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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

ان
فه

 اص
بار

 اخ
س:

عک

بازار طال و سکه 98/9/17 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,288,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,646,0004,007,000جدید

2,478,0002,060,000نیم سکه

1,579,0001,247,000ربع سکه

929,000859,000سکه گرمى

یک مثقال 
2,057,0001,764,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18466,900407,700 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24623,600543,600 عیار
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

راه اندك بودجه تا 2 هزار هزار میلیارد تومانى شدن  

جزییات بودجه سال آینده منتشر شد
جزییات الیحه بودجه سال آینده منتشر شد؛ الیحه اى که تقریبا 11 

هزار میلیارد تومان فاصله دارد تا 2 هزار هزار میلیارد تومانى شود.
بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث 
منابع بالغ بر یک هزار و 988 هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش 
بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته 

به دولت و بانک ها تشکیل مى شود.
منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارایى هاى 

سرمایه اى و مالى و مصارف بودجه عمومى دولت از ...
7

در دیدار سفیر لهستان با شهردار اصفهان نمایشگاه گرافیک لهستانى ها محور اصلى بود 

 اپیزود  تاریخى ارتباط اصفهان و لهستان 
       لهستان در عرصه حمل و نقل ریلى به ویژه ساخت واگن وضعیت مناسبى دارد. ما آمادگى در زمینه خرید واگن مترو از لهستان با این کشور توافقاتى را داشته باشیم
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شیرى که
 به آب وصل است!

ماجراى توزیع شیر در مدارس 
شــده ماجراى مرغى که هم 
در عزا ســرش را مــى برند و 
هم در عروســى! یک روزبراى 
دلگرمى مردم  شیر در مدارس 
فرزندانشان  توزیع مى شود و 
روز بعد به بهانــه نبود بودجه 
قطع مى شــود. دانش آموزان 
یک مدرســه شــیر دریافت 

مى کند و مدرسه دیگر نه! 
ماجراى توزیع شیر در مدارس 
به ســال 1379 بــر مى گردد 
البیه تاریخ قبلــى آن هم در 
دوران قبــل از انقــالب بوده 
است. در اواخر دهه 70، وزارت 
بهداشت، با همکارى صندوق 
کودکان سازمان ملل متحد ، 
یک طــرح تحقیقاتى با هدف 
ارزیابى ســوءتغذیه کودکان 
ایرانى انجــام دادند. نتایج این 
تحقیق نشان داد که از هر هفت 
کودك ایرانى، در زمان ورود به 
مدرسه، یک نفر از کمبود وزن 
رنج مى برد. همچنین براساس 
این تحقیق، بیش از 15 درصد 
کودکان ایرانــى کوتاهى قد 
متوسط تا شــدید داشتند.  به 

همین دلیل از ...

دریافت سود مرکب از تسهیالت 
بانکى مانع رونق تولید است

اخذ سود و جریمه مرکب بانکى، یکى از مشکالت 
مشتریان بانکى به ویژه بخش تولید بوده است که 
عالوه بر مسائل شرعى، زیان مضاعفى را بر مردم 

تحمیل مى کرد.
رونق تولید یکى از اساسى ترین مولفه هاى اقتصاد 
کشور به شمار مى رود و این موضوعى است که 
امروزه بسیارى از اقشار و طیف هاى اجتماعى بر 
آن تاکید دارند و مهم ترین اولویت کشور حمایت 
و تقویت بخش تولید است بنابراین تحقق رونق 
تولید طى سال جارى بدون حذف سود مرکب از 

تسهیالت بانکى میسر نیست.
یکى از مهم ترین چالش ها در نظام بانکى کشور، 
دریافت سود مرکب از تسهیالت بانکى است که 
یک مانع بزرگ براى تولیدکنندگان محســوب 

مى شود. مصوبه جدید بانک مرکزى...

کوثر بابایى
سرمقالـــــه
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2 ادامه در صفحه 

جزییات بودجه سال آینده منتشر شدجزییات بودجه سال آینده منتشر شدجزییات بودجه سال آینده منتشر شدجزییات بودجه سال آینده منتشر شدجزییات بودجه سال آینده منتشر شد
جزییات الیحه بودجه سال آینده منتشر شد؛ الیحه اى که تقریبا جزییات الیحه بودجه سال آینده منتشر شد؛ الیحه اى که تقریبا جزییات الیحه بودجه سال آینده منتشر شد؛ الیحه اى که تقریبا جزییات الیحه بودجه سال آینده منتشر شد؛ الیحه اى که تقریبا 111111

 هزار هزار میلیارد تومانى شود. هزار هزار میلیارد تومانى شود. هزار هزار میلیارد تومانى شود.
بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث 
 هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش  هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش  هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش  هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش  هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش 
بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته 

منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارایى هاى منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارایى هاى منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارایى هاى منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارایى هاى منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارایى هاى 
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دریافت سود مرکب از تسهیالت 

محمد مغزى نجف آبادى – شهردار نجف آباد 

روابط عمومى اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان  

شناسه : 688233

شناسه: 688940

آگهى مناقصه 

آگهى مزایده 

 

 

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/2749 مورخ 98/09/12 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات ساماندهى بلوار 
شهید حججى شهردارى منطقه دو را با برآورد تقریبى اولیه به مبلغ 6,000,000,000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت، از محل اعتبارات عمرانى 

سال 1398 شهردارى نجف آباد و براساس فهرست بهاى ابنیه و راه و باند سال 1398 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده و 
همچنین داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته هاى ابنیه و راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى 

ریاست جمهورى باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شــود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه 

داشتن مدارك و رزومه شرکت تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/10/03 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 300,000,000 ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شرکت 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل 
آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

به اطالع کلیه اشخاص حقوقى که داراى مرکز مجاز اسقاط خودرو مى باشند مى رساند که اداره کل غله و خدمات 
بازرگانى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اسقاط سه دستگاه خودرو به شرح جدول ذیل اقدام نماید؛ لذا کلیه 
متقاضیان واجد الشرایط مى توانند جهت ثبت نام از تاریخ درج آگهى به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

نوبت اول

مدلنوع خودروردیف

1362کامیون بنز1

1379وانت مزدا2

1376وانت مزدا3

چاپ دوم



شیرى که 
به آب وصل است!

ادامه از صفحه یک:
...      ســال 1379 قرار شد دوباره 
تغذیه سالم و رایگان در دسترس 
دانش آموزان کشورمان قرار بگیرد 
که اهداف زیادى براى آن مطرح 
شد. اهدافى چون کمک به رشد 
ســالمت جامعه و ترویج فرهنگ 
مصرف مواد مغذى و ســالم و هم 
چنین کمک به دانش آموزان براى 
یادگیرى بهتر مطالب با شکم سیر! 
کودکان صرفنظر از اینکه در چه 
کشورى و یا در چه خانوادهاى به 
دنیا مى آیند، حق دارند از تغذیه 
مناسب بهره مند شوند. این دیدگاِه 
انسانى، پایه تئوریک طرح تغذیه 
دانش آموزان است که بعد از جنگ 
جهانى دوم در مدارس اروپا به اجرا 
درآمد و کم کم به کشورهاى دیگر 
هم گسترش یافت. خوشبختانه 
این طرح در ســال 79 با استقبال 
رو به رو شــد و ادامه پیــدا کرد تا 
آنکه کم کم تمام دانش آموزان در 
سراسر کشور اعم از روزانه و شبانه 
روزى ها زیر پوشش شیر مدرسه 
قرار گرفتند؛ حتــى در این طرح 
فرقى بین دانشآموزان محصل در 
مدارس دولتى و غیردولتى وجود 
نداشت . هر چند شیر غذاى کاملى 
است، اما توزیع شــیر در مدارس 
را نمى توان معــادل ارائه «تغذیه 

رایگان» دانست.
 ترکیبى از شــیر، میــوه فصل و 
بیســکویت و مغزهــا، احتماال 
مى تواند به عنوان بســته تغذیه 
مناسب براى دانش آموزان مطرح 
شود. اما متاسفانه همان شیر هم 
به طور مــداوم و در تمــام طول 
ســال بین دانش آمــوزان توزیع

 نمى شود. 
در ابتداى ایــن طرح وزارت جهاد 
کشــاورزى متولى توزیع شیر در 
مدارس شــد امــا کارخانه هاى 
طرف قرار داد آنها بعد از مدتى با 
وصول نشدن مطالباتشان شیر را 
بر روى مدارس بستند و اعتراضات 
زیــادى بــه ایــن جریــان وارد

 آمد. 
در سال تحصیلى 86-85، طرح 
توزیع شیر مدارس از وزارت جهاد 
کشاورزى به ســازمان متولى آن 
یعنى وزارت آمــوزش و پرورش 
واگذار شد. اما این واگذارى اوضاع 
را بهتر نکرد. در 4 ســال گذشته، 
اعتبار شــیر مدارس همــواره با 
تاخیر و به صورت ناقص پرداخت 
شــده و به همین دلیــل برنامه 
تغذیه طبق زمانبندى اجرا نشده

 است. 
هم اکنون، متاســفانه آموزش و 
پرورش از ســوى شــرکت هاى 
تولیدکننده مواد لبنى، به عنوان 
یک طرِف قــرارداِد بدحســاب 
شناخته شده و گران شدن قیمت 
شــیر به دلیل حذف یارانه ها هم 
مزید بر علت شــده و مشــکالت 
بیشترى بر ســر راه اجراى طرح 

ایجاد کرده است.
در دو ســال اخیر نیز بــه دلیل 
محدودیت هــا بودجــه اى،  این 
طرح اجرا نشده است، اما امسال 
اعالم شــد که  با اختصاص 100 
میلیارد تومــان از اعتبار مربوطه 
به هدفمندى یارانه ها این کار در 
وزارت آموزش و پــرورش کلید 
خورده اســت و گزارشاتى مبنى 
بر توزیع شــیر در برخى مدارس 
نیز منتشر شده است اما برآوردها 
نشــان مى دهد براى توزیع شیر 
مدارس حداقل به ســه برابر این 
میزان بودجه نیاز داریم یعنى بیش 
از 300 میلیارد تومان  که امیدواریم 
در ردیف بودجه امسال به آن توجه 

شود.

اقتصاد استان
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پلیس مترو در اصفهان راه اندازى شود
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان تســریع در راه اندازى پلیس مترو اصفهان را بر اساس آنچه در قانون 
پیش بینى شده است خواستار شــد. علیرضا نصراصفهانى در صد و پنجمین جلسه علنى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان با تبریک روز دانشجو به دانشجویان اظهار کرد: دانشجویان باید همواره سرزندگى، امید، نشاط 
و مسئولیت پذیرى را در دستور کار خود قرار دهند. نصراصفهانى با بیان اینکه در هفته گذشته تعیین نتایج 

پژوهش هاى تعیین سیاهه انتشار آلودگى هوا و سهم هر بخش در ایجاد این پدیده را خواستار شدیم، اظهار کرد: 
طى هفته گذشته جلسه اى در کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى شهر تشکیل و نتایج اولیه در این زمینه 

اعالم شد.  وى ادامه داد: در این شرایط که سهم هر بخش از ایجاد آالینده ها مشخص شده است باید هر بخش بنا بر 
مسئولیت هایى که تعریف مى شود وظایف خود را انجام دهد تا شاهد کاهش سطح آالینده ها باشیم.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه در ناآرامى هاى اخیر یکى از مجموعه هایى که آسیب دید مترو بود، اظهار کرد: مى توان گفت یکى 
از دالیل اصلى این اتفاق نبود اقدامات امنیتى در این زمینه بود، با توجه به آنچه در قانون مشخص شده باید پلیس مترو راه اندازى شود و از شهردار 
مى خواهیم این موضوع را پیگیرى کند. وى با بیان اینکه روزانه 100 هزار نفر از شهروندان اصفهان در تونل مترو تردد دارند، اضافه کرد: از این رو 

ضرورى است که هر چه زودتر اقدامات تأمین امنیت این مجموعه انجام شود.

منابع مالى شهردارى ها در تبصره 14 الیحه بودجه 1399
دولت در الیحه بودجه سال آینده مقرر داشته عوارض شهردارى ها و دهیارى ها از فروش حامل هاى انرژى 
پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز مى شود تا به شهردارى ها و 
دهیارى ها پرداخت شود. در تبصره 14 الیحه بودجه 1399 که به قانون هدفمند کردن یارانه ها اختصاص 

دارد، در مجموع 2 میلیون و 507 هزار میلیارد ریال براى این بخش پیش بینى شده است.
همچنین در این الیحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى مکلف شد با استفاده از همه بانک هاى اطالعاتى که در 

اختیار دارد سه دهک باالى درآمدى را شناسایى و حذف کند.
در این تبصره آمده است که منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندى در سال 1398، 

مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم 14.5 درصد شرکت ملى نفت ایران است.
همچنین عوارض شهردارى ها و دهیارى ها از فروش حامل هاى انرژى پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت 

کشور واریز مى شود تا به شهردارى ها و دهیارى ها پرداخت شود.
در تبصره 14 آمده است بدهى سازمان هدفمندى یارانه ها به بانک مرکزى براى تنخواه دریافتِى اجراى قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال 1389 

تا سقف 57 هزار میلیارد ریال به عنوان بدهى دولت به بانک مرکزى تلقى مى شود.

کوثر بابایى
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

    

وى با استناد به این مطالعه جامع علت 70 درصد 
آلودگى هوا در شهر اصفهان را ناشى از حمل و نقل معرفى کرد و ابراز 
داشت: بر اساس مطالعه انجام شده سهم عمده آالینده هاى ذرات 
معلق میکرونى در شهر اصفهان به خودروهاى دیزلى و در نوبت دوم 
به موتورسیکلت ها اختصاص دارد و اتوبوس ها هم در رتبه سوم 

تولید این نوع آالینده ها هستند.

رئیس اداره آزمایشــگاه هاى محیط زیســت اصفهــان افزود: 
خودروهاى ســوارى در تولید تمام آالینده ها نقش دارند اما نوع 
آالینده ها توسط ذرات PM خروجى از اگزوز خودروهاى دیزلى  
فرسود و فاقد فیلتر درخور توجه است. وى تاکید کرد: با استناد به 
مطالعه مذکور سهم هر راکب موتورسیکلت را در تولید آلودگى هوا 

هفت برابر آلودگى خودروهاست.
صادقیان با بیان اینکه تا زمانى که ناوگان حمل و نقل فرســوده 

بازسازى و احیا نشود، زیرساخت ها معیوب باشد و صنایع آالینده گچ 
و کوره هاى آجرپزى در مجاورت واحدهاى مسکونى باشد مشکالت 
آالیندگى اصفهان رفع نمى شود، گفت:  همچنین تا زمانى که هنوز 
هم از میزان دقیق وسایل نقلیه در شهر آگاه نباشیم و بر برآوردها 
تکیه کنیم و با کمبود فرهنگ ســازى در استفاده از حمل و نقل 
عمومى مواجه باشیم اتفاق خاصى براى مدیریت آلودگى هواى 

اصفهان نخواهد افتاد.

سهم موتورسیکلت ها در تولید آالینده هاى جوى 7 برابر خودروهاست
رئیس اداره آزمایشگاه هاى محیط زیست اصفهان گفت: سهم هر موتورسیکلت در تولید آالینده هاى جوى و تاثیر در آلودگى هوا هفت برابر 
خودروهاست. بابک صادقیان آلودگى هواى اصفهان را به عوامل متعدد اقلیمى و مسائل انسانى مرتبط دانست و اظهار داشت: مطالعه جامع و 
مستدلى درباره آلودگى هوا در شهر اصفهان توسط شهردارى اصفهان و با نظارت کامل اداره کل محیط زیست استان اصفهان انجام شده است که نتایج آن به زودى 

اعالم خواهد شد.

ایمنا
خـــبــــر

دریافت سود مرکب از تسهیالت بانکى 
مانع رونق تولید است

اخذ ســود و جریمه مرکب بانکى، یکى از 
مشکالت مشــتریان بانکى به ویژه بخش 
تولید بوده است که عالوه بر مسائل شرعى، 

زیان مضاعفى را بر مردم تحمیل مى کرد.

رونق تولید یکى از اساسى ترین مولفه هاى اقتصاد کشور به شمار مى رود و این 
موضوعى است که امروزه بسیارى از اقشار و طیف هاى اجتماعى بر آن تاکید 
دارند و مهم ترین اولویت کشور حمایت و تقویت بخش تولید است بنابراین 
تحقق رونق تولید طى سال جارى بدون حذف سود مرکب از تسهیالت بانکى 

میسر نیست.
یکى از مهم ترین چالش ها در نظام بانکى کشــور، دریافت ســود مرکب از 
تسهیالت بانکى اســت که یک مانع بزرگ براى تولیدکنندگان محسوب 
مى شــود. مصوبه جدید بانک مرکزى دریافت ســود مرکب را تنها براى 
تسهیالت 200 میلیونى اشخاص حقوقى و 500 میلیون تومانى اشخاص 
حقوقى ممنوع کرده است و تسهیالت باالتر مشمول آن نیست؛ در حالى 
که طبق قانون قبلى بانک مرکزى دریافت هرگونه سود مرکب ممنوع بود. 
در این زمینه به گفته کارشناسان، نفوذ بانک ها موجب تغییر یک قانون به 

سود آنها شده است.
اواخر تیرماه 98 بود که بهارســتان بــه دو فوریت طرح «الــزام بانک ها و 
مؤسســات اعتبارى غیربانکى به حذف ســود و جریمه مضاعف از بدهى 
تســهیالت گیرندگان » راى مثبت داد. طرحى که پیش از این راى مثبت 
نمایندگان را گرفته بود اما پس از ارسال آن به شوراى نگهبان به دالیلى به 
تصویب نهایى نرسید. حال شوراى نگهبان یکبار دیگر، اشکاالتى را به این طرح 
وارد کرده و یک بند طرح دوفوریتى تسهیل تسویه بدهى بدهکاران شبکه 
بانکى را خالف موازین شرع، یک بند را مغایر با اصل 75 قانون اساسى و یک 
بند را داراى ابهام اعالم کرد. اما ماجراى  طرح «حذف سود و جریمه مضاعف 
از بدهکاران بانکى» چیست؟ پیرو پیگیرى هایى که نمایندگان مجلس در 
سال گذشته براى حذف ربح (سود) مرکب از قراردادهاى فعاالن اقتصادى 
در شبکه بانکى این موضوع در اصالحیه بودجه 97 ارائه شد و بعد در قانون 
بودجه 98 گنجانده شد، اما بنابه دالیلى نتوانست مصوبه شوراى نگهبان و 

مجمع تشخیص مصلحت نظام را بگیرد.
حال در اقدامى تازه، کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى در سال 
جارى با بانک مرکزى جلسه برگزار کرد و طرحى از سوى نمایندگان با امضاى 
اکثر نمایندگان تهیه شد که براى تسهیالتى که اشخاص حقوقى تا سقف 
2  میلیارد تومان از شبکه بانکى دریافت کرده اند و براى اشخاص حقیقى، 
کسانى که تسهیالت تا 200 میلیون تومان از سال 93 به بعد وام گرفته اند، 
اما به دالیلى بازپرداخت وام هاى آنها با تأخیر مواجه شده و طبق قوانین بانک 
مشمول سود مرکب شده اند، قرار شد که با مصوبه مجلس این سود مرکب 
حذف شــود. به گفته محمدرضا پورابراهیمى عضو کمیسیون اقتصادى 
مجلس، قراردادهاى فعاالن اقتصادى با بانک ها طى 93 تا 97 مدنظر است که 
آنهایى که در سال 98 با بانک تسویه نقدى مى کنند، سود مرکب آنها حذف 
شود و به این ترتیب دغدغه مراجع تقلید، مراکز دینى و حوزه هاى علمیه رفع 

و مشکل فعاالن اقتصادى نیز حل شود.
این در حالى است که پیش از این نحوه محاســبه سود این قرارداد ها مورد 
اشکال مراجع قرار گرفته بود، چون از سود بانکى نیز سود گرفته مى شد، اما 
با مصوبه اخیر مجلس قرار شد کسانى که اصل وام ها را پرداخت مى کنند، 
دیگر سود مرکب آنها حذف شود و سود وام به روش ساده و طبق قرارداد اولیه 
گرفته شود. به عنوان مثال اگر کسى وام 100 میلیون تومانى با نرخ 20 درصد 
از بانک داشت که یکسال تأخیر کرده بود، طبق قوانین قبلى بانک باید سود 
بانکى از 120 میلیون تومان محاسبه مى شد، این در حالى که است که به گفته 

نمایندگان، سود بانک از همان 100 میلیون اولیه محاسبه شود.
اما این طرح موافقان و مخالفانى زیادى دارد؛ موافقان  معتقدند که اجراى این 
طرح باعث پیشگیرى از ادامه تعطیلى واحد هاى تولیدى مى شود. حتى برخى  
تصویب این طرح را یکى از اقدامات مثبت مجلس در حوزه بانک ها دانسته و 
عنوان کردند که قانونى شدن این مصوبه از ورشکستگى بانک ها جلوگیرى 
مى کند و اصل آزادى قرارداد ها را درپى خواهد داشت. اما این طرح مخالفانى 
نیز دارد؛ آنها بر این باورند که در صورت اجرایى شدن این طرح، تسهیالت 
گیرندگان بانک ها تشویق مى شوند تا به موقع اقساط خود را پرداخت نکنند. 

گــزارش

تسنیم
خـــبــــر

خـــبــــر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مطرح کرد 

تولید ساالنه 172 میلیون متر مکعب پساب دراستان  اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در 25 
تصفیه خانه فاضالب ،ساالنه 172 میلیون متر مکعب پساپ 

تولید مى شود این در حالیست که ظرفیت اسمى  تولید پساب  در تصفیه 
خانه هاى فاضالب در  استان اصفهان 283 میلیون متر مکعب در سال است.
هاشم امینى با اشاره به جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب در اصفهان  اعالم کرد: در 
حال حاضر  بیش از 72 درصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند 
. که شامل 3 میلیون 666 هزار و 90 نفر مى باشد. درحالى که  هم اکنون بیش از 96 

درصد جمعیت شهر اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند.
وى در ادامه با بیان اینکه اصفهان، دومین استان صنعتى کشور محسوب مى شود  
و با توجه به محدودیت  منابع آبى  اســتفاده از بازچرخانى آب  در  این استان بسیار  
حائز اهمیت مى باشد.خاطر نشان ساخت: صنایع زیادى در استان اصفهان مشغول 
به فعالیت هستند بطوریکه بیش از 70 درصد فوالد کشور در اصفهان تولید مى شود 

بنابراین استفاده از پساب در مصارف صنعتى در مصرف بهینه آب بسیار موثر است.
امینى  با اشاره به انعقاد قرار داد بیع متقابل میان  شرکت آبفا استان اصفهان و فوالد 
مبارکه پیرامون ایجاد تاسیسات فاضالب در شهرستانهاى مبارکه و لنجان در ازاى پساب 
تخصیصى اعالم کرد:  طى قراردادبیع متقابل  میان شرکت آبفا اصفهان و فوالد مبارکه 
مقرر گردید طى 30 سال 270 میلیون متر مکعب پساب شهرستان مبارکه و 35 سال حدود 

300 میلیون پساب شهرستان لنجان در اختیار شرکت  فوالد مبارکه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشــاره به  قرارداد تخصیص پساب به سایر واحدهاى 
صنعتى در استان اظهار داشت:طى قراردادى مقرر شد ســاالنه 272 لیتر در ثانیه پساب به 
شرکت ذوب آهن اصفهان اختصاص یابد و نیز  در طى  یک سال 210 لیتر در ثانیه پساب در 
اختیار پاالیشگاه قرارمى گیرد. هاشم امینى افزود:اهمیت بازچرخانى آب در اصفهان با توجه رفع 
نیاز مصارف صنعتى وآبیارى  فضاى سبز بسیار حائز اهمیت است هر چند که پساب تولیدى در 
آبفا در اختیار آب منطقه ایى قرارمى گیرد که در بخش هاى کشاورزى غیر مثمر و احیاى محیط 
زیست استفاده مى  شود.   وى به چگونگى  ارتقاء کیفیت پساب تولیدى پرداخت و بیان داشت: در 
چند سال اخیر با ارتقاء تجهیزات و با بهره مندى از تکنولوژى نوین در تصفیه خانه هاى فاضالب 

در سطح استان توانستیم کیفیت  پساب تولیدى  را بسیار ارتقاء دهیم 
امینى به احداث  و ارتقا ء تجهیزات تصفیه خانه هاى فاضالب در سطح استان اشاره کرد و عنوان 
نمود:در چند سال اخیر احداث و ارتقاء تجهیزات در  تصفیه خانه هاى  فاضالب در شهر هاى 
خوانسار، نجف آباد،هرند،سده و ورنامخواست ،نطنز، فریدونشهر ،بوئین و میاندشت ،زرین شهر 
،بهارستان ،باغبهادران ،نایین،شاهین شهر ،سمیرم ،شهرضا،سپاهان شهرو تصفیه خانه فاضالب 

شمال و جنوب  اصفهان در دستور کار قرار گرفت .

تولید مى شود این در حالیست که ظرفیت اسمى  
خانه هاى فاضالب در  استان اصفهان 

هاشم امینى با اشاره به جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب در اصفهان  اعالم کرد: در 
حال حاضر  بیش از 

3. که شامل 3. که شامل 
درصد جمعیت شهر اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند.

وى در ادامه با بیان اینکه اصفهان، دومین استان صنعتى کشور محسوب مى شود  
و با توجه به محدودیت  منابع آبى  اســتفاده از بازچرخانى آب  در  این استان بسیار  
حائز اهمیت مى باشد.خاطر نشان ساخت: صنایع زیادى در استان اصفهان مشغول 

به فعالیت هستند بطوریکه بیش از 
بنابراین استفاده از پساب در مصارف صنعتى در مصرف بهینه آب بسیار موثر است.

امینى  با اشاره به انعقاد قرار داد بیع متقابل میان  شرکت آبفا استان اصفهان و فوالد 

25در 25در 25 در مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
پساپ  میلیون متر مکعب پساپ  میلیون متر مکعب پساپ  172تصفیه خانه فاضالب ،ساالنه 172تصفیه خانه فاضالب ،ساالنه 172

مبارکه پیرامون ایجاد تاسیسات فاضالب در شهرستانهاى مبارکه و لنجان در ازاى پساب 
تخصیصى اعالم کرد:  طى قراردادبیع متقابل  میان شرکت آبفا اصفهان و فوالد مبارکه 

مقرر گردید طى 30 25در 25در 25مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:  در مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 

هاشم امینى با اشاره به جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب در اصفهان  اعالم کرد: در 
حال حاضر  بیش از 

. که شامل 
درصد جمعیت شهر اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند.

وى در ادامه با بیان اینکه اصفهان، دومین استان صنعتى کشور محسوب مى شود  
و با توجه به محدودیت  منابع آبى  اســتفاده از بازچرخانى آب  در  این استان بسیار  
حائز اهمیت مى باشد.خاطر نشان ساخت: صنایع زیادى در استان اصفهان مشغول 

به فعالیت هستند بطوریکه بیش از 
بنابراین استفاده از پساب در مصارف صنعتى در مصرف بهینه آب بسیار موثر است.

امینى  با اشاره به انعقاد قرار داد بیع متقابل میان  شرکت آبفا استان اصفهان و فوالد 
مبارکه پیرامون ایجاد تاسیسات فاضالب در شهرستانهاى مبارکه و لنجان در ازاى پساب 
تخصیصى اعالم کرد:  طى قراردادبیع متقابل  میان شرکت آبفا اصفهان و فوالد مبارکه 

دریا قدرتى پور 
خـــبــــر

در دیدار سفیر لهستان با شهردار اصفهان نمایشگاه گرافیک لهستانى ها محور اصلى بود 

 اپیزود  تاریخى ارتباط اصفهان و لهستان 

  ماچى فائوکوفسکى، سفیر لهستان در ایران، ضمن سفر 
به اصفهان با قدرت اله نوروزى شــهردار اصفهان دیدار 
و گفت و گو کرد. خرسندِى ســفیر لهستان از برگزارى 
نمایشگاه گرافیک لهستانى ها در اصفهان و گفت و گو در 
زمینه همکارى هاى فرهنگى و اقتصادى میان اصفهان و 
لهستان از جمله محورهاى مهم دیدار شهردار اصفهان با 

سفیر لهستان در ایران بود. 

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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    لهستان در عرصه حمل و نقل ریلى به ویژه ساخت واگن وضعیت مناسبى دارد. ما آمادگى در زمینه خرید واگن مترو از لهستان با این کشور توافقاتى را داشته باشیم

 قــدرت اله نــوروزى، 
شــهردار اصفهان، در 
این دیدار با بیان اینکه 
لهســتانى ها به دلیل 
مهاجرت بــه اصفهان 
در جنــگ جهانى دوم 
خاطرات خوشى از این 
شــهر دارند و ما هم از آنها خاطرات 
خوبى داریم، اظهار کرد: سال گذشته 
در اجالس مربوط به شهرهاى خالق 
جهان در کراکف شــرکت کردیم و 
با شــهردار کراکــف مذاکراتى براى 
خواهرخواندگى بین دو شهر داشتیم. 
وى از آمادگــى اصفهان براى اجراى 
جشــنواره ها و برنامه هــاى متعدد 
فرهنگى با لهستان بر مبناى خاطرات 
مشترك خبر داد و افزود: بــــرخى 
از خیابان هاى شــهر اصفهان به ویژه 
چهاربــاغ خاطرات بســیار خوبى از 
کودکان لهســتانى دارد. همه اینها 
فرصت هایى بــراى حضور بیشــتر 
لهســتانى ها در اصفهــان فراهــم 

مى سازد. 
شــهردار اصفهان تاکید کــرد: این 
آمادگى وجود دارد تا بتوانیم تندیسى 
از کودکان لهستانى در شهر اصفهان 
داشــته باشــیم و مکانى هم به آن 

اختصاص دهیم.
یونیسف در حال بررســى پرونده ما 
براى پیوســتن به شــبکه شهرهاى 
دوستدار کودك است؛ به همین دلیل 
آمادگى براى همکارى با لهستان در 

این زمینه وجود دارد. وى با بیان اینکه 
در شرایطى هســتیم که تحریم هاى 
آمریکا شرایط مبادالتى را در عرصه 
اقتصادى براى ما تنگ کرده اســت، 
گفت: لهستان در عرصه حمل و نقل 
ریلى به ویژه ســاخت واگن وضعیت 
مناســبى دارد. ما آمادگى در زمینه 
خرید واگن مترو از لهســتان با این 
کشــور توافقاتى را داشــته باشیم.

نوروزى همچنین پیشنهاد راه اندازى 
کنسولگرى لهستان در اصفهان را به 

سفیر لهستان داد. 

   سفارت لهســتان خود را وقف 
همکارى هاى اصفهــان و کراکف 

مى کند 
ســفیر لهســتان نیز در ایــن دیدار 
ضمن تقدیــر از شــهردار اصفهان 
بابت برگــزارى نمایشــگاه گرافیک 
لهستانى ها اظهار کرد: در نمایشگاه 
گرافیک، گرافیست هاى مهم لهستان 
نیز سعى کردهاند احساسشان را به 
اصفهان به عنوان شهرى که میزبان 
کودکان کشورشان بوده، نشان دهند. 

وى تصریح کرد: این نمایشــگاه یک 
اپیزود از ارتبــاط تاریخى اصفهان و 
لهستان است که این ارتباط را قویتر 
مى کند. کارى که این شهر و مردمش 
براى لهستانى ها کردند در خاطره ها 

مانده و مى ماند.
ماچى فائوکوفسکى اصفهان را یکى 
از دوست داشتنى ترین شهرها براى 
گردشگران لهســتانى عنوان کرد و 
افزود: در نظــر دارم، بارهــا و براى 
رویدادهاى دیگر بــه اصفهان آمده و 
درباره مســائل و حوزههاى مختلف 
به خصــوص بــراى همکارى هــاى 

فرهنگى گفت و گو کنم. 
وى از نصــب تندیــس کــودکان 
لهستانى هم اســتقبال و اعالم کرد 
که پیگیرى هاى الزم را در این زمینه 

انجام مى دهد.
ســفیر لهســتان زمینه هاى علمى، 
فرهنگــى و هنــرى را مهمتریــن 
شاخه هاى همکارى ایران و لهستان 
دانست و از مذاکراتى بین فیلم سازان 
دو کشور هم خبر داد و گفت: تمایل 
دارم در حوزه پزشکى اطفال با ایران 

همکارى داشته باشیم.
فائوکوفسکى افزود: شهر اصفهان یکى 
از غنى ترین شهرهاى ایران در حوزه 
فرهنگ و اقتصاد اســت و به همین 
دلیل امیدوارم بتوانیم موقعیت هایى را 
که براى همکارى وجود دارد، توسعه 

دهیم.
وى با بیــان اینکه ما بــه دنبال پیدا 
کردن و اســتفاده از این موقعیت ها 
هستیم و به همین دلیل من مجددا 
قطعا به اصفهان ســفر خواهم کرد، 
افزود: مطمئن باشــید که ســفارت 
لهســتان خود را وقف همکارى هاى 
اصفهان و کراکف مى کند تا تعامالت 
سازندهاى بین دو کشور جارى باشد. 
پیشــنهاد راه اندازى کنسولگرى در 
اصفهان را هــم حتما بــا وزیر امور 
خارجه کشورمان در میان مى گذارم.

سفیر لهســتان در پایان از عالقه اش 
به اصفهان به عنوان «شــهر کودکان 
لهســتانى» و تالش سفارت لهستان 
بــراى تقویــت همکارى هــاى بین 
دو شــهر اصفهان و کراکف ســخن 

گفت.

بــرخى از خیابان هاى 
شهر اصفهان به ویژه 

چهارباغ خاطرات 
بسیار خوبى از کودکان 

لهستانى دارد. همه اینها 
فرصت هایى براى حضور 

بیشتر لهستانى ها در 
اصفهان فراهم مى سازد
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تاریخچه مسجد وکیل 
شیراز

وکیل الرعایا ، همیشه یکی از 
مفاخر شهر شیراز بوده است. 
پادشاه سلسله زندیه که در 
زمان حکومت مقتدرانه اما 
منصفانه خود، ســعی کرد 
وکیل مردم عادی باشد و از خود برای عموم 
مردم جز خوبی چیزی به یــادگار نگذارد. 
مجموعه وکیل هم یکی از نمادهایی است که 
کریم خان زند در پایتختش از خود به یادگار 
گذاشته است. ساخت این مجموعه، که به 
صورت همزمان صورت می گرفته است در 
ســال ۱۱۸۷ هجری قمری به اتمام رسیده 
است. در دوره قاجار نیز، حسین علی میرزا 
فرمانفرما، یکی از پسران فتحعلی شاه، مسجد 
را مرمت کرده اســت. پس از آن نیز بعضی 
از کاشــی کاری ها و کف مسجد توسط اداره 
حفاظت از آثار باســتانی مرمت شده است. 
مســجد وکیل در هجدهم تیر ماه ۱۳۱۱ با 
شماره ۱۸۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.
کریم خان زند و مسجد وکیل شیراز

کریم خان زنــد، خود به شــخصه بر روی 
ســاخت مجموعه وکیل نظارت می کرد تا 
مطمئن شــود همه چیز به بهترین صورت 
انجام می گیرد. می گویند که کریم خان عالقه 
خاصی به معماری داشت و اکثر بناهایی که 
دستور ساختشــان را می داد خود طراحی 
می کرد. مسجد وکیل را نیز نمادی از دیدگاه 
وکیل الرعایا نسبت به انسان می دانند. چرا که 
مسجد وکیل با وجود زیبایی های بی شمارش، 
طرحی بسیار متناسب و ســاده دارد. نبود 
گنبدخانه و مناره در این بنا نشان از همین 
ســادگی دارد چرا که در معماری آن دوران 
ســاخت گنبدهای زیبا و پرشــکوه رونق 
داشته است. گویی در نظر کریم خان نسبت  
بخش های مختلف مسجد درست مثل نسبت 
اندام های مختلف آدمی باید متناسب باشد. 
نکته دیگر این است که این کار به سادگی، 
مســجد را از تجمل و افراط دور کرده است. 
گویی کریمخان با آنکه خزانه ای پر از غنایم 
هندی داشته است، اما دلش می خواسته که 
آن را خرج بهبود شرایط زندگی عامه مردم 
کند نه ساخت مسجدی بسیار مجلل که نام 

کریم خان زند را زنده نگه دارد.
بافت آجری بنــا و وجود چشــمه هایی در 

صحن که به یک اندازه اند روح صمیمیت و 
مردمی بودن بنا را باال برده است. انگار که یک 
اندازگی چشمه ها نماد هم شان بودن انسان ها 
با یکدیگر و هم اندازه بودن ارزش همگان از 
پادشاه گرفته تا رعایا با هم است. چیزی که 
کریمخان زند به آن اعتقاد خاصی داشت و به 

اعتقاد خود عمل می کرد.
معماری مسجد وکیل شیراز ، باشکوه 

و چشم نواز
مسجد وکیل شیراز مســاحتی بالغ بر ۱۱ 
هزار متر مربع دارد. زیر بنای این مســجد 
هشــت هزار و ۸۶۰ متر مربع است و شامل 
شبستان ها، صحن و سرا و رواق های زیبای 
این مسجد می شود. این مســجد دو ایوانی 
طوری طراحی شده است که عالوه بر زیبایی 
و شکوه خارق العاده، دارای آرامش و صفای 
خاصی باشد و مردم در آن احساس راحتی 
کنند. این مسجد برای استفاده هر روزه مردم، 
در کنار بازار ساخته شده است و هماهنگ با 
خواسته های مردم است. به طوری که کاسبی 
که برای نماز از کار خود دست می کشد، با ورود 
به مسجد در کنار لذت بردن از زیبایی های 
باشــکوهی نظیر طاق مروارید و شبستان 
بزرگ، احساس امنیت و راحتی نیز داشته 
باشد. تزئینات این بنا به راستی زیبا و متنوع 
است. در هر گوشه و کناری تصویری چشم نواز 
از هنر کاشــی کاری، حجاری، میناکاری و 
خوشنویسی شما را به وجد می آورد. در ادامه با 
هم به بخش های مختلف مسجد سر می زنیم:

سردر ورودی مسجد وکیل شیراز
ورودی اصلی مســجد با کاشــی کاری ها و 
مقرنس کاری های درجه یک بسیار دیدنی 
اســت. در غرب بازار وکیل، نزدیکی راسته 
شمشیرگرها، می توانید شــکوه و وقار این 
سردر زیبا را ببینید. مسجد وکیل چند ورودی 
فرعی دیگر هم از بــازار و کوچه های اطراف 
دارد. ورودی، طاق نمــای زیبایی دارد که با 
کاشی های هفت رنگ طرح گل و بوته تزئین 
شده است. دو در ورودی مســجد با ارتفاع 
هفت متر و عرض ۳ متر هیبت فوق العاده ای 
دارد. باالی در کتیبه ای از آیات قرآنی با خط 
نسخ دیده می شــود که تاریخ آن را ۱۳۰۶ 
نوشته اند. کتیبه دیگری نیز باالی سردر در 
میان کاشی کاری های ظریف این منطقه به 
چشم می خورد که نام فتحلیشاه و حسین 
علی میرزا را با خط ثلث و به صورت آب طال 
کاری شده نشــان می دهد. مقرنس کاری و 
کاشی کاری فوق العاده سقف نیز پیش رویتان 

بهشتی از هنر ایرانی را نمایان می کند.
از سردر که بگذریم وارد داالنی هشت ضلعی 
می شویم که دو راهرو در سمت چپ و راست 
آن، ما را به صحن مسجد رهنمون می شود. 
هر راهــرو زاویه ای ۹۰ درجــه دارد. یکی از 
نقاط قوت معماری این بخش، این است که 
راهروها به گونه ای طراحی شده اند که فرد 
متوجه تغییر زاویه صحن نشود تا هم بتوانند 
قبله مسجد را با قبله شرعی هم سو کنند و هم 

نمای مسجد با درهای فرعی بازار همخوانی 
داشته باشد.

حیاط مسجد وکیل ، به طراوت گل ها 
کاشی های هفت رنگ

حیاط مسجد وکیل مستطیلی بسیار بزرگ 
به طــول ۶۰ در ۶۵ متر اســت. این حیاط 
حوضی مستطیلی با طول ۴۰ و عرض پنج 
متر در میان خود دارد که ازسنگ های بزرگ 
ساخته شده است. کف حیاط باصفای مسجد 
سنگفرش است و نمای زیبایی دارد. در سمت 
شمال شرقی حیاط از طریق داالنی به حیاط 
کوچک تر مســجد می رســیم که ۳۵ متر 
طول و ۲۰ متر عرض دارد. وسط این حیاط 
حوضی سنگی با ابعاد هفت در ۱۲ به زیبایی 

خودنمایی می کند.
ایوان شمالی یا طاق مروارید ، درخشان و 

ارزشمند مثل مروارید
در شمال حیاط، ایوانی بزرگ و باشکوه قرار 
دارد که از فرط زیبایی بــه آن طاق مروارید 
می گویند. این طاق ۲۰ متر ارتفاع و ۲۰ متر 
عرض دارد و با کاشی کاری های خیره کننده 
و کتیبه های زیبا، بسیار دیدنی است. طاق 
مروارید سه طاق نما درون خود دارد. یکی از 
طاق نماهای به مسجد راه دارد و دو تای دیگر 
رواقی با عرض پنج متر را تشکیل می دهند. دو 
گلدسته دو طرف ایوان را زیباتر می کند و یک 
شاه تویزه به زیبایی طاق مروارید می افزاید. 
کافی است نگاهی به این ایوان زیبا بیندازید 
تا کا شی های هفت رنگ آن شما را به دنیای 
رویایی باغ های بهشــتی ببرد. تمام سقف 
و دیوارهای طاق پوشــیده از کاشــی های 
هفت رنگ اســت که طرح گلهای زینتی را 
به زیباترین شکل به نمایش گذاشته است. 
ازاره های مرمرین داخلی طــاق و ازاره های 

بیرونی که با سنگ گندمک ساخته شده اند 
زیبایــی این طــاق را چند برابــر می کند. 
کتیبه های این طاق هم بسیاری دیدنی است. 
در یکی از کتیبه ها نام فتحعلیشاه قاجار و نام 
خطاط اثر میرزا حســین بن محمد شریف 
حکاک و ســال ۱۲۴۳ هجری با خط ثلث 
ســفید بر روی زمینه ای از کاشی الجوردی 
نوشته  شده است و دور تا دور ایوان کشیده 
شده اســت.  کتیبه دیگر در زیر طاق رومی 
ایوان است که به همین ترتیب آیات قرآنی زیر 

را روایت می کند:
“الحمدهلل الذی شرفنی بکتابه من کتیبه هذا 
البیت الجامع و انا المذنب عبدالعلی یزدی 

اشرف محمودی”
ایوان جنوبی در مقابل طاق مروارید

ایوان جنوبی نیز با چهــار طاق نما، زیبایی 
منحصر به فردی دارد. این ایوان که روبروی 
طاق مروارید است با ازاره های حجاری شده و 
کاشی کاری هفت رنگ زیبایی مسحورکننده 
خود را به رخ می کشــد. کاشی کاری دیواره 
ایوان با کاشی های هفت رنگ است و سقف به 
زیبایی با کاشی کاری معرق تزئین شده است. 
دو کتیبه در این ایوان به چشم می خورد که بر 
آن ها تاریخ ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ نقش بسته است.

طاق نماهای مســجد ، با لچکی های 
دیدنی

در دو طرف غربی و شرقی مسجد به صورت 
قرینه، ۱۱ طاق نما وجود دارد که به زیبایی با 
کاشی کاری ظریف و کتیبه های زیبا بسیار 
دیدنی هستند. پشــت طاق نماها در هر دو 
طرف شرقی و غربی، دو رواق کوچک جای 
گرفته است. لچکی ها و دیواره های طاق نماها 
به زیبایی با کاشی های هفت رنگ و اسامی 
خداوند تزئین شــده اند و محیــط حیاط را 

دل انگیزتر می کنند. جالب است که در باالی 
طاق نمای ششم شرقی نیمی از  آیه ای از قرآن 
کریم نقش بسته است که ادامه آن بر باالی 

طاق نمای ششم غربی نقش بسته است.
شبستان زمستانی مسجد وکیل

پشت رواق شرقی، شبستانی وسیع به عرض 
۲۰ و طول ۲۵ متر قرار دارد که با پنج دهانه به 
پیشواز نمازگزاران ایستاده است. این شبستان 
۱۲ ســتون  پنج متری دارد کــه به صورت 
همسان، بار سقف را به دوش می کشند. در 
ورودی این شبستان نیز آیاتی از قرآن کریم با 
خط زیبای نسخ و ثلث بر کتیبه هایی با زمینه 
الجوردی حک شده است که بسیار زیبا است.

شبســتان جنوبی مســجد وکیل ، 
دیدنی ترین بخش مسجد

در بخش جنوبی مسجد، زیر طاق جنوبی، 
ورودی شبســتان بزرگ مسجد وکیل قرار 
گرفته است. این شبســتان آنقدر وسیع و 
زیباســت که می تواند لحظه ها شما را غرق 
خود کند. بسیاری وسعت این  شبستان را پنج 
هزار متر می دانند. شبستان دارای ستون ها 
و طاق نماهای خارق العاده، محرابی دیدنی 
و منبری مرمرین اســت که هر کدام برای 
خود دنیایی از زیبایی است. کف شبستان را 
سنگ های بزرگ کامال صاف شده تشکیل 
می دهد و طاق و گنبد شبستان نمایی آجری 
دارد. ازاره ها با سنگ گندمک پوشیده شده 
است. کاشی کاری زیبای گنبدها نیز به زیبایی 

فضا می افزاید.
ستون های مسجد وکیل شیراز ، باشکوه 

و دیدنی
ســتون های شبســتان جنوبــی یکی از 
منحصربه فردترین زیبایی های مسجد وکیل 
است. ۴۸ ستون که در چهار ردیف ۱۲ تایی 

قرار دارند. ارتفاع ستون ها پنج متر و قطر آنها 
۸۰ سانتی متر است. ستون ها در ارتباط با هم، 
طاق نماهایی دیدنی می سازند که هر کدام 
با تزئینات کاشــی کاری ظریف و چشم نواز 
برای خود دنیایی از زیبایی است. هماهنگی 
ستون ها که به نحوی هنرمندانه به صورت 
مارپیچ حجاری شده اند نیز فضای شبستان 

را دیدنی تر می کند.
منبر و محراب مسجد وکیل ، نمایشی 

هنرمندانه از بهشت
منبر مرمرین این شبستان نیز دیدن دارد. 
منبری باشکوه از سنگ مرمر که به نیت ۱۴ 
معصوم ۱۴ پله دارد. ســنگ های مرمر این 
شبستان را به دستور کریمخان زند از مراغه 
آورده اند و می گویند که این کار بسیار سخت 
و هزینه بر بوده اســت. در کناره های منبر، 
گل های زیبای چندپر حجاری شده است که 

منبر را زیباتر می کند.
در ســمت راســت منبر، محراب بســیار 
زیبای این شبســتان جا خوش کرده است. 
محرابی با تزئیناتی ظریف و بســیار دیدنی. 
ســقف محراب با مقرنس کاری های ظریف 
و کاشیکاری خیره کننده، دنیایی از زیبایی 
را پیــش چشــمانتان ظاهر می کنــد. بر 
دیواره های محراب نیز با کاشی کاری هفت 
رنگ، گل ها و بوته های رنگارنگ و زیبا نقش 
بسته است. زیباتر از گل ها نقش های یاعلی 
اســت که با خط کوفی، بر دیواره  ها معرق 
کاری شده است. ازاره محراب با سنگ مرمر 
پوشیده شده اســت و زیبایی خاصی به آن 
می بخشــد. دور تا دور محراب نیز کتیبه ای 
است که با خط ثلث ســفید آیات قرآنی را 
 بر زمینــه ای از کاشــی الجوردی نشــان 

می دهد.

مسجد وکیل شیراز ، مسجدی باشکوه به سبک کریم  خان زند
شیراز، شــهر نرگس و بهارنارنج و شــهر مردان بزرگی مثل حافظ و سعدی، شهر 
پادشاهان منصف و مردم داری مثل کریم خان زند نیز هست. شهری با جاذبه های 
دیدنی متنوع که می تواند گردشگران را روزها با دیدنی هایش شگفت زده کند. یکی 
از این دیدنی ها، مجموعه وکیل است که مسجد وکیل یکی از زیباترین بخش های 
این مجموعه محسوب می شود. زیبایی کم نظیر مسجد در عین سادگی بینندگان 
را به وجد می آورد و حس آرامش فوق العاده ای به انسان می بخشد. همین است که 

این مسجد را به یکی از دیدنی ترین جاذبه های تاریخی شهر شیراز بدل می کند.

سفرزون

گزارش

ISFAHAN
N E W S

بودجه حج و عتبات عالیات چقدر است؟
بودجه سازمان حج و زیارت برای سال ۹۹ رقمی بالغ بر ۶۸ میلیارد ریال )۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان( برآورد شده، درحالی که سهم زائران اعزامی در این 
سال ۵۸۵ هزار نفر تعیین شده است. بودجه این سازمان که یکی از زیرمجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، با یک برنامه کلی »سامان دهی 
اعزام زائران به حج، عمره و عتبات عالیات« برآورد شده است که در زیرمجموعه آن بودجه پیشنهادی برای برنامه اعزام زائران به حج تمتع در سال ۱۳۹۹ 
بالغ بر ۴۷ میلیارد و ۲۸ میلیون ریال پیشنهاد شده که هدف کمی درنظر گرفته شده برای تعداد زائران اعزامی به حج واجب مطابق این الیحه، ۸۵ هزار 

نفر است، رقم مشابه سال ۱۳۹۸.
در این الیحه پیشنهادی ردیف بودجه ای برای اعزام زائران به عمره در نظر گرفته نشده است. ایران و عربستان با آن که از دو سال گذشته مذاکراتی را درباره 

از سرگیری عمره برای ایرانی ها آغاز کرده اند اما هنوز شروط ایران به طور قطع از سوی دولت عربستان پذیرفته و اجرایی نشده است
.برنامه دیگر سازمان حج و زیارت که برای آن بودجه برآورد شده،  عتبات عالیات است؛ رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال برای آن پیشنهاد 

شده است.
 هدف کمی برای تعداد زائران اعزامی به عتبات عالیات در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار نفر  )مشابه سال ۱۳۹۸( تعیین شده است.با توجه به اشاره کلی این 

بخش به موضوع عتبات عالیات مشخص نیست سازمان حج و زیارت برای سال آینده برنامه ای برای ازسرگیری اعزام زائران ایرانی به سوریه دارد یا خیر.

نشست سرمایه گذاری گردشگری کشورهای عضو اکو در کیش برگزار می شود
 نشست تخصصی کشورهای عضو اکو با رویکرد به سرمایه گذاری درحوزه گردشگری و با حضور فعاالن صنعت جهانگردی ایران و کشورهای عضو 
از ۲۰ تا ۲۱ آذر در جزیره گردشگری کیش برگزار می شود.معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اعالم این خبر در جمع خبرنگاران افزود: 
این رویداد بین المللی به عنوان نشست تخصصی سرمایه گذاری گردشگری کشور، باحمایت و همکاری معاونت محترم سرمایه گذاری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،مشارکت کشورهای عضو اکو و همت سازمان منطقه برگزار می شود.  مجید مالنوروزی، شناسایی 
و معرفی عوامل موثر بر سرمایه گذاری درحوزه گردشگری، معرفی ظرفیتها و فرصتهای سرمایه پذیری در ایران و کشورهای عضو اکو، شناسایی 
روشهای جذب گردشگر، تامین منابع مالی توسعه  صنعت گردشگری، تبادل دانش تخصصی و بررسی راهکارهای نوین جذب سرمایه و سرمایه 
گذار در توسعه صنعت توریسم را از جمله اهداف این رویداد ذکر کرد.  وی، رویداد سازی و برگزاری نشستهای بین المللی در کنار برندینگ را یکی 
از نیاز های و راهکارهای موثر در توسعه و تقویت صنعت گردشگری، بهره برداری از ظرفیتهای فرهنگی، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری، درک 
مشترک بین اقوام و ملل و افزایش همکاریهای منطقه ای و جهانی بویژه تعامل سازنده با کشورهای همسایه ذکر کرد و افزود: عالوه بر این اهداف 
کالن،برگزاری نشست تخصصی سرمایه گذاری گردشگری کشورهای عضو اکو در کیش فرصتی مغتم برای معرفی ظرفیتهای بی بدیل  این 
جزیره و شناخت جهانی از زیرساختهای مناسب این منطقه برای جذب سرمایه در بخشهای مختلف گردشگری بویژه گردشگری سالمت است. 

حیاط مسجد وکیل 
مستطیلی بسیار 
بزرگ به طول ۶0 
در ۶۵ متر است. 

این حیاط حوضی 
مستطیلی با طول ۴0 

و عرض پنج متر در 
میان خود دارد که 

ازسنگ های بزرگ 
ساخته شده است. 
کف حیاط باصفای 
مسجد سنگفرش 

است و نمای زیبایی 
دارد. در سمت 

شمال شرقی حیاط 
از طریق داالنی به 
حیاط کوچک تر 

مسجد می رسیم 
که 3۵ متر طول و 

۲0 متر عرض دارد. 
وسط این حیاط 

حوضی سنگی با 
ابعاد هفت در ۱۲ به 
زیبایی خودنمایی 

می کند.

افزایش ۴۰ هزار تومانی 
عوارض خروج از کشور

عوارض خروج از کشور در سال آینده ۲۶۴ 
هزار تومان تعیین شده که در مقایسه با سال 

جاری ۴۰ هزار تومان افزایش دارد.
در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی شده 
تا عوارض خروج برای هر نفــر ۲۶۴ هزار 
تومان باشد در حالی که در سال جاری ۲۲۰ 

هزار تومان پیش بینی شده بود.
بر این اساس، عوارض خروج برای مسافران 
برای بار دوم تا ۵۰ درصد و برای بار سوم تا 

۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع 

و عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است.
اما در مورد زائران اربعین در الیحه بودجه 
سال ۱۳۹۹ پیش بینی شــده زائرانی که 
از تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ تا دوم آبان ماه 
همان ســال از مرزهای زمینی به مقصد 
کشــور عراق از ایران خارج می شــوند، از 

پرداخت عوارض خروج معاف باشند.
عوارض خروج هوایی زائران اربعین ۴۵ هزار 
تومان و برای خروج زمینی و دریایی آنها ۱۵ 

هزار تومان است.
همچنین در سال آینده عوارض خروج از 
کشور موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده 
برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار 

در طول سال اخذ خواهد شد.
منظور از افراد مرزنشین، کسانی هستند که 
در روستاها و شهرهای مرزی ساکن بوده 
و بررســی و تایید آن برعهده سامانه بانک 
اطالعات مرزنشــینان وزارت کشور طبق 

شماره ملی و کد پستی آنها است.

۱۳درصد رشد بودجه برای 
جوان ترین وزارتخانه دولت

بودجه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی به عنوان جوان ترین وزارتخانه دولت 
برای ســال ۹۹ بیش از ۱۲هــزار میلیارد 
ریال تعیین شــد. مبلغ این بودجه حدود 
۱۳ درصد بیشــتر از دوره ای است که این 
وزارتخانه در قالب معاونت ریاست جمهوری 

و سازمان مستقل فعالیت می کرد.
 یکی از شــروط مجلس و شورای نگهبان 
برای تصویب الیحه تشکیل وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
تحمیل نشدن بار مالی اضافه به دولت بود. 
در نتیجه دولت در الیحــه بودجه ۹۹ که 
روز یکشــنبه ۱۷ آذرماه به مجلس تقدیم 
کرد، ســهم این وزارتخانه تازه نفس را که 
قرار است منبع جایگزینی برای درآمدهای 
کاهش یافته همچون نفت باشد، ۱۲ هزار و 
۷۹۷ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال )۱۲۷۹ 
میلیارد و ۷۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان( 
تعیین کرد، مبلغی که ۱۳ درصد بیشــتر 
از رقم پیشــنهادی در الیحه بودجه سال 

۱۳۹۸ است.
این بودجه پیشنهادی در دو بخش هزینه ای 
به مبلغ ۵۴۷۷ میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال 
و در بخش تملک دارایی های ســرمایه ای 
۷۳۲۰ میلیــارد و ۵۶ میلیون ریال برآورد 

شده است.
در الیحــه بودجه کــه براســاس برنامه 
دستگاه ها تدوین شده، برنامه »اکتشافات 
باستان شناسی و تاریخی« ۲۳۲میلیارد و 
۶۱۵ میلیون ریال، »تامین، حفاظت، مرمت 
و معرفی میراث غیرمنقــول، ناملموس، 
طبیعی و فرهنگی« ۳۶۶۷ میلیارد و ۸۷۳ 
میلیون ریال، »تامین، حفاظت، مرمت و 
معرفی اشــیای فرهنگی و تاریخی« ۲۰۶ 
میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال، »شناســایی 
و حفــظ میــراث فرهنگــی ناملموس« 
۲۰ میلیــارد ریال، »گســترش خدمات 
موزه ای« ۲۰۲۳ میلیــارد و ۱۸۸ میلیون 
ریال، »بررسی، شناسایی، تجهیز، مرمت و 
آماده سازی آثار بناها، بافت ها و محوطه های 
باستان شناختی و تاریخی« ۱۰۲میلیارد 
و ۲۰/۸میلیون ریال، »جذب گردشگران 
ورودی« ۳۲۲۹ میلیــارد و ۷۹۰ میلیون 
ریال، »توسعه گردشگری داخلی« ۱۳۶۵ 
میلیــارد و ۴۴۶ میلیون ریال، »توســعه 
ســرمایه گذاری و اقتصاد گردشــگری« 
۳۵۷میلیــارد و ۷۲۹ میلیــون ریــال، 
»توسعه گردشگری پایدار و الکترونیک« 
۱۲۲ میلیارد ریال، »احیا و رشد تولیدات 
صنایع دستی« ۴۲۶ میلیارد و ۸۲ میلیون 

ریال،برآورد شده است.

گردشگری
خبر
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راهنمای سفر

Mark Wiens یکــی از ۲۰ چهره شــناخته 
شده در یوتیوب است، ویدئوهای او از غذاهای خیابانی گاهی اثری شبیه بمب در 

شبکه های اجتماعی دارد. او حاال در ایران است.
 مارک درحالی به ایران سفر کرده که تحت تاثیر اقدام رسانه های جهانی، ایران 
کشوری ناامن معرفی شده و ســفر به آن درحال حاضر اقدامی خطرناک قلمداد 
شده اســت. وزارتخانه های امور خارجه برخی کشــورها از جمله فرانسه نیز در 
ماه های گذشته نقشه ایران را در وب سایت خود به رنگ زرد )ناامن( درآورده و از 
عالئم هشداردهنده برای سفر به این کشور استفاده کرده و حتی شهروندان شان 
را نیز از این ســفر برحذر داشــته اند. این توصیه ها ســبب تجدید نظر بعضی از 

توریست ها برای سفر به ایران شده است.

با این حال برخی شخصیت های اثرگذار در شبکه های اجتماعی بدون توجه 
به اخبار رسانه ها و توصیه های دولت ها راهی ایران شده اند؛ کشوری که این 

روزها ناآرام و آشفته نمایش داده می شود.
پیش از مارک وینز، جهانگــردان اثرگذار دیگری به ایران ســفر کرده  تا به 
گفته خودشان چهره  واقعی این کشور را نشان دهند. ویدئوهای آن ها نه تنها 
مخاطبانشان را، بلکه دیگر  شخصیت های اثرگذار در یوتیوب را برای سفر به 

ایران به صف درآورده است.
»تِرُور جیمز« و »مارک وینز« که جزو ۲۰ چهره مطرح یوتیوب در سال ۲۰۱۹ 

بوده اند.
جیمز حدود یک ماه پیش به ایران ســفر و از غذاهای محلی ایران ویدئوهایی 

تهیه کرد.
مارک از دو سال پیش قصد داشته به ایران سفر کند. او گفته بود: »ایران یکی از 
کشورهای مهم در لیست من است، از آن هایی که حتما باید سر بزنم و غذاهای 
خوشمزه اش را امتحان کنم اما متاسفانه تا امروز این شانس را نداشته ام و بیشتر 
هم به دلیل بودجه و اقامت بوده است. امیدوارم این اتفاق زودتر بیفتد و بتوانم به 

ایران سفر کنم.«
او حاال با انتشــار تصاویری از برج آزادی و کباب ایرانی از حضورش در ایران خبر 

داده است.
»مارک وینز« اصالتا آمریکایی اســت اما با همسرش در بانکوک زندگی می کند. 
سفرهای او رسما از ســال ۲۰۰۹ آغاز شده و در کشــورهای زیادی از چهار قاره 

ماجراجویی کرده و از غذاها و فرهنگ آن ها ویدئوها ساخته است.
او خود را یک مســافر تمام وقت معرفــی می کند که گاهی به همراه همســر و 
فرزندش به انگیزه تجربه غذاهای خوشــمزه به دل فرهنگ های مختلف می زند. 

این ویدئوبالگر بیشتر به تهیه فیلم از غذاهای خیابانی و محلی عالقه مند است که 
طرفداران زیادی هم دارد. درحال حاضر حدود هشت میلیون کاربر در یوتیوب، 
فیســبوک و اینســتاگرام ماجراها و ویدئوهای مارک وینــز را دنبال می کنند. 

ویدئوهای او روزانه میانگین  ۱.۳ میلیون بازدید دارد.
این جهانگرد در مصاحبه های متعددی گفته که در کنار خوردن غذاهای خوشمزه، 
دوســت دارد وبالگ نویســی کند و تجربه های بی نظیرش را با مردم به اشتراک 
بگذارد. درآمدش هم از تبلیــغ در این فیلم ها، فــروش کتاب های الکترونیکی، 
تی شرت و لیوان تامین می شــود. آخرین بار یک نشریه که از درآمد سلبریتی ها 
در شــبکه های اجتماعی گزارش تهیه می کند، تخمین زد او از محل تبلیغات در 

ویدئوهایش روزانه حدود ۵ هزار دالر می تواند درآمد کسب کند.
مارک، غذا را مهم ترین و بهترین راه ارتباطی با مردم جهان می داند و در وبالگش 
نوشته است: »معتقدم وقتی مسافرت می کنید، بهتر از غذا راه دیگری برای ارتباط 

با مردم ندارید.
مهم نیست از کدام فرهنگ و یا کشور هستید و یا تصمیم گرفته اید به کجا سفر 
کنید، مهم این است که غذا تنها موضوع مشترک بین ما است که بخش بزرگی از 

زندگی مان را نیز تشکیل می دهد.
هدف من این اســت که در کنار توصیه های غذایی و معرفی غذاهای خوشــمزه 
و رســتوران های معتبر، به شــما الهام دهم تا از منطقه راحت خود خارج شوید، 

اهداف تان را تعیین کنید و آنچه را که بیشتر عالقه مندید، دنبال کنید.«
در وبالگ »مارک وینز« نوشــته شــده که ویدئوهای او معموال یکشــنبه ها و 
چهارشنبه ها به اشتراک گذاشته می شــود؛ ویدیوهایی که در برخی شبکه های 
بین المللی تلویزیونی هم پخش می شود و به نظر مخاطبانش محتوایی هدفمند 

و محبوب دارد.

یکی از ۲۰ جهانگرد معروف یوتیوب به ایران آمد
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Exports to Iraq through 
Mehran’s border 
terminal, located in the 
west of Ilam province, 
amounted to about 1.3 
million tons, worth over 
$800 million during 
the eight months to 
November 21.
Director General of Ilam 
Customs Administration 
Ruhollah Gholami said 
Iran’s exports to Iraq 
through the major gate 

witnessed a 25% increase 
in volume, compared with 
the corresponding period 
of last year.
On average, 1,000 trucks 
carry goods to Iraq from 
Mehran Border Terminal 
daily.
Export commodities 
Iraq mainly included 
cement, agro products, 
steel products, plastic 
products, cars, car parts 
and petrochemicals.

Iran-Oman 
financial 
transactions 
to be 
facilitated: 
CBI chief
Governor of 
Central bank of 
Iran Abdolnasser 
Hemmati said 
m o n e t a r y 
t r a n s a c t i o n s 
between Iran 
and Oman will 
be facilitated, 
following his 
Sat. talks with 
Omani minister of 
commerce.
Governor of 
Central bank of 
Iran Abdolnasser 
Hemmati met and 
held talks with 
Ali bin Masud Al 
Sunaidi, Minister 
of Commerce and 
Industry of Oman, 
on Saturday in 
Tehran.
During the 
meeting, which 
took place after the 
18th Iran-Oman 
Joint Economic 
Committee meeting, 
Hemmati stressed 
that facilitation 
of monetary 
t r a n s a c t i o n s 
between the two 
countries’ business 
sector was the key 
to expand bilateral 
trade and economic 
relations.
“In line with 
spurring trade 
and tourism 
i n t e r a c t i o n s 
between the 
two countries, 
d e v e l o p m e n t 
of airlines and 
shipping lines for 
goods transport 
will be pursued in 
earnest,” he added.
The Omani minister, 
for his part, voiced 
keen interest in 
developing trade 
ties with Iran, 
adding “the Omani 
government will 
spare no efforts 
in facilitating 
e c o n o m i c 
t r a n s a c t i o n s 
between the two 
sides, and all 
measures taken 
so far prove this 
resolve.”
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Exports to Iraq via Mehran top 
800$mn in 8 months

Ai-Jian Chang 
who recently 
traveled to Iran 
with his wife 
to examine the 
status quo for 
the presence of 

Chinese investors, said 
"Iran is one of those 
countries that the Chinese 
like to visit closely.
"We have also seen an 
improvement in political 
relations between Iran 
and China in the last three 
years, but due to US law, 
some Chinese tourists 
faced some difficulties to 
travel to other countries 
after traveling to Iran."
He added that but Iran 
made it possible not to 

stamp the passports 
of Chinese and other 
tourists.
The university professor, 
who owns an investment 
company, added "One 
of the problems we are 
facing in Iran is the 
internet and its related 
infrastructure. The 
internet is often very 
slow and permanently 
disconnected."

He said "Another problem 
is traffic and polluted 
air, so public transport 
conditions must be 
improved."
"Many Chinese people 
believe that there is a war 
in Iran now. The media, in 
particular, are influenced 
by US policies," Ai-Jian 
Chang confirmed.
He referred to US 
unilateral sanctions and 

added that the sanctions 
have affected and 
pressured the Iranian 
people, as if the people are 
getting poorer. Therefore, 
the Iranian government 
must provide facilities to 
attract foreign investors.
"Iran should reduce 
investor side costs and 
must guarantee that their 
capital will be safe," he 
said.

Iran, Uzbekistan to ink two 
MoUs for bilateral coop.
The Chief Executive of Iran International 
Exhibitions Company (IIEC) Bahman 
Hosseinzadeh said that two Memoranda of 
Understanding (MoUs) will be signed between 
Islamic Republic of Iran and Uzbekistan.
These two MoUs will be inked between he two 
countries in the fields of customs and standards.
He made the remarks on Sun. in an interview 
with IRNA and revealed the organizing 1st solo 
exhibition of the Islamic Republic of Iran in 
Tashkent, capital of Uzbekistan.
This exhibition will be held in Uzbekistan on Dec. 
11-13 concurrent with 13th Iran-Uzbekistan Joint 
Economic Cooperation Commission.
In tandem with organizing this Commission, a 
Conference on the familiarity with markets of 
the two countries and B2B meetings will be held, 
Hosseinzadeh added.
He went on to say that economic Memoranda of 
Understanding (MoUs) will be signed between 
Iran and Uzbekistan in the fields of customs and 
standards.
Elsewhere in his remarks, he pointed to organizing 
the 1st solo exhibition of the Islamic Republic 
of Iran in Uzbekistan and added, “more than 25 
companies will showcase their latest products 
and achievements in this upcoming exhibition 
in the fields of construction, steel, footwear, 
petrochemical, printing and packaging.”
Earlier, a delegation from Iran International 
Exhibitions Company (IIEC) traveled to Uzbek’s 
capital Tashkent and has paved suitable ground 
for organizing the 1st solo exhibition of the 
country in Tashkent in cooperation Commercial 
Attaché of Iranian Embassy to Uzbekistan.

Iran’s President Submits 
‘Anti-Sanctions’ Budget 
Bill to Parliament
 Iranian President Hassan Rouhani on Sunday 
submitted his administration’s proposed national 
budget bill for the next year to the parliament, 
saying the budget bill is based upon resistance and 
countering the sanctions.
Addressing the parliamentarians on Sunday, 
Rouhani said the next year’s budget is designed to 
meet the purposes of resistance and countering 
the sanctions.
Highlighting the enemies’ failure to destroy the 
Iranian economy, he said the “Americans and 
Zionists” held the mistaken belief that tough 
sanctions on the Iranian nation and government 
would prevent the Islamic Republic’s growth.
The next year’s budget bill signifies that the 
administration will be running the country in 
spite of the sanctions, particularly when it comes 
to handling the oil incomes, Rouhani added.
The president also said that economic signs 
indicate that Iran’s economic growth, excluding 
the oil incomes, will be positive at the end of this 
year.
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei has on various occasions called 
for formulation of necessary plans to cut Iran’s 
dependence on oil revenues and govern the 
country on the basis of domestic capabilities 
instead of natural resources.
In comments in April, the Leader emphasized 
the necessity for a boost to production inside the 
country as a pillar of the ‘Resistance Economy’ 
strategy, saying materialization of the Resistance 
Economy would neutralize the American and 
Zionist plots regarding oil and other economic 
issues.

A Professor of Finance and Economics 
at China University said to ILNA news 
agency that Iran is very safe for tourists, 
but the Iranian administration needs to 
understand that tourism industry is of 
paramount importance.

Tell everyone Iran is "safe"; Chinese 
Professor
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Exports from Turkey's 
Istanbul, Ankara to Iran 
exceed $1B
From January through October 2019, the volume 
of Turkish exports from Istanbul and Ankara to 
Iran slightly exceeded $1 billion.
During the reported period, exports from 
Istanbul to Iran increased by 4.29 percent, 
compared to the same period in 2018, and 

amounted to $1 billion, Trend reports referring 
to Turkish Trade Ministry.
In the first 10 months of 2019, exports from 
Ankara to Iran decreased by 16.96 percent, 
compared with the same period of 2018, and 
amounted to just under $51 million.According to 
the ministry, in October 2019, exports from these 
cities to Iran amounted to almost $92.9 million.
In October 2019, exports from Istanbul to Iran 
decreased by 25.02 percent, compared to the 
same period in 2018, and amounted to over $87 

million.
Meanwhile, in October 2019, exports from 
Ankara to Iran increased by 73.03 percent, 
compared to October 2018, and exceeded $5.8 
million.
From January through October 2019, Turkey’s 
exports grew by 1.60 percent, compared to the 
same period of 2018, amounting to $137 billion.
In October 2019, Turkey’s exports fell by 0,33 
percent, compared to October 2018, amounting 
to $15.2 billion.

Iran next year's budget 
designed for resisting 
US sanctions
Iranian President has emphasized 
that next year's budget is designed 
specifically to resist US sanctions."The 
2020 budget is standing against 
sanctions. This budget tells the world 
that we will run the country despite 
the sanctions," President Hassan 
Rouhani said in his remarks in the 
parliament.Speaking at a public session 
of the parliament, the President Rouhani, 
while submitting the 2020 budget bill, 

stressing that the signs and estimates 
indicate that 'the economy without oil' 
is positive this year.He said, "While our 
enemies, the Americans, and the Zionists 
thought that with the severe sanctions 
imposed on Iran, they will make the 
nation unable to construct the country 
but they become disappointed."The 
government has made significant strides 
in the macro-economy over the past 9 
months. Point to point Inflation from 
52% has decreased to 27%, and our 
estimates are that this year's economy 
without the oil will be positive, the 
president noted."Our enemies sought 
to destroy our economy, which failed," 

he said."For the first time last year, we 
were able to increase our production in 
the South Pars compared to Qatar, while 
in the year 2013 our production was half 
that of Qatar.
"We were producing 70,000 barrels a 
day at the West Karun border oilfields 
but now we produce 355,000 barrels a 
day, which means that our production 
has increased dramatically," he said.
The open session of the parliament 
chaired by Ali Larijani, the Speaker of the 
parliament, is attended by 195 members.
The open session will address the 2020 
budget bill amounting to 484,000 billion 
tomans, presented in 19 volumes.



Iran Says Efforts 
Underway to Address 
Sheikh Zakzaky Issue
Iran’s Foreign Ministry spokesperson said 
diplomatic efforts are in progress to solve the 
problems concerning top Shiite cleric and leader 
of the Islamic Movement of Nigeria Sheikh 
Ibrahim al-Zakzaky.
Answering a question on Sunday about Sheikh 
Zakzaky, given a recent meeting between the 
Iranian Vice President for Economic Affairs 
Mohammad Nahavandian and Nigerian 
President Muhammadu Buhari on the sidelines 
of a summit of the Gas Exporting Countries 
Forum in Equatorial Guinea, Foreign Ministry 
Spokesman Seyyed Abbas Mousavi said, “In the 
recent meeting between Dr. Nahavandian and 
President of Nigeria, Mr. Buhari, various subjects 
were mooted in the area of economic relations 
and regional and international developments, as 
well as the issue of Mr. Sheikh Zakzaky.”  
“Moreover, in the constant diplomatic meetings 
and contacts that we hold between Tehran and 
Abuja, negotiations about the Islamic Republic 
of Iran’s help in settling the problem is on the 
agenda, and we hope that the consultations 
and arrangements that are underway with 
the Nigerian government would expedite the 
resolution of the problem,” the spokesman 
added.

Trump thanks Iran for 
releasing American grad 
student
US President Donald Trump thanked Iran for 
releasing an American graduate student, Xiyue 
Wang who had been imprisoned in Tehran on 
charges of espionage in exchange for a prisoner 
held in the U.S.
“Taken during the Obama Administration 
(despite $150 Billion gift), returned during the 
Trump Administration,” Trump wrote on Twitter. 
“Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, 
we can make a deal together!”
Iranian professor Masoud Soleimani has 
been released after being taken hostage 
and imprisoned illegally in the US, and was 
handed over to Iranian officials during Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif’s trip to Zurich, 
Switzerland.
The Iranian professor was released in light 
of efforts by Iran’s Ministry of Foreign Affairs 
and cooperation from the Islamic Republic of 
Iran’s security and judicial organizations in 
a diplomatic process in cooperation with the 
government of Switzerland.
In this process, American citizen Xiyue Wang, 
who was serving a sentence in Iran for espionage, 
has also been released after being shown Islamic 
mercy and has been handed over to the Swiss 
officials for repatriation to the US, after approval 
by Iran's Supreme National Security Council and 
cooperation and permission from the Iranian 
judicial and security institutions.

No agreement among Permanent Members that 

Iran is not complying with resolution 2231: Finaud

Former Senior 
Resident Fellow 
at the United 
Nations Institute 
for Disarmament 
R e s e a r c h 
(UNIDIR) adds 
“This is why the 

only effective way of 
dealing with that issue 
is a regional framework.”
A senior member of 
Geneva Centre for 
Security Policy also 
says that “there is no 
agreement among the 
Permanent Members 
that Iran is not complying 
with resolution 2231.”
Finaud adds that “The E3 
letter raises an important 
issue but it is bound to fail 
if it only seeks to pressure 
Iran and does not offer an 
opportunity to discuss 
the matter on a regional 
basis.”
Following is the full text 
of the interview:
The British, German and 
French ambassadors, 
in a letter circulated on 
Wednesday, called on 
UN Secretary-General 
Antonio Guterres to 
inform the Security 
Council in his next 
report that Iran’s 
missile program was 
“inconsistent” with a 
UN resolution that had 
endorsed the nuclear 
deal reached between 
Iran and six world 
powers (UN Security 
Council Resolution 
2231). The claim is that 
some of Iran's missiles 
do not comply with the 
resolution, while the 
resolution “calls on” Iran 
not to work on missiles 
"designed to carry 
nuclear warheads". 
What is your assessment 
of this letter? And is it 

possible to vote against 
Iran at the Security 
Council meeting?
The provisions related 
to Iran’s ballistic missile 
program are part of the 
UN Security Council 
resolution endorsing the 
JCPOA but are not part 
of the JCPOA itself. The 
Security Council could 
theoretically discuss and 
adopt a resolution on 
those missile provisions, 
but in fact, there is no 
agreement among the 
Permanent Members 
that Iran is not complying 
with resolution 2231. 
The E3 letter raises an 
important issue but it 
is bound to fail if it only 
seeks to pressure Iran 
and does not offer an 
opportunity to discuss 
the matter on a regional 
basis.
This was Europe's 
action while Europe 
had already threatened 
Iran to investigate the 
trigger mechanism. Why, 
besides threatening to 
investigate the trigger 
mechanism, have they 
also raised the Iranian 
missile issue?
This initiative seems 
intended to push Iran to 
accept a broader scope 
of negotiation beyond 
its nuclear program in 
the hope of achieving a 
new deal that could be 

accepted by the United 
States. But it is unlikely 
to succeed unless Iran 
can derive some benefits 
from such a broader 
agreement.
These two actions of 
Europe while Europe 
failed to fulfill its 
obligations to Iran and 
the reduction of its 
obligations by Iran was 
also a reaction to the 
passivity of European 
countries. What is your 
assessment?
The problem obviously 
comes from the US 
withdrawal from the 
JCPOA in violation of 
the agreement itself 
and Security Council 
resolution 2231. Iran’s 
decisions to reduce 
the implementation 
of its commitments 
are consistent with 
the spirit of the JCPOA, 
based on reciprocity, 
if not with its letter. 
But it also increases 
the risk of collapse of 
the whole agreement. 
The Europeans did try 
to reduce the impact of 
American sanctions on 
Iran, but their efforts 
are restricted by 
bureaucracy and their 
limited influence on 
European companies 
which are deterred to 
trade with Iran by US 
sanctions.

Resolution 2231 uses 
the term “calls on” 
which does not have 
a legal requirement. 
Accordingly, while on the 
basis of arguments put 
forward by Europe, Iran 
has models of missiles 
capable of carrying 
nuclear warheads, 
but there are no legal 
entities for the legal 
review of countries' 
missile programs. 
This means that there 
is no international 
organization for 
recognizing the 
country's missile 
capabilities and its 
aims include defensive, 
offensive or capable 
of carrying a nuclear 
warhead. What is your 
assessment?
It is indeed regrettable 
that the international 
arms control framework 
on missiles is very 
weak: it only consists 
of the MTCR export 
control regime and 
The Hague Code of 
Conduct, a voluntary 
set of transparency- and 
confidence-building 
measures. In the case of 
the Middle East, means 
of delivery of weapons 
of mass destruction 
are part of the mandate 
of a WMD-free Zone, 
but discussions of this 
project have not made 

much progress so far.
Iran does not have a 
Continental missile 
and its missile range 
is eventually 2,000 
kilometers. However, 
Israel has both a nuclear 
bomb and missiles that 
have far more missiles 
than Iranian missiles, 
and Saudi Arabia has a 
new, more advanced, 
missile program. 
Regarding this why 
Iran have no right to 
have a missile balance? 
If Iran is asked to limit 
its missile program, so 
should countries around 
Iran. What is your 
assessment?
Indeed, in the Middle 
East, several countries 
have wide-ranging 
missile capabilities that 
are the result of threat 
perceptions often fueled 
by the others’ arms 
build-ups. This is why 
the only effective way of 
dealing with that issue 
is a regional framework. 
With other experts, my 
organization has made 
proposals for a series of 
measures (such as limits 
on range and payload 
and ban on transfers) 
that could be adopted 
by the key regional 
states as one of the 
first steps towards the 
establishment of a WMD-
free zone.

Marc Finaud, a senior member of 
Geneva Centre for Security Policy, says 
that in the Middle East, several countries 
have wide-ranging missile capabilities 
that are the result of threat perceptions 
often fueled by the others’ arms build-
ups.
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Parl. has impeachment of 3 
ministers on agenda
The spokesman of the Iranian Parliament's presiding 
board announced on Sunday that impeachment of the 
ministers of oil, education and the interior minister is on 
the agenda of the Parliament.
According to Asadollah Abbasi, the three ministers; Oil 
Minister Bijan Namdar Zanganeh, Minister of Education 
Mohsen Haji Mirzaie and Interior Minister Abdolreza 
Rahmani Fazli, will attend Parliament sessions on 
Sunday or Monday to answer the MPs questions.
Abbasi added that the Parliament received the next year 

budget plan from the Iranian President on Sunday and 
will study it in an open session on February 23, 2020, 
after conducting investigations during the available 
time.
As reported, the president submitted the 
4.8-quadrillion-rial (about $114.28 billion) budget bill 
with 19 annexes to the parliament.
The next year’s budget bill is prepared based on the 
structural reform program which has been provided 
by the Planning and Budget Organization (PBO) in four 
major axes and nine program and project packages.
According to the officials, the main characteristic of 
the next year's budget bill which makes it different 

from previous years' 
budget bills, is its aim to 
encounter the impacts 
of the US sanctions on 
the country's economy 
and the consequent 
considerations.
The next year’s budget 
bill has been modified 
in terms of resources, 
expenditures, policies, 
and objectives, considering the 
resistance against the US sanctions.

. But it is unlikely 
to succeed 
unless Iran can 
derive some 
benefits from 
such a broader 
agreement.
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Iran’s Border Guards Smash 
Major Drug Ring, Seize 500kg of 
Opium
 Iran’s border guards in the southeastern province of Sistan and 
Balouchestan have managed to smash a major drug ring, capturing 
500 kilograms of opium, the commander of the province’s border 
police announced on Sunday.Following intelligence activities, 
the forces of the Mirjaveh Border Regiment were informed of the 
intention of a major drug gang to smuggle a heavy cargo by car to the 
city, Brigadier General Mohammad Mollashahi said.
The border guards immediately identified the members of the drug 
trafficking gang and ambushed them, he stated.

During the operation, the border guards arrested two smugglers 
and seized two vehicles, 500kg of opium, and a large amount of 
ammunition, the commander went on to say.
Police and security forces have been quite successful in ensuring 
security in the province despite its long borders with Pakistan and 
Afghanistan, harsh weather and vast desert areas.
Iran, which has a 900-kilometer common border with Afghanistan, 
has been used as the main conduit for smuggling Afghan drugs to 
narcotics kingpins in Europe.
Despite high economic and human costs, the Islamic Republic has 
been actively fighting drug-trafficking over the past decades.
The country has spent more than $700 million on sealing its 
borders and preventing the transit of narcotics destined for 
European, Arab and Central Asian countries.

News

DG Grossi 
aims to 
establish 
constructive 
coop. with 
Iran, says 
IAEA
The IAEA Director 
General Rafael Grossi 
aims to establish 
c o n s t r u c t i v e 
working relationship 
with Iran, according 
to the UN atomic 
watchdog agency.
The official Twitter 
account of the 
International Atomic 
Energy Agency 
posted a tweet on 
the recent meeting 
between the agency’s 
Director General 
Rafael Grossi with 
Iranian Deputy 
Foreign Minister 
Abbas Araghchi, 
which was held after 
a three-hour-long 
meeting of the Joint 
Commission on the 
i m p l e m e n t a t i o n 
of the Iran nuclear 
deal -- the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action -- in Vienna 
on December 6.
The tweet 
mentioned that the 
meeting focused on 
discussions on the 
Agency’s “safeguards 
activities in 
Iran, including 
verification and 
monitoring of 
the country’s 
n u c l e a r - r e l a t e d 
commitments under 
the JCPOA, and other 
issues.”
"As DG Grossi has 
previously stated, 
he aims to establish 
c o n s t r u c t i v e 
working relationship 
with Iran,” the IAEA 
wrote in another 
tweet.
“In the meeting, @
rafaelmgrossi also 
stressed the need 
for full and timely 
cooperation by 
Iran in addressing 
Agency questions 
re: the completeness 
of Iran’s safeguards 
declarations,” the 
UN atomic watchdog 
agency added.
Araghchi had 
described the 
meeting with Grossi 
as promising, 
saying, “The newly-
appointed director-
general stressed the 
need to maintain 
the previous 
c o o p e r a t i o n 
between the agency 
and Iran.”
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Preserving JCPOA ‘collective responsibility': EU 
foreign policy chief
The newly-appointed head of EU foreign policy, Josep Borrell, says 
preserving the Iran nuclear deal, officially known as the JCPOA, is a “collective 
responsibility”.“#JCPOA is crucial for global security & nuclear non-proliferation,” 
High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, Josep 
Borrell, wrote in a tweet on Saturday.“We have collective responsibility to 
preserve #IranDeal,” he stressed.“Following the Joint Commission, as coordinator I 
support the call for full implementation & to reverse recent negative trend,” the EU foreign policy chief added.
Borrell had previously said that European Union has the “greatest interest” in the survival of the Iran nuclear 
deal.

Chief Executive 
of Payam Special 
Economic Zone & 
Payam International 
Airport in Karaj, the 
central city of Alborz 
Province said that 
flight will be resumed 
between Payam 
International Airport in 
Karaj and Azeri capital 
Baku.
He made the remarks 
on Sun. in an interview 
with IRNA and pointed 
to his recent visit 
to the Republic of 
Azerbaijan and added, 
“constructive talks were 
held with Azaeri officials 
in the field of resuming 
flights between Payam 
International Airport 
in Alborz province and 
Baku with the priority 
of cargo flights.”
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In an interview on "Justice with 
Judge Jeanine" airing Saturday on 
Fox News, Pence responded to the 
House Intelligence Committee's 
300-page report -- written based on 
weeks of public and private testimony 
-- which listed the Vice President 
among other senior officials as 
"either knowledgeable of or active 
participants in an effort to extract from 
a foreign nation the personal political 
benefits sought by the president."
The report also blames Pence for 
failing to produce "a single document" 
requested by panels and blocking 
the release of part of a transcript of 
his September 18 call with Ukrainian 
President Volodymyr Zelensky.
"Witnesses that actually testified 
before the Democratic committee 
actually testified that the subject of 
investigations never came up either 
before, during, or after my meeting 
with President Zelensky in Poland," 
Pence told Pirro. "What did we talk 
about was what President Trump 
asked me to ask about."
"When he asked me to go to Poland to 
represent him, he'd already scheduled 
a meeting with President Zelensky. 
And, the president sat me down and 
said, 'Look, we are reviewing this aid, 
but I wanna know what he's doing 
about corruption.' President Zelensky 
was literally elected in a landslide 
and the parliamentary election for 
his party was a landslide on an anti-
corruption agenda," Pence said. "And, 
the president said to me: 'Find out 
what he's doing on that -- in a sense, 
you know -- check him out, see what 
you make of him on that", Fox News 

reported.
On Thursday, House Speaker Nancy 
Pelosi, D-Calif., announced that 
Democrats would proceed with 
articles of impeachment against US 
President Donald Trump, declaring 
that the president's conduct "leaves us 
no choice but to act."
The impeachment inquiry was 
sparked by a whistleblower complaint 
detailing a July phone call in which the 
president allegedly pressured Ukraine 
about former vice president Joe Biden 
and his family.
"Will the president be impeached?" 
Pirro asked.
"I don't yet know what's going to 
happen in the House. I know that 
Speaker Pelosi has announced articles 
of impeachment, but I have to tell 
you -- I served in the Congress for 12 
years and I don't think it's a forgone 
conclusion... that the Democrats will 
be able to get the votes to pass articles 
of impeachment."
He continued: "I hear from people 
all over the country -- the support 
for this president, the progress that 
we've made rebuilding our military 
reviving this economy...Yesterday we 
announced seven million jobs created, 
180 conservative judges on our federal 
courts...And, when people look at the 
facts in this case, they can read the 
transcript and see the president did 
nothing wrong."
"I know the American people are going 
to let their voice(s) be heard in the next 
two weeks and when the voice of the 
American people strikes Capitol Hill, 
anything's possible," he said.
"And, I never imagined I'd be able to be 
governor of my home state -- and to be 
able to be here in the White House to 
be serving as vice president, and to be 
asked to run again with this president 
to continue to advance the agenda that 
we've been able to advance for this 
country is a great honor," said Pence.

North Korea Conducts &apos;Important 
Test&apos; at Once-Dismantled Site
The announcement comes amid dimming 
prospects for a resumption of negotiations, with the 
North warning it would seek “a new way” if it fails 
to get major US concessions by year’s end. North 
Korea has said its resumption of nuclear and long-
range missile tests depends on the United States.
Saturday’s test at the Sohae Satellite Launching 
Ground will have “an important effect on changing 
the strategic position of (North Korea) once again 
in the near future,” an unidentified spokesman from 
the North’s Academy of National Defense Science 
said in a statement, according to the official Korean 
Central News Agency.
He said the defense academy submitted the test 
results to the Central Committee of the ruling 
Workers’ Party. The North said last week that 
the Central Committee will hold a meeting in late 
December to discuss unspecified “crucial issues” 
in line with “the changed situation at home and 
abroad”, AP reported.
North Korea didn't say what the test included. 
Analyst Kim Dong-yub at Seoul's Institute for 
Far Eastern Studies said that North Korea likely 
tested for the first time a solid-fuel engine for an 
intercontinental ballistic missile. The use of solid 
fuel increases a weapon’s mobility.
CNN reported Friday that a new satellite image 
indicated North Korea may be preparing to resume 
testing engines used to power satellite launchers 
and intercontinental ballistic missiles at the site.
On Saturday, US President Donald Trump and 
South Korean President Moon Jae-in discussed 
developments related to North Korea and 
the two leaders committed to continue close 
communication, the White House said in a 
statement. Moon’s office also released a similar 
statement, saying the two leaders had a 30-minute 
phone conversation at Trump’s request.
Saturday’s test “is meant to improve military 

capabilities and to shore up domestic pride and 
legitimacy,” said Leif-Eric Easley, a professor 
at Ewha University in Seoul. “With the activity 
at Sohae, Pyongyang is also trying to raise 
international concerns that it may intensify 
provocations and walk away from denuclearization 
talks next year.”
The Sohae launching center in Tongchang-ri, a 
seaside region in western North Korea, is where the 
North has carried out banned satellite launches in 
recent years, resulting in worldwide condemnation 
and UN sanctions over claims that they were 
disguised tests of long-range missile technology.
North Korea has said its satellite launches are part 
of its peaceful space development program. But 
many outside experts say ballistic missiles and 
rockets used in satellite launches share similar 
bodies, engines and other technology. None of 
North Korea’s three intercontinental ballistic 
missile tests in 2017 was conducted at the Sohae 
cite, but observers said the site was used to test 
engines for ICBM.
After North Korea opened nuclear talks with the 
US last year, Washington and Seoul said Pyongyang 
had dismantled sections of its Tongchang-ri facility 
as part of disarmament steps that include closing 
the country’s underground nuclear testing site 
and suspending ICBM and nuclear tests. But South 
Korea's spy agency and some US experts said in 
March that North Korea was restoring the facility, 
the assessments that rose doubts over whether it is 
committed to denuclearization.
US-North Korea diplomacy largely remains 
deadlocked since the second summit between 
President Donald Trump and North Korean leader 
Kim Jong Un in Vietnam in February due to disputes 
over how much sanctions relief the North must get 
in return for dismantling its key nuclear complex — 
a limited disarmament step.
North Korea has since warned the US must 
abandon hostile policies and come out with new 
acceptable proposals by the end of this year or 
it would take an unspecified new path. In recent 
months, North Korea has performed a slew of 
short-range missile and other weapons launches 
and hinted at lifting its moratorium on bigger 
weapons tests, such as nuclear and long-range  
missiles.

Mike Pence: Not A 'Forgone Conclusion' 
Dems Will Secure Impeachment Votes

North Korea Conducts 'Important Test' at Once-
Dismantled Site

US Vice President Mike Pence doesn't believe "it's a foregone 
conclusion" that House Democrats will secure enough votes to 
pass articles of impeachment.

North Korea said Sunday it carried out a “very important test” at its 
long-range rocket launch site that it reportedly rebuilt after having 
partially dismantled it when it entered denuclearization talks with 
the United States last year.

North Korea 
didn't say 
what the test 
included. 
Analyst Kim 
Dong-yub at 
Seoul's Institute 
for Far Eastern 
Studies said that 
North Korea 
likely tested for 
the first time 
a solid-fuel 
engine for an 
intercontinental 
ballistic missile. 
The use of solid 
fuel increases 
a weapon’s 
mobility.

 "I hear from 
people all over 
the country -- the 
support for this 
president, the 
progress that 
we've made 
rebuilding our 
military reviving 
this economy...
Yesterday we 
announced 
seven million 
jobs created, 180 
conservative 
judges on our 
federal courts...
And, when 
people look 
at the facts in 
this case, they 
can read the 
transcript and 
see the president 
did nothing 
wrong."



تصویب معاونت نوآورى و اقتصادى و صدور مجوز 3 دانشکده
رئیس دانشگاه کاشان گفت: براى اولین بار در بین دانشگاه هاى کشور، هیأت امناى دانشگاه کاشان با تشکیل 

معاونت نوآورى و اقتصادى موافقت و مجوز سه دانشکده موجود در این دانشگاه را تصویب کرد.
دکتر عباس زراعت با بیان اینکه تجارى سازى دانش در دانشگاه مستلزم ایجاد زیرساخت هاى الزم قانونى، 
فرهنگى، انسانى و پشتیبانى با رویکردى برون گرا براى استفاده از ظرفیت هاى جامعه و پاسخ به نیازهاى منطقه اى 

است، افزود: این معاونت جدید از طریق ایجاد شرکت هاى دانش بنیان، پژوهش هاى تقاضا محور و مساله محور و 
کاربردى، پاسخگویى نیازهاى جامعه را به دنبال خواهد داشت.

وى خاطر نشان کرد: دانشگاه به عنوان کانون تولید دانش و پرورش منابع انسانى کارآفرین، براى پذیرش مسئولیت هاى 
بیشتر در فرایند توسعه به ویژه تبدیل دانش به محصول و فناورى و تجارى سازى آن، معاونت جدید نوآورى و اقتصادى را تشکیل 

مى دهد.
رئیس دانشگاه کاشان با بیان اینکه این معاونت به عنوان ساختارى نوین براى توسعه هدفمند فناورى در دانشگاه و مکانى براى تعامل بین نقش 
آفرینان توسعه محصوالت دانش پایه خواهد بود، اظهار داشت: دیده بانى مستمر فناورى، شناسایى مزیت هاى فناورى در دانشگاه، حمایت از شکل 

گیرى و گسترش شرکت هاى دانش بنیان و شرکت هاى دانشگاهى و تجارى سازى فناورى از جمله شرح وظایف این معاونت مى باشد.

کاهش 34 درصدى میزان بارش ها در ایستگاه شاخص چلگرد
معاون حفاظت و بهره بردارى آب منطقه اى اصفهان گفت: از ابتداى ســال آبى تا به امروز (از ابتداى مهر 
تاکنون) در ایستگاه شاخص چلگرد 263 میلیمتر بارندگى وجود داشته درحالى که سال گذشته در چنین 
روزى 401 میلیمتر بارندگى و متوسط بلند مدت 294 میلیمتر بود که به معنى 34 درصد کاهش بارندگى 

نسبت به سال گذشته است.
حسن ساسانى در پاسخ به این که با وجود کاهش خروجى زاینده رود از بامداد 13 آذرماه اما همچنان آب در 

بستر رودخانه جارى است، اظهار کرد: خروجى سد زاینده رود از 15 آذر ماه کاهش یافت اما بروز اثرات این کاهش 
خروجى طبیعتا زمان بر خواهد بود همچنین به دلیل شرایط آب و هوا (فصل سرد سال) کاهش آب در رودخانه سریع 

انجام نمى گیرد.
وى افزود: بى شک نمى توانیم دقیقا مشخص کنیم که چه زمانى آب رودخانه قطع مى شود زیرا رفتار رودخانه در یک چرخه طبیعى شکل مى گیرد 

و باید اجازه بدهیم روند خودش را طى کند.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى استان اصفهان اضافه کرد: براى ادامه بازگشایى دوباره آب، طبیعى است که باید وضعیت بارش ها 

در استان پایش شود، البته امیدواریم که بارش ها در ماه آتى، مطلوب باشد.

خبرآنالین
گــزارش
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براساس تبصره یک 
الیحه بودجه سال 

آینده، سهم صندوق 
توسعه ملى از منابع 

حاصل از صادرات 
نفت و میعانات گازى و 
خالص صادرات گاز 20 
درصدتعیین مى شود
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تفاوت قیمت 
خودروهاى دوگانه سوز 
با تک سوز چقدر است؟

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
گفت: با توجه به گرانــى بنزین در 
حال حاضر تقاضا براى خودروهاى 

دوگانه سوز بیشتر از قبل شده است.
ســعید موتمنى، رئیــس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو درباره وضعیت 
تقاضا براى خودروهاى گازسوز گفت: 
خودروهاى دوگانه ســوز با توجه به 
افزایش نرخ بنزین به صرفه هستند و 
از آن ها براى مقاصد مختلف استفاده 
مى شود. این خودروها به دلیل این 
که تعداد آن ها در بازار کم اســت، با 
اختالف قیمت نسبت به نمونه هاى 
تک سوز بنزینى فروخته مى شوند. 
پیش از افزایش نرخ بنزین اختالف 
قیمت ها در حد 1 الــى 2 میلیون 
تومان بود اما شــرایط تغییر کرده 
است. به طور کلى تقاضا براى خرید 
خودروهاى دوگانه سوز بعد از تغییر 

قیمت بنزین بیشتر شد.
وى در ادامــه درباره قیمت برخى از 
مدل هاى دوگانه سوز در بازار گفت: 
در حال حاضر پــژو پارس معمولى 
101 و نسخه دوگانه 117 میلیون 
تومان قیمت دارد. سمند معمولى 
95 میلیــون اســت در حالــى که 
نمونه دوگانه سوز آن 117 میلیون 
تومان قیمت دارد. در مورد وانت ها 
نیز نیسان دوگانه سوز با قیمت 87 

میلیون تومان عرضه مى شود.

خبرآنالین
خـــبـــر
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منابــع بودجــه عمومى 
دولت از لحــاظ درآمدها 
و واگــذارى دارایى هــاى 
سرمایه اى و مالى و مصارف 
بودجه عمومــى دولت از 
حیث هزینه هــا و تملک 
دارایى هاى ســرمایه اى و 
مالى بالغ 563 هزار میلیارد است.به این 
ترتیب، منابع عمومى بالــغ بر 484 هزار 
میلیارد تومان اســت. درآمد اختصاصى 
وزارتخانه ها و موسسات دولتى نیز بالغ بر 

79 هزار میلیارد تومان اعالم شده است.
از سوى دیگر، بودجه شرکت هاى دولتى، 
بانک ها و موسســات انتفاعى وابسته به 
دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین 
اعتبار بالغ بر یک هزار و 483 هزار میلیارد 
تومان و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها 
بالغ بر یک هزار و 483 هزار میلیارد تومان 

است.

   سهم صندوق توسعه ملى چقدر 

است؟
براســاس تبصره یک الیحه بودجه سال 
آینده، سهم صندوق توسعه ملى از منابع 
حاصل از صــادرات نفت و میعانات گازى 
و خالص صــادرات گاز 20 درصدتعیین 

مى شود.
بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران 
مکلف است در طول ســال و متناسب با 
وصول منابع، بالفاصله نســبت به واریز 
این وجوه و ســهم 14.5 درصد شرکت 
ملى نفت ایران از کل صادرات نفت خام و 
میعانات گازى (معاف از تقسیم سود سهام 
دولت) و سهم 14.5 درصد شرکت دولتى 
تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات 
گاز طبیعى (معاف از تقسیم سود سهام 
دولت و مالیات با نــرخ صفر) و همچنین 
ســهم 3 درصد موضوع ردیف درآمدى 
210109 جدول شماره 5 این قانون اقدام 
کند. به این ترتیب، مبالغ مذکور به صورت 
ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و 

تسویه مى شود.
در این میان، گــزارش هزینه کرد وجوه 
سهم 14.5 درصد مربوط به سهم شرکت 
ملى نفت ایران هر ســه ماه یکبار توسط 
وزارت نفت به مجلس شــوراى اسالمى 
و کمیســیون هاى «برنامــه و بودجه و 
محاســبات» و «انرژى» مجلس شوراى 
اسالمى و ســازمان برنامه و بودجه کشور 

ارائه مى شود.

   درآمد مالیاتى 2 هــزار میلیارد 
تومان باال رفت

دولت در الیحه بودجه سال آینده حدود 
195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتى 
پیش بینى کــرده اســت.مجموع منابع 
عمومى در الیحه بودجه سال آینده 484 
هزار میلیارد تومان پیش بینى شده است 
که از این منابع، حدود 261 هزار میلیارد 
تومان در بخش درآمدها تعیین شده و از 
این رقم 195 هزار میلیارد تومان را مالیات 

تشکیل مى دهد.
درآمد مالیاتى پیش بینى شده براى سال 
1399 در مقایســه با رقم مصوب ســال 
جارى 23 هزار میلیــارد تومان افزایش 
دارد. این در حالى است که در سال 1398، 
حدود 172 هزار میلیــارد تومان درآمد 
مالیاتى مصوب شده بود که تا پایان هشت 
ماهه اول ســال حدود 89 هزار میلیارد 

تومان آن محقق شد.
افزایــش درآمدهاى مالیاتى براســاس 
پایه هاى جدید جزو برنامه هاى دولت در 

سال آینده بوده است.

   40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد 
دولت فروخته مى شود

بررسى الیحه بودجه 99 کل کشور نشان 
مى دهد که دولت به وزارت امور اقتصادى 
و دارایى اجازه داده تا در سال آینده تا سقف 

40 هزار میلیارد ریال اموال و دارایى هاى 
منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثناى 
انفال و موارد منــدرج در اصل 83 قانون 
اساسى را بدون رعایت تشریفات مربوط به 
تصویب هیات وزیران مندرج در ماده 15 
قانون محاسبات عمومى کشور با رعایت 
قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومى 
به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف 

درآمدى 210221 واریز کند.
مطابق با الیحه بودجه سال 99 کل کشور، 
تمامى دســتگاه هاى اجرایى مکلف به 

همکارى با این وزارتخانه هستند.

   سال آینده چقدر یارانه پرداخت 
مى شود؟

تبصره 14 الیحه بودجه ســال 1399 به 

بخش هدفمند کردن یارانه ها ارتباط دارد. 
براساس این بخش از الیحه بودجه، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى موظف است 
با اســتفاده از تمامى بانک هاى اطالعاتى 
در اختیار و براســاس معیارها و ضوابطى 
که توسط این وزارتخانه تعیین مى شود، 
نسبت به شناســایى و حذف سه دهک 
باالى درآمدى از فهرســت یارانه بگیران 

اقدام کند.
در تبصره هدفمندى یارانه ها در سال آینده 
مجموع 250 هزار میلیــارد تومان یارانه 
پیش بینى شده که در بخش هاى مختلف 
توزیع خواهد شد. این در حالى است که 
براى توزیع یارانه نقدى و غیرنقدى رقم 42 
هزار و 800 میلیارد تومان تعیین شده که 
در قیاس با سال جارى تفاوت چندانى ندارد 

و این رقم براى پرداخت یارانه به حدود 78 
هزار نفر در سال اختصاص پیدا مى کند.

همچنین 31 هزار میلیارد تومان براى طرح 
حمایت معیشت خانوارها پیش بینى شده 
که همان طرحى است که اخیرا با اجراى 
ســهمیه بندى بنزین به تناسب اعضاى 
خانوار در هر ماه مبلغى به حساب آنها واریز 
مى شــود. طرح حمایت معیشتى خانوار 
حدود 60 میلیون نفــر را در بر مى گیرد 
که مجموع 18 میلیون خانوار است.در این 
میان، براســاس تبصره 14 الیحه بودجه 
سال آینده، منابع حاصل از اصالح قیمت 
بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندى 
در سال 98 مشمول عوارض و مالیات بر 
ارزش افزوده و سهم 14.5 درصد شرکت 

ملى نفت ایران نیست.

راه اندك بودجه تا 2 هزار هزار میلیارد تومانى شدن  

جزییات بودجه سال آینده منتشر شد
جزییات الیحه بودجه سال آینده منتشر شد؛ الیحه اى که تقریبا 
11 هزار میلیارد تومان فاصله دارد تا 2 هزار هزار میلیارد تومانى 
شود. بررسى جزییات الیحه بودجه سال آینده نشان مى دهد 
که از حیث منابع بالغ بر یک هزار و 988 هزار میلیارد است؛ این 
بودجه از دو بخش بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، 

موسسات انتفاعى وابسته به دولت و بانک ها تشکیل مى شود.



استارت آپ

 

مبارزه کشورهاى منطقه براى تبدیل شدن به پایتخت استارت آپ ها 
نبردى در غیاب ایران 

در شرایطى که قطع اینترنت ضربه اى کارى را به پیکره نحیف 
اقتصاد ایران و استارت آپ هاى بزرگ و کوچک وارد کرد، 
میان کشورهاى منطقه از جمله امارات، بحرین، عربستان و حتى اردن رقابتى 

نفسگیر براى تبدیل شدن به قطب استارت آپى خاورمیانه در جریان است.

بر کسى پوشیده نیست که استارت آپ ها با ارائه راه حل هاى نوین براى چالش هاى قدیمى 
به اشتغال زایى، تقویت اقتصاد، جذب ســرمایه خارجى، صرفه جویى در هزینه ها و حتى 
ایجاد کمپانى هاى میلیون دالرى در مقیاس جهانى کمک مى کنند. همین عامل باعث شده 
کشورهاى منطقه با اختصاص بودجه هاى هنگفت در فراهم کردن زیرساخت هاى قوى و 
جذاب براى استارت آپ ها گوى سبقت را از هم بربایند؛ رقابتى که شوربختانه در آن نامى از 

ایران به چشم نمى خورد.

    دبى
دبى به لطف موقعیت استراتژیک و ثبات سیاسى اقتصادى از مدت ها قبل جایگاه خود را به 
عنوان قطب اقتصادى بخش خصوصى در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا (Mena) تثبیت 
کرده است. جذابیت هاى مختلف این شهر از جمله زیرساخت فوق العاده تا فرهنگ آزاد و 
بازارهاى پر رنگ و لعاب کمپانى ها، برندها و متخصصان را از تمام دنیا به این منطقه مى کشاند.

جدیدترین مهمانان این ضیافت استارت آپ ها هستند و دولت محلى به سختى در تالش 
است تا شرایط را براى حضور هرچه پررنگ تر آنها در زمینه هاى مختلف فراهم سازد. مقامات 
این شهر اخیرا برنامه اى را براى اعطاى ویزاى 5 ساله به 100 استارت آپ برتر عربى راه اندازى 
کرده اند. «عبداله بن طوق»، دبیرکل شوراى وزیران این حرکت را نشانگر تعهد دبى به تسهیل 

کسب و کارها، ایجاد محیطى جذاب و مشوق براى تثبیت موقعیت امارات به عنوان 
مقصدى براى استعدادهاى بین المللى عنوان مى کند.

دبى که «شــهر آینده» نام گرفته، قصد دارد آینده اقتصادى اش را بر پایه پلتفرم 
بالکچین بنا کند؛ با این حال در تمام منطقه Mena پر هزینه ترین شهر براى 
استارت آپ ها است و هزینه ملک، اخذ ویزا، مجوزها و ارتباطات در آن گران تمام مى 
شود. همین عامل باعث شده شهرهاى دیگرى در منطقه براى جذب استارت آپ ها 

و معرفى خود به عنوان جایگزینى مناسب دست به کار شوند.
هرچند بر اساس فاکتور هزینه ها احتماال ایران ارزانترین شرایط را در بین کشورهاى 
منطقه داشته باشد، اما به نظر نمى رسد برنامه اى مدون براى جذب کارآفرینان و 
استارت آپ هاى بین المللى یا حتى حمایت از کسب و کارهاى داخلى در دستور کار 

مسئوالن قرار داشته باشد.

    ابوظبى
ابوظبى، پایتخت امارات با همکارى مایکروسافت و سافت بانک ژاپن در قالب طرحى 
به نام «هاب 71» یک بسته مالى 272 میلیون دالرى را براى کمک به رشد استارت آپ ها ارائه 
کرده است. نیمى از این بودجه صرف تامین منابع مالى براى اسکان، ایجاد فضاى کارى و بیمه 
فعاالن استارت آپى شده و نیم دیگر آن هم به تاسیس صندوق سرمایه گذارى کسب و کارهاى 
نوپا و سرمایه گذارى خطر پذیر اختصاص مى یابد. همکارى دولت، دانشگاه ها، سرمایه گذاران 
و کمپانى هاى برتر نظیر مایکروسافت در این پروژه و تسهیالت ارائه شده در آن مى تواند هر 

کارآفرین و استارت آپى را در هر نقطه از دنیا به سوى هاب 71 بکشاند.

    عربستان سعودى
هرچند همکارى با شرکت هاى بزرگ جذاب است اما براى استارت آپ ها کافى نیست. براى 
اغلب کسب و کارهاى نوپا دسترسى آسان به بازار محلى مهمترین مزیت است که از این نظر 
عربستان سعودى شرایط بهترى را دارد. عربستان به عنوان بزرگترین اقتصاد خاورمیانه 33 
میلیون نفر جمعیت دارد که 70 درصد آنها زیر 30 سال سن دارند. این تعداد جمعیت جوان 

در کنار توان باالى اقتصادى آنها دقیقا همان چیزى است که استارت آپ ها به آن نیاز دارند.
در برنامه «ویژن 2030» عربستان شرکت هاى کوچک و متوسط جایگاه ویژه اى دارند و دولت 
هم در همین راستا طرح «منشئات» را راه اندازى کرده که تنها هدف آن پشتیبانى و کمک 
به کسب و کارها است. یکى از بازوهاى منشئات موسسه سرمایه گذارى ریسک پذیر سعودى 

(SVC) با سرمایه 1.33 میلیارد دالرى است.
این کشور همچنین موافقتنامه هایى را با بیست VC منطقه اى و جهانى به منظور تسهیل 
صدور ویزا و مجوز براى کمپانى هاى تحت نظر آنها امضا کرده است. تنها نکته اى که استعدادها 
را از این منطقه دور مى کند جامعه محافظه کار و فرهنگ خاص حاکم بر عربستان است که این 

اواخر تغییراتى در آن مشاهده شده است.

    امان و قاهره
مصر و اردن شاید از نظر مالى جزو کشورهاى تراز اول MENA نباشند اما از سرمایه انسانى 
جوان و متخصصى بهره مى برند که  مى تواند زیر بناى شکل استارت آپ هاى قدر باشد. «ملک 
عبداله دوم»، پادشــاه اردن در جریان برگزارى انجمن اقتصادى، صنعت ITC کشورش را 
دستاورد متخصصان جوان اردنى خواند و از کارآفرینان براى سرمایه گذارى در این منطقه 

دعوت کرد.
امان میزبان دفاتر پشتیبان بسیارى از شرکت هاى بین المللى از جمله آمازون است اما معموال 
دستمزد این افراد نسبت به مهندسان مصرى بیشتر است. همین عامل باعث شده کمپانى 
هاى بزرگ خاورمیانه بیشتر به سوى قاهره و شهرهاى دیگر مصر تمایل پیدا کنند، براى مثال 

Boutiqaat در فکر راه اندازى دفترى پشتیبان در مصر است.
با این حال هزینه پایین و فقدان استانداردهاى زندگى نظیر دبى نمى تواند استارت آپ ها را 
کامال به سوى قاهره و امان بکشاند، بنابرین آنها کماکان به نقش دفاتر پشتیبان قناعت خواهند 
کرد. هرچند همین عامل هم به اشتغال زایى و جذب سرمایه خارجى کمک مى کند، بنابرین 
ایران هم به واســطه هزینه پایین زندگى (براى افراد خارجى)، جمعیت کثیرى از جوانان 
تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسى پتانسیل میزبانى از دفاتر پشتیبان استارت آپ ها و 

کمپانى هاى خارجى دارد؛ البته اگر قطع دوباره اینترنت مانعى بر سر راه آن نباشد.

    بحرین
در میان تمام کشورهاى MENA بحرین بیشترین تالش را براى در اختیار گرفتن جایگاه 
دبى انجام داده است. از مزایاى این کشور کوچک منطقه مى توان به دسترسى راحت به بازار 
عربستان، قانون ورشکستگى آسان و صندوق سرمایه گذارى 100 میلیون دالرى براى کمک 

به کسب و کارهاى نوپا اشاره کرد. 
این کشور استفاده زیرســاخت ابرى را در اولویت خود قرار داده و میزبان سرویس هاى وب 
آمازون است که در سال جارى هزاران شغل را در بحرین ایجاد مى کند. بخش بزرگى از این 
پیشرفت مدیون هیئت توسعه اقتصادى اســت که راه را براى تامین مالى و تاسیس سریع 

استارت آپ در بحرین هموار کرده است.

    ایران
در حال حاضر دبى به عنوان قطب استارت آپى منطقه شناخته مى شود اما بازار این شهر بسیار 
کوچک است و کشش چندانى ندارد به همین خاطر کسب و کارها چاره اى جز فعالیت در نقاط 
دیگر ندارند. در چنین شرایطى ایران با وجود جمعیت جوان بیشتر از عربستان، برخوردارى از 
نیروى متخصص مثل اردن و بازار بزرگ و بکر پتانسیلى به مراتب بیشتر از تمامى کشورهاى 
منطقه براى میزبانى از استارت آپ هاى بین المللى دارد اما عدم وجود سیاست هاى حمایتى 
مطلوب و تحریم هاى اقتصادى باعث شده صندوق هاى سرمایه گذارى خطر پذیر و کارآفرینان 

تمایل چندانى به فعالیت در ایران نداشته باشند.

دیجیاتو
گــــــزارش
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زنان کارآفرین باید چه ویژگى هایى داشته باشند ؛

کارآفرینى به سبک زنانه

شخصى مى تواند 
مدیریت راه اندازِى 

کسب وکارى جدید را بر 
عهده بگیرد که نسبت 

به بخش هاى مختلف 
آن، احساس مسئولیت 

و تعصب داشته باشد

08
اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان

دانشجوى دانشگاه علوم پزشکى ایران برنده استارتاپ ویکند زخم و ترمیم بافت شد
مدیرگروه Health MBA دانشگاه علم و فرهنگ گفت: کیمیا دیده ور دانشجوى دانشگاه علوم پزشکى 
ایران برنده رویداد استارتاپ ویکند زخم و ترمیم بافت شد. نصیر دهقان  درباره رویداد استارت آپ ویکند 
زخم و ترمیم بافت اظهار کرد: این رویداد براى نخستین بار در کشور با همت جهاد دانشگاهى دانشگاه علوم 
پزشکى تهران و پژوهشگاه غدد این دانشگاه در آذرماه امسال برگزار شد و کیمیا دیده ور دانشجوى دانشگاه 

علوم پزشکى ایران برنده این رویداد شد. وى افزود: در روز اول این برنامه 30 ایده منتخب از سوى دانشجویان، 
صاحبان کسب و کار و فعاالن حوزه زخم ارائه شد و پس از غربال گرى اولیه، 7 ایده از سوى شرکت کنندگان و تیم 

داورى برگزیده شد. داور و منتور رویداد استارت آپ ویکند زخم و ترمیم بافت و مدیرگروه Health MBA دانشگاه 
علم و فرهنگ با بیان اینکه این رویداد در روزهاى 14 و 15 آذر با برگزارى کارگاه هاى آموزشى و تمرین نگارش بوم کسب 

و کار برگزار شد، گفت: در این رویداد، تیم هاى منتخب به ارائه نهایى طرح خود در حضور سرمایه گذاران، اساتید دانشگاه، شرکت ها و سازمان 
هاى مرتبط با حوزه زخم و ترمیم بافت پرداختند. دهقان خاطرنشان کرد: کیمیا دیده ور دانشجوى پزشکى دانشگاه علوم پزشکى ایران با طرح 
wounder Heal که در خصوص تولید زخم پوش ایرانى و با نظارت علمى مرکز تحقیقات سوختگى و بیمارستان سوانح و سوختگى ایران 

فعالیت مى کند.

کارآفرینان موفق هرگز در 
جزئیات غرق نمى شوند. 

این افراد نگاهى دقیق 
دارند اما نه به این معنى که 
زیر بار مسائل ریز مدفون 

مى شوند و نمى توانند 
کنترلى همه جانبه بر 
اوضاع داشته باشند

،،

سلف مید
یــادداشـت
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حمایت از ورود نوآورى 
شرکت هاى 

دانش بنیان به حوزه 
کشف و تشخیص

معاون علمى و فناورى رئیس جمهور 
گفــت: شــرکت هاى دانش بنیان و 
استارت آپ ها در ارائه پیشرفته ترین 
فناورى ها براى کشــف و شناسایى 

مواد مخدر توانمند هستند.
سورنا ستارى معاون علمى و فناورى 
رئیس جمهور با ســردار مســعود 
زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا، راجــع به همکارى هاى 
فى ما بین در راستاى کشف علمى 
و فناورانه مواد مخدر با اســتفاده از 
توانمندى شرکت هاى دانش بنیان 

داخلى دیدار و گفت وگو کردند.
سورنا ستارى معاون علمى و فناورى 
رئیس جمهور در ایــن دیدار با بیان 
اینکــه شــرکت هاى دانش بنیان و 
استارت آپ ها در ارائه پیشرفته ترین 
فناورى ها براى کشــف و شناسایى 
مواد مخدر توانمند هســتند، گفت: 
از ورود فناورى و نوآورى شرکت هاى 
دانش بنیان به حوزه کشف، تشخیص 

و شناسایى حمایت مى کنیم.
وى به ایجــاد بازار بــراى خدمات و 
محصوالت دانش بنیان ایران ساخت 
در کنترل و پیشگیرى از اعتیاد تأکید 
کرد و ادامه داد: ظرفیت بسیار خوبى 
در شــرکت هاى دانش بنیان شکل 
گرفته است که پلیس مبارزه با مواد 
مخدر مى تواند بازار خوبى براى این 

شرکت ها ایجاد کند.
معاون علمى و فناورى رئیس جمهور 
عنوان کرد: شرکت هاى دانش بنیان 
خوشــبختانه دســتاوردهاى قابل 
توجهى داشته اند ولى بسیارى از آنها 
در دسترس و نیازمندى هاى پلیس 
نبوده که باید از اول ســاخته شود؛ 
خوشبختانه توانمندى هاى فنى در 
کشور موجود اســت که با کمک آن 
مى توانیم در این عرصه نیز پیشرفت 

کنیم.
بنابرایــن گــزارش، در ایــن دیدار 
بــر اســتفاده از دانــش و فناورى 
بومــى شــرکت هاى دانش بنیان و 
استارت آپ ها به طورى که وابستگى 
در حوزه کشف، پایش و مبارزه را به 
پایین ترین حد ممکن برساند، تأکید 

و توافق شد.
همچنیــن مقدمــات همــکارى 
آزمایشــگاه هاى پلیس مبــارزه با 
مواد مخدر و شــبکه آزمایشگاهى 
فناورى هاى راهبردى معاونت علمى 
و فناورى ریاســت جمهورى فراهم 

شد.
گفتنى است، آزمایشگاه هاى پلیس 
مبارزه با مواد مخــدر بیش از 600 
آزمایشــگاه مجهز و 12هزار تجهیز 
آزمایشگاهى را شبکه سازى کرده و 
ضمن ارائه خدمات آزمایشگاهى به 
سراسر کشــور، خدمات ارائه شده 
در بستر خود را با تسهیالت ویژه به 
نخبگان، دانشگاهیان، شرکت هاى 
دانش بنیــان و پژوهشــگران ارائه 

مى دهد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز عالوه 
بر آزمایشگاه مرکزى، در 28 استان 
آزمایشــگاه مســتقل و مجهز دارد 
که مى تواند با شــبکه آزمایشگاهى 
فناورى هاى راهبردى معاونت علمى 
و فناورى ریاست جمهورى در زمینه، 
آنالیز مواد کشف شده همکارى کند.

همچنین ایجاد شرکت هاى دانش 
بنیان در زمینه توسعه تولید و تکثیر 
سگ هاى پلیس و ارتقاى همکارى ها 
در امر تجهیزات فنى سنجش از راه 
دور از جمله موضوعات مطرح شده 

در این دیدار بود.

مهر
گــزارش
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در شرایطى که قطع اینترنت ضربه اى کارى را به پیکره نحیف 
اقتصاد ایران و استارت آپ هاى بزرگ و کوچک وارد کرد، 
میان کشورهاى منطقه از جمله امارات، بحرین، عربستان و حتى اردن رقابتى 

کسب و کارها، ایجاد محیطى جذاب و مشوق براى تثبیت موقعیت امارات به عنوان 
مقصدى براى استعدادهاى بین المللى عنوان مى کند.

دبى که «شــهر آینده» نام گرفته، قصد دارد آینده اقتصادى اش را بر پایه پلتفرم 
بالکچین بنا کند؛ با این حال در تمام منطقه 

استارت آپ ها است و هزینه ملک، اخذ ویزا، مجوزها و ارتباطات در آن گران تمام مى 
شود. همین عامل باعث شده شهرهاى دیگرى در منطقه براى جذب استارت آپ ها 

و معرفى خود به عنوان جایگزینى مناسب دست به کار شوند.
هرچند بر اساس فاکتور هزینه ها احتماال ایران ارزانترین شرایط را در بین کشورهاى 
منطقه داشته باشد، اما به نظر نمى رسد برنامه اى مدون براى جذب کارآفرینان و 
استارت آپ هاى بین المللى یا حتى حمایت از کسب و کارهاى داخلى در دستور کار 

مسئوالن قرار داشته باشد.

ابوظبى    ابوظبى    ابوظبى
ابوظبى، پایتخت امارات با همکارى مایکروسافت و سافت بانک ژاپن در قالب طرحى 

71به نام «هاب 71به نام «هاب 71» یک بسته مالى 
کرده است. نیمى از این بودجه صرف تامین منابع مالى براى اسکان، ایجاد فضاى کارى و بیمه 
فعاالن استارت آپى شده و نیم دیگر آن هم به تاسیس صندوق سرمایه گذارى کسب و کارهاى 

در شرایطى که قطع اینترنت ضربه اى کارى را به پیکره نحیف در شرایطى که قطع اینترنت ضربه اى کارى را به پیکره نحیف 

بالکچین بنا کند؛ با این حال در تمام منطقه 
استارت آپ ها است و هزینه ملک، اخذ ویزا، مجوزها و ارتباطات در آن گران تمام مى 
شود. همین عامل باعث شده شهرهاى دیگرى در منطقه براى جذب استارت آپ ها 

و معرفى خود به عنوان جایگزینى مناسب دست به کار شوند.
هرچند بر اساس فاکتور هزینه ها احتماال ایران ارزانترین شرایط را در بین کشورهاى 
منطقه داشته باشد، اما به نظر نمى رسد برنامه اى مدون براى جذب کارآفرینان و 
استارت آپ هاى بین المللى یا حتى حمایت از کسب و کارهاى داخلى در دستور کار 

مسئوالن قرار داشته باشد.

ابوظبى، پایتخت امارات با همکارى مایکروسافت و سافت بانک ژاپن در قالب طرحى 

 امــا هیچ جاى افســوس و 
نگرانى وجــود نــدارد. به 
خاطــر اینکه ایــن بخش 
مهم از جوامــع مى توانند با 
در نظر گرفتن ویژگى هاى 
مهمى که هر زن کارآفرین 
بایــد داشــته باشــد پا به 
عرصه گذاشته و جاى تمام سال هایى که 
نبوده اند را پر کنند. زنان کارآفرین باید چه 

ویژگى هایى داشته باشند؟ 
زنانى که در دسته ثروتمندان خودساخته 
قرار مى گیرند و با ایده هــاى کارآفرینى 
خود دنیا را متحول مى سازند چه طرز فکر 
و رفتارى دارند؟ با ما همراه باشــید تا در 

این باره بیشتر براى تان بگوییم:

    ویژگى هــاى شــخصیتى زنان 
کارآفرین و موفق چیست؟

هر فردى داراى ویژگى هاى شــخصیتى 
منحصربفرد خود است. اما با نگاهى به رفتار 
و کردار کسانى که در زمینه کارآفرینى، 
تولید ثروت و راه اندازى کســب وکارهاى 
گوناگــون موفــق بوده اند، مى تــوان به 
چارچوب هایى براى الگوبردارى دســت 
پیدا کرد. برخى از ویژگى هاى شخصیتى 

زنان کارآفرین و موفق به شرح زیر است:
خوش بینــى: خوش بیــن بــودن و 
مثبت اندیشــى، یکــى از مهم تریــن 
ویژگى هاى افراد کارآفرین اســت. زنان 

کارآفرین باید با توجه به محدودیت هاى 
مختلفى که مانند سدى محکم براى شان 
وجود دارد، ســعى در حفظ خوش بینى 
داشته باشند و با نگاهى مثبت به آینده به 
هیچ سد دلسردکننده اى اجازه قدنمایى و 

مزاحمت ندهند.
جامع نگرى: داشتن نگاه کالن و تصویرى 
کلى از موضوعاتى که تحت برنامه ریزى 
شــما هســتند باعث موفقیت بیشتر در 
کارها مى شوند. کارآفرینان موفق هرگز در 
جزئیات غرق نمى شوند. این افراد نگاهى 
دقیق دارند اما نه به این معنى که زیر بار 
مسائل ریز مدفون مى شوند و نمى توانند 
کنترلى همه جانبه بر اوضاع داشته باشند. 
بلکه آنها بــا دقت ســعى مى کنند تمام 
بخش هاى کار را تحت نظر خود داشــته 

باشند.
مســئولیت پذیرى: یکــى از وظایف 
اصلى زنان کارآفرین، داشــتن احساس 
مسئولیت است. شخصى مى تواند مدیریت 
راه اندازِى کسب وکارى جدید را بر عهده 
بگیرد که نسبت به بخش هاى مختلف آن، 
احساس مسئولیت و تعصب داشته باشد. 
مسئولیت پذیرى در کارآفرینان نمى گذارد 
که به شکست فکر کنند. زیرا چنین افرادى 
خود را در قبال تصمیماتى که مى گیرند 

مسئول مى دانند.
انعطاف پذیرى: کارآفرینان، اشخاصى 
هســتند که مى توانند خود را با تغییرات 
مختلف به خوبى وفق بدهنــد. اگر از آن 
دسته از اشخاص حساسى هستید که حتما 
همه چیز باید طبق برنامه ریزى هاى شما 
صورت بگیرد و نمى توانید با تغییرات خود را 
سازگار کنید، قطعا براى کارآفرینى ساخته 
نشده اید زیرا کارآفرینى یعنى هم سوسازى 
خود با تغییرات مختلف و توانایى پشت سر 

گذاشتن چالش هاى گوناگون.

    زنان کارآفریــن موفق داراى چه 
ویژگى هاى بین فردى هستند؟

به عنوان یک زن کارآفرین، باید ارتباطات 
زیادى با افراد مختلف در شبکه کسب وکار 
خود داشــته باشــید. تامین کنندگان، 
مشتریان، سرمایه گذاران و به طور کلى، 
تمــام ذى نفعانى که در کســب وکارتان 
نقش دارند باید در دایره ارتباطات تان قرار 
بگیرند به همین خاطر تقویت مهارت هاى 

بین فردى بسیار مهم است:
مهارت شنیدن مؤثر: شاید اولین مهارتى 
که دربــاره کارآفرین شــدن به ذهن تان 
مى رســد، مهارت خوب صحبت کردن 
اســت و تا این کلمه (کارآفرینى) مطرح 
مى شود، تصویر کسى در ذهن تان نقش 
مى بندد که به خوبى در حال حرف زدن و 
صحبت کردن است. البته چنین ذهنیت و 
تجسمى کامال درست است ولى پیش نیاز 
آن تقویت مهارت شنیدن مؤثر است. باید 
به عنوان یک کارآفرین توانایى گوش دادن 

به دیگران را داشته باشید.
رعایت اخالق: اخالق یکى از مهم ترین 
بحث ها در رشــد فــردى و موفقیت هر 
کسب وکار است. تنها کسانى مى توانند به 
رشد و موفقیت دست پیدا کنند که براى 
خود چارچوب و اصول مشخصى تعریف 

کنند و به رعایت آنها پاى بند باشند. احترام، 
عدالت و ایجاد اعتماد بسیار مهم هستند و 

زیر چتر اخالق قرار مى گیرند.

    کارآفرینان زن باید تفکر خالقانه 
داشته باشند

داشتن تفکر خالقانه براى شروع کسب وکار 
و قدم گذاشتن در مسیر کارآفرینى بسیار 

مهم اســت. یکى از مصادیق تفکر خالق، 
توانایى دیدن مسائل از زوایا و ابعاد مختلف 
اســت. این ویژگى، چیزى نیست که از 
دوران نوزادى با کســى همراه باشــد به 
عبارت دیگر براى دست یافتن به آن نیاز 
به تمرین و تجربه وجود دارد. باید با خود 
تمرین کنید تا میان موضوعات مختلفى که 
در ظاهر هیچ ارتباطى با هم ندارند با دیدى 
جامع نگر رابطه برقرار کنید. الهام گرفتن از 
زندگى دیگران، تجربه ها و داستان هاى شان 
تا حد زیادى مى تواند به روند کارآفرینى 
شما کمک کند. پس همیشه سعى کنید، 
دانش آموزى هوشیار و حرف شنو در مکتب 

زندگى باشید.
شــبکه  ارتباطى خود را توسعه بدهید و 
سعى کنید با افرادى که به عنوان مشاور 
و راهنما مى توانند به شــما کمک کنند، 
ارتباط داشته باشید. گسترش ارتباطات 
و وجود یک مشــاور خبره تا حد زیادى 
مى تواند باعث باز شدن دیدتان در مواجهه 
با چالش ها شــود. وجود یک مربى قابل  
اعتماد مى توانــد در شــرایطى که فرد 
کارآفریــن دلســرد و منزوى مى شــود 

یا بر ســر دوراهى ها قرار مى گیرد بسیار 
مفید باشــد. مربیان در واقع همان افراد 
الهام بخش زندگى هستند که با نگاه کالن و 
همه جانبه خود قادر به ارائه اظهارنظرهاى 
مفید و صحیح هستند. این افراد هم از نظر 
ابراز نظر در حیطه هاى عملى، حضورى 
بسیار درخشــان و اثرگذار دارند و هم از 
نظر تأمین دلگرمى هــاى روحى. مربیان 
همان افراد هوشیار و باتجربه اى هستند 
که مى توان به عنوان پشــتوانه روى آنها 

حساب کرد.

    در آخر:
درست است که زمانه و روزگار در بیشتر 
جوامع به زنان ســخت تر گرفته است و 
دست آنها از بســیارى از موقعیت ها براى 
رشد در کارآفرینى و کســب وکار کوتاه 
مانده است اما این به معناى باز شدن جاده 
تسلیم و توقف نیست. با رعایت نکاتى ساده 
اما مهم و داشتن عزم و اراده موفقیت بیش 
از هر زمان دیگرى به زنان نزدیک اســت. 
کافى است که بخواهند و در مسیر پرپیچ و 

خم کارآفرینى قدم بگذارند.

کارآفرین شدن، همت و تالش زیادى مى خواهد. چالش هاى 
مختلفى براى پیشبرد اهداف کارآفرینانه وجود دارند. این 
موضوع زمانى دشوارتر مى شــود که شما در گروه اقلیت ها 
باشید. منظور از اقلیت ها، گروهى است که به واسطه دالیل 
مختلف فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و… از حضور پررنگ در 
عرصه کارآفرینى جا مانده اند. منظور ما از گروه اقلیت در حوزه 
کارآفرینى زنان هستند. زنان با وجود تمام توانایى هاى مهمى 
که دارند به خاطر حواشى و محدودیت ها، حضور کم رنگ ترى 

در این بخش از کسب وکار داشته اند.
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