
2
2

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/9/5 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,241,0003,879,000قدیم

سکه طرح 
4,219,0003,888,000جدید

2,238,0002,008,000نیم سکه

1,433,0001,209,000ربع سکه

867,000809,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,844,2001,717,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18426,200396,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24568,200528,500 عیار

چهارشنبه| 6 آذر 1398| 27 نوامبر 2019 | 29 ربیع االول 1441 | سال دوم| شماره 376|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

مشکل فنی همراه اول حل شد  

دردسرهای اعتراض جاماندگان از 
سبد معیشتی

روز یکشنبه و بعد از واریز آخرین گروه دریافت کنندگان سبد معیشتی، 
مشترکان جامانده همراه اول، از اختالل در سامانه حمایتی وزارت رفاه 

خبر دادند. با اینکه این اختالل فنی دیروز بر طرف شد، اما سیم کارت ها 
هنوز هم ســدی برای دریافت ســبد معیشــتی هســتند؛ آن هم برای 

سرپرستانی که خط تلفن همراهشان به نام خودشان نیست.
شنبه شب بود که سومین گروه از خانوارهای واجد شرایط، یارانه حمایتی خود را دریافت کردند 

و به این ترتیب، ۱۸ میلیون خانواری که ...

درشهر

در سلسله نشست های »سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویی در مسیر امید« مطرح شد

افتتاح نخستین سینمای کودک اصفهان در منطقه 1۵
 1۵ مدیرمنطقــه 
شهرداری اصفهان 
گفت: سال گذشته سینما بهمن در این 
منطقه افتتاح شد و در سال جاری نیز 
نخستین سینمای کودک شهر را در آن 

افتتاح خواهیم کرد.

مسعود قاسمی که در چهل و سومین نشست 
از سلسله نشست های »سه شنبه ها با رسانه، 
پاسخگویی در مسیر امید« سخن می گفت، 
اظهار کرد: در ســال جاری در سالروز تولد 
سلمان فارسی نماد این شخصیت برجسته در 
میدان بزرگ خوراسگان نصب شد و درصدد 
هستیم نماد شهدای غواص را نیز تا ۲۲ بهمن 

ماه امسال مورد بهره برداری قرار دهیم.
وی با تبریک ســالروز صدور فرمان تاریخی 
حضــرت امــام خمینــی )ره( در خصوص 
سالروز تشکیل بســیج مستضعفین، به ارائه 
گزارشی از مختصات و ویژگی های منطقه ۱۵ 
پرداخت و گفت: این منطقه با وسعت شش 
هزار و ۸۹۶ هکتار در شرق اصفهان واقع شده 
که یک هزار و ۷۱۸ هکتار در محدوده و بالغ 
 بر پنج هزار و صد هکتــار آن در حریم قرار 

دارد.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: در این منطقه تنها بــرای یک چهارم 
مساحت منطقه می توانیم پروانه ساختمانی 
صادر کنیم و سایر مساحت منطقه را حفظ و 

حراست کنیم.
وی با اشاره به مساحت بافت فرسوده منطقه 
۱۵ گفت: ایــن منطقه ۱۴۱ هکتــار بافت 
فرسوده دارد که ۹ درصد مساحت منطقه را 

شامل می شود.
قاسمی ادامه داد: شش درصد بافت فرسوده 
شــهر اصفهان در منطقه ۱۵ قــرار دارد و با 
توجه به اینکه ۱۱ محله الحاقی در محدوده 
بافت فرسود لحاظ نشده، پروژه ای با همکاری 
اداره کل راه و شهرسازی و معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان تعریف کرده ایم 
تا این محله ها به بافت فرســوده افزوده شود 
و ســاکنان آن بتوانند از مزایای آن استفاده 
کنند که در صورت تحقق این مهم مساحت 
بافت فرســوده منطقه نیــز افزایش خواهد 

یافت.
وی با بیان اینکه ایــن منطقه ۲۳ محله دارد 

که ۱۱ مورد آن الحاقی است، افزود: یکی از 
مهم ترین معضالت محله های الحاقی راه های 
متصل به این محله ها است که در حریم واقع 
شده و شــهرداری نمی تواند در این راه ها به 

صورت مستقل اقدامی انجام دهد.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان ادامه داد: 
یکی از مهم ترین معضالت، محور خاتون آباد 
است که یک تقاطع با محله های اندوان دارد و 
تاکنون در این جاده چندین تصادف رخ داده 
است که از دو سال گذشته برای رفع نواقص 
پیگیری های زیادی برای اصالح هندسی آن 

انجام شده است.
وی افزود: این منطقه ۱۲۵ هزارنفر جمعیت 
دارد که پرجمعیت ترین محله آن »سفلی« 
با ۱۴ هــزار جمعیت و کــم جمعیت ترین 
محله های منطقه ۱۵ »محله دهنو« با ۴۰۰ 

نفر جمعیت است.
مدیرمنطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره 
به سرانه فضای سبز این منطقه، گفت: فضای 
سبز منطقه ۱۵ برای هر نفر، شش مترمربع 
است که امیدواریم در سال جاری با اجرای دو 
پروژه فضای سبز این سرانه را به باالی هفت 

مترمربع ارتقاء دهیم.
وی خاطرنشــان کرد: پارک الهیــه در این 
منطقه درحال احداث اســت و عالوه بر آن 
آزادسازی سه هزار متر زمین در محله بوزان 
با مشــارکت منطقه ۱۰ و زمین دیگری در 
خیابان الله درحال انجام است تا فضای سبز 

مناسب ایجاد شود.
قاســمی ادامــه داد: در این منطقه شــش 
پارک شــهری، ۱۶ پارک محلی، ۱۳ پارک 
همسایگی و ۱۷ فضای سبز به صورت قطعات 
پراکنده همچنین ۷۷ هزارمترمربع مادی و 

انهار وجود دارد.
وی با اشاره به جاذبه های گردشگری منطقه 

۱۵ خاطرنشــان کرد: یکی از این جاذبه ها 
مجموعه خان در محله سفلی است که تالش 

شده به صورت مشارکتی احداث شود.
مدیرمنطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان افزود: 
حمام نقاشی دیگر جاذبه گردشگری منطقه 
۱۵ به شــمار می رود که به عنوان یک پروژه 
محرک توســعه در حال بهسازی و نوسازی 

است.
وی گفت: حمام نقاشــی قدمتی ۴۰۰ ساله 
دارد که یکی از ویژگی هــای بارز آن درحال 

استفاده بودن این حمام است.
قاســمی افزود: دیگر جاذبه گردشگری این 
منطقه وجود ۲۰ برج کبوتر است که بیشتر 
آنها در محور گورت واقع شــده و برای آنها 
طرحی درحال انجام است تا در قالب پروژه 
مشارکتی، سرمایه گذاری الزم توسط بخش 

خصوصی انجام شود.
وی از ایجــاد کارگاه و نمایشــگاه خاتم در 
منطقه ۱۵ خبرداد و گفت: سال آینده باتوجه 
به اینکه صنایع دســتی منطقــه که یکی از 
قطب های خاتم ایران و حتی جهان محسوب 
می شــود با همکاری اتحادیه صنایع دستی 
و خاتم کاران، کارگاه و نمایشــگاه خاتم به 
عنوان محرک توســعه در ایــن منطقه راه 

اندازی می شود.
مدیرمنطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره 
به بودجه سال جاری منطقه ۱۵ تصریح کرد: 
بودجه این منطقه در سال جاری ۶۶ میلیارد 
تومان است که نســبت به سال گذشته ۱۲ 
درصد رشد داشــته و تاکنون ۵۵ درصد آن 

محقق شده است.
وی ادامه داد: از بودجــه ۶۶ میلیاردتومانی 
منطقه ۱۵ در ســال جــاری ۷۲ درصد در 
بخش عمرانــی و ۲۸ درصد در بخش جاری 

هزینه خواهد شد.

وی با بیــان اینکــه میزان 
بارش ها از ابتدای ســال آبی 
جاری تاکنون در ایســتگاه 
چلگرد ۱۱۱ میلیمتر است، 
افــزود: میــزان بارش ها در 
مدت مشابه ســال گذشته 
۳۵۰ میلیمتر بود، همچنین 
در متوسط بلندمدت ۱۹۰ میلیمتر در این 

حوضه ثبت شد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقــه ای اصفهان توضیــح داد: میزان 
بارش ها در ســال آبی جاری نســبت به 
ســال گذشــته ۶۹ درصد و نســبت به 
 متوســط بلندمدت ۳۹ کاهش داشــته

 است.
وی درباره تأثیر بارش ها بر وضعیت ســد 
زاینــده رود، گفت: بارش ها در ایســتگاه 
شاخص چلگرد به صورت برف بوده و هنوز 

روان آب نشده است.
ساسانی با تاکید بر اینکه برای کل حوضه 
زاینده رود بارش هــا پایین تــر از نرمال 
پیش بینی شده اســت، تصریح کرد: این 
نگران کننده است که بحث صرفه جویی در 

مصرف آب کشــاورزی، صنعت و شرب را 
جدی تر می کند.

وی با بیان اینکه مطابق برنامه ریزی قبلی 
مقرر بود که از تاریخ بازگشایی زاینده رود، 
آب به مدت ۲۰ روز تحویل کشــاورزان 
داده شــود، گفت: با توجه به بازگشــایی 
زاینده رود از ۲۲ آبان ماه، رودخانه تا ۱۲ 
آذرماه جریــان خواهد داشــت و پس از 
 آن آب خروجی ســد زاینده رود کاهش

 می یابد.

معــاون حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقــه ای اصفهــان دربــاره حقابه 
زیست محیطی زاینده رود، گفت: با توجه 
به شــرایط ســد زاینده رود بعید به نظر 
می رســد که بتوان حقابه زیست محیطی 
زاینده رود را بعد از ۱۲ آذرماه تأمین کنیم.

وی دربــاره حقابه تــاالب گاوخونی نیز، 
گفت: در حال حاضــر حقابه تاالب ناچیز 
است و بیشتر زهاب کشاورزی منطقه وارد 

گاوخونی می شود.

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان :

از وضعیت بارش ها نگرانیم

با توجه به بازگشایی 
زاینده رود از 22 آبان 

ماه، رودخانه تا 12 
آذرماه جریان خواهد 

داشت

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ذخیره 349 میلیون مترمکعب سد زاینده رود، گفت: با توجه به شرایط 
سد زاینده رود و بارش ها بعید به نظر می رسد که بتوان حقابه زیست محیطی زاینده رود را بعد از 12 آذرماه تأمین کنیم.

حسن ساسانی در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: امروز سه شنبه )۵ آذرماه( ذخیره مخزن سد زاینده رود 349 میلیون 
مترمکعب است، همچنین ورودی به سد 16 و خروجی آن 8۵ مترمکعب بر ثانیه است.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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داستان تلخ مرمت های غیر اصولی در اصفهان تمامی ندارد 

مرمت با طعم تخریب
    مرمت این مسجد با این دلیل که  مالت بین کاشی ها و جدار گنبد مسجد شیخ لطف اهلل در طول زمان طوالنی رو به تخریب رفته و با ریزش کاشی ها همراه بود است  صورت پذیرفت

 

2

اصالحات بنزینی و 
زمین سوخته

بعید می دانم صاحبــان خرد و 
متخصصان، با اصالحات بنزینی 
مخالف باشند. حتی بعید می دانم 
مردم هم مخالف باشند. اما با این 
حال، چه شــد که تصمیم دولت 
برای ساعت صفر جمعه ۲۴ آبان 
۹۸، با چنین واکنش های غیرقابل 

باوری، مواجه شد؟...
البته الزم اســت در همین آغاز، 
حساب آشوبگری و حق اعتراض 

را  نیز از هم تفکیک نماییم...
با چنین تفکیک و حسابی، امید 
است گوش های شــنوا و چشم 
های بینا، این متن مشــفقانه را 
بخوانند. یک تحلیل ثانویه است. 
می شود آن را یک بازخوانی هم 
نامید. نکاتی که دیگر دلســوزان 
همراه و دغدغه منــد هم در این 

ایام، گفته اند...
امید که بکار آنهایی بیاید که باید 

بیاید!
۱-شــکاف ملت-دولت افزایش 
یافته اســت: ملت و دولت حرف 
همدیگر را درک نمی کنند! گویی 
هرکسی حرف خودش را می زند و 

راه خودش را می رود!
۲-سرمایه اجتماعی کاهش یافته 

است: اعتماد مهم ترین...

 مهار افزایش قیمت در اصفهان
  نیازمند همراهی مردم 

و انصاِف اصناف
مهار افزایش قیمت و حفــظ و برقراری آرامش 
پایدار در بازار اصفهان با وجود تشدید نظارت ها 
و رصد مسئوالن عالوه بر همراهی مردم، نیازمند 
انصاف اصناف به عنوان پرشمارترین پایگاه های 

اقتصاد و معیشت شهروندان است.
کاســبی بر مداِر انصاف، حقیقتی اســت که از 
دیرباز در بین بازاریان اصفهان رواج داشته است.

در گذر از کوچه پس کوچه های قدیمی شــهر، 
هنوز می توان دکان هایی را بــه خاطر آورد که  
صاحبان آنها با ترازوهای کوچــک اما دل های 
بزرگ، سخاوت و مهربانی می فروختند، آنها که 
آوازه انصافشان در همهمه بازار حتی تا محله های 

همجوار پیچیده بود.
روزهایی که یک دفترچه کهنه، ...

فتح اله آقاسی زاده|خبرآنالین
یادداشت
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2 ادامه در صفحه 
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محمد حسین فائض پور  - سرپرست شهرداری آران و بیدگل 

حسن حجتی  - شهردار دولت آباد 

شناسه: 674722

شناسه : 674807

آگهی مزایده )مرحله اول( 

آگهی مناقصه عمومی 

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1۵97 مورخ 98/9/3 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری دو قطعه زمین واقع در 
 شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، امتداد بلوار ایمان با کاربری صنعتی به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید،لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل
 می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 

* ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. ) کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد(.
1- قطعه زمین شماره 1 به متراژ 4183/86 م.م طبق نظر کارشناسی به ازای هر متر مربع 2.400.000 ریال 

2- قطعه زمین شماره 2 به متراژ 4470 م.م طبق نظر کارشناسی به ازای هر متر مربع 2.700.000 ریال

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایی لکه گیری و ترمیم ترانشه های سطح شهر دولت آباد از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز یکشنبه مورخ 98/9/24
گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ 98/9/2۵

محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانی، پایگاه اینترنتی www.dolatabadcity.ir تلفن: 031-4۵822010
 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

یلدا توکلی
گــــــزارش

نوبت اول

نوبت اول



ادامه از صفحه یک:
...  رکن ســرمایه اجتماعی اســت. 
بشدت آســیب دیده است...در طول 

زمان هم کمتر و کمتر شده است!
۳-مردم، دیده نمی شوند: چرا کسی 
مردم را نمی بیند؟ چرا تصمیم گیران 
از چشــم مردم، به اوضاع نگاه نمی 
کنند؟ مقصودم از مردم توده وسیع، 
نگران و نجیبی هستند که به خط فقر 

سقوط کرده اند!
۴-منزلت ایرانی، خدشــه دار شده 
اســت: گاهی بد نیســت بــه رای 
دهندگان و شهروندان احترام گذاشته 
شود... پای حقوق شهروندی هم در 

میان است!
۵- نهاد مجلس مهم اســت: با همه 
حــرف و حدیث ها دربــاره پارلمان 
ایرانی، شاید اگر قاطبه نمایندگان و 
آنها که دقیق ترند، قانع می شــدند، 
کار بهتــر پیش می رفــت. حداقل 
اینکه استعفاء و طرح دوفوریتی و سه 

فوریتی از آن در نمی آمد!
۶-اجماع قوا به قوت، شــکل نگرفته 
اســت: تصمیمــات مهم کــه ابعاد 
اجتماعــی و امنیتی هــم دارند، به 
اجماع و پذیرش کامل نیــاز دارد...

اگر حتی یک راس از سران قوا، قوت 
استدالل ها را کافی نداند، همداستانی 

پدید نمی آید...
۷-برخی مســئوالن تصمیم گیر  یا 
تصمیم ســاز در گلخانه زیست می 
کنند: زندگی بســیاری از مسئوالن 
)اقتصاد و سبک زندگی شان(، با سطح 
زندگی مردم بسیار بسیار ناهمسطح 
اســت. بدیــن ســان، تصمیمات و 
دستورات، گلخانه ای می شود...ساده 
ترین جمله این است که بگوییم باالیی 
ها خیلی از پایینی ها فاصله گرفته اند.

۸-برخــی مقامات، گران حســاب 
می کنند: رفتار حاصــل بینش ها و 
باورهاست...پاروزنان باید آب را دوست 
داشته باشــند...پاروزنان بی انگیزه و 
بدون باور، ما را به مقصد نمی رسانند!

۹-گذشته چراغ راه آینده نشده است: 
اصالح حامل های انرژی مسبوق به 
سابقه اســت. کاش تجارب پیشین 
مستند میشــد و امروز در دسترس 
قرار می گرفت...تجارب پیشینیان، 

دیده نشد!
۱۰-کارت هــای هوشــمند را رها 
کردیم: چرا کارت های ســوخت را 
رها کردیم؟...گاه تعجیل و شــتاب، 

تدبیر نیست!
۱۱-زمان سنجی و طاقت سنجی هر 
دو الزم اســت: برهه زمانی حساسی 
اســت.آیا کســی از بزرگان، متوجه 
صدای شکسته شدن استخوانها در 
زیر بار تورم، نشد؟.. در شرایط تحریم 
های حداکثری ترامپ، مردم طاقت 
فشــارهای مضاعف)حتی منطقی(، 

را ندارند.
۱۲-در کنترل قیمت هــا ناتوانیم: 
اقتصــاد خوانــده ها مــی گویند 
قیمــت پیــام مــی دهد،چــراغ 
راهنماست،سرکوبش پایدار نیست...

از این اصل گذشــته، تجارب پس از 
ارز۴۲۰۰ تومانی به روشــنی اثبات 
 کرده اســت که نمی توانیم!...بازهم 

می خواهیم تکرارش کنیم؟
۱۳-کوتاه مدت شده ایم: حکمرانی 
اساسا مستلزم نگاه بلند مدت است، 
هرچند که مردم عادی،عموما کوتاه 
مدت را می بینند اما ناصواب است آنها 
که باید بلند مــدت فکر کنند، کوتاه 

مدت شوند!
۱۴-بنزین ایرانی،موج تورمی عجیب 
و غریبی دارد: شــاید بنزین هندی و 
نروژی موج تورمی ندارد ولی بنزین 
ایرانی موج های بلند مخرب و تیر و 
ترکش دارد. خیلی زیــاد هم دارد...

حساب دو دو تا چهار تا نیست!
گاهی باید به گذشته نگاه کرد. گاهی 
گذشــته، ما را به نتیجه شایســته 
نرســانده اســت...عزم می خواهد و 
برنامه... الزاماتــش را نیز باید فراهم 

کرد... 
ما همه در یک قایق نشسته ایم.

اقتصاد استان
02
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مدیریتمصرفبنزینازرانتهایآشکاروپنهانجلوگیریمیکند
 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان گفت: بطور قطع شفاف سازی اقتصادی و 

اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین از رانت های آشکار و پنهان جلوگیری می کند.
مسعود گلشیرازی با بیان این که شفافیت اقتصادی را باید همواره به عنوان مبنای عمل خود قرار دهیم افزود: 
امروز در صورتی که قیمت سوخت واقعی نباشد، بخشی از آن در تبادالت ارزی به صورت قاچاق از کشور 

خارج می شود. وی بیان کرد: قبل از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین یارانه غیرمستقیم و ناعادالنه در جامعه 
توزیع می شد و افرادی که سوخت بیشتری مصرف می کردند، بهره بیشتری هم می بردند و با اجرای این طرح، 

یارانه بطور مستقیم به اقشار آسیب پذیر پرداخت و از قاچاق سوخت و افزایش بی رویه مصرف آن جلوگیری می شود.
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اظهارداشت: باید دقت داشته باشیم که این تغییرات قیمت در زندگی 

و معاش آحاد جامعه تاثیر مستقیمی دارد و این موضوع در سیاستگذاری ها باید مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: اقدامی که دولت اکنون 
در راستای پرداخت حمایت معیشتی مستقیم به خانوارها انجام داد، باید زودتر انجام می شد. گلشیرازی تصریح کرد: پرداخت کمک هزینه 
معیشتی به قشرهای آسیب پذیر که نسبت به سایر اقشار جامعه کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند، تورم ناشی از قیمت سوخت 

را برای آنها جبران می کند.

فتح اله آقاسی زاده|خبرآنالین
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

تحقق حقابه کشاورزی گلپایگان در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت

مدیر منابع امــور آب گلپایگان گفــت: تحقق حقابه 
کشاورزی از طرح بازنگری مجدد در حقابه کل رودخانه 

قمرود از سرشاخه های دز تا سد ۱۵ خرداد در دستور کار وزارت نیرو 
قرار گرفت.

بهمن نکویی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میزان بارندگی در گلپایگان ساالنه 
به طور متوسط یک سوم بارندگی کشوراست، اظهار داشت: ساالنه بیش از ۲۵ 

میلیون مترمکعب آب  از منابع زیر زمینی در این شهرستان برداشت می شود.

    گلپایگان به مناطق ممنوعه بحرانی تبدیل شده است
وی افزود: از سال ۹۰ تا کنون در این شهرستان آب های زیرزمینی با شیب بسیار 
تندی برداشت و به همین دلیل با افت ارتفاع آب های زیر زمینی مواجه شدیم به 
طوری که از سال ۷۰ تا ۹۷ گلپایگان منطقه ممنوعه و اکنون به منطقه ممنوعه 

بحرانی تبدیل شده است.
مدیر امور منابع آب گلپایگان گفت: برداشت بی رویه آب های زیرزمینی در شهر 
گلشهر منجر به فرو نشست زمین در این منطقه شده است و تنها راهکار آن کنترل 
ورودی و خروجی آب  به سطح زمین است به همین دلیل کف شکنی ها محدود و چاه های 

غیر مجاز منبعد پر خواهند شد.

    نقشه برداری 200 کیلومتر از حریم رودخانه های شهرستان
وی گفت: نقشه برداری ۲۰۰ کیلومتر از حریم رودخانه های شهرستان مورد تایید وزارت 
نیرو قرار گرفت و به زودی اجرا می شود بنابراین با هر گونه تصرفی در این مسیرها برخورد 

خواهد شد.
نکویی با بیان اینکه سطح آب های زیر زمینی شهرستان گلپایگان ۸۰ متر است و سطح آب 
مادرچاه قنات سفالیزن ۴۰ متر است که ارتباطی با عمق آب های زیر زمینی ندارد، افزود: 
اگر آب از مادرچاه قنات سفالیزن جاری شده به دلیل بارندگی های فروردین ماه بود که به 

صورت زهاب خارج شده بودند.
وی گفت: برای احقاق حقابه کشاورزی شهرستان گلپایگان تالش فراوان شده است و اکنون 
توسط وزارت نیرو تحقق حقابه کشــاورزی از طرح بازنگری مجدد در حقابه کل رودخانه 

قمرود از سرشاخه های دز تا سد ۱۵ خرداد در حال بررسی است.
نکویی بیان داشت: شهرستان خوانسار از محل انتقال آب سرشاخه های دز به سد کوچری 
حق برداشت آب دارد که پس از اتمام مراحل عمرانی به طور مستقیم آب انتقال داده می شود. مهر

خـــبــــر

 مهار افزایش قیمت در اصفهان
 نیازمند همراهی مردم و انصاِف اصناف

مهار افزایش قیمت و حفظ و برقراری آرامش 
پایــدار در بازار اصفهان با وجود تشــدید 
نظارت ها و رصد مسئوالن عالوه بر همراهی 
مردم، نیازمند انصاف اصناف به عنوان پرشــمارترین پایگاه های 

اقتصاد و معیشت شهروندان است.

کاسبی بر مدارِ انصاف، حقیقتی اســت که از دیرباز در بین بازاریان اصفهان 
رواج داشته است.در گذر از کوچه پس کوچه های قدیمی شهر، هنوز می توان 
دکان هایی را به خاطر آورد که  صاحبان آنها با ترازوهای کوچک اما دل های 
بزرگ، سخاوت و مهربانی می فروختند، آنها که آوازه انصافشان در همهمه بازار 

حتی تا محله های همجوار پیچیده بود.
روزهایی که یک دفترچه کهنه، رازدار معیشت چندین خانوار بود، دفترچه ای 
که سرشار از نسیه اما فهرستی ماالمال از اعتماد و عطوفت داشت. روزهایی که 
هنوز باور داشتیم رزق از سوی خداست. ایامی که کاسب خوشنام محله از سر 
مهر و مروت، سیاهه بدهی همسایه  را همچون راز مگو درپستوی دل نگاه می 
داشت تا مبادا پدری شرمنده اهل و عیال خود شود، روزهایی که دل ها ساده، 

سفره ها گسترده و هنوز مردم دانه های دلشان پیدا بود.
وجود چنین پیشینه و منش فاخر در بین بازاریان اصفهان، میراث گرانبهایی 
است که باید آن را در این روزها از صندوقچه زمان بیرون آورد. انصاف، گنج 

بزرگی است که پایبندی به آن قدری از رنج مردمخواهد کاست.
در شرایط کنونی که دشــمن برخالف تمامی قوانین و مقررات بین المللی، 
ایران را تحریم کرده انتظار می رود بازاریان که خود نیز برآمده از مردم هستند 
قدری بیشتر هوای مشتری های خود را داشته باشند تا سفره مردم کوچک تر 
نشود.اصناف اصفهان که همواره در فراز و فرود تاریخ، زیبنده به انصاف بودند 
در شرایط فعلی که تنگناهای اقتصادی درد مشترک جامعه است می توانند 
همچنان با تکیه بر این منِش نیکو به تاکید کارشناسان امر، تسالی نگرانی 

مردم باشند.
این روزها که اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، دل نگرانی های بسیاری بین 
مردم پدید آورده است و به طور مستمر از سوی مسئوالن اعالم می شود که 
هر گونه افزایش قیمت کاالها ممنوع است، به نظر می رسد هم افزایی مردم 

و اصناف کمک بزرگی  برای تثبیت قیمت ها و حفظ آرامش در بازار است.
اگر چه بهبود ملموس معیشت مردم اصل مهمی است که مسئوالن و مدیران 
باید در تحقق آن بکوشند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نوسانات قیمت ناشی 
از تحریم ها بر اقتصاد تاثیرفراوانی گذاشته و در تامین و توزیع کاال هم اثرگذار 
بوده است، بنابراین اصناف هم جزو مشاغلی هستند که نیاز به توجه و حمایت 

ویژه در این شرایط دارند.
مسئوالن امر اعالم کردند  بیش از ۲۵۰ بازرس، وضعیت داد و ستد، افزایش 
احتمالی قیمت ها ناشی از سهمیه بندی بنزین و هرگونه اقدام غیرقانونی در 
این پیوند را در استان اصفهان رصد می کنند، این اقدامات با مشارکت سازمان 

صنعت، معدن و تجارت، بسیج اصناف و بازرسی اصناف انجام می شود.

    افزایش قیمت توجیه قانونی ندارد
 مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان از تشدید نظارت تیم های 
بازرسی برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالها و برخورد با متخلفان در این 
استان خبر داد و گفت: هرگونه افزایش قیمت در فروش کاال و خدمات به بهانه 
افزایش بهای بنزین هیچ توجیه قانونی ندارد و با هر گونه گرانفروشی، احتکار 

و کم فروشی خارج از چارچوب قانونی برخورد خواهد شد.
جواد محمدی فشارکی افزود: ۳۲۹ بازرس ثابت و افتخاری این مدیریت در 
آماده باش کامل قرار دارند. وی بیان کرد: بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کاال 
و خدمات به منظور جلوگیری از هرگونه کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمت و 
ارتکاب تخلف از سوی واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و رسیدگی سریع 
به شکایت ها و گزارش های مردمی همچنان ادامه دارد. محمدی فشارکی با 
تأکید بر اهمیت نقش شهروندان در جلوگیری از تخلفات خاطرنشان کرد: 
شهروندان برای خرید لوازم مورد نیاز خود به واحدهای صنفی معتبر و دارای 
پروانه کسب مراجعه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را در 
اسرع وقت از طریق تلفن های ۳۲۳۵۲۰۱۲ – ۳۲۳۵۲۰۱۳ و یا ارسال پیام 
کوتاه به شماره ۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹ و یا گزینه شکایات مردمی در وب سایت این 
مدیریت به نشانی bazresiasnafisf.ir به ستاد خبری و دایره رسیدگی 

به شکایات و گزارش های مردمی این مدیریت اطالع دهند.

گــزارش

ایرنا
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

داستان تلخ مرمت های غیر اصولی در اصفهان تمامی ندارد 

مرمتباطعمتخریب

»گنبد مسجد شیخ لطف اهلل را به اسم مرمت خراب کردند، رنگ 
کاشی ها تغییر یافته و لچکی جا نیافتاده است.« این جمله بخشی 
از صحبت های جنجالی بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی در 
سخنرانی بود که هفته های گذشته در دانشکده حفاظت و مرمت 
دانشگاه هنر اصفهان انجام داد. مرمتی که به نظر شبهه برانگیز 

شده است.
 این اظهار نظر  مهدی حجت با واکنش های متفاوتی از ســوی 
کارشناسان و مسئوالن میراثی مواجه شد. مسجد شیخ لطف 
اهلل قطعا درخشان ترین الماس بر روی جواهر میراث فرهنگی 
اصفهان است، این شاهکار معماری و هنر به عنوان جاذبه  و برندی 
مهم برای ایران شناخته می شود. تمام زیبایی و شکوه این مسجِد 
بدون مناره به گنبد رنگارنگ و متقارن آن است که هر چشمی را 

خیره می کند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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  مرمت این مسجد با این دلیل که  مالت بین کاشی ها و جدار گنبد مسجد شیخ لطف اهلل در طول زمان طوالنی رو به تخریب رفته و با ریزش کاشی ها همراه بود است  صورت 
پذیرفت

سال ها اســت که میراث 
جهانــی نقش جهــان با 
داربست آشناست و این 
هیوالهای آهنی تبدیل 
به بخشی از آن شدند. در 
سال های اخیر و با پایان 
رسیدن مرمت سقف ایوان 
عالی قاپو داربست ها به سوی دیگر میدان 
و گنبد شیخ لطف اهلل کوچ کردند تا با ابزار 
مرمت جانی تازه به زیباترین الماس هنر 
معماری نقش جهان بخشد. مرمت این 
مسجد با این دلیل که  مالت بین کاشی ها 
و جدار گنبد مسجد شــیخ لطف اهلل در 
طول زمان طوالنی رو به تخریب رفته و 
با ریزش کاشی ها همراه بود است  صورت 

پذیرفت.
در همان ابتدا بــه این نکته که وضعیت 
مسجد شیخ لطف اهلل با دیگر مساجد از 
جمله مسجد امام تفاوت دارد تاکید و قرار 
بر این شد که ابتدا دو ترک از گنبد مسجد 
مرمت شــود. در همان زمــان فریدون 
الهیاری گفته بود که  در مسجد امام کاشی 
سازی با همان شیوه های سبک سنتی 
صورت می گیــرد و روی ترک ها پیاده 
سازی و سپس در گنبد جاسازی می شود 
اما در مسجد شیخ لطف اهلل کاشی هایی 
که از جنس آجرهای لعاب دار هســتند 
بر روی زمین بازچینی و تنظیم شده و بر 

روی گنبد مستقر می شوند. 
درحالی که انتظار می رفت گنبد شــیخ 
لطف اهلل در همان ابتدا مورد بحث قرار 
گیرد، اما کارشناســان و صاحب نظران 
این حوزه ترجیح دادند که اظهار نظری 
نداشته باشند؛ تا اینکه پس از صحبت های 
مهدی حجت حساسیت ها نسبت به گنبد 
مسجد شیخ لطف اهلل و مرمت آن آغاز شد 
و بسیاری از کارشناسان مرمت آن را غیر 

اصولی عنوان کردند.

    دربــاره مرمت مســجد با یک 
مصاحبه نمی توان نظری داد

در هفته گذشــته و به دنبال جریانی که 

علیه مرمت گنبد شــیخ لطف اهلل انجام 
گرفت افراد معدودی در این باره سخن 
گفتنــد. مدیــرکل میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی استان 
اصفهان در این باره تاکید کرد این مبحث 
تخصصی است و برای تبیین کامل  مرمت 
اصولی  که بر روی گنبد شکل گرفته باید 
با مدیر پایگاه جهانی نقش جهان و معاون 

میراث فرهنگی اداره کل صحبت شود. 
الهیاری در اظهار نظر دیگری ضمن رد 
صحبت های مهدی حجت معتقد است 
که  استادان برجسته ای بر روی گنبد این 
مسجد کار می کنند و افراد ناشی نیستند 
که از موادی استفاده کنند تا رنگ کاشی 
عوض شــود. بخشــی از آنچه به عنوان 
تغییر رنگ برداشــت می شود، به خاطر 
پاک سازی و بندکشــی های انجام شده 
است. کاشی قسمت های دیگر بند ندارد 
و به همین خاطر پررنگ به نظر می رسد. 

وی همچنین از کارشناسان و بنیانگذار 
سازمان میراث فرهنگی کشور خواسته 
تا پس از بازدید از گنبد مســجد درباره 
مرمت آن نظر دهند. الهیاری خاطرنشان 
کرده که بــه صورت گذری نمی شــود 
درباره مرمت گنبد نظــر داد و باید با در 
نظر گرفتن تمام ابعــاد در خصوص آن 

صحبت کرد.
درحال حاضر نظر تخصصی نمی توان داد

در طــی ایــن مــدت از ســوی برخی 
استادکاران نظرات گوناگونی درباره مرمت 
گنبد شده اســت، نظراتی که گاه رنگ 
و بویی کارشناســی و گاه با غرض ورزی 
همراه بوده اند. در این بین آن چیزی که 
مسلم بوده، آن است که بدون دیدن گنبد 
از نزدیک نمی توان نظر کارشناسی داد. 
بسیاری از کارشناسان و اساتید دانشگاه 
نیز به دلیل ندیدن گنبد از فاصله نزدیک 
از اظهــار نظر درباره مرمــت آن امتناع 

کردند.
در همین رابطه عیســی اســفنجاری، 
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و معاون 

پژوهشی دانشکده حفاظت و مرمت این 
دانشگاه به دلیل اینکه هنوز نتوانسته گنبد 
را از نزدیک مشاهده کند، صحبتی درباره 
مرمت آن نکرد و گفت که از دور نمی توان 
درباره مرمت گنبد شیخ لطف اهلل قضاوت 
کرد چنین سخنی جنبه علمی نخواهد 

داشت.
این استاد دانشــگاه در صحبت  دیگری 
ســوالی مهم را مطرح کرد و آن این بود 
که  آیا صالح بود همه کاشی های گنبد 
پایین آورده و از نو نصب شود؟ آیا نمی شد 
با هزینه کمتر پول و انــرژی و با حداقل 
دخالت، کاشی های آسیب دیده این گنبد 
را به صورت موضعی مرمت کرد؟  وی این 
مرمت را به ترمیم فرشی تشبیه کرد که به 

جای رفو آن، تار و پود از هم جدا شدند.
در پاســخ به این ســوال پیش تر ناصر 
طاهری، معاون میراث فرهنگی اصفهان 
گفته بود که  درباره مسجد شیخ لطف اهلل 
دقت کردیم و گفتیم که به سمت نوسازی 
کاشــی ها نروند بلکه آن را مرمت کنند؛ 
به این شکل که کاشــی ها از روی گنبد 
برداشــته و شــماره گذاری و در قالب 
سوار شــدند. قســمت های از بین رفته 
و شکسته را بازســازی کردیم و اکنون 
بیشتر کاشی های گنبد همان کاشی های 
قبلی هستند و درصد کمی از آن دوباره 

ساخته شده است. 

    مرمت مدرن یا خرابی
استاد رضایت، استادکار شناخته شده ای 
در حوزه مرمت اســت که مرمت گنبد 
شیخ لطف اهلل را عهده دار است. وی در 
تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۷ و در نشســتی 
تخصصی در دانشکده حفاظت و مرمت 
دانشــگاه هنر اصفهان، مراحل مرمت 
گنبد را اینگونه شرح داده بود:  طی مرمت 
تصمیم بر آن شد تا از همان کاشی های 
اصل صفوی گنبد اســتفاده شود و تنها 
کاشــی های فرســوده با کاشی جدید 
تعویض شوند. دومین اقدام نیز برداشت 

طرح کاشــی کاری، شــماره گذاری، 
برچیدن پوسته کاشی، پاکسازی مالت 
پشت کاشی ها و پیاده کردن طرح بر روی 
قالب تهیه شده است. سپس طرح کاشی 
کاری به هشت ترک تقسیم خواهد شد و 
تعداد قطعات هر بخش نیز ۳۵هزار قطعه 

خواهد بود. 
در ادامه وی مراحــل دیگر مرمت یعنی 
پاکسازی پوسته اصلی گنبد و پاالنه کردن 
آن و نحوه اتصال پوسته کاشی کاری به 
بدنه اصلی گنبد را توضیح داد. از نکات 
مهم مورد تاکید اســاتید در این جلسه 
ضعف در پیوند بین پوسته کاشی و بدنه 
اصلی گنبد به ویژه پاالنه کردن بود که 
باعث تشدید پدیده سرخوردگی در سطح 

گنبد می شود.
این توضیحات بسیار قبل تر از آغاز مراحل 
مرمت گنبــد در آکادمیک ترین فضای 
مرمتی ایران یعنی دانشگاه هنر اصفهان 
مطرح شد. برخی از اساتید این دانشگاه 
اســتاد رضایت را به عنوان یک مرمت 
گر قدیمی شناخته و قبول دارند، البته 
آن ها تاکید می کنند که گنبد را از نزدیک 
ندیدند و در نتیجــه نمی توان نظری در 
مورد نتیجه کار داد. سبک جدید مرمتی 
که در مســجد انجام شده به ضم یکی از 
اساتید دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه 
هنر، سبک  مرمت مدرن  بوده و به گونه ای 
عمل شده که کمترین تخریب و بازسازی 

انجام شود.
در این میان ســوال بزرگی کــه برای 
دوســتداران ایران و میراث تمدنی آن 
مطرح شده این است که آیا انتقاد از مرمت 
گنبد مسجد شیخ لطف اهلل با غرض ورزی 
بیان می شود یا اینکه دلسوزان این حوزه با 
علم بر اینکه مرمت، زیباترین گنبد جهان 
را  خراب  کــرده، مواجه اند؟ دوراهی که 
راه درســت آن را اظهار نظر کارشناسان 
تخصصی این حوزه نشان می دهند که 
تاکنون از این مســئولیت مدنی سر باز 

زدند.

توسعهمدرسهسازیدراصفهانضروریاست
رییس هیات مدیره مجمع خیران مدرسه ساز اصفهان گفت: توسعه مدرسه سازی با توجه به قدمت باالی 

مدارس و همچنین آمار مهاجرت ها به این استان ضروری است.
زهره میردامادیان افزود: یک نوبته شدن، افزودن یک کالس به مقطع ابتدایی و تراکم جمعیت دانش آموزی 
در بسیاری از مناطق و نواحی آموزش و پرورش، بیانگر آن است که باید بیش از پیش به امر مدرسه سازی 

تاکید داشته باشیم.
وی اضافه کرد: بر این اساس توسعه مدارس یک نیاز همیشگی و همگانی است که فقط با تالش و همت خیرین  

و یا با مشارکت آنها امکانپذیر است.
وی با اشاره به این که در مدت ۲۰ سال گذشته بیش از یکهزار واحد آموزشی توسط خیران مدرسه ساز استان احداث و در 

اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت، افزود: نهضت مدرسه سازی همچنان پویا و پابرجاست.
رییس هیات مدیره مجمع خیران مدرسه ساز اصفهان ادامه داد: یکی از نشانه های توسعه پایدار در هر کشور، نیروی انسانی آن است و مدرسه 
دورانی طالیی زندگی هر انسان و مکتب انسان ساز است. میردامادیان اظهارداشت: بر این اساس تجهیز، بهسازی و نوسازی مدارس برای تأمین 

بهترین مکان برای تعلیم و تعلم و پرورش نیروی انسانی، از بزرگترین اقدامات فرهنگی است.
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طبق آماری که این منطقه 
اعالم کــرده در هفت ماه 
گذشــته ۲۱۰ هزار ارمنی 
به ایران ســفر کرده اند که 
انگیزه آن ها بیشــتر خرید 
روزمره بوده اســت. ارس 
به دنبال این است که این 
بازدیدکنندگان و بــه عبارتی پیله وران 
مرزی را به گردشگر تبدیل کند و از سویی 
با اتصال دوباره خط آهن نخجوانـ  مشهد، 
گردشگران آذربایجانی را به ایران بکشاند.

یوســف داداش زادهـ  معــاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشــگری سازمان منطقه 
آزاد ارسـ  در گفت وگو با ایســنا با اشاره 
به این که در هفت ماه گذشته ۱۸۷ هزار 
ایرانی به ارمنستان ســفر کرده اند و در 
مقابل ۲۱۰ هــزار ارمنی به ایــران وارد 
شده اند، افزود: آمدن ارمنی ها یک بحث 
است و میزان ماندگاری آن ها بحثی دیگر. 
هفت ماه پیش وقتی بــه همراه هیاتی از 
منطقه آزاد ارس بــرای رایزنی و مذاکره 
به ارمنستان ســفر کردیم متوجه شدیم 
مردم این کشور از ارس و مرزهای همجوار 
با ایران شناختی ندارند، برای همین تور 
رسانه ای برگزار و دو تفاهم نامه در راستای 
معرفی و تعامالت گردشگری امضا شد. 
معتقدیم اگر بخش خصوصی هم وارد شود 
و با بخش خصوصی کشور هدف مذاکره 
کند، به نحوی که به عقد تفاهم نامه شود 
منجر  شود، در جذب بیشــتر گردشگر 
خارجی و ماندگاری آن ها موثر خواهد بود.
»گردشگری حالل« در کوریدور ارس 

ـ ایروان
او با بیان این کــه ارس در حال طراحی 
بسته های مشترک گردشگری با منطقه 
نخجــوان و ارمنســتان اســت، افزود: 
ارمنســتان به یکی از مقاصد گردشگری 

کشــورهای حوزه خلیج فــارس تبدیل 
شده اما مساله ای وجود دارد و این کشور 
»گردشــگری حالل« نــدارد. درحال 
مذاکره هســتیم تا کوریدور گردشگری 
ارس تا ایروان را با محوریت »گردشگری 
حالل« راه اندازی کنیم تا سهم مان را از 
گردشگری ارمنســتان به دست آوریم و 

صرفا نقش کوریدور را ایفا نکنیم.
وی ادامه داد: ارس با نخجوان نیز هم مرز 
است و اتباع جمهوری آذربایجان به ارس 
سفر می کنند اما طبیعتا بیشتر آن ها برای 
تامین نیازهای رومــزه وارد این منطقه 
می شــوند که ما به آن هــا بازدیدکننده 
روزانه می گوییم اما قصد داریم آن ها را به 
گردشگر تبدیل کنیم که اکنون با مرمت 
آثار تاریخــی و ثبت ژئوپــارک ارس در 

آینده، این ظرفیت را داریم.
داداش زاده درباره ایده این منطقه برای 
افزایش ماندگاری گردشــگران خارجی 
در ارس، گفت: در گذشته به این ظرفیت 
کمتر توجه می شــد، چــون  مرمت آثار 
تاریخی منطقــه به پایان نرســیده بود 
اما حاال مرمــت این آثار تکمیل شــده 
اســت. درحال حاضر بزرگترین مشکل 
گردشــگری ایران و ارس معرفی نشدن 
به جوامع بین المللی اســت، برای همین 
منطقه آزاد ارس عضو ســازمان جهانی 
گردشگری شد و درحال پیوستن به سایر 
شبکه های جهانی همچون شهرهای سالم 
و ژئوپارک ها اســت. حاال هم که موضوع 
ارزش پول ایران در گردشــگری مطرح 
است جا دارد این تهدید را به فرصتی در 

گردشگری تبدیل کنیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد ارس افزود: با تحلیل 
رفتاری کــه روی گردشــگران خارجی 
انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم آن ها 
عالقه مندند به مقاصدی ســفر کنند که 
بیشــترین آثار ثبت جهانی را دارد. برای 
همین الزم است آثار بیشتری را ثبت کنیم 
و به عضویت شبکه های جهانی درآییم. 
کلیسای »سنت استپانوس« اثری تاریخی 
است که در یونسکو ثبت شده و چند سالی 
هم هســت که بــه پربازدیدکننده ترین 
اثر تاریخی در منطقه شمال غرب ایران 

با اختالف زیاد از بــازار تبریز و کندوان،   
تبدیل شــده اســت. در کنار آن پرونده 
جنگل های ارسباران و ژئوپارک ارس برای 

ثبت جهانی آماده می شود.
قطار نخجوانـ  مشــهد دوباره راه 

می افتد
داداش زاده ســپس درباره اتصال دوباره 
خط آهن نخجوانـ  جلفاـ  مشــهد که از 
ســال ۱۳۹۵ در چند نوبت راه اندازی و 
حرکت آن به دالیل فنی متوقف شــده 
است، توضیح داد: شــرکت »ارس ریل« 
برای خرید ۲۰ واگن وی آی پی از خارج 
کشور اقدام کرد که پروژه آن با توجه به 
مشکالت ارزی موقتا متوقف شد. درحال 
حاضر به صورت موردی قطاری از تهران 
و مشهد به جلفا چارتر می شود. در آخرین 
جلسه با سفیر جمهوری آذربایجان نیز این 
تمایل ابراز شد تا از ظرفیت ناوگان ریلی 
نخجوان هم اســتفاده و قطار نخجوانـ  
مشهد با مشارکت »ارس ریل« راه اندازی 

شود که مذاکرات ادامه دارد.
او اضافــه کــرد: مشــکلی در ریل های 
نخجوان و جلفا برای اتصال وجود ندارد. 
ایستگاه جلفا از قدیم خوب بوده و قدمتی 
بیش از یکصد ســال دارد. حــاال این که 
برخی مطرح می کنند بــوژی ریل مانع 
برقــراری این قطار اســت اصال اهمیتی 
ندارد. از طرفی فاصله زمینی بین نخجوان 
و جلفا ۳۰ کیلومتر اســت، گردشگری 
که تمایل داشته باشد به ایران، ارس و یا 
مشهد برود، این مسافت را می تواند زمینی 
طی کند و از آن جا با قطار مسیر را ادامه 
دهد. ما معتقدیم راه اندازی این خط آهن 
و برقراری دوباره قطار آن صرفه اقتصادی 
دارد، فقط باید ظرفیت های گردشگری 
کشورمان را در کشورهای همجوار خوب 

معرفی کنیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد ارس درباره بازه زمانی 
که برای برقراری این قطار پیش بینی شده 
است، گفت: یک ماه قبل با سفیر جمهوری 
آذربایجان مذاکــره کردیم که خیلی هم 
پیگیر موضوع است. فکر می کنم تا یک 
ماه آینده تفاهم نامه نهایی بین دو شرکت 
ایرانی و آذری بسته و نهایتا تا پایان سال 

این قطار برقرار می شود.
داداش زاده درباره استراتژی منطقه آزاد 
ارس در گردشگری نخســت با یادآوری 
این که ارس جزء نســل دوم مناطق آزاد 
کشور است که در سال ۱۳۸۲ به تصویب 
مجلس رســید و از اواخر ســال ۸۳ کار 
خود را شــروع کرد و چند دوره محدوده 
آن تغییر کرد، افــزود: همزمان با تغییر 
محدوده منطقه، سند راهبردی آن تهیه 
و ۱۰ استراتژی تعیین شد که طرح جامع 
ارس نیز بر این اســاس تصویب شد. در 
سال ۱۳۹۱ که این سند بازنگری شد در 
گام نخست تجارت و سپس گردشگری 
در اولویت قرار گرفت.وی ادامه داد: ارس 
طرح جامع گردشــگری دارد که از افراد 
باتجربه برای تهیه آن بهره گرفته شــده 
است. این طور نبود در شهر دیگری برای 

ارس تصمیم بگیرند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
ســازمان منطقــه آزاد ارس اظهار کرد: 
چند اعتقاد در حوزه گردشــگری داریم؛ 
نخست این که خودمان متخصص حوزه 
گردشگری نیســتیم. از طرفی معتقدیم 
مدیریــت گردشــگری باید بــه عهده 
بخش خصوصی و مردم باشــد. مطابق 
این دیدگاه و استراتژی منطقه دو مسیر 
گردشــگری در غرب و شرق تعریف شد 

که زیرساخت مســیر غرب آماده شده و 
اکنون روی مسیر شرق متمرکز شده ایم 
و آموزش جوامع محلی را آغاز کرده ایم و 
در کنار آن به رویدادسازی پرداخته ایم و 
امسال هم روی برندینگ ارس با محوریت 
گردشــگری کار می کنیم که تا یک ماه 
آینده آماده می شــود و تبلیغات را بر آن 

اساس انجام می دهیم.
او تاکید کرد: ما اصال تحت تاثیر فشارهای 
احساسی نیســتیم و مطابق نقشه ای که 

تهیه شده است، حرکت می کنیم.
دادش زاده همچنین درباره اثر احتمالی 
تغییرات مدیریت گردشگری این منطقه 
در جریان ثبــت بین المللی پرونده هایی 
از جمله ژئوپارک بــا توجه به محدودیت 
زمانی که برای بررسی در یونسکو دارد، 
بیان کرد: فردمحور نیســتیم، کارمان را 
تیمی انجام می دهیــم، تاکید پرونده ها 
هم روی شخص نیست. تغییر مدیران هم 
کامال طبیعی است و در روند ثبت پرونده 
خللی وارد نمی کند. افــراد در تیم فقط 
نقش شان تغییر می کند، حذف نمی شوند.
بالیی که سر خودرو و مسکن آمد سر 

گردشگری هم می آید
او در ادامه با تاکید بر این که در گردشگری 
نباید دچار ساده اندیشــی شویم، اظهار 
کرد: متاسفانه گردشگری در کشورمان 

درحال حرکت به این سمت است. تصور 
می کنند گردشگری بخش ساده ای است، 
همه کارشناس این حوزه شده اند و درباره 
آن نقشه راه می دهند. تصورم این است اگر 
این رویه را ادامه دهیم همان بالیی که سر 
مسکن و خودروسازی آمد سر گردشگری 
هم می آید.معاون فرهنگــی، اجتماعی 
و گردشگری ســازمان منطقه آزاد ارس 
با توجه به ارزش افزوده و اشــتغال زایی 
باالی این صنعت، تاکید کرد: حساسیت 
در گردشگری بیشتر است، چون خروجی 
کار به مشــتری عرضه می شود و میزان 
رضایت آن در جذب گردشــگران بعدی 
اثر دارد. گردشگری مثل خودرو نیست 
که امروز عرضه شود و بعد که دچار نقص 
شد فراخوان دهیم آن را بازگردانند. اگر 
خدمت اشتباه و نادرست دهیم، مشتری 
ناراضی می شــود و دیگران را تحت تاثیر 
قرار می دهد که جبــران آن هم بی فایده 
اســت.داداش زاده گفت: گردشــگری 
ایرانی ترین کاال اســت که باید برای آن 
خیلی وقت گذاشــت و حمایــت کرد و 
اجازه نداد افــراد غیرمتخصص به عنوان 
صاحب نظر درباره آن اظهارنظر کنند. باید 
این پازل را با حساســیت و وسواس ویژه 
تکمیل کرد تا زنجیره ارزش شکل بگیرد 

و در نهایت ارزش آفرینی داشته باشد.

نخجوانتاماندگارکردنارمنیها ازراهاندازیقطارمشهدـ

معاون منطقه آزاد ارس خبر داد

منطقه آزاد ارس با این که با دو کشــور ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
هم مرز است اما بیشترین گردشگر خارجی آن از قاره اروپا تامین می شود؛ 
گردشگرانی که از تهران یا تبریز راهی این منطقه می شوند نه از مرزهای 

خاکی یا از طریق ارمنستان و آذربایجان.

ایسنا

گزارش

ISFAHAN
N E W S

گنجینهبزرگموزه»طاقسبز«بهسرقترفت
سارقان با دستبرد زدن به موزه »طاق سبز« یکی از بزرگترین نگهدارنده مجموعه جواهرات اروپا، صدها قطعه جواهر را به سرقت بردند.

 سارقان با هدف قرار دادن  موزه »طاق سبز« واقع در »درسدن« شهری در شرق آلمان، سه مجموعه گرانبها از جواهرات متعلق به قرن هجدهم را به 
سرقت بردند. رسانه های آلمان از این سرقت به عنوان بزرگترین سرقت در نوع خودش از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون یاد کرده اند.این سرقت بزرگ، 
صبح روز دوشنبه با ایجاد آتش سوزی و مختل کردن سیستم امنیتی موزه و تاریک کردن فضای اطراف صورت گرفت.با اینکه برق موزه قطع شده بود، 
یکی از دوربین های مدار بسته تصویر دو مرد را که به موزه »طالق سبز« وارد شدند، ثبت کرده است. به گفته رئیس پلیس شهر »درسدن«، سارقان یک 
پنجره را شکستند و با بریدن فنس به یکی از اتاق های محل نگهداری جواهرات این موزه وارد شدند.افسران پلیس با فاصله چند دقیقه پس از وقوع این 
سرقت در موزه حاضر شدند، اما مظنونین محل را ترک کرده بودند. رسانه های آلمانی ارزش جواهرات به سرقت رفته را تا هزاران میلیون یورو برآورد 
کرده اند اما »ماریون اکرمن« مدیر مجموعه های هنری شهر »درسدن« معتقد است که تعیین ارزش آثار به سرقت رفته غیر ممکن است. »اکرمن« 
بیان کرد:»نمی توانیم برای این مجموعه به سرقت رفته ارزش تعیین کنیم چراکه فروختن این آثار غیرممکن است.«به گفته »اکرمن«، آثار ربوده شده 
شامل سه مجموعه تاریخی از الماس های تراشیده شده متعلق به قرن هجدهم است.موزه »طاق سبز« که توسط »آگوستوس دوم«  شاه »ساکسن« 
در سال ۱۷۲۳ تاسیس شده است به عنوان یکی از ۱۲ موزه ای محسوب می شود که گنجینه بزرگ آثار هنری »درسدن« را در خود جای داده است. ا

بادنعشیبندرهایمسافریوگردشگریقشمراتعطیلکرد
رئیس اداره بنادر و دریانوردی قشم روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: بر این اساس فعالیت شناورهای مسافری از قشم به سمت بندرعباس، الرک 

و هرمز جلوگیری شد.
علی اشتری افزود: همچنین از فعالیت شناورهای تفریحی در اسکله های کندالو و شیب دراز برای تردد به جزیره هنگام جلوگیری به عمل آمد.

وی ادامه داد: وضعیت دریا به صورت مستمر پایش می شود و در صورت احراز شرایط جوی بندر شهید ذاکری بازگشایی می شود.
رئیس اداره بنادر و دریانوردی قشم تصریح کرد: تردد لندینگ کرافت ها در مسیر بندرهای الفت به پُهل همچنان در حال انجام است و مسافران 
می توانند از این مسیر تردد کنند.وی ادامه داد: صیادان در اطراف جزایر و سواحل بندرهای قشم، الرک، هرمز و هنگام از هرگونه فعالیت صیادی 
خودداری کنند.هشت اسکله گردشگری در مناطق شیب دراز، کندالو، هنگام، الفت، گورزین، سهیلی، طبل و گوران شهرستان قشم فعالیت 
می کنند. این شهرستان ۱۹ اسکله مسافری، تجاری و گردشگری دارد. جزیره قشم با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات 
ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر داز توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.شهرستان قشم 
شامل جزیره های قشم، هنگام و الرک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین 

۱۱ کیلومتردر میان آب های خلیج فارس گسترده شده است.

 باید بر روی 
ظرفیت ها و 

راهبردهای حوزه 
گردشگری بیشتر 

تمرکز کرد.وی 
همچنین با اشاره 
به اینکه در برخی 
آمارها، ایران رتبه 

دهم جهان در 
صنعت گردشگری 

اعالم شده است 
گفت: این آمار 

اعالمی درباره ایران 
شاید سوء ترجمه 

بوده است و احتماال 
رتبه ایران در تعداد 

آثار ثبت شده 
طبیعی و تاریخی در 

یونسکو باشد.

آرزوییکهازآنحرف
میزنیم

جای خالی باستان شناسان ایرانی در 
محوطه های تاریخی ایران فرهنگی 
و سرزمین های همجوار ایراِن امروزی 
سال هاست احساس می شود؛ نکته ای 
که در طول ســال های گذشــته و 
حتــی در همایش هــای مختلف 
باستان شناســی کمتر کسی به آن 
اشاره کرده بود تا هفتمین همایش 
بین المللی »باستان شناسان جوان 
ایران و ســرزمین های همجوار« که 
رییس انجمن علمی باستان شناسی 
دانشگاه تهران رسما به این موضوع 

اشاره کرد.
 سیدمهدی موســوی کوهپر در آن 
همایش این پرســش را مطرح کرد 
که »چرا باستان شناســان و جوانان 
ما در افغانستان، پاکستان و عراق در 
قالب هیات های باستان شناســی یا 
به عنوان باستان شناس مستقل کار 
پژوهشی انجام نمی دهند؟« او تاکید 
کرد »باستان شناسی ایران باید چنین 
برنامه هایی را در اولویت کارهایش قرار 
دهد و از باستان شناسانی که فرضیاتی 
برای کار در این حوزه ها دارند، حمایت 

کند.«
حضــور  بــرای  برنامه ریــزی 
باستان شناســان ایرانــی در ایران 

فرهنگی الزامی است
روح اهلل شیرازی - رییس پژوهشکده 
باستان شناسی - در گفت وگو با ایسنا، 
این پرسش را این طور پاسخ می دهد: 
یکی از برنامه های ما این بود که چنین 
پروژه هایی را در کشورهای همجوار 
مانند ترکمنستان، عراق و افغانستان 
عملیاتی کنیم. البته که سابقه  حضور 
باستان شناسان ایرانی را در سال های 
گذشته در عمان یا کردستان عراق 
داشــته ایم که به عنوان عضو هیات 
کاوش به محوطه هــای تاریخی این 

کشورها رفته اند.
او اما حضور باستان شناسان در این 
محوطه ها را در حال حاضر به صورت 
سیستماتیک نمی داند و ادامه می دهد: 
آن ها در گذشــته قالــب تیم های 
مشــترکی که نمونه های آن اکنون 
در ایران اجرایی می شــود، فعالیت 

داشته اند.
شــیرازی با تاکید بر لــزوم حضور 
باستان شناسان ایرانی در محوطه های 
شــاخِص پایتخِت ایــران در دوره  
ساسانی یعنی »تیســفون در عراِق 
امروزی«، بیان می کند: همچنین در 
محوطه های تاریخی سرزمین های 
همجوار دیگر مانند ترکمنســتان و 
افغانستان و همچنین بلوچستان در 
بخِش پاکستان هنوز کارهای مشترک 
زیادی باید انجام شود، حتی تیم های 
کاوش فرانسوی در حال حاضر در آن 
محوطه ها کار می کنند، درحالی که 

ما اطالعات چندانی از آن ها نداریم.
رییس پژوهشــکده باستان شناسی 
با بیان این که بیشــتر محوطه های 
تاریخی در سرزمین های همجوار از 
نظر فرهنگی و گاه نگاری و موارد دیگر 
نزدیک به محوطه های تاریخی ایران 
هستند، اظهار می کند: نمی توان این 
محوطه ها را از یکدیگر تفکیک کرد، 
بنابراین حضور باستان شناسان ایرانی 
در این محوطه هــای تاریخی الزم و 

مهم است.
او با تاکید بر این کــه ایران فرهنگی 
شــامل برخــی ســرزمین های 
همجوار می شــود، ادامــه می دهد:  
این  ســرزمین ها حتی فراتر از ایران 
فرهنگی است، مانند حوزه سند که 
در شبه قاره هند است و می تواند جزء 
ایران فرهنگی باشد. هرچند آن منطقه 
از نظر فرهنگی کامال مستقل است، اما 
در ارتباط با ایران نیز بوده است، چون 
تا ۲۰۰ ســال قبل زبان رسمی دربار 
هند، فارسی بوده؛ بنابراین نمی توان 
 ایــن محوطه هــا را از یکدیگر جدا 

کرد.

گردشگری
خبر
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راهنمای سفر

با تمام شدن فصل تابستان و به پایان رسیدن گرما، فصل تازه ای برای سفر 
به مقاصد گردشگری مختلف شروع می شود. در برخی از این مقاصد مانند 
تایلند، دمای باال تا حدی پایین می آید و تبدیل به گرمایی مطلوب می شود که 
مسافران پاییزی و عالقه مندان به تفریح های ساحلی را جذب خود می کند. 
در نقاطی دیگر با سرد شدن هوا و شروع فصل پاییز از حجم سفرها کاسته 
می شود و گردشگران می توانند از خدماتی عالی با قیمت پایینی استفاده 
کنند. برای مثال هزینه های سفر به روســیه از جمله هزینه پرواز و قیمت 

هتل ها کاهش می یابد و بسیار مقرون به صرفه تر می شود.
هند

یکی از پرطرفدارترین کشورهای آسیایی که از تمام جهان گردشگرهای متنوعی را 
جذب خود می کند کشور شگفت انگیز هند است. هند در فصل پاییز به فصل هزار رنگ 

معروف بوده و زیبایی کم نظیری را به نمایش می گذارد.

این کشور که یکی از ارزان ترین مقاصد سفر است زیبایی ها، رنگ ها 
و مناظر متنوعی را در خود جای داده است. فرهنگ بسیار کهن، پربار 
و ویژگی های شگفت انگیز آن را نمی توان در چند خط توصیف کرد. 
بهترین زمان سفر به هند بین ماه های اکتبر و مارس است زیرا دمای 
هوا پایین تر بوده و آب و هوا برای گشت و گذار دلپذیر در هندوستان 

رنگارنگ بسیار مناسب است.
مالزی

مالزی یکی دیگر از مقاصد ســفر خارجی در پاییز کشوری در جنوب 
شرق آسیا است.

کشــور مالزی فرهنگ و تاریخ متنوع، مراکز خریــد مدرن و لوکس، 
طبیعت بکر و تفریحات ساحلی را یکجا با هم دارد. بهترین زمان مناسب 
برای سفر به این کشــور دیدنی از اواخر ماه سپتامبر شروع و تا دسامبر 
ادامه دارد که در این مدت مالزی خلوت تر و آرام تر اســت و به  راحتی 
می توانید به دیدن جاذبه های گردشــگری آن بروید و از تفریحات آن 

لذت ببرید.
تایلند

اگر به دنبال مقصدی ارزان با جاذبه ها و تفریحاتی مناسب برای هر ذائقه ای هستید 
کشور تایلند انتخاب خوبی می تواند باشد.

این کشور زیبا با تفریحات بی شــماری که دارد هر گردشگری را جذب خود می کند. 
تایلند ترکیبی از شهرها و مکان های مدرن با تپه های سرسبز و معابد زیبا و سواحلی 
منحصربفرد بوده که همه این موارد در کنار هم، این کشور را به یک قطب گردشگری 
قوی تبدیل کرده است. بهترین زمان برای سفر به این کشور زیبا بین ماه های خنک و 

خشک نوامبر تا آوریل است.
اندونزی

کشوری سرسبز  با بیش از ۱۷ هزار جزیره کوچک و بزرگ که در میان آب های اقیانوس 
هند جای گرفته است.

مجمع الجزایر اندونزی که دو سوم آن را جنگل های استوایی پوشانده با طبیعت بکر و 

بی نظرش، فرهنگ، سواحل زیبا و اقیانوس نیلگون هر ساله گردشگرهای زیادی را از 
سراسر جهان جذب خود می کند. بهترین زمان برای سفر به این کشور بین ماه های 

سپتامبر تا اکتبر است.
روسیه

در فصل پاییز آب  و هوای روسیه غیر قابل پیش بینی است. در فصل پاییز مثل فصل 
بهار توریست های بسیار کمی به روسیه سفر می کنند و به همین خاطر در این فصل 

هزینه های سفر به این کشور کم می شود.
درباره  پاییزهای روسیه باید این را بدانید که معموالً این فصل زودتر از دیگر فصل ها به 
پایان می رسد و سرمای زمستان سر می رسد. بهترین ماه برای سفر به روسیه در پاییز 

ماه سپتامبر است.
دبی

آخرین شهر آسیایی که یکی از محبوب ترین مقاصد سفر خارجی در پاییز برای ایرانی ها 
به شمار می رود شهر دبی در کشور امارات متحده عربی است. در طی سال های اخیر این 

شهر به یک قطب گردشگری پرطرفدار در دنیا تبدیل شده است.
اگر چه دبی به پایتخت خرید خاورمیانه مشهور است و به تنهایی بیش از ۷۰ مرکز خرید 
بزرگ، مثل دبی مال که بزرگترین مرکز خرید جهان است را در خود جای داده است و 
بسیاری از گردشگران به قصد خرید در دبی به آن سفر می کنند، ولی دیدنی های دبی 
و مراکز تفریحی آن نیز در نوع خود بی نظیر هســتند. از جمله سالن های سرپوشیده  
اسکی، پارک های آبی بزرگ با وسایل بازی بسیار متنوع، آسمان خراش های غول پیکر 
و شهربازی های مدرن، دبی لحظات شاد و هیجان انگیزی را برای هر گردشگری فراهم 

می کند.
مجارستان

کشور مجارستان کشوری با معماری بی نظیر و چشمگیر که در فصل پاییز ترکیبی از 
رنگ های زرد، قرمز و نارنجی را به خود می گیرد. نماد معماری این کشور کنیسه خیابان 
دوهانی، بزرگترین کنیسه در سراسر اروپا است. بوداپست، پایتخت این کشور، نزدیک 

غروب با روشن شدن چراغ ها جلوه ای زیبا و جادویی پیدا می کند.
پیشنهاد می کنیم بی شک مجارستان را در لیست کشورهایی که در پاییز به آن ها باید 

سفر کنید قرار دهید.

مقاصد سفر خارجی در پاییز را بشناسید
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Syria's Minister of Public 
Works and Housing Suhail 
Mohammad Abdul Latif met 
and held talks with Iranian 
Deputy Foreign Minister for 
Economic Affairs Gholam-
Reza Ansari in Tehran on 
Monday.In the meeting, the 
two sides conferred on joint 
cooperation between the 
two countries in the field of 
construction, particularly 
implementation of housing 
projects, road construction, 
and development of the 
infrastructure in this area, 

Iranian Foreign Ministry 
reported.
They also discussed efforts 
to provide the private 
sector with incentives and 
a reassuring environment 
for work.
The Syrian minister has 
traveled to Tehran at 
the invitation of Iran's 
minister of roads and 
urban development in a 
bid to form the Iran-Syria 
Joint Executive Committee 
for Housing and Urban 
Development.

E. Azarbaijan 
prov.’s foreign 
trade value up 
by 42% in seven 
months
Head of East 
Azarbaijan Industry, 
Mine and Trade 
Organization Habib 
Aminzadeh said that 
provincial foreign 
trade value in the first 
seven months of the 
current year (March 
21 – Oct. 22) registered 
a 42 percent hike as 
compared to the same 
period of last year.
He made the remarks 
on Mon. in a Working 
Group session of 
export promotion 
in Shabestar, East 
Azarbaijan province 
and said, “non-oil 
export is one of the 
strategic requirements 
in the country and 
province.”
Promotion of 
exports has been 
institutionalized in 
this province in a way 
that significant growth 
of foreign trade in this 
province is a solid 
evidence for the said 
claim, he added.
He pointed to setting 
up export promotion 
companies as one of the 
growth components 
of foreign trade and 
added, “cooperation 
of industrial and 
production companies 
with one another 
can materialize most 
economic objectives 
of the country 
appropriately.”
Then, he pointed to 
Syria’s lucrative market 
and called on domestic 
economic agents 
and entrepreneurs 
to take advantage of 
opportunities in this 
market.
Aminzadeh also 
pointed to the high 
economic potentials 
and capabilities of 
this city and added, 
“Shabestar in East 
Azarbaijan province is 
one of the important 
production and 
export hubs in this 
province which can 
boost export activities 
of this province 
in the nationwide  
level.”
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Syrian minister discusses economic 
coop. with Iran deputy FM

Known as the ‘National 
Housing Action’ plan, 
the initiative has been 

discussed in 
the media and 
among housing 
experts, with 
most expressing 
r e s e r v a t i o n s 
about the success 

of this macro plan.
One key factor, informed 
observers and academia 
recall, is the deplorable 
experience of the ‘Mehr 
Housing Plan’ that 
was launched by the 
government of former 
president, Mahmoud 
Ahmadinejad, in the last 
two years of his two-term 
presidency that ended in 
2013.
The multibillion dollar 
housing plan for the 
low-income strata did 
deliver housing to many 
deserving people, but it 
had more than its share 
of controversy. As if 
the multiple problems 
were not enough, a large 
number of people who 
made advance payments 
have still to receive the 
key to their homes almost 

10 years after the scheme 
was launched with a lot 
of fanfare, according to 
Financial Tribune.
How many unresolved 
problems that hastily put 
together housing plan 
had and still has is not the 
subject of this write-up. 
What seems strange is 
that the new housing 
plan of the Rouhani 
administration and its 
timing—barely two years 
before President Hassan 
Rouhani leaves office 
after his second and last 
term. 
Mehdi Soltan 
Mohammadi, who is a 
lecturer in Tehran, told 
the Persian-language 
news website Fararu that 
he fails to understand 
why governments think 

up such huge and costly 
projects “so late into their 
term(s)”. 
“If governments really 
wish to build homes for 
the people, they should 
start as soon as they take 
office” and not wait for the 
dying years when time 
is running out and few 
if any are willing to take 
responsibility and get the 
job done. 
Struggling Still 
Mohammadi is quick 
to recall the unending 
controversy over the 
Mehr Housing Plan and 
the problems it created 
for the incumbent 
government, with which 
it is still struggling and 
wants to wrap it up amid 
mounting losses and the 
wrath and grievances 

of those poor souls still 
waiting to take delivery of 
their apartments.
He adds that history has 
the “habit of repeating 
itself ” and the national 
housing plan of this 
government will face the 
same fate, “as this too will 
be transferred to the next 
administration”. 
Rouhani’s Minister 
of Roads and Urban 
D e v e l o p m e n t 
Mohammad Eslami said 
earlier this month that 
the government has 
“allocated 300 trillion 
rials ($2.4 billion) for 
the new housing scheme 
that will create 130,000 
jobs and lift industries 
related to and working 
for the once powerful 
construction sector”.

ICCIMA chairman:
Iranian firms to build 
30,000 residential units 
in Syria
 Chairman of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture (ICCIMA) 
Gholamhossein Shafei revealed the details of a 
new agreement between Iran and Syria under 
which Iranian companies will construct 30,000 
residential units in Syria.
He made the remarks on Tue. in Iran-Syria 
Business Forum and stated, "Iran hopes to 
see Syria's reconstruction following the full 
restoration of peace and stability to this country.”
In the meantime, Iran’s private sector is ready 
to have a key role in rebuilding and supplying 
goods and services to Syrian people, he said, 
adding, “for this purpose, Iran Chamber of 
Commerce embarked on setting up Syria Rebuild 
Headquarters three years ago.”
He announced the establishment of a joint 
chamber of commerce and exchange of economic 
delegations between the two countries in the 
past three years and added, “we have first 
concentrated on boosting bilateral economic 
cooperation and interactions, so that both public 
and private sectors should make their utmost 
efforts for implementing joint agreements inked 
between Iran and Syria.”
Signing a strategic long-term cooperation 
document between Iran and Syria in the 
presence of Syrian prime minister and Iran’s 
first vice president is an important step 
towards promoting trade and business ties, he 
emphasized.
Today, a contract will be inked between Iranian 
and Syrian housing ministers, under which 
30,000 residential units will be constructed by 
Iranian companies in Damascus, Syria, Shafei 
added.

Non-oil trade between Iran, 
Iraq ‘positive’: commercial 
attaché
The Commercial Attaché of the Islamic Republic 
of Iran in Iraq Nasser Behzad said that the volume 
of non-oil trade transactions between Iran and 
Iraq in the first seven months of the current year 
(from March 21 to Oct. 22) turned positive.
He made the remarks on Monday while putting 
the non-oil trade volume exchanged between 
Iran and Iraq in the first seven months of last year 
(from March 21 to Oct. 22, 2018) at $10 billion.
Over $6 billion worth of non-oil products were 
exchanged between the two countries in the first 
seven months of the current year (Mar. 21 – Oct. 
22), Behzad added.
Iran is ready to facilitate admission of Iraq’s 
export goods for balancing trade and business, 
he stressed.
A major part of Iran’s export of products to Iraq 
is managed according to the market demand, 
he said, adding that Iranian products are highly 
welcomed by Iraqi citizens.
According to the scheduled program, $20 billion 
worth of trade has been predicted for the two 
countries in order to yield currency, create 
employment and promote economy between 
the two countries, the commercial envoy added.
Industrial equipment and machinery, medicine, 
medical equipment, water-supply parts, food 
products, ironware and steel products are some 
of the major products which are imported into 
Iraq from across the world, Iran’s commercial 
attachéto Iraq added.

The government recently announced a plan 
to construct homes for the newlyweds and 
people with reasonable income or pensioners 
who do not own a home and cannot afford to 
buy one without state assistance.

New Housing Plan: More of the Same

news

He adds that 
history has the 
“habit of repeating 
itself” and the 
national housing 
plan of this 
government will 
face the same fate, 
“as this too will 
be transferred 
to the next 
administration”. 
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Chinese, US Trade Officials Talk 
about ‘Resolving Core Issues’
The leaders of the US-China trade negotiations held another 
phone call on Tuesday morning, China’s Ministry of Commerce 
said in an online statement.
“Both sides discussed resolving core issues of common concern, 
reached consensus on how to resolve related problems (and) 
agreed to stay in contact over remaining issues for a phase one 
agreement,” the Chinese-language statement said, according to 
a CNBC translation.Liu He, China’s top negotiator on trade, spoke 
with US Trade Representative Robert Lighthizer and Treasury 
Secretary Steven Mnuchin, the statement said.
Also joining the call were Chinese Commerce Minister Zhong 
Shan, People’s Bank of China Governor Yi Gang and Ning Jizhe, 
vice chairman of China’s top economic planning body, the 
National Development and Reform Commission, according to the 
Commerce Ministry.
Trade tensions between the world’s two largest economies have 

persisted for more than a year, with both countries applying 
tariffs to billions of dollars’ worth of goods from the other. Rather 
than address at once all the points of US complaints — which 
range from bilateral trade to China’s state-dominated economic 
structure — both sides are first trying to reach a so-called “phase 
one” agreement.
China has said any such deal will require a rollback of tariffs, while 
the US would like to ensure that Beijing will increase its purchases 
of American agricultural products.
On Friday, Chinese President Xi Jinping told a US business 
delegation visiting Beijing that China wants “to work for a phase 
one agreement on the basis of mutual respect and equality,” 
according to an Associated Press report.
Xi also said China holds a “positive attitude” toward the trade talks, 
the report said. “When necessary we will fight back but we have 
been working actively to try not to have a trade war.”
US President Donald Trump on Friday said on the television 
program “Fox and Friends” that a long-negotiated trade deal with 
China is “potentially very close.”



Iran Calls US A Threat to 
Global Security
 Iran’s Deputy Foreign Minister for Legal and 
International Affairs Gholam Hossein Dehqani 
said the US, as the only country possessing 
chemical weapons in the world, is a major threat to 
international peace and security.
Addressing the 24th Conference of the States Parties 
to the Chemical Weapons Convention in The Hague 
on Monday, Dehqani called for the immediate 
destruction of the weapons and further supervision 
by the Organization for the Prohibition of Chemical 
Weapons (OPCW) over the destruction process of 
US chemical weapons before the deadline that had 
been set earlier.
He further referred to the 32nd anniversary of former 
Iraqi dictator Saddam Hussein’s chemical attack on 
Iranian civilians in Sardasht and said 22 years after 
the Chemical Weapons Convention entered into 
force on April 29, 1997, international aid to victims 
of chemical attacks has been trivial.
The Iranian diplomat also descried US sanctions 
on Iran as shameful and called on the international 
community to counter the US sanctions which are in 
fact economic terrorism and a flagrant violation of the 
convention on the prohibition of chemical weapons.
The US as the only state that possesses chemical 
weapons is a threat to international peace and 
security, he also stated.
Located in Iran's northwestern province of West 
Azarbaijan, Sardasht was the third city in the world 
after Japan’s Hiroshima and Nagasaki to become a 
target of Weapons of Mass Destruction.
On June 28 and 29, 1987, Iraqi bombers attacked 4 
crowded parts of Sardasht with chemical bombs and 
engulfed its residents, women and children, young 
and old, with fatal chemical gases.
The attacks killed 116 citizens and injured over 5,000.

Netherlands to join 
French-led Strait of 
Hormuz naval mission: 
ANP
 The Netherlands will contribute a ship to a French-led 
naval mission in the Strait of Hormuz for a six-month 
period starting in January, Dutch news agency ANP said 
on Monday, citing government sources, Trend reports 
citing Reuters.
France has pushed for a European security alternative 
in the Strait of Hormuz after ruling out joining a U.S.-led 
coalition protecting oil tankers and cargo ships from 
threats they say Iran poses to shipping in the strategic 
waterway.French Defense Minister Florence Parly said 
on Saturday the initiative could start early next year and 
around 10 European and non-European governments 
would join, pending parliamentary approvals. She did not 
name the countries.The Dutch government is expected 
to formally announce its contribution to the French-led 
mission on Friday, ANP said.
Denmark, Italy and Spain are among countries that have 
previously expressed interest in joining the French-led 
initiative.

Iran Urges Reform of UNSC

Addressing a 
Monday meeting 
of the UN General 
A s s e m b l y , 
e n t i t l e d 
“ Q u e s t i o n 
of equitable 

representation on 
and increase in the 
membership of the 
Security Council and 
related matters”, 
Majid Takht Ravanchi 
said the UNSC is not 
keeping pace with the 
significant changes of the 
contemporary era.
“This organization is 
founded mainly to save 
succeeding generations 
from the scourge of war, 
and such an important 
function as the primary 
responsibility for 
the maintenance of 
international peace 
and security has been 
conferred to the Security 
Council,” he said.
“However, a short 
look at the Council’s 
performance in the past 
and present reveals 
that, by any measure, 
it is not meeting 
our expectations; 
its actions have not 
been consistently in 
conformity with the 
UN Charter; it is not 
truly preventative, 
democratic, transparent, 
accountable and rule-
based; in many cases, 
it has been inactive or 
ineffective; in certain 
cases, its actions have 
been ultra vires; and 
it has been seriously 
exploited by certain 
permanent members,” 
the envoy added.
“As a result, now 
the Council is facing 
a legitimacy and 

credibility crisis as well 
as a serious trust and 
confidence deficit and 
is not keeping pace with 
the significant changes 
of our time,” he deplored.
“The only golden 
standard for appraising 
the Council’s 
performance is the 
‘principles of justice and 
international law’ which 
has been stipulated in the 
Charter,” Takht Ravanchi 
underlined.“Applying 
this criteria, for instance 
to assess the Council’s 
performance regarding 
situations in our region, 
clearly indicates that 
‘justice’ and ‘law’ are 
the main missing 
elements in almost all 
cases, from the oldest 
crisis of our region, the 
illegal and illegitimate 
occupation of Palestine 
and parts of Syria and 
Lebanon, to Saddam’s 
aggression against Iran, 
to US aggression against 
Iraq, to the continued 
inhumane blockade of 
Gaza Strip, and to the 
creation of the world’s 
worst humanitarian 
crisis in Yemen,” IRNA 
quoted him as saying.
“Therefore, to 
ensure justice and 
rule of law and to 
preserve and promote 
multilateralism, the 
Council’s reform is 
neither an option nor 

an optional choice; 
it is the only solution,” 
the Iranian envoy 
underscored.
“Nevertheless, none 
of the five core issues 
-- namely membership 
categories, veto, 
regional representation, 
the size of an enlarged 
Council, and Council’s 
working methods -- 
which are interlinked 
and therefore need 
to be discussed 
c o m p r e h e n s i v e l y 
within a package-- 
should be considered 
less important than the 
others,” he said.
“While developing 
countries must be more 
fairly represented in 
the Council, its reform 
shall not shrink to or 
be equated solely with 
its enlargement. For 
us, enlargement is not 
an end in itself but a 
means to an end,” Takht 
Ravanchi stated.
“The Council’s 
enlargement is useful 
only if it can fulfill 
our ultimate goal in 
reforming the Council, 
namely to evolve it into 
a truly democratic, 
r e p r e s e n t a t i v e , 
transparent, efficient, 
effective and, above 
all, rule-based and 
accountable body,” 
added the ambassador.
“In other words, if the 

performance of an 
expanded Council is 
going to be the same as 
it is now at its current 
size, why should we 
be engaged in such an 
exercise? Let it be crystal 
clear. We don’t wish to 
rule out the Council’s 
enlargement. This, 
however, must only 
be one of our multiple 
objectives, not our sole 
objective. In any case, 
the composition of an 
expanded Council 
must be balanced, 
both geopolitically 
and geographically,” 
he went on to say.“Now, 
geopolitically, the 
Council is dominated 
mostly by western 
countries, three of 
which have veto power, 
and geographically, 
while WEOG is 
overrepresented, the 
main regions are poorly 
represented in terms of 
number and have less 
rights and privileges 
in terms of veto 
power or permanent 
membership,” the envoy 
deplored.“Likewise, 
to date, one-third of 
UN members have 
never found a chance 
to become a Council 
member while there 
have been 20 countries 
that have each served 
between 10-22 years 
in this body. This 

disproport ional i ty 
and injustice must be 
addressed and rectified, 
including by limiting 
chances for those who 
have served more and, 
instead, providing 
more advantages to 
those who have never 
served in the Council or 
served less times. “This 
is essential in ensuring 
equal opportunities 
for all States to become 
a Council member as 
well as in preventing 
the domination of a 
certain regional or 
geopolitical group over 
the Council. As a result 
of the Council’s reform, 
it should be ensured 
that its members decide 
based not on their own 
national interests but 
based on the common 
interests of the entire 
UN membership,” the 
envoy added.“Likewise, 
we must not neglect 
such important issues 
as the Council’s working 
methods as they cannot 
be addressed only 
through enlarging the 
Council. In this context, 
transparency as well 
as strict adherence 
to the Charter by, and 
the accountability 
of, both the Council 
and its members for 
their performance are 
extremely crucial,” he 
explained.

 Iran’s ambassador to the United 
Nations called for a reform of the 
UN Security Council, which he 
said is gripped by a legitimacy and 
credibility crisis.
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US chemical weapons a 
threat to international peace, 
security: Iran Deputy FM
Gholamhossein Dehghani, Iran’s deputy foreign minister 
for legal and international affairs, has addressed the 
Twenty-Fourth Conference of the States Parties to the 
Chemical Weapons Convention.
Addressing the Twenty-Fourth Conference of the States 
Parties to the Chemical Weapons Convention on Monday, 
Gholamhossein Dehghani, Iran’s deputy foreign minister 
for legal and international affairs recalled the 32nd 

anniversary of the Saddam regime’s chemical attacks on 
civilian Iranians in the city of Sardasht.
Dehghan also recalled the participants that 22 years after 
the Chemical Weapons Convention entered into force on 
29 April 1997 the international aid to victims of chemical 
attacks was insignificant.
The senior Iranian diplomat further referred to the US 
unilateral sanctions on Iran as inhumane and disgraceful 
economic terrorism, saying that the US bans have made it 
difficult for the victims of the chemical weapons in Iran to 
receive necessary medical treatment.
He further urged the international community to 
counter the US sanctions as they are in blatant violation 

of the Chemical Weapons 
Convention (CWC).
He also called on the 
member states to 
intensify their efforts to 
assist chemical weapons 
victims and oppose the 
US actions in preventing 
the transfer of chemicals 
and equipment, including 
pharmaceutical raw materials, 
to member states as a crime against 
humanity.

“While 
developing 
countries must 
be more fairly 
represented 
in the Council, 
its reform shall 
not shrink to 
or be equated 
solely with its 
enlargement. For 
us, enlargement 
is not an end in 
itself but a means 
to an end,”
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Erdogan: Turkey-Qatar military 
base serves regional 'stability'
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan said Monday the 
construction of a new Turkish military base has been completed 
in Qatar and it will be named after the famous Muslim commander 
Khalid bin Walid.Erdogan arrived in Doha earlier in the day to attend 
the fifth meeting of the Turkey-Qatar High Strategic Committee.
He spoke to troops at the Turkish base where about 5,000 soldiers 
have been stationed since a Saudi Arabia-led blockade started more 
than two years ago. The visit came as local media reported Qatar 
intends to buy 100 Turkish tanks."It [Turkey-Qatar Combined Joint 
Force Command] serves stability and peace of not only Qatar but also 
the Persian Gulf region," Erdogan said after meeting troops at the 
newly finished base.
The command centre was named after Khalid bin Walid - one of 

the Islamic world's greatest generals who commanded armies of 
the Prophet Muhammad in the seventh century. He was so adept in 
battle, the Prophet Muhammad gave him the name the "Unsheathed 
Sword of Allah".Erdogan dubbed the military base "the symbol of 
brotherhood, friendship, solidarity and sincerity".
"We have never left our friends alone in any period of history against 
threats and risks - and we never will," said Erdogan.
In June 2017, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt 
launched a land, air, and sea blockade against Qatar, saying Doha was 
not adhering to their regional policies. Saudi Arabia closed the border 
with its neighbour - Qatar's only land border.
Qatar has denied the accusations of the blockading nations, saying it 
chooses to follow an independent foreign policy.A joint communique 
published by the official Qatar News Agency after the meetings, 
"stressed the importance of the unity of the Persian Gulf Cooperation 
Council, especially in light of the challenges surrounding the region 

a n d 
… mutual respect and full 

sovereignty of states and non-interference in their internal affairs".
"Constructive dialogue is the only way to end the current Persian Gulf 
crisis," it added.

News

FM spox 
deplores 
US attempt 
to escalate 
tensions in 
Iran
Tehran has 
slammed the 
United States 
for interference 
and in the Islamic 
Republic's internal 
affairs, saying 
W a s h i n g t o n 
showed it is seeking 
to sow insecurity 
in Iran by backing 
rioters in the recent 
unrest.
“These comments 
and interferences 
[by US officials] 
were not a sign of 
their goodwill or 
friendship with 
the Iranian people; 
they were aimed 
at heightening 
the tensions,” 
Foreign Ministry 
Spokesman Abbas 
Mousavi during his 
weekly presser on 
Monday.
“The Americans' 
stance on the recent 
incidents came 
in line with their 
policy of maximum 
pressure against 
Iran," he said.
“They want to 
put the Iranian 
g o v e r n m e n t 
under pressure 
by provoking the 
people,” he said, 
adding that such 
plots, however, will 
come to no avail, 
and this is proved 
by the massive 
pro-establishment 
rallies people have 
been holding across 
the country in the 
past days.
Last Friday 
(November 15), 
the government 
raised Iran’s 
gasoline prices in 
order to moderate 
the national 
c o n s u m p t i o n 
rate. The measure 
prompted initially 
peaceful protests, 
but riotous 
elements took 
advantage of 
the situation by 
destroying public 
property, setting 
ablaze banks and 
gas stations among 
other facilities.
When the riots 
broke out, US 
Secretary of State 
Mike Pompeo was 
quick to take to 
Twitter to support 
the violent acts of 
rioters.
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Iranian short wins at Oscar-qualifying 
Foyle Filmfest. in Ireland
Kaveh Mazaheri's short film ‘Funfair’, an Iran/Canada co-
production, has won the best short film award at the 32nd 
edition of Foyle Film Festival in Derry, Northern Ireland.
Mazaheri's 'Funfair' will be introduced to the 92nd Academy 
Awards after having won the best short film award at the Oscar-
qualifying Foyle Film Festival in Ireland.
The Irish film festival is one of only a handful of international festivals 
with Oscar affiliation, BAFTA and BIFA recognition. 

 Senior Iranian and 
Russian diplomats 
discussed on Monday 
the ways to boost 
cooperation between the 
two countries within the 
frameworks defined by 
the Organization for the 
Prohibition of Chemical 
Weapons (OPCW).
Iran’s Deputy Foreign 
Minister for Legal and 
International Affairs 
Gholamhossein Dehghani 
and Deputy Minister of 
Industry and Trade of 
the Russian Federation 
Oleg Ryazantsev held a 
meeting in The Hauge, on 
the sidelines of the 24th 
Conference of the State 
Parties to the Chemical 
Weapons Convention.
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US Supreme Court Blocks House from 
Receiving Trump Financial Records for Now
The ruling is a win for Trump, who is fighting 
on several fronts to shield the records from 
becoming public.
In a brief order, the court granted the US 
president's emergency request to block a 
subpoena from House Democrats to his long-
time accounting firm from moving forward. 
There were no noted dissents.Chief Justice 
John Roberts and the other eight justices will 
now have to decide whether to hear the merits 
in a thorny dilemma that would require them 
to determine the extent of Congress' oversight 
authority. This first major separation-of-
powers test of the high court, as other potential 
impeachment-related issues head its way, 
offers a challenge to a chief justice who has tried 
to protect the judiciary from the politicking 
of the day.Lower courts had ruled against the 
President's claims that the subpoena violated 
the separation of powers, instead holding that 
the House could pursue the documents as part 
of its legitimate legislative function.Trump's 
personal lawyers have argued that the House's 
request was an "unprecedented" demand for 
his personal papers. It is a strong signal that 
the court is interested in ultimately taking up 
the case and issuing a message on Congress' 
investigatory power and an executive's refusal 
to turn over documents.
The justices set up an expedited briefing 
schedule to hear arguments from both sides 
on whether the court should agree to hear 
Trump's appeal this term. The President must 
file his opening brief on or before December 5.
The House has said it could move forward with 
an impeachment vote by the end of December.
Monday's order "is a short-term victory for 
President Trump," said CNN Supreme Court 
analyst and University of Texas School of Law 

Professor Steve Vladeck. "But by requiring the 
President to file his appeal by next Thursday, 
the justices have also ensured that, if they 
choose to take his case on the merits, they'll 
be able to do so before the end of their current 
term next June."
At the same time, Vladeck said, the order "tells 
us very little about how they're actually going 
to rule."
The House case arises from a subpoena issued 
by the House Oversight Committee last April 
to Trump's long-time accounting firm, Mazars 
USA, requesting documents it said would 
be relevant to the committee's investigation 
concerning, among other subjects, whether the 
President had undisclosed conflicts of interest.
A federal appeals court ruled against the 
president on October 11 holding that it 
detected "no inherent constitutional flaw in 
laws requiring Presidents to publicly disclose 
certain financial information," the court 
added that the challenged subpoena seeks 
information that could lead Congress to change 
or amend its financial disclosure laws.
After the ruling came down, Trump's personal 
lawyers raced to the Supreme Court asking it 
to put the subpoena on hold while it prepared 
to ask the justices to take up the case this term.
"Given the temptation to dig up dirt on political 
rivals, intrusive subpoenas into personal lives 
of presidents will become our new normal 
in times of divided government -- no matter 
which party is in power," Jay Sekulow, a lawyer 
for the President, argued in court papers. "If 
every committee chairman is going to have 
this unbounded authority, this Court should 
be the one to say so."House General Counsel 
Douglas Letter fired back. "This Court has 
long recognized that Congress's power to 
conduct oversight and investigations -- a 
power of inquiry, with process to enforce it 
-- is an essential and appropriate auxiliary to 
the legislative function," he argued.Letter said 
the subpoena is necessary to "shed light on the 
accuracy of President Trump's disclosures, and 
thereby to inform the Committee's oversight of 
the Executive Branch and its consideration of 
remedial legislation."

In an exclusive interview, political science 
professor at Louisville University Rodger A. 
Payne said "I am quite skeptical that they can 
convince the Trump administration to reverse 
course on its Iran policy. I hope I am wrong."
"Both the US and Iran have periodically 
escalated their hostile rhetoric and actions 
since the Trump administration pulled out of 
the JCPOA in May 2018,"he added.
"It would have been preferable for the 
administration to keep the US in the JCPOA and 
attempt to broaden the terms of negotiated 
agreement with Iran over an array of regional 
security issues. There are issues where Iran 
and the US share interests."He added that 
both have reasons to favor political stability 
in Afghanistan. Each benefits when Persian 
Gulf oil is flowing regularly without threat.
Answering to question about President 
Trump's next steps, Payne confirmed 
"President Trump views himself as a 
dealmaker, who explains his willingness to 
negotiate with North Korea’s Kim Jong Un. 
That has not worked out as Trump had hoped, 
but I think it shows his willingness to meet with 
states long viewed as American foes."
"Unless the impeachment proceedings cut 
short his administration, he will be up for 

re-election next November. Thus, domestic 
politics are going to play a role in his willingness 
to negotiate," US professor said.
"Trump is eagerly looking for successes 
that he can use to turn attention away from 
impeachment. That might make him amenable 
to a deal with Iran, but the administration is 
going to want a new nonproliferation deal to 
seem a bit more beneficial for the US and less 
beneficial for Iran."Asked about does America's 
policy of Maximum Pressure can change the 
policies of the Iranian government, he said 
"It appears that the Trump administration’s 
“maximum pressure” campaign has had the 
opposite of its intended effect – in terms of 
altering Iran’s behavior. However, it also 
appears the sanctions have hurt Iran and that 
this pain has contributed to recent internal 
unrest in Iran."The political professor told ILNA 
that there would be no further war in the region 
and added but the ongoing conflict between 
the US and Iran makes war conceivable – 
perhaps sparked by accident, carelessness, or 
misperceptions."The negative consequences 
of a new war in the Middle East might not be 
felt in time for the next election cycle, but it 
would nonetheless be a very dangerous move 
for the President’s political career and for 
US security policy," Payne stressed.Rodger 
A. Payne is a professor in the Department of 
Political Science at the University of Louisville. 
Rodger researches multilateralism, global 
environmental politics, international security, 
and democratization of global politics.

US Supreme Court Blocks House from Receiving 
Trump Financial Records for Now

Europe cannot change Trump's foreign 
policy

The US House of Representatives will not get President Donald 
Trump's financial records for now, the Supreme Court said on 
Monday.

A US political science professor told ILNA news agency that 
European states appear to have much less influence over US 
foreign policy in the Trump era.

"Trump is 
eagerly looking 
for successes 
that he can use 
to turn attention 
away from 
impeachment. 
That might 
make him 
amenable to 
a deal with 
Iran, but the 
administration 
is going to 
want a new 
nonproliferation 
deal to seem 
a bit more 
beneficial for 
the US and less 
beneficial for 
Iran."

 "But by 
requiring the 
President to file 
his appeal by 
next Thursday, 
the justices have 
also ensured 
that, if they 
choose to take 
his case on the 
merits, they'll 
be able to do so 
before the end 
of their current 
term next June."

Iran Eyes Closer Scientific 
Interaction with SCO
An Iranian deputy science minister expressed the 
country’s willingness to broaden scientific cooperation 
with the Shanghai Cooperation Organization (SCO).
Deputy Minister of Science, Research and Technology 
Ali Khaki Seddiq called for the enhancement of scientific 
and academic relations between Tehran and the SCO 
Member States.Accompanied by the president of 
Tehran’s Khajeh Nasir Toosi University of Technology, 
the deputy minister was attending the 5th Meeting of 
the Heads of Science and Technology Ministries and 

Departments of (SCO) Member States, held in Russia’s 
Moscow on November 20 and 21.
The Shanghai Cooperation Organization (SCO), or 
Shanghai Pact, is a Eurasian political, economic, and 
security alliance, the creation of which was announced 
on June 15, 2001 in Shanghai, China by the leaders of 
China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, and 
Uzbekistan.
The SCO Charter, formally establishing the organization, 
was signed in June 2002 and entered into force on 19 
September 2003.
Iran, Afghanistan, Mongolia, and Belarus are observer 
states of the organization.



 نماینده ایران در کنفرانس سالیانه پارک های علم و فناوری آسیا درخشید
اخبار اصفهان:  در بیست و سومین کنفرانس سالیانه پارک های علم و فناوری آسیا که با حضور ۲۷ تیم تحقیقاتی 
ازشرکت های برتر دانش بنیان کشورهای آسیا در تایوان برگزار شد، تیم تحقیقاتی شرکت دانش بنیان بهین آب 
زنده رود به مدیریت سعید سامانی مجد به نمایندگی از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و کشور ایران موفق 
به کسب رتبه دوم توسعه فناوری و دریافت لوح تقدیر این کنفرانس شد. در این کنفرانس که هر سال به میزبانی 

یکی از کشورهای آسیایی و با حضور برترین شرکت های دانش بنیان قاره آسیا برگزار می گردد ضمن بررسی 
شیوه های توسعه و موفقیت این شرکت ها و پارک های علم و فناوری مستقر در آسیا طی ارزیابی های هیات علمی 

کنفرانس برترین ایده های فناورانه مورد قدردانی قرار می گیرند. شرکت دانش بنیان بهین آب زنده رودبا طرح فناوری 
چرخه مجدد آب پاک و تسویه کامل فاضالب و استفاده مجدد از آب به عنوان گرانبهاترین عنصر حیات موفق به دریافت رتبه دوم 

و کسب جایزه توسعه فناوری گردید. 
شایان ذکر است کنفرانس پارکهای علم و فناوری به صورت سالیانه در کشورهای عضو برگزار می گردد و همزمان با کنفرانس جایزه توسعه فناوری 
به رقابت گذاشته می شود و رقابت امسال بین ۲۷ تیم تحقیقاتی از اسیا برگزار گردید و نماینده های تایوان، ایران و روسیه موفق به کسب مقام های 

اول تا سوم شدند.

تبیین نقش اصفهانی ها در تاریخ کارآفرینی کشور
اخبار اصفهان: همایش »سفری در تاریخ کارآفرینی«  10 آذر در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی برگزار 

می شود.
 هفته جهانی کارآفرینی جشــن نوآوران و کارآفرینانی اســت که به دنبال راه اندازی استارت آپ خود در 

حوزه هایی برای سبک زندگی، رشد اقتصادی و گسترش رفاه بشر هستند. 
نوامبر هر سال در طول یک هفته، این اتفاق برای الهام بخشی مردم سراسر دنیا از طریق فعالیت های محلی، 

ملی و جهانی برپا می شود و هدف این رویداد کمک به آن ها برای کشف پتانسیل های بالقوه شان در حوزه نوآوری 
و کارآفرینی است. مدیر خانه جوان با اشاره به هفته جهانی کارآفرینی گفت: همایش »سفری در تاریخ کارآفرینی« 

در همین راستا از سوی خانه جوان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده است.
فاطمه اکبرزاده با بیان اینکه قرار است در این برنامه به حوزه کار آفرینی در گذشته ایران رجوع شود، اظهار داشت: کوروش خسروی، آزرمیدخت 
فرهیخته واال و مهدی ابوالحسنی، در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی به این مقوله می پردازند.وی افزود: قرار است در این همایش نگاه و اهمیت 
مردم ایران به ویژه اصفهانی ها در گذشته به کار مشخص و  همچنین الگوبرداری از قرض الحسنه های سنتی برای ایجاد کار تببین شود یعنی 

چگونه افراد سرمایه های خودشان را جمع آوری می کردند تا در یک طرح اقتصادی آن را سرمایه گذاری کنند. 
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عده ای واگذاری 
خانه های مسکن مهر 

به کارگران را پیشنهاد 
کردند و از وزارت 

کار خواستند تا آمار 
واحدهای مسکن مهر 

تکمیل شده و آماده 
تحویل را از در اختیار 
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 مشکل فنی همراه اول 
حل شد  

دردسرهای اعتراض 
جاماندگان از سبد 

معیشتی
روز یکشــنبه و بعد از واریز آخرین 
گــروه دریافت کننــدگان ســبد 
معیشتی، مشترکان جامانده همراه 
اول، از اختالل در ســامانه حمایتی 
وزارت رفاه خبــر دادند. با اینکه این 
اختالل فنی دیروز بر طرف شد، اما 
ســیم کارت ها هنوز هم سدی برای 
دریافت سبد معیشتی هستند؛ آن 
هم برای سرپرستانی که خط تلفن 

همراهشان به نام خودشان نیست.
شنبه شــب بود که ســومین گروه 
از خانوارهای واجد شــرایط، یارانه 
حمایتی خود را دریافت کردند و به 
این ترتیب، 1۸ میلیون خانواری که 
دولت پیش از این اعــالم کرده بود، 
امکان برداشت نقدی این ملبغ را پیدا 
کردند؛ مبلغی که از ۵۵ هزار تومان 
برای خانوارهای یک نفره تا ۲0۵ هزار 
تومان برای خانوارهــای پنج نفره و 

بیشتر تعیین شده است.
 سرپرســتان خانواری کــه یارانه 
حمایتی دریافت نکردند می توانند 
کد ملی خود را در سامانه وزارت رفاه 
ثبت کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز که پیــش از این اعالم 
کرده بود ســازوکاری برای اعتراض 
سایر خانوارهایی که مشمول نشدند، 
در نظر گرفتــه، در اطالعیه ای، کد 
دســتوری #۶۳۶۹* را بــرای این 
منظور، معرفی کرد. بر این اســاس، 
سرپرســتان خانوارهایــی که این 
یارانه حمایتــی را دریافت نکردند، 
از دیروز )یکشــنبه( کد ملی خود را 
برای بررسی، به شماره اعالم شده، 

ارسال کردند.
در این میان اما برخی افراد، از اختالل 
این ســامانه خبر دادند. حســین 
میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی 
مشموالن طرح حمایتی معیشتی 
گفت اختالل پیش آمده مربوط به 
مشترکان همراه اول است که دیروز 

برطرف شد.

ایرناپالس
خـــبـــر
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موضوع خانه دار شــدن 
کارگــران نخســتین 
بار مــرداد ماه امســال 
و در دویســت و هشتاد 
و چهارمیــن نشســت 
شــورای عالی کار کلید 
خورد.این نشســت که 
با دســتور کار ترمیم قــدرت خرید 
کارگران و تامین کاالهای اساســی 
خانوارهــای کارگری برگزار شــد، 
موضوع تامین مســکن کارگران نیز 
به میان آمــد.آن زمان مقرر شــد تا 
در جلسه بعدی شــرکای اجتماعی 
و نمایندگان گروههــای کارگری و 
کارفرمایی پیشــنهادات خود را برای 
خانه دار شــدن کارگران به شــکل 

مکتوب ارائه دهند.
این امر موجب شد تا دویست و هشتاد 
و پنجمین نشســت شورای عالی کار 
میزبان سه معاون وزیر باشد و هر کدام 

از معاونان فرهنگی اجتماعی، تعاون 
و روابط کار دیدگاهها و پیشنهادات 
خود را در خصوص راهکارهای تامین 
مســکن کارگران و ســاز و کارهای 

مسکن مشارکتی اعالم کنند.
در این نشســت راهکارهــای تامین 
مســکن مشــارکتی و اســتفاده از 
ظرفیــت تعاونی های مســکن مورد 
بحث و بررســی قــرار گرفــت و در 
نهایــت دو مصوبــه به دســت آمد؛ 
گســترش و تقویــت تعاونی هــای 
مســکن کارگری یکــی از مصوبات 
این جلســه بــود و مصوب شــد با 
توجه به آنکــه تعــداد تعاونی های 
مســکن موجود پاسخگوی مطالبات 
مســکن کارگران نیست،کارگروهی 
در معاونت امــور تعاون بــه منظور 
بررسی و اصالح ساختار تعاونی های 
فعال موجود و همچنین تشــکیل و 
 راه اندازی تعاونی هــای جدید ایجاد 

شود.
از دیگــر مصوبات نشســت مذکور، 
اصالح آییــن نامه های تبصره ۲ ماده 
1۴۹ و 1۵۳ قانــون کار در خصوص 
تامین مســکن کارگری بود که مقرر 
شــد با توجه به قدمت آیین نامه ها و 
ضرورت بازنگری آنها ظرف دو هفته 
آینده اصالح آنها در شورای عالی کار 
صورت گرفته و جهت بررسی به هیات 

وزیران ارسال شود.

به جریــان افتادن موضــوع خانه دار 
شــدن کارگران در ماههــای اخیر، 
موجب شد تا برخی مقامات کارگری 
در اظهارنظرهــای مختلــف به بیان 
راهکارهای تامین مســکن کارگران 

بپردازند.
عده ای واگذاری خانه های مســکن 
مهر به کارگران را پیشــنهاد کردند 
و از وزارت کار خواســتند تــا آمــار 
واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و 
آماده تحویــل را از در اختیار گرفته 
و از طریــق  آن کارگــران را خانه دار 
کند؛برخی دیگــر اختصاص وام های 
کم بهره را در خانه دار شدن کارگران 
موثر دانسته و از دولت خواستند تا وام 
100 میلیون تومانی برای خرید خانه 
در اختیار کارگران مشمول قانون کار 
قرار دهد و آن را به شــکل اقساط از 

حقوق کارگران کسر کند.
عده ای هم واگذاری ســاخت و ساز 
مسکن کارگران به تعاونی های مسکن 
را پیش کشــیدند و اعالم کردند که 
واگذاری ساخت و ساز به انبوه سازان 
فرایند ساخت مســکن را طوالنی و 

قیمت ساختمان را گران می کند.
اجاره به شــرط تملیک نیــز از دیگر 
پیشنهادات مقامات کارگری بود که با 
توجه به افزایش هزینه های مسکن و 
اجاره بها در شهرهای بزرگ و کوچک 
و صــرف بخش اعظمــی از دریافتی 

کارگران به اجاره بها مطرح شــد.در 
نهایت معاون امور تعاون وزارت کار از 
مذاکره با وزارت راه و شهرسازی برای 
بررســی واگذاری واحدهای مسکن 

مهر خبر داد.
وی دعــوت از کارفرمایــان بــرای 
مشارکت در خانه دار شدن کارگران 
را از راهکارهای پیش بینی شده عنوان 
کرده و گفته بود ما پیشنهاد کردیم به 
هر میزان که جامعه کارفرمایی منابعی 
را برای خانه دار شدن کارگران در نظر 
بگیرند یا مانده حساب خود را به بانک 
توسعه تعاون منتقل کنند، به همان 
میزان مشارکت کرده و از طریق بانک 
توسعه تعاون آورده اختصاص دهیم و 
این منابع را در جهت ساخت و تکمیل 

مسکن ترکیب کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همچنیــن از مذاکره بــا وزارت راه 
و شهرســازی در خصوص واگذاری 
مســکن مهر خبر داده و گفته بود در 
حال مذاکره برای واگذاری خانه های 
مســکن مهر به کارگران هســتیم و 
حداکثر تا آخر آبان مــاه با وزارت راه 
و شهرســازی به جمع بنــدی نهایی 

می رسیم.
با توجه بــه اعالم معاون مســکن و 
ســاختمان وزیر راه و شهرسازی به 
نظر می رســد گزینه جدیدی برای 
تامین مســکن کارگران در دســتور 
کار قرار گرفته چرا که به گفته معاون 
وزیر راه و شهرسازی،قرار است طرح 
ملی مسکن برای کارگران تهیه شود 
و تفاهم نامه  آن بــا وزارت کار به امضا 

برســد.هرچند جزییات بیشتری از 
این طرح به میــان نیامده ولی برخی 
فعاالن و مقامات کارگری از احتمال 
فراهم شدن مقدمات ثبت نام کارگران 

در طرح ملی مسکن خبر می دهند.
برابر اصل ۳1 قانون اساسی، داشتن 
مسکن متناســب با نیاز، حق هر فرد 
و خانواده ایرانی است و دولت موظف 
اســت با رعایت اولویت برای آنها که 
نیازمندترند به خصوص روستانشینان 
و کارگران زمینه اجــرای این اصل را 
فراهم کند. ماده ۷۳ منشــور حقوق 
شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری 
شهروندان از مسکن ایمن و متناسب 
با نیاز خود و خانــوار و فراهم کردن 
 امکانــات آن توســط دولــت تاکید

 دارد.

خانه دار شدن کارگران در مسکن ملی قوت گرفت  

از زمزمه تا واقعیت
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در حالی از امضای تفاهم نامه 
با وزارت کار برای خانه دار کردن کارگران خبر داده که پیش از 
این معاون تعاون وزیر کار از مذاکره با این وزارتخانه برای تامین 

مسکن کارگران و جمع بندی تا پایان آبان ماه خبر داده بود.
آنطور که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه 
و شهرسازی گفته طرح ملی مسکن برای کارگران در دست تهیه 
است و به زودی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه 

تفاهم نامه امضا می کنیم.

بانک

باگ امنیتی در رمز یکبار مصرف/ پیامک امن نیست!
بررسی طرح رمز دوم پویا نشان می دهد که این طرح در 
برخی موارد مربوط به ارسال پیامک با مشکالت امنیتی 
روبرو است و می تواند حساب های بانکی مشتریان را به 

خطر بیندازد.
بانک مرکزی بانک ها را موظف کرده تا طرح رمز دوم پویا را از ابتدای دی ماه سال جاری به 

صورت الزامی برای تمام مشتریان به اجرا درآورند.
این در حالی است که پیش تر این طرح قرار بود در ابتدای خردادماه اجرایی شود، اما به دالیلی 
به تعویق افتاد که یکی از مهم ترین دالیل آن را می توان عدم دسترسی تمامی مشتریان بانکی 

به گوشی های هوشمند دانست، چراکه در ابتدا قرار بود دریافت رمز دوم پویا توسط مشتریان 
از طریق اپلیکیشن های بانکی انجام شود.

بر اساس آمار به دســت آمده حدود ۲0 درصد از مشتریان بانکی دسترسی به گوشی های 
هوشمند ندارند و در همین راستا بانک مرکزی تصمیم گرفت با توسعه این طرح، امکان ارسال 

رمز دوم پویا را از دو طریق اپلیکیشن های بانکی و پیامک فراهم کند.
برای این کار مشتریان بانکی باید از یکی از ســه راه مراجعه حضوری به شعبه، خودپرداز یا 
اینترنت بانک هایی که تایید هویت دو مرحله ای دارند، شماره تلفن همراه خود را تایید کنند 

که البته برای تغییر شماره تلفن همراه، مراجعه به شعبه الزامی است.

بانک مرکزی این طرح را برای کاهش آمار فیشینگ و جلوگری از کالهبرداری های مشابه 
و به عبارت دیگر افزایش ضریب امنیتی تراکنش های بدون حضور کارت اجرا می کند و این 

در حالی است که در بخشی از شکل اجرای این طرح، مشکالت امنیتی مهمی وجود دارد.
مشتریانی که اقدام به دریافت رمز دوم پویا از طریق اپلیکیشن های بانکی می کنند، باید پس از 
ورود به اپلیکیشن و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور که از بانک  دریافت کرده اند یا روش های 

دیگری چون اثر انگشت، رمز دوم پویا را از طریق اپلیکیشن  دریافت کنند.
البته این نرم افزارها برای ارســال رمز به صورت آفالین عمل کرده و نیازی به دسترسی به 

اینترنت ندارند.

ایسنا
خـــبــــر



استارتآپ

سرمایه،استعدادونوآوری؛دردمشترکاستارتآپهایخاورمیانهواروپا

کنفرانسSlushبزرگترینرویداداستارتآپیاروپااست
کهدرهلسینکیفنالندوباشرکت۲۵هزارنفرازکشورهای
مختلفبرگزارمیشود.پایتختفنالندبهشلوغیعادتنداردامامهماناناین
رویداداز۴هزاراستارتآپو۲۰۰۰سرمایهگذار،خلوتاینشهررابههمزدهاند
تادربارهچالشهایپیشرویاستارتآپهاوراهکارهایتقویتایناکوسیستم

باهمبحثوگفتگوکنند

در کنفرانس Slush فعالن استارت آپی، رهبران اتحادیه اروپا و کارآفرینان از نزدیک درباره 
موضوعات مختلفی از سرمایه گذاری در فناوری گرفته تا قوانین و مقررات و برابری جنسیتی 
باهم بحث می کنند. Slush بر خالف رویدادهای استارت آپی خاورمیانه، بیشتر شبیه یک 
کلوب شبانه است اما خارج از این گردهمایی اکوسیستم استارت آپی خاورمیانه و اروپا شباهت 

های بسیاری به هم دارند که در ادامه به آنها پرداخته ایم.

فقدانسرمایهگذاری
اروپا علی رغم اقتصاد قدرتمند و با ثباتی که دارد، از نظر تامین مالی به روش سرمایه گذاری 

خطرپذیر  )VC( با اختالف زیادی از آمریکا و آسیا )به جز خاورمیانه( 
جامانده است. اســتارت آپ های اروپایی در سال جاری میالدی ۳۴.۳ 
میلیارد دالر سرمایه جمع کرده اند که نســبت به سال قبل ۴۰ درصد 
بیشتر شده اما هنوز هم تقریبا نصف سرمایه ۶۳ میلیارد دالری است که 
استارت آپ های آسیایی موفق به جذب آن شده اند. »هلن کوپمن«، معاون 

بخش نوآوری دیجیتال کمیسیون اروپا در این باره می گوید:
استارت آپ های اروپایی به ویژه در فاز رشد به منابع مالی دسترسی ندارند. 
بدون تردید ما در این زمینه مشکل داریم چون استارت آپ های موفق بعد 
از رسیدن به یک مرحله خاص از رشد برای دسترسی آسانتر به سرمایه 

اینجا را به مقصد آمریکا یا شرق آسیا ترک می کنند.
استارت آپ های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم در سال جاری یک 
میلیارد دالر ســرمایه جذب کرده اند که نشانگر مشکالت عدیده آنها در 
تامین مالی است. در این بین سیاست هایی مثل قطع یک هفته ای اینترنت 
اوضاع سرمایه گذاری خطر پذیر در ایران را حتی از رقبای خاورمیانه ای هم 

بدتر کرده است.

بازارازهمگسیخته
وجود زبان ها، فرهنگ ها و قوانین منطقه ای مختلف در اروپا چالش هایی را برای استارت آپ 
های بزرگ ایجاد کرده است. این موارد در کنار تفاوت های چشمگیر در زیرساخت، سرانه تولید 
ناخالص داخلی و ظرفیت های رشد باعث شده استارت آپ ها قید فعالیت سراسری در اروپا را 

زده و محدوده تمرکز خود را به یک کشور و حداکثر همسایگان آن محدود کنند.
همین مساله در مورد خاورمیانه هم صدق می کند. در این گوشه دنیا علی رغم مشترک بودن 
زبان عربی میان اکثر کشورها بازارها تا حد زیادی از هم گسیخته اند. هرچند عربستان و امارات 
گام هایی را برای تسهیل داد و ستد میان خود برداشته اند اما چنین سیاست هایی بسیار نادرند. 
این چندپارگی اخیرا نمود بیشتری پیدا کرده و امارات، بحرین، عمان، و حتی اردن در حال 

تالش برای تبدیل شدن به قطب فناوری منطقه هستند.
وجود قطب های سرمایه گذاری که هر یک در زمینه خاصی فعالیت داشته و در عین حال با 
هم دیالوگ و ارتباط برقرار می کنند، به مراتب از وجود مراکز متعدد و رقیب بهتر است و می 

تواند به توسعه اکوسیستم کارآفرینی خاورمیانه کمک کند.

فقداننیرویکارمستعد
کشورهای اروپایی رفت و آمد شهروندان به خاک یکدیگر را تا حد زیادی تسهیل کرده اند با این 
حال استارت آپ های این منطقه همیشه از فقدان نیروی کار مستعد گالیه کرده و به استخدام 
مهندسان زبردست از کشورهایی نظیر هند، چین و مصر تمایل دارند. این سیاست باعث شکل 

گیری استارت آپ هایی با فرهنگ سازمانی متنوع شده است.
مشابه همین مساله را می توان در دبی دید که ساکنان بومی اش مهارت های فنی کافی را 
ندارند و میزبان متخصصانی با بیش از ۲۰۰ ملیت مختلف است. دبی برای جذب استارت آپ ها 
و نیروهای ماهر خارجی ناچار به تسهیل قوانین صدور ویزا و اقامت شده. بحرین هم اخیرا طرح 

هایی را برای تشویق استارت آپ ها به فعالیت در این کشور راه اندازی کرده است.

کپیبرداریازنمونههایمشابه
بسیاری از استارت آپ های موفق ایرانی کپی نمونه های خارجی هستند و حتی برخی از آنها 
زحمت بومی سازی فرایندها را به خود نداده اند. این مشکل محدود به ایران نیست و خاورمیانه 

بارها به فقدان نوآوری و تقلید از مدل های بیزینس خارجی متهم شده است.

استارتآپهایاروپا
استارت آپ های اروپایی هم در این زمینه دســتی بر آتش دارند و بارها بابت کپی برداری از 
استارت آپ های موفق آمریکایی و چینی سرزنش شده اند. فقدان سرمایه گذار کافی در هر دو 
منطقه باعث شده سرمایه گذاران کمتر به تامین ایده های جدید تمایل نشان داده و سرمایه 
را در اختیار آن دسته از مدل های تجاری قرار دهند که قبال در کشورهای دیگر با استقبال 

مواجه شده است.
 هرچند اکوسیســتم هــای اســتارت آپی خاورمیانه و اروپا از مشــکالت مشــابهی رنج 
می برند اما چشــم آبی ها در مســیر رفع این چالش ها به مراتب جلوتر از ما قــرار دارند. 
کســب و کارهای خاورمیانه ای برای رفع این چالش ها چاره ای جز تقویت حجم سرمایه 
 گذاری، تربیت نیروی کار ماهر، همکاری گســترده تر میان ذی نفعان و تســهیل تجارت

 آزاد ندارند.

دیجیاتو
گــــــزارش
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اکوسیستم استارت آپی کشور در صنعت بیوتکنولوژی ایجاد شد
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بستر اصلی حمایت از استارت آپ ها، سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به معنی توسعه سرمایه گذاری های خطر پذیر است و در این بین، دولت نقش 

مهمی در شکل گیری اکوسیستم استارت آپی کشور برعهده دارد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری در رابطه با نقش دولت و حاکمیت در 

شکل گیری کســب وکارهای جدید مبتنی بر نوآوری، اظهارداشت: حوزه اقتصاد دانش بنیان با 
وجود جدید بودن در کشور به سرعت رشد کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 11 هزار استارت آپ و شرکت در حوزه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد 
و هر روز شاهد بزرگ تر شدن این بازار هستیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری توضیح داد: بستر اصلی حمایت از استارت آپ ها، سرمایه گذاری بخش خصوصی به معنی 
توسعه سرمایه گذار و سرمایه گذاری های خطر پذیر است و در این بین، نقش دولت کمک به شکل گیری اکوسیستم استارت آپی 
در کشور است؛ همچنان که در حال حاضر اکوسیستم استارت آپی در بسیاری از حوزه ها از جمله حوزه بیوتکنولوژی شکل گرفته 

و به درستی در حال فعالیت است.

کارمندانشمابالغ
هستند.نیازینیستتابه
طورمنظمودرهرساعت
یکمدیرباالیسرآنها
قرارداشتهباشد.وجود
اعتمادباعثمیشودکه
تمرکزکارمندانافزایش

پیداکند
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حضوراستارتآپها
باایدههایجالبدر
نمایشگاهتراکنشایران

یکی از بخش های نمایشگاه تراکنش 
ایران، جشنواره  استارت آپی بود که 
در آن، کسب وکارهای نوپا با ایده های 

جالبی شرکت کرده بودند. 
 ITE( نمایشــگاه تراکنش ایــران
۲۰19، یکــی از رویدادهای حوزه  
پولی مالی کشــور، چند روز پیش 
برگزار شــد و در آن، شــرکت های 
مختلفی آخرین دستاوردهای خود را 
ارائه کردند. همان طورکه پیش از این 
در زومیت این نمایشــگاه را معرفی 
کردیم، در رویــداد مذکور عالوه بر 
برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های 
مختلــف درکنار نمایــش آخرین 
دستاورد های شرکت های فعال در 
حوزه  بانکی و حضور چندین بانک 
داخلی، بخشی نیز به استارت آپ ها 
اختصاص داده شده بود. نمایشگاه 
تراکنش ایران رویــدادی فناورانه 
محسوب می شــود و درصدد پیوند 
هرچه بیشتر فناوری با حوزه  بانکی 
است؛ ازاین رو، استارت آپ های حاضر 
در این نمایشگاه نیز با ایده هایی که 
آمیــزه ای از رویکردهــای مالی و 
اقتصادی و بانکی بود، به این رویداد 
گام نهــاده بودند تا ســرویس خود 
را معرفی کننــد. درادامه، برخی از 
استارت آپ هایی را معرفی خواهیم 
کرد که در نمایشگاه تراکنش ایران 

حاضر شده بودند. 
استورم سیستم حسابداری مبتنی بر 
کالد است که عالوه بر فراهم کردن 
امکان دسترسی برای کاربران فارغ از 
مکان و زمان، قابلیت جالبی نیز دارد 
که حتی می توان از آن به عنوان قوت 
این پلتفرم نام برد. توسعه دهندگان 
اســتورم امــکان ارتباط با ســایر 
نرم افزار های حسابداری را ازطریق 
API میســر کرده اند. برای مثال، 
اگر فروشگاه اینترنتی داشته باشید، 
با استفاده از وب ســرویس استورم 
می توانید فرایند حســابداری نظیر 
واریز پول و بررســی انبار و ســایر 
اقدامات مدنظر را به صورت خودکار 
در سیستم حســابداری خود وارد و 
بخش حسابداری را از فرایند زمان بر 
واردکردن اطالعــات بی نیاز کنید. 
اســتورم افزونه هــای مختلفی نیز 
دراختیار کاربرانش قرار می دهد تا 
فرایند حســابداری بیشتر مکانیزه 
شــود. بــرای مثــال، درصــورت 
فعال ســازی افزونه  ارسال پیامک، 
لینک فاکتــور از ایــن طریق برای 
کاربر ارســال می شود. همچنین، با 
بهره گیری از افزونــه  کنترل تردد 
کارکنان به صورت ابری نیز می توان 
فرایند محاســبه  حقوق و دستمزد 
و اســناد مالی و کارکرد کارکنان را 

به صورت خودکار انجام داد. نانوواچ
ایده های نو همواره باعث می شوند 
بسیاری از روندها ســاده تر شوند. 
حضور و غیاب در سازمان ها و اداره ها 
و شرکت ها ازجمله  مواردی هستند 
که تقریبا در چندین سال گذشته، 
تغییری پیدا نکرده است. دراین میان، 
نانوواچ با ایده ای جدیــد در پی آن 
اســت تا این فرایند را بسیار ساده تر 
کند. با توجه به اینکه نانوواچ سرویس 
مبتنی بر کالد است، امکان دسترسی 
برای مدیران را در هر مکان یا زمانی 
فراهم می کنــد. راهکارهای نانوواچ 
برای ثبت تردد متنــوع و در برخی 
موارد بسیار جالب است. با استفاده 
از این سیستم، سازمان ها می توانند 
حضور و غیاب را با روش هایی نظیر 
سیگنال بلوتوث یا وای فای و موقعیت 
جغرافیایی و روش تقریبا ســنتی 

اثرانگشت پیاده سازی کنند.

زومیت
گــزارش
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اگر آنچه که بــا آن مواجه 
هســتید به مــورد دومی 
شباهت دارد، باید گفت که 
عده ای از کارمندان ناراحت 
و ناراضی زیر دســت شما 
کار می کنند. متاســفانه، 
احساس نفرت از شغل یک 
مورد غیر معمول نیست. انجمن مدیریت 
منابع انسانی در سال ۲۰1۶ تحیقیقاتی 
را انجام داده که طی آن مشــخص شده  
تنها ۳۷ درصد از کارمندان از شغل خود 

راضی هستند.
اگر نظر شما این است که، »الزامی برای 
عالقه مندی به کار وجود ندارد و کارمندان 
فقط باید مشغول وظیفه خود باشند«، به 
یاد داشته  باشــید که کارمندان ناراضی 
کمتــر درگیر کار می شــوند، خالقیت 
کمتری دارند و احتمال این وجود دارد 

که از کار خود استعفا دهند.
 بنابراین همه این ها روند کاری شرکت را 
تحت تاثیر خود قرار می دهند. بهتر است 
به محض اینکه نشانه هایی از نارضایتی 
را در نیروی کار خــود می بینید، هر چه 
ســریع تر به مســایل موجود رسیدگی 

نمایید.
در ادامه دالیلی را بررســی می کنیم که 
به سبب آ ن ها کارمندان از فعالیت خود 
ناخوشنود هستند، بنابراین با توجه به این 
موارد می بایست راهکاری را برای رضایت 

و خرسندی آن ها ایجاد کنید.

1.عدمامنیتشغلی
در صورتی که کارکنان در مورد از دست 
دادن شغل خود نگران باشند، سخت است 

که آن ها به جایگاهی که دارند احساس 
دلبستگی کنند و به آن وفادار بمانند. در 
عوض تمرکز روی کار، هر لحظه ترس این 

را دارند که اتفاقی برای شغل شان بیفتد.
 اگر شرکت شما در حال حاضر از پایداری 
الزم برخوردار نیست، مطمین شوید که 
اعتماد کارمندان را نســبت به فعالیتی 
که انجام می دهند جلب کرده  باشید. در 
برقراری ارتباط بــا آن ها مثبت اندیش و 
راستگو باشید تا به شــک و تردید خود 

پاسخ  دهند.
 

۲.نظارتبیشازاندازه
کارمندان شما بالغ هستند. نیازی نیست 
تا به طور منظم و در هر ساعت یک مدیر 
باالی ســر آن ها قرار داشته  باشد. وجود 
اعتماد باعث می شود که تمرکز کارمندان 
افزایش پیدا کنــد. از این رو بدون اینکه 
فردی باالی ســر آن ها به فعالیت شان 
نظارت داشته  باشد، به آن ها آزادی عمل 

بدهید.

3.تصوروجودجایگاهشــغلی
بهتردرسایرشرکتها

این طبیعت انســان است که تصور کند 
همیشه مورد بهتری خارج از جایی که 
در آن است وجود دارد )و به قول معروف 
مرغ همسایه را غاز می بیند(. این موضوع 
به ویژه زمانی صحت دارد که کارمند شما 
هیجان کمتری را با شــغل خود تجربه 
می کند. آن ها با دوستان خود درباره رفتار 
رییس شــان گفت وگو می کنند و تمام 
تالش خود را به کار می بندند تا فرصت 

شغلی جدیدی را پیدا کنند.
اگر از آنچه که ســایر رقیبان شما برای 
جذب و حفظ کارکنان تان تالش می کنند 
آگاه باشید، می توانید شرایط الزم را برای 
رضایت کارمندان و به کنار زدن رقیبان 
فراهم کنید. عالوه بر این، سعی کنید که 
احتیاجات نیروی کاری خود را پیدا کرده 
و آن ها را تامین کنید. ممکن است حتی 
با تغییرات اندکی که در شرکت خود به 
وجود می آورید سطح رضایت کارکنان را 

تا حد زیادی باال ببرید.
 

۴.ارزشهایآنهاباشــرکت
همسونیست

هویت شــغلی می تواند یــک محرک 
قدرتمند محسوب شــود. این موضوع 
به کارمندان اجازه می دهد تا با فعالیت 
روزمره خود ارتباط بهتری داشته  باشند 
و به جایگاهی که دارند با اطمینان تکیه 
کنند. با این حــال، در صورتی که آن ها 
برای شرکت ارزشی قائل نباشند، طولی 

نمی کشد که به مشکل برخورد خواهند 
کرد. رســیدگی به این مــوارد در روند 
استخدامی، موجب می شود که رسالت 
شــرکت را با وضوح بیشتری برای آن ها 

مشخص کنید.

۵.جاییبرایپیشرفتوتوسعه
وجودندارد

هیچ کس کاری را انجــام نمی دهد که 

احساس کند تا ۵ سال آینده هم در همین 
وضعیت قرار خواهد داشــت. کارمندان 
دوست دارند که در حرفه خود پیشرفت 
داشته  باشند، رو به جلو حرکت کنند و 
حس رقابت درونی شــان ادامه دار باشد. 
اگر برای شرکت سیاستی در این زمینه 
وجود نداشته  باشد، کارکنان شما به مرور 
احساس رکود و عدم دستیابی به موفقیت 

خواهند داشت.
 

6.آنهاازحقــوقخودناراضی
هستند

بر کسی پوشیده نیست که همه دوست 
دارند حقوق بیشتری را دریافت کنند، 
اما این موضوع زمانی که احساس کنید 
کمتر از حد منصفانه دستمزد می گیرید، 
نارضایتی بیشــتری را در پــی خواهد 
داشت و شما را آزرده خاطر خواهد کرد. 
پاســخ این مشکل وجود شــفافیت در 
پرداخت حقوق و مزایا است. درباره نحوه 
تصمیم گیری برای پرداخت دســتمزد 
کارکنان صادقانه به آن ها توضیح دهید. با 
این کار هرکس می تواند نسبت به معقول 
بودن حقوق مورد انتظار خود دید بهتری 

داشته  باشد.

7.اززحماتآنهــاقدردانی
نمیشود

چرا یک کارمند می بایســت به عملکرد 
خود اهمیت بیشتری بدهد، در حالی که 
کسی به آن توجه نمی کند؟! قدردانی و 
تشکر مواردی هستند که باید نسبت به 
کارمندان وجود داشته  باشند. این مورد به 
ارزش های شرکت شما اضافه می کند و به 
کارکنان می فهماند که سختی کار آن ها را 
درک می کنید. واکنش های  معنی دار شما 
هرچند هم که کوچک باشند، احساس 
رضایت طوالنی مدت را برای آن ها بوجود 

می آورند.
 

8.چالشیبرایآنهاوجودندارد
چه احساســی به کارمند شــما دست 
می دهد اگر که هر روز پشــت میز خود 
بنشــیند و همان کارهای تکــراری و 
همیشگی را انجام دهد؟ طولی نمی کشد 
که آن ها از این وضعیت خسته خواهند 
شد. اگر این حس در آن ها وجود نداشته  
باشد که برای انجام هر چه بهتر وظیفه 
خود باید تالش کنند، کاری که مشغول 
آن هستند مانند یک فعالیت بی ارزش 

برای آن ها خواهد بود.

8 دلیل برای نفرت؛   

من از شغلم متنفرم!

اگرازآنچهکهسایر
رقیبانشمابرایجذب

وحفظکارکنانتان
تالشمیکنندآگاه
باشید،میتوانید

شرایطالزمرابرای
رضایتکارمندانو
بهکنارزدنرقیبان

فراهمکنید.عالوهبر
این،سعیکنیدکه

احتیاجاتنیرویکاری
خودراپیداکردهو
آنهاراتامینکنید.

متاسفانه،احســاسنفرتازشــغلیکموردغیر
معمولنیست.انجمنمدیریتمنابعانسانیدرسال
۲۰16تحیقیقاتیراانجامدادهکهطیآنمشــخص
شــدهتنها37درصدازکارمندانازشغلخودراضی

هستند.
بهاینفکرکنیدکهچراکارمندانشمارفتارمتفاوتی
رادرهنگامورودبــهادارهازخودبروزمیدهند.آیابا
خوشحالیونشاطپشتمیزخودمینشینند؟یااینکه

مثلافرادبیحالبهفعالیتخودادامهمیدهند؟
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