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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

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/9/14 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,269,0004,162,000قدیم

سکه طرح 
4,541,0004,109,000جدید

2,378,0002,178,000نیم 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
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

طرحی با اما و اگرهای فراوان؛  

رجیستری هنوز هم قربانی 
می گیرد

اگرچه مهم ترین هدف رجیستری گوشی های موبایل 
جلوگیری از قاچاق عنوان شده بود، اما با گذشت وجود دو 
سال از اجرایی شدن این طرح، هم چنان مشکالتی برای 
کاربران همراه ایجاد می کند.

با اجرای طرح رجیستری )طرح احراز اصالت تجهیزات 
دارای سیم کارت( مقرر شد صرفا گوشی هایی که از مبادی 
                                                                      قانونی وارد کشور شده اند، ...             

رئیسی در دیدار با فعاالن اقتصادی، کارآفرینان و صنعتگران استان اصفهان: 

کارآفرینانشجاعراحمایتمیکنیم
     متناسب سازی مقررات با شرایط زمان جنگ اقتصادی ضروری است
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در روز دانشجو؛

 کار عار 
بودن یا نبودن؟!

دورانی دانشجویی یکی از ادواری 
است که تکلیفمان با خودمان و 
اجتماع اطرافمان مشخص نیست 
به خصوص در مسائل مالی. از یک 
طرف  اساتید انتظار دارند به طور 
تمام وقت دانشجو به درس هایش 
رسیدگی کند و پروژه های محول 
شده را انجام دهد و از سوی دیگر 
خانواده و جامعــه از یک جوان 
انتظار دارند حداقل پول توجیبی 
نگیرد! در این بین اگر دانشگاه هم  
پولی باشد فقط یک عاشق شدن 
در ترم اول و دوم احتیاج اســت 
تا  این دانشجو زیر بار مشکالت 

له شود.
بسیاری از ما زندگی دانشجویی را 
تجربه کرده ایم. زمانی که متوجه 
می شــویم وام های دانشجویی 
و کمــک هزینه هــای خانواده 
نمی تواند به  طور کامل مخارج ما 
را پوشش دهد، تصمیم می گیریم 
که اقدام بــه  کارهایی مانند کار 
دانشجویی و کارهای پاره وقت 
کنیم.  اما متاسفانه در جامعه ما 
انتظار ها از یک دانشجو به قدری 

باالست که...

فرماندار:

کویر گردشگرپذیر آران  و بیدگل 
نیازمند زیرساخت  و برنامه ریزی 

است
 فرمانــدار آران  و بیدگل گفــت: کویرهای این 
شهرستان با برخورداری از جاذبه های بی مانند 
تاریخی و طبیعی می تواند به انتخاب نخســت 
گردشگران خارجی برای ســفر به ایران تبدیل 
شــود که این مهم در گرو برنامه ریــزی و ایجاد 

زیرساخت های الزم است.
اسماعیل بایبوردی عصر پنج شنبه در جشنواره 
کویر سیازگه بیان کرد: استان اصفهان در مجموع 
یکی از قطب های گردشــگری ایران، در جهان 
شناخته شــده و محبوب گردشگران خارجی و 

داخلی است.
وی ضرورت تقویت زیرساخت ها برای میزبانی 

گردشگران خارجی را...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S
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شهردارى منظریه به استناد مصوبه شماره 2 صورتجلسه 108 مورخ 98/8/27 شوراى اسالمى شهر منظریه در نظر دارد 
عملیات زیرسازى بلوار امام حسین (ع) را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه و همچنین پرداخت سپرده شرکت در مناقصه همه روزه تا پایان وقت ادارى 

مورخ 98/10/4 به واحد مالى شهردارى منظریه مراجعه نمایند.

031-53282131  031-53282028 www.manzarie.ir :تلفن تماس

محل اعتباراتسپرده شرکت  در مناقصهمبلغ اعتبارشرح عملیاتمحل پروژه

باند دوم بلوار امام حسین (ع) به طول 400 متر و عرض 14 متر 
6000 متر مکعب خاکبردارى 

6000 متر مکعب خاکریزى و زیرسازى با تراکم 95 درصد 
6000 متر مربع بستر سازى

خاکبردارى، بسترسازى، 
خاکریزى، تسطیح، 

غلطک کوبى، آبپاشى با 
تراکم 95 درصد

 3,500,000,000
175,000,000 ریال ریال

اعتبارات تملک دارایى 
سرمایه سال 98 (اوراق 
خزانه اسالمى) با سر 
رسید 1 ساله و 2 ساله

سید على مرتضوى - شهردار شناسه: 686603

چاپ اول آگهـى مناقصـه عمومى  (نوبت اول)

شهردارى کوشک با استناد مجوز مورخ 1398/07/30 هیئت عالى سرمایه گذارى و به استناد مصوبه شماره 97/31/ش مورخ 1397/04/06 
شوراى محترم اسالمى شهر کوشک در نظر دارد پروژه ساخت، اجاره، بهره بردارى و انتقال تابلوهاى 4*12 را به صورت (B.O.L.T) به 

سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات خصوصى اعالم شده در شرایط فراخوان واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را همه روزه در وقت ادارى از تاریخ درج آگهى در روزنامه تا روز سه شنبه مورخ 1398/09/26 از واحد امور 

مالى شهردارى کوشک واقع در شهر کوشک ، بلوار ا مام (ره)، به شماره تماس 33562410-031 دریافت نمایند. 
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

1398/9/26 مى باشد. 
به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

زمان و محل تشکیل هیئت عالى سرمایه گذارى جهت بازگشایى پیشنهادات: راس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 98/9/27 در محل شهردارى کوشک 
- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است.

دهیارى دوتو درنظر دارد بر اساس مصوبه شماره 98/53شوراى اسالمى  دوتو وتادییه آن درکمیته تطبیق بخشدارى کرون وهمچنین بر اساس آیین نامه مالى 
دهیارى ها  ابگرمکن هاى خورشیدى و اهن االت را به فروش برساند لذا از کلیه افرادى که قصد خرید وشرکت در مزایده را دارند ظرف مدت 10روز از تاریخ 
98/09/16جهت دریافت فرمهاى مربوطه وتکمیل فرم شرکت درمزایده ازتاریخ درج اگهى ،روزهاى زوج ازساعت 8صبح لغایت13بعدازظهر به آدرس ذیل 

مراجعه یا با شماره تلفنهاى09132007264  تماس حاصل نمایند.                                                                                                        
جهت دریافت فرم هاى مزایده: 

آدرس : اصفهان-شهرستان تیران وکرون-روستاى دوتو-دهیارى دوتو
شرایط شرکت در مزایده:  الف)تکمیل فرم  مزایده  درمدت مقرر وتحویل  آن به دهیارى  دوتو ب)واریز10,000,000ریال(یک میلیون تومان) به حساب 
5681961430058519نزد پست بانک  یکى از شعب کشور  به نام دهیارى دوتو بابت حق التحریر اگهى (درصورت برنده نشدن درمزایده مسترد خواهد شد)
پ)اولویت با افراد بومى    شهرستان تیران و کرون مى باشد. ج)برنده مزایده ظرف 2روز کارى از تاریخ اعالم  برنده مزایده  فرصت خواهد داشت نسبت به 
واریز مبلغ کل به حساب دهیارى دوتو اقدام نماید درغیر این صورت نفر بعدى مزایده به عنوان جایگزین انتخاب خواهد شد.  د) جهت دریافت اطالعات 
ومشخصات وادرس محل وبازدید به دهیارى دوتو مراجعه نمایید.  ح) برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد 
شد .ج) پیشنهادات باید حداکثر تا پنج روز از آخرین تاریخ انتشار آگهى و تا آخر وقت ادارى به   دهیارى دوتو تحویل گردد پیشنهادهایى که دیرتر از این 

مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد شد.  
چ) اخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ98/09/25مى باشد

ف) تاریخ بازگشایى پاکت ها 98/09/26مى باشد  
ق)بدیهى است هزینه اگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود و  دهیارى  دوتو در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار مى باشد. 

نوع مشارکتاجاره پایه ماهیانه (ریال)سال پایهمشخصات تابلوها/ابعاد/ تعدادآدرس محل پروژهنام پروژهردیف

ساخت بهره بردارى، اجاره 1
و انتقال تابلوهاى تبلیغاتى

بلوار الغدیر (جاده اصفهان، 
نجف آباد) محدوده شهر کوشک

3 عدد تابلو به ابعاد 12×4 به صــورت دو طرفه با ارتفاع 
9630,000,000B.O.L.T ماه60/30 از کف آسفالت جاده تا زیر تابلو باید رعایت گردد

مجید قربانى - شهردار کوشک

روابط عمومى دهیارى   دوتو شناسه: 686697

نوبت دوم تجدید آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

آگهـى مزایـده

* به ازاى هر سال افزایش تا 8 سال معادل 15 درصد به قیمت اجاره بها اضافه مى گردد.
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کار عار، بودن یا نبودن؟!

ادامه از صفحه یک:
...   بــه وی اجــازه نمــی دهد هر 
کاری انجام دهد و به اصطالح تنها 
کارهایی که در شان اوست را باید 

انجام دهد. 
جالب است همین دانشجو اگر به 
خارج از کشور برای ادامه تحصیل 
برود نه تنها خودش حاضر است هر 
کاری انجام دهد بلکه خانواده   اش 
با افتخار از او به عنــوان یک بچه 
زرنگ درس خوان یــاد می کنند 
 که هــم کار می کنــد و هم درس 

می خواند. 
تازه مثل بلبل  هم انگلیسی صحبت 
می کند! خوب معلوم است کسی که 
بیشتر روز خود را در رستوران های 
خارجی ظرف می شورد و غذا برای 
مردم می برد بــه ناچار زبان همان 
کشور را نیز صحبت می کند. جالب 
اینجاست همین فرد در ایران حاضر 
نبوده به پیتزا فروشی برود و برای 
خودش یک غذا بخرد بلکه با پیک 
ســفارش پیتزا مــی داده اما حاال 
حاضر شده برای گذران زندگی در 
رستوران های دیگر کشورها همه 

کاری بکند! 
مگر ایران رستوران ندارد؟ چرا در 
کشور خودمان تحصیل نمی کنید؟ 
با این حجم از کار و فعالیتی که در 
خارج از کشور دارید و هزینه هایی 
که صــرف می کنیــد در ایران به 
راحتی می توانید در یک دانشگاه 
خوب تحصیل کنید و حتی شرایط 
شغلی آینده خود را تضمین کنید. 
اما متاســفانه فرهنگ غلطی در 
کشــورمان اســت که به ما اجازه 
نمی دهــد کار را عــار ندانیم و به 
همه ثابت کنیم برای رســیدن به 
اهدافمان از هیچ کوششی فرو گذار 

نخواهیم بود!
عموماً هر دانشگاهی کارهای بسیار 
زیادی برای انجام دادن دانشجویان 
خود دارد. این کارها می توانند شامل 
کارهای بسیار زیادی از جمله کار در 
کتاب خانه، کافه تریا یا آشپزخانه  

دانشگاه باشد. 
برای افرادی کــه به  طور خاص  در 
سطح تحصیالت تکمیلی مشغول 
به  ادامه  تحصیل هستند، کارهایی 
مانند دســتیار آموزش، دســتیار 
تحقیق و تدریس هــم وجود دارد 
به یاد داشته باشید شما  هر شغلی 
انتخاب می کنید قرار است تنها در 
آن تجربه کسب کنید،  برای ورود به 
بازار کاری در آینده ، پس تمام سعی 
خودتان را بکنید تا تجربیات بودن 
در یک بازار با تمام مشغله هایش 
 را درک کنید و مســئولیت پذیر

 باشید.
 به راحتی مســئولیت اشتباهاتی 
که کرده اید را بپذیرید و خودتان را 
سرزنش نکنید .همه بزرگان کسب 
و کار اشتباهات فاحشی انجام داده 
اند که تنهــا از آن درس گرفته اند 

نه ترس!
 به نظر می رســد وقت آن رسیده 
جامعه نیــز دید خود را به شــغل 
دانشجویی تغییر دهد تا دانشجویان 
با راحتی خیال بیشــتری بتوانند 
به فعالیت های درسی و اقتصادی 

بپردازند.
 زین پس اگر دانشجویی  را در یک 
رستوران در حال تی کشیدن دیدیم 
باید به خود و جامعــه مان افتخار 
کنیم که جوانانــی داریم پرتالش 
در همــه عرصه ها، کــه در حین 
درس خوانــدن کار هم می کنند و 
تن پرور نیســتند تا بعدها مجبور 
نشویم فرزندان و عزیزان خودمان 
را بــا صرف هزینه هــای هنگفت 
 به خارج از کشــور بفرســتیم تا
  رســتوران هــای آنهــا را تــی

 بکشند! 
روز دانشجو مبارک

اقتصاد استان
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۱۰۰ نفر از زندانیان مهریه آزاد شدند
رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندان ها به ویژه افرادی که به خاطر مهریه 
بازداشت شدند، گفت: در چند ماه گذشته حدود ۱۰۰ نفر از این افراد آزاد شدند و افراد باقی مانده عموما 

اتهاماتی در کنار بحث مهریه داشتند.
رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه در جمع کارکنان و قضات دادگستری اصفهان حاضر شد.

به گزارش ایسنا؛ حسن حبیبی در این جلسه خطاب به رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: امیدی که با برنامه های 
حضرتعالی در عموم مردم نسبت به تحول در دستگاه قضایی میسر شده نباید به یاس مبدل شود چراکه در 

شرایط فعلی آبروی نظام را در بردارد.
وی افزود: شش ماه است که به دستور شما رئیس دادگستری اصفهان شده ام و در این مدت به دستور شما در رسیدگی  به 

پرونده های معوقه، با استمرار کار نزدیک۴۰۰۰ پرونده مانده، تعیین تکلیف شد.
رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندان ها به ویژه افرادی که به خاطر مهریه بازداشت شدند، گفت: عالوه بر ابالغ 
دستورات رییس قوه قضاییه، بخش نامه استانی نیز با تاکید بر پذیرش درخواست اعسار این افراد ابالغ و به صورت مستمر پیگیری می شود و در 

چند ماه گذشته حدود ۱۰۰ نفر از این افراد آزاد شدند و افراد باقی مانده عموما اتهاماتی در کنار بحث مهریه داشتند.

سهم اصفهان از صادرات فرش دستباف هر سال کاهش یافته است
مدیر کل گمرگ استان اصفهان گفت: اصفهان با یک میلیارد و ۷۳۸ میلیون دالر ارزش صادرات رتبه پنجم 
صادرات کل کشور را در حوزه فرش دارد و در صورتی که نفت و گاز صادراتی استان های ابتدایی فهرست را 

در نظر نگیریم، اصفهان از رتبه بهتری برخوردار می شود.
رسول کوهستانی پزوه  در مراسم افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان که در محل 

سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: همه ما خدمتگذار 
صنعت فرش دستباف هستیم و جلساتی متعددی در حوزه حمایت از صادرات صنایع دستی و فرش دستباف 

در ماه های اخیر در سطح استان تشکیل شده است.
کوهستانی پزوه اضافه کرد: اصفهان با یک میلیارد و ۷۳۸ میلیون دالر ارزش صادرات رتبه پنجم صادرات کل کشور را دارد در 

صورتی که نفت و گاز صادراتی استان های ابتدایی فهرست را در نظر نگیریم، اصفهان از رتبه بهتری برخوردار می شود. فناوری صادراتی 
خام در استان اصفهان به حداقل رسیده و این یک مزیت صادراتی برای اصفهان است. 

وی ادامه داد: صادرات فرش استان اصفهان با یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۹۲۰ دالر در سال ۹۸، ۵۹ درصد کاهش را نسبت به سال گذشته تجربه 
کرده و بیشترین صادرات این محصول با مقصد کشور های کویت ، قطر و امارات صورت گرفته است.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

فرماندار:

کویر گردشگرپذیر آران  و بیدگل نیازمند 
زیرساخت  و برنامه ریزی است

فرماندار آران  و بیــدگل گفت: کویرهای این  
شهرستان با برخورداری از جاذبه های بی مانند 
تاریخی و طبیعی می تواند به انتخاب نخست 
گردشگران خارجی برای سفر به ایران تبدیل شود که این مهم در گرو 

برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت های الزم است.

اسماعیل بایبوردی عصر پنج شنبه در جشنواره کویر سیازگه بیان کرد: استان 
اصفهان در مجموع یکی از قطب های گردشگری ایران، در جهان شناخته شده 

و محبوب گردشگران خارجی و داخلی است.
وی ضرورت تقویت زیرساخت ها برای میزبانی گردشگران خارجی را یادآور شد 
و افزود: آران وبیدگل شهرستانی گردشگر پایه است که علت آن هم وجود نقاط 
کویری، دریاچه نمک، ۵۰۰ اثر تاریخی و طبیعی در کنار اماکن متبرکه می باشد.

فرماندار آران وبیدگل تشریح کرد: این شهرستان ۱۰۰ درصد کویری دارای 
آسمان صاف و شب های پرستاره است که ظرفیت خوبی برای شکوفایی اقتصاد 

شب منطقه به شمار می رود.
وی اضافه کرد: این شهرستان با بیش از ۶ هزار کیلومتر وسعت بر روی زمین 
به همین میزان فضا با ظرفیت نجوم دارد که می تواند پارک و دهکده نجوم یا 

رصدخانه ای را میزبانی کند.
بایبوردی تشریح کرد: آهنگ سرمایه گذاری در این شهرستان نیز سرعت گرفته، 
چنان که در یک سال گذشته افزون بر ۱۰۰ پروند در حوزه گردشگری و حفظ 

میراث فرهنگی تشکیل و ۱۹ مجوز صادر شد.
وی با اشاره به تعریف هفت کریدور گردشگری در شهرستان آران وبیدگل و 
راه اندازی کریدور گردشگری کوهستان، کویر و دریاچه نمک در آینده نزدیک 
عنوان کرد: این کریدور با همکاری دستگاه های اجرایی شهرستان کاشان به 

زودی به بهره برداری می رسد.
فرماندار آران وبیدگل به پیشنهاد خود برای راه اندازی قطار گردشگری و فراهم 
شدن تجربه ای جدید برای سفر به دل کویرهای نقاط شمالی استان اصفهان 
اشاره و تاکید کرد: این قطار در قالب تور گردشگری می تواند ابزاری برای تقویت 

سایر مسیرها و مقصدها گردشگری باشد.
وی همچنین با اشــاره به لزوم برنامه ریزی برای رونق گردشــگری مذهبی 
در آران وبیدگل یادآور شد: این شهرســتان با برخورداری از ۴۲ بقعه متبرکه 
می تواند مقصد نخست مسلمانان و گردشگران خارجی عالقه مند باشد، چنان 
که در سال های گذشته نیز شاهد رشد ۱۰۰ درصدی بازدید از این اماکن بودیم.

بایبوردی تصریح کرد: آینده شهرستان آران وبیدگل در گردشگری بسیار روشن 
است و می توانیم با ترویج گردشگری فاخر و بهره گیری از دیدگاه های متخصصان 

به جایگاهی ویژه در این حوزه برسیم.

    توسعه گردشگری، نیاز جامعه و اولویت دولت
معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان نیز  یادآور شد: توسعه گردشگری از اولویت های 
دولت دوازدهم قرار دارد، چنان که در برنامه ششم توسعه نیز اولویت نخست 

استان اصفهان معرفی شد.
سید صالح درخشان افزود: گردشگری از پایدارترین شغل های جهان است و 
می توان با سرمایه گذاری کم، به ارزش افزوده باالیی در آن دست یافت که به 
نسبت سایر حرفه ها که موجب آلودگی هم می شوند، از جایگاه باالیی برخوردار 

است.
وی با اشاره به شتاب گرفتن سرمایه گذاری در بخش گردشگری این استان بیان 
کرد: در چند سال گذشته شاهد بهره برداری از اقامتگاه های زیادی بودیم که 

شهرستان آران وبیدگل هم در این حوزه شاخص بود.
معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان اضافه کرد: سیازگه از زیباترین کویرهای استان است 
و باید از ظرفیت های این منطقه به بهترین شرایط ممکن استفاده شود تا شاهد 

توسعه پایدار  آن باشیم.
وی تاکید کرد: آران وبیدگل در کنار کشاورزی و گردشگری مذهبی، در زمینه 
گردشــگری کویری هم با برخورداری از ظرفیت هایی مانند کویر سیازگه از 

شاخص ترین شهرستان های استان اصفهان است.
امام جمعه ابوزیدآباد هم در این جشنواره اظهار کرد: حضور گردشگر رزق و روزی 

حالل به همراه دارد و توسعه آن، نیاز ضروری جامعه امروز ماست.

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

بهترین کمک کننده 
برای برخورد با 

اخاللگران، خود مولدان 
و تولیدکنندگان هستند 

و کار اقتصادی نیاز به 
پیگیری دارد و باید از 

هرگونه فساد جلوگیری 
کرد

رئیسی در دیدار با فعاالن اقتصادی، کارآفرینان و صنعتگران استان اصفهان: 

کارآفرینان شجاع را حمایت می کنیم

رییس قوه قضاییه گفت: از مدیران و کارآفرینان جسور و شجاع 
که به سرمایه گذاری کمک می کنند، حمایت می کنیم.

حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی روز پنجشنبه در 
دیدار با فعاالن اقتصادی، کارآفرینان و صنعتگران استان اصفهان 
اظهار داشت: در شرایط کنونی که جزو سخت ترین شرایط به 
شمار می رود از سرمایه گذارانی که اجازه نمی دهند تولیدات 
کارخانه ها متوقف شــود، حمایت می کنیم ؛ این افراد جسور و 
شجاع تالش می کنند که کوچکترین وقفه ای در تولید رخ ندهد 

بنابراین باید بیش از گذشته به آنها اهمیت داد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     متناسب سازی مقررات با شرایط زمان جنگ اقتصادی ضروری است

رییس قــوه قضاییه با 
بیان اینکــه مهمترین 
اقدامات ســتاد تسهیل 
و شورای گفت وگو باید 
رفع موانع تولید باشــد 
ادامه داد: همه مسووالن 
در تمامــی بخش ها در 
شــرایط کنونی باید برای حمایت از 

تولیدکنندگان تالش کنند.
حجت االسالم رییســی با بیان اینکه 
فعالیت اثر بخش فعــاالن اقتصادی 
توطئه دشمنان و ناامیدی مردم را از 
بین می برد بیان کرد: نباید اجازه داد 
که برخی موانع در عرصه اقتصادی و 

تولیدی کشور اخالل ایجاد کند.
وی افــزود: هم اکنون بیــش از قبل 
نیازمنــد اقــدام و عمل هســتیم و 
دولتمردان باید تالش کنند که موانع 
تولید برداشته شده و شــرایط برای 

تولیدکنندگان تسهیل شود.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه جنگ 
اقتصادی مقتضیات خاص خود را دارد 
تصریح کرد: متناسب سازی مقررات با 
شرایط زمان جنگ اقتصادی ضروری 

است.
وی با تاکید بر برداشــتن موانع پیش 
روی تولید بیان کرد: شورای گفت وگو، 
اتاق های اصناف و کارآفرینان باید در 
امر رفع موانع تالش کننــد و در این 
شــوراها باید مصوبات قابــل اجرایی 
داشته باشند تا کارآفرینان نه در سخن 

بلکه در عمل، تسهیل را حس کنند.
حجت االسالم رییســی با بیان اینکه 
حمایت از تولید بایــد در نظام مالی و 

پولی نیز محقق شود خاطرنشان کرد: 
کارآفرینان نه در سخن، بلکه در عمل 

باید احساس تسهیل را درک کنند.
وی گفت: کمرنگ شدن نقش دالالن 
نیز از اهمیت باالیی برخوردار اســت 
و تولیدکننــده و مصرف کننده نیز به 
حق واقعی خود برسد و به هیچ کسی 

اجحاف نشود.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: بهترین 
کمک کننده برای برخورد با اخاللگران، 
خود مولدان و تولیدکنندگان هستند و 
کار اقتصادی نیاز به پیگیری دارد و باید 

از هرگونه فساد جلوگیری کرد.
وی در مــورد بروکراســی اداری نیز 
گفت: هیچ مولد و کاسبی عالقه مند به 
پرداخت رشوه نیست اما چون شرایط 
اداری ایجاب می کند و بسیاری از کارها 
با تاخیر انجام می شــود فرد برای رفع 
نیاز و کار خود به چنین کارهایی دست 

می زند.
رییس قوه قضاییه درباره اســتفاده از 
نظر متخصصان تصریح کرد: شنیدن 
حرف های مشاور و متخصص به کشف 
حقیقت کمک می کنــد و این امر در 
قوه قضاییه مورد استقبال قرار خواهد 
گرفت و در این عرصه سعی خواهیم 

کرد با تشکیل هیات منصفه اقتصادی 
برای صدور رای هــای منصفانه اقدام 

کنیم.  
وی با بیان اینکه ترک برخی از افعال از 
خود فعل زیان بارتر است گفت: این امر 

نیازمند پیگیری و بررسی است.
حجت االسالم رییسی  درباره مالیات 
خاطرنشــان کرد: از استاندار اصفهان 
می خواهیــم جلســه مرتبطــی در 
استانداری تشــکیل دهد و سخنان 
مسئوالن این امر را بشنود تا بتواند در 

امر تسهیل در تولید کمک کند.
رییس قــوه قضاییه بــرای حل اطاله 
دادرسی نیز گفت: برای این امر بر تعداد 
شــعبات اقتصادی افزوده می شود تا 
زمان دادرسی کاهش پیدا کند، بخش 
قضایی، یک بخش حکومتی اســت و 
بی شک تامین مالی قاضی می تواند از 

فساد در این بدنه بکاهد.
وی با تاکید بر رفع قاچاق سازمان یافته 
گفت: این موضوع مســاله راهبردی 
بشمار می رود و مســووالن باید برای 

رفع این مساله تالش کنند.
حجت االسالم رییســی همچنین بر 
لزوم محدودیت واردات کاالهایی که 

در کشور تولید می شود تاکید کرد.

جلســه دیــدار رئیس قــوه قضاییه 
با فعــاالن اقتصــادی، کارآفرینان و 
صنعتگران اســتان اصفهان با حضور 
اســتاندار، جمعــی از نماینــدگان 
اســتان و فعــاالن اقتصــادی و 
تولیدی در ســالن جلســات اردوگاه 
 شهید بهشتی باغ ابریشــم اصفهان

 برگزار شد.
فعــاالن اقتصادی و تولیــدی در این 
جلسه در زمینه های مختلف و موانع 
پیش روی تولید سخنانی بیان کردند 

و در خصوص رفع موانع تاکید کردند.
رییس قوه قضاییه چهارشنبه گذشته  
راس هیاتــی برای ســفر ۲ روزه وارد 

اصفهان شد.
دیدار با خانواده شــهدا، ایثارگران و 
روحانیان، شــرکت جلســه شورای 
اداری استان، دیدار با قضات و کارکنان 
دستگاه قضایی و شــرکت در جلسه 
شــورای عالی قضایی استان، دیدار با 
نمایندگان تشــکل های کشاورزی، 
فعــاالن اقتصــادی کارآفرینــان و 
صنعتگران و حضور در نهمین اجالس 
منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه 
از برنامه های ســفر ۲ روزه رییس قوه 

قضاییه در اصفهان بود.

بازدید رئیسی از سایت هسته ای UCF اصفهان    

آیت اهلل رئیسی در سفر استانی خود به اصفهان، از مجموعه هسته ای UCF بازدید و برای فعاالن و دانشمندان این حوزه آرزوی موفقیت کرد.
به گزارش قوه قضاییه، آیت اهلل رییسی در سفر استانی خود به اصفهان از مجموعه هسته ای UCF بازدید کرد. در این بازدید که علی اکبر صالحی رئیس سازمان 

انرژی اتمی نیز حضور داشت، رئیس قوه قضاییه از خطوط فرآیندی و تولیدی سایت UCF بازدید کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به کاربرد فراوان دانش هسته ای در حوزه های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، پزشکی و.. تاکید کرد: گام های بزرگی تا امروز در این صنعت بدست دانشمندان 

کشور برداشته شده است و ان شاءاهلل این دانش همواره ارتقا خواهد یافت و به قله مد نظر خواهد رسید.
وی بازدید از صنعت پیشرو و بومی شده هسته ای در استان صنعتی اصفهان را فرصتی مغتنم برشمرد و برای فعاالن و دانشمندان این حوزه آرزوی موفقیت کرد.

ایمنا
خـــبــــر

خـــبــــر

مشاور یونسکو در ایران:

با روند کنونی باید فاتحه صنایع داخلی را خواند

مشاور یونسکو در ایران گفت: اصفهان دارای برند شهر 
خالق است که به دنبال خود فرصت هایی ایجاد می کند، اما 

ما هستیم که باید فرصت مداری کنیم، درحالیکه با روندی که در پیش 
گرفته ایم باید فاتحه صنایع داخلی را خواند.

بهمن نامور مطلق در همایش بررسی راهکارهای توسعه بازار فرش ایران و همزمان 
با افتتاح بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان، اظهار کرد: اصفهان دارای 
عنوان شهر خالق صنایع دستی و فرش در سطح جهان است، اما متاسفانه ما اصوال 
بعد از دریافت یک نام معتبر همه چیز را تمام شــده می دانیم در حالیکه باید تازه 
تالشــمان را آغاز کنیم. وی افزود: جهان در حال تغییر است و باید با این تغییرات 

همراهی کرد زیرا  فلسفه شهر خالق همین است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: شهرها فضایی مولد برای صنایع 
فرهنگی و خالق به عنوان بزرگترین صنایع کنونی در جهان است و سرمایه ها به این 
سمت مهاجرت کرده اند. نامورمطلق توضیح داد: صنایع خالق از دید یونسکو به هفت 
بخش سینما، ادبیات، موسیقی، طراحی، غذایی، چندرسانه ای و صنایع دستی تقسیم 

بندی شده که همگی بر مبنای خالقیت انسانی هستند.
وی با بیان اینکه در ایران چهار شهر خالق از سوی یونسکو انتخاب شده است، افزود: اصفهان، 

رشت، بندرعباس و ســنندج به ترتیب در بخش های صنایع دستی و فرش، تغذیه، صنایع 
دستی و موسیقی فعال هستند.

مشاور یونسکو در کشور با تأکید بر اهمیت برند شهر خالق و معرفی خالقیت به عنوان ایجاد 
نوآوری ضمن حفظ اصالت ها، گفت: برای اینکه شهری عنوان شهر خالق بگیرد باید چهار 
شاخص اصلی سابقه درخشان در آن حوزه، سهم اجتناب ناپذیر در اقتصاد شهر، نقش هویتی 

ویژه برای آن شهر و ایجاد اشتغال برای مردم آن شهر داشته باشد.
نامورمطلق اضافه کرد: نامگذاری شهر خالق فرصت هایی مانند برندسازی و اعتمادسازی، 
شبکه سازی شهرهای خالق، تبادل اطالعات و تجربه میان اعضا و همچنین ایجاد انسجام و 

مدیریت در مدیریت آن حوزه  در پی خواهد داشت.
وی تأکید کرد: این نامگذاری ایجاد فرصت می کند، اما قرار نیست معجزه ای رخ دهد بلکه 

باید فرصت مداری کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرشــچیان افزود: توصیه های از سوی یونسکو برای شهرهای 
خالق ارائه شده که مهترین آن افزایش صادرات، نظارت بر فروش در خارج کشور، تولید برای 
 همه سلیقه ها، افزایش گردشــگر به خصوص گردشگر متخصص، تقویت گفتمان، دانش، 

استارت آپ ها و... است. ایسنا
خـــبــــر
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ایران از ســه ســال پیش 
روادیــدش را بــرای اتباع 
جمهــوری آذربایجان لغو 
و رایگان کــرده، درحالی که 
شهروندان ایرانی برای سفر 
به این کشور همچنان باید 
ویزا تهیه کنند. نرخ ویزای 
آذربایجان که در فرودگاه صادر می شود ۲۶ 
دالر و به صورت الکترونیکی ۲۴ دالر است. 
قیمت ویزای فوری این کشور نیز ۵۱ دالر 

تعیین شده.
لغو ویزا و تعدیل هزینه های مالیات ســفر 
مهم ترین مطالبات انجمــن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرتی ایران در دیدار با هیات 
گردشــگری جمهوری آذربایجــان بود، 
درحالی که طــرف مقابل چنــدان یقین 
نداشت با این اقدام، به افزایش سفر ایرانی ها 

به جمهوری آذربایجان کمکی شود.
آذربایجان از سفر کم ایرانی ها ناراضی است

فواد نقــی افـ  رییــس انجمــن دولتی 
گردشــگری جمهوری آذربایجــانـ  در 
نشستی که امروز )چهارشنبه ۱۳ آذرماه( در 
دفتر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
ایران با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه 
و جامعه تورگردانان ایران برگزار شد، با اشاره 
به حجم نابرابر مبادالت گردشگری دو کشور 
اظهار کرد: یک میلیون و ۵۲۳ شــهروند 
آذربایجانی در یک ســال گذشته به ایران 
سفر کردند و در مقابل ۲۴۱ هزار ایرانی به 

جمهوری آذربایجان سفر داشتند.
وی افزود: جمهوری آذربایجان مایل است 
شمار سفر ایرانی ها را به جمهوری آذربایجان 
افزایش دهد؛ چرا که ایران کشور دوست و 
برادر است و گسترش ارتباطات در بخش 
گردشــگری و تجارت با آن برای کشور ما 

اهمیت زیادی دارد.
نقی اف در ادامــه این دیــدار درباره منبع 
آماری که از حجم مبادالت گردشگری دو 
کشور داده است، گفت: از یک و نیم میلیون 
نفری که به ایران سفر می کنند ۴۰ درصد 
ترانزیت هستند و یک میلیون دیگر انگیزه 
گردشگری دارند. این آمارها تفکیک شده 
در جمهوری آذربایجان موجود است و محل 

تهیه آن گذرگاه های مرزی هستند.
او ســپس به بخشی از مشــکالت موجود 
بر ســر راه گردشــگری ایران و جمهوری 
آذربایجان اشاره کرد و اظهار کرد: در گذرگاه 
مرزی آستارا و بیله ســوار وجود پاره ای از 
مشکالت عبور مســافران را زمان بر کرده 
است. جمهوری آذربایجان دستورالعملی 

داده تا زیرســاخت هایی در این گذرگاه ها 
احداث شــود که مطمئنیم به رفع برخی 
مشــکالت کمک خواهد کرد. همچنین 
دســتورالعمل هایی دربــاره تعویض ارز و 
کمک های پزشکی در گذرگاه های مرزی 

داده شده که به زودی اجرا می شود.
رییس آژانس دولتی گردشگری جمهوری 
آذربایجان به شکایت هایی که از شرکت های 
حمل و نقل به دســت این آژانس رسیده 
اشاره کرد و گفت:  البته این شکایت ها فقط 
از جانب ایران نبوده، بلکه سایر کشورها را هم 
در بر می گیرد. عمده اعتراض ها و شکایت ها 
به قیمت خدمات بر می گــردد. به عنوان 
تشکیالت دولتی در جمهوری آذربایجان 
حاضریم جلسه مشــترکی با بخش های 
مرتبط داشته باشیم تا نظارت روی قیمت ها 

بیشتر شود.
او همچنیــن به پیشــنهاد وزیــر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
کشورمان درباره برگزاری B۲B بین نهادهای 
گردشگری دو کشور اشاره کرد و با استقابل 
از آن در ادامه از طرف ایرانی درخواست کرد 
مشکالت مناطق اشغالی قره باغ را که برای 
جمهوری آذربایجان مهم و اساســی است 
در نظر داشته باشــد و حمایت های خود را 

نشان دهد.
یک ســوم آذربایجانی ها توریست 

نیستند
حرمت اهلل رفیعیـ  رییــس هیات مدیره 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران 
ـ در واکنش به انتقادی این مقام گردشگری 
جمهوری آذربایجان نسبت به کاهش سفر 
ایرانی ها به این کشــور اظهــار کرد: توجه 
داشته باشید آن ۲۴۰ هزار ایرانی که به این 
کشور رفته اند انگیزه توریستی داشته اند، در 
حالی که حدود یک سوم مسافران آذربایجان 
از خاک ایران برای ترانزیت استفاده می کنند 
و انگیزه توریستی ندارند. بنابراین عدد مبادله 

گردشگری دو کشور تا حدودی برابر است.
او به مشکالت دیگری که در کاهش مبادالت 
گردشگری ایران و جمهوری آذربایجان اثر 
گذاشته اشاره کرد و گفت: فرودگاه های این 
کشــور ۵۰ یورو به عنوان عوارض دریافت 
می کنند که این مبلغ روی نرخ بلیت پرواز 
محاسبه شده و قیمت آن را گران کرده است. 
از طرفی هر شــهروند ایرانی برای گرفتن 
ویزا از کشور جمهوری آذربایجان باید ۲۶ 
دالر پرداخت کند. این مبالغ هزینه ســفر 
به این کشور را افزایش داده است. بنابراین 
درخواست می شود درباره این هزینه ها دولت 
جمهوری آذربایجان تجدید نظر و برای لغو 

روادید اقدام کند.
اگر ویزا را لغو کنیــم ایران عوارض 

خروجی را برمی دارد؟
نقی افـ  رییس آژانس گردشگری دولتی 
جمهوری آذربایجانـ  در پاسخ به خواسته 
بخش خصوصی ایران برای لغو روادید، گفت: 
از جایگاه یک آژانس گردشگری اختیار الزم 
برای لغو ویزا را نداریم امــا عالقه مندیم و 

نظرات ایران را منعکس می کنیم تا شــاید 
این اتفاق رخ دهــد. همانطور که نخجوان 
۱۵ روز اســت ویزای خود را برای ایرانی ها 

لغو کرده است.
رفیعی در پاسخ این اظهارات گفت: مطلعیم 
آقای فواد نقی اف با یک ســری اختیارات 
از جانب رییس جمهور این کشــور چنین 
مسئولیتی را به عهده گرفته است. طبیعتا لغو 
ویزا در ایران نیز از عهده تشکیالت خصوصی 
خارج اســت اما وقتی ادله کافی به وزارت 
خارجــه و میراث فرهنگی و گردشــگری 
کشــورمان انتقال داده می شود، لغو ویزا با 
کشورهایی همچون جمهوری آذربایجان و 

چین در دستور کار قرار می گیرد.
رئوف عبدالعلــی افـ  دبیر اول ســفارت 
جمهوری آذربایجــان در ایرانـ  که در این 
نشست حضور داشت، توضیح داد: اقدامات 
زیادی برای تسهیل ویزای این کشور انجام 
شده و در حال حاضر ویزاهای الکترونیکی 
سه ساعته صادر می شود. درست است طرف 
آذربایجانی ویزا صــادر می کند و ایران ویزا 
را لغو کرده اما هزینه هایی که بابت ورود به 
خاک ایران و بیمه های اجباری از مسافران 
گرفته می شــود با مبلغی که ما برای ویزا 
دریافت می کنیم برابر است. مشکالتی در 
مرزها داریم که گاهی باعث ســرگردانی 
مسافران می شود. بهتر است آن ها را برطرف 

کنیم.
 رییــس انجمــن صنفی دفاتــر خدمات 
مسافرتی ایران اما تاکید کرد:  درخواست ما 
این است آن موانعی که با سایر همسایه های 
جمهوری آذربایجان وجود ندارد برای ایران 

نیز رفع شود.
نقی اف در پاسخ به خواسته بخش خصوصی 
ایران برای لغو ویزا این پرســش را مطرح 
کرد که اگر جمهوری آذربایجان ویزا را لغو 
کند، آیا از طرف دولت ایران عوارض خروج 

را حذف خواهد کرد تا شــهروندان ایرانی 
بیشتری به جمهوری آذربایجان سفر کنند 
که رفیعی در پاسخ به او گفت: لغو روادید سفر 
به این کشور را ارزان نمی کند، چون پول ویزا 
یا عوارض خروج به آژانس مسافرتی ربطی 
ندارد که آن را کم و یا حذف کند. ضمن آنکه 
اختالف قیمتی بین۷۰ یورویی که هر مسافر 
بابت ورود به خاک جمهــوری آذربایجان 
پرداخت می کند با ۲۲۰ هزار تومان عوارض 

خروج خیلی زیاد است.
رییس هیات مدیــره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرتی ایان در ادامه با اشــاره 
به ۱۱ پرواز مستقیمی که بین دو کشور و 
به مقصد تهران و مشهد انجام می شود، به 
طرف آذربایجاین پیشنهاد کرد: شهرهای 
دیگر ایران همچون شیراز، اصفهان، ارومیه، 
اهواز و کیش را به عنوان مقصد پرواز در نظر 
گرفته بگیرند تا گسترش گردشگری بین دو 

کشور اتفاق افتد.
او با اشاره به مشکالتی که برای شهروندان 
آذربایجانی هنگام سفرهای درمانی در ایران 
پیش می آید، به طــرف آذربایجانی گفت:  
متوجه شــدیم تعداد زیادی از شهروندان 
این کشور خارج از آژانس مسافرتی و شخصا 
به ایران با هدف درمان ســفر می کنند که 
به لحاظ درمانی و هزینه ای معموال متضرر 
می شــوند. شــرایطی را فراهــم کنید تا 
آژانس های فعال در ایران به آذربایجانی ها 
معرفی کنید تا گردشگران از این طریق به 

ایران سفر کنند.
آن ۵0 یورو را حذف کنید

در ادامــه محمــد میررضایــیـ  رییس 
کنسرسیوم گردشگری جمهوری آذربایجان 
در انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
ـ به برخی مشکالت موجود در تعامالت  ایران 
گردشگری دو کشور اشاره کرد و گفت: شاید 
از نظر شما حذف ۵۰ یورو مالیات فرودگاه به 

زیان ده باشد ولی در نظر بگیرید هر مسافر 
دســت کم ۲۰۰۰ دالر در این کشور خرج 

می کند و آن مبلغ جبران خواهد شد.
او همچنین یادآور شــد: هزینه هایی برای 
سفر بین دو کشور وجود دارد که باید درباره 
آن ها تصمیم جدی تری گرفته شود. مثال هر 
اتوبوس هنگام ورود به خاک دو کشور باید 
۴۰۰ دالر پرداخت کند که این مبلغ سفر را 
گران می کند. از طرفی بعضا مشاهده شده 
افرادی ۱۲ ساعت در مرز معطل می مانند 
تا اجازه خروج صادر شــود. برای گسترش 
همکاری های گردشگری این مشکالت باید 

شناسایی و برطرف شود.
وی با اشــاره به خدمات ضیعفــی که به 
زائران جمهوری آذربایجان هنگام سفر به 
مشهد داده می شود، اظهار کرد: ۷۰ درصد 
جمعیت جمهوری آذربایجان شیعه است، 
تعداد زیادی از آنها که هر ســال به مشهد 
سفر می کنند جزو قشر ضعیف هستند و 
بابت هر سفر با اتوبوس حدود ۲۰۰ منات 
پرداخت می کنند، درحالی که فقط دو شب 
از سفرشان را در مشهد سپری می کنند و 
در مسافرخانه می خوابند. اگر آن ۵۰ یورو از 
بلیت پرواز برداشته شود می توان هتل های 
مناسبی را در مشــهد در اختیار این زائران 
قرار داد که آنها سفر بهتری را تجربه کنند. 
مخصوصا آن که در وصیتنامه رییس جمهور 
فقید جمهوری آذربایجان آمده زیارت مشهد 

را برای آذربایجانی ها باید آسان کرد.
پتانسیل ۱۸ هزار بیمار آذربایجانی

صدیقی، عضــو هیــات مدیــره جامعه 
تورگردانان که در این نشســت حاضر بود 
به دیداری که با جامعه پزشکان جمهوری 
آذربایجان داشت، اشاره کرد و افزود: متوجه 
شدیم ۱۸ هزار بیمار در این کشور حضور 
دارند که تصمیمی برای آمدن به ایران برای 
درمان ندارند. شاید بخشی از این بی انگیزگی 

به نبود ارتباط های فرهنگی و رسانه ای بین 
دو کشور برمی گردد. پیشــنهاد می شود 
کمیته کارشناسی بین دو کشور  تشکیل 

شود.
رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی ایران در جریان این نشست از اعالم 
آمادگی این تشکل خصوصی برای برگزاری 
تورآشناســازی آژانس هــای جمهــوری 
آذربایجان در حاشیه نمایشگاه بهمن ماه 
خبر داد که طرف آذربایجانی نیز با استقبال از 
این پیشنهاد، گفت: برنامه متقابلی را می توان 

برای شرکت های ایرانی اجرا کرد.
او ســپس امضــای تفاهم نامه مشــترک 
گردشگری بین این دو تشکل را پیشنهاد 
کرد که فواد نقی افـ  رییس آژانس دولتی 
گردشگری جمهوری آذربایجانـ  گفت: به 
عنوان بخش دولت عالقمند است با ایران 
قرارداد مشترک امضا کند اما ترجیح می دهد 
در زمان نمایشگاه بین المللی گردشگری 
ایــران که بخــش خصوصــی جمهوری 
آذربایجان حضور دارد ایــن تفاهم نامه در 
تهران امضا شود. متقابال از بخش خصوصی 
گردشگری ایران دعوت می شود در نمایشگاه 
گردشــگری جمهوری آذربایجان که ماه 

آوریل برپا خواهد شد شرکت کند.
رفیعی همچنین پیشــنهاد برگزاری تور 
مشترک بین ایران و جمهوری آذربایجان را 
مطرح و از این کشور درخواست کرد برای راه 
اندازی خط کشتی کروز و توسعه گردشگری 

دریایی در خزر همکاری داشته باشد.
نقی اف نیز گفــت: یک کشــتی روس به 
این منظور آماده شــده اســت. منتظریم 
بین پنج کشــور عضو خزر قراردادی بسته 
شــود. جمهوری آذربایجان و روسیه برای 
اجرای این طرح آماده انــد. با طرف ایرانی 
 نیز مذاکــره شــده و آنها اعــالم آمادگی 

کرده اند.

آذربایجان ویزا را لغو کند، ایران عوارض خروجی را بردارد
جمهوری آذربایجان از حجم نابرابر مبادالت گردشگری 
دو کشور ناراضی است. در یک سال گذشته حدود یک 
و نیم میلیون شهروند آذربایجانی به ایران سفر کردند 
درحالی که از ایران ۲۴۱ هزار نفر به این کشور رفته اند. 
طرف ایرانــی در واکنش به این اعتــراض از جمهوری 

آذربایجان خواست ویزای خود را لغو کند.

ایسنا

گزارش
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»خانه مدرس« در انتظار میراث فرهنگی
خانه کودکی شهید مدرس در زواره بعد از ساماندهی و پاک سازی اولیه توسط مالک کنونی اش، 
اکنون منتظر توجه میراث فرهنگی است تا با اجرای طرح مرمت مشارکتی، کار مرمت این خانه  

صفوی به پایان برسد.
یاسر نعنایی - مالک خانه - عالوه بر نسبِت نسبی که با خاندان دور خانواده مدرس دارد، به واسطه  
عالقه اش به شخصیت آیت اهلل مدرس خانه  ۳۰۰ ساله  کودکی او را در شهرستان زواره خریداری کرده 
و بعد از انجام پاک سازی های اولیه و برخی اقدامات دیگر، اکنون منتظر توجه بیشتر از سوی میراث 
فرهنگی است تا با طرح مرمت مشارکتی، این خانه  تاریخی در زواره فعال شود.او با اشاره به قدمت ۳۰۰ 
ساله  این خانه، آن را متعلق به خاندان مادری آیت اهلل مدرس )فرزند سیدکاظم طباطبایی( می داند که 
در محله دشت زواره قرار دارد و بین مردم محلی به خانه »سید ساالر« معروف است و اظهار می کند: 
سیدحسن مدرس نیز تا سن شش سالگی در این خانه همراه با خانواده خود زندگی کرد، اما بعد از آن 

به دالیل خانوادگی همراه با پدرش به اسفه شهرضا مهاجرت می کند.

او با اشاره به مستنداتی که غالمرضا گلی در کتاب »مدرس شهید« از زندگی آیت اهلل مدرس در این 
خانه آورده است، می گوید: این خانه ۴۲ مالک داشت که بعد از تعامل با همه  آن ها، توانستم این خانه 
را در سندی شش دانگ دو سال قبل خریداری کنم و سال گذشته میراث فرهنگی با درخواستم برای 
ثبت ملی خانه موافقت کرد و به شماره ۳۱۹۸۸ در سال ۱۳۹۷ در فهرست میراث ملی به ثبت رسید.

نعنایی با اشــاره به بازدید افراد مختلف از این خانه  تاریخی در طول دو ســال گذشته و قول های 
مســاعدتی که برای حفاظت از این خانه دادند، بیان می کند: بر اساس صحبت های مطرح شده از 
سوی چند دستگاه قول پرداخت اعتبارهایی داده شد، حتی در قالب طرح مشارکتی از سوی سازمان 
تملک و دارایی قول پرداخت ۵۰ میلیون تومان داده شد، که بر اساس صحبت های پایانی قرار است 
این اعتبار در قالب مصالح به ما تزریق شود.او همچنین به درخواستی که دو سال قبل برای استفاده 
از طرح مشارکت مرمتی به میراث فرهنگی داده بود، اشاره می کند و می گوید: رایزنی ها از سوی یکی 
از نمایندگان مجلس تا کنون انجام شده و حتی معاون میراث فرهنگی وزارتخانه نیز دستوراتی را در 

این زمینه به اللهیاری - مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان - داده است.
او با اشاره به پیگیری هایی که خود وی نیز برای به ســرانجام رسیدن این طرح مشارکتی داشته 

است، می گوید: اما متاســفانه تا کنون همه  جواب ها »نبود 
اعتبار« است، در صورتی که دو سال قبل و زمانی که خانه 
را خریداری کردم به دلیل خرابه بودن خانه، اصال امکان 
وارد شدن به آن نبود. برای باز کردن راه ورودی به خانه، 
حدود ۷۰ کامیون نخاله و ضایعات از خانه آواربرداری شد، 
تا امروز که این خانه  ۳۰۰ ساله پاک ســازی شده و برای 

مرمت آماده است.
به گفته  نعنایی، مطبخ و اصطبل خانه در بخش انتهایی خانه 

بیشترین آســیب ها را از بی توجهی ها در طول سال های گذشته 
دیده اند، اما دیگر بخش های خانه با تخریب جزئی مواجه شده اند.او با اشاره 

به ویژگی های معماری و تزیینات تاریخی خانه  کودکی آیت اهلل مدرس می گوید: این خانه  
تاریخی چهار صفه منحصربه فرد با سقف های کوتاه دارد. عالوه برقرارگیری حوض خانه در وسط خانه، 

مطبخ و اصطبل، جوی آبی نیز در از میانه های خانه با آب روان وجود دارد.

از جایگاه یک 
آژانس گردشگری 

اختیار الزم برای 
لغو ویزا را نداریم 
اما عالقه مندیم 
و نظرات ایران را 

منعکس می کنیم 
تا شاید این اتفاق 
رخ دهد. همانطور 

که نخجوان ۱۵ روز 
است ویزای خود را 

برای ایرانی ها لغو 
کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی 
آذربایجان غربی:

تسهیالت سرمایه گذاری 
در گردشگری بدون 
محدودیت پرداخت 

می شود
 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی آذربایجان غربــی گفت: 
تسهیالت سرمایه گذاری بدون هیچ گونه 
محدودیتی از سوی صندوق توسعه ملی به 
فعاالن بخش گردشگری پرداخت می شود.

جلیل جباری روز پنج شنبه در آیین افتتاح 
جشنواره منطقه ای تخت سلیمان تکاب 
با اشاره به اینکه سرمایه گذاری، شاه بیت 
توسعه گردشگری در منطقه است افزود: 
این جشــنواره که یکی از هفــت رویداد 
ملی گردشگری کشــور به شمار می رود 
در راســتای جذب فعاالن گردشگری و 
سرمایه گذاران و حضور و مشارکت فعال 
آنان در تکاب برگزار می شود و تاثیر مهمی 
در راستای تحقق اهداف گردشگری منطقه 

خواهد داشت.
وی بیان کرد: جذب حداکثری مسافران 
و گردشــگران و جلب توجه برنامه ریزان 
و فعاالن ایــن حوزه در فصــل غیرپیک 
گردشــگری از مهمتریــن اهــداف این 
جشــنواره ۲ روزه اســت تــا بتوانیم از 
ظرفیت های فصل زمســتان در توسعه 

گردشگری تکاب بهره مند شویم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی آذربایجان غربی با تاکید بر 
اینکه برگزاری جشــنواره تخت سلیمان 
موجب بازشناسی پتانسیل های گردشگری 
این منطقه می شــود ادامــه داد: در این 
جشنواره زمینه معرفی و تبلیغات مشترک 
آثار تاریخی و توانمندی های گردشگری و 
صنایع دستی پنج استان شمال غرب کشور 

فراهم شده است.
جباری با بیان اینکه توســعه گردشگری 
مسیر اصلی خود در تکاب را پیدا کرده است 
اظهار داشت: با سرمایه گذاری های انجام 
یافته ظرفیت اقامتی در تکاب ۲ برابر شده و 
به ۲ هتل و ۶ واحد بوم گردی در مجموع به 

۲۵۰ تخت رسیده است.
وی با بیان اینکه ساالنه ۸۰ هزار گردشگر 
داخلــی و پنج هزار گردشــگر خارجی از 
مجموعه تخت ســلیمان تــکاب بازدید 
می کنند، اضافه کرد: در هشت ماه گذشته 
بیش از ۱۲ هزار گردشگر در مجموعه های 
اقامتی تکاب اســکان یافته اند که نسبت 
مدت مشابه سال گذشــته از افرایش ۴۹ 

درصدی برخوردار است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی آذربایجان غربی بیان کرد: 
توسعه و رونق صنعت گردشگری تکاب یکی 
از رویکردهای اصلی وزارت میراث فرهنگی 
و مجموعه مدیریت آذربایجان غربی است 
که در سند آمایش سرزمینی و برنامه های 
توسعه ای و اقتصاد مقاومتی این شهرستان 

نیز لحاظ شده است.
جباری گفت: تــالش می کنیم با افزایش 
اعتبارات و توسعه زیرساخت ها زمینه حضور 
و مشارکت بیشــتر فعاالن گردشگری و 
ســرمایه گذاران در راستای رونق صنعت 

گردشگری تکاب را فراهم کنیم.
وی اظهار داشت: جشنواره منطقه ای تخت 
سلیمان زمینه و بســتری برای برگزاری 
جشــنواره ملی در تکاب در سال آینده به 
شمار می رود و ظرفیت و گام مهمی برای 

جهش صنعت گردشگری تکاب است.
جشــنواره ۲ روزه تخت سلیمان تکاب از 
صبح امروز آغاز شده و همچنان ادامه دارد؛ 
در این جشــنواره که با حضور گروه های 
هنری و گردشگری و مسووالن چهار استان 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان 
و گیالن برگزار می شــود، توانمندی ها و 
قابلیت های گردشــگری تــکاب معرفی 

خواهد شد.
در آیین افتتاح جشنواره منطقه ای تخت 
سلیمان فیلم کوتاهی از معرفی آثار تاریخی 
و جاذبه های طبیعی تکاب برای حاضران در 
جشنواره پخش شد و گروه های موسیقی 
محلی از تــکاب و تبریز به ارایــه برنامه 

پرداختند.

گردشگری
خبر
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راهنمای سفر

در این مقاله نگاهی کوتاه خواهیم انداخت بر برخی 
جدیدترین تکنولوژی هایی که می توانند در سفرکاربرد داشته و مسافرت را برای ما آسان تر و 
شیرین تر کنند. این تکنولوژی ها که از گجت ها و برنامه های کاربردی مختلف تا انواع دستگاه های 
الکترونیکی جدید را شامل می شوند سبک جدیدی از مسافرت را برای شما رونمایی خواهند نمود...

Scrubba Wash Bag ۱- کیسه لباسشویی
این کیسه لباسشویی سبک از یک صفحه لباسشویی انعطاف پذیر تشکیل شده است که جای 
بسیار کمی را اشغال می کند و با مصرف تنها ۲ تا ۴ لیتر آب و کمی صابون مایع، لباس ها را در مدت 

زمان کوتاهی تمیز می کند.

۲- کوچک ترین اتوی مسافرتی
این اتوی مسافرتی کوچک دارای یک موتور ۴۲۰ واتی و سه درجه تنظیم حرارت است. حجم این 
اتو تنها به اندازه یک موس کامپیوتر است و می تواند لباس های چروک شده شما را در مسافرت به 

راحتی اتو کند.
3- کفی گرم کن پا با قابلیت کنترل از راه دور

یکی دیگر از گجت های مخصوص سفر به خصوص سفرهای زمستانی، گرم کن های پا هستند. 
کفی گرم کن Thermacell Heated Insoles با برخورداری از جدیدترین فناوری گرمایی روز دنیا، 
قابلیت کنترل از راه دور، ترموستات کنترل دما و الیه داخلی ضد آب، می تواند در سفرهای زمستانی 

به یک همراه مناسب تبدیل شود.
۴- آنتن مخابراتی و رادیویی برای دسترسی به اینترنت

Go Tenna یک دســتگاه کوچک و در واقع یک آنتن مخابراتی و رادیویی است که با استفاده از 
بلوتوث به گوشی های موبایل متصل می شود و با کمک آن، تمامی دستگاه های اندروید و iOS در 
هر وضعیتی به اینترنت دسترسی خواهند داشت. کاربران همچنین می توانند به وسیله این دستگاه 

کوچک، اطالعات مکانی خود را با مخاطبان در فاصله ۵۰ مایلی به اشتراک بگذارند.
۵- کوله پشتی برای نجات از بهمن

کوله پشــتی ABS Avalanche North Face Patrol۲4 مخصوص کوهنوردان و صخره نوردان 
ساخته شده است. این کوله پشتی دارای دو ایربگ ۸۵ لیتری گاز نیتروژن فشرده است که باعث 

می شود تا فرد در صورت وقوع بهمن روی برف بماند.

LuminAID 6-  چراغ روشنایی خورشیدی

چراغ LuminAID یک چراغ بادی ۵۶ گرمی و ضد آب اســت که پس از ۶ تا ۷ ساعت شارژ با نور 
خورشید، تا ۱۶ ساعت روشنایی را فراهم می کند.

7- دستگاه تصفیه آب همراه
مسافران در بسیاری از مکان ها مانند جنوب شرق آسیا و آفریقا با مشکل آب آشامیدنی مواجه 
هستند. دستگاه تصفیه آب CamelBak All Clear برای همین منظور ساخته شده و توانایی تبدیل 
هر نوع آبی را به آب قابل شرب در مدت ۶۰ ثانیه دارد. ظرفیت این دستگاه، کمتر از یک لیتر است و 
باتری های لیتیوم یونی، انرژی آن را فراهم می کند. گفتنیست که این دستگاه تصفیه آب با استفاده 

از اشعه UV، ویروس ها و باکتری های آب را از بین می برد.
۸- پریز و USB همراه

این صفحه پریز و USB همراه می تواند مشکالت مسافران را در هتل یا مکان های دیگر حل کند. 
این صفحه که جای کمی را اشغال می کند دارای دو پریز و ۲ پورت USB است و برای استفاده باید 

آن را به یکی از پریزهای موجود در اتاق وصل کنید.
9- دوربین 360 درجه

یکی دیگر از گجت های مخصوص سفر برای  عالقه مندان به عکاسی و فیلم برداری، این دوربین ۳۶۰ 
درجه است که تصاویر ۳۶۰ درجه و زیبایی را از مناظر و رویدادهای سفر ثبت می کند. همچنین با 

این دوربین می توان عکس ها و ویدیوها را ویرایش و ارسال کرد.
۱0- تماس تلفنی از نقاط دورافتاده

این تلفن زشــت و بدترکیب که Spot Global Phone نام دارد می تواند در مناطق دورافتاده که 
دسترسی تلفن  های هوشمند به آنتن های مخابراتی قطع می شود، به هر نقطه ای از جهان پیامک 

بفرستد یا تماس تلفنی برقرار کند.

جدیدترین تکنولوژی های کاربردی در سفر
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 Zhanat Beishenov, the Minister 
of Transport and Roads of the 
Kyrgyz Republic, has said 
that the issue of establishing 
financial channels between 
Iran and Kyrgyzstan was 
agreed upon in a meeting with 
his Iranian counterpart.
The Kyrgyz minister made 
the remarks after the twelfth 
meeting of Iran-Kyrgyzstan 
Joint Committee on 
Wednesday.
Beishenov said that he had 
a separate meeting with his 

Iranian counterpart Minister of 
Roads and Urban Development 
Mohammad Eslami on the 
transit between Iran and 
Kyrgyzstan.
He also said that they had had 
talks on establishing China- 
Kyrgyzstan-Uzbekistan 
railway.He added that the bulk 
of issues about establishing 
an airline between Tehran, 
Bishkek and Dushanbe had 
been resolved, noting that 
such airline is important in the 
development of tourism.

Azeri President 
hails Iran’s 
achievements in 
aerospace
Visiting Iran’s pavilion 
in the 25th Bakutel 
International Exhibition, 
Azeri President Ilham 
Aliyev hailed the 
country’s achievements 
in aerospace sector.
Accompanied by 
Iranian Information 
and Communications 
Technology Minister 
Mohammad Javad Azari 
Jahromi during the visit, 
Aliyev was briefed about 
the recent achievements 
and capabilities of Iranian 
start-ups participating in 
the event.
He also visited pavilions 
of Aerospace Research 
Institute and two Iranian 
firms active in this sector.
The Iranian 
c o m m u n i c a t i o n s 
minister met with Aliyev 
on Tuesday to discuss 
bilateral cooperation in 
the field of information 
and communication 
technologies.
Speaking to reporters 
after the meeting, the 
Iranian ICT minister said 
that President Aliyev 
has always praised Iran 
for its progress in the 
technological fields and 
sets a special time for 
Iranian companies and 
following-up on their 
problems. Azerbaijan 
Republic was willing to 
reduce its dependence 
on ICT products imports 
in cooperation with Iran.
Azari Jahromi said about 
the Bakutel that Iranian 
companies had a good 
presence in the exhibition, 
adding that Azerbaijan 
provides a good market 
for Iranian companies.
He also said that Iranian 
start-ups have increased 
their presence in the 
Azerbaijani market over 
the past few years, adding 
that the two sides are 
looking for implementing 
a joint project in the field 
of ICT.
He added that the 
two sides are getting 
ready to prepare the 
final memorandum of 
understanding between 
the two countries in order 
for it to be signed after the 
Azeri president’s trip to 
Iran by the two countries’ 
ICT ministers.
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Iran, Kyrgyzstan agree to establish 
bilateral financial channels

As a country 
with an oil-
based economy, 
Iran is one of 
the wealthiest 
countries in 
Asia and it may 

seem like that it does not 
need any other source of 
income. However, climate 
change and environment 
degradation transform 
the culture of depending 
on oil reserves to the 
green economy and 
sustainability.
Oil and other natural 
resources are not a safe 
and permanent way to 
have a growing economy 
since they will run out 
eventually. Therefore, 
developing the tourism 
industry is an effective 
way to create more job 
opportunities, boost 
the economy by being a 
source of foreign exchange 
earnings, and improve the 
image of Iran. All of these 
developments and more 
are what Termeh Travel is 
trying to achieve.
What is Termeh Travel?
A group of passionate 
young people based in 
Isfahan, started Termeh 
Travel in 2019, with a 
common purpose, “It is 
time to make a difference.” 
This new online-local 
travel platform found 
its place in the tourism 
industry in such a short 
time and became a perfect 
host for travelers, who are 
eager to explore Iran.
What Does Termeh Travel 
Do?
Termeh Travel team 

is concerned about its 
society and constantly 
tries to contribute to the 
betterment of Iran.
Travel Services
The main goal of Termeh 
Travel is "to make traveling 
to Iran easier than ever,". 
By providing the online 
platform for purchasing 
Iran visa, Termeh Travel 
is turning the frustrating 
process of getting a visa 
into an easy and trouble-
free online system.
In Termeh Travel's 
website, you can also 
find other services such 
as transportation, travel 
insurance, and tourist 
debit cards. All of these 
services are online and 
gives you the opportunity 
to calculate the price and 
purchase what you need.
Termeh Travel Blog
Termeh Travel focuses 
on creating exciting and 
informative content 
on their blog. A variety 
of posts about different 
aspects of Iran is available 
to give people a sufficient 
amount of knowledge 
about Iran.
You can find useful 
information about 
accommodation in 
different cities of Iran, you 
get to know the culture 
and atmosphere of this 
amazing country, and you 
can read recipes of the 

most delicious Persian 
foods.
Iran Tour Packages
By organizing different 
tour packages, Termeh 
Travel does its best to give 
a grasp of the outstanding 
beauty of Iran to visitors. 
These Iran tours offer 
the most pristine and 
magical nature of Iran 
and let tourists have 
unforgettable memories 
of their trip. The tour 
operator team customizes 
each itinerary exactly 
based on the travelers’ 
preferences with an 
understanding of what 
is important to them and 
what can make them 
excited the most.
Using Local Tour Guides
Using local tour guides 
for each tour is significant 
for Termeh Travel since 
the future of tourism is 
bringing locals back into 
the business. Local tour 
guides are born and raised 
in that specific culture, 
which helps them to have 
better knowledge about 
that area. The whole 
process creates jobs and 
increases the income of the 
country as well.
Influencer Marketing

The role of media in today’s 
world is undeniable. 
Whatever has been 
promoted in the media 
can change everything 

to positive or negative. 
Media platforms have 
shown a different image 
of Iran to others. People 
of foreign countries think 
of Iran as an undeveloped, 
dangerous country and 
this image must be 
changed. By inviting social 
media influencers to Iran, 
Termeh Travel tries to 
show the authentic glory 
of Iran to the world.
People all around the 
world need to see the 
beauty of Iran and get 
to know its hospitable 
people. Social media such 
as Instagram can be the 
best platform to represent 
this fact.
What Makes Termeh 
Travel Different?
What Termeh Travel team 
does is not only a job for 
them. The team has a 
thirst for contributing to 
empowering their country 
and offering the best 
experience to those who 
visit Iran. Behind every 
aspect of organizing a trip 
or providing information, 
there is a passionate group 
that cares about minor 
details and wants to make 
sure everything goes 
according to the plan. To 
find out how successful 
the team has been in this 
mission, you can read the 
reviews that travelers had 
posted on reliable travel 
websites.

Iran ranks 4th in world for 
kiwi production
 Iranian deputy agriculture minister informed on 
Wednesday that by producing 362,000 tons of kiwi, 
Iran ranks fourth among world countries for harvesting 
the agricultural product.
Iran harvests kiwi in 12,4000 hectares of land, 
Mohammad Ali Tahmasebi said.
The country exported 140,000 tons of kiwi last year, 
which brought Iran revenues worth more than $97 
million.
Iran has expedited efforts to reduce dependency 
on food imports over the past years amid rounds of 
American sanctions that could have had an impact on 
food security in the country.
The agriculture sector has experienced a significant 
growth as official reports suggest there is sufficient 
production to meet domestic demand while authorities 
are seeking to find new markets for farming products 
that are on oversupply.

Iran- Switzerland joint 
financial channel to be run 
soon
A member of Tehran's Chamber of Commerce and 
Industry, Ferial Mostofi announced that Iran and 
Switzerland will run a joint financial channel to 
exchange humanitarian commodities.
“According to Swiss ambassador to Iran, Markus 
Leitner, the financial channel will be launched in near 
future,” Mostofi said in an interview with ISNA.
“The channel will be used for exchanging humanitarian 
commodities such as medicines, medical equipment 
and food products,” she added.
“Markus Leitner has also stressed that the financial 
channel won’t be replaced INSTEX and will have 
different mechanism if it runs,” the official went on to 
say.

Iran seriously follows joint 
projects on oil exploration, 
extraction: President 
Rouhani
 Iran’s President described having common cultural 
and historical roots as a good opportunity for further 
development of Tehran-Baku relations, saying, "The 
Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan 
have been able to take very good steps in development 
of relations by relying on wisdom and tactfulness".
Speaking in a meeting with the First deputy of the Prime 
Minister of Azerbaijan Shahin Mustafayev in Tehran, 
President Hassan Rouhani said after receiving the 
written message of President Ilham Aliyev, "Without a 
doubt, the visits of high-ranking delegations of the two 
countries and the cordial message of President Ilham 
Aliyev are effective in development of relations".
Expressing satisfaction over the cooperation and 
implementation of agreements between the two 
countries, he said, "I hope that the recent agreements 
that we had with the President of Azerbaijan in Baku 
are implemented as soon as possible".
"Cooperation in carrying out joint projects, especially 
Khoda Afarin Dam and Power Plant can transform the 
process of deepening ties between the two countries," 
said the President.
He continued, "Constructing power plants in border 
areas is very important, and we hope that the joint 
project of Rasht-Astara Railway, which has been agreed 
upon, is implemented sooner".
Dr. Rouhani continued, "The Islamic Republic of 
Iran is seriously following the implementation of 
joint projects on oil exploration and extraction in 
Caspian Sea and we hope that these issues are closely 
discussed at the meeting of joint commissions of the 
two countries".

The rich culture, fantastic history, and 
mysterious atmosphere of Iran attract 
tourists from all around the world to this 
astonishing country. Although Iran offers 
fascinating natural wonders and the 
diversity of climates that allow tourists 
to travel to Iran in different seasons, the 
tourism industry is not as thriving as it is 
expected to be.

Impact of tourism on economic 
development in Iran

news

In Termeh Travel's 
website, you can 
also find other 
services such as 
transportation, 
travel insurance, 
and tourist debit 
cards. All of these 
services are online 
and gives you the 
opportunity to 
calculate the price 
and purchase what 
you need.
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China Slams US 
Congress for Passing Bill 
Envisioning Sanctions 
over Treatment of Uighur 
Muslim Minority
Beijing voiced harsh disapproval and vowed to 
retaliate after the US House of Representatives 
passed a bill threatening new sanctions on China 
over human rights abuses against religious 
minorities.
Rushing through the House with near-unanimous 
backing on Tuesday, the bill declares US support 
for the Uighurs, a Muslim minority group based 
in China’s Xinjiang province. The bill is a modified 
version of a similar law introduced in the Senate, 
but added provisions calling for sanctions on 
Chinese officials overseeing policy in Xinjiang 
and bars exports of surveillance gear that could 
be used to spy on citizens, RT reported.
“We must tell the US side that Xinjiang affairs are 
purely China's internal affairs and that no foreign 
interference is allowed,” the Chinese Foreign 
Ministry said in a statement, adding that the bill 
“deliberately smears China's counter-terrorism 
and de-extremization measures”.
"We urge the US to immediately correct its 
mistakes, prevent the aforementioned Xinjiang-
related bill from becoming law," it stressed.
While Beijing’s policies in Xinjiang have come 
under fire as excessive by some human rights 
advocates – namely placing hundreds of 
thousands of Uighurs in “reeducation camps” 
in hopes of discouraging radicalism – Chinese 
officials argue the measures are necessary to 
combat terrorism in the region.
A UN General Assembly meeting in October 
underscored the international divide on the 
matter, with two camps issuing competing 
statements on the situation in Xinjiang, one 
defending China’s policies there, the other 
condemning them.
The foreign ministry also slammed Washington 
for what it called “double standards on counter-
terrorism” – perhaps referring to the US’s on-off 
policies of arming militants around the world – 
and stated that the Uighur bill would only further 
expose the government’s “hypocrisy and sinister 
intentions”.
According to the Communist Party-affiliated 
Global Times, Beijing is preparing to publish 
its “unreliable entity” blacklist in retaliation to 
the bill, which it has threatened to do since May, 
after Washington penalized Chinese tech giant 
Huawei. The blacklist is expected to include large 
American firms such as Apple, which would be 
barred from doing business in China. The country 
is also reportedly mulling visa restrictions for US 
officials.

Freedom in US Shallow, Fake: American 
Analyst

“For the best 
example of how 
shallow and 
fake freedom 
is, look at when 
Israel wants 
s o m e t h i n g 

from the US,” 
Jim W. Dean, the 
managing editor of 
VeteransToday.com, 
told Tasnim in an 
interview.
“If the particular 
government ministry 
denies their request, 
then pressure groups 
like AIPAC and the 
ADL go to work 
“interfering” in US 
domestic affairs via 
our compromised 
Congress that cannot 
stand up to a little 
country in the Mideast 
the size of metro 
Atlanta,” he added.
Jim Dean is a 
regular geopolitical 
commentator on 
various media outlets 
around the world. He 
and Sr. Editor Gordon 
Duff have begun their 
own bridge building 
campaign with 
Iranian university 
youth via Skype 
conferences. Jim 
comes from an old 
military family going 
back to the American 
Revolution.
Following is the full 
text of the interview:
Some Western 
powers which call 
themselves defenders 
of freedom of speech 

and interfere in 
the internal affairs 
of independent 
countries under this 
pretext have acted 
differently when it 
comes to their own 
countries. In the 
latest instance, the 
US voiced its support 
for violent protests 
in various sovereign 
states around the 
world ranging 
from Iran, Iraq, and 
Venezuela to China’s 
Hong Kong. However, 
many critics slam the 
lack of free expression 
in the US, itself. What 
do you think?
Dean: The power of 
the State is inherently 
corrupt, primarily 
due to special 
interests that wield 
huge political power 
over government 
through their 
power of campaign 
donations. Both 
Democrats and 
Republicans line up 
shoulder to shoulder 
when it comes to their 
slogan of “pursuing 
our interests.” They 
love the vague term 
because they can 
interpret it any way 
needed to fit the 

situation.
The most common 
application is to 
remove a government 
not subservient 
to US business 
interests that want 
to asset strip a 
foreign country. If 
Russia would prefer 
a US president 
less Russophobic, 
then that would be 
presented as an attack 
on the foundation of 
US democracy.
For the best example 
of how shallow and 
fake freedom is, look 
at when Israel wants 
something from the 
US. If the particular 
government ministry 
denies their request, 
then pressure groups 
like AIPAC and the 
ADL go to work 
“interfering” in US 
domestic affairs via 
our compromised 
Congress that cannot 
stand up to a little 
country in the Mideast 
the size of metro 
Atlanta.
If an academic 
association in 
the US criticizes 
Washington’s Israeli 
policy, it will lose 
its federal funding. 

That is the message 
the Department of 
Education recently 
sent with its threat 
to withdraw federal 
support for the 
Consortium for 
Middle East Studies, 
operated jointly 
by Duke University 
and the University 
of North Carolina 
Chapel Hill, if it does 
not alter the content 
of its programming, 
according to a recent 
report published by 
the Guardian. How 
do assess academic 
freedom in the US?
Dean: Academics 
are free to pursue 
anything they want 
unless it upsets a 
powerful business or 
political entity whose 
support is deemed 
valuable to local, state, 
and federal elected 
politicians, especially 
those who seek higher 
office with bigger 
campaign bills.
This has gotten so bad 
that Israel operatives 
came out with a new 
plan. Instead of having 
to do the lobbying 
work to coerce 
Congress to block 
something they do not 

like, they conspired 
with Congressional 
people they 
controlled and came 
up with this plan to 
actually make it illegal 
to speak out politically 
against Israel, e.g. 
for Americans who 
support the BDS 
movement, by 
classifying it as a 
violation of our hate 
laws.
The Israel Lobby 
focused on getting 
these anti-BDS 
bills passed in State 
legislatures first to 
establish a political 
momentum to carry 
it up to the federal 
level. Any state 
politician voting 
against it knew they 
would be targeted 
with an Israeli Lobby 
funded opponent. 
So far, no one has 
brought a challenge 
to the US Supreme 
Court, where our 
Constitution’s First 
Amendment on 
freedom of speech 
will be ultimately 
judged to be real or 
subject to veto by 
Israel and its political 
terrorism operation 
inside the US.

A political expert based in the US city 
of Atlanta described freedom in the 
country as “shallow and fake” and 
said if Washington denies something 
requested by Israel, pressure groups 
like AIPAC and the ADL go to work 
“interfering” in US domestic affairs.
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Ayatollah Khamenei Calls for 
Islamic Mercy In the Wake of Iran 
Unrest
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
urged the Iranian officials to show “Islamic mercy” to the individuals 
engaged in the recent unrest in Iran.
Ayatollah Khamenei on Wednesday responded to a report 
submitted by Secretary of Iran's Supreme National Security Council 
(SNSC) Ali Shamkhani, who has made suggestions for handling the 
situation of the people killed or injured during the recent violent 
unrest in Iran.

In response to the report, Ayatollah Khamenei said, “They (the 
suggestions) should be carried out immediately, and the suspicious 
people in each group must be treated in a way that is closer to the 
Islamic mercy.”
Shamkhani had made the report after the Leader ordered him to 
investigate the reasons behind the outbreak of unrest carefully, and 
to address the situation of the victims and their families.
The SNSC had also proposed that the ordinary citizens killed in the 
clashes without playing any role in the protests or riots be declared 
“martyrs” within the legal frameworks.
Moreover, it had suggested paying financial compensation (Diyya) 
to the families of the victims killed in the protests in any manner.
It was also decided that a difference be made between the 

respectable families of the 
dead and the families of 
those who have been 
killed in armed clashes 
with the security 
forces.
Ayatollah Khamenei 
has also called for 
“Islamic mercy” in the 
treatment of families 
of the third group of the 
people who are suspects for 
thuggery.

The most 
common 
application 
is to remove a 
government 
not subservient 
to US business 
interests that 
want to asset 
strip a foreign 
country. If Russia 
would prefer a 
US president less 
Russophobic, 
then that would 
be presented as 
an attack on the 
foundation of US 
democracy.
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French MPs pass pro-Zionism 
resolution, defy warnings by 
advocates of Palestine rights
The lower house of France’s Parliament has passed a nonbinding 
resolution equating criticism of the Zionists occupying 
Palestinian territories with anti-Semitism, defying warnings 
that such a move could serve to stifle the advocates of Palestinian 
rights.
- The National Assembly passed the resolution on Tuesday, with 
154 votes for and 72 against, various media outlets reported.
The resolution states, “Criticizing the very existence of Israel as 
a collective composed of Jewish citizens is tantamount to hatred 
towards the Jewish community as a whole.”
“Such abuses increasingly make anti-Zionism ‘one of the 
contemporary forms of anti-Semitism’ in the words of the 
President of the Republic,” it adds, citing French President 
Emanuel Macron.
The Zionist entity proclaimed existence in 1948 after occupying 

huge swathes of regional countries during a Western-backed war.
Right before the war, it had already gone on a campaign of ethnic 
cleansing that lasted until 1949, leading to the expulsion of 
between 750,000 and 850,000 Palestinians from their homeland 
while the Israeli regime was replacing them with a similar 
number of Jewish migrants.
Still using far-and-wide Western backing, the regime staged 
another wholesale war in 1967 that saw it seizing more chunks 
of land, including the West Bank, East Jerusalem al-Quds, the Gaza 
Strip and parts of Syria’s Golan Heights.
Many Jews worldwide are opposed to the occupation of 
Palestinian land and reject the Zionist concept of Israel being 
a legitimate Jewish state, arguing that the Zionist entity has 
hijacked their religious identity so it could push ahead with its 
land theft agenda.
Israeli Minister of Strategic Affairs Gilad Erdan applauded the 
French lawmakers’ approval of the resolution, urging Paris to take 
“practical steps” against the international pro-Palestine Boycott, 
Divestment, and Sanctions (BDS) movement.
Inspired by the South African anti-apartheid movement, the BDS 

w a s 
initiated in 2005 by over 170 

Palestinian organizations and later turned international. It is 
meant to initiate “various forms of boycott against Israel until 
it meets its obligations under international law” and end its 
occupation of Palestinian lands.
The French MPs' move came despite earlier warnings by activists 
and rights organizations that such a resolution could work to 
block any criticism of the occupying entity.
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Senior Iranian 
nuclear 
official:
Using JCPOA 
trigger 
mechanism 
legally 
problematic
Spokesman for 
the Atomic Energy 
Organization of Iran 
(AEOI) Behrouz 
Kamalvandi has 
reacted to a statement 
by three major 
European countries 
on the JCPOA.
In a statement last 
Saturday, France, 
Germany and the 
United Kingdom 
welcomed the 
decision by 6 other 
European countries 
to join the EU financial 
mechanism for trade 
with Iran to bypass 
US sanctions known 
as the INSTEX, while 
reaffirming their 
readiness to consider 
all mechanisms in the 
JCPOA, including the 
dispute resolution 
mechanism, to 
resolve the issues 
related to Iran’s 
implementation of its 
JCPOA commitments.
The snapback or 
trigger mechanism 
incorporated in the 
JCPOA is a tool that 
allows the old United 
Nations sanctions to 
be reimposed on Iran 
without a vote on the 
Council.
“Using trigger 
mechanism is legally 
improper because 
the Europeans have 
failed to fulfill their 
obligations [under 
the nuclear deal],” 
the Spokesman for 
the Atomic Energy 
Organization of Iran 
(AEOI) Behrouz 
Kamalvandi said in 
reference to the E3 
statement.
The Senior Iranian 
nuclear official added 
"on the one hand, Iran 
has not pulled out 
of the framework of 
the JCPOA. As such, 
there is no reason 
to implement this 
mechanism.”
He further pointed 
out that taking four 
nuclear steps so far 
have been based on 
appropriate planning, 
adding that if need be, 
the Iranian nuclear 
agency will act based 
on any decision by 
relevant authorities 
like the Supreme 
National Security 
Council (SNSC).
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Iran ready for talks with US one hour after lifting of 
sanctions: Rouhani
Iranian President Hassan Rouhani says the country is ready to sit for talks 
with the United States shortly after Washington removes the unlawful 
anti-Iran sanctions.
“If America lifts the sanctions, we are ready to talk and negotiate, even at 
the level of heads of the 5+1 countries (major powers),” Rouhani said in a 
Wednesday gathering.
He said Tehran hasn’t closed the window on talks with the US but reiterated his 
government’s standing condition that the Trump administration lift sanctions imposed on Iran before 
any negotiations can take place.

Armenia is ready to 
provide the grounds for 
bolstering its economic 
relations with Iran, says 
the Armenian ambassador 
to the Islamic Republic.
In a meeting with East 
Azarbaijan tradesmen, 
Artashes Toumanian 
stressed that his country 
is ready to help promote 
ties between the 
Eurasian Union and the 
Iranian businessmen, 
particularly the traders of 
East Azarbaijan province, 
which borders Armenia.
The envoy noted that the 
move comes in line with 
Armenia’s efforts to keep 
global standards in its 
economic relations and 
supporting business 
people.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:26:05  
Noon call to prayer : 
11:54:40   
Evening call to prayer: 
17:16:29  
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“Today, we have reached complete self-
sufficiency in the defense sector, and such 
power has brought about a great military 
and deterrent power for the country,” Major 
General Mohammad Hossein Bagheri said on 
Thursday, during a visit to Defense Ministry 
exhibition showcasing its latest technological 
achievements.
Underlining the rapid pace of developments 
in the country’s defense equipment, the top 
commander said, “The Defense Ministry has 
shown a great performance in the past two 
years, managing to fulfill a major part of the 

country’s defense requirements.”
He named the reliance on domestic capabilities 
and cooperation with Iranian knowledge-
based firms as the keys to materialize such 
strategic plans.
“Appropriate utilization of tech-based 
companies and cooperation with Iranian 
universities have helped us reduce dependency 
on foreign resources,” he added.
Iran has made major breakthroughs in its 
defense sector in the past years and attained 
self-sufficiency in producing military 
equipment and hardware despite facing 
sanctions and Western economic pressure.
The country has designed and manufactured 
different types of missile systems, including 
Talash and Bavar-373. 
The Islamic Republic says its military power is 
solely meant for defensive purposes and does 
not pose any threat to other countries.

Tasnim: Some Western powers which call themselves 
defenders of freedom of speech and interfere in the 
internal affairs of independent countries under this 
pretext have acted differently when it comes to their 
own countries. In the latest instance, the US voiced its 
support for violent protests in various sovereign states 
around the world ranging from Iran, Iraq, and Venezuela 
to China’s Hong Kong. However, many critics slam the 
lack of free expression in the US, itself. What do you think?
Grossman: Well, I think it is now quite clear that the 
members of political apparatus in Western nations, 
the US in particular, typically support the notion of free 
speech only when it comes to speech that is either benign 
or supports the narrow range of positions which are 
considered by them to be legitimate.
As a result, we are now seeing that the establishment has 
no difficulty whatsoever invoking freedom of speech 
to defend the right of people to engage, for example, in 
hate speech against Muslims, or against nations which 
resist US hegemony and therefore are deemed to be the 
enemy, while rejecting any corresponding right to speak 
freely in criticizing Zionism or other forms of political 
extremism that are fully embraced by the Atlantic World 
establishment.
Even worse, the concentration of ownership and cross-
ownership rules which once regulated the mass media 
industry have been completely abandoned, with the 
Atlantic World security apparatus now working hand 
in hand with private sector media outlets and online 
platforms to quietly censor inconvenient truth and 
views which cannot be reconciled with official policy 
positions. That ubiquitous censorship is of course 
entirely free from accountability through the courts 
based on any constitutionally enshrined personal rights 
or civil liberties.
The net result of this is that the Emperor stands naked 
for all to see, as the US and its allies not only intervene 
to stir up civil unrest in nations around the world, 
while Western governments criticize their regional 
counterparts for taking action against individuals 
stirring up unrest and violence and, at once, shut down 
all criticism of similar responses by Atlantic World 
governments when they move to quell unrest, as we 

have been seeing for many  months now in France, and 
repeatedly in other countries like the US.     
Tasnim: If an academic association in the US criticizes 
Washington’s Israeli policy, it will lose its federal funding. 
That is the message the Department of Education 
recently sent with its threat to withdraw federal support 
for the Consortium for Middle East Studies, operated 
jointly by Duke University and the University of North 
Carolina Chapel Hill, if it does not alter the content of its 
programming, according to a recent report published 
by the Guardian. How do assess academic freedom in 
the US?
Grossman: Like so many notions once heralded as 
bedrock values in the US and wider Atlantic World 
system, the principle of Academic Freedom was 
abandoned when neoliberals subverted the tertiary 
education system and turned Universities not only 
into user-pay institutions but into profit centers. That 
happened in the 80s long before the contrived war on 
terror provided ideologues with a convenient cover for 
infiltrating the management of Universities everywhere 
and quietly ensuring that academic appointments only 
go to politically correct candidates and that nobody who 
actively rejects Zionism or other compulsory ideological 
views is given tenured positions. Academic freedom, in 
short, has gone the way of “the rule-of-law”, civil liberties, 
political freedom, tolerance, and the dodo bird.   
Tasnim: The French government’s crackdown on yellow 
vest demonstrators is another example that refutes 
the world power’s claim to be a defender of freedom 
of speech. The protests began a year ago over high fuel 
prices but evolved into a broader social movement over 
income inequality and President Emmanuel Macron's 
leadership. How do you assess the crackdown and the 
free expression situation in the Western European 
country?
Grossman: It would be foolish not to recognize the 
challenges presented by often contrived protest 
movements in this new era that sees the standard 
of living for ordinary, often uninformed, working 
people in Western countries falling drastically, as the 
corporate sector struggles to remain competitive in a 
world dominated by cheap labor, low taxes, and lack of 
regulation, while, at the same time, developments in 
information technology have given ordinary people a 
voice they have never before had and a related power 
which, using the same technology, is easily manipulated 
by others who all too often seem to have a completely 
different agenda from those they manage to stampede 
into some form of ill-advised political action.

Iran’s deterrent power impenetrable, 
invincible: Maj. Gen. Bagheri

Canadian Analyst Highlights US Hypocrisy on Freedom of 

Speech

Chief of General Staff of Iranian Armed Force says the country’s 
military and security power is impenetrable and invincible, 
thanks to the numerous achievements in the defense sector.

– A Canadian political expert highlighted the US government’s double 
standards on the freedom of speech right and said Washington 
has no problem with hate speech against Muslims but rejects “any 
corresponding right to speak freely in criticizing Zionism”.
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Iran, Kyrgyzstan 
can use own 
currencies to 
boost trade: 
Jahangiri
Iran, Kyrgyzstan can use own 
currencies to boost trade: 
Jahangiri
TEHRAN, Dec. 05 (MNA) – 
Iran’s First Vice-President 
Es’hagh Jahangiri proposed 
the idea of using national 
currencies in trade 
transactions between Iran and 
Kyrgyzstan in a bid to broaden 
mutual economic exchanges.
“Iran and Kyrgyzstan can use 
their national currencies so 
as to expand their mutual 
economic relations,” 
Jahangiri said in a meeting 
with Kyrgyzstan’s Minister of 

Transport and Roads Zhanat 
Beishenov and Minister of 
Economy Sanzhar Mukanbetov 
in Tehran on Wednesday.
The Iranian vice president 
expressed hope for achieving 
a roadmap to the development 
of bilateral ties, noting that 
the “successful meeting of the 
Joint Commission on Economic 
Cooperation between the two 
countries” is a harbinger of 
hope to materialize such goals.
Referring to the plans for 
the promotion of regional 
interaction within the 
framework of the Eurasian 
Economic Union, Jahangiri 
said the agreements to operate 
direct flights between Tehran 
and Bishkek wil greatly 
facilitate business trips 
between the two countries.
He pointed to the “great 
technical and engineering 

capabilities” of Iran, saying 
the country is ready to carry 
out projects on construction 
of roads, dams and large 
industrial factories in 
Kyrgyzstan.Beishenov, for his 
part, thanked Iran for assisting 
with the construction of a 
sports complex in Kyrgyzstan 
and highlighted Iran’s role and 
membership in the Eurasian 
Economic Union.
The official expressed hope 
the two countries can explore 
the avenues to increase their 
already satisfactory relations.



معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال آینده چقدر است؟
در پیشنهادی که در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ مطرح شــده دولت حقوق های تا ۳ میلیون تومان و کمتر را از 

مالیات معاف کرده است.
در حالی الیحه بودجه سال آینده تا چند روز دیگر به صحن علنی مجلس خواهد رفت که همچنان بودجه نویسان 
در حال تدوین و نهایی کردن جزئیات این الیحه هستند. اما آن چه که در بودجه و در بخش هزینه ای قابل توجه 

است به حقوق کارکنان بر می گردد؛ از افزایش حقوق تا معافیت مالیاتی آن.
این در حالی است که آخرین خبرها از این حکایت دارد که در سال آینده حقوق های ۳ میلیون تومان و کمتر از مالیات 

معاف خواهد بود. در سال جاری معافیت حقوقی کارکنان دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در ماه بود که در این شرایط در 
سال آینده این معافیت ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

براین اساس در  سال ۹۹ کارمندانی که مجموع حقوق دریافتی ساالنه آنها ۳۶ میلیون تومان است، مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.
در سال جاری دریافت مالیات از حقوق کارکنان به صورت پلکانی بود که تا ۳۵ درصد نیز اعمال می شد. بعید نیست برای سال آینده نیز همین روش 
پلکانی اعمال شود. گفتنی است که دولت در سال ۱۳۹۹ حقوق کارکنان را به طور متوسط تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داد که البته این افزایش 

حقوق برای امسال به طور متوسط ۲۰ درصد بوده است.

هزینه تکمیل مسکن مهر باز هم به دوش متقاضیان افتاد
در حالی معاون وزیر راه از افزایش وام مسکن مهر به ۴۵ میلیون تومان خبر داده که به نظر می رسد دولت به 

جز فشار بر متقاضیان راهکار دیگری برای تکمیل پروژه های این طرح ندارد.
علی نبیان در حاشیه سفر به بوشهر با بیان این که طرح ملی مسکن گامی در راستای کمک به برخورداری 
اقشار مختلف مردم از مسکن است که  طراحی و برنامه ریزی آن در سراسر کشور صورت گرفته است، اظهار 

کرد: در این طرح اتفاقی که باید رقم بخورد  تولید و عرضه مســکن در سراســر کشور است و سهم استان و 
شهرستان ها مشخص و ابالغ شده است. وی همچنین با بیان این که اتمام مسکن مهر دغدغه دولت است، افزود: 

پرونده مسکن مهر به جز آنهایی که مشکل حقوقی و پیشرفت زیر ۳۰ درصد دارند باید تا پایان سال جاری در تمام 
کشور بسته شود. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه تسهیالت مسکن مهر از ۴۰ به ۴۵ میلیون  تومان 

افزایش یافته است، تصریح کرد: در بحث مسکن  و با اعمال سیاست های حمایتی به دنبال این هستیم که بتوانیم دغدغه به حق مردم در بحث خانه 
دار شدن را حل کنیم. طی شش سال اخیر دولت وعده های متعددی را برای اتمام پروژه های مسکن مهر داده که آخرین آنها مربوط به انتهای سال 
جاری است. برای این کار نیز وزارت راه و شهرسازی بهترین راهکار تامین منابع مالی را افزایش تسهیالت این طرح دانسته است. در این مسیر نیز 

تسهیالت مسکن مهر از ۲۵ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
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 پس از این که 
رجیستری به طور 
کامل اجرایی شد، 

با توجه به صرفه 
واردات گوشی های 
مسافری، بسیاری 

از واردکنندگان 
غیررسمی به واردات 
چمدانی گوشی روی 

آوردند
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 نوسان ۵ درصدی نرخ ارز 
در پی گرانی بنزین

بخش عمده ارز خانگی 
به بازار عرضه شد

عضو شــورای عالی کانون صرافان 
از بازگشــت بخش عمــده ای از ارز 
خانگی به بــازار در پی ثبات نرخ ارز 

طی ماه های گذشته خبر داد.
کامران سلطانی زاده در یک نشست 
خبری در مورد بازار ارز اظهار داشت: 
بازار ارز در دو سال اخیر با مدیریت 
دکتر همتی به ثبات رسیده و نوسانات 
ارزی کاهش پیدا کرده و قیمت ارز نیز 
کنترل شده که نشان می دهد بانک 
مرکزی با کمترین هزینه و جلوگیری 
از واردات بی رویــه کاالهــای غیر 

ضروری توانسته بازار را کنترل کند.
وی افــزود: در عین حــال تمامی 
نیازهای واقعــی تولیدکنندگان که 
توسط وزارت صمت تایید شده باشد 
با عرضه ای که در سامانه نیما وجود 
دارد پاسخ داده شده است. وی درباره 
نوسانات هفته های اخیر نرخ ارز نیز 
گفت: نرخ ارز همیشه متاثر از فضای 
روانی بوده، اما اگر به تناسب حساب 
کنیم قیمت ارز بعد از وقایع اخیر از 
سایر کاالها نوســان بسیار کمتری 
داشته که آن هم ناشی از فشار روانی 

بوده است.
سلطانی زاده به مردم پیشنهاد کرد 
در شرایط نوسانات ارزی وارد بازار و 
سرمایه گذاری نشوند و ادامه داد: این 
روند ادامه نخواهد داشت و تجربیات 
دو سال گذشته نشــان می دهد که 
چندین مرحله استرس های شدید 
تاثیر زیادی بر نرخ ارز نداشــته چرا 
که منابع بانک مرکزی منابع خوبی 
است و روند عرضه ارز در سامانه نیما 
و صرافی ها به همــه نیازهای واقعی 

پاسخ می دهد.
وی درباره میــزان ارزهای خانگی 
بیان داشــت: بــا توجه بــه اینکه 
بخش عمــده ای از ارزهای خانگی 
از کانال های غیر رسمی خریداری 
شــده آمــار دقیقی در دســترس 
نیســت، اما با روند ثبات بــازار به 
طور حتم طی این دو ســال بخش 
 زیادی از ارز خانگی بــه بازار عرضه

 شده است.
ســلطانی زاده درباره نوسانات اخیر 
نرخ ارز بعــد از گرانی بنزین تصریح 
کرد: افزایش قیمت بنزین تاثیری بر 
نرخ ارز نداشته و با وجود افزایش ۲۰۰ 
درصدی قیمت بنزین، نرخ ارز ۲ تا ۵ 
درصد نوسان داشته که این افزایش 
قیمت هم امکان بازگشــت به نرخ 

قبل را دارد.
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طــرح  اجــرای  بــا 
رجیستری )طرح احراز 
اصالت تجهیزات دارای 
ســیم کارت( مقرر شد 
صرفا گوشــی هایی که 
از مبــادی قانونی وارد 
کشور شده اند، در شبکه 
اپراتوری کشور فعال شوند. هم چنین 
طبق اعالم ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی در راســتای 
اجــرای آخرین مرحله ایــن طرح از 
اردیبهشت ســال گذشته، اعالم شد 
تمامی گوشی هایی که پیامک مبنی 
بر غیرقانونی بودن گوشــی دریافت 
کنند، ۳۱ روز مهلت استفاده داشته و 
پس از آن از شبکه سرویس نخواهند 

گرفت.
با اجرای رجیســتری، اعالم شد آمار 
قاچاق گوشــی های موبایل کاهش 
یافتــه و این همان هدفــی بود که از 
ابتدا برای این طــرح در نظر گرفته 
شــده بود. البته در ماه های ابتدایی 
اجــرای رجیســتری، ســودجویان 

به دالیــل مختلف اقدام بــه افزایش 
قیمت کردند اما بارها عنوان شد که 
رجیســتری هزینه ای برای کاربران 
ندارد و کسانی که در زمان اجرای این 
طرح، سیم کارت هایشــان در گوشی 
قرار دارد، نیاز نیســت کار بیش تری 

انجام دهند.
از طرفی پس از این که رجیســتری 
به طور کامل اجرایی شــد، با توجه به 
صرفه واردات گوشــی های مسافری، 
بسیاری از واردکنندگان غیررسمی به 
واردات چمدانی گوشی روی آوردند 
تا بدین ترتیب بتواننــد با فرار کردن 
از پرداخت گمرکــی و بهره گیری از 
معافیــت مالیاتی، گوشــی هایی که 
رســما قاچاق بودند را به اسم گوشی 
مســافری وارد کنند. به همین دلیل 
مســووالن تصمیم گرفتند تعرفه ای 
برای گوشی های مســافری در نظر 
بگیرند تا مســیر گوشی های وارداتی 

شفاف تر شود.
با وجود این، اجرای رجیستری اگرچه 
برای واردکنندگان رســمی، مزیتی 
داشــته و فعالیت آن ها را رونق داده 
است و توانسته از واردات گوشی های 
قاچــاق جلوگیری کند، اما ســامانه 
همتا )هوشــمند مدیریت تجهیزات 
ارتباطی( که برای ساماندهی واردات 
و ثبت تجهیزات ســیم کارت خور و از 
جمله گوشــی ها در نظر گرفته شده، 

در این مدت برای کاربران مشکالتی 
به همراه داشته است. اگر عدم امکان 
ثبت شناسه گوشــی ها در برهه ای از 
زمان را نادیده بگیریم، مسائل مربوط 

به شناسه IMEI یکی از آن هاست.
یکــی از اتفاقاتی کــه در این زمینه 
رخ داده، این است که فرد با مراجعه 
به فروشــنده، به خرید گوشی اقدام 
می کند و این گوشــی  نیز به ادعای 
فروشــنده رجیستر شــده  است؛ اما 
زمانی که فرد ســیم کارتی را درون 
گوشی قرار می دهد، پیامکی از همتا 
دریافت می کند که IMEI واردشده با 

شماره سیم کارتی که در گوشی فعال 
 IMEI است، هماهنگ نیست و یا این
در گمرک ثبت نشده، به همین دلیل 
خدمات ارتباطی به این سیم کارت در 

روزهای آینده قطع خواهد شد.
یکی از کاربران ایســنا بــا طرح این 
مشــکل، می گوید کــه در تماس با 
سامانه همتا، به او گفته اند که مشکل 
مربوط به شــرکت فروشــنده است 
و باید بــا مراجعه به این شــرکت، از 
خدمات پس از فروش استفاده کند. 
از طرفی در تماس با شرکت، مشکل 
عنوان شــده مربوط به گمرک اعالم 

شــده و این که IMEI  واردشده در 
گوشــی، به اشــتباه وارد شده است. 
اما این کاربر در تماس ها و مراجعات 
مکرری که به ســازمان های مربوطه 
انجام داده، نتواســته مشــکل مورد 
نظر را حل کنــد و درنهایت با ســر 
رســیدن وعده ای که به او داده شده، 
سیم کارتش دیگر خدمات ارتباطی به 

او ارائه نکرده است.
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی از همــان ابتــدا عنــوان 
کردند که تنها مســائل فنی مربوط 

به رجیســتری توســط آن ها انجام 
می شود و در پیگیری های انجام شده، 
درنهایت تــوپ را به زمین ســامانه 
همتا )زیرمجموعــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت( انداختند. از طرفی 
پیگیری از ســامانه همتا و مسووالن 
پاســخگوی طرح رجیســتری، به 
نتیجه نرســید و به نظر می رسد در 
این شرایط تنها کاربری که بدون هیچ 
اطالعی از مسائل احتمالی پیش آمده، 
یک گوشــی خریداری کرده و حاال 
 این گوشــی از کار افتــاده، متضرر 

شده است.

طرحی با اما و اگرهای فراوان؛  

رجیستری هنوز هم قربانی می گیرد
اگرچه مهم ترین هدف رجیســتری گوشی های موبایل 
جلوگیری از قاچاق عنوان شده بود، اما با گذشت وجود دو 
سال از اجرایی شدن این طرح، هم چنان مشکالتی برای 

کاربران همراه ایجاد می کند.

آمار وزارت صنعت از کاهش قیمت برخی کاالهای اساسی

وزارت صنعت، معدن وتجارت در آمار مقایسه ای ۹ 
قلم کاالی اساسی و مهم در مهر ۹۸ نسبت به شهریور 

ماه امسال از کاهش یک دهم تا ۳.۸ درصدی خبر داد.

براســاس آمار وزارت صنعت، قیمت برنج تایلندی، برنج طارم اعال، برنج هاشمی 
داخلی درجه یک، گوشت گوسفندی )مخلوط(، گوشت مرغ تازه و گوشت گوساله 
در مهر ماه ۹۸ نسبت به شهریور ماه امسال به میزان یک دهم، ۲ درصد، سه و ۳.۸ 

درصد کاهش را نشان می دهد.
برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در مهرماه امسال به هرکیلو گرم ۱۱۰ هزار و 
۱۷۴ ریال رسید که در مقایسه با شهریور که ۱۰۷ هزار و ۸۱۰ ریال بود رشد ۲.۲ 
درصدی دارد و نســبت به مهر ۹۷ که رقم ۹۵ هزار و ۴۰ ریال بود، ۱۵.۹ درصد 

رشد را ثبت کرد.
برنج تایلندی در مهر امســال به هرکیلو گرم ۷۳ هزار و ۹۹۹ ریال رســیده بود، 
نســبت به شــهریور ۹۸ که ۷۵ هزار و ۵۱۸ ریال بود، ۲ درصد کاهش یافت و در 
 مقایســه با مهر ۹۷ که ۶۰ هزار و ۳۶۱ ریال بود، ۲۲.۶ درصد افزایش را نشــان 

می دهد.
برنج طارم اعال در مهرماه امســال هرکیلو گرم ۲۲۸ هــزار و ۵۳۰ ریال بود و در 
 مقایسه با شهریور ۹۸ که ۲۲۸ هزار و ۶۷۴ ریال بود به میزان ۰.۱ درصد افت نشان 
می دهد، اما در مقایســه با مهر ۹۷ که ۱۴۲ هزار و ۲۸۵ ریــال بود افزایش ۶۰.۶ 

درصدی را ثبت کرد.
همچنین برنج هاشمی داخلی درجه یک در مهر ۹۸ به هرکیلو گرم ۲۲۴ هزار و ۷۸۶ 
ریال رسید و نسبت به شهریور ماه امسال که ۲۲۵ هزار و ۷۷ ریال بود، به میزان ۰.۱ 
درصد افت داشت، اما در مقایسه با مهر ۹۷ که ۱۴۲ هزار و ۲۳۳ ریال بود، رشد ۵۸ 

درصدی را نشان می دهد.
شکر سفید فله نیز مهر ماه امسال هرکیلو گرم ۵۱ هزار و ۹۷۸ ریال ارزش داشت، 

در شهر یورماه ۹۸ هم ۵۱ هزار و ۹۰۳ ریال قیمت خورده بود، که ۰.۱ درصد رشد 
یافت، در مقایسه با مهر ۹۷ که ۳۶ هزار و ۹۳۲ ریال بود، ۴۰.۷ درصد افزایش دارد.

شکر بسته بندی ۹۰۰ گرمی در مهر ۹۸ به قیمت ۵۴ هزار و ۱۱۹ ریال عرضه شد 
و در مقایسه با شهریور امسال که ۵۳ هزار و ۳۷۷ ریال بود، ۱.۴ درصد رشد قیمت 
دارد و نسبت به مهر ۹۷ که ۳۹ هزار و ۹۵۲ ریال عرضه شده بود، ۳۵.۵ درصد رشد 

ارزش را ثبت کرد.
گوشت گوساله در مهر ماه امسال هرکیلوگرم ۸۲۸ هزار و ۱۰۵ ریال قیمت خورد، 
در شهریور ماه امســال هم ۸۶۱ هزار و ۱۱۴ ریال ارزش داشت که ۳.۸ درصد افت 
قیمت یافت، اما در مقایسه با مهر ۹۷ که هرکیلو گرم ۵۴۸ هزار و ۳۹۱ ریال بود، ۵۱ 

درصد افزایش قیمت را نشان داد.
گوشــت گوســفندی مخلوط هم در مهر ماه امســال به هرکیلو گرم ۹۵۵ هزار و 
۳۱ ریال رسید و در مقایسه با شــهریور که ۹۸۴ هزار و ۶۵۷ ریال بود، سه درصد 
 کاهش داشــت، اما در برابر ۵۶۱ هزار و ۵۶۱ ریال مهرماه ۹۷ رشد ۷۰.۱ درصدی 

داشت.
گوشت مرغ تازه هم در مهر ماه امســال برابر با هرکیلو گرم ۱۳۰ هزار و ۵۵۶ ریال 
عرضه شد که در مقابل ۱۳۴ هزار و ۵۳۳ ریال شهریور ماه امسال افت سه درصدی 
را ثبت کرد، اما نســبت به رقم ۹۶ هزار و ۲۶۶ ریال مهر ۹۷ رشد ۳۵.۶ درصدی را 

ثبت کرد.

ایران اکونومیست
خـــبــــر



استارتآپ

چگونهیکاستارتآپموفقراهاندازیکنیم؟

اهمیتکسبوکارهاینویندرچندسالگذشتهآنقدر
افزایشیافتهکهراهاندازییکاستارتآپموفقمیتواند
نهتنهامنجربهدرآمدزاییسرمایهگذارانشود،بلکهکارآفرینیدرجامعهرانیز
بهبودببخشد.ازاینرومابهسراغراهکارهاییرفتیمکهراهاندازییککسبوکار
استارتآپیراآسانترمیکندوالبتهشانسموفقیتآنرانیزافزایشمیدهد.

شاید شما هم از جمله کسانی باشید که عبارت اســتارت آپ را در مجالت و وب سایت های 
مختلف شنیده اید، اما اطالعاتی کامل از آن ندارید. با مطالعه این مقاله می توانید نه تنها با 
مفهوم کلی استارت آپ آشنا شوید، بلکه شاید انگیزه ای پیدا کنید تا ایده های گوشه ذهن خود 

را به یک کسب وکار موفق و درآمدزا تبدیل کنید.

استارتآپچیست؟
شاید ساده ترین تعریفی که از یک استارت آپ بتوان ارائه داد، رابطه وجود یک کمبود و کشف 
راه حل باشد. درواقع استارت آپ درست مثل یک اختراع جدید، راه حل مشکالتی است که در 

جامعه وجود داشته و برای کاربران و افراد مختلف قابل لمس است.
با نگاه هر استارت آپ موفق متوجه می شوید که هرکدام از آن ها سعی در بهبود مشکالتی ساده 
در جامعه دارند. دیجی کاال که یکی از موفق ترین استارت آپ های موجود در ایران به حساب 
می آید، از ایده تکراری فروشــگاه های اینترنتی برای کاهش مشکالت خرید در بازار ایران 

استفاده کرده است.
اسنپ نیز بازار حمل ونقل و مشکالتی مثل گرانی قیمت تاکسی را هدف قرارداد و پس از مدتی 
به یک استارت آپ میلیاردی تبدیل شد. شناخت مشکالت موجود در جامعه و تالش برای 

کاهش مشکالت، تعریف صریح عملکرد یک استارت آپ است.

چگونهیکاستارتآپموفقمیشود؟
شاید بسیاری از کارشناسان برای بهبود شانس موفقیت یک استارت آپ، 
نسخه پیچی های مختلفی داشته باشــند، اما در عمل این ایده است که 
ســاده ترین و درعین حال محکم ترین قدم در راســتای راه اندازی یک 
استارت آپ موفق به حساب می آید. با یک نگاه ساده به صد ها استارت آپ 
ناموفق در سال های اخیر می توان به یک زنجیره تکراری از اشتباهات پی 
برد که در مرکز آن، مشکالت ایده پردازی سازنده استارت آپ، خودنمایی 
می کند. درواقع فردی که قصد راه اندازی یک استارت آپ را داشته و در عمل 
ناموفق بوده است، مشکلی را در جامعه دیده و تالش به حل آن داشته که یا 
پیش ازاین توسط یک استارت آپ دیگر، حل شده یا جامعه نیازی به بهبود 

شرایط آن مشکل احساس نمی کند.
ایده ها ممکن است روی کاغذ بســیار جذاب و نوآورانه باشند و حتی در 
روز های آغازین راه اندازی یک استارت آپ، نظر مردم را نیز جلب کنند، اما 

یک ایده، بدون حل مشکل، در جامعه ماندگار نخواهد شد.
پس در پاسخ به پرسش اینکه چگونه یک استارت آپ موفق می شود، می توان یا اطمینان زیاد، 
ده ها پارامتر مختلف را لیست کرد که در عمل مهم ترین آنها، انتخاب ایده ای مناسب برای 

استارت آپ است.

قدماول:پیداکردنمشکل
با توضیحاتی که داده شد متوجه شدید که اولین قدم در راه ساخت و راه اندازی یک استارت آپ 
موفق، پیدا کردن مشکلی قابل حل در جامعه است که بازار هدفی مناسب داشته باشد. در 
واقع مشکلی که شما روی آن دست می گذارید باید نه تنها قابل حل باشد، بلکه به حد کافی 

نیز همه گیر باشد.
برای مثال اســتارت آپ های زیادی در سطح جهان به حل مشــکالت معلولین در جامعه 
پرداخته اند. بااین حال تمامی این استارت آپ ها از شــروع به کار می دانستند که بازار هدف 
محدودی را نشــانه گذاری کرده اند و در عمل عالوه بر تالش بــرای درآمدزایی، ایده های 

انسان دوستانه را نیز در نظر داشته اند.
در واقع شما در هنگام راه اندازی یک استارت آپ و در جستجو برای کشف یک مشکل، باید به 
تعداد اشخاصی که با این مشکل درگیر هستند، دقت کنید. این به معنی نیست که مشکالتی 
با جامعه هدف کوچک نادیده گرفته شود. بلکه باید هدف گذاری بازگشت سرمایه، با شناخت 

کافی از مشکل انتخاب شده انجام شود.
برای مثال شما نمی توانید از یک استارت آپ متمرکز بر روی بهبود شرایط آب و هوایی، انتظار 
داشته باشید که به اندازه یک استارت آپ در زمینه حمل ونقل درآمدزایی داشته باشد. هرچند 

گاهی پاسخ به مشکل آن قدر خوب است که اهمیت پاسخ از پرسش اولیه بیشتر می شود.

قدمدوم:درجستجویپاسخ
دومین قدم در راه اندازی استارت آپ را می توان سخت ترین مرحله از این مسیر نه چندان هموار 
دانست. تا اینجای کار شما چندین مشکل کوچک و بزرگ را لیست کرده اید که حل آن ها 

می تواند استارت آپ شما را به درآمدزایی برساند.
درست مثل یک اختراع جدید، پاسخ به مشکالت همیشگی جامعه می تواند وقت گیر و گاهی 
غیرممکن باشد. اینجا است که خالقیت و صبوری به کمک شما می آید. باید دقت کنید که 
در این مرحله به هیچ وجه نباید عجله کنید. تنها یک راه کار دقیق و کارآمد اســت که ایده 

استارت آپی شما را به موفقیت می رساند.
هر قدم اشتباه و تصمیم گیری نادرست در این مرحله، به معنی شکست دائمی استارت آپ شما 
خواهد بود. درواقع اشتباه در این مرحله به این معنی است که شما مشکلی را در جامعه مطرح 

می کنید، اما خودتان نیز راه حلی مناسب برای حل آن در اختیار ندارید.
بهتر است در این مرحله به ایده های تیم خود توجه کنید و یا حتی با جستجو به راه حل های 
امتحان شده در سطح جهانی توجه کنید. دیجی کاال، اسنپ، اسنپ فود و دیگر استارت آپ های 
موفق در ایران، مخترع ایده اولیه نبوده اند بلکه ایده ای جهانی را در سطح کشوری به درستی 
اعمال کرده اند. البته این به معنی کپی برداری دائمی از ایده های جهانی نیست. بسیاری از 
ایده های موفق در سطح جهان، به دلیل نادیده گرفته شدن تفاوت های فرهنگی و تجاری، در 

ایران چندان موفق نبوده اند.

قدمسوم:پیشبینیمسیر
اگر دو مرحله قبلی راه اندازی اســتارت آپ را به درستی پشت سر گذاشته باشید، تا اینجا به 
ایده ای رسیده اید که ارزش ســرمایه گذاری را دارد. بااین حال باید در این مرحله به تمامی 

مشکالت پیش رو برای راه اندازی استارت آپ خود فکر کنید.
آیا سرمایه الزم برای راه اندازی استارت آپ مدنظر خود را در اختیار دارید؟ ریسک راه اندازی و 
موفقیت چند درصد است؟ چگونه می توانید سرمایه گذار را مجاب به همکاری کنید؟ تیم شما 
باید چند نفر باشد؟ به چه تخصص هایی نیازمندید؟ و ده ها پرسش دیگر که پس از کشف ایده 

جذاب، در مقابل شما قرار می گیرد.
بهتر است یک تصویر دقیق از تمامی مسیر پیش رو را روی کاغذ بیاورید. هر مشکلی که ممکن 
است در این مسیر در مقابل شما قرار بگیرد باید در این تصویر قرار بگیرد و راه حل مد نظر شما 
نیز پیش بینی شود. غیر ممکن است که بتوانید تمامی مشکالت را پیش بینی کنید، اما بهتر 

است پاسخی برای تمامی سنگ های این مسیر دشوار داشته باشید.
هرچقدر بتوانید ریسک استارت آپی خود را کاهش دهید، سرمایه گذاری چه شخصی باشد و 
چه خارج از تیم، کم خطرتر می شود. هرچقدر سرمایه گذاری کم خطرتر باشد، شانس افزایش 

سرمایه و حل مشکالت جدید نیز بهبود می یابد.

برترینها
گــــــزارش
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اولین جشنواره ملی استارت آپ های فرهنگی کشور برگزار می شود
مدیرکل فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت: این دانشگاه نخستین جشنواره استارت آپ های فرهنگی 

دانشجویان کشور را تا پایان امسال برگزار می کند.
به گزارش پایگاه خبری فناوری اطالعات و ارتباطات ایران، مدیرکل فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور 
چهارشنبه 13 آذر در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس که با حضور روسا و معاونان 

فرهنگی دانشکده های فنی و حرفه ای این استان در دانشکده شهید باهنر شیراز برگزار شد، گفت: این دانشگاه 
سوابق خوبی در برگزاری جشنواره استارت آپ های فرهنگی دانشجویان دارد و در آینده نزدیک نیز آن  را در سطح 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار می کنیم. مهدی دستگردی همچنین به تشریح فعالیت های فرهنگی 
این دانشگاه و برنامه های پیش رو پرداخت و گفت: یکی از مهم ترین برنامه های ما تدوین پیوست فرهنگی در اجرای طرح های 

عمرانی است که این مهم در دست اجرا و اقدام است. دستگردی با تاکید بر اینکه ترویج و نهادینه شدن مسائل فرهنگی در عرصه های مختلف باید 
به عنوان یک اولویت دنبال شود، خاطرنشان کرد: صرفه جویی در وقت و سایر زمینه ها را نیز یک موضوع فرهنگی می دانیم که باید بیش از پیش 
به این مهم توجه شود. وی بیان کرد: در دفتر برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزاری اردوهای دانشجویی در فضای رونق و کسب و 

کار مورد توجه قرار گرفته و درخواست ما این است که بازدیدهای میدانی در برنامه قرار گیرد.

صندوقمستقلحمایت
ازاستارتآپهاایجاد

میشود

صنــدوق مســتقل حمایــت از 
استارت آپ ها با سرمایه 1۰۰ میلیارد 
تومان بــا همکاری پســت بانک و 
صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس 
تاکیــد وزارت ارتباطــات و فناوری 

اطالعات ایجاد می شود.
صنــدوق مســتقل حمایــت از 
استارت آپ ها با سرمایه 1۰۰ میلیارد 
تومان بــا همکاری پســت بانک و 
صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس 
تاکیــد وزارت ارتباطــات و فناوری 

اطالعات ایجاد می شود.
به گــزارش پایگاه خبــری فناوری 
اطالعات و ارتباطات ایــران، وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در 
زمینه گسترش و ایجاد صندوق های 
سرمایه گذاری خطر پذیر و حمایت از 
استارت آپ ها بر اساس مدل تامین 
مالی VCC در یک سال اخیر تاکید 
بسیار زیادی داشته چرا که بر اساس 
آمار جهانی این نوع سرمایه گذاری 
یکی از مهمترین عوامل رشد کسب و 
کار های نوپا با توجه به آگاهی سرمایه 
گذار و درصد موفقیت باالی کسب 
و  کارها است؛ رشد سرمایه گذاران 
خطر پذیر و مراکز رشد و شتاب دهی 
توسط نهادهای دولتی و خصوصی 
باعث رشد اکوسیستم استارت آپی 
ایران و توسعه کسب و کارهای نوپا 
شده که امروزه یکی از دستاوردهای 
اقتصادی دولــت در دولت یازدهم و 
دوازدهم به شمار می رود. امیر ناظمی، 
معاون وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با اشــاره به رسالت پست 
بانک در راســتای توسعه و حمایت 
از اســتارت آپ ها گفت: اعطای وام 
توسط بانک ها به استارت آپ ها روش 
مناســبی برای تامین مالی کسب و 
کارهای نوپا نیست و در دنیا نیز این 
روش مورد استفاده قرار نمی گیرد و 
مدل مناسب برای تامین مالی کسب 
و کارهای نوپا استفاده از صندوق های 
ســرمایه گذاری خطر پذیر در قالب 
VC اســت و پســت بانک ایران به 
عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات می تواند در زمینه 
حمایت از استارت آپ ها تاثیر گذار 

باشد.
رییس ســازمان فناوری اطالعات 
ایران  اظهار داشت: وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات در راستای اجرای 
مدل صحیح حمایت و تامین کسب 
و کارها عالوه بر برگزاری نشست با 
صندوق های ســرمایه گذاری خطر 
پذیر به دنبال آن است تا در سه ماه 
آینده از طریق پست بانک با همکاری 
صندوق نوآوری شکوفایی و بخشی از 
شرکت های خصوصی عالقه مند یک 
صندوق مستقل را با سرمایه ای بالغ بر 
1۰۰ میلیارد تومان به منظور سرمایه 
گذاری و حمایت از کسب و کارهای 
نوپا ایجاد کند تا مدل مناسب برای 
حمایت و ارتباط با کسب و کارهای 
نوین مهیا شود؛ از ســویی دیگر راه 
حلی که تا به امروز در دستور کار بوده، 
اعطای وام با نرخ سود پایین و ارزان 

قیمت در صندوق های VC است.
رضا زرنوخــی، مدیرعامل صندوق 
توســعه تکنولوژی ایران گفت: پول 
پاشی دولت و نهادهای دولتی از طریق 
ســرمایه گذاری مستقیم در کسب 
و کارهای نوپا یا اکوسیســتم فضا را 
خراب می کند و باید برای توســعه 
اکوسیســتم اســتارت آپی ایران به 
منظور رشد اقتصاد کسب و کارهای 
جدید از ظرفیت و فضای ایجاد شده 
 در سرمایه گذاری خطر پذیر استفاده

 شود.
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اما یک نــوع دیگر از قدرت 
وجــود دارد: قدرتــی که 
خودتان می ســازید. مهم 
نیســت که قبــال کجا کار 
کرده اید یا درس خوانده اید. 
اگر دائما در حال کســب 
تجربــه و مهارت باشــید، 
قدرتمندید. شما این نوع از قدرت را همه جا 
همراه خودتان می برید. وقتی کار درست را 
انجام می دهید، قدرت شما افزایش می یابد، 
به خصوص وقتــی هیچ کس به انجام کار 

درست، اعتقاد ندارد.
اگر برای آنکه همرنگ جماعت شــوید، 
اخالقیات را زیر پا بگذارید، در واقع قدرت 
خود را تضعیف کرده اید. وقتی از منطقه 
امن خود خارج می شوید و چیزی را امتحان 
می کنید که ترســناک به نظر می رسد، 
قدرتمندتر می شوید. گاهی با انجام یک 
ســری کارها، بدون آنکه متوجه باشیم 

قدرت خود را از دست می دهیم.
چهــار کاری کــه باعث کاهــش قدرت 

می شوند از این قرارند:
حالت تدافعی گرفتن: وقتی از نظر حرفه ای 
دچار تناقض می شوید یا همکارتان شما را 

به چالش می کشد، ممکن است وسوسه 
شــوید که از خودتان دفاع کنیــد. اما در 
بیشتر اوقات، این کار درست نیست. اگر 
کسی در محیط کار به شما توهین کرد، 
بهترین کار این است که ساکت بمانید. همه 
به کسی که به شما حمله کرده به چشم 
یک کارمند غیرحرفــه ای نگاه می کنند. 
شما نباید خودتان را هم سطح او قرار دهید.

توانایی حفظ آرامش و انتقادپذیری بدون 
واکنش تدافعی، نشان دهنده شخصیت 
شماست.بدگویی و حرف های خاله زنکی! 
اگر از دست رئیس یا همکارتان ناراحتید، 
می توانید از یکی از دوســتانتان در محل 
کار بخواهید به صحبت هایتان گوش دهد 
و راهنمایی تان کند. برای حل مشکل، به 
جای بدگویی از مدیر یا همکارتان، باید با 
آنها صحبت کنید. وقتی وارد صحبت های 
خاله زنکی می شوید، قدرت خود را تضعیف 

می کنید.
 شــما به طور غیرمســتقیم به خودتان، 
همکارتان و تمام دنیــا می گویید: »من 
از اینکــه مشــکالتم را رودررو مطــرح 
کنم می ترســم. پس به جایش بدگویی 
می کنم.«تغییــر خودتان بــرای راضی 
نگه داشتن رئیس )یا هر کســی که از او 
می ترســید(: تقریبا همه ما این تجربه را 
داشــته ایم. به خودمان نــگاه می کنیم و 
می گوییم: »باورم نمی شــود! این کلمات 
از دهان من خارج شــده؟« در خانه، روی 
تختمان دراز می کشــیم و بــه این فکر 
می کنیم که امــروز در محل کار، حقایق 
را پنهان کردیم تــا مدیرمان را راضی نگه 
داریم.اگر مجبورید دائما خودتان را کنترل 
کنید تا دیگران را راضی نگه دارید، می توان 
نتیجه گرفت که این شــغل مناسب شما 
نیست. دو راه پیش رو دارید: یا تمرین کنید 
کم کم حرف خود را بزنید یا به دنبال کار 

جدید بگردید.
یکی از بهترین راه ها برای افزایش قدرت 

این است که در کنار کار اصلی خود، به طور 
نیمه وقت به دنبال شغل جدید بگردید.

حساس بودن یا زودرنجی: آخرین راه برای 
از دســت دادن قدرت این است که اجازه 
دهید اطرافیانتان در محیط کار، به راحتی 
شما را عصبانی کنند. بعضی آدم ها دوست 

دارند همکارانشــان را آزار دهند چون از 
این کار لذت می برند. این یک رفتار رایج 
در محیط کار است که »مبتنی بر ترس« 
است. اجازه ندهید دیگران شما را عصبی 
کنند. اگر کسی به اصطالح روی اعصاب 
شــما بود، دندان روی جگر بگذارید و به 

خودتان بگویید: »ایرادی ندارد. او در حال 
حاضر احساس ترس می کند. صحبت های 
گستاخانه او ربطی به من ندارد. او االن در 

وضعیت مناسبی نیست.«
یکی از دوستانم، ساشــا، در محیط کار با 
چنین وضعیتی مواجه شــد. او قرار بود 
برای رویــدادی که شــرکت میزبان آن 
بود، یــک محصول تبلیغاتی بــرای اهدا 
به شــرکت کنندگان طراحــی کند.در 
جلســه هفتگی، او نمونه ای از محصول 
را به کارکنان نشــان داد که بسیار عالی 
طراحی شده بود. همه شــروع کردند به 
تعریف و تمجید. یکــی گفت: »تو واقعا با 
اســتعدادی!« یکی دیگر گفت: »آفرین 
بر تو. هر کس این را ببیند حتما ثبت نام 
می کند.« در این میــان، یکی از کارکنان 
به اسم آلن، ســاکت نشسته بود و چیزی 
نمی گفت. وقتی تعریف و تمجیدها تمام 
شد، او باالخره سکوتش را شکست و گفت: 
»ای، بد نیست. اما می توانم کمک کنم که 
بهتر طراحی کنی. اگر بخواهی، می توانم 

آموزشت دهم.«
ساشــا اول می خواســت یــک جواب 
دندان شــکن بــه او بدهد امــا ندایی در 
درونش گفت: »آلن با دیدن قابلیت های 
تو، احساس ترس کرده. رهایش کن. نگذار 
تو را عصبانی کند.« سپس لبخندی زد و 
قهوه اش را نوشید.  مدتی بعد، مدیر ساشا 
از او به خاطر رفتارش قدردانی کرد و گفت 

که به موقعش با آلن صحبت خواهد کرد.
ساشا در پاسخ گفت: »اشکالی ندارد. گاهی 
ما بدون آنکه فکــر کنیم، حرف می زنیم. 
من درباره آلن ذهنیت بدی ندارم.« ساشا 
بعدها به من گفت: »من به مرور یاد گرفتم 
که به صحبت های دیگــران دقت کنم و 
ببینم صحبت هایشان از سر اعتماد است 
یا ترس؟ ترس در محیط کار همیشه وجود 
دارد و من نیز در برابر آن ایمن نیستم. اگر 
بتوانم تشخیص دهم که کدام صحبت ها 
از سر ترس است و کدام ها از روی اعتماد، 
نظراتی مثل صحبت های آلن دیگر مرا آزار 

نخواهد داد.«

۴ کاری که باعث کاهش قدرت شما در محیط کار می شوند

قدرتمند مثل من!

شمابهطور
غیرمستقیمبه

خودتان،همکارتان
وتمامدنیامیگویید:

»منازاینکهمشکالتم
رارودررومطرحکنم
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