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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

بازار طال و سکه 98/9/12 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,414,0004,162,000قدیم

سکه طرح 
4,300,0004,109,000جدید

2,308,0002,178,000نیم سکه

1,509,0001,379,000ربع سکه

889,000849,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,913,2001,813,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18442,900419,600 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24589,500558,100 عیار

چهارشنبه| 13 آذر 1398| 4 دسامبر 2019 | 7 ربیع الثانی 1441 | سال دوم| شماره 382|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

وی با اشــاره به اقدامــات انجام شــده در خصوص 
محرومیت زدایی در منطقــه ۱۰ تصریح کرد: اجرای 
برنامه های فرهنگی در محله های محروم این منطقه 
یکی از رویکردهایی است که از سوی مدیریت شهری 

دنبال می شود. 
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان افزود: در همین 
ارتباط، مجموعه فرهنگی حصه با اعتباری بالغ بر پنج 
میلیارد تومان در حال اجرا است که امیدواریم دهه فجر 

امسال این پروژه افتتاح شود. 
وی با بیان اینکه خیابان هفــت تیر و مصلی دو پروژه 
تکمیل شده ای اســت که در آینده نزدیک در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: برای احداث 
خیابان مصلــی حدفاصل خیابان فرســان تا میدان 

شــهید فهمیده که ۲۲۰ متر طول و ۲۴ متر عرض 
 دارد، ۱۰ میلیــارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده 

است.
شهبازی عنوان کرد: اجرا شدن پروژه خیابان مصلی به 
منظور روان سازی ترافیک این نقطه از شهر در دستور 

کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به پروژه های پیاده روسازی در سطح منطقه 
۱۰، تصریح کرد: امســال پیاده روسازی خیابان های 
پروین، صباحی و ضلع شمالی میدان قدس با اعتباری 
بالغ بر دو میلیارد تومان انجام می شود همچنین در 
راستای مناسب سازی مســیرهای تردد شهروندان، 
پیاده روسازی خیابان های حکیم اســدی، امامزاده 
ابراهیم، شهید حیدری، شهروند، میرزا نصیر و شهید 

حسین صفوی نژاد انجام شده است.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تاکید کرد: عملیات 
پیاده روسازی ضلع شــمالی خیابان جی حدفاصل 
خیابان پروین تا خیابان همدانیان به پایان رسیده و 
آماده بهره برداری است و برای آن افزون بر پنج میلیارد 

ریال اعتبار هزینه شده است.
شــهبازی از افتتاح و بهره برداری پروژه مشــارکتی 
زمین های ورزشی روباز در پارک تمدن حاشیه اتوبان 
آقابابایی خبر داد و گفت: بــرای اجرای پروژه کلکتور 
»انتقال آب« شرقی غربی و مخازن پیش بینی شده آن، 
نزدیک به چهار میلیارد تومان هزینه شده و اجرا شدن 
این پروژه در توسعه و نگهداری فضای سبز این منطقه 

بسیار مؤثر است.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:
اجرای عملیات نورپردازی و زیباسازی خیابان میرزای شیرازی

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان گفت: عملیات نورپردازی و زیباسازی خیابان میرزای شیرازی در دستور 
کار این منطقه قرار گرفته است.

حمید شهبازی اظهار کرد: برای اجرای نورپردازی و زیباسازی خیابان میرزای شیرازی دو میلیارد و ۵00 میلیون ریال اعتبار در نظر 
گرفته شده است.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

گمانه زنی درباره ارقام کلیدی بودجه ۹۹؛  

 نفت و دالر در بودجه سال آینده 
چه قیمتی دارند؟

نفت ۵۰ دالری، دالر ۸ هــزار تومانی، افزایش ۶۶ درصدی 
اعتبارات عمرانی، ایجاد یک میلیون شغل در هر سال، افزایش 

۱۵ درصــدی حقوق کارمنــدان و بازنشســتگان و حذف 
یارانه های پنهان، از مهم ترین ویژگی های بودجه ســال ۹۹ 

است. تکمیل بودجه ۹۹ به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و بنا به 
شنیده ها و اخبار، تا ۵ روز دیگر دولت الیحه بودجه را به مجلس می برد؛ بودجه ای که گفته 

می شود با تغییرات گسترده ای در شکل و محتوا مواجه شده و ...

به گزارش روابط عمومی فوالد 
مبارکه، حمیدرضا عظیمیان، 
مدیرعامل فــوالد مبارکه، طی 
ســخنانی با اشــاره به کاهش 
موجودی دپوهای استراتژیک 
این شــرکت گفــت: در فوالد 
مبارکــه به دلیل عــدم تأمین 
سنگ آهن موردنیاز مجبور شده ایم از دپوهای 
استراتژیک استفاده کنیم که به  طور اصولی 
نباید این اجبار برای شرکتی مثل فوالد مبارکه 

پیش بیاید.
وی افــزود: فــوالد مبارکــه بایــد طبــق 
برنامه ریزی هایــی که از چندین ســال قبل 
صورت گرفته، ســنگ آهن موردنیازش را از 
چادرملو، گل گهر و معادن دیگر در کشــور 

تأمین کند.
عظیمیان با تأکید بــر این که ما نباید دغدغه 
تأمین سنگ آهن داشته باشیم، گفت: از دولت 
و مجموعــه وزارت صمت انتظــار داریم که 
برنامه ریزی الزم برای تأمین سنگ آهن فوالد 

مبارکه را تدوین و عملیاتی کنند.
وی ادامه داد: انجمن نیز بایــد در این زمینه 
نقش صنفی خود را ایفا کند و زمینه الزم برای 

رفع چالش های این مسیر را فراهم آورد.
مدیرعامل فوالد مبارکه بــه اهمیت تأمین 
مواد اولیه فوالدســازان اشــاره کرد و گفت: 
برای این که دولت در زمینه تأمین سنگ آهن 
به خوبی برنامه ریزی و اقدام کند، الزم است به 
پیشرفت های شرکت های فوالدی در بخش 
تولیدات دقت شود. به  عنوان نمونه، شرکت 
فوالد مبارکه چند سال قبل 3.۵ میلیون تن 
تولید داشت، درحالی که اکنون این میزان به ۶ 
میلیون تن رسیده است. بنابراین این شرکت به 
حمایت بیشتری در تأمین مواد اولیه نیاز دارد.

عظیمیان با اشاره به این که باید موانع تولید 

فوالد برطرف شود تصریح کرد: کاهش ۷۰۰ 
هزار تنی واردات ورق به کشور گواه آن است که 
فوالد مبارکه به خوبی مأموریت های ملی خود 
را انجام می دهد، اما الزم است تولیدکنندگان 
بزرگ سنگ آهن هم به وظایف ملی خود در 

تأمین مواد اولیه فوالدسازان عمل کنند.
وی افزود: دولت هم باید با نظارت کامل و جدی 
خود مانع کاهش تولید فوالد در کشــور در 
شرایط فعلی شود، چراکه اگر روند عدم تأمین 
پایدار سنگ آهن برای فوالدسازان مدتی دیگر 
ادامه یابد، کوره های فوالد یکی پس از دیگری 

خاموش خواهد شد.

کاهش 700 هزار تنی وابستگی به واردات ورق فوالدی

از دولت و مجموعه 
وزارت صمت انتظار 

داریم که برنامه ریزی 
الزم برای تأمین 

سنگ آهن فوالد 
مبارکه را تدوین و 

عملیاتی کنند

مدیرعامل فوالدمبارکه گفت: کاهش 700 هزار تنی واردات ورق به کشور گواه آن است که فوالد مبارکه به خوبی مأموریت  خود را انجام می دهد، 
اما الزم است تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن هم به وظایف ملی خود در تأمین مواد اولیه فوالدسازان عمل کنند.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

بررسی یک پرسش مهم اقتصادی؛ چرا مالیات خانه های خالی اجرایی نشد؟ 

شهری با 242 هزار 90 واحد خالی!
      تعداد خانه های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله بالغ بر 60 درصد افزایش یافته است
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اشتغال های نوظهور 
نیازمند قوانین جدید

در حالی که در سال  تولید ملی 
و رونق اقتصادی قــرار داریم اما 
به نظر می رســد جامعــه دچار 
یک ســردر گمی بــرای ادامه 
تولید داخلــی و یا شــروع آن 
شده است.  سالی که اگر مردم و 
مســئولین  به آن توجه ویژه ای 
داشته باشند  می توانند بسیاری 
از مشــکالت اقتصادی ناشی از 
تحریم ها و دیگر عوامل داخلی 
و خارجی را خنثــی کنند. اما به 
نظر می رســد هر دو سو یعنی 
مردم و مسئولین دچار تعلل در 
این برهه از زمان شده اند. از یک 
سو مردم  به دلیل ترس از بازار و 
ریسک های موجود درآن سعی 
می کنند ســرمایه های خود در 
بانک ها ذخیره کنند و یا به داللی 
ارز و طــال و... بپردازند و به تولید 
مبادرت نکنند. از ســوی دیگر 
مســئولین با اینکه شعار کمک 
به تولید ملی سر داده اند و سعی 
می کنند  در جهت حمایت تولید 
گام بر دارند اما هنوز نتوانسته اند 
بر معضل  کاغذ بازی ادارات فائق 
آیند  و هیچ قانون جدیدی برای 
 راحت تر شدن تولید نوشته نشده

 است. ...

یک روز بارانی در شهرداری چه می گذرد؟

 اکیپ های خدمات شهری و 
آتش نشانی روی مدار آماده باش

در روزهای بارانی و احتماالً برفی، حفظ زنجیره 
خدمت رسانی، دغدغه مهم شهرداری ها است. 
شرایطی که بخش های مختلف شهرداری تالش 
می کند خدمت رسانی را با کمترین اختالل انجام 
داده تا شــهروندان در زمان بارندگی ها، یک روز 
بانشــاط و توأم با آرامش و لذت بردن از باران را 
سپری کنند. در این شرایط، عالوه بر مناطق ۱۵ 
گانه، سامانه ها و ادارات ارتباطاتی شهرداری ها 
نیز درگیر می شــوند؛ بنابرایــن روزهای نزول 
رحمت الهی، به هیچ عنوان یک روز معمولی برای 

مجموعه شهرداری نیست.
پای باران و برف که به شــهر باز می شــود، باید 
آرامش و نشاط هم مثل قطره های باران روی سر 

همه مردم شهر ببارد، ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

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

نوبت دوم

نوبت دوم

قابل توجه شــهروندان گرامی آیا 
می دانید با مفقود شــدن مدارک 
شناســایی خود ممکن است شما 
884۵6308         88016649 - 021                         به عنوان مجرم شــناخته شوید؟

031 - 32274793          32274792
سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در نظر دارد تعدادى از اموال مازاد 
و مستعمل ادارى خود را به صورت مزایده عمومى (مطابق لیست موجود در سامانه) به 
فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده از 
تاریخ 98/9/11 به سامانه تدارکات به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه نمایند. 

قیمت کارشناسى اقالم شامل 436 قلم کا ال حدود: 451,775,000 ریال 
مبلغ ضمانت شرکت در مزایده: 22,600,000 ریال 

مهلت بازدید: 98/9/12 الى 98/9/25 از ساعت 8 صبح الى 13:30 
آدرس محل بازدید: اصفهان، خیابان امام خمینى، روبروى خیابان شریف، بین کوچه 

75 و 77، انبار شهید تیمورى
شماره تماس انبار: 031-33312996

شماره تماس بنیاد شهید: 031-32366168
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان شناسه: 680929

نوبت دوم آگهـى مزایـده عمومـى
شماره 98/1 بنیاد شهید و امور ایثارگران  استان اصفهان



اشتغال های نوظهور 
نیازمند قوانین جدید

ادامه از صفحه یک:
...   بر اساس تحقیقات راه اندازی 
یک کار جدید در ایران به طور 
 میانگیــن 212 روز بــه طول

 می انجامد ، این در حالی است 
که این آمار در برخی از کشورها 

به نصف روز می رسد!
کشورهایی که در حال پیشرفت 
هستند ســعی می کنند از هر 
شــرایطی اســتفاده کنند و از 
منابع داخلی بهره مند شــوند 
تا تولیدات خــود را با بهترین 
کیفیت و نازلتریــن قیمت به 
بازارهای جهانی عرضه کنند تا 
این بازار ها را در دست بگیرند 
اما در کشــور ما تعلــل در راه 
اندازی و نوشتن قوانین کاری به 
حدی است که وقتی وارد بازار 
می شویم بسیار دیر است و دیگر 
کشورها گوی رقابت را ربوده اند.

یکی از بازار هایــی که در چند 
سال اخیر توانســته ارز آوری 
بسیاری برای کشورهای تولید 
کنند برق داشــته باشد تولید 
رمز ارز است.در چند سال اخیر 
رمــز ارز به عنوان یــک تولید 
برای کشــورهایی کــه در آن 
برق ارزان تری تولید می شــود 
محسوب شده اســت. در ایران 
نیز اخیرا رمــز ارزها طرفداران 
خاص خــود را پیدا کــرده اما 
تکلیف قانونی بــودن یا نبودن 
آن هنوز مشخص نشده است. 
در ابتدا تولید رمز ارز  غیر قانونی 
اعالم شد و  بعد از آن از کسانی 
که رمــز ارز تولیــد می کردند 
خواسته شد تا مجوز های الزم 
برای این کار را از ادارات مربوطه 
به خصــوص اداره برق دریافت 
کنند. بعد از این جریان در حالی 
که استخراج رمزارزها در ایران 
شــکل قانونی به خود گرفته و 
وزارت نیرو تعرفــه برق مورد 
استفاده آن را نیز اعالم کرده، اما 
هنوز معامله و تولید آن ها ممنوع 
اســت و در عین حال کسانی 
که اســتخراج های غیرقانونی 
رمزارز را اطــالع دهند، پاداش 

می گیرند! 
این در حالی اســت که هیات 
دولت در مصوبه خود ماینینگ 
بیت کوین را به رسمیت شناخته 
یعنی طبق قانــون باید مصوبه 
اجرا شود و ماینرها مانند همه 
صنایع دیگــر مجــوز زمین، 
زیرساخت، برق و انشعابات دیگر 
را دریافت کنند. گفته می شود 
بیت کوین در زمــان تحریم ها 
کمک زیــادی بــه معامالت 
می کند و تقریبا کشوری وجود 
ندارد کــه در آن اســتفاده از 
بیت کوین ممنوع باشد، در واقع 
ممنوعیت در جایی وارد شده که 
از حدود اختیارات قانون اساسی 
خودش فراتــر رفتــه و جای 
شــکایت و پیگیری دارد.حال 
چرا در ایران هنوز نتوانسته اند 
با این جریان کنار بیایند جای 

تعجب دارد.
مثال رمز ارز مشــتی اســت 
نشــانه خروار که برای کمک 
به تولیــد داخلــی و افزایش 
 اشتغال می توان از آن استفاده 

کرد. 
برای شــروع کارهــای جدید 
نیازمند نوشتن قوانین جدیدی 
هستیم که از این اشتغال های 
نو ظهور حمایت کنــد و به آن 
سرعت عمل ببخشد تا بتوانیم 
با توان بیشــتری به بــازار آن 
وارد شــویم و در سطح جهانی 
 حرفی بــرای گفتن داشــته 

باشیم.

اقتصاد استان
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مشکلی در زمینه تامین کاغذ در استان اصفهان وجود ندارد
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: مشکلی در زمینه تامین کاغذ در استان اصفهان 

وجود ندارد.
حجت االسالم محمدعلی انصاری در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت های اداره رشاد اصفهان  اظهار 
داشت: فعالیت در زمینه کانون های فرهنگی هنری مساجد، قرآن و عترت، حوزه نشر کتاب و گسترش 

فرهنگ مطالعه و کتاب، اطالع رسانی و مطبوعات و همچنین فعالیت های فرهنگی هنری از جمله اقدامات 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان است.

وی افزود: برای مدتی در کشور مشکل کاغذ برای جراید و ناشرین وجود داشت اما با تالش های صورت گرفته 
در زمینه تامین کاغذ مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان از لزوم صرفه جویی در کاغذ سخن گفت و تصریح کرد: در شرایط اقتصادی کنونی بر همگان 
حتی مردم عادی الزم است در مصرف کاغذ صرفه جویی کنند.

وی با اشاره به مجتمع بزرگ فرهنگی هنری کاشان که هنوز نیمه تمام است، اذعان داشت: این پروژه به دلیل تنگناهای مالی نیمه تمام مانده 
است و دولت هم به تنهایی قادر به تکمیل آن نیست.

برداشت پسته از باغات اصفهان ۹۰ درصد افزایش یافته است
کارشناس معاونت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه سه هزار و ۴۵۰ تن پسته از 
باغات استان اصفهان برداشت شده است، گفت: با وجود بالیا و حوادث طبیعی که در سال گذشته موجب 
کاهش میزان برداشت پسته از باغات استان شده بود، امسال شــاهد افزایش ۹۰ درصدی برداشت این 

محصول بوده ایم.
مصطفی طیاری با بیان اینکه سطح کل باغات پسته استان اصفهان، هشت هزار و ۳۵۴ هکتار است، اظهار 

کرد: دو هزار و ۵2۵ هکتار از سطح زیر کشت این محصول در استان اصفهان در مرحله پیش از باروری قرار دارد 
و هنوز میوه ای از آنها برای عرضه به بازار برداشت نمی شود.

وی افزود: پنج هزار و ۸2۹ هکتار از سطح زیرکشت باغات پسته استان اصفهان در مرحله باروری قرار دارد و برداشت این 
محصول از باغات استان اصفهان در سال گذشته به حداقل میزان خود رسیده بود که علت اصلی آن طوفان و حوادث طبیعی بود که 

موجب آسیب دیدن تعداد زیادی از درختان پسته شد. کارشناس محصوالت نیمه گرمسیری و اراضی شیبدار معاونت باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: رشد میزان تولید پسته در سال جاری ناشی از کاهش حوادث طبیعی است که سالمت درختان این 

محصول را در معرض خطر قرار می داد، ضمن اینکه کاشت پسته به صورت گلخانه ای در استان اصفهان صورت نمی گیرد.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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یک روز بارانی در شهرداری چه می گذرد؟
 اکیپ های خدمات شهری و آتش نشانی

 روی مدار آماده باش
در روزهای بارانی و احتماالً برفی، حفظ زنجیره 
خدمت رسانی، دغدغه مهم شهرداری ها است. 
شرایطی که بخش های مختلف شهرداری تالش 
می کند خدمت رسانی را با کمترین اختالل انجام داده تا شهروندان در 
زمان بارندگی ها، یک روز بانشاط و توأم با آرامش و لذت بردن از باران 
را سپری کنند. در این شرایط، عالوه بر مناطق 15 گانه، سامانه ها و 
ادارات ارتباطاتی شهرداری ها نیز درگیر می شوند؛ بنابراین روزهای 
نزول رحمت الهی، به هیچ عنوان یــک روز معمولی برای مجموعه 

شهرداری نیست.

پای باران و برف که به شهر باز می شود، باید آرامش و نشاط هم مثل قطره های 
باران روی سر همه مردم شهر ببارد، شور و هیجان قدم زدن زیر باران و لذت 
بردن از هوای پاک، حضور شهروندان در مکان های عمومی به ویژه بوستان ها 
و پارک های شهر را افزایش می دهد. قطعاً در این وضعیت تردد وسایل نقلیه و 
شهروندانی که برای انجام امور روزانه در معابر و خیابان ها در حال تردد هستند 
نیز متفاوت تر از روزهای عادی است و در کل احتمال بروز مشکالت ناشی از 
آبگرفتگی از جمله دشواری تردد، کندی ترافیک و گرفتاری برخی خودروها 
در زیرگذرها، نیز وجود دارد. در چنین شــرایطی همه دستگاه های خدماتی 
و ارتباطی شــهرداری اصفهان به صورت ویژه فعال می شــوند تا با دریافت 
گزارشات مردمی و شناسایی گلوگاه ها و رصد کردن وضعیت، اطالعات را در 
اختیار نیروهای عملیاتی مستقر در مناطق قرار دهند و مشکالت شهر در زمان 
بارندگی ها را به حداقل برسانند. روزهای بارانی به ویژه در روزهایی که شدت 
وزش باد و یا حجم بارندگی زیاد است، در شهرداری یک روز معمولی نیست و 
در شرایطی که بسیاری از شهروندان در حال لذت بردن از باران و هوای بارانی 

هستند، بخشی از نیروهای شهرداری مشغول تالشی مضاعف می شوند.

     137 حلقه ارتباطی برای اعالم مشکالت توسط شهروندان
حلقه اول زنجیره ارتباطاتی و عملیاتی در روزهای بارانی و برفی برای شهرداری 
اصفهان از اداره ارتباطات مردمی شهرداری )سامانه تلفنی 1۳7( آغاز می شود. 
حامد سحاریان، رئیس این اداره در این خصوص می گوید: در روزهای بارانی شهر 
اصفهان، ستاد ویژه خدمت رسانی در اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان 
)1۳7( تشکیل می شود. با توجه به افزایش تماس های مردمی، تعداد پرسنل، 

شیفت ها و نوع فعالیت در این اداره متفاوت شده و افزایش می یابد.

    چرخه پیگیری و پاسخگویی
رییس اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان ادامه داد: در روزهای بارانی و 
برفی پرسنل این اداره در حال آماده باش هستند چراکه به دلیل آبگرفتگی معابر 
و مشکالت احتمالی ناشی از بارش ها، تماس های مردمی چندین برابر می شود 
و وظیفه پرسنل این اداره پاسخگویی به تمامی تماس ها و پیگیری موضوع آن ها 
است. وی می گوید: بعد از دریافت آدرس ها در خصوص وضعیت یا مشکل اعالم 
شده از سوی شهروند، دو نفر از همکاران ما مسئول برقراری ارتباط با مناطق 
1۵ گانه می شوند تا مشکالتی که مردم به سامانه 1۳7 اعالم کرده اند از سوی 
مناطق بررسی و رفع شود. وی اعالم کرد: مرحله بعد از اعالم مشکالت به مناطق، 
بازخوردگیری است؛ به این معنا که روند بررسی مشکالتی که مردم به ما اعالم 
کرده بودند و اقدام مناطق برای رفع آن ها بررســی می شود تا در صورت نیاز، 

اقدامات و پیگیری های بیشتری انجام شود.

    اکیپ های خدمات شهری و آتش نشانی روی مدار آماده باش
بعد از برقراری ارتبــاط 1۳7 با معاونت خدمات شــهری در مناطق، تیم ها و 
اکیپ های ویژه در روزهای بارانی و برفی در همه مناطق 1۵ گانه شهر اصفهان به 
مکان های مورد اشاره مردم، اعزام می شوند. البته پیش از تماس های مردمی هم، 
نیروهای خدماتی در سطح مناطق 1۵ گانه شهر اصفهان فعال هستند تا با گشت 

زنی در سطح محالت، نسبت به رفع آبگرفتگی معابر اقدام کنند.
رییس اداره خدمات شهری معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان در این 
باره با اشاره به اینکه در روزهای بارانی یا برفی شهر اصفهان، در هر منطقه حدود 
7 اکیپ خدمات شهری برای رفع آبگرفتگی معابر فعال می شود، اظهار کرد: این 
اکیپ ها با بررسی حوادث احتمالی و با تجهیزات وارد عمل می شوند و در صورت 

بروز مشکل، آن را برطرف می کنند.

گــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر

موضوع مالیات بر عایدی 
سرمایه به ویژه در بازار 
مسکن امری ضروری 
است که باید در صحن 
علنی مجلس بررسی و 

تعیین تکلیف شود

بررسی یک پرسش مهم اقتصادی؛ چرا مالیات خانه های خالی اجرایی نشد؟ 

شهری با 242 هزار ۹۰ واحد خالی!

این روزها یکی از علل اصلی افزایش قیمت ها و البته کمبود عرضه 
واحدهای مسکونی، امکان احتکار و خالی نگه داشتن مسکن در 
کشور است. پدیده ای که در سال های اخیر بسیار شایع شده 
است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد افزایش عرضه در 
بازار اجاره مســکن، می تواند به عنوان یک سیاست راهبردی 
در کنار کاهش تقاضا در بازار اجــاره قرار گیرد. افزایش عرضه 
واحدهای مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و 
مبارزه با احتکار واحدهای مسکونی خالی از سکنه با استفاده از 

ابزار مالیاتی است.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     تعداد خانه های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی 5 ساله بالغ بر 60 درصد افزایش یافته است

قانون مالیات بر خانه های 
خالی ذیل ماده ۵۴ مکرر 
مالیات هــای  اصــالح 
مستقیم، دولت را موظف 
کرده بود تا از سال ۹۴ به 
بعد واحدهای مســکونی 
خالــی را شناســایی و از 
احتکار آنها جلوگیری کند؛ با این وجود 
پس از گذشت ۴ سال از تصویب این قانون 
کارآمد عالوه بر عدم اجرا قانون، پیش نیاز 
آن یعنی راه اندازی سامانه ملی امالک و 
اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی 

اجرا نشده است.
از شــهریور ســال ۹6 و مقارن با کاهش 
دستوری نرخ های ســود بانکی، تعدادی 
از سرمایه گذاران ســرمایه های خود را از 
بانک خارج کرده و به سمت مسکن تزریق 
کردند و تــا حدودی رکــود، بی رونقی و 
کسادی بازار مسکن پس از ۵ سال جانی 
دوباره گرفت اما با وجود سوداگران از نیمه 
سال ۹۵ قیمت مسکن در کالن شهرها از 
جمله اصفهان و پایتخت با یک شیب تند 

افزایشی روبه رو شد.
با افزایش نرخ ارز در سال گذشته نوسانات 
شــدید قیمتی کاالهای اساسی مردم را 
تحت تأثیر قرار داد که بازار مسکن و ساخت 
و ســاز با وجود رکود چندین ساله از این 
کارناوال گرانی ها عقــب نماند و افزایش 
قیمت مسکن از اوایل تابستان سال ۹7 در 
اصفهان سرعتی قابل توجه به خود گرفت و 
این موج قیمتی همچنان در برخی مناطق 
اصفهان قابل مشاهده است. به طوری که 
امســال قیمت هر مترمربع آپارتمان در 
شــهر اصفهان از حدود 2 میلیون و 7۰۰ 
تومان آغاز و در بعضی از مناطق به بیش از 

۳۰ میلیون تومان رسید.

مطابق با داده های سرشماری سال ۹۵، 
تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به 
2.۵۸ میلیون رسیده است که نزدیک به 
نیم میلیون آن فقط در تهران وجود دارد! 
این در حالی است که تعداد این واحدها در 
سال 1۳۹۰، 1.6 میلیون بوده است. یعنی 
تعداد خانه های خالی کشور تنها در یک 
بازه زمانی ۵ ساله بالغ بر 6۰ درصد افزایش 

یافته است.
موضوع وقتی قابل تامل تر است که بدانیم 
بیش از ۵7 درصد از واحدهای مسکونی 
خالی از سکنه در 7 استان تهران، اصفهان، 
خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی 
و البرز و خوزستان توزیع شده اند که مراکز 
این استان ها به لحاظ شرایط قیمتی در 
سطح باالتری نسبت به شهرهای دیگر قرار 
دارند. این نحوه توزیع نشان می دهد تعداد 
زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در 
شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای 

احتکار آنها وجود دارد.
گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن سال 1۳۹۵ نشان می دهد، تعداد 
خانه های بدون سکنه یا به اصطالح خالی 
اســتان اصفهان با یک جهش 1۰۰ هزار 
واحدی از 1۴۰ هزار و ۹۴2 به 2۴2 هزار 
۹۰ واحد رسیده است. این آمار همچنین 
نشان می دهد، اصفهانی ها بعد از پایتخت 
نشین ها بیشترین تعداد خانه های خالی را 
دارند. بر اساس این آمار، استان اصفهان با 
۹.۴ درصد از کل این خانه ها در کشور بعد 
از تهران بیشترین تعداد خانه بدون سکنه 

را دارد. در سال 1۳۹۰ نیز اصفهان بعد از 
پایتخت باالترین تعــداد خانه های بدون 

سکنه را به خود اختصاص داده بود.

    این طرح یک اقدام بسیار ضروری 
است

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای 
اســالمی در این رابطه گفت: راه اندازی و 
فعال کردن ســامانه شناسایی خانه های 
خالی و مالیات بر آنهــا در کوتاه مدت و 
در گام دوم طرح مسکن ملی در راستای 
خانه دار شدن قشر متوسط و مستضعف 

بسیار کمک کننده است.
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به طرح مسکن 
ملی، اظهار داشــت: این طرح یک اقدام 
بسیار ضروری است که در بلند مدت و گام 
دوِم خانه دار کردن قشر متوسط و به ویژه 
مسضعفین مؤثر است. وی افزود: متاسفانه 
وزیر سابق راه و شهرسازی با عدم ساخت 
و ساز در مملکت اشتباه بزرگی را در حق 
مستاجران و مســتضعفین مرتکب شد 
که به دلیل همین امر اجاره ها باال رفته و 
مردم توان پرداخت اجــاره را ندارند و در 
واقع خانه ای تولید نشد و بر اساس عرضه 
و تقاضا هیچ اقدامی در این زمینه صورت 

نگرفته بود.

     این مالیات حتی در کشــورهای 
آفریقایی نیز گرفته می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی با تشــریح طرح مجلس برای 

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن 
به تسنیم گفت: 17۰ کشور دنیا در حال 
پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند 
و با اجرایی شدن این طرح قطعاً ۹۵ درصد 

مردم جامعه از آن معاف خواهند بود.
زهرا ســعیدی مبارکه اظهار داشت: این 
مالیات به نوعی بر سود حاصل از خرید یا 
فروش بسته می شود. این مالیات حتی در 
کشورهای آفریقایی نیز گرفته می شود. 
وی با اشــاره به طرح مالیــات بر عایدی 
سرمایه افزود: طرحی که ما آماده کردیم 
بر این موضوع داللت دارد و با 1۴۵ امضا 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که کلیات 
آن تاکنون تصویب گردیده اســت. بیش 
از ۹۵ درصد مردم از ایــن مالیات معاف 
هستند و آنهایی که مسکن را برای سود 
 خریده اند باید بخشی از سود خود را مالیات

 دهند.
موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه 
در بازار مسکن امری ضروری است که باید 
در صحن علنی مجلس بررسی و تعیین 
تکلیف شــود، مبحث دریافت مالیات از 
خانه های خالی از قبل تعیین تکلیف شده 
اما از آن مالیات اخذ نشده است که تکلیف 
این مسئله نیازمند رسیدگی است چرا که 
موضوع مســکن برای تعدادی از جوانان 
مشکل ایجاد کرده است، چراکه نمی توانند 
مسکن خریداری یا حتی اجاره کنند که 
این امر سبب اخالل در بازار مسکن شده و 
قیمت آن از یک سال و نیم گذشته تاکنون 

بیش از 2 برابر شده است.

در هشت ماهه سال جاری صورت گرفت:    
کاهش 27۰ درصدی کشف انشعابات غیر مجاز آب و فاضالب در اصفهان

در هشت ماهه سال جاری 2۰1 فقره انشعابات غیر مجاز آب و فاضالب در سطح استان اصفهان کشف شد این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این رقم 
۵۵۳ فقره انشعاب بوده، که بیانگر کاهش 27۰ درصدی کشف غیر مجاز انشعابات آب و فاضالب است. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان اعالم کرد: 
در هشت ماهه سال جاری 12۸ انشعاب آب غیر مجاز و 7۳ فقره انشعاب فاضالب غیر مجاز توسط پیمایش گران شرکت آبفا استان اصفهان کشف شد. هاشم امینی 
با اشاره به تعیین تکلیف کشف انشعابات غیر مجاز تصریح کرد: از 12۸ فقره کشف غیر مجاز آب ۸۳ فقره آن تعیین تکلیف گردید. وی با بیان اینکه کشف انشعابات آب غیر مجاز در کاهش 
هدر رفت آب مؤثر است عنوان کرد: در هشت ماهه سال گذشته 2۴۹ فقره انشعاب غیر مجاز آب کشف گردید که در سال جاری با تالش پیمایش گران کشف انشعابات غیر مجاز آب به 12۸ 

فقره کاهش یافت. این امر در جلوگیری از هدر رفت آب مؤثر است.

دریا قدرتی پور
خـــبــــر

خـــبــــر

احداث نخستین کلینیک خدمات خودرویی در میدان میوه وتره بار اصفهان

مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان از طرح 

راه اندازی 15 کیلینیک خدمات خودرویــی در اصفهان که ماه آینده 
عملیات احداث نخستین آن  در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان 

آغاز می شود خبر داد .
محمدمجیری اظهار کرد: با توجه به اینکه تعداد ۴7۰۰ واحد صنفی خدمات خودرو، 
انواع خدمات خودرویی را در سطح شهر به شهروندان ارائه می کنند و اکثر آنها در 
خیابان های اصلی هستند و مشکالتی برای ساکنان منازل اطراف خود به لحاظ سد 
معبر و ایجاد نازیبایی در سیما و منظر شهر به وجود می آورند، راه اندازی کلینیک های 
خدمات خودرویی در نقاط مختلف شــهر با همکاری اتحادیه صنف خدمات فنی 

سبک شهر اصفهان در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
وی افرود: در حال حاضر بیشتر واحدهای صنفی خدمات خودرویی به دلیل کم  بودن 
متراژ محل فعالیت، سواره رو و پیاده رو اطراف مغازه را که حق رفت و آمد شهروندان 
اســت متعلق به خود می دانند. مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان تصریح کرد: تفاهمنامه ای برای حل این 
معضل با اتحادیه صنف خدمات فنی سبک شهر اصفهان امضا شده تا 1۵ کیلینیک 
خدمات خودرویی در مناطق مختلف شهرداری اصفهان احداث شود. وی ادامه داد: در این 

راستا با واحد امالک و ســرمایه گذاری مناطق 1۵ گانه شهرداری اصفهان جلساتی برگزار 
و موضوع برای مدیران مناطق تشریح شــد چرا که برای استقرار واحدهای صنفی خدمات 
خودرویی، نخستین مؤلفه زمین مناســب با مکان یابی درست است. مجیری با بیان اینکه 
از مدیران مناطق 1۵ گانه درخواست شده زمین مناسب برای راه اندازی کلینیک خدمات 
خودرویی را تعیین و اعالم کنند، گفت: تاکنون مناطق 12، پنج و دو شهرداری اصفهان در این 
ارتباط مکاتباتی انجام داده و مابقی مناطق نیز در صدد تعیین زمین های مناسب منطقه خود 
هستند تا با توافق بخش خصوصی این اقدام صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به ورود 
روزانه پنج هزار خودرو سبک در میدان مرکزی میوه و تره بار و اینکه تعدادی از آن ها روزانه دچار 
مشکل می شوند و برای رفع عیب باید به خارج از میدان مراجعه کنند، زمین احداث نخستین 
کلینیک خدمات خودرویی در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان جانمایی شــده است. 
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه فراخوان مربوط به احداث کلینیک خدمات خودرویی توسط سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت های شهرداری انجام شده است، ادامه داد: در این باره سرمایه گذار اعالم آمادگی 
کرده، طرح  در شورای عالی مشارکت ها مصوب شده و در حال انعقاد قرارداد با سرمایه گذار 

هستیم تا از ماه آینده عملیات احداث آن آغاز و از اوایل سال آینده بهره برداری شود. مهر
خـــبــــر
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»خشــایار نیکزاد« که ۱۸۱ 
روز است مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی توسعه ایران 
گردی و جهانگردی شــده 
در نشستی که روز دوشنبه 
۱۱ آذرمــاه در وزات میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی برگزار شد، با مرور تاریخچه 
شــکل گیری این شــرکت، پیگیری لغو 
روداید ایران و روســیه را یکــی از اقدامات 
آن برشمرد و درباره آن توضیح داد: توافقی 
شده و دستورالعملی وجود دارد که  مطابق 
آن برای تورهای ورودی باالی ۵ نفر از اتباع 
روسیه روادید ایران لغو شود. از این طریق 
درآمدی حاصل می شــود که شرکت مادر 
تخصصی موظف است آن را برای تبلیغ ایران 

در کشور روسیه خرج کند.
وی گفت: تا چند ماه آینده این توافق به 

نتیجه خواهد رسید.
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی توسعه 
ایران گــردی و جهانگــردی همچنین با 
بیان این که مسؤولیت برگزاری نمایشگاه 
بین المللی گردشــگری تهران امســال به 
این شرکت محول شــده است، گفت: یک 
مجری خصوصی از طریق فراخوان عمومی 
انتخاب شده که به سازمان توسعه تجارت 
نیز معرفی شده است. این نمایشگاه از ۲۳ 
تا ۲۶ بهمن ماه در محل نمایشگاه های بین 
المللی تهران برگزار می شود که به آن ۴۵ 
هزار متر زمین اختصاص داده شــده است 
اما پیگیری می کنیم تا وسعت آن را به ۶۰ 
هزار متر برسانیم و  یک روز را هم مدت زمان 

برگزاری آن اضافه کنیم.
۴00 سرویس بهداشتی آماده است

نیکــزاد گزارشــی را دربــاره وضعیــت 
سرویس های بهداشتی نیز داد و اظهار کرد: 
اسفند سال ۸۶ دولت تصویب کرد یک هزار 
سرویس بهداشتی را سازمان میراث فرهنگی 
به سرانجام برساند که بالغ بر ۵۵۰ سرویس 
مکان یابی و عملیات احداث آن ها آغاز شد، 
از بین آن ها بالغ بر ۴۰۰ سرویس آماده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه اعتبارات در سال 
های گذشته برای تکمیل این پروژه کم بود؛ 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیــون تومان در این 
ســال ها به پروژه ساخت یک سرویس های 
بهداشتی اختصاص داده شد. امسال ۱۹۰ 
میلیارد ریــال به این موضــوع اختصاص 
داده اند که البته کمتر از ملبغ مورد مطالبه 

بوده است.

نیکزاد گفت: نظرم بر این است با این اعتبار 
ســرویس های باالی ۷۰ درصــد را کامل 
کنیم اما چون این سرویس های بهداشتی 
شامل مرور زمان شــده اند ادامه پروژه آن 
غیر اقتصادی بوده و بهتر است خاتمه پروژه 
برای آن ها بزنیم. برخی از این سرویس ها هم 
مشــکل قرارداد دارند. بنابراین یک مشاور 
استخدام شده تا وضعیت موجود را بررسی 
و گزارش جامعی را تهیه کند که براســاس 
آن وضعیت پیمانکاران قبلی را نیز مشخص 

کنیم.
احداث توالت هایی کــه با یورو و دالر 

کار می کنند
وی همچنین گفت: احداث ســرویس های 
بهداشــتی با تکنولوژی روز با مشــارکت 
سرمایه گذار خصوصی در پایگاه های تاریخی 
و میراث فرهنگی پیشــنهاد شده است که 
این سرویس ها با پول خارجی مثل یورو یا 
دالر برای راحتی گردشــگران خارجی کار 
کنند. در حال حاضر باغ فین کاشان، برای 
اجرای این پروژه جانمایی و موضوع آن ابالغ 

شده است.
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی توسعه 
ایران گردی و جهانگردی همچنین در پاسخ 
به سوالی درباره تناقض آمارهای مربوط به 
ســرویس های بهداشــتی که از سوی این 
شرکت ارائه شــده با آنچه معاونت سرمایه 
گــذاری پیش تر اعالم کرده اســت، گفت: 
مصوبه ای که دولت ابالغ کرد، ساخت یک 
هزار سرویس بهداشتی بود. از این مجموعه 
۵۵۴ سرویس بهداشتی اجر شده است که 
آدرس دقیق همه آنها موجود است. هر چند 
بخشــی از این ها به خاطر معــارض زمین 
حذف شــدند. اکنون ۴۰۰ واحد سرویس 
بهداشــتی به بهره برداری رســیده است. 
من مسؤول آمارهایی هســتم که شرکت 
توسعه ایران گردی و جهانگردی نسبت به 
آن وظیفه داشــت، از آمارهایی که معاونت 

سرمایه گذاری قبال داده اطالعی ندارم.
۷۵ مــوزه و اماکــن تاریخی بلیت 

الکترونیکی دارند
وی بلیت هــای الکترونیکــی را از دیگــر 
پروژه های شــرکت توســعه ایرانگردی و 
جهانگری ذکر و افزود: از ســال ۱۳۸۶ این 
شرکت با همکاری بخش خصوصی سامانه 
بلیت الکترونیکــی کاخ موزه هــا و اماکن 
تاریخی را آغاز کرده که تا به حال ۷۵ موزه و 
اماکن پر بازدید تحت پوشش قرار گرفته اند. 
بنا داریم این اماکن را به بــاالی ۸۰ واحد 

برسانیم.
300 هزار خانه بدون مجوز

او همچنین در مورد پروژه »خانه مســافر« 
که سال هاست در دست اجرا و سامان دهی 
اســت، توضیح داد: در حال حاضر بالغ بر 
۳۰۰ هزار واحد خانه مسافر شناسایی شده 
که غالبا ساماندهی نشــده و مجوز ندارند. 
یکی از رســالت های ما ســاماندهی آن ها 

است. سامانه ای طراحی شده و مجریانی در 
استان ها مامور شده اند که اطالعات مربوط 
به این خانه ها را در این ســامانه ثبت کنند. 
تاکنون ۲۴ هزار واحد ساماندهی شده است.

نیکزاد در پاسخ به ســوالی درباره منفعل 
بودن سامانه رزواسیون خانه مسافرها، اظهار 
کرد: این سامانه در اختیار مجری خصوصی 
است. در گذشته یک شرکت واسط مجری 
ساماندهی خانه مســافرها بود که معاونت 
گردشــگری به ما ایراد گرفت که خودمان 
باید این کار را انجام دهیم. در شرح وظایف 
آن شرکت آمده بود که ســایت رزرو خانه 
مسافر را ایجاد کند اما سایتی را به  اسم خود 
راه اندازی کرده بود کــه اکنون آن را حذف 
کردیم و سایت رزرواسیون دیگری درحال 

آماده سازی است.
او تایید کرد که هم اکنون رزرو خانه مسافرها 

از طریق سایت راه اندازی شده مشکل دارد.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی 
توســعه ایرانگردی و جهانگردی تطبیق و 
استانداردســازی هتل ها را که در گذشته 
توسط یک شرکت خصوصی انجام می شد از 
دیگر مسئولیت های این شرکت عنوان کرد 
و افزود: سامانه ای در حال تدوین است که از 
اواخر دی ماه راه اندازی می شود. این سامانه 
جامع برای تمام تاسیســات گردشــگری 

خواهد بود.
نیکزاد برگزاری شب یلدا در کاخ نیاوران را 
از دیگر وظایف محول شــده به این شرکت 

ذکر کرد.
وی همچنین از طراحــی کارت ارزی برای 
گردشــگران خارجــی خبــر داد و گفت: 
گردشگران می توانند این کارت را در مبادی 
ورود به کشــور با تبدیــل ارز به قیمت روز 
به واحد پول ایــران، دریافت کنند و هنگام 
خروج از کشور مبلغ باقی مانده این پول در 
کارت را با قیمــت روز به صورت ارز تحویل 

بگیرند.
عمان از داللی های توریسم سالمت در 

ایران شاکی است
او ساماندهی توریسم ســالمت را از دیگر 
طرح های این شــرکت وابســته به وزارت 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی برشمرد و افزود: در این حوزه تاکنون 
اقداماتی خوبی انجام نشــده اســت. وزیر 
گردشگری عمان در ســفر آقای مونسان 
ـ وزیــر میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتیـ  درباره قیمت هایی که به 
عمانی ها داده می شود تذکر دارد که بررسی 
موضوع از منطقه »کالردشــت«ـ  مقصد 
بیشتر گردشگران سالمتـ  شروع شد و به 
فرودگام امام رسید. متوجه شدیم راننده ها 
در این فرودگاه مســافران را سوار می کند، 
به خانه های بدون مجوز انتقال می دهند و 
قیمت های پرت می دهنــد. با فرودگاه امام 
مکاتبه کردیم که کانترهایــی را به بخش 
گردشگری سالمت اختصاص دهند تا این 
جریان سامان دهی شود. البته برنامه ما این 

است که دالل ها را مدیریت کنیم.
دو ماه تا نمایشگاه اســپانیا مانده و 

مجری ایرانی عوض شده
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی توسعه 
ایران گردی و جهانگردی بــا اعالم این که 
معاونت گردشگری مســوولیت غرفه های 
ایران در نمایشگاه های بین المللی را به این 
شرکت واگذار کرده است از پیگیری حضور 
ایران در نمایشگاه های فیتور اسپانیا، روسیه 
و آلمان خبر داد و درباره علت این واگذاری 
درحالی که کمتــر از دو ماه تا نمایشــگاه 
گردشــگری فیتور باقی مانــده و احتمال 
دارد در نوع حضــور ایران اثر بگذارد، گفت: 
این دســتور به شرکت توســعه ابالغ شده 
است. حتی ما اصرار داشــتیم تا آخر سال 
هر نمایشــگاهی را همان شرکت یا بخش 

خصوصی که مسئولیت داشته به سرانجام 
برســاند. با این حال اکنون مسئولیت های 
این نمایشگاه ها به شرکت توسعه ایرانگردی 
و جهانگردی واگذار شد. قرار نیست ما کار 
جدیدی انجام دهیم. ادامه کارهای قبلی را 

پپگیری می کنیم.
وی ادامــه داد: اختصاص کیوســک های 
اطالع رســانی در مناطقی از ایران نیز جزو 
پروژه های در حال پیگیری این شرکت است.

رویاپردازی نمی کنیم
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی توسعه 
ایرانگردی و جهانگردی به انتقادات برخی 
خبرنگاران نســبت به پروژه های که بیشتر 
حالت وعــده دارد و هنوز بــه مرحله اجرا 
نرســیده و به عنوان گــزارش عملکرد در 
این نشست خبری ارائه شد و بیشتر حالت 
رویاپردازی دارد یا موازی کاری هایی که با 
امور اجرایی معاونت گردشگری وجود دارد، 
پاسخ داد: به هیچ وجه رویاپردازی نکردیم. 
اقدامات زیادی شروع شــده و در حال کار 

هستیم.
نیکزاد متذکر شــد: شرکت مادر تخصصی 
توسعه ایرانگردی و جهانگردی با مشارکت 
بخش خصوصی این پروژه ها را پیش می برد 
و صرفا نقش مدیریت امــور را دارد و بخش 
خصوصی امور اجرایی را در دســت خواهد 

گرفت.
نام این شرکت اشتباهی به فهرست 

واگذاری های اصل ۴۴ وارد شده
او همچنیــن در پاســخ به ســوالی درباره 
واگــذاری شــرکت توســعه ایرانگردی و 
جهانگردی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی  
با یادآوری این که در الیحه بودجه امســال 
این شــرکت به عنوان دستگاه سیاستگذار 
تعریف شده است، اظهار کرد: نام این شرکت 
به اشتباه وارد فهرست واگذاری های اصل ۴۴ 
قانون اساسی شده است. سال ۹۷ کارگروهی 

تشکیل شد که به دنبال نامه آقای مونسان 
قرار شد شــرکت توســعه ایران گردی و 

جهانگردی از این فهرست خارج شود.
وی همچنین دربــاره درآمدها و ضرردهی 
این شرکت وابســته به دولت اظهار کرد: از 
سال ۱۳۹۶ حســابرس ها به حساب های 
این شرکت رسیدگی می کنند. براین اساس 
شرکت نسبت به درآمدها و هزینه ها حداقل 
در حساب و کتاب ها افزایش درآمد داشته 

است.
نیکزاد یادآور شد: شرکت توسعه ایرانگردی 
و جهانگردی ۱۰۰درصد دولتی است و سهام 
شخصی ندارد و تمام پول آن به خزانه دولت 
واریز می شــود و بخش جزئی آن در خزانه 
می ماند که تقریبا عینش به این شــرکت 

بازگردانده می شود.
۵۲ ملــک ســازمان ایرانگردی و 
جهانگردی در اختیار نهادهای عمدتا 

نظامی
وی در پاسخ به پرســش دیگر ایسنا درباره 
ارزش دارایی ها و اموال این شرکت، گفت: 
وکالت ۶۸ پروتکل به این شرکت داده شد. 
در بررسی ها مشخص شد ۵۲ واحد در اختیار 
ارگان های دیگر که اغلب نظامی هستند قرار 
دارد. فقط یک دفتر مرکزی که ســند آن 
موجود است و هتلی در بیله سوار جزو اموال 
و دارایی های این شرکت محسوب می شود. 
ما در حال پیگیری هستیم که امالک واگذار 
شده را دوباره بازگردانیم. فکر می کنم امسال 
دو یا سه سند را که بخشی از آنها زمین است 

بتوانیم بازگردانیم.
نیکزاد درباره سرنوشــت مهمانســراهای 
ایرانگردی و جهانگردی نیز توضیح داد: ۱۳۷ 
واحد بابت بدهی به سازمان تامین اجتماعی 
فروخته شده، باقی همان ۶۸ واحدی است 
که پروتکل آن به این شــرکت وکالت داده 

شده است.

لغوروادیدایرانبرایروسیه،بهزودی
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و 
جهانگردی از پیگری ایران برای لغو روادید با روســیه، 
احداث سرویس های بهداشــتی که با ارز خارجی کار 
می کنند و تعییــن وضعیت »پرونده ســرویس های 

بهداشتی مشایی« خبر داد.

ایسنا

گزارش

ISFAHAN
N E W S

استفادهازظرفیتسوزندوزانبرایخودرویملی
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری گفت: با قراردادی که با 
شرکت ایران خودرو منعقد شده است سوزن دوزان سیستان و بلوچستان جای قرآن 

خودروی ملی را تامین می کند.
 پویا محمودیان معــاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری در 
سمینار بسته بندی و تجاری ســازی در صنایع دستی اظهار داشت: دهمین نشست 
حوزه تجاری سازی در صنایع دستی را امروز برگزار می کنیم و از ابتدای سال ۹۷ با 
تاکید وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی طرح تجاری سازی در حوزه 

ساماندهی دستی را تدوین و ابالغ کرده ایم.
وی  خاطرنشان کرد: ما معتقدیم صنایع دستی در اقتصاد و هنر تاثیر بسزایی دارد و 

در همین حوزه برنامه ریزی هایی در قالب تجاری سازی صورت گرفت.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در حوزه تجاری سازی 

صنایع دســتی ضرورت هایی وجود دارد که به معاونت ها و معاونین کل ابالغ شده 
است و اقداماتی صورت گرفته تا بتوانیم صنایع دستی را در بسته بندی شکیل تر و با 

برندهای تجاری عرضه کنیم.
محمودیان خاطرنشان کرد: برگزاری سلسله نشست ها به ما کمک می کند تا بتوانیم 
اقداماتی بهتر در حوزه تجاری سازی انجام دهیم و همفکری نیز در این خصوص انجام 

شود و شاهد موازی کاری ها نباشیم.
وی یادآور شد: در سال ۹۷ در ۳۱ استان کشور سلسله نشست ها و برنامه های تجاری 
سازی در حوزه صنایع دســتی را برگزار کرده ایم و از سال گذشته یکسری اقدامات 

عملیاتی در این حوزه اتفاق افتاد.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری گفت:  مذاکراتی با شرکت 
ایران خودرو صورت گرفته و مقرر شــد جلد قرآن های خودروهای دنا به جای آنکه 
از پالستیک باشد از صنایع دستی کشــورمان و به صورت سوزن دوزی های استان 

سیستان و بلوچستان استفاده شود.

محمودیان گفت: شبکه سازی در این خصوص 
صورت گرفت و تفاهــم نامه اولیه نیز منعقد 
کردیم و در نهایت منجر به تائید یک نمونه 
قطعی شد و ۴ هزار جلد سوزن دوزی قرآن 
برای خودروی دنا در قرارداد اولیه منعقد 
شــد که کارفرما رضایت الزم را داشت و 
قرارداد بعدی ۴۰ هزار جلد قرآن ســوزن 

دوزی که کار دست سوزن دوستان سیستان 
و بلوچستانی بود منعقد شد و امیدواریم امسال 

هم این اقدام برای سایر خودروسازان انجام شود.
وی بیان داشت: این یک نمونه کوچکی برای ایجاد بازار 

سرمایه و نشاط در بین افرادی که کار صنایع دستی انجام می دهند، بود که همچنان 
ادامه دارد.

نیکزاد یادآور 
شد: شرکت 

توسعه ایرانگردی 
و جهانگردی 

۱00درصد دولتی 
است و سهام 

شخصی ندارد و 
تمام پول آن به 

خزانه دولت واریز 
می شود و بخش 

جزئی آن در خزانه 
می ماند که تقریبا 

عینش به این 
شرکت بازگردانده 

می شود.

 مدیر گردشگری 
مناطق آزاد خبر داد:

بازگرداندنتجار
چینیازراه
گردشگری

مدیرگردشــگری و میــراث 
فرهنگی شــورای عالی مناطق 
آزاد گفت: مناطق آزاد با توجه 
بــه معافیت هــای مالیاتــی و 
گمرکی موقعیــت خوبی برای 
گردشــگران تجاری دارد. در 
چین دنبال این گردشــگران 

هستیم.
حســین اله بداشــتی کــه در 
حاشــیه کارگروه گردشگری 
ایران در پکن با ایسنا گفت وگو 
کرد، با اعتقاد بر این که راه سفر 
تجار به ایــران و مناطق آزاد از 
طریق گردشگری باز می شود، 
گفت: مناطق آزاد بــا توجه به 
معافیــت مالیاتــی و گمرکی 
موقعیت خوبی برای گردشگران 
تجــاری دارد؛ یعنی می توان از 
طریق گردشــگری پای تجار و 
بازرگانان را بــه این مناطق باز 
کرد. یکی از طرح های مناطق 
آزاد نیــز تقویت گردشــگری 
تجاری است که درحال مطالعه 
و بررســی آن هســتیم. باید 
بازارهای مختلفــی را مطالعه 
کنیم تا متوجه شــویم مناطق 
آزاد برای کدام یک از کشورها 
جذاب است. بستر گردشگری 
تجاری در مناطــق آزاد آماده 
است. باید متناســب با میزان 
اســتقبال برای آن برنامه ریزی 

کنیم.
او دربــاره انگیــزه حضــور در 
این رویداد که از ســوی بخش 
خصوصی ایــران همزمــان با 
ســفر وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی 
به پایتخت چین برگزار شــد، 
اظهار کــرد: مناطــق آزاد هم 
دنبال سهم خود از گردشگری 
چین اســت. البته خیلی دیر از 
برگزاری ایــن کارگروه و دیدار 
دو جانبه آژانس هــای ایرانی و 
چینی مطلع شدیم، برای همین 
فرصت اطالع رســانی به بخش 
خصوصــی فعــال در مناطق 
آزاد را نداشــتیم اما خود را به 
این نشست رساندیم تا درباره 
جاذبه هــای گردشــگری این 
مناطق در چین اطالع رســانی 

کنیم.
وی دربــاره این کــه آیا حضور 
مناطــق آزاد در بــازار چین با 
مطالعه بوده است، گفت: مطالعه 
و بررسی آغاز شده اما این حضور 
بیشتر جنبه شناســایی بازار و 
سلیقه سفر مردم چین را داشته 
است. شــنیده ایم گردشگران 
چینی به آثار تاریخی و مســیر 
کالســیک ایران مانند شیراز و 
اصفهان بیشــتر عالقه دارند. 
فکــر می کنیم آن هــا از دیگر 
جاذبه های ایران و حتی سواحل 
آن مطلع نیستند. هرچند فعال 
محتوایی را به زبان چینی تولید 
نکرده ایــم امــا فیلم هایی را از 
جذابیت های مناطــق آزاد در 

اختیار آن ها قرار دادیم.
اله بداشتی ادامه داد: لغو روادید 
یکی از مزیت های مناطق آزاد 
اســت اما چون ویــزای ایران 
کال برای چینی ها لغو شــده، 
این مزیت مناطــق آزاد دیگر 
برای چینی ها جذاب نیســت 
و خیلی نمی توانیــم روی این 
موضوع مانور دهیم. اما شــاید 
معافیت های مالیاتی و گمرکی 
مناطــق آزاد بــرای چینی ها 

جذاب باشد.

گردشگری
خبر
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راهنمای سفر

اصفهان، شهری نیست که فقط جاهای شناخته شده اش را ببینیم و بعد ترکش 
کنیم. می توانیم ساعت ها در شهر بچرخیم و همینطور به جاهای جدید برسیم. 
خانه  های تاریخی اصفهان هم از این دست جاها هستند. هرچند به اندازه پل ها و 
مساجد شهر شناخته شده نیستند، اما دیدن شان هم خالی از لطف نیست و ما را 
به زمان های مختلفی می برند. یکی ما را به دوره قاجار می برد و یکی به دوره پهلوی 

و قدم که در آنها بگذاریم، انگار در جایی غیرواقعی پا گذاشته ایم.
خانه مشروطه

جز زیبایی خانه و معماری چشم گیرش، اینکه در جایی قدم بگذاریم که بیشتر از صدسال 
پیش مشروطه خواهان اصفهان در آن گردهم می آمدند و محلی بوده برای تصمیم گیری های 
سیاسی و اجتماعی، ما را می تواند به اندازه کافی سر ذوق بیاورد. در اتاق های خانه که حاال به 
موزه تبدیل شده ، زمانی آدم های مهمی رفت وآمد می کردند و حاال بخشی از وسایل و اسناد 
و مدارک شان در معرض دید ما قرار گرفته است. خانه در زمان قاجار ساخته شده و حوض 

بسیار باصفایی دارد.
آدرس: خانه مشروطیت اصفهان، با میدان نقش جهان فاصله زیادی ندارد و در بخش شرقی 

آن، در محله  حسن آباد و خیابان نشاط قرار دارد.
خانه مالباشی یا معتمدی

این خانه که تزئینات و معماری سقف و درودیوارش باعث حیرت مان می شود، در دوره زندیه 
و قاجار ساخته شده است. خانه را شخصی به اسم میرزا احمد مالباشی، منجم ناصرالدین 
شاه خرید و از همین رو اسمش روی خانه قرار گرفت. میرزا احمد، از فقها و علمای زمان 

خودش بود و برای همین هم محل زندگی اش را وقف انجام کارهای فقهی و فرهنگی کرد.
در آن زمان، خانه مالباشی برای خودش مجموعه ای بود، اما به مرور محدود و قسمت هایی 
از آن کم شد. مثل بیشتر خانه های دوره قاجار، خانه مالباشی هم دارای بخش اندرونی و 

بیرونی ست و پنجره های رنگیاش آدم را خیره می کند.
آدرس: محله  پا قلعه و خیابان ملک

خانه دهدشتی
خانه ای باشکوه، مربوط به دوره قاجار، در یکی از زیباترین خیابان های اصفهان؛ یعنی خیابان 
چهارباغ عباسی. خانه دهدشتی نسبت به زمان گذشته خیلی فرق کرده، چون این روزها به 

کافه-رستوران هوگو تبدیل شده است و دیگر فقط با خانه ای تاریخی طرف نیستیم. حیاط 
بزرگ و حوض پرآب، به اضافه عمارتی که پیش چشم مان قرار دارد، خانه دهدشتی را از سایر 

خانه های تاریخی اصفهان متمایز می سازد.
آدرس: چهار باغ عباسی، دروازه دولت، خیابان مسجد باب الرحمه، بن بست دهدشتی

خانه انگورستان ملک یا امین التجار
این خانه متعلق به سید حبیب اهلل امین التجار اصفهانی، یکی از تاجران و خّیران سرشناس 
اصفهان بوده است. او کاِر تجارت را در کنار پدرش شــروع کرد و با پیشرفت در کارش و 

گسترش آن به شهرهای دیگری مثل تهران، به یکی از تجار معروف زمانش تبدیل شد.
امین التجار در امور سیاسی هم پرکار بود. هم از آزادی خواهاِن دوران مشروطه و هم از حامیان 
مالی این نهضت به شمار می رفت و چند دوره هم در مجلس شورای ملی بود. بن مایه خانه 

مربوط به دوره صفوی ست، اما تا پایان دوره پهلوی ها هم قسمت هایی به آن اضافه شده.
آدرس: اصفهان، خیابان شریف واقفی، خیابان ملک، محله شیخ یوسف

خانه مشیرالملک انصاری
خانه ای به تمام معنا اشــرافی که زمانی محل زندگی یکی از درباریان دوره صفوی بوده. 
خاندان مشیر انصاری بعد از مهاجرت شان از شــیراز به اصفهان، این خانه را برای زندگی 

انتخاب کردند.
جایی که از نظر زیبایی با وجود گچ بری ها، آیینه کاری ها، نقاشی ها و حوض صلیب شکل 
وسط، هیچ چیز از نظر زیبایی کم ندارد و وقتی در آن هستیم، احتماال به خاندان مشیر که 

در همچین جایی زندگی کرده اند غبطه می خوریم.
آدرس: خیابان هاتف

زیباترین خانه های تاریخی اصفهان کدامند؟

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی خبر داد:
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 An Iranian medical firm, 
based in the northwestern 
city of Tabriz, has produced 
a veterinary medicine, 
which was previously 
imported into the country.
The company unveiled in 
an indigenized version of 
Hyoscine 20mg on Monday, 
making a breakthrough for 
domestic production of the 
essential medicines for the 
veterinary health.
Hyoscine butylbromide 
is an antispasmodic 

medicine that is taken 
to relieve cramps in the 
stomach, intestines or 
bladder. In particular, it 
helps to ease bloating and 
the spasm-type pain that 
can be associated with 
irritable bowel syndrome 
and diverticular disease.
Once in the market, the 
medicine is expected to 
make the country self-
sufficient and cut the 
needs for importing  
Hyoscine.

Iran exports 
$315mn 
foodstuff, agri. 
produce to 
Eurasia
Iran exported 405,000 
tons of foodstuff and 
agricultural products, 
valued at $315 million, 
to the Eurasian 
Economic Union 
(EAEU) last year (ended 
March 20, 2019).
The Director General 
of Export Promotion 
Office of the Ministry of 
Agriculture Shahrokh 
Shajari made the 
remarks on Monday 
in a conference on 
‘familiarity with trade 
opportunities between 
Iran-Eurasia”.
“Last year, about 7 
million tons of foodstuff 
and agricultural 
products, valued at 
$6.41 billion, were 
exported from the 
Islamic Republic of 
Iran," he added.
He went on to say 
that Iran imported 
20.5 million tons of 
agricultural products, 
valued at $10.7 billion, 
from different countries 
in the world.
He put Iran’s trade 
share with Eurasian 
Economic Union 
(EAEU) in the past year 
(ended March 20, 2019) 
at 2.58 million tons, 
valued at $1.92 billion, 
of which, 405,000 
tons of foodstuff and 
agricultural produce, 
valued at $315.3 million, 
have been exported to 
Eurasian Economic 
Union (EAEU).
Elsewhere in his 
remarks, Shajari put the 
volume of foodstuff and 
agricultural produce 
imported into Iran from 
EAEU at 2.12 million 
tons, valued at $776 
million.
According to the 
Exports Promotion 
Office of the Ministry 
of Agriculture, EAEU 
accounts for 10.4 
percent of the world’s 
total export share of 
agricultural products.
Shajari then pointed 
to some advantages 
of Preferential Trade 
Agreement (PTA) 
inked between Iran and  
EAEU.
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Iranian firm produces veterinary 
medicine

The vulnerability 
allows malicious 
apps to masquerade 
as legitimate apps 
that targets have 
already installed 
and come to trust, 
researchers from 

security firm Promon reported 
in a post. Running under the 
guise of trusted apps already 
installed, the malicious apps 
can then request permissions to 
carry out sensitive tasks, such as 
recording audio or video, taking 
photos, reading text messages 
or phishing login credentials. 
Targets who click yes to the 
request are then compromised, 
ArsTechnica reported.
Researchers with Lookout, a 
mobile security provider and 
a Promon partner, reported 
last week that they found 36 
apps exploiting the spoofing 
vulnerability. The malicious 
apps included variants of 
the BankBot banking trojan. 
BankBot has been active 
since 2017, and apps from the 
malware family have been 
caught repeatedly infiltrating 
the Google Play Market.
The vulnerability is most 
serious in versions 6 through 
10, which (according to Statista) 
account for about 80% of 
Android phones worldwide. 
Attacks against those versions 
allow malicious apps to ask 
for permissions while posing 
as legitimate apps. There's no 
limit to the permissions these 
malicious apps can seek. Access 
to text messages, photos, the 
microphone, camera, and GPS 
are some of the permissions 
that are possible. A user's only 
defense is to click "no" to the 
requests.
An affinity for multitasking
The vulnerability is found in a 
function known as TaskAffinity, 

a multitasking feature that 
allows apps to assume the 
identity of other apps or tasks 
running in the multitasking 
environment. Malicious apps 
can exploit this functionality 
by setting the TaskAffinity for 
one or more of its activities 
to match a package name of 
a trusted third-party app. By 
either combining the spoofed 
activity with an additional 
allowTaskReparenting activity 
or launching the malicious 
activity with an Intent. The 
malicious apps will be placed 
inside and on top of the targeted 
task.
"Thus the malicious activity 
hijacks the target's task," 
Promon researchers wrote. 
"The next time the target app 
is launched from Launcher, the 
hijacked task will be brought 
to the front and the malicious 
activity will be visible. The 
malicious app then only 
needs to appear like the target 
app to successfully launch 
sophisticated attacks against 
the user. It is possible to hijack 
such a task before the target app 
has even been installed."
Promon said Google has 
removed malicious apps from 
its Play Market, but, so far, 
the vulnerability appears to 
be unfixed in all versions of 
Android. Promon is calling the 
vulnerability "StrandHogg," an 
old Norse term for the Viking 
tactic of raiding coastal areas 
to plunder and hold people for 
ransom. Neither Promon nor 

Lookout identified the names 
of the malicious apps. That 
omission makes it hard for 
people to know if they are or 
were infected.
Google representatives didn't 
respond to questions about 
when the flaw will be patched, 
how many Google Play apps 
were caught exploiting it, or how 
many end users were affected. 
The representatives wrote only:
"We appreciate the researchers' 
work, and have suspended the 
potentially harmful apps they 
identified. Google Play Protect 
detects and blocks malicious 
apps, including ones using this 
technique. Additionally, we're 
continuing to investigate in 
order to improve Google Play 
Protect's ability to protect users 
against similar issues."
StrandHogg represents 
the biggest threat to less-
experienced users or those who 
have cognitive or other types 
of impairments that make it 
hard to pay close attention to 
subtle behaviors of apps. Still, 
there are several things alert 
users can do to detect malicious 
apps that attempt to exploit the 
vulnerability. Suspicious signs 
include:
- An app or service that you're 
already logged into is asking for 
a login.
- Permission popups that don't 
contain an app name.
- Permissions asked from an app 
that shouldn't require or need 
the permissions it asks for. For 
example, a calculator app asking 

for GPS permission.
- Typos and mistakes in the user 
interface.
- Buttons and links in the user 
interface that do nothing when 
clicked on.
- Back button does not work as 
expected.
Tip-off from a Czech bank
Promon researchers said they 
identified StrandHogg after 
learning from an unnamed 
Eastern European security 
company for financial 
institutions that several 
banks in the Czech Republic 
reported money disappearing 
from customer accounts. The 
partner gave Promon a sample 
of suspected malware. Promon 
eventually found that the 
malware was exploiting the 
vulnerability. Promon partner 
Lookout later identified 
the 36 apps exploiting the 
vulnerability, including BankBot 
variants.
Monday's post didn't say how 
many financial institutions were 
targeted in total.
The malware sample Promon 
analyzed was installed through 
several droppers apps and 
downloaders distributed on 
Google Play. While Google 
has removed them, it's not 
uncommon for new malicious 
apps to make their way into 
the Google-operated service. 
Update: In an email sent after 
this post went live, a Lookout 
representative said none of the 
36 apps it found was available in 
Google Play.

FAO reaffirms readiness to 
assist Iran in sustainable soil 
management
FAO Representative to the Islamic Republic of Iran 
Gerold Bödeker said that the Organization is looking 
forward to furthering its collaboration with the 
government of Iran in the sustainable management of 
soil and natural resources.
Speaking at the World Soil Day event, organized by the 
Ministry of Agriculture Jihad on Tuesday 3 December 
2019, Bödeker said, “FAO urges its member states 
to adopt policies motivating the wide spectrum of 
stakeholders in pursuing farming approaches that 
promote the sustainable management of soil,” adding 
“agroecology, conservation agriculture, organic 
farming, zero tillage farming, and agroforestry,” are 
among the main practices advocated by FAO in this 
regard.
FAO Representative to Iran emphasized that the soil 
is a finite resource, meaning its loss is not recoverable 
within a human lifespan.
He further said, “Erosion is the greatest threat to soil 
health and soil ecosystem services in many regions of 
the world.”
“Erosion causes the removal of the fertile surface 
soil horizon, incorporation of denser subsoil into the 
surface layer, and a decrease in the rooting zone of the 
soil; a sequence that adversely affects crop growth and 
yield,” he added.As per the latest report published by 
FAO, the impact of erosion on global crop yields has 
been estimated to be a reduction by 0.4 percent per 
year.
The report asserts that soil erosion contributes 
to the pollution of waterways and releases soil 
organic carbon from the soil.FAO Representative 
to Iran in his concluding remarks underscored that 
observing World Soil Day presents an opportunity 
to recognize the value of our soils for soil productive 
capacity as well as its contribution to food security 
and the maintenance of key ecosystem services. “As 
highlighted by this year’s theme, we need to work hard 
to ‘Stop Soil Erosion’ in order to ‘Save Our Future’.”

 Iranian ICT min. in Baku to 
improve ties of Iranian start-
ups
 Iran's Minister of Communication & Information 
Technology arrived in Republic of Azerbaijan on 
Tuesday to take part in the 25th Bakutel International 
Exhibition, where he seeks to expand regional and 
international ties of Iranian start-ups.
Mohammad Javad Azari-Jahromi has made the trip at 
the official invitation of his Azeri counterpart, leading 
a delegation of representative from Iranian start-ups.
The Iranian minister said that he will hold bilateral 
meetings with his counterpart aimed to promote 
cooperation.Some 14 Iranian companies active in 
communications and information technology are 
participating in Bakutel – 2019 Caspian Innovation 
Conference.Ministry of Transport, Communications 
and High Technologies of the Republic of Azerbaijan 
initiated a regional platform, Caspian Innovation 
Conference, to discuss the sectoral challenges and 
effective partnership opportunities between the 
stakeholders of innovation and high-tech sector.
The conference is an annual feature event of the 
Bakutel International Telecommunications, 
Innovations and High Technologies Exhibition, 
and year by year will cover different topics such as 
broadband connectivity, the Internet of Things, 
Artificial Intelligence, ICT based startups and 
innovative SMEs, 4th Industrial Revolution and 
knowledge-based manufacturing, and cybersecurity 
readiness.The 25th Bakutel International Exhibition is 
underway in the presence of 238 companies from 23 
countries from December 3-6.

 A vulnerability in millions of fully 
patched Android phones is being actively 
exploited by malware that's designed to 
drain the bank accounts of infected users, 
researchers said on Monday.

Android Phones Vulnerable to Active 
Attacks Targeting Bank Accounts
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the researchers' 
work, and have 
suspended 
the potentially 
harmful apps 
they identified. 
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Protect detects and 
blocks malicious 
apps, including 
ones using this 
technique. 
Additionally, we're 
continuing to 
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to improve Google 
Play Protect's 
ability to protect 
users against 
similar issues."
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Courts Order US to Pay 
$130bln to Iranian Citizens 
in Damages
Iran’s courts have ordered the US government to 
pay ordinary Iranian plaintiffs a sum of $130 billion 
in damages caused by Washington’s crimes, Iran’s 
Judiciary spokesman announced Tuesday.
Speaking at a press conference in Tehran, Gholam 
Hossein Esmaeili said the Iranian citizens, not the 
government, have filed more than 360 complaints 
against the US government.
The Iranian Judiciary has received those complaints 
from the public and the local courts have ruled that 
the US government should pay a total of $130 billion 
in damages to the plaintiffs affected by the US’ direct 
crimes against the Iranian nation, he explained.
Esmaeili also called on Iranian Ministry of Foreign 
Affairs to help in the case as the verdicts should be 
enforced at the international level.
In October 2018, Iran’s vice president for legal affairs 
called on all Iranian government organizations, 
private sector companies, medical institutions, 
physicians, patients and individuals to compile a 
record of the cases of US violation of the International 
Court of Justice’s ruling which had ordered 
Washington to lift bans on the free export of medicine 
to Iran.
La’ya Joneidi had emphasized that the ICJ’s ruling 
on Iran’s lawsuit against the US for breaching the 
1955 Treaty of Amity and re-imposing sanctions was 
binding.
Her comments came after the ICJ found that 
assurances offered by Washington in August 2018 
that it would do its best to ensure sanctions would not 
affect humanitarian conditions were “not adequate 
to address fully the humanitarian and safety concerns 
raised” by Iran.

Three manned surveillance 
aircrafts join Iran’s naval 
fleet
 Three Chakavak aircrafts were added to Iran’s naval 
fleet on Tuesday in a ceremony held in Hormozgan 
province.
Concurrent with the Navy Week in the country, 
three Chakavak aircrafts were added to the fleet in 
a ceremony held in Bandar Abbas with Iranian Navy 
Commander Rear Admiral Hossein Khanzadi in 
attendance.
This is a light aircraft designed for both surveillance 
and training purposes, which can fly up to 14000 feet. 
Powered by a single engine, Chakavak can have 4.5 
hours of consistent flight.
With a takeoff weight of 750kg and an in-flight weight 
of 500kg, the aircraft can carry two people.
The aircraft has been designed and manufactured 
by a domestic knowledge-based company and 
developing each one of them saves some €390,000 
for the country.

Turkey to Oppose NATO Plan If It Fails to 
Recognize Terrorism 

R e l a t i o n s 
b e t w e e n 
Turkey and 
its NATO 
allies have 
been strained 
over a host of 

issues, ranging from 
Ankara's decision to 
procure Russian air 
defense systems to 
Syria policy. Several 
NATO members 
c o n d e m n e d 
Turkey's decision to 
launch an offensive 
into northeastern 
Syria against the 
Kurdish YPG militia.
Ankara has refused 
to back a NATO 
defense plan for the 
Baltics and Poland 
until it receives 
more support 
for its battle with 
the YPG, which it 
views as a terrorist 

organization.
Ahead of his 
departure from 
Ankara for the NATO 
summit, Erdogan 
said he had spoken 
to Polish President 
Andrzej Duda on 
the phone Monday 
and had agreed to 
meet with him and 
leaders of Baltic 
countries in London 
to discuss the issue, 
Reuters reported.
"With pleasure, we 
can come together 
and discuss these 

issues there as well," 
he said. "But if our 
friends at NATO 
do not recognize 
as terrorist 
o r g a n i z a t i o n s 
those we 
consider terrorist 
organizations ... we 
will stand against 
any step that will be 
taken there."
A Turkish security 
source said Monday 
that Turkey is not 
" b l a c k m a i l i n g " 
NATO with its 
rejection of the 

plans and that it 
has full veto rights 
within the alliance.
Turkey, France, 
Germany and the 
United Kingdom are 
expected to hold a 
separate meeting 
on the sidelines of 
the NATO summit. 
Erdogan said they 
would mainly 
discuss Turkish 
plans to establish 
a safe zone in 
northeast Syria, 
which has until 
now been met with 

criticism from 
Ankara's European 
allies.
Separately, Turkey 
has been at odds 
with Greece and 
Cyprus over 
ownership of 
offshore natural 
resources in 
the eastern 
M e d i t e r r a n e a n . 
Erdogan said he 
will also meet with 
the Greek Prime 
Minister Kyriakos 
Mitsotakis in 
London.

Turkey will oppose NATO's plan for the 
defense of Baltic countries if the alliance 
does not recognize groups that Turkey 
deems terrorists, Turkish President 
Tayyip Erdogan said Tuesday, ahead of 
a NATO alliance summit in London.
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"Maximum Pressure" policy is 
alienating US's traditional allies
A professor of international affairs at Princeton University Martin 
S. Flaherty believes that US President will do whatever he feels; 
Advances his domestic political interests, right now fighting 
impeachment, and the interests of Putin and Russia.
Speaking to ILNA news agency, the expert in international affairs 
said "Trump took a hard line on Iran in the first place because 
he believed talking tough would win him votes with right wing 
Republicans.
He pointed to "Maximum pressure" policy and added that Trump's 
strategy has alienated the US's traditional allies and made it more 

likely that Iran will develop its nuclear technology.
The US professor added "Iran recent policy to reduced 
commitments of JCPOA (a 2015 nuclear deal) is not a good thing 
for Iran to mirror the US in stepping away from the agreement.  
Such actions on either side will merely serve to the interests of 
extremists in each country.
Martin Flaherty does not believe that negotiation with Trump's 
administration has successful results, adding "One possible 
hope is that the impeachment crisis may cause Trump to defer 
to responsible officials at the State Department and Pentagon.  
But that is a long shot."Asked whether the US government's 
statements about Iran recent unrest is not mean to interfering in 
internal affairs, the expert said "Violations of international human 

rights law are not a matter of any 
country's internal affairs.  (See 
Art. 55 & 56 of the UN Charter, 
the UDHR, the ICCPR, the 
ICESCR, CAT, CERD, etc.). "
"If any state, whether Iran 
or the US, does not want to 
be criticized for human rights 
violations by the UN, other 
states, or NGOs, the answer is 
not to erroneously argue that such 
violations are a matter of internal affairs 
or sovereignty.  The answer is to end the violations."

Turkey, France, 
Germany and the 
United Kingdom 
are expected to 
hold a separate 
meeting on the 
sidelines of the 
NATO summit. 
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Amnesty: Saudi War on Yemen 
Taking Heavy Toll on Disabled
 The ongoing Saudi war on Yemen has exacted an enormous toll 
on people with disabilities, who find themselves on the margins 
of society and excluded from badly needed humanitarian 
assistance, Amnesty International said in a report released 
Tuesday.
The 50-page report by the London-based global rights group 
shines a light on the inadequate or nonexistent support for 
disabled Yemenis — a population “most at risk and most 
marginalized” in the world’s worst humanitarian crisis, AP 
reported.
“We understand of course the extent of which the humanitarian 
response in Yemen has been overstretched,” said Rawya Rageh, 
Senior Crisis Advisor at Amnesty International. “But this is not 
just about access to funds. What we are calling for is a change in 
perspective, a change in approach, that the rights of people with 
disabilities are addressed at the outset of the crisis.”
In a war that has killed over 100,000 people, the number of 

wounded and disabled Yemenis is soaring as well, overwhelming 
health care facilities. Although verifying data is extremely 
difficult in the country, the World Health Organization estimates 
at least 4.5 million Yemenis suffer from disabilities or 15% of 
the population.The Amnesty report, citing nearly a hundred 
interviews with disabled people and aid workers, catalogs a 
daunting range of challenges that force disabled Yemenis to 
resort to desperate measures to survive.
Refugee camps lack accessible toilets, let alone wheelchairs, 
canes or devices like prosthetic limbs, confining disabled people 
to tents. Handicapped people described crawling to toilets and 
making laborious treks to faraway food distribution centers.
The Saudi-led war has also disrupted official sources of support 
for those with disabilities, Amnesty said, leaving many without 
monthly stipends for medical expenses.
Furthermore, sudden outbreaks of violence have trapped 
disabled people and separated them from their families, Amnesty 
found. Many disabled Yemenis are forced to flee their homes 
without wheelchairs or crutches, carried in the arms of relatives.
Jalila al-Saleh Ali recounted to Amnesty how she abandoned her 

mentally ill 
husband at home while sprinting 

away from gunfire in the city of Taiz, holding her 16-year-old 
handicapped son.
As the war in the Arab world’s poorest country grinds on, 
international donors must “do better to ensure these barriers 
that people with disabilities are facing are eliminated,” urged 
Rageh. “People with disabilities cannot continue to be left 
behind.”
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US Has 
Failed to 
Bring Iran’s 
Oil Sales 
to Zero, 
Speaker 
Says

Iranian Parliament 
Speaker Ali 
Larijani said the 
US government’s 
attempts to drive 
the country’s oil 
exports down to 
zero have failed.
In a meeting with 
Oman’s Foreign 
Minister Yusuf bin 
Alawi bin Abdullah 
in Tehran on 
Monday, Larijani 
said people of 
Iran are now sure 
that US President 
Donald Trump has 
outright hostility 
towards Iran.
“The US behavior 
lacks logic, and 
the American 
attempts to 
bring Iran’s oil 
sale to zero have 
been futile,” 
the Parliament 
speaker added.
Larijani further 
pointed to the 
crisis in Yemen, 
saying Yemen’s 
issue has hidden 
layers.
A ceasefire must 
be implemented 
in Yemen before 
addressing other 
issues, he added.
For his part, 
the top Omani 
diplomat hailed 
Iran as the “base 
of peace in the 
region”, saying 
the Hormuz Peace 
Endeavor that has 
been proposed 
by the Iranian 
president shows 
that Tehran seeks 
calm in the region.
R e a f f i r m i n g 
Oman’s support 
for Iran in carrying 
out the Hormuz 
peace initiative, 
bin Alawi said 
Americans do 
not know how 
to escape from 
the morass of 
problems.
During his stay 
in Tehran, the 
senior Omani 
diplomat also 
met with Iranian 
Foreign Minister 
Mohammad Javad 
Zarif and Secretary 
of Iran’s Supreme 
National Security 
Council (SNSC) Ali 
Shamkhani.
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Iran’s borders enjoy fully 
secure: Cmdr. Rezaei
The commander of Iran Border Guard 
Command Brigadier General Ghasem Rezaei 
said Tuesday that there is complete security 
at all Iranian borders.
He made the remarks on Tuesday morning 
in a meeting with religious figures in Tabriz, 
East Azerbaijan, the northwestern province 
of Iran.

Emphasizing that border guards are 
working round the clock to maintain 
security at the country's borders, he said 
that despite all difficulties of guarding 
borders, Iranian border guards are 
protecting the borders in the most efficient 
way possible.Iran's borders are fully secure 
thanks to the active presence of border 
guards throughout the country, he added.
There is very good relations between Iran 
and the neighboring countries, including 

Iraq, Armenia, Republic of Azerbaijan, and 
Turkey, he said, adding that Iran is doing 
its best to fight against drug and goods 
smuggling in collaboration with these 
countries.
Iranian officials have good cooperation 
with their counterparts in the neighboring 
countries to ensure security across the 
borders of Iran and in this respect, 
diplomatic relations play an important role, 
he noted.

Three manned 
surveillance aircrafts join 
Iran’s naval fleet
Three Chakavak aircrafts were added to 
Iran’s naval fleet on Tuesday in a ceremony 
held in Hormozgan province.

Concurrent with the Navy Week in the 
country, three Chakavak aircrafts were 
added to the fleet in a ceremony held 
in Bandar Abbas with Iranian Navy 
Commander Rear Admiral Hossein 
Khanzadi in attendance.
This is a light aircraft designed for both 

surveillance and training purposes, which 
can fly up to 14000 feet. Powered by a single 
engine, Chakavak can have 4.5 hours of 
consistent flight.
With a takeoff weight of 750kg and an in-
flight weight of 500kg, the aircraft can carry 
two people.



Intelligence forces arrest ringleaders of an anti-
revolutionary network
Intelligence Ministry announced that its forces have nabbed main figures 
of an anti-revolutionary network who were planning to provoke unrest 
in the country.In a statement on Tuesday, the ministry noted that the 
circle had been planning to create unrest on December 7, concurrent with 
national students’ day, in universities of Tehran and other cities.
“This network intended to extend the protests of University of Tehran’s 
students on gasoline rationing to outside the university and trigger disturbance; 
but the plot was foiled thanks to the vigilance of committed students and related organizations,” reads 
the statement.

Iranian Parliament Speaker 
Ali Larijani leveled criticism 
at the White House, saying 
that American officials are 
displaying senseless behavior 
towards Iran.
“It has become crystal clear 
to the Iranian people that 
[US President] Trump holds 
hostility against Iran. The US 
behavior lacks any sense and 
its efforts to drive Iran’s oil 
export to zero has been futile,” 
said Larijani on Monday in 
a meeting with the visiting 
Omani Foreign Minister 
Yousef Bin Alawi in Tehran.
Larijani praised Oman’s role in 
creating peace and stability in 
the Persian Gulf region, saying 
that regional countries need 
to sit down for talks to resolve 
their issues through dialogue.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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In an 81-page report released on Tuesday, the 
group has accused Bangladesh’s government 
of blocking children’s access to formal 
education in private or public schools outside 
the sprawling camps, and even stopping 
aid groups from providing a meaningful 
alternative to secondary education on site.
Long term refugees and children who were 
among 740,000 people who fled the deadly 
ethnic cleansing campaign by the Myanmar 
military in Rakhine State in 2017 have now 
been caught in a push by Myanmar and 
Bangladesh to repatriate the Rohingya as 
quickly as possible.
The United Nations refugee agency, UNHCR, 
and other rights groups have repeatedly stated 
that conditions in Myanmar are currently not 
conducive for safe, voluntary, and dignified 
returns and the Rohingya themselves have 
been too fearful to join two recent repatriation 
exercises. “Bangladesh has made it clear 
that it doesn’t want the Rohingya to remain 
indefinitely, but depriving children of 
education just compounds the harm to the 
children and won’t resolve the refugees’ plight 
any faster,” said Bill Van Esveld, associate 

children’s rights director at Human Rights 
Watch, The Telegraph reported.
“The government of Bangladesh saved 
countless lives by opening its borders and 
providing refuge to the Rohingya, but it 
needs to end its misguided policy of blocking 
education for Rohingya children.”
Human Rights Watch has warned that denying 
formal education to the refugees living in 
already appalling conditions in the camps 
of Cox’s Bazaar will devastate an entire 
generation, increasing the likelihood of child 
labor or marriage and the appeal of criminal 
or armed groups.
Across the border in Myanmar, civilian leader 
Aung San Suu Kyi is preparing to travel to the 
International Court of Justice in The Hague 
next week to fight charges of genocide against 
her country in its treatment of Rohingya 
Muslims.
The public have rallied to support the Nobel 
Peace Prize laureate, who is said to be ignoring 
warnings from international diplomats 
against making a personal appearance in the 
high-profile case.
Hundreds have taken to the streets to shower 
praise on the embattled leader, while many 
others have backed her on their Facebook 
pages, and travel agencies are reportedly 
arranging VIP trips to the Netherlands for her 
supporters.
Buddhist majority Myanmar denies genocide, 
claiming the army was fighting militants who 
attacked security posts.

The statement attributed to a senior 
diplomat came as North Korea continues 
to dial up pressure on Washington and 
Seoul ahead of leader Kim Jong Un’s 
end-of-year deadline for the US to offer 
mutually acceptable terms for a deal.
Negotiations have faltered since a 
February summit between Kim and US 
President Donald Trump broke down after 
the US rejected North Korean demands 
for broad sanctions relief in exchange 
for a partial surrender of its nuclear 
capabilities.
Working-level talks held in Sweden in 
October broke down over what the North 
Koreans described as the Americans’ “old 
stance and attitude.”
Ri Thae Song, a vice foreign minister 
handling US affairs, accused Washington 
of repeating talk offers aimed at 
buying time without offering real 
solutions. Ri reiterated earlier North 
Korean statements that the country has 
no intentions to continue the nuclear 
diplomacy unless it gets something 
substantial in return.

“The dialogue touted by the US is, 
in essence, nothing but a foolish trick 
hatched to keep the DPRK bound to 
dialogue and use it in favor of the political 
situation and election in the US” Ri’s 
comments in state media referred to North 
Korea by its formal name, the Democratic 
People’s Republic of Korea, AP reported.
“What is left to be done now is the US 
option and it is entirely up to the US what 
Christmas gift it will select to get.”
Kim has said he would seek a “new path” if 
the United States persists with sanctions 
and pressure. The North has tested a series 
of new solid-fuel missile systems in recent 
months, which experts say potentially 
expands its ability to strike targets in South 
Korea and Japan. It has also threatened to 
lift a self-imposed moratorium on nuclear 
and long-range missile tests and resume 
launches over Japan.Kim and Trump 
exchanged crude insults and war threats 
amid a provocative run in North Korean 
nuclear and missile tests in 2017, but both 
leaders have described their personal 
relationship as good since they began their 
high-stakes nuclear summitry in 2018.
After the North tested its first 
intercontinental ballistic missile in July 
2017, Kim called the missile a “package of 
gifts” to the Americans for their Fourth of 
July holiday.

Almost 400,000 Rohingya Kids in Bangladesh 
Camps 'Have No Access to Education'

North Korea Says It’s Up to US to Choose 
‘Christmas Gift’

 Close to 400,000 Rohingya refugee children living in 
Bangladeshi camps are being deprived of the right to 
education, according to a new investigation by Human 
Rights Watch.

North Korea on Tuesday reiterated that the Trump 
administration is running out of time to salvage nuclear 
negotiations, saying it’s entirely up to the United States to 
choose what “Christmas gift” it gets from the North.

Working-level 
talks held 
in Sweden 
in October 
broke down 
over what the 
North Koreans 
described as 
the Americans’ 
“old stance and 
attitude.”

Across the 
border in 
Myanmar, 
civilian leader 
Aung San Suu 
Kyi is preparing 
to travel to the 
International 
Court of Justice 
in The Hague 
next week to 
fight charges of 
genocide against 
her country in 
its treatment 
of Rohingya 
Muslims.

RIPI to host petroleum startup 
event in December
The Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) is 
to host the first startup event for university students for 
the Iranian Oil Ministry in December.Organized by the 
Oil Ministry’s Engineering, Research and Technology 
Department, the event aims to promote the country's 
young and dynamic talents in the petroleum-related 
fields and will be held at RIPI headquarters in Tehran on 
December 14 to 16.Mehdi Ahmad Khanbeigi, Director 
General of MOP Research Affairs Department, in an 
interview with Shana, outlined the event’s features: In 

collaboration with the Petroleum Industry Research 
Institute, Sharif University of Technology (Petroleum 
Engineering Olympiad Group) and Ama Accelerator, the 
Petrotest students’ event is being held for the first time 
at the Ministry of Petroleum level.
He said the theme of the event was "burgeoning problem-
solving youth nucleus," adding, the event was meant to 
address the challenges of various fields of petroleum 
engineering, chemical engineering and geology, as well 
as the innovative requirements of the fields of petroleum 
law and energy economics by inviting 42 academic 
centers (including national and private universities) 
from across the country.

Exports from Turkey's Istanbul, 
Ankara to Iran exceed 1$B
From January through October 2019, the volume of 
Turkish exports from Istanbul and Ankara to Iran slightly 
exceeded $1 billion, Trend reports referring to Turkish 
Trade Ministry.
According to the ministry, during the reported period, 
exports from Istanbul to Iran increased by 4.29 percent, 
compared to the same period in 2018, and amounted to 
$1 billion.
In the first 10 months of 2019, exports from Ankara to 
Iran decreased by 16.96 percent, compared with the 

same period of 2018, and amounted to just under $51 
million.
According to the ministry, in October 2019, exports from 
these cities to Iran amounted to almost $92.9 million.
In October 2019, exports from Istanbul to Iran decreased 
by 25.02 percent, compared to the same period in 2018, 
and amounted to over $87 million.
Meanwhile, in October 2019, exports from Ankara to Iran 
increased by 73.03 percent, compared to October 2018, 
and exceeded $5.8 million.
From January through October 2019, Turkey’s exports 
grew by 1.60 percent, compared to the same period of 
2018, amounting to $137 billion.



همتی:بازارارزاینگونهنمیماند
رییس کل بانک مرکزی از کاهش ۴۰ درصدی اضافه برداشت بانک ها خبر داد و اعالم کرد: با توجه به ذخائر ارزی 
کشور و ارز صادراتی، انتظارات غیرواقعی که در بازار ارز ایجاد شده و داللی و سفته بازی به آن دامن زده پایدار 
نخواهد بود. عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی اظهار کرد: عالوه بر اینکه از ابتدای سال بیش از ۱۰ میلیارد 
دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی توسط بانک مرکزی تامین شده است، حدود ۱۵ 

میلیارد دالر نیز در چارچوب سامانه نیما برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و سایر کاالهای ضروری تامین 
شده است. وی تاکید کرد: این روند با ادامه  تالش های صادرکنندگان با قدرت ادامه خواهد یافت. همتی ادامه داد: طی 

دو هفته اخیر به دالیلی که همگان برآن واقف هستند، انتظارات غیرواقعی در بازار ارز ایجاد شد و عمدتا در برخی فضاهای 
داللی و سفته بازی به آن دامن زده شد. اما با اطالعاتی که از این توانایی ها، امکانات و ذخائر ارزی کشور و ارز صادراتی دارم این روند 

نمی تواند واقعی و پایدار باشد، چراکه تغییر خاصی در متغیرهای کلیدی اتفاق نیفتاده است. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: خبر بسیار 
امیدوارکننده ای که بانک ها در ماه های اخیر نیاز به نقدینگی کوتاه مدت خود را عمدتا از بازار بین بانکی تامین می کند؛ لذا اجازه برداشت بانک ها با 
بیش از ۴۰ درصد کاهش به رقم بسیار کمتری در مقایسه با رقم آن در یکسال گذشته رسیده است که از مدیران بانک ها به خاطر این انضباط مالی 

و همراهی در اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی که نهایتا در جهت کاهش نرخ تورم است تشکر می کنم.

رئیسکلبیمهمرکزی:نمایندگانبیمهوعدهنادرستندهند
رئیس کل بیمه مرکزی به نمایندگان بیمه هشدار داد که اطالعات و وعده های نادرست به مردم 

ندهند که در نهایت به بی اعتمادی بین آنها بیانجامد.
غالمرضا ســلیمانی در همایــش بیمه و توســعه، اهمیت بیمه هــای زندگی را مــورد توجه 
قــرار داد و در این رابطه با اشــاره به عملکــرد نمایندگی هــای بیمه گفــت: نماینده ها فکر 

می کنند فقط باید بیمه نامه بفروشــند؛ در حالیکه در نمایندگی های بــزرگ، نماینده از حالت 
 فروش به مشــاور تبدیل می شــود چراکه نماینده بایــد از فروش تــا پایان تعهد بتواند مشــاور 

باشد.
وی افزود: شــاهد بودیم در برخی موارد نمایندگان بیمه زندگی وعده های نادرستی می دهند که اصال درست 

نیست و باعث بی اعتمادی خواهد شد.
سلیمانی همچنین به ابالغ آیین نامه حاکمیت شــرکتی اشــاره کرد و گفت: در این آیین نامه مدیریت ریسک برای شرکت ها 
پیش بینی شده است تا ریسک شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد، این در حالی است که مرکز ملی ریسک بعد از راه اندازی به تمام 

پروژه های مرتبط با ریسک خدمات ارائه می کند.

خبرآنالین
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در طول ماه های 
گذشته که الیحه 

بودجه در دولت در 
حال تدوین است، 

بارها و بارها شنیده 
شده که بودجه ۹۹ 

وابستگی به نفت 
ندارد
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رفتار عجیب فعاالن بازار طال 
و سکه؛ 

می فروشیم اما 
نمی خریم

افزایش نرخ ارز در بــازار ، بازار طال و 
سکه را در موقعیتی متفاوت قرار داده 

است .
قیمت سکه به آستانه ۴ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان رسیده و هر گرم طال نیز در 
یک قدمی ۴۵۰ هزار تومان ایستاده 
است . بازار اما با مقتضیات همیشگی 

مواجه نیست .
 بررسی های میدانی بازار طال و سکه 
و ارز نشــان می دهد با وجود افزایش 
قیمت ها، تقاضا برای خرید و فروش 

چندان افزایش نیافته است.
 آنچه در ایــن میان کمــی عجیب

 می نماید امتنــاع صرافان و فعاالن 
بازار طال و ســکه از خرید این کاالی 
سرمایه ای است. به عبارت دیگر هر 
چند قیمت ها در بازار سکه در قیاس 
با روزهای میانی آبان ماه افزایشــی 
برابر بــا ۴۰۰ هزار تومــان را تجربه 
کرده اســت اما صرافان از خرید طال 
 و سکه خودداری می کنند و فاصله 
قیمت های پیشــنهادی شان برای 
خرید با فاصله قیمت های پیشنهادی 
شان برای فروش بسیار متفاوت است .

 قیمت سکه از بیست و یکمین روز از 
آبان ماه وارد کانال چهار میلیون تومان 
شد و همچنان در حال پیشروی در 

این کانال است.  

     چسبندگی قیمت ها باالست
 صرافان در پاسخ به این سئوال که چرا 
کاهش قیمت اونــس طال تاثیری بر 
وضعیت بازار ندارد، می گویند افزایش 
نرخ ارز فعال بــازار را تحت تاثیر قرار 
داده است . یکی از صرافان در پاسخ 
به این سئوال که ســکه را چند می 
خرید؟ گفت: فعال خریــد نداریم اما 
اگر کسی پول الزم باشد، سکه را به 
قیمت ۴ میلیون و دویست هزار تومان 

می خرم .
 او معتقد اســت در روزهای آتی، با 
سپری شــدن فصل تدوین بودجه و 
موعد تسویه حساب های بین المللی 
احتمال ریزش قیمت ارز وجود دارد از 
این رو با توجه به باال بودن زیان ناشی 
از خرید قیمت طال و ســکه در این 
محدوده قیمتی ، کمتر کسی حاضر 
است در این رنج نسبت به خرید طال و 

سکه اقدام کند.

خبرآنالین
خـــبـــر
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تکمیــل بودجــه ۹۹ به 
روزهای پایانی خود نزدیک 
می شود و بنا به شنیده ها و 
اخبار، تا ۵ روز دیگر دولت 
الیحه بودجه را به مجلس 
می بــرد؛ بودجــه ای که 
گفته می شــود با تغییرات 
گسترده ای در شکل و محتوا مواجه شده 
و در واقع پوست اندازی کرده و تصویر کلی 
از تغییرات رویکردی در بودجه دو ساالنه 

۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را نشان می دهد.
در این میان، جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران سه قوه شنبه گذشته برگزار 
شد و در این جلسه، مختصات بودجه سال 
۱۳۹۹، منابعی درآمدی و مصارف هزینه ای 
و تاثیرات اصالحات ســاختاری بودجه بر 
بودجه سال ۱۳۹۹، مورد بحث و تبادل نظر 

اعضا قرار گرفت.
پیگیری ها نشــان از آن دارد که نفت ۵۰ 
دالری، دالر ۸ هزار تومانــی، افزایش ۶۶ 
درصدی اعتبــارات عمرانــی، ایجاد یک 
میلیون شــغل در هر ســال، افزایش ۱۵ 
درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان 
و حــذف یارانه های پنهــان، از مهم ترین 

ویژگی های بودجه سال ۹۹ است.

    وابســتگی بودجه به نفت قطع 
می شود؟

در طول ماه های گذشته که الیحه بودجه 
در دولت در حال تدوین است، بارها و بارها 
شنیده شده که بودجه ۹۹ وابستگی به نفت 
ندارد و ریالی از بودجه نفت در بودجه جاری 
و هزینه ای صرف نخواهد شــد. از یازدهم 
اردیبهشت ماه ســال جاری، که معافیت 
هشت کشور از تحریم نفتی ایران توسط 
آمریکا لغو شد، صادرات نفت ایران به شدت 
کاهش یافت، به طوری کــه در مرداد ماه 
سال جاری، سیدحمید پورمحمدی، معاون 
امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و 
بودجه از فروش ۳۰۰ هزار بشــکه نفت در 

روز خبر داد.
با توجه به این میزان فروش نفت، می توان 
پیش بینی کرد که احتماال میزان صادرات 
روزانه نفت در بودجه ۹۹ حداکثر ۵۰۰ هزار 

بشکه در نظر گرفته شود.
آن طور که رییس سازمان برنامه و بودجه 
گفته، صرفا منابعی کــه از نفت به عنوان 
واگذاری دارایی های ســرمایه ای تسعیر 
می شود، صرف تملک دارایی های سرمایه ای 
و طرح های عمرانی خواهد شــد. اما بنا به 
گفته علی اصغر یوســف نژاد، عضو هیات 
رییسه مجلس، در شرایطی که صادرات نفت 
محدود است، قرار بود درآمد نفتی از بودجه 

حذف شود، ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی توضیح داده است؛ قیمت هر بشکه نفت 
در الیحه نیز ۵۰ دالر دیده شده و مجموع 
درآمد نفتی حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است که این به آن معناست 
که ما باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز 
صادرات داشته باشیم که باید ببینیم که آیا 

شدنی است یا خیر؟

    درآمدهــای مالیاتی چقدر تغییر 
کرد؟

بررســی اعداد و ارقامی که از درون الیحه 
بودجه بیرون آمده، نشــان می دهد دولت 
در بخش درآمدهای بودجه عمده تمرکز 
خود را بر افزایش درآمدهای مالیاتی قرار 
داده و قرار اســت درآمدهــای مالیاتی در 
سال آینده از طریق جلوگیری از فرارهای 
مالیاتی )حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان 
برآورد می شود(، لغو معافیت های مالیاتی 
)به گفته امیدعلی پارســا، رییس سازمان 
امور مالیاتی، ۳۵ درصد از اقتصاد کشور را 
شامل می شود( و همچنین تصویب و اجرای 
پایه های مالیاتی جدید، همچون مالیات بر 

عایدی سرمایه افزایش یابد.
رئیس جمهور روحانی در سفر اخیر خود به 
استان کرمان در مورد درآمدهای مالیاتی 
در ســال آینده گفت: باالترین مالیاتی که 
پیش بینی می کنیم می توانیم سال آینده 
دریافت کنیم، ۱۵۰ هــزار میلیارد تومان 
اســت.اما ظاهرا درآمد مالیاتی در بودجه 
آینده ۱۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده که در مقایسه با سال جاری رشد ۳۰ 
درصدی نشــان می دهد. ایــن موضوع را 
علی اصغر یوســف نژاد، عضو هیات رییسه 

مجلس گفته است.
به گفته وی، درآمد گمرکی اســت نیز در 
حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده و در مقایسه با درآمد سال جاری که 
۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است، رشد ۱۴۰ 

درصدی را نشان می دهد.

    احتمال حذف یــا کاهش یارانه 

حامل های انرژی وجود دارد
برآوردها نشان می دهد مجموعه یارانه های 
بودجــه ای ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومان، 
مجموعــه یارانه فرابودجــه ای ۱۴۰ هزار 
میلیارد تومان، مجموع یارانه های پنهان 
۹۸۷ هزار میلیارد تومــان و مجمع یارانه 
تسهیالت یارانه ای اعطایی برابر با ۷۳ هزار 

میلیارد تومان است.
مطابق با رییس ســازمان برنامه و بودجه، 
حذف بخشی از یارانه های پنهان، یکی از سه 
منبع جایگزین درآمدهای نفتی خواهد بود. 
برآوردها حکایت از آن دارد که یارانه پنهان 
گاز طبیعی در ایران ۵۴۱ هــزار میلیارد 
تومان، یارانه پنهان برق ۱۰ هزار میلیارد 
تومــان، یارانه بنزین ۱۹۰ هــزار میلیارد 
تومان و یارانه نفت گاز ۱۸۱ هزار میلیارد 
تومان است. یارانه سایر حامل های انرژی 
رقمی کمتر از این میزان در محدوده ۱۱ تا 

۱۷ هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهد.
دولت با افزایش قیمت بنزین در آبان ماه، 
رسما حذف یارانه های پنهان حامل های 
انرژی را از همین امسال کلید زده است. به 
نظر می رسد این روند برای سایر حامل های 

انرژی در سال آینده ادامه یابد.

    پرداخت یارانــه نقدی ادامه پیدا 
می کند

عالوه بــر پرداخت نقدی یارانه در ســال 
آینده، ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای 
کاهش فقر صرف خواهیم کرد؛ این بخشی 
از اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه 
در حاشیه هفدهمین جلسه ستاد بودجه 
بوده است. به گفته نوبخت، نگرانی از جهت 
پرداخت یارانه های نقدی بــه حدود ۶۰ 
میلیون تن از ۸۰ میلیون ایرانی وجود ندارد.

۲۰ میلیون باقی مانــده نیز به طور عمده 
افراد ثروتمند هستند که به نظر می رسد 
دولت در ســال جاری یارانه نقدی آن ها را 

حذف کند.

    نرخ دالر در بودجه چند؟
تعیین نرخ دالر در بودجه از اهمیت ویژه ای 
در هر سال برخوردار است، چراکه مبنای 
تبدیل درآمد نفتی به ریال بوده و از سوی 
دیگر، با توجه به شرایط ارزی کشور در مورد 
تامین ارز واردات مورد توجه اســت.برای 
امسال دولت نرخ میانگین موزون ۵۴۰۰ 
تومان را برای دالر در بودجه تعیین کرد؛ به 
طوری که کاالهای اساسی و دارو نرخ ۴۲۰۰ 
تومان دریافت می کردند و سایر کاالها با نرخ 

بازار نیما تامین ارز شدند.

در این میان، برخی صحبت های درگوشی 
حاکی از آن اســت که نرخ دالر در بودجه 
سال آینده ۸ هزار تومان تعیین شده است، 
برخی نیز از دالر ۱۱ هزار تومانی در بودجه 

می گویند.
درباره دالر ۸ هزار تومانی هنوز هیچ یک از 
مقامات دولتی واکنش نشان نداده اند، اما 
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، 
اخبار منتشره درباره تعیین نرخ ۱۱ هزار 
تومان برای دالر در الیحــه بودجه ۹۹ را 
رد کرده اســت. به گفته وی، نظر دولت بر 
تداوم تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دالر در 
بودجه سال ۹۹ است و بنای تغییر نرخ ارز 

کاالهای اساسی را ندارد.

    دالر ۴۲00 تومانی می ماند
کاالهای اساسی در ســال ۹۹ با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تامین خواهد شــد؛ ایــن یکی از 
برنامه های دولت برای سال آینده خواهد 
بود. رییس سازمان برنامه و بودجه در این 
خصوص تصمیم دولت را برای اســتفاده 
از ارز ۴۲۰۰ تومانــی قطعی عنوان کرده و 
درباره دالیل استفاده از ارز ارزان قیمت برای 
کاالهای اساسی توضیح داده است؛ دولت 
به دنبال مهار تورم است و اگر به جای دالر 
۴۲۰۰ تومانی، از ارز نیمایی استفاده شود، 
یعنی پذیرفته ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹، 
مرغ و شــکر با دالر حدود ۱۱ هزار تومانی 
تامین شود که در این شــرایط همه چیز 

گران خواهد شد.
نوبخت تاکید کرده اســت: در حال حاضر 
تامین کاالهای اساسی با دالر ۴۲۰۰ تومانی 
در کشــور به رویه ای عادی تبدیل  شده 
اســت. در یک دوره، با وجود اســتفاده از 
ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت هــا افزایش پیدا 
می کرد، اما در حال حاضر این روش مسلط 

شده است.

    اعتبارات عمرانی بودجه ۶۶ درصد 
رشد کرد

در سمت مصارف بودجه فارغ از هزینه های 
جاری، بودجه عمرانی است که بنا به خبرها 
از درون سازمان برنامه و بودجه، رشد ۶۶ 
درصدی دارد. به گفته محمدباقر نوبخت، 
بخش منابع و مصارف عمومی، سال آینده 
عمدتا در بخش طرح های عمرانی است که 
رشد چشمگیری دارد و حدود ۶۲ درصد 
ســهم اعتبارات عمرانی نسبت به امسال 
افزایش پیدا کــرده و بخش قابل توجه آن 
هم از حــدود ۷۰ هزار میلیــارد تومان به 
اســتان ها تعلق می گیرد. وی تاکید کرده 
است؛ طرح های عمرانی را بیشتر استانی 
کردیم تا اســتانداران و مسئوالن استانی 
دقت بیشــتری داشته باشــند و کنترل 

بیشتری بر طرح های عمرانی کنند.
به نظر می رســد ۴ اولویت برای طرح های 
عمرانی تعیین شده است: منابع طرح های 
عمرانــی اولویت دار یعنــی طرح هایی که 
می تواند در ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به اتمام 
برســد، طرح هایی که رهبر معظم انقالب 
و رییس جمهوری در ســفرهای اســتانی 
تصویب کرده اند، طرح هایی که برای تعمیر 
و نگهداری و پرداختــی کارمندان دولت از 
آن استفاده می شــود و طرح های مناطق 
کمتر توسعه یافته به صورت ویژه، از منابع 
فروش نفت تامین خواهد شــد.  به گفته 
نوبخت، با حذف منابع نفتی از بودجه جاری، 
درآمدهای نفتی که در سال آینده داریم، با 
توجه به اینکه نوعی واگذاری ســرمایه ای 
اســت، به صورت تملک دارایی سرمایه ای 
برای طرح های عمرانی اختصاص خواهیم 
داد؛ البته این همه منابع ما برای طرح های 
عمرانی نیست، بلکه ســایر منابعی که از 
صندوق توسعه ملی، تسهیالت بانکی که 
برای طرح های مشارکتی الزم داریم نیز به 

آن افزوده می شود که در قالب برنامه عمرانی 
دولت به همراه الیحه ای که بدون منابع نفت 

تنظیم می شود تقدیم خواهد شد.

    حقوق ها ۱۵ درصد باال می رود
یکی از بخش های مهــم بودجه که توجه 
را به خود جلب می کند، میــزان افزایش 
حقوق کارمندان و بازنشستگان است. بنا به 
گفته معاون رییس جمهور، در بودجه سال 
آینده حقوق همه شاغالن و بازنشستگان 
۱۵ درصد افزایش می یابد و یک عدد دیگر 
نیز هم تزاری به بازنشســتگان و شاغالن 
پرداخت می شود و در این راستا سال آینده 
۱۰۰۰ میلیارد تومــان به اعتبارات افزوده 

می شود. 
نوبخت همچنین عنوان کرده اســت: هر 
آنچه که امسال برای امور رفاهی و حقوق 
و دستمزد کارکنان پرداخت خواهیم کرد، 
سال آینده با وجود همه تحریم ها و استمرار 
آن ها حداقل ۱۵ درصد پرداخت به کارکنان 
دولت، بازنشستگان و همچنین مددجویان 
و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی هستند، از سوی دولت افزایش 

خواهد یافت.
در حالی مجلــس در ســال جاری برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان ۳ هزار 
و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده بود، 
اما خبرها حاکی از آن است که این اعتبار در 
الیحه بودجه سال آینده به ۶ هزار میلیارد 

تومان افزایش یافته است.
بنا به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، 
مجلس در سال جاری برای این موضوع ۳ 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی 
کرد که دولت از اختیاری که برای افزایش 
سقف مربوط به این کمک ها بود، استفاده 
و اعتبار مربوط بــه آن را به ۵ هزار میلیارد 

تومان افزایش داد.

گمانه زنی درباره ارقام کلیدی بودجه ۹۹؛  

نفتودالردربودجهسالآیندهچهقیمتیدارند؟
نفت ۵0 دالری، دالر ۸ هزار تومانی، افزایش ۶۶ درصدی 
اعتبارات عمرانی، ایجاد یک میلیون شغل در هر سال، 
افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و 
حذف یارانه های پنهان، از مهم ترین ویژگی های بودجه 

سال ۹۹ است.



استارتآپ

باطراحیزیرساختتوسطمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری

هزینهراهاندازیاستارتآپهاکاهشیافت

»نخستیننشستآشناییباخدماتبرنامهتوسعه
زیستبومشرکتهایخالقودستگاههایاجرایی
همکار«کهبههمتستادتوســعهفناوریهاینرموهویتسازمعاونت
علمیوفناوریریاستجمهوریبرگزارشد،بهشناختنیازهایفعاالن

زیستبومنوآوریوراهکارهاینوبرایتوسعهآنپرداخت.

این رویداد که با هدف توسعه زیست بوم شرکت های خالق برگزار شد، با سه پنل 
»مختص معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری«، »ارائه دهندگان خدمات به 

شرکت های خالق« و »بررسی و نیازسنجی خدمات قابل ارائه به 
خوشه های صنایع خالق« کار خود را آغاز کرد.

پنل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم میزبان دبیران 
»ســتادهای توســعه فناوری های نرم و هویت ســاز«، »توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی« و » توســعه 

گیاهان دارویی و طب سنتی« بود.
مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که یکی 
از سخنرانان پنل معاونت علمی و فناوری ریاست بود به راه اندازی 
پلت فرم این ســتاد برای ارائه خدمات تخفیفی به شــرکت های 
دانش بنیان و خالق اشاره کرد و گفت: این پلت فرم، خدمات مورد 
نیاز یک شرکت دانش بنیان یا خالق را در بدو تاسیس تا 50 درصد 

کاهش می دهد.
»شرکت  های دانش بنیان و خالق برای شروع کار خود، هزینه هایی 
دارند که ما در این پلت فرم تالش کردیم هزینه ها را کاهش دهیم و راه اندازی کسب 

و کارهای این چنینی را تسهیل کنیم.«
محمدی با بیان این نکته، تاکید کرد: پلت فرم مورد نظر تا دو هفته آینده به صورت 
رسمی کار خود را آغاز می کند. در این سایت، سرویس هایی بر اساس سطح بلوغ 
استارت آپ ها ارائه می شود تا از این طریق هزینه های راه اندازی خود را تا 50 درصد 

کاهش دهند.
بنا به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، بهانه شکل  گیری ســتادهای توسعه فناوری 

تسهیل فضای کسب وکارهای جدید در کشور است. این سایت نیز با همین هدف و 
مبتنی بر توسعه زیست بوم فناوری و کارآفرینی ایجاد می شود.

»در حال حاضر بیش از 600 شــرکت خالق در کشــور شناســایی شــده است 
 که مــن معتقدم تعــداد واقعــی این شــرکت ها بســیار بیشــتر از ایــن رقم

 است.«
آن طور که محمدی بیان کرد: صنایع خالق حول محور افرادی با قدرت ذهنی باال و 
خالق می چرخد که این افراد توانایی باالیی در خلق ثروت و ایجاد تغییرات اساسی 

در اقتصاد کشورها دارند.
به اعتقاد دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، همه شرکت هایی که مولفه های نوآورانه ای در 
مدل کسب وکار خود ارائه می کنند جزء شرکت های خالق محسوب می شوند. با این 
تعریف تعداد این شرکت ها بســیار باالتر از عددی است که به صورت رسمی اعالم 

شده است.
محمدی به روند پذیرش خالق بودن شرکت ها در ستادش اشاره کرد و گفت: ما در 
ستاد بین 3 تا 5 روز کاری شرکت های متقاضی خالق بودن را پذیرش می کنیم و به 

مولفه های نوآورانه آن ها در راه اندازی کسب وکار توجه داریم.
»هر شرکتی که مدل جدیدی برای پول درآوردن ارائه کند یعنی خالق است و این 

شرکت را به عنوان یک شرکت خالق در ستاد پذیرش می کنیم.«
محمدی به این مورد اشاره کرد و ادامه داد: شرکت ها برای توسعه کسب وکار خود 
باید قدرت ریسک باالیی داشته باشند و از سرمایه گذاری های خطرپذیر استقبال 
کنند. اگر این شرکت ها بازار بین المللی و داخلی را به خوبی بشناسند درصد موفقیت 

کار آن ها افزایش می یابد.

معاونتعلمیریاستجمهوری
گــــــزارش
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پیگیر حضور استارت آپ های ایرانی در بازارهای بین المللی هستیم
»محمدجواد آذری جهرمی« وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران با ابراز امیدواری بر این که شرکت های 
ایرانی از جمله استارت آپ های ایرانی که در این نمایشــگاه بین المللی حاضر شده اند با برنامه ریزی و 
مذاکرات صورت گرفته، بتوانند موفق باشند و برای توســعه بازار بین المللی قراردادهای خوبی را امضا 
کنند، گفت: ما پیگیر این مطلب هستیم.آذری جهرمی بامداد سه شنبه حین ورود به جمهوری آذربایجان 

در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در فرودگاه بین المللی باکو، افزود: سیاست هایی که وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در دو سال اخیر پیگیری کرده، همواره مبتنی بر همکاری های اقتصادی در حوزه ارتباطات و فناوری 

اطالعات با کشورهای همسایه بوده است.
وی افزود: در این دو سال گذشته، حجم روابط اقتصادی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان رشد قابل توجه داشته و 

در همین راستا امسال ۱۴ شرکت ایرانی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در نمایشگاه بین المللی »باکو تل- ۲0۱۹ « و همایش 
بین المللی »خالقیت باکو« حضور دارند و به دنبال گسترش همکاری های دوجانبه هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران، دیدارهای دوجانبه با وزیران ارتباطات و  فناوری اطالعات برخی کشورهای حاضر در این نمایشگاه 
بین المللی برای بررسی گسترش همکاری های فیمابین را از جمله برنامه سفر خود به باکو عنوان کرد.

درجشنوارهملیقرآن
۱0مطرحشد

فعاالنقرآنیبا
استارتآپهای

قرآنیبهحلمسائل
کشورکمککنند

معــاون فرهنگی سیاســی نهاد 
نمایندگی مقــام معظم رهبری 
در دانشگاه ها معتقد است: فعاالن 
قرآنی با اســتارت آپ های قرآنی 
و پژوهش هــای کاربردی به حل 

مسائل کشور کمک کنند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه 
فرهنگی و هنری گروه دانشــگاه 
خبرگــزاری آنا، حجت االســالم 
محمدمهدی صالحی در مراســم 
افتتاحیه سی وچهارمین جشنواره 
ملی قرآن و عترت دانشــجویان 
سراســر کشــور که صبح امروز 
در دانشگاه آزاد اســالمی واحد 
شــیراز برگزار شــد، اظهار کرد: 
امــروز ظرفیت نیروی انســانی 
باالیی در کشور وجود دارد که با 
مخاطرات اجتماعی مبارزه کند و 
دانشجویان در این زمینه پیشرو 

هستند.
وی افزود: مانفیســت مبــارزه با 
مخاطرات اجتماعی، قرآن کریم 
است. تشــخیص دادن خیر و شر 
از هم، بــا تدبر در قــرآن حاصل 
می شود. فلسفه شکل گیری این 
مســابقات قرآن باید به مبارزه با 
اغتشاشات فردی و اجتماعی ختم 

شود.
معــاون فرهنگی سیاســی نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها بیان کرد: اغتشاشات 
اخیر که در سراســر کشور اتفاق 
افتاد، توسط عده ای رخ داد که از 

قرآن دور بودند.
صالحی عنوان کرد: از دانشجویان 
تقاضا می کنم کــه کتاب »خون 
دلی که لعل شــد« را بخوانند. در 
این کتاب خاطــرات قابل تاملی 

از مقام معظم رهبری آمده است.
وی خاطرنشــان کــرد: یــک 
دانشجوی فعال قرآنی باید آیات 
نورانی قرآن را با تدبــر بخواند و 
آن را در عمل خود نشــان دهد و 
میان دانشــگاهیان ترویج دهد. 
دانشــجوی امروز که با مشکالت 
مختلفــی مواجه اســت، اما در 
جشــنواره قرآن با شــور و شوق 

شرکت می کنند.
معــاون فرهنگی سیاســی نهاد 
نمایندگی مقــام معظم رهبری 
در دانشگاه ها عنوان کرد: بسیاری 
از دانشــجویان به کلیــات قرآن 
اعتقاد دارنــد امــا ۷0 درصد از 
آنان معتقد هستند که این قرآن 
می توانند در متــن زندگی بیاید 
و مشــکالت را حل کند. فعاالن 
قــرآن می توانند بــا رویدادهای 
ایده پردازی و اســتارت آپ های 
قرآنی، فرآورده های کاربردی را در 

زندگی مردم محقق کنند.
صالحی گفت: یکی از آسیب های 
مهم دانشــگاه ها، نفــوذ برخی 
رشته های علوم انسانی بیگانه از 
بوم فرهنگی ایران اســت که باید 
برای رفع این مشکل، فکر اساسی 

کرد.
وی بیان کرد: براســاس پایش و 
تحقیق شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی، حــدود یک ســوم از 
شرکت کنندگان در راهپیمایی 
اربعین دانش آموزان و دانشگاهیان 
هستند و این را باید قدر دانست 
و زمینــه ای برای ترویــج تعالی 

فرهنگ در کشور است.

آنا
گــزارش
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ازکارمندانبخواهیدقبل
ازاینکهنزدشمابیایند،

مسالهیاتصمیمیکهباید
اتخاذشودرابهصراحتو
بهشکلمکتوبمشخص

کنند

،،
جامعهسالمت

یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

بــرای  افــراد  وقتــی 
تصمیم گیری نزد شــما 
می آیند، تــا جای ممکن 
 تصمیم گیری را به آن ها 
محــول کنید. بــه جای 
اینکه به آن ها بگویید چه 
کار کنند، بپرسید، »فکر 

می کنید باید چه کار کنیم؟«

مسئولیترابهآنهابسپارید
حتی بهتر اســت وقتی کسی مشکلی 
را نزد شــما مطرح می کند، فقط به او 
بگویید »شما مسئول هستید، خودتان 

به آن رسیدگی کنید«.
افراد موفق در هر زمینه ای به شــدت 
راه حل محور هستند. آن ها به راه حل ها 
فکر کرده و بر آن ها تمرکز می کنند. در 
نتیجه در حل مشکالت روزانه زندگی 
کاری و حتی ارایه راه حل های بیشتر، 

همواره بهتر می شوند.
گاهی از مخاطبانم در کار می پرسم »آیا 

کسی اینجا مشکلی دارد؟«
همه دســت ها بــاال می رود. ســپس 
می گویم »البته. همه مشکل دارند. آن ها 
مانند امواج اقیانوس مدام و بی وقفه به 
سوی ما می آیند. تنها سوال این است که 
چقدر در حل مشکالت زندگی روزانه 

خود موفق هستید؟«
تنها وقفه ای که میان رودخانه مشکالتی 
که به ســویتان هجوم مــی آورد، روی 
می دهد بحران هایی هستند که گهگاه 
رخ می دهــد. بر اســاس نظــر بعضی 
کارشناسان، هر دو یا ســه ماه یک بار 
با بحرانی جدید مواجه می شــوید که 
اگر نتوانید به طرز اثربخشی با آن کنار 
بیایید، می تواند کسب وکار یا زندگی تان 
را به گرداب بکشــاند. این بحران شاید 
مالــی، کاری، شــخصی، بیمــاری یا 
خانوادگی باشد. اما زندگی مجموعه ای 

بی انتها از مسائل و بحران ها است.

مســائلمیتوانندبهفرصت
تبدیلشوند

هدفی تحقق نیافته، مساله ای حل نشده 
اســت. یک هدف فروش محقق نشده، 
مساله ای است که باید حل شود. چالش 
با کارمند یا همکار فقط مساله ای است 

که باید آن را حل کنید.
خبر خوب اینکه توانایی شما برای حل 
مشــکالت روزانــه تعیین کننده مهم 
موفقیت،  پیشرفت و ارتقا در کار است. 
وقتی مهارت، دانش و خوی حل موثر 
مشکالت را از خود نشان می دهید، ارتقا 
پیدا می کنید و حل مشکالت و شرایط 
مهم تری به شما واگذار می شود. به گفته 
هنری کیسینجر »تنها پاداشی که در 
ازای حل مســائل می گیرید این است 
که حل مسائل بسیار بزرگتری به شما 

واگذار می شود«.

تالشکنیدتاشایستهترباشید
افرادی که عملکرد عالی دارند همواره 
به راه  حل ها فکر می کنند؛ اینکه برای 
حل مساله، برداشتن موانع و دستیابی 
به هدف باید چه  کارهایی انجام دهند. 
از سوی دیگر، افراد با عملکرد متوسط 
همیشــه به این فکر می کنند که چه 
کسی را برای مشکل پیش آمده مقصر 
بدانند که باعث عصبانیــت و ناکارایی 

آن ها می شود.
به گفته کالین پاِول »رهبری همان حل 
مشکالت است«. بخشــی از موفقیت، 
توانایی حل مسائل است. به جای اینکه 
هنگام بروز مشــکل عصبانی شوید یا 
دیگران را مقصر بدانید، هر مشــکل را 
فرصتی برای رشــد و بهبود در جایگاه 

مدیر بدانید.
همین موضــوع دربــاره کارمندانتان 
هم صدق می کند. نحوه کمک شــما 
به آن ها برای تبدیل شــدن به فردی 
شایســته تر، مطمئن تر و ارزشمندتر 
این است که حل مسائل را به خودشان 
واگذار کنید و سپس کمک کنید تا در 
فرایند حل مســاله استاد شوند. هرچه 
بتوانند مشکالت بیشتری را خودشان 
حل کنند، شــما نیز مشکالت کمتری 

خواهید داشت.
یکــی از وظایف اصلی شــما به عنوان 
مدیر این است که به کارمندان کمک 
کنید تا باور کنند توانایی شــان برای 

حل مشکل کلید موفقیت آینده آن ها 
اســت. خودتان الگو باشید. از صحبت 
درباره گذشــته یا آنچه اتفاق افتاده و 
اینکه چه کســی مقصر بوده، اجتناب 
کنید. در عوض، بر آینده تمرکز کنید. بر 
راه حل تمرکز کنید. بر اقداماتی تمرکز 
کنید که می توانید برای حل مشکل یا 
کاهش خسارت به سرعت انجام دهید. 
این نوع تفکر منجر به عملکرد عالی شما 
هم به عنوان فرد و هم به عنوان بخشی 

از سازمان می شود.

فرایندحلمشکل
از این به بعد قبل از اینکه افراد برای حل 

مساله نزد شما بیایند، آن ها را ملزم به 
پیروی از فرایند چهــار مرحله ای حل 
مســاله و تصمیم گیری کنید. بسیاری 
از مدیران از این فراینــد برای کاهش 
چشمگیر مشکالت پیش آمده استفاده 

می کنند.

۱.آنرابنویســید: از کارمنــدان 
بخواهید قبل از اینکه نزد شما بیایند، 
مساله یا تصمیمی که باید اتخاذ شود را 
به صراحت و به شکل مکتوب مشخص 

کنند.
معموال پنجاه درصد بحث ها پیرامون 
حل مساله صرف شفاف سازی مشکل 

می شــود. بســیاری از بحث هــا وارد 
چرخه ای باطل می شــود، زیرا درباره 
مساله یا مانع توافق وجود ندارد. وقتی 
تاکید می کنید که افــراد قبل از اینکه 
مساله را نزد شما آورند آن را بنویسند، 
از اینکــه در اغلب مــوارد، اصال نیازی 
نیست که نزد شما بیایند، شگفت زده 
خواهید شد. پاسخ یا راه حل به محض 
تعریف درست مساله آشکار می شود. در 
پزشکی می گویند »تشخیص درست 

نیمی از درمان است«.

۲.علتهارامشــخصکنید:از 
کارمندان بخواهید علل یا دالیل بروز 
مشکل را تعریف کنند. این مساله چرا 
و چگونه روی داده اســت؟ باز هم این 
کار را روی کاغذ انجام دهید. فهرستی 
تهیه کنید. هر چه درباره دالیل به وجود 
آورنده مشکل شــفاف تر باشید، یافتن 

راه حل ساده تر می شود.

۳.راهحلهارامشــخصکنید: از 
کارمندان بخواهیــد همه راه حل های 
ممکــن یا همــه اقدامــات جایگزین 
ممکن را مشخص کنند. هرچه بتوانید 
راه حل های بیشــتری برای یک مساله 
ارایه کنید، احتمال دستیابی به راه حل 
درست یا ترکیبی از راه حل های درست 
بیشتر می شود. از مساله ای که فقط یک 

راه حل دارد، بر حذر باشید.

۴.تصمیمیاتخاذکنید:از کارمندان 
بخواهیــد راه حلــی را برگزیننــد که 
احساس می کنند بهترین اقدام در این 
شرایط اســت و دلیلش را جویا شوید. 
آن ها چه دلیلی برای انتخاب این راه حل 

به جای راه حل های دیگر دارند؟

کارمندان فقط پس از اینکه این فرایند 
چهار مرحله ای را به انجام رساندند، باید 
برای دریافت اطالعات و مشــاوره نزد 

شما بیایند. 
مدیرانی که این فرایند ســاده را اجرا 
می کنند، از اینکه بیــش از ۷5 درصد 
زمانی که در بحث های حل  مشــکل با 
کارمندان صرف کرده اند هدر می رفته، 
شــگفت زده می شــوند. افراد ایده  ها و 
راه حل های خود را مطرح کرده و بدون 

رفتن نزد رییس آن ها را اجرا می کنند.
این فرایند چهار مرحله ای کاری است 
که می توانید بــه عنوان مدیــر انجام 
دهید. هرگاه هر نوع مســاله ای پیش 
آمد، قبل از هر کاری اول آن را به وضوح 
تعریف کنید. دوم، دلیل روی دادن آن 
را مشخص کنید. سوم، انواع راه حل ها 
و پاســخ ها را ارایه کنید و ســپس در 
مرحله چهارم بهتریــن راه حل را با در 

نظر گرفتن همه جوانب انتخاب کنید.

تصمیم گیری را به کارمندان واگذار کنید؛

شما حکمران نیستید!

یکیازوظایفاصلی
شمابهعنوانمدیراین
استکهبهکارمندان

کمککنیدتاباورکنند
تواناییشانبرایحل
مشکلکلیدموفقیت

آیندهآنهااست.
خودتانالگوباشید.از
صحبتدربارهگذشته
یاآنچهاتفاقافتادهو
اینکهچهکسیمقصر
بوده،اجتنابکنید.

تنهاراهارتقایحکمت،داوریوبینشدرکارمندان،واگذاری
تصمیمگیریوحلمشکلبهآنهااست.اینکارهمچنین
یکیازدشوارترینوظایفمدیراست.مدیرانتصمیمگیری
وحلمشکلرامسئولیتاصلیخودمیدانندوبهدرستیکه
چنیناست.امااگرمیخواهیداعتمادبهنفسوخوداتکایی
کارمندانراافزایشدهید،واگذاریاینوظایفبهآنها،حتی
درصورتیکهمرتکباشتباههمشوند،بسیارحیاتیاست.

واگذاریتصمیمگیری،انگیزانندهایبسیارقویوهمچنین
رشددهندهانساناست.درهرفرصتیازآناستفادهکنید.
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