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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

سنا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/9/28 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,483,0004,365,000قدیم

سکه طرح 
4,449,0004,259,000جدید

2,329,0002,278,000نیم سکه

1,430,0001,479,000ربع سکه

910,000874,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,977,2001,884,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18456,400435,200 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24602,400580,200 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

ماجراهای ادامه دار یک سورپرایز؛

اما و اگر پهپاد پستی و هزارتوی مجوزها
پهپاد پستی به گمان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، حد و اندازه یک سورپرایز 

را برای مردم داشت، اما نتوانست آنها را راضی کند. این روزها اخباری مبنی  
بر مجوز پرواز نداشتن این پهپاد شنیده می شود و به نظر می رسد وزیر 

جوان برای اعالم سورپرایز خود کمی عجله کرده است.
 از زمانی که محمدجــواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطــات و فناوری 

اطالعات- سورپرایز خود را اعالم کرد، یک هفته می گذرد. اگرچه این خبر وزیر جوان، چیزی 
نبود که کاربران انتظارش را داشتند و همان طور که خود آذری جهرمی هم به آن اشاره کرد، 

اخباری مانند ارسال ماهواره جدید، ارزان کردن اینترنت، پایان وس یا ...

با حضور وزیر صمت اولین شتاب دهنده صادراتی افتتاح شد؛

تسهیل صادرات اصفهان از اتاق بازرگانی
      در استان اصفهان تنها دو شرکت مدیریت صادرات وجود دارد، با برنامه 3 ساله ای که در نظر داریم حدود 380شرکت خلق خواهند شد
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شب یلدایی برای همه!

امشب در ایران به نام شب یلدا و یا 
شب چله معروف است . شبی که 
از همه شب های سال یک دقیقه 
بلندتر اســت و ایرانی ها به پاس 
این یک دقیقه بلندتر بودن شب 
از قدیم االیام به شــب نشینی و 
 جشــن، شــب یلدا را به صبح 

می رساندند. 
در رســوماتی که اکنــون و در 
ســال های اخیر باب شده است 
برای شــب یلدا، خرید آجیل و 
تنقالت و انواع میوه به خصوص 
هندوانه و انار، لبو و شــلغم و..... 
مرسوم اســت اما آیا واقعا ریشه 
تاریخی شــب یلدا  اینگونه بوده 
است و یا این رسوم من درآوردی 
بعدها به این شب اضافه شده تا 
شب به این زیبایی را به یک معضل 

برای خانواده ها تبدیل کند؟!
هرچند زمان آنقدر مهم اســت 
که برای آن یک دقیقه بیشــتر 
در شــب یلدا باید ســنگ تمام 
بگذاریم اما اگر مهم ترین دلیل 
برگزاری شب یلدا پایبند بودن 
به رسومات گذشــته است پس 
بهتر است این رسومات را تغییر 
ندهیم و همانگونه برگزار کنیم تا 
حق مطلب به خوبی ادا شود.   در 

تمام شهرهای ایران  ...

مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان خبر داد:

تغییر راهبرد فوالدمبارکه 
اصفهان از فرایند قطعه سازی به 

ماشین سازی
مدیرعامــل فوالدمبارکه گفت: بــا توجه به 
توصیه وزیــر صنعت، معــدن و تجارت، این 
شــرکت در حال تغییر راهبردی به ســمت 
تکنولوژی محوری و تغییر فرایند قطعه سازی 

به فرایند سازی و ماشین سازی است.
حمیدرضا عظیمیان در در آئین بهره برداری 
تولید فوالد API جهت انتقــال نفت و گاز از 
محیط ترش برای اولین بار در کشور با اشاره 
به سابقه سه دهه تولید ورق و قطعه سازی در 
شــرکت فوالد مبارکه و تاکید بر تکنولوژی 
محوری صنایع در این شرکت اظهار داشت: 
فوالد مبارکه در طول این مدت حدود ســه 

هزار و ۸۸۰ قطعه ساخته است. ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
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2 ادامه در صفحه 
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اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان به استناد نامه شماره 1700/456420/180 مورخ 
1398/09/26 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد سالن ورزشى 
شباهنگ واقع در خیابان بزرگمهر، انتهاى خیابان رکن الدوله را به مدت هشت ماه و بیست 
روز از تاریخ 1398/10/10 لغایت 1399/06/31 به افراد حقیقى یا حقوقى واجد شرایط به 
صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اطالعات بیشتر 
تا تاریخ 1398/10/06 به کارشناسى روابط عمومى اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان 

مراجعه نمایند. 

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته مرحوم محمدرضا رضوى در نظر دارد اموال 
غیر منقول ورشکسته به شرح زیر را از طریق مزایده به فروش برساند: 

الف- مالکیت ششدانگ دو واحد دفتر کار با کاربرى ادارى به آدرس: اصفهان، چهار راه شکر شکن، ابتداى خیابان احمد 
آباد، مقابل کتابخانه امیر المومنین، ساختمان ایران خودرو به شرح ذیل: 

1) واحد A2 واقع در طبقه اول به پالك ثبتى شماره 12 فرعى از پالك هاى 963/2 و 963/1 و 963 اصلى واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان 

- به مساحت 61/07 متر مربع 
قیمت پایه مزایده: 4,274,900,000 ریال (چهار میلیارد و دویست و هفتاد و چهار میلیون و نهصد هزار ریال) 

3) واحد A10 ضلع شمالى طبقه دوم به پالك ثبتى 14 فرعى از پالك هاى 963/2 و 963/1 و 963 اصلى واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان 

- مساحت پالك 73/77 متر مربع 
- قیمت پایه مزایده: 5,163,900,000 ریال (پنج میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و نهصد هزار ریال) 

- هر دو واحد داراى امتیاز انشعابات آب مشترك، بر ق و گاز اختصاصى مى باشد. 
- کل مجموعه داراى پارکینگ و مجهز به آسانسور مى باشد. 

- کل ساختمان داراى نماى سنگ و شیشه رنگى مى باشد. 
زمان و مکان مزایده: روز دوشنبه مورخ 1398/10/30 ساعت 11

به آدرس: اصفهان، چهار باغ باال، ابتداى خیابان نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 
شرایط مزایده:

1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.)
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 
2171290210008 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه 

ارایه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و 
در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.

4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اسناد رسمى خوددارى 
نماید مسئول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و 

سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 
6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید از محل شرکت مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى 
اصفهان مراجعه نمایند.

تلفن: 031-36611086

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان 

 امیریان - مستشار قضائى و رییس  اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 

شناسه: 703197

آگهـى اجاره سالن ورزشى شباهنگ 

آگهـى تجدید مزایـده

آگهـى استخـدام
یک شرکت تولیدى فعال در تولید قطعات الستیکى و فلزى واقع در شهرك صنعتى 

مبارکه جهت مشاغل زیر از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکارى مى نماید :
مدیر بازرگانى: مدرك تحصیلى مرتبط- حداقل 5سال سابقه کار مرتبط- مسلط به زبان 

انگلیسى و بازرگانى خارجى
مسئول دفتر مدیرعامل: حداقل 2سال سابقه کار مرتبط- مسلط به امور دفترى- مسلط به بسته 

نرم افزارى آفیس- آشنا به زبان انگلیسى
تلفن هماهنگى: 09131198906  emp_98@yahoo.com :ارسال رزومه  

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 445 مورخ 98/7/16 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به اجراى ادامه عملیات احداث شبکه برق فاز اول شهرك مشاغل 
شهرى زرین شهر با اعتبار اولیه 16,730,000,000 ریال از محل اعتبارات شهردارى از 
طریق مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط د عوت به عمل مى آید جهت دریافت 
اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 98/10/5 به شهردارى 

میثم محمدى - شهردار زرین شهرزرین شهر مراجعه نمایند.

نوبت دوم آگهـى تجدیـد مناقصه عمومـى

شناسه: 695044

021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792
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توجــه  قابــل 
شهروندان گرامی 
آیا مــی دانید با 
مفقــود شــدن 
شناسایی  مدارک 
است  ممکن  خود 
شما به عنوان مجرم 
شــناخته شوید؟



ادامه از صفحه یک:
...  کلیات برگزاری شــب یلدا به 
شب نشینی و خوردن خوراکی و 
حافظ خوانی بوده است اما در هر 
شهری خوراکی های مخصوص 
به همان شهر را در این شب سرو 
می کرده اند زیرا ارتباطات و حمل 
نقل بــه این پیشــرفتگی امروز 
نبوده که بتوانند در یک نقطه از 
کشور به صورت همزمان هندوانه 
جنوبی و پرتقال شمالی و سیب 
سمیرمی و انار ســاوه و ....جمع 
 کنند و ضمن اینکه شب یلدا را به

 شب نشینی اش می دانسته اند نه 
خوراکی هایش! 

پس همــان محصوالت شــهر 
خودشــان را که اکثــرا هم در 
تابســتان جمع  آوری و خشک 
کرده بودند در شــب یلدا تناول 
می کردنــد. بــرای مثــال در 
آداب و رســوم شــب یلدا شهر 
تهــران در گذشــته خــوردن 
هندوانه و خربزه و انــار در کنار 
 شــب نشــینی حرف نخست را 

می زد.
 همدانی ها   خوردن میوه »به«  
در شب یلدا را از اوجب واجبات  
می دانســتد و در آداب و رسوم 
شب یلدا اصفهانی ها حتما باید 
در شب یلدا »انگور« می خوردند 
و »پسته« یکی از شب چره های 
مهم سفره شب چله یا شب یلدا 
قزوینی ها بوده است. اما متاسفانه 
حاال ما خود را ملزم می کنیم به 
خریدن و خــوردن تمامی موارد 
مذکور و اگر یکی از اینها نباشد 
فکر می کنیم از بدبخت ترین افراد 

دنیا هستیم! 
چیزی تا شب یلدا نمانده. درست 
مثل عید نوروز، شــب یلدا را هم 
هم زمان با یــک رویداد نجومی 
جشن می گیریم. شب یلدا تقریبا 
هم زمان با رویدادی است که به 
آن انقالب زمستانی می گویند؛ 
لحظه ای که خورشید به نقطه ای 
خاص از آسمان می رسد و رسما 
فصل زمستان در نیمکره شمالی 

شروع می شود.
یکی از معــدود آداب و رســوم 
قدیمی ایرانی کــه در کنار عید 
نــوروز همچنــان حواســمان 
 بــه آن اســت و آن را گرامــی 

می داریم. 
طوالنی ترین شــب سال که قرار 
است روشنایی و گرما به خانه ها 
بیاورد تا آماده  ســه ماه ســرد 
زمســتان بشــویم.  پس با کنار 
گذاشتن برخی از تجمالت این 
شب را راحت تر می توان جشن 
 گرفت و از کنار هــم بودن لذت

 برد.
البتــه از حق نباید گذشــت که 
امسال قیمت میوه و تنقالت بسیار 
افزایش داشته است و با توجه به 
اوضاع نابه ســامان اقتصادی در 
سال اخیر قشر متوسط و پایین 
برای خریدهای امشب  در مضیقه 

هستند. 
بهتر است برای مدیریت هزینه ها 
در تمام طول سال و به خصوص 
چنین ایامی برخی مغــازه ها و 
مراکز خرید را که منصف هستند 
و نظارت بیشتری بر قیمت های 
آنها وجــود دارد را شناســایی 
کنیم و خریدهایمــان را از این 
مغــازه ها انجام دهیــم تا هم به 
صرفه اقتصادی خانــواده خود  
کمک کرده باشــیم و هم اینکه 
با گران فروشی های بی مورد به 
خصوص در مواقع خاص ســال 
مبارزه کنیم تا شــهرمان جایی 
باشــد برای زندگی همه اقشار 
جامعه نه فقــط ثروتمندانی که 
ما خودمان با حمایــت از آنها و 
خرید محصوالت و خدماتشــان 
 بــه پولدارشدنشــان کمــک

 کرده ایم.

اقتصاد استان
02
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خام فروشی در مناطق صنعتی اصفهان باید به حداقل برسد
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی گفت: باید بتوانیم با استفاده از ظرفیت های مهم 
اقتصادی داخلی، میزان خام فروشی در مناطق صنعتی استان اصفهان به خصوص شهرستان هایی چون 
شهرضا و دهاقان را به حداقل برسانیم.  سمیه محمودی در نشست صمیمی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با فعاالن اقتصادی و کارآفرینان شهرستان های شهرضا و دهاقان استان اصفهان که در محل شرکت فوالد 

گستر کچو شهرک صنعتی رازی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: برای یافتن راهکارهای افزایش بهره وری 
تولیدی در شهرستان های شهرضا و دهاقان از وزیر صمت برای نشست صمیمی با فعاالن اقتصادی، صنعتی 

و کارآفرینان دعوت کرده ایم. وی گفت: در شهرستان های شهرضا و دهاقان، هفت شهرک و ناحیه صنعتی وجود 
دارد و هدف از دعوت وزیر صمت به این بخش از استان اصفهان، ارتباط مستقیم مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

با فعاالن اقتصادی و صنعتی جنوب استان اصفهان است. تشکیل منطقه ویژه اقتصادی شهرضا یکی از اولویت هاست و به رغم تصویب هیئت 
دولت در سال ۱۳۸۹، این مهم تاکنون صورت نگرفته و اکنون امیدواریم منطقه ویژه اقتصادی شهرستان شهرضا تا سال آینده، تشکیل شود. 
وی ادامه داد: کشور ما ثروت های هنگفتی همچون نفت و گاز دارد و متاسفانه این منابع به صورت خام صادرات می شود؛ باید بتوانیم با استفاده 

از ظرفیت های مهم اقتصادی داخلی، میزان خام فروشی در مناطق صنعتی استان اصفهان را به حداقل برسانیم.

استاندار اصفهان: زمین به اندازه نیاز واگذار کنید
استاندار اصفهان گفت: تولید کنندگان سربازان جبهه اقتصادی کشور هستند و وظیفه داریم تا جایی که 

می توانیم به آنها کمک کنیم.
عباس رضایی در جلسه شورای سرمایه گذاری شهرستان گلپایگان اظهار کرد: گلپایگان یکی از شهرهای 
بزرگ اســتان اصفهان اســت. ظرفیت های خوبی در گلپایگان وجود دارد که نیروی انسانی از برترین 

پتانسیل های آن است. وی ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم و نظام های سلطه تمام قد 
مقابل یک نظام الهی ایستاده اند. 

استاندار اصفهان گفت: دولت، مجلس و نظام تمام قد در برابر استکبار ایستاده است. 
رضایی افزود: زمین محدود است و نمی توانیم آن را تولید کنیم. زمین به اندازه نیاز واگذار کنید در شهری برای یک درمانگاه 

۲۰ هزار متر زمین واگذار کردند در حالی که نیازشان ۲ هزار متر بود. اگر شکایتی که در خصوص شهرک تهویه شده است حل و فصل 
شود ما دیگر مته به خشخاش نگذاریم.

وی یاداورشد: با خوش بینی به مسائل نگاه کنید و آنها را حل کنید، مردم مشکالت اقتصادی زیادی دارند. دلیلی ندارد مشکالت پگاه برای 
گلپایگان باشد اما مالیات ها را در تهران پرداخت کنند.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

قطار شهری اصفهان- شاهین شهر حداقل 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مشاور مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان و مدیر  
مرکز تحقیقات منطقه اصفهان گفت: برای اجرای پروژه 

قطار شهری حومه ای اصفهان-شاهین شهر بیش از دو هزار میلیارد 
تومان و برای اجرای پروژه مترو حومه ای اصفهان-نجف آباد به بیش از 

یک هزار و ۸00 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

حسین حجتی در نشستی خبری در محل اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
با بیان اینکه پروژه بزرگراه کنارگذر غرب اصفهان در دست اقدام است، اظهار کرد: 
کنار گذر غرب از میدان کرکوند به جاده اصفهان-شیراز متصل می شود و تاثیر به 

سزایی در کاهش روند ترافیک درون شهری اصفهان خواهد داشت. 
وی افزود: یکی از مهم ترین پروژه های توسعه ای راه و شهرسازی استان اصفهان 
در سال گذشته، توسعه ۴۰۰ هکتاری فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بود که مقرر 
شد بر اساس آن محور تشریفات از این فرودگاه به طول ۱۵ کیلومتر به سمت میدان 
الله احداث شود و در سال جاری شاهد نتایج مهم این پروژه توسعه ای خواهیم بود.

مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و مدیر مرکز تحقیقات منطقه اصفهان 
با بیان اینکه رینگ چهارم پروژه بزرگراهی جنوب اصفهان با برخی از کمربندی های 
جنوب شرقی و جنوب غربی شهر برخورد می کند، خاطر نشان کرد: این پروژه در توسعه 

حمل ونقل استان اصفهان تاثیر به سزایی خواهد داشت.

     قطار اصفهان-نجف آباد بیش از ۱۸00 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
حجتی اضافه کرد: پارکینگ های مرکز شهر نقشی در کاهش ترافیک حمل و نقل درون 
شهری ندارد و تنها به تشدید ترافیک دامن میزند. در موضوع توسعه پایدار شهری بر استفاده 
از حمل و نقل عمومی تاکید می شود و باید توجه کنیم که آیا در حالی که مردم را تشویق 
به استفاده نکردن از خودروهای شخصی می کنیم، زیرساخت های حمل و نقل عمومی و 
دسترسی عمومی به آنها را فراهم کرده ایم یا خیر؟ وی ادامه داد: در پروژه های بزرگ و سرمایه 
گذاری های جاده ای و ریلی به بودجه های کالن نیاز داریم و متاســفانه در شرایط فعلی 
دولت توان پرداخت این هزینه ها را ندارد و ناگزیر به استفاده از سرمایه گذاری شرکت های 
خصوصی است. مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و مدیر مرکز تحقیقات منطقه 
اصفهان با بیان اینکه نبود سرمایه کافی یکی از مشکالت قطار سریع السیر اصفهان-تهران 
است، تصریح کرد: برای اجرای پروژه قطار شهری حومه ای اصفهان-شاهین شهر بیش از 
دو هزار میلیارد تومان و برای اجرای پروژه مترو حومه ای اصفهان-نجف آباد به بیش از یک 

هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. ایمنا
خـــبــــر

بودجه اعزام 
نمایشگاهی تخصیص 

داده شده؛ اما این بودجه 
سراب است و چیزی 

نصیب صادرکننده 
نمی شود. . منابع باید با 

هدف مشخص باشد، اما 
متاسفانه با

 سیاست های فعلی در 
حال هدر روی است

رییس اتــاق بازرگانی، 
و  معــادن  صنایــع، 
کشاورزی اصفهان در این 
خصوص گفت: در مدت 
۸ماه گذشته زیرساخت 
های الزم فراهم کرده و 
دو پیش رویداد از جمله 
ماراتن صادرات را پشــت سر گذاشته 

تا امروز به طور رسمی وارد عرصه شد.
مســعود گلشــیرازی توضیح داد: در 
ماراتن صادرات ۱۰۵ گروه با ۳۰۰نیروی 
جوان با یکدیگر به رقابــت پرداختند 
تا از میان آن ها برترین ها شناســایی 
و گزینش شــوند تا در مدت دو سال با 
بودجه اتاق فعالیــت کنند و در صورت 
ســوددهی می توانند با خرید سهام، 

شرکت به آنان واگذار شود.
وی با گله از تعداد محدود شرکت های 
مدیریت صادرات و بیــان اهمیت این 
شرکت ها در صادرات افزود: در استان 
اصفهــان تنهــا دو شــرکت مدیریت 
صادرات وجود دارد. با برنامه ۳ ساله ای 
که در نظر داریم حدود ۳۸۰شــرکت 
خلق خواهند شد که با فرض موفقیت 
۲۰درصد آن ها، می توانیم ۷۰شرکت 

مدیریت صادرات را وارد بازار کنیم.

    شاخص های کســب و کار سیر 
صعودی دارد

رییس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی اصفهــان گفــت: یکی 
از مهمتریــن موضوعــات کــه امروز 
صادرکنندگان با آن مواجه اند، مباحث 
مالیاتی است و به تبع اولین بسته ارائه 

شده، بسته حمایتی مالیاتی است.
مســعود گلشــیرازی دراین مراســم 
اظهار کرد: براســاس نظرسنجی چند 
ماهه اخیر کــه از فعــاالن اقتصادی 
انجام شــده اســت، تعدادی از فعاالن 
اقتصادی که از ظرفیت های استان در 
قالب شورای گفت وگو، ستاد تسهیل و 
کمیته حمایت قضایی برای رسیدگی 
به موضوعات و همچنین بســته های 
حمایتی ســازمان های ذیربط وجود 

دارد، مطلع نیستند.
وی ادامه داد: از میان ۱۶۳ مصوبه شورا 
گفت و گو در ۸ماه گذشته، حدود ۲۳ 
مصوبه در ســطح اســتان بوده است.

همچنین ۷ مصوبه در خصوص بســته 
های حمایتی ســازمان های مختلف 
بــرای حمایت از فعــاالن اقتصادی به 
تصویب رسیده اســت و امید زیادی به 
اجرای این مصوبات توسط سازمان های 

مربوطه داریم.
رییس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اصفهان افزود: همگی هم 
پیمان شــده ایم؛ تا در کنــار یکدیگر 
شــاخص های محیط کســب و کار را 

بهبود ببخشیم.
گلشــیرازی ضمــن ابراز امیــدواری 
از فعالیت هــای در حال انجــام برای 
بهبودبخشی شاخص ها افزود: امروزه 
در ســطح مدیریتی جوی ایجاد شده 
که در راستای بهبود دهی شاخص ها، 

مدیران مشتاق به فعالیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاهد 
هستیم بعد از دو سال که شاخص های 
محیط کســب و کار رو به افت بود در 
مدت دو فصل گذشــته رونــد نزولی 

متوقف و به سیر صعودی رسیده است.
رییس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی اصفهان تصریــح کرد: 
کمیته حل اختالف مالیاتی با محوریت 
استانداری، اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون 
به همراه معاون دادستان و رییس کل 
سازمان مالیاتی شــکل گرفت تا در هر 
زمان که فعال اقتصادی احساس مشکل 

کرد حکم این کمیته الزم االجرا باشد.
وی با اشــاره به تالش کمیته حمایت 
قضایــی برای تســهیل امــور فعاالن 
اقتصــادی افزود: به گفتــه رییس کل 
دادگستری کمیته حمایت قضایی در 
کنار شورا گفت و گو در راستای حمایت 

از فعاالن اقتصادی قرار دارد.
گلشیرازی خاطر نشــان کرد: فعاالن 
اقتصادی با هرگونه خللی در کار خود 
مواجه شدند با ورود به سایت »هامون« 

آن را پیگیری کنند.
وی افــزود: امروز شــاهدیم که برخی 
بانک ها که از تعدادی از سیاست های 
بانک مرکزی تخلف کرده اند در کمیته 
حمایت قضایی فعالیت آنها مورد بررسی 

قرار خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: باید فضایی برای حمایت 
از فعاالن اقتصادی باشــد، اما در کنار 
این حمایت، فعاالن اقتصادی نیز باید 
ظرفیت های خود را نشــان داده و کار 

تیمی را نیز در دستور کار قرار دهند.
رییس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی اصفهــان بــا تاکید بر 
اهمیت تجربه میــان فعاالن اقتصادی 
و صادرکنندگان خاطر نشان کرد: برای 
پیشرفت در هر کســب و کاری باید از 

یکدیگر بیاموزیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی اصفهان اظهار کرد: چرخه 
اقتصــادی چرخ دنده هایی اســت که 
مجموع ایــن فعالیت ها بــرای خوب 

چرخیدن اقتصاد کشور است.
گلشــیرازی ادامه داد: برای این خوب 
چرخیدن اقتصاد باید شبکه بازاریابی، 
ارتباطــات و جامعه را در دســتور کار 

قرار دهیم.
وی با تقسیم ســه گانه اتاق بازرگانی، 
صنایع، معــادن و کشــاورزی خاطر 
نشان کرد: نسل اول اتاق البی محور و 
مشورتی بود که طبق آن ستاد تسهیل، 
شــورای گفت و گــو، ســتاد اقتصاد 
مقاومتــی و کمیته حمایــت قضایی 
تشــکیل شــده و به خوبی کار خود را 
انجام دادند؛ اما همچنان چرخه اقتصاد 

درست نمی چرخید.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی اصفهان ادامه داد: از ابتدای 
هزاره سوم برای راه افتادن این چرخه، 
نسل دوم در اتاق اصفهان با هدف توجه 

ویژه و اقدام در خصوص استارت آپ ها، 
نمایشــگاه ها، شــتاب دهنــده های 
بازاریابی و تجارت الکترونیک، شــبکه 
بازاریابی، کمیسیون های مختلف برای 
دستیابی به نتیجه، شهرک گلخانه ای، 
هلدینگ سرمایه گذاری، موزه فرش و 
صنایع دستی، ایجاد زیرساخت تجاری، 

کارخانه نوآوری و... دنبال شد.
گلشیرازی با بیان نســل سوم اتاق نیز 
افزود: سومین نســل اتاق برای توجه 

به مسئولیت اجتماعی وارد عرصه شد.
وی با اشــاره به افتتاح شــتاب دهنده 
صادراتــی اتاق اصفهان گفــت: اولین 
شتاب دهنده صادراتی کشور امروز به 
طور رسمی آغاز بکار کرد، تا با گزینش 
بهترین ها در مدت دو ســال با بودجه 
اتاق فعال شوند. در صورتی که شرکت 
را به سود دهی برسانند، سهام را خریده 

و به همان گروهها واگذار خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی اصفهان گفت: گفته ایم 
که می خواهیم به عــراق ۲۰میلیارد 
صادرات داشته باشیم، حاال چگونه؟ با 
صلوات کاری درست نمی شود. صلوات 
برکت است، اما باید حرکتی جز به جز 

هم پشتش باشد.
گلشیرازی با اشــاره به قانون بازگشت 
ارزی کاالهای صادراتــی تاکید کرد: 
برخــی کاالها اشــتغالی کــه ایجاد 
می کنند، خود ارز محســوب می شود. 
باید میــان کاالها تفاوت قائــل بود و 
امیدوارم کــه وزارت صمت نیز تجدید 
نظر کند. وی خاطرنشان کرد: بودجه 
اعزام نمایشگاهی تخصیص داده شده؛ 
اما این بودجه ســراب اســت و چیزی 
نصیب صادرکننده نمی شــود. منابع 
باید با هدف مشخص باشد، اما متاسفانه 
با سیاست های فعلی در حال هدر روی 

است.

با حضور وزیر صمت اولین شتاب دهنده صادراتی افتتاح شد؛

تسهیل صادرات اصفهان از اتاق بازرگانی

شتاب دهنده صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان به طور رسمی به دســت وزیر صنعت، معدن و تجارت 

کشور افتتاح شد.
روز پنجشنبه گذشته2۸ آذر همزمان با برگزاری آیین تجلیل از 
صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، اولین شتاب دهنده صادراتی 
کشور با حضور وزیر صمت، تعدادی از نمایندگان مجلس، معاونان 
وزیر، رییس صندوق حفظ صادرات و برخی از مقامات استانی 

افتتاح شد.

   در استان اصفهان تنها دو شرکت مدیریت صادرات وجود دارد، با برنامه ۳ ساله ای که در نظر داریم حدود ۳۸0شرکت خلق خواهند شد

اخبار اصفهان
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

 شما  نیز می توانید مشکالت خود را
 با ما  ومسئولین درمیان بگذارید

    ۱۳۳- ما ساکن منطقه نگین در رباط سوم هستیم. اینجا برای تردد با وسایل 
نقلیه عمومی بسیار دردسرداریم.  متاســفانه تعداد اتوبوس  های این منطقه 
که به خط ۸۵ معروف است بسیار  کم است. ما هم در تابستان مشکل داریم و 
در زمستان. از طرف دیگر برای کاهش آلودگی گفته می شود باید استفاده از 
خودروهای تک سرنشین کاهش پیدا کند،  خب اگر قرار است با ماشین شخصی 
تردد نکنیم حداقل باید اتوبوس و تاکسی فراهم کنند. اینجا به دلیل بعد مسافت 

تاکسی هم تردد نمی کند. لطفا این درخواست را منعکس کنید.
   ۱۳۴- با وجود فرارسیدن فصل سرما، کپســول های بوتان و ایران گاز هم 

کمیاب شده و هم قیمتش خیلی باالرفته، لطفا رسیدگی کنید.
۱۳۵- با اینکه برخی از خودروهای ثبت نامی اردیبهشــت ماه که تحویل ۳۰ 
روزه بوده؛ هنوز توسط خودروسازان تحویل داده نشده؛ دوباره اقدام به ثبت نام 

می کنن، واقعا کی باید به این روال رسیدگی کنه؟
   ۱۳۶-  چرا با وجود آلودگی شدید هوا در اکثر روزهای فصل سرد، هیچ تغییر 
و بهبودی در زمینه ناوگان حمل ونقل عمومی ایجاد نمیشه و از همون ناوگان 

قدیمی و فرسوده و دودزا استفاده می شه.
   ۱۳۷- چندین ساله که اصفهان در فصول ســرد دچار بحران آلودگی هوا 
میشه وتعداد روزهای پاک در استان خیلی کم بوده، خیلی مایلم بدونم مدیریت 
بحران تا االن برا کاهش این آلودگــی چه اقدامی کرده، آخه تعطیلی مدارس 

هم شد راهکار؟.
   ۱۳۸- چرا راننده اســنپ خانم اینقدر کمه تو اصفهان. بقیه تاکسی های 
اینترنتی دیگه هم همینطور، باید متصدیان تاکسی های اینترنتی یه کمی هم 
به خانم ها فکر کنند که  وقت و بی وقت مجبورن ماشین بگیرند ویه وقتایی از 

شبانه روز براشون سخته که با راننده مرد تردد کنند.

صدای شما

3000483020

32274500

ایرنا
خـــبــــر

مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان خبر داد:

تغییر راهبرد فوالدمبارکه اصفهان از 
فرایند قطعه سازی به ماشین سازی

مدیرعامل فوالدمبارکه گفت: با توجه به توصیه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، این شرکت در حال تغییر 
راهبردی به سمت تکنولوژی محوری و تغییر فرایند 

قطعه سازی به فرایند سازی و ماشین سازی است.
حمیدرضا عظیمیان در در آئین بهره برداری تولید فوالد API جهت انتقال 
نفت و گاز از محیط ترش برای اولین بار در کشور با اشاره به سابقه سه دهه 
تولید ورق و قطعه سازی در شرکت فوالد مبارکه و تاکید بر تکنولوژی محوری 
صنایع در این شرکت اظهار داشت: فوالد مبارکه در طول این مدت حدود سه 

هزار و ۸۸۰ قطعه ساخته است.
وی با بیان اینکه با توجه به توصیه وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرکت 
در حال تغییر راهبرد قطعه سازی به فرایند ســازی و ماشین سازی است، 
بیان داشت: ما چهار ناحیه مهم و اساسی آهن سازی، فوالدسازی، نورد گرم 
و سرد را داریم و پس از ۳۰ سال دانش فنی، طراحی و ساخت در آهن سازی 
توانسته ایم ۸۰ درصد تولید آهن کشور را بومی سازی کنیم که قرار است این 

رقم تا سال ۱۴۰۱ به صد در صد برسد.
مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی در زمینه 
بومی سازی نورد سرد و بومی سازی کامل تولید در این بخش تا سال ۱۴۰۳ 
افزود: ۴۰ درصد نورد گرم هم بومی سازی شده است که تا سال ۱۴۰۵ این 

فرایند هم کاماًل بومی خواهد شد.
وی بیان داشت: درصد فوالد سازی بومی در شرکت فوالد مبارکه ۶۵ درصد 

است که تا هفت سال دیگر به شکل کامل این فرایند بومی می شود.

در شهــــر
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 الگوی کشــت به زبان 
ســاده، به مفهوم تعیین 
نوع گیــاه یــا محصول 
مورد کاشت، متناسب با 
مؤلفه های تأثیرگذار در 
تولید آن محصول است 
که ازجمله می توان به مؤلفه های آب و 
هوایی، مؤلفه های فیزیکی وشیمیایی 
خــاک، مؤلفه هــای جغرافیایــی، 
تنش های زیستی و غیر زیستی اشاره 
کرد. البته غیــر از مؤلفه های مذکور 
که مؤلفه هایــی طبیعی محســوب 
می شوند الزم است مؤلفه های دیگری 
همچون مؤلفه های فرهنگی اجتماعی، 
مؤلفه های اقتصادی، مؤلفه های امنیت 
غذایی، تقاضا و بازار، اشــتغال، دانش 
بومــی و غیره نیــز در طراحی الگوی 

کشت مدنظر قرار گیرد.
متأسفانه در ســالیان اخیر، نبود یک 
برنامه کشــت جامع و مــدون باعث 
نابسامانی های جدی در حوزه کشت 
محصوالت کشــاورزی کشــور شده 
است. به عنوان مثال در توسعه کشت 
محصوالت کشــاورزی معموالً توجه 
چندانی به منابع پایه از جمله خاک و 
آب نمی شود. عالوه این مسائلی مانند 
بازار، نیاز کشور به یک محصول و … 
نیز مورد توجه قرار نمی گیرد و ما شاهد 
هستیم گاهی تولید برخی محصوالت 
به اندازه ای زیاد است که محصول کنار 
جاده ها رها می شــود یا خــوراک دام 
می شود و گاهی تولید آنقدر کم است 
که قیمت این محصــوالت به چندین 
برابر نرخ منطقی آن می رســد. البته 
مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی 
عنــوان می کنند که در حــوزه تولید 
برخــی محصوالت بــه تفکیک فصل 
به کشــاورزان برنامه ارائه می شود و 
این کشاورزان هستند که برنامه های 

ابالغی را رعایت نمی کنند.
در همیــن زمینه حســین اصغری، 
مدیرکل دفتر محصــوالت علوفه ای 
و جالیــزی معاونــت امــور زراعت 
وزارت جهــاد کشــاورزی در گفتگو 
با خبرنگار مهر با بیــان اینکه برنامه 
کشــت محصوالت ســبزی و صیفی 
به تفکیک فصل در ســال ۴ مرتبه به 
سازمان های جهاد کشاورزی استان ها 
ارسال می شــود، گفت: این برنامه ها 
محصول به محصول ارائه می شــود و 
سازمان های جهاد کشاورزی استان ها 
نیز این برنامه را به مراکز خدمات ابالغ 
می کنند اما گاهی برخی کشــاورزان 
بدون توجه به این برنامه اقدام به کشت 

محصوالت می کنند. این در حالی است 
که کشاورزان از ابالغ برنامه های تولید 
اظهار بی اطالعی می کنند و می گویند 
این برنامه ها در حد یــک اطالعیه یا 

بخشنامه است.
اجرای برنامه کشت بیشتر شعار است 

تا عمل!
در همین زمینه سید جعفر حسینی، 
مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی در 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشــت: 
اول باید ثابت شــود که وزارت جهاد 
کشاورزی ۴ برنامه کشت را در سال به 
کشاورزان ابالغ می کند، این برنامه ها 
چه زمانی ابالغ شــده و در اختیار چه 

کسانی قرار گرفته است؟
وی با بیان اینکه بنــده به عنوان یک 
کشــاورز چنین برنامــه ای ندیده ام، 
گفــت: اگر هم ایــن برنامه هــا ابالغ 
شده برای ســازمان جهاد کشاورزی 
استان ها بوده و به دســت کشاورزان 
نرسیده است ضمن اینکه تاریخ ابالغ 
نیز بســیار مهم اســت بعنوان مثال 
سازمان های جهاد کشاورزی استان ها 
در اردیبهشت ماه امسال تمام تالش 
شأن این بود که کشاورزان را به کشت 
چغندر قند ترغیب کنند در حالی که 
آن زمان، امکان چنیــن کاری وجود 

نداشت.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: آیا 
اصاًل وزارت جهاد کشاورزی سامانه ای 
دارد که کشاورزان نوع و میزان کشت 
خود را در آن ثبت کنند تا مســئوالن 
متوجه شــوند کشت محصولی خاص 
تکمیل شده و اعالم کنند که دیگر این 
محصول نباید کشت شود؟ هیچکدام 
از این کارها انجام نشده وبرنامه کشت 
بیشتر شبیه شعار است یا اینکه اقدامی 
عملی باشد. حداقل ما چنین برنامه ای 

را ندیدیم.
همچنین محمدشــفیع ملــک زاده، 
رئیــس نظام صنفــی کشــاورزی و 
منابع طبیعی کشــور با بیــان اینکه 
برنامه کشــت برنامه ای است که صفر 
تا صد کار را در نظر بگیــرد و به همه 
جزئیات توجه داشــته باشــد، گفت: 
باید به کشــاورزان ضمانت داده شود 
که محصولشان مشــکل بازار نخواهد 
داشــت و می توانند به سهولت کاالی 

تولیدی خود را به فروش برسانند.
وی با اشاره به اینکه چنین برنامه ای در 
کشور ما وجود ندارد، ادامه داد: وقتی 
کشاورزان محصولی را کشت می کنند 
مطمئن نیســتند که ایــن محصول 
به فروش می رســد یا خیــر؟ در واقع 
برنامه کشت در کشور ما تابع شرایط 
بازار است اگر محصولی امسال خوب 
بفروشد ســال آینده عمده کشاورزان 
آن محصــول را کشــت می کننــد و 

بالعکس.
برای تدوین برنامه الگوی کشت 

آمایش سرزمین و اطالعات دقیق 
مورد نیاز است

ملک زاده با بیان اینکه تدوین برنامه 
کشت نیازمند مســائلی مانند آمایش 
ســرزمین و اطالعات دقیق در مورد 
میزان نیاز و تولید است، گفت: بعنوان 
مثال وزارت جهاد باید مشــخص کند 
میزان نیاز به گوجه فرنگی چقدر است 
و براســاس ظرفیت مناطق مختلف 
به آنان اجازه کشــت داده شود. اما در 
کشور ما به کشاورزان می گویند فالن 
محصول را کشــت کنید و وعده هایی 
نیز به آنان داده می شود. بعد از مدتی 
با عملی نشدن وعده ها کشاورزان هم 
محصول مورد نطر را نمی کارند و برنامه 

محقق نمی شود.
در این راستا، مسعود اسدی در گفتگو 
با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات 
مســئوالن وزارت جهادکشاورزی که 
گفته بودند الگوی کشــت هرسال در 
اختیار کشــاورزان قــرار می گیرد اما 
رعایت نمی شود، گفت: در تمام چند 
دهه گذشته و ســالهای بعد از انقالب 
و حتی قبل از آن، هیچ برنامه کشــت 
مدون و سیاســتگذاری شــده ای در 

اختیار کشاورزان قرار نگرفته است.
وی اضافه کرد: البتــه گاهی به دلیل 
نیاز کشور به برخی محصوالت از جمله 
ذرت و دانه هــای روغنی و گندم و …

حمایت هایی انجام شــده که اکنون 
این حمایت ها نیز کمرنگ شده است 
اما اگر در حوزه الگوی کشت بخواهیم 
به وزارت جهاد کشاورزی از ۲۰ نمره 
بدهیم به زحمت نمره آنها صفر تا پنج 

خواهد بود.
همچنین ســید رضا نورانــی، رئیس 

اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با 
اشــاره به تدوین برنامه الگوی کشت 
و ارائه آن به کشاورزان، افزود: اصالح 
الگوی کشــت و تدوین الگوی کشت 
از برنامه های اصلی وزارت جهاد بوده 
و تا به امروز چقدر موفق بوده متأسفانه 
از عملکــرد تولیدکننــدگان اینگونه 
برداشت می شــود که طرح تا به امروز 
جدی انجام نشده است.این فعال بخش 
خصوصی تصریح کــرد: افزایش و یا 
کمبود برخی محصوالت در سال جاری 
نشاندهنده آن اســت که طرح الگوی 
کشــت انجام نشده اســت؛ پیشنهاد 
می کنم وزارت جهاد کشــاورزی آن 
دســته از تولیدکنندگان محصوالت 
کشــاورزی که از طرح الگوی کشت 
حمایــت می کنند را از مشــوق های 
خرید تضمینی و یــا از وام های ارزان 

قیمت و … بهره مند کند.
و  شــفافیت  وجــود  عــدم 
اطالعات پایه از عمده دالیل اجرای 

ناموفق طرح الگوی کشت است
دربــاره اینکــه چــرا وزارت جهــاد 
کشــاورزی در تدوین الگوی کشــت 
محصوالت کشــاورزی ناموفق عمل 
کرده اســت دالیل مختلفــی عنوان 
می شود اما یکی از مهم ترین اصول در 
این حوزه داشتن آمار و اطالعات دقیق 

و شفاف است.
در همیــن زمینه فرزاد نیــک پندار، 
کارشناس مسائل کشاورز اضافه کرد: 
در رابطه با عــدم اجرای الیحه اصالح 
الگوی کشــت باید گفت که عالوه بر 
تأثیر مسائل و مشکالت عمومی موجود 
در بخش کشــاورزی بر پیشبرد این 
طرح، به اعتقاد بنده، عمده مشــکل 

مربوط بــه عدم پیشــرفت این طرح، 
عدم وجود شــفافیت و عــدم وجود 
اطالعات پایه است. متأسفانه در حال 
حاضر هیچ اطالعات منســجمی در 
مورد مؤلفه هایی که عرض کردیم برای 
طراحی الگوی کشت الزم است وجود 
ندارد. هرچند طبق ادعای مسئولین 
مربوطه، طراحی الگوی کشــت انجام 
شده و آماده اجراست، لیکن طراحی 
الگو در فضای مبهم و غیر شفاف منجر 
به الگویــی ناصحیح خواهد شــد که 
در عمل با شکســت مواجه می شود و 
منابع مادی و معنوی کشور را به هدر 

خواهد داد.
وی تصریح کرد: به طورکلی متأسفانه 
در حوزه شــفافیت بخش کشاورزی 
بسیار ضعیف عمل کرده ایم و شکست 
اکثر طرح ها و یا اکثر مشکالت موجود 
در حوزه کشاورزی ازجمله بی نظمی 
بازار، نوســانات شــدید در عملکرد و 
تولید محصــوالت کشــاورزی، عدم 
انســجام در تحقیقات کشــاورزی و 
تحقیقات غیر هدفمنــد و ناکارآمد و 
…، همه و همه ناشی از نبود شفافیت 
اطالعات در حوزه کشــاورزی است. و 
از طرف دیگر در مســئولین مربوطه، 
به ویژه وزارت جهاد کشاورزی انگیزه و 
اراده کافی برای حل این مشکل وجود 
ندارد، ما هنوز در آمار دهی ســاالنه 
میــزان تولید و عملکــرد محصوالت 
کشــاورزی ضعف و نقــص داریم به 
گونه ای که بعضاً پیش آمده که با تغییر 
دولت ها، کل آمارنامه های کشاورزی 
دولت قبلی محو شده و آمارنامه های 

جدید منتشر شده است!
زیرساخت ها برای اجرای طرح فراهم 

نیست
نیک پندار ادامه داد: در مرحله اجرای 
طرح اصالح الگوی کشت نیز با مسائلی 
مواجه خواهیم بود؛ که عمده مشکل 
فراهم نبودن زیرســاختها است. قطعاً 
اجرای چنین طرحــی نیازمند برخی 
زیرســاخت های فنی، مالی و دانشی 
است.این کارشناس حوزه کشاورزی 
ادامــه داد: به عنوان مثــال بــا تغییر 
الگوی کشِت یک منطقه الزم خواهد 
بود ماشین آالت کشــاورزی مرتبط 
با الگــوی جدید فراهم گــردد و یا در 
معرفی گونه های گیاهی جدید به جای 
گیاهان قبلی، ممکن است الزم باشد 
دولت یارانه جبرانی به کشاورزان ارائه 
دهد تــا مابه التفــاوت کاهش درآمد 
کشاورز جبران شــود. چیزی که در 
سایر کشورهای پیشــرو نیز مرسوم 

است.
نیک پندار اظهارداشت: با وجود اینکه 
اصالح الگوی کشــت ازنظر مدیریت 
تولید و بهــره بــرداری از منابع پایه، 
بســیار مهم و حیاتی است و ضرورت 
داشــت این برنامه و رفع موانع آن جز 
اولویت هــای اساســی وزارت جهاد 
کشاورزی باشد، ولی متأسفانه تابه حال 
شــاهد اقدام مهمی در این زمینه از 
طــرف دولــت نبوده ایــم و اقدامات 
دفعی موجود نیز انفعالی بوده اســت، 
به عنوان مثال ممنوعیت کشت برخی 
محصوالت در برخی استان ها ازجمله 
اقدامات انفعالی دولت بوده که ظاهراً 
در راستای اصالح الگوی کشت انجام 
شده ولی در عمل چنین برنامه هایی 
 با الگــوی کشــت مطلــوب تناقض 

دارد.

 چرا اجرای طرح »الگوی کشت« محقق نشد؟
عدم ارائه برنامه کشــت مناسب به کشــاورزان باعث ایجاد 
چالش های جدی در حوزه کشاورزی کشور شده و کارشناسان 
معتقدند هنوز زیرساخت ها برای اجرای این طرح فراهم نیست.

مهر

گزارش
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ایران یک میلیون تن گندم خارجی خرید
منابع بازرگانی از خرید حداکثر یک میلیون تن گندم از بازارهای بین المللی توسط ایران در هفته های اخیر خبر دادند.

 منابع بازرگانی به رویترز اظهار کردند که انتظار می رود منبع این خرید شامل روسیه و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان باشد.
یکی از منابع آگاه به رویترز گفت: دو کشتی فله بر پانامکس که بار گندم روسیه را دارند هفته آینده یک بندر روسی بزرگ را به مقصد ایران 
ترک خواهند کرد.یک مقام فدراسیون انجمنهای صنعت غذایی در اکتبر اعالم کرده بود ایران قصد دارد امسال سه میلیون تن گندم وارد کند.

رسانه های داخلی هم ماه گذشــته به نقل از علی اکبر مهرفرد، معاون وزیر کشــاورزی خبر داده بودند تهران تفاهم نامه هایی را با روسیه و 
قزاقستان برای واردات موقتی گندم امضا کرده است.تحت تحریم های آمریکا، دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی محدود شده اما اقالم 
خوراکی و دارویی، خوراک دام و سایر کاالهای بشردوستانه مشمول تحریم نیستند اما تحریمهای بانکی واشنگتن، موانع و محدودیتهایی 
را برای خرید این کاالها به وجود آورده است.تصور می رود در معامالت اخیر شرکت های غالت بین المللی فروشنده نبوده اند. گفته می شود 
دو معامله گر خاورمیانه ای و یک شرکت بازرگانی آسیایی عامل این فروش بوده اند.یک معامله گر گفت: تصور می کنم عمده یک میلیون تن 
گندم از روسیه و سایر کشورهای منطقه دریای سیاه عرضه شده است و اگر امکان پرداخت میسر شود، احتماال حدود ۱۰۰ هزار تن هم از 

آلمان خواهد بود.

تجاری سازی ۱۲ هیبرید کرم ابریشم برای سال ۱۴۰۰
 رییس مرکز تحقیقات ابریشم کشــور گفت: با تالش محققان ایرانی، ۱۲ هیبرید کرم ابریشم تولید و با بومی سازی در استان های مشخص 
برای سال ۱۴۰۰ تجاری سازی می شود.»رضا صورتی زنجانی« روز جمعه در گفت  و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه در بانک ژن 
کرم ابریشم کشور  ۱۰۸ الین )واریته( موجود است که در خاورمیانه منحصر به فرد اســت، افزود: با عملیات اصالح نژاد و تالقی در ۹ نسل  
۷۲ الین جدید تولید شــد که بین ۶ تا ۱۲ هیبرید برتر هستند که به کشاورزان معرفی می شــوند.وی اظهار داشت: همچنین طبق برنامه 
برای سازگاری ۶ تا ۱۲ هیبرید در استان های نوغان خیز کشور از جمله خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی ، گلستان و گیالن 
اقدامات الزم برای بومی سازی انجام می شود.رئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور از ویژگی های این هیبرید مقاوم بودن نسبت به بیماری 

پدرین نوغان، افزایش سه تا ۵ کیلوگرمی عملکرد در تولید پیله است تصریح کرد: بومی سازی این هیبریدها در هر استان به بودجه 
نیاز دارد.به گفته وی، پیش از این از هشت هیبرید تجاری شده استفاده می کردیم.زنجانی براین باور است که تجاری سازی این 

هیبریدها می تواند زمینه خودکفایی تولید در این بخش را ایجاد کند.رئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور با بیان اینکه سال گذشته بودجه 
تخصیصی این مرکز ۷۰۰ میلیون تومان بوده اســت گفت: برای اجرای برنامه های تحقیقاتی، بودجه این مرکز با توجه به نرخ تورم نیازمند 

یک رشد ۴۰ درصدی است.

عدم وجود شفافیت و 
اطالعات پایه از عمده 
دالیل اجرای ناموفق 

طرح الگوی کشت 
است

 رشد نسبی
 قیمت مرغ

نایب رئیس کانــون انجمن 
صنفی مرغداران گوشــتی با 
اشاره به افزایش قیمت مرغ 
در بــازار از دولت خواســت 
برنامه ریزی و نظارت بر تولید 
مرغ شب عید را از همین حاال 

آغاز کند.
حبیب اســداهلل نــژاد نایب 
رئیس کانون انجمن صنفی 
مرغــداران در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مهــر از افزایش 
۲۰۰ تومانی قیمت مرغ طی 
روزهای گذشــته خبر داد و 
گفت: پیش بینی می شود به 
دلیل شرایط بازار و افزایش 
تقاضا هفته آینده نیز قیمت 
مجدداً حــدود ۳۰۰ تومان 

افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 
قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده 
۸,۸۰۰ تومان و مرغ گرم بین 

۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است.
این فعال بخــش خصوصی 
با اشاره به اینکه قیمت مرغ 
را ماننــد بســیاری دیگر از 
کاالهای ضــروری عرضه و 
تقاضا تعیین می کند، گفت: 
هیــچ گاه قیمت دســتوری 
نمی تواند در این زمینه مؤثر 

واقع شود.
وی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خود شرایط تأمین 
و توزیع نهاده هــای دامی را 
مطلوب توصیف کرد و گفت: 
در این حوزه مشکلی نداریم 
و گاهاً شاهد نوسانات جزئی 
در برخی از نهاده ها هستیم 
اما تلورانس قیمت ها نگران 

کننده نیست.
اسداهلل نژاد با اشاره به اینکه 
از اوایــل بهمن مــاه جوجه 
ریزی شب عید آغاز می شود، 
گفت: از دولت درخواســت 
داریم کــه نظارت های خود 
را بر بحــث نهاده های دامی 
و همچنین جوجه یک روزه 
افزایــش دهد تا مــا در ایام 
اوج تولید و مصرف با مشکل 

مواجه نشویم.
وی با اشاره به اینکه تولید در 
ایام شب عید نیازمند برنامه 
ریزی و نظارت دقیق اســت، 
گفت: قیمت مصوب جوجه 
یــک روزه ۲,۵۵۰ تومــان 
است، این در حالی است که 
اواخر ماه آبان و اوایل آذر ماه 
قیمت آن تــا ۴,۰۰۰ تومان 
هم رســید، با وجود اینکه نه 
حجم جوجه ریــزی باال بود 
و نه اینکــه در عرصه بحرانی 
داشــتیم. ما نیز عامالن این 
مسئله را به سازمان حمایت 
و وزارت صمــت بــه صورت 
مکتوب معرفــی کردیم اما 
متأســفانه برخورد جدی با 

آنها نشد.
اسداله نژاد تصریح کرد: دولت 
باید نظارت بر تأمین و توزیع 
نهاده ها از جمله جوجه یک 
روزه را از هم اکنون برای ایام 
عید آغاز کنــد، در غیر این 
صورت قیمت جوجه ممکن 
است در نیمه اول بهمن برای 
مرغ شب عید به مرز ۵۵۰۰ تا 

۶,۰۰۰ تومان می رسد.
وی اضافه کرد: مبادا شرایط 
به گونه ای باشــد که قیمت 
تمام شــده مرغ زنــده برای 
تولیدکننــدگان در ایام عید 
۱۰,۵۰۰ تومــان باشــد و 
دولت انتظار داشته باشد که 
مرغداران آن را ۸,۵۰۰ تومان 
تحویل مصرف کننده بدهند.

بازار
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امروزه ایده های پولساز کشاورزی تنوعی زیادی دارند؛ از راه اندازی گلخانه 
گرفته تا نگهداری و پرورش کاکتوس. کشاورزی یک روش امرار معاش برای اغلب خانواده ها 
در مناطق روستایی و حومه شهر است که در صورت داشــتن دانش کافی در این زمینه، 

می توان کسب و کاری عالی با سود مناسب راه اندازی کرد.
 تولید کود آلی ورمی کمپوست

یکی دیگر از ایده های پولساز کشاورزی تولید کود ورمی کمپوســت است. امروزه تولید کود 
ارگانیک به یک کسب و کار خانگی تبدیل شده که نیازمند سرمایه گذاری بسیار کم و فضای کمی 
برای شروع است. هر کسی می تواند از طریق کود آلی ورمی کمپوست یک کسب و کار کوچک 

برای خود شروع کند و به درآمد ایده آل و متناسب برسد.
 فروش گل خشک

تعداد طرفداران گل های خشک، به طور مدام طی ده سال اخیر افزایش یافته است. اگر زمین 
دارید و یا حتی می توانید زمینی را اجاره کنید، می توانید گل بکارید، سپس آن ها را خشک 
کرده و به فروشگاه های صنایع دستی و … بفروشید. برای شروع این کار به سرمایه خاصی نیاز 

ندارید و به راحتی می توانید یا حداقل سرمایه، از این طریق به درآمد مطلوبی برسد.
 تولید آبمیوه

کسب و کار تولید آبمیوه به عنوان یک فرصت عالی برای ایجاد کسب و کار گزینه مناسبی است؛ 
فرآیند این کار پیچیده نبوده و می توان در مقیاس کوچک و با حداقل فضا این کار را شروع کرد.

 تولید ادویه
افزایش تقاضای جهانی به تازگی موجب رونق گرفتن صنعت ادویه جات شده است. بنابراین تهیه 

و تولید ادویه این روزها سود مناسبی را به دنبال خواهد داشت.
کشاورزی سبز

کشاورزی سبز یکی از سودآورترین ایده های کشاورزی است. یک کارآفرین با داشتن زمینی با 
مساحت کافی می تواند کشاورزی سبز را با کود و دانه های باکیفیت و مرغوب شروع کند. 

 تولید پودر سیب زمینی
پودر سیب زمینی در صنایع غذایی کاربرد گسترده ای دارد. پودر سیب زمینی برای آماده سازی 
غذاهای گوشتی و سبزیجات مورد استفاده قرار می گیرد و از طریق فروش آن می توان به درآمد 
باالیی رسید. حتما الزم نیست برای شروع کار، فضا و مساحت زیادی در اختیار داشته باشید، در 

مقیاس کوچک هم می توان این کار را انجام داد.
 وبالگ نویسی کشاورزی

همان طور که استفاده از اینترنت به سرعت گســترش می یابد و حتی کشاورزان از روستاهای 
دورافتاده هم به اینترنت دسترسی دارند، نیاز روزافزون به مطالب مرتبط با کشاورزی هم روز به 
روز زیادتر می شود. افراد دارای دانش و تخصص در زمینه کشاورزی می توانند به عنوان یک وبالگ 

نویس موفق در زمینه کشاورزی فعالیت داشته باشند و از این طریق به درآمد خوبی برسند.
 طراحی خانه سبز 

اخیرا با باال رفتن آگاهی مردم از فواید خانه سبز، استقبال از گل و گیاهان آپارتمانی باال رفته است. 
شما با ایجاد فضاهای سبز در خانه متقاضیان این زمینه، می توان به سود خوبی رسید.

 تولید حلزون 
تولید حلزون امروزه بســیار سودآور اســت؛ چراکه اخیرا  از حلزون در صنایع بسیاری اسفاده 

می شود.
 تولید نشاسته ذرت

نشاسته ذرت امروزه در سراسر جهان برای تهیه دسر استفاده زیادی دارد. بنابراین شما می توانید 
با تولید و بسته بندی آن یک راه کسب درآمد داشته باشید.

 تولید گیاهان دارویی
تولید گیاهان دارویی در حال حاضر یکی از ایده های کسب و کار کشاورزی سودآور است. داشتن 
زمین و دانش کافی درباره بازاریابی گیاهان دارویی، می تواند برای شروع یک کسب و کار عالی 

کمک کننده باشد.

ایده های پولساز و ناب کشاورزی
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Consumers in Pakistan each 
year face gas shortage but the 
continuous increase in the 
commodity price has added 
to the common man's woes.
The demand for gas 
increases in Pakistan’s 
domestic sector with 
the change in weather 
prompting protests across 
the country against the 
unavailability of gas.
Since last year the 
government has increased 
the gas prices for more than 

hundred percent and now 
the local media reports that 
the Oil and Gas Regulatory 
Authority (Ogra) has asked 
the government to increase 
prices for gas consumers 
by up to 221 percent to take 
effect as of January 1.
Khalid Mustafa, energy 
expert and senior economist 
talking to IRNA, said that 
the International Monetary 
Fund (IMF) program is the 
major reason for increasing 
gas prices in Pakistan.

Iran's Exports 
to Iraq Decline 
by One-Third
 Iran, Switzerland to 
launch trade channel 
soon
A senior trade 
official announced 
that a trade channel 
between Iran and 
Switzerland will be 
established in the 
near future.
"Switzerland had 
launched a trade 
channel in the 
previous edition of 
the US sanctions 
imposed against 
Iran for the exchange 
of humanitarian 
goods such as food 
and medicine as 
licensed by the Office 
of Foreign Assets 
Control (OFAC) at 
the US Department 
of Treasury," 
Chairwoman of 
Money and Capital 
Market Commission 
at Tehran Chamber 
of Commerce, 
Industries, Mines and 
Agriculture Ferial 
Mustofi told in an 
exclusive interview 
with IRNA.
She noted that 
Switzerland is 
presently setting up 
the same previously-
launched trade 
channel and for this 
reason, it has received 
necessary licenses 
from OFAC.
Mustofi criticized the 
US sanctions imposed 
on Iran, and said, 
"The United States 
had announced that 
humanitarian goods 
and products are not 
subject to sanctions, 
but we see in practice 
that these products 
have been sanctioned 
and no foreign bank is 
ready to transact with 
the Islamic Republic 
of Iran."
The Instrument in 
Support of Trade 
Exchanges (INSTEX) 
is a European 
s p e c i a l - p u r p o s e 
vehicle established 
in January 2019. Its 
mission is to facilitate 
non-USD transactions 
and non-SWIFT to 
avoid breaking US 
sanctions.
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Pakistan gas crisis makes winter 
difficult for consumers

S p e a k i n g 
exclusively to IRNA, 
Morteza Rahmani-
Movahed said 
Tehran expects 
Tokyo to resume 
imports of Iranian 

oil.
After Washington's May 2018 
withdrawal from the July 2015 
nuclear deal, also known as 
Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), US President 
Donald Trump decided to 
impose maximum pressure 
on Iran as of November of the 
same year.
Based on the US sanctions, 
those countries which were 
customers, including Japan, 
of Iran's oil started reducing 
imports from Iran.
As the ambassador said, Iran 
with its rich natural resources 
in West Asia and Japan with its 
industrial capacities in East 
Asia can promote cooperation 
to complete each other.
Rahmani-Movahed hoped 
that mutual cooperation 
would help Iran move through 
the present problems.
He further stressed that 
Tehran-Tokyo ties are based 

on mutual confidence.
Elaborating on the Friday 
flight of the Iranian President 
Hassan Rouhani to Japan, the 
ambassador said the visit 
will follow up strengthening 
bilateral relations and 
reviewing ways to reduce 
tensions.
Rouhani's Tokyo visit is 
taking place in the last days 
of the 90th anniversary of 
establishment of bilateral 
relations between Iran and 
Japan, the diplomat said, 
adding that the visit can open 
a new chapter in cordial 
and historical bilateral 
cooperation.
About Tehran-Tokyo relations, 
the diplomat noted that the 
two countries have already 
signed over 100 scientific 
agreements.

He hoped that the two would 
sign tourism and sports 
documents on mutual 
cooperation in the near future.
"There are many capacities 
that can be used for deepening 
Tehran-Tokyo cordial ties."
Elsewhere, the ambassador 
talked about Hormuz Peace 
Endeavor (HOPE) initiative, 
stressing the plan is the best 
way to bring security to the 
seas.
The Iranian president 
addressing the 74th UNGA 
session on September 25 
presented Hormuz Peace 
Endeavor HOPE initiative, 
calling for collective 
cooperation of the Persian 
Gulf coastal states to 
safeguard peace in the Persian 
Gulf, Sea of Oman and the 
Strait of Hormuz.

About Washington's move 
to put pressure on Tokyo to 
join the US naval coalition, 
Rahmani-Movahed said the 
US hostile measures against 
the Iranian nation and against 
the international agreements 
and also its measures towards 
expansion of unilateralism are 
all cause of insecurity in both 
world and the Middle East 
region.
On the pretext of providing 
security for the ships in 
the region, the US is after 
compelling other countries to 
pay cost of importing energy 
from the Persian Gulf littoral 
states, he noted.
Meanwhile, he said that 
Iran has always underlined 
the importance of holding 
regional talks on solving the 
problems.

Iran's foreign trade 
exceeds$ 60 billion
Iranian Minister of Economic Affairs and 
Finance (MEAF) said on Thursday that 
despite all the imposed restrictions and 
sanctions on the Islamic Republic of Iran, 
the country's foreign trade is generally 
acceptable and has surpassed $60 billion 
since the beginning of this year (Iranian 
Calendar ).
Farhad Dejpasand said on Thursday in 
Bushehr that We have had $31.4 billion in 
exports and $31.1 billion in imports from 
the beginning of the Iranian new year up to  
December 15,  which shows that Iran has 
actually overcome all the hardships and has 
prevented cruel one-sided sanctions.
He added that Iran's ports are now booming 
and there are many waiting ships to land.
The Minister of Health and Medical Education 
Saeed Namaki said on Tuesday , Dec 17  that 
despite all the US pressure on Iran's health 
system, there is no shortage of medicine and 
medical equipment, but, he did not elaborate 
on availability of medicines for incurable 
diseases.
Namaki said on Tuesday that despite the US 
maximum pressure, the country's medicine 
shortage is one-third compared to that of the 
last year, adding that by July 2020, there are 
stocks of essential medicines, raw materials 
in pharmaceutical plants, and surgical 
equipment at warehouses.
While the enemies are seeking to create 
problems for the country, Iran has attained 
self-sufficiency in producing medicines, he 
said.

Iran Proposes Joint 
Investment with Qatar
President of Iran Hassan Rouhani called for 
joint investment plans with Qatar.
The Iranian president held a meeting with 
Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al 
Thani on the sidelined of the ongoing KL 
Summit 2019 in Malaysia on Thursday.
In the gathering, the two heads of Muslim 
countries stressed the need for the expansion 
of bilateral relations between Tehran and 
Doha in all fields.
“We have stood and continue to stand with 
Qatar, and condemn any pressure and 
hardship inflicted on that country,” the Iranian 
president told the Qatari emir. 
President Rouhani also emphasized that 
Iran and Qatar should make use of their 
proximity to promote the economic and 
trade ties, saying the two nations can fulfill 
each other’s demands in the current economic 
circumstances.
“We can cooperate in the sphere of joint 
investment,” Rouhani added.
For his part, the Qatari leader hailed the 
“special ties” between Doha and Tehran, 
calling for closer interaction and more 
frequent contacts in the current conditions.
Lauding Iran for its supports for Qatar in the 
face of sanctions, Al Thani noted that the two 
nations can ride out the difficult situation 
successfully.
The Iranian president is in Malaysia to attend 
the Kuala Lumpur Summit 2019, attended by 
around 250 leaders, politicians, and thinkers 
from 52 countries.
After attending the KL Summit, Rouhani 
will pay a visit to Japan at the invitation of 
Japanese Prime Minister Abe Shinzo.

Iran's Ambassador to Japan says Tehran and 
Tokyo have broad energy cooperation, so it is 
expected that the Japanese government would 
provide facilities for private sectors of the two 
countries to be more active in the Iranian market.

Tehran expects Tokyo to resume oil 
imports from Iran
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Rouhani's Tokyo 
visit is taking 
place in the last 
days of the 90th 
anniversary of 
establishment of 
bilateral relations 
between Iran and 
Japan, the diplomat 
said, adding that 
the visit can open 
a new chapter 
in cordial and 
historical bilateral 
cooperation.
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Common steps of Kish, 
Malaysia in tourism 
industry
Kish Free Zone and Malaysia, with the 
signing of an agreement (MOU), began 
new partnerships in the field of tourism, 
especially health tourism, in the Asian and 
Middle East region.
 Iranian President Hassan Rouhani, heading 
a high-profile political delegation, left 
Tehran for Kuala Lumpur on Tuesday 
morning (December 17) to participate in 
the 2019 Summit of the World Leaders.
This memorandum of understanding was 
signed on Wednesday night in a ceremony 
attended by Managing director of Kish 

Free Zone Gholam Hossein Mozaffari and 
Oriental Mies Group Executive Wong Kung 
Yu and Executive Director of the Malaysian 
National Health and Beauty Tourism 
Initiative in Kish Island.
Cooperation and investment in the 
development of the tourism industry, 
training human resources in tourism, 
strengthening health and treatment 
infrastructures, providing health services, 
attracting health tourists, and converting 
Kish into a center of tourist attraction in the 
Middle East are among the key points of the 
agreement.
Also involved in the construction and 
commissioning of the first green health 
and wellness town in Kish Island, which 
includes a specialized hospital, aesthetic 

surgery clinic, a health tourism-oriented 
hotel training center, a hospital hotel, a 
shopping center, a business center, and 
a conference is of the themes of this 
agreement.Kish Island is one of the most 
attractive tourist sites in the Persian Gulf in 
southern Iran and a pioneer in the tourism 
industry in the country. It is also among the 
top tourist destinations for planning and 
investment.
It is located in Hormuzgan province. Owing 
to its free trade zone status, the island 
is touted as a paradise for tourists, with 
numerous malls, shopping centers, tourist 
attractions, beaches, and resort hotels as 
well as a wonderful climate.
With about 26,000 residents, the island 
attracts nearly 1 million visitors each year.



Trump admits inability to 
defeat Iran: Minister
 Finance Minister Farhad Dejpasand said on Thursday 
that US President Donald Trump has clearly 
announced that sanctions did not work and he is no 
more seeking to change Iran's regime.
Addressing private sector and state council in Bushehr 
province, he added that the enemy broadened 
sanctions to destroy Iran's economy within three 
months but they have acknowledged that the plots 
proved ineffective.
Transition from sanctions is outcome of the efforts 
by the Iranian society, he said, hailing role of private 
sector in the economy in times of sanction.
Iran has always been under pressure since victory 
of the Islamic Revolution, but over the past year, 
the most complicated, mots oppressive and most 
unfair behavior was seen, as a country violated an 
international deal and use all in power to block entry 
of resources to Iran, he said.
Despite all unwise and unmanly moves by the enemy, 
Iran's foreign trade increased 15 percent in weight 
and this is the result of private sector's activities, 
Dejpasand said.

UNGA calls on US to remove 
restrictions on Iranian 
diplomats
The United Nations General Assembly called on the 
United States, the host of its headquarters, to remove 
restrictions on Iranian diplomats.
The resolution was proposed by Cyprus on behalf 
of Canada, Bulgaria, Costa Rica and Ivory Coast, 
and approved by consensus without being put to a 
vote on Wednesday, reported the PressTV.General 
Assembly resolutions are not binding but still have 
political weight.The resolution also condemned the 
denial of visas to Russian diplomats.The text of the 
resolution does not specifically name any country, 
but diplomats say it was mainly aimed at lifting 
restrictions imposed on Iran, as well as the visa denials 
to Russia's delegation during last September's General 
Assembly.The UNGA resolution "urges the host 
country to remove all remaining travel restrictions 
imposed by it on staff of certain missions and staff 
members of the secretariat of certain nationalities,” 
the resolution reads.It also says that the UN "takes 
seriously" the travel restrictions and arguments of 
the "two Missions" that say they are hindered in their 
functions, the text added.Since the summer, the US 
has imposed strict movement restrictions on Iranian 
diplomats and ministers during their visit to the US. 
They are limited largely to the area around the UN 
headquarters in New York, the Iranian mission and 
the residence of the country’s ambassador to the UN.
In September, the US rejected a request by Iran’s 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif to visit 
Iranian Ambassador to the United Nations Majid 
Takht-Ravanchi, who was being treated for cancer in a 
hospital in New York.

US Democrats seek high-profile 
Senate impeachment trial for Trump

In a historic vote 
on Wednesday, 
the US House of 
Representative 
i m p e a c h e d 
Trump on 
charges of 
abuse of power 

and obstructing 
Congress stemming 
from his pressure on 
Ukraine to announce 
investigations of his 
political rival as he 
withheld US aid.
I m p e a c h m e n t 
begins in the 
House. If the lower 
chamber of Congress 
approves articles of 
impeachment, a vote 
is then held in the 
Senate. A two-thirds 
majority vote would 
be needed in the upper 
chamber to remove the 
president from office.
But to prompt that 
proceeding, the 
leader of the House 
of Representatives, 
also known as House 
Speaker, must transmit 

the articles and 
name impeachment 
managers who will 
make the case in the 
Senate.

House Speaker Nancy 
Pelosi, a Democrat 
from California, has 
thrown uncertainty 
into the impeachment 
process by refusing to 
say when or whether 
she would send the 
impeachment articles 
to the Senate for a trial.
By withholding the 
articles, Pelosi is 
hoping that Trump, 
who is eager for a 
trial to present his 
defense and clear 
his name, will put 
pressure on Senator 
Mitch McConnell, 
the highest ranking 
Republican in the 
Senate, to commit to 
Democratic demands, 
including the ability to 
call witnesses during 
the trial.
But the speaker’s 

strategy is also 
a gamble as she 
risks appearing to 
politicize the matter 
if she withholds the 
charges for negotiating 
leverage.
The Senate trial is 
expected in early 
January. Trump 
himself has expressed 
an interest in a long 
trial with witnesses, 
but senior Republican 
senators want to put 
the affair behind them.
Democrats want 
McConnell to allow top 
Trump aides like White 
House Chief of Staff 
Mick Mulvaney, the, 
and former National 
Security Adviser John 
Bolton to testify in a 
Senate trial, according 

to a senior Democratic 
aide.
"Is the president's case 
so weak that none of 
the president's men 
can defend him under 
oath?" asked Senate 
Democratic Leader 
Chuck Schumer, who 
later urged McConnell 
in a meeting to use 
the two-week recess 
to consider allowing 
witnesses.
House Democrats 
launched an 
impeachment inquiry 
against Trump in 
September after the 
unknown whistle-
blower alleged the 
Republican president 
pressured his 
Ukrainian counterpart 
to investigate former 

Vice President Joe 
Biden and his son 
Hunter, who had 
served as a director 
for Ukrainian energy 
company Burisma.

Democrats are looking 
into whether Trump 
abused his power by 
withholding $391 
million in US security 
aid to Ukraine as 
leverage to pressure 
Kiev to conduct an 
investigation that 
would benefit him 
politically.
Trump has denied 
w r o n g d o i n g 
and called the 
impeachment inquiry 
launched by Pelosi in 
September a "witch  
hunt."

US Democratic Party lawmakers are pressuring the 
Republican-controlled Senate to demand President 
Donald Trump's top officials to testify in its trial of 
the impeached president, as they attempt to focus 
attention on the impeachment trial ahead of the 2020 
presidential election.
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Iran, Pakistan to hold joint 
naval drills in March next year: 
Commander
 Commander of the Border Guards of Iran says Pakistan and 
Islamic Republic of Iran are going to hold joint naval drills in 
common seas March next year.Brigadier General Qassem 
Rezaee said this in an exclusive interview with IRNA at the 
conclusion of his visit to Pakistan on Thursday.He added that 
during his visit constructive talks were held between Iran and 
Pakistan on maritime security cooperation.
The commander noted that Iran and Pakistan share long 

borders on land and seas, however, the due focus has not 
been paid on maritime security cooperation, that is why he 
visited Karachi at the invitation of Director General of Pakistan 
Maritime Security Agency.He said that during the visit both sides 
have agreed to enhance mutual cooperation in the maritime 
sector.Expressing his views, the Iranian commander said he 
also met with Chief Minister of Pakistan's Sindh province Syed 
Murad Ali Shah and the goal of his meeting was to emphasize on 
enhancing the security of maritime and water borders.
Commander of the Border Guards says Iran and Pakistan are 
going to hold joint naval drills in common seas March next year.  
Brigadier General Qassem Rezaee added Iran and Pakistan also 
decided to hold coordinated patrolling at their respective sides 

of the water border.
He said Iran and Pakistan have 
agreed to provide more facilities to 
the fisherman and maritime trade, 
adding that strict action would be 
taken against those elements who 
try to create unrest in the area.
Expressing satisfaction about 
the situation of Iran-Pakistan common 
border, a senior Iranian official said that recently there 
was a high level of exchange of visits which provided an 
opportunity for close border cooperation between the two 
 countries.

"Is the 
president's case 
so weak that none 
of the president's 
men can defend 
him under oath?" 
asked Senate 
Democratic 
Leader Chuck 
Schumer, who 
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McConnell in 
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Intra-Afghan talks the only 
solution to establish peace in 
Afghanistan: statement
Participant at the 2nd Regional Security Dialogue issued 
a statement on Thursday, pointing to the important 
topics discussed during the one-day event in Tehran.
The participants highlighted the need for a regional 
cooperation mechanism to counter the main challenges 
of the region including terrorism, illegal drugs, 
organized crimes, and immigration among others.
Since there is no military solution for Afghanistan, the 
only way to establish peace and security in the country is 
to follow intra-Afghan dialogue controlled by the Afghan 
government, said the statement, inviting all Afghan 
groups, including the Taliban, to participate in such a 
dialogue to find a political solution for differences.
The statement notes that the continuation of foreign 

forces’ presence in Afghanistan is among the main 
reasons for war and instability in the country, urging 
all foreign military forces to withdraw from the country 
after consulting with the Afghan government.
The statement also voices concern over ISIL relocation 
to Afghanistan, warning that the borders of the terrorist 
group will not remain limited to Afghanistan. It said that 
there is an urgent need to create a security strategy to 
counter ISIL.
The Regional Security Dialogue kicked was in Tehran 
on Wednesday, with a focus on Afghanistan and a 
comprehensive fight against various forms of terrorism 
in that country.
The national security advisers and secretaries of Russia, 
China, India, Afghanistan, Tajikistan, and Uzbekistan 
took part in the session.
The first session of Regional Security Dialogue was 
held in October last year, with the participation of Iran, 
Russia, China, India, and Afghanistan. The session 

focused 
on increasing coordination 

among regional countries in the fight against Takfiri 
terrorism.

News

Spox condemns 
UN human 
rights resolution 
against Iran
Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Abbas 
Mousavi condemned the 
recent resolution voted 
on by the United Nations 
against the human rights 
situation in Iran.
Abbas Mousavi 
described the 
resolution as partial and 
confrontational that 
follows political aims.  
The UN General 
Assembly adopted a 
draft resolution II- the 
situation of human rights 
in Iran- with 81 votes in 
favor, 30 against and 70 
abstentions.
When the Zionist 
front and the regional 
reactionary regimes, 
who are supporters of 
terrorism and indifferent 
to the human rights' 
rules, are after such 
a resolution, it reveals 
that it [resolution] 
is illegitimate, the 
spokesman stressed.
When the issue of 
human rights is used as a 
political tool, sustainable 
promotion of human 
rights will not gain, he 
added.
Mousavi further 
expressed regret at the 
UN mechanism which 
is being misused by 
the double-standard 
attitudes.  
Russia, 
Germany, 
UK, France 
underline 
preserving 
JCPOA
Representatives of JCPOA 
member states, including 
Russia, France, Germany 
and Britain, discussed 
JCPOA in Moscow, 
stressing the need for 
saving the international 
deal.
Russian Deputy Foreign 
Minister Sergei Ryabkov, 
Director General for 
Political Affairs of the 
French Foreign Ministry 
Philippe Errera, Director 
of British Foreign 
Ministry's Political 
Affairs Richard Moore 
and Political Director 
of Germany’s Federal 
Foreign Office Jens 
Ploetner attended the 
meeting.
They discussed 
complicated situation 
s u r r o u n d i n g 
implementation of the 
JCPOA and underlined 
adherence to the deal and 
continuing efforts to find 
ways for preserving the 
international pact.

Iran
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Iran Warns of US Plot to 
Control Syria’s Oil
 Iranian President Hassan Rouhani lashed 
out at the US government for its attempts to 
gain control of Syria’s oil resources, calling 
for closer cooperation among Iran, Turkey 
and Syria to implement the Astana Peace 
Process.
In a meeting with his Turkish counterpart 
Recep Tayyip Erdogan on the sidelines of the 
KL Summit 2019 in Malaysia on Thursday, 
Iranian President Hassan Rouhani expressed 
concern about the continued presence of 
American forces in Syria and the US attempts 
to take control of Syria’s oil resources.

Calling for closer cooperation among Iran, 
Turkey and the Syrian government, Rouhani 
stressed the need for interaction with the 
Damascus government to facilitate the 
withdrawal of terrorist groups from Idlib and 
restore calm in the Arab country.
Elsewhere in the meeting, the two presidents 
hailed the Malaysian prime minister’s 
initiative to bring the heads of a number 
of Muslim states together at a summit in 
Kuala Lumpur for addressing the Islamic 
world’s problems.They also talked about 
the regional issues, particularly the course 
of developments in Syria, and called for 
cooperation between Tehran and Ankara 
within the framework of the Astana Process.

Rouhani and Erdogan also reviewed the 
latest situation of relations between Iran 
and Turkey, and urged efforts to enhance 
the bilateral ties in various fields, including 
the energy industry, transportation, trade 
and banking sector.It was also decided that 
the special envoys of the two presidents 
would pursue the agreements reached at 
the meeting and carry out the agreements 
made at Iran-Turkey Joint Commission on 
Economic Cooperation.The two presidents 
also decided to hold the next session of 
Supreme Council of Iran-Turkey Economic 
Coordination in Tehran in spring, to be 
chaired by the presidents and attended by 
the cabinet members of the two neighbors.



Russia backs Iran for responding to US' JCPOA 
withdrawal
Iran has a legitimate right to respond reciprocally to US violations of UN Security 
Council Resolution 2231 adopted in support of the Iranian nuclear program, 
Russia's permanent representative to the UN said on Thursday."One should not 
demand from Iran the unconditional implementation of those UNSC decisions 
that the US has undermined itself," Vasily Nebenzya said at the UN Security Council 
session."Iran has a legitimate right, envisaged by the JCPOA Article 36, to respond 
reciprocally to the violation of the UN Charter and Resolution 2231 by the United States," he added.
"Moreover, Iran's steps on rolling down their voluntary commitments are carried out with notifying the IAEA 
[International Atomic Energy Agency] and under the supervision of the agency's inspectors," he noted.

An official of Agriculture Jihad 
ministry said the ministry 
by adopting a national road 
map for saffron, is going to 
parallel surveying of both 
domestic and abroad 
markets of saffron.Hossein 
Shirzad, who is also the 
chief executive officer of the 
Central Organization for 
Rural Cooperatives of Iran 
(CORC), implies that CORC 
through the development 
of a legal entity will facilitate 
integrated management of 
the saffron value chain.
"Non-membership of Iran 
in the WTO has been forcing 
Iran to sell saffron in bulk. 
Moreover, lack of an official 
reference for pricing, and 
weak logistic are significant 
challenges of capturing the 
saffron market for Iran." 
Shirzad added.
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Speaking at a United Nations General 
Assembly meeting in New York on 
Fri. on nuclear non-proliferation and 
implementation of Resolution 2231, 
which backed the 2015 Iran nuclear 
deal – officially known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action, Majid 
Takht-Ravanchi stated that the US 
sanctions "are neither short of war nor 
better than or an alternative to war," and 
that they are actually tantamount to war 
"but by other means and names."
He said that Iran will not be indifferent 
to the continuous unlawful sanctions 
and lack of complementary moves of the 
JCPOA members, adding the country will 
take necessary actions through unlimited 
options.
The full text of Takht-Ravanchi's address 
to the UN General Assembly meeting 
reads as follows:
Madam President,
The Security Council is once again 
considering the implementation of 
one of its most important resolutions, 
namely resolution 2231, which is being 
vehemently violated by a permanent 
member of the Council, an unprecedented 
development in the history of the UN. 
Here, I wish to express my appreciation 
to all fourteen members of the Council 
for lending their valuable support to the 
JCPOA.
When the Council, through unanimous 
adoption of resolution 2231 endorsed 
the JCPOA, the whole world acclaimed 

that as a significant achievement of 
dialogue and multilateral diplomacy 
and acknowledged its indispensable 
contribution to international peace and 
security. The resolution emphasizes that 
“the JCPOA is conducive to promoting 
and facilitating the development of 
normal economic and trade contacts 
and cooperation with Iran”. As the 
Secretary-General has rightly noted in 
his recent report “an essential part of 
the JCPOA is the lifting of nuclear-related 
sanctions on the Islamic Republic of Iran 
allowing for the normalization of trade 
and economic relations”. Furthermore, 
based on JCPOA, E3/EU+3 committed 
“to ensure Iran’s access in areas of trade, 
technology, finance and energy”, and US 
committed “to prevent interference with 
the realization of the full benefit by Iran of 
the sanctions lifting”.
On 8 May 2018, the US president issued 
a Presidential Memoranda, “ceasing 
US participation in the JCPOA”. In fact, 
the US decided to illegally withdraw 
from the JCPOA and in contravention of 
its international obligations returned 
back all of its sanctions that had been 
lifted in accordance with the JCPOA. 
This and subsequent developments 
rendered the JCPOA with respect to Iran’s 
benefits almost fully ineffective and in 
certain aspects, the situation now is even 
worse than what we had before the JCPOA 
concluded. Since then, the application 
of the US unlawful sanctions has been 
extended into other states and in essence, 
the US is punishing them for honoring 
their international commitments in 
accordance with resolution 2231, 
another unmatched development in the 
UN history.
What the US sanctions are intended to do 
is “collective punishment” of the general 
public, which is prohibited even in armed 
conflicts. They are also targeting the most 

vulnerable groups of ordinary people 
in order to create discontent within the 
society and as such are inhumane in 
nature.
The US sanctions are also targeting 
different sectors of the Iranian economy 
including oil and banking sectors, which 
are negatively affecting the daily lives 
of millions of Iranians. Contrary to 
the claims of the US, its sanctions are 
neither short of war or better than or an 
alternative to war; they ARE actual war 
but by another means and names. Pure 
and simple! The US, through weaponizing 
food and medicine and in total disregard 
of 3 October 2018 ruling of the ICJ, has 
extended its sanctions even to other 
humanitarian goods.
US officials have confirmed that the 
pain of sanctions for ordinary people is 
intentional and part of a political strategy. 
US Secretary of State has gone on record 
at least twice with his conditions to allow 
food and medicine flow to the Iranian 
people.By any measure, the US sanctions 
are illegitimate, immoral, inhumane and 
cruel. It is a shame that the US bullying has 
resulted in discontinuation of the export 
of certain medicines to Iran, causing a 
nightmare for some patients.
For instance, a European company, 
under the pressure of US sanctions, has 
stopped exporting special bandages for 
patients suffering from EB, a rare genetic 
condition resulting in easy blistering of 
the skin.
A 2-year-old girl from the city of Ahvaz, 
Ava, an EB patient, is one of “butterfly 
children” who are known so because 
their skin is as fragile as butterflies. To 
avoid infection, butterflies should be 
covered by special bandages. Even those 
bandages do not lift the pain. However, 
the alternative is horrible as it peels 
kids’ soft skin at the time of removal. 
Nowadays, the importation of these 

special bandages for EBs has become 
almost impossible, endangering the 
lives of innocent children like Ava. Now 
butterflies are feeling the pain of the US 
inhumane sanctions with their hearts and 
souls. In June this year, Ava was relieved of 
pain forever and passed away. Her story 
only reflects the tip of the iceberg, as 
children and adults with cancer and rare 
diseases are struggling in silence with 
death. Killing children and patients takes 
no courage!
US maximum pressure policy and 
sanctions are tantamount to economic 
terrorism which are killing innocent 
people. Therefore, those who have been 
involved in designing, advocating and 
executing these sanctions must be held 
accountable.
The Secretary-General is expected 
consistent with his mandate under 
paragraph 7 of Note. 44 to thoroughly 
report on the US sanctions and their 
inhumane impacts.
The United States has further illegally 
sanctioned nuclear measures authorized 
under resolution 2231, thus preventing 
the implementation of Iran’s and other 
States’ commitments. Furthermore, 
activities of the Procurement Channel 
have been negatively affected.
Despite all hardships inflicted upon the 
Iranian people as a result of the United 
States’ unlawful sanctions, Iran, at the 
request of other JCPOA participants 
and based on their assurances for 
compensation, waited for a year 
and continued to fully implement its 
commitments.
On 6th July and 24th September 2018, 
Iran was assured by JCPOA participants of 
compensation especially in establishing 
effective financial channels, export of 
oil, shipping and insurance, and the 
protection from the extraterritorial 
effects of US sanctions. None of these 

assurances has been materialized until 
today. 
Iran has been and continues to be 
committed to the implementation of 
the JCPOA. This fact has been time and 
again confirmed by the IAEA including 
after the reintroduction of unilateral 
sanctions by the United States. However, 
unilateral implementation of the JCPOA 
is not sustainable. The deal needs more 
than one willing and able party to be 
fully implemented. After exercising 
strategic patience for a year and in the 
face of apparently continued inaction of 
the European participants in the JCPOA 
and after witnessing that the promises 
made to Iran were not honored, Iran was 
left with no other option than to act and 
take the necessary measures to cure the 
imbalance created in the JCPOA. In so 
doing, Iran that had already triggered 
and exhausted JCPOA dispute settlement 
mechanism eventually applied the 
remedy manifestly recognized by the 
JCPOA and the Security Council. This 
decision was carefully crafted to save the 
JCPOA.
Iran has ceased performing its 
commitments in part in accordance with 
paragraphs 26 and 36 of the JCPOA. To 
give room for diplomacy, a step by step 
approach with two months’ intervals has 
been designed.
Iran’s steps are reversible but the 
damages inflicted upon Iran and the 
Iranian people due to illegal sanctions 
are not reversible at all. How do the 
opportunities that are lost, the economy 
that is affected, and above all, the 
precious lives that are perished as well 
as the suffering of the Iranian people 
especially kids, elderly and patients can 
be reversed?
Iran has ceased implementing only some 
voluntary measures. They have not 
touched Iran’s cooperation with the IAEA.

Iran UN envoy:
US anti-Iran sanctions aimed at collectively punishing ordinary people

Iran's Ambassador to the United Nations Majid Takht-
Ravanchi has censured the US sanctions against different 
sectors of the Iranian economy, including oil and banking 
sectors, arguing that the measures are negatively affecting 
the daily lives of millions of ordinary people.
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گمرک و اموال تملیکی »ذرت های آلوده« را تعیین تکلیف کنند
مدیر دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی ســازمان ملی استاندارد ایران، گمرک و سازمان اموال 
تملیکی را مسئول تعیین تکلیف وضعیت ذرت های آلوده اعالم کرد و گفت: هر مرجع، رسانه و فردی که معتقد 
است ممکن است این کاال ترخیص شده باشد، می تواند از آن بازدید کند. وی همچنین درباره انتشار پیام صوتی 

مبنی بر مرگ یک کودک بر اثر مصرف ذرت توضیح داد.
سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲۰ هزار تن ذرت وارد بندر امام )ره( شــد که با انجام آزمایش های متعدد از سوی سازمان 
ملی استاندارد، وجود سم آفالتوکسین باال در این محموله اثبات شده و گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد.

به دنبال آن ۱۲ مرداد ماه امسال رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد که »رئیس جمهوری دستور توقف واردات 
ذرت های آلوده به کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر کرده و تکلیف کرده است که اگر این محموله مرجوع نشود، باید امحا 

شود«. با این وجود در میانه آبان ماه شایعاتی درباره ورود این ذرت های آلوده به کشور منتشر شد.  در این رابطه تقی تقی پور - مدیر دفتر 
ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران - در پاسخ به اینکه چرا این گندم های آلوده تاکنون امحا نشده اند؟ اظهار 
کرد: سازمان ملی استاندارد فقط مسئول تعیین انطباق یا عدم انطباق با استاندارد ملی جمهوری اسالمی ایران است و اگر به هر دلیلی کاالیی با 
استاندارد ملی جمهوری اسالمی ایران منطبق نباشد، سازمان گواهی عدم انطباق آن را صادر می کند که یعنی آن کاال حق ورود به کشور را ندارد.

ورود ۲۷۰ واگن جدید به ناوگان ریلی در آینده نزدیک
مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه در ۹ ماهه نخست سال جاری ۴۵۶ دستگاه ناوگان وارد خطوط ریلی کشور 

شد، گفت: در آینده نزدیک نیز ۲۷۰ واگن وارد خطوط ریلی کشور خواهد شد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، مراسم گرامیداشــت هفته حمل و نقل با حضور وزیر راه و شهرسازی، 
مدیرعامل راه آهن، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و تعدادی از مدیران عامل بانک ها در راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران برگزار شد. سعید رسولی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران در این مراسم گفت: همکاری 
و تعامل با بخش غیردولتی یکی از اولویت های مهم شرکت راه آهن است و در این راستا استفاده از ظرفیت های 

تبصره ۱۸ قانون بودجه و مبادله اسناد آنها نشان می دهد که شرایط مناسبی در آینده خواهیم داشت.
وی افزود: خوشبختانه با امضای تفاهم نامه ۲ هزار میلیارد تومانی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه در ۲۷ 

اسفندماه سال ۹۷ ظرفیت های قانونی مناسبی در این بخش فراهم شده و تاکنون چند شرکت حمل ونقل ریلی برای دریافت تسهیالت مورد نیاز 
به بانک های عامل معرفی شده اند.

رسولی بیان کرد: خوشبختانه با تالش تمام دست اندرکاران بخش دولتی و غیردولتی در ۹ ماهه نخست سال جاری ۴۵۶ دستگاه ناوگان وارد خطوط 
ریلی کشور شده است و در آینده نزدیک نیز ۲۷۰ واگن وارد خطوط ریلی کشور خواهد شد.
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 طبق اعالم مسئوالن 
وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی 
کسانی که در فهرست 

دریافت یارانه نقدی 
نیستند، نیز مشمول 

دریافت این بسته 
نخواهند بود

اقتصاد ایران
07

شنبه 30 آذر 1398  | شمـاره 396

ISFAHAN
N E W S

عیسی کالنتری:
طرح انتقال آب کارون 
بدون مطالعات زیست 
محیطی اجرا نمی شود

رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکه ارزیابی زیست محیطی 
طرح انتقال آب بهشــت آباد هنوز 
تصویب نشده، گفت: تا زمان تصویب 
مطالعات ارزیابی، طــرح انتقال آب 
کارون موسوم به »بهشت آباد« اجرا 

نمی شود.
عیسی کالنتری در حاشیه کارگروه 
اســتانی گرد و غبار در گفت وگو با 
خبرنگاران در ســالن شهید رجایی 
استانداری خوزســتان، درباره طرح 
انتقال آب بهشــت آباد و چگونگی 
تصویب آن در شورای عالی آب بدون 
داشتن مجوزهای زیست محیطی، 
اظهار داشت: شورای عالی آب درباره 
انتقال آب از یک نقطه به نقطه دیگر 
تصمیم گیــری می کنــد، اما این 
تصمیم زمانی اجرایی می شــود که 
مطالعات زیست محیطی و بودجه 

طرح به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه شــورای عالی آب 
وظیفه سیاســتگذاری کالن دارد 
افزود: این مساله مانند آن است که 
برای ساخت اتوبانی از اهواز به اصفهان 
تصمیم گیری شــود، اما اجرای آن 
مشروط به تامین بودجه و تصویب 

مطالعات زیست محیطی است.
کالنتــری افــزود: وزارت نیرو باید 
درباره تصویب طرح بهشت آباد پاسخ 
بدهد و سازمان محیط زیست فقط 
مطالعات زیســت محیطی طرح را 

برعهده دارد.
کالنتری همچنین از اختصاص ردیف 
بودجه به طرح های انتقال آب در سال 
آینده اظهار بی اطالعی کرد و گفت: 
من کاری به بودجه ندارم و اصال در 
تعیین ردیف بودجه دخالتی نداریم، 
زیرا کار سازمان محیط زیست فقط 

ارزیابی طرح ها است.
وی تاکید کرد: طرح های انتقال آب 
همانند سایر طرح های راهسازی و راه 

آهن و... ارزیابی می شوند.
بر اساس این گزارش، دست کم ۱۵ 
طرح انتقــال آب، در الیحه بودجه 
سال آینده دارای ردیف هستند که 
طرح های انتقال آب کارون به فالت 
مرکزی و طرح انتقــال آب خزر به 

سمنان پرحاشیه ترین آنها هستند.
طرح بهشت آباد نیز که برای انتقال 
یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب 
آب از کارون به استان های اصفهان، 
کرمان و یزد برنامه ریزی شده از جمله 
این طرح هاســت. اخباری مبنی بر 
تصویب این طرح در جلســه اخیر 

شورای عالی آب منتشر شده است.
کالنتری در سفر قبلی خود به اهواز 
در تیرماه امسال، از اظهار نظر درباره 
طرح انتقال آب بهشت آباد خودداری 
کرده و گفته بود: ایــن طرح هفت 
هشت ســال پیش برای مطالعات 
محیط زیستی به این سازمان ارجاع 
شــده بود، اما اخیرا دوبــاره به این 

سازمان ارجاع نشده است.
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خـــبـــر
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بسته معیشتی، اعتباری 
است که پس از افزایش 
قیمت بنزیــن، با هدف 
حمایــت از خانوارهای 
کم درآمد به حســاب 
سرپرستان خانوار واریز 
می شــود. ایــن اعتبار 
البته قرار نیســت همانند یارانه های 
نقدی به تمامی افراد جامعه به صورت 
یکسان پرداخت شود بلکه در ابتدای 
طرح مقرر شد ۱۸ میلیون خانوار که 
در بردارنده ۶۰ میلیون نفر از جمعیت 
ایران هستند، از این اعتبار برخوردار 

باشند.
 با این حال ثبت بیــش از ۶ میلیون 
درخواست از سوی سرپرستان خانوار 
نشــان داد دولت آزمون بزرگی را در 
این حوزه پیــش روی دارد. آزمون 
وسع که  روشن می کند آیا متقاضیان 
می توانند مشمول دریافت این اعتبار 

باشند یا خیر.

     آزمون وسع چیست؟

اگــر تــا ســال های گذشــته نبود 
بانک های اطالعاتی، دســت دولت 
را برای شناســایی برخوردارن بسته 
بود، امــروز اما با تکمیــل بانک های 
اطالعاتی دسترســی به دارایی ها و 
درآمدها برای دولت تســهیل شده 
اســت. این بدان معناست که دولت 
می تواند درخواست های متقاضیان 
را در آزمون وسع قرار دهد تا روشن 
شود آیا شرایط دریافت این بسته را 
دارا هستند. کسانی که همزمان دارای 
بیش از یک شاغل، واحد مسکونی و 
خودرو هستند، غالبا مشمول دریافت 
این اعتبار نخواهند شــد اما شرایط 
دیگری نیز برای برخورداری یا عدم 
برخوداری از این اعتبار لحاظ شــده 

است.
خانوارهایی که ارزش ملک آن ها در 
تهران و کالن شــهرها )۱۲( میلیارد 
ریال و در ســایر شهرســتان ها )۹( 
میلیارد ریال باشــد، خانوارهایی که 
دارای خودروی ســواری بــا ارزش 
بیــش از )۳۰۰( میلیــون تومان یا 
خــودروی عمومی بــا ارزش بیش 
از )۴۰۰( میلیــون تومان باشــند و  
کارفرمایانی که بیش از )۳( بیمه پرداز 
داشته باشــند، این کمک را دریافت 
نمی کنند. در عین حال خانوارهایی 
کــه بیــش از )۳( ســفر خارجــی 

غیرزیارتی داشــته اند و  گیرندگان 
تسهیالت بانکی به مبلغ جمعاً بیش 
از )۳( میلیــارد ریــال کــه در حال 
بازپرداخت اقساط باشــند نیز نباید 
منتظر دریافت این مبلغ باشند. سقف 
درآمد برای خانوار یک نفره ۴ میلیون 
تومان در ماه، برای خانوار دو نفره ۸ 
میلیون نفر در ماه و بــرای خانوار ۵ 
نفره و باالتر نیز هشت میلیون تومان 

در ماه اعالم شده است.

    چند نفر تقاضای یارانه معیشتی 
کردند؟

۶ میلیــون و ۲۶۳ هــزار و ۸۶۱ نفر 
درخواســت دریافت یارانه معیشتی 
را رد ســامانه درج کرده اند اما از این 
تعداد یک میلیون و  ۱۰۰ هزار و ۶۱۵ 
درخواست متعلق به کسانی است که 
این یارانه را داشته اند اما احتماال به 
دلیل عدم دریافــت پیامک، از واریز 

بسته به حساب خود مطلع نشده اند.
 طبق اعالم مسئوالن وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی کســانی که 
در فهرســت دریافــت یارانه نقدی 
نیستند، نیز مشــمول دریافت این 
بســته نخواهند بود امــا از جمعیت 
متقاضــی همچنیــن ۶۶۶ هــزار و 
۷۷۴ نفر، درخواســت دریافت بسته 
معیشتی را دارند که البته در فهرست 

دریافت کنندگان یارانه قرار ندارند. 
به این ترتیب مقرر شــده است این 
دسته از سرپرستان خانوار که لیست 
یارانه بگیران نقدی نیســتند، منتظر 
اطالعیه های بعدی برای مطلع شدن 
از اعالم زمان ثبــت اطالعات خانوا 

خود باشند.

     فهرست دریافت کنندگان بسته 
معیشتی بلندتر می شود؟

 با توجــه به اعالم ســازمان برنامه و 

بودجــه در خصــوص پیــش بینی 
بودجه ۳۱ هزار میلیارد تومانی برای 
پرداخت بسته معیشتی به ۶۰ میلیون 
نفر در سال آینده در قالب بودجه، به 
نظر می رسد امکان بلندتر شدن این 
فهرســت وجود ندارد از این رو پیش 
بینی می شــود با تکیه بر گفته های 
احمدی میــدری، معاون رفاه وزارت 
تعاون، کار ور فاه اجتماعی کســانی 
که در حال حاضر مشــمول دریافت 
این بسته هستند نیز همچنان مورد  

پایش قرار گیرند.
به ترتیب انتظار مــی رود همزمان با 
ورود افراد تازه به این فهرست، افرادی 
که برخــورداری آنها طبق شــرایط 
پیش گفته محرز می شود، از فهرست 
دریافت بسته معیشتی خارج شوند.  
شــمارش معکوس برای اعالم نتایج 
رسیدگی به درخواست ها اغاز شده و 
اولین ماه زمستان تکلیف متقاضیان 

در این حوزه روشن خواهد شد.

شمارش معکوس برای اعالم نتایج رسیدگی به درخواست متقاضیان بسته معیشتی

فهرست دریافت کنندگان یارانه حمایتی بلندتر می شود؟
به زودی نتایج بررسی مجدد شرایط بسته حمایتی به 
اطالع متقاضیان خواهد رســید. این پاسخی است که 
به درخواســت های مکرر متقاضیانی داده می شود که 

خواستار دریافت بسته معیشتی هستند.
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گفت و گو

۴0 درصد کل اقتصاد ایران معاف از مالیات است
یک کارشناس اقتصادی گفت: ۴0 تا ۵0 درصد کل اقتصاد ایران از مالیات معاف است که با توجه به تولید 

ناخالص داخلی ما که حدود ۲۵00 هزار میلیارد تومان است، ۴0 یا ۵0 درصد این رقم، عدد بزرگی است.

محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور 
گفت: یکی از الزامات اساسی کشور کم کردن وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای سالم و 
پایدار مالیاتی است. برای این کار باید پایه های مالیاتی جدید را توسعه داد و مسیرهای ایجاد شده برای فرار مالیاتی فعالین 

اقتصادی را مسدود کرد.
وی افزود: بسیاری از راه هایی که فعاالن اقتصادی در این راستا استفاده می کنند به این دلیل است که دستگاه های مجری 
برخی قوانین را اجرا نمی کنند یا در کلیت قوانین نقص هایی وجود دارد. برای مثال قانون بانک مرکزی را مکلف کرده 
است پایانه های پرداخت را ساماندهی و تناظری بین آنها و فعالیت های اقتصادی ایجاد کند. اما هنوز این کار مهم اجرایی 
نشده است. یعنی در حال حاضر هر فردی می تواند دستگاه کارتخوانی دریافت کند اما آن را به شماره حساب فرد دیگری 
متصل کند و یا حتی آن را در فعالیت شــغلی دیگری به کار بگیرد. این مسیری است که از طریق آن می توان فرارهای 

مالیاتی گسترده ای انجام داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به فعال بودن حساب های اجاره ای و کارتهای بازرگانی به عنوان دیگر ابزارهای فرار 
مالیاتی بیان کرد: همچنین افراد می توانند بدون اینکه کد اقتصادی و مالیاتی داشته باشند، گردشهای بسیار باالی حساب 
بانکی داشته باشند که تا امروز چندان مورد رصد هم واقع نمی شده است. سهولت دریافت کارت بازرگانی و در اختیار 
دیگری قرار دادن هم از جمله مواردی است که حاکمیت ایجاد کرده و برخی فعاالن اقتصادی هم برای فرار مالیاتی از آن 
استفاده می کنند. بنابراین یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار بگیرد این است که این زمینه های حاکمیتی برطرف 
شود. سبحانیان خاطر نشان کرد: بخشی از این کار نیازمند تصویب قوانین جدی و بخشی هم نیازمند عزم و اراده جدی 
برای اجرای قوانینی است که پیشتر تصویب شده است. در برخی موارد نیز به نظر می رسد تعارض منافع در دستگاه های 

اجرایی و همچنین حضور ذینفعان در این بخش ها مانع عملیاتی شدن مفاد قانونی شده است.
وی در مورد معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده گفــت: معافیت های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید 
ساماندهی شود. در واقع یکی از محورهای اصلی ساماندهی نظام مالیاتی ما، ساماندهی معافیت های مالیاتی است. درصد 
قابل توجهی از اقتصاد کشورمان معاف از پرداخت مالیات است، موضوعی که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. این معافیت ها 
اگرچه در مقطعی از زمان، با استدالل هایی وضع شدند اما اکنون با توجه به شرایط کشور ضرورت خود را از دست داده اند. 
در همین خصوص معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده نه تنها با مبانی این مالیات سازگاری ندارد بلکه منجر به 

فرار مالیاتی گسترده و فساد در کشور شده است.
وی تاکید کرد: تمام دستگاه های نظارتی نیز به این امر اذعان دارند و گزارش های مکتوبی هم به مسئولین کشور ارائه 
داده اند ولی از آنجا که توسعه مناطق آزاد تبدیل به ابزار سیاسی شده، شاهد مقاومت هایی در لغو این معافیت ها هستیم.

فناوری

ایسنا
گـــزارش

 ماجراهای ادامه دار 
یک سورپرایز؛

 اما و اگر پهپاد پستی 
و هزارتوی مجوزها

پهپاد پســتی به 
گمان وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، 
حد و اندازه یک سورپرایز را برای مردم 
داشت، اما نتوانست آنها را راضی کند. 
این روزها اخباری مبنی  بر مجوز پرواز 
نداشتن این پهپاد شــنیده می شود و 
به نظر می رسد وزیر جوان برای اعالم 

سورپرایز خود کمی عجله کرده است.

 از زمانی که محمدجواد آذری جهرمی - وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات- سورپرایز خود را 
اعالم کرد، یک هفته می گذرد. اگرچه این خبر 
وزیر جوان، چیزی نبود که کاربران انتظارش 
را داشتند و همان طور که خود آذری جهرمی 
هم به آن اشــاره کرد، اخباری مانند ارسال 
ماهواره جدید، ارزان کــردن اینترنت، پایان 
وس یا رفع فیلتر از اخبــار مورد انتظار مردم 
بود، اما وزیر ارتباطــات با رونمایی از پهپادی 
برای انتقال بسته های پستی با هدف کاهش 
هزینه ها و جلوگیری از آلودگی شهرها، مردم 

را غافلگیر کرد.
او با رونمایی از سورپرایز خود اظهار کرد: انتقال 
بسته های پستی با پهپاد را فراهم کردیم که 
دیگر در هیچ جای ایران نقطه ای باقی نماند 

که غیرقابل دسترس باشد. 
انتقال سریع دارو به بیمارستان ها، جزیره ها، 
سورپرایز کردن یکدیگر و امثال آن از جمله 
کارهایی است که از این به بعد در اختیار شما 

خواهد بود.
به گفته وی در حال حاضر کشورهای کمی در 

دنیا هستند که این کار را کرده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پس از اعالم 
این سورپرایز، اگرچه نتوانسته بود آنطور که 
کاربران انتظار داشتند، کنجکاوی و نیازشان 
را اقناع کند، ولی از توییتری ها خواست برای 
اولین پهپاد پستی، نامی بگذارند که در نهایت 

نام سجاد را برای این پهپاد انتخاب کرد.
اما صرف نظر از این ادعا که کشورهای کمی 
در دنیا چنین کاری انجــام داده اند و فایده و 
هزینه ای که برای این پهپاد درنظرگرفته شده، 
این سورپرایز، بخش خصوصی و برخی دیگر 
از نهادها را هم کمی رنجانده است. کمااینکه 
حسین سالح ورزی -رییس ســازمان ملی 
کارآفرینی- با ذکر ایراداتی درباره این طرح، 
می گوید: اگر قرار بود چنین امتیاز مهمی در 
تهران به فعاالن کوریری و پستی داده شود، 
طبق قانون بهبود فضای کســب وکار وقتی 
باید به یک شــرکت دولتی ارائه می شد که 
شــرکت های خصوصی قادر به انجام این کار 
نباشند یا تمایلی به انجامش نداشته باشند؛ در 
حالی که هیچ اطالع رسانی در این زمینه برای 

دریافت نظر بخش خصوصی صورت نگرفت.
البته در واکنش به این اظهارات، محمدرضا 
قادری -عضو هیات مدیره شرکت پست- درباره 

امکان ایجاد انحصار در زمینه بهره گیری از 
پهپادها اظهار کرد: درخصوص تکنولوژی های 
جدیدی ماننــد پهپاد و حتــی خودروهای 
الکترونیکی، هنوز زیرساخت های الزم وجود 
ندارد و بعضا دستگاه های ثبت استاندارد این 
موارد هم هنوز مشخص نیست. طبیعتا اگر 
مجموعه های خصوصی بخواهند فرآیندهای 
ایجاد زیرساخت و اســتاندارد و اخذ مجوز را 
انجام دهند، مستهلک می شوند. در کشورهایی 
مانند ایران، قاعده اش این اســت که نهادها و 
سازمان ها و شــرکت های دولتی که قابلیت 
و امکانات بیشــتری در اختیار دارند و حتی 
از امکانات حاکمیتــی برخوردارند، به نحوی 
جاده صاف کن و تسهیل گر این اتفاق می شوند.

یکی دیگر از موارد انتقادی که به پهپاد پستی 
مطرح شد، دریافت مجوز از دستگاه ها و نهادها 
بود. از طرفی سازمان هواپیمایی معتقد است 
تمام پهپادهای غیرنظامی برای فعالیت باید 
مجوزهای سازمان هواپیمایی را داشته باشند 
و به تبع آن، پســت هم برای پهپادهای خود 
باید نســبت به اخذ مجوز اقدام کند. هرچند 
که پس از آن سخنگوی سازمان هواپیمایی به 
اصالح تعابیر به کار رفته از سخنان رییس این 
سازمان کرد و گفت که اظهارات رئیس سازمان 
هواپیمایی درباره ضرورت اخذ مجوز پهپادها 
و صحبت هــای وزیرارتباطــات در خصوص 
پهپادهای پســتی با یکدیگر منافات ندارد و  
اینکه تاکنون شرکت پســت برای راه اندازی 
سیستم پســت پهپادی درخواست مجوز از 
ســازمان هواپیمایی کشــوری نکرده است، 
به این دلیــل بوده که هنــوز مقرراتش برای 
 پاسخ به متقاضیان برای دریافت مجوز فراهم

 نبود.
از طرف دیگر همزمان با حاشیه ها درباره پهپاد 
پستی، به تازگی وزیر اطالعات از جابه جایی 
مواد مخدر با اســتفاده از پهپاد خبر داده که 
می تواند کنایه ای تلویحی به مخالفت با پهپاد 

پستی باشد.
البته مدیرعامل شرکت ملی پست درباره این 
موضوع، با بیان این که درباره پهپاد پســتی 
مجوزهای الزم و قانونی از مراجع ذی ربط اخذ 
شده اســت، افزود: اما در گام اول بحث ارائه 
خدمات برای دستگاه های امدادرسان از جمله 
هالل احمر و اورژانس است که مجوزهای الزم 

برای آن ها اخذ شده است.
به گفته حســین نعمتی، برای ورود به بحث 
تجاری، باید با طمانینه بیشــتری موضوع را 

بررسی کنیم.
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پروازموفقیتآمیزهلیکوپتربدونخلبانتوسطیکاستارتآپ
یک استارت آپ آمریکایی به نام Skyryse فناوری های خاصی را توسعه داده است که امکان پرواز بدون 

خلبان هلی کوپترهای تجاری را برای اولین بار در جهان فراهم می کند.
 Skyryse Flight Stack به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، این مجموعه فناوری ها که با عنوان
شناخته می شوند، شامل حسگرهایی هستند که هلیکوپتر را هدایت کرده و تعادل آن را حفظ می کنند. این 

فناوری ها مسیر پرواز، زمانبندی و ارتفاع هلیکوپتر را با مختصات سیستم های هوانوردی فدرال تنظیم می 
کنند و با مجموعه ای از باندهای فرود هوشمند ارتباط دارند که مجهز به حسگرهای زمینی بوده و اطالعات مربوط 

به باد و شرایط جوی را گردآوری کرده و پروازهای در ارتفاع پایین را ردگیری می کنند.
این شرکت که از سال ۲۰۱۶ میالدی راه اندازی شده، در تالش است تا رویای تردد تاکسی های هوایی در مناطق شهری را 

به واقعیت بدل کند. به همین علت در حالی که شرکت هایی مانند اوبر و ولوکوپتر در تالشند تا وسایل نقلیه هوایی جدیدی را با این هدف طراحی 
کرده و بسازند، شرکت Skyryse تالش خود را روی تغییر هلی کوپترهای استاندارد امروزی متمرکز کرده تا بتواند قابلیت های موردنظر را برای 
این وسایل نقلیه توسعه دهد. اولین آزمایش موفقیت آمیز این شرکت با استفاده از یک فروند هلیکوپتر Robinson R-۴۴ انجام گرفت. در 

این آزمایش، خلبان ها درون هلیکوپتر حضور داشتند اما تنها نظاره گر بلند شدن و پرواز هلیکوپتر با استفاده از فناوری های Skyryse بودند.

استارتآپ

عروسیدرکوچهاستارتآپهایباکالسبنزین

کسبوکاراســتارتآپهایفعالدرحوزهفروشسیار
سوخترونقگرفتهاست.یکیدوســالیازآغازفعالیت
اولیناستارتآپبنزینرسانمیگذرد.شرحفعالیتشانمشخصاست؛کاربر
درخواستبنزینمیدهدواولینسوخترسانسیاربرایشبنزینرابههمان

محلدرخواستیمیآورد.

طبیعتا هزینه سوختگیری در این روش بیشتر اســت، چراکه عالوه بر هزینه بنزین، باید 
هزینه های حمل ونقل و کارمزد خدمات را هم در نظر بگیرید.در نگاه اول شاید گزینه مناسبی به 
نظر برسد برای مواقعی که بنزین مان وسط راه تمام می شود، اما از آنجا که محدوده فعالیت شان 

صرفا مناطق شمالی تهران است، زیاد نمی توان در مواقع اورژانسی رویشان حساب باز کرد.
تا این جای کار چهار استارت آپ مختلف در حوزه سوخت رسانی سیار اعالم حضور کرده اند که 
دریک مورد صرفا به یک اسم اکتفا شده و خبری از سایت و اپلیکیشن نیست؛ یک مورد دیگر 
هم که اخیرا راه اندازی شده، هنوز نتوانسته نماد اعتماد الکترونیک دریافت کند. در این گزارش 

سراغ این چهار استارت آپ رفته ایم تا ببینیم شرایط کارشان به چه شکل است.
خداحافظی با پمپ بنزین تا چه حد امکان پذیر است؟

الزمم نیســت تا پمــپ بنزین برویــد. بنزین را برایتان به همان جایی که هستید می آورند. 

این شعار فعالیت اســتارت آپ هایی است که به تازگی سراغ ایده پمپ 
بنزین ســیار رفته اند که گفته می شــود در حال حاضر در سه کشــور 
آلمان، چین و آمریکا انجام می شــود و مــا چهارمین کشور دنیا هستیم 
که شاهد راه اندازی سیستم سوخت رسانی آنالین هستیم. البته زیاد 
امیدوار نباشید، چراکه استارت آپ هایی که کارشان را در این حوزه آغاز 
کرده اند تازه اول راه هســتند و فعالیت شــان محدود به برخی مناطق 

تهران اســت.
مدیر یکی از این استارت آپ ها می گوید، دوگروه مشتری و کاربر داریم؛ 
یک گروه کسانی هســتند که بنزین خودروی شان تمام می شود و برای 
رسیدن به مقصد احتیاج به بنزین دارند اما گروه دیگر، مشتریان دائمی 
هستند که تمایلی به وقت گذرانی در پمپ بنزین های شلوغ ندارند و ترجیح 
می دهند، در منزل یا محل کارشــان فرآیند سوختگیری را انجام دهند. 
استارت آپ های بنزین رسان عموما فعالیت شان در بستر اپلیکیشن است. 
بعضی بنزین را از طریق سایت هم می فروشــند. بعضی دیگر هم شماره 
تماس اعــام کرده اند که با شــماره گیری آن ها می توانید برای خرید بنزین 

درخواست دهید.

محدودهفعالیت،صرفادرمناطقشمالیتهران!
استارت آپ های بنزین رســان، عموما فعالیت خودشــان را به مناطق شــمالی تهران محدود 
کرده اند. کارشــان را ســاعت 9 صبح شــروع می کنند و شــب ســاعت ۱۰ کرکره را پایین 
می کشند. اپلیکیشــن دیگری هم ساعت کاری را هشت صبح تا هشت شــب اعالم کرده 
است. البته یکی از آنها می گوید، به صورت ۲۴ ساعته و همچنین در روزهای تعطیل فعال است. 
یکی از استارت آپ های سوخت رسان در سایتش گفته، در مناطق یک تا پنج تهــران فعالیت 
می کند و یک مورد دیگر در مناطق یک تــا چهار تهران به مشتریانشــان بنزین می رســاند.

البته گفته می شود اپلیکیشــن های سوخت رسان سیار در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان 
و بلوچستان هم فعال است. این مورد نشان می دهد اگر در راه بنزین ماشین تان تمام شود، 
نمی توان روی کمک این اپلیکیشــن ها حســاب باز کرد، مگر اینکه مسیر رفت و آمدتان 

صرفا در مناطق شمال شهر تهران باشد.

بنزینراباچهقیمتیبرایممیآوری؟
قیمت بنزین در اپلیکیشــــن های سوخت رسان سیار، ثابت و همان قیمت معمول پمپ 

بنزین ها اســت. البته آن ها بنزین را با نرخ آزاد محاسبه می کنند؛ بنزین معمولی ســه هزار 
تومان است و بنزین سوپر سه هزار و 5۰۰تومان. البته کلی مبالغ دیگر هم در میان است. از 
کارمزد گرفته، تا هزینه های حمل و نقل بنزین تا محل شما. با این حساب قیمت بنزین در این 
اپلیکیشن ها با توجه به موقعیت شما متفاوت خواهد بود. درست مثل تاکســی های آنالین، 

هزینه ای بر اساس فاصله شــما تا نزدیک ترین کامیون سوخت رســان محاسبه می شود.
بعضی اپلیکیشــن های سوخت رســان روش دیگری را برای فــروش بنزین ســیار در نظر 
گرفته اند. برای مثال یکــی از آنها خدماتش را در قالب بســته های بنزین ارائــه می کند. این 
اپلیکیشن در مناطق یک، دو، سه و محله های هروی و پاســداران تهران فعالیــت می کند و 
برایش فرقی ندارد شما بنزین را کجا الزم داشته باشــید. هزینه حمل و نقل برایش ثابت است.

اگر در راه مانده باشید و بنزین فوری بخواهید، می توانید بسته ۱۰لیتری اکسپرس را سفارش 
دهید که قیمت آن 59هزار تومان است. یعنی عالوه بر 3۰هزار تومــان قیمت بنزین، ۲9هزار 
تومان دیگر به عنــوان هزینه حمــل و نقل و کارمزد خدمات از مشــتریان دریافت می شود. 
بسته ۲5 لیتری بنزین معمولی 95 هزار تومان است، بسته 3۰لیتری، ۱۱۰هزار تومان، بسته 
۴۰لیتری ۱۴۲هزار تومان و بســته 5۰لیتری ۱7۲هزار تومان قیمت دارد. بســته 5۰لیتری 
بنزین ســوپر هم ۲۰3هزار تومان است. در هر کدام از این بسته ها مبلغ ۲۰هزار تومان بیشتر 
از قیمت بنزین از مشــتری دریافت می شــود کــه هزینه های حمل ونقــل و کارمزد خدمات 
به حســاب می آید. در این اپلیکیشــن بسته بنزین گروهی هم ارائه می شــود که مخصوص 
شــرکت ها اســت. برای مثال کاربــر می تواند چهار باک ۲5 لیتری ســفارش دهد که قیمت 
آن 37۲هزار تومان است. با این حساب 7۲هزار تومان به عنوان کارمزد محاســبه شــده است.

بسته ســه باک 3۰لیتری هم 3۲۴هزار تومان قیمت دارد.
مدیر این اپلیکیشــــن میگوید، در حال حاضر ۱۲موتورسیکلت سوخت رسان در مناطق 
شــمالی تهران فعال هستند و هرکدام ظرفیت حمــل ۱۲۰لیتر بنزیــن را دارند. آنها هر 
روز بــا مراجعه به پمــپ بنزین های طرف قرارداد، مخزن شــان را پر می کنند و در صورت 
ثبت سفارش توســط مشــتریان، بنزین را به موقعیت درخواست شده میبرند. بنیانگذار این 
استارت آپ می گوید، هشت هزار کاربر در نرم افزار و ســایت داریم که از این تعداد حدود پنج 
هزار نفر فعال هستند. یکی دیگر از اپلیکیشــن های سوخت رســان ســیار، نقش واسطه را 
بین مشــتری و حامل بنزین ایفا می کند. درســت مثل تاکسی های اینترنتی می توان در 
این اپلیکیشــن به عنوان حامل بنزین ثبت نام کرد. کاربران اپلیکیشــن می توانند حداکثر 
۲۰ لیتر بنزین سفارش دهند و بنزین آنها توســط نزدیک ترین حامل تهیه و برایش ارســال 
خواهد شد. در این اپلیکیشن هم قیمــت بنزین بر اســاس فاصله شــما از نزدیکترین حامل 

بنزین محاســبه می شود و به قیمت بنزین ســه هزار تومانی اضافه خواهد شــد.
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رفعمیکنیم
معــاون علمــی وفنــاوری رییس 
جمهوری در نشســت هم اندیشی 
در خصوص همکاری های بین المللی 
در حــوزه علــم و فنــاوری تبدیل 
ســرمایه گذاری عظیــم در بخش 
آموزش کشور به اســتارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان را از اقدامات 
مهم معاونت علمی دانست وگفت: 
مسائل وچالش هایی در این زمینه 
وجود دارد کــه آن ها را مطرح و رفع 

می کنیم.
به گزارش مرکــز ارتباطات واطالع 
رســانی معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری، نشست هم اندیشی 
در خصوص همکاری های بین المللی 
در حوزه علم و فناوری با حضور سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری، انصاری معاون اقتصادی 
وزارت امور خارجه و سفرای جدید 
ایران در ۲۰ کشــور خارجی برگزار 
شد. حاضران این نشست به تبادل 
نظر و مرور فرصت ها برای توســعه 
همکاری های بین المللــی در این 
حوزه پرداختند. سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری در 
این نشست از مشکالت وابستگی به 
اقتصاد نفتی سخن گفت و بیان کرد: 
جدایی دانشگاه و صنعت از جامعه 
یکی از اسیب های اقتصاد نفتی است. 
بیش از صد ســال از تحمیل آن به 
کشورمان می گذرد. نفتی که فروش 
آن ما را وابســته به فناوری خارجی 

کرد. 
ســتاری ادامه داد: در اقتصاد نفتی 
کارخانه هــا بدون پایــه صنعتی و 
عدم نیاز به نیروی متخصص شکل 
می گیرند. همچنین در این اقتصاد 
دانشــگاه ها متکی به بودجه دولت 
وبی نیاز از حل مســائل اجتماعی و 
اقتصادی می شود. چنین اقتصادی 
منجر به ایجاد جامعــه ای مصرف 
گرا، تجمل گرا، فقــدان خودباوری 
با نگاهی مثبت به استخدام دولتی 
می شــود. اقتصادی که تامین مالی 
آن با وام است وفرهنگ عمومی مردم 

بر اساس واردات شکل گرفته است.
ستاری در بخش بعدی سخنان خود 
از اقتصاد دانش بنیان ســخن گفت 
و بیان کرد: نیروی انســانی خالق 
و مستعد پایه و اســاس این اقتصاد 
است. امروز بیش از هر زمان دیگری 
روی حوزه هــای آموزش و پژوهش 
سرمایه گذاری می کنیم اما  نتیجه 
ای نگرفتیم. یک دلیــل آن تفاوت 
فعالیت ها با فرهنگ وبوم ما اســت 
پس باید زیســت بومی منطبق با 
کشــورمان شــکل بگیرد.  رییس 
بنیاد ملی نحبگان همچنین افزود: 
در حال حاضر زیســت بوم نوآوری 
و کارآفرینی در کشور شکل گرفته 
است. نیروی انســانی بازیگر اصلی 
این زیست بوم است وخوشبختانه 
از این نظر در ایران هیچ مشــکلی با 
وجود 3۴ میلیون نیروی انســانی 
 جوان و ۶ میلیون دانشــجو وجود 

ندارد.
 ستاری وضعیت موجود در زیست 
بوم اقتصاد دانش بنیان را برای سفرا 
و روسای نمایندگی های جمهوری 
اســالمی ایران در خارج از کشــور 
تشریح کرد وادامه داد: استارت آپ ها، 
مراکز نوآوری وشتابدهنده ها تامین 
کننده بخشی از نیروی انسانی برای 
این زیست بوم هستند. در حال حاضر 
۶ هزار استارت آپ و ۱8۰ شتابدهنده 
ومرکز نوآوری در این زیســت بوم 

نقش آفرینی می کنند.

مهر
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

گاهیاوقاتممکناست
رئیسشماتشخیص

ندهدکهدرخواستاو
تاثیرمخربیرویشما

میگذاردممکناستاز
اینکهباخواستههایخود
بهمرورشمارافرسایش
میدهدبیاطالعباشد

،،
اقتصادآنالین

یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

چرا که ما همیشه نمی توانیم 
طبق دلخــواه آنهــا عالی 
باشــیم!  اگر همیشه برای 
هر چیزی که از ما بخواهند 
»بله« بگوییم خیلی طول 
نمی کشد که از کار کردن 
لــذت نخواهیم بــرد و با 
احساسات منفی و مخرب در محیط کار 
حضور خواهیم یافت! اینکه شاید احساس 
کنیم مورد سوء استفاده قرار می گیریم و 
تمام کارهای سخت را روی دوش ما تلنبار 

می کنند! 
اینکه آنها بــه اندازه کافی قدر شــناس 
نیســتند و اینکه دائم خــود را با دیگران 
مقایسه می کنیم و حتی احتمال دارد که 
کسانی که نصف کار ما را انجام می دهند 
همان جایگاه را در کمپانی داشته باشند 
ما را آزار دهد، چون رفتارها به مرور زمان 
تبدیل به عادت می شــوند و احتماال آنها 
فراموش خواهند کــرد که آنگونه که باید 
از شما تشکر کنند.ما به مروراز راضی نگه 
داشتن دیگران خسته می شویم که  ممکن 

است ما را دلسرد و مایوس کند!
اگر همیشه صرفا شخصیت جدی به خود 
بگیریم! ممکن اســت ما را »آدم سخت« 
قلمداد کنند به گونه ای که احتمال دارد 
فرصت پیشــرفت خود و کمپانی خود را 
بسوزانیم! فرصت هایی که در هر کمپانی 
تنها با ادغام مهارت هــای حرفه ای افراد 
با مهارت هایی مثل همدلی و دلسوزی و 

اعتماد و بخشش به وجود می آید.

از آنجا که اکثر غریب به اتفاق محیط های 
کاری برای گفتن »بله« تنظیم شده است. 
معموال ما یک سوپروایزر یا مدیر داریم که 
به ما می گوید که چه کاری باید انجام دهیم 
یا ساعت های کاری ما به چه ترتیبی است، 
بنابراین دانســتن اینکه چه موقع »نه« 
بگوییم و چگونه باید در مورد آن صحبت 
کنیم خیلی مهم اســت. خوشــبختانه، 
 Fotini  یک متخصص مذاکره به نــام
Iconomopoulos ترفندهــای نه 
گفتن در محیط کار را به ما خاطر نشــان 
می کند تا با بررسی آنها بتوانیم تا حدودی 
این تعادل را حفظ کنیم توضیح می دهد 
که همه اینها بســتگی به شرایط و نحوه 
انتقال آن دارد، بنابرایــن باید با دقت به 
عواقب نه گفتن خود فکر کنید، ســپس 
متوجه شــوید که چگونه می   توانید این 
»نه« را بسازید تا غیر محترمانه و سخت 
به نظر نرسید. این امر می تواند به خصوص 
هنگامی که شما جدیدا شروع به کار کردید 
ســخت باشــد. اما گاهی اوقات شما نیاز 
دارید که به منافع خود فکــر کنید و آنرا 
حفظ کنید، یا ممکن است الزم باشد که 
به دیگران کمک کنیــد که به نفع گروه و 
کمپانی کارهایی را انجــام دهند. گاهی 
اوقات ممکن است رئیس شما تشخیص 
ندهد که درخواست او تاثیر مخربی روی 
شما می گذارد ممکن اســت از اینکه با 
خواسته های خود به مرور شما را فرسایش 
 می دهد بی اطالع باشــد. ایجــاد مرزها 
می تواند دشوار باشــد، ولی تنظیم این 
مرزها می تواند به ایجاد یک الگوی سالم 
تر همــکاری کمک کنــد. در حقیقت، 
گاهی اوقات شــما احترام بیشــتری را 
به دســت می آورید اگر بدانید که کی و 
چگونه »نه« را بیان کنیــد. بنابراین، در 
اینجا شش نکته کلیدی و استراتژیک را 
به هنگام نه گفتــن در محیط کار به نقل 
 Fotini Iconomopoulos از 

می آوریم:

مهاراحساسگناهازنهگفتن
به یاد داشته باشید که شما برای نه گفتن 
دلیل دارید. در صورتی که نقش شخص 

مقابل عوض شود شما باز هم باید آن »نه« 
را می گفتید. اگر شــما خودتان را از بین 
ببرید، دیگه نمی توانید به خوبی قبل به کار 
ادامه دهید پس هم شما و هم کمپانی شما 

آسیب می بیند.

مواظبکلماتخودباشید
اگر شما نگران آن هســتید که به عنوان 
بهانه گیر یا مخالف و یا به سادگی مخالف به 
 Fotini  دلیل متفاوت بودن قلمداد شوید
توصیه می کند که به همراه کلمه »نه «، از 
عبارت » برای اینکه« استفاده کنید البته  
اگر مجبور به دروغ گفتن نمی شــوید. او 
توضیح می هد  که این اســتراتژی باعث 
می  شود افراد در مقایسه با اظهاراتی مثل 
»من وقتش را هم اکنــون ندارم«یا »من 
غرق کار شده ام«،  نه گفتن شما را راحت تر 
قبول کنند، این یک دوز اضافی از مودب 
بودن هم حساب می آید.حتی می توانید 
چیزی شبیه »از اینکه به من فکر کردید«یا 
»من از اینکه شما فکر می کنید من فرد 
مناسب برای این کار هستم«را  بیان کنید.  
شــما حتی می توانید یــک جایگزین را 
پیشنهاد دهید، مثال »یک شخص دیگر  
احتماال این فرصت را دوست دارد« اگر فکر 
می کنید ممکن است واقعا از این فرصت 

سپاسگزار باشد.

اجتنابازدروغگفتن
 دروغ گفتن ممکن است چیزهای ساده 
را بســیار پیچیده کند و می تواند  باعث 
دردسر شما در محیط کار شود که ممکن 
است خیلی زود متوجه آن بشوند وشما غیر 
 Fotini قابل اعتماد جلوه دهد، بنابراین
پیشنهاد می دهد که از آن کامال اجتناب 
کنید.  شما الزم نیست که به بهای دروغ 
گفتن خاص به نظر برســید.»من امشب 
نیستم« بهتر از »باید مادربزرگ همسایه را 
نگه دارم«، اما حقیقت این است که شما به 
سادگی نمی توانید، و هیچ کس الزم نیست 

بداند که  شما قبول نکردید چون خسته اید 
یا از کار با شخص خاصی متنفرید یا باید به 

دلیل مسمومیت غذایی خانه بمانید.

ازآنبهعنوانیکشانسبرایحل
مشکلاستفادهکنید

هنگامی که شــما نیاز به رد درخواست 
در محــل کار دارید، ممکن اســت که به 
رئیس خودتان در این زمینه کمی بیشتر 
وقت بدهید ،با اضافه کردن یک ســری 
عبارت ها رئیس شما متوجه می شود که 
چرا مجبور شدید »نه« بگویید و احتماال 
راه هایی را برای حل مشکل پیشنهاد کند  
Fotini می گوید این ممکن اســت که 
 یک فرصت برای حل یک مشکل اساسی

 باشد.
مثال یک سری کاغذ بازی اداری  سریعتر 
انجام شود یا موانعی از سر راه انجام کارها 

برداشته شود.

سعیکنید»نه«رادرونیکسوال
بگذارید

اگر شــما نگران این هستید که به عنوان 
مخالف قلمداد شوید سعی کنید »نه« را 
داخل یک سوال بیان کنید. به عنوان مثال، 
اگر رئیس شما از شما بخواهد کاری انجام 
دهید که فکر می کنید ممکن است برای 
مشتری شما مناســب نباشد، می توانید 

بپرسید»چگونه می خواهید به مشتری 
بگوییم که من باید درخواســت شما را با 

تاخیر انجام دهم ؟«
 یا در مورد درخواست همکارتان می توانید 
بگویید »شــما فکر می کنید که رئیس 
چطور واکنش خواهــد داد؟« هدف این 
است که به عنوان یک فرد مشارکت کننده 
درک شوید که این نوع سواالت به صدای  
مخالفت شما کمک می کند بدون اینکه 

سد راه انجام امور قلمداد شوید.

ازطنزاستفادهکنید
در برخی موارد، شــما مــی توانید برای 
نه گفتن به شــوخی متوسل شــوید . به 
عنوان مثال، اگر از شما خواسته شود که 
ساعت های اضافی را در محل کار بمانید 
ولــی مجبور هســتید کــه  در روز تولد 
کودکتان خانه باشید Fotini پیشنهاد 
می کند چیزی شبیه به این بگویید:»اگر 
من یکبار دیگر مهمانــی های خانوادگی 
را از دســت بدهم همســرم من را طالق 

می دهد!« 
این نوع طنز ممکن اســت بــه همکاران 
شــما کمک کند کــه بدانند چرا شــما 
مجبورید آن روز »نــه« بگویید، اما هنوز 
هم به آنها اجازه می دهید که اگر در آینده 
 درخواستی از شما داشتند باز هم مطرح 

کنند.

 مهارت »نه« گفتن در محیط کار

بلندبگو»نه«!

اگرشمانگرانآن
هستیدکهبهعنوان
بهانهگیریامخالفو
یابهسادگیمخالف

بهدلیلمتفاوتبودن
Fotiniقلمدادشوید
توصیهمیکندکهبه
همراهکلمه»نه«،از
عبارت»برایاینکه«

استفادهکنید

بسیاریازمابهسختیمیتوانیمدرمحلکار»نه«بگوییم،و
بعضیازماحتیتصورنمیکنیمکهاجازهنهگفتنراداریمیا
خیر؟خصوصاکهجدیداشروعبهکارکردهباشیم.نحوهگفتن
این»نه«موضوعبسیارحساسیاستچراکهنگهداشتن
تعادلبینیکشخصیتمردمدارویکشخصیتمحکمو
جدیبسیاردشواراست.اگرفاقداینمهارتباشیمونتوانیم
اینتعادلراهموارهحفظکنیمآسیبهایجدیروحیدر
محیطکارمیبینیم.اگرصرفافقطآدممهربانوخیرخواهو
مردمداریباشیمانرژیووقتمحدودماهمیشهبرایراضی
نگهداشتنرئیسوهمکارخودکافینخواهدبود!بههرحال

آنهادیریازودبازهمازماناراضیخواهندبود!
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