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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 500 تومان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان:   

نمایشگاه گردشگری، جایگاه محوری اصفهان را تثبیت می کند

ترامپ در پی رژی 
دیگر در ایران

نزدیک به 130 ســال از فتوای 
میرزای شیرازی مبنی بر تحریم 
توتون و تنباکو در ایران می گذرد 
فتوایی که توانست اقتصاد سنتی 
ایران را که بر پایه کشت و زرع بود 
از دســت بیگانگان نجات دهد. 
 24 اردیبهشــت ، 1270بود که

 آیت ا... میرزای شیرازی فتوایی 
صادر کرد و در پی آن تنباکو را که 
در اختیار شرکت بریتانیایی رژی 
بود حرام اعالم کرد. ناصر الدین 
شاه قاجار در تاریخ ایران معروف 
اســت به قبول قراردادهایی که 
تقریبا هیچ ســودی برای مردم 
کشور نداشته است . در زمان وی  
وجود روس و انگلیس در شمال و 
جنوب، کشور ایران را به صورت 
یک کشور نیمه مســتعمره در 
آورده بــود. ایــن وضعیت نیمه 
اســتعماری زمانی تشــدد شد 
که دو نیروی رقیب اســتعماری 
در حوزه های نفوذ سیاســی – 
اقتصادی خود در ایران، در کنار 
یکدیگر قرار گرفتند. در چنین 
شــرایطی بود که استعمارگران 
در پی گرفتن امتیازات مختلف از 

ایران از یکدیگر...

 در انتظار عملی شدن 
وعده های دولت؛   

آرامش به سفره های ایرانی 
باز می گردد؟

پیش بینی های انجام شــده برای تنظیم بازار 
در ماه مبارک رمضان، به همراه دستور رییس 
جمهور به 4 عضــو کابینه مبنی بــر مقابله با 
گرانفروشی ها، نشــان از عزم دولت برای ایجاد 

ثبات و آرامش در بازار دارد.
پیش بینی های انجام شــده بــرای تنظیم بازار 
در مــاه مبــارک رمضــان، به همراه دســتور 
رئیس جمهور به 4 عضو کابینه مبنی بر مقابله 
با گران فروشی ها، نشان از عزم دولت برای ایجاد 

ثبات و آرامش در بازار دارد. 
ســودجویی دالالن و افزایش ناگهانی قیمت 

برخی کاالهای اساسی و پرمصرف ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

    این نمایشگاه ها باهدف آشنا کردن بخش خصوصی حوزه گردشگری کشور برای جذب مخاطب گردشگری برپا می شود تا عالوه بر مشاهده دیدنی های استان ها، باعث رونق صنعت گردشگری 
شود.

بازار طال و سکه  98/2/23 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,850,0004,700,000قدیم

سکه طرح 
5,035,0004,860,000جدید

2,820,0002,650,000نیم سکه

1,830,0001,700,000ربع سکه

1,000,000960000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18454,313434921 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار
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آیا قیمت پراید بعد از حذف نرخ از 
سایت ها تغییر کرد؟

درحالی که برخی از نمایندگان مجلس و 
مسئوالن از کاهش قیمت خودرو در بازار، 
در پی حذف قیمت گذاری سایت ها خبر 
می دهند، بررسی ها نشان می دهد بهای 
پرخریدارترین و پرتیراژترین خودروی ایرانی 
تغییر چندانی را نسبت به روزهای قبل تجربه 
نکرده است.
بر اساس اعالم یکی از فعاالن بازار خودرو...

گردشگری

ایرنا
گـــزارش

آران و بیدگل قطب آینده رصد ستارگان؛

اقتصاد شب اینجا شکوفا 
می شود

 
رییس  دســتیار 
سازمان فضایی در 
توسعه زیرساخت 
های ترویجی فضایی، شهرســتان های 
کاشــان و آران و بیــدگل را به عنوان 
مســتعدترین نقاط ایران جهت توسعه 
دانش ستاره شناسی و رصد نجوم در کشور 
دانســت؛ گامی بلند به سمت شکوفایی 

اقتصاد شب.
 »سید محســن قندی« در همایش »طلیعه 
اختران کویــر« در »آران و بیدگل« گفت: این 
شهرســتان ها جزو بهترین نقاط برای چنین 
فعالیت هایی به شمار می روند و در این زمینه 
اقدام هــای خوبی از جمله ایجــاد رصدخانه و 

رصدگاه در جریان است.
وی به ایجاد رصدخانه ملی در »نیاسر« کاشان 
و رصدگاه »کویر مرنجاب« آران و بیدگل اشاره 
کرد و افزود: در راســتای توســعه گردشگری 
فضاپایه در کشور، این طرح ها در جریان است و 
با فعالیت و آماده شدن آنها می توان این 2 نقطه 
را به مقصدهای مهم گردشگری فضاپایه کشور 
تبدیل کرد. دستیار رییس سازمان فضایی در 
توسعه زیرساخت های ترویجی فضایی بیان کرد: 
با توسعه گردشگری فضاپایه در مناطق کاشان و 
آران و بیدگل به توسعه اقتصادی و محرومیت 
زدایی در این مناطق کمک خواهد شــد و در 

این راستا حذف آلودگی های نوری هم باید در 
اولویت قرار بگیرد. وی اضافه کرد: این مجموعه 
با هماهنگی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور، پیش بینی جذب 
1.5 درصد گردشگر داخلی در حوزه گردشگری 
فضاپایه در برنامه ریزی بلند مدت را مد نظر قرار 
داده که می تواند به شکوفایی گردشگری فضاپایه 
منجر شود. قندی با اشاره به برنامه ریزی سایر 
کشورها در زمینه توسعه گردشگری فضاپایه 
اضافه کرد: ایجاد دهکده مریخ در چین، پارک 
های ستاره شناسی در ویتنام و ساخت نمادهای 
گوناگون در دیگر کشــورها برای شناســاندن 
عظمت جهان هستی بوده و کشور ما هم برنامه 

ریزی هایی در این زمینه در دست انجام دارد.

  آران و بیدگل به پایگاه ستاره شناسی 
کشور تبدیل می شود

فرماندار آران و بیدگل نیز با اشاره به ظرفیت های 
این شهرســتان در حوزه ستاره شناسی گفت: 
با توجه به وسعت کویر و آســمان زیبای شب 
آران و بیدگل، این خطه می تواند به قطب رصد 
ستارگان در کشور تبدیل شود که در این راستا 
نیز راه اندازی دهکده نجوم در حال بررسی است.
»اسماعیل بایبوردی« افزود: ظرفیت خدادادی 
کویر و آســمان آران و بیدگل می تواند عالقه 
مندان ستاره شناسی در کشور را به سوی این 
شهرستان بکشــاند که به نوعی آن را می توان 
توسعه اقتصاد شب برشمرد. وی بیان کرد: این 
شهرســتان با توجه به برخورداری از کویرهای 
مرنجاب، »سنبک« و »سیازگه ابوزیدآباد« می 

تواند به قطب گردشگری کویری کشور 
تبدیل شود.

نماینده مردم شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی 
هم در این همایش، ظرفیت های منطقه 
از جمله اثرهای تاریخی، کویر، کوهستان 
و دریاچــه نمک را برشــمرد و گفت: این 
ظرفیت ها به منطقه جایــگاه ویژه ای در 
گردشگری کشور داده و می توانیم با برنامه 
ریزی، آن را به قطب ستاره شناسی تبدیل 

کنیم.
»سید جواد ســاداتی نژاد« یادآور شد: 35 
نقطه در کشور مورد شناسایی و بررسی قرار 
گرفت که در نهایت کاشــان و آران و بیدگل 
جهت اجرای برنامه های رصد ستاره ها مورد 
 تایید قرار گرفته انــد. وی اضافه کرد: اجرای
 برنامه های رصد ستارگان می تواند به جذب 
گردشگر کمک کند که در این بین رصدخانه 
نیاســر و کویر مرنجاب نیز از موقعیت ویژه ای 

برخوردار و مورد تایید سازمان فضایی است.
نماینده کاشــان و آران و بیــدگل در مجلس، 
کاهش آلودگی های نوری منطقه را نیز در این 
راستا بسیار مهم ارزیابی و تاکید کرد: حمایت 
مدیرعامل شرکت توانیر کشــور در این زمینه 
می تواند مشــکل را برطرف کند که برای سال 
98 قول های مســاعدی از جانب وزارت نیرو 

داده شده است.

 حذف آلودگی های نوری منطقه کاشان از 
اولویت های وزارت نیرو است

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز در ادامه 
همایش حذف آلودگی های نوری در شهرستان 
های کاشان و آران و بیدگل را از اولویت های این 

وزارتخانه عنوان کرد.
»همایون حائری« گفت: شهرستان های کاشان 
و آران و بیدگل با وجود برخورداری از آسمان زیبا 
و چشم انداز زیبای ستارگان در شب می تواند به 

قطب دانش ستاره شناسی کشور تبدیل شود.
وی دانش فیزیک و ستاره شناسی را پایه رشد 
فناوری در جهان دانست و افزود: حذف آلودگی 
های نوری در منطقه های کاشان و آران و بیدگل 
باید در اولویت قرار بگیرد که در این راستا وزارت 
نیرو برنامه هایی دارد. معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی بیان کرد: اگر بخواهیم گردشگران 
داخلی و خارجی را به واسطه ستاره شناسی در 
این منطقه کویری جذب کنیم، باید با فناوری 
روز، محیطــی زیبــا و دور از آلوگی های نوری 

فراهم کنیم.



ترامپ در پی رژی 
دیگر در ایران

ادامه از صفحه یک:
...  پیشی جستند و هر کام به هر 
نحوی که می توانست سعی کرد 
کشور را به غارت ببرد. امتیازاتی 
که وقتی خبر گرفتنش در دنیا 
پخش می شــد تعجــب مردم 
عادی را نیز در پی داشــت چه 

برسد به سیاسیون ! 
نقل اســت زمانی که خبر اخذ 
امتیاز رویتر از ناصرالدین شــاه 
در روزنامه هــای اروپا منتشــر 
شــد، بُهت و حیرت مردم را فرا 
گرفت، تــا آنجایی کــه بعضی 
به طنــز، تاریخ قــرن نوزدهم 
 ایــران را قرن امتیــاز رویتری

 نامیدند.
یکی از امتیــازات تحقیر آمیز 
بــرای دولت ناصر الدین شــاه، 
امتیــاز انحصــار تنباکو)رژی( 
بود  که بــه موجــب آن امتیاز 
انحصاری توتــون و تنباکو در 
۲۸ رجب ۱۳۰۷ هجری  قمری 
همزمان با دوران صدارت میرزا 
علی اصغرخان امین السلطان و 
برای مدت ۵۵ ســال به تالبوت 
و شــرکای او در کمپانی رژی 

واگذار شد.
فروش تنباکو  و کشــت و زرع 
آن در زمــان ناصر الدین شــاه 
جز الینفک زندگی مردم بود و 
معیشت قشر عظمی از ایرانیان 
از این راه بود اما به موجب رژی 
ایرانیان حق هیچ گونه تصمیم 
گیری در مورد حتی مزارع خود 

نداشتند!
 اما ایت ا... شــیرازی نگذاشت 
وضع به همین منــوال بماند و 
با نوشتن دست خطی کوچک 
، اتفاق بزرگی را در کشــور رقم 
زد : » الیوم اســتعمال تنباکو و 
توتون باّی نحــو کان، در حکم 
محاربه با امام زمان )ص( است. 
همین فتوا بس بود تا تمام مردم 
ایران به قیام علیه این امتیاز به 
پا خیزند و شــاه مجبور شد  از 
بیم شورش مردم و اعالم جهاد 
عمومی توســط علماء، امتیاز 
این قــرارداد را در شــانزدهم 
جمــادی االول ســال ۱۳۰۹ 
قمری لغو کردند و امین السلطان 
طی تلگرافی بــه والیات، الغای 
قرارداد تنباکو و آزادی کشت و 
 تجارت توتون و تنباکو را اعالم 

کرد.«
 مردم ایــران در تاریخ خود کم 
نداشــته اند از این اتحــاد ها، 
اتحادی که از حــق و حقیقت 
سرچشــمه میگیــرد مطمئنا 
 بــه نتایــج مطلــوب خواهد 

رسید.
کاش سیاســتمداران مستبد 
دنیا در حال حاضــر قبل از هر 
تهدیدی ، نگاهی به تاریخ ایران 
و مردمانش مــی کردند و بعد 
از تریبون هــای جهانی خود با 
افتخار دستور تحریم ایرانیان را 
می دادند. مردم کشور ما یکبار 
با تمــام احتیاجی کــه به پول 
تنباکو داشتند ، محصوالت خود 
را آتش زدند تا به دست بیگانه 
نیفتد و قلیان ها را شکستند تا 
اتحاد خود را به جهانیان نشان 
دهند. این بار نیز کــه به دلیل 
بی تدبیری برخی هنوز ما یک 
اقتصاد وابســته به نفت داریم ، 
مردم با هر ســختی  و مشغتی 
این اقتصاد نفتی را کنار خواهند 
گذاشت و قرارداد رژی دیگری 
به ترامپ و آمریکا نخواهند داد. 
البته اگر مسئوالن به سرمایه های 
انسانی در کشور بهای بیشتری 
دهند ، نیروی محرکه ای خواهد 

شد بر این امر .

اقتصاد استان
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پروژه های محرک توسعه از جنس بازآفرینی است
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: آنچه امروز شهرداری اصفهان 
تحت عنوان پروژه محرک توسعه از آن یاد می کند، از جنس بازآفرینی و مشارکت محور است البته شاید در 
شهر اصفهان برخی پروژه هایی که محرک توسعه به شمار می رود، در شهرهای دیگر محرک توسعه نباشد.

 شیرین طغیانی در نشست تخصصی پروژه های محرک توســعه، اظهار کرد: پروژه های محرک توسعه، 
پروژه هایی هستند که در بازآفرینی شهری نقش آفرینی کرده و با درنظر گرفتن سرمایه های درونی خود و 

جذب سرمایه های دیگر، توسعه بافت ها را رقم می زند. وی تصریح کرد: پروژه های محرک توسعه برای بازآفرینی 
هر بافت از شهر نقش کاتالیزور دارد و باید زود بازده باشد. عضوهیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد نجف آباد با 

بیان اینکه پروژه های محرک توسعه باید از جنس بازآفرینی و مشارکت محور باشد، تأکید کرد: آنچه امروز شهرداری اصفهان 
تحت عنوان پروژه محرک توسعه از آن یاد می کند، از جنس بازآفرینی و مشارکت محور است البته شاید در شهر اصفهان برخی پروژه هایی که 
محرک توسعه به شمار می رود، در شهرهای دیگر محرک توسعه نباشد. وی خاطرنشان کرد: ما با شهری تاریخی، فرهنگی و توسعه یافته نسبت 
به سایر شهرهای کشور روبه رو هستیم، اما در عین حال در این شهر دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر از مساحت شهر اصفهان را بافت فرسوده تشکیل 

می دهد که اگر بخواهیم واقعی تر به آن نگاه کنیم وسعت بافت فرسوده شهر اصفهان به عدد چهار هزار کیلومتر می رسد.

با اوراق مشارکت، پروژه های شهر معطل نقدینگی نمی شود
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان مهمترین مزیت استفاده از اوراق مشارکت را معطل 
نشدن پروژه ها به لحاظ مشــکالت نقدینگی دانست و گفت: ارزش اسمی اوراق مشارکت که 
خردادماه امسال منتشر خواهد شد، ۱۸ درصد است و عموم شهروندان می توانند این اوراق را 

از طریق بورس خریداری کنند.
مرتضی طهرانی اظهارکرد: استفاده از اوراق مشــارکت مزیت های زیادی برای شهر به همراه 
دارد از جمله اینکه پروژه ها معطل نقدینگی نمی شود و سرعت اجرای آنها افزایش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: با استفاده از اوراق مشارکت پول را دریافت و در صندوق مالی پروژه ها قرار می دهیم، 
در این صورت به تناســب صورت وضعیت ها، پیمانکاران اطمینان دارند که پس از ارســال صورت وضعیت 

مطالبات خود را در اسرع زمان دریافت می کنند.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با اشاره به دیگر مزیت های استفاده از اوراق مشــارکت، افزود: هنگامی که از اوراق 
مشارکت استفاده می کنیم، دولت متعهد به پرداخت نیمی از مبلغ اوراق می شود که این روند برای شهر مزیت های بسیاری 

به همراه دارد.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

تراکم جمعیت کالس های مدارس اصفهان باالتر از میانگین کشوری است

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: تراکم 
جمعیت دانش آموزی در کالس های مدارس اصفهان باالتر 

از میانگین کشوری است  که باید در این زمینه چاره سازی های الزم انجام شود.

محمد اعتدادی ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: 
در سال تحصیلی جدید با کسری ۱۴ هزار نیروی آموزشی مواجه بودیم و به دلیل اینکه 
تنها از طریق جذب فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ قادر به جذب معلم 

بودیم مجبور به پذیرش اجباری این میزان کسری معلم شدیم.

   ۸0 درصد نیروهای آموزشــی مناطق ۴ و ۵ آمــوزش و پرورش اصفهان 
بازنشسته هستند

وی افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده مجبور به استفاده از ظرفیت معلمان بازنشسته به 
ویژه در ناحیه چهار و پنج آموزش و پرورش اصفهان شدیم به نوعی که ۸۰ درصد نیروهای 

آموزش و پرورش این مناطق بازنشسته هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان بابیان اینکه بخشی از کسری نیروهای آموزشی 
نیز از مؤسسات آموزش خصوصی و از محل خرید خدمت جذب کردیم، گفت: این در حالی 

است که هم اکنون نیز حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی به مدت شش ماه به تأخیر 
افتاده است. وی ادامه داد: با توجه به عقب افتادن حقوق نیروهای خرید خدمت در سال های 
گذشته با پیگیری های استاندار اصفهان موفق شدیم حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی 

و حق التدریسی را در سال ۹۶ و تا آذرماه ۹۷ به صورت کامل پرداخت کنیم.

   تراکم جمعیت دانش آموزی در کالس های مدارس اصفهان باالتر از میانگین 
کشوری است 

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد دانش آموزان استان در شهر اصفهان تحصیل می کنند، تاکید کرد: 
تراکم جمعیت دانش آموزی در کالس های مدارس اصفهان باالتر از میانگین کشوری است 

که باید در این زمینه چاره سازی شود.
اعتدادی با بیان اینکه فراهم سازی شرایط خوب زندگی برای معلمان در ارتقای سطح آموزشی 
آنها نقش دارد، ابراز داشت: تکریم مقام معلمان و پیگیری مطالبات این قشر ضروری است 
اما باید توجه کنیم که با همه کمبودها معلمان هیچ گاه از کار خود کم نگذاشته اند و همواره 

ایثارگرانه به امر تعلیم و تربیت آینده سازان این نسل و بوم ادامه می دهند. مهر
خـــبــــر

استان اصفهان یکی از 
بزرگ ترین مراکز تولید 

انواع مختلف صنایع 
دستی ایران به شمار 
می رود و از دیرباز نیز 

گهواره هنرهای زیبا و 
صنایع دستی بوده  است. 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان:   

نمایشگاه گردشگری، جایگاه محوری اصفهان را تثبیت می کند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
گفت: برگزاری نمایشگاه گردشگری اصفهان، جایگاه مهم و 

محوری این استان را در این بخش از صنعت تثبیت می کند.
نمایشگاه گردشگری، جایگاه محوری اصفهان را تثبیت می کند
یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی 
اصفهان از 2۸ تا 31 خرداد در محل نمایشگاه های بین المللی 

واقع در پل شهرستان اصفهان برگزار می شود.
فریدون اهلل یاری روز یکشنبه افزود : این نمایشگاه از اهمیت 
ویژه ای در کشور برخوردار است و پیش بینی می شود بخش قابل 

توجهی از فعاالن این عرصه در نمایشگاه حضور داشته باشند.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
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    این نمایشگاه ها باهدف آشنا کردن بخش خصوصی حوزه گردشگری کشور برای جذب مخاطب گردشگری برپا می شود تا عالوه بر مشاهده دیدنی های استان ها، باعث 
رونق صنعت گردشگری شود.

دومین کنفرانس مدارس کارآفرین در 
اصفهان برگزار می شود

دبیر علمی دومیــن کنفرانس ملی مدارس 
کارآفرین گفت: این کنفرانــس با رویکرد 
»برنامه ریزی درســی« در پاییز سال جاری 
توسط دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( و مجتمع آموزشی 
غیر دولتی کارآفرینی اندیشه و با حمایت نهادها و دانشگاه های معتبر 

سراسر کشور در اصفهان برگزار می شود. 

محمدعلی نادی با اعالم این خبر، اظهار کرد: این رویداد در ادامه نخســتین 
کنفرانس ملی مدارس کارآفرین است که تیرماه سال گذشته در اصفهان برگزار 
شد. این برنامه در قالب چهار مقاله به صورت سخنرانی، چهار کارگاه آموزشی 
و همچنین سخنرانی های کلیدی توسط اساتید برجسته و رهبران علمی و 

کارآفرینان موفق در محورهای مختلف ارائه شد. 
وی در خصوص خروجی کنفرانس ســال گذشــته، اظهار کرد: ۶۹ مقاله با 
محوریت های فلسفه، مدیریت، برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی، فناوری 
اطالعات و ارتباطــات، روش های یادگیــری و یاددهی، ارزشــیابی، ابعاد 

روانشناختی و تربیت معلم در مدارس کارآفرین ارائه شد.

   هر فارغ التحصیل یک استارتاپ، یک درآمد، یک سرمایه و یک 
مزیت رقابتی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان با بیان اینکه نظام پیشرفته 
دانشگاهی در دنیا معتقد است هر فارغ التحصیل، یک استارتاپ، یک درآمد، 
یک سرمایه و یک مزیت رقابتی اســت، تصریح کرد: در سال های اخیر نظام 
آموزش و پــرورش رسمی کشور در راستای تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی 
گام های موثری برداشته و عامل مهم، تحقق نیازهای فردی، اجتماعی و رشد 
و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پاسخگوی نیازهای معنوی و مادی 

جامعه بوده است. 
وی افزود: باوجود تاکید زیاد بر کارآفرینی در آموزش و پرورش و در سند تحول 
بنیادین نظام آموزش و پرورش مصوب آذر ماه ۱۳۹۰ و همچنین تاکید بر» 
ارتقاء جایگاه نظام آموزش و پرورش کشــور به عنوان مهم ترین نهاد تربیت 
نیروی انسانی مولد و سرمایه اجتماعی و اعمال سیاست های مصوب و هدایت 
و نظارت آن از پیش دبستانی تا دانشگاه« آنچه که در حال حاضر نظام آموزش 
و پرورش رسمی کشور شاهد آن است، وجود فارغ التحصیالنی بدون مهارت و 

یا دارای مهارت بدون عالقه و ایده است.  

   تربیت کارآفرینان از مقطع ابتدایی، ضرورت امروز جامعه
نادی افزود: در نظام آمــوزش و پـرورش جهــان، دوره ابتدایی مهم ترین دوره 
تحصیل است، زیرا شکل گیری شخصیت و رشد همه جانبه فرد بیشتر در این 
دوره انجام می گیرد و تداوم بخش تکوین زیســتی، شــناختی و اجتماعی 
کودک اســت که در خانــواده پی ریزی شــده اســت، اما به نظر می رسد 
آنچه که در این دوره در نظام آموزشی رسمی کنونی کشور بر آن اهمیت داده 

نشده، همین موارد بوده است. 
وی تاکید کرد: با تعمقی بر نظام رسمی کنونی و روش های اجرایی آن به سهولت 
می توان گفت که چرا نظام آموزش و پرورش کنونی، نیازمند یک مدرسه با 
ویژگی های متفاوت با روش ها، الگوها و راهکارهای اجرایی نوین است. نظام 
آموزشی کشور باید هرچه زودتر ساختار تعلیم و تربیت خود را با توسعه دانش 
و مهارت های نوآورانه، کارآفرینی و فناوری های جدید اطالعات و ارتباطات در 
دنیا هماهنگ کند و همگام با پیشرفت های جهانی در هزاره سوم گام بر دارد. 

 به گفته دبیر علمی دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین محلی برای تبادل 
نظرات، آرا و بررسی رویکردها، نظریه ها، ابعاد و تجارب کاربردی از کشورهای 
موفق در خصوص توسعه زمینه های کارآفرینی، ارزش آفرینی و خلق ثروت 
اســت. وی در ادامه محورهای دومین کنفرانس ملی مــدارس کارآفرین را 
اهداف مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درســی پیش دبســتانی و دبستان، 
فلسفه کارآفرینی، محتوای کارآفرینی، ارائه روش های مبتنی بر کارآفرینی، 
راهبردهای تدریس کارآفرینی، محیط و فضای کارافرینی، فعالیت های مبتنی 
بر کارآفرینی، شیوه های ارزشیابی مبتنی بر کارآفرینی و استفاده از تجارب 
کشورهای منتخب مبتنی بر کارآفرینی و جایگاه کارآفرینی در رویکردهای 
جهانی آموزش پیش دبستانی و دبستان)مونته ســوری)ایتالیا(- الگوهای 
اســکوپ)ایاالت متحده(، رجیو امیلیا)ایتالیا(، الگوی بانک استریت)ایاالت 

متحده(، الگوی انتاریو)کانادا( معرفی کرد.

گــزارش

ایــن  برگــزاری  وی 
نمایشــگاه را به عنوان 
یک فعالیت به طور کامل 
تخصصی برشــمرد که 
دانش، تجربه و تکنولوژی 
مناسب خود را می طلبد 
و گفت: بر این اســاس 
نمایشگاه امسال بصورت کامل حرفه 
ای و متفاوت در نحوه اجرا نســبت به 

دوره های قبل برگزار می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اصفهان ادامه داد : این 
نمایشگاه می تواند عاملی برای توسعه 
روز افزون صنعت گردشگری در استان 

پهناور اصفهان باشد.
وی با تاکیــد بر این که گردشــگری 
در اصفهان باید بــه صنعتی فراگیر و 
محوری تبدیل شود، تصریح کرد : این 
امر نیازمند مسیری سخت است از این 
رو ســپردن برگزاری نمایشگاهی در 
چنین سطح وسیعی نیازمند تیم حرفه 
ای و مجرب است که تجربه الزم را در 

حوزه های تخصصی آن داشته باشد.
اهلل یاری تصریح کرد : این نمایشــگاه 
یکــی از مهمتریــن و اثربخش ترین 
ابزارهایی اســت که مــی تواند نقش 
بســزایی در آگاهی بخشــی، تبادل 
اطالعات و بهبود معیشت های مرتبط 

با صنعت گردشگری داشته باشد.
وی گردشـگری فرهنگـی، تاریخـی، 
طبیعـت گـرا، تفریحـی، مذهبـی و 

زیارتـی را از انواع معیارهای گردشگری 
ذکر کرد و گفت : بر این اســاس این 
نمایشگاه ها باهدف آشنا کردن بخش 
خصوصی حوزه گردشــگری کشور 
 برای جذب مخاطب گردشــگری برپا 
 می شــود تــا عــالوه بر مشــاهده 
دیدنی های اســتان هــا، باعث رونق 

صنعت گردشگری شود.
اهلل یاری بر همــکاری و هم افزایی در 
حوزه گردشــگری اصفهان به عنوان 
عامل رونق این عرصــه تاکید کرد و 
 افزود: هم اکنــون ۴۰۰ واحد اقامتگاه 
بوم گردی در اســتان وجود دارد که 
می توان با مشــارکت و همکاری این 

واحدهای را توسعه داد.
مدیــرکل میراث فرهنگــی اصفهان 
همچنین ظرفیت جذب گردشــگر 
به ویژه گردشــگری خارجی را در این 
استان بسیار باال برشمرد و گفت: سال 
گذشته آمار گردشگران خارجی استان 

از مرز ۴۰۰ هزار نفر گذشت.
وی تقویــت بازار صنایع دســتی را از 
مزایای رونق گردشــگری در استان 

برشــمرد و گفت: به واســطه حضور 
گردشگران در مناطق مختلف امر خرید 

و فروش صنایع دستی رونق می یابد.
اســتان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر 
تاریخی )یک هــزار و ۸۵۰ اثر ملی و 
هفت اثر ثبت جهانی( و افزون بر ۶۰۰ 
خانه تاریخی در کانــون توجه عالقه 
مندان حوزه گردشــگری، باســتان 

شناسی، معماری و هنر است.
استان اصفهان از شمال به استان های 
مرکزی، قم و سمنان، از جنوب به فارس 
و کهگیلویه و بویراحمد، از مشــرق به 
استان های یزد و خراســان و از غرب 
به استان های لرستان و چهارمحال و 

بختیاری محدود می شود.
استان اصفهان یکی از بزرگ ترین مراکز 
تولید انواع مختلف صنایع دستی ایران 
به شــمار می رود و از دیرباز نیز گهواره 
هنرهای زیبا و صنایع دستی بوده  است. 
تزئینات آجری، کاشی کاری، گچ بری 
و انواع خط در آثــار تاریخی اصفهان، 
از قرن ها پیــش تــا دوره معاصر، بر 
اطــراف و جوانب مناره هــا و داخل و 

خارج مساجد، قصرها و هنرهای زری 
دوزی و قلم کاری، ترمه و نقره کاری و 
زرنگاری و رونویسی انواع کتاب، قرآن 
و قطعات نگارگری و نقاشی جملگی 
 به مرکزیت هنری اصفهــان گواهی 

می  دهند.
سیم کشی، زرکشی، زربافی، گالبتون 
دوزی، منبت گلپایگان، پولک دوزی، 
زنجیره بافی، قالی بافی و نســاجی از 
صنایع دستی اصفهان است. این صنایع 
در عهد شــاهان صفوی رونق فراوان 
داشت. در دوران قاجاریه، بازار صنایع 
دســتی در اصفهان از رونق افتاد؛ ولی 
بعد از انقالب مشــروطه باز توســعه 
یافت. به طور کلی طرح و نقش عموم 
دست ساخته های اصفهان اعم از فرش 
و قلمکار و ظروف قلم زنی و کاشــی، 
دوختنی های روی پارچه تحت تأثیر 
طرح های تزئینــی دوران صفویه قرار 
دارد و طراحــان اصفهان، به نســبت 
قــدرت درک و مهارت خــود از آثار 
قدیمی برمی گیرند و با خالقیت خود، 

آن ها را زیباتر می سازند.

ایسنا
خـــبــــر

وی افزود: در کمیسیون شوراها طرحی که اعالم وصول شده باشد 
را رأی گیری می کنند و اگر کلیات طرحی رأی بیاورد، جزئیات آن 
نیز مورد بررسی قرار می گیرد. طرحی که هم اکنون اعالم وصول 
شده است تقســیم کردن چهار استان کشــور است که استان 
اصفهان شمالی یکی از آن است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 

شورای اسالمی با اشاره به طرح تقسیم استان های فارس، کرمان، 
سیستان و بلوچستان و اصفهان گفت: کلیات این طرح رأی آورده 
ولی مخالفان جدی دارد که باید منتظر بود تا جزئیات آنچه اندازه 
طول می کشد. طباطبایی نژاد با بیان اینکه اگر جزئیات طرح رأی 
بیاورد و اصالحات برطرف شــود طرح به مجلس می آید، گفت: 

سپس این طرح که توسط گروهی از نمایندگان دنبال می شود 
باید در صحن مجلس رأی بیاورد و بعد از آن نظر شورای نگهبان را 
بگیرد. وی گفت: موقعیت شهرستان اردستان از لحاظ مسافت با 
کاشان و اصفهان تفاوتی ندارد، ولی از لحاظ اعتبار ملی، اصفهان 

برای اردستان به مراتب مهم تر از کاشان است. 

نمایندگان استان، مخالف طرح»استان اصفهان شمالی« هستند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه فقط نماینده کاشان است که پیگیر طرح استان اصفهان شمالی است گفت: 

دیگر نمایندگان استان مخالف این طرح هستند.
حجت االسالم سید صادق طباطبایی نژاد  اظهار کرد: طرح تشکیل استان اصفهان شمالی چون اعالم وصول شده بود مراحل قانونی خود را 

طی می کند که یکی از مراحل آن کمیسیون شوراهای مجلس است.

ایسنا
خـــبــــر
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Tourism official says Iran 
aims to attract Chinese 
tourists

Iranian tourism official Mohammad-Ebrahim Larijani 
said on Monday that Iran has given a priority to attract 
the Chinese tourists.
Mohammad-Ebrahim Larijani, the director of 
advertising and marketing office of the Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, said, 
'One of the duties of the marketing and advertising office 
is tourism awareness by organizing tours to introduce 
Iran's tourism capabilities and the tourist sites of the 
other countries.'
Iran has the largest resource bases for cultural, natural 
and historical sites in the world and is among the leading 
countries in terms of its potential for attracting foreign 
tourists.
He said that in order to achieve the goal, we host eight 
Chinese tour operators and tourism industry activists 
and such a procedure will continue until the end of the 
Iranian year. 
Larijani said that Chinese tourism industry activists 
got acquainted with the capacities of the provinces of 
Tehran, Isfahan, Yazd, Fars, and East Azarbaijan, and that 
China is one of the first priorities of the target markets of 
Iran tourism industry, and their acquaintance with Iran 
Tourism Potentials, has a great influence on cooperation 
in the field of tourism.
'Last year 11 groups of tourists, including 194 tour 
operators, tourism webloggers, reporter, radio 
broadcaster, the influential people from different target 
countries, visited various provinces in the country 
and became acquainted with the capacities of Iran's 
Tourism,' he said.
'In the current Iranian year, we are pursuing this action 
with greater strength; hence, we have hosted a group of 
people for 11 days in May,' he said.
The interest of the world Muslims to travel to Iran as 
pilgrims and pay a visit to the holy shrines and also enjoy 
its natural sight-seeings and tourist attractions have 
been the major potential of the tourism industry. 
Iranian people are famous for their hospitality and all 
those who visit Iran appreciate the culture of hospitality 
Iranians show when they come across the tourists.
About 7.8 million tourists traveled to Iran in the past 
Iranian year, ended on March 20, 2019, registering 52.5 
percent growth compared to the preceding year which 
was 5.1 million tourists.
''In the past Iranian year sanctions on the tourism sector 
were also affected by the cancellation or reduction 
of foreign direct flights, but fortunately the regional 
markets and China were placed on our agenda to 
attract foreign tourists and neutralized the effects,'' said 
Ali Asghar Mounesan, the head of Cultural Heritage, 
Handcrafts and Tourism Organization.

news

Ali Qapu Palace (early 17th century 
onward)
The Ali Qapu Palace stands on the 
west side of the maidan (the great 
quadrangle at the center of Esfahan). 
Meaning ‘Sublime Portal’ or ‘Lofty 
Gate’, it served as the entryway to 
the vast complex of royal gardens 
stretching north-south along the 
Chahar Bagh boulevard. Originally 
it was not connected to the arcades 
built around the maidan from 1590-
95, but in the manner of many Safavid 
buildings, the plan was modified as the 
need arose, and the eastern facade of 
the building was extended to allow it 
to open directly onto the west side of 
the square. From the elevated talar, 
or portico, the Shah and his retinue 
could observe activities in the square. 
When the occasion demanded, the 
party could retire to the splendidly 
embellished interior housing seven 
distinct floors.The interior is covered 
with paintings attributed to Reza 
Abbassi, the court painter of Shah 
Abbas I. He and his pupils created 
naturalistic scenes which included 
depictions of human and animal 
forms—subjects usually prescribed 
in Islamic art, but commonly rendered 
during the Safavid era with its rich 
tradition of Persian miniature painting.
It is worth comparing this building to 
the Chehel Soutoun pavilion, which is 
roughly contemporary. Both buildings 
make use of the talar portico and were 
used for receptions and entertainment.

Atashgah Fortress (built 3rd-6th 
centuries)
The Atashgah Fortress dates to the era 
of the Sassanid Empire, which ruled 
Iran and other regions for nearly 400 
years before being overthrown by 
the Muslim expansion in the mid  7th 
century. The monument’s crowning 
feature is the small circular tower at the 
top of the hill (Maras or Marabin hill). 
It was likely used as a beacon tower 
or a military watch post, although it 
is locally known as the Burj-i Gurban 
(Tower of Sacrifice).On the southern 
flank of the hill is a cluster of twenty 
buildings in various states of ruin. 
Several of them are built in the char 
taq (four arches) floor plan which 
is characteristic of Zoroastrian fire 
temples that were commonly found in 
the Sassanid empire. The fire temples, 
or atashgahs, housed sacred fires that 
were tended day and night by priests 
who wore a veil to prevent their breath 
from contaminating the sacred purity 
of the fire. Although the Zoroastrian 
state religion was supplanted by Islam 
in the mid  7th century, it would be 
several centuries more before Islam 
largely replaced Zoroastrianism 
and folk religions among the local 
population.
Chehel Sotoun (built 1647, 1706 
onward)
Chehel Sotoun is a pleasure pavilion 
built by Shah Abbas II (r. 1642-66) 
in the midst of a large park. The 
name of the pavilion, which literally 
means ‘Forty Columns’, derives from 
the illusion that the twenty columns 
of the front portico are doubled by 
the reflecting pool to the south. The 
building was initially constructed in 
1647 and rebuilt in 1706 following 
a major fire. Since the site is aligned 
with the axis of the maidan or central 
square of Esfahan, it may have been 
part of Abbas’ overall urban plan 
for the city.The original core the of 
the pavilion, at the rear, was erected 
with the somewhat novel feature of 
two iwans accessing the structure 
from the sides. These opened into 

a large triple-domed chamber. The 
next phase of construction saw the 
addition of two halls flanking an 
open pond. This formed an iwan-like 
ensemble at the front of the building 
with a deep muqarnas vault decorated 
with Venetian glass. The final stage 
of construction concluded with the 
addition of a talar, or portico, of twenty 
columns. Since the twenty columns 
were added in the last phase, the 
building may not have acquired its 
present name until that point (though 
the word ‘forty’ also means ‘many’ in 
Persian, suggesting that the term ‘forty 
columns’ should not be interpreted 
quite so literally).The most startling 
feature of the pavilion is the brilliantly 
painted interior, which in contrast 
to general Islamic design features a 
multitude of human figures, including 
several scenes of battle and audiences 
held by the Shah with rulers bordering 
the eastern portion of the empire.
Hammam-e Ali Gholi Agha Bath House 
(built the 18th century)
Bath houses have played an important 
ritual role in Islam since the earliest 
times, as cleanliness is an essential 
prerequisite of religious activities. 
The hammam thus came to serve a 
pivotal role in the daily lives of Iranian 
Muslims. As both men and women 
gathered there daily (at separate 
times), it became a space of social 
gathering as well. Services rendered 
there might also include massages and 
haircuts, including full-body depilation 
for women to comply with Islamic 
hygienic practice. Most hammams 
were located in densely populated 
areas near the local bazaar. Often they 
were constructed on the grounds of 
madrasas or hospitals supported by 
a waqf (endowment for financing 
religious institutions). In present 
times, the use of hammam has fallen off 
markedly as indoor plumbing became 
widely available. Many hammams 
in Iran are no longer used or have 
been converted to museums or even  
restaurants.

4 Offer To Tourists Of Isahan

A senior Iranian official in 
charge of tourism affairs has 
announced that necessary 
coordinations has been made 
to use country's maximum 
capacities to host religious 
tourists, especially for 
Muslim countries, during the 
holy month of Ramadan.
Iran; ready to host Muslim 
tourists in Ramadan

Originally it was 
not connected to 
the arcades built 
around the maidan 
from 95-1590, but 
in the manner of 
many Safavid 
buildings, the plan 
was modified as 
the need arose, and 
the eastern facade 
of the building was 
extended to allow 
it to open directly 
onto the west side 
of the square. From 
the elevated talar, 
or portico, the Shah 
and his retinue 
could observe 
activities in the 
square

Piran 
Waterfall: 
The Tallest 
Waterfall in 
Iran

Piran Waterfall 
or Rijab Waterfall 
is located in the 
northwest of the city 
of Rijab and in the 
village of Jalkeh and 
is considered as one of 
the highest waterfalls 
in Iran.
At the top of this 
waterfall there is a 
village called Jalkeh, 
and the lower part of 
the waterfall, after 
passing through 
Hoone Valley, leads 
to the village of Piran. 
There is also another 
beautiful waterfall 
next to Piran waterfall.
Piran Waterfall is 
one of the highest 
waterfalls of 
Iran, located in 
Kermanshah Province 
in Sar-e-Pol-e Zahab 
County. The height 
of this waterfall is 
about 100 meters.  
The Piran area is 
located 10 kilometers 
north-east of Sar-
e-Pol Zahab, and its 
waterfall is located 
after the gardens of 
the village and at a 
wide vally. Climbing 
from the waterfall is 
impossible due to its 
high altitudes and cliff 
walls.
Near the Piran 
Waterfall, ruins of 
Yazdgerd Palace is 
located which dating 
back to the Sassanid 
era.
The Piran Waterfall is 
a three-floor waterfall, 
with its two upper 
floors being very tall 
and the lower floor 
is shorter. The third 
floor of the waterfall 
is located below the 
trees and is not visible 
from above.
The total height of 
the cascade from 
the top of the cliffs 
to the lowest point 
of the third floor is 
about 150 meters. 
However, due to the 
erosion of the upper 
part of the cascade 
and the creation of a 
narrow valley in that 
part, the height of the 
catchment area is 
about 100 meters.
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Abbasi Teahouse & 
Traditional Restaurant

where to eat

Set into a flank of the Abbasi Hotel’s elegant main 
courtyard, this delightful little restaurant (not 
to be confused with the hotel’s main restaurant) 
attract legions of locals in the early evening. In the 
northern side of the guesthouse, just opposite to 
the door, which opens to the main lobby, there is 
located a parlor with high tiled walls and ceilings 
and two double storey verandas in both sides. 
This parlor is now used as  a traditional coffee 
house. In this tea-house which is open from 16:30 
to 22:30, a variety of tea, herbal drink and Ash 
Reshte is served. The signature dish is ash-e reshte 
and big bowls of this wholesome soup fly out of 
the kitchen in record numbers when it’s cold. 
Abbasi Tea House & Traditional Restaurant is an 
historic place located in the historic home of the 
Abbasid Abbasid Kashan. A masterpiece of world 
architecture, began operation and it’s activities in 
May 2011. The building consists of three floors and 
restaurant space, dining room, basement, open 
balcony, souvenir store and songwriter, syrup, ice 
cream Serra. 
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U S sanctions will fail to 
halt Iran’s exports of 
industrial metals. 
This response was echoed 
by several economic 
operators from Iran’s 
metals sector, including 
iron, steel, aluminum 
and copper, the country’s 
largest non-petroleum 
source of export revenue 
and the latest target of US 
President Donald Trump’s 
sanctions against the 
Islamic Republic. 
Deputy Industries 
Minister Jafar Sarqeini also 

dismissed concerns about 
the latest US sanctions, 
saying high-quality 
Iranian products have 
their own international 
customers.
"Sanctions imposed by US 
President Donald Trump 
are unlikely to significantly 
impact Iran’s metals 
industry," he was quoted 
as saying by Tasnim News 
Agency, stressing that he 
saw no reason for concern 
due to the excellent quality 
of Iranian metals that meet 
international standards.

Energy Minister: 2 Saudi Oil Tankers Targeted Near UAE
Saudi Arabia declared that two of its oil tankers were 
among the ships the United Arab Emirates earlier 
announced were targeted in "sabotage operations" off 
its coast.MWFpress - One of the two tankers had been on 
its way to be loaded with crude oil from Saudi Arabia's 
Ras Tanura oil terminal in the Persian Gulf for customers 
in the United States, Saudi Arabia's Energy Minister 
Khalid al-Falih said on Sunday.Earlier, the United Arab 
Emirates confirmed that four commercial ships were hit 
by “sabotage” in its waters, hours after denying reports 
of explosions at an oil tanker terminal - apparently 

referring to the same incident.The four vessels were 
targeted by “sabotage operations” in waters near the 
emirate of Fujairah, according to Abu Dhabi.The exact 
nature of the sabotage was not revealed, nor were 
the nationalities of the ships. There were no reported 
casualties.“Subjecting commercial vessels to sabotage 
operations and threatening the lives of their crew is 
considered a dangerous development,” the foreign 
ministry said in a statement, adding that it is investigating 
the alleged incident.According to both Saudi Arabia and 
the UAE, the "sabotage" took place in waters near the 
emirate of Fujairah, in the Gulf of Oman.

Iran to hold permanent 
handicrafts expo in Austria
Deputy Head of Iran Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Organization (CHTHO) announced on Monday 
that a permanent handicrafts exhibition is scheduled to be 
held in Vienna as of September, 2019.According to Pouya 
Mahmoudian the exhibition is going to be held in cooperation 
with an Austrian investor, CERAG, to showcase the quality 
handicrafts of Iranian artists in the European country.“Iran’s 
permanent handicrafts exhibition and museum gallery will 
kick off in September 2019 in one of the historical palaces 
in Vienna,” she said, “Initially, Persian Marquetry (Khatam) 
products will be showcased in the exhibition and after a while 
the turn will come for other types of Iranian handicrafts.”  

Tehran Stocks Post New 
Losses
T rading in the Tehran Stock Exchange tumbled on 
Sunday as the negative psychological climate created 
by political developments continued to batter investor 
sentiment. 
The bearish trends that started in the middle of last 
week, deepened Sunday with the main index of TSE, 
TEDPIX, shedding more than 5,000 points.
Hit by the massive selloff, the price of almost 90% of  TSE 
stocks fell in mid-day trading, Donyaye Bourse reported.
In the absence of buying, the selloff pressure on banks 
and auto stocks extended to a wide-range of other stocks 
in the early hours of the trading day.

$12.6b in Iran's 
Non-Oil Trade 
Surplus With 
Asia-Pacific 
Countries
I ran traded 118.64 
million tons of non-oil 
commodities worth 
$62.7 billion with 
member states of 
the United Nations’ 
Asia-Pacific region 
in the last fiscal year 
(ended March 20, 
2019) to register a 
9.2% and 12.76% 
decrease in tonnage 
and value respectively 
compared with last 
year’s corresponding 
period.
Latest data released by 
the Islamic Republic 
of Iran Customs 
Administration show 
Iran’s exports totaled 
103.7 million tons 
worth $37.67 billion 
during the year, 
indicating a 6.01% 
and 1.7% decline in 
tonnage and value 
respectively year-on-
year.
Imports stood at 14.94 
million tons worth 
$25.03 billion, down 
26.53% and 25.4% 
in tonnage and value 
respectively YOY.
Tehran Stocks 
Post New 
Losses
T rading in the Tehran 
Stock Exchange 
tumbled on Sunday 
as the negative 
psychological climate 
created by political 
d e v e l o p m e n t s 
continued to batter 
investor sentiment. 
The bearish trends that 
started in the middle of 
last week, deepened 
Sunday with the main 
index of TSE, TEDPIX, 
shedding more than 
5,000 points.
Hit by the massive 
selloff, the price of 
almost 90% of  TSE 
stocks fell in mid-day 
trading, Donyaye 
Bourse reported.
In the absence of 
buying, the selloff 
pressure on banks and 
auto stocks extended to 
a wide-range of other 
stocks in the early 
hours of the trading 
day.
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Experts, Officials Dismiss Concerns Over Iran 
Metals Sanctions

Brent crude futures 
reached $71.71 a barrel 
at noon, up $1.09, Reuter 
reported.
US West Texas 
Intermediate (WTI) 
futures were at $62.45 

per barrel, up 79 cents.The United 
Arab Emirates said on Sunday that 
four commercial vessels were 
attacked near Fujairah, one of the 
world’s largest bunkering hubs. 
The port lies near the Strait of 
Hormuz, one of the world’s most 
important oil export waterways.
Saudi Arabia said on Monday that 
two Saudi oil tankers were among 
vessels targeted by the attack off 
the coast UAE coast.
Several Persian Gulf states have 
expressed concerns over the 

attack, condemning it as an attempt 
to undermine the security of the 
region. Iran’s Foreign Ministry 
called the incidents “worrisome 
and dreadful” and asked for an 
investigation into the matter.
Saudi Arabia and the UAE are 
the largest and third-largest 
producers, respectively, in the 
Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC), 
according to the latest survey by 

Reuters.
Besides, according to analysts, 
the rising geopolitical tensions 
in the Middle East, together with 
sharply declining oil supplies from 
Venezuela and Iran due to the US' 
unilateral sanctions, will remain 
bullish for prices. 
Investors are now focused on 
tightened supplies following OPEC-
led production cuts since the start 
of the year. 

No alternative to Iran 
electricity, says Iraqi 
minister
Iraq’s new electricity minister says there is no 
alternative that competes on volume or price 
or speed of delivery of Iran’s electricity.
Speaking to Foreign Policy, Iraq’s new 
electricity minister, Luay al-Khatteeb, talked 
about the country’s plans to rebuild the 
shattered power sector, and US pressure over 
continued energy ties with Iran.
“To rebuild the Iraqi power sector…We need 
at least 100 substations across the country 
and interconnections with neighboring 
countries. This is something we signed with 
Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, with Iran, soon 
with Turkey and Syria, it’s basically to make 
Iraq an electricity hub,” he said.
“At the moment, about 4 gigawatts [roughly 
one-third of Iraqi electricity] comes directly 
and indirectly from Iran, either by providing 
the electricity directly or through natural gas 
supplies that provide the feedstock for power 
generation,” he noted.
“This is something that in terms of price 
and volumes and delivery—there is no 
alternative. We have explored other options 
in neighboring countries. There is no 
alternative that competes on volume or price 
or speed of delivery to make up for that,” the 
Iraqi minister added.
He went on to underscore that Iraq has 
strategic relations with all its six neighbors, 
and “this must not be compromised at the 
expense of one relationship.” Ruptured 
36-inch oil pipeline in SW Iran resumes 
operation

Ruptured 36-inch oil 
pipeline in SW Iran 
resumes operation
The ruptured 36-inch pipeline that carried 
oil from Ahvaz to Omidiyeh in southwest Iran 
has resumed operation after the technicians 
implemented the safety measures on it.
Managing Director of Aghajari Oil and Gas 
Production Company Ebrahim Piramoon 
made the remarks on Monday and said, "the 
pipeline is now back on track after days of 
round-the-clock repair work and is currently 
supplying feedstock to Isfahan Refinery."
The accident happened when a construction 
loader vehicle collided with the pipeline 
during an attempt to repair a section of it 
between the cities of Ahvaz and Omidiyeh, in 
the oil-rich Khuzestan province, leading the 
line to catch fire.
The fire was completely put out, but some 
parts of the pipeline needed extra work to 
ensure the safety of crude transfer.

Oil futures rose on Monday on increasing concerns 
about supply disruptions in the crucial producing 
region of the Middle East after two oil tankers were 
attacked in the Sea of Oman.

Oil prices rise as Fujairah tanker attack 
increases supply concerns
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Iranian, Pakistan to hold talks 
over gas pipeline project
A delegation from Tehran will visit Islamabad soon to discuss 
the stalled multibillion-dollar Iran-Pakistan gas pipeline 
project, an official said.Interstate Gas Company Managing 
Director Mobin Saulat said that the delegation will visit 
Islamabad by early June, however, “the final date will be 
decided after receiving a reply from Iran,” Pakistani daily, the 
Express Tribune reported on Monday.“The talks will be held 
on a technical level,” the official said, adding that Pakistan had 
signed the pipeline agreement with Iran and wanted the project 
to be completed.

Earlier, Pakistan’s petroleum ministry informed Iran that it was 
bound to execute the project but that was only possible after the 
unilateral sanctions imposed by the US on Tehran were lifted.
The ministry wrote to Iran in response to Tehran giving a notice 
to Islamabad in February this year that it would take the case 
to the International Court of Justice over Pakistan’s failure to 
lay down the pipeline in Pakistani territory in the timeframe 
stipulated in the bilateral agreement.Saulat said Pakistan had 
up till August this year to legally respond to Iran’s notice and 
settle the issue through negotiations.Pakistan and Iran signed 
the agreement in 2009 and the project had to be completed 
by December 2014.For years, the two neighbors have been 
struggling to complete the gas pipeline to help resolve Pakistan’s 

mounting electricity problems.
The Iran-Pakistan pipeline project 
- also called Peace Pipeline - is a 
1,957 kilometer pipeline that will 
deliver natural gas from Iran’s 
South Pars fields to Pakistan's two 
major cities -- Karachi and Multan.
Tehran has fulfilled its commitment 
regarding the construction of the gas 
pipeline inside Iranian territory (1,172km 
pipeline from Asalouyeh to the joint border) and is waiting 
for Islamabad to do its share and complete the 785km on its 
territory.



Parliament presiding board 
receives report on US human 
rights violations
Chairman of Parliament's national security commission 
on Monday announced that the commission finalized 
and submitted the report on the US’ violations of human 
rights to the presiding board of the Parliament.
The Parliament member also informed that the 
commission has 15 bills on agenda against US actions 
during the past recent year which urge the government 
to follow up on the required measures in this field.
“Bills such as those about the role of the US in violating 
human rights issues against Iranians, its role in cyber 
terrorism, and etc. are also among the bills being 
addressed by the commission,” Chairman of National 
Security and Foreign Policy Commission of Iranian 
Parliament Heshmatollah Falahatpisheh said.
In mid-April, the national security commission 
approved a bill on retaliating the US’ act of enlisting 
IRGC as a terrorist group. Parliament ratified the 
generalities of the bill, afterwards. Iranian lawmakers 
overwhelmingly voted in favor of the 13-article pro-
IRGC motion to safeguard against the US’ terrorist 
designation of IRGC.
Parliament members also prepared a bill, calling 
on Islamic companies to boycott the American 
Incorporation, Apple Company on April 16.
According to reports, this is the first time that a 
comprehensive measure is being documented by the 
national security commission to prove that the US, 
which claims to be a defender of human rights, is the 
main violator of it.   

Mogherini urges Iran, US to de-
escalate
The European Union foreign policy chief Federica 
Mogherini said on Monday that the EU fully backs the 
Joint Comprehensive Plan of Action, calling on Iran 
and the US to de-escalate.'We will continue to support 
it as much as we can with all our instruments and all 
our political will,' Mogherini told reporters before a 
meeting with the foreign ministers of Britain, France 
and Germany, who are signatories to the deal.Reacting 
to United States Secretary of State Mike Pompeo's 
visit to Brussels, she said that she was informed last 
night of Pompeo's arrival to Brussels where EU foreign 
ministers are slated to gather for a regular monthly 
meeting.
'We will be here all day with a busy agenda. So we will 
see during the day how and if will manage to arrange a 
meeting,' Mogherini said, adding, 'There are no precise 
plans at the moment.' 
According to informed sources, Pompeo is to visit 
Russian officials in the Black Sea resort of Sochi on 
Tuesday. 
The Emirati National newspaper wrote that the foreign 
ministers of the EU are to meet in Brussels to discuss the 
latest declaration of Iran about the JCPOA giving 60-day 
deadline to the parties to JCPOA to remedy the breaches 
US made about its commitments to the JCPOA endorsed 
by the UN Security Council Resolution 2231.

Parliament Approves Bill on 
Citizenship through Iranian 
Mother
TEHRAN (Tasnim) – Monday unanimously approved 
the details of a bill that grants citizenship right to 
children born to an Iranian mother and a foreign father, 
a lawmaker said.
Hassan Norouzi told Tasnim that the details of the 
bill that allows Iranian mothers to convey citizenship 
to their children were put to the vote during an open 
session of the parliament on Monday.
He said the bill that has one article and three notes will 
be referred to the Guardian Council for its legal process 
to become a law.
The parliament had passed the generalities of the 
bill on Sunday. The law, which is considered a major 
breakthrough, would give tens of thousands of children 
access to social and health care services.
As per the new law, thousands of children born to 
Iranian mothers abroad and inside the country will 
enjoy the right of a citizen enshrined in the Civil Rights 
Law of Iran.

Biden's Key Weapon Against Trump

By: Hanif Ghaffari
After the Biden official 
announcement of the 
2020 presidential 
election, many Democrat 
voters prefer to vote 
for Biden from him and 

other party candidates. That's 
what Biden has made clear to 
his victory in the Democratic 
primaries. He is now focusing 
on the final competition with 
President Donald Trump of the 
United States.
What are the latest polls?
As noted, Biden is leading in the 
latest polls in the United States 
compared to other Democrat 
candidates. As The Hill reported, 
Former Vice President Joe Biden 
leads Sen. Bernie Sanders (I-Vt.) 
by a two-to-one margin in the 
first-in-the-nation primary state 
of New Hampshire, according 
to a new poll. The Monmouth 
University survey released 
Thursday found Biden winning 
36 percent support, followed by 
Sanders at 18 percent. South Bend, 
Ind., Mayor Pete Buttigieg (D) is 
at 9 percent support, followed by 
Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.) 
at 8 percent and Sen. Kamala 
Harris (D-Calif.) at 6 percent. 
Former Rep. Beto O’Rourke 
(Texas) and Sens. Amy Klobuchar 
(Minn.) and Cory Booker (N.J.) 
are each at 2 percent support, 
followed by former Colorado Gov. 
John Hickenlooper, Rep. Tim Ryan 
(Ohio) and tech entrepreneur 
Andrew Yang at 1 percent each.
Biden also has the best favorability 
rating in the survey, at 80 percent 
positive and 15 percent negative. 
Sanders rings in at 73 percent 
favorable and 15 percent 
unfavorable. Biden is mopping 
up among older voters, with 53 
percent of those 65 and older 
backing the former vice president, 
compared to only 9 percent for 
Sanders. Biden also leads Sanders 
36 percent to 19 percent among 
those between the ages of 50 
and 64. Sanders does better with 
younger voters, leading Biden 27 
to 20 among those under the age 
of 50.
Fifty-eight percent of likely 
Democratic primary voters in New 
Hampshire describe themselves 
as moderates or conservatives, 
and Biden leads Sanders 45 
percent to 10 percent among 
this group. Sanders leads Biden 
29 percent to 23 percent among 
self-described liberals. Biden has 
sought to highlight his time as vice 
president under former President 
Obama, and the Monmouth poll 
provides evidence that could help 
him win over New Hampshire 
Democrats.
Thirty-four percent said 
nominating someone who 
will build on Obama’s legacy is 
very important to them, while 
38 percent said it is somewhat 
important. Just 21 percent said it 

is not important at all. The poll also 
suggests Democrats are focused 
on picking the candidate who 
can defeat Trump. Sixty-eight 
percent of voters said they want 
to nominate someone who can 
beat Trump, even if they disagree 
with the candidate on the issues. 
The Monmouth University survey 
of 376 likely Democratic primary 
voters in New Hampshire was 
conducted from May 2 to May 7 
and has a 5.1 percentage point 
margin of error.
Biden and the American 
economy
One of the problems that Biden 
faces with Donald Tramp 
will be the issue of economics. 
Undoubtedly, Biden will criticize 
Tramp's economic policy in 
the field of foreign trade in the 
2010 presidential election 
race. However, it seems Biden 
does not only end up with this 
problem! AS Cnn reported, 
Congressional Republicans are 
pushing back against White 
House hopeful Joe Biden after the 
former vice president dismissed 
the notion that the U.S. should 
be worried about China as a 
geopolitical competitor, writes 
the Washington Post.
“China is going to eat our lunch? 
Come on, man,” said Biden at a 
campaign stop in Iowa City on 
Wednesday. Saying Beijing has 
its hands full dealing with its own 
domestic and regional problems, 
Biden said, “guess what? 
They’re not competition for us.” 
Republicans including Sen. Mitt 
Romney of Utah and Rep. Bradley 
Byrne of Alabama, who is running 
for Senate, rebuked Biden. “Joe is 
plain wrong. China is absolutely 
a threat,” said Byrne in a tweet. A 
Biden spokesman said the ex-vice 
president “believes it’s never a 
good bet to bet against America 
and the fundamental strength, 
resilience, and ingenuity of its 
people.”
As Biden seeks to win the 
Democratic nomination and 
take on Trump, the president has 
hit a new high on his economic 
approval ratings in a new CNN poll 
conducted by SSRS, reaching 56% 
of Americans saying he’s doing a 
good job on the economy. Trump’s 
previous high mark in CNN polling 
on handling the economy came in 
March 2017 when 55% approved. 
As CNN noted, the economy is the 
president’s best issue tested in the 

new poll, with his other approval 
ratings all below 50%.

How can Biden really overcome 
this situation? Undoubtedly, 
the former vice-president of 
the United States will focus 
on social services, including 
health insurance, in the 2010 
presidential election race. In this 
case, Biden can bring the middle 
and poor Americans. It should 
not be forgotten that Trump in the 
field of foreign policy is not well 
placed in the polls, and only about 
40 percent of American citizens 
confirm their policies in the 
face of the international system. 
Biden, meanwhile, specializes in 
foreign policy, and his vision is 
more than approved by American 
citizens. Meanwhile, Biden's only 
concern is the tramp control in 
the economy. The former vice 
president of the United States is 
trying to get support from Barack 
Obama.
As Forbes reported, The health 
insurance industry is preparing 
to expand individual coverage 
offered under the Affordable 
Care Act in 2020 just as Joe Biden 
talks about implementing some 
improvements to the law.
The ACA, also known as Obama 
care, is yet again expected to be 
an issue in a U.S. presidential 
election with Democrats like 
former Vice President Biden 
already talking about some fixes 
to the law and adding a "public 
option." Meanwhile, others like 
U.S. Sen. Bernie Sanders want 
wholesale changes that would 
end the private insurer’s role in 
coverage. The debate will heat up 
just as it appears health insurance 
companies are expanding 
coverage for the second year in a 
row after a period of retrenchment 
and departures of big-name 
players like UnitedHealth Group, 
Aetna and Humana. Insurers that 
exited the Obama care business 
were unable to successfully 
manage the costs of newly insured 
sick patients.
Ultimately, the re-issue of social 
insurance in the United States, also 
from Joe Biden, can partly lead to 
a shift in balance in economic and 
welfare surveys (at the expense 
of Trumps). A matter that the 
President of the United States 
and his entourage are deeply 
concerned about.

Recent polls in the state of New Hampshire 
indicate that former Vice President Joe Biden is 
leading the Democratic Party's other candidates.
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A leading Pakistani 
English news daily says 
Islamabad has urged 
both Iran and US to show 
restraint adding that 
any attack on Iran will 
be destructive for the 
regional peace.
‘The Nation’ it its report 
quoting senior officials 
of the foreign ministry 
said that Pakistan had 
spoken to both the US 
and Iran over the issue 
and urged restraint.
“We have conveyed our 
concerns to the US. We 
believe any attack on 
Iran will be destructive 
for the regional peace,” 
said one official.
Another official said 
that Pakistan had 
contacted Iran and 
advised restraint. “We 
have urged both the 
sides to ensure peace,” 
he maintained.Earlier, 
the US government 
approved the 
deployment of a Patriot 
missile defence battery 
and another warship to 
the Middle East amid 
increasing tensions 
between the US and Iran.
Tensions between 
Iran and the US have 
escalated sharply in 
recent weeks. The US 
unilaterally backed out 
of a 2015 nuclear pact 
in May 2018, giving 
countries worldwide 
a year to stop buying 
Iranian oil or face US 
sanctions.The report 
says amid US-Iran 
tension, Pakistan 
aims to complete the 
Iran-Pakistan gas 
pipeline project soon 
despite Washington’s 
reservations.Islamabad 
has decided to send 
demarches to US, 
European council and 
other related forums 
on the IP project. Prime 
Minister Imran Khan has 
already asked Foreign 
Minister Shah 
Mehmood Qureshi to 
resolve the irritants to 
complete the project.
For years, Pakistan and 
Iran have been working 
to complete the IP gas 
pipeline project soon 
to resolve Pakistan’s 
energy crisis. IP pipeline 
project - also called 
Peace Pipeline – is 
aimed at constructing 
a pipeline from Iran’s 
South Pars fields by the 
Persian Gulf to Pakistan’s 
major cities of Karachi 
and Multan.

Pakistan de-
sires de-escala-
tion of Iran-US 
tension

Iran
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Police Chief Hails Good Security 
along Iran-Afghanistan Border
 Iranian Police Commander Brigadier General Hossein 
Ashtari highlighted the security situation along 
the country’s common border with neighboring 
Afghanistan as “desirable”.  
According to Tasnim dispatches, the police commander 
visited the border units in the southeastern province 
of Sistan and Balouchestan along the common border 
with Afghanistan on Sunday night.
In a speech, Ashtari said the “desirable” security 
existing at the southeastern border of the country is 

a result of interaction and coordination between the 
border guards and locals.
He further referred to the martyrdom of Iranian 
police forces in the fight against illicit drugs and said 
international organizations should feel responsibility 
by supporting the Islamic Republic in the fight against 
drug trafficking.
Iran, which has a 900-kilometer common border 
with Afghanistan, has been used as the main conduit 
for smuggling Afghan drugs to narcotics kingpins in 
Europe.
Despite high economic and human costs, the Islamic 
Republic has been actively fighting drug-trafficking 

over the past decades.
The country has spent 
more than $700 
million on sealing 
its borders and 
preventing the transit 
of narcotics destined 
for European, Arab and 
Central Asian countries.
The war on drug trade 
originating from Afghanistan h a s 
claimed the lives of nearly 4,000 Iranian police officers 
over the past four decades.

As Biden seeks 
to win the 
Democratic 
nomination 
and take on 
Trump, the 
president 
has hit a new 
high on his 
economic 
approval 
ratings in a 
new CNN poll 
conducted 
by SSRS, 
reaching %56 
of Americans 
saying he’s 
doing a good 
job on the 
economy. 
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Leader Donates $95,000 for Release of Needy Prisoners
 Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei donated four billion rials ($95,000) to 
a charity organization that collects money for the release of needy inmates convicted of unintentional 
crimes.The charity organization launches annual appeals in the Muslim holy month of Ramadan to 
raise money for the release of needy prisoners serving sentences for committing unintentional crimes.
The funds raised by the organization are used to pay Diyya (blood money) to the victim or heirs 
of the victim that the prisoners have harmed unintentionally.In Islamic Sharia law, Diyya is the 
financial compensation paid to the victim or heirs of a victim in the cases of murder, bodily harm or 
property damage. It is an alternative punishment to Qisas (equal retaliation).Ramadan, the ninth 
month of the Islamic lunar calendar, marks the most special of all occasions for Muslims. It is a time 
for contemplation, devotion and remembrance of God. Tending to the welfare of the less fortunate 
members of the community and giving to the poor are among important practices in the holy month.

Commander of the 
Iranian Army's Navy 
Rear Admiral Hossein 
Khanzadi said that the 
presence of US naval 
fleet in the Persian Gulf 
region is just for show, 
deeming it "futile" and 
"deceptive".
"I don't know why 
this [US] naval fleet 
is receiving so much 
attention," he told 
Mehr News Agency on 
Sunday, adding that 
during the past 40 
years after the Islamic 
Revolution, US forces 
have always been 
present near Iran's 
borders.
"The presence of the 
Americans in the 
Persian Gulf region has 
reached its end and they 
must leave the region", 
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Oil prices rise as Fujairah tanker attack 
increases supply concerns

In an interview with Xinhua, 
Larry Devoe, who is also 
the state agent for the 
International Human Rights 
System, said that the health 
programs, supported by 
PDVSA in conjunction with 
institutions in Italy and 

Argentina, have been blocked by the 
sanction measures taken by the US 
government.
"In recent weeks, we have presented 
evidence of how this economic and 
financial blockade is impacting the most 
vulnerable sectors of our population, 
and in this case, patients, sick people," 
Devoe said.
The US government has "essentially 
robbed our country of " PDVSA's US-
based subsidiary Citgo, Devoe said. "It 
was through Citgo that all these health 
assistance programs were channeled."
"Currently, we have about 24 patients 
there in Italy. They are receiving 
treatment, but their situation is at risk, 
because the international financial 
system refused to process bank 
transfers solicited by PDVSA," he said.
In addition to the 24 patients already in 
Italy, there are another 12 on the waiting 
list to travel there for treatment.
According to Devoe, PDVSA has an 
agreement with the Bone Marrow 
Transplantation Association in Italy, 
which has allowed for the care of more 
than 500 patients throughout its history.
Devoe said that the program treats 
people with leukemia who were in 
initial phases and require surgical 

intervention, and PDVSA "covers all 
necessary costs for the interventions, 
the treatments, and the maintenance of 
relatives."
Devoe said that "with the de facto 
suspension of the program," the 
patients' human rights "are going to be 
affected."
Facing the US sanctions, PDVSA has 
to use other resources, and through 
the Simon Bolivar Foundation, it has 
another agreement with the Italian 
Hospital of Buenos Aires in Argentina. 
More than 109 children and adults have 
gone there to undergo liver transplants 
through this program, according to the 
official.
"The reality is that we have, today, 
six patients, boys and girls, some of 
them young, Isabella is one of them, 
she's 18 months old (...), They're there 
in Argentina in the post-operative 
period, in the follow-up to their liver 
transplants," he said.
The patients "are also being affected 
because PDVSA is unable to continue 
providing the resources for their 
treatment as a result of these measures," 
he said.Devoe said that the Venezuelan 
government has denounced the 
situation and that "we have addressed 
all channels from the juridical point of 
view to confront this aggression that is 
being undertaken against Venezuela."
He added that concrete evidence of 
this impact on human rights has been 
delivered to the Office of the UN High 
Commissioner for Human Rights.

Chamel Roukoz, the former 
general of Lebanese Army, 
said that Iran has respected 
the freedom of religion and 
the rights of the miniorities 
throughout the past 40 years.
Iran, a Muslim majority 
country, is also the home to 

various religious minority groups. They 
have representatives in the country's 
parliament. Out of the total 290 seats, 
five are reserved for the Zoroastrians, 
Jews, Assyrian and Chaldean Christians 
and Armenians (one for Armenians in 
the north of Iran and one for Armenians 
in the south).
Speaking to IRNA, the Lebanese 
legislator referred to the meetings the 
Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali 
Khamenei have had with minorities, 
including the Christians, and expressed 
satisfaction that Iran's government as an 
Islamic one gives freedom to minorities 
to perform their own religious rituals.
Commenting on the sanctions imposed 
by the US on Iran, he said that thanks 
to the multiple agreements between 
Iran and other countries, including 
Afghanistan, Pakistan and China, it is 
unlikely that Washington can tight the 
noose around Iran's oil sector.
'Moreover, Iran has gained enough 
experience and expertise to sell its crude 

as the country has been the target of 
similar sanctions over the past years,' 
he said.
Referring to the response given by 
Lebanon's President Michel Aoun to US 
foreign secretary Mike Pompeo, Roukoz 
said that the Lebanese resistance group, 
Hezbollah, is a political party with 
several ministers and lawmakers in the 
country's government and parliament.
Hezbollah is present in all pillars of 
governance in Lebanon elected by the 
people, he said.
'Therefore, the issue of Hezbollah is 
more a matter of national solidarity than 
a foreign relations issue,' Rouzoz said.
The Lebanese lawmaker, a son-in-
law of President Aoun, was elected 
as a parliament member from Free 
Patriotic Movement (FPM) in May 2018 
parliamentary elections.
He also called on Arab states to be 
committed to their moral obligations 
to stand by Syria and voice opposition 
to the Zionist regime of Israel move on 
Golan Heights.
The lawmaker expressed hope that 
the stance, which is shared by all Arab 
peoples, will be manifested in the Arab 
states' united position.
The decorated Lebanese general 
highlighted Syria's victory over 
terrorism in the Middle East, warning 
that the decline of terrorist groups 
such as Daesh (ISIS), does not mean 
that terrorism is eradicated as it was 
reported that the extremist group has 
become active in Sri Lanka.

US Sanctions against Venezuela 
Affecting Health Programs: Official

Iran respects religious minority 
freedom: Lebanon Christian MP

US sanctions against the state oil company Petroleos de 
Venezuela (PDVSA) have caused the suspension of health 
programs and affected patients in vulnerable situations, 
according to executive secretary of Venezuela's National 
Council of Human Rights.

A Christian Lebanese lawmaker praised Iran's respecting 
religious minority freedom.
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"In recent 
weeks, we have 
presented 
evidence of how 
this economic 
and financial 
blockade is 
impacting the 
most vulnerable 
sectors of our 
population, 
and in this case, 
patients, sick 
people," 

the Lebanese 
legislator 
referred to the 
meetings the 
Iranian Supreme 
Leader Ayatollah 
Ali Khamenei 
have had with 
minorities, 
including the 
Christians, 
and expressed 
satisfaction 
that Iran's 
government as 
an Islamic one 
gives freedom 
to minorities to 
perform their 
own religious 
rituals.

Iran’s reaction to vessel incidents in Sea of Oman
 Iran’s Foreign Ministry spokesperson says the Sunday incidents for several vessels in the Sea of 
Oman were alarming and regrettable.In a Monday statement, Seyyed Abbas Mousavi called for 
the clarification of the exact dimensions of the incident.Referring to the negative impact of these 
incidents on shipping safety and maritime security, he warned against plots by ill-wishers to 
disrupt regional security.Mousavi also called for the vigilance of regional states in the face of any 
adventurism by foreign elements.



نورپردازی های شهر رویکرد علمی دارد
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اصفهان با اشاره به آغاز به کار شورای محیط زیست شهرداری اصفهان گفت: 

تمام پروژه های نورپردازی در شهر اصفهان با رویکرد علمی اجرا می شود.
حسن مؤذنی اظهار کرد: سال گذشته چندین مورد نورپردازی در سطح شهر انجام شد که از جمله آنها می توان 
به نورپردازی پل شهید شاهمرادی در ورودی شهر اصفهان، نورپردازی ساختمان قدیمی سیلو واقع در خیابان 

مصلی، نورپردازی مجسمه کاوه آهنگر و قسمت مرکزی میدان آزادی، نورپردازی ضلع شمال شرقی میدان الله و 
همچنین نورپردازی خیابان های کمال اسماعیل و مطهری در حاشیه زاینده رود اشاره کرد.

وی افزود: نورپردازی پل های قرار گرفته بر روی رودخانه زاینده رود، نورپردازی سه بُعدی میادین اصلی شهر و نورپردازی 
ساختمان ها و نقاط ویژه شهری از اهداف و سیاست های این سازمان در سال ۹۸ است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اصفهان با بیان اینکه یکی از سیاست های سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، نورپردازی درختان 
است و البته این مهم در تمام کالنشهرها اتفاق می افتد، گفت: به منظور بررسی چگونگی نورپردازی های انجام شده بر تعدادی از درختان شهر، 
 همکاری هایی را با یک گروه از اساتید دانشــگاه انجام داده و فضایی از شهر را در اختیار آنها قرار دادیم تا بررســی های الزم در این باره را انجام 

دهند.

آزاد کردن زندانیان مالی غیر عمد در بعد اقتصادی موثر است
استاندار اصفهان گفت: آزادکردن زندانیان مالی غیرعمد در بند وظیفه الهی و انسانی است، هر کدام از این 
افراد می توانند با توجه به مشکالت اقتصادی کشور که ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی دشمنان است، 

در بعد اقتصادی جامعه نیز موثر باشند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، عباس رضایی در بازدید از اداره کل زندان ها و اقدامات 

تأمینی و تربیتی استان اصفهان اظهار کرد: افرادی که در این ندامتگاه حضور دارند، هرکدام می تواند در جهت 
رونق کشور و جامعه در ابعاد مختلف موثر باشند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، مغفرت و بخشش است، افزود: اگر بخواهیم در این ماه 
مشمول رحمت الهی باشیم باید کمک کرد که برخی جوانانی که بر اثر مشکالت مالی در این مکان به سر می برند آزاد شوند.

رضایی افزود: مردم استان در تمام صحنه ها، مهربانی و سخاوت خود را به نمایش گذاشتند و امیدواریم که در ماه رحمت و مغفرت الهی نیز در 
جهت آزاد نمودن مددجویان قدم بردارند و خانواده های آنان را شاد کنند که مطمئنا با عنایت خداوند متعال مشمول بخشش، مغفرت و عفو 
الهی قرار خواهند گرفت. رضایی افزود: عالوه بر اینکه آزادکردن زندانیان مالی غیرعمد در بند وظیفه الهی و انسانی است، هر کدام از این افراد 

می توانند با توجه به مشکالت اقتصادی کشور که ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی دشمنان است، در بعد اقتصادی جامعه نیز موثر باشند.

سودجویی دالالن و افزایش 
ناگهانــی قیمــت برخی 
کاالهای اساسی و پرمصرف 
در این ماه و افزایش تقاضا 
اگر به موضوعی مســبوق 
به سابقه است اما تصمیم 
و عملکرد دولت در راستای 
حمایت از مصرف کنندگان و به خصوص 
اقشار آسیب پذیر و اتخاذ تدابیر و پیش بینی 
تمهیداتی برای »عرضــه کافی کاالهای 
اساسی« و »نظارت بر توزیع« موجب شده 

تا دست سودجویان از بازار کوتاه شود.
ستاد تنظیم بازار در نخستین گام، صادرات 
خرما را با هدف کنترل قیمت این کاال که 
در روزهای اخیر رشد چشمگیری داشت، 
ممنوع اعالم کرد. عالوه بر این، در راستای 
حراست از سفره خانوارهای ایرانی، مقرر 
شد ۳۰ هزار تن برنج با قیمت ۷۴۰۰ تومان 
عرضه شود و در صورت نیاز استان ها، این 

میزان تا ســقف ۵۰ هزار تن با مسئولیت 
وزارت جهاد کشاورزی افزایش یابد. تأمین 
۱۴۰ هزار تن شکر با شیوه توزیعی ۱۲۰ 
هزار تــن برای صنــوف و بخش صنعتی 
و ۲۰ هزار تن برای مصــرف خانوارها، با 
قیمت ۳۴۰۰ تومان نیز، تصمیمی دیگر در 
راستای تنظیم بازار بود. دولت همچنین در 
نظر دارد با توزیع ۳۰ هزار تن روغن نیز در 
این ماه با هدف تأمین نیاز خانوار و توزیع 
۱۵ هزار تن گوشت مرغ گرم و نیز ۵ هزار 
تن گوشت مرغ منجمد، بازار ماه مبارک را 

تنظیم کند.

   نظارت در حراست از سفره های 
ایرانی، ضروری است 

ســید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس دهم با بیان مطلب فوق، 
اظهار داشــت: »تدبیر دولت در راستای 
حراست از ســفره مردم، قابل دفاع است. 
این امر البته نیاز به نظارت مستمر دارد. 
اگرچه نیاز اساسی کشور، کنار گذاشتن 
دستگاه های نظارتی سنتی ناکارآمد است، 
اما در حال حاضر باید از تمام ظرفیت های 

موجود استفاده کرد.«
وی با تأکید بر لزوم تغییر دســتگاه های 
نظارتی در راستای تکمیل تدابیر و اقدامات 
دولت گفت: »نظارت های سنتی تنها بر 
دست فروشــان و خرده پاها نظارت دارند 
درحالی که قیمت ها را در بــازار، دالالن 
دانه درشت تعیین می کنند. نادیده گرفتن 

نقش نهادهای نظارتــی در کنترل بازار، 
می تواند گام بلند دولت در حراست از سفره 

مردم را ابتر بگذارد.«

  نظارت در راستای اجرای قانون، 
اعمال شود

شــهباز حســن پور، عضو کمیســیون 
برنامه وبودجه هم در مورد وعده های دولت 
برای تنظیم بازار می گوید: »تحقق وعده ها 
را دور از انتظار نمی دانم و معتقدم دولت 
بسترهای الزم برای انجام این امر را فراهم 
کرده است، در موضوع نظارت بر بازار باید 
آنچه در قانون برنامه پنجم مصوب شده، 
اجرایی شود. مطابق قانون برنامه توسعه 
پنجم، ســامانه نظارتی باید توسط ستاد 
تنظیم بازار ایجاد شود به این ترتیب، یک 
بانک اطالعاتی کامل در اختیار نهادهای 
نظارتــی قــرار می گیرد و عماًل دســت 
دالالن از بازار کوتاه می شــود.« نماینده 
مردم سیرجان در مجلس دهم تأکید کرد: 
»دولت بسترهای اجرایی شدن این سامانه 
را فراهم آورده و لذا می توان به حراســت 

واقعی از سفره های مردم امیدوار بود.«
دلخوش اما معتقد بود در حال حاضر که 
این سامانه فعالیت جدی خود را آغاز نکرده، 
نمی توان معطل نشست بلکه پاسداری از 
حریم اقتصاد خانواده ها باید به هر شکل 

ممکن صورت بگیرد.
دستور پاسداری از حریم اقتصاد خانواده ها 

صادر شد

آنچه دلخوش از آن بــه صیانت از حریم 
اقتصاد خانواده تعبیر می کند، در دستور 
رئیس جمهور به ۴ وزیر کابینه دوازدهم، 

دیده می شود.
حســن روحانی به رضا رحمانــی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، 
وزیر جهاد کشاورزی و عبدالرضا رحمانی 
فضلی، وزیر کشور دستور داد تا به منظور 
کنترل و نظارت بر قیمت کاالها و خدمات، 
اقدامات الزم و مؤثــر را در توزیع، عرضه 
و فروش کاالها با قیمت مناسب به عمل 
آوردنــد. رئیس جمهــور همچنیــن در 
دستوری جداگانه به سید علیرضا آوایی، 
وزیر دادگستری، دستور برخورد سازمان 

تعزیرات حکومتی با گران فروشان مطابق 
قوانین و مقررات را صادر کرد.

  آرامش به بازار بازگشت
 این همه، نشان از توفیق دولت در کنترل 
بازار و ایجاد آرامشی نســبی در آن دارد 
اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار با هدف 
تنظیم بازار اقالم اساسی و مصرفی خانوار 
در مــاه مبارک رمضــان همچنین مقرر 
کردند، طرح ویژه نظارت بر بــازار از ۱۰ 
اردیبهشــت آغاز و تا ۱۷ خــرداد ادامه 
یابد. آنچه ذکر شــد، دو گام بلند دولت 
درزمینه »عرضه به اندازه کافی« و »نظارت 
بر چگونگی توزیع« را یادآور می شــود. 

اقداماتی مؤثر که می تواند حمایتی جدی 
از سفره خانوار ایرانی در برداشته باشد.

درحالی که حسینی شــاهرودی معتقد 
است شرایط باید به گونه ای پیش برود که 
دولت کمترین دخالت در بازار را داشــته 
باشد، حسن پور معتقد است معیشت مردم 
و گرانی به گونه ای اســت که ورود دولت 
در این عرصه را بیش از هر زمان دیگری 

الزامی می کند.
وی گفــت: »دولت حتماً بایــد وارد گود 
شــده و به گونه ای بازار را تنظیم کند که 
خرید کاالهای اساســی در آســتانه ماه 
 مبارک رمضان برای همه اقشار امکان پذیر 

باشد.«

در انتظار عملی شدن وعده های دولت؛   

آرامش به سفره های ایرانی باز می گردد؟

خبرآنالین
گـــزارش
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پیش بینی های انجام شــده برای تنظیم بازار در ماه 
مبارک رمضان، به همراه دستور رییس جمهور به ۴ عضو 
کابینه مبنی بر مقابله با گرانفروشــی ها، نشان از عزم 

دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار دارد.
پیش بینی های انجام شده برای تنظیم بازار در ماه مبارک 
رمضان، به همراه دستور رئیس جمهور به ۴ عضو کابینه 
مبنی بر مقابله با گران فروشــی ها، نشان از عزم دولت 

برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار دارد. 

نظارت های سنتی 
تنها بر دست فروشان 

و خرده پاها نظارت 
دارند درحالی که 

قیمت ها را در بازار، 
دالالن دانه درشت 

تعیین می کنند. 
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آیا قیمت پراید بعد از 
حذف نرخ از سایت ها 

تغییر کرد؟
درحالی کــه برخــی از نمایندگان 
مجلــس و مســئوالن از کاهش 
قیمــت خــودرو در بــازار، در پی 
حذف قیمت گذاری سایت ها خبر 
می دهند، بررسی ها نشان می دهد 
بهای پرخریدارترین و پرتیراژترین 
خودروی ایرانی تغییــر چندانی را 
نسبت به روزهای قبل تجربه نکرده 

است.
بر اساس اعالم یکی از فعاالن بازار 
خودرو، سایپا ۱۱۱ در بازار به قیمت 
۵۳ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان در 
رنگ سفید و ۵۴ میلیون تومان در 
دیگر رنگ ها به فروش می رســد. 
در عین حال بهای ســایپا ۱۳۱ نیز 
بین ۴۷ تا ۴۸ میلیون تومان است. 
سایپا ۱۳۲ نیز با توجه به تنوع رنگ 
بین ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان فروخته 
می شود. قیمت سایپا ۱۵۱ نیز ۴۷ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم شده 
است. این قیمت ها طی روزهای اخیر 
تغییر چندانی را تجربه نکرده است.

شــاید بتوان کارکرد حذف قیمت 
از سایت های خریدوفروش را عدم 
افزایش در روزهای اخیر دانســت 
چراکه بررسی قیمت ها عقب نشینی 
نسبت به گذشته را نشان نمی دهد. 
بازار خــودرو در رکودی ســخت 
و سنگین به ســر می برد. برآوردها 
نشــان می دهد خریدوفــروش در 
این بازار به حداقل رسیده و شرایط 
کنونی سبب شده است خریداری 
در بازار نباشد. کاهش تولید خودرو 
در فروردین ۹۸ آمار اعالمی از سوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
نشــان می دهد تولید انواع خودرو 
در کشــور طی فروردین امسال و 
نسبت به ماه مشــابه سال گذشته 
حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است. 
طبق آمار اعالمی، خودروســازان 
کشور در اولین ماه امسال تنها ۴۷ 
هزار و ۹۸۳ دستگاه انواع محصول 
سواری و ســنگین و ون و وانت را 
به تولید رســانده اند. بر این اساس 
تا پایان فروردیــن ۴۵ هزار و ۹۶۲ 
دستگاه محصول سواری در کشور 
به تولید رســیده که این آمار نشان 
می دهد تیراژ خودروهای موردنظر 
نسبت به ماه مشــابه سال گذشته 
۲۹ درصد کاهش داشته است. در 
حوزه خودروهای تجاری سنگین 
نیز با کاهش تولید مواجه هستیم، 
به نحوی که تیراژ این محصوالت در 
اولین ماه امسال و نسبت به فروردین 
سال گذشته ۸۲ درصد پایین آمده 
است. تجاری سازان در ماه ابتدایی 
ســال جاری فقط ۹۳ دستگاه انواع 
کامیــون، کامیونت و کشــنده را 
تولید کرده اند. در بخش اتوبوس و 
مینی بوس اما آمارها بسیار ضعیف 
و تک رقمی هستند. براساس آمار 
وزارت صنعت، طی فروردین امسال 
تنها هفت دســتگاه مینی بوس و 
میدل بــاس در کشــور بــه تولید 
رسیده، حال آنکه در ماه مشابه سال 
گذشته، تیراژ خودروهای موردنظر 
۴۷ دســتگاه بود. همچنین تیراژ 
۷۱ دستگاهی اتوبوس در فروردین 
سال گذشته جای خود را به تولید 
تنها پنج دستگاه در ماه مشابه امسال 
داده است. خودروســازان داخلی 
اما هزار و ۹۱۶ دســتگاه وانت نیز 
به تولید رســانده اند که نسبت به 
فروردین سال گذشــته از افت ۳۴ 
درصدی حکایت می کند. در نهایت 
اما تولیــد ون ۱۰۰ درصد کاهش 
یافته و در اولین ماه امسال به صفر 
رسیده است. خودروسازان معموال در 
فروردین به دلیل تعطیالت نوروزی 
با کاهش قابل توجه تیــراژ مواجه 
می شوند و امسال با توجه به تحریم 
صنعت خودرو، افتی بزرگ تر دامان 

خودروسازی را گرفته است.

ایسنا
خـــبـــر
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 آگهی ابالغ ارزیابی ثانویه پالک ثبتی 1/2699 موضوع 
پرونده اجرایی کالسه 9700662

شماره پرونده: ۱۳۹۷۰۴۰۰۲۱۲۶۰۰۰۶۱۷/۱ شماره بایگانی 
پرونده: ۹۷۰۰۶۶۲ شماره ابالغیه: ۱۳۹۷۰۵۱۰۲۱۲۶۰۰۳۹۵۰ 
بدین وسیله به آقایان محسن و محمد و خانم ها مریم و اعظم و 
محبوبه و اکرم همگی رجبی یگانه )فرزندان تقی( و ملوک هادی 
دوالبی فرزند محمود و طاهره ســادات جعفری سادیانی فرزند 
سیدناصر بدهکاران پرونده اجرایی ۱۳۹۷۰۴۰۰۲۱۲۶۰۰۰۶۱۷ 
و شــماره بایگانی ۹۷۰۰۶۶۲ طبق گزارش کارشناس رسمی 
دادگستری مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ششدانگ پالک ثبتی ۲۶۹۹ 
فرعی از ۱ اصلی واقع در بخش ۴ کاشان که به استناد سند ازدواج 
شــماره ۷۲۶۴ مورخ ۱۳۸۰/۶/۸ تنظیمی دفترخانه ۳ کاشان 
بازداشــت گردیده توسط کارشناس رســمی دادگستری مورد 
ارزیابی مجدد قرار گرفته و معادل ۲/۸۰۸/۳۳۰/۰۰۰ ریال تقویم 
شده است لذا چنانچه به قیمت ارزیابی اعتراض دارید ظرف مدت 
۵ روز از تاریخ انتشــار این اخطاریه مهلت دارید اعتراض کتبی 
خود را همراه با فیش سپرده به مبلغ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال بصورت 
علی الحساب تودیع شده در صندوق ثبت جهت ارزیابی مجدد 
توسط هیات کارشناسی به این اجرا تسلیم نمایید تا مورد بررسی 
قرار گیرد. در غیر این صورت عملیات اجرایی برابر مقررات ادامه 
خواهد یافت. رئیس اداره ثبت اســناد و امالک کاشان شناسه: 

۴۶۵۵۴۷

آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره: ۲۶۰۰۶۹۷۷-۱۳۹۸/۲/۲۲ آقای ســید شهاب الدین 
قوام نیا فرزند سید ابوالفضل با تســلیم ۲ برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضا شــهود رسما توســط دفترخانه ۳۸۰ اصفهان 
گواهی شــده مدعی است که یک جلد ســند مالکیت به مقدار 
ششدانگ پالک ۳۱/۲۰۶۳ بخش ۱۶ اصفهان مفقود شده است 
که دفتر امالک گواهی نموده است با بررسی صفحه ۵۳ دفتر ۷۷۷ 
شاهین شهر تمامیت ششــدانگ پالک ۳۱/۲۰۶۳ )آپارتمان( 
به نام آقای سید شــهاب الدین قوام نیا فرزند سید ابوالفضل به 
شماره ملی ۱۲۸۸۲۶۹۸۱۱ ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت 
کاداستر به شماره چاپی ۴۴۴۲۴۴ پنج – نود و یکم و شماره ثبت 
۱۷۷۰۴۰۷ دارد که طی ســند انتقال قطعی به شماره ۴۶۲۰۷ 
مــورخ ۱۳۹۳/۲/۲ دفترخانه ۱۱۴ اصفهــان از طرف آقای رضا 
فرح روزی دستجردی به نامبرده منتقل شده و طی سند رهنی 
۴۶۲۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲ دفترخانه ۱۱۴ اصفهان در رهن بانک 
مسکن چمران می باشد که بانک طی نامه شماره ۲۵۷۵/۲۳۱ 
مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ با صدور المثنی موافقت نموده اســت پالک 
بازداشت نمی باشد سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان شناسه: ۴۶۵۲۳۳

آگهی حصر وراثت
آقای ابوالفضل ناصری به شماره شناسنامه ۵۶۴۹۹۳۳۸۵۵-۱۶۵ 
به شرح دادخواست به شماره کالسه ۳/۹۷/۸۱/ش از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خانم فاطمه ناصری بشماره شناسنامه ۱۲۸۱۷۶۵۰۲۳-

۶۶۵۵۹ در تاریخ ۹۷/۱۰/۵ اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- حسین ناصری ش 
ش ۲۶۸۲ پدر متوفی ۲- صدیقه فاتحی ش ش ۶۱ مادر متوفی 
۳- حسین ناصری ش ش ۴۸ همسر متوفی ۴- ابوالفضل ناصری 
ش ش ۱۶۵ فرزند متوفی ۵- رضا ناصری ش ش ۲۸۶۲۸ فرزند 
متوفی ۶- علی ناصــری ش ش ۵۶۴۰۰۱۹۰۷۷ فرزند متوفی 
۷- زهرا ناصری ش ش ۲۵۴۴۴ فرزند متوفی ۸- زهره فاتحی ش 
ش ۱۳۴ فرزند متوفی و بجز نامبردگان ورثه دیگری ندارد و اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و 
اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. دفتر شورای حل اختالف 

بخش جرقویه شناسه: ۴۶۴۹۲۰

آگهی حصر وراثت
آقای حسینعلی داستان پور به شماره شناسنامه ۵۶۴۹۶۹۳۱۹۶ 
به شرح دادخواســت به شــماره کالســه ۹۸/۶۳ از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سهراب داستان پور بشماره شناسنامه ۵۶۴۹۲۲۴۴۷۱ 
در تاریــخ ۹۸/۱/۴ اقامتگاه خود را بدرود گفتــه که ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- جیران داستان پور ش 
ش ۳ همســر متوفی ۲- افتخار داســتان پور ش ش ۲۳ فرزند 
متوفی ۳- قدرت اله داستان پور ش ش ۱۱ فرزند متوفی ۴- علی 
یار داســتان پور ش ش ۲۹ فرزند متوفی ۵- نصراله داستان پور 
ش ش ۱ فرزند متوفی ۶- علی داستان پور ش ش ۱۲۰۱ فرزند 
متوفــی ۷- فاطمه داســتان پــور ش ش ۱۲۳۴ فرزند متوفی 
۸- سکینه داستان پور ش ش ۵ فرزند متوفی ۹- نجمه داستان 
پور ش ش ۱۲۸۲ فرزند متوفی ۱۰- حســینعلی داســتان پور 
ش ش ۵ فرزند متوفی ۱۱- محمد داســتان پور ش ش ۱۳۶۶ 
فرزند متوفی ۱۲- روح اله داستان پور ش ش ۲۱ فرزند متوفی 
۱۳- خدیجه داســتان پور ش ش ۳۸۷۱ فرزنــد متوفی و بجز 
نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و اال گواهی حصر 
 وراثت صادر خواهد شد. دفتر شورای حل اختالف بخش جرقویه 

شناسه: ۴۶۹۳۲

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده: ۱۲۴/۹۸ شماره دادنامه: ۹۵/۹۸ مرجع رسیدگی 
: شعبه سیزدهم شورای حل اختالف کاشان واقع در خ بابا افضل 
خواهان: محمدرضا حیدری علی آبادی به نشانی کاشان میدان 
کمال الملک حوزه علمیــه امام خمینی خواســته: صدور قرار 

گردشکار: با بررسی محتویات پرونده  تامین خواسته 
در وقت فــوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواســت 
درخواست تامین خواسته نیز نموده اســت با توجه به مراتب و 
مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید. قرار تامین خواسته« 
در خصوص درخواست محمدرضا حیدری علی آبادی به طرفیت 
علی حبیب پور به خواسته صدور قرار تامین خواسته با توجه به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی شــورا به شرح صورتجلسه 
مورخ ....... و مالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت است 
از یک فقره قرارداد عادی به شــماره ....... نظر به اینکه مســتند 
درخواست خواهان از اسناد عادی بوده مه در مهلت قرار قانونی/

برابر مقرارات قانون تجارت/تنظیم  و واخواست نگردیده ، خواهان 
خسارت احتمالی مورد نظر شورا را به موجب قبض سپرده شماره 
۳۲۶۱۰۲ به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سپرده دادگستری 
واریز نموده است لذا درخواســت وی وارد تشخیص و مستند به 
ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۸۷/۰۲/۲۹ مجلس 
شورای اسالمی و ماده ۱۰۸ و ماد ۱۱۵ و ۱۱۶ قانون ایین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار تامین و توقیف 
معادل مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال از اموال بال معارض خوانده صادر 
و االم میگردد. قرار صادره ظرف مــدت ده روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض می باشد. قاضی شورای حل اختالف ۱۲ حوزه قضایی 

کاشان شناسه: ۴۶۶۲۶۵

شماره نامه: ۱۳۹۸۸۵۶۰۲۰۲۵۰۰۱۹۰۷ نظر به اینکه 
تحدید حدود شش دانگ یک قطعه زمین پالک شماره 
 ۲۷/۴۶۸ واقــع در بخــش ۱۴ ثبت اصفهــان که طبق

 سوابق و پرونده ثبتی به نام وراث رضا جعفری دستجردی 
به اســامی بهمن و اسماعیل و شــهناز و صدیقه همگی 
جعفری دســتجردی در جریان ثبت اســت و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبــرده تحدید حدود پــالک مرقوم در روز یکشــنبه 
مورخ ۹۸/۳/۱۹ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهــی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی 
 در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق مــاده ۲۰ قانون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تــا ســی روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار: ســه شــنبه 98/2/2۴ مدیر 
 واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان 

شناسه: ۴63080

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 32/15۴0 
بخش 1۴ ثبت اصفهان

شــماره نامه: ۱۳۹۸۸۵۶۰۲۰۲۵۰۰۱۹۳۲نظر به اینکه 
تحدید حدود شــش دانگ یک باب خانه پالک شــماره 
۳۲/۱۵۴۰ مجزی شده از پالک ۳۲ اصلی در اجرای قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخــش ۱۴ ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام فیض اله مهرآفرین فرزند حفیظ 
اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۳/۱۹ ساعت ۹ صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا ســی روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: سه شنبه 98/2/2۴ مدیر واحد ثبتی حوزه 

2ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: ۴635۴7 
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

پانزدهمین کمیسیون همکارى هاى اقتصادى ایران و روسیه اواخر بهاربرگزارمى شود ؛ 

کنسرسیوم هاى تخصصى پیش شرط موفقیت در بازار روسیه

بازى با ارقام در 
نمایشگاه کتاب

امسال هم طبق رسم هر ساله 
نمایشــگاه بین المللى کتاب  
تهران در اردیبهشــت ماه در 
حال برگزارى اســت . ترافیک 
و تبلیغات موجــود براى این 
نمایشــگاه حاکى از استقبال 
خوب مردم از این نمایشــگاه 
اســت اما آیا مردم کتاب هم
 مى خرند و یا فقط براى بازدید 

آمده اند؟
متأسفانه وجود تورم و افزایش 
روزانه قیمت مواد اولیه اعم از 
کاغذ و مقــوا و ملزومات چاپ 
و صحافى باعث شــده که در 
یکســال اخیر قیمت کتاب به 
طور چشمگیرى افزایش یابد 
و به طور میانگین تا ســه برابر 
قیمت قبل به فروش برســد و 
اگر غیر از این شود ناشران ضرر 
هنگفتى خواهند کرد. در حال 
حاضر انبار ناشــران پر است از 
کتابهایى که با قیمت قبل چاپ 
شــده ولى در تالش هستند با 
قیمت جدید به فروش برسانند 
تا در تولیدات بعدى خود توان 
خرید مواد اولیه را داشته باشند. 
کتابى که ناشر منتشر ساخته و...

سرمایه گذارى با نگاه 
آینده نگرى 

 تالش مى کنیم که در حوزه حمل و نقل اتفاقات 
خوبى رقم بزنیم و خوشبختانه میلیاردها تومان 
هزینه براى ســاخت خط دو مترو صورت گرفته 
و با نگاه آینده نگرى در این زمینه سرمایه گذارى 

شده است.
 این گفته نوروزى شــهردار اصفهان است که در 
اولین نشست خبرى خود در ســال جارى و در 
جمع خبرنگاران عنوان کرد و گفت : قرار اســت 
عملیات عمرانى حفارى تونل خط دو مترو از دو 
جبهه صورت گیرد بنابراین، عملیات عمرانى تونل 
از غرب اصفهان نیز به زودى انجام خواهد شــد. 
نوروزى افزود: عملیات عمرانى 5 ایســتگاه مترو 
دارك، زینبیه، عاشق اصفهانى، عمان سامانى و 
الله، در حال اجراست و با جدیدترین روش ها براى 

ساخت ایستگاه ها اقدام مى کنیم. ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

      کارشناس اقتصادى نمایندگى وزارت امورخارجه در استان اصفهان : امیدواریم برگزارى کمیسیون مشترك اقتصادى ایران و روسیه براى نخستین بار در اصفهان نقطه عطفى در راستاى 
تشکیل میز تخصصى روسیه در اتاق بازرگانى اصفهان شود.
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اصغر برشان در نشستى خبرى با 
حضور «تشکالت کارگرى» که 
به مناسبت هفته  گرامى داشت 
مقام کارگر برگزار شــد، اظهار 
کرد: سازمان تامین اجتماعى 
امــروز با مشــکالت متعددى 
روبه رو اســت و این مشکالت 
را دولتمردان بــه وجود آورده انــد زیرا دولت 
بزرگترین بدهکار این ســازمان است و به رغم 
الزاماتى که براى پرداخت این بدهى ها در برنامه 
ششم توسعه و بودجه ســال 97 تصویب شد، 

هنوز پرداخت نشده است.
وى افــزود: ســال گذشــته افزایش ســطح 
دســتمزدى را به همت اعضاى شوراى عالى 
کار داشتیم اما شیرینى این افزایش در کمتر 
از دو ماه از بین رفت و در پایان سال 97 شاهد 
این بودیم که ارزش قدرت خرید این پول یه یک 
سوم رسید. برشان با اشاره به اینکه در بخشنامه 
ســال 1398 حداقل دســتمزد 36.5 درصد 
افزایش داشته است، گفت: با وجود 20 درصد 
افزایش مزد کارگران قدرت خرید آنها به یک 

سوم رسیده است. 

دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان افزود: 
همه مردم با هر حقوق و دستمزدى که باشند به 
همان میزان قدرت خریدشان کاسته شده است، 
اما روش افزایش دستمزد تا کنون ثابت بوده و 
ارزشى براى طبقه بندى مشاغل، تحصیالت و 

تخصص در نظر گرفته نشده است.
برشان با بیان اینکه در روش افزایش دستمزد 
با اعداد متغیر، باید روز به روز دستمزد جامعه 
حداقل بگیرها افزایش داده شود، گفت: در مزد 
سال گذشته و امسال، ابهام وجود دارد و کمک 
هزینه مسکن با وجود تایید شوراى عالى کار 
و تصویب کمیته اقتصــادى، هنوز به تصویب 
دولت نرسیده است. وى افزود: بزرگترین عیب 
دستمزدها این است که با قدرت خرید از دست 
رفته مردم همخوانى ندارد و پاســخگوى نیاز 

جامعه کشور نیست، تولیدکنندگان کشور نیز 
توانایى افزایش سطح دســتمزد بیش از این 
مقدار را ندارد در این شرایط از دولت توقع داریم 
در قالب حمایت هاى اجتماعى همچون درمان 
و تامین اجتماعــى و درمان کمک هاى خاص 

داشته باشد.

  دولت باید در قالب ارائه کاالهاى اساسى 
به جامعه کارگرى کمک کند

دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان با بیان 
اینکه دولت باید در زمــان تحریم وارد صحنه 
شــود، گفت: از دولت توقع داریــم در بحث 
اختصاص بن کاالى اساسى که تمامى زمینه ها 
و شرایط آن از جمله تعاونى هاى مصرف فراهم 
اســت، ورود کند تا کاالى اساســى به دست 
مستحق اصلى که مستمرى بگیران هستند، 
برسد. برشان افزود: متاسفانه دولت در این زمینه 
کوتاهى کرده است و یکى از خواسته هاى مردم 
این است که در شرایط تحریم که دولت مشکل 
ارزى دارد ولى مشــکل ریالى ندارد، باید وارد 
صحنه شــود و به جامعه کارگر به صورت ارائه 

کاالهاى اساسى کمک کند.

برشان:

مسئوالن تامین اجتماعى باید براى شرکت هاى شستا تصمیم گیرى کنند
دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه رییس جمهورى به بحث خصوصى سازى شرکت سرمایه گذارى تامین اجتماعى 
اشاره کرده است، گفت: جاى تاسف است که ســازمان تامین اجتماعى را متعلق به خود مى دانند و براى آن تصمیم گیرى مى کنند. در 

حالى که براى سازمان تامین اجتماعى باید مسئوالن آن تصمیم گیرى کنند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 بزرگترین عیب 
دستمزدها این است 

که با قدرت خرید 
از دست رفته مردم 

همخوانى ندارد و 
پاسخگوى نیاز جامعه 

کشور نیست.

بازار طال و سکه  98/2/7 ساعت 15

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه 
46,500,00045,980,000 بهار آزادى

47,710,00047,760,000سکه امامى

26,610,00026,390,000نیم سکه

17,190,00016,990,000ربع سکه

9,490,0009,290,000سکه گرمى

1,290,691,290,69انس طال

18,720,00018,870,000مثقال

4,308,0004,347,000طالى 18 عیار

5,744,0005,796,000طالى 24 عیار

معاونت منابع انسانى و پشتیبانى معاون منابع انسانى و پشتیبانى   شناسه: 447387 شناسه: 447274

آگهى مزایده اجاره شماره (6-98)  و (98-7) 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد مکان هاى زیر در شهر اصفهان را از طریق برگزارى مزایده عمومى به صورت اجاره از تاریخ 98/3/1 به مدت 
یک سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. عالقمندان به شرکت در مزایده مى توانند ضمن بازدید از محل حداکثر تا تاریخ 98/2/14 جهت دریافت 
اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزى به مبلغ 100/000 ریال به حساب جام شماره 12244112/91 با شناسه 9900680164127 بانک ملت کلیه شعب 

سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان واقع در بلوار آیینه خانه مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه عملیات اجرایى تکمیل پروژه ساختمان پایگاه امداد و نجات دامنه (98-4) 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى تکمیل پروژه ساختمان پایگاه امداد و نجات دامنه خود را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت به بخش خصوصى واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد قیمت و 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
شرکت هاى واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 98/2/5 مى باشد. 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا ساعت 12 روز پنجشنبه 98/2/12

مهلت زمانى ارایه پیشنهاد و ارایه اصل ضمانتنامه و مدارك مورد نیاز به جمعیت هالل احمر استان اصفهان: تا ساعت 8 روز دوشنبه تاریخ 
98/2/23

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 98/2/23
جمعیت در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان، بلوار آیینه خانه، جمعیت هالل احمر استان اصفهان، خزانه دارى 
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استان ها در سامانه (www.setadiran.ir) و همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص 

مى باشد امکانپذیر مى باشد. 

نوبت اول 
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یک مقام میراث فرهنگى:

طرح تورهاى ارزان قیمت درکشور کلید خورد
دبیرستاد هماهنگى خدمات سفرسازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 

گفت که طرح تورهاى ارزان قیمت به عنوان مهمترین پروژه این سازمان در کشور 
کلید خورده است.

فریدون محمدى  در مراسم تجلیل از اعضاى ستاد خدمات سفر استان بوشهر 
افزود: تورهاى ارزان قیمت به معنى ارائه خدمات با کیفیت پائین نیست و 

استانى که در این بخش جلوتر باشد مى تواند زودتر به مقصد برسد. 
وى اضافه کرد: ارزان  سازى سفر یکى از مؤلفه هاى اصلى و ...

قیمت کارشناسى اجاره ماهیانهمکان اجارهردیف

58,000,000 ریال مغازه واقع در خیابان آیت اله کاشانى1

159,000,000 ریال ساختمان واقع در خیابان آپادانا اول2

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/2/21
جمعیت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

هزینه کارشناسى مربوطه و آگهى روزنامه به عهده برندگان مزایده مى باشد. 

نهاده هاى دولتى به دست تولید کنندگان واقعى مرغ مى رسد
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت : با اجراى مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزى درباره 
نحوه تخصیص ارز دولتى به نهاده هاى دامى، بیش از 70درصد این نهاده ها به دســت تولید کنندگان واقعى 

مى رسد.
زهرا فیضى گفت: به دلیل توزیع نامناسب نهاده هاى دولتى دستورالعمل جدید، از 16 اسفند ماه سال گذشته از 

طرف وزیر جهاد کشاورزى ابالغ شد که بر اساس آن مرغداران و وارد کنندگان نهاده ها براى ترخیص کاالهاى خود 
حتما باید تایید سازمان جهاد کشاورزى را داشته باشند.

وى افزود: قبل از اجراى این دستور العمل به دلیل ناهماهنگى هایى که وجود داشت، نهاده هایى که با ارز دولتى خریدارى 
شده بود به بازار آزاد راه پیدا مى کرد و در مرحله تحویل بار، به دست مرغداران و تولید کنندگان واقعى نمى رسید.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار با احتساب اینکه نهاده ها با ارز ۴200تومانى خریدارى شده، 
قیمت محصول نهایى را برآورد و اعالم مى کرد، اما قیمت تمام شده مرغ براى تولیدکنندگان بیشتر از رقم اعالمى از سوى این ستاد بود زیرا بخش 
زیادى از نهاده مورد نیاز از بازار آزاد تهیه مى شد. فیضى با بیان اینکه بر اساس دستور العمل جدید، نهاده هایى که به کشور وارد شده، به دو بخش 

تقسیم شده است، گفت: بخشى از این مقدار، تعهدات قبلى مرغداران است که در سال 97 خرید کرده و هنوز ترخیص نشده است.

پیگیرى ویژه مطالبات رانندگان تاکسى
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان گفت: با دستور شهردار 
اصفهان مطالبات رانندگان تاکسى شهر اصفهان به صورت ویژه پیگیرى مى شود که در همین 
راستا مقرر شد تمدید کارت شهرى آنها که شامل هزینه حق عضویت و پروانه بهره بردارى است 

رایگان انجام شود.
هادى منوچهرى اظهارکرد: مشکالت سامانه هوشمند تاکســیرانى به زمانى که  راه اندازى شد 

بازمى گردد. نصب آن ها بر روى تاکسى ها از سال 90 آغاز و بعدا بنا به دالیلى مانند همکارى نکردن 
رانندگان و شهروندان در استفاده از آن متوقف شد.

وى با بیان اینکه ادامه نیافتن فعالیت سامانه  هوشمند ســبب مطالبه برخى رانندگان تاکسى از شهردارى اصفهان 
شد افزود: در طول سال هاى اخیر تغییرات زیاد در مدیریت شهرى و سازمان تاکسیرانى اصفهان مانع برطرف کردن مشکالت 
تاکسیرانان شده است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان تصریح کرد: مدیریت شهرى کنونى 
درصدد است برنامه اى براى برطرف کردن مشکالت راننده هاى تاکسى تدارك ببیند؛ این برنامه ها در قالب چند مرحله پیش بینى 

شده است که فاز نخست آن طرح ارائه بسته حمایتى رانندگان تاکسى بود.  

 اسداهلل عســگراوالدى، 
فعال بازرگانى شــناخته 
شده حتى کار را تا بدان 
جا پیش برد که اعالم کرد 
در شصت ســال گذشته 
براى اولین بــار دو ماهى 
است دســت به صادرات 

نزده است.  

  اما ماجــراى واقعــى ارزهاى 
صادراتى چیست؟  

 ایران در شرایط کنونى در مضیقه ارزى 
قرار دارد. مشــکالت مرتبط با تبادالت 
بانکى در اثر تشدید تحریم هاى آمریکا 
علیه ایران از یک سو و کاهش درآمدهاى 
نفتى از سوى دیگر ســبب شده است 
ایران با دشــوارى هایى در حوزه تامین 

درآمدهاى ارزى خود روبرو باشد.  

صادرات غیر نفتى در این شرایط کمکى 
بزرگ براى اقتصاد ایران محســوب مى 

شود.  
 حجم صــادرات غیر نفتــى ایران بین 
۴0 تا 50 میلیارد دالر اســت اما نکته 
اینجاســت که چند گروه بزرگ سهم 
داران عمده صادرات غیــر نفتى ایران 
هستند، پتروشیمى ها و میعانات گازى  
فلزات رنگى و صنایع معدنى هستند، به 
این ترتیب انتظار مى رود بخش عمده 
اى از صادرات غیر نفتى، بدون مشــکل 
پروسه ورود به سامانه نیما را طى نماید.   
در ایــن خصــوص یک فعــال بخش 
خصوصــى مى گویــد: ســهم بخش 
خصوصى واقعى از صادرات غیر نفتى در 

حدود 6 تا 7 میلیارد دالر است.
 مجیدرضا حریرى، نائــب رییس اتاق 
بازرگانى ایران و چین با اعالم این مطلب 
در گفتگــو با خبرآنالین افــزود: گر در 
طول ســال 97 حدود 33میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتى انجام شــده، ســهم 
بخش خصوصــى به صــورت خالص 
حدود 6 تا 7میلیارد دالر اســت و بیش 
از 25 تا 26میلیــارد دالر از این مبلغ به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار 
شرکت هاى دولتى مانند صندوق هاى 
بازنشستگى و … هستند. بنابراین براى 
برگشــت ارزهاى صادراتى باید به طور 
مســتقیم به مدیران این شــرکت ها و 
صندوق ها که یا دولتى بوده و یا منصوب 

دولت هستند، فشار وارد شود که به حتم 
دولت و بانک مرکــزى مى توانند نتایج 

قابل توجهى بگیرند.  

 بازگشت ارز صادراتى
وى درباره بازگشــت ارزهاى صادراتى 
گفــت:  تاکیــد بانک مرکــزى بر روى 
برگشت ارزهاى صادراتى، اصرار درستى 
اســت البته این برگشــت فقط نباید 
فیزیکى باشــد بلکه این ارزها باید وارد 

چرخه اقتصادى کشور شود.
 وى تاکید کــرد: در زمینه ارز صادراتى 
بخــش خصوصى نیز موظف اســت به 
طور شفاف عملکرد خود را بیان کرد اما 
متاسفانه در این مدت، میزان شفافیت از 
سوى این بخش قابل قبول نبوده است.  
حریرى اضافه کرد: آمار برگشت ارزهاى 
صادراتــى به صورت تخمینى اســت و 
دو طرف ماجرا یعنى بانــک مرکزى و 
بخش خصوصى بایــد آمارهاى خود را 

ارایه دهند.  
در عین حــال رییس کنفدراســیون 
صادرات غیرواقعى بــودن قیمت پایه 
صادراتى، عدم هماهنگى در آمار و نیز 
مشــکالت در فرآیند واگــذارى ارز به 
واردکنندگان را عمده ترین دالیل عدم 
بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات به 

چرخه اقتصادى کشور اعالم کرد.
محمد الهوتى دربــاره جزییات موانع 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور 

توضیح داد: اوال واردات در مقابل صادرات 
و روش هاى واگذارى ارز حاصل از آن به 
واردکنندگان محدودیت هایى را ایجاد 
کرده بود که اگرچه بخشى از آن تسهیل 
شــده اما همچنان مشــکالتى در این 

زمینه وجود دارد.

 چقدر از پول برگشت؟
عضو کمیســیون اقتصادى توضیحاتى 
در این حوزه داده اســت.  شهاب نادرى 
با بیان اینکه براساس آمارها تنها حدود 
نیمى از پول حاصل از صادرات به اقتصاد 
بازمى گردد، افزود: بر این اســاس بانک 
مرکزى و دولت باید راهکارهاى را براى 
این موضوع بیاندیشــند و به دنبال این 
باشند تا پول حاصل از صادرات به اقتصاد 

و سامانه نیما بازگردد زیرا کشور به این 
ارز نیازمند است.

این آمــار البته با آمارى کــه همتى در 
اســفند ماه ســال گذشــته ارائه داد 
همخوانــى نــدارد.  رییــس کل بانک 
مرکزى گفته بود:حدود 30 تا 35 درصد 
ارز حاصل از صادرات به بازار نیما عرضه 
مى شــود. برخى از این صادرکنندگان 
هســتند که ما حتــى آدرس برخى از 
آنها را پیدا نکردیــم و تعدادى از کارت 
هاى اجاره اى صادرات داشــته اند. اما 
فهرســتى را آماده و به نیروى انتظامى 
تحویل خواهیــم داد. بانــک مرکزى 
 امســال 38 میلیــارد دالر تامیــن ارز

 کرده است.
حاال اما در یک ســالگى ســامانه نیما 

تصمیمات تازه اى اتخاز شــده اســت.  
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: 
بانک مرکزى موافقت کرده اســت که 
صنعتگران در ســال 98 بــه هر میزان 
صادرات داشته باشــند و در چارچوب 
دســتورالعمل بازگشــت ارز حاصل از 
صــادرات به کشــور، به جــاى انتقال 
ارز به کشــور مى توانند مــواد اولیه و 
واســطه اى بخــش تولیــد وارد کنند. 
باید دید اتفاق تــازه اى در حوزه ارزى 
و رفــع اختالفــات صادرکننــدگان و 
بانک مرکزى رخ خواهد داد؟بســیارى 
معتقدند با رفع مشــکالت ارزى میان 
بانک مرکــزى و صادرکنندگان بخش 
 خصوصى مى توان به گشــایش ارزى

 امیدوار بود. 

سامانه نیما در آستانه یک سالگى؛   

گشایش ارزى در راه است؟

خبرآنالین
گـــزارش

در حالى که سامانه نیما همین روزها شمع یک سالگى خود را 
فوت مى کند هنوز اختالفات بخش خصوصى و بانک مرکزى بر 
سر شیوه عملکرد این سامانه حل نشده است . همتى در آخرین 
حضور خود در جمع خبرنگاران با اشاره به جنگ اقتصادى 
تاکید کرد در چنین شرایطى تمامى بخش هاى اقتصادى باید 
با بانک مرکزى هماهنگ باشند اما پیش از آن تاجران شناخته 
شده و بسیارى از فعاالن اقتصادى شیوه کارکرد سامانه نیما 
را زیر سوال برده و تاکید داشتند در این شرایط امکان عرضه 

ارزهاى صادراتى در سامانه نیما را دارا نیستند.  

در زمینه ارز صادراتى 
بخش خصوصى نیز 
موظف است به طور 

شفاف عملکرد خود را 
بیان کرد اما متاسفانه 

در این مدت، میزان 
شفافیت از سوى این 

بخش قابل قبول نبوده 
است.  

اقتصاد ایران
07

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398  | شمـاره 206

ISFAHAN
N E W S

خودروسازى موفق 
مى شود اگر...

به گفتــه یک کارشــناس صنعت 
خودرو، در صــورت حمایت دولت و 
بانک مرکزى از قطعه سازان با تامین 
نقدینگى و در اختیــار قرار دادن ارز 
کافى مى توان به تحقق هدف گذارى 
صــورت گرفتــه بــراى تولید یک 
میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو 
در سال 98 امیدوار بود. در شرایطى 
وزیر صنعت در اظهــارات چند روز 
گذشته خود بر هدف گذارى تولید 
یک میلیون و 200 هزار دســتگاه 
خودرو در ســال 98 تاکید کرد که 
به نظر مى رسد تحقق این میزان تولید 
با توجه به شرایط اقتصادى کشور با 
الزاماتى همراه باشد. با توجه به اینکه 
ســال 97 براى خودروسازى کشور 
چندان سالى خوبى نبوده است امکان 
تحقق این هدف جاى بررسى دارد؛ 
چراکه با وجود تحریم هاى خارجى 
تولید خودرو در یک ســال گذشته 
سیر نزولى داشــته و بازار نیز به تبع 
عملکرد خودروسازان با آشفتگى هاى 
زیادى روبه رو بوده است. در این رابطه 
یک عضو هیأت علمى دانشگاه عالمه 
طباطبایى اظهار کرد: چنانچه از تمام 
پتانســیل هاى داخلى براى صنعت 
خودرو استفاده شود و برخى قطعات 
که در داخل وجود نداشته و نیازمند 
واردات هستند، بتوانند وارد زنجیره 
تأمین شوند، مى توان به تحقق تولید 
یک میلیون و 200 هزار دســتگاه 

خودرو در سال جارى امیدوار بود.

ایسنا
خـــبـــر

2
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مشکل اساسى کشور، همچنان مشکل اقتصادى است؛

ابزار تحقق «رونق تولید» در دست بانوان ایرانى

راهى براى پیشگیرى از 
سیل در سال هاى آینده؛

انتقال آب به 
زاینده رود 

فرصت هــا آنچنــان در گذر 
هستند که برخى مواقع باورمان 
نمى شود ،  این ما هستیم که 
بزرگ شده ایم ، تحصیالتمان 
به اتمام رسیده، ازدواج کرده ایم 
و بچه هایمان اکنون به مدرسه 
مى رونــد. هنــوز اول مهر که

 مى شود حس مى کینیم باید 
آماده بشویم و به مدرسه برویم 
و یا با آمدن بــوى بهار منتظر 
پیک نوروزى هستیم و تابستان 
منتظر تعطیالت تابستانى! غافل 
از اینکه دیگر سالهاست پیک 
نوروز به بچه هــا نمى دهند و 
ما هنــوز در کودکى خودمان 
مانده ایم . این فرصت ها براى 
هر فردى مــى آید و مى گذرد 
و تنها برایمان اى کاش هایى

 مى ماند که در بیشــتر موارد 
قابل جبران نیست. اى کاش، 

اى کاش و اى کاش.
ســیل اخیر مصــداق کامل

 اى کاش هاى مردم و مسئولین 
بود...

دبیر اجرایى صنف کشاورزان مبارکه:

ذخیره سد زاینده رود 
باید یک میلیارد و 800 
میلیون مترمکعب باشد

دبیر اجرایى صنف کشــاورزان شهرســتان 
مبارکه با اشاره به اینکه براساس قانون رودخانه 
زاینده رود و تونــل اول کوهرنــگ متعلق به 
کشاورزان اصفهان و محیط زیست است، گفت: 
دولت باید براى احقاق حق اســتان اصفهان 
«آب» را مدیریــت کند زیرا دبــى آبى که از 
کوهرنگ جارى مى شود باید در سد زاینده رود 

تحویل گرفته شود.
علیرضا صدیقى با اشــاره به اینکه طى شش 
ماه نخست سال زراعى جارى بر اساس اعالم 
هواشناسى استان چهار محال و بختیارى، تا به 

امروز در کوهرنگ 2038 میلى متر...

فرزانه مستاجران
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

    دستگاه هاى متولى زنان و خانواده با نامگذارى سال 98 به نام «رونق تولید» براى توسعه تولید کاالى ملى توسط زنان و محقق شدن این شعار سیاستگذارى و برنامه ریزى کرده اند.

ایران به دنبال تحقق اینترنت 20 
مگابیتى با فیبر نورى

براى دسترسى 80 درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت 
20 مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده 

است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته 
و آن را با ADSL جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى 
ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال 
مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است 

که 80 درصد خانوارها را به اینترنت با سرعت 20 مگابیت بر 
ثانیه دسترسى دهد. با وجود این، برخى کارشناسان ..

 درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت 
 مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده  مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده  مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده  مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده 

است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته 
 جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى 
ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال 
مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است 

 مگابیت بر  مگابیت بر  مگابیت بر 
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بازار طال و سکه  98/1/24 ساعت 15

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه 
45,480,00045,480,000 بهار آزادى

47,080,00047,760,000سکه امامى

26,490,00026,790,000نیم سکه

17,190,00026,790,000ربع سکه

9,490,0009,490,000سکه گرمى

1,290,691,290,98انس طال

18,640,00019,150,000مثقال

4,313,0004,423,000طالى 18 عیار

5,750,0005,898,000طالى 24 عیار

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
مهلت ارایه الکترونیکى اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 97 از طریق 

سامانه www.evat.ir حداکثر تا 31 فروردین ماه سال جارى است. 

1526 مرکز ارتباط مردمى 
35019-021 ستاد خبرى دفتر مرکزى حراست 

(روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان) 

آگهى مزایده (نوبت سوم)
موضوع: باستناد مصوبه شماره 97/3931 مورخ 97/10/22 شوراى محترم اسالمى شهر نجف آباد در خصوص بهره بردارى از محل و امتیاز آژانس تاکسى تلفنى مستقر در دانشگاه آزاد 

نجف آباد
مدت مزایده: یک سال شمسى از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد
محل اجاره: آژانس تاکسى تلفنى مستقر در دانشگاه آزاد نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شرکت براى عموم آزاد مى باشد که بایستى داراى کپى شناسنامه و یا کارت ملى معتبر باشند. (رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامى است)
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 98/2/10 
به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 98/2/12 به دبیرخانه محرمانه شهردارى

 نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده: جهت دریافت اسناد مزایده (قیمت پایه کارشناسى، میزان سپرده و ...) مبلغ 200/000 ریال طى فیش واریزى به حساب سیباى بانک ملى به شماره 0112643346005 سازمان 

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد اقدام نمایند.
هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

رضا رضایى سرپرست سازمان

آگهى مزایده نوبت اول
 به شماره 98/31006 مورخ 98/1/22

واگذارى به اجاره یک باب دفترکار از موقوفه 
مســجد فاطمیه (س) واقع در شاهین شهر 
خیابان عطار فرعى 4 شرقى به مدت یک سال با 
مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 4/150/000 ریال 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز شــنبه 
مورخ 98/2/7 جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید.

مهدى قربانى
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهى مزایده نوبت اول
 به شماره 98/31013 مورخ 98/1/22

واگذارى به اجاره یک باب مغــازه از موقوفه 
مسجدالکریم ردانى پور واقع در شاهین شهر 
بلوار نبوت خیابان همت جنب مسجد به مدت 
یک سال با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه 
4/150/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه 98/2/7 جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل 

فرمایید.
مهدى قربانى 
 رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

به تعداد نیروى خدمات اقا جهت کار در آزمایشگاه 
با حداقل مدرك سیکل نیاز مى باشد. 

تماس با شماره 09139761805 سلطانى

نوبت اول

شناسه: 432597

شناسه: 431531

شناسه: 431819شناسه: 432157

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اقالم به شرح زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
خریدارى نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/1/24 مى باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکات مناقصه به آدرس بهارستان بلوار 
امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 داخلى 232 تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکر است که مناقصه گزارمبالغ خرید را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى، مسکونى و یا نقدى 
پرداخت مى نماید.

اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768

مبلغ برآورد اولیه تعداد / مقدارموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
(ریال)

سپرده شرکت در 
مناقصه (ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارایه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایى

تجدید 1
2098001352000002

موتور گیربکس آسانسور 
مدل الکامپ ساخت کشور 

ایتالیا اورجینال
12 دستگاه

4/687/200/000234/360/000

تا ساعت 19 
روز دوشنبه 

98/2/2

تا ساعت 19 
روز یکشنبه 

98/2/15

ساعت 
10 روز 

دوشنبه 
98/2/16

ریل با مارك مارازى (نورد 
سرد) ساخت کشور ایتالیا 

اورجینال

84 جفت

سیم بکسل گستا ولف 19×10 
960 مترساخت کشور المان اورجینال

تجدید2
2098001352000003

لوله سیمانى پیش تنیده با 
قطر 1000 میلیمتر مطابق با 

مشخصات فنى پیوست
350 متر

8/750/000/000437/500/000
لوله سیمانى پیش تنیده با 
قطر 1000 میلیمتر مطابق با 

مشخصات فنى پیوست
350 متر

تجدید3
2098001352000001

میلگرد آجدار A3 سایز 
16 تولید کارخانه ذوب آهن 

اصفهان
35000 کیلوگرم

3/440/000/000172/000/000 میلگرد آجدار A3 سایز 18 
تولید کارخانه ذوب آهن 

45000 کیلوگرماصفهان

42098001352000004
لوله پلى اتیلن دو جداره 

فاضالب کار و گیت به قطر 
1000-800-500-400-315

585642/597/840/0002/130/000/000 متر طول

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
شناسه 432620

چاپ اول

گردشگرى

مهر
گـــزارش

موزه ایران باستان از نظر گردشگران

نگاه ریزبین گردشگران 
خارجى در موزه ملى

گردشگران خارجى 
که به مــوزه ملى 
روند  مــى  ایران 
گردشگرانى هســتند که موزه هاى مهم 
کشورهاى دیگر را نیز دیده اند آنها توقع 
دارند موزه مهم باستان شناسى ایران بدون 

نقص از آثار نگهدارى کند.

موزه ملى ایران به عنوان موزه مادر و مهمترین 
موزه باستان شناسى در ایران شناخته مى شود 
و هر گردشــگرى که به تهران مى آید حتماً از 
آن نیز بازدید خواهد کرد. آنچه که در این موزه 
به نمایش گذاشته شــده به طور قطع و یقین 
همه داشته هاى منحصر به فرد باستان شناسى 
موجود در گنجینه موزه نیست بلکه بسیارى از 
آثار آن داخل گنجینه موزه است گنجینه اى که 
سالهاست درهاى آن دیگر به روى رسانه ها باز 
نشده تا متوجه شد وضعیت نگهدارى از آنها به 
چه صورت است. این موزه داراى آثارى ارزشمند 
بوده که همه آنها را در گنجینه خود پنهان دارد 
و آنچه که بازدیدکنندگان در سالن هاى اصلى 
مشــاهده مى کنند شــاید یک دهم گنجینه 
نیز نباشــد. با این وجود اما این موزه همچنان 
بازدیدکنندگان خارجى تورهاى گردشگرى را 
دارد. بازدیدکنندگانى که اتوبوس اتوبوس جلوى 

موزه ملى پارك مى کنند و خیابان امام خمینى 
را در ابتداى سى تیر شلوغ کرده اند.

این روزها به واســطه تمام شدن ایام تعطیالت 
نوروز حضور گردشگران خارجى در ایران و تهران 
بیشتر شده است. آنها بیشتر گردشگران فرهنگى 
هستند که تجربه سفرهاى قبلى را زیاد داشته 
اند و این بار مى خواستند تا ایران را هم ببینند. 
بیشتر آنها سن زیادى دارند با یک تور لیدر جوان. 
بازدید از موزه ملى ایران و بخش باستانى آن براى 
این تورهاى گردشگرى بیشــتر از موزه دوران 
اسالمى جذابیت دارد. برخى از آنها تنها به موزه 
ایران باستان مى روند و موزه دوران اسالمى را در 

اولویت قرار نمى دهند.
در موزه ایران باســتان اشــیایى که به نمایش 
گذاشته شده جذاب تر به نظر مى رسد. از سر مرد 
نمکى کشف شده از زنجان گرفته تا کتیبه هاى 
هخامنشى و مرد شمى از خوزستان. اینها آثارى 
است که بسیارى از گردشگران خارجى تصاویر 
آنها را در گوشــه و کنار دنیا دیده اند. مانند آثار 
محوطه تاریخى جیرفت که نمونه هاى زیباترش 
در موزه هاى خارج از کشــور ماننــد موزه لوور 

وجود دارد.
برخى از گردشگران با جاى خالى آثارى در موزه 
ملى ایران و موزه دوران اسالمى رو به رو مى شوند 
که براى شرکت در نمایشگاه هاى دیگر از ویترین 

این موزه برداشته شده اند.
 به عنوان نمونه آثار زیادى از موزه دوران اسالمى 
که همجوار موزه ایران باستان است به نمایشگاه 
مشــهد پایتخت فرهنگى جهان اسالم در سال 
2017 انتقال داده شده است اما هنوز جاى این 

آثار در موزه خالى است.
هنگام ورود به موزه ایران باستان باید 
پس از تحویل دادن کیف و وســایل 
همراه با خرید بلیت موزه که به صورت 
الکترونیکى نیز انجام خواهد گرفت از 
گیت حفاظت رد شده و از دوران پیش 
از تاریخ بازدید را آغاز کرد. هیچ مسیر 
بازدید مشخصى براى بازدیدکنندگان 
وجود ندارد تا آنهــا بتوانند همه آثار را 

بدون اینجا بخشى را جا بگذارند ببینند.
راهنمایان موزه ایران باستان همگى روى 
صندلى هاى خود در حــال کار کردن با 
تلفن همراه خود هستند گاهى بلند شده و 
راه مى روند. اگر کسى سوالى داشته باشد به 

آن پاسخ هاى کوتاه خواهند داد.
وظیفه راهنمایى گردشــگران خارجى را 
تورلیدرهاى آنها به عهده دارند. همچنین 
وظیفه پاسخ دادن به سوال آنها در زمینه 
نگهدارى از اشیاى موزه اى نیز گویا به عهده 
تورلیدرها گذاشته شده است. احمد رحیمى 
یکى از راهنمایان گردشگرى است که به همراه 
یک گروه گردشگران فرانســوى به موزه ایران 
باستان آمده اســت او مى گوید: گردشگران ما 
ضمن ســواالتى درباره آثار تاریخى سوال هایى 
درباره موزه هم مى پرسند که ما بعضى وقت ها 
از پاسخ دادن به آنها باز مى مانیم مثالً مى پرسند 
اگر موزه ایران باستان مهمترین موزه تهران است 
چرا آنقدر دیوارهاى آن کثیــف و پرده هاى آن 
بى روح و نامناسب اســت. وقتى نگاه مى کنیم 
مى بینیم درســت مى گویند. یا به عنوان نمونه 
سرویس هاى بهداشتى این موزه آنقدر کثیف و 
قدیمى است که ترجیح مى دهم گردشگران را به 
 آنجا هدایت نکنم تا زمانى که به رستوران یا هتل

 مى رویم.
 وى ادامــه مى دهد: برخــى از آنها ســواالت 
تخصصى تر هم مى پرسند مانند اینکه آثار چطور 
در ویترین هایى قرار گرفته اند که به نظر مى رسد 
دما و رطوبت آنها با هیچ دماســنجى سنجیده 

نمى شود. 
در برخى از موارد خودم هم دقت کردم و دیدم 
درســت مى گویند اصًال چنیــن تجهیزاتى در 
همه ویترین ها وجود ندارد و این نشان مى دهد 
که آثار تنها در محفظه قرار گرفتــه اند. بدون 
اینکه شــرایط مناســبى براى نگهدارى از آنها 
وجود داشــته باشــد و یا برخى دیگــر چنان 
نورى بــه آنها مى تابد که انســان را به شــک 
مى اندازد اگر قرار نیســت با فلش عکاسى شود 
 پس این نــورى که به صورت مســتقیم به آثار 

مى تابد چیست؟

چاپ دوم

نوبت دوم
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حمایت از کسب وکارهای نوپا برای حضور در نمایشگاه ICT افغانستان
سازمان فناوری اطالعات ایران از کسب و کارهای نوپای فناوری برای حضور در نمایشگاه فناوری اطالعات 

و ارتباطات افغانستان حمایت می کند.
به گزارش ســازمان فناوری اطالعات ایران، نمایشگاه کابل بستر مناســبی است تا کسب وکارهای نوپا 
آخرین دســتاوردها و توانمندی های خــود را در حوزه فنــاوری اطالعات و ارتباطــات ارائه کنند. این 
 فرصت برای شــرکت های دانش بنیان ایرانی برای حضور در بازار رو به رشــد افغانســتان درخور توجه

 است.
با توجه به حضور موفق و گسترده شرکت های ایرانی در نمایشگاه های گذشته و با هدف حضور منسجم و اثربخش 

نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه سال جاری کابل، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، صندوق نوآوری و 
شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان نظام صنفی رایانه ای )نصر( و سندیکای صنعت مخابرات، با برگزارکنندگان 

این نمایشگاه به توافق رسیده اند و در نظر دارند در خصوص جبران بخشی از هزینه های نمایشگاه از شرکت های دانش بنیان و کسب وکارهای 
نوپای ایرانی حمایت کنند.

متقاضیان برای هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر باید به سایت سازمان فناوری اطالعات ایران مراجعه کنند.
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برخــی  شــاید 
ویژگی های شخصیتی 
در حالت عادی چندان 
دردسرساز نباشند اما 
وقتــی صحبــت از 
کارآفرینــی و اداره 
یک کسب وکار نوپا و 
کاماًل آســیب پذیر به میان می آید، 
داشــتن این ویژگی ها ممکن است 
به پیامدهایی همچون جریان نقدی 
منفی، افت وجــدان کاری و بازدهی 
کارکنان و حتی ورشکستگی منجر 

شود.
نشریه کسب وکار فوربس به بررسی 
برخــی از ویژگی های شــخصیتی 
کــه می تواننــد احتمال شکســت 
کارآفرینان را افزایش دهند پرداخته 

است.

    تنبلی
یک کارآفرین در نخســتین ماه ها یا 
حتی سال های ورودش به این عرصه 
گاهی مجبور خواهد بود تا 80 ساعت 
در هفته کار کند. در عرصه کارآفرینی 
مطلقاً جایی برای تنبلی وجود ندارد.

شــما به عنــوان یــک کارآفریــن 
نمی توانید منتظر باشید که دیگران 
بار شــما را بــه دوش بکشــند. این 
کسب وکار شماست و خودتان هم باید 
مسئولیت های آن را بر عهده بگیرید. 
البته وقتــی کارکنانی را اســتخدام 
کنید، قــادر خواهید بود بخشــی از 
مســئولیت ها را به آنها محول سازید 
اما تا آن زمان باید خودتان بسیاری 
از کارها را انجام دهید. اگر در ابتدای 
کارتان تنبل باشــید، چه کسی برای 
جلب رضایت مشــتریان شما تالش 
خواهد کرد؟ چه کســی رسیدگی به 
دفاتر حســابداری شــما را بر عهده 

خواهد گرفت؟
البته منظور این نیست که شما اساساً 
نباید زمانی را برای اســتراحت خود 
اختصاص دهید. استراحت کردن در 
تعطیالت آخر هفته یا در روزهایی که 
دچار بیماری هســتید، امری کاماًل 
پذیرفته شــده و حتی الزم است. اما 
تنبلــی دائمی می تواند کســب وکار 
کوچک شما را به سمت نابودی ببرد.

بســیاری از افراد برای غلبه بر تنبلی 
نیاز به تمرین دارند. از طرفی اگر افراد 
فعالیــت مورد عالقه خود را کشــف 
کنند )مثاًل راه اندازی یک کسب وکار 
جدید( شاید به این نتیجه برسند که 
وقت کنار گذاشتن تنبلی فرا رسیده 

است.

    بی نظمی
بســیاری از افراد می دانند که برای 
داشتن کتاب ها و پرونده های مرتب 
باید نظم و سازمان یافتگی را رعایت 
کنند. اما اهمیت سازمان یافتگی در 
کسب وکار چیزی فراتر از راحت پیدا 

کردن یک پرونده یا کتاب است.
و  بی نظــم  کــه  کارآفرینانــی 
سازمان نیافته رفتار می کنند، ممکن 
است از موارد ضروری مانند آمارها، 
مسائل مالیاتی و بررسی پرداخت های 
مشــتریان نیز غافل شوند. آنها شاید 
ضرب االجل هــای مهم را از دســت 
بدهند و یا نتواننــد پروژه ها را پیش 

ببرند.
کسب وکار شما باید ســازمان یافته 
و نظام مند اداره شــود. کارآفرینان 
نه تنها باید جــای لوازم مــورد نیاز 
خود را بداننــد، بلکه بایــد به کلیه 
ضرب االجل هــای کاری و ســایر 
مسئولیت های خود نیز مسلط باشند.

    رفتارهای رئیس مآبانه
شــما رئیــس هســتید و به عنوان 
یک رئیس وظیفه داریــد کارکنان 
خــود را رهبری کنیــد و البته برای 
تصمیم گیــری به آنهــا آزادی عمل 
بدهید. شما نباید به آنها دیکته کنید 
به چه کاری را انجــام دهند. در عین 
حــال کارکنان باید بدانند که شــما 
چه انتظاراتی از آنها دارید تا بتوانند 
خودشان اقدامات الزم را برای برآورده 

کردن این انتظارات طراحی کنند.
اگــر می خواهیــد کاری بــه نحــو 

مشخصی به انجام برسد، باید بتوانید 
بدون اینکــه وارد قلمرو رئیس مآبی 
شوید این مســئله را با کارکنان خود 
در میان بگذاریــد. کارآفرینانی که 
رئیس مآبانه رفتــار می کنند ممکن 
اســت با واکنش های منفی کارکنان 
مواجه شوند. کارکنان اغلب دوست 
ندارند برای کسی کار کنند که به آنها 
اطمینان ندارد و اجازه تصمیم گیری 
به آنها نمی دهد. آنهــا نمی خواهند 
کسی از باال به آنها نگاه کند و دستور 
بدهد. بنابراین بهتر است صریح باشید 

اما رئیس مآبانه رفتار نکنید.

    صداقت نداشتن
احتماالً خود شــما هم می دانید که 

صداقت نداشــتن چه مانــع بزرگی 
برای موفقیت کارآفرینان محســوب 
می شود. هیچ کس دوســت ندارد از 
افــرادی که صداقــت ندارند چیزی 
بخرد، برایشان کار کند، به آنها پول 
قرض بدهد و یا در کسب وکارشــان 

سرمایه گذاری کند.
اهمیت یافتن شفافیت در کسب وکار 
باعث شده است که صداقت نداشتن 
بیش از گذشته به کارآفرینان آسیب 
وارد کند. مصرف کنندگان دوســت 
دارند از کسب وکارهایی خرید کنند 
که قابل اعتماد باشــند، نه آنهایی که 

مدام در حال الپوشانی هستند.
اگــر نمی خواهیــد به عنــوان یک 
کارآفریــن فاقد صداقت شــناخته 

شوید، از همین حاال دســت به کار 
شــوید و واقعیات را در حد امکان با 
کارکنان، مشتریان و شرکای خود در 

میان بگذارید.

    انعطاف ناپذیری
کارآفرینــان انعطاف ناپذیــر آنهایی 
هســتند که هرگز تمایلی به تغییر 
نشان نمی دهند. آنها روزهای پی در 
پی تنها یک رویــه را تکرار می کنند. 
دنیای کســب وکار همواره در حال 
تغییر است و اگر شما در برابر تغییر 
مقاومت کنید ممکن است جا بمانید.

همواره به تغییرات بازار توجه کنید 
و با جدیدتریــن روندها پیش بروید. 
با کارکنان، مشــاوران کســب وکار، 
وکال و حسابداران متخصص در امور 
کســب وکارهای کوچک، مشتریان،  
سرمایه گذاران،  وام دهندگان و حتی 
خانواده و دوستان خود مشورت کنید 
و از آنها بخواهید در راه خلق ایده های 
جدید به شما کمک کنند. با استفاده 
از ایــن ایده های جدیــد می توانید 

کسب وکارتان را بهبود بخشید.

    ترس از شکست
اگر واقع بین باشیم باید اذعان کنیم 
که راه اندازی کسب وکار جدید اغلب با 
شکست هایی همراه خواهد بود؛ البته 
شکست خوردن یک کارآفرین لزوماً 
به معنای شکست خوردن کسب وکار 
او نیست. شما در مسیر تبدیل شدن 

به یک کارآفرین موفق با شکست های 
کوچک و بــزرگ متعــددی مواجه 
می شــوید اما نباید از این شکست ها 

بترسید.
کارآفرینانی که از شکست می ترسند 
به ندرت ریســک می کنند و اگر یک 
کارآفرین ریسک نکند آنگاه نخواهد 
توانست کســب وکار خود را توسعه 
دهد. اگر بخواهید همیشه محتاطانه 
رفتار کنیــد، در نهایت بــه نقطه ای 
خواهید رســید که کســب وکارتان 
به خطر خواهد افتاد. بهتر اســت با 
ریسک های کوچک شــروع کنید تا 
این ترس از وجودتان کنــار رود. از 
ریســک کردن نترسید و سعی کنید 

از شکست های خود درس بگیرید.

    غرور
برای تبدیل شــدن به یک کارآفرین 
موفــق، برخــورداری از اعتمــاد به 
نفس کافی بسیار مهم است اما برای 
صاحبــان کســب وکارهای جدید و 
کوچک، غرور مانند یک ســم مهلک 

است.
اگر شــما دچار غرور باشید احتماالً 
افراد زیــادی از جمله مشــتریان و 
کارکنانتان را از خــود دور خواهید 
کرد. از طرفی ممکن است بر اثر این 
غرور از بررســی ایده های دیگران – 
ولو ایده های ارزشــمند- خودداری 
کنید زیرا فقــط ایده های خودتان را 

قابل قبول می دانید.

کارآفرینان بازنده چه ویژگی هایی دارند؟   

برنده باش!

کسب وکار شما باید 
سازمان یافته و نظام مند 
اداره شود. کارآفرینان 
نه تنها باید جای لوازم 

مورد نیاز خود را بدانند، 
بلکه باید به کلیه 

ضرب االجل های کاری 
و سایر مسئولیت های 
خود نیز مسلط باشند.

راه اندازی یک کسب وکار جدید دشواری های زیادی به همراه 
دارد و یک کارآفرین باید در راه رسیدن به آرزوهای بزرگ خود 

موانع بی شماری را پشت سر بگذارد.
در این میان ویژگی های شخصیتی افراد نیز اگرچه نمی تواند 
مانعی برای کارآفرین شدن آنها باشد اما باید اذعان داشت 
که بر میزان موفقیت آنها تأثیرگــذار خواهد بود. به عبارت 
دیگر هیچ کس نمی تواند بگوید شما باید برای راه اندازی یک 
کسب وکار جدید لزوماً قالب شخصیتی خاصی داشته باشید اما 
این ادعا که شخصیت شما بر موفقیت یا شکستتان در عرصه 
کارآفرینی تأثیر می گذارد، ادعای غیرمنطقی و عجیبی نیست.

 
استارت آپ

روز جمعه بــرای آن دســته از ســهامداران و 
سرمایه گذاران بورس نیویورک که به استارت آپ های 
برخاسته از منطقه سیلیکون ولی اعتماد دارند، روز 
مهمی بود. روزی که برای نخستین بار ســهام شرکت اوبر یا همان غول 

دنیای خدمات آنالین حمل و نقل در بازار سهام نیویورک عرضه شد.

 به هر حال، سکان مدیریت این شرکت در حال حاضر در دست دارا خسروشاهی 
است چراکه او توانست این شرکت را از دل توفان ها بیرون بکشد و به جایی برساند 

که ســرمایه گذاران و بســیاری در جهان تکنولوژی پیش بینی اش کرده 
بودند.

  از طرفی، سافت بانک یکی از آخرین شرکت هایی بود که در سرمایه گذاری 
اوبر در راند آخر شــرکت کرد در زمانی که ارزش شرکت ۴۲ میلیارد دالر 
تخمین زده می شد. همچنین چند ماه بعد و در میانه رسوایی های متعددی 
که گریبان این شــرکت را گرفته بود، مشخص شــد ارزش این شرکت هم 
باالتر رفته و تقریبا دوبرابر شده اســت. با این حال، روز نخست عرضه اولیه 
سهام این یونیکورن خوشنام سیلیکون ولی آن طور که انتظار می رفت سپری 
نشد. با توجه به سرمایه گذاری های جسورانه ای که این شرکت جذب کرده 
بود، اوبر پیش از این ۷۲ میلیارد دالر ارزش داشــت. بــه این ترتیب، قیمت 
پیش بینی شده برای ارزش هر سهم این شرکت در روز پنج شنبه ۴۵ دالر بود 
که در نهایت ارزشی معادل ۴/ 8۲میلیارد دالر را برای آن رقم می زد. معامله 
ســهام اوبر صبح روز جمعه با قیمت ۴۲ دالر آغاز شد اما این تنها شوکی نبود 
که مدیران اوبر آن را در ساعات اولیه روز نخست تجربه کردند بلکه آنها شاهد 
کاهش ۶/ ۷درصدی ارزش سهام بودند تا اینکه قیمت معامله شده تا ۵۷/ ۴۱ 
دالر نیز کاهش یابد. همین کاهش ارزش سهام کافی بود که ارزش بازار اوبر ۱/ 8 

میلیارد دالر سقوط کند.
پیش از آغاز عرضه اولیه سهام، متخصصان بانکی پشــت شرکت اوبر که در ابتدا 
قیمت هر سهم این شرکت را ۴8 تا ۵۵ دالر برآورد کرده بودند حاال تخمین خود 
را کاهش داده اند و آن را به ۴۴ تا ۵0 دالر رسانده اند. این موضوع باعث شده ارزش 
هر سهم شرکت در هنگام ورود به بورس بین 80 تا ۹۱ دالر تعیین شود. این رقم 
پایین تر از ۹0 تا ۱00 میلیارد دالری است که تا قبل از این اعالم شده بود و همه 
انتظارش را داشتند. اما به گفته کارشناسان و تحلیلگران بازار های مالی، هر کسب 

و کاری که انتظار داشته باشد در عرضه اولیه سهامش بیش از ۱00 میلیارد دالر 
سرمایه جذب کند، قطعا ناامید خواهد شد. برخی مدعی هستند که مشکالت اوبر 
در روز جمعه به طور خاص به این شرکت ربطی ندارد. شاخص S&P ۵00 )فهرستی 
از ۵00 سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک( به خاطر تنش های تجاری آمریکا 

و چین، بدترین هفته خود را در سال ۲0۱۹ داشت.
البته شرکت لیفت رقیب اصلی این شرکت در بازار آمریکا از زمان عرضه سهامش 
تاکنون با ۲۶ درصد سقوط سهام روبه رو شده است. در حال حاضر، سهم این رقیب 
هم اکنون باالتر از اوبر و با قیمت ۵۱ دالر معامله می شود و ارزش بازار آن حدود ۶/ 
۱۴ میلیارد دالر است. با این وجود، این شرکت خسارت های بیش از یک میلیارد 
دالر در سه ماه اول سال ۲0۱۹ را اعالم کرد، همچنین سهام این شرکت در سراسر 
این هفته کاهش یافته است. با این حال، گزارش Dealogic)شرکت تخصصی حوزه 
مالی( حاکی از آن است که متوسط عرضه اولیه سهام  شرکت های فناوری آمریکا 
از سال ۲0۱0 حدود ۲۳ درصد افزایش یافته اســت. در واقع، این کاهش قیمت 
سهم اوبر باعث شد این استارت آپ هشــتمین شرکت  فناوری آمریکایی باشد که 

روز اول عرضه اولیه سهام را بد شروع کرده است. اما این مساله چقدر مهم است؟
سال ۲0۱۲ نیز شرکت فیس بوک وضعیتی مشابه اوبر را تجربه کرد به طوری که 
ارزش هر سهم آن چهار دالر کمتر از حد انتظار بود. با این حال، امروزه، فیس بوک 
یک غول ۵۴0 میلیارد دالری است و هر سهم آن با قیمت سه برابر قیمت سهام در 
عرضه اولیه سهام معامله می شود. همچنین بنا بر گزارش نیویورک تایمز در سال 
۲00۴ که نوشت چیزهایی در گوگل جالب نبود چراکه به خاطر رکود بازار سهام و 
تردید سرمایه گذاران سازمانی در آن سال مجبور شد قیمت پیشنهادی خود را به 
8۵ دالر کاهش دهد. اما در حال حاضر، شرکت آلفابت، شرکت مادرگوگل، بیش از 

800 میلیارد دالر ارزش دارد.
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کارآفرینان 
انعطاف ناپذیر آنهایی 

هستند که هرگز 
تمایلی به تغییر نشان 

نمی دهند. آنها روزهای 
پی در پی تنها یک رویه 
را تکرار می کنند. دنیای 

کسب وکار همواره در 
حال تغییر است.

اکوفارس
گـــزارش

ورود لرزان اوبر به بورس نیویورک

استارت آپ های 
حوزه دریایی تجاری 

سازی می شوند

 با حمایت گروه دریایی ستاد 
توســعه فناوری های فضایی 
و حمــل و نقــل پیشــرفته 
معاونــت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری، تعدادی از 
استارتاپ های حوزه دریایی 
در مســیر تجاری شدن قرار 

گرفته اند.
به گزارش روز یکشنبه گروه 
علمی ایرنــا از معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، 
اســفندماه ســال گذشــته 
نخستین استارتاپ پیشرانه 
های دریایی با حمایت گروه 
دریایی ستاد توسعه فناوری 
های فضایی و حمــل و نقل 
پیشــرفته معاونــت علمی و 
فناوری بــا ارائــه ۳۲ طرح 

برگزار شد.
برهمین اســاس نیز ۶ ایده از 
طرح های شرکت کننده در 
این اســتارت آپ، پس از دو 
مرحله داوری به عنوان طرح 

های برتر انتخاب شدند.

    سرمایه گذاری در صنعت 
پیشرانه های دریایی

محســن نادری دبیر اجرایی 
نخستین استارتاپ پیشرانه 
های دریایی درباره سرنوشت 
طرح های برتر این استارتاپ، 
اظهارکرد: تاکنون ۱0 جلسه 
بین مالکان طرح های برتر و 
ایده های منتخب و ســرمایه 
گذاران برگزار شــد. در این 
جلســات مقــرر شــد طرح 
های برتر با ســرمایه گذاری 
داوطلبان، وارد فــاز اجرایی 

شوند.
به گفته وی، »هوشمندسازی 
پیشــرانه هــای دریایــی«، 
بنــادر  »هوشمندســازی 
کشــور«، »جایگاه سیستم 
رانش در بهــره وری ناوگان 
دریایــی کشــور«، »محرکه 
اصلــی«، »انتقــال قدرت«، 
»پیشــبرنده هــا« و »پایش 
و نگهــداری« از مهــم ترین 
نیازهــای صنعت پیشــرانه 
های دریایی است که سرمایه 
گــذاران تمایــل بیشــتری 
به ســرمایه گــذاری در این 

موضوعات دارند.
دبیر اجرایی نخستین استارت 
آپ پیشــرانه های دریایی با 
اشاره به اینکه اجرایی شدن 
این طرح ها مزایای مختلفی 
بــرای کشــور دارد، عنوان 
کــرد: فراخوان شــرکت در 
این اســتارتاپ برای تمامی 
دانشــگاه های سراسر کشور 
و شــرکت های دانش بنیان 
حوزه دریایی ارســال شــده 

است.
وی تاکید کــرد: به طورحتم 
برگزاری چنین اســتارتاپ 
هایــی و حمایــت از ایــده 
های برتر، کمــک بزرگی در 
اشــتغالزایی و کارآفرینــی 

کشور خواهد بود.

ایرنا
گــزارش
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