــن می توان گفت کــه اولویت با 
گردشگر است و اگر در این حوزه کمک 
کنند با اراده ملی می توانیم نســبت به 
درآمدهای بیشتر از حوزه گردشگری 

اقدام کنیم.

هر یک گردشگر=25 بشکه نفت

در 7 ماهه گذشته نیز 6 
میلیون گردشگر خارجی 
به داخل کشور آمدند که 

هر کدام 1485 دالر هزینه 
کرده اند.

این تنها درآمدهای 
مستقیم آن است و ما باید 

حساب های اقماری را 
راه اندازی کنیم تا بتوانیم 

در کل هزینه های مربوط به 
این موضوع را برآورد داشته 

باشیم.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کشور گفت: بر اساس آمارهای بین المللی هزینه های مستقیم یک گردشگر 

1485 دالر است در صورتی که ما هر بشکه نفت را 60 دالر می فروشیم.

فارس
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سفر به فضا چقدر آب می خورد؟
شاید زمانی سفر به فضا تنها به عنوان روشی منحصرا برای تحقیقات علمی یا راهکاری برای پیشرفت 
در عرصه علم تلقی می شد، اما چندی اســت کمپانی های متفاوتی سفر به فضا را نیز به فهرست 
سفرهای تفریحی اضافه کردند و برای تبدیل شــدن به بهترین در این عرصه با یکدیگر به رقابت 

می پردازند.
در »بالتیمور« واقع در ایالت »مریلند« 600 فضانورد از 60 کشــور مختلف جهان برای نخستین 
سفرشان به فضا آموزش می بینند، اما این افراد فضانوردان حرفه ای نیستند بلکه بخشی از نخستین 
گروه گردشگرانی هستند که برای تجربه جدیدترین نوع سفر گردشگری یعنی سفر به فضا به کمپانی 

»ویرجین گلکتیک« )Virgin Galactic( پول پرداخت می کنند.
»ویرجین گلکتیک« که به یک میلیارد بریتانیایی و مدیر سابق فیسبوک تعلق دارد، کمپانی پیشتاز 
در عرصه گردشگری فضایی شناخته می شود. این کمپانی می خواهد سفر به فضا را در آینده نزدیک 
به یک تجارت پرسود تبدیل کند. در حال حاضر هر مسافر قیمت سرسام آور 250 هزار دالر آمریکا را 

برای یک سفر ۹0 دقیقه ای به این کمپانی پرداخت می کند. این سفر به گردشگران فضایی این امکان 
را می دهد تا »جاذبه صفر« را تجربه کنند و کره زمین را از فضا ببینند. مسافران این کمپانی نباید حتما 
تمام استانداردهای فیزیکی و سالمت فضانواردان ناسا را داشته باشند، با این حال آزمایشات پزشکی 
روی مسافران این کمپانی انجام خواهد شد تا از بی خطر بودن این سفر برای آن ها اطمینان حاصل 
شود.تقریبا 60 سال قبل بود که »یوری گاگارین« فضانورد روسیه ای به نخستین فردی تبدیل شد که 
به فضا سفر کرده است. امروزه یک رقابت دیگر برای سفر به فضا شکل گرفته است، اما این بار این رقابت 
بین کمپانی های خصوصی که می خواهند به عرصه »گردشگری فضایی« قدم بگذارند، به وجود آمده 
است.کمپانی   »بلو اوریجینز« که توسط »جف بیزوس« مدیرعامل »آمازون« تاسیس شده است نیز 
نخستین سفر فضایی خود برای گردشگران را از سال آینده آغاز خواهد کرد. سفر کردن با این کمپانی 

هم برای هر مسافر صدها شاید هم هزاران دالر آب می خورد.
یکی از کارشناسان گردشگری معتقد است: این قدم های کوچک برای فعالیت در عرصه گردشگری 
فضایی می تواند روی دیگر حوزه های این صنعت تاثیر بگذارد و در حال حاضر نیز بسیاری از کشورها 

در تالش هستند تا خود را به قطب سفرهای فضایی تبدیل کنند.

»ماریانا سیگاال« که یک کارشناس در حوزه گردشگری است، 
بیان کرد: »فرستادن افراد به فضا نیازمند زیرسازی های 
بسیار تخصصی، رژیم غذایی ویژه، آموزش و لباس های 
فضایی مناسب است. کارشناسان و متخصصان بسیار 
متفاوتی در عرصه گردشگری فضایی وجود دارند و به طبع 

ارتقای گردشگری فضایی می تواند فرصت های شغلی و 
اقتصادی بسیاری را ایجاد کند. این تورهای گردشگری فضایی 

در نهایت می توانند بدنه تحقیقی را شکل بدهند که نتایج آن می 
تواند به زندگی بشر در دیگر کره ها منجر شود.«

به عقیده »سیگال«، در حال حاضر رویای سفر به فضا، تنها برای افرادی با سرمایه های 
کالن امکان پذیر است، اما هرچه که تعداد این دست سفرها افزایش پیدا کند و دنیای تکنولوژی 

 شاهد پیشرفت های بیشتری باشد، تعداد ســفرهای فضایی نیز بسیار بیشتر خواهد
 شد.
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Following the government 
last week to raise 
gasoline prices by 200%, 
compressed natural gas 
consumption has risen 
by 2 million cubic meters 
a day since Nov. 15, head 
of CNG department at the 
state-run National Iranian 
Oil Products Distribution 
Company said.
“CNG consumption is 
growing rapidly and has 
surpassed 21 mcm/d, up 
11%,” Hassan Qolipour told 
to ILNA news agency.
The figure is expected to 

exceed 24 mcm/d by the 
end of December, he added.
NIOPDC said on Nov. 14 
midnight that subsidized 
gasoline would be sold 
for 13 cents a liter up 
to 60 liters for each car 
every month. Additional 
purchases will cost  
double.

Parl. approves 
setting up 
four special 
economic zones 
in Yazd prov.
A Member of 
Parliament for 
Mehriz constituency 
in Yazd province 
M o h a m m a d r e z a 
Sabaghian said that 
Parliament approved 
setting up four special 
economic zones in the 
cities of Meybod, Bafgh 
and Abarkouh.
He made the remarks on 
Sat. in an interview with 
IRNA and added, “this 
decision was adopted 
in the Parliament 
due to the existing 
capacities including 
railroad crossings and 
important road lines in 
these regions.
Paving suitable ways 
for the development 
and expansion of 
region in order to spur 
production and exports, 
promoting technology 
level, taking advantage 
of top economic 
technologies, attracting 
foreign investment, 
creating field of 
production and trade 
activities for increasing 
export of goods, 
presenting services 
for active presence 
in regional, domestic 
and international 
markets, generating 
new employment 
o p p o r t u n i t i e s , 
p r o m o t i n g 
employment level in the 
province, decreasing 
production costs with 
the aim of entering the 
global competitive 
markets, etc. are of the 
salient advantages 
of launching special 
economic zones in 
this region, Sabaghian 
added.
He went on to say that 
special economic 
zone provides 
proper capacities 
and opportunities 
for investors, adding, 
“exemption of 
tax, presentation 
of facilities and 
infrastructures are of 
the salient cases which 
will cause development 
and prosperity 
in cities of this  
province.”
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Iran CNG consumption jumps

New research led 
by The University 
of Manchester, has 
developed a metal-
organic framework 
(MOF) material that 
provides a selective, 
fully reversible 

and repeatable capability 
to capture nitrogen dioxide 
(NO2), a toxic air pollutant 
produced particularly 
by diesel and bio-fuel use. 
The NO2 can then be easily 
converted into nitric acid, 
a multi-billion-dollar 
industry with uses including, 
agricultural fertilizer for 
crops; rocket propellant and 
nylon, TechXplore reported.
MOFs are tiny three-
dimensional structures 
which are porous and can 
trap gasses inside, acting like 

cages. The internal empty 
spaces in MOFs can be vast 
for their size, just one gram 
of material can have a surface 
area equivalent to a football 
pitch.
The highly efficient 
mechanism in this new 
MOF was characterized by 
researchers using neutron 
scattering and synchrotron 
X-ray diffraction at the 
Department of Energy's Oak 
Ridge National Laboratory 
and Berkeley National 

Laboratory, respectively. 
The team also used the 
National Service for Electron 
Paramagnetic Resonance 
Spectroscopy at Manchester 
to study the mechanism of 
adsorption of NO2 in MFM-
520. The technology could 
lead to air pollution control 
and help remedy the negative 
impact nitrogen dioxide has 
on the environment.
Asin Nature Chemistry, the 
material, named MFM-520, 
can capture nitrogen dioxide 

at ambient pressures and 
temperatures—even at low 
concentrations and during 
flow—in the presence of 
moisture, sulfur dioxide 
and carbon dioxide. Despite 
the highly reactive nature 
of the pollutant, MFM-520 
proved capable of being fully 
regenerated multiple times 
by degassing or by treatment 
with water in air—a process 
that also converts the 
nitrogen dioxide into nitric 
acid.

Italy eager to participate in 
Iran markets
Italy's Ambassador to Iran Giuseppe Perrone stated 
here on Saturday that the Italian companies are 
interested in having an active presence and having 
activities in the Iranian markets.
Italy and Iran are both eager to develop bilateral 
cooperation, the ambassador said in a meeting 
held in the Iranian capital with Chairman of Tehran 
Chamber of Commerce, Industries and Mines 
Massoud Khansari.
As Perrone said, the investment made by an Italian 
company in the northwestern Iranian city of Tabriz 
and the travel of a trade Italian delegation to Iran 
indicate that Rome is keen on promoting and 
preserving relations with Tehran.   
He further expressed the readiness of the Italian 
Embassy in Tehran to improve and boost economic 
ties with Iran.
Despite certain European countries' measures, Italy 
endeavors to keep financial channels open in order 
to boost banking relations with Iran, the ambassador 
noted.
Then, he welcomed barter trade between Rome and 
Tehran, stressing that such a mechanism would be a 
good logical solution in the present conditions.
The ambassador, at the end of his remarks, called for 
making efforts to remove problems in the path to the 
development of economic cooperation.
For his part, the Iranian official criticized the US 
unilateral sanctions against Tehran that have 
recently led to a decrease in bilateral cooperation 
with Rome.
Khansari hoped that the Italian Embassy in Tehran 
would facilitate exchange between Iranian and 
Italian private sectors and take steps towards 
weakening the sanctions.
The official expressed the Tehran chamber of 
commerce's readiness to do whatever it can to 
develop cooperation.
Like the Italian ambassador, Khansari welcomed 
barter exchange between the two countries.
Despite the world criticism, US President Donald 
Trump withdrew unilaterally from the Iran Deal 
formally known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) in May, 2018.
To respond reciprocally to the US move, Tehran 
decided to reduce its commitments to the JCPOA, 
based on Article 26 and 36, and set a deadline 
for Europeans to remedy breaches on the first 
anniversary of the US withdrawal in May 2019.

 US looting Syrian oil: Al-
Jafari
 Syria's Permanent Representative to the United 
Nations, Bashar al-Jafari, rebuked the United 
States for occupying the Syrian oil wells, saying the 
Americans are looting oil renews in the shadow of 
the Security Council's silence.
Addressing a Security Council meeting early on 
Saturday, Bashar al-Jafari said the US state terrorism 
has targeted Syria intending to change the region's 
geopolitical map.
"The Syrian war will end when foreign support for 
terrorism ends," he added.
He stressed, "The Syrian constitution and its future 
belong to the Syrian people, and the greatest danger 
for Syria's constitutional committee is some attempt 
to interfere in its process to thwart efforts."
Al-Jafari added, "The US occupies Syrian oil wells and 
plunders the Syrians' revenues in the shadow of the 
UN Security Council's silence."
The US President Donald Trump was not 
embarrassed to frankly announce the policy of 
looting Syrian oil when he recently asserted that the 
decision to keep his occupation forces in the Syrian 
al-Jazeera region is for “Syrian oil only.”

Scientists have developed a new advanced material that 
can convert a toxic pollutant produced by burning fossil 
fuels into useful industrial chemicals using only water 
and air.

New Material Converts Toxic Air 
Pollutant into Industrial Chemical

news

The technology 
could lead to air 
pollution control 
and help remedy 
the negative 
impact nitrogen 
dioxide has on the 
environment.
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Enemies have created obstacles 
for import of food and medicines
Vice- President and Head of Planning and Budget 
Organization Mohammad Baqer Nobakht said on Saturday 
that the enemies have created obstacles for import of food and 
medicines, adding that they have attempted to prevent export 
of a single barrel of oil as well.
Speaking in the ceremony to sign MoU for building 20,000 
small solar power plants, he said that the enemies have 
intensified sanctions against Iran.

He added that Iranian government has put on the agenda some 
project for construction of houses and setting up solar energy 
plants.Earlier, Nobakht said that the US was begging for talks 
with Iran in recent months, adding that the reason why it 
makes such a demand is that they know that Iranian governing 
system is much stronger than they thought.
Noting that the US has been deceived by the false slogans 
of the hypocrites, he added that now the US administration 
has declared several times that it is ready for talks and this 
is indicative of the country's high capabilities in all fields, 
including economy.

Iran can export gasoline only to 
Iraq, Afghanistan and Pakistan; 
Export
"Rising gasoline prices are not expected to hinder the growth 
of consumption in Iran," Iranian energy expert told ILNA.
Speaking with ILNA economic correspondent, Morteza 
Behrozifar said that there can be no significant reduction in 
petrol consumption just by raising prices so government can 
reduce consumption by changing infrastructure, developing 
public transportation and improving the quality of cars.
He referred to possibility to export gasoline to other countries 
and added that even if we can export, the question is that 
under which circumstances can gas be exported and to which 

countries will be exported.
"We are under severe sanctions, and the same restrictions that 
apply to oil exports are existing for gasoline. We can export 
only small portion to Iraq, Afghanistan and Pakistan," the 
expert said.He confirmed that one of the things that can offset 
the government deficit is the raising the price of gasoline, but 
the fact is that the inflationary effects of this strategy are so 
significant that they ultimately reduce government revenue.
Head of Management and Planning Organization Mohammad-
Baqer Nobakht said in a televised speech last week that 
inflation is not favored by the current administration in 
Iran and the government is doing its best to reduce the costs 
of living in the country, but "raising gasoline prices was a 
legal duty on the administration which should have been 
accomplished accordingly."



US Seeking to Create 
Security Problems in 
Lebanon: Hezbollah
Hezbollah’s second-in-command Sheikh 
Naim Qassem said the US is seeking to take 
advantage of Lebanon’s anti-government 
protests and create “security problems”, 
adding that the resistance movement will 
not fall into a civil war that Washington is 
longing for in the Arab country.
“The first obstruction in the formation of the 
government is America because it wants a 
government that resembles it and we want 
a government that resembles the Lebanese 
people,” Sheikh Qassem told Reuters on 
Saturday.
US officials had been in direct contact with 
Lebanese politicians and officials, the 
official said, adding, “Let them leave us 
alone so we can reach an understanding 
among ourselves. The more they intervene 
the more they delay the solution.”
Prime Minister Sa’ad Hariri resigned in late 
October amid nationwide protests against 
corruption and economic adversity that had 
begun earlier that month.
Asked why Hezbollah and its allies had not 
opted to form a cabinet on their own, the 
Lebanese resistance movement’s deputy 
secretary-general said the movement 
preferred the prime minister be chosen 
through agreement with the main parties.
“There are continuous contacts between 
Hezbollah and Prime Minister Hariri to pick 
the prime minister,” he said.
Sheikh Qassem said the first step towards 
dealing with the crisis would be the 
formation of a government that should start 
by implementing an emergency economic 
plan after amending it if necessary.
The causes of the crisis included bad policies 
and corruption, he said.
“We support the people 100% in putting the 
corrupt on trial,” he said. “The corrupt must 
stand trial in Lebanon regardless of who 
they are ... we support all measures that limit 
corruption and that recover looted wealth.”
The senior Hezbollah official warned 
against Washington’s attempt to create 
chaos in the country and said, “I do not see 
signs of a civil war in Lebanon. Hezbollah 
is determined not to fall into strife that 
America wants. But we have information of 
American attempts to create some security 
problems”.
On Tuesday, protesters blocked roads 
leading to the parliament in the capital 
Beirut, forcing the legislature to postpone 
what was supposed to be its first session in 
two months. Heavy clashes were reported 
later that day between security forces and 
a group of protesters attempting to make 
their way into the parliament.

UK, US Ran Secret Prisons in Iraq after 
2003 Invasion: Report

The British 
army’s most 
senior legal 
adviser in 
the country 
at the time is 
understood 

to have made a 
criminal complaint 
to police when 
he discovered the 
existence of the 
black sites, the 
Middle East Eye 
reported on Friday.
He said that the 
prisoners may not 
have been notified 
to the Red Cross and 
may subsequently 
have been rendered 
out of the country.
The disclosure 
comes after a joint 
investigation by the 
BBC and Sunday 
Times newspaper 
concluded that the 
British government 
and senior army 
c o m m a n d e r s 
covered up evidence 
that troops had 
been involved in 
murder and torture 
in both Iraq and 
Afghanistan.
After interviewing 
11 former civilian 
police officers 
who investigated 
allegations of war 
crimes, the two 
news organizations 
reported that the 
UK’s Ministry of 
Defence (MoD) was 
determined that 
no prosecutions 
should be brought 
in order to protect 
the reputation of the 
country’s military.
One of the two secret 
prisons that were 
the subject of the 

military lawyer’s 
complaint was 
inside a joint US-UK 
forward operating 
base known as H1, 
located at an airfield 
and oil pipeline 
pumping station 
in Iraq’s Western 
Desert.
The second, outside 
the town of al-Qaim 
near the Syrian 
border, was known 
to coalition forces as 
Station 22.
The existence of the 
detention facility 
at H1 came to 
light only when an 
anonymous call was 
made to a British 
Royal Air Force 
(RAF) base in June 
2003, alleging that 
an Iraqi prisoner of 
war had been beaten 
to death aboard one 
of its aircraft while 
being taken to the 
prison.
An inquiry by RAF 
police faced a series 
of obstacles, and 
MEE understands 
that a file on the 
case at one point 
disappeared from 
the offices of RAF 
lawyers.
Subsequently, a 
judge-led inquiry 
published earlier 

this year established 
that the victim, 
who was named in 
the report as Tariq 
Sabri Mahmud, had 
been killed when he 
was restrained and 
thrown to the floor 
inside a Chinook 
helicopter. His 
body was promptly 
buried at H1.
Another prisoner 
lost consciousness 
during flight, and 
a third had his 
prosthetic legs 
removed.
These men were 
among 63 prisoners 
of war being 
flown to H1 for 
interrogation after 
being detained 
at a roadblock in 
western Iraq on 
April 11, 2003, 
by Australian and 
American special 
forces. It is unclear 
how many prisoners 
were detained at 
H1 in total or how 
long the detention 
facility remained in 
operation.
It is also unclear 
whether the 
prisoners were 
later transferred to 
the main coalition 
prisoner of war 
camp at Umm Qasr, 

south of Basra.
British army 
lawyers are 
understood to have 
sought information 
about the prisoners 
once the existence 
of the detention 
facility came to light, 
but without success.
Clarification on the 
whereabouts of the 
prisoners has not 
been provided to 
them by the British 
authorities despite 
numerous requests.
A senior former 
army lawyer lodged 
a complaint with 
a policing panel, 
the Iraq Historic 
Allegations Team 
(IHAT), that 
was examining 
allegations of 
British war crimes.
Sunday Times 
reported this week 
that 11 former 
IHAT investigators 
say nothing came 
of their inquiries 
because the British 
government and 
senior military 
commanders were 
determined that no 
soldiers would face 
prosecution.
The MoD refused 
to answer MEE’s 
questions about H1, 

would not disclose 
what happened 
to the prisoners, 
and declined to 
comment on the 
matter.
Up to 20,000 people 
were held at Umm 
Qasr during the 
years following the 
invasion.
The US also 
operated a number 
of other detention 
facilities. One, Abu 
Ghraib, became 
notorious following 
the disclosure 
of a number of 
p h o t o g r a p h s 
showing inmates 
being abused.
A lesser-known 
detention facility 
was run by the 
US at Balad, north 
of Baghdad, while 
another operated, 
with UK assistance, 
at Baghdad 
i n t e r n a t i o n a l 
airport.
A leaked Red Cross 
report later showed 
that its inspectors 
had grave concerns 
about the treatment 
of inmates at Abu 
Ghraib and had also 
complained about 
the mistreatment of 
some prisoners at 
Umm Qasr.

 The US and British military ran at least 
two secret prisons in Iraq during the 
months following the 2003 invasion, 
concealing prisoners from Red Cross 
inspectors, a report said.
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US Imposes Sanctions on Iran’s 
ICT Minister
The US imposed sanctions on the Iranian minister of information 
for his role in what it described as “widescale internet censorship” 
during the recent wave of foreign-backed riots that hit a number of 
cities as a result of fuel price hikes.
Azari Jahromi has advanced Tehran’s policy of “internet 
censorship” while in office, US Treasury Secretary Steven Mnuchin 
said in a statement on Friday, Reuters reported.
“We are sanctioning Iran’s Minister of Information and 
Communications Technology (ICT) for restricting internet access, 
including to popular messaging applications that help tens of 

millions of Iranians stay connected to each other and the outside 
world,” he added.The sanctions block any Azari Jahromi property 
under US jurisdiction, the Treasury Department further said, 
saying its regulations generally bar dealings by US persons, or those 
transiting the United States, in such property.
“I’m not the only member of the club of sanctioned persons 
(Based on Trump’s fairytales). Before me, Iran ICT startups, 
Developers, Cancer patients, and EB children were there. I’ll 
continue advocating access to Internet & I won’t let US prohibit Iran 
development.#EconomicTerrorism,” Azari Jahromi tweeted after 
the announcement.
The sanctions on Azari Jahromi came a day after US Secretary of 
State Mike Pompeo threatened to impose even more embargos on 

Iran over the country’s handling 
of the recent riots, even though 
the unrest is believed to be 
the result of Washington’s 
unilateral sanctions.
In meddlesome comments 
on Thursday, Pompeo 
urged Iranians to send 
photos and other information 
documenting what he called 
“repression,” while vowing to 
sanction "abuses" by the Iranian  
government.

Up to 20,000 
people were held 
at Umm Qasr 
during the years 
following the 
invasion.
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Iran Embassy Files 
Complaint against Hostile TV 
Channels Based in UK
The Iranian Embassy in London filed a formal complaint 
with the Office of Communication (Ofcom) against 
adversary Persian-language TV channels based in the 
United Kingdom for provoking violence in the Islamic 
Republic, the ambassador said.
In a post on his Twitter account on Friday, Hamid 
Baeidinejad said the embassy has sent a formal letter 
to Ofcom to complain against the Persian-language 
UK-based TV channels, including Iran International, 
BBC Persian and Manoto, for their politically-motivated 
misreporting on the recent developments in Iran and 

calling for widespread violence against Iranian civilian 
institutions.
The Office of Communications, commonly known as 
Ofcom, is the UK government-approved regulatory 
and competition authority for the broadcasting, 
telecommunications and postal industries of the United 
Kingdom. Ofcom has wide-ranging powers across the 
television, radio, telecoms and postal sectors.
Following a hike in the price of gasoline last week, a 
number of Iranian cities saw sporadic protests that turned 
violent in some cases. A number of banks and government 
buildings were set ablaze.
Meanwhile, anti-Iranian media outlets, including those 
based in the UK, voiced support for the rioters who took 
advantage of the protests in a number of Iranian cities.

I n 
an address on Sunday 

morning, Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei warned that the sporadic protests and acts 
of vandalism in Iran would create insecurity.

News

IRGC 
detains 100 
ringleaders of 
recent riots
Iranian Judiciary’s 
spokesman said 
Friday that the Islamic 
Revolutionary Guards 
Corps have detained 
some 100 ringleaders 
of the recent riots that 
took place last week 
amid the peaceful 
d e m o n s t r a t i o n s 
against gasoline 
rationing and price 
rise.
“Around 100 of the 
senior and junior 
ringleaders, as well 
as the principal 
elements behind the 
recent disturbances, 
have been identified 
and arrested by the 
Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
at various spots 
across the country,” 
G h o l a m - H o s s e i n 
Esmaili said.
He lauded the Iranian 
nation’s vigilance 
and unity against 
the vicious plots of 
the enemies, saying 
that the unrest had 
ended and calm 
restored to the 
country as a result of 
the separation of the 
ranks of the people 
and the rioters, and 
the effort expended by 
the security and law 
enforcement forces 
under the directions 
of Leader of the 
Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei.
Iran began 
rationing gasoline 
and substantially 
increased the price 
of fuel on November 
15, saying the 
revenue would be 
used to assist those 
financially struggling 
families. The decision 
sparked rallies in a 
number of Iranian 
cities, some of which 
were marred by 
violence and damage 
to public property; 
riotous elements, 
abusing the situation, 
quickly entered the 
scene, destroying 
public property, 
setting ablaze banks 
and gas stations 
among other facilities, 
and opening fire on 
people and security 
forces.
There have been 
reports of fatalities 
among both security 
forces and civilians 
in different locations, 
with an official tally 
not available yet.
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Iranian doc ‘Last Supper’ screened in Tokyo
Iranian documentary ‘Last Supper’, directed by Mohammad Ghanefard, 
was screened at the Tokyo University of Foreign Studies in Japan.
The screening was organized by the cultural section of the Iranian 
embassy in Tokyo.
Following the screening, Aoyama Hiroyuki, a professor at the Tokyo 
University of Foreign Studies, delivered a lecture on issues related to 
extremism and terrorism in the region.The program was attended by over 100 
students from various departments, particularly students of Persian, Arabic and 
Turkish languages.‘Last Supper’ is a documentary about the Syrian Christians and their struggles 
during the occupation of their land by ISIL terrorists.The documentary had been previously 
screened at the second Iranian Film Week in Japan this summer.

 Gholamali Haddad 
Adel, a member of 
Iran’s Expediency 
Council, pointed to 
the role of foreign 
countries in flaming 
riots in Iran during the 
past week.“Foreigners 
were seeking to create 
the same unrest in 
Iran that they had 
established in Iraq 
and Lebanon but the 
plot was foiled in two 
days by the vigilance 
of the nation and by 
the authority of the 
Establishment,” he 
said on Saturday. “If 
the government had 
acted more wisely, 
there would have been 
fewer damages,” Adel 
also noted.
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The anti-fouling material invented by the 
Iranian company prevents undesirable 
accumulation of moss on the wetted 
surface of vessels’ hull.
The coating is also environment-friendly, 
does not release any chemical material 
into the sea, and reduces the use of 
biocides.
In addition to the hull of ships, the nano-
coating could be applied to coastal 
structures and piers, as well as military 
submarines.
The Iranian knowledge-based company 
has tested the new coating for five years 
before starting its mass-production.
The anti-fouling layer lasts for at least five 
years and functions like shark and dolphin 

skin.
The problem of adhesion of moss to the 
vessel’s hull increases frictional resistance 
and fuel consumption, and decreases the 
vessel’s speed.
In October, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
assured Iranian knowledge-based 
companies and the enterprises working 
on advanced technologies that he would 
do the best to remove obstacles in the way 
of the youths' scientific progress.
Back in March and after opening a 
specialized pharmaceutical plant in 
Tehran, Iranian President Hassan 
Rouhani assured the private sector of his 
administration’s support for knowledge-
based projects and research activities 
contributing to national production.
“The administration will seriously 
support all private sectors in the field 
of production, particularly those doing 
knowledge-based activities and the 
activities on the basis of knowledge and 
research,” Rouhani said on March 21.

The mission said in a summary of its 
assessment of North Korea-US relations 
obtained by AP that “indignation of our people 
has culminated” and “the currently imbalanced 
situation can no longer be allowed.”
Since the US has failed to take reciprocal 
measures to North Korea’s suspension of 
“a number of actions” which the Trump 
administration is concerned about, the 
mission said there is no reason for further 
restraint.
“We have no leeway any longer,” the North 
Korean mission said.
“It is quite natural for us to bolster our 
capabilities in order to undercut visibly 
growing threats obstructing our security and 
development,” the mission said. “Nobody has 
the right to find fault with or to interfere with 
it.”
US-led diplomacy aimed at ridding North 
Korea of its nuclear weapons has largely been 
deadlocked since the February collapse of a 
summit between Trump and Kim Jong Un in 
Hanoi. The North Korean leader has demanded 
the US come up with new, acceptable measures 
to salvage the nuclear talks by year’s end and 

Pyongyang has been stepping up its pressures 
on Washington to make bigger concessions.
US Defense Secretary Mark Esper said 
Thursday he does not regret postponing a US-
South Korean military exercise, even though 
the gesture was rejected by North Korea as not 
enough to restart nuclear diplomacy.
The US and South Korea announced Sunday 
they indefinitely postponed the annual Vigilant 
Ace aerial training as part of efforts to revive 
the nuclear talks. North Korea has called all 
military exercises a rehearsal for an invasion 
and senior North Korean official Kim Yong 
Chol said Tuesday the US must scrap that 
military drill completely and abandon its 
hostility against his country if it wants to see 
the resumption of the nuclear negotiations.
North Korea wants the US to lift major 
international sanctions on it and provide 
security assurances before it fully abandons 
its nuclear arsenal. But the US has maintained 
sanctions would stay in place until North Korea 
takes serious steps toward denuclearization, 
a position supported by Britain and France 
who are also veto-wielding members of the UN 
Security Council.
North Korea has suspended nuclear and 
intercontinental ballistic missile tests and 
returned the remains of American soldiers 
killed during the 1950-53 Korean war. The 
mission said Trump is “touted as a hero” for the 
repatriation of the remains “however, we have 
nothing in return.”

Iran Makes Anti-Moss Nano-Coating for 
Watercraft

N Korea Says Gained Nothing from US but 
`Betrayal’

An Iranian knowledge-based company has used nanotechnology 
to develop a special coating that prevents the growth of marine 
organisms, such as moss, on the outer layer of the hull of ships.

 North Korea’s UN Mission said the country has gained “nothing but 
a sense of betrayal” since its leader Kim Jong Un and US President 
Donald Trump committed to establishing a new relationship.

“It is quite 
natural for us 
to bolster our 
capabilities 
in order to 
undercut visibly 
growing threats 
obstructing our 
security and 
development,” 
the mission 
said. “Nobody 
has the right to 
find fault with 
or to interfere 
with it.”

In addition to the 
hull of ships, the 
nano-coating 
could be applied 
to coastal 
structures and 
piers, as well 
as military 
submarines.

MP warns against falling into 
‘FATF pit’
An Iranian lawmaker, Hosseinali Haji Deligani, 
has warned against the adverse consequences 
of ratifying the FATF-related bills for the country.
Speaking to Mehr correspondent on Saturday, 
MP Hosseinali Haji Deligani cautioned the 
government against ‘throwing the country into 
the pit of the FATF’, which could leak Iran’s trade 
information to the Western countries.
“The government must learn from the failed 
experience of the nuclear deal and not repeat it 
with FATF,” he said, adding “the JCPOA has had no 
benefits for the country and the other sides have 
failed to live up to any of their commitments.”
The Paris-based Financial Action Task Force 
(FATF), a global anti-money laundering body, has 
given Iran a final deadline of February 2020 to 
implement a set of four bill to meet the standards 
set by the watchdog.

Last October, Iran's Parliament passed the four 
bills, but only two of them have so far gone into 
effect.
On Wed., Gholamreza Mesbahi Moghadam, a 
member of the Expediency Council, the body in 
charge of deciding on FATF-related bills, said 
that one of the two remaining bills, namely the 
one on Iran’s accession to the United Nations 
Convention against Transnational Organized 
Crime, commonly known in Iran as ‘Palermo’, is no 
longer on the agenda of the Council.
He added that the deadline for reviewing the 
bill amending Iran’s Combating the Financing of 
Terrorism (CFT) law is not over yet.
“With Iran under the most severe sanctions, 
accession to such conventions is an act of self-
imposing sanctions,” the EC member said, adding 
“When the US is seeking to restrict Iran’s financial 
relations, it is not in the country’s best interest to 
make its dealings transparent to institutions such 
as FATF.”

Iran’s ICT minister reacts to new 
US sanctions imposed on him
Iranian Information and Communications 
Technology Minister Mohammad Javad Azari 
Jahromi said he is not the first person to be 
designated by US administration.
“I'm not the only member of the club of sanctioned 
persons (Based on Trump's fairytales). Before 
me, Iran ICT startups, Developers, Cancer patients 
and EB children were there,” Jahromi tweeted on 
Friday night, hours after US Department of the 
Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) 
said it took action against Jahromi for his role in the 

"widescale internet censorship" in Iran.
“I'll continue advocating access to Internet 
& I won't let US prohibit Iran development,” 
added the Iranian minister while also tagging 
#EconomicTerrorism.
Iran’s Supreme National Security Council ordered 
internet blackout on Saturday to block rioters 
from coordinating their activities in large cities. 
The Iranian government raised gasoline prices on 
November 15 in order to moderate the national 
consumption rate which prompted some peaceful 
protests, but riotous elements took advantage 
of the situation and caused damage to public 
property.



متقاضیان گازسوز کردن خودروها بخوانند
متقاضیان گازسوز کردن خودروها برای ثبت نام باید به سامانه NGVI.IR مراجعه کنند و طبق اعالم، حداکثر 

ظرف مدت دو ماه آینده به همه درخواست ها رسیدگی می شود.
NGVI.( متقاضیان برای گازسوز کردن خودروها می توانند به سامانه جامع اطالعات خودروهای دوگانه سوز

IR( مراجعه کنند و از طریق زبانه تبدیل خودروها، برای ثبت نام تبدیل خودروی خود اقدام کنند. در مدت یک 
هفته از طرف این اتحادیه پیامکی برای متقاضیان ارسال می شود و این افراد می توانند از طریق مراجعه به سامانه، 

نزدیک ترین مرکز مجاز به محل سکونت خود را برای تبدیل انتخاب و مراجعه کنند.
طبق اعالم رئیس اتحادیه سوخت های جایگزین روزانه ۳۰ هزار تقاضا برای گازسوز کردن خودروها هم زمان با اجرای طرح 

سهمیه بندی بنزین دریافت می شود. بنا بر اعالم وزارت نفت، علی محمودیان با اشاره به افزایش گسترده حجم تقاضا برای گازسوز 
کردن خودروها هم زمان با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین تا مرز دریافت روزانه ۳۰ هزار تقاضا در سامانه گفته است: اولویت تبدیل خودروها 

با افرادی است که زودتر در سامانه ثبت نام کرده اند و الزم است متقاضیان تبدیل هرچه زودتر درخواست خود را ثبت کنند.
محمودیان هزینه تبدیل خودروها به دوگانه سوز را بسته به کیفیت کیت، نوع خودرو و سایز مخزن به صورت میانگین ۲.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان 

اعالم کرد و اطمینان خاطر داد: این رقم ثابت است و به هیچ وجه در روزهای آینده شاهد افزایش قیمت تجهیزات و هزینه نصب نخواهیم بود.

برای هر استان یک برنامه اشتغال در نظر گرفته شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برنامه های جهادی برای توسعه کشور تدوین شده گفت: در حال 
حاضر برای هر استان یک برنامه اشتغال در نظر گرفته شده است. محمد باقر نوبخت در برنامه امضا تفاهم نامه 
طرح جهاد روشنایی که بین سازمان برنامه و بودجه، سازمان بسیج مستضعفین و کمیته امداد و صندوق 
کارآفرین امید برگزار شد گفت: با امضای این تفاهمنامه توسعه نیروگاه های خورشیدی خرد و کوچک خانگی 

در مناطق روستایی و عشایری کلید می خورد. وی با بیان اینکه بسیج به اقتضاء ضرورت های کشور از توانهای 
مختلف خود استفاده می کند گفت: چه در زمان جنگ تحمیلی و چه در برهه سازندگی و بازسازی آسیب های 

ناشی از جنگ بسیج حضور فعالی داشته است. نوبخت ادامه داد: در حال حاضر نیز بزرگترین تحریم تاریخ معاصر بر 
علیه مردم ایران در حال اجراست امروز حتی غذا و دارو نیز برای ایرانیان تحریم شده و حتی یک ریال ملت ایران حق فروش 

نفت را برای واردات غذا و دارو را هم ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: براین اساس به دنبال پیاده سازی برنامه های جهادی برای توسعه 
کشور هستیم. وی افزود: در همین راستا در هفته جاری مسکن هایی که برای اقشار محروم در استان بوشهر ساخته شده بهره برداری خواهد شد. 
وی در پایان گفت: در طرح جهاد روشنایی به دنبال قدرتمند کردن اقتصاد خانوارهای مرحوم روستایی و عشایری هستیم. در حال حاضر نیز برای 

هر استان یک برنامه اشتغال در نظر گرفته شده که میزان تسهیالت آن نیز به طور جزئی مشخص شده است.

ایرناپالس
گــزارش
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دولت می گوید این 
طرح، بار هزینه ای 

ندارد. بانک مرکزی 
می گوید تورم ناشی از 
افزایش قیمت بنزین، 

چهار واحد درصد 
خواهد بود
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مخابرات ۱0 روز به 
اینترنت کاربران 

اضافه کرد
مدیر عامل شــرکت مخابرات 
ایــران بــا اشــاره بــه قطعی 
ایجادشده در اینترنت بین الملل 
 FUP در کشور اعالم کرد مانده
)حجم مصرف منصفانه( مجاز 
مصرف نشده مشــتریان در ماه 
جاری به ماه بعد انتقال می یابد 
و همچنیــن ۱۰ روز بــه مدت 
اعتبار قرارداد مشتریان اینترنت 

پرسرعت افزوده می شود.
طی چند روز اخیــر و در غیاب 
اینترنــت جهانــی، اگرچــه 
وب ســایت های ایرانــی بــا 
بهره گیری از سرورهای داخلی 
به فعالیت ادامــه می دهند، اما 
بســیاری از کاربران اینترنت، 
از دانشــجویان و برنامه نویسان 
تا کســب وکارهای کوچک که 
فعالیتشــان در بســتر شبکه 
جهانــی اینترنــت جریــان 
داشــته، با مشــکالت بسیاری 
متحمــل  بعضــا  و  مواجــه 
 ضررهــای جبران ناپذیــری 

شدند.
از طرفی کاربرانی که از اینترنت 
خود را از اپراتورهای ارائه دهنده 
خدمــات اینترنتــی دریافت 
می کردند، در روزهای گذشته 
تنهــا بــه ســایت های داخلی 
دسترسی داشــتند که با توجه 
به استفاده این سایت ها از شبکه 
ملی اطالعــات و نیم بها بودن 
تعرفه اینترنت در این سایت ها 
و قطع بــودن اینترنت جهانی 
که همــواره بخــش اعظمی از 
حجم اینترنت کاربران را شامل 
می شــد، نتوانســتند استفاده 
چندانی از بسته های اینترنتی 
و حجم مصــرف منصفانه خود 

کنند.
به همیــن دلیــل محمدجواد 
آذری جهرمی -وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات- در خصوص 
این که مشترکینی که بسته های 
مــدت دار مثال یــک هفته ای 
خریداری کرده انــد و در زمان 
قطع اینترنت قــادر به مصرف 
بســته خود نشــده اند، اعالم 
کرد بــه اپراتورها ابالغ شــده 
مدت زمان قطعــی اینترنت را 
 به مدت اعتبار بســته ها اضافه

 کنند.
در ایــن راســتا ســیدمجید 
صدری - مدیر عامل شــرکت 
مخابرات ایــران- با اشــاره به 
مشــکالت ایجادشــده بــرای 
اینترنت بین الملل و قطع شدن 
دسترسی کاربران اظهار کرده 
اســت: در چند روز گذشــته 
اختالالتی در حــوزه اینترنت 
وجود داشت  و مشترکان ما در 
این رابطه متضرر شدند. ما برای 
آنکه بتوانیم بخشی از این ضرر و 
زیان پیش آمده برای مشترکان 
را جبران کنیم، اقداماتی انجام 

دادیم.
بنا بــر اعــالم مخابــرات، وی 
ادامه داد: همــواره در صورتی 
که مشــترکان از حجم مصرف 
منصفانــه خــود تا پایــان ماه 
اســتفاده نکنند، FUP آن ها 
صفر می شود، اما در این شرایط 
برای اینکه مشــترکان متضرر 
نشــوند، مانده FUP آنها را به 
ماه جاری انتقال دادیم تا بتوانند 
از باقیمانده حجم خود در این ما 

هم استفاده کنند.
صــدری خاطرنشــان کــرد: 
همچنین ۱۰ روز به مدت اعتبار 
قرارداد تمام مشتریان اینترنت 
پرســرعت شــرکت مخابرات 

افزوده می شود.

ایسنا
خـــبـــر
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طرحی که بخش هایی از 
آن در روزهای اخیر، تحت 
عنوان »هدف اصالح قیمت 
بنزین« در خبرگزاری های 
مختلف منتشــر شــده 
است. ایرناپالس پیشنهاد 
ایــن مرکــز را بــا طرح 
سهمیه بندی و افزایش قیمت که از جمعه 
آغاز شده، مقایسه کرده و مزایا و معایب 
طرح فعلی را بر اساس مطالعه این مرکز، 

بررسی کرده است.

    تفاوت در نحوه سهمیه بندی
در طرح پیشــنهادی مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری، اصالح نظام 
قیمت گذاری با لحاظ سهمیه به افراد در 
نظر گرفته شده بود. به این صورت که به هر 
فرد ایرانی، مقداری بنزین به عنوان سهمیه 
ماهانه اختصاص داده می شد. این سهمیه 
ماهانه، ۲۰ لیتر بــه ازای هر فرد، در نظر 
گرفته شده بود. مهم ترین تفاوت طرحی 
که در حال حاضر اجرایی شده با طرح مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
در این است که سهمیه نه به افراد، بلکه به 
خودروها تخصیص داده شده و میزان آن 
نیز با توجه به نوع خودرو، متفاوت است. 
کمترین ســهمیه در نظر گرفته شده، 
مربوط به خودروهای سواری شخصی و 

۶۰ لیتر در ماه و بیشترین سهمیه مربوط 
به آمبوالنس و ۵۰۰ لیتر در ماه است.

    مقایســه عایدی خانوارها در دو 
طرح بنزینی

قیمت گذاری در طرح مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری، نه به صورت 
سطح قیمت، بلکه به صورت فرمول قیمت 
در نظر گرفته شــده بود. در این فرمول، 
قیمت پایه یا سهمیه ای، ۲۰ درصد فوب 
خلیج فارس و قیمت آزاد، ۸۰ درصد فوب 

خلیج فارس تعیین شده بود.
افراد در صورت مصرف، ســهمیه خود را 
به قیمت پایه خریــداری می کردند و در 
صورت عدم مصرف، می توانستند آن را به 
قیمت آزاد بفروشند. در نظر گرفته شده 
بود که مصرف مازاد بر سهمیه نیز به قیمت 
آزاد قابل خریداری باشد. در طرح فعلی، 
قیمت ها به صورت سطح قیمت، تعیین 
شده اند. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای، 
۱۵۰۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد، 

۳۰۰۰ تومان است.
کنترل مصرف یا استفاده نکردن از بنزین 
در این طرح، عایدی برای افراد ندارد. در 
مقابل، به ازای منابع به دست آمده از این 
اصالح قیمتــی، دولت ماهانــه یارانه ای 
به خانوارها پرداخــت می کند. این یارانه 
با توجه بــه بُعد خانــوار، تخصیص پیدا 
می کنــد و از ۵۵ هزار تومــان برای یک 
خانوار تک نفره تا ۲۰۵ هزار تومان برای 

خانوارهای پنج نفر به باال، متغیر است.

    نتایج و اهــداف افزایش قیمت 
بنزین چیست؟

نتایج طرح مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری، بر کاهــش قاچاق، 
کمک به مدیریت مؤثرتر تحریم ها، توزیع 

عادالنه یارانه و بهبــود وضع دهک های 
پایین درآمدی، اصــالح الگوی مصرف 
بنزین در کشور، افزایش عایدی دولت و 
ایجاد منابع مالی برای اصالحات ساختاری 

و اثرات جانبی مثبت، تمرکز دارد.
در طرح فعلی نیز، اصــالح نظام یارانه ها 
در ایران و کمک های معیشتی، از جمله 
اهداف تعیین شــده هســتند. بر اساس 
محاسبات مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری، که بر اساس سطح 
قیمــت و حجم مصرف در آبــان ۱۳۹۷ 
انجام شده، میزان یارانه روزانه به بنزین 

۳۹۶ میلیارد تومان است.

    تورم کدام طرح بیشتر است؟
درباره آثــار تورمی طرحی کــه در حال 
حاضر در حال اجراســت، اظهارنظرهای 
متفاوتی وجود دارد. دولت می گوید این 
طرح، بار هزینه ای نــدارد. بانک مرکزی 
می گوید تورم ناشــی از افزایش قیمت 

بنزین، چهار واحد درصد خواهد بود.
در طرح مرکز پژوهش های استراتژیک 
ریاست جمهوری، که سهمیه بنزین برای 
هر فرد و قیمت آن بر اساس ضریبی از فوب 
خلیج فارس در نظر گرفته شده بود، تورم 
هر دهک نیز محاسبه شــده بود. بر این 
اساس، تورم هر دهک، کمتر از دو درصد 
به دست آمده و مقدار آن از ۱.۲۹ درصد 
برای دهک اول تا ۱.۸۶ درصد برای دهک 

دهم متغیر است.

    دو نکته ای که دولت باید در اصالح 
یارانه بنزین در نظر بگیرد

مرکزبررسی های اســتراتژیک ریاست 
جمهوری، روش های اصالح یارانه  انرژی 
را در دو گروه قیمتــی و غیرقیمتی قرار 
داده و درباره مزایا و معایب هر کدام، نکاتی 

را مطرح کرده اســت. سهمیه به خودرو، 
ســهمیه به خودرو-خانوار و سهمیه به 
افراد، ســه روش غیرقیمتی هستند که 
 فعال روش ســهمیه به خــودرو در حال

 اجراست.
دو نکته مهم درباره روش های غیرقیمتی 
یا سهمیه ای وجود دارد. اگر پس از افزایش 
مقطعی قیمت، قیمت بنزین برای سال ها 
ثابت در نظر گرفته شــود، موجب ایجاد 
ناپایداری در اصالح نظام قیمتی می شود. 
دیگر اینکه، طرح ســهمیه ای، یک نوع 
توزیع یارانه است و باید دقت شود هدف 
مورد اصابت یارانه دقیقــاً چه گروهی از 

جامعه خواهد بود.

    معایــب و مزایــای طرح فعلی 
چیست؟

بنابر گزارش مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری، معایب طرح تخصیص 
سهمیه به خودرو، تعیین قیمت و نظام 
توزیــع انحصاری بنزین توســط دولت، 
تأثیر مثبت اندک در بودجه، وابســتگی 
طرح به جمعیت جامعه و تعداد خودروها، 
عدم توانایی کنتــرل و کاهش قاچاق در 
بلندمدت و نظام توزیع ناعادالنه و به نفع 

قشر ثروتمند جامعه است.
با این حال در طرح فعلی، با توجه به اینکه 
از ابتدا تصمیم گرفته شد دولت از منابع 
آزاد شده اســتفاده نکند و این منابع، به 
جای لحاظ شدن در بودجه دولت، به ۱۸ 
میلیون خانوار در دهک های میانی و پایین 
اختصاص پیدا کند، تأثیر اندک در بودجه، 
از معایب طرح فعلی، خارج می شود، زیرا از 
اساس، جزو اهداف طرح فعلی نبوده است.

توانایی کنتــرل و کاهش قاچــاق نیز از 
جمله مواردی است که در صورت افزایش 
متناوب قیمت با یک فرمول مشخص، قابل 
انجام خواهد بود. موضوع دیگر، ناعادالنه 
بودن اســت که با توجه بــه اعالم دولت 
برای اختصاص سهمیه به یک خودروی 
خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند، 
تا حدی از میان خواهد رفت. اما همچنان 
در رابطــه با افرادی که خــودرو ندارند و 
مصرف کننده مستقیم بنزین محسوب 

نمی شوند، این ایراد باقی است.
در مطالعه مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری، مزایای طرح تخصیص 
سهمیه به خودرو که مشابه آن  برای اصالح 
نظام یارانه ای، در کشور آغاز شده، بررسی 
شده است. این موارد شامل جلوگیری از 

کاهش یک باره یارانه و عــدم وارد آمدن 
شوک به خانوارها و بنگاه ها، عدم وابستگی 
به سطح درآمد مردم و وابستگی ناچیز به 
قیمت دالر و قیمــت جهانی حامل های 
انرژی اســت. عالوه بر این، نداشتن آثار 
تورمی، کنترل قاچــاق در کوتاه مدت، 
امکان تسری به ســایر حامل های انرژی 
و آسان بودن اجرا، از ســایر مزایای این 

طرح هستند.

    چرا جامعه در برابر افزایش قیمت، 
مقاومت می کند؟

به عقیده کارشناسان مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاســت جمهوری، استفاده 
از سهمیه بندی در مقابل راهکار قیمت، 
راه حلی برای کاهش بــار هزینه اضافی 
ناشــی از افزایش قیمت بنزین بر دوش 
مصرف کنندگان و همچنین سپری برای 
جلوگیری از آسیب های ناشی از نوسان 
قیمت است. این پژوهش همچنین یکی 
از دالیل ایجاد مقاومــت اجتماعی و در 
نتیجه، افزایش هزینه سیاســی اصالح 
قیمتی را شوک آور بودن تغییر یا دشواری 
 ایجاد تغییــر در رفتــار مصرفی جامعه 

می داند.

آیا تنها راه موجود همین بود؟  

اما و اگر های طرح بنزینی
تصمیم سران ســه  قوه برای اصالح یارانه بنزین، تنها راهکار 
موجود در این زمینه نبود. پیش از این، مراکز و گروه های مختلفی، 
روش های خود را پیشنهاد داده بودند و مزایا و معایب راهکارهای 

پیشنهادی را به صورت علمی بررسی کرده بودند.
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، یکی از مراکزی 
است که در اسفندماه سال گذشــته، در طرحی به نام »اصالح 
 نظام یارانه بنزین« راهکارهای موجود را مورد بررســی قرار

 داده بود. 

مسکن

رشد ۲۵ درصدی تسهیالت ساخت مسکن در 7 ماهه امسال

بانک عامل بخش مســکن از افزایش ۲۵ درصدی اعطای 
تسهیالت ساخت مسکن در 7 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش بانک عامل بخش مسکن، تقاضای انبوه برای دریافت تسهیالت ساخت مسکن در 
اولین ماه از پاییز امسال باعث شد روند کاهشی دریافت این نوع تسهیالت مسکن طی نیمه 

اول امسال، سرانجام در ماه مهر تغییر چشمگیر پیدا کند و افزایشی شود.

آمار پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی توسط شعب بانک مسکن در سراسر کشور نشان 
می دهد که در هفت ماهه اول امسال تعداد تسهیالت پرداختی به سازنده ها ۲۵ درصد نسبت 

به هفت ماه اول سال گذشته رشد کرده است.
همچنین ارزش تسهیالت مشارکت مدنی ارایه شده به بازار ساخت نیز ۲۱ درصد افزایش 
داشته است. این در حالی است که در نیمه اول امســال تعداد تسهیالت مشارکت مدنی 
پرداخت شده تنها ۳ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۷ افزایش یافته بود و پنج ماه اول نیز 
حدود ۱۸ درصد افت داشته بود. کارنامه تأمین مالی بخش مسکن در هفت ماهه اول سال ۹۸ 
تحت تاثیر رکود سراسری معامالت خرید خانه و همچنین رکود ساختمانی قرار گرفته است 
به گونه  ای که با کاهش تقاضای دریافت تسهیالت در کل بازار مسکن، تعداد کل تسهیالت 

پرداختی ۱۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
رشد ۲۵ درصدی تعداد تسهیالت پرداختی در حوزه مشارکت مدنی )ساخت مسکن( بیانگر 
اثر متفاوت سیاست  های اعتباری بانک عامل بخش مسکن در سال جاری در حوزه تحریک 

بازار ساخت و ساز و سرمایه  گذاری  های ساختمانی است.
بانک مذکور در ابتدای امسال با اجرای سیاســت  های اعتباری مختص سال ۹۸، پرداخت 
تسهیالت با سقف ریالی مناسب و بدون نیاز به ســپرده  گذاری برای تولید و عرضه مسکن 

مطابق الگوی مصرف را در دستور کار شعب قرار داد.

بر اساس این سیاست، سازنده  ها و انبوه  ســازان حرفه  ای و صاحب صالحیت در شهرهای 
مختلف کشــور در صورت اســتفاده از فناوری  های نوین و احداث واحدهای مسکونی با 
میانگین مساحت سازگار با الگوی مصرف - میانگین ۷۵ تا ۹۰ مترمربع - از بیشترین سقف 
تسهیالت ساخت بهره  مند می  شوند. همچنین سازنده  هایی که حساب  های بانکی خود را در 
بانک تخصصی مسکن متمرکز کنند از اولویت تامین مالی برای پروژه  های ساختمانی خود 

برخوردار خواهند شد.
محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن در این باره اعالم کرد: 
رشد قابل توجه تقاضا از طرف انبوه  سازان و شرکت  های ساختمانی برای دریافت تسهیالت 
مشارکت مدنی ساخت مسکن در مهر ماه امســال نتیجه و محصول اجرای سیاست  های 

اعتباری سال ۹۸ این بانک است.
وی افزود: این سیاســت  ها در طول نیمه اول امســال باعث ترغیب، برنامــه  ریزی و اقدام 
تولیدکنندگان مسکن برای طراحی، تعریف و اجرای پروژه  های جدید ساختمانی با هدف 
استفاده از تسهیالت بدون سپرده شد و با توجه به زمان  بر بودن برنامه  ریزی  های ساختمانی 
و همچنین فراهم کردن شرایط دریافت تسهیالت از سمت سازنده  ها، اکنون در شروع نیمه 
دوم امسال شاهد میوه دهی سیاست  های اعتباری بانک عامل بخش مسکن در حوزه ترغیب 

تولید و عرضه مسکن هستیم.

مهر
خـــبــــر

آگهي حصر وراثت
آقاي سرور محسني ازیه فرزند رضاقلي داراي شناسنامه شماره ۸۲ 
به شرح دادخواست  به کالسه ۲۷۸/۹۸ از این دادگاه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
رضاقلي محسني ازیه  بشماره شناسنامه۸۲ در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۹ 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک همسر دایمي بنام: صدیقه محسني 
ازیه فرزند اکبر متولد ۱۳۱۱ کدملي ۵۶۵۹۱۸۱۴۴۹، ۲- ســه 
فرزند پسر به نامهاي ۱- اصغر محسني ازیه فرزند رضاقلي متولد 
۱۳۴۲ کدملي ۵۶۵۹۸۰۱۲۴۲ ، ۲- محمدعلي محسني ازیه 
فرزند رضاقلي متولد ۱۳۳۱ کدملي ۵۶۵۹۷۶۱۵۶۹  ۳- حسن 
محسني ازیه فرزند رضاقلي متولد ۱۳۴۷ کدملي ۵۶۵۹۸۲۰۸۸۳ 
، ۳- داراي چهار فرزند دختر به نامهاي ۱- فاطمه محسني ازیه 
فرزند رضاقلي متولد ۱۳۳۵ کدملي ۵۶۵۹۷۷۲۵۲۸ ، ۲- سرور 
محسني ازیه فرزند رضاقلي متولد ۱۳۳۷ کدملي ۵۶۵۹۷۸۱۱۶۰ 
، ۳- لیال محســني ازیه فرزند رضاقلي متولــد ۱۳۴۰ کدملي 
۵۶۵۹۷۹۴۶۱۰ ، ۴- صفیه محسني ازیه فرزند رضاقلي متولد 
۱۳۵۰ کدملي ۵۶۵۹۸۳۳۷۹۹، اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 
شد. شعبه اول شوراي حل اختالف بخش جلگه  شناسه: ۶۵۰۹۴۳

آگهي اخطار اجرایي
شــماره: ۶۱۰/۹۷-۱۳۹۸/۷/۲۱ به موجب راي غیابي شماره 

۱۰۲ تاریخ ۹۸/۱/۳۱ حوزه ۱۲ شوراي حل اختالف شهرستان 
کاشان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه ۱- احسان خادم 
شاهزاده طاهر ۲- رضا حقیر به نشاني مجهول المکان محکومند 
به پرداخت تضامني مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت چک هاي 
۷۴۳۹۴۷-۹۶/۴/۳۰ و ۵۸۶۶۵۳-۹۶/۲/۳۰ بانک سپه و مسکن 
و مبلغ ۱۲۵/۰۰۰ تومان بابت هزینه دادرســي و پرداخت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
هاي سررسید لغایت اجراي حکم در حق خواهان علي نقاده با 
وکالت آقایان ســیدي و غزالي به نشاني ابتداي زیارتي مجتمع 
مجتمع ماهان ط ۲ واحد ۹ و اعمال تبصــره ۲ ماده ۳۰۶ قانون 
آیین دادرسي و هزینه اجرایي وصول گردد. ماده ۳۴ قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا 
 اعالم نماید. شعبه ۱۲ شــوراي حل اختالف شهرستان کاشان 

شناسه:  ۶۳۷۳۷۰
آگهي حصر وراثت

خانم اعظم الماسي زفره ئي داراي شناسنامه شماره ۵۴ به شرح 
دادخواست  به کالسه ۹۸۰۱۶۰ از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عبداله 
الماسي زفره ئي  بشماره ۶۰ در تاریخ ۱۳۶۵/۱/۲۴ اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: ۱- خدیجه طباطبائي زفره ئي ش ش ۳۷ همســر ۲- اعظم 
الماسي زفره ئي ش ش ۵۴ فرزند ۳- زهره الماسي زفره ئي ش 
ش ۲۰ فرزند ۴- مرجان الماســي زفره ئي ش ش ۲۸۲۲ فرزند 
۵- حسینعلي الماسي زفره ئي ش ش ۲۷۶۹ ، ۶- مسلم الماسي 
زفره ئي ش ش ۹ فرزند و بجز نامبردگان ورثه دیگري ندارد، 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 دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهي صادر خواهد شد. شوراي حل اختالف کوهپایه
آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده : ۴۱۱/۹۸ ش ۳ ح وقت رسیدگي۹۸/۹/۳۰ ساعت 
۱۶/۱۵ خواهان: مســعود عباس پورداورخواندگان: ۱- صادق 
خورشیدي فرزند: احمد   ۲- رضا جعفري  فرزند حجت  خواسته:  
مطالبه خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که 
جهت رسیدگي به شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف برخوار 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 
۷۳ قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیر االنتشار آگهي مي شود . تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي 
ظرف یک ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگي حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله 
آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز است 

.  مدیر دفتر شــعبه سوم حقوقي شــوراي حل اختالف برخوار 
شناسه:   ۶۷۷۱۸۸

آگهي اخطار اجرایي 
کالسه : ۴۰/۹۸ ش ۵ ح مشخصات محکوم علیه: نام: محمد نظر 
دوست مجهول المکان مشــخصات محکوم له: نام: محمد علي 
صادقي  نام پدر: حسین نشاني محل اقامت: دستگرد برخوار خ 
دکتر شریعتي  پالک ۹۱  محکوم به به موجب راي شماره   ۲۱۹  
تاریخ  ۹۸/۳/۲۷   حوزه برخوار شوراي حل اختالف شهرستان 
برخوار که قطعیت یافته است.  محکوم علیه محکوم است به : فک 
پالک از خودروي تویوتا  ۱۶۰۰ مدل ۱۹۸۳ به شماره انتظامي 
۴۹۵ د ۶۷ ایران ۴۳ و پرداخت مبلــغ ۱/۱۴۵/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسي در حق محکوم له و هزینه ي حق االجرا نیز برعهده  
محکوم علیه مي باشد .  ماده ۳۴ قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است  ظرف 
۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجراییه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد ، صریحا اعالم 

نماید  . داوود صفیان – قاضي شورا  شناسه :    ۶۶۷۱۹۰
آگهي

از شعبه یک شوراي حل اختالف برخوار به رئیس محترم اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان برخوار  با سالم و احترام با توجه 
به دادخواست آقاي مرتضي ربیعي به طرفیت آقاي علیرضا جابري 

به علت مجهول المکان بودن خوانــده ) آقاي علیرضا جابري ( 
درخواست نشر آگهي وقت رسیدگي به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ ساعت 
۱۶ از اداره مربوطه خواستاریم. دبیر خانه شعبه یک شوراي حل 

اختالف شهرستان برخوار  شناسه : ۶۶۷۱۹۶

آگهي ختم ورشکستگي
بدینوسیله ختم ورشکستگي خانم رضوان یزدخواستي اعالم 

مي گردد.
امیریان - مستشــار قضایي اداره تصفیه امور ورشکستگي 

اصفهان

آگهي ماده قانون تصفیه ۲۲
نظر به اینکه حکم ورشکســتگي خانم رضوان یزدخواستي 
طي دادنامه شماره ۱۳۹۷/۱۰/۵-۹۷۰۹۹۷۰۳۵۰۸۰۱۸۵۹ 
شــعبه ۸ محترم دادگاه عمومي حقوقي اصفهــان صادر و 
جهت انجام امر تصفیه بــه این اداره ارجاع گردیده اســت. 
ورشکســته فوق فاقد اموال جهت پرداخت به بستانکاران 
مي باشد بدینوسیله به کلیه بستانکاران ورشکسته مذکور 
اخطار مي گردد چنانچه ظرف مدت ده روز با مراجعه به اداره 
تصفیه درخواست اجرا اصول ورشکستگي را ننموده و هزینه 
آن را پرداخــت نکنند جریان ورشکســتگي خاتمه خواهد 
پذیرفت. امیریان - مستشار قضایي و رئیس اداره تصفیه امور 

ورشکستگي اصفهان 



استارتآپ

فعاالناستارتآپیازخسارتهایخوددرصورتادامهپیداکردنقطعیاینترنتمیگویند

قطعیاینترنت،اســتارتآپهایایرانیراکهپیشازاین
همیشــهموردتعریفوزبانزدمقامهایکشوربودندرابه

سرعتباالبهسویورشکستگیپیشمیبرد.

وزیر ارتباطات در سخنرانی خود در یک کنفرانس تأکید کرد که به صالحدید مراجع امنیتی، 
اینترنت در این چند روز با محدودیت هایی مواجه شــده که این امر خسارات زیادی برای 

استارت آپ ها و اس ام ای ها به دنبال داشته است.
هر چند با دسترسی به شبکه ملی اطالعات بدون دسترسی به اینترنت جهانی مردم امکان 
استفاده از سرویس ها و پلتفرم های داخلی را دارند اما فعاالن این حوزه می گویند عمال کسب و 

کار آنها مختل شده و بخش های مختلف شرکت های آنها نیمه تعطیل شده است.
مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی هم روز گذشته در تذکر 
شفاهی جلسه علنی مجلس اعالم کرد که مشکل اینترنت ضربه مهلکی به اقتصاد کشور 
می زند. به گفته فعاالن استارت آپی کشور ادامه این وضع باعث خواهد شد تا بسیاری از آنها 

حتی با خطر ورشکستگی روبه رو شوند.
سخنگوی فراکسیون زیست بوم نوآوری و فناوری مجلس هم پیش از 
این اعالم کرده بود که عدم دسترسی به اینترنت، ایجاد التهاب و استرس 

می کند و این حس را برمی انگیزد که کشور دچار آشوب است.

استارتآپهادرسقوطآزاد
مقام های کشور از تالش برای وصل شدن مجدد شبکه ارتباطی کشور به 
اینترنت جهانی خبر داده اند اما وضعیت برای استارت آپ ها بسیار وخیم 
و بغرنج اســت. به گفته فعاالن این حوزه تنها دسترسی به سرویس های 
آنها روی شبکه داخلی کافی نیست و آنها بسیاری از ابزارهای خود را در 

بخش های مختلف ازجمله برنامه نویسی و بازاریابی ازدست داده اند.
نازنین دانشور، بنیانگذار یکی از استارت آپ های مشهور در حوزه فروش 
گروهی کشور در گفت وگو با همشهری با تأیید اینکه کسب و کار نوپای 
آنها بیشتر از ۸۰درصد فروش خود را طی 3روز گذشته از دست داده است 
می گوید: ابزارهای مهم مورد نیاز ما که بین المللی هستند ازجمله برای بازاریابی دیجیتال از 
دسترس مان خارج هستند. همکاران ما در بخش های مختلف نمی توانند کارشان را مثال با 
ابزارهای گوگل یا حتی برای ارسال خبرنامه انجام دهند و به همین خاطر فروش ما به شکل  

گسترده ای کاهش یافته است.
به گفته دانشور درصورت ادامه این وضعیت کسب و کاری که او مدیریت آن را بر عهده دارد و 
دیگر استارت آپ ها دچار مشکل جدی شده و راهی جز جمع کردن کسب و کارشان نخواهند 

داشت.

دسترسینداشتنبهابزارهایجهانی
به گفته فعاالن اســتارت آپی ســرویس های مهمی که آنها در بخش های مختلف ازجمله 
برنامه نویســی و بازاریابی دیجیتال از آنها اســتفاده می کنند بین المللی هستند و اکنون 

عدم دسترسی به آنها تبدیل به یک مشکل مهم شده است.
عطا خلیقی، از فعاالن اکوسیســتم اســتارت آپی کشــور درباره این ماجرا می گوید: خود 

وزیر ارتباطات هم اعالم کرده اند که این ماجرا در حال وارد کردن چه خســارات مهمی به 
استارت آپ های کشور است.

او می گوید: تقریبا تمامی ابزارهای بازاریابی دیجیتال که فعاالن استارت آپی از آنها استفاده 
می کردند از دسترس شان خارج شده است. ما بسیاری از آنها را حتی با دور زدن تحریم های 
آمریکا استفاده می کردیم اما اکنون با قطع اینترنت به هیچ عنوان دیگر دسترسی به آنها ممکن 
نیست. در بخش برنامه نویسی موبایل ازجمله برای گوشی های اندروید هم استارت آپ ها فلج 

شده اند. آنها برنامه نویسی را می توانند انجام دهند اما امکان کامپایل کردن را ندارند.
به گفته این فعال استارت آپی کشور اصوال داشتن کسب و کار استارت آپی بدون اینترنت در 
کشور ممکن نیست. حتی سرویس هایی مثل تاکسی های اینترنتی که در شبکه ملی اطالعات 

در دسترس هم هستند هم در سازمان داخلی خود با مشکالت جدی روبه رو شده اند.
به گفته فعاالن اســتارت آپی بســیاری از مردم چون عــادت به اســتفاده از گوگل برای 
جست وجوهای خود داشته اند اصوال تصور می کنند که سرویس  همه استارت آپ ها کامال 
قطع است و به همین خاطر بسیاری از آنها مجبور به ارســال پیامک برای اعالم فعال بودن 
خود شــده اند. به گفته خلیقی برای نمونه سایت های اســتارت آپ های حوزه گردشگری 
۷۵درصد ترافیک خود را از جســت وجوی گوگل به دســت می آورند که اکنون عمال این 
 مشتری ها از دســت رفته اند. کمتر از ۱۵درصد آدم ها مســتقیم به سایت استارت آپ های

 می روند.
به گفته او قطع اینترنت باعث شده برخی استارت آپ ها مشتری هایشان تا حتی ۹۰درصد 
ریزش داشته باشد. ما خودمان در استارت آپ حوزه گردشگری مان ۷۵ درصد ترافیک سایت 

را به خاطر نبودن سرچ گوگل از دست داده ایم.

وضعیتمبهماینترنت 
هرچند سخنگوی دولت از حل قریب الوقوع این ماجرا خبر داده اما محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات با ابراز بی اطالعی از زمان رفع این محدودیت تأکید کرد که بازگشایی گیت وی 
اینترنت کشور در انتظار تصمیم شورای امنیت کشور )شــاک( است. او در این رابطه گفت: 
اطالعی درباره زمان رفع محدودیت اینترنت ندارم و در این زمینه باید از شورای امنیت کشور 

)شاک( سؤال کنید
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9 روش موثر برای یادگیری مهارت های جدید در کسب و کار؛

برای یادگیری هرگز دیر نیست

وقتییادگیریبه
صورتگروهیانجام

میشود،تاثیربیشتری
درترغیبشمادارد.
بدونشکباوجود
چندیننفرکهمثل

شمادرحالیادگیری
مهارتهایجدید

هستند،حسرقابت
ورشکدرشماشکل
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ایجاد اجاق خورشیدی با استفاده از هوش مصنوعی
یک استارت آپ آمریکایی تحت حمایت بیل گیتس با استفاده از هوش مصنوعی ردیفی از آینه ها را به گونه ای 
تنظیم کرده است که انرژی خورشیدی را به گرمای شدید ۱ هزار درجه فارنهایتی تبدیل می کنند، با استفاده 

از این دمای باال می توان شیوه ساخت فوالد و شیشه را متحول کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی دیلی میل، این شرکت که هلیوژن )Heliogen( نام دارد، از هوش مصنوعی برای 

به کار انداختن ردیفی از آینه ها با قابلیت بازتاب و متمرکز کردن نور خورشید و ایجاد نوعی از اجاق خورشیدی 
استفاده کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که این سیستم می تواند حرارتی برابر با هزار درجه فارنهایت - 

معادل ربع دمای سطح خورشید- را ایجاد کند. این فناوری با استفاده از بینایی کامپیوتری و الگوریتم آشکارسازی 
لبه ها به طور خودکار چندین آینه را به گونه ای تنظیم می کند تا برروی یک نقطه متمرکز شوند. نتیجه این کار دستیابی 

به حرارتی است که به گفته شرکت سازنده آنقدر باالست که می توان از آن برای تولید سوخت پاک هیدروژن برای استفاده به عنوان منبع انرژی 
در هواپیماها و کامیون ها استفاده کرد. این نخستین بار است که گرمایی با این شدت توسط یک سیستم خورشیدی تولید می شود و آن طور که 
هلیوژن می گوید، می توان از آن به عنوان روشی سازگار با محیط زیست برای ساخت مصالحی چون سیمان، شیشه و فوالد استفاده کرد. این روش 

جدید نه تنها با محیط زیست سازگار است بلکه به سوخت های فسیلی نیازی ندارد و مقرون به صرفه نیز هست.

اینروزهاباوجوداینکه
بسیاریبهاینترنتو
شبکههایاجتماعی
وابستهشدهاندونظر
بسیاریایناستکه
مهارتهایجدیدرا

بایددراینترنتجستجو
کرد،اماکتابهارانباید

فراموشکرد
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سلفمید
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۱۶۳استارتآپدر
صنعتبیمهفعالیت

میکنند

مدیرکل نظارت بر شــبکه خدمات 
بیمه بــا تاکید بــر اینکه تــا االن 
۱۶3 اســتارت آپ در صنعت بیمه 
فعالیت می کنند، افزود: در بین این 
استارت آپ ها کارگزاران و شرکتهای 

بیمه، افراد حقیقی نیز حضور دارند.
به گزارش خبرنگار عصــر اقتصاد، 
مهــرداد رضایی مدیــرکل نظارت 
بر شــبکه خدمات بیمه در حاشیه 
ششمین نمایشــگاه بورس، بانک و 
بیمه گفت: با افزایش فعالیت های 
اســتارت آپی؛ شــورای عالی ییمه 
تصویب کرد که فعالیت کارگزاران 
برخط شروع شود، این درحالی است 
که زمانی کمپین مقابله به استارت آپ 
ها داشتیم ولی امروز بجایی رسیدیم 
که درباره پیشرفت فعاالن این بخش 

صحبت میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه تــا االن ۱۶3 
استارت آپ در صنعت بیمه فعالیت 
میکنند، افزود: در بین این استارت آپ 
ها کارگزاران و شرکتهای بیمه، افراد 
حقیقی نیــز حضــور دارند؛ ضمن 
اینکه ۱۵ اســتارت آپ در بازاریابی 
و فروش بیمه، تبلیغات و ســرمایه 

گذاری دارند.
مدیرکل نظارت بر شــبکه خدمات 
بیمه ضمن اشــاره به اینکه از ســه 
ســال قبل رویکرد بیمه مرکزی به 
اســتارت آپ ها مثبت بود و نه تنها 
انتخاب نمیدانست بلکه معتقد بود 
حرکت به سمت استارت آپ ها اجبار 
است، گفت: هم اکنون در حال نهایی 
کردن دستورالعمل آیین نامه جذب 
اســتارت آپ ها یا کارگزاران برخط 
هستیم. ضمن آنکه در حال تالش 
برای تدویــن آیین نامــه ای برای 
فعالیت بازاریابان بیمه ای هستیم تا 

شرایط این افراد تغییر کند.
رضایی با بیان اینکه بعد از فراخوان 
بیمه مرکزی بــرای ثبت نام افرادی 
که آمادگی تاســیس اســتارت اپ 
دارند، باالی 4۰ نفر ثبت نام کردند، 
گفت: اســتارت آپ ها قبال به دلیل 
نداشتن مجوز از سوی بیمه مرکزی 
با محاســبات معکــوس، نرخ های 
بیمه شــرکت های بیمه را منتشر 
می کردند و حق انتخاب را به مردم 
می دادند. وی بــا بیان اینکه دغدغه 
شــرکت بیمه فعالیت بدون مجوز 
این شــرکت ها بود، افزود: ولی علی 
الحساب بعنوان بازاریابان برخط اجازه 
فعالیت با شرکت های بیمه را دادیم؛ 
تا اتفاقی در فــروش های اینترنتی 
برای مردم رخ ندهد؛ تا االن مشکلی 
برای فعالیت این شرکت ها گزارش 

نشده است.
مدیرکل نظارت بر شــبکه خدمات 
بیمه با تاکید براینکه آمادگی کامل 
برای دادن پروانه به کارگزاری های 
بر خط را داریم، گفت: سوییچ بیمه 
ای مهمترین ضرورتی است که باید 
اســتارت آپ ها مجوز بگیرند؛ عمال 
استارت آپ ها ارتباط مستقیم فنی و 
مالی با شرکت های بیمه ندارند ولی 
برنامه ما این است که افرادی که مسیر 
ایین نامه ای را طی می کنند از طریق 
ارتباط مستقیم با سامانه سنهاب؛ به 
نرخ ها دسترسی پیدا می کنند و با 
شــرکت های بیمه نیز در خصوص 

مباحث مالی ارتباط می گیرند.
وی با اشــاره بــه اینکــه فعالیت 
استارت آپ ها در کشورهای مختلف 
متفاوت اســت، ادامه داد: در کشور 
ما استارت آپ ها کمتر از یک درصد 
سهم فعالیت های بیمه ای را دارند 
ولی نگاه مثبتی به سمت حرکت این 

نوع فعالیت ها وجود دارد.

عصراقتصاد
گــزارش
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۱-بــراییادگیری
مهارتهایجدیدصبور

باشید
یکــی از اشــتباهات رایج 
بســیاری از ما این است که 
می خواهیم یک شبه برای 
یادگیری مهارت های جدید 
آماده شویم. یادگیری یکباره نتیجه  موثری 
را به دنبال ندارد. بلکه پله پله گام برداشتن، 
باعث می شــود زمانی که برای یادگیری 
صرف می کنید به بار بنشیند. اگر بخواهید 
با عجله و در زمان کوتاه یک مهارت را یاد 
بگیرید، بسیاری از تکنیک های آن را یاد 
نمی گیرید. از ســوی دیگر وقتی مشغله  
کاری شــما زیاد باشــد، برای یادگیری 

مهارت های جدید تمرکز ندارید.
اما وقتی صبور باشید و روزی یک ساعت 
برای یادگیــری مهارت های جدید زمان 
صرف کنید، بعد از مدت مشخصی در آن 
مهارت مسلط می شوید. هم چنین شما بعد 
از یادگیری هر مهارت، باید مدتی هم مغز 
خود را در استراحت نگهدارید تا اطالعات 

وارد شده را ثبت و ذخیره کنید.

۲-مهارتجدیدرابخشبندیکنید
برای یادگیری مهارت هــای جدید باید 
آن ها را به بخش های کوچکتر تقســیم 
کنید. سپس بخش های مهم تر و تاثیرگذار 
را در ابتدای برنامه خود قــرار دهید. اگر 
بخواهید یک مهــارت جدید را به صورت 
یکباره و بدون تقســیم بندی یاد بگیرید، 
به نظر سنگین و پرحجم می آید. به طوری 
که ذهن قادر به پذیرش آن نیســت و آن 
را یک کار به شدت ســخت می پندارند. 

فقط کافیست آن را به بخش های کوچک 
تقسیم کنید تا فشاری کاری شما کمتر و 

ذهن نیز با شما همراه شود.

۳-قانونتنبهوپاداشرابرایخود
اجراکنید

همه  انسان ها تا زمانی که در شرایط سخت 
و تحت فشار قرار نگیرند، کاری را از پیش 
نمی برند. برای یادگیری مهارت های جدید 
نیز همین قاعده برپاســت. یعنی شما تا 
زمانی که در اصطالح زور باالی ســرتان 
نباشد، ممکن است برای یادگیری مهارت 
های جدید تالشی نکنید. اما مشکل اصلی 
آنجاســت که ما شــخصاً برای یادگیری 
تصمیم می گیریم و در اغلب موارد کسی 
در این کار دخالتی ندارد. پس قاعدتاً هیچ 
زور و اجباری هم وجود ندارد که ما را تحت 

فشار قرار دهد.
تنها راهکار در این موارد، پیروی از قانون 
پاداش و تنبیه است که باید آن را برای خود 
اجرا کنیم. زمانی که برای یادگیری مهارت 
های جدید گام برمی دارید، به خود پاداش 
دهید. پاداش شما انجام کاریست که به آن 
عالقه  زیادی دارید. برای مثال به خرید در 
بازار عالقمند هســتید. بعد از اینکه چند 
ساعت برای یادگیری تالش کردید، برای 

تشویق خود، به پیاده روی در پارک بروید.
برای تنبیه هم می توانید خود را وادار کنید 
تا ساعات زیادی از شب بیدار بمانید و یک 
کار نیمه تمام را به پایان برسانید. مثال دیگر 
این است که بابت یاد نگرفتن مهارت هزینه 
پرداخت کنید. مثالً با خود شرط ببندید اگر 
تا پایان امروز تا این نقطه، مهارت جدید را 
یاد نگرفتید، فردا مقداری پول به یک فرد 

نیازمند کمک کنید.

۴-درگروههاعضوشوید
وقتی یادگیری به صــورت گروهی انجام 
می شود، تاثیر بیشــتری در ترغیب شما 
دارد. بدون شــک با وجود چندین نفر که 
مثل شما در حال یادگیری مهارت های 
جدید هستند، حس رقابت و رشک در شما 
شکل می گیرد. حتی اگر یک نفر همزمان 
با شما در حال یادگیری یک مهارت جدید 
باشد، شما نســبت به او حس رقابت پیدا 
می کنید. این احساس می تواند شما را برای 

یادگیری بیشتر ترغیب کند.

از سوی دیگر زمانی که در یک گروه قرار 
می گیرید، تعامل با دیگران باعث افزایش 
اطالعات شما می شــود. گاهی در زمان 
یادگیری مهــارت های جدید مســائل 
پیچیده ای وجود دارد کــه با هم فکری 
حل می شــود. با وجود یک گروه هم فکر 

می توانید به نتایج مثبت برسید.

۵-ازشیوههایجدیدتکنولوژی
استفادهکنید

برای یادگیــری مهارت هــای جدید از 
تکنولوژی غافل نشوید. این روزها با طراحی 
انواع اپلیکیشــن و فیلم های آموزشــی، 
یادگیری مهارت های جدید ســاده تر از 
گذشته شده است. برای مثال قصد دارید 
در هنر موســیقی مهارت کســب کنید. 
به جای این کــه در کالس های حضوری 
شــرکت کنید، می توانید در کالس های 
آنالین ثبت نــام کنید و یــا از فیلم های 
آموزشــی کمک بگیرید. با این روش تا 
میزان زیادی در وقت و هزینه های شــما 

صرفه جویی می شود.

۶-کتابخواندنرافراموشنکنید
این روزها بــا وجود این که بســیاری به 
اینترنت و شــبکه های اجتماعی وابسته 
شده اند و نظر بسیاری این است که مهارت 
های جدید را باید در اینترنت جســتجو 
کرد، اما کتاب ها را نبایــد فراموش کرد. 
کتاب مادر بخش زیادی از اطالعاتیست 
که در وب سایت ها و شبکه های اجتماعی 

منتشر می شود.
از کتاب هایی که در زمینه  مهارت مورد نظر 
منتشر شده است، کمک بگیرید. می توانید 
فهرســت این کتاب ها را در اینترنت پیدا 
کنید. برای صرفه جویی در زمان، بهترین 
کتاب ها را انتخاب کنید. از کسانی که قباًل 
یک کتاب تاثیرگــذار را مطالعه کرده اند، 
کمک بگیرید تا راحت تــر بتوانید کتاب 

مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۷-برایخودالگوبسازید
یکی از راه های پیشــرفت در زندگی این 
اســت که برای خود یک الگــوی موفق 
بسازید. فردی که در شرایط شما زندگی 
کرده و اکنون به موفقیت رسیده، الگوی 

مناسبی است. شما نمی توانید هر کسی 
را به عنوان الگوی یادگیری خود انتخاب 
کنید. زیرا شرایط الگو باید با شما یکسان 

باشد.
الگو می تواند پیش نمایشی از آینده  شما 
باشد که با دیدن و فکر کردن به آن، نسبت 
به زندگی خود در آینده امیدوارتر می شوید. 
شــما آینده  خود را در الگو مشاهده می 
کنید و مطمئن می شوید که با یادگیری 
مهارت های جدید می توانید به شــرایط 

مطلوب الگو برسید.

8-تمرکزرافراموشنکنید
یکی دیگر از روش های یادگیری مهارت 
های جدید تمرکز است. وقتی قرار است 
یک مهارت جدید را یــاد بگیرید، باید بر 
روی آن متمرکز شوید. از فکر این که هر روز 
بخواهید یک مهارت جدید را یاد بگیرید، 
بیرون بیایید. وقتی قرار باشد چندین کار 
را به طور همزمان و با هــم یاد بگیرید، از 
میزان تمرکز و قدرت یادگیری شما کاسته 
می شود. از ســوی دیگر وقتی قرار است 
همزمان با یادگیری به موضوعات دیگری 

فکر کنید، ذهن شما درگیر می شود.
زمانی ذهن قادر اســت به بهترین شکل 
اطالعات را دریافت و تحلیل کند که درگیر 
موضوع دیگری نباشد. به همین خاطر است 
که اغلب می گویند دوره  کودکی و نوجوانی 
بهترین سن برای یادگیری مهارت های 
جدید است. اما این گفته به این معنا نیست 
که در سنین جوانی یا میانسالی نمی توان 

مهارت های جدید را یاد گرفت. بلکه بخاطر 
کاهش تمرکز و درگیری شــدید ذهنی 
در این دوره ها، قــدرت یادگیری کاهش 
می یابد. ولی شما با افزایش تمرکز این تفکر 

را خنثی کنید.
اگر قصــد دارید مهارت هــای جدید یاد 
بگیرید، به هیچ عنوان ناامید نشوید. فقط 
کافیست موضوعات فرعی و مسائلی که 
با فکر کردن حل نمی شوند، کنار گذاشته 
و دقیقاً روی موضــوع یادگیری متمرکز 
شــوید. در ســنین جوانی و میانســالی 
اطالعات و تجربیات زیادی در ذهن شما 
وجــود دارد. اگر بتوانیــد روی یادگیری 
مهارت های جدید تمرکز کنید، ارزیابی، 
تحلیل داده ها و سرانجام تسلط بر مهارت 
 برای شما آســان تر از نوجوانی و کودکی

 است.

۹-مهارتراتجسمکنید
قبل از این که برای یادگیری مهارت های 
جدید کار خود را شروع کنید، ابتدا باید از 
نظر ذهنی برای این کار آماده شوید. باید 
به خود تلقین کنید که شما در این مهارت 
مسلط هســتید و به موفقیت رسیده اید. 
درست مثل یک ورزشکار دونده که قبل از 
شروع بازی خود را یک برنده تصور می کند. 
او خود در طی دویدن خود را در خط پایان 
میدان مسابقه تصور می کند. کسانی که 
بیشــترین قدرت را در این موضوع دارند 
و می توانند آینده را به خوبی تصور کنند، 

موفق تر هستند.

یادگیریمهارتهایجدیدیکیازرمزهایموفقیتاست.
همچنینبایادگیریمهارتهایجدیــدمیتوانیدخودرا
برایمقابلهباموانعومشــکالتخودراآمادهکنید.دراغلب
مواردمشکالتوموانعقابلپیشبینینیستند.درواقعشما
نمیتوانیدپیشبینیکنیدیکهفتهبعدیایکماهبعدچه
مشکالتوسختیهاییدرمقابلشــماقرارمیگیرد.امابابا
یادگیریمهارتهایجدیدمیتوانیدخــودرابرایهرنوع

مشکلوسختیآمادهکنید.
براییادگیریمهارتهایجدیدروشهایزیادیوجوددارد
کهسعیداریمادامهبهمعرفیبرخیازاینروشهامیپردازیم.
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