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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

بازار طال و سکه 98/9/19 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,664,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,710,0004,007,000جدید

2,538,0002,060,000نیم سکه

1,619,0001,247,000ربع سکه

929,000859,000سکه گرمى

یک مثقال 
2,051,0001,764,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18472,600407,700 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24631,600543,600 عیار
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

میزان افزایش مالیات ها در سال آینده  

افزایش 68 درصدى مالیات 
ثروتمندان

در الیحه بودجه سال 1399 درآمدهاى مالیاتى نسبت به امسال 23 
هزار میلیارد تومان بیشتر در نظر گرفته شده که بیشترین میزان 

افزایش را مالیات بر ثروت با 68 درصد به خود اختصاص داده و 
مالیات بر واردات هم 39 درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. 
امسال حدود 172 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتى مصوب 

شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال  ...

7

غیر قابل خرید شدن خودروهاى هیبریدى پس از گرانى بنزین! 

رسم اقتصادى وارونه کشور ما
      تاثیرگذارى افزایش نرخ بنزین بر قیمت خودروهاى بنزین سوز و باال رفتن ارزش آنها بسیار تعجب برانگیز است و در هیچ یک از مناطق جهان این اتفاق نمى افتد

2

فساد مالى را
 اطالع دهید

بردن نفع شخصى از موقعیت 
اجتماعى که در آن هســتیم 
فســاد نام دارد. رشوه خوارى، 
اختالس، رانــت و ... از جمله 
موارد فساد اقتصادى هستند 
که در بیشتر کشورها سعى بر 
حذف آنها است اما هر کشورى 
نســبت به روش هایى که در 
جهت مبارزه با فســاد انجام 
مى دهــد موفق یا شکســت 
خورده اســت . در کشــور ما 
نیز تالش هایى بــراى مبارزه 
با فساد شده اســت و در اصل 
هدف اصلى انقــالب مردمى 
در ســال 57 همین مبارزه با 
فســاد بود که به مدد اسالم و 
عمل به قوانین ایران در مبارزه 
با فساد از بسیارى از کشورهاى 
همسایه خود پیشى گرفته ایم. 
اما متاسفانه چند سالى است 
که پدیده شوم فساد اقتصادى 
بر کشور سایه انداخته است و 
تالش ها براى حذف کامل آن 
تا کنون به جایى نرسیده است. 
تا جایى که وزیر اقتصاد کشور 
گفته، مبارزه با فساد همچون 
پیدا کردن موریانه در شــب 

است!...

بعد از اجراى طرح مدیریت 
مصرف سوخت 1332 پرونده 

تخلف اصناف در اصفهان 
تشکیل شد

مدیر بازرسى و نظارت اصناف اصفهان گفت: با 
هدف جلوگیرى از افزایش قیمــت کاال در بازار 
یکهزار و 332 پرونده تخلف اصناف استان از سوى 
کارشناسان این مدیریت شناسایى و به تعزیرات 

حکومتى اصفهان ارسال شد.
جواد محمــدى فشــارکى از انجــام 19 هزار 
و 568 بازرســى بعد از اجراى طــرح مدیریت 
مصرف ســوخت در اســتان خبــر داد و گفت: 
ایــن تعــداد بازرســى از 25 آبان تــا هفدهم 
آذرماه با هــدف جلوگیــرى از افزایش قیمت 
کاال و خدمــات در ایــن اســتان عملیاتــى 

شده  است. ...

کوثر بابایى
سرمقالـــــه
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2 ادامه در صفحه 

23 درآمدهاى مالیاتى نسبت به امسال 2323 درآمدهاى مالیاتى نسبت به امسال 23 درآمدهاى مالیاتى نسبت به امسال  درآمدهاى مالیاتى نسبت به امسال  درآمدهاى مالیاتى نسبت به امسال  درآمدهاى مالیاتى نسبت به امسال  درآمدهاى مالیاتى نسبت به امسال 2323
هزار میلیارد تومان بیشتر در نظر گرفته شده که بیشترین میزان هزار میلیارد تومان بیشتر در نظر گرفته شده که بیشترین میزان هزار میلیارد تومان بیشتر در نظر گرفته شده که بیشترین میزان هزار میلیارد تومان بیشتر در نظر گرفته شده که بیشترین میزان هزار میلیارد تومان بیشتر در نظر گرفته شده که بیشترین میزان 

 درصد به خود اختصاص داده و  درصد به خود اختصاص داده و  درصد به خود اختصاص داده و  درصد به خود اختصاص داده و 
 درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.  درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.  درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. 
 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتى مصوب  هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتى مصوب  هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتى مصوب  هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتى مصوب 

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه 2  شناسه: 691570

آگهى مزایده 

 

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان در نظر دارد تعدادى از رقبات موقوفات را به شرح ذیل از طریق مزایده کتبى برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 
76 و آیین نامه اجرایى آن با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت یکسال شمسى به اجاره واگذار نماید: 

1- یک باب مغازه به مساحت 26 متر مربع از موقوفه مسجد حمزه سید الشهدا واقع در شــهرك امیریه جنب مسجد با اجاره ماهیانه 4,300,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره 
پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 5,160,000 ریال سپرده شرکت در مزایده 

2- یک باب مغازه از موقوفه مسجد الصادق (ع) به مساحت 50 متر مربع واقع در کوى امام جعفر صادق (ع) جنب مسجد با اجاره ماهیانه 15,000,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره 
پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 18,000,000 ریال سپرده شرکت در مزایده 

3- یک باب مغازه از موقوفه مسجد ابوالفضل (ع) به مساحت 15 متر مربع واقع در فلکه ارتش جنب مسجد با اجاره ماهیانه 13,500,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى 
متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 16,200,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

4- یک باب مغازه از موقوفه باغ مهدیخان به مساحت 12 متر مربع واقع در خیابان بزرگمهر، روبروى مســجدالکریم با اجاره ماهیانه 10,000,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره 
پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 12,000,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

5- یک باب مغازه (زیر زمین) از موقوفه احمد لفزوانى به مساحت 105 متر مربع واقع در خوراسگان، خیابان جى شرقى، جنب کانال آب  با اجاره ماهیانه 5,000,000 ریال و 
مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 6,000,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

6- یک باب مغازه از موقوفه حاج احمد لفزوانى به مساحت 32 متر مربع واقع در خیابان جى شــرقى، جنب کانال آب با اجاره ماهیانه 4,500,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره 
پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 5,400,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

7- یک باب مغازه از موقوفه حاج احمد لفزوانى به مساحت 36 متر مربع واقع در خیابان جى شــرقى، جنب کانال آب با اجاره ماهیانه 4,500,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره 
پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 5,400,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

8- یک باب واحد  تجارى از موقوفه  مسجد حجت اکبر  به مساحت 89 متر مربع واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى، نرسیده به سه راه شیخ مفید با اجاره ماهیانه 120,000,000 
ریال و مبلغ 1,200,000,000 ریال بابت ودیعه و مبلغ 144,000,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

9- یک باب دفتر کار از موقوفه  مسجد حجت اکبر  به مساحت 52 متر مربع واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى، نرسیده به سه راه شیخ مفید با اجاره ماهیانه 13,500,000 
ریال و مبلغ 50,000,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 16,200,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

10- یک باب مغازه از موقوفه حاج احمد لفزوانى به مساحت 37 متر مربع واقع در خیابان جى شرقى، جنب کانال آب با اجاره ماهیانه 4,700,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره 
پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 5,640,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

11- یک باب مغازه از موقوفه حاج احمد لفزوانى به مساحت 30 متر مربع واقع در خیابان جى شــرقى، جنب کانال آب با اجاره ماهیانه 4,500,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره 
پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 5,400,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

12- یک باب مغازه از موقوفه حاج احمد لفزوانى به مساحت 32 متر مربع واقع در خیابان جى شرقى، جنب کانال آب با اجاره ماهیانه 5,500,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره 
پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 6,600,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

13- یک باب مغازه از موقوفه امامزاده اسحاق (ع)  به مساحت 24 متر مربع واقع در خیابان جى، خیابان مسجد على، جنب امامزاده با اجاره ماهیانه 3,500,000 ریال و مبلغ 
3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 4,200,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

14- یک باب واحد آپارتمان از موقوفه مسجد حاج عباس فروغى به مساحت 130 متر مربع واقع در خیابان جى، سه راه شهید رجایى، جنب مسجد فروغى با اجاره ماهیانه 
9,000,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 10,800,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

15- یک باب منزل مسکونى از موقوفه محمدعلى بهادر و نیرومندفر به مساحت 252 متر مربع واقع در خیابان هشت بهشت شرقى، خیابان نیرو، بن بست ولى عصر  با اجاره 
ماهیانه 15,000,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 18,000,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

16- یک باب مغازه از موقوفه مدرسه صدر بیشه عبداله خان به مساحت 71 متر مربع واقع در خیابان وحید، مجتمع امین با اجاره ماهیانه 10,000,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره 
پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 12,000,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

17- یک باب مغازه از موقوفه مسجد محمودیه به مساحت 7 متر مربع واقع در خیابان نیکبخت، جنب مسجد با اجاره ماهیانه 11,000,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره پیشنهادى 
بابت ودیعه و مبلغ 13,200,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

18- یک باب مغازه از موقوفه امامزاده حسین و ابراهیم (ع)  به مساحت 7 متر مربع واقع در پل شهرستان، خیابان بازارچه با اجاره ماهیانه 4,500,000 ریال و مبلغ 3 ماه اجاره 
پیشنهادى متقاضى بابت ودیعه و مبلغ 5,400,000 ریال سپرده شرکت در مزایده

شروط و تعهدات
1- متقاضیان مى بایست تقاضاى کتبى خود را به انضمام یک فقره چک تضمینى بانک ملى به مبلغ سپرده ذکر شده در وجه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان 
اصفهان (شناسه ملى اداره 14003505287) لغایت پایان وقت ادارى یکشنبه مورخ 1398/10/08 به دبیرخانه این اداره واقع در خیابان بزرگمهر، اول کوى فرهنگیان تحویل 

و رسید دریافت نمایند. 
2- کمسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/10/9 تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگى خواهد شد.

3- کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بر طبق ضوابط مختار است و به پیشنهادات رسیده ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- برنده مزایده موظف است پس از اعالم کمیسیون مزایده ظرف مدت یک هفته کارى نسبت به تنظیم قرارداد اجاره نامه وفق قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 
و آیین نامه اجرایى آن اقدام نماید. در غیر این صورت موضوع به منزله انصراف تلقى و ضمن ضبط سپرده به نفع موقوفه برابر مقررات نسبت به تنظیم قرارداد با نفر دوم 

اقدام خواهد شد. 
5- مبلغ ودیعه فوق الذکر از نفر اول در هنگام تنظیم سند اجاره نامه دریافت و تا پایان قرارداد در حساب موقوفه باقى خواهد ماند و سپرده نفر دوم و سوم پس از تنظیم 

سند اجاره با نفر اول مزایده مسترد خواهد شد. 
6- هزینه انتشار آگهى مزایده و کارشناسى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7- در پایان مدت زمان اجاره مستاجر هیچگونه حق و حقوقى در ارتباط با موقوفه ندارد. 
8- از مستاجر وثیقه معتبر و تضمین کافى جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد و تا دیه اجاره بها اخذ خواهد شد.

9- مزایده به صورت کتبى بر گزار مى گردد و حضور شخص شرکت کننده در مزایده الزامى نمى باشد.
10- در خصوص ردیف شماره 8 با توجه به اینکه متصرف بانک مى باشد و جهت تخلیه و جابجایى نیاز به زمان دارد لذا با برنده مزایده ظرف یک ماه از تاریخ اعالم کمیسیون 

قرارداد تنظیم خواهد شد.                        تلفن تماس: 32646077-32646078

این استاد علم اقتصاد تصریح 
کرد: ما بایــد توقع و انتظار 
خود را از دولت ها کمتر کنیم 
و بدانیم کــه جامعه مدنى 
بسیار قدرتمندتر است؛ در 
آینده شهرهاى زیادى نابود 
مى شوند مگر اینکه مجسمه 
کارآفرینان خود را بر سر چهارراه ها و میادین خود نصب 
کنند؛ ملت هاى زیادى شکست مى خورند مگر اینکه 

جامعه مدنى قدرتمندى داشته باشند.
ساســان با بیان اینکه در ایران معناى کلمه اشتغال 
به اشــتباه در بین مردم جا افتاده است، تصریح کرد: 
براى تولید باید 5 عامل نیروى انسانى، سرمایه، منابع 
طبیعى، تکنولوژى و زمان ترکیب شوند؛ مهم ترین شرط 
اشتغال در ابتدا اشتغال سرمایه است؛ در کشور باید براى 

سرمایه ها امنیت ایجاد کنیم؛ اگر این اتفاق بیفتد نه تنها 
پول کم نمى آوریم بلکه زیاد هم خواهیم داشت.

دکتر قاضى عسگر نیز در بخش دیگرى از این همایش 
گفت: مشکل اساسى در زمینه اشتغال، نوِع تفکر و نگاه 
ما به مسائل و آموزش هایى است که مى بینیم؛ تا ما در 
تصورات خود تغییر ایجاد نکنیم، هیچ تغییرى ایجاد 

نخواهد شد.
وى افزود: نظام کار داوطلبانه به صورت سنتى در کشور 
ما وجود داشته است؛ و جالب اینجاست که امروز این 
نظام در کشورهاى پیشرفته جهان در حال اجراست 
و در کنار آن نظام آموزشــى و مهارت آموزى نیز اجرا 

مى شود.
قاضى عسگر با بیان اینکه متاسفانه آموزش در کشور ما 
با نیاز جامعه هم خوانى ندارد، تصریح کرد: امروزه هفتاد- 
هشتاد درصد فرزندان ما قصد تحصیل در دانشگاه را 

دارند و همین امر باعث افزایش بیکارى شده است.
وى تصریح کرد: خوشبختانه منطقه ویژه علم و فناورى 
در استان اصفهان شروع به کار کرده و امید داریم که 
شرکت هاى دانش بنیان و اســتارت آپ ها در آن به 
فعالیت بپردازند تا بتوانیم جزیره هاى پراکنده در شهر 

را به هم وصل و به یک کریدور تبدیل کنیم.

در همایش «کار داوطلبانه، کسب مهارت، موفقیت شغلى» مطرح شد:

کاِر داوطلبانه یکى از جنبه هاى جامعه مدنى مقتدر و قدرتمند
دکتر ساسان، پژوهشگر و استاد علم اقتصاد در دانشگاه اصفهان با حضور در همایش «کار داوطلبانه، کسب مهارت، موفقیت شغلى» گفت: کشور ما یک 
کشور کارآفرین خیز است و این نعمتى ست که خداوند متعال به ما داده پس باید شاکر این نعمت بزرگ باشیم و قدر این کارآفرینان را بدانیم تا آنها را از دست 
ندهیم. وى افزود: از قرن 18 تا قرن 20 همه ما دچار این توهم بودیم که اگر دولت ها اصالح شوند همه چیز اصالح مى شود؛ چون گمان مى کردیم که همه چیز 

در دست دولت ها و حکومت هاست؛ اما امروزه وارد دنیایى روشن تر شده ایم که نقش دولت ها به مراتب از جامعه مدنى بسیار کمتر است.

مریم محسنى
گـــزارش
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محمد مهدى فردوسى مدیر عامل سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى نجف آباد شناسه: 691826

آگهى مزایده 
نوبت اول 

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/2635 مورخ 1398/09/02 شوراى اسالمى شهر اماکن زیر را با شرایط و مشخصات موجود از 
طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید: 

- مزایده داراى شرایط خصوصى مى باشد لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل  مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه تا تاریخ 1398/10/16 در ساعات ادارى به امور 
مالى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى واقع در بلوار شهید محسن حججى فرهنگسراى خارون مراجعه و مدارك مربوطه را اخذ نمایند. شماره تلفن تماس: 42658053   

سپرده شرکت در مزایده (ریال)مبلغ پایه ماهیانه (ریال)مشخصاتردیف

1

- اجاره بهاى ده عدد سایبان (ایستگاه اتوبوس) موجود در سطح شهر به مساحت حدود 170 متر مربع
- اجاره بهاى فضاى تبلیغاتى چهل عدد سایبان (ایستگاه اتوبوس) در سطح شهر

- اجاره بهاى فضاى تبلیغاتى شصت دستگاه اتوبوس
- یک دستگاه بیلبورد در فضاى بیرونى پایانه مسافربرى جنوب نجف آباد

- اجاره بهاى فضاى تبلیغات داخلى پایانه مسافربرى جنوب نجف آباد

100,000,00060,000,000

نوبت دوم

چاپ نوبت دوم:  چهارشنبه 98/9/20



فساد مالى را اطالع دهید

ادامه از صفحه یک:
...    فساد در مقیاس هاى مختلف 
مى تواند رخ دهد؛ از  فساد ادارى تا 
فسادهایى که بر دولت در مقیاس 
وسیع تأثیر مى گذارد . فساد یکى 
از نشــانه هاو عالئم وجود جرائم 
و جنایات ســازمان یافته در یک 
جامعه است. شاید مردم هر کشور 
گمان کنند فاســدترین کشور از 
لحاظ اقتصادى را دارند و به همین 
دلیل اعتراضات و شــورش هاى 
متعددى در سراسر جهان نسبت 

به مبارزه با فساد شده است .
 اما باید گفت در هر کشــور بسته 
به مسئولین و سیاست هایى که 
دریک دوره خاص انجام مى شود 
ممکن اســت باب ایجاد فســاد 
خواسته یا ناخواسته باز شود و آن 
جاست که کوس رســوایى براى 
همه مسئولین، مجرم و غیر مجرم 

زده مى شود.
 از دستشویى هاى طالیى به عنوان 
یک داستان فســادى طنز گونه 
مى توان نام برد کــه نمونه هاى 
آن در تمام دنیا تــا کنون رخ داده 
است. در ســال 2009 شهردارى  
یکى از شهرهاى لیتوانى دستور 
میدهد تا یک کانتینر حمل کاال 
با صرف هزینــه 150،000 یورو 
به یک توالــت عمومــى مبدل 
گردد. بودجــه ماهیانه 50،000 
یورو نیز براى مخارج نگهدارى ان 
در نظر گرفته شده بود. در همان 
زمان یک باشــگاه تنیس، مدل 
پیشــرفته  تر همان توالت ها را به 
قیمت 4،500 یورو تهیه میکند. 
به دلیل اختــالف قیمت فاحش 
بین این دو، توالتهاى شهردارى که 
به وضوح حاکى از فساد مسئولین 
شهر بودند به «توالت هاى طالیى» 

معروف شدند. 
از نتایج فساد اقتصادى در جامعه 
مى توان به نقش بازدارنگى اش در 
سرمایه گذارى بخش خصوصى 
یاد کرد و هم چنین کاهش سود 
فعالیت هاى تولیدى که موجب 
دلســردى مردم براى مبادرت در 
تولید مى شود. فساد سب افزایش 
نابرابرى ها، کاهش سود دهى تولید 
و در نتیجه افزایش اقتصاد داللى 
و رواج فســاد مى گردد. افزایش 
نابرابرى هــا نه تنهــا باعث ایجاد 
ناامیدى و ســرخوردگى قشرها 
محروم مى شود بلکه سطح تولید، 
رشد اقتصادى و اشتغال زایى را نیز 

پایین مى آورد.
از مهم ترین عوامل مبارزه با فساد، 
شفاف سازى است. آشکار کردن 
اطالعات مالى مسئولین دولتى، 
سرمایه گذاران داخلى و خارجى 
و حتى بنگاه هــاى خیریه  براى 
عموم برابر  است با بهبود شفافیت 
و اعتماد ســازى جامعه نسبت به 
این اقشار. کشور زالند نو باالترین 
رتبه در شفافیت روندهاى دولتى 
و حکومتــى از جملــه در زمینه 
تعیین و نحوه صرف بودجه ها را، در 
جهان داراست. نهضت ضد فساد 
چند سالى اســت که در بسیارى 
از کشــورهاى جهان مانند هند، 
روسیه ، اوکراین و ... راه اندازى شده 
است و مردم آزادانه مى توانند به هر 
اطالعاتى که تمایل دارند در بودجه 
کشور و مسئولین دسترسى پیدا 
کنند همچنین مى توانند آزادانه 
فساد هاى موجود را اطالع دهند 
و حتى در قبال آن پاداش دریافت 

کنند. 
طرحــى که بــه نظر مى رســد 
مســئولین کشــورما نیزبا ایجاد 
کریدور ویژه اقتصادى براى مبارزه 
با فســاد قصد انجامش را دارند و 
امید است در آینده نه چندان دور 

عملى شود.

اقتصاد استان
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اجراى طرح هاى جنگل کارى اصفهان نیازمند اعتبار کافى است
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان گفت: اجراى طرح هاى آماده و کارشناسى شده جنگل کارى این 

استان نیازمند اعتبار کافى است.
محمدحسین شاملى اظهارداشت: افزون بر 25 هزار هکتار طرح آماده جنگل کارى در استان اصفهان وجود 
دارد و مشکلى از حیث نیروى انسانى و تجهیزات و وسایل براى اجراى نیست اما براى آغاز عملیات اجرایى و 

تکمیل باید اعتبار الزم براى آن تخصیص داده شود.
وى اضافه کرد: تامین آب مورد نیاز براى آبیارى گیاهان کاشته شده با توجه به واقع شدن در منطقه خشک چالشى 
دیگر در اصفهان است و بر همین اساس کشت دیم و کاشت گیاهان مقاوم برابر بى آبى را در دستور کار قرار داده ایم.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان با اشاره به نقش مردم و سازمان هاى غیردولتى مردمى براى گسترش عرصه هاى 
طبیعى و حفاظت از منابع طبیعى افزود: هر اندازه خود شهروندان در این امر همکارى داشته باشند ارزش این دارایى هاى الهى را بیشتر درك کرده 

و براى حفظ آن خواهند کوشید.
شاملى به آغاز طرح بسیج همگانى جنگل کارى در استان همزمان با کشور اشاره و تصریح کرد: در قالب این طرح 145 میلیون نهال در کل استان ها 

کاشته مى شود که 125 هزار اصله نهال و بذر آن به استان اصفهان اختصاص دارد.

بهره بردارى و عملیاتى سازى سامانه جامع منابع انسانى شهردارى اصفهان
مدیرعامل سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى اصفهان از بهره بردارى و عملیاتى سازى سامانه جامع 
منابع انسانى شهردارى اصفهان خبر داد و گفت: این سامانه به طور مداوم براساس نیازهاى اعالم شده از سوى 
حوزه هاى بهره بردار بروز رسانى مى شود. سید حمیدرضا ابطحى اظهار کرد: در دنیاى مدیریت امروز یکى از 
مهمترین سامانه هاى مورد نیاز در سازمان ها، ادارات و نهادها، در حوزه مدیریت منابع انسانى «سامانه جامع 

منابع انسانى» است که خود به زیرمجموعه ها و زیرسیستم هاى متعددى تقسیم مى شود. وى افزود: سازمان 
فناورى اطالعات و ارتباطات به منظور پاسخگویى به نیازهاى موجود در حوزه مدیریت اطالعات منابع انسانى، 

احکام و حقوق و دستمزد، بیمه و... اقدام به طراحى تولید سامانه جامع منابع انسانى (HR) به صورت داخلى و مبتنى 
بر شبکه (وب و شبکه داخلى) کرده که این سامانه به طور مداوم بر اســاس نیازهاى اعالم شده از سوى حوزه هاى بهره بردار 

بروز رسانى مى شود. مدیرعامل سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى اصفهان هدف اصلى تولید این سامانه را پیاده سازى و 
یکپارچه سازى سرویس هاى منابع انسانى شامل تهیه انواع فرم ها و گزارش ها و تسهیل مدیریت یکپارچه اطالعات و فرایندهاى این حوزه عنوان 
کرد و گفت: این سامانه شامل زیر سامانه هاى مدیریت اطالعات پایه، مدیریت اطالعات فردى، مدیریت اطالعات پرسنلى، تشکیالت و ساختار 

سازمانى، مدیریت احکام پرسنلى، حقوق و دستمزد، بیمه تکمیلى، مدیریت کاربران و... است.

کوثر بابایى
سرمقالـــه
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بعد از اجراى طرح مدیریت مصرف 
سوخت 1332 پرونده تخلف اصناف در 

اصفهان تشکیل شد
مدیر بازرسى و نظارت اصناف اصفهان 
گفت: با هدف جلوگیــرى از افزایش 
قیمت کاال در بازار یکهزار و 332 پرونده 
تخلف اصناف استان از سوى کارشناســان این مدیریت 

شناسایى و به تعزیرات حکومتى اصفهان ارسال شد.

جواد محمدى فشــارکى از انجــام 19 هزار و 568 بازرســى بعد 
از اجــراى طرح مدیریت مصرف ســوخت در اســتان خبــر داد و 
گفت: این تعداد بازرســى از 25 آبــان تا هفدهم آذرمــاه با هدف 
جلوگیرى از افزایش قیمت کاال و خدمات در این اســتان عملیاتى 

شده  است.
وى ارزش ریالى این پرونده ها را 2 میلیارد و 863 میلیون و 888 هزار 
ریال اعالم  و تاکید کرد: هرگونــه افزایش قیمت کاالها به بهانه باال 
رفتن قیمت بنزین ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونى مى شود.
مدیر بازرســى و نظــارت اصناف اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
گرانفروشــى و عــدم درج قیمــت به ترتیــب بیشــترین تخلف 
ثبت شــده واحدهــاى صنفــى و عرضه کننــده در این اســتان 

هستند.
به گفته وى در پى افزایش قیمت و ســهمیه بندى بنزین و احتمال 
ســوء اســتفاده برخى افراد از این وضعیت، تیم هاى بازرســى از 
ساعت هشــت تا 22 بر فعالیت واحدهاى صنفى این استان نظارت

 مى کنند.
محمدى فشــارکى خاطرنشــان کــرد: فروشــندگانى که قیمت 
اجناس و کاالهــاى خــود را روى آنهــا درج نمى کننــد بدنبال 
گرانفروشــى، کــم فروشــى و انجــام تخلف هاى متعــدد دیگر 

هستند.   
وى با بیان اینکه بازرسان اصناف بیشــتر به سراغ صنوفى مى روند 
که اجناس آنها در ســبد مصرف کاالى خانوارها وجود دارد اضافه 
کرد: بازار عرضه و تقاضاى اســتان به صورت جــدى رصد و مورد 
بازرسى هاى میدانى قرار مى گیرد و مدت زمان رسیدگى به شکایات 
و گزارش هاى مردم نســبت به گذشــته شتاب بیشــترى گرفته

 است.
مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان بیان کرد: هرگونه 
افزایش قیمــت در فــروش کاال و خدمات به بهانــه افزایش بهاى 
بنزین هیــچ توجیــه قانونى نــدارد و با هــر گونه گرانفروشــى، 
احتکار و کم فروشــى خــارج از چارچوب قانونى برخــورد خواهد

 شد.
وى اظهار داشت: بازرسى و نظارت بر نحوه عرضه کاال و خدمات به 
منظور جلوگیرى از هرگونه کمبود یــا افزایش غیرمنطقى قیمت 
و ارتکاب تخلف از ســوى واحدهاى تولیدى، توزیعى و خدماتى و 
رسیدگى سریع به شکایت ها و گزارش هاى مردمى همچنان ادامه 

دارد.
محمدى فشارکى با تأکید بر اهمیت نقش شهروندان در جلوگیرى 
از تخلفات خاطرنشان کرد: شــهروندان براى خرید لوازم مورد نیاز 
خود به واحدهاى صنفى معتبر و داراى پروانه کسب مراجعه کنند و 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را در اسرع وقت از طریق 
تلفن هاى 32352012 – 32352013 و یا ارســال پیام کوتاه به 
شماره 09140403039 و یا گزینه شکایات مردمى در وب سایت 
این مدیریت به نشانى bazresiasnafisf.ir به ستاد خبرى و 
دایره رسیدگى به شکایات و گزارش هاى  مردمى این مدیرت اطالع 
دهند تا در کوتاه ترین زمان نسبت به بررسى مساله، اقدام الزم انجام 

شود.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 329 بازرس به 
شــکل ثابت و افتخارى کار نظارت و کنترل بر اصناف و بازار استان 

را برعهده دارند.
نزدیک 250 هزار واحد صنفى در استان اصفهان فعالیت دارند.

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

خـــبــــر

کارشناس محیط زیست تشریح کرد

نقش خودروها در تولید آلودگى هاى شیمیایى در فصل هاى سرد

کارشناس محیط زیســت درباره نقش عوامل مختلف در 
آالیندگى هوا از جمله نقش خودروها در تولید آلودگى هاى 

شیمیایى در فصل سرد توضیحاتى ارائه کرد.

محمد کوشافر با اشاره به اینکه حضور هرنوع ماده اى اضافى در هوا که باعث ایجاد 
ناهنجارى شود به عنوان  آلودگى تعریف مى شود، اظهار داشت: در استان اصفهان 
ویژگى هاى اقلیمى در  ارتباط متقابل با فعالیتهاى انسانى زمینه ظهور آلودگى هوا 

را ایجاد کرده است.
وى با اشاره به نقش خودروها در تولید آلودگى هاى شیمیایى در فصل سرد تصریح 
کرد: با تشدید مصرف سوخت هاى فسیلى در فصل سرما زمینه آلودگى هوا فراهم 
مى شود که براى مقابله با آلودگى باید همراهى و هم افزایى بیشترى بین شهروندان 

با مسئوالن ایجاد شود.

   اصفهان در چرخه بسته توسعه قرار گرفته است
این عضو سازمان هاى مردم نهاد زیست محیطى افزود: اصفهان در چرخه بسته توسعه 
قرار گرفته است و تا از این وضعیت رها نشود نمى توان براى مقابله با آلودگى چاره اى 

نهایى اندیشید و هر سال در  دوره هاى زمانى این وضعیت رخ خواهد داد.

وى یکى از وظایف مسئوالن در کنترل آلودگى هوا را نظارتى دانست و گفت: نظارت بر واحدهاى 
صنعتى و الزام استفاده کارخانه ها از فیلتر و تولید خودروهاى باکیفیت در کنترل آلودگى هوا موثر 
است. این درحالى است که نیاز است شهروندان احساس مسئولیت را بر حق شهروندى خود در 

استفاده از وسایل نقلیه شخصى در روزهاى آلوده مقدم بدانند.

   عامل آلودگى در اصفهان را در پارامترهاى مرتبط به هم جست و جو کرد
کوشافر عامل آلودگى در اصفهان را در پارامترهاى مرتبط به هم جست و جو کرد و تصریح کرد: 
اگرچه از نظر برخى وسایل نقلیه عامل اصلى آلودگى هواى اصفهان معرفى مى شود اما نتایج 

تحقیقات مستدل و با تکیه بر داده هاى کمى مى تواند این ادعا را تایید کند.
وى با بیان اینکع چنانچه وسایل نقلیه عامل اصلى آلودگى هوا باشد اما همین خودرو و سوخت 
آن محصول صنعت است، ادامه داد: اصفهان شهر صنعتى است که تردد بخشى از وسایل نقلیه 
در شهر در خدمت نیاز صنایع است. از ســوى دیگر چنانچه دو صنعت خودروسازى در ایران 
استانداردهاى الزم را رعایت کنند و یا فناوریهاى نوین خودروسازى را مورد استفاده قرار دهند 

مى توان به راه حلى براى کاهش این مشکل امید بست.

شیمیایى در فصل سرد توضیحاتى ارائه کرد.

محمد کوشافر با اشاره به اینکه حضور هرنوع ماده اى اضافى در هوا که باعث ایجاد 
ناهنجارى شود به عنوان  آلودگى تعریف مى شود، اظهار داشت: در استان اصفهان 
ویژگى هاى اقلیمى در  ارتباط متقابل با فعالیتهاى انسانى زمینه ظهور آلودگى هوا 

را ایجاد کرده است.
وى با اشاره به نقش خودروها در تولید آلودگى هاى شیمیایى در فصل سرد تصریح 
کرد: با تشدید مصرف سوخت هاى فسیلى در فصل سرما زمینه آلودگى هوا فراهم 
مى شود که براى مقابله با آلودگى باید همراهى و هم افزایى بیشترى بین شهروندان 

با مسئوالن ایجاد شود.

کارشناس محیط زیســت درباره نقش عوامل مختلف در 
آالیندگى هوا از جمله نقش خودروها در تولید آلودگى هاى 

اصفهان در چرخه بسته توسعه قرار گرفته است   اصفهان در چرخه بسته توسعه قرار گرفته است   اصفهان در چرخه بسته توسعه قرار گرفته است
این عضو سازمان هاى مردم نهاد زیست محیطى افزود: اصفهان در چرخه بسته توسعه 
قرار گرفته است و تا از این وضعیت رها نشود نمى توان براى مقابله با آلودگى چاره اى 

نهایى اندیشید و هر سال در  دوره هاى زمانى این وضعیت رخ خواهد داد. کارشناس محیط زیســت درباره نقش عوامل مختلف در کارشناس محیط زیســت درباره نقش عوامل مختلف در 

محمد کوشافر با اشاره به اینکه حضور هرنوع ماده اى اضافى در هوا که باعث ایجاد 
ناهنجارى شود به عنوان  آلودگى تعریف مى شود، اظهار داشت: در استان اصفهان 
ویژگى هاى اقلیمى در  ارتباط متقابل با فعالیتهاى انسانى زمینه ظهور آلودگى هوا 

را ایجاد کرده است.
وى با اشاره به نقش خودروها در تولید آلودگى هاى شیمیایى در فصل سرد تصریح 
کرد: با تشدید مصرف سوخت هاى فسیلى در فصل سرما زمینه آلودگى هوا فراهم 
مى شود که براى مقابله با آلودگى باید همراهى و هم افزایى بیشترى بین شهروندان 

با مسئوالن ایجاد شود.

این عضو سازمان هاى مردم نهاد زیست محیطى افزود: اصفهان در چرخه بسته توسعه 
قرار گرفته است و تا از این وضعیت رها نشود نمى توان براى مقابله با آلودگى چاره اى 

مهر
خـــبــــر

غیر قابل خرید شدن خودروهاى هیبریدى پس از گرانى بنزین! 

رسم اقتصادى وارونه کشور ما

خبر افزایش قیمت 100 تا 150 میلیون تومانى خودروهاى 
هیبریدى در بازار در حالى از طرف یکى از اعضاى اتحادیه 
نمایشگاه داران تهران اعالم شد که بر اساس مشاهدات 
میدانى قیمت این خودروها 30 تــا 210 میلیون تومان 
افزایش را در بازارهاى خودروى اصفهان تجربه کرده است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   تاثیرگذارى افزایش نرخ بنزین بر قیمت خودروهاى بنزین سوز و باال رفتن ارزش آنها بسیار تعجب برانگیز است و در هیچ یک از مناطق جهان این اتفاق نمى افتد

افزایش قیمــت بنزین در 
سال هاى گذشته بر ارزش 
خودروهاى گازسوز موجود 
در چرخــه حمــل و نقل 
جاده اى کشور تاثیرگذار 
بوده و قیمت ایــن نوع از 
وسایل نقلیه پس از افزایش 
نرخ بنزین دولتى، افزایش چشــمگیرى 
را تجربه کرده است. اما ترویج استفاده از 
وسایل نقلیه برقى (هیبریدى) در سال هاى 
اخیر موجب شده تا آخرین سیاست اعمال 
شــده افزایش قیمت بنزین که از سوى 
شوراى هماهنگى سران قوا تصویب شده 
بود، نه تنها بر قیمت خودروهاى گازسوز 
بازار بلکه بر قیمت خودروهاى هیبریدى 
نیز تأثیر بگذارد و عاملى براى رشد ارزشى 
بیش از 100 تــا 200 میلیون تومانى در 

برخى از مدل ها باشد.

   رسم اقتصادى وارونه کشور ما
در این میان البتــه خودروهاى بنزینى 
نیز افزایش قیمت قابل توجهى را تجربه 
کرده اند و این در حالى است که نظریه هاى 
اقتصادى افزایش نرخ بنزیــن دولتى را 
عاملى براى کاهش قیمــت خودروهاى 
بنزینى مى دانند و شگفت انگیز است که 
این رسم اقتصادى در کشور ما وارونه است.

بازار خودرو پس از اعمال سیاست افزایش 
نرخ بنزین از سوى دولت، تاکنون افزایشى 
بوده و قیمت اغلــب خودروهاى بنزینى، 
گازسوز، دوگانه و هیبریدى در آن افزایش 
پیدا کرده اســت و به نظر مى رسد بازار 
خودروهاى ســنگین که بیشــتر آنها از 
گازوئیل استفاده مى کنند نیز تا حدودى 
تحت تأثیر این موج افزایشى قیمت قرار 
گرفته باشد زیرا بر اساس آمار ارائه شده 
از سوى شــبکه ایران کاالى رسانه ملى، 
انواع خودروهاى گازوئیل ســوز سیستم 
حمل و نقل سنگین کشور، افزایش 5 تا 
12 میلیون تومانى را در دو هفته گذشته 

تجربه کرده اند.

   احتکار خودروهاى برقى
حسن اســماعیلى، یک نمایشــگاه دار 
اتومبیل هاى خارجى که در شرق اصفهان 
فعالیت مى کند، در این بــاره مى گوید: 
تاثیرگذارى افزایش نرخ بنزین بر قیمت 
خودروهاى بنزین سوز و باال رفتن ارزش 
آنها بسیار تعجب برانگیز است و در هیچ 
یک از مناطق جهان این اتفاق نمى افتد. 

تعداد مشترى هاى نمایشــگاه در روز به 
کمتر از پنج نفر رسیده و هیچ یک از آنها 
نیز قصد خرید ندارند، بلکه براى اطالع از 

قیمت هاى بازار به نمایشگاه آمده اند.
وى ادامه مى دهد: فــروش خودروهاى 
هیبریدى در بازار به شــدت کاهش پیدا 
کرده و چندى پیش یکــى از همکاران 
شــنیده بــود واردات ایــن خودروها به 
کشور متوقف شــده و دیگر فروشندگان 
نمى توانند درخواست خودروهاى برقى 
بکنند. اغلب همکارانــم نیز خودروهاى 
هیبریدى موجود در نمایشگاه هاى خود 
را از دیــد عموم خارج کرده اند و ســعى 
مى کنند بــا احتکار مدل هــاى مختلف 
خودروهــاى هیبریدى پــس از کمیاب 
شــدن آنها در بازار، منفعت هنگفتى به 

جیب بزنند.
این نمایشگاه دار اضافه مى کند: احتکار 
خودروهاى هیبریــدى حماقت محض 
اســت زیرا اگر در این وضعیت راکد بازار، 
مشترى براى آنها پیدا شــود و ما آنها را 
نفروشیم، هیچوقت دیگرى قادر به فروش 
آنها نخواهیم بود زیرا وضعیت اقتصادى 
و درآمد خانواده هاى جامعه به ســمتى 
مى رود کــه دیگر نمى تواننــد اتومبیل 

جدیدى تهیه کنند.

   گرانــى بنزین را به اســتهالك 
خودروى برقى ترجیح مى دهند

غالمرضــا محقــق دیگــر فروشــنده 
اتومبیل هاى هیبریدى کــه در جنوب 
اصفهــان فعالیت مى کند نیــز پیرامون 
وضعیت بازار خودروهاى برقى مى گوید: 
نخستین بار است در حالى که تقریباً هیچ 
مشترى براى این نوع خودرو در بازار وجود 
ندارد، قیمت آن افزایش پیدا مى کند؛ در 
حقیقت تا پیش از افزایش نرخ بنزین هیچ 
کس برنامه اى براى خرید خودروى برقى 
نداشته و پس از اجراى این قانون نیز برنامه 

ریزى اقتصادى کسى تغییر نکرده است.
وى ادامه مى دهد: قیمت تجهیزات این نوع 
از خودروها در بازار نیز به شــدت افزایش 
پیدا کرده و همین امر استهالك خودروها 
براى دارندگان آنها را تا حد زیادى گران 
کرده است. اغلب افرادى که یک خودروى 
هیبریدى و یک خودروى بنزینى دارند، 
گرانى بنزین را به استهالك خودروى برقى 
خود ترجیح مى دهند و استفاده از بنزین 

آزاد جایگاه ها براى آنها به صرفه تر است.
همچنیــن در میان خودروهــاى برقى 
تولید شده توســط شرکت خودروسازى 
هیوندا، مدل هاى ســال 2018 و 2019 
خودرو سوناتا با افزایش 50 تا 73 میلیون 
تومانى در بخش هاى مختلف بازار مواجه 
شده است. البته به رغم استقبال جهانى 
از مدل هاى مختلــف خودروهاى برقى 
شرکت هاى خودروسازى متفاوت و عرضه 
گسترده این نوع از وســایل حمل و نقل 
شخصى در بازار خودرو کشورهاى مختلف، 
تنها تعداد محدودى از مدل هاى این نوع از 
خودروها به بازار ایران آمده و بسیارى از 
فعاالن بازار معتقدند علت استقبال ناچیز 
ایرانى ها از خودروهاى برقى، فراهم نبودن 
ظرفیت و زیرســاخت هاى تأمین انرژى 
براى این خودروها در کشور است و هزینه 
نگهدارى بسیار باالى آنها به ریال در دراز 
مدت نیز مزید بر علت شده تا اغلب سرمایه 
داران ایرانى پیش از سهمیه بندى بنزین 
از خرید خودروهاى برقى خوددارى کنند.

   افزایش قیمت خودروهاى برقى، 
کمترین تأثیر سهمیه بندى بنزین بود
مصطفى ایمانى پور، کارشناس اقتصادى، 
معتقد اســت افزایش قیمت خودروهاى 
هیبریدى در ایران کمتریــن تأثیر را از 
سهمیه بندى بنزین پذیرفته و علت اصلى 
گران شــدن خودروهاى برقى در کشور، 
ایجاد یک موج افزایشــى قیمت در همه 

بازارهاى مرتبط مستقیم و غیر مستقیم با 
بنزین، پس از افزایش قیمت آن بوده است. 
وى اظهار مى کنــد: علت افزایش قیمت 
همه کاالهاى بازار و نیازهاى اساسى مردم 
پس از ســهمیه بندى بنزین ایجاد یک 
موج جدید افزایشــى در بازار و بى شک 
تأثیر این موج زودتر از همــه بازارها، به 
بازار خودروهاى برقى رسیده است؛ اغلب 
خودروهاى برقى موجود در کشور تنها از 
برق استفاده نمى کنند بلکه برقى-بنزینى 
بوده و اکنون صاحبان آنها سعى مى کنند تا 
دردسر استفاده از برق براى فعالیت خودرو 

را به گرانى بنزین ترجیح دهند.
ایمانى پور اضافه مى کند: افزایش قیمت 
خودروهاى هیبریدى کوچک ترین و کم 
اهمیت ترین تأثیر سهمیه بندى بنزین در 
بازارهاى مختلف است و به زودى شاهد 
صعودى شــدن قیمت اغلــب کاالهاى 
اساســى در اثر بى توجهى مسئوالن به 
نظام عرضه و تقاضا پس از فروکش کردن 
اعتراضات بنزینى خواهیم بود. بسیارى 
از فعــاالن اقتصادى به احتــکار اجناس 
و کاالهــاى مــورد نیاز مــردم پرداخته 
و همین موضوع نشــان دهنــده آینده 
ناگوار نظام اقتصادى ایران در زمســتان
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این کارشــناس اقتصادى ادامه مى دهد: 
بیشتر دولت هاى جهان سعى مى کنند با 
تسهیل روش هاى استفاده از خودروهاى 
برقى در جاده هاى شهرى و ایجاد اماکن 
شــارژ به تعداد زیاد در جاده هاى اصلى 
کشور و ارائه معافیت هاى مختلف مالیاتى-
تبلیغاتى به فروشــندگان و اســتفاده 
کنندگان خودروهاى هیبریدى، میزان 
اســتفاده از انرژى پاك این خودروها در 
کشورشــان را افزایش دهند و در مقابل 
هزینه کمترى بــراى آلودگى هاى ایجاد 
شده در اثر اســتفاده از سوخت فسیلى 

پرداخت کنند.

قیمت تجهیزات این نوع 
از خودروها در بازار نیز به 
شدت افزایش پیدا کرده 

و همین امر استهالك 
خودروها براى دارندگان 
آنها را تا حد زیادى گران 

کرده است
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ســعید فکــری دربــاره 
برخورد صــورت گرفته با 
تور آشناسازی که به مدت 
یک هفته در ایران برگزار 
کرده و درخواست حمایت 
کرده بود تا ورودیه موزه ها 
و اماکن تاریخی برای این 
گروه ۱۷ نفره رایگان باشد، اظهار کرد: 
ما خیلی مکاتبه کردیم تا حمایت جلب 
کنیم، همه اســتان های در مسیر این 
تور )اصفهان، فارس و یــزد( همکاری 
کردند و فقط تهران بود که مکاتبات ما را 
بی جواب گذاشت و از این تور آشناسازی 
برای دیدن مجموعه کاخ گلستان و موزه 

ملی ورودیه دریافت کرد.
وی ادامه داد: وزارتخانه اگر آژانس ها را 
در سفرهای بازاریابی، نمایشگاهی و یا 
تورهای آشناسازی حمایتی نکند، پس 
چه نقش حمایتی را برای خود در قبال 
بازاریابی گردشگری ایران قائل است؟! 
ما از آن ها پول نمی خواهیم اما حداقل 
می تواند یک دلگرمی به بخش خصوصی 
بدهــد، وگرنه بــرای آژانســی که تور 
آشناسازی برگزار کرده سخت یا سنگین 
نیســت بهای ورود به اماکن تاریخی و 
موزه ها را هم بپردازد. دلسردکننده است 
بعد از دو ماه نامه نــگاری و تماس های 

تلفنی مکرر، از مسؤوالن نقل کنند »چه 
خبر است این همه تور آشناسازی برگزار 
می شود«. خوب این گروه ها باید به ایران 
بیایند که به دنبال آن توریست هم بیاید. 

این حرف ها چه معنی می دهد؟!
فکری اظهار کــرد: به عنــوان آژانس 
کوچک از ابتدای ســال تا حاال بیشتر 
از یــک میلیارد تومان خــرج بازاریابی 
ایران کرده ایم، کل این هزینه هم فقط 
خرج شــرکت در دو نمایشگاه خارجی 
و B۲B  چین شده اســت. اگر مثل یک 
شرکت بزرگ می خواســتیم بازاریابی 
کنیم که هزینه هایمان بیشتر از این ها 
می شــد. این هزینه بــرای یک آژانس 
توریستی آن هم در این شرایط اقتصادی 
سنگین است، حاال این وسط اگر وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی از ورودیه موزه ها و اماکن تاریخی 
برای تورهــای آشناســازی صرف نظر 
کند، آیا اتفاقی می افتــد؟ اگر دو موزه 
به آژانس های خارجی که قرار است در 
ادامه توریست به ایران بفرستند، بلیتی 
نفروشند چه خســارتی می بینند، چه 
چیزی از جیب شان می رود که این همه 
نگران هستند؟ آیا آن ها بیشتر متضرر 
می شوند یا آن رســتوران و هتلدار که 
سرمایه شخصی اش را به کار گرفته است 
و باید بیشتر به فکر حساب و کتاب باشد 
اما حاضر است خدمات رایگان یا تخفیف 

کالن بدهد!؟
این تورگردان گفت: ما تورگردان هستیم 
حداکثر کاری که از دست مان برمی آید 
بــرای گردشــگری کشــورمان انجام 
می دهیم، اما وازرت میراث و گردشگری 
برای ما چــه می کند؟ بــاور مِن بخش 
خصوصی این اســت که این وزارتخانه 

تشکیل شد که از ما و گردشگری بیشتر 
حمایت کند.

بهای ورودی موزه هــا و اماکن تاریخی 
در تیرماه امســال با رأی هیات وزیران 
برای بازدیدکنندگان خارجی تا ۵ برابر 
گران تر شــد. طبق آن مصوبه، ورودیه 
موزه های ملی، منطقه ای، کاخ موزه ها 
و آثــار تاریخــی )غیر منقــول( ثبت 
جهانی و شاخص برای بازدیدکنندگان 
داخلی حداکثر به مبلــغ ۵۰ هزار ریال 
)۵.۰۰۰ تومان( و برای بازدیدکنندگان 
خارجی حداکثر به مبلــغ یک میلیون 
ریــال )۱۰۰.۰۰۰ تومــان( و ورودیه 
موزه های محلی، اســتانی و ســایر آثار 

تاریخی - فرهنگــی )غیر منقول( برای 
بازدیدکننــدگان داخلــی حداکثر به 
۴۰ هزار ریــال )۴.۰۰۰ تومان( و برای 
بازدیدکننــدگان خارجــی حداکثر به 
به ۵۰۰ هزار ریــال )۵۰.۰۰۰ تومان( 

افزایش یافت.
این افزایش قیمــت در موقعیت کنونی 
بسیاری از تورگردان ها را معترض کرد 
اما مدیرکل موزه هــا و معاونت میراث 
فرهنگــی در دفاع از آن برخاســتند و 
از اول آبان ماه، درســت در فصل ســفر 
گردشــگران خارجی به ایران، آن را به 

اجرا گذاشتند.
در مصوبه افزایش نــرخ ورودی موزه ها 

تبصره ای وجود دارد که برای گروه های 
بیشــتر از ۱۰ نفر ۱۵ درصــد تخفیف 
لحاظ می کند که بنا به اظهارات برخی 
راهنمایان، بعضــی از موزه ها و اماکن 
تاریخی از اجرای آن خودداری می کنند. 
از طرف دیگر معاونت گردشــگری در 
ماه هــای گذشــته هماهنگی هایــی 
برای رایگان شــدن ورودی این امکان 
در زمــان اجرای تورهای آشناســازی 
برای آژانس های خارجی، رســانه ها و 
اینفلوئنسرها داشــته که با وجود این، 
بعضی از اماکن خود را ملزم به همکاری 

ندانسته اند.
 »FAM Trip« تورهای آشناســازی یــا

معموال از سوی شــرکت ها، آژانس های 
توریستی یا متولیان گردشگری در حوزه 
شهری و کشــوری با دعوت از عکاسان، 
رسانه ها، بالگرها، مشاوران و برنامه ریزان 
ســفر و مدیران آژانس های مسافرتی 
دعوت می شود تا به معرفی جاذبه های 
گردشــگری، تاریخی، زیرساخت ها و 
تجهیــزات، جذابیت ها و ســرگرمی ها 
بپردازند. این سفرها معموال با کمترین 
هزینه و یا رایگان برای شــرکت کننده 
اجرا می شود و شرکت های هواپیمایی، 
هتل ها و رســتوران ها با ارائه خدمات 
رایگان و یــا تخفیــف دار از اجرای این 

تورها حمایت می کنند.

چراازتورهایآشناسازیخارجیهاشاکیاند؟
یک عضو جامعه تورگردانان ایران با انتقاد از نحوه برخورد با 
تورهای آشناسازی که برای آژانس های خارجی در ایران برگزار 
می شود، گفت: بروکراسی چنان شدید است که برای دریافت 
یک نامه حمایتی از دو ماه قبل باید پیگیری کنیم و در نهایت 
هم نظر معترضانه مسؤوالن اداره کل موزه ها را بشنویم که چرا 

این همه تور آشناسازی در ایران برگزار می شود.

ایسنا

گزارش
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تقویتصنعتگردشگرینیازمندنگاهتخصصی،
علمیوحرفهایاست

ایسنا/مرکزی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: تقویت صنعت 
گردشگری نیازمند نگاه تخصصی، علمی و حرفه ای است.علیرضا ایزدی در آئین افتتاح مجتمع پذیرائی 
اقامتی ملل در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه اظهار کرد: امروزه شاه بیت حوزه خدمات که یکی از 
اضالع مثلث توسعه پایدار در کنار صنعت و کشاورزی به شمار می رود، صنعت گردشگری و صنایع وابسته 
به آن همچون صنعت هتلداری است که در دنیا با توجه به گردش مالی باال می تواند بسیاری از مشکالت 
جوامع را در حوزه اقتصادی و اجتماعی برطرف کند.وی با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری گوی سبقت 
را از بسیاری صنایع بویژه صنایع روز دنیا نظیر خودروسازی و پتروشیمی ربوده است، اظهار کرد: صنعت 
گردشگری و توریسم با یک اختالف فاحش و چشمگیر با سایر صنایع مسیر توسعه را شتابان طی می کند.

ایزدی با اشاره به پتانسیل ارزشمند ایران در حوزه های گوناگون تصریح کرد: ایران از ظرفیت باالیی به 
عنوان یکی از محورهای گردشگری دنیا برخوردار است و قریب به ۸۰ سال است که این کشور در حوزه 

گردشگری فعال است، اما به دلیل اینکه نتوانسته ایم نگاه تخصصی و علمی را وارد صنعت گردشگری 
کنیم، کمافی السابق در رتبه های پائین قرار داریم.وی به رتبه هفتم ایران در حوزه برخورداری از آثار 
تاریخی و  طبیعی گفت: بخش عمده ای از این داشته ها نظیر جاذبه های طبیعی موهبتی الهی است و 
بخشی دیگر به برکت تمدن ارزشمند کهن برای نسل های باقی مانده است.وی از شهرستان تاریخی و 
کهن ساوه به عنوان یکی از خاستگاه های تمدنی نام برد و افزود: برخورداری ساوه از آثار و ابنیه تاریخی 
در ادوار گوناگون و نیز وجود بقاع متبرکه در ساوه می تواند در حوزه گردشگری و جذب گردشگر جهشی 
ایجاد کند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: ساوه علیرغم 
برخورداری از ترافیک مناسب ترددی متاثر از قرار گرفتن در شاهراه مواصالتی کشور و برخورداری از ابنیه 
و آثار تاریخی متعدد نظیر مسجد جامع هزار ساله و کهن، متاسفانه سهم موثری در میزان جذب گردشگر 
نداشته است.وی تامین زیرساخت های گردشگری نظیر احداث مجتمع های پذیرایی و اقامتی را از جمله 
ضرورت های جذب گردشگر دانست و افزود: احداث دفاتر خدمات مسافری و هتل ها و حمایت از بخش 
خصوصی برای احداث زیرساخت های گردشگری می تواند جهشی را در توسعه صنعت گردشگری و 

رسیدن به افق ترسیم شده در چشم انداز سال ۱۴۰۴ ایجاد کند.

ایزدی با اشاره به سند چشــم انداز ۲۰ ساله کشور گفت: بر 
اساس این سند تا ســال ۱۴۰۴ باید بتوانیم ۲۰ میلیون 
گردشگر جذب کنیم. با تالش های صورت گرفته جذب 
گردشگر از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سالجاری عبور 
کرد ولی تا رسیدن به ۲۰ میلیون نفر اختالف فاحشی 
وجود دارد و امیدواریم با تامین زیرساخت ها و تاسیسات 

بتوانیم به این چشم انداز دست یابیم.وی افزود: ساوه به لحاظ 
مزیت تاریخی، صنعتی، کشاورزی و سایر جاذبه های اقتصادی 

می تواند نقش قدرتمندی را در توســعه صنعت گردشگری به 
فرهنگی، شرط حمایت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی ایفا کند.رئیس میراث 

صنایع دستی و گردشگری ساوه نیز افتتاح مجتمع های گردشگری را زمینه ساز آرامش و رفاه گردشگران 
و مسافران دانست و افزود: احداث مجتمع های پذیرایی و اقامتی از زیرساخت های مهم توسعه صنعت 

گردشگری است.

تورهای آشناسازی 
معموال از سوی 

شرکت ها، آژانس های 
توریستی یا متولیان 

گردشگری در 
حوزه شهری و 

کشوری با دعوت از 
عکاسان، رسانه ها، 
بالگرها، مشاوران و 
برنامه ریزان سفر و 

مدیران آژانس های 
مسافرتی دعوت 

می شود تا به 
معرفی جاذبه های 

گردشگری، تاریخی، 
زیرساخت ها و 

تجهیزات، جذابیت ها 
و سرگرمی ها 

بپردازند. 

دغدغه»توسعه
گردشگری«بهواسطه

مستند
کارگردان مستند »راویج« با موضوع 
خانه های بوم گردی از این مستند که 
در بخش کارآفرینی جشنواره »سینما 
حقیقت« پذیرفته شــده است، سخن 

گفت.
صــادق داوری فر مستندســاز درباره 
»راویج« بــه تهیــه کنندگی مهدی 
مطهر، اظهار کرد: این مستند در واقع 
جریان راه اندازی یک خانه بوم گردی 
در روســتایی به نام »راویج« است که 
در واقع دو جوان با ایده ســاخت این 
اقامتگاه قصد دارنــد اهالی کوچ کرده 
این روستا را به روســتا برگردانند و در 
واقع به شــکلی کارآفرینــی کنند تا 
هم روستایی ها اســتفاده کنند و هم 

خودشان به درآمدزایی برسند. 
وی با بیــان اینکه ایــن قصه ظاهری 
مستند اســت، افزود: قصه اصلی این 
مستند این است که ما وقتی به عنوان 
گروه فیلمساز وارد ساخت این داستان 
به صورت بازســازی شــدیم اتفاقاتی 
افتاد که اصطالحا باید بگویم حقیقت 
در بازســازی تغییــر کرد.کارگردان 
»راویج« درباره انگیزه خود از ساخت 
چنین مستندی توضیح داد: معتقدم 
آینده ایــران فقط از راه گردشــگری 
در بحث چالش اقتصــادی نجات پیدا 
می کند. یعنی اگر باور داشــته باشیم 
که اقتصادمان بر پایه نفت نباید باشد 
کما اینکــه االن نمی توانیــم نفت را 
 بفروشیم و درآمدی از آن داشته باشیم 
. بهترین و بی دردسرترین راه گشایش 
راه هایی برای توسعه صنعت گردشگری 

است.
داوری فر تصریح کرد: وقتی من سراغ 
این موضــوع رفتم، متوجه شــدم که 
در خراســان جنوبی بیشتر از نیمی از 
روســتاها خالی از ســکنه شده است. 
این روستاها آب ندارند و مردمش کوچ 
کرده اند. اگر بــا ظرفیت هایی که این 
روستاها  دارند گردشگر وارد آنها بشود 
این روستایی فقط درآمد زندگی اش بر 
پایه کشاورزی و دامداری نخواهد بود. 
مشــارکت با پروژه های خدمات دهی 
به گردشــگران برای روستایی موجب 
توسعه کار و کارآفرینی و درآمد زایی 
خواهد شــد. من با این رویکرد سراغ 

ساخت این مستند رفتم. 
این مستندســاز تاکید کرد: ســاخت 
مستند به تنهایی در راستای هدفی که 
گفتم کاری از پیش نمی برد. ما بزرگ 
ترین مشکل مان در پخش فیلم مستند 
است. وقتی ما نمایش جدی و حرفه ای 
و اثرگذار برای یک فیلم نداشته باشیم، 
ساخت مستند به تنهایی کاری از پیش 
نمی برد. به نظرم باید برنامه ریزی های 
جدی مــان را در بحــث نمایش فیلم 
داشــته باشــیم. در نشســت خبری 
جشنواره اعالم شد که حدود ۷۵۰ فیلم 
ساخته شده است و از این تعداد حدود 
6۰ الی ۷۰ فیلم وارد مسابقه شدند و به 
نمایش رسیدند.این تعداد ۱۰ درصد 
کل فیلم های ساخته شده است و قطعا 
آن تعداد که راه نیافتند فیلم های بدی 
نبودند ، فیلم هایی بودند که نتوانستند 

سلیقه هیات انتخاب را تامین کنند. 
این مستندساز اذعان کرد: سوال این 
اســت که ماحصل یک ســال تالش 
مستندسازان این تعداد فیلم شده است 
و فقط ۱۰ درصــدش امکان حضور در 
یک فستیوال را پیدا می کند و بخشی 
از آن دیده می شود. یعنی یک سرمایه 
فرهنگی و آموزشی تحت عنوان مستند 
بدون متولی رها می شود تا سال بعد که 
جشــنواره مجدد برگزار شود و باز این 
دور باطل اتفاق می افتد. نفس جشنواره 
برای انگیزه دادن و ایجاد رقابت خوب 
است اما به نظرم فیلم مستند به دنبال 
تاثیرگذاری است  و من دغدغه ام این 
اســت که همه فیلم ها دیده شــوند، 
چون تاثیرگذاری با نمایش فیلم اتفاق 
می افتد نه صرفا با شرکت در جشنواره.

گردشگری
خبر
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راهنمای سفر

 

اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی، جلوه ای 
از زیبایی هنر و معماری در ایران است که می توان مجموعه ای از بهترین هنرها را در 
آن دید. اصفهان عالوه بر بناهای تاریخی مانند خانه ها و پل ها و … بناهای تاریخی 
مذهبی زیادی در دلش جای داده که از موفق ترین و زیباترین نمونه های آن می توان 
به مساجد اشاره کرد. در شهر اصفهان مســجدهای زیادی وجود دارند  که از نظر 
تاریخی و زیبایی هنر و معماری مثال زدنی اند. یکی از بزرگترین و مشهورترین این 
مساجد، مسجد سید اصفهان است که مورد توجه خاص گردشگران و توریست های 
این شــهر قرار گرفته و از نظر قدمت تاریخی و معماری هنرمندانه قابل ارزشمند 
اســت. این مســجد که در دوران قاجار و زمان حکومت محمدشاه بنا شده است، 

همچنان پابرجاست و در شهر زیبای اصفهان خودنمایی می کند.
تاریخچه مسجد سید اصفهان

مسجد سید اصفهان یکی از پرطرفدارترین و زیباترین مساجد این شهر به حساب 
می آید که یادگاری از قرن سیزدهم هجری و دوران حکومت قاجاریان است. این 
مسجد زیبا به دستور حجت االسالم حاج سید باقر شفتی از علمای بزرگ امامیه و 
در زمان محمدشاه قاجار ساخته شده است. در روایتی تاریخی اینگونه آمده است 
که حاج سید باقر شفتی، در ازای کار خیری که در زمان قحطی بزرگ انجام داده و 
زندگی ای که به یک سگ و توله هایش بخشیده، مورد رحمت خداوند قرار می گیرد 

و پس از آن با تاجری آشنا می شود که از هندوستان بار پارچه وارد می کرده.
این تاجر نذر کرده بود تا اگر خودش و کشتی باری اش سالن به ایران رسیدند، پولی 
را به سید باقر شفتی ببخشد و او را در معامله های پارچه با خود شریک کند. اینگونه 
بود که با پول هنگفتی که در هر بار تجارت پارچه به این سید بزرگوار می رسید، او 

توانست این مسجد زیبا و مشهور را بنا کند.
معماری مسجد سید اصفهان ؛ جلوه ای از ظرافت هنرمندانه استادکاران قاجاری

مسجد سید اصفهان از قســمت های مختلفی تشکیل شده  اســت که هر کدام با 
زیبایی و ظرافت هنرمندانه ای تزیین شده و چشم را خیره می کند. از قسمت های 
اصلی این مسجد می توان به چهار در اصلی، دو شبستان بزرگ، دو گنبد کوچک و 

بزرگ، دو چهلستون، سه ایوان و یک گلدسته بزرگ اشاره 
کرد. در این مسجد بیشــتر از ۴۵ حجره و دهلیز نیز وجود 
دارد که ترکیبی زیبا به محیط مسجد بخشیده است. این 
بنای تاریخی مشهور و ارزشمند در ضلع جنوبی خیابان سید 
در شــهر اصفهان قرار دارد. مطالعه درباره معماری بنا، هنر 
کاشیکاری مخصوصاً گره کشی، خط بنائی و کاشی ۷ رنگ، 
مشخی می کند که این مسجد در زمره بهترین شاهکارهای 

قرن سیزدهم هجری است.
سردر شمالی مســجد ســید اصفهان، در واقع ورودی اصلی 
این مسجد به حساب می آید که با دری بزرگ و بلند مشخص 
می شود. در دو طرف در اصلی سکوهایی با سنگ پارسی قرار 
دارند که با تزیینات و کاشــیکاری های ۷ رنــگ، گل و بته و 
کتیبه هایی با خط ثلث خودنمایــی می کنند. بر روی کتیبه ها 
آیاتی از قرآن کریم نوشته شــده که جلوه بی مثالی در طرح و 

خط دارد.
ر  د جنوب غربی این مســجد نیز در نــوع خود زیبــا و قابل توجه ســر

است. کاشی کاری های ۷ رنگ، کتیبه ها و اسپرهای مکتوب که با خط محمد باقر 
شیرازی خوشنویس بزرگ عصر قاجار نوشته شده، از جمله زیبایی های این سردر 
است. سردر جنوب شــرقی با زیبایی منحصر به فرد خود همچون نگینی از بیرون 
می درخشد. زیبایی سردرهای مسجد ســید اصفهان، در نوع خودشان بی مثال و 

خیره کننده اند و نمونه های آن را در کمتر جایی می توان یافت.
جزئیاتی دیگر از مسجد

این مســجد ســه ایوان زیبا دارد که ایوان جنوبی آن، جلوی شبستان و زیر گنبد 
قرار گرفته است. ایوان های شــرقی و غربی نیز در جلوی شبستان زمستانی قرار 
دارند. هر کدام از ایوان های مسجد ســید اصفهان با هنرهای خاص دوره قاجار و 
ظرافت هنرمندانه استادکاران قاجاری تزیین شده است. در ایوان های مسجد سید 
اصفهان، حجره هایی برای طالب علوم دینی ساخته شده که زیبایی و جلوه خاصی 

به ایوان های این مسجد بخشیده.
مقبره حجت االسالم حاج سید باقر شفتی در قسمت شمال شرقی مسجد قرار دارد 
که رواقی در مقابل آن اســت. این رواق با تزیینات چشم نواز کاشیکاری و گچبری 
تزیین شده و در باالی سردر ورودی بقعه، تاریخ درگذشت مرحوم حجت اهلل سید را 
با خط ثلث نگاشته اند. مسجد سید اصفهان هم از نظر تاریخی و هم از منظر هنر و 
معماری، جایگاه ویژه ای در میان مساجد اصفهان دارد که همچنان مورد استفاده 

مردم شهر، طالب دینی و مریدان حاج سید باقر شفتی است.
کتیبه های مسجد سید اصفهان

در این مسجد، می توانید کتیبه های تاریخی و زیبایی را بر باالی سردرهای مسجد 
ببینید که هر کدام با ویژگی خاصی در جای خود قرار گرفته اند. ســردر شــمالی 
مسجد، جایگاه کتیبه ای به خط ثلث است که شامل آیاتی از قرآن می شود و زیبایی 

خیره کننده ای دارد.
بر باالی سردر جنوب غربی، کتیبه هایی به خط محمد باقر شیرازی وجود دارد که 

یکی از خوشنویسان بزرگ و معروف عصر قاجار بوده است. در قسمت شمال شرقی 
مسجد، که محل آرامگاه حجت االسالم اســت، بر باالی ورودی بقعه، تاریخ فوت 

مرحوم حجت االسالم با خط ثلث نگاشته شده است.
کتیبه های مسجد سید، جزو هنرمندانه ترین بخش های مسجد و زیباترین هنرهای 
موجود در آن است که چشم هر بیننده ای را به خودش خیره می کند. عالوه بر این ها، 
کتیبه های موجود در مسجد سید، به عنوان اسنادی تاریخی درباره سال ساخت بنا 
و دوره های مختلف تاریخی معرفی می شوند و در نزد تاریخ نویسان جایگاه ویژه ای 

دارند.
وقفنامه مسجد سید اصفهان

مسجد سید اصفهان، از جمله مســاجد وقفی در شهر اصفهان است که البته اصل 
نسخه وقف آن موجود نیســت. آنچه که از وقفنامه اصلی باقی مانده، درواقع سه 
رونوشت از آن اســت که با خط های زیبا و مختلف نگارش یافته. تصویر هر یک از 
رونوشت ها، در اداره اوقاف اصفهان موجود اســت و نگهداری می شود. نکته مهم 
درباره سه رونوشت وقفنامه مسجد سید، این اســت که متن هر سه آن ها یکسان 
است. یکی از این نسخه ها، با جلد چرمی بسیار نفیس در ۱۸ برگ و ۳۵ صفحه، نزد 
نواده سید نگهداری می شود. حجت االسالم حاج سید مهدی شفتی که نواده سید 
است، این نسخه را در دست دارد که به خط نسخ حسین طباطبایی نوشته شده. در 
ابتدا و انتهای این نســخه خطی قدیمی که در ماه صفر سال ۱۲۹۰ هجری قمری 

نگاشته شده، اشعاری در مدح سید وجود دارد.
آنطور که از وقفنامه ها بر می آید، روند وقف مسجد در طول ۱۱ سال و در ۴ مرحله 
صورت گرفته است. اول: یوم سه شنبه هشتم رمضان ۱۲6۲هـ. ق در مدرس مسجد؛ 
دوم: شب چهارشنبه سیم ربیع المولود ۱۲6۴هـ. ق؛ سوم: شب دوشنبه هیجدهم 
رمضان المبارک ۱۲۷۱هـ. ق. ویژگی مهم ایــن وقفنامه، روانی و خوانایی نثر آن و 

سادگی در نوع نگارش وقفنامه است.
مسجد زیبای سید در شهر اصفهان، موقوفات بسیار زیادی داشته است که متاسفانه 
امروزه جز چند مغازه اندک چیزی از آن باقی نمانده و این خرابی و ویرانی، حاصل 

بمباران و موشک باران دوران جنگ تحمیلی است.
تزیینات مسجد سید اصفهان

مسجد سید در شهر زیبای اصفهان، تزیینات چشم نواز و بی نظیری دارد که هر یک 
حاصل کار استادکاری ماهر است.

از جمله این تزیینات می توان به کاشــی کاری و گچبری های ظریف اشــاره کرد 
که بر روی برخی از کاشــی ها با خط ثلث آیاتی از قرآن کریم و اشــعاری قدیمی 
نگاشته شده. تزیینات بسیار جالب از گل و بوته اسلیمی، خط بنایی و کاشی های 
هفت  رنگ از دیگر زیبایی های این بنای شکوهمند به شمار می روند که نمونه آن 
را در جای دیگری نمی بینید. هر یک از شبســتان های مسجد، دهلیزها، سردرها، 
بقعه حجت االســالم و دیگر بخش های مســجد با هنرهای زیبایی مزین شده اند. 
این هنرها در کاشیکاری، گره کشی، کاشــی های هفت رنگ، خطوط بنایی و ثلث 
خالصه می شــوند که زیبایی و جلوه خاصی را به بخش های مختلف ارزانی داشته. 
از این روست که این مسجد را به عنوان یکی از شــاهکارهای معماری عصر قاجار 

معرفی می کنند.

مسجد سید اصفهان ؛ شاهکار معماری قرن سیزدهم هجری
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 Iranian Zagros Airlines began 
flying on the route Tehran-
Tashkent-Tehran on December 
9, according to reports citing 
Uzbekistan’s Ministry of 
Transport.
Flights between the two 
countries will be operated 
once a week, according to a 
report by Trend. In the future, 
it is planned to increase the 
frequency of flights up to two 
times a week. Airbus A320, 
McDonnell Douglas MD-82 
and MD-83 aircraft will be 

operated for flights, the 
report adds.Uzbekistan’s 
aviation authorities issued 
permission to fly on this route 
on November 11 this year.
Zagros Airlines is an Iranian 
carrier specializing in 
delivering passengers within 
the country and abroad 
from the airport of Abadan. 
Its international flights are 
bound to Turkey, Iraq, Repubic 
of Azerbaijan, Armenia and a 
number of other neighboring 
countries.

 SMEs export 
$1.5bn 
products in 
eight months
The Market 
D e v e l o p m e n t 
and International 
Affairs Manager 
of Iran Small 
Industries and 
Industrial Parks 
O r g a n i z a t i o n 
(ISIPO) Ahmad 
Javanmard said that 
Small and Medium-
Sized Enterprises 
(SMEs) exported 
$1.5 billion worth of 
products in the first 
eight months of the 
current year (March 
21 – Nov. 21).
He made the 
remarks on Mon. 
in an interview 
with IRNA on the 
sidelines of a local 
ceremony of SMEs 
and startups, held 
for two days in 
Alborz province, 
and added, “this 
volume of were 
exported by 
590 SMEs based 
in industrial 
townships in the 
nationwide.”
In the same period, 
he pointed out 
that $190 billion 
worth of products 
was exported by 
64 industrial units 
located in industrial 
parks across the 
country.
Once SMEs are 
e m p o w e r e d , 
the country 
will witness 
c o n s i d e r a b l e 
growth of at 
least twofold, he 
emphasized.
For this purpose, 
effective measures 
have been 
considered for 
strengthening SMEs 
such as identifying 
s p e c i a l i z e d , 
scientific and 
export units with 
the aim of helping 
develop SMEs 
for evermore 
d e v e l o p m e n t 
of exports of 
these units in the 
i n t e r n a t i o n a l 
markets, setting up 
export consortium, 
etc.
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Iranian airline starts flights to 
Uzbekistan on Dec. 9: report

Some swarms 
have begun their 
seasonal migration 
westwards with 
a few crossing 
the Arabian Sea to 
northern Oman, 

the Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations has warned, 
according to Financial 
Tribune.
"Swarm migration is likely to 
continue during December to 
southwest Pakistan, southern 
Iran and northern Oman, and 
decline thereafter. Countries 
should remain alert and 
be prepared. Subsequent 
breeding could be delayed 
in some areas by winter 
temperatures," reads the FAO 
Locust Watch report.
FAO has for now placed Iran 
in the group of countries that 
have to take caution regarding 
the pest, meaning there is a 
potential threat to its crops.
Other countries placed in 
the same category are Oman, 
Sudan, Saudi Arabia, Kenya, 
Somalia and Eritrea.
To keep the world informed of 
the seriousness of the current 
locust situation, FAO's Locust 
Group uses a color-coded 
scheme; green for “calm”, 

yellow for “caution”, orange for 
“threat” and red for “danger”.
Spokesman of the Plant 
Protection Organization 
of Iran, affiliated to the 
Agriculture Ministry, says 
these desert locusts are the 
same ones that swarmed the 
country in January but this 
time only 20-30% of the 
population of this marauding 
pest will enter the country.
“As we speak, the southern 
Hormozgan and southeastern 
Sistan-Baluchestan Provinces 
are dealing with the pest on 
more than 2,000 hectares of 
land,” Mohammad Reza Mir 
was also quoted as saying by 
ILNA.
The official noted that FAO 
has predicted swarms could 
invade Kerman Province and 
Jazmourian Lake region—an 
inland basin in southeast Iran.
“We are well equipped and 
prepared to fight the pest,” he 
said, adding that pesticides 

have been adequately 
supplied.
Mir said the main battle phase 
will begin in late December 
and given Iran’s previous 
experiences in fighting locusts, 
the invasion is expected to 
cause the least damage to 
farms and orchards. 
The first generation of desert 
locusts attacked Iran about 
a year ago. FAO alerted Iran 
of probable locust attacks on 
Jan. 21.
During the previous locust 
attack, Plant Protection 
Organization of Iran battled 
the pest across 750,000 
hectares. 
Iran’s provinces of 
Hormozgan, Sistan-
Baluchestan, Khuzestan, 
Bushehr, Fars, Kerman, 
Kohgilouyeh-Boyerahmad, 
South Khorasan and Ilam were 
swarmed by desert locusts 
in April.
The pest was first spotted in 

Hormozgan Province’s 
Bandar Lengeh on Jan. 4.
Former agriculture minister, 
Mahmoud Hojjati, said at the 
time that locust attack can 
threaten Iran’s food security, if 
proper measures are not taken 
promptly.
“Some $80 billion worth of 
agricultural products are 
produced in Iran annually, $75 
billion of which are consumed 
domestically,” he was quoted 
as saying.
Hojjati has noted that 
Iran currently meets 85% 
of its agricultural needs 
domestically and the rest is 
procured through imports.
The desert locust is among 
the most dangerous pests. 
They can destroy all greenery, 
including grains, fodder, 
vegetables, tree barks and 
even weeds on their path. The 
pest has attacked Iran’s farms 
in the fiscal 1963-64 and 1993-
94. 

Major petchem plant 
exceeds envisaged output
Iran’s Noori Petrochemical Plant produced a 
total of 2.9 million tons of petrochemicals in the 
first 8.5 months of the current calendar year, 
which began on March 21, which is beyond its 
output goal.
Addressing a press conference on Monday, 
Taghi Sanei, the plant’s CEO, said that 60% of 
his company’s output has been exported and 
the remaining is being offered on the stock 
market or consumed as feedstock by other 
petrochemical plants, National Petrochemical 
Company (NPC) reported.
He said the company is currently processing 
a licensing round for a heavy cut sweetening 
project for the production of quality diesel 
whose fate will be determined in two months 
and construction of the project is to begin in the 
early days of the next calendar year.
The official further added that the plant is 
connected with all the refineries of the South 
Pars gas field in order to ensure its feedstock 
supply and currently had no trouble for the 
supply of its feedstock.
Noori Petrochemical Plant consumes an average 
of 100,000 barrels of feedstock on a daily basis, 
he added, saying that the company is currently 
operating at 91% of its nameplate capacity but 
its output is 101% of the planned production.
Sanei further added that other development 
projects are under way in the facility which will 
increase its paraxylene output by 20% and its 
benzene output by 10%.

Tehran to host Iran-Japan 
development of trade 
relations summit
Iran-Japan development of trade relations 
summit will be held on December 16-17, 2019 
in Tehran.
The summit will be held at Faculty of World 
Studies, Tehran University on the occasion of 
90th anniversary of official bilateral relations 
between Iran and Japan.
The two-day summit will be opened with a 
speech by Iranian deputy Foreign Minister, 
Abbas Araqchi and will be included various 
specialized meetings.
Japanese ambassador to Iran, Mitsugu Saito 
and head of Tehran University, Mahmoud Nili 
Ahmadabadi are the other officials who will 
deliver speech at the event.

Non-oil exports at$ 27bn 
in 8 months: IRICA
According to a report released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA), during the first eight months of the 
present Iranian calendar year (ending on 
November 21), Iran exported $27 billion of 
non-oil products.
Non-oil exports in this period were 88,000 tons, 
registering a growth of 16 percent in terms of 
weight compared to the same time span in the 
year before.
As the same report confirms, level of imports 
stood at $28.3 billion in the said time, showing 
a decrease of 4.8 percent.Iran imported 22,000 
tons of good in the said time, showing a growth 
of 1.5 percent in terms of weight year-on-year.
As reported, China, Iraq, the UAE, Turkey and 
Afghanistan were the top importers of Iranian 
products in these eight months while China, the 
UAE, Turkey, India, and Germany were the main 
exporters to Iran.

Despite intensive control operations, 
hopper bands and swarms continue 
to form along both sides of the Indo-
Pakistan border where an unprecedented 
third generation of breeding started in 
November. 

Iran Gears Up to Battle Desert Locusts
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control operations, 
hopper bands and 
swarms continue 
to form along 
both sides of the 
Indo-Pakistan 
border where an 
unprecedented 
third generation of 
breeding started in 
November. 

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz 
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

economy
News

ISFAHAN
N E W S

Currency

USD 42000

46435

55215
42395

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,474.57 $ 

'Knowledge-based 
economy a way to 
counter sanctions'
Head of Knowledge-based Companies and 
Institutions Seyyed Mohammad Sahebkar 
Khorasani said that concentrating on 
knowledge-based economy is a good 
strategy for countering sanctions and 
meeting the country's domestic needs.
He made the remarks on Tuesday in an 
open session of the Parliament, held in a 
bid to review achievements and problems 
facing knowledge-based economy. 
“The Leader of the Islamic Revolution 
has always emphasized the significance 

of knowledge-based companies and 
considered the growth of knowledge-
based companies as one of the 
components of resistance economy," he 
added.
“With the development of knowledge-
based economy, abundant value added 
will  be created for the country and 
consequently, the gross domestic product 
(GDP) will be enhanced.”
Moreover, objectives of oil-free economy 
will be realized with supporting 
knowledge-based companies in line with 
confronting sanctions, he emphasized.
“The issue of unemployment will also 
be solved if knowledge-based economy 
is taken into serious consideration," he 

added.
At the initiative taken by the ministries 
of Science and Health and also Islamic 
Azad University (IAU), 47 Science and 
Technology parks have thus far been set 
up in the country, he noted.



Iran, Pakistan stress 
on expansion of naval 
cooperation
Iranian Navy commander Rear Admiral Khanzadi 
said Iran is waiting for Pakistan's response to join 
upcoming joint drills with Russia and China in the 
Indian Ocean, dubbed ‘Maritime Security Belt’.
Iran’s Navy commander Rear Admiral Hossein 
Khanzadi and his Pakistani counterpart Admiral Zafar 
Mahmood Abbasi held talks on Tuesday in Pakistan, 
vowing to expand cooperation between their forces.
“As of now, we are ready to dispatch fleets to Pakistan’s 
ports, and we believe that the resolve exists for further 
interactions between the two sides,” Khanzadi said at 
the meeting.He then noted the presidency of Iranian 
Navy over the Indian Ocean Naval Symposium, 
adding “during this term, we made a lot of efforts, and 
Pakistan’s cooperation has been highly effective.”
Rear Admiral Hossein Khanzadi called for collective 
cooperation and vigilance of neighboring countries 
to foil the undermining and destabilizing measures by 
the enemies, stressing that the region would be safer 
without the presence of foreign troops.The Pakistan 
commander, for his part, said the China-Pakistan 
maritime corridor is a good opportunity for expanding 
economic relations, and Iran can serve as a good 
linking point between the West and the East.

Iran’s Zarif, Afghan 
President Discuss Peace 
Efforts
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and 
Afghanistan’s President Ashraf Ghani exchanged 
views on a range of issues, including the latest efforts 
to move the peace process forward in the war-stricken 
country.
Zarif and Ghani held the meeting on the sidelines of the 
Ministerial Conference of Heart of Asia Countries in the 
Turkish city of Istanbul on Monday.
Bilateral relations between Tehran and Kabul and 
current political developments in Afghanistan, 
especially peace talks between Afghan groups, were 
the main topics discussed at the meeting.
Addressing the conference, Zarif had voiced Tehran’s 
support for “an Afghan-owned and Afghan-led peace 
process” and said the withdrawal of foreign troops 
from the war-hit country would prepare the ground 
for peace and reconciliation process.
“Announcement of a timetable for a responsible exit 
of foreign troops from Afghanistan would prepare 
the necessary ground for the Afghan government 
to promote peace and reconciliation process at the 
national level,” the top diplomat stated.
“In that regard, we support an Afghan-owned and 
Afghan-led peace process with the participation of 
all political groups and factions including the Taliban 
with the Afghan government in the center,” he added.

Trump administration is fundamentally 
incompetent at negotiation; US Professor

He said in 
an exclusive 
interview with 
ILNA news 
agency about 
Iran's U.S. 
policy that the 

JCPOA (a 2015 nuclear 
deal) had to go.  Trump 
cannot concede that 
his strategy has 
failed to bring Iran 
to heel because, 
for psychological 
reasons, he cannot 
admit that any policy 
he adopted is a failure.
Asked about Iran’s 
fourth phase of 
reduction of its 
commitments, he 
added “When the 
U.S. withdrew from 
the JCPOA, Iran had 
two choices.  It could 
continue abiding 
by the terms of the 
treaty in order to 
split European and 
American public 

opinion and in the 
hope that the U.S. 
Administration after 
Trump's would rejoin 
the treaty.
“Or it could resume 
uranium enrichment 
on the grounds that it 
was no longer bound 
by the treaty.  It chose 
the second.”
The US professor 
confirmed that it is 
hard to predict where 
this will lead.  Just as 
the U.S. escalation of 
conflict made it hard 
for a proud Iran to 
give in, so the Iranian 
escalation makes 

it hard for the U.S. to 
change course.
Answering to 
question about 
the consequence of 
Iran-US negotiation, 
Gusterson said 
“Trump has failed to 
negotiate any major 
agreement with any 
other country, and its 
negotiating strategy 
looks set to ignite a 
new crisis between 
the U.S. and North 
Korea in the next few 
months. 
“He has also failed to 
negotiate a deal with 
the Taliban. Maybe he 

will finally get a trade 
deal with China.  But 
this is looking like an 
administration that 
is fundamentally 
incompetent at 
negotiation.”
He referred to recent 
protests in Iran and 
added that many U.S. 
leaders have spoken 
out in favor of the 
protestors in Hong 
Kong and against 
Chinese oppression 
of the Uighurs.  It is 
surely appropriate 
to express solidarity 
with those standing 
up for democracy 

and/or human rights.  
But, of course, there 
are foreign policy 
interests at work too.
He confirmed that 
US sanctions hurt 
ordinary Iranians 
and said “Because the 
people making U.S. 
foreign policy care 
about achieving a 
foreign policy goal, not 
about the suffering 
of Iranian citizens 
(except insofar as that 
suffering might be 
leveraged to achieve 
the foreign policy 
goal).

A political science professor at 
George Washington University Hugh 
Gusterson told that Donald Trump 
hates alliances and treaties because 
they require compromise, and he is 
all about dominance and conflict, not 
compromise.
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President Assad Lambasts 
Europe for Creating Chaos in 
Syria
 Syrian President Bashar Assad blasted Europe’s key role in 
creating chaos in Syria, saying the current refugee crisis in 
European countries is a consequence of their support for 
terrorism in the Arab country.
“Why do you have refugees in Europe?  It’s a simple 
question: because of terrorism that’s being supported by 
Europe,” the Syrian president said.
“Europe was the main player in creating chaos in Syria.  So, 

what goes around comes around,” he noted in an interview 
with Italian TV channel Rai News 24, according to Press TV.
The interview was originally given to the Italian TV channel 
on November 26, 2019, and was expected to go on air on 
December 2; however, the channel refused to broadcast 
it, according to Syria’s official news agency SANA, which 
published the full text of the interview on December 9.
“They sent armaments; they created this chaos. That’s 
why a lot of people find it difficult to stay in Syria; millions 
of people couldn’t live here so they had to get out of Syria,” 
he added.
The Syrian president also warned about other 
repercussions of external support for terrorism in the 

Arab state.
“Definitely, whenever you 
have chaos, it’s going to be 
bad for everyone, it’s going 
to have side-effects and 
repercussions, especially 
when there is external 
interference,” he explained.
Many refugees take perilous sea 
journeys to reach European shores, 
from where they attempt to make their way into wealthier 
European Union states, particularly Germany, in search of 
better living conditions.

“Or it could 
resume uranium 
enrichment on 
the grounds that 
it was no longer 
bound by the 
treaty.  It chose 
the second.”
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Iran to Give Crushing 
Response to Any Israeli 
Military Threats
Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyed Abbas Mousavi 
rapped Israeli officials' recent military threats against Iran, 
and warned of a crushing response to any "stupid" move.
RNA - "Threats by the Quds Occupying Regime indicate its 
weakness and incapability and are aimed at capping the 
crises and internal problems faced by its leaders," Mousavi 
said on Monday.
He added that the Israeli regime which has a record of 70 
years of occupation has been established on threats and 
aggression.
Mousavi underlined that Iran will not hesitate even a 
moment to defend its national security and "will give a 
crushing response to any aggression or stupid act" to make 
the enemies regret their deeds.
His remarks came after Israeli Foreign Minister Israel Katz 
told an Italian daily over the weekend that the regime was 

prepared to attack Iran militarily if sanctions don’t force it to 
curtail its nuclear program Asked by the Italian newspaper 
Corriere Della Sera on Friday if a military strike on Iran were 
a possibility, Katz affirmed “it’s an option. We will not allow 
Iran to produce or obtain nuclear weapons. If the only option 
left to us is the military option, we’ll act militarily.”
Iran continues to be behind a longstanding proposal at the 
United Nations for a regional nuclear-weapons-free zone in 
the Middle East.
On April 17, 2010, Supreme Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei issued a fatwa declaring that 
the production, stockpiling, and use of nuclear weapons are 
all haram (religiously banned).
"Iran is not after a nuclear bomb. Why would Iran want 
a nuclear bomb? Moreover, when an atomic bomb is 
detonated, it does not just kill enemies. Rather, it kills 
innocent people as well, and this goes against Islamic beliefs 
and the principles of the Islamic Republic of Iran. An atomic 
bomb does not discriminate between good and bad people, 
and it is not something that the Islamic Republic would use. 
The Islamic Republic is relying on something that is not 

affected 
by bombs, foreign invasions 

and other such things. Such things only strengthen what the 
Islamic republic is relying on. The Islamic republic is relying 
on the people," a part of the fatwa said.
Also, in October, Ayatollah Khamenei underlined his firm 
and serious opposition to Iran's acquisition, stockpiling and 
use of nuclear weapons, describing it as haram.
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Iran Invites 
Pakistan to 
Take Part 
in Maritime 
Security Drill
Iran’s Navy 
commander invited 
Pakistan to take part 
in a joint maritime 
security exercise, 
and expressed Iran’s 
readiness to dispatch 
naval fleets to 
Pakistani ports.
Rear Admiral Hossein 
Khanzadi, who has 
traveled to Islamabad, 
in a meeting with 
his Pakistani 
counterpart Admiral 
Zafar Mahmood 
Abbasi called for 
efforts to boost naval 
cooperation between 
the two Muslim 
neighbors.
Khanzadi pointed to 
Iran’s presidency of 
the Indian Ocean Naval 
Symposium (IONS), 
saying Pakistan has 
played a constructive 
role in collective 
cooperation among the 
IONS members.
He added that Iran is 
looking forward to 
the Pakistani Navy’s 
participation in a joint 
maritime security 
exercise.
Expressing Iran’s 
readiness to send 
warships to the ports 
of Pakistan for friendly 
visits, Khanzadi said 
the two nations have 
great potential for 
growth in the shipping 
industry with their 
strategic ports, such 
as the Gwadar Port and 
Chabahar.
The Iranian 
commander also 
warned against 
hostile attempts to 
create division among 
regional nations, 
stressing that the 
region would be much 
safer without the 
presence of foreign 
forces.For his part, 
the Pakistani admiral 
highlighted the 
cultural and religious 
c o m m o n a l i t i e s 
between the two 
neighbors, saying that 
a maritime corridor 
that links China to 
Pakistan provides 
a perfect economic 
opportunity for the 
region and for Iran’s 
ports.
Iranian and Pakistani 
naval forces have in 
recent years promoted 
cooperation and 
staged several joint 
drills in the Indian 
Ocean and the Sea of 
Oman.
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Larijani Hails Iranians’ 
Success in Breaking 
Enemy’s Resolve
 Iranian Parliament Speaker Ali Larijani 
praised the people’s success in foiling 
plots hatched against the country and 
said they managed to break the enemy’s 
resolve despite going through the worst 
economic conditions.
Addressing a ceremony to inaugurate a 
project that supplies water to 55 villages 
in the western province of Kermanshah 
on Monday, Larijani said the economic 

problems of the country should be 
resolved through “more compatibility” 
and the creative workforce should be 
supported.
“Negativity is a deadly poison for the 
country and hard-working men are 
those who work in difficult conditions,” 
he added.
“Some people only talk negatively 
(about the country’s conditions) and 
shatter the people’s hopes but our 
nation, in the worst conditions, has 
broken the resolve of the enemy…,” 
Larijani went on to say.
Following a hike in the price of gasoline 

last month, a number of Iranian cities 
saw sporadic protests that turned 
violent in some cases. A number of 
banks and government buildings were 
set ablaze.
Meanwhile, anti-Iranian media outlets 
as well as some Western officials, 
including US Secretary of State Mike 
Pompeo, voiced their support for the 
rioters who took advantage of the 
protests in a number of Iranian cities.
However, the Iranian people staged 
rallies in various cities across the 
country to condemn the riots and 
support the Islamic Republic.



No Major Shortage of Medicine in Iran: Minister
There is no serious shortage of pharmaceuticals in Iran, Minister of 
Health Saeed Namaki said.Speaking to reporters on Monday, the health 
minister said Iran has not faced any severe shortage of medicines 
although the enemies have waged an economic war against the country.
The medicine shortage at the present time has dropped to one-third what 
it used to be last year, Namaki added.Unveiling plans to inaugurate 1,000 
new health and medical projects, he said the Health Ministry has launched the 
second stage of a grand plan focusing on prevention of diseases.In comments in October, 
Namaki said Iran was exporting pharmaceuticals to countries in Europe, Africa and 
Central Asia.

Deputy coordinator of the 
Islamic Republic of Iran’s 
Army said the Navy’s is 
currently at the highest state 
of readiness thanks to the 
untiring efforts of domestic 
experts.“The exemplary trust 
and reliance to the young 
Iranian experts has helped 
us reach a great state of 
power in the marine sector,” 
Rear Admiral Habibollah 
Sayyari said during a visit 
to the Marine Industries 
headquarters of Fars province.
The commander referred to 
the significant achievements 
of the Iranian Navy in the past 
years, including the design and 
manufacture of different aerial 
devices and marine vessels, 
saying, “Such developments 
have been made under the 
harshest sanctions; so, we 
believe that we can reach 
whatever we seek.”
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The Judiciary Committee plans to vote on the 
articles on Thursday, setting up a vote on the 
House floor next week to make Trump the 
third president in history to be impeached. 
The markup will be the last major step before 
the House votes to formally impeach Trump.
Democratic leaders plan to formally announce 
the articles at a press conference Tuesday 
morning. Judiciary Committee Democrats 
intend to meet ahead of the announcement and 
review the articles.
The unveiling of the articles will be 
the culmination of a nearly three-month 
impeachment inquiry centering on Trump’s 
alleged efforts to pressure Ukraine to 
investigate his political rivals — and the 
president’s subsequent efforts to block 
Democrats’ access to key witnesses and 
documents.The decision to move forward 
with specific impeachment charges is the 
most significant move yet for the year-old 
Democratic House majority, a legacy-defining 
moment for Speaker Nancy Pelosi that sets up 
a Senate trial for Trump in early 2020.
Earlier Monday evening, senior Democrats, 
including House Judiciary Committee 
Chairman Jerry Nadler (D-NY), huddled 
in Pelosi's office to discuss the articles of 
impeachment. Some Democrats were still 
advocating for an obstruction of justice charge 
against Trump Monday, but it was unclear if 
there was enough support for such a charge 
within the Democratic Caucus.
Nadler and other top Democrats were mum as 
they exited Pelosi's office Monday night.
“There will be some announcements 
tomorrow morning,” House Foreign Affairs 
Committee Chairman Eliot Engel (D-NY) said 
as he left the meeting, Politico reported.
Nadler and House Intelligence Committee 
Chairman Adam Schiff (D-Calif.) are expected 

to lead the press conference, which is 
scheduled to begin at 8:45 a.m., according to 
multiple Democrats. The other committee 
chairs investigating Trump will also attend, but 
Engel told reporters that Pelosi is not expected 
to participate.
Emerging from a Judiciary Committee 
meeting late Monday, Rep. David Cicilline 
(D-RI) said the panel’s Democrats plan to re-
convene at 8 a.m. Tuesday morning ahead of 
the press conference. He said the articles of 
impeachment were still being finalized.
“Our staff has been working on this for quite a 
period of time,” Cicilline said. “We’re going to 
work throughout the night.”
Judiciary Committee aides huddled late into 
the evening and were prepared to hunker 
down for an all-nighter as they discussed 
the plan to unveil articles the next morning. 
A steady stream of lawmakers exiting the 
meeting indicated no final decisions had been 
made about which articles of impeachment 
would ultimately be included in the morning 
announcement.
The closed-door strategizing followed a day-
long hearing at which House impeachment 
investigators presented their case against 
Trump, alleging that the president violated 
his oath of office and should be impeached 
for trying to pressure Ukraine to help his 
reelection campaign.
The nearly 10-hour hearing was more of a 
formality as Democrats finalize their charges 
against the president, and lawmakers on the 
panel spent much of the day sparring with each 
other over partisan talking points.
The president’s counsel refused to participate, 
leaving Republicans on the House Judiciary 
Committee to serve as Trump’s defense 
and attempt to undermine Democrats’ 
impeachment arguments.House Democrats 
allege Trump abused his power by soliciting 
assistance from Ukraine to smear his political 
rival, former Vice President Joe Biden, in 
exchange for military aid and a coveted Oval 
Office meeting. Trump then attempted to block 
Democrats’ investigation into the scandal by 
ordering top aides not to testify and refusing 
to comply with subpoenas.

Angela Merkel, Emmanuel Macron, Vladimir 
Putin and Volodymyr Zelensky agreed to renew 
and expand the mandate of observers from the 
Organization for Security and Cooperation in 
Europe (OSCE) working in eastern Ukraine.
They unanimously approved a 24-hour mandate 
for OSCE observers to monitor the ceasefire in 
eastern Ukraine with unlimited access to all areas 
instead of the 12 hours the current mandate 
allows.
In addition, the four leaders spoke in favor of 
implementing an updated demining plan aimed 
at avoiding civilian casualties.
The parties to the conflict have also agreed to a 
full exchange of prisoners of war before the end of 
December. Until then, the Red Cross must have free 
access to the captives.
They also agreed to withdraw troops from three 
disengagement points by March 2020 in addition 
to the three locations where this already took place 
in 2019.
The settlement of Stanitsa Luganskaya was 
mentioned as one of these points. Other such 
settlements will be defined within the framework 
of the contact group working in Minsk.
The leaders charged the foreign ministers of 
Germany, France, Russia and Ukraine with 
discussing the conditions that will allow the 
holding of local elections in eastern Ukrainian 
territory.
Merkel, Macron, Putin and Zelensky also agreed to 
gather in four months for another summit to check 
on the work done and design measures necessary 
to further promote conflict settlement.
Commenting on the results of the meeting, 
Merkel said she had the impression that all of the 
participants had goodwill and a firm intention to 
achieve progress in settling the conflict, Anadolu 
Agency reported.
According to Zelensky, the two most difficult 
questions in his bilateral negotiations with Putin 
were the renewal of Russian gas transit via Ukraine 

and holding local elections in eastern Ukrainian 
territory.
He stressed that his views were diametrically 
opposed to his Russian counterpart on the issue 
of border control.
"For Ukraine, it is important to ensure control over 
all its borders. At the talks with President Putin, 
I stressed the necessity of the pullout of foreign 
militant groups and the disarmament of militants," 
said Zelensky, adding he considered it possible 
to hold local elections only based on Ukrainian 
legislation.
Regarding passing a bill on granting a special 
status to the separatist regions, he said he thought 
it could limit Ukraine's sovereignty and allow 
external forces to put pressure on the country's 
foreign policy.
Zelensky said the issue of gas transit was opened at 
the meeting and discussions will be continued by 
appointed advisors of the two presidents.
In turn, Putin said he insisted on committing 
the special status of the separatist regions to 
legislation because it is suggested by the Minsk 
agreement, which is a roadmap for the settlement 
of the Ukrainian conflict approved by Germany, 
France, Russia and Ukraine.
"The position on the border -- our position -- it is 
necessary to fulfill the Minsk agreement. It says 
Ukraine begins to establish control over this 
territory the day after the elections and finally 
this process is completed after the end of all these 
procedures. All the points of the agreement are 
linked. If you violate one point [of the agreement], 
the rewriting of others will begin, and then 
everything will collapse," he said.
Putin added that it was possible to speak about a 
thaw between Moscow and Kiev.
"Can we speak about thaw? I think yes. We have 
now met in the Normandy format and discussed a 
very important wide range of issues, and we have 
made progress on many of them," he said, noting 
that the work was "very useful".
Putin vowed to do everything to end the conflict 
in Ukraine but stressed the necessity of direct 
dialogue between the separatist regions and Kiev.
As for gas deliveries, he said Russia was ready 
to sell the fuel to Ukraine 25% cheaper than it 
currently pays for European supplies.

Democrats to Unveil 2 Articles of 
Impeachment Tuesday Morning

Normandy Four Declares Progress in Ukrainian 
Settlement

House Democrats plan to unveil two articles of impeachment 
Tuesday, charging President Donald Trump with abuse of power 
and obstruction of Congress, according to multiple lawmakers and 
aides.

- The leaders of the Normandy Four countries - Germany, France, 
Russia and Ukraine - declared progress Monday following a meeting 
in Paris.

"The position on 
the border -- our 
position -- it is 
necessary to 
fulfill the Minsk 
agreement. It 
says Ukraine 
begins to 
establish 
control over 
this territory 
the day after 
the elections 
and finally 
this process 
is completed 
after the end 
of all these 
procedures. All 
the points of 
the agreement 
are linked. If 
you violate one 
point [of the 
agreement], 
the rewriting 
of others will 
begin, and then 
everything will 
collapse,"

The closed-door 
strategizing 
followed a day-
long hearing at 
which House 
impeachment 
investigators 
presented 
their case 
against Trump, 
alleging that 
the president 
violated his 
oath of office 
and should be 
impeached 
for trying 
to pressure 
Ukraine to help 
his reelection 
campaign.



خبر مهم براى متقاضیان یارانه بنزین
امروز 20 آذرماه 98 آخرین مهلت ثبت اعتراض براى دریافت کمک معیشتى است و به گفته مسئوالن، این 
مهلت تمدید نخواهد شد. پس از برقرارى دوباره نظام سهمیه بندى و افزایش نرخ بنزین، دولت اعالم کرد تمام 
عواید حاصل از اصالح قیمت بنزین را در قالب «کمک معیشتى» به 18 میلیون خانوار (60 میلیون نفر) پرداخت 
خواهد کرد. به این ترتیب، مقرر شد براى خانوارهاى تک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار تومان، سه نفره 

138 هزار تومان، چهارنفره 172 هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان واریز شود.
به گفته مسئوالن، جامعه هدف کمک حمایتى دولت را نیز «مددجویان کمیته امداد، بهزیستى، زنان سرپرست خانوار، 

بازنشستگان، مستمرى بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد» تشکیل مى دهند.
با اتمام دور نخست واریز کمک معیشتى که طى سه مرحله انجام شد، بسیارى از سرپرستان خانوارى که این رقم برایشان واریز نشده بود 

اما خود را حائز شرایط دریافت این مبلغ مى دانستند، پیگیر شدند تا بتوانند مراتب اعتراض خود را به گوش دولت برسانند.
در همین ارتباط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى اعالم کرد معترضان به عدم دریافت کمک معیشتى مى توانند با شماره گیرى کد دستورى 
*6369#، ثبت اطالعات خود، دریافت کد رهگیرى و ثبت اطالعات در وبسایت  Hemayat.mcls.gov.ir مراتب اعتراض خود را به ثبت 

برسانند و منتظر اعالم نظر وزارت تعاون در رابطه با وضعیت هزینه و درآمد خانوار خود باشند.

دژپسند: فساد را افشا کنید، جایزه بگیرید
وزیر اموراقتصادى و دارایى اعالم کرد: هرکس فسادى را در این وزارتخانه افشا کند که منتهى به صدور حکم 

علیه فاسد شود، افشا کننده فساد جایزه دریافت مى کند.
«فرهاد دژپسند» در نود و یکمین نشست شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى با اشاره به روز جهانى 
مبارزه با فساد گفت: فساد موریانه است، پیدا کردنش ساده نیســت و هم اساس را دچار سستى و ویرانى 

مى کند. یبن احساس فساد و خود فساد فاصله وجود دارد و این احساس فساد است که ایران را با مخاطره رو 
به رو کرده است.

به گفته وى برخى دالل ها حداقل در حوزه کارى این وزارتخانه، با دامن زدن به ادراك بد به دنبال کاسبى براى خودشان 
هستند.دژپسند با بیان اینکه نمیخواهم وجود فساد را نفى کنم، افزود: چنانچه این فضا گسترش یابد همه را در حوزه ترس و 

اضطراب قرار مى دهد و از سوى دیگر، انعکاس این موضوع در دنیا چندان مناسب نیست و دیدگاه ها را منفى مى کند.  
وى با بیان اینکه تا تحقق این موضوع نمى توان دست روى دست گذاشت تا فساد بنیان ها را از بین ببرد، افزود: تمام فعاالن بخش خصوصى باید 
کمک کنند و با راه اندازى سیستم سوت زنى، فاسد را رسوا کنند. من نیز براى مقابله با فساد کریدور ویژه دارم و هیچ مانعى براى گزارش فساد

 وجود ندارد.

خبرآنالین
گــزارش
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میزان مالیات بر 
واردات در قانون 

سال جارى 33 هزار 
میلیارد تومان است 

درحالى که این در 
الیحه بودجه سال 

آینده 20 هزار میلیارد 
تومان پیش بینى شده 

است
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جدیدترین وضعیت 
گوشى هاى وارداتى با 

ارز دولتى

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبــى از بالتکلیفى 
30 تا 40 درصد تلفن هاى همراه وارد 
شده با ارز دولتى در گمرك خبر داد و 
علت آن را نبود تقاضا براى مدل هایى 

که قدیمى شده، عنوان کرد.
امیر اســحاقى اظهار کــرد: مجوز 
ترخیص 90 درصد از گوشى هایى 
که با ارز دولتى به کشــور وارد شده 
بود، صادر شــده  اما به دلیل اینکه 
بخشى از این محموله قدیمى شده و 
تقاضایى در بازار براى آن وجود ندارد،   
هنوز براى ترخیــص آن ها اقدامى 

نشده است.
وى با اشــاره به اینکه واردکنندگان 
باید براى دریافت مجوز فروش آن ها 
از سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، مابه التفاوت ارز 
دولتى و نیمایــى را بپردازند، افزود: 
با توجه به اینکه واردکنندگان باید 
مابه التفــاوت ارز 9000 تومانــى و 
4200 تومانى را بپردازند و همچنین 
در مواردى به دلیل قدیمى شــدن 
گوشــى هاى وارداتى تقاضایى در 
بازار نیست، بخشى از این گوشى ها 

بالتکلیف مانده اند.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لــوازم جانبى، براى 
برخــى از مدل هاى برنــد آیفون 
واردکننده باید دو میلیون و پانصد 
هزار تومان ضرر بدهد، چرا که یک 
سال بعد از تولید یک گوشى قیمت 
جهانى آن بیش از 50 درصد کاهش 

مى یابد.
اســحاقى در پایان میزان تلفن هاى 
همراه باقى مانده در گمرك را بیش 
از 30 تا 40 درصد از کل تلفن هاى 
همراه وارد شده با ارز دولتى عنوان 

کرد.
طبق اعالم وزیر ارتباطات از ابتداى 
سال 1397 تا 29 خرداد ماه این سال 
به 40 شرکت واردکننده گوشى تلفن 
همراه، ارز دولتى تخصیص داده شده 
است که 30 شرکت از این فهرست 
با بخشى از ارز تخصیص داده شده، 
اقدام به واردات گوشى تلفن همراه 
کرده اند و رقم کل ارز اختصاص یافته 
به 40 شرکت مذکور 220 میلیون 
و 643 هــزار و 206 یورو را شــامل 

مى شود.

خبرآنالین
خـــبـــر

ISFAHAN
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اینــک در الیحه بودجه 
ســال 1399 دولــت 
درآمدهــاى مالیاتى را 
حدود 195 هزار میلیارد 
تومان پیش بینى کرده 
اســت. به عبارت دیگر 
درآمد مالیاتى پیش بینى 
شــده براى ســال 1399 در مقایسه 
با رقم مصوب ســال جــارى 23 هزار 

میلیارد تومان افزایش دارد.

   مالیات اشخاص حقوقى کمترین 
افزایش را دارد

در این راســتا، میــزان درآمد حاصل 
از مالیات اشــخاص حقوقى در الیحه 
بودجه ســال 1399 معادل  44 هزار 
میلیارد تومان پیش بینى شــده است 
درحالى که این میزان در قانون بودجه 
امسال 41 هزار میلیارد تومان است؛ 
بنابراین میزان مالیات اشخاص حقوقى 

حدود 3000 هزار میلیــارد تومان و 
معادل 7.3 درصد افزایش داشته است.
همچنین میــزان درآمــد حاصل از 
مالیات بر درآمدهــا درحالى در قانون 
بودجه ســال جارى 24 هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده بود که در 
الیحه بودجه ســال آینــده 32 هزار 
میلیارد تومان پیش بینى شده است. 
بنابراین در این بخــش نیز با افزایش 
حدود 8000 میلیارد تومانى و رشدى 

معادل 33 درصدى مواجه بودیم.
بر اساس این گزارش، میزان مالیات بر 
ثروت نیز در الیحه بودجه سال آینده  
6900 میلیارد تومان پیش بینى شده 
است که در مقایســه با قانون بودجه 
امسال که 4100 میلیارد تومان بود، 
حدود 2800 میلیارد تومان معادل 68 

درصد افزایش یافته است.

   مالیات بر واردات 39 درصد کم شد
همچنین میزان مالیات بر واردات در 
قانون ســال جارى 33 هزار میلیارد 
تومان است درحالى که این در الیحه 
بودجه ســال آینده 20 هزار میلیارد 
تومان پیش بینى شــده است. بر این 
اســاس میزان مالیات بــر واردات با 
کاهش 13 هزار میلیارد تومان یعنى 
بیــش از  39 درصد کاهــش مواجه 

خواهد شد.

میزان مالیات بــر کاال و خدمات نیز 
در الیحه بودجه ســال 1399 معادل 
93 هــزار میلیارد تومــان پیش بینى 
شده است که نسبت به سال جارى که 
72 هزار میلیارد تومان است، افزایش 
21 هزار میلیارد تومانــى معادل 29 

درصد دارد.
بر این اساس، مالیات بر ثروت بیشترین 
افزایش را در سال آینده خواهد داشت 
و پس از آن مالیات بر درآمد، مالیات بر 
کاالها و خدمات قرار دارند. همچنین 
مالیات بر اشــخاص حقوقى کمترین 
افزایش را داشــته و مالیات بر واردات 
هم 39 درصد کاهش را تجربه خواهد 

کرد.
در ایــن زمینه حیدر مســتخدمین 
حسینى- معاون وزیر اسبق اقتصاد - 
اظهار کرد که در این الیحه بر مالیات 
از درآمد حاصل از گمرك تاکید زیادى 
شده اســت، اما باید توجه داشت که 
واردات و در نتیجه مالیــات از درآمد 
واردات کاهش پیدا کرده اســت و در 
حالى در بخش مالیات از درآمد حاصل 
از گمرك 195 هــزار میلیارد تومان 
دیده شده که هم کشور با رکود مواجه 
اســت و هم تورم 40 تا 45 درصدى 
داریم؛ بنابراین بودجه اى که براى این 
بخش دیده شده چگونه باید تحقق پیدا 
کند و بنگاه هاى اقتصادى چگونه باید 

بتوانند مالیات دهند؟

   افزایش مالیات حقوق بگیران 66 
درصد، افزایش مالیات ثروتمندان 

16 درصد بود!
وى ضمن اعتقاد براینکه نظام مالیاتى 
کشور بسیار ضعیف و ناکارآمد است، 
اظهار کرد که از سال 92 تا 96 مالیات 
حقوق بگیران 66 درصد و مالیات کاال 
و خدمات بیــش از 80 درصد افزایش 
یافته است. در حالى که میزان افزایش 
مالیات بر ثــروت فقط 16 درصد بوده 
و به پاى تورم هم نمى رســد. در واقع 

ثروتمندان در شرایط تورمى حداقل 
مالیات را هــم پرداخــت نکردند اما 
حقوق بگیران مالیات بیشترى پرداخت 

کردند.
مستخدمین حســینى با اشــاره به 
کســرى 106 هزار میلیــارد تومانى 
بودجــه، پیشــنهاد کرد کــه حذف 
معافیت مالیاتى فرصــت خوبى براى 
جبران کسرى است و با حذف معافیت 
مالیاتــى، ظرفیــت مالیاتى کشــور 
مشخص مى شــود. در کنار آن دولت 
مى تواند ردیف بودجه اى در نظر بگیرد 
که کمک هایى کــه مى خواهد براى 

فعالیت هاى اقتصادى یا براى افرادى 
از این ردیف تامین کند. اینگونه همه 
باید مالیات پرداخت کنند و فرهنگ 
مالیاتى افزایــش پیدا مى کند؛ تصویر 
روشنى از افراد و فعالیت هایى که باید 
معاف باشند ارائه مى شود و همه اطالع 
خواهند داشت که چه کسانى و به چه 

میزان از مالیات معاف هستند.
این کارشــناس اقتصــادى تصریح 
کرد که با این اتفاق نیــازى به درآمد 
حاصل از فروش نفت نداریم و مى توان 
درآمد نفت را صرف پروژه هاى عمرانى 

کرد.

میزان افزایش مالیات ها در سال آینده  

 افزایش 68 درصدى مالیات ثروتمندان
در الیحه بودجه سال 1399 درآمدهاى مالیاتى نسبت به امسال 
23 هزار میلیارد تومان بیشتر در نظر گرفته شده که بیشترین 
میزان افزایش را مالیات بر ثروت با 68 درصد به خود اختصاص 
داده و مالیات بر واردات هم 39 درصد کاهش را تجربه خواهد 
کرد. امسال حدود 172 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتى مصوب 
شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال حدود 89 هزار میلیارد 

تومان آن محقق شد. 

خودرو

طرح دو فوریتى الزام دسترسى به خدمات اینترنت در مجلس

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى 
اسالمى از تهیه طرح دو فوریتى الزام دسترسى به خدمات اینترنت خبر 

داد و گفت که این طرح تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.

ســید حمیده زرآبــادى گفــت: در ماده واحــده طــرح الزام دسترســى به 
خدمات اینترنت آمده اســت که اعمال هرگونه قطع و یا مســئولیت اســتفاده 
از خدمــات مبتنى بر بســتر اینترنت ( اعــم از داخلى و بین المللــى) تحت هر 
عنوان بدون مجوز مجلس ممنوع اســت و مقررات این حکم عطف به ماســبق

 مى شود.
به گفتــه وى در تبصره 1 مــاده واحده این طرح آمده اســت: دولــت صرفا در 
شــرایط اضطرار با مصوبه شــوراى عالى امنیــت ملى مى تواند پــس از اطالع 
رســانى عمومى مــدت زمــان محدودیت دسترســى بــه برخــى از خدمات 
مبتنى بر بســتر اینترنت ( اعم از داخلــى و بین المللى ) محدودیــت را اعمال

 کند.
وى گفت: در تبصره 2 ماده واحده این طرح آمده است: محدودیت دسترسى به 

خدمات مبتنى بر بســتر اینترنت ( اعم از داخلى و بین المللى) براى دستگاه هاى 
اجرایى موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشــورى، دانشــگاهها و مراکز 
پژوهشى شرکت ها و موسسات خصوصى حتى در شرایط اضطرار اعمال نخواهد 

شد.

زرآبادى با بیان این که هرگونه اختالل در اینترنت کشور، عالوه بر خسارت هاى 
مادى، خسارت هاى غیر قابل محاسبه و عمیقى را بر پیکره نظام تحمیل مى کند، 
مهاجرت افراد نخبه، بى اعتمادى و ناامنى براى ســرمایه گذارى، ناامیدى و بى 
انگیزگى نیروى انســانى براى راه اندازى کســب و کارهاى دانش بنیان، قطع و 
همکارى شــرکت هاى خارجى و بى اعتمادى نسبت به شــرکت هاى ایرانى را از 

جمله این خسارت ها عنوان کرد.
این عضو کمیســیون صنایع مجلس گفت: الزام دسترسى به خدمات اینترنت به 

قیددو فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى 
اسالمى از تهیه طرح دو فوریتى الزام دسترسى به خدمات اینترنت خبر اسالمى از تهیه طرح دو فوریتى الزام دسترسى به خدمات اینترنت خبر اسالمى از تهیه طرح دو فوریتى الزام دسترسى به خدمات اینترنت خبر 

ســید حمیده زرآبــادى گفــت: در ماده واحــده طــرح الزام دسترســى به 
خدمات اینترنت آمده اســت که اعمال هرگونه قطع و یا مســئولیت اســتفاده 
از خدمــات مبتنى بر بســتر اینترنت ( اعــم از داخلى و بین المللــى) تحت هر 
عنوان بدون مجوز مجلس ممنوع اســت و مقررات این حکم عطف به ماســبق

 مى شود.
به گفتــه وى در تبصره 

شــرایط اضطرار با مصوبه شــوراى عالى امنیــت ملى مى تواند پــس از اطالع 
رســانى عمومى مــدت زمــان محدودیت دسترســى بــه برخــى از خدمات 
مبتنى بر بســتر اینترنت ( اعم از داخلــى و بین المللى ) محدودیــت را اعمال

 کند.
وى گفت: در تبصره 

عنوان بدون مجوز مجلس ممنوع اســت و مقررات این حکم عطف به ماســبق

به گفتــه وى در تبصره 
شــرایط اضطرار با مصوبه شــوراى عالى امنیــت ملى مى تواند پــس از اطالع 
رســانى عمومى مــدت زمــان محدودیت دسترســى بــه برخــى از خدمات 
مبتنى بر بســتر اینترنت ( اعم از داخلــى و بین المللى ) محدودیــت را اعمال

ایران اکونومیست
خـــبــــر

آگهی دادنامه
شماره پرونده: 681/98 ،شماره دادنامه: 866/98 ، به تاریخ 1398/8/25 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه 13 شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضا 
کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد قاضی شورا از 
توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای احمد 
پور محمدیان فرزند قاسم به طرفیت آقای اکبر درزی فرزند زین العابدین به 
خواسته مطالبه مبلغ 81.000.000 ریال طبق رسید عادی مورخ 96/7/5 
به انضمام خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده 
/ امضای خوانده ذیل آن/ بقای اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای / ارسال 
ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا قاضی 
شورا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت تشخص داده توجها به نظریه 
مشورتی اعضای محترم حل اختالف و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 81.000.000 ریال بابت اصل خواسته و 120.000 تومان بابت هزینه 
دادرسی / خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )98/6/30( 
)تا زمان وصول که بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین 
االجرا محاسبه و تعیین می شود( در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی / ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی کاشان است. قاضی شعبه 13 حقوقی 

شورای حل اختالف کاشان - شناسه: 689581
آگهی دادنامه

شماره پرونده: 263/98 ،شماره دادنامه: 772/98 ، به تاریخ 1398/7/11 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه 4 شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضا 
کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد قاضی شورا از 
توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای روح 
اله فروغی حسن آبادی فررند احمد به طرفیت آقای مرتضی واحدیان صداقت 
به خواسته مطالبه مبلغ 14.928.362 ریال با احتساب هزینه دادرسی و دیر 
کرد از تاریخ 97/5/8 شورا با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه برابر پاسخ 
استعالم واصله از بانک مربوطه که نهایتا می تواند موید اظهارات خواهان 
باشد لذا با صحت ادعای خواهان مستندا به ماده  198 و 519 و 522 رای بر 
محکومیت خوانده به پرداخت  اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و دیرکرد 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی می باشد. قاضی شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف 

کاشان - شناسه:689580
آگهی دادنامه

شماره پرونده: 803/97 ،شماره دادنامه: 660/98 ، به تاریخ 98/105 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضا کننده 
ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد قاضی شورا از توجه 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای 
امیر هوشنگ ابراهیمی فینی به طرفیت خوانده سید حسن سراج فرزند 
حسین به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل مورد اجاره مطالبه 
اجور معوقه و پرداخت خسارات قانونی و اجرت المثل ایام تصرف با عنایت به 
مجموع محتویات پرونده و مالحظه اسناد و مدارک در خصوص تخلیه نظر 

به اینکه در خصوص مورد اجاره دستور تخلیه صادر شده است لذا تصمیم 
گیری صورت گرفته است اما در خصوص خواسته های دیگر خواهان وثیقه به 
دالئل و اسناد موجود در پرونده از جمله قرار عادی صورت گرفته فی ما بین 
طرفین اینکه در این قرار داد ماهیانه مبلغ 350.000 تومان به عنوان اجاره 
بها تعیین گردیده است و از طرفی دیگر دستور  تخلیه در تاریخ 97/8/19 
صورت گرفته است و طبق صورت جلسه موجود تخلیه در مورخ 97/9/17 
صورت پذیرفته است و از طرف دیگر خوانده علیرغم ابالغ در جلسه حاضر 
نشده است و ال یحه ای هم در خصوص دفاع ارائه ننموده است لذا شورا 
خواسته خواهان را در این خصوص وارد دانسته و مستندا به مواد  198 و 
515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1257 و 10 قانون مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1.400.000 تومان بابت اجور معوقه 
به مدت 4 ماه و مبلغ ماهیانه 350.000 تومان از تاریخ 97/1 الی 97/8/28 
به عنوان اجرت المثل ایام تصرف و از آن تاریخ 97/8/28 )زمان پرداخت 
قرض الحسنه( طبق مفاد قرارداد فی ما بین طرفین روزانه مبلغ 200.000 
ریال بابت اجرت المثل و هزینه دادرسی طبق قانون در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر  خواهی در محاکم 
عمومی دادگستری کاشان می باشد. قاضی شعبه 2 حقوقی شورای حل 

اختالف کاشان - شناسه: 689583
آگهی اخطار اجرایی 

به موجب رای شماره 914 تاریخ 97/10/30 حوزه دوم شورای حل اختالف 
کاشان که به قطعیت یافته است. محکوم علیها )1- مجید گرشاسب اصلی 
به نشانی مجهول المکان 2- محمد محمدیان  به نشانی کاشان، میدان 
پلیس، خ طبیعت ک اول سمت راست، نبش فرعی دوم، سمت چپ، واحد 5( 

محکوم است به پرداخت 136.900.000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 
های 095797-95/12/20 و 816257-96/3/20 عهده بانک صادرات و 
پرداخت 212.200 تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید هر یک از چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان )عباس 
رضا زاده یزدلی به نشانی: کاشان، خ کارگر، کوچه باسکول، شکوفه9، منزل 
رضازاده(  رای صادره غیابی است وفق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م هزینه اجرا 
به میزان نیم عشر در حق صندوق دولت پرداخت می گردد. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف 

کاشان- شناسه: 689577
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

نظر به اینکه خواهان عباس رضا زاده یزدلی فررند عبداله دادخواستی به 
خواسته محکومیت خوانده به پرداخت وجه 2 فقره چک به شماره های 
06473487-95/7/10 و 06473488-95/8/10 به مبلغ 182.600.000 
ریال و مطالبه کلیه ضرر و زیان تاخیر تادیه  تا رسیدگی و  صدور  اجرای حکم 
و هزینه دادرسی به طرفیت مجید گرشاسب اصل فرزند سیاه  به مجتمع 
شورای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه اول حقوقی 
شورای حل اختالف به کالسه 443/97 ثبت و برای تاریخ 98/10/22 ساعت 
10:15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در 
جلسه دادرسی حاضر شوند ضمناً نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 
نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور 
شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه اول شورای حل 

اختالف کاشان - شناسه: 689578
آگهی اخطار اجرایی 

97 حوزه دوم شورای  /10 912 تاریخ 29/ به موجب رای شماره 97/
1- مجید  حل اختالف کاشان که به قطعیت یافته است. محکوم علیه )
گرشاسب اصل به نشانی مجهول المکان 2-    میدان پلیس، خ طبیعت، 
طبیعت 1، سمت چپ،   نبش فرعی دوم، واحد 5(  محکوم است به پرداخت 
174.000.000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 276.500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید هر یک از چک ها 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان )عباس رضا زاده به نشانی: کاشان، خ 
کارگر، کوچه باسکول، شکوفه9، منزل رضازاده(   رای صادره غیابی است 
وفق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م هزینه اجرا به میزان نیم عشر در حق 
صندوق دولت پرداخت می گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 
 ندارد صریحا اعالم نماید. قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف کاشان- 

شناسه: 689579
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: 139885602011001058-98/9/16 چون تحدید حدود ششــدانگ محوطه و 
باغچه پالک ثبتی ... فرعی از 766 اصلی واقع در کوی گلگوش جزء بخش یک حوزه ثبتی 
خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عصمت رفعتی فرزند محمدرضا در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
98/10/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/20  سرپرست اداره ثبت اسناد و 

امالک خوانسار شناسه: 688468

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: 139885602011001044-98/9/16 چون تحدید حدود ششدانگ یک دستگاه 
خانه مشتمل بر هفت باب از تحتانی و فوقانی پالک ثبتی 3 فرعی از 766 اصلی واقع در کوی 
پلگوش  جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عفت رفعتی 
فرزند محمدرضا در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/20  سرپرست اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: 688462

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001057-98/9/16 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغچه 
مشجر پالک ثبتی 1 فرعی از 602 اصلی واقع در کوی لبرود جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ورثه محمدجواد مشایخی فرزند علی اکبردر جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
98/10/14 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/20  سرپرست اداره ثبت اسناد و 

امالک خوانسار شناسه: 688154

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: 139885602011001056-98/9/16 چون تحدید حدود ششدانگ هر یک از دو 
قطعه زمین نهالستان متصل پالک ثبتی 504 فرعی از 18 اصلی واقع در صحرای یسارج جزء 
بخش چهار حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ورثه مرحوم حسن اورعی 
فرزند محمدصادق در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 98/10/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 98/9/20  کفیل  ثبت 

اسناد و امالک خوانسار شناسه: 687926
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همتى: رشد 52 درصدى پرداخت تسهیالت به شرکت هاى دانش بنیان
رییس کل بانک مرکزى از شرکت هاى دانش بنیان، اســتارت آپ ها و فعالیت هاى صورت گرفته جوانان 
کارآفرین مستقر در کارخانه نوآورى آزادى در غرب تهران بازدید کرد. به گزارش معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى، عبدالناصر همتى در جریان بازدید از کارخانه نوآورى آزادى در تهران اظهار کرد: به میزان 
اهمیت مبحث شرکت هاى دانش بنیان و شرکت هاى استارت آپى براى کشور واقف هستیم و این مسئله براى 

مجموعه بانک مرکزى نیز از اهمیت و اولویت برخوردار است. وى با اشاره به تالش هاى صورت گرفته در این 
زمینه افزود: مجموعه دولت و به ویژه معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى در این زمینه تالش هاى خوبى 

انجام داده اند و ما نیز در سیستم بانکى در تالش هستیم تا از این تالش ها حمایت کنیم. رییس کل بانک مزکرى 
اظهارکرد:همانگونه که شتاب دهنده ها کارشان سرعت بخشى به امور در زیست بوم فناورى کشور است، شبکه بانکى کشور 

نیز تالش خواهد کرد که به این کمک ها شتاب بخشد. وى گفت: خوشبختانه در هشت ماه نخست سال 1398، میزان تسهیالتى که به شرکت  هاى 
دانش بنیان تعلق گرفته، در حدود 52 درصد رشد کرده و از ابتداى ســال تاکنون نیز نزدیک به 70 هزار میلیارد ریال تسهیالت در اختیار این 
شرکت ها قرار گرفته است. همتى با اشاره به اینکه، ساالنه نزدیک به 3.5 میلیارد دالر با نرخ 4200 تومانى به واردات محصوالتى نظیر دارو و تجهیزات 
پزشکى اختصاص مى یابد، اظهار امیدوارى کرد با تالش معاون علمى و فناورى رییس جمهور، این حجم از واردات کاهش یابد و یا حتى قطع گردد.

چریک ها عاشق این 
هستند ایده شان را در 

جمعى اعالم کنند و شاهد 
نقد و ضعف یابى آن شوند. 
زیرا آنها مى دانند ایده اى 

که قبل از اجرا نقد شود 
بسیار بهتر و با صرفه تر 

است از ایده اجرا شده اى 
که بخواهد اصالح شود

،،
وبسایت سوخت جت

یــادداشـت
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حمل و نقل پاك ارمغان 
«استارت آپ ها»

معاونــت علمى و فناورى ریاســت 
جمهورى با هــدف اهمیت حمل و 
نقل عمومى پاك در کالنشــهرها، 
افزایش آالینده هاى زیست محیطى، 
مخاطرات ایجاد شده براى سالمتى، 
هزینه هاى باالى انــرژى و ... گروه 
حمل و نقل ریلى را در ستاد توسعه 
فناورى هاى حوزه فضایى، حمل و 
نقل پیشرفته ایجاد کرده است. این 
گروه پاسخگوى نیازمندى هاى بخش 
حمل و نقل ریلى کشــور در زمینه 
شکل گیرى زیست بوم بخش ریلى، 
توسعه فناورى هاى ریلى با بهره گیرى 
از ظرفیت شرکت هاى دانش بنیان، 
افزایش بهره ورى ظرفیت هاى ریلى 
کشور و بهسازى و مدرن سازى حمل 
و نقل ریلى از طریق تسهیل و حمایت 
از  فعالیت هاى بازیگران زیست بوم 

حمل و نقل ریلى خواهد بود.
گروه حمل و نقل ریلى ستاد توسعه 
فناورى هاى حوزه فضایى، حمل و 
نقل پیشرفته در نظر دارد در راستاى 
تحقق اهداف کالن کشور در بخش 
حمل و نقل ریلى، با تســهیل گرى 
میان بازیگران مختلف زیســت بوم 
ریلى در ترویج و توسعه، تجارى سازى 
فناورى، توسعه شرکت هاى دانش 
بنیان و شناســایى و اجرایى کردن 
طرح هاى الویــت دار از طریق بهره 
گیرى از ظرفیت هاى موجود و سرریز 
فناورى گروه هــاى هاى خودرویى، 
هوایــى و فضایى، نقــش موثرى را 
در کشــور ایفا کند. همچنین رصد 
قابلیت هاى فناورانه، جهت شناسایى 
فرصت هاى موجود در بهبود و ارتقا 
قابلیت هاى طراحى، ساخت، مدرن 
سازى و هوشمندسازى ناوگان حمل 
و نقل ریلى با بهــره گیرى از قابلیت 
ها و توانمندى هاى شــرکت هاى 
دانش بنیان، استارت آپ ها و شتاب 
دهنده ها و توسعه اقتصادى این بخش 
در بازارهاى داخلى و خارجى از دیگر 
ماموریت هاى اصلى ایــن گروه به 

شمار مى رود.
در حال حاضر پیشران هاى مختلفى 
در حال تغیر و تحول و بهبود حمل 
و نقل ریلى در جهان است در میان 
پیشــران هاى مختلف، حمل و نقل 
ریلى هوشــمند یکى از مهم ترین 
پیشــران هاى این حوزه است.چرا 
که سیســتم هاى هوشــمند با به 
کارگیرى علوم و فنــاورى نوین به 
بهبود عملکرد حمــل و نقل کمک 
شایانى کرده اســت. از آن جایى که 
حمل و نقل کاال و انسان از نیازهاى 
مهم جوامع است، مى بایست نسبت 
به گسترش سیستم هاى هوشمند 
حمل و نقل جهت داشــتن سفرى 
آرام و آســوده اقدام نمود. همچنین 
نهادهاى بهره بردار کشور همچون راه 
آهن جمهورى اسالمى ایران سالیانه 
هزینه ى بســیارى در جهت بهبود 
و نگه دارى از سیســتم حمل و نقل 
ریلى صرف مى کند. سیســتم هاى 
هوشــمند در این زمینه بسیار مؤثر 
هستند. با اســتفاده از سیستم هاى 
هوشمند، عملکرد ایستگاه هاى راه 
آهن و خطوط ریلى بهبــود یافته و 
ایمنى سیستم حمل و نقل افزایش 
مى یابد. ارتباط مناسب و سریع بین 
رانندگان لوکوموتیوها و ارتباط آن ها با 
ایستگاه هاى راه آهن باعث مى شود که 
در زمان خطر، اطالع رسانى سریع تر 
صورت گیرد. اطالع رســانى باعث 
تسریع در عملکرد ایستگاه هاى راه 
آهن مى شــود و کاهش سوانح را به 
همراه خواهد داشت. بنابراین ورود به 
مباحث هوشمند سازیاز موارد انکار 
ناپذیر در توسعه حمل و نقل کشور به 

شمار مى رود. 
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براى اینکار شــما ابتدا باید 
رقابــت را تجزیــه تحلیل 
کنید؛ پیوسته رقیب را زیر 
نظر بگیرید و بهترین زمان 
را براى پیــروزى رقابت را 
شناسایى کنید. این کار نه 
آسان اســت، نه راحت اما 
پاداشــى که در صورت موفقیت به همراه 
دارد باعث مى شــود تمام ســختى ها و 
ناراحتى ها را در یک لحظه فراموش کنید.

واژه چریکى از نیرو هاى جنگى چریکى 
(پارتیزانى) گرفته شده. این دسته ها که 
خود را چریک مى نامیدند همانند بنیان 
گذار این واژه چه گوارا و فیدل کاســترو؛ 
عقیده داشتند که مى توانند با استفاده از 
نفرات کم و منابع محدود اما روش و زمان 
درست بر دشمن پیروز شوند. به صورتى 
که گروه هاى کوچک و نا منظم با استفاده 
از تاکتیک هاى کمیــن، هجوم ناگهانى، 
جابجایى ســریع و غافلگیرى دشمن را 
غافل گیر کنند. امــروزه این اصطالح در 
بازاریابى / تبلیغات و ... نیز نفوذ کرده و ما 
انواع بازاریابى چریکى، تبلیغات چریکى و 
… را شاهد ظهورشان هستیم که بیشتر 
براى کسب و کارهاى نوپا به علت کمبود 

منابع و … استفاده مى شود.
ما 6 روش چریکى براى غلبه و پیروزى بر 
رقیب (تجارى / ورزشى / …) را داریم که 

کاربرد فوق العاده زیادى دارد.

    1. چریک ها تکالیفشان را به دقت و 
کامل انجام مى دهند :

واقعا تعجب آور اســت، کسب و کارهاى 
نوپایى که کارى را شــروع کرده اند بدون 

اینکه تحقیقاتى انجــام دهند و یا آزمون 
خطاهایى براى جمع آورى داده ها صورت 

داده باشند و بعد انتظار موفقیت دارند.
هیچکس عاشق غرق شــدن در داده ها 
و اعداد و ارقام نیســت. همه ما دوســت 
داریم از دست تئورى خالص شویم و در 
دنیاى واقعى شیرجه بزنیم اما امروزه براى 
موفقیت در هر کارى شما باید تحقیقاتى از 
قبل انجام داده باشید. افراد چریک ، وقتى 
را براى تحقیقات اختصاص مى دهند و در 
اینترنت شروع به موج سوارى مى کنند ! تا 
اطالعات مورد نیازشان را از رقیت، بازار، 

رقابت ،مشترى و … بدست آورند.
تحقیقات نشان داده   هر ساعت تحقیقات 
قبلى به اندازى 10 روز کارى منفعت دارد 
و باعث جلو افتادن از رقیبتان مى شــود. 

یعنى چه؟
اگر شما قبل از شروع کارى، رقابتى و … 
5 ساعت اول را به تحقیقات و جمع آورى 
داده ها اختصاص دهید، به اندازى 2 ماه در 
آینده از دیگران جلوتــر خواهید بود. زیرا 
اشتباهاتتان کمتر مى شود، سردرگمى تان 
کمتر مى شود و شناخت از بازار و نحوه ورود 
به آن باعث مى شــود روزها شما جلوتر از 

دیگر رقبا باشید.

    2. چریک ها همیشه تعصب شان را 
زیر ذره بین مى گذارند :

داشتن تعصب براى ادامه رقابت به شدت 
مهم و حیاتى است و نیاز اصلى هر رهبرى 
است اما نباید باعث نادیده گرفتن ایده هاى 

بزرگ و با بى احترامى به رقیب شود.
اکثر افــراد بدنبال درســت بــودن ایده 
خودشان یا دیگران هستند تا موفق بودن 

آن.
حاضرند ساعت ها بر ســر اینکه این ایده 
درست است با غلط بحث کنند. اگر ایده 
دیگرى بهتر از ایده خودشان بود شروع به 
تخریب و تضعیف آن کنند و اگر ایده اى 

بدتر از ایده آنها بود نادیده بگیرند.
اما چریک ها اینطور نیستند؛ آنها مى دانند 
هر ایــده اى مى تواند کمــک کند ایده 
خودشان بهبود یابد. پس هیچ ایده اى را 
دست کم و یا نادیده نمى گیرند و همیشه 

در حال بهبود ایده خودشان هستند و دو 
دستى به ایده اولیه شان نچسبیده اند.

چریک ها عاشق این هستند ایده شان را در 
جمعى اعالم کنند و شاهد نقد و ضعف یابى 
آن شوند. زیرا آنها مى دانند ایده اى که قبل 
از اجرا نقد شود بســیار بهتر و با صرفه تر 
است از ایده اجرا شده اى که بخواهد اصالح 

شود.

    3. چریک ها کمتر حدس مى زنند :
حدس و گمان یکــى از ارکان جدا ناپذیر 
هر کسب و کارى است. شما باید پیوسته 
بدانید براى ســال بعد چه تغییراتى باید 

در خود و کســب و کارتان اعمال کنید؛ 
اما به عنوان راهــکار دوم. حدس زدن به 
عنوان راهکار اصلى مى تواند باعث شکست 
بیشترى شود تا موفقیت. راه هاى زیادى 
براى تست کردن وجود دارد. راه هایى که 
درصد موفقیت تست آن باالتر است؛ بهتر 
از ازین راهکار هاى اصولى استفاده کنید تا 

حدس و گمان.

    4. چریک ها بــا دیگر چریک ها 
متحد مى شوند :

نیرو ،تمرکز و شوق هر گروه به اندازه تعداد 
افراد گروه به توان دو است. شما اگر یک نفر 

باشید به اندازه یک نفر نیرو، تمرکز و شوق 
رسیدن به اهدافتان خواهید داشت اما اگر 
دو نفر باشید به اندازه چهار نفر نیرو، تمرکز 
و شوق خواهید داشت. به نظر شما کدام 

بهتر است؟
چریک ها به خوبى این حقیقت را مى دانند 
که در شکســت به عنوان یــک نفر هیچ 
افتخارى وجود ندارد. بنابراین چشــم و 
گوششــان را تیز مى کنند تا چریک هاى 
دیگر را شناسایى کنند، متحد شوند و به 

سمت اهداف و سهم بازار پیشروى کنند.
در دنیاى امروز چریک ها درك کرده اند که 

قدرتمندترین منبع ، منابع انسانى است.

    5. چریک ها کوتاهترین مســیر 
بین نقطه «الــف» و «ب» را انتخاب 

مى کنند :
زمان و تــالش معموال بهتریــن فاکتور 
موفقیت در رقابت اســت. زمانى که وقت 
زیادى صرف پیدا کردن و بعد اثبات یک 
ایده خوب مى کنید؛ معمــوال زمان پیدا 
کردن مشــترى خوب و حامى خوب را 
از دســت مى دهید. چریک ها مى دانند 
مشترى و حامى مهمتر اســت از اثبات 
کارکرد ایده شان. آنها ابتدا یک نمونه اولیه 
از محصولى که در ذهنشــان وجود دارد 
مى سازند و به مشترى نشان مى دهند تا 
ببینند آیا این محصول حداقلى مى تواند 

نیاز مشترى را رفع کند؟ اگر نیاز را برطرف 
کرد ســپس وقت زیادى را صرف ظریف 

کارى آن محصول مى کنند.
چریک ها مى داننــد در دنیاى امروز  ایده 
خوبى که به ســرعت اجرا شود به مراتب 
بهتر است از ایده عالى و قوق العاده اى که 

هیچوقت اجرا نشده.

    6. چریک ها پیاپى بدنبال یافتن 
زمان درســت براى تغییر و خروج 

هستند :
زمانى که مسیر مشــخص مى شود؛ اکثر 
مردم به شدت متعهد به مسیر مى شوند! 
نه به هدف. در کســب و کار، عمل چشم 
بسته مى تواند خطرات بیشترى از انجام 
هیچ عملى داشته باشد. چریک ها مى دانند 
باید پى در پى باید بازخورد بگیرند، اندازه 
گیرى و تغییر کنند، زیرا انها متوجه شده 
اند با بهترین تحقیق ها و برنامه ریزى ها 
همیشه متغیر هایى وجود دارد که مى تواند 
شرایط را به کلى عوض کند. چریک ها به 
مسیرشان وابسته نیستند، آنها هر مسیرى 
که به هدفشان منتهى شــود را انتخاب 
مى کنند و اگر مســیرى نباشد، آنها یکى 
مى سازند؛ اگر مسیرشان به هدف منتهى 
نمى شود سریع از آن مسیر خارج مى شوند 
و اجازه نمى دهند مسیرشان باعث شود به 

هدفشان نرسند.

6 روش چریکى براى موفقیت در هر رقابتى؛   

پارتیزان هاى کسب و کار

چریک ها به خوبى این 
حقیقت را مى دانند که 

در شکست به عنوان 
یک نفر هیچ افتخارى 
وجود ندارد. بنابراین 

چشم و گوششان را تیز 
مى کنند تا چریک هاى 
دیگر را شناسایى کنند

کسب و کارها همانند زندگى اکثر اوقات رقابتى است و رقیب 
تجارى شما تنها کسى نیســت که باید از آن جلو بزنید؛ هم 
دانشگاهى هایتان, کارمندانتان و شرکایتان روزانه در حال 
رقابت با شما براى گرفتن سهم بیشــترى از قدرت، ایده و 
روش ها هستند. در اکثر مواقع شما نمى توانید فقط به زور و یا 
منابع در اختیارتان متوسل شوید تا رقابت را ببرید. شما باید 
چریکى عمل کنید یعنى با استفاده از کمترین منابع، بیشترین 

اهداف را بدست آورید.

برخى از بنیان گذاران استارت آپ ها تصور مى کنند براى 
استقالل در تصمیم گیرى و پیاده سازى برنامه ها باید قدرت مطلقى در شرکت 

نوپاى خود داشته باشند.

تمایل به انجام کارهاى مورد عالقه، درکنار بهره بــردارى از ایده اى باارزش از دالیل 
اصلى راه اندازى استارت آپ توسط اکثر افراد است. رئیس خود بودن یکى از جذاب ترین 
بخش هاى بنیان گذارى استارت آپ محسوب مى شود. خصوصا اگر شما سال ها تحت 
مدیریت دیگران کار کرده و مجبور به اجراى تصمیم هاى آن ها بوده باشید، از چنین 

فرصتى لذت خواهید برد.
اســتقاللى که افراد پس از تأســیس اولین اســتارت آپ خود حس مى کنند، 
جذابیت بسیار باالیى دارد. این حالت را نمى توان با استقالل زندگى شخصى در 
نوجوانى و جوانى مقایسه کرد. حس جذابیت ایجادشده، برخى اوقات به قدرى 
شدید مى شود که افراد بیش از حد در مسیر هاى مورد نظر خود تالش کرده و به 
اطرافیان هم فشار وارد مى کنند. مسیرهاى جدید پیش روى آن ها، پشت همان 
دیوارهایى هستند که قبال حرکت را به خاطر زندگى کارمندى دشوار مى کردند. 
به هرحال رویکرد اغلب افراد پس از حس اســتقالل، به نوعى شبیه به شورشى 

مى شود که گویى در هورمون هاى آن ها وجود داشته است.
رئیس بودن حس آزادى و قــدرت به افراد مى دهد. قدرتى که شــاید 
برخى اوقات مسموم کننده هم باشد. به هرحال استفاده ى بیش از حد 
از قدرت جدید مى تواند خسارت هاى متعددى، هم براى خود شخص و 
هم شرکت تازه تأسیسش به همراه داشته باشد. در ادامه ى این مقاله به 
نکاتى مى پردازیم که با درك آن ها مى توان از توهم قدرت ایجادشده بر 
اثر کارآفرینى جلوگیرى کرده و آن را به مسیرى کارآمد براى پیشرفت 

کسب وکار هدایت کرد.

    نیاز به دیگران منجر به موفقیت مى شود
تقریبا تمامى کسب وکارها براى پیشرفت به کمک افراد متعدد نیاز دارند. 
اگرچه شما بنیا ن گذار و مالک شرکت خود هستید و کنترل آن را در دست 
مى گیرید، انعطاف پذیرى در همکارى با همیــن افراد مورد نیاز، نکته ى 
کلیدى پیشرفت خواهد بود. شما افرادى را به تیم خود اضافه مى کنید تا نقاط 
خالى مورد نیاز در بحث دانش و تجربه را برایتان پوشش دهند. به همین دلیل 
عاقالنه نخواهد بود که نیازهاى خود را بــه این افراد دیکته کنید و نظرات آن ها 
را نشــنوید. درنهایت تالش کنید تا از دانش و تجربه ى موجود در تیم حداکثر 

استفاده را داشته باشید.
عالوه بر دانش و تجربه، ایده هم از اهمیت باالیى در کسب وکارهاى نوپا برخوردار 
اســت. ایده هایى که تنها از یک منبع و یک چشــم انداز ایجاد مى شوند، قطعا 
کیفیت باالیى نخواهند داشــت. درمقابل، بهترین ایده ها آن هایى هستند که 
بازخورد تیم و بخش هاى متنوع کســب وکار را به همراه داشته باشند و نظرات 

آن ها هم در توسعه ى ایده لحاظ شده باشد.
مدیریت به ســبک ســنتى، حق شــما به عنوان کارفرما و مدیر شرکت است. 
البته فرامــوش نکنید که ایده ها، برنامه ها و سیاســت هایى کــه بدون نظرات 
خارجى توســعه مى یابند، پذیرش و انرژى مثبت آن چنانى به همراه نخواهند 
داشــت. درعوض، مواردى که توسط تیم توســعه مى یابند، پیشرفت بیشترى 
به همــراه خواهند داشــت. درواقــع ایده هاى نــوع اول آن چنــان باقدرت، 
پردازش و اصــالح نشــد ه اند و احتماال نتایــج خوبى هم به همــراه نخواهند

 داشت.

    بهره گیرى از مشاوره ى مربى
احتماال در ابتدا، ایده اى کلى از اهداف کسب وکار و چگونگى دستیابى به آن ها 
داشته باشــید. البته باوجود تمام قدرت و انرژى که براى تأسیس استارت آپ 
دارید، طبیعتا شما همه چیز را درباره ى کســب وکار جدید نمى دانید. ازطرفى 
کوتاه نیامدن از ایده ها و تصمیم هــا یا مقاومت دربرابر تغییر مســیر و اهداف 
استارت آپ، نوعى حس قدرت به شما مى دهد. منتهى حسى که شما به عنوان 
عزم راسخ مى بینید، شاید به لجبازى و غرور بینجامد؛ غرورى که شما را از گوش 

دادن به نظرات دیگران که منجر به موفقیت مى شود، باز خواهد داشت.
مربى ها و مشاوران استارت آپ نقشى حیاتى در مسیر کارآفرینى دارند. در قدم 
اول، بنیان گذاران باید تصمیم به گوش دادن و تــالش براى درك هرچه بهتر 
توصیه هاى آن ها داشته باشند. البته بنیان گذار لزوما نباید تمامى پیشنهادهاى 

منتورها را قبول و آن ها را اجرا کند.
اگر مشاوره با منتورها و مشاوران را به عنوان رویکردى دائمى در کسب وکار در 
نظر بگیرید، مى توانید از ایده هاى آن ها بــراى تصمیم گیرى هاى خرد و کالن 
اســتفاده کنید. درنظرگرفتن نظرات آن ها پیــش از تصمیم گیرى هاى متعدد 
کسب وکارى، شما را از دام چشم اندازهاى تونلى و ایزوله در مدیریت رها مى کند. 
چشــم انداز تونلى تنها به هدف نهایى توجه مى کند و ایده هاى خارجى ارزشى 
براى آن ندارند. این رویکرد مى تواند به تصمیم هاى اشــتباه و شکســت هاى 

جبران ناپذیر منجر شود.

    حق اکثرا با مشترى است
گرفتار شــدن در تصور صحیح بودن همه ى فرایندهاى کسب وکار آسان است. 
چنین تصورى درنهایــت منجر به گم کردن هدف اصلى هم مى شــود. هدفى 
که درواقع به صورت تحویــل دادن کاال و خدمات عالى به مشــتریان خارج از 
دیوارهاى شرکت تعریف مى شود. قطعا نمى توان ایده پردازى درباره ى روندهاى 
پرطرفدار بازار و موارد مشــابه را محدود کرد، اما طراحــى محصول نهایى هم 
نباید تنها باتوجه به چنین روندهایى باشــد. چنین رویکردى منجر به عرضه ى 
محصول یا خدماتى مى شود که مخاطبان محدود و اندك دارد. درنتیجه در زمان 
ایده پردازى براى اســتارت آپ و محصول آن باید ایده هاى مشتریان احتمالى و 

سلیقه ى آن ها را نیز لحاظ کنید.

افسانه هاى استارت آپى: قدرت مطلق براى بنیان گذار
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