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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

بازار طال و سکه 98/9/18 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,654,0004,365,000قدیم

سکه طرح 
4,645,0004,259,000جدید

2,498,0002,278,000نیم سکه

1,599,0001,479,000ربع سکه

929,000874,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,040,2001,884,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18471,000435,200 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24627,900580,200 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

رشد ۴۰۰ درصدی برداشت های غیرمجاز اینترنتی در سال جاری؛  

چرا دریافت رمز پویا اجباری شد؟
 دریافت رمــز دوم پویا از ابتــدای دی ماه در حالی بــرای دارندگان 

کارت های بانکی اجباری است که بررسی ها نشان می دهد بیش از 
۶۰ درصد از پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا به برداشت های 
اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی مربوط است. رشد باالی 
تعداد پرونده ها در سال جاری نسبت به سال گذشته ضرورت تغییر 

رویکرد در این حوزه را آشکار کرده است . برآوردها نشان می دهد در 
حالی که رشد تعداد این دست پرونده ها در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ 

برابر با ۱۰۰ درصد بود، امسال ...

گزارش

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان مطرح کرد:

حلقه مفقوده فرهنگ در هم افزایی اصحاب رسانه و دانشگاهیان
فائزه تقــی پور در 
همایــش رونمایی 
از تازه هــای کتاب 
در حوزه رسانه که به همت فرهنگسرای 
رسانه وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد با 
اشاره به اینکه یکی از آسیب های جامعه 
امروزی تهدید فرهنگ نوشتاری و مکتوب 
است اظهار داشت: از شبکه های اجتماعی و 
رسانه های جدید به عنوان تهدیدی بر علیه 
فرهنگ مطالعه به عنوان رسانه گرم یاد 
می شود؛ زیرا خواننده کتاب می تواند پیام 
را با درگیر کردن چشم و ذهن به حافظه 
بلند مدت بسپارد و زمینه فعال شدن ذهن 

را فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه رسانه کتاب می تواند خالقیت 
و قدرت تحلیل را در مخاطب افزایش دهد ادامه 
داد: این ویژگی در کتاب و مطبوعات منحصر به 
فرد است و حتی دنیای مجازی این قابلیت را ندارد 
و با آمدن رســانه های جدید کتاب و مطبوعات 
کارکردهای ممتاز خود را حفظ کرده است. این 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان 
با اشــاره به اینکه مطالعه می تواند ارتباط کلمه 

با حافظه بلندمدت را برقرار سازد تصریح کرد: 
مطالعات تاریخی نشــان می دهد که فرهنگ 
مطالعه در اصفهان ریشه تاریخی دارد که نمود 
آن کتابهای قدیمی است که در صندوقچه های 
مخملی نگهداری و گاهی همراه جهیزیه برای 

دختر سفارش نسخ خطی داده می شد.
وی با اعالم اینکه تا زمان ورود سینما و تلویزیون 
به ایران سرانه مطالعه باال بود تصریح کرد: همواره 
با ورود رســانه های جدید به علت ایجاد تنوع، 
فاصله ای با رسانه بیشــتر پدید می آید؛ اما این 
به این معنا نیست که آن رسانه کارکرد خود را 
از دست می دهد زیرا رسانه کتاب در زندگی ما 
دخالت مســتقیم دارد و نمی توان از آن چشم 
پوشید. تقی پور با استناد به »نظریه رسانه« تاکید 
کرد: ورود رسانه های جدید رسانه های قدیمی را از 
بین نمی برد بلکه یا کاربری آن را کمرنگ می کند 
و یا تغییر خواهد داد. وی با اشاره به اینکه در منازل 
ما جانمایی برای رسانه کتاب در نظر گرفته نشده 
است گفت: دسترسی، قدرت تحلیل و ارزیابی 
از عوامل مهم سواد رسانه ای هستند که یکی از 
پارامترهای آن جانمایی است. اینکه رسانه کتاب 
باید در دسترس باشد و به راحتی در منزل و محل 
کار قابل دستیابی باشدیکی از فاکتورهای مهم 

سنجش سواد رسانه ای در هر جامعه ای است.
این محقق و پژوهشگر علوم ارتباطات با تاکید بر 
اینکه در طراحی فضای فیزیکی باید مجوزهای 
فرهنگی هم لحاظ شود اظهار داشت: جانمایی 
رسانه کتاب دسترسی به کتاب را تسهیل می کند. 
از ســوی دیگر یکی از اتفاق هایی که این روزها 
کمرنگ شده، شــیوه قرارگیری روزنامه خوانی 
اســت. این درحالی اســت که مطالعات نشان 
داده مادرانی که اهل مطالعه باشــند و کتاب و 
روزنامه بخوانند تمایل کودکانشــان به مطالعه 
کتاب افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه 
هزینه کتاب در مقایسه با اقالم دیگر ناچیز است 
و می تواند در سبد خانوار جای داشته باشد گفت: 
اگر محتوای کتاب غنی باشد در افزایش ترغیب 
افراد به مطالعه مؤثر خواهد بود. به گفته این عضو 
هیات علمی علوم ارتباطات در انتشار و چاپ کتاب 
در حوزه رسانه با نوعی کم کاری و یا کار تکراری 
مواجه هســتیم. وی افزود: بــا معرفی کارهای  
جدید و نو می توان تولیــدات بدیع را به جامعه 
شناساند. برگزاری جلســات رونمایی از کتاب 
می تواند اصحاب رسانه را با تازه های نشر آشنا کند 
و با بحث و گفتگو درباره کتاب ها می توان سطح 

دانش را در حوزه رسانه ارتقا بخشید.

 فضاسازی و زیباسازی های 
منطقه بهتر شده است

اکبر پاکــزاد از فرماندهان دفاع 
مقدس به عنوان نخستین معتمد 
از محله باطان ضمن ابراز رضایت 
از عملکــرد مدیــر منطقه ۱4 
شهرداری اصفهان، اظهار کرد: 
به جز خدمتگزاری به همه اقشار چیز دیگری از 
مدیر این منطقه از شهرداری اصفهان که دارای 
قومیت ها و اتباع مختلف بود، ندیده ایم. وی با 
بیان اینکه فضاسازی و زیباسازی های منطقه 
بهتر شده و در ورودی خیابان زینبیه شمالی 
نیز فضاسازی مناسبی صورت گرفته و ما از این 
موضوع رضایت داریم، تصریح کرد: رسیدگی به 
جمعیتی با قومیت های مختلف در این منطقه 
کار سخت و بزرگی است که شهرداری منطقه 

به خوبی از پس آن برآمده است.

   لزوم اتمام هر چه سریعتر حلقه چهارم 
ترافیکی شهر اصفهان

صادقی، از محله باطان نیز در ادامه این نشست 
در خصوص مشکالت و عقب نشینی خیابان 
مهدیه، اظهار کرد: بیــش از 2۳ هزار جمعیت 
در این خیابان وجود دارد که باعث می شــود 
ترافیک این خیابان بسیار شــدید باشد، الزم 
است برنامه ریزی برای این عقب نشینی ها انجام 
و بودجه مناســب دیده شود. وی تصریح کرد: 
باید برنامه ریزی شود تا هر چه سریعتر رینگ 
چهارم ترافیکی شهر اصفهان در این منطقه به 
پایان برسد تا دیگر شاهد ترافیک ماشین های 

سنگین نباشیم.

   قدردانی برای آغاز حلقه حفاظتی و 
پروژه بلوار فرزانگان

اکبری از محله ارزنان یکی دیگر از معتمدین 
منطقه ضمن تشکر از شهرداری اصفهان بابت 
هزینه هــای انجام شــده در پروژه های حلقه 
حفاظتی چهارم شهر اصفهان، بلوار فرزانگان 
و ... گفت: امیدوارم اجرای هر چه سریعتر این 
پروژه ها بتواند باعث آســایش و آرامش مردم 
منطقه شود. وی تصریح کرد: زمین هایی در بین 
خانه های منطقه وجود دارد که باید تکلیف این 
زمین ها مشخص شود. این معتمد محلی تاکید 
کرد: الزم است به زینبیه و شهرداری منطقه 

۱4 که مناطقی محروم هستند به صورت ویژه 
نگاه شود.

   تعیین تکلیف طــرح میدان زینبیه 
و آزادســازی هایی که در گذشته انجام 

نشده بود
درویشــی از محله ارزنان در ادامه این نشست 
با بیان اینکه نزدیک به ۳8 سال است طرحی 
با عنوان طرح مذهبی فرهنگی در منطقه در 
دســتور کار اســت، اظهار کرد: با وجود همه 
پیگیری ها و نامه نگاری های انجام شــده این 

طرح به سرانجام نرسیده است.
وی اضافه کرد: از شــهردار اصفهان و مدیران 
شهری خواهش دارم در صورتیکه تصمیمی 
مبنی بر احداث میدان بزرگ سوم شهری زینبیه 
دارند هر چه سریعتر این طرح را به اجرا برسانند 
زیرا ۳8 سال زمان زیادی اســت که در مورد 
این طرح گذاشته شده است. هر خانواری که 
بخواهد در این محدوده تصمیمی برای زندگی 
خود بگیرد به دلیل اینکــه خانه اش در طرح 
قرار دارد امکان انجــام آن را ندارد. این معتمد 
منطقه شهردار اصفهان را فردی دارای مدیریت 
جهادی به دور از شعار زدگی ذکر کرد و افزود: 
در مدیریت دوره آقای دکتر نوروزی نزدیک به 
5۰ تا ۶۰ خانه در این محدوده آزاد شد که در 
گذشته صورت نگرفته بود، بنابراین الزم است 
هر چه سریعتر تکلیف این میدان بزرگ زینبیه 

مشخص شود.

   مشکل زمین های حصه
هاشمی از جوانان محله حصه با بیان اینکه محله 
حصه در دو منطقه ۱۰ و ۱4 شهرداری اصفهان 
قرار گرفته است، اظهار کرد: یکی از مشکالت 

اصلی محله حصه وجود اتوبان مابین دو محله 
حصه است که باعث به وجود آمدن اختالفاتی 
شــده زیرا بحث های فرهنگی هر یک از این 

محله ها به طریقی دنبال شده است.
وی مشــکل اصلی محله حصه را وقفی بودن 
زمین ها ذکــر کرد و افــزود: چندیــن بار از 
نمایندگان و مســئوالن اصفهانی درخواست 
پیگیری این موضوع از اوقاف را داشته ایم. این 
معتمد جوان محلی مشکل دیگر حصه را معضل 
فرهنگی عنوان کرد و گفت: با وجود فعالیت های 
بسیار شهردار منطقه برای محله حصه تاکنون 
معضل فرهنگی این محله رفع نشــده است، 
یک فعالیــت فرهنگی واحــد در محله حصه 
وجود ندارد تا هر گروهی تحت عنوان NGO با 

فعالیت های مختلف وارد آن نشود.
وی با اشــاره به معضل کارتن خواب ها، اضافه 
کرد: حل این موضوع بایــد در اولویت مدیران 
قرار بگیرد زیرا کارتن خواب ها در کنار مدرسه 
دخترانه اقدام به استعمال مواد مخدر می کنند 
که معضلی بسیار بزرگ است و می تواند آسیب 
زیادی به دانش آموزان وارد کرده و چهره محله 
را نازیبا کند. هاشمی تاکید کرد: در محله حصه 
شمالی پارکی وجود ندارد، بسیاری از زمین ها 
مابین محله حصه و جلوان رها شده است که 
باعث به وجــود آمدن ریزگردهای بســیاری 
می شود، الزم است فضای ســبزی برای این 
منطقه در نظر گرفته شــود تا این معضل هم 

برطرف شود.
وی تصریح کرد: مشکل ورزشگاه محله حصه 
شــمالی تاکنون حل نشده اســت، قهرمانان 
بسیاری در محله حصه وجود دارند که در صورت 
رسیدگی می توانند به رشد و پیشرفت جوانان 

محله کمک کنند.

حرف های معتمدین منطقه 14 در دیدار با شهردار اصفهان:

از معضل مهم کارتن خواب ها تا کمبود ظرفیت های فرهنگی

 در محله حصه 
شمالی پارکی وجود 

ندارد، بسیاری از 
زمین ها مابین محله 

حصه و جلوان رها 
شده است

شهردار اصفهان پیش از جلسه مالقات مردمی با شهروندان منطقه 14 در قالب نشست هم اندیشی اصفهان فردا با معتمدین مردم، نخبگان و شهروندان 
مشارکت جوی منطقه 14 دیدار کرد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، در این جلسه که معتمدین مردم در منطقه 14، رییس شورای شهر و 
معاونان شهردار حضور داشتند، هر یک از معتمدین به بیان مشکالت، کمبودها و درخواست های خود در دیدار با شهردار اصفهان و مدیران شهری پرداختند.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

معافیت های مالیاتی راه نجات صنایع اصفهان از رکود است 

نسخه نادیده گرفته شده نجات
      اصفهان از جمله شهرهایی است که بیکاری بسیار در آن به چشم می خورد، اما طی سال های اخیر با افزایش شیب تند مالیات در استان اصفهان روبه رو بوده ایم

 که خود در روند کند اشتغال این استان بسیار تاثیرگذار بوده است
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تریبون به دست ها 
مالیات ندهند؟!

معافیت مالیاتی برای هنر مندان 
مسئله ای اســت که به سادگی 
نمی توان از آن عبــور کرد زیرا 
برخی از فعــاالن عرصه هنر به 
خصوص بازیگران و کارگردانان 
درآمدهای خوبی دارند و همین 
درآمد باال باعث شــده اســت 
بســیاری از مردم ایــران تالش 
کنند بازیگر شــوند اما با وجود 
درآمد ایده آل بر طبق قانون آنها 
از دادن مالیات معاف هســتند. 
سوال اینجاست چرا کارگران باید 
مالیات پراخت کنند اما بازیگران و 
دیگر هنرمندان خیر؟! آیا به این 
دلیل که کارگران اگر هم نسبت به 
این جریان اعتراضی داشته باشند 
صدایشان به جایی نمی رسد ، اما 
هنرمندان مدام تریبون به دست 
هســتند و در حال اعتراض! که 
البته برخی از این هنرمند نماها 
تنها جایی اعتراض می کنند که 

به نفعشان باشد وال غیر.
البته مسئولین در واکنش های 
زیادی که برعلیه معافیت مالیاتی 
هنرمندان ابراز داشــته اند ، اگر 
می گویید از یک هنرپیشــه که 
درآمد باالیی دارد مالیات بگیرید 

این درست است اما ...

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو:

بازار خودرو آرامش گرفت
موتمنی گفت: وضعیت بازار خودرو نسبت به 

۱۰ روز گذشته آرام شده است.
ســعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو  درباره وضعیت بازارخودرو اظهار کرد: 
بازار خودرو نســبت به ۱۰ روز گذشته، آرام 
شده است؛ چرا که خریداری به بازار مراجعه 

نمی کند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو در ادامه 
از قیمت خودرو های وارداتی و داخلی در بازار 
خبرداد و افزود: پراید ۱۱۱، 52 میلیون و 2۰۰ 
هزار تومان، پرایــد ۱۳۱، 48 میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان، پرایــد ۱5۱ )وانت(، 5۱ میلیون 
تومان، ســمند ال ایکس، 8۱ میلیون تومان، 
سمند ال ایکس دوگانه، ۱۱۳ میلیون تومان، 

پژو 4۰5، ...
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2 ادامه در صفحه 
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مریم یادگاری
گــــــزارش

چاپ دوم

مهدی غالمی - شهردار گلدشت  شناسه: 691210

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری گلدشت در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهرداری گلدشت از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. 

 www.goldashtcity.ir محل دریافت اسناد: شهرداری گلدشت – واحد امور مالی شهرداری و یا پایگاه اینترنتی
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز دوشنبه 1398/10/2 و گشایش پاکات: 1398/10/3

نوبت اول



ادامه از صفحه یک:
...  بنا به اعالم وزارت ارشاد ۲۰۰ 
هزار هنرمند متوسط درآمدشان 
زیر ۲ میلیون تومان در ماه است. 
شما چهار هنرپیشه را نبینید که 

درآمد باالیی دارند.
 این در حالی اســت کــه قرار 
است در ســال جدید هر کسی 
که درآمد زیر 3 میلیون تومان 
دارد از معافیت مالیاتی برخوردار 
شود پس نوشتن قانونی مبنی 
بر معافیــت مالیاتی هنرمندان 
به بهانــه پایین بــودن حقوق 
جمع کثیری ازآنهــا نمی تواند 
قانع کننده باشد زیرا به خودی 
خود کم درآمد هــا ) هنرمند و 
غیر هنرمنــد( از دادن مالیات 
معاف هســتند و لزومی ندارد 
بــرای هنرمنــدان اســتثنا 
خاصی قائل شــویم مگر اینکه 
بخواهیــم پر درآمدهــای هنر 
 را نیــز از دادن مالیــات معاف 

کنیم!
در این باره دو پیشــنهاد وجود 
دارد که در حال بررســی است.

یک پیشنهاد بند الم ماده ۱3۹ 
قانون مالیات ها ، که می گوید 
انتشــارات، مطبوعات، فرهنگ 
و هنر از مالیات معاف هســتند. 
و  پیشــنهاد دوم که می گوید 
در تبصره بودجــه بیاوریم ۵۰ 
درصــد معــاف باشــند، البته 
پیشنهاد ســومی هم هست که 
شاید مسئولین امر به آن توجه 
نکرده اند و آن هم برابر دانستن 
همه مردم ایران در دادن مالیات 
نســبت به حقوق درآمدیشان 
و به صــورت پلکانی، از کارگر تا 
پزشک و هنرمند و تاجر و وزیر 

و وکیل.
 آیا این توقع بی موردی است که 
مردم بخواهنــد همه به صورت 

برابر مالیات بدهند؟
بر اســاس برآوردها ساالنه ۴۰ 
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
در کشور داریم. در کشور ایران 
متاسفانه از کم درآمدها مالیات 
گرفتــه می شــود و پردرآمدها 
عمال فرار مالیاتــی دارند. چرا 
هنرمندان باید معافیت مالیاتی 
داشــته باشــند و یا ۵۰ درصد 
کمتــر بقیــه جامعــه مالیات 

بدهند؟! 
هنرمندان پردرآمــد در قانون 
فعلی معاف از مالیات هستند اما 
باید کل قانون را اصالح کنیم . 
در این چند روز که الیحه بودجه 
سال ۹۹ به مجلس ارائه شد به 
خوبی دیدیم که دولت و کشور 
با کسری بودجه عمیقی رو به رو 
است . هر چند بودجه سال آینده 
هم بر پایه فروش نفت نوشــته 
شده بود اما اندکی خوش بینانه 
به نظر می رســد که این میزان 
فروش نفت را در ســال آینده با 
وجود تحریم های موجود تجربه 
کنیم. با توجه به کسری بودجه 
در کشور، معافیت های مالیاتی 
را هم باید تــا حد امکان کاهش 
داد. میزان معافیت های مالیاتی 
زیاد است. معافیت مناطق آزاد 
از پرداخــت مالیات بــر ارزش 
افزوده، معافیــت هنرمندان و 
... ازجمله مواردی هســتند که 
نیاز به تجدید نظر دارند. حذف 
معافیت مالیاتی فرصت خوبی 
برای جبــران کســری بودجه 

است. 
ضمن اینکــه از لحاظ روانی نیز 
تاثیر بســیاری بر اقشار ضعیف 
جامعه دارند و آنها نیز می دانند 
اگر با حقوق انــدک خود برای 
آبادانــی کشورشــان مالیات 
می دهند افرادی که حقوق های 
نجومی هم دریافــت می کنند 
مالیاتــی فراخور حقوقشــان 

پرداخت می کنند.

اقتصاد استان
02

سه شنبه 19 آذر 1398  | شمـاره 387

ISFAHAN
N E W S

پیش بینی برداشت ۸۴ هزار تن انار از باغات اصفهان
کارشناس محصوالت نیمه گرمسیری و اراضی شیبدار معاونت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: پیش بینی می شود میزان برداشت انار از باغات استان اصفهان در سال جاری به بیش از 
۸۴ هزار تن برسد و در حدود ۹۵ درصد از این میزان تاکنون برداشت شده است. مصطفی طیاری با بیان 
اینکه سطح زیرکشت باغات انار استان، هفت هزار و ۸۵۷ هکتار است، اظهار کرد: سومین محصول پرتیراژ 

استان اصفهان پس از سیب و پسته، انار است. وی افزود: ۵۴۸ هکتار از سطح کل باغات انار در استان اصفهان 
هنوز به باروری نرسیده است. کارشناس محصوالت نیمه گرمسیری و اراضی شیبدار معاونت باغبانی سازمان 

جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه وضعیت کاشت انار در سال جاری نسبت به سال گذشته بسیار بهتر 
بوده و مشکل خاصی در روند داشت نیز مشاهده نشده است، تصریح کرد: در سال ۱3۹۵ نیز مشکالت جدی در روند کاشت 

این محصول به وجود آمده بود و سرمازدگی آسیب زیادی به محصوالت باغات استان اصفهان رساند. طیاری اضافه کرد: میزان محصول انار 
در هر هکتار به یازده تن رسیده و به رغم این پیشرفت، انار هنوز به ظرفیت اسمی خود در باغات استان اصفهان نرسیده است. وی ادامه داد: 
شهرستان های کاشان، شهرضا، نطنز و اردستان، چهار شهرستان عمده کاشت و برداشت انار در سطح استان اصفهان هستند و شهرستان 

های دهاقان، نجف آباد و اصفهان به ترتیب در رتبه های پایانی تولید انار در استان قرار دارند.

مادی رهنان بعد از 16 سال آبگیری شد
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: بعد از ۱6 سال و در راستای احیای همه مادی های اصفهان برای نجات 

فضای سبز شهر و نیز پیوستن آنها به شبکه جمع آوری آب های سطحی، مادی رهنان آبگیری شد.
سید رسول هاشمیان با اشاره به اینکه در راستای اهداف مدیریت شهری طرح احیای مادی های منطقه 
ناژوان در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: در همین راستا الیروبی و آبگیری مادی جلفا، مادی قمیش، 

مادی تیران، مادی جوی ناژوان، مادی عبداله خان،  مادی فدن، مادی جوی شاه، مادی حاجی و مادی فرشادی 
به طور کامل انجام شده است.

وی ادامه داد: عالوه بر آن با انجام حدود ۴ هزار متر مکعب خاکبرداری از سطح انهار،  ۹ مادی منطقه ناژوان نیز احیا 
شد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان افزود: در اوایل پاییز نیز مادی شایج از سوی شهرداری و با همکاری سازمان آب منطقه ای و کشاورزان 
منطقه پس از حدود ۲۰ سال از نعمت جاری شدن آب بهره مند شد.

وی گفت: در همین زمینه، الیروبی و احیای سردهانه مادی دستگرد، الیروبی کف و رفع گرفتگی دهانه پل های مادی جوی شاه و اصالح سردهانه 
و احداث دستک مادی فرشادی نیز انجام و به آبگیری مادی ها منجر شد.
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استان اصفهان با دارا 
بودن بیش از 8 هزار و 500 
واحد، یکی از استان های 

صنعتی کشور است و 
شرایط اقتصادی آن باید 

براساس ظرفیت های 
آن باشد

معافیت های مالیاتی راه نجات صنایع اصفهان از رکود است 

نسخه نادیده گرفته شده نجات

در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایه ای مردم شامل پرداخت 
مالیات به حکومت آن کشور می شود، معافیت مالیاتی را می توان 
خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در 

راستای سیاست های حمایتی حاکمان از مردم صورت می گیرد.
هدف از معافیت مالیاتی را تعدیل در شرایط افرادی می دانند 
که دچار آسیب شده یا در مناطق محروم و توسعه نیافته زندگی 
می کنند. قوانین برخی کشورها به خصوص کشورهای توسعه 
یافته حاوی نکات ارزشمندی در رابطه با اعطای معافیت مالیاتی 
اســت. یکی از این نکات »تعطیلی مالیاتی« یا معافیت موقت 
مالیاتی است که به مدت چند سال به صنایع جدید و نوپا برای 

مهیا کردن شرایط پیشرفت و توسعه شان داده می شود.

تسنیم
گـــزارش
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    اصفهان از جمله شهرهایی است که بیکاری بسیار در آن به چشم می خورد، اما طی سال های اخیر با افزایش شیب تند مالیات در استان اصفهان روبه رو بوده ایم که خود در روند کند اشتغال این استان بسیار تاثیرگذار بوده است

یکی از راه های کســب 
درآمــد دولــت اخــذ 
مالیات از مردم اســت، 
وقتی گروهــی معاف 
از پرداخــت مالیــات 
می شــوند درآمدهای 
مالیاتــی دولت کاهش 
می یابــد. اگر اعطــای معافیت های 
مالیاتی بــه صورت گســترده انجام 
پذیــرد دولت برای جبران کســری 
درآمد مالیاتی خــود، باالجبار میزان 
نرخ مالیات را افزایــش داده و بدین 
ترتیب گروه های دیگــر جامعه که از 
معافیت مالیاتی بهره مند نیستید تحت 
فشار قرار خواهند گرفت. بدون شک 
اعطای معافیت مالیاتی به گروه ها یا 
فعالیت ها و یا مناطق گسترده منجر 
به ضعــف در نظام اجرایــی مالیاتی 

خواهد شد.
در ســال های اخیر وضعیت صنایع 
خرد و متوســط اســتان اصفهان از 
ترکش های مالیات های کمرشــکن 
حاکم بر نصف جهان در امان نمانده و 
چالش پرداخت مالیات از سوی صنایع 
سال ها است که مورد انتقاد صاحبان 
صنایع و صنعتگران اســتان اصفهان 
بوده به طوری که امروز تعداد بسیاری 
از بنگاه های کوچک اقتصادی در این 
استان یا تعطیل هستند و یا با ظرفیت 

پایین به کار خود ادامه می دهند.
اصفهان بــا ۹ هزار واحــد صنعتی، 
صنعتی ترین اســتان ایران اســت 
و در زمان رکود به تبعیت از کشــور 
بیشــترین آســیب را نســبت بــه 
اســتان های دیگر می بینــد. اکنون 
با رکود حاکم و کاهــش پروژه های 
عمرانی و زیربنایی، فعالیت بسیاری 
از کارخانه هــا در طرح های عمرانی 
و توسعه ای متوقف شــده و ظرفیت 
اشــتغال اســتان اصفهان هم به تبع 
پایین آمده است. از ســوی دیگر به 
دلیل رکــود، بســیاری از صنایع در 
تامیــن مواداولیه با مشــکل روبه رو 

هستند.

همچنین اســتان اصفهان به لحاظ 
برچسب مارک برخوردار در پرداخت 
مالیات رتبه دوم اما برای اخذ اعتبارات 
در ردیف های هفدهم و هجدهم قرار 
داد و اصفهــان میلیاردر فقیر شــده 
است؛ شهری که از نظر زیرساخت ها، 
وضعیت اشتغال، فضای کالس های 

درسی در شرایط مناسبی نیست.
اصفهان از جمله شــهرهایی اســت 
که بیکاری بســیار در آن به چشــم 
می خورد، اما طی ســال های اخیر با 
افزایش شــیب تند مالیات در استان 
اصفهان روبــه رو بوده ایم که خود در 
روند کند اشــتغال این استان بسیار 
تاثیرگذار بوده است. عمده فشارهای 
مالیاتی در 3 سال گذشته بر بنگاه های 
اقتصادی کوچک، متوسط و واحدهای 
تولیدی و صنعتی در استان اصفهان 
بوده و آنها را فلج کرده است؛ هم اکنون 
در استان بنگاه های اقتصادی زیادی 
تعطیل شده اند، بنگاه هایی هم که در 
حال فعالیت هستند در آینده با خطر 
ورشکستگی یا سقوط روبه رو می شود.

براســاس آمارهای رســمی استان 
اصفهان در سال گذشته موظف بوده 
۸ هزار میلیارد تومــان از محل اخذ 
مالیات های اســتان به خزانه دولت 
واریز کند که برای سال ۹۸ این میزان 
به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده 

است.

    به شــماره افتادن نفس صنایع 
اصفهان با افزایش مالیات  ها

عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد 
دانشــگاه اصفهان پیرامــون اینکه 
اصفهــان به عنوان شــهری صنعتی 
شناخته شده که به دلیل رکود و تورم 
و دیگر معضالت، بخش قابل توجهی 
از واحدهــای صنعتــی آن در حال 
تعطیلی است گفت: در این شرایط در 
بودجه ۹۸ سطح درآمدهای مالیاتی 
را افزایــش داده اند با کــدام منطق 
چنین تصمیماتی اتخاذ شــده است 

را نمی دانیم.
مرتضــی ســامتی در ادامــه اظهار 
داشت: آیا مسئوالن و دولتمردان بر 
این امر واقف نیســتند که بسیاری از 
کارخانه های صنعتی اصفهان تعطیل و 
ورشکسته شده اند و واحدهای صنعتی 
کوچک هم با تعدیل نیرو و عدم توانایی 
در پرداخت حقــوق کارگران روبه رو 
هســتند و نرخ بیکاری هم افزایش 
یافته؟ پس چــرا بایــد مالیات ها را 

افزایش دهند؟
وی بیــان کرد: در شــرایط فعلی دو 
خط مشی اساســی وجود دارد: یکی 
کاهش بودجه استان و دیگری افزایش 

درآمدهای مالیاتی اســت که با این 
وضعیت چه حرفی می توانیم در خور 

تصمیمات اخذ شده بزنیم؟
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد 
دانشگاه اصفهان اضافه کرد: مثل اینکه 
مریض بدحالی که احتیاج به مراقبت 
ویژه ای دارد نه تنهــا برای آن داروی 
بهبودی پیچیده نشود، بلکه خون هم 
از فرد گرفته شود پس با نفس های به 

شماره افتاده می میرد.
وی در ادامــه افزود: تجربه نشــان 
داده و در کتاب ها گفته اند زمانی که 
بودجه ها کاهش می یابد و واحدهای 
صنعتی و تولیدی در رکود هســتند 
باید معافیت های مالیاتی اجرا شود اما 
در شرایط فعلی با افزایش اخذ مالیات 
از صنایع و واحدهای تولیدی استان 
اصفهان، این مریــض بدحال بدون 

گوشه چشمی توجه می میرد.

    خروج صنایع اصفهان از رکود با 
معافیت های مالیاتی

اســتاد دانشــکده اقتصاد دانشگاه 
اصفهان گفت: استان اصفهان به دلیل 
وجود صنایع کوچک و متوســط نه 
تنها می تواند سبب شکوفایی استان 
شود بلکه می تواند مزیت هایی را هم 
برای کشور به ارمغان بیاورد بنابراین 
برای اینکه این صنایع دچار رکود کلی 
نشوند باید حمایت های الزم مالی در 
قالب معافیت های مالیاتی برای صنایع 

لحاظ شود.
کمیــل طیبــی پیرامــون اینکــه 
پیاده سازی سیستم اجتماعی از کانال 
سیستم مالیاتی انجام می شود اظهار 
داشت: در این سیستم، مالیات ها به 
درستی دریافت و هزینه می شود در 
حال حاضر توزیع مالیات در کشــور 
دچار مشکل است و شاهد فرار باالی 

مالیاتی هستیم.
وی افزود: شــاید فاصله بین اهداف 
مالیاتی و تحقق آن، دولتمردان را به 
ســمت ناهماهنگی ها کشانده است، 
سیســتم نظام مالیاتی در کشــور، 
سیستمی ناکارآمد اســت و همین 
ناکارآمــدی هم در اســتان اصفهان 
قابل مشاهده بوده و می تواند با شرایط 

نامتوازن اتفاق بیفتد.
اســتاد دانشــکده اقتصاد دانشگاه 
اصفهان بیــان کرد: با ایجــاد رکود، 
تحقــق درآمدهای مالیاتــی به تبع 
کاهش می یابد و از سوی دیگر براساس 
پیش بینی های صنــدوق بین المللی 
پول، بانک جهانــی و مراکز تامین و 
تولیــد داده در داخل هــم حاکی از 
کاهش رشــد اقتصادی حتی منفی 
دارد؛ بنابراین قابل پیش بینی اســت 

که یک سری از درآمدهای دولت هم 
محقق نمی شود.

وی گفــت: مــا در شــرایط ایده آل 
اقتصادی نیستیم و هر سیاستگذاری 
در این شــرایط، اثرمنفــی به وجود 
می آورد و ممکن اســت بســیاری از 

پیش بینی ها نیز قابل تحقق نباشد.
طیبی اظهار داشت: استان اصفهان با 
دارا بودن بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ واحد، 
یکی از استان های صنعتی کشور است 
و شــرایط اقتصادی آن باید براساس 

ظرفیت های آن باشد.
وی افزود: در شرایط فعلی نخستین 
نگرانی واحدهای تولیدی، نوســان 
متغیرهای اقتصادی است. زمانی که 
نرخ ارز، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال 
با نوسان روبه رو است، فعال اقتصادی 
در انجام فعالیت های فعلی و طرح های 
توســعه ای دســت به عصا حرکت 
می کند و با تمام توان و ظرفیت وارد 
میدان رقابت منطقه ای و بین المللی 

نمی شود.

    رکود حاکم بر صنعت اصفهان با 
اخذ مالیات های سنگین

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: اخذ مالیات های 
ســنگین و مالیات بر ارزش افزوده از 
دالیل رکود حاکم بر صنعت اســتان 
اصفهان است و فشــارهای مضاعف 
پرداخــت مالیــات و ۹ درصد ارزش 
افزوده از جمله مشکالت صنعتگران 

است.
حجت االســالم ســیدناصر موسوی 
الرگانی با بیان اینکه مالیات تکلیفی 
سنگین برای صنعتگران است اظهار 
داشت: تسهیالتی که با ۱۸ درصد به 
صنعتگر تعلق می گیرد و سود حاصل 
از وامی که باید به بانک پرداخت شود 
باالی ۲۵ درصد اســت، سبب شده 
تا صنعتگر نتواند پــا به عرصه رقابت 

بگذارد و از صحنه خارج شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 
قابل توجهی از افــراد فعال در حوزه 
صنعت و صنعتگران که مشغول کار 
بوده اند، اخــراج شــده اند و زندگی 
ســختی می گذرانند، افــزود: دولت 
باید بــا برنامه ریزی و ســامان دادن 
به وضعیــت کنونی کشــور تدبیری 
بیندیشــد در غیر این صورت مردم و 
افرادی که در بخــش تولید و صنعت 
کار می کنند بــا چالش جدی روبه رو 

می شوند.

    تخصیص یک سال معافیت مالیاتی 
به صنایع در جهت رونق تولید

نماینده مــردم فالورجان در مجلس 
شورای اســالمی پیرامون اینکه در 
شرایط فعلی بســیاری از واحدهای 
صنعتی کوچک و متوســط اســتان 
اصفهان با کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت 
خود کار می کننــد و به خاطر بدهی 
مالیاتی و بدهی بانکی، کارگران خود 
را تعدیل کرده اند، بیــان کرد: دولت 
باید برنامه ریزی کنــد که با توجه به 
وضعیت رکــود موجود، یک ســال 
معافیت مالیاتی به صنایع اختصاص 
دهد تا آنها بتوانند بخشی از مشکالت 

خود را برطرف کنند.
وی در پاسخ به این ســوال که چرا با 
تعطیلی نیمــی از واحدهای تولیدی 
و صنعتــی و رکود حاکم بر اســتان 
اصفهان هر ســاله باید شاهد افزایش 
مالیات ها برای اســتان باشیم گفت: 
متأسفانه نگاه دولت و دیگر مسئوالن 
به اســتان اصفهان نگاهی برخوردار 
است و اصفهان با وجود اینکه از صنایع 
بزرگ شهری برخوردار است هر ساله 
شاهد افزایش پرداختی اصفهانی ها به 

خزانه هستیم.
موسوی الرگانی پیرامون اینکه نابودی 
اشتغال، صنعت کشور، دور زدن قانون 

و عدم پرداخت مالیــات به دولت دو 
ضرر اساسی است، افزود: نباید در زمان 
رکود اقتصادی، سازمان امور مالیاتی، 
بانک ها، تأمین اجتماعی و گمرک بر 

صنعتگر فشار وارد کنند.
وی بیان کرد: اگر چه یکی از راه های 
درآمدی کشــور، بحث مالیات است 
و دولت بایــد جلوی فــرار مالیاتی 
برخــی افــراد را بگیــرد زیــرا عده 
معــدودی مالیــات را می پردازند اما 
باید برنامه ریزی الزم را صورت دهد تا 

مالیات را از همه دریافت کند.
نماینده مــردم فالورجان در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به مشکالت 
صنایع و بررســی وضعیت اقتصادی 
اســتان اصفهان، افزود: اصفهان بعد 
از جدایی البــرز از تهران بزرگ ترین 
استان صنعتی کشــور نام گرفته اما 
مشــکالت صنعتگران در این استان 
مورد توجه مسئوالن نیست و صنایع 
با ظرفیت های پایین در حال فعالیت 

هستند.
وی ادامه داد افزود: متأسفانه صنایع 
در کل کشــور با مشــکالتی روبه رو 
هســتند اما در اصفهان این مشکل 

نمود بیشتری دارد.
معافیت های مالیاتی امتیازی است که 
قانونگذار به دلیل تشویق مودیان و به 
شــرط ارائه اظهارنامه مالیاتی اعمال 
می کند اما بســیاری از کارشناسان 
عقیده دارند غیرکارشناســانه بودن 
نحوه تخصیص و اســتفاده بی رویه 
از این معافیت ها نــه تنها نفعی برای 
اقتصاد نــدارد بلکه به مــرور زمان 
سبب زیان رسیدن به بدنه اقتصادی 
می شــود. بنابراین دولت می تواند با 
اعطای تخفیف های مالیاتی، سرمایه ها 
را به نقاطی کــه از نظر صنعتی عقب 
افتاده هســتند انتقال بدهد که این 
اقدام موجب توســعه کسب و کار در 

این مناطق می شود.

خـــبــــر

مدیر نگهداری وتعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان:
تعمیرات اساسی مجتمع بنزین سازی شرکت پاالیش نفت اصفهان پایان یافت

تعمیرات اساسی مجتمع بنزین سازی شرکت پاالیش 
نفت اصفهان که بهمن ماه سال ۱۳۹۴ به صورت رسمی 

راه اندازی شده بود، برای نخستین بار انجام گرفت و خوشبختانه به 
نحو مطلوب در کمتر از زمان پیش بینی شده پایان یافت.

مدیر نگهداری وتعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: از آنجایی که این مجتمع برای نخستین بار مورد تعمیرات اساسی قرار 
می گرفت و ممکن بود به دالیلی همچون شرایط استقرار، ارتفاع و فشردگی 
تجهیزات، کار را با چالش هایی روبرو کند زمان انجام تعمیرات به ســختی 

قابل برآورد بود.
علیرضا قزوینی زاده با بیان اینکه برودت هوا در مدت انجام تعمیرات، گاهی 
به ۷ درجه منهای صفر می رسید، افزود: از دالیل دیگر افزایش زمان پیش 
بینی، می توان به عدم امکان تأمین تجهیزات و اجناس مورد نظر تعمیرات 
اساســی، نیاز به اســتفاده از ابزار آالت و و ســائل تعمیراتی و تأمین آن از 
پاالیشگاه های دیگر اشاره کرد. ضمن اینکه با توجه به نصب برخی تجهیزات 
در ارتفاع، احتمال ریسک و اتالف زمان بیشتری برای تعمیرات انتظار می رفت. 
با این وجود علیرغم پیش بینی ها، واحد NHT که تعمیرات اساســی آن ۲۲ روز 

تخمین زده شــده بود با ۹ روز، واحد CCR که ۲۴ روز پیش بینی شده بود با ۴/۵ 
روز و واحد آیزومریزاسیون که ۲۲ روز پیش بینی شده بود با ۱/۵ روز صرفه جویی در 

زمان، در مدار سرویس قرار گرفتند.
 وی مهمترین کارهای ویژه ای را که در تعمیرات اساسی مجتمع بنزین سازی انجام 
شد، برشمرد: کالیبراسیون اندازه گیر سطح رآکتورهای واحد احیای مدام و تعویض 
Gamma Ray Source، نصب ولو برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی 

روی
کولرهای هوایی E-۷۲۱۰۲، بــا توجه به عدم تأمین باندلهای ســفارش گذاری 
شده در سال ۱3۹6، اصالح و بهبود )modification( سطوح آب بندی مبدل 
۷3۱۲A/B-E، اصالح و بهبــود )modification( ســطوح آب بندی مبدل 

۷3۱۹A/B-E وتعویض کامل تیوب باندل E-۷۲۲۰۴ و.....
قزوینی زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بدون شک آنچه موجب شد که 
واحدهای مجتمع بنزین سازی در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت انجام شود 
تا یکی از مهمترین واحدهای تولید سوخت شرکت راه اندازی مجدد گردد، تعهد و 

تالش همه جانبه همکاران این شرکت بود که به حق قابل تقدیر است. اخبار اصفهان
خـــبــــر
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 این تــور آشناســازی 
چندملیتی در شرایطی 
کــه  شــده  برگــزار 
عقب نشینی آژانس ها و 
توریست های خارجی از 
ســفر به ایران همچنان 
ادامــه دارد. مهم ترین 
علت آن تهدیدهای آمریکا اســت که 
ایران را در رسانه ها کشوری در آستانه 
جنگ نشان می دهد. عامل دیگری که 
گردشگران و آژانس های خارجی برای 
آمدن به ایران مردد کرده، ناآرامی های 

اخیر است.
خولیان، نماینده یک آژانس اسپانیایی 
اســت، می گویــد: ایــن تظاهــرات 
و ناآرامی هــا در همه کشــورها اتفاق 
می افتد، مــا در اســپانیا آن را تجربه 
کرده ایم، فرانســه هم مدت ها اســت 
شاهد برپایی اعتراضات مردمی است 
حتی در لبنان هــم اتفاق افتاده، چیز 
عجیبی نیست. همه ما به زندگی ادامه 

می دهیم و توریست ها هم می آیند.
ژوآو، مدیر یک آژانس های پرتغالی که 
در این تور حضور داشت نیز می گوید: 
من در ایران بودم و مشــتری هایم از 
این که به چنین کشوری سفر کرده ام 
تعجب می کردند و مدام می پرسیدند 
مگر آنجا امن اســت و من ویدئوهایی 
را از خیابان و مردم می فرســتادم که 
نشان دهم همه چیز امن است اما آن ها 

خیلی سخت باور می کردند.
سعید فکریـ  مدیر آژانس گردشگری 
و مجری این تور آشناســازی به ایسنا 

می گوید که ابتــدا از ۳۰ نفــر برای 
تورآشناســازی ایران دعوت شده بود 
اما در نهایت به  ۱۷ نفر است. طبیعی 
است که برخی از آن ها احتیاط کردند 

و سفرشان را به تعویق انداختند.
او درباره اثر تورهای آشناســازی در 
تغییر وضعیت گردشگری ایران، اظهار 
می کند: با توجه به کاهش حجم سفر 
گردشــگران خارجی باید سعی کنیم 
تعداد تورهای آشناســازی را افزایش 
دهیم. از طرفی وقتی ما از کشــورمان 
خوب تعریف می کنیم دیگران کمتر 
باور و یــا اعتماد می کننــد اما وقتی 
ایــن تعریف هــا را از هموطمــن و یا 
هم زبانشان می شنوند باورپذیر است، 
برای همیــن از مدیــران آژانس های 
گردشگری که در شبکه های اجتماعی 
هم حضور پررنگ دارند دعوت کردیم 
به ایران ســفر کنند. معتقدیم تبلیغ 

آن ها اثرگذاری بهتری دارد.
فکری اضافــه می کند: وقتــی آن ها 
به ایران ســفر می کنند چیزهایی را 
می بینند که شــاید از نظر مــا دور یا 
بی اهمیت باشد ولی همین نکات ریز 
روی تصمیم و جدیت آن ها بیشترین 
اثرگذاری را دارد. از طرفی می توانند 
احســاس خود را از آنچــه در ایران 

دیده اند به دیگران بهتر منتقل کنند.
این مدیر آژانس گردشــگری درباره 
اثر برگزاری تورهای آشناسازی برای 
آژانس داران و رســانه ها در مقایسه با 
اینفلوئنســرها نیز می گوید: معتقدم 
در این شــرایط هر کاری از دست مان 
برمی آید باید انجــام دهیم. دعوت از 
اینفلوئنسرها خوب است ولی بستگی 
دارد چه کســانی جامعه هدف آن ها 
هستند و چه اثری روی مخاطب دارند، 
مثال عربســتان اینفلوئنســرهایی را 
دعوت کــرد که جامعه هدف وســیع 

و اثرگذاری باالیی دارنــد ولی ما چه 
کسانی را دعوت می کنیم!؟

وی ادامه می دهد: زمانــی اروپایی ها 
در بالیوود فیلم می ســاختند و سفر از 
هند به این قاره یکباره تا ۵۰۰ درصد 
رشــد می کرد، همــان کاری که االن 
ترکیه انجام می دهــد. طبیعتا دعوت 
از اینفلوئســرها و یــا اقداماتی مثل 
فیلم سازی خوب است، ولی الزم است 
قشری که سفر را برنامه ریزی می کند 
و می فروشد هم در میان آن ها حضور 
داشــته باشــد، توجه به این مورد در 
کشور ما  بیشــتر ضرورت دارد؛ چرا 
که در دنیــا حضور آنالینــی ندارد و 
نمی تواند از بک پکرها درآمدزایی قابل 
توجهی داشته باشد. در نتیجه دعوت از 
اینفلوئنسرها و یا فیلم سازی به تنهایی 

فایده ای ندارد و در شرایط کلی کشور، 
سفر آژانس داران خارجی به ایران که 
می توانند در عین تبلیغ، تور بفروشد 

خیلی مهم تر و موثرتر است.
ارژنگ انتصاریـ  راهنمــای این تور 
آشناسازیـ  نیز به ایسنا می گوید: در 
شرایطی که نظر سوء و اخبار منفی از 
ایران زیاد است وقتی آژانس داری به 
ایران می آید یعنــی می خواهد با این 
کشور کار کند. نماینده پرو ۲۶ ساعت 
پرواز داشت تا به ایران برسد، این یعنی 
برای همکاری جدی است. خیلی ها به 
حواشی سیاسی کاری ندارند، هرچند 
که اقدمات تخریب گرایانه علیه ایران 
بیش از تالش های ما در گردشــگری 

است.
او ادامه می دهد: ایران فراتر از تصورات 

این گــروه بــود از هتل هــا گرفته تا 
رستوران ها. آن ها اصال فکر نمی کردند 
ایران، یک شــهر و یا حتی یک هتل 
مدرن داشته باشد. همه چیز برای شان 
غیرقابل تصور بود، حتی درباره اخباری 
که از ناآرامی ها شــنیده بودند سوال 
می کردند کجا چنیــن اتفاقی افتاده 
اینجا که همــه چیز آرام اســت. این 
موضوع برای مشتریانشان هم عجیب 
بود که چطــور مدیر یــک آژانس در 
چنین شــرایطی به ایران رفته و برای 

این کشور تور گذاشته است.
انتصاری همچنیــن از برخورد برخی 
موزه ها بــا تورهای آشناســازی گله 
می کند و می گوید: با آن که هماهنگی 
شده و قرار بود ورودی موزه ها برای این 
گروه آشناســازی رایگان باشد اما در 

تهران با برخورد دیگری مواجه شدیم. 
طبق نامــه ای کــه از وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
دریافت شــد موزه ها و اماکن تاریخی 
در استان های فارس، اصفهان و یزد با 
این تور همکاری کرده و هیچ هزینه ای 
با عنوان ورودی دریافــت نکردند اما 
در تهران، کاخ گلســتان طبق ضابطه 
عمل کرد و فقــط ۱۵ درصد تخفیف 
روی گروه را لحاظ کــرد و  موزه ملی 
هم با وجــود آن که مدیــر آن با ۵۰ 
درصد تخفیف موافقــت کرده بود اما 
عوامل دیگــر، آن را رعایــت نکردند 
و ورودی را کامــل گرفتنــد. در اصل 
تهران تنها استانی بود که برخالف نامه 
 وزارت، با این تور آشناسازی همکاری

 نکرد.

باور نمی کردند که ایران مدرن و تمیز باشد
»ایران مدرن تر، تمیزتر و حتی آرام تر از آن چیزی اســت که 
رســانه ها نشــان می دهند.« این نتیجه گیری ۱۷ نماینده از 
آژانس های گردشگری اســپانیا، پرتغال، ایتالیا، ترکیه، پرو و 

چین پس از یک هفته سفر در ایران است.

ایسنا

گزارش
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ثبت شرکت ماشین سازی و ایستگاه راه آهن اراک در فهرست میراث صنعتی کشور
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: در همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور، 

شرکت ماشین سازی و ایستگاه راه آهن اراک در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند.
، محسن کریمی با اعالم این خبر افزود: این همایش که در بندر ماهشهر استان خوزستان برگزار شد، ۶ اثر میراث صنعتی استان مورد بررسی 

کارشناسی قرار گرفت.او گفت: از این ۶ اثر یک اثر در زمره صنایع مادر،  4 اثر در زمینه صنعت ریلی و یک اثر مربوط به کوره های آجرپزی است.
معاون میراث فرهنگی استان مرکزی در ادامه افزود: از مجموع این آثار ۲ اثر شامل شرکت ماشین سازی اراک و ایستگاه راه آهن اراک در فهرست 
میراث ملی صنعتی به ثبت رسیدند.کریمی در ادامه گفت: در بررسی کارشناسی آثار ارائه شده، 4 اثر منابع آب، ایستگاه راه آهن اراک و شازند، 
پل راه آهن انانگرد آشتیان و کوره آجر پزی سوسن آباد اراک واجد ارزش تاریخی و فرهنگی شناخته شدند.وی در ادامه گفت: شرکت ماشین 
سازی اراک که ۱4۳ هکتار وسعت دارد و از ساختمان ها و کارگاه های متعدد تشکیل شده، در زمره صنایع مادر ایران محسوب می شود و در دهه 
۱۳4۰ ساخته شده است.او گفت: ایستگاه راه آهن همزمان با بهره برداری بخشی از خط آهن سراسری در سال ۱۳۱۷ به بهره برداری رسیده و 
مجموعه ای از ساختمان ایستگاه، مجتمع های مسکونی و انبار و سایر تاسیسات مربوط به صنعت ریلی است، ساختمان ایستگاه از یک ایوان 

ورودی و سالن انتظار تشکیل شده است .

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. 

 وقتی آن ها به 
ایران سفر می کنند 

چیزهایی را 
می بینند که شاید 

از نظر ما دور یا 
بی اهمیت باشد 

ولی همین نکات 
ریز روی تصمیم 

و جدیت آن ها 
بیشترین اثرگذاری 

را دارد.

دریاچه خلیج فارس 
میزبان پرندگان 

مهاجر
مدیــر عامــل بهره بــرداری 
دریاچه شهدای خلیج فارس 
از حضــور پرنــدگان مهاجر 
در این دریاچه خبــر داد و از 
مردم خواســت از غذا دادن به 

پرندگان خودداری کنند.
 دریاچه شهدای خلیج فارس 
یــک دریاچــه  مصنوعی در 
شــمال غرب تهران و منطقه 
۲۲ شهرداری تهران است که 
با مســاحت ۱۳۰ هکتار چند 
سالی است که تبدیل به مامن 
پرندگان مهاجری شــده که 
همه ســاله از اروپای شرقی و 
شمال سیبری به ایران می آیند 
و قصد مهاجرت به عرض های 
جنوبی تر را دارنــد، اما هنگام 
مواجه شدن با این دریاچه در 

همین مکان فرود می آیند.
مرتضی احمــدی مدیر عامل 
شــرکت بهره برداری دریاچه 
شــهدای خلیــج فــارس در 
گفت وگو بــا خبرنگار فارس با 
اشاره به شروع فصل مهاجرت 
پرنــدگان مهاجر به ســمت 
عرض های جنوبــی از جمله 
ایران از حضــور این پرندگان 
در دریاچــه خلیــج فــارس 
خبر داد و گفــت: اوج حضور 
این پرنده های زیبــا در اواخر 

زمستان است.
مدیر عامل شرکت بهره برداری 
دریاچه شهدای خلیج فارس 
با اشاره به شــکل گیری یک 
زیســتگاه مصنوعــی در این 
دریاچه از زیست 8 گونه ماهی 
از جمله ماهی کپــور و اردک 
ماهــی در آن خبر داد و گفت: 
مرغ های دریایــی و قره غازها 
از جمله پرندگان پرتعداد این 

روزهای دریاچه هستند.
وی با اشــاره به اینکه دریاچه 
خلیج فــارس از جمله مقاصد 
گردشــگری ایــن شــهر ده 
میلیونی محســوب می شود، 
ابــراز داشــت: بســیاری از 
بازدید کنندگان دریاچه اقدام 
به غذادهــی به پرنــدگان و 
ماهی ها می کنند اما این اقدام 
باعــث کوتاه شــدن عمر این 

حیوانات می شود.
احمــدی توضیــح داد: همه 
حیوانــات از جملــه پرندگان 
عادات خاص غذایــی خود را 
دارند و باید خودشان به تامین 
نیــاز غذایی خــود بپردازند، 
غذادهی دســتی باعث برهم 
خوردن سیستم گوارشی آنها 

می شود.
وی افزود: غذا دادن تفننی ما 
خیانت در حــق این پرندگان 
است.ضمن اینکه باعث آلوده 

شدن آب دریاچه می شود.
مدیر عامل شرکت بهره برداری 
دریاچه شهدای خلیج فارس 
با تاکید بر اینکه اکوسیســتم 
این دریاچه مصنوعی بســته 
اســت، گفت: هر آنچه مردم 
به صورت دســتی بــرای غذا 
دادن به ماهی هــا و پرندگان 
در این دریاچــه می ریزند در 
کف دریاچه جمع شده و باعث 

آلوده شدن آب آن می شود.
وی بــا اشــاره به همــکاری 
پژوهشکده شــیالت، محیط 
زیست شهرداری و اداره محیط 
زیست استان تهران در پایش 
این دریاچه اظهار داشــت: در 
جریان پایش های دوره ای این 
دریاچه گونه ای از الکپشــت 
و حتی میگو هم دیده شــده 

است.

گردشگری
خبر
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راهنمای سفر

رییس شورای اسالمی شهر تهران در نامه ای 
به محمد جواد حق شناس - رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر - و 
محمد ساالری - رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا- با موضوع »ارجاع 
طرح الزام شهرداری تهران به تهیه رمزینه پاسخ سریع برای آثار معماری ارزشمند 
معاصر، بافت ها و بناهای تاریخی و گردشــگری و مکان رویدادهای شهر تهران« 

نوشت و نسبت به الزام شهرداری برای تهیه رمزینه تاکید کرد.
بر اساس این پیشنهاد »معرفی آثار ارزشــمند معاصر، بافت ها و بناهای تاریخی 
و مکان رویدادهای شهر تهران یکی از راهکارها برای دستیابی به اجرایی کردن 
این طرح عنوان شده است، طرحی که براســاس آن می توان با استفاده از بستر 
اینترنت و ظرفیت تلفن های همراه هوشمند معرفی دقیق و کاملی از این فضاهای 
شهری – بافت و بناهای تاریخی و گردشگری و مکان رویدادهای شهر - )به چند 

زبان( ارائه کرد.«
از ســوی دیگر در اجرای بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب یازدهم تیر 
۱۳44 و اصالحات بعدی و بند ســوم ماده چهل و ششم برنامه پنج ساله توسعه 
شهر تهران، ابالغی دوم بهمن ۱۳۹۷ و به منظور معرفی هویت تاریخی فرهنگی 
شهر تهران به شهروندان و گردشگران، شهرداری تهران مکلف است در ۶ ماه از 
تاریخ ابالغ این مصوبه نسبت به تهیه رمزینه پاسخ سریع برای کلیه آثار و میراث 
ملموس و ناملموس شــهر تهران اقدام کرده و به شکل لوحی در مکان های مورد 

نظر نصب کند.
این مصوبه شامل کلیه بناها و مکان های ثبت شده در فهرست آثار ملی وزارتخانه 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میراث ملموس 
و ناملموس و همچنین مکان رویدادهای شهر تهران می شود.

اســتفاده از این طرح پیش از آن که در جلسات دولتی برای 
بافت ها و بناهای تاریخی مطرح باشد، در تعداد انگشت شماری 
از نمایشگاه های بین المللی موزه ای در موزه ملی ایران مانند 
نمایشگاه لوور اجرایی شد، اما این که طرح الزام انجام این کار 
به صورت رسمی در دســتور کار قرار بگیرد، به نظر می رسد 
شهرداری پیشروتر از میراث فرهنگی در این زمینه وارد عمل 

شده است.
هر چند محمدرضا کارگر - مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول 
تاریخی - در گفت وگو با ایسنا می گوید: هنوز کاری برای اجرایی 
کردن استفاده از این کد در بناهای تاریخی و موزه های زیر نظر 
وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام نشده 

اما برنامه ریزی این پروژه در دستور کار است.
وی با این وجود استفاده از "رمزینه پاســخ سریع" را در دو بحث 
"معرفی" و "حفاظت" قابل عملیاتی شــدن می داند و ادامه می دهد: این پروژه در 
بحث معرفی، این امــکان را فراهم می کند تا مخاطبــان و عالقمندان بتوانند با 
برنامه ای که روی تلفن همراه خود نصب می کنند، بدون حضور راهنما در بناهای 
تاریخی همه اطالعــات مربوط به اثر را از طریق گوشــی دریافت کنند و حتی با 
ذخیره ی عکس هایی که به عنوان داده به آن ها داده می شود، آن تصاویر را همیشه 
همراه خود داشته باشند. بنابراین با اجرایی شدن این پروژه، آگاهی های مراجعه 
کنندگان به یک اثر باال می رود، حتی زمانی که امکان ورود به یک اثر نباشد، هم 
می توان از این نرم افزار استفاده کرد.او با بیان این که از "رمزینه پاسخ سریع" »کد 
QR« نیز می توان برای حفاظت از اشیا استفاده کرد، اظهار می کند: در چند موزه 
و بنای تاریخی اندک این پروژه در مرحله ی اجرایی شدن است، اما برای تکمیل 
این پروژه در همه ی بناها و موزه های تاریخی زیر نظر وزارتخانه، باید دید شرایط 

کنونی چطور پیش می رود.
هادی احمدی - مدیر کل دفتر بناها و محوطه های تاریخی – نیز به اجرایی شدن 
طرِح »راه اندازی سامانه اطالعات بافت و بناهای تاریخی تهران« که مدتی پیش 
توسط ابوالفتح شــادمهری - مدیر بناها و بافت های تاریخی شهرداری تهران - 

مطرح شده بود، اشاره می کند.
او توضیح می دهد: در طرح تهیه شده توسط این دفتر مدیریت سامانه ی راه اندازی 
شــده همه ی مکان رویدادها و آثار تاریخی دوره های مختلف که توسط میراث 
فرهنگی ارزشمند اعالم شده اند مشخص کرده است، در این طرح حتی به نوعی 

گردشگران نیز می توانند از ان استفاده کنند و در حال حاضر، نهایی کردن آن در 
دستور کار است تا میراث فرهنگی نیز بعد از بررسی های نهایی ان را تایید کند.

وی با اشاره به آنالین شدن این سامانه تا جایی که اطالعات موجود ثبت شده اند، 
می گوید: همه ی اطالعاِت بناهای تاریخی واجد ارزش و ثبت ملی شده ای که در 
دوره های مختلف توسط شهرداری یا به شــهرداری ابالغ شده بود، روی نقشه ی 
تهران جایگزین شده اند و آن ها قابل دسترس هســتند.اما نامه  محسن هاشمی 
رفسنجانی – رییس شورای شــهر تهران - که نخست باید در شورای شهر تهران 
بررســی و بعد از تصویب اکثریت آرا، مراحل اجرایی شدن خود را بگذراند، آمده 
است: » طرح مزبور در دوره پنجم به صورت عادی ارائه و به شماره ۲۵۳۵۱ مورخ 
۱۲ آذر ۱۳8۹ در دبیرخانه شورای اسالمی شهر تهران ثبت و در ۱8۰ امین  جلسه 
شورای اسالمی شــهر تهران منعقده در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳8۹ اعالم وصول شده 
است. ضمن ارجاع طرح مزبور به آن کمیسیون مشــترک سپاسگزار است وفق 
مقررات موضوعه و بندهای چهارم، پنجم، ششم ماده چهاردهم آیین نامه اجرایی 
تشکیالت، انتخابات داخلی و امور شوراهای اسالمی شهرها مصوب ۱۱ فروردین 
۱۳۷8 هیات وزیران و ماده یازدهم  و سیزدهم دستورالعمل نحوه اداره جلسات، 
رای گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
شورای عالی استان ها، گزارش نهایی/مشترک آن کمیسیون ها دال بر تایید یا رد 
عین طرح یا انجام اصالحات در متن آن را تا تاریخ ۱۶ دی  امسال، به دفتر هیات 
رییسه و مصوبات شورای اسالمی شهر تهران ارســال کنید تا متعاقبا در دستور 
کار صحن علنی شورا قرار گیرد.«"رپس" )رمزینه پاسخ سریع( یا QR-Code یک 
رمزینه )بارُکد( دو بعدی با ساختار ماتریسی )صفر و یک( است که ظرفیت پذیرش 
حجم زیادی از اطالعات متنی را دارد و به منظور رمز گشایی آسان محتویات آن 
با سرعت زیاد طراحی شده است. این رمزینه ها ساختار مربعی شکلی دارند، که 
اطالعات در آن به صورت نقطه های مربعی کوچک مشــکی که به آن ها واحد یا 
 )۱8۰۰4:۲۰۰۶ ISO/IEC( گفته می شود. بر اساس الگوی اســتاندارد Module
ایجاد و می تواند حاوی نشانی وب، پیامک، اطالعات تماس با فرمت کارت ویزیت، 
شماره تلفن، قیمت و مشــخصات یک کاال به صورت همزمان، یا هر نوع نوشته و 
داده  دیگری باشد.QR-code درسال ۱۹۹4 بوسیله یک تیم از مهندسان شرکت 
Denso Wave که از شــرکت های اصلی کمپانی Denso و از شرکت های فرعی 
کمپانی Toyota ژاپن است ابداع شد و به منظور ردیابی قطعات در صنایع تولید 
خودرو مورد استفاده قرار گرفت. QR-cod این اجازه را می داد تا خواندن و تفسیر 
اطالعات ۲۰ برابر سریعتر از نمونه های قبلی انجام شده و در کنار افزایش چشمگیر 
اطالعات قابل ذخیره، نتیجه آن، فرصت جدید و نامحدودی بود برای اتصال دنیای 

مجازی و فیزیکی به یکدیگر است.

بافت ها و بناهای تاریخی تهران "رمزینه" دریافت می کنند

سفر ۱۷ آژانس چینی  و التین زبان به ایران
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The19th edition of 
International Paint, Resin, 
Coatings, Composites, 
and Plating Industries fair 
(IPCC 2019) opened on 
Monday morning at Tehran 
International Permanent 
Fairground.IPCC as the leading 
coating exhibition in the region 
kicked off on Monday with the 
participation of 248 exhibitors 
who represent over 1900 
companies from 18 countries 
in a covered area of 26,187 
square meters.40 companies 

from 17 countries, including 
Spain, US, France, China, India, 
Germany, Taiwan, South Korea, 
Russia, Italy, Sweden, Turkey, 
UAE, Greece, Iraq, Afghanistan, 
and the Republic of Azerbaijan 
are taking part at this edition 
of IPCC.The exhibitors 
are featuring their latest 
technologies and services 
related to the coatings, paint, 
resin, raw and chemical 
materials, nano-coatings, 
polymers, paint and coating 
machinery, and so on.

Gilan exports 
top $260mn 
in 8 months
 More than 480,000 
tons of non-oil 
c o m m o d i t i e s 
worth $260 million 
were exported 
from the northern 
Iranian province 
of Gilan during the 
eight months to 
November 21, the 
governor of Gilan 
province said.
Arsalan Zare added 
that the province is 
planning to provide 
the grounds to 
increase its exports 
to $500 million per 
annum.
Russia, Azerbaijan, 
Iraq, Kazakhstan, 
Georgia and Central 
Asian states were 
the main export 
destinations during 
the period, he said.
Trading 
$738 billion 
of various 
commodities 
on IME
During weekdays 
ending up to 
December 5, 
a p p r o x i m a t e l y 
638,838 MT of 
commodities worth 
over 738 million 
USD were traded 
on Iran Mercantile 
Exchange.
According to the 
report from IME 
I n t e r n a t i o n a l 
Affairs and PR, 
last week, on the 
domestic and 
export metal and 
mineral trading 
floor of IME, 
233,420 MT of 
various products 
worth close to 338 
million USD were 
traded.
On this trading 
floor, 213,958 MT 
of steel, 5,360 MT 
of copper, 6,680 MT 
of aluminum, 120 
MT of molybdenum 
concentrates, 5,000 
MT of iron ore and 
12 MT of precious 
metal concentrates, 
2,400 MT of coke, 
5,000 MT of iron 
ore as well as 6 
kg of gold bullion 
were traded by 
customers.
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Intl. coatings exhibition opens in 
Tehran

He made the 
remarks on 
Mon. in a press 
briefing and 
elaborated on 
the details of next 
year’s budget bill 

and added, “the 2020 
Budget Bill is the third 
budget that has been 
compiled and formulated 
while considering the 
country's condition 
under sanctions."He 
pointed out that 1.5 
million barrels of oil per 
day (bpd) were predicted 
in the current year’s 
budget bill (started 

March 21, 2019), each 
barrel valued at $55.
Presently, each barrel of 
crude is sold at $64.
In the 2020 Budget Bill, 
which was submitted 
by Iranian President 
Rouhani to the 
Parliament on Sunday, the 
conversion exchange rate 

for importing basic goods 
and staples has been 
considered as 42,000 
rials per dollar.
Elsewhere in his remarks, 
Nobakht predicted 
that export of oil and 
gas will fetch $18.250 
and $4 billion worth of 
revenues for the country 

respectively.
Despite tough sanctions 
imposed by the United 
States against Islamic 
Republic of Iran, the 
country's export of 
oil still continues, 
the head of Plan and 
Budget Organization 
 added.

NPC serious in purposeful 
development of petchem 
projects
The CEO of the National Petrochemical Company 
(NPC) said that the company has launched an 
initiative to orchestrate petrochemical projects 
in the industry.
In a meeting with the projects department of 
NPC on Sunday, Behzad Mohammadi said that 
since last year, NPC had sought to ensure the 
construction of petrochemical projects in a 
targeted fashion, NPC reported.Mohammadi, 
who is also deputy oil minister for petrochemical 
affairs, underlined the importance of the division 
for ensuring construction and completion of 
development projects in the petrochemical 
industry of the country, saying that the NPC, as a 
development organization, played a key role in 
various dimensions of the industry.He said, “The 
guidance and supervision role of the NPC for 
the realization of the goals pursued in the path 
of development of the Iranian petrochemical 
industry is being seriously played and the 
relationship between petrochemical companies 
should be strengthened by efficient project 
management.”The West Islamabad GTTP Project 
is a valuable achievement and its implementation 
will soon start with the technical knowledge of the 
National Petrochemical Company and the efforts 
made by Petrochemical Research and Technology 
Company (PRTC), the NPC CEO added.
Mohammadi said that balanced development 
of the petrochemical industry as a strategy is of 
particular importance for NPC, stating, "Given the 
wide variety of projects in this industry, we have 
been seeking to develop the projects purposefully 
since last year.”

Iran to complete 
construction of Tajikistan’s 
Esteghlal tunnel
Chief Executive of Iran Water & Power Resources 
Development Company Behrouz Moradi said 
that the Islamic Republic will complete the 
construction of 'Esteghlal' Tunnel in Tajikistan.
He made the remarks on Monday while pointing 
to the agreement made between Tajikistan’s 
minister of energy and water resources and 
Iranian minister of energy and adding, “it was 
decided that Iran will take the necessary measures 
for the completion of the construction of Esteghlal 
Tunnel in Tajikistan.”As long as 5 km, the Esteghlal 
Tunnel in Tajikistan was constructed in 2006 
by Iranian expert engineers. Some parts of the 
construction have been left half-finished since 
2006.Under the agreement made in recent 
days between Iranian and Tajik ministers of 
energy, it was decided that Iran would take the 
necessary steps for the completion of the lighting 
of the tunnel.Esteghlal Tunnel links the capital 
of Tajikistan to northern part of the country, he 
said, adding, “this tunnel was constructed by the 
Islamic Republic of Iran in three years, costing 
$60 million."Elsewhere in his remarks, Moradi 
pointed to the meeting of Governing Board of 
Urban Water Management Regional Center, 
which was held in Tehran on Dec. 5, and added, “in 
this meeting, constructive talks were held with 
Tajik’s minister of energy and water resources. 
Accordingly, it was decided that Iran will take part 
in development projects in Tajikistan.”In addition, 
it was envisioned that necessary measures 
should be taken for the export of technical and 
engineering services to Tajikistan in the field of 
hydroelectricity power plants and construction 
of dam, Moradi added.

Head of Plan and Budget Organization 
Mohammad Bagher Nobakht said the 
country is predicted to export one million 
of oil barrels per day (bpd), 50$ a barrel, 
in the next year (to start March 2020 ,21).

Iran predicts daily export of 1mn 
barrels of oil per day in next year
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‘Iran, Oman can fulfill 
$5 billion bilateral 
trade volume by 2020’
Gholamhossein Shafei, the chairman of 
Iran's Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCIMA) met and 
talked with his Omani counterpart in 
Tehran on Sunday afternoon.
Gholamhossein Shafei, the chairman of 
Iran's Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCIMA) and 
Qais Mohammed Al Yusuf, Chairman 
of the Oman Chamber of Commerce 
and Industry (OCCI) held a meeting 
counterpart in Tehran on Sunday 

afternoon.
In the meeting, Shafei referred to the 
target of $5 billion bilateral trade between 
Iran and Oman for the year 2020, saying 
that the target can be fulfilled.
He added that Iran and Oman can 
reach $5 billion bilateral trade volume 
by 2020 provided that the necessary 
infrastructures are provided and banking 
problems are resolved.
The Omani business official, for his part, 
expressed his gratitude to efforts made 
by Iranian public and private sectors 
to remove barriers to the development 
of bilateral relations between Iran and 
Oman.
He believed that trade and investment 

relations between Iran and Oman are 
improving, and the two sides are 
working to develop mutual relations, and 
the chambers of commerce of the two 
countries are working to provide facilities.
In addition to government officials, 
Oman's private sector activists are also 
serious about economic cooperation with 
Iran, according to Al Yusuf.
He said that the investment and trade 
relations between Iran and Oman 
are improving, suggesting that the 
two countries can establish a barter 
mechanism. He also proposed forming a 
committee comprising representatives of 
private sectors of Iran and Oman to work 
on the barter mechanism.

IIran to Develop New 
Farming Systems in 
Southeastern Region of 
Sistan
 The Iranian Central Organization for 
Rural Cooperatives (CORC) plans to adopt 
new measures to optimize use of natural 
resources in dry province of Sistan and 
Balouchestan in southeastern Iran, Deputy 
Minister of Agricultural Jihad Hossein 

Shirzad said.
CoShirzad, who is also the chief executive 
officer of the CORC, said for boosting agro-
entrepreneurship and optimizing natural 
resource exploitation, the organization 
has developed 16 Rural Production 
Cooperatives (RPCs) in Sistan plain.
Elaborating the project of "Irrigation 
of 46000 Hectares of Sistan Plain", he 
reminded that this project has five steps 
including, feasibility study, development 
of cooperative societies, development of 
285 advisory committees for participatory 

and integrated management of water and 
development of 12 founding board in the 
Zahak and Hamoon.
"Over 50% of the population of Sistan 
and Balouchestan province reside in 
rural areas. Therefore the development 
of integrated farming plans, modern 
greenhouses and establishment of agro-
processing and packaging industries 
are among the agenda of this project for 
sustaining rural communities along with 
the enhancing regional agro-economy," the 
official noted.



Turkey Deports 11 French 
‘Terrorist’ Suspects: 
Ministry
 Turkey sent 11 French “foreign terrorist fighters” back 
to France on Monday, the Turkish interior ministry 
said.“Eleven French citizens have been deported 
to their home country,” it said in a statement, AFP 
reported.Ankara has lambasted Western countries for 
refusing to take back their citizens who left to join the 
Daesh group (ISIL or ISIS) in Syria and Iraq.
It says it has some 1,200 foreign Daesh members in 
custody.The ministry said last week that 59 “foreign 
terrorists” have been deported to their home countries 
since Nov 11, when a new deportation push was 
started.Of them, 26 were sent back to the United 
States and Europe.“Turkey is no one’s open air prison 
or hotel,” said ministry spokesman Ismail Catakli, 
adding that Turkish authorities would deport all of 
the suspects.

Japan Says Closely 
Monitoring North Korea
The Japanese government said it is closely monitoring 
North Korea's actions after Pyongyang announced 
on Sunday it has carried out a 'very important test' 
at its key satellite launching station, Japanese media 
reported on Monday.
NHK World reported a senior Japanese Defense 
Ministry official as saying that North Korea may have 
carried out a test to further extend the range of its long-
range ballistic missiles.
The report further said that the Japanese government 
is concerned Pyongyang may take further provocative 
actions, such as firing off more missiles. The country 
has fired projectiles as many as 12 times off its east 
coast since May 2019.
The report comes a day after North Korean state-
run news agency KCNA reported on Sunday, citing 
the North Korean Academy of the National Defense 
Science, that the results of the "successful test" 
would play a significant role in "altering the strategic 
position" of North Korea in the near future.
"The result will play a significant role in once again 
altering the strategic position of the Democratic 
People's Republic of Korea in the near future," the 
Academy of National Defense Science said in a 
statement, referring to North Korea by its official 
name, Asian News International reported.
The report of the test on Sunday came a day after the 
country said that the denuclearization talks with the 
United States are off the table.
The nuclear negotiations between the US and North 
Korea have been at a standstill since the Hanoi summit 
between President Donald Trump and leader Kim 
broke up in February, and Pyongyang has since 
demanded Washington to change its approach by the 
end of the year.

14,000 Apply for Candidacy at Iran 
Parliamentary Elections

In comments 
on Sunday, the 
spokesperson 
for the Iranian 
E l e c t i o n 
Headquarters 
said 13,896 
people across 

Iran have applied to 
run for the Parliament, 
saying the number has 
grown by more than 15 
percent compared to 
the previous round of 
polls.
The people who have 
applied to run for the 
Parliament include 
1,605 women (12% 
of total) and 12,291 
men (88% of total), 
the spokesman added, 
noting that 37 percent 
of the applicants are 
under the age of 40.
During the week-long 
process of registration, 
there was widespread 
speculation about 
the presence of 
renowned figures 

from the reformist and 
principlist parties in the 
polls.The major figures 
who have dropped out 
from the race for the 
11th parliamentary 
elections include the 
incumbent Speaker 
of the Parliament Ali 
Larijani, chairman 
of the Parliament’s 
reformists faction 
Mohammad Reza Aref, 
reformist lawmaker 
Parvaneh Salahshoori, 
former principlist 
speaker Gholam-Ali 
Haddad Adel, and 
former president 
of Iran Mahmoud 

Ahmadinejad.
Meanwhile, a number 
of famous principlist 
politicians and activists 
have registered for 
candidacy, including 
former Ahmadinejad 
ministers Mohammad 
Hosseini and Ali Nikzad, 
former lawmakers 
Hamid-Reza Rasaee 
and Alireza Zakani, and 
Iranian state television 
host Vahid Yaminpoor.
Moreover, former 
mayor of Tehran and 
presidential candidate 
Mohammad Baqer 
Qalibaf applied for 
candidacy in the 

final minutes before 
conclusion of the 
registration period.
Among prominent 
reformist figures 
applying for candidacy 
for the Parliament 
seats are former Vice 
President for Legal 
Affairs Majid Ansari, 
former Vice President 
for Women and Family 
Affairs Shahindokht 
Molaverdi, former 
mayor of Tehran Ali 
Afshani, as well as 
incumbent lawmakers 
Mahmoud Sadeqi, Ali 
Motahari, and Eliyas 
Hazrati.

The Iranian Election 
HQ also saw other 
renowned figures 
register on Saturday, 
including Chairman 
of the House of Parties 
of Iran Abdul-Hossein 
Ruholamini, University 
of Tehran’s philosophy 
professor Saeed 
Zibakalam, and Eliyas 
Naderan who had a seat 
in the Parliament for 
three terms.
The parliamentary 
elections and the mid-
term election of the 
Assembly of Experts 
will be held on February 
21, 2020.

The process of registering candidates 
for running in Iran’s parliamentary 
elections, slated for February 2020, 
has come to an end with around 
14,000 people applying for candidacy, 
according to Interior Minister 
Abdolreza Rahmani Fazli.
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Preserving JCPOA Crucial to 
Global Security: EU’s Borrel
 The new head of European Union foreign policy 
underlined the need for keeping the 2015 nuclear deal 
between Tehran and world powers in place, saying the 
accord is crucial in ensuring global security.
“JCPOA is crucial for global security & nuclear non-
proliferation. We have collective responsibility to preserve 
#IranDeal,” Josep Borrell tweeted on Saturday.
Borrell, who also serves as vice-president of the European 
Commission, further expressed his support for the 
full implementation of the accord, following the Joint 

Commission on the implementation of JCPOA, which was 
held in Vienna on Friday to discuss ways to save the accord.
The Joint Commission was chaired by Secretary-General 
of the European External Action Service (EEAS) Helga 
Schmid and attended by representatives from Iran and the 
five remaining signatories to the landmark nuclear deal 
-- Britain, France, Germany, Russia and China.
Borrell also posted a statement issued after the Friday’s 
meeting in support of the multilateral deal.
In the statement, the participants described the JCPOA as 
a “multilateral achievement and key element of the global 
nuclear non-proliferation architecture.”
“All participants emphasized the key importance of full 

and effective implementation 
by all sides as well as their 
determination to pursue 
all efforts to preserve the 
agreement,” they said.
It was the first meeting by 
the remaining parties to the 
JCPOA since July. In May 2018, 
US President Donald Trump 
unilaterally pulled his country out of 
the international deal, in defiance of global criticism, and 
later reimposed the sanctions that had been lifted against 
Tehran as part of the agreement.

The people who 
have applied 
to run for the 
Parliament 
include 1,605 
women (%12 
of total) and 
12,291 men 
(%88 of total), 
the spokesman 
added, noting 
that 37 percent 
of the applicants 
are under the age 
of 40.
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Iran can produce stable 
isotopes without Russia: AEOI 
spox
Iran has the capability to continue the projects concerning 
the production of stable isotopes at Fordow without Russia's 
help, according the spokesman of Iran nuclear agency.
“We can technically continue the work related to the 
production of stable isotopes without the Russians; 
however, politically-speaking, it would be better if Russians 
stay with us [on the project],” Spokesman for the Atomic 
Energy Organization of Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi 
said on Monday.
“We are sure that the Russians will not abandon their 
projects in Iran in the wake of the US’ [new] sanctions, 
because they are currently involved in the construction of 
Bushehr-2 and -3 power plants,” he added.
The spokesman noted that talks are underway with Moscow 
to explore the avenues for continuing the cooperation.
“Today, nothing is beyond the Iranian nuclear industry’s 

capabilities,” he asserted.
On December 5, Russia’s TVEL fuel company (incorporated 
into the Rosatom state nuclear corporation) informed 
Tehran that it had suspended work on a project to revamp 
two chains of gas centrifuges at Iran’s Fordow facility for 
the production of stable isotopes for medical purposes 
following Tehran’s step to start gas injection at the facility as 
part of its measures to reduce commitments to the nuclear 
deal. 
Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov said on 
Friday, “We are taking a break now. We don’t abandon the 
project. It will be fully implemented."
He noted that Moscow will need time to react to the new 
circumstances, i.e. Iran’s injecting gas to the centrifuges 
at Fordow and the United States’ imposing new sanctions 
against this facility from December 15.
"The subject of the Fordow project was raised [at the 
meeting on the Iran nuclear deal] by Iran’s and China’s 
representatives. We made two big presentations on this 
matter with the participation of Rosatom representatives. 
We stressed that gas injection to the [centrifuges’] cascades, 

w h i c h 
are located in the same 

premises where the works on reconfiguration for the 
production of stable isotopes are to be conducted, has 
somewhat hampered the original plan of reconfiguration. 
We will need time to assess the consequences and, probably, 
elaborate some technological solutions and it will inevitably 
mean some delays," he noted.

News

Zarif: INSTEX 
Likely to Become 
Operational
Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad 
Zarif said a financial 
mechanism that the EU 
has devised for trade 
with Iran in defiance of 
the US sanctions could 
take effect in future.
Speaking to reporters 
upon his arrival in 
Istanbul on Monday, 
Zarif called on the 
European parties 
to the 2015 nuclear 
deal to honor their 
commitments to the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).
On INSTEX, a payment 
channel that the three 
EU signatories to the 
JCPOA have set up to 
maintain trade with 
Iran, Zarif said, “The new 
move from the six EU 
countries to join INSTEX 
is a positive measure, 
but what we need to 
witness is INSTEX being 
operational.”
“There is probability 
that this method, or 
mechanism, will be 
implemented in future 
with the signing of an 
agreement between 
the Iranian side and 
the European side of 
INSTEX,” he added.
In late November, 
the Finnish foreign 
ministry said Finland, 
Belgium, Denmark, the 
Netherlands, Norway, 
and Sweden will join 
INSTEX.
Elsewhere in his 
comments in Istanbul, 
Zarif voiced Tehran’s 
dissatisfaction with “the 
extent of commitment of 
the European Union and 
its member states to the 
implementation of the 
JCPOA.”
“This subject was 
brought up in the (JCPOA 
Joint Commission) 
meeting both by Iran 
and the two other 
non-European JCPOA 
parties, namely 
Russia and China, in 
an explicit manner 
and with remarkable 
coordination among the 
three countries,” he said.
“Moreover, the other 
issues mooted in the 
meeting involved the 
necessity for genuine 
fulfillment of the JCPOA 
commitments by other 
(parties), and that the 
Islamic Republic has 
always been prepared 
to halt its measures on 
the basis of Article 36 
(of the JCPOA) in case 
the others honor their 
commitments,” the 
Iranian foreign minister 
added.
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Iran Taking New Paths 
to Overcome Sanctions: 
Official
Head of Iran’s Plan and Budget Organization 
Mohammad Baqer Nobakht highlighted the 
country’s measures to export a million barrels 
of crude per day in the next Iranian calendar 
year (March 2020 – March 2021) and said the 
country has taken new paths to overcome the 
sanctions.
Speaking to reporters in Tehran on Monday, 
Nobakht noted that the national budget bill for 
next year along with its 19 volumes of annexes 

was presented to the parliament on Sunday.
“The budget (bill) has been prepared for 
the third year of major economic sanctions 
(against the Islamic Republic),” he stated.
“New paths have been put on the agenda to 
get through the sanctions era,” the official said.
Noting that over the past eight months, Iran’s 
oil was exported at an average price of $62.5 
per barrel, he said the exports of 1 million 
barrels of oil per day at a price of $50 has 
been planned in the next year, which would 
generate $18.25 billion of oil income.
The remarks come against the backdrop of 
increased tensions between Iran and the US 
with Washington imposing new sanctions 

against the Islamic Republic.
The US has ratcheted up pressure on Iran 
since last year after withdrawing from 
the 2015 nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Since then, the administration of US President 
Donald Trump has been trying to reduce Iran’s 
oil exports to “zero,” and has sent an aircraft 
carrier strike group, a bomber squad, an 
amphibious assault ship, and a Patriot missile 
battery to the Middle East to try to stack up 
pressure on Tehran.Iranian officials, however, 
have dismissed such moves as psychological 
warfare, saying the country has its own ways 
of circumventing the American bans.



Iran to attain self-sufficiency in gas industry within 5 yrs.
Chief Executive of the National Iranian Gas Company (NIGC) Hassan Montazer 
Torbati said that the country will attain self-sufficiency in the gas industry 
from refining to distribution within the next five years.He made the remarks 
on Sun. in the inaugural ceremony of 1st Development of Technology event, 
and revealed the completion of process of domestic production in the gas 
industry in the next five years.The Iranian oil minister has followed up in earnest 
on issues related to startups and knowledge-based companies since the beginning 
of the current year (started March 21), he added.The deputy oil minister also revealed the 
self-sufficiency in gas industry and added, “the country has attained relative self-sufficiency 
in the gas industry. 

In a reaction to the 
recent remarks of the 
FM of the Israeli regime, 
the spokesperson of 
the Iranian Foreign 
Ministry announced 
on Monday that the 
Islamic Republic will 
give harsh answer 
to any aggression or 
foolish measure by the 
enemies. “We regard 
the threats made by 
the Israeli regime as a 
sign for its weakness 
and its effort to conceal 
the crisis its leaders 
are facing presently,” 
Mousavi added.
Iran will not doubt 
to defend its national 
security with all power, 
he added.
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Democrats accuse Trump of abusing his power 
by allegedly linking military aid for Ukraine 
and a White House meeting with President 
Volodymyr Zelensky to a request that Kiev 
investigate a potential 2020 rival, Democrat 
Joe Biden, and his son Hunter.
The real estate mogul president has ridiculed 
the inquiry as a "hoax" but Democrats believe 
they have, in the words of Judiciary Committee 
chairman Jerry Nadler, a "rock-solid case" 
showing that Trump put his personal political 
interests above those of the country.
"I think the case we have, if presented to a 
jury, would be a guilty verdict in about three 
minutes flat," Nadler, an attorney by training, 
told CNN on Sunday.
The congressman, a long-time foe of Trump 
who hails from New York, did not rule out the 
possibility of a vote on impeachment in the 
Democratic-run House of Representatives by 
the end of the week.
"My goal is to do it as expeditiously, but as fairly 
as possible," he said, AFP reported.
That would put the proceedings -- which began 
in late September with the opening of the 
House investigation -- on a fast track to a trial 
in early 2020 before the Republican-controlled 
Senate, where Trump is expected to prevail.
The president has repeatedly blasted the 
House inquiry as a partisan attack -- he 
tweeted Sunday that the Judiciary hearings 
are part of a "hoax" by the "No Due Process, Do 
Nothing Democrats."
And his spokeswoman Stephanie Grisham 
accused Democrats of "weaponizing 
impeachment," telling Fox News: "That's a 
shame -- and it's dividing this country."
Nadler will convene his committee at 9:00 am 
Monday (1400 GMT), to hear evidence from 
both Democratic and Republican lawyers from 
the intelligence and judiciary committees.
The White House -- while complaining that 

Trump has not been afforded due process -- has 
said that it will not seek to defend the president 
before the panel.
Nadler would not speculate on what might be 
included in eventual articles of impeachment, 
though speculation has centered on abuse of 
power and obstruction of justice.
But he described the central allegation as being 
that Trump "sought foreign interference in 
our elections several times, both for 2016 
and 2020, and that he sought to cover it up" 
thus posing "a real and present danger to 
the integrity of the election" coming next 
November.
Nadler would not say whether the evidence 
that Russia meddled in the 2016 election, 
favoring Trump, would be included in the 
formal charges.
Intelligence Committee chairman Adam Schiff, 
who is managing the broader inquiry, told 
CBS on Sunday that there was "overwhelming 
evidence that the president sought to coerce 
Ukraine into interfering in our election" and, 
more seriously, "deeply sought to obstruct the 
investigation into that wrongdoing."
Most Republicans have stuck with Trump as 
the affair has unfolded, saying there is no clear 
and direct evidence that he wrongly pressured 
Ukraine for personal political gain.
"They have no case for impeachment," House 
Republican Whip Steve Scalise said on Twitter. 
"It's all politics."
The majority Democrats are of course 
expected to carry the vote -- making Trump 
only the third president in American history 
to be impeached, after Andrew Johnson and 
Bill Clinton. Richard Nixon resigned before his 
impeachment came up for a vote.
Trump said Sunday that Democrats were 
trying to "change the rules" of impeachment 
-- an apparent but unexplained reference 
to a 52-page report on the history and legal 
underpinnings of the process released by 
Democrats.
Republicans have demanded that Hunter 
Biden, as well as Schiff and the whistleblower 
at the origin of the inquiry, all testify, but Nadler 
has rejected those requests, saying the three 
are "irrelevant" at this point.

By: Azadeh Abbaszadeh
All of these were only because of the color of their 
skin, just because they were black.
Certainly, at this point, it is quite difficult for you to 
imagine such a situation and it even seems funny 
to you. However, I have to ask you to stop laughing 
since those slaves are here again and you might 
not believe me when I tell you that a novel and new 
slavery system has come to existence and started 
working right under our very noses.
During the slavery era, it was very difficult for 
people to perceive that the variation in the color 
of human skin fundamentally relates to genetic 
issues, and the amount of melanin in the skin is a 
very decisive factor. On those days, people who had 
more melanin pigment in their skin were regarded 
as black and abnormal people who belonged to 
lower strata of society.
The slavery system, today and in its latest 
advancement, has considered fetuses (future 
humans) that have an extra chromosome as 
abnormal and low-rank fetuses (future humans), 
regarded them worthless, and attempted to 
commit genocide!
Do you know anything about this genocide? 
Nowadays, many fetuses, who have an extra 
chromosome, are killed alive in the mothers’ uteri 
lest a person with Down syndrome may not be 
born. This is while research has shown that fetuses 
having Down syndrome, like all other fetuses, are 
very likely to feel pain after the 20th week of their 
fetal lives.
Can you believe that in this modernity and 
technology era, in the UK, abortion is completely 
legal until birth? That is, a mother can kill her Down 
syndrome fetus until childbirth, just because her 
fetus has an extra chromosome and it is considered 
worthless. Hence, it does not matter when it is 
killed. In the UK, approximately 90% of Down 
syndrome fetuses are destroyed.
The new slavery system allows future parents to 
kill their Down syndrome fetus at the 20th week, 

25th week, 30th week of pregnancy, or basically 
at any time before childbirth when the fetus has 
to suffer great pain to die. Why? Just because 
they own their fetus’s body and this is something 
personal. Indeed, it is none of our business. We 
cannot even ask a question about it since it makes 
us look like fuddy-duddy people who are real stick-
in-the-muds.
Can you believe that people with Down syndrome 
have been eradicated in Iceland? Is the news of 
the genocide of people with Down syndrome 
in Iceland important to you? In Iceland, by 
implementing certain health policies, the live 
births of people with Down syndrome have been 
close to 0. In this country, with the abortion of 
every Down syndrome fetus, they put an end to a 
person’s life, whom, in authorities’ eyes, may bring 
about serious consequences and is not worth the 
extra burden it imposes on society.
In many countries all around the world, Down 
syndrome fetuses are sometimes considered as 
slaves with an extra chromosome who live inside 
their mothers’ bodies and whose mothers possess 
them. Their lives are even sometimes in the hands 
of the government, owned by the government’s 
health departments, and/or owned by global 
research departments.
Why is there so much fear about the high number 
of people with Down syndrome in the world?
Yeah! Yeah! I know. We are the absolute rulers 
of this planet. We are human beings with 46 
chromosomes that have 23 pairs of chromosomes 
and our superior population has given us the 
self-confidence to decide the fate of all other 
different creatures. Yeah! I know! I know that we 
have built a very advanced world so that if a child’s 
body is abused, all institutes and organizations 
active in the field of children’s rights will organize 
campaigns, write letters, and pursue the issue 
legally to support that child around the world. I 
have found the problem with fetuses having Down 
syndrome. Their problem is that they cannot talk 
about their pain, especially after the pain imposed 
on them after the 20th week. You know their 
more serious problem is that they do not have 
accounts on Facebook, Instagram, and Twitter 
to organize a campaign and take refuge in that  
haven. 

Trump Impeachment Drive Enters Crucial 
Week in Divided Congress

Post-modern slavery: fetal chromosomal slavery

The impeachment proceedings against US President Donald Trump 
in a sharply divided Congress enter a new phase Monday when the 
House Judiciary Committee convenes a hearing expected to result 
in specific charges against the Republican president.

Just think about it. Several years ago, right here on Earth, people were 
sold at auctions and forcibly employed in fields and mines. Many were 
chained to prevent fleeing, and whipping was the most common 
punishment for their smallest mistakes.

In many 
countries all 
around the 
world, Down 
syndrome 
fetuses are 
sometimes 
considered 
as slaves 
with an extra 
chromosome 
who live inside 
their mothers’ 
bodies and 
whose mothers 
possess them. 
Their lives are 
even sometimes 
in the hands of 
the government, 
owned by the 
government’s 
health 
departments, 
and/or owned 
by global 
research 
departments.
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congressman, a 
long-time foe of 
Trump who hails 
from New York, 
did not rule out 
the possibility 
of a vote on 
impeachment in 
the Democratic-
run House of 
Representatives 
by the end of the 
week.



شافعی: فقر احساسی در حال گسترش در جامعه است
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تجمل گرایی به یک موضوع اجتماعی تبدیل شده و فقر احساسی 

در حال ترویج در جامعه است و بسیار اثر گذارتر از فقر واقعی است.
 غالمحسین شافعی در پنجمین همایش مبارزه با فساد با اشاره به اینکه ما مدعی اخالق هستیم ولی 
نمیدانیم چه بر سر اخالق آورده ایم، اظهار داشت: دیگر قبح فساد در کشور ریخته شده و باید بدانیم 

که این موضوع یک تا ٨درصد در رشد اقتصادی کشورها می تواند اثر گذار باشد. 
وی افزود از دست دادن سرمایه های اقتصادی کشور به شدت در حال ترویج است و عامل آن فساد است. 

خطرناک تر این که تجمل گرایی به یک موضوع اجتماعی شده و فقر احساسی در حال ترویج در جامعه است 
و بسیار اثر گذارتر از فقر واقعی است.

 رئیس اتاق ایران با اشاره به صحبت های رهبری، در خصوص مبارزه با فساد گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که فساد 
شبیه به یک اژدهای هفت سر و فساد اقتصادی یک خوره و سرطان است و اگر سرطان پیشرفته شود العالج خواهد شد.وی تصریح 
کرد: ما دیگر عادت کردیم به معلول ها بپردازیم و علت را کنار گذاشتیم، اما اگر به جای مبارزه با فساد به فاسد بپردازیم فساد همین 

طور اضافه می شود و ما همچنان به فاسد می پردازیم. 

نرخ گازوئیل برای سال آینده افزایش نمی یابد
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در رابطه با افزایش قیمت سوخت از جمله گازوئیل، هیچگونه پیش بینی 

در بودجه صورت نگرفته است.
حمید پورمحمدی در نشست خبری جزئیات بودجه ۹۹، در پاسخ به این سوال که آیا برای سال آینده افزایش 
نرخ گازوئیل خواهیم داشت؟ گفت: هیچ پیش بینی در رابطه با افزایش قیمت سوخت از جمله گازوئیل در 

بودجه ۹۹ وجود ندارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور درباره منابع فرآورده های نفتی در تبصره ۱۴، افزود: دو برابر شدن منابع 

فرآورده های نفتی، آنالیز و تحلیل دارد و در عمل از االن این دو برابر منظور  شده و باید توجه داشت که این امر،  بنا به 
شرایط کشور رخ داده است. وی ادامه داد: لحاظ کردن منابع صادرات گاز به جدول تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه ها، طبق اصالح 

ساختار بودجه بوده و برای اینکه یارانه ها را شفاف کنیم، ظرفیت فرآورده ها را فعال تر کرده و معتقدیم صادرات باید در بخش هدفمندی با نرخ آزاد 
باشد؛ اما دولت نظرش چیز دیگری بود. پورمحمدی در مورد علت عدم افزایش نرخ انرژی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: یک نظر این است که 
قیمت سوخت و انرژی را به طور کامل باید آزاد کرد؛ اما با توجه به اینکه انرژی یک مزیت نسبی است و در این شرایطی که داریم، نظر بر این بود که 

انرژی با نرخ ارزان تری در اختیار تولید قرار گیرد.

خبرآنالین
گــزارش
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اغلب پای یک ارزانی 
غیر معمول در میان 

است، فیشر غالبا 
کاالیی ارزان را 

پیشنهاد می دهد و 
قربانی را به درگاهی 
جعلی برای پرداخت 

هدایت می کند
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رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو:

بازار خودرو آرامش 
گرفت

موتمنی گفــت: وضعیت بازار 
خودرو نسبت به ۱۰ روز گذشته 

آرام شده است.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه 
فروشــندگان خودرو  درباره 
وضعیت بازارخودرو اظهار کرد: 
بازار خودرو نســبت به ۱۰ روز 
گذشته، آرام شــده است؛ چرا 
که خریداری بــه بازار مراجعه 

نمی کند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان 
خــودرو در ادامــه از قیمت 
خودرو هــای وارداتی و داخلی 
در بازار خبــرداد و افزود: پراید 
۱۱۱، ۵۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان، پراید ۱۳۱، ۴٨ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان، پراید ۱۵۱ 
)وانت(، ۵۱ میلیــون تومان، 
سمند ال ایکس، ٨۱ میلیون 
تومان، سمند ال ایکس دوگانه، 
۱۱۳ میلیون تومان، پژو ۴۰۵، 
۷٨ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، 
پژو ۴۰۵ دوگانه، ٨٨ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومــان، پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ ساده، ٨۶ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان، سراتو ۳۱۳ تا ۳۱۴ 
میلیون تومــان، جک ۲۹۲ تا 
۲۹۳ میلیون تومان، چانگان 
۱۹۵ تا ۱۹۶ میلیون تومان در 

بازار به فروش می رسد.

    اختالف قیمت بین بازار و 
کارخانه حباب است

موتمنی دربــاره پیش بینی 
قیمت خودرو در بــازار افزود: 
بازار خودرو )وارداتی و داخلی(، 
طی ۱ یا ۲ مــاه آینده، افزایش 

قیمتی نخواهد داشت.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیه 
فروشندگان خودرو، اختالف 
قیمت بیــن کارخانــه و بازار 

حباب است.

ایران اکونومیست
خـــبـــر
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  نــرخ بــاالی این رشــد 
می تواند زمینــه را برای 
بروز بحران برای دارندگان 
کارت هــای بانکــی مهیا 
نماید . "فیشــینگ" یکی 
از انــواع کالهبرداری های 
الکترونیکــی در بســتر 
فضای مجازی و اینترنت است که با وجود 
مقابله گســترده با این پدیده، بر اساس 
آمارها همچنان به صورت گســترده در 
ایران و جهان قربانی می گیرد و توانسته 
تا مشکالت گسترده ای در حوزه پرداخت 
الکترونیک ایجــاد کند؛ ایــن پدیده از 
تکنیک های مهندسی اجتماعی به منظور 
فریب کاربر است و برای اولین بار در سال 
۱۹٨۷ تعریف و واژه فیشــینگ در سال 
۱۹۹۶ برای آن اســتفاده شد.فیشــنگ 
در حقیقت راهی اســت کــه مجرمان 

ســایبری اطالعاتی از جمله نام کاربری، 
رمز عبور، شــماره ۱۶ رقمی عابر بانک، 
رمــز دوم و CVV۲ را از طریق ابزارهای 
الکترونیکــی ارتباطات در شــبکه های 
اجتماعی، ســایت های حراجی و و درگاه 
های پرداخت آنالین که شــباهت بسیار 
زیادی به سایت های ســالم و قانونی دارد 
به سرقت می برند و از این طریق اقدام به 
برداشــت غیر مجاز از کارت بدون اطالع 
فرد یا فروش اطالعات کارت های بانکی 

می کنند.
بررســی ها نشــان می دهد در شــرایط 
کنونی اتفاقا "فیشرها " کسانی نیستند 
که ســواد باالی کامپیوتری و ... دارند و با 
تسهیل دسترسی به ابزارهای فیشینگ 
بسیاری از کسانی که ســواد چندانی در 
حوزه کامپیوتر ندارند نیز دســت به کار 

کالهبرداری اینترنتی شده اند.

    چگونه افراد قربانی می شوند؟
اغلب پای یک ارزانی غیر معمول در میان 
است، فیشر غالبا کاالیی ارزان را پیشنهاد 
می دهد و قربانی را به درگاهی جعلی برای 
پرداخت هدایت می کند، به محض ورود 
اطالعات کارت امکان تخلیه حساب فراهم 
می شــود. این اما تمام راه نیست. پوزها 
و دســتگاه های ATM نیز ممکن است 
برای کپی اطالعــات کارت به کار گرفته 
شــوند .فرد برای خرید کارت خود را در 
اختیار فروشنده قرار می دهد و سپس با 

کپی کالرت، در موقعیت مقتضی نسبت 
به برداشت از حســاب اقدام می کند. این 
کالهبرداری از طریق کدهای دستوری و 
ربات های تلگرامی و ... نیز امکان پذیر است 
اما مساله "وای فای عمومی و رایگان" نیز 
از اهمیت باالیی برخوردار است.به عبارت 
دیگر  فیشــر می تواند با ارائه یک شبکه 
"وای فــای عمومی و رایــگان" در مکان 
معتبری چون هتل و کافی شاپ و ... نسبت 
به برداشــت اطالعات کاربری که به این 
شبکه عمومی متصل است اقدام کند، از 
این رو افراد در استفاده از وای فای عمومی 
باید حساسیت الزم را به خرج دهند. نکته 
مهم اینجاست که در برخی موارد حجم 
برداشــت ها به حدی اندک است که فرد 

ممکن است در بدو امر متوجه آن نشود، 
در عین حال برخی حساب ها نیز به عنوان 
بارانداز مجرمان مورد استفاده قرار می گیرد 
به صورتی که پول وارد این حساب ها شده و 
سپس در فاصله ای زمانی خارج می شود.در 
این حالت اگر افراد نسبت به شکایت اقدام 

نکنند،شریک جرم محسوب می شوند.

    رمز دوم پویا هزینه ای ندارد
 رمز دوم پویا حاال قرار اســت این روند رو 
به رشــد را مهار کند و امنیت کاربران را 
ارتقا دهد. دارنــدگان کارت های بانکی 
می توانند به جای استفاده از یک رمز دوم 
ثابت )ایستا(، در هر بار خرید اینترنتی یا 
پرداخت های نیازمند رمز دوم، از رمزهای 

متفاوتی )پویا( که بانک در اختیارشان قرار 
می دهد، استفاده نمایند. شایان ذکر است 
این رمزها طول عمر محدودی )حداکثر ۱ 
دقیقه( داشته و یکبار مصرف هستند به 
این معنا که صرفاً برای یک تراکنش قابل 

استفاده اند.
الزم به توضیح است تنها مشتریانی باید 
نسبت به فعال سازی رمز دوم پویای کارت 
های خود اقدام کنند کــه از کارت بانکی 
خود برای انجام خریدهــای اینترنتی یا 
پرداخت های نیازمند رمز دوم استفاده می 
نمایند. بنابراین مشتریانی که کارت خود را 
صرفاً برای انجام خریدهای فروشگاهی یا 
استفاده از خدمات خودپردازها به کار می 
 گیرند، نیازی به فعال سازی رمز دوم پویا

 ندارند.
پویا سازی رمز دوم کارت های بانکی تنها 
توسط بانک های صادر کننده کارت صورت 

می پذیرد.
نکته قابل تامل اینجاست که فعالسازی 
رمز دوم پویا هیچگونــه هزینه ای برای 
مشتریان در بر نداشته و این خدمت توسط 
بانک ها و مؤسســات اعتباری کشور، هم 
راستا با تجربیات جهانی و با هدف صیانت 
از دارایی های مشــتریان بانکی در مقابل 
فعالیت های کالهبردارانه، فراهم شــده 
است.پیش بینی شده است در صورت بروز 
کالهبرداری اینترنتی بانک تضمین کننده 
و مسئول بازپرداخت اعتبار به مشتریان 

باشد.

رشد ۴۰۰ درصدی برداشت های غیرمجاز اینترنتی در سال جاری؛  

چرا دریافت رمز پویا اجباری شد؟
دریافت رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه در حالی برای دارندگان 
کارت های بانکی اجباری اســت که بررسی ها نشان می دهد 
بیش از ۶0 درصد از پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا به 
برداشت های اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی مربوط 
است. رشد باالی تعداد پرونده ها در سال جاری نسبت به سال 
گذشــته ضرورت تغییر رویکرد در این حوزه را آشکار کرده 
است . برآوردها نشــان می دهد در حالی که رشد تعداد این 
دست پرونده ها در سال ۱۳۹7 نسبت به سال ۱۳۹۶ برابر با ۱00 
درصد بود، امسال افزایشی ۴00 درصدی در این حوزه تجربه 

شده است .

خـــبــــر

توزیع پوشاک ایرانی با برند خارجی غیرقانونی است
به گفته مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت؛ توزیع پوشــاک ایرانی به نام برندهای خارجی 

غیرقانونی بوده و با آن برخورد می شود.
 افسانه محرابی در حاشیه برگزاری مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت نساجی و هفتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک در جمع خبرنگاران وضعیت تولید 
و صادرات در صنعت نساجی را خوب توصیف کرد و گفت: مشکالتی در بخش مبادالت مالی 
و تامین مواد اولیه در صنعت پوشاک وجود داشته که با تشکیل کمیته هایی در بانک گمرک 

این مشکالت رصد شد و در حال حاضر این مشکالت برطرف شده است.
وی در ادامه از افزایش ۷۰ درصدی تعداد واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه صنعت 

نســاجی خبر داد؛ به طوری که تعداد این واحد در سالهای ۹۷ و ۹٨ به ترتیب ۶۹ و ۱۱۹ 
واحد اعالم شده است.

محرابی همچنین از حضور شــورای عالی برند و برگزاری جلسات تخصصی در حاشیه 
نمایشگاه خبر داد و اظهار کرد: اصالح نظام تعرفه وظیفه اصلی وزارت صمت است که با در 

نظر گرفتن کل زنجیره تولید در صنعت نساجی همیشه رصد می شود.
به گفته مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در حال حاضر ۷۰ تا ٨۰ درصد 
نیاز کشور در بخش پوشاک در داخل تامین می شود؛ این درحالی است که در گذشته تولید 

داخل قادر به تامین ۴۰ درصد نیاز کشور بود.
وی همچنین با اشاره به ممنوعیت واردات پوشــاک در یک سال گذشته، تولید ساالنه 

پوشاک را ۳۱۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: نیاز کشور به پوشاک ۵۲۰ تا ۵۳۰ هزار تن است 
اما با در نظر گرفتن توان خرید مردم به نظر می رسد مشکلی در زمینه تامین نیاز کشور در 
این بخش وجود ندارد. محرابی در ادامه تاکید کرد که توزیع پوشاک ایرانی به نام برندهای 
خارجی غیرقانونی است و با این مسئله برخورد می شود. به گفته وی، در حال حاضر توزیع 

پوشاک ایرانی با نام برندهای خارجی در حال حاضر در بازار بسیار کمرنگ شده است.
مدیرکل دفتر صنایع نســاجی و پوشــاک وزارت صمت با بیان اینکه به دلیل مشکالت 
ایجاد شده در سایت گمرک آمار دقیقی از صادرات وجود ندارد، اظهار کرد: بر اساس رصد 
واحدهای تولیدی برآورد می شود که صادرات پوشاک در سال جاری حداقل ۱۵ درصد 

افزایش داشته است.

ایسنا
خـــبــــر
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قاسمنودهفراهانیرئیساتاقاصنافاستانتهران،
دربارهحمایتاصنافازکسبوکارهایجدیدوارائه
مجوزبرایآنهااظهارکرد:باپیشــرفتتکنولوژیوتغییراتبهوجود
آمدهدربازارهایاقتصادیکسبوکارهاوصنوفجدیدیرویکارآمدند

وکسبوکارهایدیگریازچرخهاقتصادخارجشدند.

صنف های بسیاری پیش از این در سراسر کشور فعالیت می کردند که امروزه منسوخ 
شــدند و فعالیت چندانی ندارند از جمله این صنوف می تــوان به ذغال فروش ها، 

نفت فروش ها، لحاف دوزها و غیره اشــاره کرد که زمانی شغلی 
ومهم و پردرآمد محسوب می شده اما به مرور زمان کاربری خود 

را از دست داده و منسوخ شده است.
او با اشاره به کسب و کارها و شغل های جدیدی که پا به عرصه های 
اقتصادی گذاشته اند، گفت: اصناف تمام تالش خود را می کند تا 
با شغل های جدید بیگانه نباشد و همگام با علوم روز دنیا پیشروی 
کند تا زمینه الزم برای حضور و فعالیت کسب و کارهای جدید در 

سطح کشور فراهم باشد.
فراهانی تصریح کــرد: در تمامی صنوفی که امروزه در سراســر 
کشــور فعالیت می کنند ضوابط و قوانین، به طــور کامل تعیین 
و نوشته شده اســت و تمامی آن ها مطابق نظام صنفی مدیریت 
می شــوند اما برای کســب و کارهای جدیدی که قصد شــوروع 
فعالیت دارند، ضوابط به طــور جزئی تدوین نشــده اند بنابراین 
نیاز به بررســی دقیق، تدوین قوانین و ضوابــط جزئی برای واحد 
صنفی، طی کردن مراحل قانونی و تأیید از طرف اتــاق اصناف، اتحادیه مربوطه، 
کمیســیون نظارت، هیئت عالی نظــارت و غیره وجود دارد تــا در نهایت قوانین 
این صنف به تصویب برســد و صنف جدیدی بــه وجود بیایــد؛ اهمیت تمامی 
 مراحل ذکر شــده و گاهی طوالنی بودن آن  ها باعث می شود تا این فرایند زمان بر

 باشد.
رئیس اتاق اصناف استان تهران تأکید کرد: شروع هیچ کسب و کاری از طرف اصناف 
رد نمی شود و مشکلی در ارائه مجوز در شروع کسب و کارها وجود ندارد اما ممکن 
است عوامل ذکر شده باعث شود تا فرایند ارائه مجوز در کسب و کارها و صنف هایی 

که برای اولین بار پا در عرصه های اقتصادی گذاشــته اند، کمی طوالنی تر از حالت 
معمول باشد.

او بیان کرد: اگر کسب و کار جدیدی برای اولین بار قصد شروع فعالیت در کشور را 
داشته باشد با مشکل در کسب مجوز مواجه نخواهد شد؛ ابتدا بررسی خواهد شد که 
این کسب و کار جدید به کدام صنف نزدیک تر است تا مطابق قانون به عنوان همگن 

به صنف یاد شده معرفی و از این طریق اداره شود.
 فراهانی افزود: با شروع به کار کســب و کار های جدید و اضافه شدن تعداد فعاالن 
این کسب و کار ها، امکان آن فراهم می شــود تا بعد از رسیدن به حد معین صنف 
جداگانه ای تشکیل دهد؛ در این صورت مراحل قانونی که از آن یاد کردیم طی شده 

و صنف مجزایی را تشکیل خواهند داد.
رئیس اتاق اصناف استان تهران تأکید کرد: کسب و کارهای جدید برای آغاز فعالیت 
مشکلی در اخذ مجوز نخواهند داشــت و می توانند به راحتی جواز فعالیت خود را 
دریافت کنند و مراحل اخذ مجوز و تشکیل صنف مجزا مطابق موارد ذکر شده طی 

می شود.
او درباره نظارت اصناف برای کنترل قیمت ها گفت: اغلب خودروهای مورد استفاده 
برای حمل و نقل کاالها گازوئیل سوز هستند که تغییری در نرخ آن ها ایجاد نشده 
پس افزایش قیمت چندانی در هزینه حمل و نقل کاالها ایجاد نخواهد شد اما به هر 

حال تغییر قیمتی در بنزین به وجود آمده است.
فراهانی با تاکید بر تاثیر ناچیز تغییر قیمت بنزین بر نرخ تمام شــده کاالها بیان 
کرد: بازرسی و نظارت ها از طرف اصناف شدت پیدا کرده و اجازه نخواهیم داد عده 
معدودی در این حوزه کلیت اصناف را زیر سوال ببرند؛ اصناف امین مردم هستند و 

نخواهیم گذاشت با اسم افزایش قیمت بنزین شروع به سوء استفاده کنند.

باشگاهخبرنگاران
گــــــزارش
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استارت آپ های حوزه اجتماعی مشارکت های مردمی را گسترش می دهد
 معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشســت مشــترک با رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
راه اندازی استارت آپ های حوزه اجتماعی را راهی برای توسعه مشارکت مردمی در امور خیریه دانست.

به گزارش  مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، نشست میان سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و سید مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی 

)ره( در ساختمان مرکزی کمیته امداد امام خمینی )ره( برگزار شد و دو طرف درباره همکاری های بیشتر 
در حوزه توسعه فناوری های نوین بحث و تعامل کردند.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این نشست بر گسترش فرهنگ کارآفرینی در کمیته 
امداد تاکید کرد و گفت: کارآفرینان بزرگ دنیا همه با سختی فعالیت خود را آغاز کردند و برای پیاده سازی کسب و کار 

خود از شکست نهراسیدند. در غیر این صورت با پول دولت و دیگران نمی توان به موفقیت رسید. پس در این میان شناسایی افراد دارای ایده 
و با اعتماد به نفس اقدام مهمی است که مراکز نوآوری و سرمایه گذاران خطرپذیر آن را تسهیل می کنند.

ستاری ادامه داد: مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز افرادی سختی کشــیده اند که می توانند برای راه اندازی استارت آپ های 
حوزه نوآوری اجتماعی اقدام کنند. این استارت آپ ها می توانند در زمینه توسعه مشارکت های مردمی اثرگذاری باالیی داشته باشند.

آذریجهرمی:
بایدازظرفیت

استارتآپهااستفاده
کنیم

امــروز دیگر درگیــر برنامه های 
امروزه دیگر درگیــر برنامه هایی 
مســیر یابی مانند ویز نیستیم، 
استارت آپ های بخش خصوصی 
به کمک ما آمده اند و برنامه های 
مانند بلد و نشــان در این زمینه 

کامال فعال هستند.
به گزارش خبرنگار بانک و صنعت 
محمدجواد آذری جهرمی ، وزیر 
فناوری اطالعات و ارتباطات ، در 
سومین همایش تهران هوشمند 
گفت: سال گذشته تفاهمنامه ای 
با شــهرداری تهران برای تبدیل 
تهران به شهری پاک ، سالم و امن 

امضا شد.
وی افــزود: ضــرورت و الزامات ، 
مدیریت هوشمند شهری مناظر 

این تفاهمنامه است.
وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
خاطرنشــان کرد: یکــی از فعال 
ترین تفاهمنامه بین دستگاهی 
این تفاهمنامه بوده است که این 
مهم به ســرانجام رسید.که ثمره 
آن تماس شــهروندان با دستگاه 
هایی مانند آتشنشانی دیگر دچار 
اختالل نیست، استخراج مدلهای 

حرکت شهری و ... میباشد.
وی تصریح کرد: امروزه دیگر درگیر 
برنامه هایی مسیریابی مانند ویز 
نیستیم، استارت آپ های بخش 
خصوصی به کمک مــا آمده اند و 
برنامه های مانند بلد و نشان در این 

زمینه کامال فعال هستند.
امروز فضای اســتارت آپ کشور 
 بــه جایی رســیده کــه تحلیل 

داده های آنها از ما بیشتر است.
آذری جهرمــی افــزود: اتصال 
شــهرداری تهــران بــه دولت 
الکترونیک کامال موثر بوده که تا 
پایان سال نیز قبوض شهری نیز 

حذف می گردد.
بــه  پاســخگویی  همچنیــن 
درخواستهای شــهروندان یکی 
از موثرتریــن خدمــات تبریک 

شهروندی است.
آزاد ســازی اطالعات شهری نیز 
یکی از مهمترین دســتاوردهای 
حوزه فناوری اطالعات شهرداری 

تهران است.
امسال تمرکز ما باید در مشارکت 
بیــن دســتگاهی باشــد که هر 
دستگاهی در این حوزه مسئولیت 

خاص خود را دارد.
وی با تاکید بر زیرســاخت های 
شــهری گفت: فنــاوری میتواند 
ساختارهای شهری را تقویت و پویا 
کند، همانگونه که شرکت پست 
با برنامه پست پالس تا پایان سال 
به حوزه هوشــمند سازی خواهد 

پیوست.
آذری جهرمی از افتتاح نمایشگاه 
پست پالس به زودی در سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات خبر 

داد.
وی افزود: ما باید برای نسل آینده 
باید فکر کنیم ، نه فقط اســتفاده 
کننده و دچار عوارض ناشی از آن 
باشیم ، قطعا ما باید نسبت به این 

موضوع بی تفاوت نباشیم.
وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
در پایان گفت: امســال باید بین 
تعامــالت بین دســتگاهی باید 
تمرکز بســیار زیادی انجام شود، 
قطعــا بایــد شــهرداری باید در 
 این راســتا گام هــای موثری را 

بردارد.

ایمنا
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از  یکــی  امــروزه 
یــن  تر نگیز ن ا هیجا
تفکــر  حوزه هــای 
در  نــوآوری  کاری، 
مدل کســب وکار است. 
بسیاری از شرکت ها هنوز 
برای بقا تالش می کنند 
و همچنــان از مدل کســب وکاری 
استفاده می کنند که شــاید سال ها 
پیش مناسب بوده اما دیگر اثربخش 

نیست.

مدلفعلیکســبوکارتان
چیســتوآیادرمحیطموجود
مدلمناسبیبهحسابمیآید؟

می توانید تناسب مدل کسب وکار خود 
را با روش ساده ای آزمایش کنید. آیا 
این روش به رشد دائمی، پایدار و قابل 
پیش بینی در فروش و سودآوری منجر 
می شــود؟ اگر کســب وکارتان رشد 
سالمی دارد، احتماال مدل کاری تان 
مناسب اســت. اگر روند رشد سالم و 
پایدار نیست، شاید وقت بازبینی آن 

فرا رسیده است.

یکروشبهتر:محصولرایگان
به جای اینکه همه توان خود را صرف 
انجام کارها به  شــکل فعلــی کنید، 
همیشــه احتمال دهید کــه روش 
بهتری هــم وجــود دارد. یک روش 
خوب این اســت که به انجام کارها با 
روشــی مخالف با روش کنونی فکر 
کنید. این کار ذهنتان را رو به دامنه 
وســیعی از احتماالت بــاز می کند 
که شــاید قبال آن ها را ندیده بودید. 
کریس اندرســون در کتاب »رایگان: 
آینده قیمت  گذاری« می گوید، گاهی 
بهترین روش فروش محصول بیشتر 
با قیمت بیشــتر این است که همه یا 
بخشــی از آن را رایگان ارایه کنید تا 
خریداران را جذب کنــد و جذابیت 

محصوالتتان را نشان دهد.

ارایهرایگان؟
َگــری ِویِنرچــاک در کتــاب »بده، 
بــده، بده، بگیــر« )۲۰۱۴( نشــان 
می دهد کــه شــرکت ها به خصوص 
شرکت های اینترنت محور می توانند 
کسب وکارشــان را گســترش دهند 
و ابتدا با ارایه ســه محصــول رایگان 
و ســپس فروش محصول چهارم به 
 سرعت توسعه یابند. شاید برای افراد 
و شرکت  هایی که به کسب درآمد از 
اولین تصمیم  خریدار هم عادت دارند، 
ایده ارایه محصوالت و خدمات رایگان 
برای ایجاد اعتماد و اطمینان در بازار 
بســیار رقابتی کمی افراطی به نظر 
برسد. با این حال، شرکت های بیشتر و 
بیشتری در حال فروش های میلیونی 
با استفاده از مدل »ارایه رایگان برای 

فروش بیشتر« هستند.

درکیفیتپیشگامباشید
مطالعه ای پیرامون ۵۰۰ کسب وکار 
آمریکایی کوچک با رشد بسیار سریع 
که سال ۲۰۱۳ نشان داد که بهترین 
حوزه برای سرمایه گذاری پول و رشد 
کسب وکار، بهبود کیفیت محصوالت 
و خدمات به هر شــکل ممکن است. 
این کار در مقایســه با سایر اقدامات، 
اثر قابل  پیش بینی تــر و دائمی تری 
بر افزایش فروش و ســودآوری دارد. 
حقیقت این اســت که کیفیت یک 
اســتراتژی بازاریابی تهاجمی است و 
سود آوری ایجاد می کند. پیشروهای 
کیفیت در هر حوزه ، ســودآورترین 
شرکت های آن حوزه هستند. اکنون 
پیشــروترین خرده فروشــی دنیــا 
بر حسب مساحت، شــرکت تیفانی 
است. دومین شــرکت اپل است. هر 
دو از رهبران شناخته شده کیفیت در 
صنایع خود هســتند. رتبه شما چند 

است؟

خودرابازسازیکنید
جــاش لینکِنــر در کتاب »مســیر 
بازسازی« نشان می دهد که شرکت ها 
می تواننــد با بازســازی دائمی خود، 
حمله کننــد. نبایــد فقــط برنامه 
عقب نشینی داشته باشند، بلکه باید 
ابتکار عمل را در دست بگیرند و پیش 
از آنکه رقبا متوجه شــوند، شرکت را 

تغییر دهند. لینکِنر هشــت اصل را 
برای بازســازی موفق شرکت مطرح 

می کند:

۱.گذشتهرارهاکنید
کاری که انجام  شده، انجام  شده است. 
از گذشــته درس بیاموزیــد، اما بعد 

رهایش کنید.

۲.شجاعتراترویجدهید
وقتی کارمندان یا مدیران  می خواهند 
کار متفاوتی را امتحان کنند، آن ها را 

تنبیه نکنید. به آن ها پاداش دهید!

۳.شکسترابپذیرید
اگر افراد از شکســت بترسند، هرگز 
کار جدیدی را امتحــان نمی کنند. 
از شکســت درس  بیاموزید و آینده 

موفقی بسازید.

۴.کارمخالفراانجامدهید
قبال به این اســتراتژی اشاره کردم و 
لینکنر هم با آن موافق است. مخالف 
باشید. کار غیرمنتظره انجام دهید. از 

نتایج شگفت زده خواهید شد.

۵.احتماالتراتصورکنید
چشــمانتان را ببندیــد. موانــع و 

محدودیت ها را فراموش کنید. آن ها 
را از ذهنتان بیرون کنید. اکنون چه 

می بینید؟

۶.ازآنکسبوکارخارجشوید
بسیاری شــرکت ها از قربانی کردن 
محصوالتشان می ترسند. فکر می کنند 
اگر این محصول جدید را ارایه کنیم، 
خریداران دیگر محصــول قدیمی را 
نمی خرنــد! این دام اســت، زیرا اگر 
شــما می توانید محصول جدیدی را 
جایگزین محصول قدیمی کنید، رقبا 
هم می توانند. خودتان محصوالت را 
قربانی کنید وگرنــه دیگران این کار 

را می کنند.

۷.محدودیتهارانپذیرید
همیشــه مخالفانــی وجــود دارند. 
هیچ کس بدون نظر منفی مخالفان، 
کار فوق العاده ای انجام نداده اســت. 
نگذاریــد محدودیت ها بر شــما اثر 

بگذارند.

8.هدفواالتریداشتهباشید
به جلو نــگاه کنید؛ جایــی فراتر از 
رویدادهای فعلــی یعنی رویدادهای 
 آینده را ببینید. روندها را پیش بینی 

کنید.

پسازآتشسوزی
کسب وکار خود را مجموعه ای از منابع و 
قابلیت ها بدانید. می توانید از این منابع و 
قابلیت ها برای تولید و فروش محصوالت 
و خدمات زیادی استفاده کنید که لزوما 

محصوالت و خدمات فعلی نیستند!
تصور کنید یــک روز صبح ســر کار 
می روید و می بینید شرکت تان شبانه 
سوخته است. خوشبختانه هیچ یک از 
کارمندان در ســاختمان نبوده اند، اما 
همه چیز نابود شده است.اکنون باید 
کســب وکارتان را تقریبا از صفر شروع 
کنید. برای این کار باید به چند سوال 

پاسخ دهید:
تولید و فــروش کــدام محصوالت و 
خدماتی را آغاز می کنید و با دانش فعلی 
از تولید کدام محصــوالت صرف نظر 

می کنید؟
می خواهید به کدام خریداران دسترسی 
پیدا کنید و با دانش فعلی از برگرداندن 

کدام خریداران صرف نظر می کنید؟
کدام کارمندان را با خود به کسب وکار 
جدید می برید و کدام کارمندان را کنار 

می گذارید؟
 اکنــون که ایــن ذهنیت شــروع از 
صفــر را دارید، منتظر آتش ســوزی 
نمانید! حرکت کنید و رقبــا را با یک 
 شــرکت بازسازی شده شــگفت زده 

کنید.

استراتژی حمله در مدل کسب وکار ؛

برای ورود به بازار رقابت؛ به پیش!

حقیقتایناستکه
کیفیتیکاستراتژی
بازاریابیتهاجمیاست

وسودآوریایجاد
میکند.پیشروهای
کیفیتدرهرحوزه،

سودآورترین
شرکتهایآن
حوزههستند.

اکنونپیشروترین
خردهفروشیدنیابر

حسبمساحت،شرکت
تیفانیاست.دومین

شرکتاپلاست.هردو
ازرهبرانشناختهشده
کیفیتدرصنایعخود
هستند.رتبهشماچند

است؟

برایاستفادهازاســتراتژیحملهدرکسبوکاربایدمدام
محصوالتوخدماتجدیدتر،بهتر،ســریعتر،ارزانتروبا
کاربریراحتتربهبازارعرضــهکنید.فناوریهایجدیدو
روشهایبازاریابیوفروشجدیــدیرابهکارگیرید.مدام
اســتراتژیهایقیمتگذاریوساختارهایهزینهراتغییر
دهید.ازمشارکتانتفاعیوائتالفاستراتژیکباشرکتهاو
سازمانهایدیگراستفادهکنیدتاباعثورودشمابهبازارهای

جدیدوغلبهبررقباشود.
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