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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

درچهاردهمین جشنواره روابط عمومی های استان شهرداری اصفهان 11 عنوان کسب کرد؛

درخشش مدیران شهراندیش

 عالج واقعه ، 
قبل از وقوع

 از ابتدای سال جاری انواع مختلف 
جریانات طبیعی در کشور اتفاق 
افتاد از بارندگی شدید که منجر 
به سیل شد تا هجوم ملخ ها که 
منجر به ســرو ملخ پلو در برخی 
شهرهای ایران شد. به آن اضافه 
کنید زلزله و رانش زمین و بهمن 
و... تا هجوم پروانه ها که در نوع 
خود بی ســابقه بــود. راه های 
مقابله با این جریانات طبیعی نیز 
متفاوت بود . در یکجا باران باعث 
خوشحالی مردم شد و سالی پر از 
برکت و کشت و زرع را برایشان 
رقــم زد و در جایی دیگر همین 
باران سیل شد و مزارع ، خانه ها و 
حتی عزیزان مردم را با خود برد. 
چرا یک کنش در طبیعت در هر 
جای جهان با واکنشی متفاوت 
رو به رو می شــود؟ آیا وقت آن 
 نشده با شناســایی بیشتر این 
پدیــده هــا مانند بســیاری از 
 کشــورهای پیشــرفته ایــن 
پدیده ها را برای کشــورمان به 
فرصتی تبدیــل کنیــم برای 
پیشرفت بیشــتر مردممان نه 
بگذاریم این جریانات به چالشی 
تبدیل شود که تمام مردم کشور...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان خبر داد:

بازخوانی طومار شیخ بهایی 
در ارتباط با حقابه داران 

حوضه زاینده رود
 مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان گفت: بازخوانی 
طومار شیخ بهایی در ارتباط با تخصیص آب به 
حق آبه داران حوضه آبریز زاینده رود انجام شد 
و وزارت نیرو باید به صورت حجمی آب به آنها 

ارائه دهد.
مســعود میرمحمد صادقی در جلســه علنی 
شورای شــهر اصفهان اظهار داشت: بارش های 
امسال در ایستگاه شــاخص چلگرد به دو هزار 
و ۱۳۷ میلی متر رسید و این در حالی است که 
این بارش ها در مدت مشابه سال گذشته ۷۴۳ 

میلیمتر و در بلند مدت نیز...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه
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N E W S

      استاندار اصفهان: دانش و بینش روابط عمومی در کاروان علمی روابط عمومی به سرعت در حال رشد و شکل گیری است، پس اکتفا کردن به دانش سنتی و معمول کار پسندیده ای نیست. 

بازار طال و سکه  98/2/30 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,750,0004,850,000قدیم

سکه طرح 
4,880,0005,035,000جدید

2,650,0002,820,000نیم سکه

1,700,0001,830,000ربع سکه

1,000,0001,000,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18440,923454,313 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار
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حسین انتظامی به نگرانی ها درباره 
کاغذ پاسخ داد

  باز هم کاغذ وارداتی به 
بازار سیاه می رود؟

رئیــس کارگروه ســاماندهی کاغــذ اظهار 
کرد: این نگرانی که کاغذ با ارز دولتی وارد 
می شود و به دلیل عدم نظارت کافی با قیمت 
دیگری در بازار عرضه می شود، وجود دارد و 

قابل درک است. بر همین اساس...

وی تصریــح کــرد: برگزاری 
جشــنواره در اصفهــان باید 
شرایطی را فراهم کند تا افراد 
فعــال و عالقمنــد در حوزه 
فیلم که از نام و نشان کمتری 
برخوردارنــد نیــز بتوانند به 
عرصه آمده و آثارشــان دیده 
شود. با توجه به شرایط خاص به وجود آمده 
برای کشور در فضای بین المللی، جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان در اصفهان باید به یک 
فرصت طالیی تبدیل شــده و از این رویداد 

سینمایی به خوبي بهره برداري شود. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه می توان از افراد 
عالقمند و داوطلب برای برگزاری هر چه بهتر 
جشنواره و کاهش هزینه ها استفاده کرد، ادامه 
داد: این موضوع برای شهرداری اصفهان بسیار 
مهم است زیرا ضمن فرصت دادن به جوانان 
و رشد استعدادهای آنان، یک سرمایه گذاری 

جدید برای آینده محسوب مي شود.    
وی با بیان اینکه باید حس برگزاری رویداد 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان 
ایجاد شــود، اضافه کرد: این موضوع بسیار 
مهمی اســت زیرا گاهی اوقات رویدادی در 
شهر اتفاق می افتد اما حس شوق انگیز را در 
میان شهروندان ایجاد نمی کند، شور و حسی 
که جشنواره در شهر ایجاد می کند بسیار مهم 
است. باید شرایط برای هر مهمان خارجی یا 
داخلی که از فرودگاه وارد اصفهان می شود به 
گونه ای فراهم شود که برگزاري این رویداد 
بین المللي را در نقاط مختلف سطح شهر به 

شکلي ملموس ببیند.  
نوروزی ضمن تأکید بر جلب مشارکت سایر 
ارگان ها و سازمان ها در برگزاری جشنواره 
فیلم کودک، اظهار داشت: دیگر دستگاه ها و 
نهادها هم باید از روند تولید و نمایش فیلم و 
جریان فیلمسازي برای کودکان و خانواده ها 

حمایت کنند. 
وی بیان داشــت: شــهرداری اصفهان در 
خصوص برگزاری این جشنواره در اصفهان 
نگاه روشني داشــته و با نگاه بین المللی نه 

تنها به کودکان کشور بلکه به کودکان سراسر 
جهان فکر مي کند.    شهردار اصفهان در پایان 
بر لزوم ایجاد دبیرخانه دائمی جشــنواره در 

اصفهان، تأکید کرد.

   زنجیره صنعت سینما در اصفهان 
شکل گیرد

دبیر ســي و دومین جشــنواره بین المللی 
فیلم هاي کــودکان و نوجوانان اصفهان نیز 
در ادامه این جلسه اظهار کرد: طي چند روز 
گذشته فراخوان و مقررات سی و دومین دوره 
جشنواره منتشر شد و انتظار مي رود مانند 
سال هاي گذشته شاهد استقبال فیلمسازان 
داخلی و بین المللي برای شرکت آثارشان در 

این جشنواره باشیم.  
علیرضا تابش با اشاره به اینکه اصفهان شهر 
خالق ســینمای کودک نیز هست، تصریح 
کرد: به موازات برگزاری جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان در اصفهان ضروری است این شهر 
به پایگاه مطمئن بــرای حمایت از تولیدات 
سینمایی ویژه کودکان و نوجوانان تبدیل شود 
تا در طول ســال، در کنار برگزاری جشنواره 
کودک، رویدادهای دیگر مانند نمایشــگاه 
دستاوردهای صنعت سینما که سال گذشته 
برگزار شد، ادامه یافته و زنجیره صنعت سینما 
در شهر اصفهان شکل گیرد.   وی ادامه داد: 
شورای برنامه ریزی جشنواره عالوه بر اینکه 
زیر نظر شهردار اصفهان و عضویت نهادهای 

ســینمایی و فرهنگی، یک نــگاه کالن به 
وضعیت جشــنواره فیلم کودک و نوجوان 
دارد باید نیم نگاهي نیز به وضعیت سینمایی 
و هنری شهر اصفهان در عرصه های تولید و 

اکران فیلم هم داشته باشد.   

   پیوند بیشتر جشنواره با مردم  
دبیر سي و دومین جشنواره بین المللی فیلم 
هاي کودکان و نوجوانان اصفهان با بیان اینکه 
جشنواره فیلم کودک امسال همزمان با رویداد 
مبارک عید غدیر برگزار می شــود، افزود: از 
فرصت جشــن های این ایام مي توان براي 
پیوند هر چه بیشتر مردم با جشنواره استفاده 
کرد.  وی اضافه کرد: تالش برای انزوای ایران و 
تشدید ایران هراسی در عرصه جهانی و شدت 
دادن به تحریم ها، در دستورکار دشمنان ملت 
ایران قرار دارد و این شرایط برگزارکنندگان 
این جشنواره بین المللی را مصمم مي کند 
ضمن فراهم کردن حضور چهره ها و مهمانان 
شــاخص بین المللی و برگزاري رویدادهاي 
جانبي در جشنواره، نسبت به معرفي هر چه 
بهتر توانمندی سینمای نجیب ایران در عرصه 

بین الملل بیش از گذشته اقدام شود. 
وی با عنایت به سیاست عدالت فرهنگی تاکید 
کرد: امسال نیز همزمان با برگزاری جشنواره 
در اصفهان، نمایش منتخب فیلم های کودک 
و نوجوان در سراسر کشور در همان ایام انجام 

خواهد شد. 

شهردار اصفهان مطرح کرد:: 
اصفهان، نه یك محدوده جغرافیایي بلکه بخشي از برند جشنواره فیلم کودک و نوجوان است

 دیگر دستگاه ها و 
نهادها هم باید از روند 

تولید و نمایش فیلم 
و جریان فیلمسازي 

برای کودکان و 
خانواده ها حمایت 

کنند. 

شهردار اصفهان گفت: با توجه به شرایط خاص به وجود آمده برای کشور در فضای بین المللی، جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان 
باید به یك فرصت طالیی برای خانواده های اصفهانی تبدیل شده و از این رویداد سینمایی به خوبي بهره برداري شود. 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در اولین جلسه شوراي عالي برنامه ریزی سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم هاي کودکان و نوجوانان اصفهان اظهار کرد: تاکید بر نام اصفهان برای برگزاری این جشنواره، صرفا تاکید بر یك محدوده 
جغرافیایی نیست بلکه اصفهان بخشي از برند این جشنواره است. در عین حال الزم است این رویداد مهم بین المللی بتواند در عرصه 

جهانی بیش از گذشته عرض اندام کرده و به اصفهان محدود نشود.  

اخبار اصفهان
گـــزارش
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 عالج واقعه ، 
قبل از وقوع

ادامه از صفحه یک:
...   هم نتوانند با کمک های خود 
ذره ای از خسارت آن را جبران 

کنند؟
یکی از این پدیده های طبیعی 
هجوم ملخ ها بود. مســلما این 
اولین باری نیســت کــه ملخ 
 بــه مــزارع کشــورمان هجوم 

می آورد.
نقل اســت در گذشــته مزرعه 
 داران نــه تنهــا از هجــوم این 
ملخ هــا ناراحت نمی شــدند 
 بلکــه از آنهــا اســتقبال هم 

می کرده اند.
مزرعه داران به محض مشاهده 
ملخ در مزارعشان ، فانوس هایی 
بر روی آب روشــن می کردند، 
این ملخ ها هنگان شب همگی 
به دور فانوس ها جمع می شدند 
و بر روی آب غرق می شــدند. 
صبح مزرعه داران با جمع آوری 
این ملخ هــا از روی آب غذای 
پرندگان خانگــی چون مرغ ها 
 و خروس ها را تا مدت ها تامین

 می کردند .
اما در هفته های اخیر هجوم ملخ 
به برخی از اســتان های کشور 
توانست همه جا را دگرگون کند. 
چند روز اول مردم و مسئولین 
سردرگم بودند و بعد از آن شروع 
کردند به سم پاشی شیمیایی! 
تاکنون بیشــترین مبارزه علیه 
آفت ملخ صحرایی در استان های 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان 
و جنــوب کرمان بوده اســت.

هرچند گفته شده  تاکنون آفت 
ملخ صحرایی خســارت جدی 
به باغــات و مزارع کشــور وارد 
نکرده اســت،  اما مسلما حجم 
باالی آفت کش های شیمیایی 
 مصرف شــده برای مهــار این 
ملخ ها ضررهای جبران ناپذیری 
بــه مــزارع و ســامتی مردم 

کشورمان وارد خواهد کرد.
سیل امسال عاوه بر بردن مال 
مردم جان ها را نیز با خود برد. 
تغییرات اقلیمی امسال توانست 
خسارات زیادی برای کشورمان 

به بار اورد. 
در سال های گدشته خشکسالی 
معضل اصلی کشــورمان بود و 
شاید فکرش را هم نمی کردیم 
روزی بارش بــاران بتواند ما را 
ناراحت کند، زیرا همیشه دست 
به دعــا بودیم برای بــاران. اما 
امسال که دعاهایمان مستجاب 
شد چرا اینقدر ناراحت شدیم؟ 
گفته می شــود همیشه قبل از 
آرزویی، از خدا بخواهید ظرفیت 
داشتن آن آرزو را به شما بدهد. 
شاید ما هم قبل از دعای باران 
باید از خدا می خواستیم توان و 
دانش ساخت سد ها و سازه ها و 
سیل بندهای مستحکم تری را 

به ما عطا کند!
روش های اصلی مهار ســیاب 
 از زمان هــای دور به کار گرفته 
می شود. این شــیوه ها شامل 
احیــای جنــگل هــا ، احداث 
 سیل بندها ، ســدها ، مخازن و 

کانال های سیاب بر است.
 اما متاسفانه ما بعد از وقوع هر 
حادثه ای به یــاد آن می افتیم 
و نگرانش می شــویم . همیشه 
پس از وقوع ســیل، استانداری 
و مجموعه هــای مربوط به فکر 
 جلوگیــری از رخــداد ســیل 
می افتند در حالی که باید قبل از 

وقوع آن به فکر بود. 
زیرا نمی توانیم زمــان رخداد 
 ســیل را پیش بینی کنیم، اما 
می توان با شــیوه های مختلف 

آن را کنترل و مهار کرد.

اقتصاد استان
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تصویب الیحه کمک ۳میلیارد ریالی شهرداری اصفهان برای آزادی زندانیان
الیحه کمک سه میلیارد ریالی شهرداری اصفهان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در ماه مبارک رمضان 

که در قالب الیحه به شورا ارسال شده بود، با رأی موافق اعضای شورا به تصویب رسید.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسامی شهر 
اصفهان الیحه پیشنهادی از سوی شهرداری اصفهان در شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس 

آن اعضای شورا به کمک سه میلیارد ریالی به ستاد دیه استان اصفهان به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 
در ماه مبارک رمضان رأی مثبت دادند و این الیحه به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه، اعضای شورای شهر اصفهان خواستار ارائه گزارشی از سوی ستاد دیه استان در خصوص نحوه 
استفاده از کمک سال گذشته شورای شهر به این ستاد برای آزادی زندانیان شدند.

در ادامه جلســه علنی شورای شــهر، طرح پنج نفر از اعضای شورای شــهر اصفهان مبنی بر رونق گردشگری شــبانه در شهر اصفهان در 
قالب طرح »شــب های روشــن شــهر اصفهان« مورد بررســی قرار گرفت که در نهایت این طرح که در آینده در قالــب طرح »اصفهان 
 ۲۰۲۰« جای خواهد گرفت، به تصویب اعضای شــورای شهر رســید؛ این طرح بر اجرای برنامه های فرهنگی، تفریحی، ورزشی و فراغتی

 تأکید دارد.

تعیین تکلیف خانه های خالی از راه های موثر رفع مشکل مسکن استیجاری
نایب رییس کمیســیون عمران مجلس گفت: یکی از راهکارهای موثر برای رفع مشکل کمبود مسکن 
استیجاری، تعیین تکلیف خانه های خالی است، به طور حتم با ساماندهی آنها بخش اعظمی از کمبود 

مسکن در حوزه اجاره حل می شود.
سیدابوالفضل موسوی بیوکی با اشــاره به راه کارهای موجود برای کاهش مشکات بازار مسکن به ویژه 

ساماندهی بازار اجاره، اظهار کرد: در شرایط کنونی راهکارهای بلند مدت مانند تولید انبوه مسکن در کاهش 
التهابات اثرگذار نیست و در این راستا باید اقدامات و برنامه های کوتاه مدت اجرایی شود.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسامی ادامه داد: به نظر من دولت و وزارت راه و شهرسازی باید از 
ظرفیت ها و امکانات موجود برای رفع نیاز جامعه به مسکن به ویژه در حوزه اجاره استفاده کند، در این صورت بازار مسکن تا 

زمان تحقق برنامه های بلند مدت به ثبات نسبی می رسد. وی تصریح کرد: از جمله دیگر راهکارهای موجود، واگذاری برخی از مساکن 
دولتی موجود در کانشهرها به مستأجران است که این روش در کاهش مشکات بازار اجاره اثرگذار است. همچنین دولت باید سیاست های 
تشویقی را برای کاهش قیمت ها در حوزه اجاره مسکن تدوین کند، از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی می تواند در جهت ارائه تسهیات ودیعه 

به مستأجران اقدام کند، تا اعتبار مربوطه به صورت مستقیم به مالک داده شده و مستأجران اقساط آن را پرداخت کنند.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

درطی  5 سال با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفت:

تکمیل شبکه فاضالب مبارکه با پیشرفت فیزیکی بیش از 99 درصد 

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
گفت: طی 22 سال از ســال های  70 تا 92  ، ) قبل 

از  انعقاد قرارداد بیع متقابل میان  شــرکت فوالد مبارکه و شرکت 
آبفا اســتان اصفهان( حــدود 150 کیلومتر لوله گذاری  شــبکه 
فاضالب  در شهر مبارکه  اجرا  شــد.  این در حالیست که از سال 92 
 تا پایان سال 97 ، در این شهر 155 کیلو مترشبکه فاضالب عملیاتی 

گردید. 

مهندس هاشم امینی افزود: در حال حاضر اجرای شبکه فاضاب در شهر مبارکه 
با بیش از 99 درصد پیشرفت فیزیکی آماده بهره برداری است فقط  حدود3 کیلو 

مترتا تکمیل شبکه فاضاب شهر مبارکه   باقیمانده است.
وی با اشاره به اجرای شبکه فاضاب در  شهر مبارکه ازسال 7۰ تا سال 9۲ اعام 
کرد:طی ۲۲ سال با اجرای 8۰ کیلو متر شبکه فاضاب در شهر مبارکه و 7۰ کیلو 
متر در محله صفائیه مبارکه اجرای شبکه فاضاب در این منطقه تنها حدود 48 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مهندس امینی در خصوص اجرای شبکه فاضاب در شهر کرکوند بیان کرد:اجرای 

شبکه فاضاب در شهر کرکوند پس از انعقاد قرارداد بیع متقابل با سرمایه گذاری 
شرکت فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت و از سال 9۲ تا پایان سال 97 بیش از 

45کیلومتر مترشبکه فاضاب در این شهر  اجراءشد.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با بیان اینکه 
اجرای شبکه فاضاب در شهر کرکوند با بیش از 91 درصد پیشرفت فیزیکی درحال 
تکمیل شدن است خاطر نشان ساخت: با اجرای حدود 4کیلومتر باقیمانده شبکه 
فاضاب شهر کرکوند، در نهایت ساکنان این شهر هم  در آینده نزدیک تحت پوشش 

خدمات شبکه فاضاب قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه در سال 96 با انعقاد قرار داد الحاقیه بیع متقابل میان شرکت فوالد 
مبارکه وآبفا اســتان اصفهان به منظور اجرای شبکه فاضاب شهرهای زیباشهر و 
دیزیچه اظهار داشت: از سال 96 تا پایان ســال 97 بیش از  45 کیلومتر شبکه در 
زیباشهر اجراء شد که بیانگر پیشرفت 78درصدی اســت و نیز در شهر دیزیچه با 
اجرای 88 کیلومتر شاهد بیش از 79 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای شبکه فاضاب 

دراین منطقه هستیم.    اخبار اصفهان
خـــبــــر

 اطالع روابط عمومی 
از قضایای مربوط به 

مجموعه از واجبات این 
رسالت است، اگر روابط 
عمومی، روابط عمومی 
خاص و ظریفی که باید 

را نداشته باشد، کار 
می لنگد.

درچهاردهمین جشنواره روابط عمومی های استان شهرداری اصفهان 11 عنوان کسب کرد؛   

درخشش مدیران شهراندیش

شهرداری اصفهان در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی های 
استان، موفق به کسب 4 دیپلم افتخار و رتبه شاخص، 2 رتبه 
برتر، 2 گواهی تقدیر، 2 رتبه ســرآمد و یک تندیس در بخش 

رتبه های برگزیده شد.

اخباراصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      استاندار اصفهان: دانش و بینش روابط عمومی در کاروان علمی روابط عمومی به سرعت در حال رشد و شکل گیری است، پس اکتفا کردن به دانش سنتی و معمول کار 
پسندیده ای نیست. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان خبر داد:

بازخوانی طومار شیخ بهایی در ارتباط با 
حقابه داران حوضه زاینده رود

 مدیرعامل آب منطقــه ای اصفهان گفت: 
بازخوانی طومار شــیخ بهایی در ارتباط با 
تخصیص آب به حق آبه داران حوضه آبریز 
زاینده رود انجام شــد و وزارت نیرو باید به صورت حجمی آب به 

آنها ارائه دهد.

مسعود میرمحمد صادقی در جلسه علنی شورای شهر اصفهان اظهار داشت: 
بارش های امسال در ایستگاه شاخص چلگرد به دو هزار و 137 میلی متر رسید 
و این در حالی است که این بارش ها در مدت مشابه سال گذشته 743 میلیمتر 

و در بلند مدت نیز یک هزار و 4۰1 میلی متر بوده است.
وی با بیان اینکه حجم فعلی سد زاینده رود 69۰ تا امروز میلیون مترمکعب 
است، افزود: ورودی آب به ســد زاینده رود از اول مهر سال گذشته تا کنون 
یک هزار و 17۰ میلیون متر مکعب آب بوده است و پیش بینی می شود که در 
سال جاری یک هزار و 6۰۰ میلیون متر مکعب آب وارد سد زاینده رود شود.

   احتمال تداوم جریان آب در زاینده رود پس از 20 خرداد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشاره به اینکه مکن است 
پس از ۲۰ خردادماه نیز جریان آب در زاینده رود ادامه داشته باشد، گفت: 
تا کنون 33۰ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی رهاسازی شده و سهم 

محیط زیست نیز 53 میلیون مترمکعب خواهد بود.

   رهاســازی ۳5 میلیون متر مکعب آب برای باغات اصفهان در 
تابستان

وی با اشاره به رهاسازی 35 میلیون متر مکعب آب برای باغات اصفهان در 
تابستان گفت: در ارتباط با کشت صیفی جات توسط کشاورزان شرق اصفهان 

در همین زمان در شورای عالی زاینده رود تصمیم گیری می شود.
میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه بازخوانی طومار شیخ بهایی در ارتباط با 
حق آبه داران حوضه آبریز زاینده رود اجرایی می شود، گفت: با توجه به توزیع 
عادالنه و هوشمندانه آب در طومار شیخ بهایی در این بازنگری وزارت نیرو 

موظف است به صورت حجمی آب به حق آبه داران ارائه دهد.

   بارگذاری در حوضه آبریز زاینــده رود بیش از ظرفیت موجود 
بوده است

وی اضافه کرد: بارگذاری در حوضه آبریز زاینده رود بیش از ظرفیت موجود 
بوده است به نوعی که در حوزه اصفهان بیش از 4۰۰ میلیون متر مکعب آب 
شرب برای کاشــان، اصفهان و یزد تخصیص داده می شود و همچنین 6۰ 
میلیون متر مکعب آب به صنایعی مانند فوالد مبارکه ذوب آهن و صنایع نظامی 
اختصاص می یابد. میرمحمد صادقی ادامه داد: سهم چهارمحال و بختیاری 
از سد زاینده رود 8۰ میلیون متر مکعب است در حالی که برداشت این استان 

روی کاغذ نیز 13۰ تا 15۰ میلیون متر مکعب از سد زاینده رود است.

   99 درصد عملیات عمرانی تونل سوم کوهرنگ تمام شده است
وی با بیان اینکه اجرای طرح هایی مانند سد و تونل کوهرنگ سه ضرورت 
دارد، گفت: 99 درصد عملیات عمرانی تونل سوم کوهرنگ تمام شده است و 

لکه گیری ها نیز تا طی سه ماه آینده تمام می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه خاکبرداری و 
سنگ برداری تکیه گاه های سد تونل کوهرنگ نیز به پایان رسیده است، ابراز 
داشت: از آخر سال یا اوایل سال آینده بدنه سد باال می آید و آخر سال 99 کار 
آبگیری سد را انجام دهیم. وی تاکید کرد: این تونل ۲5۰ میلیون متر مکعب 

آورده خواهد داشت و تخصیص آن 1۲۰ میلیون متر مکعب خواهد بود.
میرمحمد صادقی در ارتباط با سد بهشت آباد نیز تا دو ماه آینده جلسه ای در 
وزارت نیرو در این خصوص برگزار می شود، گفت: ظرفیت این سد حدود یک 

میلیون و 5۰۰ هزار متر مکعب یعنی به اندازه سد زاینده رود است.
وی با بیان اینکه همه تقصیرها را نباید بر گــردن وزارت نیرو بدانیم چراکه 
وزارتخانه دیگری به جــز وزارت نیرو با پرداخت وام هایــی اجازه عمران و 
توسعه در حوضه آبریز زاینده رود را می دهد که مشکات مختلفی را در این 
حوضه آبریز سبب شده است، گفت: الزم است این مشکل با تعامات الزم با 

دستگاه های مربوطه رفع شود.

گــزارش

در اختتامیه این جشنواره 
که با حضور دبیر شــورای 
عالی فضای مجازی کشور، 
استاندار اصفهان، شهردار 
اصفهان و دیگر مسئوالن 
برگــزار شــد، اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری اصفهان در بخش نوآوری و 
فعالیت های پیشرو، ارتباطات رسانه ای، 
برنامه ریزی و ارزیابی، تحقیق و پژوهش، 
اطاع رسانی و افکارسنجی، روابط عمومی 
دیجیتال، محتواسازی، رویدادپردازی و 
مسئولیت اجتماعی و سازمان قطار شهری 
اصفهان و حومه در بخــش برنامه ریزی 
و ارزیابی، اطاع رســانی و افکارسنجی، 
روابط عمومی دیجیتال، محتواســازی و 
رویدادپردازی موفق به کسب رتبه سرآمد 

روابط عمومی های استان شدند.
در بخش نوآوری، فعالیت های پیشــرو 
و محتواســازی، تحقیــق و پژوهــش، 
رویدادپردازی، دیپلم افتخار جشنواره به 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری 
اصفهان، شهرداری منطقه سه، شهرداری 
منطقه 6 و شهرداری منطقه 1۰ اصفهان 
تعلق گرفــت. گواهی تقدیــر از حضور 
فعال در این دوره به ســازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
و سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 
 فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان

 اهدا شد.
همچنین ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری اصفهــان در بخــش روابط 
عمومی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی 
و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان در بخش روابط عمومی دیجیتال، 
محتواســازی و رویدادپردازی موفق به 
کسب تندیس، لوح سپاس و رتبه برتر این 

جشنواره شدند.
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان نیز در بخش نوآوری 
و فعالیت های پیشــرو، اطاع رســانی و 
افکارســنجی، روابط عمومی دیجیتال، 
ارتباطــات رســانه ای، محتواســازی و 
رویدادپردازی، موفق به دریافت تندیس، 

لوح سپاس و رتبه برگزیده جشنواره شد.

   تقدیر استاندار از شهردار اصفهان 
برای انجام مســئولیت اجتماعی، 
توسعه دیپلماسی شهری و ارتباطات 
استانی در کمک به استان های درگیر 

سیل

همچنین در این آیین استاندار اصفهان در 
چهاردهمین جشنواره روابط عمومی های 
استان با اهدای لوح و شمایل ویژه، از دکتر 
نوروزی شهردار اصفهان برای حضور ویژه 
شهردار و نیروهای پشتیبانی و امدادرسانی 
شهرداری اصفهان در استان های درگیر 

سیل در نوروز امسال تقدیر کرد.
این تقدیر به پاس توسعه دیپلماسی شهری 
و ارتباطات اســتانی و انجام مسئولیت 
اجتماعی در بحران اســتان های درگیر 
سیل انجام شــد. در متن تقدیر استاندار 
اصفهان آمده اســت: هو العلیم؛ خروش 
طبیعت و وقوع سیل اگرچه اتفاق تلخ بهار 
امسال بود و کام هموطنان را تلخ کرد اما 
آغاز فصل دیگری از همدلی و نوع دوستی، 

تصویر شیرین و ماندگار این اتفاق شد.
آنان کــه فراتر از اباغ و بخشــنامه، پای 
در راه کمک به همنوعــان و هموطنان 
نهاده و مسئولیت اجتماعی خود را با شعار 

»همدلی برای ایران« به نیکی ادا کردند.
نیت و عمل آنان بی شک از فلسفه اصیل 
ارتباطات که همان احترام به روابط انسانی 
و اصول اخاقی است، نشأت گرفته و بار 
دیگر به خوبی به اثبات می رساند که فصل 
الخطاب ارتباطات، جایی بیرون از کتاب ها 
و فرضیات رقم می خورد؛ آنجا که » دگر 
عضوها را قرار نمی ماند«  و احساسات واالی 

انسانی را به میدان عمل می آورد.
اینجانب مراتب ســپاس و قدردانی خود 
را از تاش بــی دریغ شــما و مجموعه 
تحت مدیریت، در همیــاری و همراهی 
به هموطنان استان های سیل زده در بهار 
1398، اعام داشــته و امیدوارم خداوند 
متعال، بهروزی و موفقیت را توشه راهتان 

سازد.

    با اخبار ناخوشــایند سربازان 
پیاده نظام علیه کشور نباشیم

اســتاندار اصفهان گفــت: جامعه امروز 
احتیاج به نشاط دارد و الزم است تا به تمام 
ابعاد آن بپردازیم. عباس رضایی در آیین 
چهاردهمین جشــنواره روابط عمومی 
استان اظهار کرد: در جمع روابط عمومی 
و خبرنگاران ســخن گفتن بسیار دشوار 
است، چرا که آنها بســیار نکته پردازند و 
باید از رسانه و خبر گفت که خودتان اهل 

فن و توانایید.
وی افزود: معموالً می گوییم روابط عمومی 
پل ارتباطی میان مدیران و مردم هستند، 
اما به شخصه شأن و شئونات این مقام را 
قدری باالتر از این رســالت می دانم، یک 
روابط عمومی با نگرش خاصی که برای 
طرفین ایفا می کند می توانــد خیلی از 
معضات یک موسســه و جامعه را حل و 

فصل کند.
استاندار اصفهان ادامه داد: اطاع روابط 
عمومی از قضایای مربــوط به مجموعه 
از واجبات این رسالت اســت، اگر روابط 
عمومی، روابط عمومی خاص و ظریفی که 
باید را نداشته باشد، کار می لنگد. بنابراین 
امیدوارم دوستان روابط عمومی، به بهبود 

روابط عمومی شخصی خود نیز بپردازند.
رضایی تصریــح کرد: بــرای اینکه یک 
روابط عمومی بتواند بــه صورت معقول 
به مجموعه خود بپردازد، باید دانش این 
کار را هم داشته باشد. متاسفانه امروز فکر 
می کنیم روابط عمومی کســی است که 
بتواند اخبار را بخواند، به مدیران منتقل 
کند و ارتباط با اجتماع را حفظ کند، در 
حالی که روابط عمومی، خود یک دانش 
است و به صورت قطع نباید از قافله علم 
روابط عمومی که به سرعت در حال رشد 

است عقب بمانیم.
اســتاندار اصفهان گفت: دانش و بینش 
روابط عمومــی در کاروان علمی روابط 
عمومی به ســرعت در حال رشد و شکل 
گیری اســت، پس اکتفا کردن به دانش 
سنتی و معمول کار پسندیده ای نیست. 
به روز کــردن دانــش، خــود در ابعاد 
مختلــف و بهره گیری از ابــزار نوین و به 
 روز، بسیار مثمر برای رشد جامعه خواهد

 بود.
وی ادامــه داد: روابــط عمومی ها نباید 
بخشی نگر باشند و الزم است تا توسعه را 
هدف راه خود قرار دهند، زمانی می توان از 
توسعه سخن گفت که توسعه همه جانبه 
مد نظر باشد، در غیر این صورت مسائل 
توسعه ای را هدر می دهیم. رضایی گفت: 
باید از پتانسیل های موجود استفاده درست 
کنیم، در شــرایطی که جنگ اقتصادی 
وجود دارد انگشت گذاشتن بر تنگناهای 
موجود مســئله ای از مســائل اساسی را 
حل نمی کند. استاندار اصفهان ادامه داد: 
جامعه امروز احتیاج به نشاط دارد و الزم 
است تا به تمام ابعاد آن بپردازیم، بنابراین 
با گسترش اخبار ناخوشــایند بر اوضاع 
بد صحه نگذاریم و ســرمایه های ملی و 
بخش های مختلف نظام را هدر ندهیم و 

سربازان پیاده نظام علیه کشور نباشیم.
وی افزود: اگر فقط بر مســائل کوچک و 
نداشته هایمان دســت بگذاریم، خدمت 
نیست، امروز جامعه ما نیاز به نشاط و امید 
دارد. اگر در این خصوص اقدامی نکنیم، 
به خصوص در مورد قشر جوان، خسران 
کرده ایم. رضایی گفت: امــروز وظیفه و 
رسالت ما این است که روابط عمومی خود 
را غنی کنیم و خود را به امکانات الزم مجهز 

کنیم.

مهر
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 Dez Coastal Resort in 
Southwestern Iran

Dez Coastal Resort, also called Ali Kalleh, is one of the 
seafront recreational of Dezful. This site is one of the most 
popular coastal parks in Khuzestan, attracting a large 
population of neighboring cities and provinces every 
year, especially in spring and summer.
This resort is located down the regulatory Dam of Dez 
and north of Dezful city and is one of the most popular 
recreational centers in the north of Khuzestan.
For the comfort and convenience of tourists in this 
complex and along the beach, a lot of alcoves have been 
made.
There is also a park and greenery area near the beach, 
along with playground and entertainment facilities, 
which makes it a place for people to entertain in other 
seasons. Another attraction of this place, especially for 
children, is the existence of several types of slides on the 
riverside.
The Dez is a river that originated from the middle Zagros 
Mountains (south of the Lorestan-Aligudarz province), 
and has been a major milestone in the northern 
Khuzestan economy, especially the Dez dam.
In the part of the Dez River path, due to the valley features, 
caves overlooking the Dez River have been carved which 
in the Dezful dialect are known as Kat. In the past, they 
have often been used by people to escape the heat of 
the summer, but today they are a place for people to 
entertain.The unprecedented flood of the Dez River in 
April of 2016 caused heavy damage to the Dez River, in 
particular the Ali Kalleh coastal park, so that the entire 
coast of the river and the structures built around it 
was swallowed by water and flood drowned or were 
destroyed completely by the flood.

 Hafezieh; diamond of 
Shiraz

There is no way for Iranian people to hear the name of 
Shiraz and don’t immediately think about Hafiz. Khajeh 
Shamseddin Mohammad Hafez-e Shirazi, titled by Lesan-
ol-Qeib, is well known due to his wonderful sonnets. The 
tomb of Hafiz, the great Iranian poet, is one of the most 
visited sites in Shiraz.
65 years after Hafez's death, in 1452 A.H, Babur Ibn-
Baysunkur, a Timurid governor of Shiraz ordered to 
build a small dome-like structure with a large pool in 
front of it, near Hafez's grave at Golgasht-e Mosalla. This 
monument and its associated memorial hall known as 
Hafezieh, is located on the southern side of Shiraz Quran 
Gate. It was registered in Iran's National Heritage List on 
November 9, 1975, with the registration number of 1009.
The tomb underwent some renovation processes during 
the Safavid and Afsharian eras. The present monument 
has been designed in 1935, by a French architect, Andre 
Godrad, who lived for 32 years in Iran during the reign of 
Karim Khan Zand. A marble slab has been placed over 
the Hafez's grave. The tombstone is one meter above the 
ground level and it is encircled with five steps leading 
to the tomb. This tomb surrounded with eight pillars to 
support the copper dome made of enameled tile mosaic; 
the number of "eight" stands for the eight doors of 
paradise and the eighth century (the century that Hafiz 
lived in) as well. This tombstone is beautifully inscribed 
with two of Hafes's poems and attracts domestic and 
foreign tourist's attention at the first glance.
There are also two beautiful northern and southern 
courtyards decorated with lush green garden with an 
area of two hectares in  the perimeter. Don’t miss this place 
during Yalda and Nourooz holidays, since local people and 
tourists gather together to celebrate the days and read 
Hafez's poems for divination.
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Constitution 
House of 
Isfahan

 Located near the 
Naghshe-e Jahan 
Square, Isfahan 
Constitution House 
is a historical edifice 
which used to be a 
gathering place for 
people, scholars, 
intellectuals and 
political figures 
during the years that 
led to the Persian 
C o n s t i t u t i o n a l 
Revolution .
Once belonged to 
scholar Haj Aqa 
Nourollah, the 
prominent figure of 
the time, the house 
is now refurbished 
to a historical 
museum showcasing 
documents and 
photographs from 
the period. By 
walking in the house 
and having a glimpse 
on the existing texts 
and photos, visitors 
can get familiar 
with the thoughts 
and activities of the 
constitutionalists 
as well as other 
important historical 
incidents happened 
in Isfahan.
The basement of the 
house displays nearly 
100 newspapers 
from the era which 
is one of the most 
interesting sections.
Likewise, the house 
enjoys an astonishing 
Qajari architecture 
which includes 
two interior and 
exterior yards, two 
king rooms in the 
north and south 
embellished with 
plasterwork and 
paintings, and 12 
rooms.
There is a fantastic 
room fronted with 
seven wooden sash 
windowpanes and 
colorful glass called 
Orosi that provide 
a very beautiful 
e n v i r o n m e n t 
through reflecting 
the sunshine.
Visiting the house 
and getting to know 
with the lifestyles 
and traditions 
of Iranian past 
generations as well 
as all those historical 
events can be a 
memorable part of 
tourists’ itinerary.
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Naqsh-e Rustam (meaning Throne of Rustam 
) is located approximately 5 km (3 miles) to the 
northwest of Persepolis, the capital of the former 
Achaemenid (Persian) Empire in present day in 
Iran. Engraved on the façade of a mountain range 
considered sacred in the Elamite periods are the 
rock-cut tombs of Achaemenid rulers and their 
families dating to the 4 th and 5 th centuries BC, 
as well as richly decorated reliefs carved by the 
Sasanians in the 3 rd century AD.  In addition to 
being a royal necropolis, Naqsh-e Rustam became 
a major ceremonial center for the Sasanians until 
the 7 th century AD.
The Naqsh-e Rustam site was already in use prior 
to the arrival of the Achaemenids, as evidenced in 
one pre-Achaemenid (possibly Elamite) relief and 
a number of old graves. Although this relief has been 
carved over by a Sasanian relief, a portrait of a man 
with a forward pointing hat and a long dress-like 
garment (clothing not typical of the Achaemenids 
and Sasanians) can still be discerned on the extreme 

right of the later relief. According to some sources, 
it was this figure that locals associated with the 
mythical hero of the Shahnameh writings in the 
“book of the kings”, named Rustam, hence the name 
of the site. 
Most of the reliefs, however, date to beginning of 
the Sasanian period.  In the 3 rd century AD, the 
Sasanians, a vassal of the Parthian Empire that 
succeeded in overthrowing its master, were a new 
power that rose in the East. In order to legitimize 
their rule, the Sasanians sought to associate 
themselves with the Achaemenid (Persian) Empire, 
and regarded themselves as its direct successors. 
One of the things they did to achieve this goal was to 
carve reliefs at Naqsh-e Rustam.While the site itself 
does not yet have UNESCO World Heritage status, 
the Sasanian relief carvings are protected as part 
of the “ Sassanid Archaeological Landscape of Fars 
Region ”, recognized by UNESCO for embodying 
the political, historical, cultural and artistic 
developments of the mighty Sasanian Empire. The 
newly UNESCO-registered ensemble, as of July 
2018, is comprised of eight archaeological sites 
situated in three geographical parts of Firuzabad, 
Bishapur and Sarvestan.Two other local names for 
Naqsh-e Rustam are Salib, an Arabic word meaning 
‘cross’, and the Persian Crosses. This is due to the 
façade of the tombs, which resembles crosses. It was 
the tombs, which belonged to the Achaemenids that 
attracted the Sasanians to Naqsh-e Rustam. These 
tombs are burial chambers carved into the side of 
the hill rock, and each contained a sarcophagus. It is 

unclear, however, whether the bodies were placed 
directly into these sarcophagi, or the bones interred 
in them after being exposed on a ‘tower of silence’. 
Furthermore, it is believed that all the tombs were 
looted and desecrated following the invasion of 
Alexander the Great during the 4 th century BC.
Although there are four tombs, only one of them can 
be identified with certainty, as it is accompanied by 
a trilingual inscription. This is the tomb of Darius I, 
the third ruler of the Achaemenid Empire. Above 
the cross façade of Darius’ tomb is a panel with a 
relief. The relief depicts Darius, whose hands are 
raised in a gesture of worship, standing on a three-
stepped pedestal in front of an altar. The king’s piety 
accords him divine protection, as the winged disc 
of Ahuramazda (the god of the Zoroastrian faith), 
is shown floating above his head. The relief also 
proclaims the might of the Achaemenid Empire, 
as the entire scene is supported by throne bearers 
representing the 28 nations under the empire. The 
other three tombs at Naqsh-e Rustam are thought to 
belong to Darius’ successors, Xerxes I, Artaxerxes I 
and Darius II. This is based on the fact that the layout 
of these tombs is copied from the tomb of Darius. 
Without any inscriptions or additional evidence, the 
identities of the tomb owners may remain merely 
as speculation. Other royal tombs of a similar form 
can be found in Persepolis. These tombs, cut into 
the rock face at Kuh-i Rahmat, are thought to belong 
to the later Achaemenid rulers, and demonstrate 
of the influence exerted by the tombs at Naqsh-e 
Rustam.

Naqsh-e Rustam: Ancient Tombs 
of Powerful Persian Kings

Naqsh-e Rustam is one of the most 
spectacular and awe-inspiring ancient sites 
of the Achaemenid Empire, consisting of 
the colossal tombs of Persian kings dating 
back to the first millennium BC.  It stands as 
a lasting memory of a once powerful empire 
that ruled over a significant portion of the 
ancient world.

Urmia Lake returns 
to life
Revival of Urmia Lake, northwest Iran, 
after heavy rain across the country which 
prepared the ground for the living of 
Artemia, aka brine shrimp in the salt lake, 
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 The Producer Price Index for 
industrial chicken farms (using 
2011 as the base year) stood at 
409.86 in the last Iranian year 
(March 2018-19), indicating a 
50.23% increase compared with 
the year before.The PPI for chicken 
increased by 89.41% and for eggs 
by 32.65% year-on-year.
Gilan Province posted the highest 
growth with 132.52% and Ardabil 
saw the lowest increase in the 
index with 25.62%, the Statistical 
Center of Iran reported.The index 
registered year-on-year growth 
during all four quarters of last 

year: The biggest YOY increase 
was posted in Q4 (Dec. 22, 
2018-March 20) with 79.38%.
Quarter-on-quarter growth in 
the index was observed for all 
quarters, except Q1 (March 21-
June 21), with a deflation of 6.96% 
last year. Producer inflation of 
industrial chicken farms QOQ 
posted the biggest rise in Q3 (Sept. 
23-Dec. 21, 2018) with 32.71%.
The importance of PPI lies in its 
predictive content for the future 
pattern of Consumer Price Index. 
Changes in PPI are usually reflected 
in CPI within a short period of time.

Russia Cuts 
Oil Production 
Below OPEC
A month before 
OPEC and allies 
are set to discuss 
the future of their 
production cut 
deal, the leader 
of the non-OPEC 
group, Russia, 
appears to have 
finally fallen in line 
with its share of 
the cuts, producing 
below its OPEC+ 
quota for the 
month of May.
Russia’s oil 
p r o d u c t i o n 
between May 1 
and 16 averaged 
11.156 million 
barrels per day, 
which means 
that Moscow is 
now below its 
quota under the 
production cut 
deal, Reuters 
reported.
As part of the 
OPEC+ production 
cuts between 
January and June, 
Russia is taking the 
lion’s share of the 
non-OPEC cuts and 
pledged to reduce 
production by 
230,000 bpd from 
October’s post-
Soviet record level 
of 11.421 million 
bpd, to 11.191 
million bpd.
In the first twelve 
days of May, 
Russia’s crude 
oil production 
was said to 
have averaged 
11.16 million 
bpd, although 
the decline in 
production may 
have been the 
result of restricted 
exports via the 
Druzhba oil 
pipeline due to a 
c o n t a m i n a t i o n 
issue, Financial 
Tribune reported.
Last month, Russia 
halted supplies 
via the Druzhba 
oil pipeline to 
several European 
countries due to 
a contamination 
issue, which the 
Russians say was 
deliberate.
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Industrial Chicken Farms’ PPI Up %50 
in 19-2018

The newspaper wrote on 
Sunday that the bank’s 
anti-money laundering 
specialists investigating 
the issue back then 
flagged “multiple 
transactions" involving 

legal entities controlled by Donald 
J. Trump and his son-in-law, Jared 
Kushner, recommending that the 
records be reported to a federal 
financial-crimes watchdog, CNN 
reported.
The Times, which spoke with five 
current and former Deutsche Bank 
employees, also said the nature of 
the transactions "was not clear," 
though the report added that at 
least some of them involved 
"money flowing back and forth with 
overseas entities or individuals, 
which bank employees considered 
suspicious.”
Executives at Deutsche Bank, 
however, rejected the advice of 
their specialists, according to the 

Times, which reported that the 
recommendations were never filed 
with the Treasury Department's 
Financial Crimes Enforcement 
Network.Former employee Tammy 
McFadden said she was terminated 
last year after raising concerns 
about the bank’s practices.
“You present them with 
everything, and you give them a 
recommendation, and nothing 
happens,” she said, adding that 
it is their way. "They are prone to 
discounting everything.”
The report is significant in part 
because Deutsche Bank has been 
one of the few big banks willing 
to lend money to the Trump 

Organization in recent years. 
Trump's businesses have borrowed 
more than $300 million from 
Deutsche to finance a golf course in 
Florida and hotels in Chicago and 
Washington, according to financial 
disclosures and public filings from 
2012 to 2015.
Trump is already embroiled in 
another scandal involving his 
refusal to produce his tax returns.
Democrats want his returns as 
part of their inquiry into possible 
conflicts of interest posed by his 
continued ownership of extensive 
business interests, both before and 
after his inauguration as president 
in 2016.

Rouhani outlines plan to 
boost national products
 President Hassan Rouhani on Monday outlined plan to 
the remove obstacles in the way of investment to boost 
national products and create jobs.The plan envisaged 
mechanism to remove the impeding rules and 
regulations for the domestic and foreign investments 
in a way to speed up the process of encouraging Iranian 
expatriates willing to make investment in Iran.In 
the meantime, he ordered the Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization to adopt plans 
to make arrangements to attract more foreign tourists.
President Rouhani ordered the Ministry of Agriculture 
Jihad to take measures to reach self-sufficiency in 
basic produces through production inside Iran or a 
neighboring country.
He also ordered the Ministry of Education and 
Ministry of Science, Research and Technology to 
reduce theoretical items in curriculums of the schools 
and universities replacing them with practical 
skills training.He assigned all the administrative 
organizations, including the Islamic Republic 
Broadcasting, should take the necessary measures 
to materialize economic, educational and cultural 
prosperity, and job creation.Islamic Revolution 
Supreme Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
named the Iranian Year 1398 (starting on March 21) 
'The Year of Boosting Production” in his new year's 
speech.

Iran, Czech Republic 
sign MoU on industrial 
cooperation
The Islamic Republic of Iran and the Czech Republic 
signed a memorandum of understanding (MoU) on 
industrial cooperation.The MoU was inked between 
Industrial Development and Renovation Organization 
of Iran (IDRO) and the Czech Ministry of Industry 
and Trade.IDRO was represented by its Executive 
Board Chairman, Mohammad Baqer Ali who signed 
the MoU with Czech deputy Minister of Industry and 
Trade, Eduard Muřický in Tehran.They signed the 
MoU on developing industrial cooperation, with an 
emphasis on partnership between the two countries’ 
public and private sections.Based on the agreement, 
a working group between Iran and Czech Republic 
will be established.The two officials agreed to use 
the maximum potential of both sides’ government 
and private sectors in automotive, rail transport, new 
technologies as well as energy industries.Establishing 
Iran-Czech joint venture companies in order to 
expand industrial investments and renovate the 
industrial and manufacturing process-shipbuilding 
are other provisions of the agreement.Mohammad 
Baqer Ali has also urged the two governments to 
facilitate effective communications between their 
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)Muřický 
for his part stressed on the will of Czech Republic 
to implement the provisions of the MoU as soon as  
possible.

Former and current employees of Germany’s 
Deutsche Bank investigating money laundering in 
2016 and 2017 found suspicious financial activity 
involving US President Donald Trump and his son-
in-law Jared Kushner, according to a new report by 
the New York Times.

Deutsche Bank employees suspect 
crime on Trump, Kushner transactions
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Iran adopted new destinations 
in shipping its oil exports; 
official told
Iran has adopted new tactics and new destinations in 
shipping its oil exports following the re-imposition of 
U.S. sanctions, a senior Iranian maritime official told 
ILNA.
 “The Oil Ministry’s tactics in exporting oil and 
petroleum products have changed, and perhaps 
the destinations of oil cargoes from our ports have 
changed,” Hadi Haqshenas, maritime affairs deputy 
director at Iran’s Ports and Maritime Organization, 

told.
Haqshenas added that despite the drop in the loading 
of oil and oil products compared to the past, the 
transport of oil from Iranian ports has never stopped.
The senior maritime official provided no further 
details regarding the new tactics or destinations for 
the export of Iranian crude.
Iranian crude oil exports have fallen in May to 500,000 
barrels per day (bpd) or lower, tanker data showed 
and industry sources said, after the United States 
tightened the screws on Tehran’s main source of 
income, deepening global supply losses.
Iranian exports have become more opaque since U.S. 

re-imposed sanctions in 
November after pulling 
out of a 2015 nuclear 
accord between Tehran 
and six world powers.
Tehran no longer 
reports its production 
figures to the 
Organization of the 
Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) and there 
is no definitive information on 
exports.

China's top diplomat 
calls for U.S. restraint 
on trade, Iran
China’s senior diplomat Wang Yi told 
U.S. Secretary of State Mike Pompeo 
on Saturday that recent U.S. words 
and actions had harmed the interests 
of China and its enterprises, and that 
Washington should show restraint, 
China’s foreign ministry said.
Speaking to Pompeo by telephone, Wang 
said the United States should not go “too 
far” in the current trade dispute between 
the two sides, adding that China was still 
willing to resolve differences through 
negotiations, but they should be on an 
equal footing.
On Iran, Wang said China hoped all 
parties will exercise restraint and 
act with caution to avoid escalating 
tensions.
U.S. State Department spokeswoman 
Morgan Ortagus said in a statement that 

Pompeo spoke with Wang and discussed 
bilateral issues and U.S. concerns about 
Iran, but gave no other details.
Tensions between Washington and 
Tehran have increased in recent days, 
raising concerns about a potential U.S.-
Iran conflict. Earlier this week the United 
States pulled some diplomatic staff from 
its Baghdad embassy following attacks 
on oil tankers in the Gulf.
China struck a more aggressive tone 
in its trade war with the United States 
on Friday, suggesting a resumption of 
talks between the world’s two largest 
economies would be meaningless unless 
Washington changed course.
The tough talk capped a week that 
saw Beijing unveil fresh retaliatory 
tariffs, U.S. officials accuse China of 
backtracking on promises made 
during months of talks, and the Trump 
administration level a potentially 
crippling blow against one of China’s 
biggest and most successful companies.
The United States announced on 

Thursday it was putting Huawei 
Technologies Co Ltd, the world’s 
largest telecoms equipment maker, on 
a blacklist that could make it extremely 
hard to do business with U.S. companies.
The U.S. Commerce Department then 
said on Friday it may soon scale back 
restrictions on Huawei. It said it was 
considering issuing a temporary general 
license to “prevent the interruption 
of existing network operations and 
equipment.”
Potential beneficiaries of this license 
could, for example, include telecoms 
providers in thinly populated parts of 
U.S. states such as Wyoming and Oregon 
that purchased network equipment 
from Huawei in recent years.On Friday, 
Chinese foreign ministry spokesman Lu 
Kang, asked about state media reports 
suggesting there would be no more 
trade negotiations, said China always 
encouraged resolving disputes with 
the United States through dialogue and 
consultations.



Advisor to Rouhani warns: Don’t 
be deceived by Trump
An advisor to Iran’s President insisted that Iranian 
people will resist war-or-sanctions dilemma and try 
hard to stand against all the sanctions.
Hesamodin Ashna, the adviser to Iranian President 
Hassan Rouhani pointed to US President, Donald 
Trump’s policy toward Iran, saying, “Trump should 
know that Iranian people will resist war-or-sanctions 
dilemma and try hard to stand against all the 
sanctions”.“Warning: Don’t be deceived by Trump. He 
makes empty claims and demands heavy concessions 
to decrease the probability of war to force us accept the 
sanctions for the fear of war,” he wrote on his official 
Twitter account.“Trump should know that Iranian 
people will resist war-or-sanctions dilemma and try 
hard to stand against all the sanctions,” Hesamodin 
Ashna added.

Iran Raps Terrorist Attack in 
Afghanistan’s Herat
 Iran’s Foreign Ministry condemned a terrorist attack in 
Afghanistan’s Herat that killed and injured a number of 
Iranian and Afghan nationals on Saturday.
In a statement on Monday, Foreign Ministry Spokesman 
Abbas Mousavi strongly condemned the terrorist 
attack along a railroad route connecting Iran’s eastern 
city of Khaf to Afghanistan’s western city of Ghoryan 
during which a mine blast killed and injured a number 
of Iranian and Afghan citizens involved in the railroad 
project.The spokesman also expressed sympathy with 
the families of the Iranian and Afghan victims of the 
incident.Mousavi announced the launch of a probe into 
the incident and the immediate provision of medical 
services for the injured.Reports said the mine blast in 
Ghoryan killed an Iranian citizen and an Afghan troop 
on Saturday morning.A spokesman for governor of 
Herat said the Iranian victim worked for the Herat-
Khaf railroad project and was travelling to Ghoryan on 
a vehicle belonging to security forces when the blast 
happened.

Nat. security commission to hold 
meeting with European envoys
Iranian Parliament’s National Security and Foreign 
Policy Commission is going to hold its second meeting 
with ambassadors of European countries to Iran, 
said MP Shahrouz Barzegar on Monday.Barzegar, a 
member of Parliament’s National Security and Foreign 
Policy Commission, said that the meeting will be held 
in the coming days and its goal is to address European 
countries’ measures to uphold their obligations 
under the nuclear deal and ways to safeguard Iran’s 
economic interests.The first meeting was held in early 
August in Tehran.The 2015 Iran nuclear deal, also 
known as the Joint Comprehensive Plan of Action, has 
been in shambles ever since President Donald Trump 
withdrew US from it last May and re-imposed sanctions 
on Iran. In a bid to keep Iran in the agreement, the 
European Union promised the country to establish an 
alternative payment mechanism, dubbed INSTEX, to 
facilitate trade with Iran in the face of US sanctions. The 
mechanism, which is said to cover only medicine and 
foodstuff, has yet to become operational.

No power higher than Iran’s nation, 
young generation: President Rouhani

Dr. Hassan Rouhani said, 
“People’s presence at the ballot 
box means that a country is 
determined to renew and 
reconstruct the country and 
the society”.
“On that day, people did a 

great job in spite of some hardships 
and problems,” he said, adding, “During 
the past 2 years, the Iranian nation has 
taken great steps despite all hardships, 
and wherever the young generation was 
present, we could overcome the hurdles 
more easily”.
The President said, “We are a nation that 
got out of the tight circle that the enemies 
had built around us, through the power of 
our elite diplomats”.
“It was People’s presence at the ballot box 
that cancelled the chain of 7 Chapter VII 
of the United Nations Charter in only one 
day by the same organization that had 
implemented them,” he continued.
Dr. Rouhani added, “There are only a 
few countries that have achieved two 
consensus resolutions to the benefit of 
its own nation”.
Stating that, “Dialogue among 
Civilizations was registered in the 
United Nations as the intellectual gift 
of the Iranian nation,” he said, “The 
Government of Prudence and Hope 
proposed World Against Violence 
and Extremism (WAVE) in the United 
Nations to the name of the Iranian nation, 
and it was approved by consensus”.
“We proved that we are a nation that can 

prove our logic,” said the President of the 
Islamic Republic of Iran.
He continued, “95,000 damaged houses 
in quake-hit areas were reconstructed 
within only 14 months,” adding, “The 
recent floods were managed with the 
least fatalities and the most amount of 
prevention”.
“Youth NGOs have increased to 2600 
from 100 in this government. NGOs had a 
great role in helping the flood-hit people,” 
he continued, saying, “The pouring of the 
floods into Lake Urmia was the result of 
previous planning and dredging. Dams 
played the main role in harnessing 70 
billion cubic metres of water”.
Dr. Rouhani added, “We supported 4400 
knowledge enterprises, which created 
jobs and 60 trillion tomans of turnover,” 
saying that in recent years, 70,000 jobs 
were generated in the tourism sector.
“In this government, all villages that 
had over 10 families were provided 
with electricity, and 3000 villages were 
connected to the nationwide gas system 
every year,” continued Rouhani.
Stating that, “connecting to the 
cyberspace created a great development 
in villages,” he said, “At the beginning of 
this government’s term of office, farmers 
used to sell 4 million tonnes of wheat, but 

today, they are selling 13 million”.
President Rouhani added, “Today, the 
government approved a bill to support 
start-ups and technology-related 
businesses and enterprises, and 
this is very good news for the young 
generation”.
The President also went on to say, “In the 
past two years, 1130 of our high-ranking 
educated people have returned to the 
country” adding that, “The business 
atmosphere has become more vital 
despite hardships”.
He continued, “The mean net 
employment rate in this government 
has been approximately 500,000 people 
a year,” saying, “Graduation must be 
accompanied with a skill in a field”.
Emphasizing that, “There is no power 
higher than our nation and the young 
generation,” the President said that the 
best way for quicker development is 
empathy”.
“The presence of the young generation 
and attempting to tap the unused 
potentials of the Constitution is the way 
to resolve the issues,” he continued.
Dr. Rouhani also said, “Our brave 
people and young generation are the 
potentials of the Constitution to resolve 
all problems”.

Trump Denies Plans to 
Fly Migrants from Border 
to Florida
US President Donald Trump on Sunday 
denied reports that hundreds of migrants 
would be flown from the Mexican border 
to Florida and other areas in the US interior 
to lessen the workload at crowded Border 
Patrol facilities.Acting Homeland Security 
Secretary Kevin McAleenan, also on Sunday, 
acknowledged that federal officials did 
initially alert local leaders of the possibility 
that migrants would be flown to two South 
Florida counties. But Trump appeared to 
blame the media for "false reporting."
"There are no plans to send migrants to 

northern or Coastal Border facilities, 
including Florida," Trump wrote on 
Twitter. "...Our country is FULL, will not, 
and cannot, take you in!"The office of Florida 
Gov. Ron DeSantis also said Sunday that 
Trump told him he didn't approve and 
wouldn't authorize to fly the immigrants, 
AP reported.The governor' spokeswoman 
Helen Ferre said DeSantis spoke with Trump 
on Saturday, two days after local officials 
reacted with alarm to a US Border Patrol 
notification that 1,000 migrants could be 
sent on a weekly basis to Palm Beach and 
Broward counties, starting in about two 
weeks.After the plan was attacked by local 
leaders last week, federal officials initially 
said the flights were only being considered 

and nothing was happening immediately.
On Sunday, McAleenan said that Florida and 
other cities in the interior were no longer 
in consideration. He appeared on CBS' 
"Face the Nation" and said the plan "wasn't 
going to be an effective use of government 
resources.""We looked at it from a planning 
perspective. We do have stations in Florida 
... they are very small stations, they have a 
few agents that are busy patrolling their 
areas," he said. He added that the decision 
to take the sectors of Miami, Detroit and 
Buffalo off the table was made Saturday 
by John Sanders, acting commissioner of 
US Customs and Border Protection. The 
agency's Miami sector includes all South 
Florida.

Speaking in a cordial meeting with a number of 
students and the young, Iran’s President said, 
“May 19 is the reminiscent of the Iranian nation 
and the young generation’s massive turnout in 
elections”.
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US President 
Donald Trump said 
he is not seeking 
war with Iran.
"I just don't want 
them to have 
nuclear weapons, 
and they can't be 
threatening us. 
And with all of 
everything that's 
going on, and I'm not 
one that believes -- 
you know, I'm not 
somebody that 
wants to go into war, 
because war hurts 
economies, war 
kills people most 
importantly -- by far 
most importantly," 
Trump told Fox 
News on Sunday.
"I don’t want to 
fight. But you do 
have situations like 
Iran, you can’t let 
them have nuclear 
weapons -- you 
just can’t let that 
happen," he added.
In the past month, 
the Trump 
administration has 
attempted to use 
a combination of 
hawkish rhetoric, 
d i p l o m a t i c 
pressure, economic 
sanctions and 
now military 
posturing in order 
to bring Iran to the 
negotiating table 
and sign a new 
nuclear deal.
Iranian Foreign 
M i n i s t e r 
Mohammad Javad 
Zarif recently ruled 
out any prospect 
of negotiation 
with the United 
States, calling the 
Washington regime 
a “bully” trying to 
force all others into 
acting illegally.
In early May, the US 
deployed warships 
and warplanes to 
the Middle East.
Tensions escalated 
even further after 
an incident with 
four tankers 
off the United 
Arab Emirates 
on Sunday, with 
US investigators 
reportedly blaming 
Iran.No evidence 
of Iran's role has 
emerged and 
Tehran has called 
for an investigation.
Iran has condemned 
the attack as 
"dreadful" and a 
lawmaker said 
Iranian suspicions 
fell on Israel.

Trump Says 
Not after War 
with Iran

Iran
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Sanctions on Iran, part of US-
Israeli war
The sanctions imposed on Iran is part of the Zionist-
American war against the region and because Iran is the 
founder of resistance, head of the Yemeni pavilion at the 
27th International Quran Exhibition in Tehran told IRNA.
Sanctions on Iran, part of US-Israeli war
Mohammad Rabi made the remarks in an interview with 
IRNA.
'Iran has experienced negotiations with the US but gained 
nothing from benefits of the nuclear accord, so there is 
no way except for resistance because the enemy does not 

understand the language of negotiations and peace.' 
Referring to the US-Zionist-Saudi war against Yemen, he 
said that the enemy doesn’t want the war to end because 
they are gaining a lot from military accords with the 
Saudis; and that the Saudis are being used as a means for 
implementing the enemy's plan without any role in real 
peace. 
He added that the Yemeni Army and voluntary forces will 
continue to defend their country until the invasion stops 
and the people gain their freedom and independence.
Rabi' said that what is going on in Yemen is not far from 
what is happening in the region; the war of attrition in 
Yemen has weakened the enemy in Syria and Iraq and led to 

the victory of the Resistance. 
He also thanked and praised 
Iran for holding the Holy 
Quran exhibition.
He said that with the 
standards put forward 
by the Quran, one can 
understand who is a real 
and who is a nominal Muslim.
The Yemeni pavilion has 
put to display a Quran written 
by Imam Ali (AS), the first Imam of Prophet 
Mohammad (PBUH) Infallible Household.

Dr. Rouhani 
added, “There 
are only a few 
countries that 
have achieved 
two consensus 
resolutions to 
the benefit of its 
own nation”.
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Iran’s Crushing Response Awaits 
Any Aggressor: Commander
A senior commander of the Iranian Army Ground Force 
highlighted the country’s military preparedness to counter 
foreign threats and said any aggression against the Islamic 
Republic would be followed by a crushing response.   
Addressing a military ceremony in the northwestern city 
of Mianeh on Monday, General Ali Hajilou described recent 
war rhetoric by the US as “media warfare” and said Iran does 
not seek war but is fully prepared to counter enemy threats.     
“The products of our military scientists are very advanced, 
and today, we are self-sufficient in military arena thanks to 
these proficient scientists,” he stated.
“The enemies of Islamic Iran are incapable in operation fields 
and have resorted to media warfare because of their fear of 

Iran’s military power…,” the commander added.
He further emphasized that the Americans do not have 
the power of launching a military confrontation with Iran, 
adding, “…We have not invaded any country and will not do 
so but we will give a crushing response to (any) aggression 
by enemies.”
The remarks came against the backdrop of increased 
tensions between Iran and the US with Washington imposing 
new economic sanctions against the Islamic Republic.The 
US has ratcheted up pressure on Iran since last year after 
withdrawing from the 2015 nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Since then, the administration of US President Donald 
Trump is trying to reduce Iran’s oil exports to “zero,” and 
has sent an aircraft carrier strike group, a bomber squad, 
an amphibious assault ship, and a Patriot missile battery to 

the Middle East to try 
to stack up pressure 
on Tehran.The Trump 
administration has 
attempted to use 
a combination of 
hawkish rhetoric, 
diplomatic pressure, 
economic sanctions and 
now military posturing 
in order to bring Iran to the negotiating table and sign a 
new nuclear deal.
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif recently 
ruled out any prospect of negotiation with the United States, 
calling the Washington regime a “bully” trying to force all 
others into acting illegally.

News



Iraq can mediate between Iran, US: Al-Hakim
The Leader of the National Wisdom Movement of Iraq, Ammar al-Hakim said heightened 
tension between Iran and US can have negative consequences for the region, suggesting that 
Baghdad can play a mediatory role on this issue.In a meeting with US Chargé d'Affaires in Iraq 
Joey Hood on Sunday, the senior Iraqi Shia cleric described the escalation of tension between 
Tehran and Washington as worrying, saying that such tensions endanger the security and 
stability of all countries in the region.Referring to Iraq’s close ties with both Iran and the 
US, Al-Hakim said his country can play a positive role to get the two sides' stances closer to 
each other and end the current conflict.Elsewhere in his remarks, the Iraqi cleric welcomed 
the recent signals by Tehran and Washington showing their interest for deescalating the 
tension, and said, “such remarks can be a turning point to achieve favorable solutions for 
stopping conflicts and preventing economic blockade for the countries in the region.”

Iran and Iraq 
have signed the 
proceedings of a 
meeting held on 
Sunday to dredge 
Arvand border river in 
Iranian southwestern 
city of Khorramshahr 
in Khouzestan.
According to the PR 
department of the 
Iranian Foreign 
Ministry, the joint 
meeting was held 
on Sunday morning 
in the port city of 
Khorramshahr in 
south-west of Iran 
under the supervision 
of the Iranian Foreign 
Ministry's director 
general for legal and 
international affairs 
and a senior adviser 
to the Iraqi foreign 
minister.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:26:35  
Noon call to prayer : 
12:59:55   
Evening call to prayer: 
20:18:10  

High: 28  ° c
Low: 12  ° c

5000 Rials

Iran, Iraq reach 
agreement on 
dredging Arvand 
River

Trump Says Not 
after War with 
Iran

Iran adopted new 
destinations in 
shipping its oil 
exports; official told

Ramadan rituals 
in Iran's Birjand 
ancient areas
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Rouhani outlines plan to boost 
national products

In an exclusive interview with 
ISNA, the Iranian official said, 
“Netanyahu and Bolton have a two-
phase plan with eight parts in their 
agenda to be implemented until 
the end of US President Donald 
Trump’s first tenure to bring him 

into a war”.
According to Mousavian, the first phase is 
“maximum pressure” with four parts: first 
“economic war”, second “political war”, third 
“psychological-advertising war and public 
diplomacy” and the fourth part is “security 
war”.He described the second phase as “the 
trap of military action”.
Explaining the first phase, the former diplomat 
said, “They will assess the outcome of the first 
phase, before the main election competitions 
begin. If the result of the ‘maximum pressure’ 
operation was desirable, there will be no need 
for the next phase. Their priority is the collapse 
of Iran’s political regime without military war 
and some economic consequences following 
US’ withdrawal from Iran’s nuclear deal have 
made them hopeful about the outcome of this 
scenario”. 

“In the second part, during upcoming 
months, they will try to display US actions 
as a ‘defensive, not aggressive operation’. 
Netanyahu will handle the part with 
misinformation. With a calculated plan, he will 
send fake information to the intelligence and 
security institutions of US and other western 
countries, demonstrating that Iran intends 
to invade US and its allies’ troops or facilities 
in the region through Tehran’s allies, such as 
Hezbollah, Popular Mobilization Forces or 
Houthi movement,” he added.
Mentioning that the third part of the second 
phase is “preparing US troops and military 
bases for air and maritime operations in the 
region”, he said, “In the fourth part, they will try 
to do one or more terrorist operations against 
their own troops by their own forces”.
Responding to those who talk about a probable 
war between Iran and US, Mousavian said, 
“During the past few months, I have repeatedly 
said and written that Trump, majority of the US 
congress, people, media, think-tanks and other 
US research centers, other world powers and 
the majority of countries around the world 
are opposed to a war, therefore no war will 
take place in the current situation. But we 
should be aware that within the framework of 
the two-phase plan, Bolton-Netanyahu front 
follows the purpose of bringing Trump into the 
trap of war with Iran. Withdrawing from the 
Joint Comprehensive Plan of Action and given 
the support of other world powers for JCPOA, 
at this point US is in the weak and isolated 
position and tries to change the situation in 
favor of its own interests”.

The coalition was returned to power 
in a stunning result on Saturday night, 
after opinion polls and odds-makers 
had tipped the opposition Labor 
Party to win.
The outcome ranks as Australia's 
biggest election upset since 1993, 

when Labor Prime Minister Paul Keating was 
returned to power.
With 76 seats in the House of Representatives 
needed for majority rule, figures from the 
Australian Electoral Commission on Monday 
showed 84% of the votes had been counted, 
with the coalition on target to win 77 seats — an 
increase of four after going into the election as a 
minority government.
The Labor Party was set to claim 68 seats, with 
independents and minor parties taking six.
Winning at least 77 seats would also allow 
Morrison's coalition to appoint the house 
speaker from its own ranks, rather from among 
independent or minor party lawmakers.
As Morrison began finalizing his new Cabinet on 
Monday, the stock market welcomed the election 
result. Australia's benchmark ASX 200 index 
was up 1.7 percent in late-afternoon trading — 
reaching its highest level since 2007, just before 
the global financial crisis.
After being elected in 2016 with 76 seats, 
the power base of Morrison's coalition was 
diminished through a series of by-elections late in 
its three-year term. One such defeat was triggered 
by the ousting in an internal party vote of former 
Prime Minister Malcolm Turnbull.
That move, which ended in Morrison becoming 
prime minister last August, caused widespread 
disgust among an Australian electorate sorely 
disillusioned by seeing another one of its leaders 
replaced without them having a say.
Morrison had become Australia's sixth prime 

minister in only eight years. Four such changes had 
been brought about by lawmakers voting to dump 
their party's leader, two each from the coalition 
and the center-left Labor Party. Morrison's 
predecessor, Turnbull, had himself become 
prime minister in 2015 through an internal party 
coup that dumped Tony Abbott as leader of the 
Liberal Party.
Analysts has predicted that the coalition would 
pay dearly for this latest leadership switch, with 
Morrison expected to exit after one of the shortest 
terms as prime minister in Australian history.
Most late surveys showed Labor leader Bill 
Shorten as having a small but clear lead over 
Morrison as preferred prime minister, with 51% 
to 49%.
Bookmakers had Labor at odds as short as $1.16 
to $1 to win government, with the coalition as long 
as $5.50.
As analysts tried to make sense of the outcome, 
several factors have been highlighted.
One of them was the strong and effusive 
campaigning of Morrison himself, praised 
by his treasurer, Josh Frydenberg, for having 
"crisscrossed the country with great energy, belief 
and conviction" while selling "our economic plan 
to the Australian people, a plan that resonated 
with them."
By contrast, Labor was said to have suffered 
by campaigning on a long and complex list of 
initiatives, including an ambitious plan for 
reducing greenhouse emissions, and proposed 
changes to taxes on income from the stock market, 
which the coalition attacked as a "retirees' 
tax."While Shorten insisted after the defeat that 
it had been right to argue for "what was right, not 
what was easy," his deputy leader, Tanya Plibersek, 
conceded that the party suffered from a campaign 
platform that was too cluttered."Our policy agenda 
was big. It was bold. And I think perhaps we didn't 
have enough time to explain all of the benefits 
of it to the people who would benefit," Plibersek 
said, AP reported.Labor's campaign swung more 
toward policies than personalities, with Shorten, 
a 52-year-old former union boss, felt to lack 
sufficient charisma to win a popularity contest 
with the effervescent Morrison, a 51-year-old 
known for his love of family, church and football.

No war in current situation: Iranian 
former diplomat

Australia's Prime Minister Set to 
Form Majority Government

Iranian former diplomat, Seyed Hossein Mousavian said that 
the main purpose of the US National Security Advisor, John 
Bolton and the Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu 
is regime change in Iran without war, adding, “Controversies 
in recent weeks, including dispatch US warship is more of a 
psychological warfare and Bolton-Netanyahu team is not 
planning to begin any war in the current situation”.

Prime Minister Scott Morrison looked set on Monday to form 
a majority government as vote counting from Australia's 
weekend election allayed fears that his conservative 
coalition may have to rule in the minority following its shock 
victory.
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According to 
Mousavian, 
the first phase 
is “maximum 
pressure” with 
four parts: first 
“economic war”, 
second “political 
war”, third 
“psychological-
advertising 
war and public 
diplomacy” and 
the fourth part is 
“security war”.
He described the 
second phase 
as “the trap of 
military action”.

As Morrison 
began finalizing 
his new Cabinet on 
Monday, the stock 
market welcomed 
the election 
result. Australia's 
benchmark ASX 
200 index was up 
1.7 percent in late-
afternoon trading 
— reaching its 
highest level 
since 2007, just 
before the global 
financial crisis.

Iraq Vows Support in Hard Times
 Iraqi President Barham Salih said Baghdad will stand by the Iranian people and government during difficult times 
just like the Islamic Republic did when it offered substantial help in Iraq's battle against terrorist groups.
"The people of Iraq will never forget the cooperation of the neighboring Iran in the fight against IS [the self-styled 
Islamic State terrorist group] and terrorism," he said in a meeting with Iran's Ambassador in Baghdad Iraj Masjedi 
on Saturday, ISNA reported. Iran is currently suffering economic hardship due to the strict sanctions and increasing 
pressure imposed by the United States after it left the 2015 nuclear deal last year. In the meeting, the two officials 
discussed regional developments and the importance of constructive dialogue to reduce tensions and ensure 
stability in the region.They also talked of ways of fostering closer cooperation between the two countries.



اصفهان رتبه نخست تعداد کتابخانه های کشور را دارد
سرپرست کتابخانه های استان اصفهان گفت: ۶ کتابخانه جدید در استان اصفهان آماده بهره برداری است که با 

افتتاح آنها استان اصفهان به نخستین استان کشور به لحاظ تعداد کتابخانه تبدیل می شود.
امیر هالکویی  با بیان اینکه کتابخانه های عمومی تنها مکانی برای امانت و بازگشت کتاب نیستند، اظهار داشت: 
برنامه های فرهنگی مختلف مرتبط با موضوع کتاب و کتابخوانی را در حوزه های ایجاد انگیزه، و ایجاد مهارت 

تعریف کرده ایم. وی افزود: بر این اساس نشســت های کتاب خوان، جلسات نقد و بررسی، جلسات قصه گویی، 
بلندخوانی، جمع خوانی، سیرهای مطالعاتی، قرآن و نهج البالغه در سرتاسر استان در حال اجراست.

سرپرست کتابخانه های استان اصفهان با بیان اینکه در مناطق محروم طرح دوره های آموزشی در حوزه کتاب و کتاب 
خوانی برگزار می شود، ابراز داشت: سال گذشته استان اصفهان با ۱۵ هزار برنامه در یک سال استان نخست کشور به لحاظ تعداد 

برنامه فرهنگی شد. وی ادامه داد: در حوزه ایجاد دسترسی نیز هفت کتابخانه آماده افتتاح در استان اصفهان داریم که یک مورد هفته 
گذشته در شهر سروستان شهرستان شهرضا افتتاح شد و ۶ مورد دیگر نیز طی هفته های آتی افتتاح می شود. هالکویی با بیان اینکه یکی از این 
کتابخانه ها در محله الیاداران شهر اصفهان آغاز به کار خواهد کرد، ابراز داشت: با افتتاح این هفت کتابخانه استان اصفهان به نخستین استان کشور 

به لحاظ تعداد کتابخانه تبدیل می شود.

رکوردشکنی دانشگاه آزاد نجف آباد در جذب طرح های صنعتی
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد گفت: رکورد جذب طرح های پژوهشی برون دانشگاهی و صنعتی 

و کسب درآمدهای غیرشهریه ای در این واحد دانشگاهی شکسته شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، امیررضا نقش با اعالم اینکه رکورد جذب طرح های 
پژوهشی برون دانشگاهی و صنعتی و کسب درآمدهای غیرشهریه ای در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

شکسته شد، اظهار کرد: این واحد دانشگاهی در ســال ۱397 برای نخستین بار در تاریخچه فعالیت خود 
توانست بالغ بر 3۵ میلیارد ریال طرح پژوهشی برون دانشگاهی و صنعتی و 2۱.۵ درصد درآمد غیرشهریه ای به 

نسبت شهریه دریافتی جذب کند. رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد افزود: در سیاست های کالن دانشگاه 
آزاد اسالمی و رویکرد مدیریتی در این دانشگاه ارتباط با صنعت و جامعه از جایگاه ویژه و حساسی برخوردار بوده و فعالیت های 

دانش بنیان و پژوهش های کاربردی و مسئله محور سرلوحه اهداف دانشگاه است. وی ادامه داد: در این راستا واحد نجف آباد با وجود زیرساخت ها 
و توانمندی های ویژه مانند بیش از ۱80 آزمایشگاه و کارگاه ، دو مرکز رشد مصوب، ۱۱ مرکز تحقیقاتی متنوع،  پژوهشکده مصوب وزارت علوم 
و بالغ بر 290 رشته تحصیلی دایر در ۱0 دانشکده مصوب که از این تعداد ۱70 رشته در مقطع تحصیالت تکمیلی است، سال 97 با برنامه ریزی 

هدفمند توانست با جذب بالغ بر 3۵ میلیارد ریال طرح پژوهشی برون دانشگاهی از صنعت دو برابر بودجه پیش بینی شده را محقق کند.

حســین انتظامــی در 
نشستی که با خبرنگاران 
دربــاره موضــوع کاغذ 
داشــت، اظهــار کرد: 
بحث مربوط بــه تأیید 
ثبت سفارش ها و توزیع 
و نظارت بر توزیع کاغذ 
مطبوعات طبعــاً بر عهــده معاونت 
مطبوعاتی و در حوزه ناشران مربوط به 
معاونت فرهنگی است. کارگروه کاغذ 
نیز هماهنگ کننده کلیه دستگاه های 
است که در امر واردات و توزیع کاغذ 
نقش دارند و هر کدام از دستگاه های 
حاضر در این کارگروه هماهنگی های 
کلی را انجام می دهند و هر نهادی در 
حوزه تخصصی خودش امور را پیگیری 

خواهد کرد.
او اعضای این کارگروه را متشــکل از 
نمایندگانی از وزارت صمت، فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، گمرک، وزارت آموزش 
و پرورش، ســازمان نظارت، سازمان 
تعزیــرات و نمایندگان تشــکل های 

صنعت چــاپ، مطبوعات و ناشــران 
عنوان و درباره نظــارت و توزیع کاغذ 
وارداتی به ارز دولتــی و جلوگیری از 
خرید و فــروش کاغذ به بازار ســیاه 
خاطرنشــان کرد: نظارت بــر توزیع 
کاغذ وارداتــی از همان ابتــدا جزو 
وظایف کارگروه کاغذ تعریف شــد. 
در جلسه امروز و جلســات قبلی نیز 
همواره تنظیم این سازوکار در دستور 
کارگروه سازماندهی کاغذ قرار داشت. 
در همین راســتا یک گروه سه جانبه 
متشکل از سازمان تعزیرات، سازمان 
نظارت و دبیر خانه کارگروه تشــکیل 
شــده که به این موضوع رســیدگی 
می کنند و موظف هستند که به توزیع 
کاغذ وارداتی به ارز دولتی و رسیدن 
آن به دســت مصرف کننده اصلی و 
اینکه کاغذ وارداتی وارد بازار ســیاه 

نشود رسیدگی کنند.
انتظامی با بیــان اینکــه »کارگروه 
ساماندهی کاغذ به توزیع کاغذ نظارت 
می کند«، یادآور شــد: ایــن نگرانی 
که کاغذ با ارز دولتی وارد می شــود و 
به دلیل عدم نظــارت کافی با قیمت 
دیگری در بازار عرضه می شود، وجود 
دارد و قابل درک است. بر همین اساس 
نیز گروه ســه جانبه برای نظارت بر 
توزیع کاغذ وارداتی تشــکیل شــده 

است.
او یادآور شد: همان طور که پیشتر نیز 

مطرح شد، قرار شــد، به میزان اندازه 
مصرف مطبوعات و ناشران همچنان 
ارز ۴200 بــه کاغذ تعلــق می گیرد. 
این موضوع نشــان دهنده توجه نظام 
و دولت به کاغذ است؛ چراکه بسیاری 
از کاالها از گروه یک خارج شدند، اما 
کاغذ مطبوعات و ناشران همچنان در 

گروه کاالهای اساسی قرار دارد.
رئیس کارگــروه ســاماندهی کاغذ 
همچنین درباره مفاد جلسات کارگروه 
ســاماندهی کاغذ، اظهار کرد: امروز 
چهاردهمین جلســه کارگروه برگزار 

شد و معموالً هر دو هفته یک بار این 
جلسات برگزار می شود. مصوبات این 
جلسات نیز با توجه به قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات روی سایت 
منتشر خواهد شد و در اختیار عموم 
قرار می گیرد. کار اصلی این کارگروه 
ایجاد هماهنگی میان دســتگاه هایی 
است که هر کدام به نوعی در امر توزیع 
و واردات کاغذ نقش دارند و طبیعتاً در 
این جلسات عالوه بر ایجاد هماهنگی 
میان دستگاه ها، موضوع واردات کاغذ 
و نظارت بر توزیع آن نیز مورد بررسی 

قرار می گیرد.
انتظامــی همچنیــن دربــاره نحوه 
تخصیص کاغذ وارداتی به قیمت ارزی 
دولتی به روزنامه هــا توضیح داد: این 
موضوع باید در معاونت تخصصی یعنی 
معاونت مطبوعاتی رسیدگی شود که 
حتماً بر اساس شاخص های که تعریف 
می کننــد، اطالعات آن در راســتای 
شفاف سازی اعالم می شــود؛ اینکه 
کاغذ وارداتی میان کدام روزنامه ها و به 

چه اندازه توزیع شده است.
رئیس کارگــروه ســاماندهی کاغذ 

همچنین درباره اقدامات این کارگروه 
برای واردات و توزیع زنیک در بازار نیز 
توضیح داد: این کارگروه در مرداد ماه 
سال 97 در ستاد تنظیم بازار تصویب 
شــد و از ابتدا قرار بود در حوزه کاغذ 
فعال باشد، اما به مرور موضوع زینک 
نیز به این وظایف این کارگروه اضافه 
شد که هم اکنون در کارگروه به فرآیند 
قیمت گذاری توزیــع و واردات زینک 
رسیدگی می شود و پیگیری امور در 
معاونت های تخصصی انجام خواهند 

شد.

حسین انتظامی به نگرانی ها درباره کاغذ پاسخ داد

  باز هم کاغذ وارداتی به بازار سیاه می رود؟

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
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رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ اظهار کرد: این نگرانی که 
کاغذ با ارز دولتی وارد می شود و به دلیل عدم نظارت کافی با 
قیمت دیگری در بازار عرضه می شود، وجود دارد و قابل درک 
است. بر همین اساس نیز گروه سه جانبه برای نظارت بر توزیع 

کاغذ وارداتی تشکیل شده است.

 نحوه تخصیص 
کاغذ وارداتی به 

قیمت ارزی دولتی 
به روزنامه ها باید در 

معاونت تخصصی 
یعنی معاونت 

مطبوعاتی رسیدگی 
شود

اقتصاد ایران
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کاهش سقف انتقال وجه 
اپلیکیشنی

کار، کار بانک ها بود!

تغییر در سقف انتقال وجه کارتی در 
اپلیکیشن های غیربانکی، نه تصمیم 
اپلیکیشن هاست و نه بانک مرکزی 
در آن دخالتــی دارد، بلکه برخی 
بانک ها به سیاست خود، این تغییر 

را ایجاد کرده اند.
چند سالی اســت که نقل و انتقال 
کارتــی از طریق اپلیکیشــن های 
بانکی و غیر بانکــی از حضور مردم 
در شعب بانک ها و تجمع در مقابل 
خودپردازها کاسته و بخش عمده ای 
از مردم نقل و انتقال خود را از طریق 

این اپلیکیشن ها انجام می دهند.
بر اســاس قوانین بانــک مرکزی، 
سقف نقل و انتقال بانکی از طریق 
خودپرداز تا ســه میلیــون تومان 
تعیین شــده و تا چندی پیش این 
اپلیکیشن ها نیز انتقال وجه کارتی 
را تا سقف سه میلیون تومان انجام 
می دادند و به همیــن دلیل دیگر 
نیازی به استفاده از خودپردازها نبود.

این در حالی اســت کــه در مدت 
اخیر، برخی بانک ها ســقف انتقال 
وجه کارتی از طریق اپلیکیشن های 
غیربانکی را کاهش داده یا در روند آن 
تغییر ایجاد کرده اند که این موضوع 

واکنش مردم را به دنبال داشت.
البته در حال حاضر ســقف انتقال 
وجه در همه این اپلیکیشن ها و در 
بانک های مختلف باهم برابر نیست 
و ممکن اســت در اپلیکیشن های 
مختلف و از مبدأهای بانکی مختلف، 

سقف انتقال وجه متغیر باشد.
در همین راســتا، مهدی شهیدی 
- قائم مقام شرکت آسان پرداخت 
)آپ( - پیش از این به ایسنا، گفته 
بود که نه بخش نامه جدیدی ابالغ 
شــده و نه تغییر خاصــی در این 
اپلیکیشن صورت گرفته است، بلکه 
این سیاست بانک هاست که سقف 
انتقال وجه را در اپلیکیشــن های 

مختلف تا چه اندازه نگه دارند.
به گفتــه وی، از روز اول هم طبق 
مقررات بانک مرکزی، سقف انتقال 
وجه در اپلیکیشــن های غیربانکی 
یک میلیون تومان تعیین شده بود 
که تعدادی از بانک ها با مسئولیت 
خودشان انتقال وجه را تا سقف سه 
میلیون تومان تعیین کرده بودند و 
تعدادی از بانک ها نیز تا سقف یک 
میلیون تومان بود. دراین میان برخی 
بانک ها نیز در ابتدا سه میلیون را در 
نظر گرفته بودند و پــس از مدتی 
 آن را به یک میلیون تومان کاهش

 دادند.
قائم مقام شرکت آســان پرداخت 
اعالم کرده بود این اپلیکیشن در این 
باره تصمیم گیر نیست و نباید هم 
باشد و هر تراکنشی که اپلیکیشن 
آپ دریافت می کند را مستقیماً برای 
بانک مبدأ می فرستد و سیاست این 
بانک در میزان انتقال وجه تأثیرگذار 
اســت؛ در واقع بانک مبدأ تصمیم 
می گیرد که ایــن تراکنش را انجام 

دهد یا خیر.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
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بلیت اتوبوس  هم مثل قطار گران می شود؟
پس از اعالم خبر افزایش 22 درصدی قیمت بلیت قطار در سال جاری از نیمه خردادماه، ستاد تنظیم 
بازار در هفته جاری تکلیف قیمت بلیت اتوبوس ها را تعیین خواهد کرد تا میزان و زمان افزایش قیمت 

بلیت در این حوزه، طی سال جاری مشخص شود.

در سال ۱39۶ قیمت بلیت اتوبوس با افزایش قیمت مواجه نبود و در سال ۱397 نیز قیمت ها به میزان 20 درصد و از 
خردادماه افزایش یافت. با این حال در سال ۱398 و طبق اعالم محمد اسالمی-وزیر راه و شهرسازی- قرار بر این شد 
که قیمت بلیت اتوبوس از 2۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه سال جاری با افزایش 20 درصدی همراه شود 

و با اتمام این ایام به وضعیت قبل بازگردد.
در نهایت قیمت بلیت اتوبوس پس از ایام نوروز با کاهش 20 درصدی مواجه و معادل نرخ های سال قبل محاسبه شد 
و درخواست افزایش قیمت بلیت اتوبوس از سوی اتحادیه تعاونی های مسافربری به سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای ارائه شده است.
شهرام آدم نژاد - معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی - در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت 
حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری اعالم کرد که در حوزه 
جابه جایی مسافر جاده ای قیمت بلیت اتوبوس های ویژه بر اساس عرضه و تقاضاست و برای اتوبوس های غیر ویژه هم 

همین هفته در ستاد تنظیم بازار در حال جمع بندی هستیم.
اتوبوس های ویژه بین 2۴ تا 30 صندلی دارند و از نظر سال ساخت، فاصله صندلی ها و امکانات داخلی با اتوبوس های 

غیر ویژه که معموالً تا ۴۴ صندلی دارند، متفاوت هستند.
احمدرضا عامری -رییس اتحادیه تعاونی های مسافربری- در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه درخواست افزایش 
قیمت بلیت اتوبوس در سال ۱398 به مراجع مربوط ارائه شده است، گفت: با اتمام ایام نوروز قیمت بلیت اتوبوس به 
وضعیت قبل بازگشت و با توجه به افزایش هزینه ها در حوزه حمل و نقل درخواست افزایش قیمت بلیت اتوبوس را 

ارائه کردیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هیأت دولت در رابطه با افزایش قیمت دستورالعملی را صادر کرده است، باید مراحل 
قانونی این موضوع طی شود و به همین دلیل نیز درخواست افزایش قیمت ها را ارائه کردیم و منتظر تصمیم ستاد 

تنظیم بازار در این رابطه هستیم.
حال باید منتظر ماند و دید که ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت بلیت اتوبوس با افزایش 20 درصدی قیمت ها موافقت 

خواهد کرد یا خیر؟ و در ادامه اینکه چه زمانی برای اعمال افزایش قیمت ها در نظر گرفته خواهد شد.
گفتنی است چند روز گذشته نیز از سوی معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی اعالم شد که پس ارائه پیشنهاد 
افزایش متوسط 2۵ درصدی قیمت بلیت قطار، با افزایش متوسط 22 درصدی قیمت ها پس از ماه مبارک رمضان 

موافقت شده است.

آگهی فقدان سند
شــماره نامه: ۱3988۵۶0202۵0022۶۱ نظر به اینکه آقــای ناصرقلی حری از 
طرف آقای سعید رئوفی اصفهانی به موجب وکالتنامه شماره 97782-98/2/۱2 
دفترخانه 2۵ اصفهان با تسلیم درخواست شماره 2۵00۴9۶۴ مورخ 98/2/۱۴ و 
دو برگ استشهاد شهود به شماره 7۶29۵-98/2/۱2 دفترخانه 2۵ اصفهان مدعی 
مفقود شدن ســند مالکیت )به علت جابجایی( سه سهم مشاع از چهار سهم مشاع 
از چهل و پنج سهم ششدانگ پالک شــماره ۱80 فرعی از 9 اصلی بخش ۱۴ ثبت 
اصفهان است و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می باشد پالک مزبور در صفحه 
۱۴۴ دفتر ۴92 امالک ذیل شماره ثبت ۶7۱87 تحت شماره چاپی ۴909۶7 سابقه 
ثبت دارد و به موجب سند انتقال شــماره ۶9827 مورخ 8۶/۱0/۱۶ دفترخانه 2۵ 
اصفهان به نامبرده انتقال یافته اســت و به موجب نامه شماره 20۴02۴/۱۵387 
مورخ 9۵/۱0/۱8 صادره از اداره وصول و اجرای مالیاتی 20۴0 اصفهان در بازداشت 
دائم است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱20 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

شناسه: 472520

آگهی
شماره پرونده: ۱۱۱3/97 ، شــماره دادنامه: ۶3/98 ، به تاریخ 98/۱/3۱ در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه ۱3 شــورای حل اختالف کاشــان به تصدی امضا کننده 
ذیل تشکیل اســت پرونده کالســه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی شورا از توجه 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به اتخاذ 
تصمیم می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای یحیی بیدگلی فرزند 
علی محمد به طرفیــت آقای علیرضا آبابایی فرزند حســین به خواســته مطالبه 
وجه به میزان ۱00.000.000 ریال موجب یک فقره چک به شــماره ۶8۵873 
مورخ 97/۱۱/2۶ عهده بانک ملی به انضمام خســارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اســناد تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات در 
اســناد تجاری در صورت انتقال این اســناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص 
ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ در جلســه دادرسی حضور نیافته و الیحه 
دفاعیه ارســال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء 
قانونی ارایه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات 
ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند. فلذا بنــا بر مراتب فوق و با عنایت 
به گواهی عدم پرداخــت صادره و احراز ذینفع بودن خواهــان در دعوی مطروحه 
و صــدور آن از ناحیه خوانده و نظر بــه اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده 
۱30۱ قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل ســند و در عین حال نظر به اینکه 
وجود / اصل سند تجاری فوق االشــاره در ید خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دین 
و اشــتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشــته و نظر به قاعده استحصاب 
دین و ماد 9 و 2۵ و 2۶ و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب ســال ۱39۴ 
و مــواد ۱2۵7 – ۱2۵8 – ۱28۴ – ۱28۶ -۱32۱ – ۱32۴ قانــون مدنــی و 
مــواد 2۴9 – 28۶ – 3۱0 – 3۱۱ – 3۱۴ تجارت و مــواد ۱9۴ – ۱97 – ۱98 

-۵03 – ۵۱۵ – ۵۱9 -۵22 ق.ا.د.م و ماده واحد قانون استفساریه تبصره الحاقی 
ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پیرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ ۱00.000.000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۴0.000 تومان بابت خسارات دادرسی 
)هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات 
به دادخواست( و پرداخت خسارت تاخیر تادیه / وجه سند / تجاری مستند دعوی 
از تاریخ سر رســید تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
که حین االجرا محاسبه و تعیین می شــود در حق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی/ بدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل / تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
 دادگستری کاشان می باشد. قاضی شعبه ۱3 حقوقی شورای حل اختالف کاشان – 

شناسه: 473589 

آگهی حصر وراثت
خانم گل افروز طاهری فرزند محمد به شــماره شناسنامه ۴7 به شرح دادخواست 
به کالســه ۴7/98/ش ح ۱ از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان جواد طاهری جانبازلو به شــماره شناســنامه 
77 در تاریخ ۱383/۱۱/۱۵ اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحم منحصر اســت به: ۱- گل افروز طاهری به شماره شناسنامه ۴7 
متولد ۱33۵ صادره از ســمیرم )همســر متوفی( 2-  همایون طاهری به شماره 
شناســنامه 97 متولد ۱3۴3 صادره از ســمیر م )فرزند متوفــی( ، 3- علی اکبر 
طاهری به شماره شناســنامه 22۵ متولد ۱3۵۱ صادره از سمیرم )فرزند متوفی، 
۴- هوشیار طاهری به شماره شناسنامه 98 متولد ۱3۴۴ صادره از سمیرم )فرزند 
متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. قاضی شــورای حل اختالف شماره یک شهرســتان سمیرم- 

شناسه: 472164

آگهی حصر وراثت
خانم نرگس پیرمرادیان فرزند حیدرعلی به شــماره شناســنامه ۱0۱ به شــرح 
دادخواست به کالسه ۴۱/98/ش ح ۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محســن دریایی فرزند صادق به شماره 
شناسنامه ۶۴ در تاریخ ۱397/9/۱۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحم منحصر است به: ۱- صادق دریایی به شماره شناسنامه ۶983 
متولد ۱329 صادره از سمیرم )پدر متوفی( 2- خدیجه باقری خداوردیلو به شماره 
شناسنامه 9 متولد ۱338 صادره از ســمیرم )مادر متوفی( 3- نرگس پیرمرادیان 
به شماره شناسنامه ۱0۱ متولد ۱3۶0 صادره از سمیرم )همسر متوفی( ۴- ملینا 
دریایی به شماره شناسنامه ۱20037۴97۵ متولد ۱393 صادره از سمیرم )فرزند 
متوفی( ۵- مبینا دریایی به شماره شناسنامه ۱2003002۵۴ متولد ۱38۶ صادره 
از سمیرم )فرزند متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان 

سمیرم – شناسه: 470905

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 26/324 بخش چهارده ثبت 
اصفهان

شماره نامه: ۱3988۵۶0202۵002۱00 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یک قطعه زمین پالک شماره 2۶/32۴ واقع در دستجرد مورچا بخش چهارده ثبت 
اصفهان که به نام منصور شهبازی دستگردی فرزند حسین علی و غیره 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 فوق تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ۱398/3/2۱ ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/2/3۱مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان شناسه: ۴72207
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آیین نامه طرح حمایت از شرکت های نوپا در اقتصاد دیجیتال تصویب شد
هیات وزیران در جلسه روز گذشته سند توسعه اقتصاد دیجیتالی را با هدف تشویق و حمایت از کسب و 

کارهای نوپا در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس این آیین نامه، کسب و کارهای نوپا در اقتصاد 
دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکت های بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی 

و با مقرراتی ساده تر و متناسب با دوره گذار مواجه می شوند. به ویژه در صورت شکست احتمالی، مخاطره 
تعهدات مالیاتی، تامین اجتماعی و ... برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکت ها برای آغاز 

و رسمیت بخشیدن به فعالیت هایشان تقویت خواهد شد.
با ساماندهی شرکت های نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسان تر می شود.

دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه »سند 
ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته« را به تصویب رساند. این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی 
بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و 

مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد ساالنه در طول سال های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.
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کارآفرینــی نیــاز بــه 
خصوصیاتــی همچــون 
نیــاز  ریســک پذیری، 
به موفقیــت، نــوآوری، 
خالقیت، پشــتکار زیاد، 
آرمان گرایی، آینده نگری 
و... دارد. کارآفرین کســی 
است که موسســه اقتصادی، بخصوص 
کسب وکاری را که معموال مستلزم ابتکار 
و ریسک قابل توجهی باشد، سازماندهی و 
اداره می کند. او فرصتی را کشف می کند و 
برای پیگیری و تحقق آن، سازمان مناسبی 
را برای دست یافتن به سود بیشتر ایجاد 

می کند و ریسک مالی آن را می پذیرد.
ارزش هایی که فــرد در دوران کودکی و 
در دوران جامعه پذیــری در نهاد خانواده 
درونی می کند، اساسی ترین و مهم ترین 
ارزش های شــکل دهنده شخصیت فرد 

هستند.
پدر و مادر اولین افراد اثرگذار بر شکل گیری 
نگرش ها و رفتارهای کودکان هستند، به 
نحوی که کودکان خواسته یا ناخواسته، 
بسیاری از ویژگی های والدین خود را در 
همان سال های نخستین زندگی می آموزند 
و درونی می کنند. وقتی پدر یا مادر همچون 
افرادی تالشگر و مؤثر در عرصه کار و تولید 
در جامعه و محیط اطراف خود شــناخته 
شوند، کودکان نیز بیشتر خود را مستعد 
قرار دادن در معــرض مخاطره ها، خلق 
ایده های نو و استقالل اقتصادی و کسب 
موفقیت می یابند و بیشتر در این مسیرها 

گام برمی دارند.
قدرت اقتصادی خانواده در میزان موفقیت 
شغلی فرزندان مؤثر است، اما فرد کارآفرین 
پیش از نیاز مالی بــه آموختن ارزش ها و 
توانمندی هایی نیاز دارد کــه پدر و مادر 
نقش اساسی در شــکل گیری و پرورش 
آنها دارند.نوع نگرش والدین و ارزش هایی 

که بر اساس آنها فکر و عمل می کنند، در 
شــکل گیری روحیه  کارآفرینی فرزندان 
اهمیت دارد. والدینی که برای خالقیت، 
نوآوری، تالش و پشــتکار ارزش قائلند و 
کوشش اخالق مدارانه برای به دست آوردن 
ثروت را مفید می دانند و در همین راستا 
نیز عمل می کنند، شانس بیشتری برای 
پرورش فرزندانی خواهند داشــت که در 
آینده با قدرت خالقیت، نوآوری، پشتکار 
و خطرپذیری بیشــتر خویش، دست به 

کارهای بزرگ می زنند.

   شیوه هاى كهنه آموزش دشمن 
خالقیت و كارآفرینى

تجربه نشــان می دهد که برای پرورش 
انسان های کارآفرین باید مفاهیم مربوط به 
کارآفرینی به شکل پررنگی در کتاب های 
درسی گنجانده شود. مطالعات مربوط به 
گذشته ی کارآفرینان نشان می دهد که 
آنها از خانواده هایی که ارزش خاصی برای 
اســتقالل و اتکای به خود قائل هستند، 
بیرون می آیند. مدتهاســت کشورهای 
پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که برای 
این که نسل بزرگسال کارآفرینی پرورش 
دهند، باید آموزش کارآفرینی را از دوران 
کودکی و نوجوانی آغاز کنند. به این ترتیب 
کودکی که با پول و کسب و کاردرست و 
شرافتمندانه آشنا می شود، در آینده نیز 

انسانی خالق خواهد بود.
ژاپن نخستین کشــوری بود که آموزش 
کارآفرینی را از مدرسه شروع کرد. به این 
ترتیب نوجوانان ژاپنی در دبیرستان های 
این کشــور آموختند که چگونه باید در 
حین تحصیل کار کنند و از کار خود سود 
به دست آورند. آنها به این ترتیب به جهش 

صنعتی کشورشان کمک کردند.

   خانواده هایى كه كارآفرین پرورش 
مى دهند

برخی از کارشناسان فراتر از این می روند 
و توصیه می کنند که آموزش کارآفرینی 
از ســنین کودکی شروع شــود چرا که 
کارآفرینی از تجربیات زندگی در محدوده 

ی خانواده و فرهنگ سرچشمه می گیرد.
یکی ازکارشناســان ارشد کارآفرینی می 
گوید: »زمانی تصور می شد افراد، کارآفرین 
به دنیا می آیند چون خصوصیات آنها به 
قدری نادر و به خصوص بود که در هر جایی 
یافت نمی شد. در حالی که امروزه شواهد 
کافی وجود دارد که نشان می دهد، صفات 

کارآفرینی می تواند در نتیجه ی آموزش 
های دوران کودکی و استقالل و اتکا ء به 
خود و نیز در نتیجه ی ارزش های فرهنگی 

مرتبط با کار و صنعت پرورانده شود.
بــرای مثال کودکانــی که مــادران آنها 
پیوسته و همراه با محبت برایشان از طریق 
داستان،کتاب، اسباب بازی، بازی و گفت 
وگو ایجاد تحرکات ذهنی اولیه می کنند، 
در دوران مدرســه و دبیرستان همیشه 
نمره های خوبی می آورنــد و در آینده به 
افرادی مطمئن، شاد، فعال، اجتماعی، از 
نظر احساسی مســتحکم و از نظر ذهنی 

کنجکاو تبدیل می شوند.
همچنین مطالعات مربوط به گذشته ی 

کارآفرینان نشان می دهد که آنها از خانواده 
هایی که ارزش خاصی برای اســتقالل و 
اتکای به خود قائل هستند، بیرون می آیند. 
این کودکان در مواردی که از خود استقالل، 
ابتکار و پشتکار نشان داده اند، تشویق شده 
و به خاطر آن جایزه گرفته اند و در صورت 
تنبلی و انجام تقاضای بی جا به آنها پاداش 
داده نشده است. حتی برخی از کارآفرینان 
از خانــواده هایی می آیند کــه ناپایدار و 
غیرمتحد بوده و با بحران هایی نظیر مرگ 
یکی از والدین، جدایی والدین، طغیان علیه 
والدین و اخراج از خانه مواجه بوده اند. این 
گونه کودکان تحت فشار قرار گرفته و در 
نتیجه چگونگی سیر کردن شکم و تصمیم 

گیری را زودتر یاد گرفته اند.

   شــیوه هاى كهنه آموزشى مانع 
خالقیت كودكان ایرانى

روان شناسان می گویند: بیشتر کودکان 
زیر 5 سال ایرانی خالق اند ولی فقط تعداد 
کمی از آنها بعد از 5 سالگی خالقیت شان 
را حفظ می کنند. این به معنای آن است 
که نحوه ی آموزش و پرورش کودکان ما 
صحیح نیست. ما در خانه و مدرسه ذهن 
کودکانمان را با اطالعات از پیش تعیین 
شــده پر می کنیم و این رویه را تا پایان 
دوران مدرســه ادامه می دهیــم. به این 
ترتیب کودکان و نوجوانان ما توانایی کشف، 
اختراع، استنتاج و نیز قوه ی خالقیت شان 
را از دست می دهند. در واقع شکل آموزش 
و پــرورش ما از لحظه ی تولــد کودك با 
توانمندی های او و امکانات بالقوه ی کشور 
مطابقت ندارد. به این ترتیب نمی توانیم 
چنان که باید افراد کارآفرین پرورش دهیم.

یکی از کارشناســان می گوید: »در نسل 
های پیشین در کشــور ما مثل جوامع و 
خانواده هــای غربی کنونــی، فرزندان 
به خصوص پسران از ســنین کودکی و 
نوجوانی با مفهوم کار و درآمد آشــنا می 
شدند. به طوری که حتی در خانواده های 
ثروتمند نیز شاگردی فرزند و یادگیری کار، 

مذموم شناخته نمی شد.«
به این ترتیب الزم است که خانواده های 

ایرانی نگرش خــود را یک بار دیگر تغییر 
دهند. این تغییر هم با آموزش ممکن است.

   خالقیت با آزادى شكوفا مى شود
آلبرت انیشتین در خاطراتش می گوید: 
»نظریه ی نسبیت نمی توانسته در دوران 
بزرگسالی من شکل گرفته باشد زیرا آدمی 
در بزرگسالی فرصتی برای اندیشیدن به 
فضا و زمان ندارد. اینها چیزهایی است که 

وقتی کودك بودم به آنها فکر کرده ام.«
به این ترتیب پــرورش خالقیت کودکان 
تأثیر مهمی در آینده ی آنها دارد. بسیاری 
از کودکان تیزهوش اند ولی در بزرگسالی 
هرگز متناسب با هوش شان پیشرفت نمی 
کنند. این موضوع به نحــوه ی آموزش و 

پرورش آنها برمی گردد.
دکتر معصومه رفیقی روان شناس کودکان 
می گوید: »جان الك مــی گفت بچه ها 
طبیعت منفعلی دارند. با پاداش و تنبیه باید 
رفتار آنها را تقویت کرد. بعدها روسو گفت 
بچه طبیعتاً فعال است. خودش اکتشاف 
می کند و اگر مانعی مقابلش ایجاد نشود، 
خالق می شود. اآلن نظریه ی روسو غلبه 
دارد. به طور کلی سن 5سالگی سن جهش 
سریع در خالقیت است. خالقیت هم در 
آزادی شکل می گیرد. هر بچه ای به نوعی 
اســتعدادهای خودش را نشان می دهد. 
آزادی به خالقیت امــکان بروز می دهد و 

محدودیت مانع بروز آن می شود.

کودکان خود را مدیر پرورش دهید؛   

تربیت کارآفرینان فردا

بسیارى عقیده دارند 
یكى از موانعى كه در 

بعضى كشورهادر مقابل 
خالقیت وجود دارد، 

این است كه مردم این 
كشورها بیشتر دوست 

دارند كه كودكانشان 
را مطیع بار بیاورند و 

حس پرسشگرى آنها را 
سركوب مى كنند.

كارآفرینى یكى از مفاهیمى است كه در سال هاى اخیر پس از 
اولویت یافتن مساله اشتغال در ایران بیش از هر زمان دیگرى 
اهمیت یافته و از جانب افراد و نهادهاى مختلف بر آن تأكید 

مى شود.
فرد كارآفرین داراى برخى ویژگى هاى فردى و اجتماعى است. 
زمینه و بستر اصلى همه این ویژگى ها در درجه نخست در 
خانواده شكل مى گیرد، اما فرد كارآفرین چه ویژگى هایى دارد 
و خانواده ها با پرورش چه خصایصى در فرزندان خود مى توانند 

به پرورش روحیه كارآفرینى در آنان كمك كنند؟

 
استارت آپ

استارت آپ ها تاثیر زیادى در اقتصاد امروز دنیا دارند و روش 
كسب درآمد را در چند ده اخیر در تمام دنیا تغییر داده اند. 
نوع نگرش متفاوت استارت آپ ها به تجارت نسبت به كسب وكارهاى سنتى باعث 
مي شود سود سرسام آورى در یك بازه كوتاه مدت -معموال كمتر از پنج سال- عامل 

جلب نظر سرمایه گذارن به كسب وكارهایي باعنوان استارت آپ مي گردد. 

طی تحقیق و بررسی روی استراتژی و برنامه سرمایه گذاری بر استارت آپ هاي دنیا شواهدی 
یافت شــد که دلیل موفقیت و شکست استارت آپ ها غالبا موارد مشــابه ای است. دنیای 
عالقه مندان به استارت آپ و سرمایه گذاران مملو از ارقام شــگفت آوري است که نشان از 

کسب وکار های پرسود در حوزه استارت آپ هاي موفق است و اطالعات 
زیادی درباره استارت آپ ها در سراسر دنیا وجود دارد اما روی دیگر سکه 
سرمایه گذاری در استارت آپ ها شکســت است و جالب آن که با یک 
مطالعه ساده مي توان دالیل موفقیت و شکست استارت آپ ها را یافت و 

این مطلب براساس تحقیق از مطالعه گردآوری شده است.

   عوامل شكست استارت آپ ها 
نتیجه تحقیقات انجام شــده از فســت کمپانی باعنوان »چرا بیشتر 
کســب وکارها ورشکســته مي شــوند« نشــان مي دهــد 74درصد 
سرمایه گذاری ها ریسک شکست دارند. طی پرسش هایی که از بنیانگذاران 
کسب  وکارهاي شکست خورده، صورت گرفت خواسته شد دالیل شکست 
خود را بازگو کنند. نتیجه این بررســی نشــان مي دهد که هفت اشتباه 
مدیریتی است که غالبا به شکست استارت آپ ها منتهي مي شود. تمرکز 
نداشتن، از دست رفتن تعهد و اشتیاق کار، اعتمادبه نفس زیاد و بي توجهي به 
نظرات و پیشنهادهاي مخالف، مشاوره کردن با افراد ناکارآمد و غیرمتخصص، 
حضور نداشتن مشاورراهنماي ثابت، ناآشنایي با دانش هاي عمومي مثل 
حسابداري و بازاریابي، جذب سرمایه بیش از حد از جمله آفت هایي است که هرکدام از آن ها 

به تنهایي مي تواند یک کسب وکار یا یک پروژه کارآفریني را متوقف کند. 

   اشتباه بزرگ كارآفرینان 
طی مطالعه و تحقیق دیگری که در همین زمینه و روی 101 فعالیت  چندین استارت آپ 
مختلف و دالیل شکست  این کسب وکارها صورت گرفته نشان مي دهد که ضعف مدیریت 
رهبر گروه یا بنیانگذار استارت آپ در تمامی سطوح راه اندازی کسب وکار از جمله مهم ترین 
عوامل شکست کسب وکارها بوده است. سرمایه گذاران معموال بر کارآفرین سرمایه گذاری 
مي کنند نه روی ایده یا چگونگی پیاده سازی ایده، از این روی اگر ضعف مدیریت در زمان 

راه اندازی یک کسب وکار وجود داشته باشد، باعث شکست خواهد شد. محققان بر این باورند 
که غالب  کسب وکارهایي که در استارت آپ هاي خود با شکست روبه رو شدند 9 دلیل عمده را 
تجربه کرده اند. اشتباهاتي که دلیل غالب آن ها تصمیم گیري هاي غلط خودشان بوده است. 

پیش از هرچیز ضرورت تولید محصول یا خدماتي است که مدیر قصد دارد براي آن برنامه ریزي 
داشته باشد. گاهي مختصات مختلفي از کار پیش بیني مي شود درحالي که بازار اصال نیازي به 
محصول تولید شده، ندارد.  تمام شدن بودجه یا سرمایه از دیگر دالیلي است که کسب وکار را 
با مشکل مواجه مي کند و علت اصلي آن عدم برنامه ریزي مدیر استارت آپ است . نداشتن تیم 
مناسب یکي دیگر از مواردي است که به طور مستقیم با تصمیم گیري رهبر گروه در ارتباط 
است. در شرایطي که مدیر گروه یک تیم ناکارآمد را براي پروژه خود انتخاب مي کند، ناگزیر 
نمي تواند نتیجه مطلوبي را از پروژه خود انتظار داشته باشد.  تمامي مدیران موفق افرادي نو 
آور وخالق هستند. اگر مدیري این ویژگي  را در خود سراغ ندارد باید نسبت به نتیجه اي که از 
کسب  وکارش به دست مي آورد، کمي شک کند.  موضوع دیگري که یک مدیر باید با بررسي 
دقیق و پشتوانه محکمي به یک پروژه ورود کند، مباحث مالي، پشتوانه اقتصادي و درآمد است. 
اگر بناست براي شروع سراغ یک پروژه ضعیف بروید، بهتر است اصال این کار را شروع نکنید.  
مدل تجاري ضعیف و ضعف بازاریابي از مهم ترین سرفصل هایي است که مي تواند به شکست  
یک پروژه منتهي شود. درنهایت بی توجهي به نیازهای مصرف کننده و شناسایي نادرست 
یکي دیگر از فاکتورهاي مهمي است که مي تواند موجب شکست یک کسب وکار جدید شود. 

   هرگز فراموش نكنید 
تمامی موارد یادشده مربوط به مباحث تیمی و مدیریتي یک کسب وکار است و مواردی بیرونی 
که باعث شکست یک استارت آپ خواهد بود، نظیر موارد مرتبط به محصول، رقابت بازار سنتی 
با مدرن و موارد کالن اقتصادی در این موارد در نظر گرفته نشده است. در نظر داشته باشید 
مهم ترین دلیل شکست فعالیت هاي استارت آپ ها تمام شدن منابع مالی است اما این اتفاق 
به دالیل مختلفی نظیر تزریق نامناسب از سوي سرمایه گذار یا عدم برنامه ریزی مناسب و.... 

ممکن است پیش آید و باعث شکست کسب وکارهاي جدید شود.

منبع: تبیان
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S
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كارشناسان مى گویند ایراد نوع 
آموزش ما این است كه از پیش 
تعیین شده است. در حالى كه 

كودكان خودشان باید به جست 
وجوى اطالعات بپردازند و با 

محرك هاى گوناگون از جمله 
 ارتباط با طبیعت، افراد و 

فیلم هاى مناسب مواجه شوند.

قلم نیوز
گـــزارش

چرا استارت آپ بعضي از مبتدي ها موفق مي شوند؟
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