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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

وعده هایى که عملى نشد؛   

بیمه قالى بافان اصفهانى در مارپیچ اجرا!

دالر ارزان شد، 
اجناس گران ماند!

نقل است در ونزوئال براى خرید 
هر کاالیى باید پــول هایتان را 
بار بزنید و ببریــد زیرا از منزل تا 
محل خرید به دلیــل تورم زیاد 
، قیمت ها آنچنــان صعود مى 
کند که معلوم نیست وقتى شما 
معامله را انجام مى دهید دقیقا 
کاال چه قیمتــى دارد و اجناس 
ثانیه اى و لحضه اى دچار تنش 
و افزایش قیمت مى شوند. اقتصاد 
ونزوئال از سال 2014 که سقوط 
قیمت هاى نفت اجازه نداد این 
کشــور آمریکاى جنوبى بتواند 
سیستم سوسیالیست خود را با 
سوبسیدها و کنترل قیمت، حفظ 
کند، دائما در حال بدتر شــدن 
اســت. حاال با فروپاشى اقتصاد 
وابسته به نفت ونزوئال، ابرتورم در 
این کشور با سرعتى باورنکردنى 
رو به افزایش است. واقعیت این 
است که به دلیل تورم بسیار زیاد 
در ونزوئال ، اجناس را با قیمت دالر 
مى فروشند و هر لحظه که خریدار 
قصد خرید داشــته باشد قیمت 
دالر را با پول خود مى سنجند و 
قیمت مى دهنــد. چندى پیش 

همزمان با...      در حالى که به گفته رییس مرکز ملى فرش « تمام قالى بافان کشور در سال 98 تحت پوشش بیمه قرار مى گیرند»، برخى مسئوالن سازمان تامین اجتماعى اصفهان معتقدند به دلیل نبود بودجه 
کافى، قرار نیست افراد جدیدى در این استان تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

هر
س: م

عک

بازار طال و سکه 98/5/2 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,144,0004,164,000قدیم

سکه طرح 
4,214,0004,256,000جدید

2,318,0002,228,000نیم سکه

1,509,0001,369,000ربع سکه

979,000969,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,757,0001,788,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18405,200412,800 عیار

یک گرم طالى 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالى 
24540,200550,400 عیار

4 عاملى که قیمت گوشت را پایین 
مى آورد؛   

 تکیه اشتباه بر پاى چوبین 
واردات

در روزهاى گذشته قیمت گوشت قرمز در بازار از 
اوج قیمت خود عقب نشینى کرده که دالیل آن 

را در 4 عامل باید جستجو کرد.
قیمت گوشت در چند ماه گذشته سیر افزایشى 
خود را تا رسیدن به کیلویى 100 هزار تومان و 
حتى باالتر ادامه داده بود اما در روزهاى گذشته  
از اوج قیمت خود عقبگرد کرده و روند کاهشى 
به خود گرفته است که باید دلیل آن را در کاهش 
قیمت خوراك دام و افزایش تولید گوشــت در 

کشور جست وجو کرد. 
ایران ســاالنه 850 هزار تن گوشــت تولید 
مى کند و تنها حدود 120 تا 150 هزار تن نیاز 

به واردات دارد، اما وابستگى...
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

با تکنیک هاى  مدیریت زمان برایان تریسى؛   

زمان را به چنگ خود درآورید
مدیریت زمان برایان تریسى یکى از پرفروش ترین کتاب هایى حال 

حاضر در زمینه روانشناسى در زندگى و کسب و کار  است. در این 
کتاب تاکید زیادى بر روى توانایى شما به عنوان مهم ترین عامل در 

تعیین موفقیت یا شکست شده است. شما مدیر زمان پیش 
روى خود هستید. در کتاب مدیریت زمان برایان تریسى زمان 
منبع ضرورى و غیرقابل جایگزین براى موفقیت عنوان شده 
است. زمان برعکس پول و ثروت قابل پس انداز کردن نیست. 

اگر پول خود را از دست بدهید، مى توان آن را ...

4 عاملى که قیمت گوشت را پایین 

مدیریت زمان برایان تریسى؛   مدیریت زمان برایان تریسى؛   مدیریت زمان برایان تریسى؛   

زمان را به چنگ خود درآوریدزمان را به چنگ خود درآوریدزمان را به چنگ خود درآوریدزمان را به چنگ خود درآورید
مدیریت زمان برایان تریسى یکى از پرفروش ترین کتاب هایى حال مدیریت زمان برایان تریسى یکى از پرفروش ترین کتاب هایى حال مدیریت زمان برایان تریسى یکى از پرفروش ترین کتاب هایى حال مدیریت زمان برایان تریسى یکى از پرفروش ترین کتاب هایى حال مدیریت زمان برایان تریسى یکى از پرفروش ترین کتاب هایى حال مدیریت زمان برایان تریسى یکى از پرفروش ترین کتاب هایى حال مدیریت زمان برایان تریسى یکى از پرفروش ترین کتاب هایى حال 

حاضر در زمینه روانشناسى در زندگى و کسب و کار  است. در این حاضر در زمینه روانشناسى در زندگى و کسب و کار  است. در این حاضر در زمینه روانشناسى در زندگى و کسب و کار  است. در این حاضر در زمینه روانشناسى در زندگى و کسب و کار  است. در این حاضر در زمینه روانشناسى در زندگى و کسب و کار  است. در این حاضر در زمینه روانشناسى در زندگى و کسب و کار  است. در این حاضر در زمینه روانشناسى در زندگى و کسب و کار  است. در این 
کتاب تاکید زیادى بر روى توانایى شما به عنوان مهم ترین عامل در کتاب تاکید زیادى بر روى توانایى شما به عنوان مهم ترین عامل در کتاب تاکید زیادى بر روى توانایى شما به عنوان مهم ترین عامل در کتاب تاکید زیادى بر روى توانایى شما به عنوان مهم ترین عامل در کتاب تاکید زیادى بر روى توانایى شما به عنوان مهم ترین عامل در کتاب تاکید زیادى بر روى توانایى شما به عنوان مهم ترین عامل در کتاب تاکید زیادى بر روى توانایى شما به عنوان مهم ترین عامل در 

تعیین موفقیت یا شکست شده است. شما مدیر زمان پیش تعیین موفقیت یا شکست شده است. شما مدیر زمان پیش تعیین موفقیت یا شکست شده است. شما مدیر زمان پیش تعیین موفقیت یا شکست شده است. شما مدیر زمان پیش تعیین موفقیت یا شکست شده است. شما مدیر زمان پیش 
روى خود هستید. در کتاب مدیریت زمان برایان تریسى زمان روى خود هستید. در کتاب مدیریت زمان برایان تریسى زمان روى خود هستید. در کتاب مدیریت زمان برایان تریسى زمان روى خود هستید. در کتاب مدیریت زمان برایان تریسى زمان روى خود هستید. در کتاب مدیریت زمان برایان تریسى زمان 
منبع ضرورى و غیرقابل جایگزین براى موفقیت عنوان شده منبع ضرورى و غیرقابل جایگزین براى موفقیت عنوان شده منبع ضرورى و غیرقابل جایگزین براى موفقیت عنوان شده منبع ضرورى و غیرقابل جایگزین براى موفقیت عنوان شده منبع ضرورى و غیرقابل جایگزین براى موفقیت عنوان شده 
است. زمان برعکس پول و ثروت قابل پس انداز کردن نیست. است. زمان برعکس پول و ثروت قابل پس انداز کردن نیست. است. زمان برعکس پول و ثروت قابل پس انداز کردن نیست. است. زمان برعکس پول و ثروت قابل پس انداز کردن نیست. است. زمان برعکس پول و ثروت قابل پس انداز کردن نیست. 

وى افزود: این منطقه به دلیل 
داشتن موقعیت جغرافیایى و 
گستردگى قابل توجه، مى تواند 
ظرفیــت ســرمایه گذارى را 
افزایــش داده و همچنیــن به 
دلیل اجراى پروژه بزرگ رینگ 
حفاظتى در آینده اى نه چندان 
دور به یکى از ظرفیت هاى بسیار مهم در جهت 
جذب فرصت هاى سرمایه گذارى تبدیل خواهد 

شد.
مدیرعامــل ســازمان ســرمایه گذارى و 
مشارکت هاى مردمى شهردارى اصفهان با اشاره 
به ظرفیت ها و پتانسیل هاى این منطقه جهت 
جذب سرمایه گذاران، تصریح کرد: خوشبختانه 
این منطقــه به لحاظ مباحــث تاریخى حائز 
اهمیت بوده و داراى ظرفیت هاى گردشگرى 
همچون شــهر رویاها همچنیــن مجاورت با 

شهرك هاى صنعتى و ... است.
وى با اشاره به راه اندازى سینما بهمن در منطقه 
15، گفت: احداث و بهره بردارى سینما بهمن 
خوراسگان اولین ورود سازمان هاى سرمایه گذار 
و استفاده از ظرفیت هاى بخش خصوصى در 

حوزه فرهنگى و سینما بود.
رییســى ادامه داد: ســینما بهمن در یکى از 
مناطقى که از ســرانه هاى فرهنگى کمترى 
برخوردار بود، ساخته شد که شهردارى در این 

راستا یک فضاى بالاستفاده را با مشارکت حوزه 
هنرى تبدیل به سینما کرد.

مدیرعامــل ســازمان ســرمایه گذارى و 
مشارکت هاى مردمى شــهردارى اصفهان از 
پروژه بزرگ تجارى ادارى «خان» بازدید و ابراز 
امیدوارى کرد: با جذب سرمایه گذار و استفاده 
از توان بخش خصوصى مى توان بســیارى از 
مشکالت ســطح منطقه را با توجه به شرایط 
اقتصادى و نوسانات قیمتى به وجود آمده که 
متأســفانه این پروژه بزرگ نیز را تحت تأثیر 
خود قرار داده، مرتفع و در جهت منافع شهر و 

شهردارى با نگاه مشارکتى گام برداریم.

   ایجاد امنیت یکى از اولویت هاى جذب 
سرمایه گذار

در این بازدید، مســعود قاسمى، مدیر منطقه 
15 شــهردارى اصفهان با بیــان اینکه جلب 
مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران در انجام 
امور به موفقیت بیشتر منجر مى شود، تاکید 
کرد: مدیران شهرى باید به گونه اى رفتار کنند 
تا سرمایه گذاران و مردم در امور همراهى الزم 
را داشته باشند. وى تصریح کرد: شهردارى ها 
در آماده سازى بســتر فعالیت هاى اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى و رونق بخشى به کسب و 
کارها نقش مهمى دارد، از این رو باید با استفاده 
از ظرفیت هــا، توانمندى ها و پتانســیل هاى 
موجود در زمینه هاى مختلف، تشویق بخش 
خصوصى و مشارکت آنها در زمینه اقتصادى، 
فرهنگى و ... به فعالیت هاى مهم  حول محور 

اقتصاد بپردازد.

رییسى تاکید کرد:

رینگ چهارم ظرفیتى مهم براى جذب فرصت هاى سرمایه گذارى

 شهردارى ها 
در آماده سازى 

بستر فعالیت هاى 
اقتصادى، اجتماعى، 

فرهنگى و رونق 
بخشى به کسب و 
کارها نقش مهمى 

دارد.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى شهردارى اصفهان گفت: اجراى پروژه بزرگ رینگ حفاظتى در آینده اى نه چندان 
دور به یکى از ظرفیت هاى بسیار مهم براى جذب فرصت هاى سرمایه گذارى تبدیل خواهد شد.

شهرام رییسى در بازدید از پروژه هاى مشارکتى منطقه 15 شهردارى اصفهان اظهار کرد: این منطقه یکى از مناطق اثرگذار و داراى اهمیت در 
بین مناطق 15 گانه شهر اصفهان است.

ایمنا
گــــــزارش

ISFAHAN
N E W S

عباس اله یارى - شهردار ایمانشهر  

غالمرضا بابائیان- شهردار طرق رود

شناسه: 544099

شناسه : 544157

آگهى مزایده (نوبت اول) 

آگهی تجدیدمزایده فروش زمین
(نوبت دوم )

 

شهردارى ایمانشهر در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به استناد بند 9 ماده 55 قانون شهردارى ها مصوب 1334/4/11 با اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 
71 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراى اسالمى کشور براساس مجوز شوراى اسالمى شهر 2 قطعه پالك زمین با مشخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناسى 
رسمى دادگسترى از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز چهارشنبه مورخ 98/05/16 به امور مالى شهردارى مراجعه 
و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز شــنبه مورخ 98/05/19 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارایه نمایند. 

* الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

براساس مصوبه شماره 29 مورخ 1397/08/03 شوراى اسالمى شهر طرق رود، شهرداري در نظر دارد دوقطعه زمین با کاربري مسکونى  به نشانی شهر طرق رود-محله باغستان پایین –اول ورودى 
شهر طرق رود- جنب بلوار اصلى امام على (ع) را به قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومی موضوع ماده 13 آیین نامه مالی شهرداري ها بشرح ذیل اقدام نماید.

1- متراژ و قیمت پایه کارشناسى زمین ها بشرح ذیل :
الف: ب:قطعه B22به متراژ 198 متر مربع به قیمت کارشناسى 455/400/000ریال 
ب:قطعه B21 به متراژ198 متر مربع  به قیمت پایه کارشناسى 455/400/000ریال 

شرایط شرکت در مزایده: 
1- واریز مبلغ 5٪ مبلغ پایه کارشناسى به شماره حساب 104629754001ریال نزد بانک صادرات بنام شهردارى طرق رود یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماه معادل مبلغ فوق  به همراه مدارك 
که شامل (برگ آگهى مزایده مهر و امضا شده و فیش واریزى به مبلغ 5٪ قیمت پایه زمین مورد نظر پیشنهاددهنده وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکى  و برگ مشخصات شرکت کننده به صورت 
خوانا،کامل و مهرو امضا شده و قیمت پیشنهادى مورد نظر خود را که باید بیشتر از نرخ کارشناسى باشد مهر و امضا نموده ) در پاکت قرارداده و به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.  

2- به مدارك ناقص، مخدوش و ناخوانا و خالى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3 - پس از اعالم پیشنهادات و تعیین برنده سپرده اول تا سوم نگهدارى و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد مى گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى جهت 
تنظیم قرارداد فروش اقدام ننماید سپرده وى بدون تشریفات قانونى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد و پس از انقضاى مهلت تعیین شده شهردارى در صورت ضرفه و صالح با نفرات دوم و سوم به 

ترتیب با توجه به مبلغ پیشنهادى قرارداد منعقد خواهد کرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم نیز به همان ترتیب نفر اول عمل خواهد شد.
4- مزایده بصورت کتبى مى باشد.و شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده مى باشد.

5  - کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
6- شرکت کنندگان نسبت به دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالى شهردارى طرق رود تا روز شنبه مورخ  1398/05/19 اقدام نمایند..

7-   مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه  1398/05/22 مى باشد.  
8- کمیسیون روز یکشنبه  مورخ 98/05/27 در محل شهردارى طرق رود با حضور اعضا کمیسیون معامالت شهردارى تشکیل و برنده اعالم مى گردد. 

9- کلیه هزینه هاى ارزیابى ، کارشناسى،مالیات ،بیمه و انتقال مالکیت به عهده برنده مزایده مى باشد.
10- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن   54333420داخلى 4  تماس گرفته شود .    

چاپ اول

 چاپ اول

نوبت دوم

قیمت هر متر مربع کاربرىوضعیت ملکمساحت (متر مربع)شماره پالكردیف
پایه (ریال)

قیمت کل پایه 
(ریال)

15,500,000465,000,000تجارىزمین بایر13330

15,500,000465,000,000تجارىزمین بایر24130
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دالر ارزان شد، 
اجناس گران ماند!

ادامه از صفحه یک:
...   افزایــش روزانه قیمت دالر 
در کشور ما نیز اوضاع به همین 
منــوال بــود و فروشــندگان 
متناسب با افزایش قیمت دالر 
و شاید هم بیشتر کاال ها را گران 
مى کردند اما تفــاوت اقتصاد 
کشور ما با ونزوئال در این است 
که  در کشور ما با کاهش قیمت 
دالر ، قیمت ها کاهش نمى یابد 
و کاهش قیمــت دالر حداکثر 
کارى که از دســتش بر بیاید ، 
ثابت نگه داشتن قیمت اجناس 

است .
 آن هم اگر خبر هاى سیاســى 
و شــایعه ســازى پیرامــون 

قیمت ها ایجاد نشده باشد. 
هر چنــد    وابســتگى اقتصاد 
ایــران بــه دوپینــگ نفــت 
خیلــى کمتــر از ونزوئــال 
اســت و در شــرایط فعلــى 
درآمدهــاى مالیاتــى ســهم 
بیشــترى از درآمدهاى نفت 
را در درآمدهاى دولت شــامل 
مى شود و البته حجم صادرات 
غیر نفتى ایران هم به نســبت 
ونزوئال بسیار قابل توجه است 
اما تمام ایــن مزیت هــا باید 
شــرایط بهترى را براى کشور 
ما رقــم بزند نــه اینکه دالالن 
و ســوداگران از این شــرایط 
سواســتفاده کننــد و حتى با 
کاهش قیمت دالر هم، قیمت 

کاال ها را کاهش ندهند! 
چرا در ایران هر جنسى افزایش 
قیمت داشته باشــد، دیگر به 
نقطــه قبلى بر نمــى گردد؟ و 
چرا کاال ها میل به گران ماندن 

دارند؟
متاســفانه نرخ ارز به قدرى در 
شرایط روانى اقتصاد ما اثرگذار 
اســت که عالوه بــر کاالهاى 
وارداتــى و یــا تولیداتــى که 
مواداولیه آن ها وابســته به ارز 
بود، قیمت بسیارى از کاالهاى 
دیگر که به هیــچ وجه ارزبرى 
نداشــتند و کامــًال در داخل 
تولید مى شــدند هم به شدت 
دســتخوش تغییر شد و حتى 
بعضــاً افزایش قیمــت آنها از 

افزایش نرخ ارز نیز بیشتر بود.
اما با کاهش قیمت دالرتا کنون 
ما شــاهد کاهش قیمت چشم 
گیرى نبوده ایم. متاسفانه شاید 
یکى از دالیل اصلى این موضوع، 
ترجیح داشتن منافع شخصى 
به منافع ملى است؛ لذا همین 
ترجیح منافع شــخصى باعث 
مى شــود تا براى ســودآورى 
بیشــتر، در مقابــل کاهــش

 قیمت ها مقاومت ایجادشود.
البته عدم نظارت درست و به جا 
نیز از عوامل موثر بر بازار است. 
عــدم طراحى نظــام توزیعى 
متناسب با شــرایط کشور نیز 
باعث شــده تا فراینــد توزیع 
کاال به درستى در کشور انجام 
نشود و نبود نظام توزیع، فرایند 
کنتــرل را هم در بــازار دچار 
مشــکل خواهد کرد. متاسفانه 
اقتصاد ما بیمار اســت و از یک 
اقتصاد ناســالم نبایــد انتظار 
عکس العمل ها معقول داشت. 
تمام عوامل باال دست به دست 
هم داده تــا در روزهاى اخیر با 
کاهش قیمت دالر ، تغییرى در 
بازار ایجاد نشود و همین امر بار 
روانى شدیدى براى مردم ایجاد 
کرده است زیرا  مردم احتمال 
میدهند که اگر با کاهش قیمت 
دالر اجنــاس کاهــش قیمت 
نداشته باشــند، حتما دالر به 
نقطه قبلى باز خواهد گشت و 

گران مى شود.

اقتصاد استان
02
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شاخص اشتغال اصفهان 0.1 بیشتر از میانگین کشورى شد
استاندار اصفهان گفت: شاخص اشتغال استان اصفهان که در دى ماه سال گذشته 2.7 درصد کمتر از میانگین 
کشورى بود، بر اساس آمارى که اخیرا مرکز ملى آمار منتشــر کرده است، 0.1 درصد بیشتر از میانگین 

کشورى شده  و بى شک این مهم با صبر تولیدکنندگان میسر شده است.
عباس رضایى در نشستى با تولید کنندگان و فعاالن اقتصادى شهرك صنعتى بزرگ اصفهان با بیان اینکه 

متاسفانه بانک ها نتوانسته اند همراه و همکار تولید کنندگان باشند اظهار کرد: سال گذشته 16 هزار میلیارد 
تومان از پول استان اصفهان توسط بانک هاى خصوصى در سایر استان ها ســرمایه گذارى شد در حالى که 

صنعتگران نیازمند این پول براى رونق تولید هستند.
 وى با بیان اینکه همه فعالیت هایى که در استاندارى انجام مى شود در راستاى رفع موانع تولید است، در همین راستا بسته هاى 

حمایتى تهیه شده است، افزود: بسته حمایتى مالیاتى و تامین اجتماعى در شوراى گفت و گو به تصویب رسیده و به دستگاه هاى اجرایى ابالغ 
شده است، همچنین بسته حمایتى کار و رفاه اجتماعى نیز هفته آینده در این شورا تهیه مى شود.

رضایى اضافه کرد: خوشبختانه شاخص اشتغال استان اصفهان که در دى ماه سال گذشته 2.7 درصد کمتر از میانگین کشورى بود، بر اساس 
آمارى که اخیرا مرکز ملى آمار منتشر کرده است، 0.1 درصد بیشتر از میانگین کشورى شده است که با صبر تولید کنندگان میسر شده است.

برگزارى سومین هفته از« جشنواره تابستانى شهرمن، خانه من »
سومین هفته از« جشنواره تابستانى شهرمن، خانه من »  با حضور شهردار، ریاست و اعضاى شوراى اسالمى 
شهر فالورجان و معاونت اجرائى و خدمات شهرى شهردارى با موضوعیت حفظ  و نگهدارى فضاى سبز 
شهرى برگزار شد. به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان  مرتضى ریحانى از 
بازیگران، مجریان و کمدین هاى توانمند در ابتداى برنامه توسط مدیر اجرایى جشنواره به حاضرین معرفى 

و اجراى برنامه را تا انتها عهده دار بود.در ادامه طه قاسمى  هنرمند خوش صداى شهرستان، با اجراى زنده آواز 
خود شهروندان را سر شوق آورد. با دعوت مجرى برنامه از آقاى حمید قاسمى عضو محترم شوراى اسالمى شهر، 

ایشان بر روى استیج چند دقیقه اى ضمن خوشامد گویى به شهروندان در باب مسائل شهر و شهروندى به ایراد سخن 
پرداخت، و پس از آن گروه نمایشى به کارگردانى مرتضى ریحانى، با اجراى نمایش طنزشان شهروندان را به وجد آوردند و در 

ادامه برگزارى جشن هفته سوم این بار مرتضى ریحانى مجرى برنامه در مراسم تجلیل از پاکبان نمونه، آقایان امین اله رهنما معاونت 
فرهنگى اجتماعى شهردارى و هاشم شمس مدیر اجرایى جشنواره را به روى استیج فراخواند و شمس با تواضع و فروتنى هر چه تمام تر پس از 

اهداى لوح سپاس  بر دستان پاکبان نمونه بوسه زد و شهروندان قدرشناس فالورجان نیز ایستاده براى پاکبان دست زدند.
قسمت بعدى این  جشنواره امروز پنجشنبه سوم مرداد ماه ساعت 21 در پارك ساحلى میثم، برگزار خواهد شد.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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 استان تهران با وجود 
اینکه تعداد بافندگان 

کمترى نسبت به اصفهان 
دارد اما افرادى که در 

این استان بیمه شده اند 
چندین برابر استان 

اصفهان است.

وعده هایى که عملى نشد؛   

بیمه قالى بافان اصفهانى در مارپیچ اجرا!

 مشکالت فعاالن حوزه فرش دســتباف در سال هاى اخیر با 
وجود تحریم ها و نوسانات اقتصادى رو به افزایش بوده و به رغم 
افزایش قیمت همه اقالم تولید فرش دستباف، معیشت فعاالن 
این حوزه نه تنها شکل بهترى به خود نگرفته بلکه بدتر نیز شده 
است، حتى فرش دستباف ایرانى به دلیل برخى مسائل سیاسى 

و مشکالت اقتصادى، بازار جهانى خود را از دست داده است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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      در حالى که به گفته رییس مرکز ملى فرش « تمام قالى بافان کشور در سال 98 تحت پوشش بیمه قرار مى گیرند»، برخى مسئوالن سازمان تامین اجتماعى اصفهان معتقدند 
به دلیل نبود بودجه کافى، قرار نیست افراد جدیدى در این استان تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

با اعمال مدیریت مصرف تحقق یافت:

وضعیت مطلوب تأمین آب شرب شهرضا
هم اکنون تا مین آب شرب شهرضا در وضعیت 
مطلوب قرار دارد و مردم با هیچگونه افت فشار 

و قطعى احتمالى آب مواجه نیستند.
 مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به وقوع حادثه در یکى 
از منابع تولید آب شرب در شهرضا گفت: در چند روز اخیر در یکى ا ز چاه ها 
که آبدهى آن به بیش از 40 لیتر در ثانیه مى رسدکه میزان قابل توجهى است 
حادثه ایى رخ داد که با رفع آن در حال حاضر وضعیت تأمین آب شرب شهرضا 

مطلوب است. 
هاشــم امینى با بیان اینکه وقــوع چنین حادثه ایى کاهــش 10 درصدى 
ظرفیت تأمین را به دنبال داشــت اعالم کــرد: با بروز ایــن حادثه بیش از 
10 درصــد ظرفیــت تأمیــن آب شــرب شــهرضا کاهــش یافــت که 
این رقــم تأثیــر بســزایى در تأمیــن پایــدار آب شــرب مشــترکین

 داشت.
وى با بیان اینکه آب شرب شهرضا از طریق منابع زیرزمینى تأمین مى شود 
عنوان کرد: شهرضا تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان بزرگ قرارندارد و آب 
شرب این شهر از طریق چاه هایى که در شهرستان سمیرم و شهرضا قرار دارند 

تأمین مى شود.
وى با بیان اینکه براى تأمین آب شــرب 70 هزار آحاد مشــترکین شهرضا، 
حداقل نیاز به 530 لیتر آب در ثانیه اســت اعالم کرد: براى تأمین پایدار آب 
شرب جمعیت شهرضا به 530 لیتر در ثانیه آب نیاز است این در حالیست که 
هم اکنون ظرفیت تأمین آب شرب در این منطقه حداکثر به 380 لیتر در ثانیه 
مى رسد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مدیریت مصرف آب 
را یکى از عوامل مؤثر در برون از مشکل کم آبى در شهرضا برشمرد و خاطر نشان 
ساخت: در حال حاضر براى تأمین پایدار آب شرب شهرضا با کمبود 150 لیتر 
در ثانیه مواجه هستیم که خو شبختانه توانستیم با اعمال مدیریت مصرف آب 

شرب را عادالنه و با فشار یکسان در بین مردم توزیع کنیم. 
هاشــم امینى اعالم کرد: حادثه در حال حاضر زمان ممکن رفع شد و نیز با 
استفاده از سیستم هوشمند شبکه توزیع، پایش آنالین شبکه و مدیریت فشار 
آب شرب بین تمام مردم با فشار یکسان توزیع مى شود. وى در ادامه با تأیید 
کیفیت آب شرب شهرضا اعالم کرد: آب شرب شهرضا کیفیت آن مورد تأیید 
مراکز ذى صالح است و داراى استانداردهاى الزم شاخص هاى کمى و کیفى 

است و عارى از هر گونه آلودگى مى باشد.

کاهش هزینه هاى مدیریت پسماند
 با تفکیک زباله از مبدا

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: در چند سال اخیر تالش شده 
تا با ایجاد زیرساخت هاى الزم و برنامه هاى مختلف و متنوع فرهنگى و آموزشى 
به منظور ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدا، هزینه هاى مدیریت پسماند را به 

حداقل کاهش دهیم همچنین از مخاطرات زیست محیطى جلوگیرى کنیم.
حسین امیرى در جلسه هماهنگى و برنامه ریزى معاونت خدمات شهرى اظهار 
کرد: حفاظت از محیط زیست مسئله بسیار مهمى است و همواره باید جزو 

دغدغه هاى اصلى مسئوالن و شهروندان قرار بگیرد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر روزانه بیش از یک هزار تن پسماند از سطح شهر 
اصفهان جمع آورى مى شود، تصریح کرد: مدیریت پسماند از جمله مسائلى 
است که تأثیر مستقیم در محیط زیســت دارد یعنى اگر در زمینه پسماند، 
مدیریت صحیحى انجام نشود مخاطرات زیست محیطى زیادى براى مردم 
و شهر به همراه دارد که در نتیجه کاهش کیفیت زندگى انسان ها را به دنبال 
خواهد داشت. معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان تفکیک زباله از مبدا 
و بازیافت را مولفۀ اصلى در مدیریت صحیح پسماند ارزیابى کرد و افزود: براى 
آنکه بتوان این تهدید بزرگ را به فرصت تبدیل کرد سه اصل مهِم کاهش تولید 
زباله، استفاده مجدد و بازیافت را باید همواره در مدیریت پسماند در نظر گرفت 
و این مسائل باید به طور ویژه فرهنگ سازى شود و همه شهروندان خود را ملزم 
به عمل به آن بدانند. وى با بیان اینکه براساس آخرین آمارهاى ارائه شده سرانه 
تولید زباله هر شهروند اصفهانى 477 گرم در روز است، تصریح کرد: مشارکت 
مردمى در مدیریت پسماند نقش بسیار مهمى ایفا مى کند شهروندان باید عالوه 
بر تالش براى تولید پسماند کمتر، جداسازى اولیه پسماندها را در منازل انجام 

دهند تا کار بازیافت ساده تر شود.

گــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر

در چنیــن شــرایطى به 
نظر مى رســد حمایت از 
بافندگان فــرش راهکار 
مناســبى بــراى افزایش 
انگیزه و رونــق تولید این 
هنر- صنعت دیرینه و کهن 
ایران زمین باشد، متاسفانه 
قالى بافان؛ این هنرمندان ارزشــمند و 
بى ادعا معموال از اقشــار ضعیف جامعه 
هستند و حداقل نیازشان داشتن اطمینان 
خاطــرى از آینــده کارى خــود پس از 
بازنشستگى است، بى شک توسعه و رونق 
صنعت فرش بدون توجه به امنیت شغلى 
فعاالن و بافندگان آن ممکن نیست. رییس 
اتحادیه بافندگان فرش دستباف استان 
اصفهان نیز معتقد اســت: ضعیف ترین، 
نجیب ترین و زحمــت کش ترین طبقه 
اجتماع بافندگان فرش هستند گه اگر به 
آنها توجه نشود آینده فرش دستباف کشور 
به خطر مى افتد، در شرایط کنونى جوابى 
براى بافندگانى که بــه اتحادیه مراجعه 

مى کنند، نداریم.
سال هاست که بسیارى مسئوالن از مشکل 
بیمه بافندگان فرش سخن به میان آورده  
و وعده حل این مشــکل را نیز داده اند اما 
همچنان آمــار بافندگان فرش اســتان 
اصفهان بیش از 420 هزار نفر اســت که 

فقط 35 هزار نفر از آنان بیمه شده اند.
در حــال حاضر نیــز از طرفى فرشــته 
دســت پاك، رییس مرکز ملى فرش در 
مصاحبه اخیر خود از حل مشــکل بیمه 
قالى بافان خبر داده و گفته است: امسال 
با اختصاص 190 هزار میلیارد ریال اعتبار، 
تمام قالیبافان سطح کشور بیمه مى شوند" 
اما مسئوالن تامین اجتماعى مى گویند که 
«به دلیل نبود بودجه کافى، قرار نیست 
افراد جدیدى در این استان تحت پوشش 

این بیمه قرار گیرند.»

   بیمه شــدگان اصفهان نسبت  به 
قالى بافان آن، بسیار ناچیز است

در همین پیوند باقــر صیرفیان، رییس 
اتحادیه بافندگان فرش دستباف استان 
اصفهان مى گوید: در استان اصفهان تعداد 
بیمه شدگان نســبت به تعداد بافندگان 
بسیار ناچیز است، به عنوان نمونه استان 
تهران با وجــود اینکه تعــداد بافندگان 
کمترى نسبت به اصفهان دارد اما افرادى 
که در این استان بیمه شده اند چندین برابر 

استان اصفهان است.
وى مى افزاید: همــواره وعده هایى براى 
افزایش تعداد بیمه شــدگان در اصفهان 
داده شــده اما رفتار مسئوالن به گونه اى 
است که گویا بافندگان اصفهانى حقى براى 
بیمه شدن ندارند، کسى که تمام عمرش را 
پشت دار قالى گذرانده، محق ترین کسى 

است که باید بیمه شود.
رییس اتحادیه بافندگان فرش دستباف 
استان اصفهان معتقد است: شرایط بیمه 
قالیبافى بســیار ســخت بوده و سازمان 
تامین اجتماعى در این مورد سختگیرانه 
عمل مى کند به طورى که اگر حتى یکبار 
زمانى که بازرس تامین اجتماعى به منازل 
بافندگان ســر مى زند بافنــده در منزل 
خود حضور نداشته باشد، بیمه او را قطع 

مى کنند که این ظلم به بافندگان است.
به گفته صیرفیان یکى از مواردى که در 
شرایط بیمه بافندگى وجود دارد این است 
که سازمان تامین اجتماعى تعیین مى  کند 
تا یک زمان مشخص میزان پیشرفت قالى 
چقدر باشد و اگر در این مدت مشکلى ( 
حتى در دوران باردارى ) براى بافنده پیش 
آید که نتواند آن میزان مشخص را انجام 

دهد بیمه او را قطع مى کنند.
رییس اتحادیه بافندگان فرش دستباف 
اســتان اصفهان مى گوید: فکر مى کنم 
قصد سازمان تامین اجتماعى از گذاشتن 
این شرط پیشرفت واقعى و افزایش تولید 
فرش نیست بلکه این شروط بهانه اى براى 

قطع کردن بیمه است.
به گفته وى تعداد تولید کننده اســتان 
اصفهان 300 نفر، تولید فرش استان در 
سال گذشته 490 هزار متر و  تعداد کل 
بافندگان اســتان اصفهان 420 هزار نفر 
بوده که 80 هزار نفر از آنان در شهرستان 

اصفهان مشغول به کار هستند.

  سازمان تامین اجتماعى ثبت نام 
جدید براى بیمــه قالى بافى قبول 

نمى کند
رییس اتحادیه بافندگان فرش دستباف 
استان اصفهان مى گوید: سازمان تامین 
اجتماعى ثبت نامى جدید براى بیمه قالى 
بافى قبول نمى کند ما مراجعه کنندگان 
زیادى داریــم که در خواســت دریافت 
بیمه قالى بافى دارند اما ســازمان تامین 
اجتماعى افراد جدیدى را بیمه نمى کند، 
براى شرایط بیمه شدن محدودیت سنى 
در نظر گرفته شده، برخى از بافندگان سن 
باالیى دارند و باید تا کنون باز نشسته مى 
شدند اما سازمان تامین اجتماعى قبول 
نمى کند این افــراد را بیمه کند و این در 
حالى است که بیمه این افراد وظیفه تامین 

اجتماعى بوده که از آن سر باز زده است.
وى ادامه مى دهد: بایــد بافندگان جوان 
را بیمه کنند تا در سنین باال این مشکل 
به وجود نیاید، متاسفانه هیچ کس پیگیر 
این موضوع نیست و مسئوالن نیز پاسخگو 

نیستند و این مورد را حمایت نمى کنند.
رییس اتحادیه بافندگان فرش دستباف 
استان اصفهان تاکید مى کند: در دفعات 
گذشــته که تعدادى از قالى بافان بیمه 
شدند اطالع رسانى به خوبى انجام نشده 
بود بنابراین بهتر بود اگر قرار است دوباره 
افراد جدیدى بیمه شوند فراخوانى داده 
شده تا همه افراد صاحب حق از آن با خبر 
شوند، هرچند چند سال است ما منتظر 

این فراخوان هستیم.
صیرفیان مى گوید: ضعیف ترین، نجیب 
ترین و زحمت کش ترین طبقه اجتماع 
بافندگان فرش هســتند گه اگر به آنها 
توجه نشود آینده فرش دستباف کشور 
به خطر مى افتد، در شرایط کنونى جوابى 
براى بافندگانى که بــه اتحادیه مراجعه 

مى کنند، نداریم.

  فقط 35 هزار نفــر از بافندگان 
اصفهانى بیمه شده اند

عبدالرسول آقاهادى، معاون بیمه اى اداره 

کل تامین اجتماعى اســتان اصفهان با 
اعالم اینکه حدود 35 هزار نفر در سراسر 
اســتان اصفهان بیمه قالیبافى شده اند، 
شرایط این بیمه را چنین عنوان مى کند: 
بافنده تک باف خانگى باید دار قالى داشته 
و مدارك الزم  را از اتحادیه ها و یا تعاونى ها 
دریافت کرده باشد پس از آن پیشرفت دار 
قالى توسط ماموران ما بررسى مى شود 
تا شخص بتواند تحت پوشش این بیمه 

قرار بگیرد.
وى تاکیــد مى کنــد: ســازمان تامین 
اجتماعى بیمه شده جدید نمى گیرد زیرا 
در سال هاى اخیر دولت سهم کارفرمایى 
براى قالى بافان جدید در نظر نگرفته است، 
البته بر اساس گفته نمایندگان مجلس 
شوراى اســالمى مبلغى براى بیمه قالى 
بافان در ردیف بودجه 98 در نظر گرفته 
شده اما تا این لحظه به ما ابالغ نشده است.

  بیمه قالى بافــان راهکارى براى 
جلوگیرى از مــرگ صنعت فرش 

دستباف است
امــا ســید محمــود نقیــب زاده، یکى 
از فعــاالن تولیــد فرش دســتباف نیز 
مى گوید: در ســال هاى گذشته قانونى 
در مجلس  تصویب شــد که بر اســاس 
آن قالیبافانى که در منزل یــا کارگاه ها 
مشغول به کار هســتند، بیمه شوند به 
این صورت که هفت درصــد از این مبلغ 
را بافنده و 20 درصد آن را دولت پرداخت 

کند.
وى مى افزاید: در مهرماه سال 93سهمیه 
بیمه شدگان اصفهان مازاد بر میزان اعالم 
شده بوده و حدود 70 هزار نفردر اصفهان 
بیمه شده بودند بســیارى از افراد بودند 
که از این قانون سوء اســتفاده کرده و با 
وجود اینکه قالیباف نبودند فقط با دریافت 
کارت مهارت از مراجع آن ( اتحادیه ها و 
تعاونى هاى فرش دستباف ) توانستند از 

بیمه قالى بافى بهره مند شوند.

آگهی مزایده
شماره مزایده: 139804302126000019 شماره: 139704302126000096 
پرونده اجرایی کالسه 9600284 ششــدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و 
هشتاد و یک مترمربع شماره پنج هزار و یکصد و دو فرعی از چهل و نه اصلی واقع در 
بخش دو حوزه ثبتی کاشان بنشانی کاشان خیابان آیت اله سعیدي کوچه صاحب 
الزمان کوچه شهید علی محمد مرتضوي پالك 146 که ذیل ثبت 25419 صفحه 
439 دفتر 175 امالك بنام غالمحسین سلطانی ثبت گردیده با حدود و مشخصات 
شماال اول به طول 3/30 متر دیواریســت به دیوار خانه 5095 فرعی دوم به طول 
6/30 متر دیوار به زمین 628 فرعی شرقا به طول 19/50 متر دیوار به دیوار 5103 
فرعی جنوبا به طول 8/60 متر بکوچه احداثی 4 متــري غربا با طول 18/40 متر 
دیوار به دیوار خانه 5101 دوم بطول 2 متر بکوچه که طبق نظر کارشناس رسمی 
ششدانگ پالك فوق در حال حاضر به صورت ساختمان مسکونی بازسازي است 
با قدمت حدود 35 سال داراي عرصه به مساحت 181 مترمربع شامل زیرزمین 
به مساحت 50 مترمربع و طبقه همکف به مساحت 122 مترمربع و طبقه اول به 
مساحت 65 متر مربع و حیاط به مساحت 59 مترمربع و نوع مصالح مصرفی آجر 
و آهن و نما سنگ و کف سرامیک و سقف آهن و آجر و حیاط سازي با آجر سفال و 
موزاییک داراي 2 امتیاز برق و 1 امتیاز گاز و 1 امتیاز آب می باشد با در نظر گرفتن 
کلیه عوامل از جمله موقعیت مکانی میزان عرصه و اعیان و غیره جمعا معادل دو 
میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال ارزیابی و قطعی گردیده است ملکی نامبرده 
باال که طبق سند رهنی شماره 104311-1394/11/10 دفترخانه اسناد رسمی 
60 اصفهان در رهن شرکت قارچ یکتاي سپاهان مستقر شده است از ساعت 9 الی 
12 روز یکشنبه مورخ 1398/5/20 در واحد اجراي اداره ثبت اسناد کاشان واقع 
در بلوار باهنر نبش میدان جهاد جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی به مزایده 
گزارده می شود مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال شروع و 
به هر کس که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي نقدا فروخته می شود الزم 

به ذکر است پرداخت بدهی هاي مربوط به آب، برق، گاز و غیره اعم از حق انشعاب 
و حق اشتراك و مصرف در صورتیکه مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهی هاي 
مالیاتی و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده اولین  روز اداري بعد 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر خواهد بود. بیمه مورد مزایده طبق سند 
رهنی می باشــد این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ اصفهان 
مورخ 1398/5/3 درج و منتشر می گردد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالك کاشان

 شناسه: 544242
آگهی ابالغ اخطار ماده 101 

پرونده اجرا با شــماره بایگانی 9700072 در خصوص پرونده اجرایی کالســه 
فوق له بانک کشــاورزي شــعبه دولت آباد علیه ورثه مرحوم هاشــم شیخی به 
اسامی: - اسمعیل شیخی نام پدر: هاشم تاریخ تولد: 1353/01/09 شماره ملی: 
5110563543 شماره شناسنامه :91 به نشــانی : خورزوق خیابان ابوذر - عبد 
الصمد شیخی خرزوقی نام پدر: هاشــم تاریخ تولد: 1348/01/20 شماره ملی: 
5110525625 شماره شناسنامه : 25 به نشانی: خورزوق خیابان ابوذر که بنابر 
گواهی مامور ابالغ ، ابالغ واقعی در آدرس مذکور به نامبردگان صدر االشاره میسر 
نگردیده ، بدین وسیله ابالغ می گردد : طبق گزارش مورخ 1398/12/14 کارشناس 
رسمی دادگستري آقاي سلیمان ساسون ، پالك ثبتی 307 فرعی از 121 اصلی 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان مورد وثیقه ســند رهنی شــماره 36748 مورخ 
1390/05/27 تنظیمی دفتر 128 شــهر خورزوق را به مبلغ 2/450/000/000 
ریال ارزیابی نموده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالك مذکور معترض می باشید ، 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکی واریزي به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا 

فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
لذا طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
اخبار اصفهان چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد و در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهی دیگري عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما خواهد شد. شناسه: 542683 

آگهی
تاریخ 98/2/18 پرونده کالسه97 – 765   شماره دادنامه  96 شعبه 3 شوراي حل 
اختالف برخوار خواهان :  مجتبی غفوري دستجردي فرزند مصطفی ساکن حبیب 
آباد بلوار معلم کوي 22 بهمن – انبار ایزوگام خیري  خوانده :  علیرضا شریفی فرزند 
خسرو  آدرس : مجهول المکان  خواسته : مطالبه وجه چک  گردشکار : پس از جري 
تشریفات قانونی با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظر مشورتی اعضاء شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دعواي 
: خواهان مجتبی غفوري دستجردي فرزند مصطفی به طرفیت :  خوانده : علیرضا 
شریفی فرزند خسرو  به خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 234757/ 
9517 –12 -97/7/25  به مبلغ : 20/000/000 ریال عهده بانک ملی شــعبه 
سدزاینده رود اصفهان  به انظمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه ، نظر به مفاد 
دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت که همگی داللت 
بر اصل استقرار دین برعهده خواندگان داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان داللت بر استصحاب و بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد . از طرفی خوانده دفاع موجهی در قبال دعوي مطروحه ، 
معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود و ارائه نکرده ، دعوي مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته ، مستندا به مواد 198 – 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 – 313 
قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادي از 
قانون صدور چک ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ20/000/000 ریال 
بابت چک هاي مستند دعوا و احتساب تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک موصوف 

لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ 1/320/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم شهرستان برخوار می باشد. داوود صفیان – قاضی شورا شعبه سوم حقوقی 

شهرستان برخوار – حبیب آباد  شناسه : 538167
آگهی

کالسه پرونده : 94/98 شماره دادنامه :  189 مرجع رسیدگی :   شعبه  3  شوراي حل 
اختالف برخوار خواهان : منصور صادقی فرزند تقی ساکن شاپور آباد، کوي شهید 
صادقی منزل شخصی  خوانده : رشید اسدي فرزندمحمود ساکن:  مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه رسید عادي گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء ، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید :  راي 
قاضی شورا در خصوص دعوي خواهان منصور صادقی فرزند تقی به طرفیت خوانده 
رشید اسدي فرزند محمود به خواسته مطالبه وجه یک فقره رسید عادي جمعا به 
مبلغ 100/000/000 ریال به انضام خسارت دادرسی، و احتساب تاخیر تادیه، نظر 
به مفاد دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق رسید عادي مستند دعوا که امضا ذیل 
رسید که منتسب به خوانده می باشد و خوانده دفاع موثري در خصوص مستندات 
دعوا یا پرداخت مبلغ خواسته ننموده است علیهذا دعواي خواهان را ثابت دانسته ، 
مستنداً به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و احتساب تاخیر تادیه 
از زمان ابالغ دادخواست (98/2/31) و پرداخت مبلغ 1/310/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی است ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ در این شورا و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم شهرستان برخوار می باشــد. داود صفیان – قاضی شورا 

شناسه : 539976



افزایش ۷۱.۴  درصدی 
سفر شهروندان جمهوری 

آذربایجان به ایران
 کمیتــه دولتــی آمــار جمهوری 
آذربایجان روز چهارشــنبه گزارش 
داد : در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ 
میالدی، سفر شهروندان جمهوری 
آذربایجــان به ایــران ۷۱.۴ درصد 

افزایش یاقته است .
 در نیمه  اول ســال جاری  میالدی 
دو میلیون و ۵۴۰ هــزار و ۹۰۰ نفر 
از شــهروندان جمهوری آذربایجان 
به کشــورهای خارجی سفر کردند 
کــه ۳۹.۱ درصد از این ســفرها به 

جمهوری اسالمی ایران بوده است .
کارشناســان ، دلیل افزایش ســفر 
شهروندان جمهوری آذربایجان به 
ایران را افــت ارزش پول ملی ایران 
در برابر ارز هــای خارجی و افزایش 
قدرت خرید منات ) واحد پول ملی 

جمهوری آذربایجان ( می دانند.
ایران در سال های اخیر همواره در 
مرکز توجه گردشــگران جمهوری 
آذربایجان بوده و اتباع این کشــور 
بیشــتر با انگیزه خریــد، درمان و 
معالجات پزشــکی ، زیارت اماکن 
دینــی و انجــام ســفر زمینی به 
جمهوری خودمختــار نخجوان به 
ایران سفر می کنند.در سال گذشته 
همچنین ۲۷.۱ درصد از شهروندان 
جمهوری آذربایجان به گرجستان 
، ۱۸.۱ درصــد به روســیه ، ۱۰.۲ 
درصد به ترکیــه ، ۵.۵ درصد نیز به 

کشورهای دیگر سفر کردند .

بیماری واگیردار یا 
خطرناکی در حج 
گزارش نشده است

وزارت بهداشــت عربستان اعالم 
کرد: تاکنون هیچ نــوع بیماری 
واگیردار یا خطرناکی میان حجاج 
گزارش نشده و وضعیت بهداشتی 

در شرایط مطلوبی است.
 نزدیک به ۷۰۰ هــزار حاجی تا 
کنون به عربســتان وارد شده اند 
تا برای ادای مناســک حج تمتع 
آماده شوند. زائران خارجی پیش 
از ورود به خاک عربســتان باید 
واکســینه شده باشــند و هنگام 
ورود به این کشور باید کارت های 
بهداشت خود را در کنار گذرنامه 
به ماموران سعودی ارائه دهند. به 
گفته وزارت بهداشت عربستان، 
میــزان رعایت واکسیناســیون 
توســط حجاج بــرای مننژیت 
۸۸.۵%، برای تــب زرد ۸۰.۵% و 
برای فلج اطفــال ۸۹.۸% گزارش 

شده است.  
وزارت بهداشت عربستان اظهار 
کرده است: در اولویت های خود 
به پیشگیری از بیماری ها اهمیت 
می دهــد و تحــوالت و تغییرات 
وضعیت بهداشت در سطح جهان 
را با هماهنگی ســازمان جهانی 
بهداشت و سازمان های بهداشتی 
دیگر پیگیری می کند تا احتیاط 
الزم و تدابیر ضروری برای مقابله 
با مشــکالت احتمالی اتخاذ شود 
کــه از جمله این تدابیر شــرایط 
جدید بهداشــتی بــرای صدور 
روادید حج و تطبیق آن برای تمام 
کشــورها، و فعال ســازی مراکز 
بهداشتی در گذرگاه های مرزی 

است.  
ورود حجاج به عربستان از سه راه 
دریایی، زمینــی و هوایی صورت 
می گیرد که بیشــترین جمعیت 
تــا کنــون از راه هوایــی به این 
سرزمین وارد شــده اند. درحال 
حاضر بیشترین نگرانی از ناحیه 
کشــورهای آفریقایی احســاس 
می شــود که اخیرا از شیوع تازه 
بیماری »ابــوال« در بخش هایی 
از این کشور گزارش هایی رسیده 

است.

 در ماه های پایانی ســال۱۳۹۷ و در 
آخریــن اظهارنظر کمیســیون 
»ماده ۵ اســتان« در خصوص 
موضوع گذر آقــا نجفی رأی به 
توقف هرگونــه عملیات اجرائی 
برای احداث ایــن گذر در حریم 
میــدان نقش جهان تــا تعیین 
تکلیــف و اعالم نظــر معاونت 
میراث فرهنگی کشــور صادر شد؛ 
ضمن اینکــه در آخرین نشســت 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
در تیرماه ســال جاری نیز با تأکید 
اســتاندار اصفهان مقرر شد تا ضمن 
ارسال طرح به شورای عالی معماری 
و شهرسازی ایران، نظر معاون میراث 
فرهنگی کشور نیز در خصوص طرح 

دوباره احیای این منطقه ارائه شود.
با این  وجود حدود یک مــاه قبل از 
ســوی شــهرداری منطقه سه برای 
ســاکنان آن منطقــه به منظــور 
آزادســازی پالک هــای موجــود 
دعوت نامه کمیسیون معوق ارسال 
شد. هم چنین بیســتم تیرماه سال 
جاری نیز با اعالم حضور ماشین آالت 
و ادوات راه ســازی در ورودی گذر از 
سمت خیابان حافظ با واکنش اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع  دســتی 
و گردشگری استان روبه رو و منطقه 
این ادوات پاک سازی شد، اما حسین 
کارگر، شهردار منطقه سه اصفهان در 
پاسخ به چرایی این اقدامات با وجود 
دستور توقف عملیات اجرایی گفت: 
»ایجاد گذر آقا نجفی در این محدوده 
دارای کمیسیون ماده پنج است که 
سال ۹۴ به تصویب رسیده و اگر قرار 
باشــد که این کار انجام نشــود باید 
توسط دادستانی و مراجع قضایی به 
ما اعالم شود. شهرداری هم بر اساس 
مصوباتی که به آن ابالغ شده شروع 
به آزادسازی کرده است که در حین 
کار مباحثی پیش آمــده که گفتند 
کار را متوقف کنید، پرســیدیم چرا، 
گفتند این موضوع باید در شــورای 
عالی معماری و شهرســازی مطرح 
می شده، گفتیم چه کسی باید آن را 
به این شورا ارسال می کرده، گفتند 
اداره میراث فرهنگــی. درنهایت به 
دلیل اینکه این کار یک مقدار تبعات 
اجتماعــی دارد گفته شــد که صبر 

کنیم تا تکلیف آن معلوم شود.«
وی بــا بیــان اینکه دســتور توقف 
عملیات احداث گذر آقــا نجفی در 
کمیســیون ماده پنج مصوب نشده 
است، افزود: » اســتاندار در نشست 
شورای برنامه ریزی تأکید کردند که 
احداث این گذر با هماهنگی میراث 
فرهنگی انجام و تعیین تکلیف شود 
و قرار است یک شنبه طی جلسه ای 
که در خصوص کمیسیون ماده پنج 
برگزار می شــود معاونت شهرسازی 
این موضوع را پیگیری کرده و دستور 

ادامۀ کار را بگیرد.«
کارگــر تصریــح کــرد: »ارســال 
دعوت نامه کمیســیون معــوق به 
مالکان در یک مــاه قبل پیرو همان 
مصوبات قبلی شــهرداری بوده و در 
دستور کار برنامه های آزادسازی قرار 
داشته و ما فقط ابالغیه را زده ایم که 
مالکان در جریان باشند ولی اقدامی 
نشده اســت. ضمن اینکه یک هفته 

قبل ماشــین آالت راه سازی به دلیل 
شکایات مردمی و صرفاً برای تسهیل 
ورود و خروج خانه ها در قسمت هایی 
که آزادسازی آن ها در سال های قبل 
انجام شــده در محل حضور داشتند 
که دوستان میراث فرهنگی فکرمی 
کردند که ما می خواســتیم اقدامی 

انجام دهیم.«
شهردار منطقه سه تأکید کرد: »چون 
گذر آقا نجفی کمیســیون ماده پنج 
دارد باید احداث شــود و تنها روی 
میزان عرض آن ممکن است تعامالت 
و تغییراتی انجام شود ولی این بحث 
روی اصل و کلیت موضوع نمی تواند 
تأثیر داشته باشد؛ یعنی این خیابان 
قطعاً احداث می شود اما روی عرض 
گذر و سیما و منظر شهری و نوع کار 
باید اصالحاتی انجام شود و ما به دلیل 
تعاملی که با دوســتان میراث داریم 
یک مقدار کار را ُکند پیش می بریم 
تا این اصالحات انجام شــود و االن 
هم کار به صورت راکد مانده منتهی با 
توجه با ردیف های اعتباری شهرداری 
و بودجه هایش به هرحال باید تعیین 
تکلیف شــود و طبق صحبتی که با 
آقای طاهری معاون میراث فرهنگی 
داشــتیم قرار بر این است که میراث 
فرهنگی اگر قرار است اصالحاتی در 
احداث این گذر انجام شــود آن را تا 
هفته آینده انجام داده و به شهرداری 

ابالغ کند.«
گذر آقا نجفی محدود به پیاده 

راه است
علی رغــم اینکه کارگــر تأکید دارد 
که کمیســیون ماده پنج دستوری 
مبنی بر توقف احداث گذر آقا نجفی 
صادر نکرده است، فریدون اللهیاری، 
مدیــر اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان 
اصفهان گفت: »کمیسیون ماده پنج 
اواخر سال ۹۷ اعالم کرد که احداث 
گذر آقــا نجفی تا اعــالم نظر نهایی 
ســازمان میراث فرهنگی و شورای 
عالی معماری شهرســازی متوقف 

شود.«
وی افزود: »قــرار بر این اســت که 
شهرداری، طرحی معطوف به احیای 
بافت ارائه کند یعنی اگر گذری هم 
می خواهد آنجا ایجاد شــود گذری 
محدود و به صــورت پیــاده راه و با 
رویکرد احیای بافــت تاریخی تهیه 
کند تا بعــد از نظــر معاونت میراث 
فرهنگی کشــور به شــورای عالی 
معماری شهرسازی کشور ارسال شده 

و روی آن نظر داده شود.«
تأکید معاون میراث فرهنگی بر 

توقف احداث گذر
محمدحسن طالبیان، معاون میراث 
فرهنگی کشــور نیز با بیــان اینکه 
شــورای عالی معماری شهرسازی 
نظر خود را در خصوص احداث گذر 
آقا نجفی ارائه و اعالم کرده که احداث 
این گذر مغایرت اساسی دارد و نباید 
انجام شــود، تأکید کرد: »الزم است 
که طرحی برای دوباره اقدام آن یعنی 
احیای منطقه بر اســاس اطالعات 

تاریخی ارائه شود.«
وی تصریح کرد: »احــداث گذر آقا 
نجفی تا هرکجا که اکنون اجرا شده 

باید متوقف بماند.«
فریدون اللهیاری نیــز ضمن تائید 
اینکــه طــرح جدید احــداث گذر 
بر اســاس احیــای بافــت تاریخی 
به ســازمان میراث فرهنگی کشور 
ارسال شــده و الزم است نظر معاون 
میراث فرهنگی کشــور در خصوص 
این طــرح ارائه شــود، تصریح کرد: 
»ما در اســتان، طرح را بررســی و 
پیشــنهادات خود را ارائه کرده ایم و 
طرح به میراث فرهنگی کشور ارسال  
شده است و باید نظر معاونت میراث 
فرهنگی کشور ارائه شود و سپس ما 
آن را ابالغ می کنیم کــه طرح باید 
منطبق با این نظرات آماده شــده و 
به شورای عالی معماری شهرسازی 

ارائه شــود؛ ضمن اینکه نظر معاون 
میراث فرهنگی کشــور در خصوص 
خیابان تماماً منفی بــوده ولی نظر 
این معاونت در خصوص طرح احداث 
گذر با توجه به احیای بافت تاریخی 

منطقه نیز باید ارائه شود.«
تجاری ســازی در این منطقه 

مخرب تر از تخریب هاست
با این  وجود علیرضــا جعفری زند، 
پیشکسوت باستان شناسی و استادیار 
دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت دلیل 
تخریب های پیاپــی میراث تاریخی 
اصفهــان را عــدم تخصص گرایــی 
»عــدم  گفــت:  وی  نــد.  می دا
تخصص گرایی باعث می شــود که 
باستان شناسان در تصمیم گیری های 
حوزۀ میــراث تاریخــی و فرهنگی 
نادیده گرفته  شــوند تــا مانعی در 
مقابل توافقاتی که در سطح باال انجام 

می شود وجود نداشته باشد.«
این باستان شــناس با بیــان اینکه 
اصفهان کهن مثل اصفهــان امروز 
اســت و اصفهان، مثل شــهرهای 
دیگر جابجا نشــده اســت، تصریح 
کرد: »پشت مســجد شیخ لطف اهلل 
خانه هــای تاریخی زیــادی وجود 
داشت که تخریب شدند ضمن اینکه 
الیه های باستانی یکی پس از دیگری 
روی یکدیگر قــرار گرفته بودند که 
گودبرداری هــا و احــداث این گذر 
باعث تخریب این الیه های تاریخی 
شده است، اما این موضوع تنها لطمه 
ناشــی از احداث این خیابان نیست 
چرا که احداث ایــن خیابان در یک 
بافت تاریخی انجام می شود و احداث 
این خیابان تنهــا۵۰ درصد آثار را از 
بین می برد درحالی که عواملی که به 
دنبال آن می آید مخرب تر هستند؛ به 
عبارتی این چراغ سبز داده می شود 
که بقیه هم شــروع به دست اندازی 
کنند و خانه هــای تاریخی را خراب 

کرده و تجاری سازی انجام شود.«
جعفری زند با تأکید بر اینکه احداث 
خیابــان در محوطه هــای تاریخی 
ازجمله احداث خیابان حکیم و گذر 
آقا نجفی بدون مطالعه انجام شــده 
و مجوزهایی که بــرای احداث این 
خیابان اخذ شــده عجوالنه است و 
از هیچ باستان شناســی نظرخواهی 
نشده است، ادامه داد: »احداث گذر 
یا درواقع خیابان آقــا نجفی، نه تنها 
هیچ گونــه مشــکل ترافیکی را حل 
نمی کند بلکه تمام گذرهای تاریخی 
را از بیــن می برد چرا کــه اهمیت 
گذر تاریخی هم بــه دلیل خانه های 
اطرافش و هم بــه دلیل کوچه هایی 
اســت که حداقل ســابقه هزارساله 
دارد و یکی پــس از دیگری تخریب 

می شود.« 
اســتادیار دانشــگاه آزاد اســالمی 
مرودشــت با تأکید بــر اینکه توقف 
احداث گذر آقــا نجفی حتی باوجود 
آزادسازی های بسیاری که انجام شده، 
بازهم امیدبخش است، تصریح کرد: 
»گودبرداری و احداث حوزه علمیه در 
آن منطقه با تخریب چندین متر عمق 
صورت گرفته اســت و کل الیه های 
باستان شناسی را از بین برده است، 
ضمن اینکه بســیاری از قسمت ها 
در ایــن منطقه تخریــب و به حال 

خود رهاشــده اند و طبیعتاً اگر این 
منطقه به خیابان تبدیل شــود تمام 
بخش های تخریب شــده به مجتمع 
تجاری تبدیل خواهد شد و بدون هیچ 
تفحص و تحقیقی درباره این الیه های 
باستانی تمام آن ها از بین می رود، اما 
اگر در همین وضعیت موجود با اینکه 
تخریب های بسیاری صورت گرفته 
ولی باز هم این امیــد وجود دارد که 

زیر آن ها آثاری داشته باشیم.« 
جعفری زند افــزود: »اگر از این گذر 
به طرف انتهای ضلع جنوب شــرقی 
میدان وارد شــویم اختالف ارتفاع 
میدان نســبت به محوطه پشت آن 
مشهود است و سطح کوچه ها یکسان 
نیســتند. همین مســائل است که 
همیشــه موردنظر باستان شناسان 
است و نشان می دهد این ها الیه های 
باستانی هستند که به صورت انباشت 
درآمده اند. بنابرایــن باوجوداینکه 
گودبرداری ها همگی با بیل مکانیکی 
انجــام می شــود و اگر آثــاری هم 
باشد کاماًل نابود می شــود و اگرچه 
آزادسازی این خیابان تا حد زیادی 
انجام  شده ولی همین هم اگر متوقف 
شــود برای این منطقه بسیار مفید 

است.«
احتمال عدم اتصــال گذر آقا 

نجفی به بیت الحسین
در این خصوص، شناخت تفاوت بافت 
فرسوده و بافت تاریخی از نظر احمد 
منتظر، رئیس سابق اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهــان ضروری اســت. 
وی گفت: »متأســفانه در بسیاری 
موارد، اسم بافت تاریخی را فرسوده 
می گذارند و آن را تخریب می کنند، 
درحالی که بافت حاشیه نشــینی را 
بافت فرسوده می گویند که بافت های 
تحمیلی به شهر اســت و در حاشیه 
شهر و با کیفیت خیلی پایین ساخته 
می شــود و قابلیت باقــی ماندن را 
ندارد و از لحاظ ساختاری نمی تواند 
عمر زیادی داشته باشــد به همین 
یا باید تعمیر شــود و یا تخریب و به 
روز شــود چــون ارزش تاریخی هم 
ندارد اما عده ای سوءاســتفاده کرده 
معنای بافت فرسوده را بافت تاریخی 
ادامه داده اند تا بتواند بافت تاریخی 

را تخریب کــرده و مالکیت آن را به 
دست آورده اند.«

وی افزود: »گذر آقا نجفی توســط 
دکتر شــیرازی با عرض هشت متر و 
روبه روی کوچه کرمانی طراحی شده 
و تجاری ســازی در آن ممنــوع بود 
و فقط یک دسترســی بــه میدان 
نقش جهــان به شــمار می رفت، اما 
بعدهــا این گذر جابجــا و عرض آن 
افزایش یافت! و به میدان و مســجد 
شیخ لطف اهلل نزدیک کردند؛ ضمن 
اینکه عرض آن را از هشت به ۲۴ متر 
افزایش دادند و در واقع آن را به یک 
خیابان تبدیل کردند تا تجاری شود 

و منافع داشته باشد.« 
منتظر بــا بیان اینکه مــا باید اصوالً 
تابع بوم خود باشــیم یعنی حتی در 
نوسازی هم تابع بوم خود کار کنیم 
و راه درســت این اســت که طوری 
طراحی کنیم کــه هویت مان در آن 
باشــد، تأکید کرد: »اگــر این گذر 
هشــت متری اجرا می شد این بافت 
بازآفرینی شده بود ولی وقتی هشت 
متر به ۲۴ متر تبدیل می شود یعنی 
زمین خواری و تغییر محله و همین 
عوامل اســت که منطقه را از حالت 

محله تاریخی آن درمی آورد.« 
وی با تأکید بر اینکــه اگر این طرح 
حتی در همین مرحلــه نیز متوقف 
شــود موجب حفظ بافــت تاریخی 
خواهد شــد، ادامه داد: »فعاًل طرح 
احیای این بافت به میراث فرهنگی 
کشــور ارائه و در حال بررسی است 
و احتمال دارد اتصال گذر آقا نجفی 
به بیت الحســین یعنی آن قسمتی 
که خراب نشــده، برقرار نشــود اما 
عده ای هم شــدیداً به دنبال تخریب 

آن هستند.«
جایگاه مردمــی در حمایت از 

میراث فرهنگی خالی است
بهنــام پــدرام، عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه هنر اصفهان، حتی به کار 
بردن کلمه گذر آقا نجفــی را غلط 
می داند و تأکید می کنــد که با بکار 
بردن این کلمه، وجود این گذر تائید 
می شود و نباید آن را تائید کرد. وی 
با بیان اینکه احداث این گذر ناقض 
قوانین جهانی است، گفت: »میدان 
نقش جهان یک اثر جهانی اســت و 
حریــم دارد و منطقــه ای که در آن 
گذر ایجاد می کنند در حقیقت بافت 
تاریخی منطقه شرق میدان است که 
آن هم جزو حریــم بالفصل میدان 
نقش جهان بشمار می رود و هرگونه 
اقدامی که در آن فضا صورت می گیرد 
باید کاماًل مورد تائید سازمان میراث 
فرهنگی کشور باشد و هم اینکه ناقض 
دســتورالعمل های میــراث جهانی 
نباشد بنابراین کاماًل مشخص است 
که یک خطای بزرگ صورت گرفته 
است و اگرچه خطایی که در چهارباغ 
انجام شد همچنان ادامه پیدا کرد و 
کسی هم نتوانست آن را اصالح کند، 
اما اکنــون که احداث ایــن گذر در 
مرحله ای متوقف شده جای شکرش 

باقی است.«
وی ادامه داد: »الزم است شهرداری 
قبل از انجام هرگونه عملیات تخریب 
در مجاورت بناهای با ارزش تاریخی 
مشورت کرده و اتاق فکر تشکیل دهد 
و از چند کارشناس نظرخواهی کنند. 
نباید مبنا این باشــد که شهرداری 
تخریــب کند و ما به فکر بازســازی 
باشیم! تا چه زمانی این بازی موش و 
گربه ادامه پیدا می کند! و اگر ما فقط 
به فکر بازســازی موارد تخریب شده 
باشــیم همچنــان این قصــه ادامه 
خواهــد داشــت یعنی شــهرداری 
تخریــب می کند و بعــد طرفداران 
میراث فرهنگی فکر می کنند چگونه 
بازسازی کنند و این اشکال اساسی 
است که باید به صورت ریشه ای حل 

شود.«
پدرام گفت: »در اداره میراث فرهنگی 
افراد متخصص و باســواد و دلسوزی 
حضور دارند اما این نیروها از قدرت 
کافــی بــرای ممانعــت از تخریب 
بهره مند نیســتند و متأســفانه این 
قدرت کافی را بودجه تعریف می کند 
یعنی هرکسی بودجه بیشتری دارد 
قدرت بیشتری هم دارد. نمی توانیم 
همه وظایــف را به گــردن میراث 
فرهنگــی بیندازیــم و بگوییم تنها 
میراث فرهنگی مسئول است، پس 
ملت مسئول میراث نیستند!؟ توان 
مقابلۀ مردم کجاست!؟ فرض کنیم 
میراث فرهنگی وجــود ندارد چون 
بودجه هم نــدارد و وقتــی بودجه 
ندارد کاری نمی تواند بکند، اما آدم 
توانا و متخصص بســیار دارد؛ طرف 
دیگر، مردم هستند که اگر بخواهند 
حتمــاً می توانند جلــوی تخریب را 
بگیرند.«وی تصریح کــرد: »وقتی 
مردم به میــراث فرهنگی بها ندهند 
طبیعتاً شــهرداری هم کار تخریب 
خــود را انجام دهد، شــهرداری هم 
می خواهــد ترافیک شــهر خود را 
سبک کند درنتیجه به هرجایی که 
بخواهد دست اندازی می کند. اما در 
این بین خواست مردمی کجاست؟ 
نقش عالقه منــدان میراث فرهنگی 
چیست؟ این مسئله به دلیل آن است 
که مــردم در یک بحران و شــرایط 
بسیار سخت اقتصادی به سر می برند 
و فراغ بال ندارند و ذهنشــان درگیر 
معاش روزانه است درنتیجه ممکن 
است از کنار مسئله ای به نام تخریب 
میراث فرهنگی بگذرند. امروز جایگاه 
مردمی در حمایت از میراث فرهنگی 
خالی اســت درحالی که مــردم به 
آگاهی کامل رســیده اند اما االن غم 

نان دارند.«
 علی رغم اقدامات صــورت گرفته و 
تخریب هــای پیاپی بــرای از بین 
بردن خانه ها و بافــت آن ها، هنوز بر 
عدم تبدیل گذر به خیابان و حضور 
اتومبیل، تأکید می شود و این حاکی 
از این است که همچنان روزنه امیدی 
برای احیای این بافت تاریخی وجود 

دارد.

توقف در گذر؛ آری یا خیر؟

»اگر از این گذر به طرف 
انتهای ضلع جنوب شرقی 
میدان وارد شویم اختالف 

ارتفاع میدان نسبت به 
محوطه پشت آن مشهود 

است و سطح کوچه ها 
یکسان نیستند. همین 
مسائل است که همیشه 

موردنظر باستان شناسان 
است و نشان می دهد 

این ها الیه های باستانی 
هستند که به صورت 
انباشت درآمده اند. 

بنابراین باوجوداینکه 
گودبرداری ها همگی 
با بیل مکانیکی انجام 

می شود و اگر آثاری هم 
باشد کامالً نابود می شود 

و اگرچه آزادسازی این 
خیابان تا حد زیادی 

انجام  شده ولی همین 
هم اگر متوقف شود برای 

این منطقه بسیار مفید 
است.«

عبور از میدان جهانی نقش  جهان و احساس تعلیقی که 
این میدان با عناصر معماری چهارگانه اش در آدمی ایجاد 
می کند، پیوند با گذشــته ای است که جهان به شکوه آن 
تعظیم کرده اما کمی آن  طرف تر از این میراث شــاهکار، 
درست در ضلع شرق میدان نقش  جهان و پشت مسجد 
شیخ  لطف اهلل به  جای عبور از کوچه پس کوچه های تاریخی 
و دیدن خانه هایی که از گذشته بر جای  مانده اند با خانه های 
تخریب  شــده و گاه مملو از خاک مواجه می شویم که به 
محلی برای پارکینگ اتومبیل ها تبدیل  شده  است و به  این  
ترتیب درمی مانیم که شکوه میدان نقش جهان را وصف 
کنیم یا تخریب و فضای مشــمئزکنندۀ پشت میدان را؟ 

صحبت از گذری به نام آقانوراهلل نجفی است.
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طرح ویزای الکترونیکی گردشگران سنت پترزبورگ اجرا می شود
بازدیدکنندگان »ســنت پترزبورگ« و »لیننگراد«  به زودی امکان استفاده از ویزای 
الکترونیکی و رایگان را خواهند داشت.  این امکان پس از آن که »والدیمیر پوتین« ،  
رئیس جمهور روســیه حکم ویزای الکترونیکی این مناطــق را در نوزدهم جوالی 
امضا کرد، میسر شد.بر اساس این حکم، از تاریخ یکم اکتبر ورود شهروندان خارجی 
به »ســنت پترزبورگ« و »لیننگراد«  از طریق ویزای الکترونیکی امکان پذیر خواهد 

بود. مدت زمان اقامت مجاز در این مناطق برای دارنــدگان ویزای الکترونیکی ۸ روز 
خواهد بود. مدت اعتبار استفاده از ویزای الکترونیکی ۳۰ روز پس از اخذ آن تعیین شده 

است.روسیه پیشتر در ســال ۲۰۱۷ از برنامه خود مبنی بر ارائه ویزای الکترونیکی رایگان 
به مسافران » سنت پترزبورگ« خبر داده بود و اعالم شده بود که این ویزا شامل تمامی کشورها 

نمی شود و بیشتر دارندگان پاسپورت های معتبر اروپایی و آمریکایی را شامل می شــود.» پوتین«  در ماه مارس ۲۰۱۷ حکم 
دیگری برای تسهیل شرایط اخذ ویزای »والدی وستوک«  امضا کرده بود. شرایط تســهیل این ویزا یک آگوست سال ۲۰۱۸ 

اجرایی شد.

 گردشــگری در اولویت همکاری ایران با "مرکز تجارت بین المللی"
 قرار گرفت

معاون گردشگری سازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد: گردشگری 
به عنوان اولویت نخســت همکاری با مرکز تجارت بین المللی )ITC( در بخش توســعه 
صادرات انتخاب شد. ولی تیموری گفت: به دنبال نشست های کارشناسی که به منظور 
تدوین استراتژی ملی صادرات انجام گرفته، چهار بخش اقتصادی اولویت دار در کشور برای 

همکاری با طرف های اروپایی مشخص شده است که در همین راستا، حوزه گردشگری با 
کسب بیشترین امتیاز در اولویت اول همکاری پذیرفته شد.وی یادآور شد: با توجه به این که 

گردشگری، صنعتی بین المللی به شــمار می آید، از این رو اســتفاده از تجارب موفق جهانی و 
همکاری با نهادهای بین المللی از جمله مرکز تجارت بین المللی )ITC(  از ضروریات حوزه گردشگری 

کشور برای حضور در این بازار پررقابت است.تیموری با تشریح برنامه های مهم در دست اقدام سازمان در حوزه 
گردشگری پیشــنهاد کرد: همکاری با مرکز تجارت بین المللی در چارچوب همین برنامه های در دست اجرا و در راستای 

افزایش غنای آن ها پیش برود. این پیشنهاد به دلیل همسویی با اهداف، برنامه ها و روش کار مشاوران ITC، مورد استقبال قرار گرفت.

در اداره میراث فرهنگی افراد متخصص 
و باسواد و دلسوزی حضور دارند اما این 

نیروها از قدرت کافی برای ممانعت از 
تخریب بهره مند نیستند و متأسفانه 

این قدرت کافی را بودجه تعریف 
می کند یعنی هرکسی بودجه بیشتری 

دارد قدرت بیشتری هم دارد. 

،،
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Japan will continue importing 
crude oil from the Middle East 
despite escalating tensions 
in the Strait of Hormuz, but 
will also make efforts to 
diversify supply sources, 
Minister of Economy, Trade 
and Industry Hiroshige 
Seko said Tuesday."Crude 
oil procurements from the 
Middle East will continue to 
be important, considering 
economics of oil price and 
transport costs," Seko said at 
a press conference in Tokyo, 
where he was asked whether 

Japan needs to lower its 
dependency in the wake 
of escalating tensions in the 
Strait of Hormuz, S&P Global 
reported.Japanese refiners 
import bulk of crude oil from 
the Middle East on VLCCs, but 
also import crude from other 
regions typically on smaller 
Suezmax and Aframax vessels.
Seko, however, added that Japan 
will continue to try to diversity 
its crude oil supply sources, 
which includes efforts to 
acquire upstream equity assets 
outside the Middle East.

Iran Currency 
Market: FX Rates 
Surge Amid 
Rising Demand

Iran Currency Market: 
FX Rates Surge Amid 
Rising Demand
E g h t e s a d O n l i n e : 
Currency rates surged 
in the open market in 
Iran following more 
than two weeks of 
bear market after 
demand for foreign 
currency rose amid 
expectations that the 
plunging forex rates 
had hit the bottom.
According to prices 
quoted to Financial 
Tribune by local 
exchange bureaus, the 
US dollar went up as 
high as 124,700 rials 
in the early hours of 
trading on Tuesday 
before climbing down 
to 123,000 rials as of 
4:00 p.m. (local time), 
up 2.8% compared to 
Monday’s close.
The FX market was 
mostly bearish 
during the calendar 
month to July 22 amid 
Central Bank of Iran’s 
efforts to revive the 
value of the flagging 
national currency and 
pull the two rates in 
the open market and 
secondary market 
closer. 
It appeared that CBI 
efforts had delivered 
as currency rates in 
Tehran hit six-month 
lows last week when 
the dollar was traded 
for 111,000 rials. 
However, this price 
was short-lived and 
the greenback quickly 
jumped to 114,000 
rials. The rate almost 
converged with 
rates quoted in the 
secondary forex 
trading platform 
known locally as 
Nima (Integrated 
Forex Deals System), 
according to Financial 
Tribune.
Nima is a secondary 
market developed 
by the CBI where 
companies sell their 
export earnings at 
rates lower than 
the open market. 
The currency sold 
on Nima is only for 
importing goods.
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Japan Will Continue Importing Middle East 
Oil

The two sister 
cities of Isfahan 
and the Russian 
St. Petersburg 
will develop 
ties in various 
e c o n o m i c , 

tourism, scientific and 
commercial spheres, 
Isfahan Governor-
General Abbas Rezaei 
said on Wednesday.
"Development of 
communication with 
the world's major cities, 
such as St. Petersburg, 
will be beneficial to both 
sides, Rezaei said in an 
interview with IRNA.
He pointed out that 
peace and friendship and 
kindness are our heart's 
wishes, adding that the 
development of relations 
between Iran and the 
friendly countries of 
friends will bring stability 
and stability to the region.
The governor of Isfahan 

said that consultations 
have been made with 
Russian economic 
activists at Isfahan 
Chamber of Commerce.
"We hope that the results 
of these meetings will be 
effective to remove the 
obstacles in the way of 
advancing economic ties 
and regulate trade and 
tariffs," he said.
Isfahan Governor General 
Abbas Rezaei noted that 
the relations between 
Isfahan and various cities 
of Russia, especially St. 
Petersburg, should have 

practical dimensions.
Rezaie said on Tuesday 
in a meeting with the 
Russian ambassador 
to Iran, "In recent 
years, the diversified 
relations between the 
two countries have 
increased, especially 
between Isfahan and St. 
Petersburg, but these 
communications should 
be exponentially practical 
and operational so that 
its benefits become more 
tangible.
The official noted 
that relations should 

not be limited to 
writing on paper, but 
that it is necessary to 
witness its results and 
representations.
Isfahan Governor 
General, emphasizing the 
growth of interactions, 
especially in the tourism 
sector, went on to say, 
"Promoting this sector 
will lead to deeper, 
more stable and better 
relations between 
the people of the two 
countries, requiring 
bilateral agreements 
between the parties."

Iran, Bolivia agree to 
boost cooperation in nano, 
advanced technologies
Iran and Bolivia have signed a Memorandum of 
Understanding (MoU) to expand the level of their 
cooperation on nano and advanced technologies.
The MoU was signed by Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif and his Bolivian counterpart 
Diego Pary Rodríguez during Zarif ’s visit to EMI 
University in Reberalta on Tuesday.
As per the agreement, Iran will provide the grounds 
to establish an expert nano laboratory in EMI 
University and launch BSc and PhD courses on 
nano technology in the framework of south-south 
developmental cooperation.
During the signing ceremony, Zarif expressed 
Iran’s readiness to share its achievements with the 
nations not supporting unilateralism and the world 
arrogance.
The top diplomat noted that Iran has made 
achievements in defensive, nuclear, scientific and 
technology fields, because of giving preference to its 
national and domestic capability in the past 40 years.
Zarif said that the developing states would better 
close their eyes to colonial states’ support and 
instead, trust their own domestic capacities as the 
key to achieve their national economic aspirations, 
on the one hand, and preserve the independence, on 
the other.
The mentioned cooperation plan is aimed at making 
potential the Bolivian elites in nano-technology field 
and in producing knowledge-based products jointly. 
Javad Zarif arrived in Santa Cruz, Bolivia on Tuesday 
on the last leg of his tour to three Latin American 
countries, after visiting Venezuela and Nicaragua.

Iran's Parliament reviews 
bitcoin
The member of the Parliament' economic 
commission has said the issue of bitcoin has 
been reviewed and scrutinised in the economic 
commission.
On the sidelines of a parliamentary open session on 
Tuesday (23 July 2019), a member of the economic 
commission of the Iranian parliament, Fatemeh 
Hosseini pointed out that, the issue of bitcoin is being 
carefully reviewed in the economic commission 
of the Majlis, and the subject will be discussed and 
overseen by the parliament.
"This issue is very important for us and we had a 
meeting in the parliament with the ministers of 
economy, energy, industry, mine, and trade and also 
the head of the central bank of Iran about it," she said 
in an interview with Iran Press reporter.
She referred to possibilities opened up by bitcoin for 
Iran's economy, saying, "Due to the unfair and illegal 
US sanctions against Iran, I believe bitcoin could be 
an opportunity for our trade and economy."

Iran Dams Are Emptying, 
Again
The amount of water stored in dams has dwindled by 
9% between May 22 and June 22.
Dams across the country held 40.6 billion cubic 
meters of water in May, but the level fell to 37.3 bcm 
in June, down 9%.
Dams were 82% full in May but now are 75% full. In 
2018 the storage level was 45%.
Since the beginning of the current water year last 
September, the volume of water flowing into the 
dams has reached 84 bcm. The figure was as low as 
24 bcm last year. Referring to water flowing out of 
the dams, IRNA said the volume increased by 191%, 
reaching 67 bcm, Financial Tribune reported.
Iran registered significant improvement in rainfall 
in March and April when precipitation in most 
provinces exceeded the average in 50 years.

A report on loans made by and deposits 
with banks and credit institutions says 
total deposits stood at 20,825 trillion 
rials (173$ billion) at the end of the first 
calendar month to April 20.

Isfahan, St. Petersburg to develop 
sister-city ties

news

"We hope that 
the results of 
these meetings 
will be effective 
to remove 
the obstacles 
in the way of 
advancing 
economic ties 
and regulate 
trade and 
tariffs," 
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 Tourism top 
priority in Iran-ITC 
cooperation: official
Tourism has been selected as the top 
priority in cooperation between Iran 
and International Trade Centre (ITC) 
in exports development sector, Vali 
Teymouri, Iran's deputy director 
for tourism affairs announced on 
Wednesday.
Addressing a meeting with ITC 
representatives and experts from 
Iran Trade Promotion Organization 
(TPO), ministry of foreign affairs, and 
those from Iranian universities and 
private sector, Teymouri said “as per the 
meetings held to prepare Iran’s 'National 
Exports Strategy', four sectors have bees 
selected as priorities in cooperation with 
European counterparts, among which 

tourism stands at the top.”
In the held meeting, Associate 
Adviser and Export Strategy and 
Competitiveness at ITC Alexandra 
Golovko presented attendees some ITC 
case studies and hold some discussions 
with them.
On July 9, Head of Iran Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Organization 
(CHTHO) Ali Asghar Moonesan put 
the value share of tourism from gross 
domestic product (GDP) at $8.11 billion.
According to the Central Bank of Iran 
(CBI), Iran’s share of tourism industry 
is equivalent to three percent of gross 
domestic product (GDP), the figure 
of which is negligible as compared to 
the share of regional and international 
rivals.  “In the current situation, tourism 
sector can overcome many problems and 
bottlenecks overshadowing the country 
appropriately,” he said.

Elsewhere in his remarks, Moonesan 
pointed to the 52% growth of entry of 
foreign tourists to the Islamic Republic of 
Iran and added, “according to statistics, 
the number of foreign tourists visited the 
country in the past year (ended March 
20, 2019) registered a 52 percent growth 
as compared to the same period of last 
year.”
Islamic Republic of Iran enjoys high 
potentials and capacities in tourism 
sector.
According to the planning defined by 
CHTHO, gross domestic product (GDP) 
can be promoted from three percent to 
above six percent, the rate of which is 
negligible as compared to the leading 
countries such as Turkey.
If objectives of this are realized, Iran’s 
tourism share in gross domestic 
production (GDP) will hit from $8.11 
billion to above $24 billion.



Iran, Portugal’s relation is 
friendly: amb.
Iran's new ambassador in Lisbon Morteza 
Damanpak Jami said that the case of Portugal's 
suspension of visas for Iranian citizens would 
not affect the friendly relations between Iran and 
Portugal.
Morteza Damanpak Jami said today that the initial 
understanding of Santos Silva's statements was 
somewhat misinterpreted because the minister 
later issued a statement and clarified the meaning 
of the breach of security at the embassy.
I can clarify again that nothing happened in terms 
of the security of the embassy, he said.
Damanpak Jami said that the "interim regime" 
decided by the Santos Silva for Spain to represent 
Portugal in issuing visas to Iranian citizens solves 
the problem of tourists or students who may need 
authorization to enter the country.
Confident that the situation will be resolved "very 
soon," the ambassador denied that it could affect 
bilateral relations between Iran and Portugal, 
which he called "friendly".
Morteza Damanpak Jami, who presented his 
credentials as ambassador to Portugal’s president 
last week, told journalists that his "main objective" 
in the new post "is to do the best he can to develop 
the already friendly relations between Iran and 
Portugal".Portugal’s foreign minister Augusto 
Santos Silva announced last week the suspension 
of visas for Iranian citizens due to the "operating 
conditions of the consular section" in Tehran.
After announcing the measure, Santos Silva 
clarified in a note that the decision "in no way 
results from an assessment of the general security 
conditions in Iran, or any other aspect of an 
institutional or political nature".

Liberating Golan from Israeli 
occupation a priority: Syrian 
envoy to UN
Syria’s permanent representative to the UN, 
Bashar al-Jaafari said on Tuesday that the occupied 
Golan is an integral part of Syria and a right that 
cannot be prescribed.He added that liberating 
Golan and restoring it from the Israeli occupation, 
through all means which are guaranteed by the 
international law, is a priority for Syria.“Israeli 
continued occupation of Arab lands represents 
the most dangerous challenge to the credibility 
and prestige of the international law’s rules and 
conventions,” al-Jaafari said at a session for UN 
Security council on the state in the Middle East.
He added that some states exploit the Security 
Council’s failure in putting its resolutions, relevant 
to ending the Israeli occupation, into effect, to 
work for reversing the realities and disavowing 
the legal obligations, and this was clear by Trump’s 
proclamation about the occupied Syrian Golan 
and Jerusalem, turning a blind eye to UN relevant 
resolutions, particularly No. 497 for 1981 which 
considered Israel’s measures in Golan as null and 
void.

Iran won’t sit at ‘capitulation’ table in 
name of negotiations, says Rouhani

“We are fully ready to have 
fair, lawful and dignified 
negotiations to settle 
problems. Yet, we have 
no intention to sit at a 
‘capitulation’ table in the 
name of negotiations,” 

said Iranian President Hassan 
Rouhani in a cabinet meeting on 
Wednesday.Rouhani noted that his 
administration has never lost and 
will never lose an opportunity for 
fair and lawful negotiations. 
His remark was in response to the 
US’ call for holding talks with Iran 
in spite of Washington’s unilateral 
withdrawal from the Iran nuclear 
deal and the re-imposition of 
economic sanctions on Tehran.
Rouhani maintained that his 
administration has always made 
efforts to break political stalemate 
on the international stage and 
possible agreements.
The president then lamented 
the damage done to the nuclear 
deal (JCPOA) in the wake of US' 
withdrawal and lack of effective 
measures by the European 
sides to the agreement, saying 
that the JCPOA was a major and 
effective factor in the fight against 
smuggling. Rouhani blamed Saudi 
Arabia, Israeli PM Netanyahu, 
as well as American hardliners 
for Donald Trump's decision to 
leave the nuclear deal, saying 
their undermining measures 

proved that the JCPOA had been 
a hard pill to swallow for the 
Israeli regime and reactionary 
countries in the region.Talking 
about Iran's decision to reduce 
commitments to the JCPOA, 
Rouhani said Iran waited one year 
after the US' withdrawal because 
it could still export its oil as much 
as it needed; "but after the US 
began on a full-fledged approach 
to sanction our oil, it led to a new 
situation," said Rouhani."We are 
in contact with the European 
side and other countries in the 
world, but their proposals have 
not been satisfactory for us. 
We will continue the process of 
political talks, but if we don't reach 
a desirable conclusion by the end 
of the second 60-day deadline, 
we will definitely begin the 
third stage," in Iran's cuts to its 
JCPOA-related commitments, the 
president added.Stressing that 
the security in the Persian Gulf, 
the Sea of Oman and the Strait of 
Hormuz is of utmost importance 
to Iran, President Rouhani said 

"we will not allow anyone to cause 
disturbances in the Persian Gulf 
and the Strait of Hormuz. At the 
same time, we are not seeking 
tension or military confrontations, 
and everything we have done so far 
was proportionate to the violations 
of the other side."His remark was in 
reference to IRGC's downing of a US 
drone that had violated the Iranian 
airspace, as well as the seizure of a 
UK-flagged oil tanker in the Strait of 
Hormuz that was said to have been 
in violation of international rules 
and regulations.
"I do believe that the whole world 
should be grateful to IRGC for 
preserving security in the Persian 
Gulf," Rouhani maintained. 
"We are not seeking to continue 
tension with certain European 
countries. If they are committed 
to the framework of international 
rules and stop their wrongdoings 
such as the one they committed in 
Gibraltar [by seizing the Iranian 
oil tanker], they will receive an 
appropriate response from Iran," 
Rouhani promised.

President Hassan Rouhani said Wed. that his 
administration has never lost an opportunity for 
talks, stressing however that he has no intention 
to sit at a ‘capitulation’ table in the name of 
negotiations.
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 China Slams Iran Sanctions, Vows to 
Resist US ‘Bullying’
Beijing vowed to resist US “bullying” after Washington said it would 
impose sanctions on one of China’s largest state-backed oil traders, 
punishing it for allegedly transporting Iranian crude.
The Trump administration said late on Monday it was targeting 
the Chinese company Zhuhai Zhenrong as part of its “maximum 
pressure” campaign against Iran by sanctioning the business for a 
“significant transaction” in Iranian crude.
Zhuhai Zhenrong — which was set up 25 years ago as the then-sole 
importer of Iranian crude to China — will be barred from engaging 
in foreign exchange, banking or property transactions under US 

jurisdiction, as will its chief executive, Youmin Li.
China’s foreign ministry responded angrily on Tuesday, saying, “We 
oppose the bullying and sanctions by the US of China’s enterprises 
and individuals based on US’s domestic laws. We strongly condemn 
and firmly oppose sanctions on related Chinese companies by the 
US,” the Financial Times reported.
A ministry spokeswoman said the country would “take every 
necessary measures to firmly safeguard the legitimate rights and 
interests of domestic enterprises and individuals”.
Announced by Mike Pompeo, US secretary of state, Washington’s 
move was the first time it has imposed sanctions on a Chinese entity 
since it eliminated a waiver in May that had allowed China, a big 
customer of Tehran, to keep buying Iranian oil.

Pompeo presented the move as 
a warning, saying “any entity 
considering evading our 
sanctions should take notice of 
this action”.
The US has sought to push 
Iranian oil exports down to zero 
as part of its pressure campaign to 
inflict economic pain on Tehran but 
has so far failed to do so.
In May, the Trump administration said it 
would not renew the waivers issued to several countries, 
including China, that allowed them to continue importing Iranian oil.

Rouhani 
maintained that 
his administration 
has always made 
efforts to break 
political stalemate 
on the international 
stage and possible 
agreements.
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Iran warns Brazil over stranded 
ship barred from refueling
Iran has threatened to cut its imports from Brazil unless it 
allows the refueling of at least two Iranian ships stranded off 
the Brazilian coast.
according to Bloomberg, Iran’s ambassador in Brasilia, Seyed Ali 
Saghaeyan, told Brazilian officials on Tuesday that his country 
could easily find new suppliers of corn, soybeans and meat if the 
South American country refuses to permit the refueling of the 
vessels. Brazil exports around $2 billion to Iran a year, mostly 
commodities like corn, meat and sugar. Tehran buys one third 
of all Brazil’s corn exports.
“I told the Brazilians that they should solve the issue, not the 
Iranians,” Saghaeyan said in a rare interview at the Iranian 
Embassy in Brasilia. “If it’s not solved, maybe the authorities 
in Tehran may want to take some decision because this is a free 

market and other countries are available.”
State-controlled oil company Petroleo Brasileiro SA refuses to 
supply the ships -- which have been floating for over a month off 
the port of Paranagua, about 450 kilometers (280 miles) south 
of Sao Paulo -- due to the risk of US sanctions. Petrobras has said 
it was a business decision and other companies could sell fuel 
to the vessels. Without the fuel, the ships carrying Brazilian 
corn are unable to return to Iran. While Brazil has a long history 
of good relations with Tehran, President Jair Bolsonaro’s 
commitment to ripping up the country’s traditional foreign 
policy has put those ties in doubt.To resolve the stand-off, Iran 
is considering sending fuel to the stranded ships, although 
this option would take longer and prove costly, Saghaeyan 
said.“Independent and big countries like Brazil and Iran should 
work together without interference from any third part or 
country,” he added.
The number of Iranian vessels stranded at Brazilian ports is 

increasing 
thanks to the US-led sanctions 

under which Brazilian state oil firm Petrobras refuses to supply 
bunker fuel for the Iranian vessels.
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Iran won’t allow 
any disturbance 
in shipping 
via Strait of 
Hormuz
President Rouhani’s 
special envoy to France, 
deputy FM Araghchi, 
stressed that Iran, as a 
producer and exporter 
of oil, will not allow 
any disturbance in 
shipping through the 
Strait of Hormuz.
He made the remark 
in a meeting with 
French Foreign 
Minister Jean-Yves 
Le Drian on Tuesday. 
The Iranian Deputy 
Foreign Minister 
Abbas Araghchi was 
in Paris as a special 
presidential envoy 
to deliver Rouhani’s 
letter to his French 
counterpart Emanuel 
Macron.
During the meeting 
with Le Drian, Araghchi 
maintained that Iran’s 
decision to reduce 
commitments to the 
2015 nuclear deal 
(JCPOA) was within 
its rights under the 
agreement, “therefore, 
diplomatic paths are 
still open” to venture 
into.
Then, he stressed that 
as a producer and 
exporter of oil, Iran 
holds the security of 
the Persian Gulf in high 
regard. “Iran will make 
every effort to ensure 
the security of this 
region, particularly 
the Strait of Hormuz, 
and will not allow 
any disturbance in 
shipping through this 
critical region.”
Araghchi went on to 
slam the US’ economic 
war against Iran, 
adding “the United 
States is targeting 
the Iranian people 
with its unlawful and 
unjust sanctions. 
Europe is expected to 
adopt a clear stance in 
opposition to the US’ 
maximum pressure 
policy to drive Iran’s oil 
exports to zero.”
“The Islamic Republic 
of Iran will continue 
exporting oil under 
any circumstances,” 
stressed the 
presidential envoy.
For his part, the French 
foreign minister 
maintained that his 
country seeks to de-
escalate the existing 
tensions, adding 
“France stresses the 
preservation and 
implementation of 
the JCPOA, and will 
continue its efforts to 
this end.”
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Iran’s Larijani Calls 
Supporting Palestinians 
Islamic Duty
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani 
reiterated the country’s unwavering 
support for Palestine and said backing 
the “oppressed” people of Palestine is a 
religious obligation.“The Islamic Republic 
of Iran’s policy is always to support the 
oppressed people of Palestine and it 
pursues the Palestinian issue with full 
sensitivity,” Larijani said at a meeting with 
Deputy Head of Hamas’ Political Bureau 
Saleh al-Arouri in Tehran late on Tuesday.

Larijani further described the US 
government’s “deal of the century” plan 
as “failed from the beginning” and said, 
“Except for a few Arab states, no country 
took this issue seriously especially because 
Trump, whose weakness  is his market-
based foreign policy, does not have an 
acceptable position in the international 
arena.”He went on to say that Iran regards 
supporting Palestine as an Islamic duty, 
adding, “The path of resistance should be 
followed and this is the only way to make 
the enemies of Palestine regret (their 
moves against it).”The Hamas official, 
for his part, expressed satisfaction 
at his visit to Iran and said, “Today the 

region is in a sensitive and difficult 
situation.”“Therefore, we should rise the 
level of our convergence and prevent Israel 
and the US from infiltrating into the region,” 
he added.
In the Eid al-Fitr sermons in Tehran last 
month, Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei said the US-
Israeli plot against Palestinians is doomed 
to failure and will never materialize.
Decrying the US deal of the century 
conspiracy, the Leader said the betrayal 
of the cause of Palestine by some Muslim 
countries, including Bahrain and Saudi 
Arabia, has provided the grounds for “the 
evil plot”.



The former London mayor won 
the contest to succeed Theresa 
May on Tuesday by securing the 
leadership of the Conservative 
Party in a campaign that put the 
United Kingdom on course for a 
showdown with the European 

Union.
Johnson's cabinet choices will help to flesh 
out how he intends to manage the world's 
fifth-largest economy and its divorce from 
the EU at one of the most fateful moments 
in its modern history.
"Boris will build a cabinet showcasing 
all the talents within the party that truly 
reflect modern Britain," a source close to 
Johnson said, Reuters reported.
May will leave Downing Street later on 
Wednesday to hand in her resignation 
to Queen Elizabeth, who will formally 
appoint Johnson.
With the pound stuck near two-year 
lows against the US dollar due to rising 
concerns about a "no-deal" Brexit, 
investors are braced to see who will be 
handed the top roles such as finance 
minister, foreign secretary and Brexit 
minister.
A record number of ethnic minority 
politicians are expected to serve as 
ministers including Priti Patel, the former 
aid minister who resigned in 2017 over 
undisclosed meetings with Israeli officials, 
and employment minister Alok Sharma.
More women are also expected to serve as 
full cabinet members.
Oliver Dowden, once deputy chief-of-
staff in David Cameron's administration, 
former sports minister Tracey Crouch, 
junior finance minister Robert Jenrick and 
pro-Brexit lawmaker Rishi Sunak are also 

in line for promotion.
Interior minister Sajid Javid is widely 
tipped to stay in a top job and was spotted 
by British media flanking Johnson as he 
arrived before lawmakers following his 
victory.
Two junior ministers have already quit 
over Johnson's plans, and finance minister 
Philip Hammond and justice minister 
David Gauke have both said they plan to 
resign before they are sacked.
In one of his first appointments before 
moving into Downing Street, Johnson 
poached senior Sky boss Andrew Griffith 
as his business adviser, tasked with 
repairing relations with the corporate 
sector ahead of Brexit.
The Daily Telegraph said Johnson will 
appoint career diplomat David Frost as 
European Union Sherpa and adviser on 
Europe.
Britain will be now led by a flamboyant 
figure known for his ambition, untidy 
blond hair, flowery oratory and fragile 
command of policy detail.
The 2016 referendum showed a United 
Kingdom split over much more than the 
EU, and fuelled soul-searching about 
everything from regional secession and 
immigration to capitalism, the legacy of 
empire and what Britishness means in the 
modern world.
Johnson has pledged to negotiate a 
new divorce deal with the EU to secure 
a smooth transition. But if the bloc 
continues to refuse to renegotiate, he has 
promised to leave anyway - "do or die" - on 
the current agreed date of Oct. 31.

Trump threatened to raise tariffs 
on Mexican imports unless the 
Mexican government took strong 
steps to stem the flow of Central 
American migrants heading 
north. After the two countries 
negotiated an immigration 
deal, Mexico registered a record 

number of migrant detentions in June.
According to Rodolfo Garcia, a research 
professor at the Autonomous University 
of Zacatec, the Trump administration 
negotiated with an unfair advantage, 
given that such punitive tariffs would spell 
a disaster for an economy that ships up 
to 80 percent of its exports to the United 
States.
"The United States knows that Mexico is 
totally chained to the few export sectors of 
its automobile, computer and telephone 
assembly plants, and its agricultural 
activities, and so we are extremely 
vulnerable," Garcia said, Xinhua news 
agency reported.
Faced with the prospect of steep tariffs, 
and no viable alternative, the Mexican 
government must have negotiated in a 
state of panic, Garcia said.
The outcome of the uneven negotiations 
is that Mexico has become a reluctant 
partner in Trump's immigration 
crackdown, he said.
Thousands of troops belonging to 
Mexico's newly created National Guard 
-- an anti-crime force designed to fight 
rising violence around the country -- 
were instead deployed to the country's 
southern border with Guatemala to help 
control the influx of migrants.
"Mexico has become the giant wall" 

Trump wanted to build to discourage 
immigration, said Garcia.
According to the National Immigration 
Institute, authorities detained 29,153 
undocumented migrants in June, the 
highest monthly figure since records were 
kept in 2001.
In addition, "Mexico is taking care of 
20,000 migrant asylum seekers the United 
States returned to us" while US authorities 
process their applications, said Garcia.
US Secretary of State Mike Pompeo met 
with Mexico's Foreign Affairs Minister 
Marcelo Ebrard in Mexico City on Sunday 
to review the results of the immigration 
measures, which both sides had agreed 
to assess 45 days after implementation.
The meeting went well, said Ebrard, 
adding they agreed to review the 
immigration strategy again in another 
45 days.
These terms put Mexico in a position to 
be periodically checked on over the 15 
months left until US presidential elections 
are held in November 2020, noted Garcia.
"You get the impression that over the 
year and three months that the electoral 
process is going to last in the United States, 
Mexico will continue to be held hostage 
(to the scheme), will continue to really 
be the pinata that is regularly whacked 
so that Trump can recover his traditional 
conservative base," the researcher said.
"In that sense, it won't matter that 
Mexico sacrifices its independence and 
sovereignty, and becomes the Border 
Patrol financed by Mexican taxes," he 
added.

Stepping into Power, Britain's Johnson 
Seeks More Diverse Cabinet

US Using Trade to Strong-Arm Mexico 
on Immigration, Say Experts

Taking over as Britain's prime minister on Wednesday, 
Boris Johnson is expected unveil a more diverse top team in 
a government to be tasked with delivering Brexit b

US President Donald Trump is using Mexico's reliance 
on trade with its northern neighbor to promote his anti-
immigrant agenda with an eye to getting re-elected in 
2020, Mexican experts said.

Britain will be 
now led by a 
flamboyant figure 
known for his 
ambition, untidy 
blond hair, flowery 
oratory and fragile 
command of policy 
detail.

"The United 
States knows that 
Mexico is totally 
chained to the few 
export sectors of 
its automobile, 
computer and 
telephone 
assembly 
plants, and its 
agricultural 
activities, and so 
we are extremely 
vulnerable," 
Garcia said, 
Xinhua news 
agency reported.

Amb. hopes Johnson’s experience in Iran helps 
improve bilateral ties
Iranian ambassador to London, Hamid Baeidinejad, has expressed 
hope that Britain’s newly-elected prime minister Boris Johnson would 
use his knowledge and experience of having held direct talks with Iran 
to improve bilateral ties.The Iranian ambassador to London, Hamid 
Baeidinejad, in a tweet on Tuesday congratulated Boris Johnson on his 
election as Britain’s prime minister, noting that Johnson is now the only 
British official in that position to have visited Iran in the past 40 years and “had a 
direct dialogue with its senior officials.”Baeidinejad then voiced hope that Johnson would use 
the knowledge and experience he gained from his direct dialogue with Iranian authorities to 
“immediately defuse tension and promote better relations.”

 Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Seyed Abbas 
Mousavi condemned recent 
remarks by US President 
Donald Trump against the 
Afghan people as “racist” 
and said such comments 
threaten global peace and 
security.   In a statement 
on Wednesday, Mousavi 
slammed Trump, who 
said Afghanistan “would 
be wiped off the face of the 
Earth” if he wanted to win the 
war in the country.   
The Iranian spokesman 
described the remarks as 
“racist and unacceptable” 
and said they endanger 
international peace and 
security.   “The Islamic 
Republic of Iran sides 
with the resistant nation 
and the government and 
intellectuals of the brotherly 
and neighboring country of 
Afghanistan,” he added. 
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آغاز مرمت سراى گمرك با قدمتى چهار صد ساله
 دبیر انجمن  خیرین و حامیان میراث فرهنگى کاشان از اغاز مرمت  سراى گمرك خبر داد و گفت:  
مرمت سراى گمرك از بناهاى دوره صفوى بجا مانده  در بازار کاشان  با تامین اعتبار  توسط هما 
ضرابى  دوستدار میراث فرهنگى کاشان در حال انجام است. اقایى با اشاره به اهمیت این بنا گفت: 
در مرحله اول مرمت ســبک ســازى ، گچ کارى دیواره ها ، تعویض نرده ها  و اماده سازى حیاط 

صورت مى گیرد.  
وى با اشاره به مرمت پنج کاروانسراى دیگر  در بازار کاشا ن توسط حامیان میراث فرهنگى گفت: در 

حال حاضر 20 طرح مرمتى  در بازار ، محله ها و خانه هاى  تاریخى کاشان توسط خیران و اعضاى انجمن 
در حال اجرا  مى باشد. 

هما ضرابى  از نوادگان خاندان ضرابى هاى کاشــان است که عالوه براحیا  ســراى گمرك، طى سال هاى  گذشته یک 
رنگرزى  را مرمت و تبدیل به کتابخانه تخصصى ایرانشناسى و هنر کرده است و یک خانه مخروبه تاریخى  را نیز بازسازى نموده 
است.  از 1500 اثر تاریخى  شناسایى شده در کاشان تا کنون 500 اثر توسط خیرین و دوستداران میراث فرهنگى کاشان احیاء

 شده است . 

تخصیص بودجه 4 و نیم میلیارد ریالى براى احیاى منطقه یحیى آباِد آران و بیدگل
رئیس اداره راه و شهرسازى آران و بیدگل گفت: جهت نوسازى و احیاى هویت بافت هاى فرسوده، منطقه 

یحیى آباد در اولویت قرار گرفت و به همین منظور 4,5 میلیارد بودجه تخصیص یافت.
مجتبى آراسته در آران و بیدگل، اظهار کرد: در طرح بافت فرسوده، ساختمان هاى باالى 30 سال مشمول 
این طرح مى شوند و در شهرهاى نوش آباد و سفیدشهر و خانه هاى تاریخى، شهر آران و بیدگل در طرح احیاى 

بافت فرسوده در طرح بازآفرینى شهرى قرار گرفته است.
وى افزود: دولت حمایت خوبى را در طرح بافت هاى فرسوده براى احیا و بازآفرینى محورها و خانه هاى تاریخى در 

نظر گرفته و طبق تعهد به ازاى هر واحد مسکونى داراى سند در محدوده بافت فرسوده مبلغ 500 میلیون ریال با سود 
4 درصد و 400 میلیون ریال با سود 18 درصد و باز پرداخت بلند مدت پرداخت مى کند.

آراسته ادامه داد: ارتقاى هویت و منزلت مکانى، افزایش حکمرانى محلى و کاهش فقر از جمله اهداف اجرایى شدن این طرح است و در راستاى 
همین اهداف منطقه یحیى آباد آران و بیدگل در برنامه اجراى طرح بازآفرینى شهرى با مساعدت مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان، نماینده 
مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى اسالمى، فرماندار و پیگیرى اداره راه و شهرسازى آران و بیدگل بودجه 4 و نیم میلیارد ریالى براى 

این منطقه در نظر گرفته شد.

فارس
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

 کارشناسان بارها 
اعالم کردند که 

بهترین ابزار براى 
کنترل قیمت، تقویت 

تولید داخل است نه 
واردات.
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ممنوعیت واردات 
پوشاك به نفع صنعت و 

اقتصاد نیست

 عضو هیات مدیره جامعه متخصصان 
نساجى ایران گفت: طرح ممنوعیت 
واردات پوشــاك، هرچند به اسم 
حمایــت از تولید داخــل اجرایى 
شده، اما در مجموع به نفع اقتصاد و 
صنعت کشور نخواهد بود. «علیرضا 
حائرى»  افزود:  از پارسال دولت به 
نام توانمنــدى واحدهاى صنعتى 
پوشاك، ابتدا تعرفه واردات پوشاك 
را به 200 درصد افزایش داد و پس از 
آن واردات پوشاك را ممنوع کرد. وى 
افزود:  بررسى ها نشان مى دهد به 
نام حمایت و توانمندسازى، فضایى 
انحصارى، غیر رقابتى و گلخانه اى 
براى واحدهاى پوشاکى ایجاد شد. 
حائرى گفت: ممکن اســت چند 
واحد تولید کننده پوشــاك کشور 
از این طرح بهره ببرند و در حاشیه 
امنیت قرار بگیرنــد، اما در مجموع 
این تصمیم رشــد صنعت کشور را 
به دنبال نــدارد، زیرا آنها کاالهایى 
تکــرارى تولید مى کننــد و مردم 

باالجبار باید خریدارى نمایند.
وى اضافه کرد: ســال هاى گذشته 
نظیــر چنیــن شــرایطى را در 
خودروســازى ها و ایجاد شــرایط 
انحصارى و غیر رقابتــى براى آنها 
داشتیم که تداوم تولید محصوالت 
بى کیفیت داخلى را به همراه داشت.  

خبرآنالین
خـــبـــر
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N E W S 4 عاملى که قیمت گوشت را پایین مى آورد؛   

 تکیه اشتباه بر پاى چوبین واردات
در روزهاى گذشته قیمت گوشت قرمز در بازار از اوج قیمت خود 
عقب نشینى کرده که دالیل آن را در 4 عامل باید جستجو کرد.

قیمت گوشت در چند ماه گذشته ســیر افزایشى خود را تا 
رسیدن به کیلویى 100 هزار تومان و حتى باالتر ادامه داده بود 
اما در روزهاى گذشته  از اوج قیمت خود عقبگرد کرده و روند 
کاهشى به خود گرفته است که باید دلیل آن را در کاهش قیمت 

خوراك دام و افزایش تولید گوشت در کشور جست وجو کرد. 

ایران ســاالنه 850 هزار 
تن گوشت تولید مى کند 
و تنها حدود 120 تا 150 
هزار تن نیاز بــه واردات 
دارد، اما وابســتگى  70 
درصدى به واردات خوراك 
دام و تاثیــر 70 درصدى 
خوراك دام در قیمت تمام شــده باعث 
شد  قیمت گوشت طى یک سال گذشته 

افزایش حدود 80 درصد داشته باشد.
گزارش هــاى میدانى حاکى اســت که 
قیمت هر کیلو گوشت در بازار تهران طى 
سه ماه گذشته حدود 15 هزار تومان و در 
یک هفته گذشــته 4 هزار تومان کاهش 
یافته است.  بر اســاس این گزارش ران و 
دست گوشت گوســاله کیلویى 88 هزار 
تومان، گوشت مخلوط گوساله 75 هزار 
تومان و گوشــت چرخ کرده گوساله 74 
هزار تومان و گوشــت منجمد 55 هزار و 

500 تومان به فروش مى رود. همچنین 
قیمت هر کیلو گوشــت گوسفندى در 
اســتان هایى که مبداء تولید نزدیک تر 
هستند از جمله اردبیل حدود 80 تا 85 

هزار تومان است.

  4 دلیل عقب گرد قیمت گوشــت 
در بازار

4 دلیل براى کاهش قیمت گوشت در بازار 
وجود دارد، نخست اینکه قیمت خوراك 
دامى که 70 درصد در قیمت تمام شده 
گوشت مؤثر اســت، در ماه هاى گذشته 
به رغم تحریم ها روند کاهشــى به خود 

گرفته است. 

  فروکش التهاب قیمت و ترخیص 
نهاده ها از بنادر

کیوان جعفرپور مدیــر بازرگانى اتحادیه 
سراسرى دامداران در گفت وگو با خبرنگار 
فارس، گفت: کنجاله سویا که در ماه هاى 
گذشته از بنادر آزاد نشده بود، به یکباره 
آزاد شد و باعث کاهش قیمت این نهاده و 

همچنین سایر نهاده ها در بازار شد. 
به گفته جعفرپور، قیمت کنجاله سویا در 
بازار به کیلویى 4 هزار تا 5 هزار تومان هم 
رسیده بود اما با آزادسازى محموله هاى 
وارداتى از بنــادر به همان قیمت مصوب 

کیلویى 2 هزار و 450 تومان برگشت.
وى اضافه کرد: همچنین قیمت جو هم که 

روزهاى گذشته به کیلویى 1600 تومان 
رسیده بود دوباره به قیمت مصوب 1350 
تومان برگشت یافت. همچنین فراوانى 
عرضه کنجاله در بــازار به کاهش قیمت 
پودر ماهى و کنجاله کلزا هم انجامید به 
طورى که قیمت پودر ماهــى در بازار 3 
هزار تومان کاهش یافت و قیمت کنجاله 
کلزا هم حدود 1100 تومــان در بازار با 

کاهش همراه شد.

  رشد 5 درصدى تولید گوشت در داخل
دلیل دوم کاهش قیمت گوشت در بازار، 
افزایش تولید داخلى است. کارشناسان 
بارها اعالم کردند کــه بهترین ابزار براى 
کنترل قیمت، تقویت تولید داخل است 
نه واردات، چــرا که در فراینــد واردات، 
پروسه هاى مختلفى وجود دارد که تنظیم 
و کنترل آنها به آسانى صورت نمى گیرد، 
مثًال در واردات اخیر گوشــت اعالم شد 
که شــرکت هاى خاصى اقدام به واردات 
مى کنند. از سوى دیگر تفاوت نرخ ارز در 
بازار هم باعث مى شود که نتوان ارزهاى 
اختصاص یافته را کنترل کرد. تفاوت ارز 
دولتى با ارز نیمایى و آزاد 2 تا 3 برابر است 
که این تفاوت، اشــتیاق خیلى ها را براى 

رانت افزایش مى دهد. 
کشور ســاالنه بین 120 تا 150 هزار تن 
نیاز به واردات گوشت دارد. امسال حدود 
4 هزار میلیارد تومان براى واردات گوشت 

ارز 4200 تومانى داده شده اما همچنان 
قیمت ها باالست و به رغم همه تالش ها 
و افزایش تولید، چسبندگى قیمت حفظ 
شده اســت و قصد پایین آمدن ندارد. در 
این شرایط طبعا راهکار اصلى تقویت تولید 
داخل و کم کردن هرچه بیشــتر شکاف 

تولید و مصرف است.
هفته گذشته معاون امور دام وزارت جهاد 
کشاورزى گفت:«تولید گوشت قرمز در 
ســال جارى 5 درصد افزایش مى یابد.» 
این میزان افزایش حدود 45 هزار تن به 
تولید کشور اضافه خواهد کرد و ما را یک 
گام به خودکفایى در گوشــت نزدیکتر 

مى کند. 
رضایى همچنین گفــت: زنجیره تولید 
براى گوشت قرمز راه اندازى مى شود که 
هزینه ها را کاهش خواهد داد، ضمن اینکه 
خود تولیدکنندگان باید اقدام به واردات 
نهاده هاى مورد نیازشــان بکنند تا این 

فرایند به دست نااهالن نیفتد. 
در واردات خــوراك دام افــراد ویــژه و 
انحصارگــر وجود دارد. مثــال حدود 80 
درصد واردات نهاده هاى دام توسط فردى 
به نام «م» انجام مى شود و چه در این دولت 
و  چه در دولت هاى قبل کسى نتوانسته 
این فرد را مهار کند و یا جایگزینى برایش 
پیدا کند. ظاهرا صحبت هاى آقاى رضایى 
معطوف به این مسئله است که چرا باید 
تولیدکنندگان اجازه دهند که افراد رانت 

جو و انحصارگر واردات نهاده هاى مورد نیاز 
کشاورزان و دامداران را به دست بگیرند. 

  جایگزینى ارز نیمایى به جاى دولتى 
و کاهش رانت

دلیل ســوم براى کاهش قیمت گوشت 
در بازار جایگزینى ارز نیمایى به جاى ارز 
دولتى براى واردات گوشت است و شاید 
براى خیلى ها سؤال باشد که چطور 200 
میلیون دالر ارز دولتى نتوانســت قیمت 
بازار را متعادل کند و واردات با ارز نیمایى 
چگونه کنترل خواهد کرد؟ در ابتداى طرح 
واردات با ارز نیمایى بسیارى انتقاد داشتند 
که اختصاص این ارز قیمت گوشت را دو 
برابر خواهد کرد اما نتیجه برعکس شد و 
اتفاقا قیمت گوشت روند کاهشى به خود 
گرفت.  کارشناســان معتقدند هر چقدر 

تفاوت نرخ ارز کمتر باشــد حضور افراد 
رانتخوار کمتر خواهد شد، بنابراین تمام 
ارزها در مســیر واردات محصول اصلى 
پیش خواهد رفت اما زمانى که تفاوت ارز 
دولتى با ارز نیمایى دو برابر است، اشتیاق 
ویژه خواران بیشــتر مى شــود. بنابراین 
اختصاص ارز نیمایى باعث افزایش واردات 

و جلوگیرى از هرز رفت ارز خواهد شد.

دلیل چهارم کاهش نــرخ ارز در روزهاى 
گذشــته اســت. اگرچه واردات خوراك 
دام هنوز با ارز دولتى انجام مى شــود، اما 
بســیارى از مایحتاج تولیدکننده هاى 
دام و طیور بــا ارز آزاد و یا نیمایى تأمین 
مى شــود که کاهش اخیر نرخ ارز باعث 
پایین آمدن قیمت تمام شــده آنها نیز

 شده است. 
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برایان تریسى معتقد است 
که هر چقــدر روى زمان 
خــود کنترل بیشــترى 
داشته باشــید، آرامش و 
سالمت ذهنى شما بیشتر 
مى شود. دقیقا زمانى افراد 
به افســردگى، استرس و 
نگرانى مبتال مى شوند که قادر به کنترل 
و مدیریت زمان خود نیستند. برایان معتقد 
است مهارت مدیریت زمان مانند هر مهارت 
دیگرى (دوچرخه سوارى، شنا، نقاشى و 

…) قابل یادگیرى است.

  ارکان مدیریت زمان برایان تریسى
در مدیریت زمان برایان تریسى چهار عامل 
نقش اساسى را ایفا مى کنند که عبارتند از:

• عامل اول اشتیاق
• عامل دوم قاطعیت

• عامل سوم اراده
• عامل چهارم انضباط

عامل اول اشتیاق: به میزان شور و اشتیاق 
شما براى استفاده از زمان گفته مى شود. 
در این صورت حداکثر بهره ورى از زمان را 

خواهید داشت.
عامل دوم قاطعیت: زمانى که به صراحت 
تصمیم مى گیرید تکنیک هاى  مدیریت 
زمــان را آنقدر تمرین کنید تــا به عادت 

تبدیل شوند.
عامل ســوم اراده: زمانى که قادر هستید 
در برابر اراده هــاى  درونى مقاومت کنید. 
سرانجام از زمان خود بهترین استفاده را 
مى کنید. اگر شور و اشتیاق براى استفاده 
از زمان باال باشد، اراده شما تقویت مى شود.

عامل چهارم انضباط: هر گاه خود را مجبور 
به انجام کارهاى مفید و موثر مى کنید تا به 
روش دائمى در زندگى تبدیل شود، فرد 
منبطى هســتید. وقتى به انجام یک کار 
عالقه ندارید اما به خاطر رسیدن به هدف 
مجبور به انجام آن هستید. این کار همان 
نظم است که یکى از ارکان مهم مدیریت 

زمان برایان تریسى محسوب مى شود.

  با امکان و شرایط موجود کار را آغاز 
کنید

اول توصیه اى که در مدیریت زمان برایان 
تریسى شده است، شروع کار با امکانات و 
شرایط موجود است. برایان معتقد است 
که نباید منتظر بهتر شدن وضعیت بمانید. 
بلکه باید از همین االن که ایده یا طرحى 
روى ذهنتان است، کارتان را شروع کنید. 
باید با خود بگویید: «زندگى آنقدر ارزشمند 
و مهم است که نباید حتى یک روز آن را 
از دست بدهم. باید از روزها و ساعت ها به 
بهترین شکل استفاده کنم. باید سریع تر به 
موفقیت برسم. اگر امروز شروع نکنم، یک 

روز دیرتر به هدف هایم میرسم».

  قانون کنترل براى مدیریت زمان
در مدیریت زمان برایان تریســى قانون 
کنترل زمان نقش مهمى را بر عهده دارد. 
در ادامه تریسى توضیح مى دهد که دو نوع 
کنترل درونى و بیرونى وجود دارد. کنترل 
درونى زمانى است که احساس مى کنید بر 
سرنوشت خود تسلط دارید. کنترل بیرونى 
زمانى است که حس مى کنید سرنوشت 
شما تحت کنترل شرایط خارجى است و 
شما هیچ تاثیرى روى آن ندارید. براساس 
مدیریت زمان برایان تریسى کنترل درونى 
مى تواند شما را مدیر زمان  و سرنوشتتان 

کند.
این دو نوع کنترل دو احســاس در شما 
ایجاد مى کند. کنترل درونى باعث آرامش 
و سالمت روانى مى شود. در حالى که در 
کنترل عوامل بیرونى مــدام اضطراب از 
دست دادن کار از سوى رئیس، برگشت 
خوردن چک ها، فشار مسئولیت ها و … 

شما را مضطرب و نگران مى کند.
از نظر برایان تریســى براى اینکه بتوانید 
کنترل بیرونى را به کنترل درونى تبدیل 
کنید، باید عمیقا احســاس کنید که به 
همه چیز مسلط هستید. هیچ کس حق 
تغییر سرنوشت شما را ندارد. حتى رئیس 
هم اگر شما را اخراج کند، قادر به گرفتن 
خوشبختى و موفقیت شما نیست. این طرز 
تفکر را باید در خود بسازید و کنترل درونى 

را بر بیرونى ترجیح دهید.

  افکار و احساسات خود را مدیریت 
کنید

یکى دیگر از تکنیک هاى  مدیریت زمان 
برایان تریسى تحت کنترل داشتن افکار 
و احساسات اســت. از نظر برایان تریسى 
افکار و احساســات هر کس مخصوص به 
خود اوست. افکار همانند یک برنامه درونى 
عمل مى کند که رفتار و عادات ما را در همه 
حوزه هاى  مهم زندگــى تعیین مى کند. 
افکار و احساسات شامل ایده ها، اشکال، 
تصاویر و باورهاى ما نســبت به زندگى و 

خودمان است. مدیریت زمان تحت تاثیر 
این مجموعه قرار مى گیرد.

اگر مجموعه افکار شــما شامل تصاویر و 
باورهاى مضر اســت، مدیریت و کنترل 
زمان را به نحوى به دست مى گیرید که در 
پایان به ضرر شما تمام مى شود. وقتى فکر 
و ذهنیت یک فرد را فقط خوابیدن و تفریح 
پر کند، رفتار او به سمت همین دو برنامه 
مى رود. در واقع مدیریت زمان شما فقط 
روى کارهایى متمرکز مى شود که سود و 
منعفتى برایتان ندارد. اما اگر افکار شما پر 
از ایده ها، تصاویر و باورهایى در مورد شغل 
خلبان شدن باشــد و مدام خود را در این 
حرفه تصور مى کنید، برنامه هاى  شما به 
گونه اى تنظیم مى شــود که شما را براى 
تبدیل شدن به یک خلبان هدایت کند. در 
این صورت مدیریت زمان براى کسب سود 

و منعفت به کنترل شما در مى آید.
افکار و احساســات مهم ترین راه تغییر 
زندگى و بهره ورى از زمان است. براى تغییر 
شرایط و بدست گرفتن کنترل زندگى باید 
احساسات و باورهاى خود را تغییر دهید. در 
ابتدا به یک موضوع فکر مى کنید. این فکر 
کردن را آنقدر تکرار کنید تا برایتان عادت 
شــود. بعد از مدتى مى بینید تغییر افکار 

باعث تغییر زندگى تان مى شود.
براى تبدیل افــکار و باورها بــه واقعیت 
مى توانید کتاب هاى  موجود در این زمینه 
از جمله «مدیریت زمان دیوید لوئیس» 
را مطالعه کنید. در کالس هاى  مدیریت 
زمان شرکت کنید. البته قبل از همه اینها 
باید خود را فردى معرفى کنید که به دنبال 
منظم شدن است. حتى اگر منظم نیستید 
یا نمى توانید زمان را مدیریت کنید، باید 
خود را فردى در جســتجوى آن معرفى 

کنید.

  براى ذهن خود برنامه ریزى کنید
95 درصد احساســات و کارهــاى ما از 

گفتگوهاى درونى ما شکل مى گیرد. این 
گفتگو زمانى است که با خود تنها هستید 
و یا در زمان شــب در رختخواب و قبل از 
روى هم رفتن چشم ها به سراغتان مى آید. 
تغییر گفتگوى درونــى مى تواند ذهن و 
فکر را تغییر دهد. براى مثال مدام با خود 
تکرار کنید: «من بسیار منظم و توانمند 
هســت.»، «من قادرم از زمان به بهترین 
شکل استفاده کنم» و … . تکرار جمالت 

مثبت روى ذهن شما تاثیر مى گذارد.

درست مثل زمانى که فردى مدام خود را 
دوست داشتنى نداند. بعد از مدتى اعتماد 
به نفســش را از دســت مى دهد و تصور 
مى کند کســى عالقه اى به او ندارد. شما 
به جاى اینکه جمالت با بار منفى را تکرار 
کنید و براى خودتان دل بسوزانید، مدام 
حرف هاى  خوب بزنید. شاید باور نکنید اما 
گفتگوهاى درونى ما در ضمیرناخودآگاه 
ذخیره مى شوند. بعد از مدتى اطالعات و 
داده هاى  قسمت ناخودآگاه ذهن همانند 
یک رئیس دســتور العمل کارهاى ما را 

تعیین مى کند.

  خود را به شــکل ایده آل تجسم 
کنید

براساس مدیریت زمان برایان تریسى اگر 
براى آینده خود برنامه دارید، باید خود را 
در آن تجســم کنید. مثال آرزوى خریدن 
یک ماشین خوب را دارید اما فقط در حد 
اینکه چند ثانیه از ذهنتان عبور مى کند. 
تا به حال خود را داخل این ماشین تصور 
نکرده اید. تا زمانى که خود را داخل خودرو 
تجسم نکنید، شاید خرید آن به یک آرزوى 
محال تبدیل شــود. دیدگاه ما نسبت به 
شخصیت مان، تعیین مى کند که دیگران 

ما را چگونه ببینند.
اگر خود را فردى قدرتمند و مدیر مى دانید، 
دیگران همین تصور را نســبت به شــما 
خواهند داشت. جالب است بدانید دیدگاه 
دیگران همچون نور یک آینــه دوباره به 
خودمان منعکس مى شــود. اجازه دهید 
واضح تــر برایتان بگوییم؛ وقتى شــما از 
خودتان تصویرى از یک فرد منظم، ایده 
آل، قدرتمند و با اعتماد به نفس مى سازید، 
دیگران به مرور زمان همین برداشــت را 
از شخصیت شما خواهند داشت. وقتى از 
آنها بپرسید من را توصیف کنید، شما را 
به همان شــکلى که خود را نشان دادید، 

ترسیم مى کنند.
حتى اگــر از آنها نپرســید، در تعامالتى 
که دارید ممکن اســت بــه خصوصیات 
خوب شما اشــاره کنند. حال آنکه ما از 
گفتار دیگران تاثیر مى پذیریم. بخشى از 
شناخت ما نسبت به خودمان، از حرف ها 
و توصیفات دیگران سرچمشه مى گیرد. 
پس اگر مى خواهید از دیگران حرف هاى 
 خوب و دوست داشتنى بشنوید، بهتر است 
درونتان را زیبا کنید. خودتان را بپذیرید و 
سپس یک خوِد زیبا از خود را براى دیگران 

نشان دهید.

با تکنیک هاى  مدیریت زمان برایان تریسى؛   

زمان را به چنگ خود درآورید

براساس مدیریت زمان 
برایان تریسى اگر 

براى آینده خود برنامه 
دارید، باید خود را در 
آن تجسم کنید. مثال 

آرزوى خریدن یک 
ماشین خوب را دارید اما 

فقط در حد اینکه چند 
ثانیه از ذهنتان عبور 

مى کند. 

مدیریت زمان برایان تریسى یکى از پرفروش ترین کتاب هایى 
حال حاضر در زمینه روانشناسى در زندگى و کسب و کار  است. 
در این کتاب تاکید زیادى بر روى توانایى شما به عنوان مهم ترین 
عامل در تعیین موفقیت یا شکست شده است. شما مدیر زمان 
پیش روى خود هستید. در کتاب مدیریت زمان برایان تریسى 
زمان منبع ضرورى و غیرقابل جایگزین براى موفقیت عنوان شده 
است. زمان برعکس پول و ثروت قابل پس انداز کردن نیست. اگر 

پول خود را از دست بدهید، مى توان آن را بدست آورد.

صنعت حمل ونقل با 
مشارکت بازیگران 
این عرصه هوشمند 

مى شود

به گــزارش مرکــز ارتباطات و 
اطالع رســانى معاونت علمى 
و فناورى ریاســت جمهورى، 
همایــش بررســى راهکارهاى 
هوشمندســازى صنعت حمل 
و نقل با همکارى ســتاد توسعه 
فناورى هــاى حــوزه فضایى و 
حمل و نقل پیشــرفته معاونت 
علمــى و فنــاورى ریاســت 
جمهورى و شــرکت ایرانســل 
و بــا حضور جمعــى از مدیران 
، کارشناســان و متخصصــان 
حوزه حمل و نقل برگزار شــد 
تا به کمک بازیگران این عرصه، 
صنعت حمــل و نقل کشــور 

متحول شود.
در ایــن همایش ســید جالل 
موســوى معاون اجرایى ستاد 
توســعه فناورى هــاى حوزه 
فضایى و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمى و فناورى ریاست 
جمهورى با تشریح ماموریت و 
چشم انداز ستاد در حوزه حمل 
و نقل هوشــمند، گفت: رسالت 
اصلى معاونــت علمى و فناورى 
ریاســت جمهورى حمایت از 
موضوعات فناورانــه و توانمند 
سازى و تسهیل فعالیت استارت 
آپ ها و مجموعــه هاى دانش 

بنیان است.
وى افــزود: معاونــت علمى و 
فنــاورى ریاســت جمهورى 
آمادگى دارد با تمامى سازمان 
ها و شرکت ها در حوزه هوشمند 
ســازى صنعــت حمــل  نقل 
همکارى و از طرح هاى فناورانه 

حمایت کند.
به گفته موسوى، ستاد در حوزه 
هاى  فضایــى، هوایى، دریایى، 
ریلــى و خودرویــى اقــدام به 
شناسایى نیازهاى جامعه کرده 
اســت و با ارزیابى ظرفیت هاى 
شرکت هاى دانش بنیان سعى 
در ارائه راهکارهاى مناسب براى 
رســیدن به حمل و نقلى بهتر 

براى عموم جامعه هستیم.
در ادامــه شــهاب خدامرادى 
مســوول حمل و نقل هوشمند 
ستاد توسعه فناورى هاى حوزه 
فضایى و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمى و فناورى ریاست 
جمهورى نیز  با ارائه برنامه هاى 
هاى ســتاد در حوزه هوشمند 
ســازى صنعت حمل و نقل به 
نقش و جایــگاه بازیگران اصلى 
این حوزه پرداخت و نقشــه راه 
ستاد براى رســیدن به حمل و 
نقلى هوشمند و بهتر در کشور 

را تشریح کرد.
وى افــزود: ســتاد توســعه 
فناورى هــاى فضایى و حمل و 
نقل پیشــرفته معاونت علمى 
و فناورى ریاســت جمهورى از 
طرح ها و ایده هاى مرتبط با این 

حوزه استقبال مى کند.
به گفتــه خدامرادى، ســامانه 
حمل و نقل هوشــمند شامل 
فنــاورى و وســایل روز مانند 
دوربین دیجیتال، دستگاه هاى 
هاى موقعیت یــاب ماهواره اى 
و الگوریتم هاى هوشمند براى 
بهبــود وضعیت حمــل و نقل، 
ترافیک، افزایش ایمنى، کاهش 
مصرف سوخت و کاهش آلودگى 
هوا و بسیارى از موارد دیگر است 
که امروزه جایگزین روش هاى 

گذشته شده است.

08
اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان

آیین نامه کارگزاران آنالین بیمه در دستور کار بیمه مرکزى
رئیس مرکز فناورى اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزى از در دستور کار قرار گرفتن قانون گذارى بیمه مرکزى 

براى کسب و کارهاى جدید صنعت بیمه تحت عنوان آیین نامه کارگزاران آنالین بیمه خبر داد.
 سیدقاسم نعمتى درخصوص سیاست بیمه مرکزى درباره کسب و کارهاى جدید در صنعت بیمه گفت: 
بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران کسب و کارهاى نوین در حوزه بیمه از جمله استارت آپ هاى فروش 

آنالین بیمه را مزاحم نمى داند؛ بلکه سیاست حمایت از آنها را در دستور کار قرار داده و در همین راستا پروژه 
مقررات گذارى را آغاز کرده تا بتواند فرآیند رشد و توسعه آنها را که در نهایت به افزایش کیفیت و توسعه بازار 

صنعت بیمه کشور منجر خواهد شد، تسهیل و شتاب دهى کند.
رئیس مرکز فناورى اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزى ادامه داد: در برخى مقررات براى کسب و کارهاى جدید صنعت بیمه 

تعارضاتى وجود دارد و آنها را با چالش هایى روبه رو کرده که در همین زمینه بیمه مرکزى به دنبال مقررات زدایى و تصویب قوانین مناسب و 
جدید براى رفع خألهاى قانونى و برطرف شدن چالش هاى کسب و کارهاى نوین در این بخش است. وى با اشاره به نحوه مواجهه بیمه مرکزى 
با کسب و کارهاى آنالین بیمه خاطرنشان کرد: بیمه مرکزى در مواجهه اولیه با کسب و کارهاى جدید در صنعت بیمه مشکالت و چالش هایى 

داشت، اما با شناخت بیشتر فضا و تعامل با کسب و کارها، در حال حاضر بیمه مرکزى از کسب و کارها حمایت مى کند.

ایرنا
خـــبــر

ISFAHAN
N E W S

کتاب مدیریت زمان
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

برگزارى نمایشگاه ها مرحله عملیاتى کردن وعده هاست

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شوراى اسالمى گفت: 
برگزارى نمایشگاه «فرصت هاى ساخت داخل و رونق تولید» از آن جهت 
بسیار خوب و مفید است که با این رویکرد نشان مى دهیم وعده هایمان 

در حد شعار نمانده و در حال عملیاتى کردن آن ها هستیم.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شوراى اسالمى گفت: برگزارى 
نمایشگاه «فرصت هاى ساخت داخل و رونق تولید» از آن جهت 
بســیار خوب و مفید اســت که با این رویکرد نشــان مى دهیم 
وعده هایمان در حد شــعار نمانده و در حال عملیاتى کردن آن ها 

هستیم.
ولى داداشى در خصوص داخلى سازى صنایع و رونق تولید افزود: 
تا زمانى که در بحث قطعات و تجهیزاتى کــه در فرآیند تولیدات 
صنعتى به آن ها نیازمند هســتیم، خودکفا نشویم همواره باید به 

واردات چشم بدوزیم که مطمئناً این روش ره به جایى نخواهد برد.

وى ادامه داد: برگزارى این نمایشگاه ها بسیار خوب و مفید است زیرا 
با این رویکرد نشان مى دهیم که وعده هایمان در حد شعار نمانده و 
در حال عملیاتى کردن آن ها هستیم. در همین راستا، وزارت صمت 
باید از شرکت هاى دانش بنیان، سرمایه گذاران، مخترعان و نخبگان 

حمایت کند
داشى  تاکید کرد: اگر نخبگانى که در شرکت هاى دانش بنیان فعال هستند دا

حمایت نشــوند، امیدى به پیشــرفت صنعت کشور نیســت. مهمترین مشکل 
شرکت هاى دانش بنیان و اســتارت آپ ها عدم توان مالى براى ادامه فعالیت است 
لذا ضرورت دارد که همه وزرا به شــرکت هاى دانش بنیان حوزه خود توجه ویژه 

داشته باشند.

نماینده مردم آســتارا در مجلس دهم، تصریح کرد: وزارتخانه هاى مختلف اعم از 
وزارت اقتصاد و دارایى، جهادکشاورزى، علوم و همچنین معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى بایستى در این راستا همگى دست به دست هم دهند تا نخبگانى 
که مى توانند مهندسى معکوس را انجام دهند حمایت شوند و به نحوى نقطه اتصال 
علم با تولیدکنندگان رقم بخورد، زیرا تنها راه گــذر از بحران تحریم، تولید علم و 

دانش است.
وى اظهار داشــت: اگر تولید به معناى واقعى در کشور اتفاق بیافتد حتماً وضعیت 
اشتغال اوضاع بهترى به خود خواهد گرفت و از طرفى این رویکرد باعث خواهد که 

دیگر ارز بى رویه اى براى واردات از مملکت خارج نشود.
داداشــى در پاســخ به اینکه رونق تولیــد چقدر مى تواند کشــور را به ســمت 
صادرات محورى و ارزآورى ســوق دهد گفت: بســیارى از محصوالت وارداتى از 
بسترهاى الزم براى تولید در داخل برخوردار نیستند که براى خودکفایى در این 
حوزه ها نیاز به کار و تالش فراوانى است و باید بدانیم که براى رسیدن به این هدف 
باید از یک نقطه اى کار را شروع کنیم. اما امکان تولید برخى محصوالت در داخل 
کشور وجود دارد که اگر تولیدکنندگان آن بخش ها تقویت شوند حتماً مى توانیم به 

ارزآورى در آینده امیدوار باشیم.
عضو کمیســیون اصل نود مجلس شــوراى اســالمى در پایان گفت: بسیارى از 
محصوالت تولید داخل، استانداردهاى بین المللى را ندارند که بایستى تولیداتمان 
را مطابق اســتانداردهاى جهان پیش ببریم تا بتوانیم محصوالت خود را در عرصه 

بین المللى صادر و ارزآورى کنیم.

نمایشگاه «فرصت هاى ساخت داخل و رونق تولید» از آن جهت 
بســیار خوب و مفید اســت که با این رویکرد نشــان مى دهیم 
وعده هایمان در حد شــعار نمانده و در حال عملیاتى کردن آن ها 

هستیم.
ولى داداشى در خصوص داخلى سازى صنایع و رونق تولید افزود: 
تا زمانى که در بحث قطعات و تجهیزاتى کــه در فرآیند تولیدات 
صنعتى به آن ها نیازمند هســتیم، خودکفا نشویم همواره باید به 

واردات چشم بدوزیم که مطمئناً این روش ره به جایى نخواهد برد.
صنعتى به آن ها نیازمند هســتیم، خودکفا نشویم همواره باید به 

واردات چشم بدوزیم که مطمئناً این روش ره به جایى نخواهد برد.
صنعتى به آن ها نیازمند هســتیم، خودکفا نشویم همواره باید به 

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شوراى اسالمى گفت: 
برگزارى نمایشگاه «فرصت هاى ساخت داخل و رونق تولید» از آن جهت 
بسیار خوب و مفید است که با این رویکرد نشان مى دهیم وعده هایمان 

وى ادامه داد: برگزارى این نمایشگاه ها بسیار خوب و مفید است زیرا 
با این رویکرد نشان مى دهیم که وعده هایمان در حد شعار نمانده و 
در حال عملیاتى کردن آن ها هستیم. در همین راستا، وزارت صمت 
باید از شرکت هاى دانش بنیان، سرمایه گذاران، مخترعان و نخبگان 

حمایت کند
داشى  تاکید کرد: اگر نخبگانى که در شرکت هاى دانش بنیان فعال هستند دا

حمایت نشــوند، امیدى به پیشــرفت صنعت کشور نیســت. مهمترین مشکل 
شرکت هاى دانش بنیان و اســتارت آپ ها عدم توان مالى براى ادامه فعالیت است 

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شوراى اسالمى گفت: عضو کمیسیون اصل نود مجلس شوراى اسالمى گفت: 

بســیار خوب و مفید اســت که با این رویکرد نشــان مى دهیم 
وعده هایمان در حد شــعار نمانده و در حال عملیاتى کردن آن ها 

هستیم.
ولى داداشى در خصوص داخلى سازى صنایع و رونق تولید افزود: 
تا زمانى که در بحث قطعات و تجهیزاتى کــه در فرآیند تولیدات 
صنعتى به آن ها نیازمند هســتیم، خودکفا نشویم همواره باید به 

واردات چشم بدوزیم که مطمئناً این روش ره به جایى نخواهد برد.
صنعتى به آن ها نیازمند هســتیم، خودکفا نشویم همواره باید به 

واردات چشم بدوزیم که مطمئناً این روش ره به جایى نخواهد برد.
صنعتى به آن ها نیازمند هســتیم، خودکفا نشویم همواره باید به 

وى ادامه داد: برگزارى این نمایشگاه ها بسیار خوب و مفید است زیرا 
با این رویکرد نشان مى دهیم که وعده هایمان در حد شعار نمانده و 
در حال عملیاتى کردن آن ها هستیم. در همین راستا، وزارت صمت 
باید از شرکت هاى دانش بنیان، سرمایه گذاران، مخترعان و نخبگان 

حمایت کند
داشى  تاکید کرد: اگر نخبگانى که در شرکت هاى دانش بنیان فعال هستند دا خبرخودرو

گــــــزارش

اگر خود را فردى قدرتمند 
و مدیر مى دانید، دیگران 

همین تصور را نسبت 
به شما خواهند داشت. 

جالب است بدانید دیدگاه 
دیگران همچون نور یک 

آینه دوباره به خودمان 
منعکس مى شود
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