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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

 پرداخت مالیات بار مشکالت  تولیدکنندگان را دو چندان کرده است    

از فرهنگ سازی تا چالش مالیات دهی صنایع اصفهان!

ادبیات ایرانی دچار 
خدشه نخواهد شد...

ایرانیان از گذشته با شعر و ادبیات 
ارتباط نا گسستنی یافته اند. البته 
گفته می شود شعر پارسی پس 
از ورود اسالم به ایران پیشرفت 
شایانی نموده اســت اما قبل از 
اسالم هم ایرانیان در شعر سرایی 
ید طوالیی داشته و شاید همین 
ریشه ها در ذوق هنری توانست 
بعد از اسالم به بار بنشیند. پیش 
از ورود اسالم به ایران شعرسرایی 
یا چامه سرایی رواج داشته است، 
هرچند امروزه تنها بخش کمی 
از آن به دســت ما رسیده است. 
موسیقی اصیل ایرانی همواره با 
شعر فارسی هم آهنگ بوده است. 
از موسیقی دانان برجسته دوران 
ساســانیان می توان بــه باربد، 
بامشاد، رامتین، سرکش و نکیسا 
اشاره کرد. اما ورود اسالم و اتفاقات 
آن دوران توانست شعر و ادبیات 
فارســی را دگرگون کند. کدام 
شاعری را می شناسید که با طبع 
لطیفش داســتان وقایعی چون 
غدیر، قربان یا مبعث و عاشورا را 
بشنود و از ته دل نخواهد برای این 

وقایع شعری بسراید؟!
یکی از حوادثی که به شــدت بر 

روی ...       حمایت از واحدهای تولیدی و رفع مشکالت مالیاتی آنان از اولویت های اداره کل امور مالیاتی استان به شمار می آید

بازار طال و سکه 98/6/26 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
3,984,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,090,0004,048,000جدید

2,060,0002,128,000نیم سکه

1,289,0001,319,000ربع سکه

867,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,756,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18405,600406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24540,800543,300 عیار

 حمایت از شرکت های 
 دانش بنیان اصفهان، 

 معافیت  گمرکی و مالیاتی 
تا تسهیالت مالی

شــرکت های دانش بنیان موتور محرکه اقتصاد 
دانش محور و غیرنفتی به شمار می آیند و به گفته 
کارشناسان و فعاالن این بخش، حمایت از آنها 
برای رشد و توسعه کشور و استان اصفهان همگام 

شدن با عصر فناوری های سبز، ضروری است.
شــرکت دانش بنیــان یــا متمرکــز بــر 
دانــش)Knowledge enterprise( به 
شرکت هایی گفته می شود که دانش و فناوری، 
جزئی جدایی ناپذیر از دارایی اساسی آنهاست و 
درواقع آنها یکی از محورهای اساسی در اقتصاد 
دانش بنیان و رشد و توسعه جوامع امروز بشمار 

می آیند.
به موجب آیین نامه مربوطه، ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

وي گفت: از این 101 شهر، 
98 شــهر داراي طرح جامع 
ابالغي و 3 شهر باغبهادران- 
جوشقان قالي – کامو و چوگان داراي مصوبه شوراي 
برنامه ریزي و توســعه اســتان و در مرحله ارسال به 
دبیرخانه شورایعالي شهرسازي و معماري جهت اخذ 
تنفیذ است و در ســال جاري تهیه طرح جامع ویژه 
شهر نطنز و نایین در دســتور کار این اداره کل است 
و همچنین برنامه طرح جامع شهر اصفهان با رویکرد 

نوین به عنوان پایلوت کشوري در دست تهیه است.

امیرخاني درخصوص وضعیــت طرح هاي تفصیلي 
شهري، گفت: از 98 شهر استان، 27 شهر داراي طرح 
تفصیلي مصوب، 29 شــهر در دست تهیه طرح، 27 
شهر در مرحله تامین اعتبار و در دستور کار سال 98 و 
18 شهر در دستور کار سال هاي 99 و 1400 هستند .

وی افزود: شهرهاي مورد نظر جهت تهیه طرح تفصیلي 
در سال 98 شامل انارك، جندق، حبیب آباد، تودشك، 
حسن آباد، ســجزي، محمدآباد، نصرآباد، نیك آباد، 
عسگران، میمه، ورزان، بوئین میاندشت، افوس، نایین، 
بافران، دولت آباد، کمشچه، اژیه، ورزنه، هرند، زرین 

شهر، ورنامخواست، سده لنجان، زاینده رود، چرمهین 
و سمیرم هستند.

مدیرکل راه وشهرسازي استان اصفهان گفت: تدوین 
دستورالعمل بررسي نقشه هاي پایه از نظر شکلي و داده 
هاي مورد نیاز براي تهیه طرح هاي تفصیلي، تدوین 
نظام مستندســازي فرآیند تهیه طرح هاي تفصیلي 
شهري، تامین اعتبار و تسریع در فرآیند عقد قرارداد 
تهیه طرح هاي توسعه شهري و برقراري رویکرد هاي 
مشارکت از جمله اقدامات شاخص این اداره کل طي 

سال هاي 97 و 98 بوده است.

استان اصفهان داراي بزرگ ترین شبكه شهري كشور
مدیرکل راه وشهرسازي استان اصفهان گفت: استان اصفهان با دارا بودن 107 شهر از بزرگترین شبکه شهري کشور برخوردار است 

که داراي تنوع کاملي از سلسله مراتب طرح هاي توسعه فراشهري و شهري است.
به گزارش اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان، حمیدرضا امیرخاني درخصوص جزئیات طرح هاي فراشهري استان، اظهار کرد: 
 از 107 شهر استان 101 شهر مشمول نظام جامع و 6 شهر مشمول نظام هادي است و این استان داراي تنوع کاملي از سلسله مراتب

 طرح هاي توسعه فراشهري و شهري است که با دارا بودن 107 شهر از بزرگ ترین شبکه شهري کشور برخوردار است.

ایسنا
گــــــزارش

در شهر

فاتحی خبرداد:

کاهش سرفاصله زمانی حرکت مترو در آستانه مهر

مدیرعامل شرکت 
منطقــه  متــرو 
اصفهان گفت: در آســتانه آغاز سال 
جدید تحصیلی سرفاصله زمانی حرکت 

رام های مترو اصفهان کاهش می یابد.

علیرضا فاتحی  در نشست خبری »سه شنبه 
ها با رسانه پاسخگویی در مسیر امید« که در 
راستای تشــریح فعالیت بخش حمل ونقل 
ستاد مهر شــهرداری اصفهان با شعار »یك 
شهر مهر« برگزار شد، اظهار کرد: خط یك 
مترو اصفهان اســفند 9۶ با سرمایه گذاری 
حدود سه هزار میلیارد تومان به اتمام رسید 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی افزود: درحــال حاضر خــط یك مترو 
اصفهان با 12 رام، از ســاعت ۶:30 صبح تا 
21:30 شب فعال بوده و درحال جابه جایی 
مسافران است و سرفاصله زمانی رام های آن 

11 دقیقه است.
 مدیرعامل شــرکت متــرو منطقه اصفهان 
تأکید کرد: با افزایش چهار رام شهری در خط 
یك مترو، درصدد کاهش ســرفاصله زمانی 

حرکت این وسلیه ایمن و پاك هستیم.
وی با بیان اینکه در حــال حاضر روزانه 70 
هزار نفر مسافر با اســتفاده از مترو جابه جا 
می شوند، گفت: پیش بینی می شود با آغاز 
سال تحصیلی جدید و افزایش ترددها، این 

آمار به صدهزارنفر در روز افزایش یابد.
فاتحی تأکید کرد: خوشبختانه تمام امکانات 
و تجهیزات برای سرویس دهی هرچه بهتر به 
شهروندان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان 

در مترو مهیا شده است.
وی با اشــاره به هزینه هــای نگهداری مترو 
در اصفهــان تصریــح کرد: درحــال حاضر 
شهرداری ماهانه ســه ونیم میلیارد تومان 
برای هزینه های جاری مترو هزینه می کند از 
این رو انتظار می رود شهروندان برای کاهش 
ترافیك، هزینه ها و کمك به کاهش آلودگی 
هوا برای انجام سفرهای درون شهری خود از 

این وسیله پاك استفاده کند.
مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان با 

بیان اینکه خط دو مترو اصفهان با ســرعت 
و پیشرفتی قابل توجه در حال احداث است، 
گفت: بــا راه اندازی خطوط دو و ســه مترو 
همچنین تکمیل شــبکه حمل ونقل ریلی 
شهر، بی شــك استقبال شــهروندان از این 

امکان افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی 
بر نبود سرویس بهداشــتی در ایستگاه های 
متــرو اظهار کــرد: در ایســتگاه های مترو 
شهرهای دنیا ســرویس بهداشتی به دلیل 
مباحــث امنیتی احــداث نمی شــود البته 
می توان در مجــاورت ایســتگاه های مترو 
مکان هایــی را برای احداث ســرویس های 

بهداشتی جانمایی و اقدام کرد.

ایمنا
گــــــزارش

پوربافرانی در تشریح عملکرد فراکسیون اقتصاد دیجیتال 
مطرح کرد:

تقویت استارت آپ ها
 برای تقویت تولید و اشتغال

رئیس فراکســیون اقتصاد دیجیتال مجلــس گفت: تقویت 
استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا و همچنین حذف برگه های 
کاغذی از ضمانت نامه و پرونده های بانکی از مهمترین اهداف 

فراکسیون اقتصاد دیجیتال است.
عباســعلی پوربافرانی  در تشــریح عملکرد فراکسیون اقتصاد 

دیجیتال گفت: علی رغم اینکه می دانیم اقتصاد دیجیتال...
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شركت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ  1398/7/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/7/7

 www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا :8-  031-36680030
)داخلی 388( 

نام روزنامه: اخبار اصفهان
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/27

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید یک د ستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه 98-3-114/5
250.000.000جاری)تصفیه خانه آب اصفهان(

خرید دستگاه کارت خوان همراه هوشمند )قرائت، صدور قبض 98-3-149/2
392.000.000جاریو پرداخت در محل( 

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سر 98-3-170
1.276.000.000جاریخود در اقطار 250 و 315 میلیمتر جهت ستاد و مبارکه 

550.000.000جاریخرید 10 دستگاه هواده دور کند شناور98-3-171

مهدی قربانی -رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه  شناسه: 601870 

آگهی مزایده نوبت اول به شماره 98/607134 مورخ 98/7/25 
واگذاری به اجاره یک باب زیر زمین از موقوفه حسینیه اعظم ابا عبداهلل الحسین )ع( واقع در 
شاهین شهر، خیابان فردوسی، بین فرعی 14 و 15 غربی به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادی 
 اجاره ماهیانه 53.000.000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/7/11 

می باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید. 

رضا رمضانی - شهردار آران و بیدگل  شناسه: 601450

آگهی مناقصه )مرحله دوم( 
پیرو آگهی مناقصه شماره 8086 مورخ 98/5/22 شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی 
شهر به شماره 891 مورخ 1398/5/9 نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجرای آسفالت معابر سطح شهر در محدوده ناحیه 
یک به مبلغ 5.000.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد 
شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 

نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 

نوبت اول



ادبیات ایرانی دچار 
خدشه نخواهد شد...

ادامه از صفحه یک:
... مضامین اشعار ایرانی توانست 
تاثیر گذار باشــد محرم و حادثه 
عاشوراســت .حادثه عاشــورا و 
امام حســین )ع( تأثیر عمیقی 
بر ادبیات فارسی گذاشته است 
و شاعران در طول قرن ها اشعار 
فراوانی درباره آن حضرت و وقایع 

کربال سروده اند. 
امروز بــه دلیل ســالروز وفات 
شهریار، روز شعر و ادب فارسی نام 
گرفته است. سید محمدحسین 
بهجت تبریــزی )زاده ۱۲۸۵ - 
درگذشــته ۱۳۶۷( متخلص به 
شهریار )پیش از آن بهجت( شاعر 
ایرانی اهل آذربایجان بود که به 
زبان های ترکــی آذربایجانی و 

فارسی شعر سروده است. 
شهریار، شــعر را هنرمندانه به 
خدمــت گرفته بود تــا مذهب، 
ملت و میهن خود را به جهانیان 
معرفی کند. هرچند شــعر علی 
 ای همای رحمت شــهریار جز

 معروف ترین اشعار وی است اما 
شهریار از شاعرانی بود که کربال در 

اشعارش هویدا بود.
اشــک خونین گو بیا بنشین به 

چشم »شهریار«
کاندرین گوشه عزائی بی ریا دارد 

حسین
باید  بپذیریم که شــعر و ادبیات 
هر قوم یا مکتــب و آیین، آیینه 
افکار و باورهــا و گرایش های آن 
است، درباره »شعر شیعی« نیز 
می تــوان گفت که نمــاد تفّکر 
و اعتقــادات و فرهنگ مکتبی 
شــیعه در آیینه ادبیات آیینی 
 شاعران والیی و شیعی متجلّی

 است. 
زیرا این باورها و افکار به واسطه 
اسالم در آنها شکل گرفته و چه 
بسا شاعرانی که اسم اسالم را یدک 
می کشند اما به دلیل نداشتن افکار 
ایرانی،اسالمی و عجین شدن با 
فرهنگ  غرب اشعاری می سرایند 
که تنها به مذاق غــرب گرایان 

خوش می آید. 
البته این روزها به دلیل گسترش 
افکار غربــی در جامعه تعجبی 
ندارد که چنیــن ابیات مبتذلی 
به جای ابیــات حضرت حافظ و 

شهریار بنشیند! 
ورود ابتذال به اشعار مدرن فارسی 
یکی از شــکایت هایی است  که 
برخی از مخاطبان شعر این روزها 

از آن یاد می کنند.
 البته شــاید جریانی که ما از آن 
به عنوان ابتذال نــام می بریم به 
نظر خیلی از مخاطبــان جوان 
این روز ها ابتذال شناخته نشود 
اما کارشناسان شــعر ایرانی به 
جریــان ورود ابتذال به اشــعار 
 فارسی در دهه های اخیر اذعان 

دارند. 
البته اگــر به تاریخچــه ادبیات 
ایرانی نگاهــی بیندازیم متوجه 
اشعار »سوزنی سمرقندی«  نیز 
می شویم  که از اشعار او به عنوان 
هزلیات نام برده اند و شاید ما هم 
نباید زیاد نگران اشــعار امروزی 
با مضامین ســخیف و جنســی 
باشیم زیرا تاریخ و ادبیات ایرانی 
آنچنان قوی اســت که تعدادی 
شــعر اینگونه نمی تواند خدشه 
 ای بــه ادبیــات ایرانــی وارد

 کند.
 کما اینکه اکنون هم کم نیستند 
شــاعران معاصری حق مطلب 
را به خوبی ادا کرده و با ســرودن 
ابیات شایسته از فرهنگ ادبیات 
ایرانی دفاع می کننــد. این روز 
 بر تمامی این شــاعران حق جو 

گرامی باد.

اقتصاد استان
02

چهارشنبه 27 شهریور 1398  | شمـاره 325

ISFAHAN
N E W S

نخستینپردیسسینماییدرنوشآبادساختهمیشود
شهردار نوش آباد گفت: بر اساس تفاهم نامه مشترک سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مناطق شهرداری، نخستین پردیس سینمایی در این شهر 

ساخته می شود. 
محمود اشرفی  اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، توسعه زیرساخت های سینمای کشور و گسترش میزان 

دسترسی مردم به سینما است و عملیات اجرایی آن پس از دریافت موافقت اولیه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ساخت سینما در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر، افزود: در راستای 
اجرای این تفاهم نامه، شهرداری نوش آباد نسبت به جانمایی و واگذاری زمین به مساحت یک هزار مترمربع زمین اقدام 

کرده است. شهردار نوش آباد، گفت: پردیس های سینمایی شامل سالن نمایش فیلم و بخش های فرهنگی، تجاری و تفریحی است که می تواند 
ضمن توسعه فرهنگی این شهر تاریخی، منجر به غنی سازی اوقات فراغت شهروندان نوش آباد شود.

اشرفی افزود: با هدف افزایش نشاط اجتماعی، طرح سینمای سیار، طرح کتاب در گردش در بوستان شقایق، کارگاه های سبک زندگی در 
بوستان های نوش آباد انجام شده است، اما به عنوان یک ضرورت نیازمند زیرساخت و برنامه ریزی های بیشتر توسط نهادهای مربوط است.

همکاریهایبینالمللیدانشگاهاصفهاندرماههایآینده
مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان از همکاری های این دانشگاه در نشست ها و 

کنفرانس های علمی بین المللی با کشورهای مختلف در ماه های آینده خبر داد.
سید کمیل طیبی  اظهار کرد: سومین دوره کنفرانس سه جانبه »انتقال دانش« با همکاری سه دانشگاه 
اصفهان، فرایبورگ آلمان و دانشگاه استراسبورگ فرانسه ماه آینده در فرایبورگ برگزار می شود. هدف 

این کنفرانس تنها ارائه مقاله و سخنرانی نیست، بلکه بیشتر همتایابی همکاران علمی است.  وی افزود: این 
کنفرانس که با شرکت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برگزار می شود، بر تسهیل راه های همکاری تمرکز دارد. 

همکاری دانشگاه ها در زمینه های مختلف، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، اقتصاد، علوم انسانی و ... که از قبل تعیین 
شده انجام می شود.  مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه این دوره کنفرانس با هدف 

همکاری دانشگاه ها در پروژه های تحقیقاتی مشترک برای دوره های آینده، برگزار می شود، ادامه داد: جنبه  دیگر این همکاری مبادله 
دانشجو، توافق دانشجوی مشترک در زمینه رساله دکتری است.  طیبی در مورد دیگر همکاری های بین المللی دانشگاه اصفهان، تصریح کرد: 
همکاری های بین المللی دانشگاه با چند کشور هدف از جمله فرانسه، کره، چین و روسیه مطرح است. توافق ها در فرانسه با دانشگاه های سوربن، 

استراسبورگ، پاریس سیزده و پاریس هفت در رشته های مختلف فنی و گردشگری است. 

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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حفظ تولید و ارتقا آن در 
کاهش نرخ بیکاری نقش 
مهمی داشته و ضرورت 
دارد دولت حمایت های 

ویژه ای از تولیدکنندگان 
کند. همچنین حمایت از 
واحدهای تولیدی و رفع 
مشکالت مالیاتی آنان از 

اولویت های اداره کل امور 
مالیاتی استان به شمار 

می آید

 پرداخت مالیات بار مشکالت  تولیدکنندگان را دو چندان کرده است

ازفرهنگسازیتاچالشمالیاتدهیصنایعاصفهان!

چالش پرداخت مالیات از سوی صنایع سال هاست که مورد انتقاد 
صاحبان صنایع و صنعتگران استان بوده است، از این رو امسال 
از سوی سازمان امور مالیاتی طرح حمایتی برای تولیدکنندگان 
ابالغ شد که بسیاری از بخش های تولیدی و صنعتی نیز از بندهای 

این بسته تشویقی استقبال کرده اند.
در حالی  پرداخت مالیات به عنوان راهکاری برای رونق تولید، 
مناســب ترین و پایدارترین نوع درآمد بــرای دولت عنوان 
می شــود که همواره این موضوع به مثابه چالشی بزرگ برای 
فعاالن اقتصادی مطرح بوده آن هم در شرایطی که صنعتگران 
با مشکالت فراوان ناشی از رکود اقتصادی کشور دست وپنجه 

نرم می کنند. 

ایمنا
گـــزارش
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      حمایت از واحدهای تولیدی و رفع مشکالت مالیاتی آنان از اولویت های اداره کل امور مالیاتی استان به شمار می آید

حمایت از شرکت های دانش بنیان اصفهان، 
معافیت  گمرکی و مالیاتی تا تسهیالت مالی

شرکت های دانش بنیان موتور محرکه اقتصاد 
دانش محور و غیرنفتی به شمار می آیند و به 
گفته کارشناسان و فعاالن این بخش، حمایت 
از آنها برای رشد و توسعه کشور و استان اصفهان همگام شدن با عصر 

فناوری های سبز، ضروری است.

شرکت دانش بنیان یا متمرکز بر دانش)Knowledge enterprise( به 
شرکت هایی گفته می شود که دانش و فناوری، جزئی جدایی ناپذیر از دارایی 
اساسی آنهاست و درواقع آنها یکی از محورهای اساسی در اقتصاد دانش بنیان و 

رشد و توسعه جوامع امروز بشمار می آیند.
به موجب آیین نامه مربوطه، شرکت های دانش بنیان، موسسه های خصوصی یا 
تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و 
تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت 
تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه)شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در 
حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان )به ویژه در تولید نرم افزارهای 

مربوط( تشکیل می شود.
تاسیس شهرک علمی و تحقیقاتی، مرکز رشد فناوری و پارک علم و فناوری در 
اصفهان در دهه ۸۰ نخستین زمینه های رسمی شکل گیری شرکت های دانش 
بنیان در کشــور را به وجود آورد و امروز، این شرکت ها در سراسر کشور و ۴۳ 

پارک علم و فناوری مستقر و فعال هستند.
بنابر آمار اعالم شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، حدود پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال 
اســت که از میان آنها حدود چهار هزار و ۵۰۰ شرکت به طور رسمی به عنوان 
دانش بنیان ثبت شده و مجوز گرفته اند که ۵۶ درصد از آنها تولیدی و ۴۴ درصد 

نوپا هستند.
بیشتر این شرکت ها در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری مستقر 
و فعالند و حمایت های مختلفی از جمله از ســوی معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از آنها برای تجاری سازی 

محصوالتشان صورت می گیرد.
شرکت های دانش بنیان از مزایایی همچون معافیت های مالیاتی و گمرکی، 
تخفیف خدمت های آزمایشگاهی، تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی تا 
سقف سه میلیارد ریال، تسهیالت نظام وظیفه و بسیاری از حمایت های دیگر 

بهره مند می شوند. 
حمایت هایی که از این شرکت ها در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری صورت 
می گیرد شامل ارائه خدمات ارزش افزوده باال برای کسب مهارت، تامین منابع 
مالی و تجهیزات تخصصی، کارگاهی و آزمایشگاهی، اخذ مجوز و استاندارد و 

کمک به برندسازی و ورود به بازارهای بین المللی است. 
بسیاری از این حمایت ها در سایه قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش 

بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات صورت می گیرد. 
این قانون توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری تدوین و در سال ۸۹ 
در مجلس تصویب شد که سرآغاز گسترده ترین برنامه دولت برای حمایت از 

شرکت ها و موسسه های دانش بنیان در سال های اخیر بود. 
بر اساس این قانون، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، صندوق نوآوری 
و شکوفایی، وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی مختلف نزدیک به 
۱۱۰ برنامه را برای حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان و فناور در 

کشور در دست اجرا دارند.
این برنامه ها از طریق توانمند کردن شرکت ها، توسعه بازار محصول های دانش 
بنیان و صادرات آنها و ارائه خدمات تخصصی می توانند زمینه دستیابی به اهداف 

اقتصاد مبتنی بر دانش و اقتصاد مقاومتی را محقق کنند. 
این حمایت ها به سه دسته تقسیم  شده است که شامل برنامه های حمایتی ذیل 
قانون، برنامه های حمایتی با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و برنامه های 

حمایتی ذیل برنامه جامع توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان است. 
برنامه های حمایتی ذیل قانون شامل ۵۴ برنامه از جمله تسهیالت صندوق 
نوآوری و شــکوفایی، معافیت ها و حمایت های مالیاتی و گمرکی، اســتقرار 
شرکت ها، بیمه تامین اجتماعی و حمایت از ســاخت داخل کاالهای دانش 

بنیان است. 
برنامه های حمایتی با همکاری سایر دستگاه های اجرایی نیز شامل ۳۵ برنامه از 
جمله تسهیالت سربازی کارکنان شرکت های دانش بنیان، فن بازار ملی ایران، 
شرکت های دانش بنیان و دانشــگاه ها، حمایت از ورود شرکت ها به بورس، 
واگذاری اراضی شهرک های صنعتی، بسته حمایتی شرکت های دانش بنیان 
حوزه سالمت، تامین مالی و تسهیالت، تامین نیروی انسانی کارآمد و گواهی 

کاربری نهایی برای کانال خرید برجام است. 

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

گویــا پرداخــت مالیات 
امــری ســنگین، برای 
تولیدکنندگان بشــمار 
می آید و بار مشکالت آن ها 
را دو چندان کرده اســت. 
به ویژه آنکه بنــا به گفته 
این فعاالن، صنایع استان 
اصفهان در سهمیه بندی و هدف گذاری 
که بــرای دریافت مالیــات از واحدهای 
تولیدی در نظر گرفته  می شــود معموالً 
نسبت به صنایع ســایر استان ها مالیات 
بیشــتری پرداخت می کند به طوری که 
میزان مالیات پرداختــی این واحدهای 
تولیدی نسبت به درآمد آن ها بیشتر است. 
به این ترتیب به دالیلی نظیر رکود اقتصادی 
و ســختگیری های مالیاتی در اصفهان، 
صنعتگــران و کارخانه هــای تولیــدی 
بسیاری، در حال فرار از این استان هستند.

امــا اینکه چــه بایــد انجــام داد و چه 
راهکارهایــی را بایــد در پیــش گرفت 
تا منجر به  قرار گرفتــن فرایند فرهنگ 
مالیات دهی در میان مردم شود، موضوعی 
قابل  بحث است. بی شک چنین اقدامی 
نیازمند فراهم شدن زیرساخت های الزم 
از یک ســو و اعمال تغییراتی ساختاری 
در دیگــر بخش های اقتصــادی و حتی 
غیراقتصادی اســت. این در حالی است 
که فعاالن اقتصادی همواره تأکید کرده 
اند که ماشین آالت فرسوده، کمبود منابع 
مالی و مواد اولیه، رونق تولید و فعالیت های 
اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است و 
در این شرایط نباید با ابزار مالیات موانع 
جدی برای رشــد واحدهــای تولیدی و 

صنعتی ایجاد شود.

    تأمین ۹0 درصد هزینه های عمومی 
کشورهای توسعه یافته با مالیات

بخش های تولیــدی به ســهولت قابل  
شناسایی و رصد هستند و بدین ترتیب 
بار تأمیــن درآمدهای مالیاتی از ســایر 
حوزه هایی که به نوعی از دید دســتگاه 
مالیاتی پنهان اســت، بــر دوش بخش 
تولید سنگینی می کند. اما سازمان امور 
مالیاتی می تواند مهم ترین نقش را برای 
رفع مشکالت مالیاتی تولیدکنندگان ایفا 
کند، با توجه به اینکه بحث حمایت از تولید 
و تولیدکننده واقعی یکی از مسئولیت ها 

و برنامه هایی اســت که در سازمان امور 
مالیاتی مورد پیگیری است گفته می شود 
که این حمایت محدود، مشروط، کاهنده 
و تضمین دار است و سازمان فقط در قالب 
این چارچوب از تولیدکننده واقعی حمایت 

می کند.
در همین ارتباط بهروز مهدلو، مدیرکل 
امــور مالیاتی اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه بیــش از ۹۰ درصد هزینه دولت ها 
و هزینه هــای عمومــی درکشــورهای 
توســعه یافته از طریق مالیــات تأمین 
می شــود، اظهار می کند: البته در مقابل 
دولت نیز موظف است خدمات ایده آلی را 
به شهروندان و فعاالن اقتصادی ارائه کند.

 وی درباره حمایت سازمان امور مالیاتی 
از تولید کنندگان، می گوید: حفظ تولید و 
ارتقا آن در کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی 
داشته و ضرورت دارد دولت حمایت های 
ویژه ای از تولیدکنندگان کند. همچنین 
حمایــت از واحدهــای تولیــدی و رفع 
مشکالت مالیاتی آنان از اولویت های اداره 

کل امور مالیاتی استان به شمار می آید.
مهدلــو می افزاید: همان طور که ســال 
گذشته در راستای حمایت از واحدهای 
تولیدی و رفع مشکالت آنان مشوق ها و 
بســته های حمایتی با توجه به ابزارهای 
مالیاتی توسط شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی تدوین و اجرا شــد، در 
سال جاری نیز مشوق ها و بسته های جدید 
حمایتی از واحدهای تولیدی و بازار سرمایه 

 براساس شعار سال تدوین شده است.
وی اضافه می کند: با چنیــن رویکردی 
از اردیبهشــت ماه امسال از ســوی اداره 
کل مالیاتی استان اصفهان برای قسمت 
تولید و واحدهای که بیشتر از ۵۰ نفر نیرو 
دارند، طرح حمایتی ابالغ شــد که این 
طرح در ادامه شعار سال و رونق تولید بوده 
اســت که از خردادماه هم اجرایی شد. به 
طوری که بسیاری مشوق های مالیاتی به 

تولیدکنندگان اختصاص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان ادامه 
می دهد: ضمن آنکه قرار شده است تا آخر 
شهریورماه کارکرد بسته حمایتی مالیاتی 
اصفهان اعالم شود و بسیاری از بخش های 

تولیدی و صنعتی نیز از بندهای این بسته 
تشویقی استقبال کرده اند.

در پایــان مدیرکل امور مالیاتی اســتان 
اصفهان یادآور می شود: براساس فرصتی 
که ســازمان امور مالیاتــی ایجاد نموده 
مؤدیانی کــه تا پایان مهرماه نســبت به 
پرداخت اصل مالیــات خود اقدام نمایند 
مشمول بخشودگی صد درصدی خواهند 

شد.

    انتظارات مالیــات دهندگان از 
دولت، شفافیت است

ارزیابی ها نشــان می دهد اجرای برخی 
قوانین مالیاتی به  شیوه فعلی و با احکام و 
بسترهای موجود، مشکالت بی شماری را 
برای تولیدکنندگان بخش صنعت به وجود 
آورده است و البته به دلیل دشواری های 
پرداخت مالیات از ســوی صنایع، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص 
حل مشــکالت مالیاتی واحدهای تولید 
اقداماتــی انجام داده اســت به نحوی که 
شناسایی و احراز مشــکالت واحدهای 
تولیدی در مباحث مالیات در دستور کار 
این سازمان قرارگرفته و در مسیر اصالح 
قوانیــن و رویه هــای قانونــی گام هایی 

برداشته شده است.
همچنین از سایر اقدامات وزارت صمت 
که به تصویب شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی رسیده است می توان به افزایش 
مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ 
قانون مالیات های مستقیم به ۶۰ ماه اشاره 
کرد برای بنگاه هایی کــه برنامه احیای 
تولید و ساماندهی مالی آن ها به تایید ستاد 

تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است.
اســماعیل نادری معاون سازمان صنعت 
معدن و تجــارت اصفهــان در رابطه با 
درخواست تولید کنندگان از سازمان امور 
مالیاتی اظهار می کند: یکی از انتظارات 
مالیات دهندگان از دولت، شفافیت است. 
بی شک در زمانی که سیستم گردش مالی 
در کشور بر بستری شفاف باشد از معضل  
فرار مالیاتی که کم وبیش در همه دنیا وجود 

دارد، کاسته می شود.
وی می افزایــد: درخواســت واقعــی 

تولیدکنندگان از سازمان مالیاتی، حذف 
مالیات نیســت بلکه اصولی کردن روند 
دریافت آن اســت. با توجه به شــرایط 
اقتصــادی این ســال ها فراهم ســازی 
بسترهای مناسبی همچون ارائه بسته های 
حمایتی از سوی ســازمان مالیاتی برای 
تولیدکننده از ضروریات محسوب می شود 
زیرا دولت می تواند به رونق تولید کمک 

کند.
نادری اضافه می کند: واقعیت آن است که 
شخص صنعتگر باید به این نتیجه برسد که 
اگر در شرایط تحریم قرار دارد در عوض 
از سوی دولتمردانش حمایت می شود و 
این چنین مالیات ســتانی به رونق تولید 

می انجامد.
به اعتقاد معاون سازمان صمت اصفهان، 
تالش سازمان امور مالیاتی باید در جهت 
اطالع مردم از خدمــات دریافتی در ازای 
مالیات پرداختی شان باشد به عبارتی وقتی 
هر فرد اعم از فعال اقتصادی تا عامه مردم 
به این باور برسد که مالیات پرداخت شده 
توسط آنان در چرخه خدمات به شخص او 
باز می گردد حتماً راغب به پرداخت مالیات 
خواهد شد و کمتر با معضالتی همچون 

فرار مالیاتی روبه رو خواهیم بود.
وی می افزاید: با تدابیر و سیاست های اخیر 
مانند ارائه مشوق ها و بسته های حمایتی 
شرایط پرداخت مالیات رو به بهبود است 
و از آنجایی هم که چرخ اقتصاد کشور با 
مالیات می چرخد، لزوم فرهنگ ســازی 
بیشتر و ارائه تسهیالت به همراه هوشمند 
سازی سامانه های مالیاتی بسیار محسوس 

است.
چنین بــه نظر می رســد که هــر چند 
مالیات ستانی فی نفســه مطلوب است 
اما تولیدکننــدگان و صنعتگران در این 
شرایط اقتصادی از این روند نگران هستند 
و همواره در این تصورند که ممکن است 
دولت بدون توجه به رکود عمیق موجود، 
نسبت به افزایش نرخ های مالیاتی بخش 
مولد اقتصاد اقدام کند و آنهــا را قربانی 
کســری درآمدهای خود نماید که این 
 امر گاهی منجــر به فرارهــای مالیاتی 

می شود.

آگهي ابالغ وقت دادرسي
خواهان خانم زینت شریفي وکیل خانم نریماني خوانده: آقایان 
عباس، قاســمعلي، محمد، علیرضا غضنفري، خانمها: اقدس، 
مرضیه، زهرا غضنفري خواسته: تحریر ترکه و مهر و موم خواهان 
در تاریخ ۹۸/۵/۹ دادخواستي بطرفیت خوانده با خواسته مذکور 
به این شورا ارائه که تحت کالسه ۱۶۱/۹۸ به ثبت رسیده است 
و وقت رسیدگي براي روز شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۳ ساعت ۱۱:۳۰ 
تعیین شده است لذا بنا به درخواست خواهان بنا به استناد امور 
حسبي مراتب یک نوبت آگهي مي گردد. شوراي حل اختالف 

بخش جلگه  شناسه: ۶۰۰۴۵۶
آگهي اخطار اجرایي

شماره: ۹۰۷/۹۸-۹۸/۶/۹ به موجب راي شماره ۵۰۷/۹۸ تاریخ 
۹۸/۴/۱ حوزه قضایي جلگه شــوراي حل اختالف شهرستان 
بخش جلگه که قطعیت یافته است محکوم علیهم ۱- عباس 
ابوالقاضي ۲- وحید نعمتي هر دو نفر شغل آزاد به نشاني در حال 
حاضر هر دو مجهول المــکان محکومند به صورت تضامني به 
پرداخت مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به عنوان 
اصل خواسته، پرداخت مبلغ ۲/۲۷۲/۵۰۰ ریال بابت خسارات 
دادرسي  پرداخت هزینه نشر اگهي پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از 

زمان صدور چک ۹۷/۷/۳۰ لغایت اجراي حکم در حق خواهان 
غالمعلي جعفري فرزند حیدر شغل بارورز به وکالت خانم نجمه 
نریماني به نشاني هرند خ آزادگان طبقه همکف امالک امین به 
نشاني بخش جلگه دهستان شاتور. پرداخت نیم عشر از اصل 
خواســته خواهان بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 
۳۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه اول مجتمع شماره 

یک شوراي حل اختالف بخش جلگه شناسه: ۶۰۰۴۵۷
آگهي فقدان سند مالکیت

شــماره صــادره: ۱۳۹۸/۸۲/۵۸۴۰۱۵ تاریخ ثبــت صادره: 
۱۳۹۸/۶/۲۰ نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین 
مزروعي پالک ثبتي شــماره ۱۷۹۴ فرعــي از ۲۱ اصلي واقع 
در بخش ۱۲ کاشــان ذیل ثبت ۹۵۵۷ در صفحه ۳۸۳   دفتر 
امالک جلد ۴۹ به نام میرزا آقــا بزرگیان فرزند حیدرآقا تحت 
شماره چاپي مسلسل ۱۰۳۳۲۰ ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبي به 

شماره وارده ۹۸۸۲۱۹۵۷۱۹۸۰۵۴۹ به گواهي دفترخانه ۲۴ 
جوشقان رسیده است مدعي است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایي/سرقت/ سهل انگاري مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده ۱۲۰  آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد از 
تاریخ انتشار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثني طبق 
مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ رئیس 

ثبت جوشقان شناسه: ۵۹۶۸۹۰
آگهي فقدان سند مالکیت

شــماره صــادره: ۱۳۹۸/۸۲/۵۸۴۰۱۵ تاریخ ثبــت صادره: 
۱۳۹۸/۶/۲۰ نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین 
مزروعي پالک ثبتي شــماره ۱۷۹۴ فرعــي از ۲۱ اصلي واقع 
در بخش ۱۲ کاشــان ذیل ثبــت ۹۵۵۷ در صفحه ۳۸۳ دفتر 
امالک جلد ۴۹ به نام میرزاآقا بزرگیــان فرزند حیدرآقا تحت 

شماره چاپي مسلسل ۱۰۳۳۲۰ ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبي به 
شــماره وارده ۹۸۸۲۱۹۵۷۱۹۸۰۵۴۹ بــه گواهي دفترخانه 
۲۴ جوشقان رسیده است مدعي اســت که سند مالکیت آن 
به علت جابجایي/سرقت/ســهل انگاري مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثناي ســند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهي مي شــود چنانچه 
کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مي باشــد از تاریخ انتشــار این آگهي ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. 
 تاریخ انتشار: چهارشــنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ رئیس ثبت جوشقان 

شناسه: ۵۹۶۸۹۰
آگهي مزایده اموال منقول

شــماره نامــه: ۱۳۹۸۰۰۹۰۰۱۱۶۸۴۸۱ شــماره پرونده: 
۹۸۰۹۹۸۳۷۵۵۳۰۰۴۲۷ شــماره بایگاني پرونده: ۹۸۰۰۴۵ 

بدینوسیله اجراي احکام دادگاه عمومي کوهپایه در نظر دارد 
در پرونده اجرایي کالسه ۹۸۰۰۴۵ در جهت وصول مطالبات 
آقایان حمیدرضا فاضلي و ســجاد جعفري ندوشــن و حمید 
طهماسبي و قربانعلي بهادر و امراله خلیلي و خانم شهناز احمدي 
از شرکت کیسون یک دستگاه جرثقیل کارگاهي با چرخ هاي 
الستیکي با نام تجاري تادانوه مدل ۲۰۱۱ با تناژ ۳۰ تن  داراي 
شماره سریال ۵۶۱۴۵۰ و تیپ جي آر ۳۰۰ اي ایکس در زمان 
معاینه از نظر کابین راننده و اسکلت جرثقیل و دکل آن در حد 
مطلوب و فاقد عیب الستیک هاي چهارچرخ ۷۰ درصد کار آج 
مفید موتور و دســتگاه هاي متحرکه بدون نقص مي باشد که 
با توجه به نظریه هیات ســه نفره کارشناسي به مبلغ هیجده 
میلیارد ریال برآورد قیمت شده اســت را به مزایده گذاشته و 
به فروش برساند لذا جلســه مزایده براي ۱۳۹۸/۷/۱۷ ساعت 
۹ صبح الي ۱۰ و محــل اجراي مزایده اجــراي احکام دادگاه 
عمومي کوهپایه تعییــن میگردد طالبین خریــد مي توانند 
پنج روز قبــل از مزایده از جرثقیل مذکور بازدید و در جلســه 
مزایده شرکت نمایند شــرکت کنندگان در مزایده شخص یا 
اشــخاصي خواهند بود که مبلغ ده درصــد از قیمت مزایده را 
في المجلس پرداخت نمایند. مدیر دفتــر واحد اجراي احکام 
 مدني شــعبه اجراي احکام مدني دادگستري بخش کوهپایه 

شناسه: ۶۰۰۴۶۲



تعطیلی پنج شنبه ها گامی در جهت رونق گردشگری
 تحقق طرح تعطیلی پنج شنبه ها در سراسر کشور نه تنها رونق توسعه گردشگری و تقویت 
روحیه نشاط و شادابی در خانواده های ایرانی را به دنبال دارد بلکه به تبعیض و قطع ارتباط 

استان ها با پایتخت سیاسی و اداری کشور خاتمه می دهد.
طرح تعطیلی پنج شنبه ها در سراسر کشور این روزها به موضوع داغی تبدیل شده که تمام 
کارمندان در استان های مختلف در انتظار بررسی نهایی آن در جلسه علنی مجلس شورای 

اسالمی هستند.
کارمندان دولــت در اســتان های مختلف همواره این ســوال را مطــرح می کنند که چرا 
دستگاه های اجرای مستقر در کالنشهر تهران روزهای پنج شنبه تعطیل هستند اما در سایر 
کالنشهرها اینگونه نیســت و اگر قانونی در این خصوص وجود دارد باید برای همه شهرها 
باشد؛ از سویی نیز استان ها برای دریافت پاسخ بسیاری از مکاتبات خود با تهران باید تا شنبه 

انتظار بکشند.
کالنشهر تهران که پایتخت سیاسی و اداری کشور محســوب می شود پنج شنبه ها تعطیل 

است و این امر باعث کاهش آلودگی  هوا، کاهش ترافیک و کاهش مصرفت انرژی در تهران 
شده است.

در کنار این موضوع بسیاری از کارمندان عصر چهارشنبه با هدف حضور در مراکز گردشگری 
از تهران خارج می شــوند و این زمینه ای را برای توسعه و رونق گردشگری فراهم کرده که با 
تسری تعطیلی  پنج شنبه ها به سایر استان های کشور انقالب جدیدی در صنعت گردشگری 
پیش رو خواهد بود که در کنار افزایش مالی صنعت گردشــگری، افزایش روحیه نشــاط و 

شادابی را در خانواده های ایرانی به دنبال خواهد داشت.
به گفته عبدالرضا عزیزی رئیس کمســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی دولت نیز با 

تصویب طرح تعطیلی پنج شنبه ها در سراسر کشور موافق است.
تعطیلی پنج شنبه ها به توسعه و رونق گردشگری در فارس کمک می کند

معاون توسعه مدیریت و منابع اســتانداری فارس در خصوص تعطیلی پنج شنبه ها در این 
اســتان گفت: اســتانداری فارس مکاتبات زیادی در این زمینه با مجموعه سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورو بخش های مختلف دولت داشته است.

عبدالرضا قاسمپور افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری نیز با تعطیلی پنج شنبه ها در استان 
فارس موافقت کــرده اما هنوز دولــت در این زمینه 
تصمیم گیری نکرده و مصوبه ای به استان ابالغ نشده 
است.وی با اشــاره به ظرفیت های بالقوه گردشگری 

در اســتان فارس و موقعیت جغرافیایی این اســتان 
اظهارکرد: فــارس یکی از قطب های مهم گردشــگری 

داخلی و خارجی بشمار می آید و قطعا تعطیلی پنج شنبه ها 
در این استان به توسعه و رونق گردشگری کمک می کند.

وی ادامــه داد: چهار فصل بودن و وجود جاذبه های مختلف گردشــگری 
باستانی، مذهبی و طبیعی در استان فارس، جایگاه این استان را در صنعت 

گردشگری نشان می دهد که از جمله این جاذبه ها می توانیم به حرم مطهر حضرت احمد بن 
موسی شاهچراغ)ع( و دیگر امامزادگان  اشاره کرد.
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یک مسئول عراقی: 

توقف زائران ایرانی در 
 گذرگاه منذریه
 صحت ندارد

یکی از مســئوالن محلی استان 
دیالی عراق اخبار منتشــر شده 
در برخی رسانه ها مبنی بر توقف 
زائران ایرانی در گذرگاه منذریه) 

مرز خسروی ( را تکذیب کرد.
 عدنان التمیمی، رئیس شــورای 
شهرســتان مقدادیه در اســتان 
دیالی اعالم کرد که اخبار منتشر 
شده در رابطه با توقف زوار ایرانی 
در گذرگاه منذریه واقع در شــرق 
استان دیالی)مرز خسروی( صحت 
ندارد و ما این اخبار را به طور کامل 

تکذیب می کنیم.
وی افزود کــه کاروان های زیارتی 
بطور گسترده و بیشتر از روزهای 
گذشته درحال ورود به کشور عراق 
هستند. نیروهای امنیتی در آنجا 
مستقر شــده اند و به طور شبانه 
روزی امنیــت مســیرهای ورود 

زائران را تامین می کنند.
التمیمی در ادامه گفت : اخباری 
که برخی شــبکه های اجتماعی 
منتشــر می کننــد  متاســفانه 

غیرواقعی و گمراه کننده هستند.
 گذرگاه منذریه )مرز خســروی( 
اخیر با حضور وزرای کشور ایران 

و عراق بازگشایی شد.

ـ راهنما و کارشناس ارشد  حمیرا محب علی 
گردشگری

 »نقش گردشگری در ایجاد شغل اغلب نادیده 
گرفته می شــود. ایــن در حالی اســت که ۱۰ 
درصد مشاغل دنیا به گردشگری مرتبط است 
و در هشــتمین هدف از اهداف توسعه پایدار از 
گردشگری به عنوان پتانسیلی برای کار آبرومند 
نام برده شده است. سیاست های جدید سازمان 
جهانی گردشــگری نیز به حداکثر رســاندن 
پتانسیل گردشگری برای ایجاد و خلق مشاغل 

بیشتر و بهتر بویژه برای زنان و جوانان است.
سیاســت های جدید نیز بر انعکاس و ترکیب 
پیشــرفته ای از فناوری روز دنیــا تاکید دارد. 
این سیاســت ها باید بتواند بیــن مهارت های 
گردشگری که آموزش داده می شوند و آن هایی 
که کارفرمایان گردشگری به آن نیاز دارند، ارتباط 
برقرار کند. این امر به رویکردی جامع به آینده ی 
کار در صنعت گردشــگری با همکاری بیشتر، 
بین همه فعاالن از جملــه بخش های دولتی و 

خصوصی نیازمند است.
سازمان جهانی گردشگری گزارش داده است: از 
هر ۱۰ شغل در دنیا، یک شغل به صورت مستقیم 
به گردشگری مربوط اســت و هر یک شغل در 
گردشگری، یک و نیم شغل دیگر را درگیر اقتصاد 

گردشگری می کند.
ســازمان بین المللی کار نیز تخمین زده است: 

اقامت و رســتوران ها همراه بــا خدمات بخش 
خصوصی در پنج سال آینده، سریعترین نرخ رشد 

را در بین همه بخش های اقتصاد داشته باشند.
به نظر می آید گردشگری یک فعالیت اقتصادی 
انعطاف پذیر اســت. در طول هفت سال پس از 
بحران اقتصادی جهان در ســال ۲۰۱۰، تعداد 
توریست های خارجی در سطح جهانی بیش از 
۴ درصد رشد داشــته است. گردشگری یکی از 
عوامل توسعه پایدار در هدف های ۸ و ۱۲ و ۱۴ 
است. اشــتغالزایی در هدف ۸ قرارگرفته است 
و این هــدف می گوید که تا ســال ۲۰۳۰ باید 
سیاست هایی برای ترویج توریسم پایدار که ایجاد 
شغل، ترویج فرهنگ و محصوالت محلی را سبب 

می شود، تعریف شود.
در بیست و ششمین نشست سران کشورها در 
نوامبر ۲۰۱۸ نیز بیانیه ای تصویب شد که در آن 
گردشگری نقش کلیدی در رسیدن به اهداف 
توسعه پایدار ایجاد می کند. بیانیه ای هم در ۲۰ 
ژوئن ۲۰۱۹ در اوساکا مطرح شد که از صنعت 
گردشگری به عنوان عامل رشد اقتصادی جهانی 
و توسعه پایدار صحبت به میان می آید.با این که 
گردشــگری ۱۰ درصد از مشــاغل جهان را به 
خود اختصاص داده اما در سیاست گذاری های 
مرتبط با اشــتغال و کارآفرینی نادیده گرفته 
می شودسازمان جهانی گردشگری می گوید که 
از این پس در برنامه های آتی خود برای به حداکثر 

رســاندن نقش این بخش در ایجاد مشاغل با 
کیفیت و کارآفرینی به ویژه برای زنان و جوانان در 
صنعت خالق گردشگری، حفظ منابع طبیعی از 
طریق برنامه ریزی و مدیریت پایدارگردشگری و 
دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار تالش خواهیم 

کرد.
هرچند یک نکته وجود دارد: بــا وجود این که 
گردشگری ۱۰ درصد مشاغل جهان را مستقیما 
پوشش می دهد اما در سیاستگذاری های مرتبط 
با اشــتغال و کارآفرینی نادیده گرفته می شود. 
یکی از دالیل آن را می تــوان، نبود تطابق بین 
صالحیت های افــراد و واقعیت های محیط کار 

دانست.
در واقع شــکاف بین آموزش هــا و مهارت ها و 
دانش و کمبودهای حوزه کار، چشم انداز ایجاد 
مشاغل مرتبط را زیر سوال می برد. از طرف دیگر 
گردشگری از چالش های مربوط به جذب و حفظ 
استعداد و بهبود شــرایط کار، رنج می برد.شعار 
سال ۲۰۱۸ سازمان جهانی گردشگری بر تحول 
دیجیتالی تاکید داشت و این سازمان در راستای 
شعار امسال خود مبنی بر اشتغالزایی، همچنان 

بر تحول دیجیتالی تاکید دارد.
سازمان جهانی گردشــگری تاکید می کند که 
برای اشتغال زایی در این حوزه به بازنگری و به روز 
رسانی قوانین و مقررات قدیمی که از اشتغال، 
نــوآوری، کارآفرینی و مدل های کســب و کار 
جدید پشتیبانی می کند، نیازمندیم.این سازمان 
معتقد است: سطح پایین آگاهی و تخصص در 
فناوری های جدید و گرایش های تکنولوژیکی 
مانعی در توسعه گردشگری است.بررسی های 
سازمان جهانی گردشــگری نشان می دهد که 
شرکت های کوچک و متوسط، سازندگان اصلی 
صنعت گردشگری هستند به طوری که نیمی از 

کارکنان صنعت گردشگری در شرکت های کمتر 
از ۱۰ نفر و سه چهارم آن ها در شرکت های کمتر 
از ۵۰ نفر کار می کنند اما در تمام این عرصه ها به 
تحول دیجیتالی درایجاد شغل در گردشگری 
نیازمندیم چراکه صنعت گردشگری یک منبع 

پیشرو مهم در نوآوری و تنوع اقتصادی است.
نیمــی از کارکنــان صنعت گردشــگری در 
شرکت های کمتر از ۱۰ نفر و سه چهارم آن ها در 
شرکت های کمتر از ۵۰ نفر کار می کنندمراسم 
روز جهانی گردشگری هر سال در ۲۷ سپتامبر 
برگزار می شود؛ مراســمی به رهبری سازمان 
جهانی گردشگری که هدف آن افزایش آگاهی 
در بین جامعه جهانی گردشگری برای رسیدن به 
اهداف توسعه پایدار است و امسال )۲۰۱۹( تمرکز 
اصلی آن بر سه موضوع است: مهارت، آموزش و 
مشاغل و شعار »گردشگری و شغل: آینده ای بهتر 
برای همه« را برای امسال برگزیده و هند را میزبان 
مراسم امسال تعیین کرده است. دبیرکل سازمان 
جهانی گردشــگری و وزیر گردشگری کشور 
در پیام هایی به اهمیت این شــعار اشاره کرده و 
بیشترین تاکیدش بر اشتغال زنان و جوانان در 
عرصه گردشگری با هدف دستیابی به توسعه 

پایدار بوده است.
اگر به پوســتر روز جهانی گردشگری هم دقت 
کنیم، تاکید تصویر بیشتر بر نقش زنان  در فعالیت 

های فرهنگی گردشگری است.
نتیجه یکــی از تحقیقــات ســازمان جهانی 
گردشــگری نیز نشــان می دهــد: در بخش 
گردشــگری،  جمعیت  زنان و جوانان شاغل به 
نسبت سایر بخش ها بیشتر است. تنها کمتر از 
نیمی از افراد شاغل در گردشگری )۴۷ درصد( 
بین ۱۵ تا ۳۴ سال دارند که یک سوم کارکنان 

اقتصادی را در اروپا تشکیل می دهند.

در کشــورهای اروپایی زنان ۶۰ درصد پرسنل 
بخش گردشــگری هســتند که ۴۷ درصد از 
کارکنان خدمات را تشکیل می دهند. در واقعیت 
زنان نقش پیشــرو در کارآفرینــی حوزه های 
گردشــگری دارند.داده های ســازمان جهانی 
گردشگری نشان می دهد که نرخ رشد جهانی 
کارآفرینی زنان در بخش هتل و رســتوران ۳۶ 
درصد است درحالی که این نرخ در سایر بخش ها 
۲۲ درصد است.همزمان با چنین تحولی، اثبات 
شد: گردشگری در روســتاها می تواند از طریق 
حفظ و احیای فعالیت های سنتی ایجاد شغل 
کند.جمعیت زنان و جوانان شاغل در گردشگری 
بیشتر از سایر بخش ها است. در اروپا ۶۰ درصد 
از پرسنل گردشگری را زنان تشکیل می دهند، 
با این وجود شــکاف حقوق نابرابر در این بخش 
نیز حاکم استاما نکته حائز اهمیت در موضوع 
اشتغال زنان، پر کردن شکاف حقوق آن ها است 

که در گردشگری همانند سایر مشاغل، حاکمیت 
دارد؛ زنان به طور متوسط کمتر از مردان برای 
مهارت هایشان دستمزد و یا حقوق می گیرند. 
زنان معموال به صورت غیراستاندارد به کار مشغول 
می شوند و از نظر تحصیل و آموزش از تبعیض رنج 
می برند.زنانی که مهارت های پایین دارند آسیب 
پذیرتر هســتند. آن ها خود را در معرض خطر 
شرایط کاری ضعیف، فرصت های نابرابر، خشونت، 
استثمار، استرس و آزار جنسی بیشتری می بینند. 
مشاغل موقت و نیمه موقت در میان زنان و جوانان 
در صنعت گردشگری بیشتر است. زنان معموال 
دستمزد پایین دارند و امنیت اجتماعی آن ها کم 
است. ساعات کار آن ها نامنظم است. تغییرات 
غیر قابل پیش بینی دارند. چالش های آنها بیشتر 
است و مسؤولیت های خانوادگی آن ها گسترده تر 
است و دربعضی موارد، آن ها شغل گردشگری را با 

شغل های دیگر ترکیب می کنند.

کدام شغل های گردشگری بیشترین رشد را دارند؟
سازمان بین المللی کار تخمین زده است: اقامت و رستوران ها همراه با خدمات 
بخش خصوصی در پنج سال آینده، سریع ترین نرخ رشد را در بین همه بخش های 

اقتصاد دارند.

گردشگری
خبر
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دکوراسیون پذیرایی مینیمال
سبک دکوراسیون مینیمال تمرکز خاصی بر روی استفاده بهینه از فضای منزل دارد و در 
این سبک دکوراسیون نظم و ترتیب خاصی در چیدمان وسایل به چشم می خورد. رسیدن 
به کیفیت های بنیادی و سادگی از مهم ترین مشخصه های سبک طراحی مینیمال است. 
در ادامه مطلب تصاویری از انواع دکوراســیون پذیرایی مینیمال با طراحی های مدرن و 

متفاوت را مشاهده خواهید کرد.
اگر ترجیح می دهید برای طراحی دکوراسیون پذیرایی منزل تان از لوازم و چیدمان های 
ساده استفاده کنید انتخاب سبک مینیمال می تواند برای شما ایده مناسبی باشد در این 
سبک طراحی دکوراسیون به هم ریختگی و حضور لوازم اضافه و بالاستفاده در دکوراسیون 

منزل به چشم نمی خورد.
در دکوراسیون پذیرایی مینیمال مصرف گرایی به حداقل می رسد و در این سبک خبری 

از بریز و بپاش های اضافی نیست و سادگی مشخصه مهم این سبک است.
تنوع رنگ ها در دکوراسیون داخلی مینیمال اندک است و در این سبک دکوراسیون بیشتر 

از رنگ های سفید با ترکیب سیاه و خاکستری و رنگ های روشن به چشم می خورد و می 
توان رنگ سفید را در سبک مینیمال میزبان ترکیب با هر رنگ روشن دیگری دانست.

در دکوراسیون داخلی پذیرایی مینیمال باید همه وسایل ساده باشند و تجملی در وسایل 
منزل به چشم نخورد. طرفداران سبک مینیمال به نور اهمیت زیادی می دهند و چراغ های 

خانه ها با سبک مینیمال اغلب با اشکال هندسی خاص انتخاب می شوند.
طرح و چیدمان مبلمــان در این ســبک از دکوراســیون اهمیت زیــادی دارد و برای 
اینکه پذیرایی ســاده تر به نظر برســد باید از مبلمان با طرح های ســاده استفاده شود 
و هر چقدر تعــداد مبلمان در دکوراســیون پذیرایی کمتر باشــد بهتر اســت. مبلمان 
هــای دو و یا ســه نفره بــرای چیدمــان پذیرایی بــا ســبک مینیمال ایده مناســب 
و ایده آلی هســتند. در دکوراســیون به ســبک مینیمــال برای زنده تر شــدن فضای 
پذیرایــی اغلب از مبلمان با رنگ روشــن و کرم اســتفاده می شــود و برای تناســب و 
 همخوانــی بین رنگ دیــوار و مبلمــان ها از رنگ ســیاه نیز بــرای مبلمان اســتفاده

 می شود.

بر روی مبلمان تمرکز کنید ، در فضاهای مینیمالیست 
، مبلمان همانند پادشاهی هستند که بر دیگر وسایل 
حکومت می کنند . اتاق ها بنابر کاربردهایی که دارند 
طراحی و ساخته می شوند و مبلمان مخصوص طرح 
در اتاق قرار داده می شوند . اگر ممکن باشد ، از دقت 
چشــمی زیاد روی مبلمان خــودداری کنید و این 

جمله بدین معناست که می توانید از مبلمان سال نیز 
استفاده نکنید و با نگاهی عمیق تر به این موضوع ننگرید 

و سخت نگیرید .تمام وسایلی که شما انتخاب می کنید ، نقش 
مهمی در طراحی شما دارند و ارزش باالیی دارند . از هزینه زیاد برای مبلمان 
نگران نباشید چراکه به همان اندازه می توانند توجه مهمانان شما را به خود 

جلب کند . تا آنجایی که به زیبایی مربوط است ، انتخاب مبلمان بسیار مهم است و باید در 
این مورد بیشتر مقدار دقت خود را در نظر بگیرید .

قارچ استراگانوف
دسته بندی: غذاهای گیاهی
زمان آماده سازی:۱۰ دقیقه

 زمان پخت:۳۰ دقیقه
 برای : ۴-۶ نفر

مواد الزم
کره ۱ قاشق غذاخوری

روغن زیتون ۱ قاشق غذاخوری
موسیر خرد شده ۱ عدد

سیر رنده شده ۲ حبه
قارچ ورقه شده ۹۰۰ گرم

آرد سفید ۲ قاشق غذاخوری
خامه۱/۴پیمانه
شیر ۱/۴ پیمانه

آب سبزیجات ۱ و ۱/۲پیمانه
جعفری خرد شده ۱/۴پیمانه

فلفل ۱/۲قاشق چایخوری
نمک۱/۴قاشق چایخوری

طرز تهیه: کره و روغن زیتون برتر را در 
تابه بزرگی بریزید و روی شعله قرار دهید 
تا کره کاماًل ذوب شود. سپس موسیر و 
سیر رنده شده را به روغن اضافه کنید 
و حدود ۳ دقیقه تفــت بدهید تا کمی 

نرم شوند.
قارچ های ورقه شــده را اضافه کنید و 
حدود ۱۰ دقیقه به تفت دادن ادامه دهید 
تا قارچ ها طالیی رنگ شوند. پس از آن 
آرد برتر را اضافه کنید. به هم زدن ادامه 
دهید تا آرد کمی جذب مواد شود )۲-۱ 
دقیقه(۱/۴ پیمانه آب به مخلوط اضافه 
کنید و گرم کردن را ادامه دهید تا مایع 

شروع به حباب زدن کند.

از  فهرســتی   :۱ روز 
هزینه هــا و درآمدهای 
دوره مالــی یــا ســال 
گذشــته را تهیه کنید. 
آنها را طبقه بندی نمایید 
و با اســتفاده از ابزارهای 
مختلفی که در این ارتباط 
وجود دارد تحلیل دقیقی روی آنها انجام دهید. 
با این کار می توانیــد بودجه بندی دقیق تری 
داشت باشید و واقع بینی بیشتری را در طراحی 
بودجه به کار گیرید. به یاد داشــته باشید که 
موفقیت در هر کاری بیش از هر چیز به طراحی 
دقیق گام های آن بستگی دارید. از این رو وقت 
و انرژی کافی را به ارزیابی اولیه اختصاص دهید 
تا در ادامه، امور با سهولت بیشتری انجام شوند.

روز ۲: ممکن اســت فرآیند بررسی وضعیت 
فعلی در یک روز به سرانجام نرسد و از این رو 
باید یک روز دیگــر را نیز به این کار اختصاص 
دهید. مســائلی را که در روز قبل از نظر شما 
پنهان ماندند بیابید و آنها را نیز به دقت تحلیل 
کنید تا در پایان هیچ امری تحلیل نشده باقی 

نمانده باشد.

روز 3:بر اســاس داده های به دست آمده در 
روزهای اول و دوم، هزینه های ســال یا دوره 
جدید را مشخص نمایید. بررسی کنید که آیا 
هزینه های شما با اهدافتان هم راستا است؟ به 
پس انداز بیشتر تمایل دارید یا آنکه از شرایط 
فعلی خود راضی هستید؟ در بودجه طراحی 
شده  زمینه هایی را که می خواهید هزینه های آن 
کمتر شود مشخص نمایید و برای عمل کردن 

در مسیر کاهش هزینه ها آماده شوید.
روز ۴:برای صرفه جویــی برنامه ریزی کنید. 
این کار را به ویژه در زمینه هایی انجام دهید که 
روز قبل برای کاهش هزینه ها توجه شما را به 
خود جلب کردند. به طور مثال، اگر می خواهید 
هزینه های مرتبط با تغذیه را کاهش دهید برای 
ذخیره پول در این حوزه برنامه ای یک ماهه را 
طراحی کنید، تعــداد وعده هایی که بیرون از 
منزل و در رستوران ها غذا می  خورید را محدود 
نمایید و برای خرید مایحتاج مصرفی با هزینه 

پایین تر برنامه ریزی کنید.
روز ۵:در کنار هزینه های روزمره،برای کاهش 
هزینه های ثابت خود نیــز برنامه ریزی کنید.  
این هزینه ها شامل مواردی چون اجاره خانه، 
هزینه های آب، بــرق و گاز، هزینه مکالمات 
تلفنی و اینترنت و مواردی از این دست می شود. 
به دنبال راه کارهایی باشید که این هزینه ها را 
محدودتر کنید و از این طریق توان مالی خود 

را افزایش دهید.
روز ۶:بیمه  بهتــری را بــرای اتومبیل خود 
خریداری کنید. با مقایسه حق بیمه و خدمات 
ارائه شده از سوی شرکت های مختلف می توانید 
به سادگی بیمه کننده برتر را بیابید و خودروی 

خود را از طریق این شرکت بیمه نمایید. شرایط 
مرتبط با تخفیفات را به طور کامل بازبینی کنید 
و از آنها استفاده نمایید. با این کار عالوه بر کاسته 
شــدن از ریســک مالی مرتبط با حوادث، در 
پرداخت حق بیمه نیز صرفه جویی خواهد شد.

روز ۷: یکی از کارهای بســیار موثر در بهبود 
وضعیت مالی خودکارسازی امور است. به طور 
مثال، امروزه خدمات متعددی از سوی مراکز 
مالی ارائه می شود که در آنها می توانید پرداخت 
قبوض، بازپرداخت بدهی ها، پس انداز و سایر 
کارهای ثابت را به صورت خودکار برنامه ریزی 
و به اجرا درآورید. با ایــن کار در زمان و انرژی 
صرفه جویــی کنیــد و از بی توجهی یا غفلت 

احتمالی جلوگیری نمایید.
روز ۸: محیط زندگی، کاری و شخصی خود را 
پاکسازی کنید. لوازم و ابزارهای بالاستفاده را از 
محیط خارج کنید و ذهن خود را نیز به همین 
صورت سازمان دهی مجدد نمایید. با این کار 
فضای عینی و ذهنی بیشتری برای شما ایجاد 
خواهد شد و کیفیت کاری شما باالتر خواهد 
رفت. سازمان دهی و خلوت کردن فضاها تاثیر 
شگفت آوری روی موفقیت مالی شما خواهد 

داشت.
روز ۹: سازمان دهی را به حوزه امور مالی خود 
نیز گسترش دهید. به طور مثال آیا هنوز قبوض 
خود را به صورت کاغذی دریافت می کنید؟ آیا 
می توانید دریافت قبض ها و صورت حساب ها 
را به صــورت مجازی درآوریــد؟ در خصوص 
پرداخت ها چطور؟ امکانات مجازی مناسبی در 
اختیار دارید یا همچنان از مراجعه مستقیم به 
بانک یا سایر مراکز استفاده می کنید؟ این امور را 

سامان دهی مجدد کنید و تاثیر آن را بر عملکرد 
خود مشاهده نمایید.

روز ۱0: با شریک زندگی خود قرار مالی داشته 
باشــید. در این مالقات ها که می توانید هر از 
چندی آنها را برپا کنید باید دیدگاه ها، شرایط 
و پیشــنهادات مالی یکدیگر را بررسی کنید. 
ببینید آیا رویکرد مالی هر دوی شــما در یک 
راستا اســت و یا آنکه با حرکت در مسیرهای 
متفاوت و با عملکردهای متضاد انرژی یکدیگر 
را هدر می دهید؟ بر اساس این گفتگوها یک 
برنامه مالی واحد را طراحی و آن را به صورت 
مکتوب به سندی یکپارچه بدل سازید. این سند 
باید شــامل دارایی های خالص شما، بودجه و 
فهرستی از حساب های هر دو طرف رابطه باشد. 
در ادامه اهداف آتی خود را نیز هماهنگ ساخته 
و در سند مالی خود مکتوب سازید. نگارش این 

سند یکی از مهمترین بخش های زندگی مالی 
شما خواهد بود.

روز ۱۱:حوزه هــای گوناگــون زندگی مالی 
خود را در خصــوص هزینه هــا، دارایی ها و 
سرمایه گذاری ها مورد بازرسی و بازبینی مرتب 
قرار دهید و شــرایط موجود و میزان انطابق با 
بودجه را بررسی نمایید. این بازرسی های پیاپی 
از یک سو شما را به حفظ معیارهای مشخص 
شده در سند مالی و بودجه تشویق می کند و از 
سوی دیگر انحرافات موجود از رویکرد ابتدایی را 
به شما نشان می دهد. به عالوه بازرسی می تواند 
از وقوع رویدادهای به ظاهر غیرمنتظره ای که در 
حقیقت برآمده از تکرار مداوم اشتباهات هستند 

جلوگیری کند.
روز ۱۲: راه های جدیدی برای پس انداز کردن 
پیدا کنید. می توانید روش های تازه ای را مورد 

آزمون قــرار دهید و پس از تجربــه اولیه و در 
صورت موفقیت آمیز بودن آنها را در ادامه نیز به 
کار گیرید. به عالوه هر روز امکانات تازه ای برای 
کاهش هزینه ها ارائه می شود که باید آنها را پیدا 
کنید. باید همواره رویکردی گشوده به فضای 
اطراف خود داشته باشید و فرصت هایی را که 
برای کاهش هزینه ها ظاهر می شوند بالفاصله 

مورد استفاده قرار دهید.
روز ۱3: در پایان این ســیکل دوهفته ای باید 
اطالعات خود را مجدداً به روزرســانی کنید. 
ابهامات را بــه تدریج شناســایی نمایید و در 

فهرست موارد نیازمند اصالح قرار دهید.
روز ۱۴: ممکن است در مسیر انجام پیشنهادات 
باال و در مواجهه با دشــواری ها رفته رفته اراده 
اولیه شما برای ایجاد تغییر تضعیف شود. به این 
نکته آگاه باشید اما از وجود آن مضطرب نشوید. 

 برنامه دو هفته ای برای بهبود شرایط مالی

رای صرفه جویی 
برنامه ریزی کنید. 
این کار را به ویژه 

در زمینه هایی 
انجام دهید که روز 

قبل برای کاهش 
هزینه ها توجه شما 

را به خود جلب 
کردند. 

بســیاری از افرادی که بعدها به عنــوان نمونه هایی از 
موفقیت مالی شناخته شده اند، در طول دوران زندگی 
خود با مشکالت جدی مالی مواجه بوده اند و دوران های 
بسیار سختی را پشت سر گذاشته اند. اگر شما نیز در زمره 
افرادی قرار می گیرید که با مشکالت مالی درگیر هستند، 
می توانید از برنامه دوهفته ای زیر برای بهبود شرایط مالی 

استفاده کنید.
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The Interior Ministry has 
asked Iran Traffic Police to 
draw up a plan for extending 
the Air Pollution Reduction 
Scheme underway in the 
capital to the whole country
The Interior Ministry has 
called for a national ban 
on dilapidated cars that 
contribute to the worsening 
air pollution in Iranian cities.
The ministry has asked Iran 
Traffic Police to devise a 
plan for extending the Air 
Pollution Reduction Scheme 
underway in the capital to 

the whole country.
Almost all Iranian major 
cities are struggling with 
air pollution. Cars and 
motorbikes are usually 
blamed for worsening the 
situation.
As per the scheme, initiated 
by the Tehran Municipality 
in November 2018, old 
cars not meeting minimum 
emission standards 
have been banned in the 
sprawling city and violators 
are subject to fines on a daily 
basis.

Biggest Oil 
Price Surge 
Since 1991
Brent crude futures, 
the international 
benchmark, rose by 
as much as 19.5% to 
$71.95 per barrel, 
the biggest intra-
day jump since Jan. 
14, 1991. The front-
month contract was 
at $66.31, up $6.09, 
or 10.1%, from its 
previous close
Oil prices surged on 
Monday, with Brent 
crude posting its 
biggest intra-day 
percentage gain since 
the Persian Gulf War 
in 1991, after an attack 
on Saudi oil facilities 
on Saturday shut over 
5% of global supply.
But prices came off 
their peaks after US 
President Donald 
Trump authorized the 
use of the country’s 
emergency stockpile 
to ensure stable 
supply, Reuters 
reported. 
Brent crude futures, 
the international 
benchmark, rose by 
as much as 19.5% to 
$71.95 per barrel, 
the biggest intra-
day jump since Jan. 
14, 1991. The front-
month contract was 
at $66.31, up $6.09, 
or 10.1%, from its 
previous close. 
WTI futures climbed 
by as much as 15.5% 
to $63.34, the biggest 
intra-day percentage 
gain since June 22, 
1998. The front-
month contract was 
at $59.80, up $4.95, or 
9%. 
Saudi Arabia is the 
world’s biggest oil 
exporter and the 
attack on state-
owned producer 
Saudi Aramco’s crude 
processing facilities 
at Abqaiq and Khurais 
has cut output by 5.7 
million barrels per 
day. 
The company has not 
given a timeline for 
the resumption of full 
output. 
A source close to the 
matter told Reuters 
the return to full oil 
capacity could take 
“weeks, not days.” 
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Iran: Call for National Ban on Polluting 
Cars

Commenting on 
recent drone attack 
on Saudi Aramco 
Mehmet Ogutcu 
says prior to this 
attack, the US was 
planning to double 

its crude oil exports to 9 million 
barrels per day by 2024. That 
means the US might topple 
Saudi Arabia as the world's 
top oil exporter sooner than 
planned. 
Following drone attacks on 
Saudi oil plants, the White 
House said on Saturday 
that the United States was 
committed to keeping oil 
markets well-supplied in the 
wake of an attack on Saudi 
Arabian oil plants by Yemen.
According to some sources 
in Saudi Arabia, its return to 
full oil supply capacity after 
Saturday’s attacks on Aramco 
oil plants could take “weeks 
not days”.An attack on Saudi 
oil facilities on Saturday is 
believed to have disrupted 
half the country’s production 
capacity, making the United 
States the only real holder of 
the global supply cushion via 
its ability to raise own output 
or to soften sanctions against 
other major oil producers.
Some believe that it surely is no 
coincidence the US is targeting 
virtually every major energy 
producer from Iran, Venezuela, 
and Russia, but also including 
its own "allies" such as Saudi 
Arabia.
We reached out to Mehmet 
Ogutcu, Chairman of London 
Energy Club to shed more light 
on the issue.
Referring to the drone 
attacks on Saudi oil plants, 
he said, “I believe that we 
have experienced the “Pearl 
Harbour of the oil industry” on 
14 September. Saudi Aramco 

lost about 5.7 million barrels 
per day of output after 10 
unmanned aerial vehicles 
struck the world’s biggest 
crude-processing facility in 
Abqaiq and the Kingdom’s 
second-biggest oil field in 
Khurais.”
“The drone attack, removing 
5 percent of the global 
oil production, will be 
remembered as a watershed 
incident in the world oil 
history. Its impact will be 
severely felt not only for a 
few weeks when damaged 
Saudi oil installations will be 
repaired and crude supplies 
will start flowing again 
business as usual. The impact 
will be much longer. The 
world’s largest oil exporter is 
vulnerable and its air defense 
system has proven to be 
ineffective,” he added.
Ogutcu went on to say, “For oil 
markets, it is the single worst 
sudden disruption ever, and 
while Saudi Arabia may be able 
to return some supply within 
days, the attacks highlight the 
vulnerability of the world’s 
most important exporter. They 
also add further political risk 
to prices, raising the specter 
of more destabilization in the 
Middle East and the threat of 
US retaliation against Iran. 
Even, with a price that could 
easily double, the Saudi 
remaining exports will still 
earn amounts close to what 

they earned before.” 
Commenting on who are 
the most beneficiaries of 
the tension in the region, he 
mentioned, “The Russians will 
be great beneficiaries of this 
escalating crisis as they will 
earn much more per barrel 
on their oil and gas exports. 
Of course, the United States, 
now the largest exporter in the 
world, will also benefit greatly. 
Remember, prior to this attack, 
the US was planning to double 
its crude oil exports to 9 million 
barrels per day by 2024. That 
means the US might topple 
Saudi Arabia as the world's 
top oil exporter sooner than 
planned. 
The US is pointing a finger 
to Iran as behind this attack 
and said it would provide 
evidence. Traditional US allies 
are however not on-board. 
Geopolitics and great-power 
competition are playing a 
greater role these days, and 
while that may satisfy some 
narrow interests, it does not 
bode well for stable energy 
prices, or for the secure and 
dependable delivery of energy 
along global supply chains. 
Only China, which imports 
most of its crude from the 
Persian Gulf, will be financially 
hit at the tune of $1.1 billion 
for each dollar increase per 
barrel. Thus, except for China, 
few of the players will seek to 
defuse the situation, all feeling 

that they have little to lose and 
much to gain.  Hence, it would 
seem that the September 14 
attack stands a strong chance 
of escalating into an all-out 
conflict.
The sanctions are already 
cutting $42 billion/year of oil 
exports from Iran’s economy. 
They have slashed Iran’s oil 
production and exports to 
historic lows. Before the US 
sanctions, Iran produced 
3.8 million barrels/day 
and exported 2.5 million 
barrels. Oil made up 80% of 
Iran’s exports. The US ended 
sanctions waivers for major 
importers of Iranian oil in 
May 2019. Iran’s oil exports 
were down about 2 million 
barrels and oil production hit 
its lowest levels since the Iran-
Iraq war.”
Regarding the Iran-Saudi 
Arabia relation in recent years, 
Ogutcu noted, “While Saudi 
Arabia supports economically 
squeezing the Iranian regime, 
they may not wish to see a war 
with Iran. While the context 
has changed in light of the 
weekend attack, the reasons 
have not. Saudi Arabia would 
find itself on the front line of 
an armed conflict, with Iran or 
its proxies to the east, south, 
and north. Such a conflict 
would also cripple plans for an 
Aramco IPO and would cause 
driving foreign investment 
from the country. 

Iran’s SEPAM Replaces 
SWIFT in Banking 
Exchanges with Russia: 
CBI Chief
Iran’s financial telecommunications 
system, known as SEPAM, has replaced the 
Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) in the country’s 
financial transactions with Russia, the governor of 
the Central Bank of Iran (CBI) said.
In remarks released on Tuesday, Abdonnaser 
Hemmati said banking ties between Iran and 
Russia have been established through Russia’s 
financial messaging system and Iran’s SEPAM 
without any need for SWIFT.The CBI chief also 
referred to Iranian President Hassan Rouhani’s 
meeting with his Russian counterpart, Vladimir 
Putin, on the sidelines of the fifth trilateral summit 
of Iran, Russia and Turkey in Ankara on Monday 
evening and said the banking ties between Tehran 
and Moscow were also discussed at the meeting.   
He further pointed to Iran’s recent membership 
in the Eurasian Economic Union (EAEU) and said 
SEPAM can be used for financial exchanges with 
the EAEU member states and help boost the trade 
ties.  Back in June, the Iranian parliament ratified 
an agreement that allows the administration to 
join a free trade zone with the EAEU countries.The 
agreement, signed in Kazakhstan in May 2018, sets 
the main rules of trade between the EAEU, Iran and 
those of the World Trade Organization (WTO), of 
which Iran is not a member.The free trade zone is 
planned to be in effect for four years, under which 
the EAEU will grant Iran tariff concessions on 
more than 500 items.Russia’s State Duma and the 
Federation Council had ratified the agreement to 
establish Iran-EAEU free trade zone in November 
2018.The Eurasian Economic Union includes 
Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and 
Russia. Iran and EAEU members started to develop 
the agreement on the free trade in 2015, though the 
signing was postponed several times.

China Establishes $400bln 
Credit Line for Trade with 
Iran
A $400 billion credit line has been launched for 
trade between Iran and China, an Iranian official 
announced.The available evidence points to the 
fact that the $400 billion credit line between Iran 
and China has gone into operation, Chairwoman 
of the Money and Capital Market Commission of 
Tehran’s Chamber of Commerce Farial Mostofi 
said on Tuesday.She added that the credit line has 
allowed Chinese investors to undertake projects in 
Iran without bidding.On the French proposal for a 
$15 billion credit line for oil purchases from Iran, 
Mostofi said the plan will grind to a halt if the US 
refuses to authorize France to implement the credit 
line.The chairwoman suggested that France could 
still create the $15 billion credit line between the 
central banks of the two countries should the US 
refuse permission for the plan.Oil Minister Bijan 
Namdar Zanganeh, though, believes that Iran will 
go into debt if it receives the $15 billion credit, she 
added.
Paris has put forward a $15 billion credit line for 
oil purchases from Iran until year-end in order 
to convince Tehran not to take the next step in 
reducing commitments under the nuclear deal, 
known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian says 
talks on the credit arrangement, which would be 
guaranteed by Iranian oil revenues, are in progress, 
but approval from the US would be crucial.

An Iranian official says the Islamic 
Republic is prepared to join to Eurasian 
Economic Union (EEU).

Chairman of London Energy Club:

US might topple Saudi Arabia as the world's 
top oil exporter sooner than planned
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The US is 
pointing a 
finger to Iran 
as behind this 
attack and said 
it would provide 
evidence. 
Traditional 
US allies are 
however not 
on-board. 
Geopolitics and 
great-power 
competition 
are playing a 
greater role 
these days, 
and while that 
may satisfy 
some narrow 
interests, it 
does not bode 
well for stable 
energy prices, 
or for the secure 
and dependable 
delivery of 
energy along 
global supply 
chains. 
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Taliban delegation in Tehran 
on Afghan peace talks: FM 
spox
A political delegation from the Taliban group 
visited Tehran and held talks with Iranian 
officials on the latest developments of the 
Afghan peace process, Iranian Foreign Ministry 
spokesman said on Tuesday.“In line with the 
Islamic Republic’s comprehensive talks with all 
parties [to Afghanistan’s peace talks], a political 
delegation from Taliban group has held talks 
with Iranian authorities,” Seyyed Abbas Mousavi 
added.The delegation has reportedly conferred 
with a number of political and foreign ministry 
officials of Iran on the Afghan peace talks and 
the intra-Afghan negotiations on Tuesday.The 
visit to Tehran was the second foreign trip of the 
Taliban delegation after the collapse of its talks 
with the United States. The Afghan group earlier 
paid a visit to Moscow, Russia.After nine rounds 
of negotiations in Doha, which began in October 
2018, American and Taliban officials agreed 
on a draft accord that would have seen some 
5,000 US troops withdrawn from Afghanistan 
in exchange for security guarantees from the 
Taliban.However, Trump canceled the talks 
in a move that surprised the Taliban leaders.
The group said that an agreement had been 
“finalized” and that discussions had ended in 
“a good atmosphere,” but the deal had been 
sabotaged by Trump.

Japanese PM to meet 
Rouhani in New York
Japanese Prime Minister Shinzo Abe said on 
Tuesday he would meet with Iranian President 
Hassan Rouhani at the end of the month in New 
York.Abe made the announcement while regional 
tensions rise in the Middle East after the weekend 
attacks on Saudi oil facilities.It was during a 
meeting with members of the ruling Liberal 
Democratic Party that Abe repeated his intention 
of speaking with Rouhani on the sidelines of the 
U.N. General Assembly (UNGA) in New York, 
according to NHK.Yemen’s Ansarullah forces 
launched drone attacks on Saturday morning 
at two Saudi oil facilities in Abqaiq in eastern 
Saudia Arabia and Khurais northeast of Riyadh, 
disrupting Saudi oil production and exports. 
The attacks are said to be in retaliation of Saudi's 
continued war against Yemeni people. Following 
the attack, US Senator Lindsey Graham blamed 
Iran with baseless accusations, recommending 
that the US “put on the table an attack on Iranian 
oil refineries if they continue their provocations”.
Moreover, US Secretary Mike Pompeo pinned 
the blame on Tehran over the attacks calling 
for public condemnation of 'Iran's actions'.The 
unfounded accusations against Iran come as the 
United States has been a staunch supporter of 
Saudi Arabia's war campaign against civilians in 
Yemen which, according to reports, has claimed 
more than 91,000 lives over the past four and a 
half years.

Ayatollah Khamenei Rules Out US 
Talks

In remarks at the 
beginning of a religious 
course on Tuesday 
morning, Ayatollah 
Khamenei dismissed the 
US’ new call for talks with 

Iran as trickery.
“One time they (the US) 
propose negotiations without 
preconditions, and one time 
they say negotiations (should 
come) with 12 conditions. Such 
remarks either result from their 
disorganized policy, or work as a 
trick for confusing the other side. 
However, the Islamic Republic 
would not get confused, because 
our path is clear and we know what 
we are doing,” the Leader said.
The US objective behind 
negotiations is not finding a fair 
solution, but to impose its rude 
demands, Ayatollah Khamenei 
warned, saying the American 
authorities have become so rude 
that they openly admit to pursuing 
the purpose of “imposition” behind 
the push for talks.
Ayatollah Khamenei deplored the 
recent comments by a US official 
who said Iran must approve a series 
of US demands at the negotiating 
table, recommending that the 
Americans should exercise such a 
method of talks with certain states 
that act as a cow being milked by 
Washington.  
“The US administration’s policy is 
maximum pressure on Iran in the 

form of various sanctions, threats 
and a load of nonsense, because the 
current US administration believes 
that it cannot bring the Islamic 
Republic to its knees or force it to 
show humility and acceptance with 
formality and compliment,” the 
Leader warned.
“The US regime seeks to set it as a 
definite policy for both its internal 
rivals and for the Europeans that 
the only way to deal with Iran 
would be maximum pressure,” 
Ayatollah Khamenei said, adding 
that Washington is looking for a way 
to allege that the policy of maximum 
pressure is effective and the Iranian 
officials have to go to the negotiating 
table.
Warning that the enemy’s success 
to prove the efficacy of policy of 
maximum pressure on Iran will 
encourage the US regime to employ 
such a tactic for bullying Iran in 
all other cases, the Leader said 
the Europeans are also trying to 
persuade Iran to hold a meeting 
with the US president in order 
to prove the policy of maximum 
pressure successful.

“In turn, we must prove that the 
policy of maximum pressure 
is worth nothing for the Iranian 
nation,” Ayatollah Khamenei 
underscored.
The Iranian officials, including 
President Hassan Rouhani and 
Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif, have reiterated with a 
united voice that Iran will not hold 
talks with the US, either bilaterally 
or multilaterally, the Leader 
emphasized.
“If the US backs off from its call, 
repents, and returns to the nuclear 
treaty it has breached, then it will 
be able to join the gathering of the 
parties to the deal (JCPOA) who 
hold meetings and talk with Iran, 
otherwise no negotiations will take 
place between the officials of the 
Islamic Republic and the Americans 
at any level, not in New York and 
not anywhere else,” Ayatollah 
Khamenei concluded.
The Iranian president and foreign 
minister are going to attend an 
annual meeting of the UN general 
Assembly in New York later this 
month.

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei slammed the US’ bid for talks with Iran as 
a trick, stressing that Iranian and US officials will not 
hold negotiations whatsoever, either in New York or 
anywhere else.
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Iran calls for Kashmir settlement 
without foreign interference
Senior Adviser to Iran's Leader Ali Akbar Velayati 
expressed concern about the current situation of Muslim 
people in the Indian-controlled Kashmir, saying the issue 
should be solved without foreign interference.
In a meeting with the visiting Foreign Secretary of India 
Vijay Keshav Gokhale in the Iranian capital of Tehran on 
Tuesday, Velayati expressed hope that the situation would 
improve for the Muslims there.
On August 5, India revoked the semi-autonomous status 
of Kashmir. It deployed troops to the region to stymie 

potential protests, imposed severe restrictions on 
movement, and cut all telephone and internet services.
The controversial move angered both Pakistan, 
which controls the other part of Kashmir, and the local 
population.Elsewhere in his remarks, Velayati referred 
to the economic ties between Tehran and New Delhi, 
expressing hope that the expanding relations will go on 
despite the United States’ cruel sanctions against the 
Islamic Republic.The two countries enjoy longstanding 
ties in various sectors. Iran is the third largest oil supplier 
to India after Saudi Arabia and Iraq. Iran is India's sole 
gateway via land to Afghanistan and provides a shorter 
route to Central Asia and Eastern Russia via Chabahar Port.

Besides, the International 
North-South Transit 
Corridor (INSTC), 
currently under 
negotiations, will 
connect Mumbai with St 
Petersburg in a shorter 
time period via Iran than 
current transportation link.
Vijay Gokhale’s visit to Iran marks 
India’s first dialogue at the level of 
Foreign Secretary since PM Narendra Modi’s re-
election.

“The US regime 
seeks to set it as a 
definite policy for 
both its internal 
rivals and for 
the Europeans 
that the only 
way to deal 
with Iran would 
be maximum 
pressure,”
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‘UAE Oil Companies among Our 
Targets’, Yemeni Commander 
Says
A senior Yemeni military commander told the Lebanese al-
Mayadeen TV channel that targeting the oil fields deep in Saudi 
Arabia is a strong message that the UAE should also read.The 
commander who didn’t want his name published warned the 
UAE that their oil companies and their glass-made cities "will be 
among our future targets."
He said that the UAE should officially declare its withdrawal from 
the war that destroyed Yemen and stop massacres against its 
people."The unofficial announcement of withdrawal from some 
axes will not prevent us from targeting the UAE oil companies," 
he added.The military commander pointed out that the targeting 

comes within Yemen’s legitimate right to stop the aggression 
and massacres against its people by the Saudi-led coalition.
This comes at the time when a spokesman for the Yemeni Armed 
Forces said that "the deterrent operation targeting Abqaiq and 
Khurais refineries was carried out with a number of UAE aircraft, 
which operated on different type of engines."Brigadier General 
Yahya Saree warned in a statement on Monday that foreign 
companies and workers who are present at facilities that came 
under attack by the Yemeni army and Popular Committees, saying 
“those places are still under our radar and we could target them 
again at any time.”Saudi Arabia and a number of its regional allies 
launched a devastating campaign against Yemen in March 2015, 
with the goal of bringing the government of former president 
Abd Rabbuh Mansur Hadi back to power and crushing the Houthi 
Ansarullah movement.The US-based Armed Conflict Location 
and Event Data Project (ACLED), a nonprofit conflict-research 

organization, 
estimates that the war has 

claimed more than 91,000 lives over the past four and a half  
years.
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Araghchi 
stresses 
on settling 
Kashmir 
issue through 
India-
Pakistan 
talks
The 16th round 
of political 
c o n s u l t a t i o n s 
between Tehran and 
New Delhi was held 
in the Iranian capital 
of Tehran.
The meeting was 
attended by Iranian 
deputy Foreign 
Minister for Political 
Affairs, Seyyed 
Abbas Araghchi and 
an Indian delegation 
led by the country’s 
Foreign Secretary, 
Vijay Keshav 
Gokhale.
During the 
negotiations, the two 
diplomats exchanged 
views on different 
bilateral, regional 
and international 
issues. They also 
reviewed a road 
map for reciprocal 
ties over the next one 
year.
The two sides 
expressed content 
over the positive 
effects of using 
national currencies 
and the considerable 
rise in the volume of 
Iran-India trade over 
the past year.
They also underlined 
the necessity of 
further enhancing 
mutual ties, 
especially in key 
areas such as trade, 
t r a n s p o r t a t i o n , 
science and 
technology, industry, 
communications, 
banking and 
insurance as well as 
investment.
Araghchi also 
underscored the 
need to settle the 
Kashmir issue 
through talks 
between India and 
Pakistan by focusing 
on peaceful and fair 
approaches.
Given historical 
bonds between 
Iranian people 
and Muslims in 
Kashmir, the top 
Iranian official 
expressed hope 
that the rights of 
Muslims in Kashmir 
are respected and 
the restrictions 
imposed on them are 
removed.

Iran
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‘Serious’ support for Yemeni nation 
among achievements of Ankara Summit: 
Ashna
An advisor to the President Rouhani said that Iranian, Turkish, 
and Russian presidents’ support for the Yemeni nation and 
condemning Saudi aggression on the Arab country were among 
main achievements of the Ankara summit on Monday. “Unified 
and firm stances of Iranian, Turkish and Russian presidents on 
Aramco attacks and their serious support for the Yemeni people 
and condemning the other side are among most important 
achievements of Ankara trilateral summit,” Hessam al-Din Ashna 
tweeted on Tuesday in Persian.“The unmatched role of this 
political convergence in security deterrence will be remembered 

at that historic moment,” added the head of Presidential Center 
for Strategic Studies.The remarks came after Yemen's Ansarullah 
movement and their allies in the Yemeni army deployed as many 
as 10 drones to bomb Abqaiq and Khurais oil facilities run by the 
Saudi state-owned oil company Aramco before dawn Saturday.
The unprecedented attack knocked out more than half of Saudi 
crude output, or 5% of global supply, prompting Saudi and US 
officials to claim without any evidence that it probably originated 
from Iraq or Iran.President Rouhani said on Monday that Yemeni 
army's recent drone attacks on Saudi oil facilities were merely 
for legitimate self-defense, and no one can expect them to remain 
silent when their country is destroyed. In a press conference in 
Ankara, Rouhani highlighted that the people of Yemen "have 
to respond" to the foreign aggression and the influx of US and 
European weapons to Saudi Arabia and the UAE.



Trump Says Wants to ‘Avoid’ War with Iran
 US President Donald Trump said on Monday that he would “certainly like 
to avoid" war with Iran despite claiming that Iran was responsible for 
recent attacks on Saudi Arabian Aramco oil facilities.Without providing 
evidence, Trump told reporters that Iran was responsible for the Yemeni 
attacks that targeted the Saudi oil giant, according to Al-Jazeera."It is 
certainly looking that way at this moment," Trump told reporters when 
asked if he believes Iran carried out the attack but added that Washington 
still wanted more proof."We want to find definitively who did this," Trump told 
reporters in the Oval Office.He also boasted that the US has the "exact location of just 
about everything"."With all that being said, we'd certainly like to avoid" war, he said. "I don't want 
war with anybody but we're prepared more than anybody."

Presidents of three 
guarantor states of 
the Astana process 
on the settlement 
in Syria agreed that 
Tehran host the next 
tripartite summit 
following the one 
held in Ankara on 
Monday.
At the end of the fifth 
meeting between 
the leaders of the 
guarantor states of 
the Astana process 
on the settlement 
in Syria, Russia 
President Vladimir 
Putin, Turkish 
President Recep 
Tayyip Erdogan and 
Iranian President 
Hassan Rouhani 
agreed that the next 
trilateral summit 
would be held in 
Tehran.
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The 39-year-old New Zealand prime 
minister is often contrasted with Trump 
for her views on issues including women's 
rights, climate change and diversity.
Ardern joined a march championing 
women's rights after Trump's inauguration 
in 2017, before she was elected prime 
minister. She has publicly rejected Trump's 
view on the threat of white nationalism and 
recently said she "completely and utterly 
disagreed" with his comments telling four 
minority women lawmakers to go back to 
where they came from.
Asked by reporters in Wellington about her 
personal relationship with Trump, Ardern 
said it was "absolutely fine".
"My job is to represent New Zealand and 
our interest. Having good relationships is 
important," she said, Reuters reported.
"It will mean from time to time we take 
different perspectives but it should never 
get in the way of us having a good dialogue 
on the things that matter, including issues of 

trade," she added.
New Zealand was a strong advocate for the 
12-nation Trans-Pacific Partnership (TPP), 
which Trump withdrew the United States 
from in 2017. A modified trade pact without 
the US was formed last year.
Trump and Ardern have met informally 
before and have spoken over the phone but 
the meeting scheduled for sidelines of the 
United Nations General Assembly in New 
York would be the first formal sit-down 
bilateral.
Ardern shot to prominence after an 
unexpected victory in New Zealand’s 2017 
election and has been feted globally as part 
of a new wave of progressive, young leaders 
that included France’s Emmanuel Macron 
and Canada’s Justin Trudeau.
Ardern’s pregnancy, maternity leave and 
the birth of her daughter while in office 
also set her apart, with many people seeing 
it as symbolizing progress for women in 
leadership roles.
Ardern said she never characterized the 
2017 rally she attended in Auckland as an 
anti-Trump rally, and joined it to continue 
focusing on the gains women have made.
Often speaking out on climate change, multi-
lateralism and inclusiveness, Ardern will be 
giving a keynote speech at the UN Secretary 
General’s Climate Action Summit.

“After seven years, the UK Supreme Court 
rejected US lawyers’ request for a ruling 
that Iran should pay at least $512 million 
to compensate for US military casualties 
at the Saudi Khobar base (Heiser Case),” 
Baeidinejad said on his Twitter account on 
Tuesday.  
The UK Supreme Court also announced that 
verdicts issued by US courts against other 
countries cannot be followed in the British 
judicial system, the envoy added.
“The UK Supreme Court’s ruling thus 
precludes the possibility of US lawyers’ new 
lawsuits (being filed in UK courts) against 
Iran,” he noted.
“This (UK) ruling becomes more important 
given Canada’s recent decision to sell 
the Iranian government’s properties in 
the country and shows how the US and 
Canada violate the most basic international 
regulations,” he stated.
A report by Global News last week said 
Canada has gifted some $30 million worth 

of Iranian assets to the victims of terrorist 
attacks in which Iran says has not been 
involved.
According to a document filed in the Ontario 
Superior Court of Justice revealed in August, 
the victims have received their share of 
the money earned through the sale of two 
Iranian-owned buildings in Ottawa and 
Toronto.
The valuable Ottawa property, sold for $26.5 
million, was used as the Iranian Cultural 
Center, and the Toronto building, sold for 
$1.85 million, served as the Center for 
Iranian Studies, the Global News reported.
In addition to the $28 million earned from 
the sale of the two properties, the victims 
were also awarded a share of some $2.6 
million seized from Iran’s bank accounts. 
Documents also list a Toyota Camry and 
Mazda MPV.
In particular, they include the family of 
Marla Bennett, a US citizen killed in a 2002 
bombing that rocked the Hebrew University 
in Jerusalem al-Quds.
The attacks are mostly blamed on Palestinian 
and Lebanese resistance movements Hamas 
and Hezbollah. The families claimed that 
the Iranian government supported the two 
organizations and was therefore responsible 
for their actions.

New Zealand PM Ardern to Meet US President 
Trump for First Formal Talks

Envoy Hails UK Court’s Rejection of US 
Request for Anti-Iran Ruling

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern said on 
Tuesday she plans to meet with US President Donald Trump 
in New York next week, in what would be the first formal 
bilateral discussions between the two leaders.

 Iranian Ambassador to London Hamid Baeidinejad 
said Britain’s top court has rejected a US lawsuit against 
the Islamic Republic and ruled that American courts’ 
verdicts cannot be pursued in the UK.

In particular, 
they include 
the family of 
Marla Bennett, 
a US citizen 
killed in a 
2002 bombing 
that rocked 
the Hebrew 
University in 
Jerusalem al-
Quds.

"My job is to 
represent New 
Zealand and our 
interest. Having 
good relationships 
is important," 

Envoy to IAEA condemns US 
‘maximum deceit’ against Iran
Iran's ambassador to the International Atomic 
Energy Agency condemned the US’ so-called policy 
of “maximum pressure” against Tehran, saying the 
"maximum deceit" has been nothing but a failure.
“The US representative [in IAEA] has now turned to 
the illogical and silly approach of maximum deceit 
after the failure of so-called maximum pressure,” 
Kazem Gharibabadi addressed IAEA General 
Conference in Vienna on Monday, reacting to the US' 
earlier anti-Iran remarks.
Earlier, the US accused Iran of attacking major Saudi 
oil facilities on Saturday.
Gharibabadi, who served as the vice president 

of the 63rd annual regular session of the General 
Conference, noted that the US' claims come while 
Washington itself has been an accomplice to Saudi 
Arabia in the bloodshed in Yemen.
The Iranian envoy also criticized Saudi Arabia for 
trying to cover up its internal failures through war and 
stoking tensions, and dismissed claims that Tehran 
was behind attacks on Saudi oil facilities.
“The Saudi regime and its allies have clearly shown 
that they will do whatever they can, including 
bombing children, wedding ceremonies, … in Yemen 
to achieve their illegitimate goals,” he added.
The Iranian official also criticized the Saudi covert 
efforts to set up a nuclear plant, saying its efforts to cut 
off waterway along with Qatar border will be used to 
dump nuclear waste.

Yemenis attack on Aramco proof of 
US' inability in salvaging S. Arabia: 
MP
An Iranian lawmaker said on Tuesday that oil 
attacks by Yemenis on Saudi Aramco oil facilities 
proves that the US is incapable of protecting and 
saving Saudi Arabia.
Referring to the attack on Saudi Arabia’s Aramco 
oil facilities, a member of National Security and 
Foreign Policy Committee of Iranian Parliament 
Mohammad Ebrahim Rezaei said “during the past 
recent years, US officials have deceived Saudiis via 
enacting Iranophobia and some other scenarios 
and have plundered those idiot Saudi rulers by 
suggesting them that not being protected by the US 
will endanger their security.”

“The recent attack of Yemenis scrapped all American 
plans and showed that the US’ strategy of acting as 
the first regional power for ensuring security has 
failed,” he said, adding, “It is also a sign for failure for 
Al-Saud and its allies.”
Yemen’s Ansarullah forces launched drone attacks 
on Saturday morning at two Saudi oil facilities 
in Abqaiq in eastern Saudia Arabia and Khurais 
northeast of Riyadh, disrupting Saudi oil production 
and exports. The attacks are said to be in retaliation 
of Saudi's continued war against Yemeni people. 
Following the attack, US Senator Lindsey 
Graham blamed Iran with baseless accusations, 
recommending that the US “put on the table an 
attack on Iranian oil refineries if they continue their 
provocations”.
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استارتآپ

پوربافرانیدرتشریحعملکردفراکسیوناقتصاددیجیتالمطرحکرد:

تقویتاستارتآپهابرایتقویتتولیدواشتغال

رئیسفراکســیوناقتصاددیجیتالمجلسگفت:
تقویتاستارتآپهاوکسبوکارهاینوپاوهمچنینحذفبرگههای
کاغذیازضمانتنامهوپروندههایبانکیازمهمتریناهداففراکسیون

اقتصاددیجیتالاست.

عباسعلی پوربافرانی  در تشریح عملکرد فراکسیون اقتصاد دیجیتال گفت: علی رغم 

اینکه می دانیم اقتصاد دیجیتال یک بحث نوپا تلقی می شود 
و حرف و حدیث های بســیاری نیز درباره اقتصاد دیجیتال 
وجود دارد اما آنچه مسلم است این است که اقتصاد دیجیتال 
در حوزه فناوری، اطالعات، اینترنت، شبکه های دیجیتال و 
سایر موارد تعریف می شود که با این مباحث کاری نداریم اما 
آنچه که باعث شد تا این فراکسیون شکل گیرد به دلیل کارهای 

استارت آپی و نوپایی بود که پایه آن دیجیتال است.

تمامظرفیتهایدیجیتالیدرجهتشکوفایی
اقتصادسهمدارند

نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: به نوعی محور دیجیتالی فراکسیون تولید و اشتغال 
که به شــکل معمولی کار می کند، پایه گذاری شد. طبیعتا این 
فراکسیون می خواهد که از تمام ظرفیت های دیجیتالی در جهت 
شکوفایی اقتصاد بهره مند شــود. هدف این فراکسیون توسعه 
کسب و کارهایی که پایه و اساس آن شبکه است و شامل کسب و 
کارهای  نوپا، اینترنتی و کسب و کارهایی که در فضای مجازی شکل می گیرد، است 

در واقع هدف به عبارتی توسعه اقتصاد دیجیتال است.

پایهگزاریکمیتهاقتصاددیجیتالدروزارتاقتصاد
وی افزود: برای شروع به کار اولین جلسه را با وزیر اقتصاد در نظر گرفتیم تا وزارتخانه  

را در این مســیر هدایت کنیم که بتواند در فضای اقتصاد دیجیتال سرمایه گذاری 
کرده و به نوعی بتواند از وضعیت موجود، خود را تغییر داده و راه را عوض کند که این 
جلسه بسیار موثر بود و وزارت اقتصاد نیز کمیته ای را در این حوزه با اقتصاد دیجیتال 

و ترکیبی از اقتصاد هوشمند و دیجیتال پای گذاری کرد.

استارتآپهابایددرجامعهتقویتشوند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: جلسه ای 
نیز با کارشناسان ذیربط و هیات رئیسه فراکســیون برگزار شد. هدف این است تا 
کسب و کارهای اینترنتی را حمایت کنیم و کســب و کارهای نوپا و استارت آپی 
در جامعه تقویت شوند و راه توسعه و فعالیت های آنها را هم به صاحبان حرفه ها و 
کسانی که در این حوزه ها مسئولیت دارند نشان دهیم و از این رهگذر بتوان از فضای 

موجود نهایت بهره برداری را به نفع تولید و اشتغال داشته باشیم.
رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه بانکداری الکترونیک و حذف 
برگه های کاغذی از ضمانت نامه ها و پرونده های بانکی پیگیری شد، تصریح کرد: 
زمانی که از اقتصاد دیجیتال و بانکداری الکترونیک صحبت می شود باید گفت که 
چه دلیلی دارد که هنوز از پرونده های کاغذی استفاده شود. بانکداری الکترونیک به 

معنی تام کلمه باید رونق پیدا کرده و جایگاه اصلی خود را نشان دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: فراکسیون اقتصاد دیجیتال در 
حوزه نظارتی در همین جلسات اولیه که داشت هم نقش نظارتی و هم نقش مشاوره 
داشته است و امیدوار هستم تا در آینده بتوان تمام اهدافی که در فراکسیون پیش 

بینی شده،  در فضای موجود و قابل تعمیم بهره برداری کرد.

خانهملت
گــــــزارش
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در طی 10 ســال گذشته 
کتاب های بسیاری را مطالعه 
نمودم تا بلکه غاز تخم طالی 
موجود در آنان را کشف کنم 
اما اغلب ایــن کتب تنها به 
ســرزنش مدیران فروش و 
فروشندگان پرداخته بودند 
و حرف های کلی و آکادمیکی را ارائه و در 
نهایت نوشــدارویی ارائه نموده بودند که 
در دنیای واقعی قابلیت خوردن که هیچ، 
قابلیت نگهداری در بایگانی سازمان را نیز 
نداشتند. در برخی کتب نیز راهکارهایی 
ارائه شده بود که تنها در یک شرکت کامال 
مشابه باتجربه نویسنده، قابل پیاده سازی 
بود. من نیز تصمیم  گرفتم تا لیســتی از 
تجربیاتم در حوزه فروش، وورک  شاپ های 
بین المللی فــروش و همکارانی در حوزه 
توسعه و وفادارسازی مشتری و درنهایت 
افزایش ســطح فروش تجربیات خوبی 

داشته اند، تهیه نمایم.
در نهایت با جمع بندی تمام این تجربیات،  
انواع مشتری را به 6 دسته تقسیم نمودم و 
برای هریک نیــز روش برخورد و انتخاب 
نوع گفتار را تعیین نمــودم که می تواند 
موجب افزایش ســطح فروش ، تشویق 
مدیریت و حتی حضــور در هیئت مدیره 

سازمانتان گردد.

1-سلطهجوست
مشتری ســلطه جو یکی از انواع مشتری 
اســت که در اولیــن برخــورد خویش، 
ویژگی های خویش را نشان می دهد : بسیار 

چالشگر، خشن، تند و بی ادب هستند.
سر رشته کالم را بالفاصله به دست گرفته و 
مکالمه تقریبا یک طرفه می شود. در زمان 
کوتاهی می خواهند بر شما سلطه یابند. 
ارائه اطالعات خارج از میــزان صبر آنان 
است. تمایل بسیار بر تاکید میزان فوریت 
نیاز خویش دارند. اگر شــروع به معرفی 

راهکار یا راه حل جدید و جایگزین به وی 
نمایید، فورا کالمتــان را قطع می نماید. 
این موقعیت شــاید فروشنده را عصبی و 
سرخورده نماید. اما ازآنجاکه این فرد بسیار 
به سلطه بر شما عالقه مند است، از همین 
نکته می توانید در مذاکره فروش به عنوان 

یک مزیت استفاده نمایید.
راهحل: پیش از شروع مکالمه یا جلسه، 
اطالعات کافی و حتــی اضافی به همراه 
داشته باشید تا به عنوان برگ برنده برای 
کنترل وی اســتفاده نمایید. با پرسیدن 
سواالت باز، وی را به حرف زدن بیشتر وا دار 
نمایید تا اطالعات بیشتری در خصوص 
مشکالت ســازمانش دریافت نمایید. از 
مواجه با وی بپرهیزید زیرا در نهایت شما 
بازنده مکالمه بوده و وی را از دست خواهید 
داد. سعی نمایید با فردی در آن سازمان 
مانند شریک، منشی و یا یکی از اعضاس 
تیم فروش صحبت نمایید و زمان و روش 
مناسب برای صحبت با این مدیر )به عنوان 

مشتری بالقوه( را بیابید.

2-امینتطلباست
این  نوع مشتری ، غالبا ساکت هستند و تنها 
چند کلمه برای کمک به جهت گیری شما 
در مسیر حل مشکالتشان بیان می نمایند. 
توجه آنان به شما مانند یک مرده یا جسم 
شناور روی آب است و ناگهان یک جواب در 
مقام دفاع از عملکرد خود به شما می دهند. 
تمایلی به اتخاذ تصمیمات برخالف عالقه 
خویش ندارد، زیرا که این گونه تصمیمات را 
حاوی ریسک باال می داند. از همان ابتدای 
فرایند مذاکره فروش، پیرامون خود سپر 
و الک دفاعــی ســاخته و از مواضع خود 
دفاع می کند. اما اگر فروشنده بتواند این 
نوع مشتری را به مشتری بالفعل تبدیل 
نماید، بسیار قابل اعتماد و وفادار خواهد 
ماند. این نوع مشتری مانند جایزه ای برای 

فروشنده است.
راهحل:باید بسیار تالش نمود و به طور 
مســتمر خلق وخوی این نوع مشتری را 
مورد ارزیابی قرار داد. اگــر نیاز فوری به 
محصول یا خدمت شما در وی وجود ندارد، 
باید برای از بین بردن احســاس ریسک 
معامله با شما، با پیگیری و اثبات حقانیت 
خویش، این حس را در وی از بین ببرید. 
وجود این نوع مشــتری خود یک فرصت 
است. وقتی شانس مالقات یا مکالمه با وی 
را به دست آوردید، حتما از محصوالت و 
خدمات خویش یک سری اسناد و اطالعات 
و توصیه نامه مناسب داشته باشید. این افراد 
به اطالعات نوشته شده و تحلیل های آماری 

بسیار عالقه مند هستند. زیاد حرف نزنید 
و با صبر و حوصله گوش دهید. پس مهم 
اســت که بدانید چگونه باید خوب گوش 

دهیم و هرگز کالم وی را قطع ننماید.

3-محبوبیتطلباست
مشتری محبوبیت طلب یکی دیگر از انواع 
مشتری است که در یک کالم خیلی باحال 
و دوست داشتنی اســت و تمایلی زیاد به 
محبوبیت دارد. تمایل به موافقت سریع 
با نقطه نظرات شما داشــته و از مخالفت 
با داده های شما می پرهیزد و شما سریع 
به انتهای مســیر فروش می رســید. اما 
حواس پرتــی و به نوعی سرخوشــی این 
نوع مشتری، ممکن است وی را از مسیر 
تصمیم گیری و حصول پیشرفت فرایند 
مذاکره فروش باز دارد. شاید شما به عنوان 
فروشنده تصور نمایید که این فروشنده در 
حال تلف کردن وقت عزیز شما است و شما 
را به عنوان راه حل جایگزین در آب نمک 
خوابانیده است ، اما در اصل این مشتری در 
ذهن خود به فروش پایان داده و محصول 

یا خدمت شما را خریداری نموده است.
راهحل:در پایان تشــریح هر قســمت 
از محصول یا خدمت ، یک ســوال باز از 
مشــتری بپرســید تا از موقعیت کنونی 
سازمان اطالعات بیشــتری دریابید. اگر 
مشکلی واقعی در سازمان مشتری نیست، 
پس فقــط قصد صحبت با شــما را دارد. 
درصورتی که این گونه از افراد بخشی از تیم 
تصمیم گیرنده خرید هستند، می توانید از 
آنان به عنوان حامی طرح پیشنهادی خود 
اســتفاده نمایید. هیچ چیز بهتر از وجود 
یک حامی در داخل جلسه تصمیم گیری 

سازمان خریدار نیست.

4-نیاززیادبهخودشناسیدارد

مشتری خودشناس دیگر از انواع مشتری 
است که بسیار کند هستند و فرایند فروش 
را خیلی کش می دهند. آنان در مذاکره با 
شما بسیار منطقی، اصول گرا و منعطف 
برخورد می نمایند. این مشتری خود در 
نقش مشاور و راهنمای دیگران می بیند. 
با اتکا به تجربیات خویش اعتماد به نفس 
باالیی دارد اما مغرور و متکبر نیســت. به 
پذیرش ریسک اعتقاد دارد به شرط آنکه 
منابع مالی مناسبی داشته باشد. از دیگران 
تقاضای اظهارنظر داشته در مورد شرایط 
فرضی آتی داشته و قصد دارد تا فروشنده 
را در خصوص میزان ایمانــش به کاال یا 
خدماتی که خود ارائه می دهد، ارزیابی و 

سنجش نماید.
راهحل: از زمان خود بهینه اســتفاده 
نموده و نشــان دهید که میزان تجربیات 
و راه حل هــای آنان بســیار کم اســت. 
ازآنجایی که ایــن افــراد طبیعتا خیلی 
منطقی است پس حتما با ارائه اطالعات 
هدف دار فرایند فروش را پیش ببرید. در 
برخورد با این مشتری، ارائه اطالعات مبهم 

و قول های غیرمنطقی،احتمال از بین بردن 
فرصت فروش را بسیار زیاد خواهد نمود. 
زیرا این گونه از مشتریان سواالتی از بین 
جمالت خود شــما پیدا نموده و از شما 

خواهند پرسید.

5-نوعخاموش،اماقوی
این  نوع مشتری با مشــتری ای که برای 
امنیت، اهمیت زیادی قائل بود، متفاوت 
است. این مشتری، فروشــنده را به انجام 
برخی کارهای جانبی مربــوط به فرایند 
فروش مجبور می نمایند. این مشتریان تا 
گردن در مشکالت و وظایف سازمانی خود 
فرورفته اند ولی بسیار سخت به پیشنهاد 
ارائه شده توسط فروشنده که شاید بتواند 
به وی کمکی ارائه دهد، توجه می نماید. در 
پاسخ به سواالت اصال همکاری نمی نماید، 
حتی اگر سواالت به صورت تستی باشد. 
اینان یک چالش بزرگ برای فروشنده و 

اظهارات وی هستند.

راهحل:کلیــد موفقیــت در مذاکره با 
این گونه از مشــتریان عبارت است آماده 
بودن همه جانبــه و تلف نکــردن زمان 
مشتری است. فهم دقیق خواسته مشتری 
به جای انجام هر عملی دیگر. سخن را کوتاه 
کرده و بیان نکات حیاتی و مهم بپردازید که 
تشریح نمایید که چه راه حل برای مشکالت 
وی دارید. آنان عالقه به پرسش و پاسخ های 
کوچک دارند، پس حواستان پرت نشده و بر 
در هدف خود متمرکز بمانید. شاید بهترین 
کار این است که داســتانی بسیار کوتاه از 
تجربیات خوب در مورد محصولتان برایش 
تعریف نمایید. زمان بسیار حیاتی است، 
اگر واقعا محصول یا خدمات شما به صرفه 
جویی زمان و حجم کار بی انجامد، خواهد 

خرید.

6-منایــنراازجاییدیگربا
قیمتیکمترمیخرم

این نوع مشــتری این کلمه دائما با خود 
تکرار می نماید و قسمتی از وجودش شده 
است که، جای دیگر این محصول یا خدمت 
را ارزان تر می تواند بخرد یا عرضه کننده ای 
وجود دارد که به وی تخفیف بیشــتری 

خواهد داد.
راهحل: در برخورد با این مشــتری باید 
اجازه دهید تا محصــول و اطالعاتش با 
مشــتری صحبت نماید، زیرا توضیحات 
شما فقط موجب حرص خوردنتان است. 
پیش از مذاکره فروش و تشریح مشخصات 
محصول خود، اطالعات مناســبی از وی 
دریافت نمایید، به خصوص در مورد قیمتی 
که وی به آن اعتقاد دارد و قصد خریدش را 
دارد. اطالعاتی که از وی دریافت می نمایید 
شاید به شما کمک کند تا رقبای خود را 
بشناسید. نشان دهید که واقعا چه ارزشی 
از طریق محصوالت و خدمات شما به وی 
منتقل می شود. برای وی توضیح دهید که 
شاید قیمت رقیب از ما پایین تر باشد اما 
محصوالت ما دارای ویژگی هایی است که 

در محصول رقیب وجود ندارد.

همواره به خاطر داشــته باشید، فروش 
یک هنر اســت. دشــواری های بسیاری 
مســیر خدمت به مشــتری وجود دارد.

انعطاف پذیری در نگرش، اعتمادبه نفس، 
ثابت قدم بودن، درک صحیح در خصوص 
نیازهای مشتری از موارد اساسی هستند 
که فروشنده نباید هرگز فراموش نماید. 
به لیست انواع مشتری یک بار دیگر نگاهی 
بی اندازید. در خصوص مشتری های کنونی 
خود بی اندیشــید. این خصوصیات را در 
 آنان پیدا و نحــوه برخورد خود را منطبق

 سازید.

6 نوع مشتری که برای موفقیت در مذاکره فروش باید آنها شناخت

 جاذب مشتری باشید

زمانبسیارحیاتی
است،اگرواقعامحصول
یاخدماتشمابهصرفه
جوییزمانوحجمکار

بیانجامد،مشتری
خواهدخرید

انواعمشتریرابشناسیدوروشمذاکرهخودرابانوعمشتری
منطبقسازید.

راحتترینراهفروشبراییکفروشندهحرفهایایننیست
کهبفهمدمشتریچهمیخواهد،بلکهایناستکهبفهمدکه
مشتریچگونهمیخواهد؟پسبایدانواعمشتریراشناخت،
بایدعملیاتفروشرابتوانیدسریعبهپایانبرسانید.هنگامی
کهبحثفروشندگیحرفهایپیشمیآیددرموردیکطرف
مذاکرهفروشکههمانفروشندهمیباشدصحبتمیشودومثال
به12خصوصیتفروشندهحرفهایموفقویابه16خصوصیت
فروشندهخوبوفروشندهبداشارهمینماییمامادرسویدیگر

ماجرامشتریایستادهاست.

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

طرح پیشنهادی ایران به ارمنستان برای حمایت از تجارت استارت آپی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دیدار با همتای ارمنی خود در حاشیه اجالس اتحادیه وزرای ارتباطات 
کشورهای مشترک المنافع )RCC( از تهیه طرحی جامع برای پیشنهاد به  طرف ارمنی با هدف حمایت 

از تعامل و تجارت استارت آپ های دو کشور خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، محمدجواد آذری جهرمی 

که باهدف شرکت در اجالس اتحادیه وزرای ارتباطات کشورهای مشترک المنافع )RCC( به نورسلطان 
قزاقستان سفرکرده است، در حاشیه این اجالس با هاکوپ آرشاکیان، وزیر حمل ونقل و ارتباطات ارمنستان 

دیدار کرد.
آذری جهرمی، در این دیدار، با ابراز خرسندی از ســفر قریب الوقوع خود به ایروان تأکید کرد که در این سفر تعدادی از 

شرکت های خصوصی و استارت آپ های ایرانی او را همراهی خواهند کرد.
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: طرح جامعی برای پیشنهاد به طرف ارمنی برای حمایت از تعامل و تجارت استارت آپ های دو کشور آماده  شده که 
در جریان سفر به ایروان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. وزیران ارتباطات ایران و ارمنستان در ادامه درباره جزئیات توسعه همکاری های 

دوجانبه از جمله ایجاد پارک های فناوری و نیز ترانزیت ترافیک دیتا گفت وگو کردند.

درپایانتشریحهر
قسمتازمحصولیا
خدمت،یکسوال

بازازمشتریبپرسید
تاازموقعیتکنونی
سازماناطالعات
بیشتریدریابید

،،
MCTایران

یــادداشـت
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اختصاصعمده
اعتباراتبهبذرمایه

شرکتها

قادری فر گفت: مــا در معاونت 
علمی تــالش می کنیــم عمده 
اعتبارات را به موضوعات سرمایه 
اولیه در شرکت های استارت آپی 

اختصاص دهیم.
تمرکــز معاونــت علمــی بــر 
پشــتیبانی از شــرکت ها است/ 
عمــده اعتباراتمــان را بــه 
بذرمایــه شــرکت ها اختصاص 
می دهیماســماعیل قادری فــر 
رئیس مرکز فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری  درباره اقدامات انجام 
شــده توســط معاونــت علمی 
برای حمایت از اســتارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان، اظهار 
کرد: یکــی از موضوعات مهمی 
که اغلــب اســتارت آپ ها برای 
رسیدن به جایگاه مناسب با آن 
دست وپنجه نرم می کنند، تأمین 
بودجه مناســب برای پیش برد 

کار است.
او ادامه داد: یکی از وظایف مهم 
معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری، حمایــت مالــی از 
شــرکت های دانش بنیان برای 
رســیدن حــد مطلوب اســت، 
موضوعاتی مثــل صندوق های 
سیدمانی و تزریق منابع اولیه به 
صندوق های پژوهش و فناوری از 
جمله اقدامات مهم این سازمان 

است.
رئیس مرکز فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری اظهار کرد: صندوق های 
پژوهش و فنــاوری باید بتوانند 
آمادگی الزم برای سرمایه گذاری 
در شــرکت های دانش بنیــان و 
اســتارت آپ ها را داشته باشند؛ 
پــس بایــد حداکثــر بودجه  

امکان پذیر را به آن ها برسانیم.
قادری فر تصریح کرد: می توانیم 
این اطمینــان را به فعاالن حوزه 
بدهیم که به هیچ وجه، مشکلی 
برای تأمین سرمایه برای شروع 
کســب وکار در کشــور نداریم؛ 
عمــده بحث ما با شــرکت های 
اســتارت آپی ایده های خوب و 
جدید است که بتواند سرمایه گذار 

را جذب کند.
او بیــان کــرد: مــا در معاونت 
علمی تــالش می کنیــم عمده 
اعتبارات خــود را به موضوعات 
ســیدمانی، بذرمایه و ســرمایه 
اولیه در شرکت های استارت آپی 
اختصــاص دهیــم تــا نیــاز 
استارت آپ ها برای شروع فعالیت 

برطرف شود.
رئیــس مرکــز فناوری هــای 
راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت: به عبارت 
دیگر از رویکردهایی مثل ایجاد 
زیرساخت به ســمت حمایت از 
فعالیت های فناورانه تغییر مسیر 
داده ایــم و خوشــبختانه امروز 
شاهدیم که این مدل تخصیص 
اعتبارات موفق است و نه تنها در 
کشور با اقبال عمومی مواجه شده 
است بلکه به الگویی برای منطقه 
آسیای جنوب غربی و منطقه ما 

تبدیل شده است.
قادری فر اظهار کرد: ما به عنوان 
بزرگ ترین قطب اســتارت آپی 
در شرق آسیا شناخته می شویم 
و باید برای خفــظ این جایگاه و 
تقویت توان شــرکت  های دانش 
بنیــان و اســتارت آپ ها تالش 

کنیم.

باشگاهخبرنگارانجوان
گــزارش

ISFAHAN
N E W S


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

