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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

آیین امضاى قرارداد سامانه یکپارچه پرداخت الکترونیک برگزار شد:   

تحولى در راستاى تحقق شهر هوشمند

معطلى حل مشکالت 
اقتصاد کشور؛

به بهانه 4 
صفرناقابل

هر روز در اقتصاد ایران یک مسئله 
مى شود مشکل اصلى کشورو این 
مشــکل و راه حل هاى رفع آن
 مى شود ســر تیتر تمام اخبار 
و بحــث هــاى مجلســیان و 
دولتمردان، بعــد از چند مدتى 
بحث و اختالف نظر ، براى  اینکه 
اختالفات بر ســر جریان مذکور 
جــدى تر نشــود همه ســعى 
مى کنند مشکل را فراموش کنند 
و یا حداقل در مــورد آن حرفى 
نزنند ، مگر در خفا!  قیمت دالر، 
قاچاق گوشت و سوخت،زمین 
خــوارى، فیش هــاى حقوقى 
نجومى ....و این بار صفر هاى پول 
ملى ، همه مسائلى است که نه تنها 
در زمان خود حل نشد بلکه مدت 
زیادى از وقت مجلسیان و دولت 
مردان را به خــود اختصاص داد 
بدون هیچ تاثیرى در روند ماجرا! 
اینکه دولتمردان و مجلسیان در 
حل برخى از این مسائل ناکارآمد 
عمل کرده اند بماند ولى اینکه در 
برهه اى خاص از زمان تنها یک 

مشکل را دلیل اصلى...      از جمله مزایاى اجراى این پروژه شفاف کردن عملکرد مالى درآمدهاى ناشى از فعالیت هاى مختلف در سطح شهر است

نا 
 ایم

س:
عک

بازار طال و سکه 98/5/15 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,064,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,190,0004,192,000جدید

2,258,0002,298,000نیم سکه

1,449,0001,499,000ربع سکه

970,000969,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,789,0001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18413,000406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24543,900543,300 عیار

فرمانده انتظامى استان اصفهان 
خبر داد:

افزایش 600 درصدى کشفیات 
مواد مخدر شیشه در استان 

اصفهان
 فرمانده انتظامى استان اصفهان از افزایش 600 
درصدى کشفیات مواد مخدر شیشه در استان 
اصفهان در چهارماهه نخست سال جارى نسبت 

به مدت مشابه خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى پیش از ظهر سه 
شــنبه در نشســت خبرى با اصحاب رســانه 
ومطبوعات اســتان اصفهان با بیان اینکه نقش 
رســانه ها در آرامش جامعه و احساس امنیت 
مردم بى نظیر اســت، اظهار داشت: گرچه تنها 
یک روز در سال به نام خبرنگاران تخصیص یافته 
است اما خبرنگاران همیشــه وظایف خود را با 

حس مسئولیت و در نظر گرفتن...
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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کسب و کار

فعاالن بازاریابى، تبلیغات و کسب و کار میهمان نمایشگاه اصفهان مى شوند

همزمان با برپایى نخستین نمایشگاه بازاریابى، 
تبلیغات و مدیریت کسب و کار، فعاالن این 
عرصه و مدیران ارشد شرکت هاى بخش خصوصى و دولتى، میهمان 

اصفهان مى شوند.

این نمایشگاه که از شانزدهم تا نوزدهم مردادماه در محل برپایى نمایشگاه هاى 
بین المللى استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد، زمینه اى را فراهم 
مى آورد تا شرکت هاى مشاوره کاریابى، دانشگاه ها و مراکز آموزشى مرتبط 
با حوزه مدیریت کسب و کار، شرکت هاى کانو آگهى و تبلیغات، انجمن ها و 
تشکل هاى مرتبط، شرکت هاى فعال در حوزه بازاریابى دیجیتال و شرکت هاى 

فعال در حوزه مدیریت برند، توانمندى هاى خود را به نمایش بگذارند.
این نمایشــگاه در حدود 7000 مترمربع فضاى نمایشگاهى و با حضور 92 
شرکت از استان هاى اصفهان، تهران و قزوین برگزار خواهد شد و در کنار آن، 
برگزارى 9 سمینار آموزشى، 25 کارگاه آموزشى و 25 جلسه مشاوره و انتقال 
تجربه، شرایطى را فراهم مى آورد تا مدیران ارشد شرکت ها و فعاالن اقتصادى 
در کسب و کارهاى مختلف، توانایى ها و پتانسیل هاى خود را براى ثروت آفرینى 

بیشتر ارتقا دهند.
در کنار این نمایشگاه، سالنى به ارائه توانمندى هاى حوزه رسانه براى توسعه و 
رونق کسب و کارها اختصاص یافته است که رسانه هاى استانى و کشورى در 

آن حضور دارند و به ارائه پتانسیل هاى خود مى پردازند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان با اشاره به برگزارى 
این نمایشگاه، گفت: نخستین نمایشگاه بازاریابى، تبلیغات و مدیریت کسب 
و کار اصفهان، رویدادى چهار روزه است که با هدف ترویج و آموزش فرهنگ 

بازاریابى براى موفقیت بیشتر در بازارهاى رقابتى برگزار مى شود.
على یارمحمدیان با تاکید بر اینکه در این نمایشــگاه، برقرارى ارتباط بین 
ارائه کنندگان و متقاضیان خدمات بازاریابى و تبلیغات، موجب انتقال دانش 
فنى نوین و مؤثر مى شود، افزود: امروزه فقدان فعالیت هاى رقابتى مانع از رشد 
و توسعه دانش و مهارت هاى بازاریابى در سازمان هاى کشور شده و مدیران 
بخش هاى مختلف شاهد اتفاقاتى هستند که به سرعت قواعد بازى آنها در بازار 

هدف را تغییر داده و دگرگون مى سازد.
وى تاکید کرد: بدون شک راه موفقیت و ورود به عرصه هاى جهانى وابسته به 
رشد و توسعه توان تبلیغات و دانش بازاریابى است؛ تعامل در صنعت تبلیغات و 
بازاریابى جهان، زبان حرفه اى و تخصصى مى خواهد و نیاز به وجود شرکت هاى 
قدرتمند تبلیغاتى، اطالع مدیران صنایــع از روش هاى مختلف بازاریابى و 

تبلیغات به شمار مى رود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در پایان تصریح 
کرد: کاهش هر چه بیشــتر عوارض منفــى تبلیغات بازرگانــى و افزایش 
کارکردهاى مثبت و توسعه آن، آشنایى با تکنیک هاى بازاریابى و پیشبرد 
فروش، ترویج و آموزش فرهنگ بازاریابى جهت موفقیت بیشتر در بازارهاى 
رقابتى و تشویق بازار داخلى به استفاده از ابزارهاى نوین بازاریابى، برقرارى 
ارتباطى نزدیک بین ارائه کنندگان و متقاضیان خدمات بازاریابى و تبلیغات، 
آشنایى با آخرین تحوالت بازارهاى بین الملل و شرایط رقبا و انتقال دانش 
فنى نوین و کارآمد در راستاى رشد کیفى و کمى محصوالت داخلى و توسعه 

صادرات غیر نفتى از دیگر اهداف برگزارى این نمایشگاه است.
على میرجمالى، مدیر مرکز آموزش بازرگانى استان اصفهان و مجرى برگزارى 
این نمایشگاه نیز گفت: این نمایشــگاه با رویکرد بهبود فضاى کسب و کار 

برگزار مى شــود و هدف از برگزارى آن ایجاد یک بستر براى هم افزایى بین 
مجموعه هاى مختلفى است که مى توانند به توسعه و بهبود کسب و کارها 

کمک کنند.
وى ادامه داد: با توجه به اینکه در اصفهان نمایشگاهى براى مخاطب مدیران 
کسب که بتواند به یک مدیر در تأمین نیازهاى خود در حوزه هاى مختلف 
کسب و کار کمک کند وجود نداشت، بنابراین با شناسایى این نیاز، طرحى 
آماده شد که به وسیله آن، در قالب یک نمایشگاه، حوزه هاى مختلف مدیریت 

یک کسب و کار، گرد هم آیند.
میرجمالى تاکید کرد: هدف این است که یک مدیرعامل یا کسى که مى خواهد 
کســب و کارى را راه اندازى کرده و یا آن را بهبود بخشد، بتواند اصلى ترین 
نیازهاى توسعه و بهبود کسب و کار خود را تأمین کند، بنابراین یکى از اهداف 
اصلى برگزارى این نمایشگاه کمک به توسعه و رشد کسب و کارهاى اصفهان 
به وسیله معرفى توان و ظرفیت هاى فعالى است که به مدیران کسب و کار 

خدمات مى دهند.
وى افزود: یکى دیگر از اهداف شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
در برگزارى نمایشگاه این است که شرکت هاى مشاوره در حوزه هاى تأمین 
نیروى انسانى، مالى، مالیاتى، قراردادنویسى، ثبت شرکت، کارت بازرگانى، 
واردات، صادرات، تبلیغات فیزیکى، محیطى، مجازى و غیره فعالیت دارند، در 

کنار یکدیگر قرار بگیرند تا مدیران کسب و کارها را یارى کنند.
مدیر مرکز آموزش بازرگانى اســتان اصفهان در پایان تاکیــد کرد: در این 
نمایشگاه سعى بر این است تا آخرین فناورى ها، دستاوردها و همچنین آخرین 
ابزارهایى که شرکت ها در حوزه بازاریابى و تبلیغات، از آن بهره مى برند معرفى 
شود و بسترى براى هم افزایى بین مجموعه هایى که قادر به توسعه و بهبود 

کسب و کارها هستند فراهم شود.
بر اســاس این گزارش، عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه مى توانند طى 
ساعات 10 تا 18 روزهاى 16 تا 19 مردادماه به محل برپایى نمایشگاه هاى 

بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

معاون بهره بردارى شرکت 
آب وفاضالب استان اصفهان 
اعالم کرد: مرحله استانى این دوره از مسابقات که در 
مهر ماه برگزار مى شود بهره برداران شرکتهاى آب 
و فاضالب شهرى و روســتایى در استان هاى خود 
سطح مهارتهاى فنى وتخصصى آن ها مورد ارزیابى 

قرار مى گیرد.
اکبرى افــزود: مرحله منطقه ایى این مســابقات 
آبان ماه با حضور 7 بلوك شــامل (بلوك اصفهان، 

تهران، آذربایجان شــرقى، همدان، مشهد، شیراز 
و مازنداران) برگزار مى شــود که در بلوك اصفهان 
شرکتهاى آبفا شهرى و روستایى اصفهان، کاشان، 
یزد، چهارومحال و بختیارى و کهکلویه وبویر احمد به 
رقابت مى پردازند. وى با بیان اینکه در تاریخ 10 و 11 
دى ماه مرحله نهایى اولین دوره مسابقات کشورى 
مهارت هــاى فنى و تخصصى شــرکت هاى آب و 
فاضالب در استان اصفهان برگزار مى شود تصریح 
کرد: 35 تیم که شامل برگزیدگان 7 بلوك در کشور 

هستند در 5 محور مهارتهاى فنى و تخصصى آنها 
مورد ارزیابى قرار مى گیرد. که در پایان با ارائه تدیس 
و لــوح از برگزیدگان تقدیر بعمــل مى آید. معاون
 بهره برادارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اعالم کرد: آبفا استان اصفهان هم اکنون براى مرحله 
نهایى و بلوکى این دوره مســابقات که در اســتان 
اصفهان برگزار مى شود بسترهاى رقابت سالم را در 
محدوده دانشگاه صنعت و آب وبرق (بختیار دشت) 

مهیا نموده است.

اصفهان میزبان اولین دوره مسابقات کشورى مهارت هاى فنى و تخصصى شرکت هاى آبفا
معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: اولین دوره مسابقات کشورى مهارت هاى فنى و تخصصى شرکتهاى 
آب و فاضالب در سطح کشور در 5 محور مورد ارزیابى قرار مى گیرد. ناصر اکبرى افزود: شرکت هایى که در اولین دوره مسابقات 
مهارت هاى فنى و تخصصى حضور مى یابند در 5 محوردر زمینه کنترل کیفى آب، نصب انشعابات آب، نصب انشعابات فاضالب، 
آماده سازى تابلوهاى برق وتعمیرات خطوط اصلى به رقابت مى پردازند وى هدف از برگزارى اولین دوره مسابقات مهارت هاى فنى 
و تخصصى شرکتهاى آب و فاضالب کشور را، ارتقا سطح دانش فنى بهره برداران دانست و خاطر نشان ساخت: مسابقات کشورى 
مهارت هاى فنى و تخصصى شرکت هاى آب و فاضالب به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهى بهره برداران برگزار مى شود که مسلمًا 

رقابت در مهارت هاى فنى و تخصصى دستاوردهاى قابل تو جهى به  همراه دارد.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

از گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى 
چه خبر؟

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت بازار موبایل گفت: 90 
درصد گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى، در بازار توزیع شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از توزیع 90 درصد گوشى هاى وارداتى 
با ارز دولتى در بازار موبایل کشور خبر داد.

 ابراهیم درستى، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت 
بازار موبایل گفت: 90 درصد گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى، در بازار 
توزیع شده است و قرار بر این شد که مابه التفاوت نرخ گوشى هایى که با 

ارز دولتى وارد شده اند با ارز نیمایى، محاسبه و توزیع شوند....

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت بازار موبایل گفت: رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت بازار موبایل گفت: رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت بازار موبایل گفت: رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت بازار موبایل گفت: 909090

 درصد گوشى هاى وارداتى  درصد گوشى هاى وارداتى  درصد گوشى هاى وارداتى  درصد گوشى هاى وارداتى  درصد گوشى هاى وارداتى 

 ابراهیم درستى، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت  ابراهیم درستى، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت  ابراهیم درستى، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت 
 درصد گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى، در بازار  درصد گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى، در بازار  درصد گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى، در بازار 
توزیع شده است و قرار بر این شد که مابه التفاوت نرخ گوشى هایى که با توزیع شده است و قرار بر این شد که مابه التفاوت نرخ گوشى هایى که با 

شهردارى گز برخوار در نظر دارد یک اتاق به مساحت 15 مترمربع واقع در ضلع غربى 
ساختمان ادارى شهردارى به منظور انجام خدمات تایپ و تکثیر را از طریق مزایده عمومى و 
در قالب قرارداد اجاره بها ماهیانه به مدت یک سال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت اسناد و مدارك مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه 1398/5/26 به دبیرخانه 
شهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنا اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب سایت 
شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین امور مالى 
شهردارى با شماره تلفن 45721961-031 داخلى 120 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى 

به سواالت احتمالى مى باشد.
روابط عمومى شهردارى گز برخوارشناسه: 552252

چاپ دومآگهى مزایده عمومى

آگهـى مزایده
شهردارى کوهپایه به استناد مجوز شماره 13 مورخ 1398/4/30 شوراى محترم اسالمى شهر کوهپایه در نظر دارد تعدادى از 
مستحدثات خود به شرح زیر را به مدت سه سال به صورت اجاره و از طریق مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان 

مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید از تاریخ 1398/5/16 لغایت 1398/5/30 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
1- ساختمان ترمینال مسافربرى شهر به همراه پارکینگ مربوطه به قیمت پایه ماهیانه 3/500/000 ریال
2- واحد تجارى واقع در سمت شرق ترمینال (قهوه خانه سنتى) به قیمت پایه ماهیانه 2/500/000 ریال

3- واحد تجارى واقع در سمت غرب ترمینال (تاکسى تلفنى) به قیمت پایه ماهیانه 2/200/000 ریال
الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، کارشناسى و ... به عهده برنده مزایده مى باشد.

محسن علیخانى - شهردار کوهپایه

نوبت اول

شناسه: 558084
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خـــبــــر

به بهانه 4 صفرناقابل

ادامه از صفحه یک:
...  این همه بحران اقتصادى در 
کشــور بدانند جاى بسى تامل 

دارد!
در حــال حاضر حــذف چهار 
صفر از پول ملى شــده دغدغه 
اصلى برخى از مسئوالن و همه 
کارها به جز این مــورد در رفع 
مشکالت اقتصادى نادیده گرفته 
مى شود. تا جایى که مسئولین و 
کارشناسان امر به دو گروه موافق 
و مخالف تقسیم شده و به جاى 
حل مســئله در حال مجادله با 

یکدیگر هستند. 
سوال اینجاســت که آیا حذف 
چهار صفر از پول ملــى تورم را 
کاهش مــى دهد؟ مشــکالت 
اقتصــادى کشــور را حــل

 مى کنــد؟ و یا بیهــوده وقت 
مجلس و دولت و رسانه ها ومردم  
در گیر این جریان شــده است؟ 
برخى کارشناســان بر این باور 
هستند که  سیاست حذف صفر از 
پول ملى به معناى شیپور جنگ 
با تورم اســت. بنابراین اجراى 
این طرح بار اقتصاد را ســبکتر 
مى کند. مدافعــان حذف صفر 
مى گویند، امــروز کمر اقتصاد 
کشــور زیر بار این صفرها خم 

شده است .
باید دید آیا صفرهاى پول ملى 
خدمتى به پول و اقتصاد کشور 
مى کند یا این صفرها رفاه براى 

افراد جامعه مى آورد؟
مسلما حذف یک شــبه چهار 
صفر از پول ملى کشورمان باعث 
نمى شود یک شبه هم بیکارى، 
تــورم و نقدینگى  از کشــور ما 
رخت برکند و اگر حذف صفر از 
پول کشورها چنین نتایج اثبات 
شده اى را داشت تا کنون تمام 
کشورهاى بزرگ دنیا این اقدام را 
در حق اقتصاد کشورشان انجام 

داده بودند.
 برزیل یکى از کشورهایى است 
که تاکنون بیشترین حذف صفر 
از پول ملى خود را داشته اند. از 
سال 1930 تاکنون طى 6 مرتبه 
حذف صفر، 18 صفر از پول ملى 
برزیل حذف شده اســت و نام 
پول ملى این کشــور هشت بار 
تغییر کرده اســت. در تمام این 
6 بار حــذف صفــر از پول ملى 
برزیل ، این کشور شکست خورد 
تا جایى که در یــک مورد تورم 
برزیل به 3000 درصد رســید 
اما وقتى براى آخرین بار دولت 
برزیل در سال 1999 همزمان 
با حذف صفر و حتــى قبل تر از 
آن اقدام به تغییرات اساسى در 
ســاختار اقتصادى کشور کرد، 
تورم برزیــل از 3000 درصد به 
زیر دو درصد نزول کرد! بنابراین 
دولت به دنبال این سیاست، باید 
به دنبال راه حل بقیه مشکالت 
باشد.در تمام کشورهاى جهان 
وقتــى صفر از پــول آنها حذف 
مى شود بدون اســتثنا قبل آن 
تصمیم بــه کنتــرل نقدینگى 

گرفته اند.
آنچه مسلم اســت جدل بر سر 
حذف شدن و یا نشدن صفرهاى 
پول ملى ، آب در هاون کوبیدن 
است آن هم در این برهه تاریخى 
و حساس اقتصادى که یک تنش 
کوچک در جریانــات اقتصادى 
کشــور باعث ایجاد مشــکالت 
بزرگ در اقتصاد مى شــود و در 
این زمــان مردم بیشــتر از این 
توان تنــش هاى اقتصــادى را 
ندارند،آن  هم بــه بهانه حذف 
چهار صفر ناقابــل از پول ملى 
که اگر به درستى اجرایى نشود 
مى تواند تبعات غیر قابل جبرانى 

را داشته باشد.

اقتصاد استان
02
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نشست هم اندیشى مخترعان و کارآفرینان برتر برگزار مى شود
نشست هم اندیشى مستعدان برتر استان اصفهان با یک مخترع و کارآفرین موفق و از عالقه مندان به 

سرمایه گذارى در طرح هاى نوآورانه در اصفهان برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى  بنیاد نخبگان استان اصفهان، این نشســت با هدف آشنایى صاحبان ایده  
با مهارت هاى کارآفرینى آشــنایى با فناورى ها و طرح هاى مورد نیاز سازمان ها، شرکت ها در خارج 

از کشور، الهام گیرى از کارآفرینان موفق، اشــتراك گذاشــتن دانش، تجارب، ایده ها و اندیشه هاى 
کارآفرینان و ایجاد انگیزه در نخبگان و صاحبان ایده براى تبدیل شــدن به یــک فرد کارآفرین و نوآور 

برگزار مى شود.
این نشست با حضور بهروز رحیمى، بنیانگذار و مدیر شــرکت Nu innovation inc در کانادا و عالقه مندان به 

حوزه نوآورى و کارافرینى روز سه شنبه در بنیاد نخبگان استان اصفهان برگزار مى شود.
رحیمى یکى از چهره هاى ماندگار مدیریت و کارآفرینى کشور در سال 1396، سرمایه گذار طرح هاى فناور، داراى 7 اختراع ثبت شده 
در داخل و خارج از کشور و  داراى 12 طرح تجارى سازى شده و 3 مگاپروژه است که براى عالقه مندان از سرمایه گذارى در طرح هاى 

نوآورانه مى گوید.

معافیت مالیاتى براى مرمت کنندگان آثار تاریخی
مسئول نمایندگى میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى گلپایگان از معافیت مالیاتى 

براى مرمت کنندگان آثار تاریخی خبر داد.
مصطفى قانونى اظهار کرد: شهرســتان گلپایگان داراى حدود 200 اثر تاریخى اســت که 
26 اثر آن به ثبت رســیده اســت. همچنین 3 میراث ناملموس نیز در شهرستان ثبت شده 

است.
وى ادامه داد: با استناد به بند "د" تبصره 10 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، به تمام مودیان 

مالیاتى اعم از افراد، شرکت هاى صنعتى، کسب و کارها و ... اجازه داده شده تا در مرمت آثار تاریخى 
که نیاز به مرمت دارند مشارکت کرده و این هزینه ها با تأیید ســازمان میراث فرهنگی به منزله هزینه قابل 

قبول مالیاتى محسوب شوند.
مسئول نمایندگى میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى در شهرســتان گلپایگان گفت: این اتفاق براى آثار و بناهاى 
تاریخى شهرستان فرصت مناسبى است تا افراد عالقه مند به فعالیت در حوزه میراث فرهنگى، بتوانند از این قانون استفاده 

کنند.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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بیش از 160 جشنواره گردشگرى در اصفهان پیش بینى شد

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى اصفهان گفت: بیش از 160 رویداد و جشنواره گردشگرى براى سال 98 این 

استان پیش بینى شده است.
محسن یارمحمدى افزود: برگزارى این جشنواره ها در همه شهرستانهاى استان در نظر گرفته شده 

و در هر شهرستان بین پنج تا 40 رویداد پیش بینى شده است.

وى گفت:این رویدادها و جشنواره ها باید با محوریت فرماندارى ها و کمک سایر دستگاه ها در ایام 
و مناسبت هاى خاص و ویژه تعریف و برگزار شود.

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى اصفهان اظهار داشت:با توجه 
به این که سازمان میراث فرهنگى در زمینه توسعه گردشگرى وظیفه دارد از برگزارى این جشنواره 

ها حمایت مى کند اما وظیفه ذاتى ما برگزارى این جشنواره ها نیست.
وى بیان کرد: برخى از دستگاه ها و ارگان ها همچون اداره ارشاد و جهاد کشاورزى براى برگزارى 
این جشنواره ها اولویت دارند و مى توانند در قالب برگزارى هفته هاى فرهنگى نسبت به برگزارى 

این رویدادها اقدام کنند.
یارمحمدیان اضافه کرد: حدود 60 جشنواره و رویداد در زمینه محصوالت کشاورزى و باغى از جمله 

سیب، توت، انگورو دیگر میوه ها با جهاد کشاورزى ارتباط دارد.
 وى با بیان اینکه جهاد کشاورزى باید با قدرت نسبت به برگزارى این جشنواره ها اقدام کند، تصریح 
کرد: تا زمانیکه براى هر رویداد مجرى خاصى نداشته باشیم نمى توانیم بطور قطعى اعالم کنیم که 

سال اینده هم مى توانیم آنرا برگزار کنیم.
معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى اصفهان ادامه داد: هر 
رویداد و جشنواره اى نیاز به برگزار کننده دارد اما سازمان میراث فرهنگى بودجه خاص و وظیفه 

ذاتى در این زمینه ندارد.

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
98 رویداد و جشنواره گردشگرى براى سال 98 رویداد و جشنواره گردشگرى براى سال 98 این 

وى گفت:این رویدادها و جشنواره ها باید با محوریت فرماندارى ها و کمک سایر دستگاه ها در ایام 
و مناسبت هاى خاص و ویژه تعریف و برگزار شود.

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى اصفهان اظهار داشت:با توجه 
به این که سازمان میراث فرهنگى در زمینه توسعه گردشگرى وظیفه دارد از برگزارى این جشنواره 

ها حمایت مى کند اما وظیفه ذاتى ما برگزارى این جشنواره ها نیست.

ایرنا
خـــبــــر

قرار است همه اتفاقاتى 
که یک شهروند در کارت 

هوشمند خود در 
حوزه هاى اتوبوسرانى، 
تاکسیرانى، پارکینگ، 

دوچرخه،  استفاده 
از فضاهاى خدماتى 

تفریحى شهردارى و ... 
نیاز دارد با اجراى این 

پروژه برطرف شود.

آیین امضاى قرارداد سامانه یکپارچه پرداخت الکترونیک برگزار شد:   

تحولى در راستاى تحقق شهر هوشمند

آیین امضاى قرارداد سامانه یکپارچه پرداخت الکترونیک، 
کارت هوشمند شهروندى و مدیریت ناوگان اتوبوسرانى با حضور 
شهردار اصفهان و مدیرعامل شــرکت صنایع الکترواپتیک 

(صاایران) و جمعى از مدیران شهرى انجام شد.

ایمنا
گـــزارش
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     از جمله مزایاى اجراى این پروژه شفاف کردن عملکرد مالى درآمدهاى ناشى از فعالیت هاى مختلف در سطح شهر است

فرمانده انتظامى استان اصفهان خبر داد:

افزایش 600 درصدى کشفیات مواد مخدر 
شیشه در استان اصفهان

 فرمانده انتظامى استان اصفهان از افزایش 600 
درصدى کشفیات مواد مخدر شیشه در استان 
اصفهان در چهارماهه نخســت سال جارى 

نسبت به مدت مشابه خبر داد.
سردار مهدى معصوم بیگى پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه ومطبوعات استان اصفهان با بیان اینکه نقش رسانه ها در آرامش جامعه و 
احساس امنیت مردم بى نظیر است، اظهار داشت: گرچه تنها یک روز در سال به 
نام خبرنگاران تخصیص یافته است اما خبرنگاران همیشه وظایف خود را با حس 
مسئولیت و در نظر گرفتن مصلحت مردم و جامعه به انجام مى رسانند که جاى 
تقدیر دارد. وى افزود: رضایت هاى مردمى که سرمایه اجتماعى نیروى انتظامى 
در شرایط خوبى در کشور و اســتان اصفهان قرار دارد و در ارزیابى هاى درون 

استانى، اعتماد مردم به نیروى انتظامى اصفهان رو به فزونى است.

    رضایتمندى از دســتگاه انتظامى اســتان اصفهــان در صدر
 رضایت هاى مردمى است

فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه در نظرسنجى هایى که اخیرا توسط 
یکى از دستگاه هاى مسئول انجام شده است رضایتمندى از دستگاه انتظامى 
استان اصفهان در صدر رضایت هاى مردمى است، ابراز داشت: تردیدى نیست 

که نقش رسانه ها در این توفیق حائز اهمیت و بى بدیل است.

    برخورد با 40 باند سرقت در 4 ماهه نخست سال جارى
وى در ادامه به فعالیت هاى پلیس اصفهان در چهارماهه نخست سال جارى 
اشاره کرد و ابراز داشت: در سال جارى با 40 باند سرقت برخورد شده است و 
در این زمینه برخورد باندهاى سرقت از منازل رتبه یک، کابل برق رتبه دوم و 
برخورد با باندهاى داخل خودرو رتبه سوم را داشته است. سردار معصوم بیگى با 
بیان اینکه میزان دستگیر شدگان در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
39 درصد افزایش دارد، گفت: این آمار نشان مى دهد  نیروى انتظامى مستمرا 
با سارقان و مخالن آرامش مردم برخورد مى کند. وى اضافه کرد: در چهار ماهه 
نخست سال جارى مجموعا 15 درصد افزایش کشف اموال مردم نسبت به سال 
گذشته اتفاق افتاده است بدین معنا که 15 درصد کشفیات نیروى انتظامى 

استان اصفهان نسبت به سرقت افزایش یافته است.

    تشکیل بیش از پرونده قاچاق کاال و دستگیرى 950 قاچاقى
فرمانده انتظامى استان اصفهان ابراز داشــت: در حوزه قاچاق کاال و ارز بیش 
از 800 پرونده قاچاق کاال تشکیل و 950 قاچاقى کاال توسط نیروى انتظامى 
دستگیر شدند. وى با اشاره به اینکه توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان با افزایش 
22 درصدى روبرو بوده است، گفت: درباره قاچاق سوخت رشد کشفیات پلیس 
اصفهان پنج برابر بوده است یعنى نیروى انتظامى مقابله با قاچاق را از مرکز کشور 

تا مرکز و از مرز تا مرکز کشور دنبال مى کند.
معصوم بیگى اظهار داشت: در حوزه احتکار و قاچاق کاال ارزش کاالهاى قاچاق 

مکشوفه بیش از 448 میلیارد ریال در چهار ماهه گذشته بوده است.

گــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر

به گزارش  اداره ارتباطات 
رســانه اى شــهردارى 
اصفهان، درآمد شــفاف و 
پایدار و مدیریــت به روز 
در شــهردارى از مزایاى 
سامانه یکپارچه پرداخت 
کارت  الکترونیــک، 
هوشمند شــهروندى و مدیریت ناوگان 

اتوبوسرانى است.
قدرت اهللا نوروزى، شــهردار اصفهان در 
آیین امضــاى قرارداد ســامانه یکپارچه 
پرداخت الکترونیک، کارت هوشــمند 
شهروندى و مدیریت ناوگان اتوبوسرانى، 
با بیان اینکه داشــتن شــهر هوشمند از 
شعارهاى این دوره مدیریت شهرى بود، 
اظهار کرد: این پروژه در سطح کشور پروژه 
اى موفق است، سامانه یکپارچه پرداخت 
الکترونیک،  کارت هوشــمند شهروندى 
و مدیریت نــاوگان اتوبوســرانى داراى 
خصوصیات منحصر به فرد و ضامن منافع 

متعدد براى شهردارى و شهروندان است.
وى از جمله مزایاى اجــراى این پروژه را 
شــفاف کردن عملکرد مالى درآمدهاى 
ناشــى از فعالیت هاى مختلف در سطح 
شهر عنوان کرد و افزود: سامانه یکپارچه 
پرداخت الکترونیک، کارت هوشــمند 
شهروندى و مدیریت ناوگان اتوبوسرانى، 
پرداخت هوشمند همه مکان هاى خدماتى 
تفریحى شــهردارى و خدمات شهرى را 
ممکن مى کند، بنابراین سطح وسیعى از 
حوزه خدماتى مانند تفریحگاه ها، پارك 

ها، اتوبوس، مترو و ... را شامل مى شود.
شهردار اصفهان سرمایه الزم براى اجراى 
پروژه سامانه یکپارچه پرداخت الکترونیک 
را 90 میلیارد تومان بــا تقبل این مبلغ 
توسط شرکت صا ایران عنوان کرد و افزود: 
40 میلیارد این پروژه ســرمایه گذارى و 
50 میلیارد آن نگهدارى و تجهیز اســت 
و قرار است در پنج ســال مستهلک و به 
صورت BOT عمل شــود، اجراى این 
پروژه مدیریت را به روز، نظارت شهردارى 
را قوى و درآمدها را پایدار و شفاف مى کند.

وى با بیان اینکه انتظار این است اجراى این 
پروژه بهره ورى الزم را ایجاد کند، گفت: 
الزم است پس از آغاز به کار این پروژه این 
سامانه ظرف شــش ماه همه روزه به روز 
شده تا پس از پنج سال به طور مجدد به این 
فکر نباشیم که کار جدیدى را آغاز کنیم. 
همچنین به منظور بهبود بخشیدن و به 
روز کردن، پس از پنج سال پروژه منطبق 
با مقتضیات زمان تحویل شهردارى شود 

تا بتوانیم این حرکت را براى شهر دائمى و 
مستمر کنیم.

وى اضافه کرد: با توجه به توانمندى هاى 
موجود در شــرکت صاایران کــه از یک 
پشتوانه دولتى نیز برخوردار است، دغدغه 
اى براى اجراى این پروژه وجود نداشته و 
شهردارى را امیدوار مى کند تا با اجراى 
یک مدل اجراى کار صحیح شاهد تحقق 

یک پروژه بسیار خوب در شهر باشیم.
نوروزى اظهار امیدوارى کرد: با امضاى این 
قرارداد بتوانیم بخشى از شهر هوشمند را 
به طور ملموس در اختیار همه شهروندان 

اصفهانى قرار دهیم.

    اســتفاده از تکنولوژى هاى روز 
براى زندگى بهتر شهروندان فراهم 

مى شود
ســیدجواد رضایى، مدیرعامل شرکت 
صنایع الکترواپتیک صاایــران در ادامه 
این جلســه با بیان اینکه شرکت صنایع 
الکترواپتیک صاایران در سال هاى اخیر 
روابط بسیار خوبى را با شهردارى اصفهان 
برقرار کرده اســت، اظهار کرد: در حوزه 
هاى مربوط به مترو، حوزه هاى عمرانى 
و  IT این همکارى ها وجود داشته است، 
این شــرکت ســعى کرده به عنوان یک 
شــرکت دانش بنیان و فن آور محور در 
حوزه فعالیت خود تکنولوژى هاى مربوطه 
را بومى سازى کرده و نسبت به آن اهتمام 

جدى داشته باشد.
وى تصریــح کــرد: در این پــروژه نیز 
تالش هاى شبانه روزى صورت گرفت تا 
بتوانیم از لحاظ فنــى، مالى و حقوقى به 
جمع بندى صحیح رسیده و تدابیر مورد 
نظر مدیریت شهرى اصفهان را اجرا کنیم.

وى ادامه داد: شــهروندان اصفهانى باید 
بتوانند از تکنولوژى روز براى یک زندگى 

بهتر استفاده کنند.

    دغدغه هاى شهروندان در استفاده 
از فناورى روز در سیستم حمل ونقل 

شهرى تامین مى شود
علیرضا صلواتى، معاون حمــل و نقل و 

ترافیک شهردار اظهار کرد: مدت هاست 
که یکى از انتقادهاى جدى شــهروندان 
استفاده نشــدن از فناورى هاى روز دنیا 
در حوزه هاى مختلف مانند حمل و نقل 
عمومى، مشخص بودن زمانبندى سفر، 
میزان تاخیر،  برنامه ریــزى براى اطالع 
از آمدن اتوبوس ها به منظور ســفرهاى 
شهرى و ... است، خوشــبختانه با تالش 
دوساله مجموعه شــهردارى این دغدغه 
هاى شــهروندان برطرف مى شود. وى 
تصریح کرد: فراخوان ایــن پروژه در یک 
فرآیند کامال شفاف اعالم شد، پس از تایید 
صالحیت ها شرکت هایى که امتیاز فنى 
الزم را کســب کرده بودنــد قیمت هاى 
پیشــنهادى خود را مطــرح کردند و در 
نهایت شــرکت صاایران براى اجراى این 

پروژه انتخاب شد. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 
اصفهان با بیان اینکه شهردارى تجربه هاى
 بســیار خوبــى از همکارى با شــرکت 
صاایــران در بخش هاى مختلــف دارد، 
افزود: اجــراى این پــروژه نیــز یکى از
 فرصت هاى خوب هم براى این شرکت و 
هم براى شهردارى است تا رضایتمندى 
هر چه بیشتر شهروندان جلب شود. وى 
گفت: قرار اســت همه اتفاقاتى که یک 
شــهروند در کارت هوشــمند خود در 
حوزه هاى اتوبوســرانى، تاکســیرانى، 
پارکینگ، دوچرخه،  استفاده از فضاهاى 
خدماتى تفریحى شهردارى و ... نیاز دارد 
با اجراى این پروژه برطرف شــود. وى با 
بیان اینکه باید به ســمتى برویم که هر 
شهروند یک کارت هوشمند شهروندى 
داشته باشد، گفت: این پروژه گام بلندى در 
اجراى شهر هوشمند است و امیدواریم این 
کار بتواند سرمنشأ اقدامات بسیار خوب 
آینده باشد چراکه در کشورهاى توسعه 
یافته این امکانات وجود داشته و در شهر ما 

نیز وجود ندارد.    

    مدیریت علمى اتوبوســرانى در 
اختیار شهروندان قرار مى گیرد

قدرت افتخارى، مدیرعامل شرکت واحد 

اتوبوسرانى شهردارى اصفهان نیز با بیان 
اینکه طبق قول شــهردار اصفهان مبنى 
بر مدیریــت علمى اتوبوســرانى و توقع 
شهروندان بر استفاده از تکنولوژى هاى 
روز پس از گذشته پنج دهه از تاسیس این 
شرکت، قرارداد سامانه یکپارچه پرداخت 
الکترونیک، کارت هوشمند شهروندى و 
مدیریت ناوگان اتوبوسرانى امضا مى شود 
تا دغدغه هاى شهروندان در این خصوص 
برطرف شــود، اظهار کرد: شرکت واحد 
اتوبوســرانى اصفهان نخستین شرکتى 
است که سیستم پرداخت مکانیزه را راه 

اندازى کرد.
وى گســتره خدمات شرکت اتوبوسرانى 
را مساحتى بالغ بر 500 تا 600 کیلومتر 
عنوان کرد و افزود: یکــى از مواردى که 
طبق خواست شهردار اصفهان ایجاد شد 
اعالم برنامه زمانبنــدى حرکت ناوگان 
اتوبوسرانى اســت، این برنامه زمانبندى 
مستلزم زیرساختى است که امیدواریم 
با اجراى این پروژه به آن دسترســى پیدا 
کنیم، یک سیستم نسبتا ناقص در سالیان 
گذشته وجود داشت که کارکردى براى 
شــهروندان نداشــت و صرفا یک جنبه 
نظارتى در مقاطعى که سیستم سالم بود 
داشت. وى گفت: سیســتم کارت بلیت 
الکترونیکى در اصفهان نهادینه شده، اما 
به واســطه قدمت این سیستم و توقعات 
مردم در ادامه راه مستلزم تغییر در سیستم 
پرداخت الکترونیک بودیم، ضرورت ارائه 
خدمات برخــط به شــهروندان یکى از 
خواسته هایى بود که به آن رسیدیم. وى 
ادامه داد: الزمه تشویق شــهروندان در 
استفاده بیشــتر از خطوط اتوبوسرانى، 
حذف یا کاهش حداکثرى پرداخت نقدى 
است که در این تکنولوژى پیش بینى شده 
است. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى 
شــهردارى اصفهان گفت: احیا و احقاق 
حقوق شهروندى در پرداخت الکترونیک 
مستلزم به روز رســانى این سیستم بود 
که با سیســتم جدید این امر محقق و از 
تضییع حقــوق شــهروندان جلوگیرى 

مى شود.

آگهی
شعبه هشتم اجراي احکام شــوراي حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 980005 ش 
1/1/8/م ش له اقاي اصغر ابراهیمی و علیه پروین نادري به آدرس اصفهان خیابان امام خمینی بعد از 
پمپ بنزین امیرکبیر گز مولوي کوچه مولوي کوچه اله بن بست سپاهان سپاهان 2 مجتمع سپاهان 
طبقه همکف بابت محکوم به و هزینه هاي اجرایی به مبلــغ 250/984/983 و حق االجرا به مبلغ 
12/549/249 می باشد اموال توقیفی به شرح 6/76 حبه مشــاع از  سه دانگ پالك ثبتی آپارتمان 
به شماره 31/9530 و بخش 14 ثبتی اصفهان واقع در اصفهان خیابان امام خمینی کوچه گز مولوي 
کوچه اله بن بست سپاهان مجتمع سپاهان طبقه همکف 1- محل مورد نظر یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی واقع در طبقه همکف از یک مجموعه سه طبقه با اســکلت بتن آرمه همکف، اول و دوم به 
مساحت اعیانی حدود 110 مترمربع بر روي عرصه به مساحت 234/95 مترمربع که طبقه مورد نظر 
شامل دو سقف تیرچه بلوك بدنه گچ و رنگ و سرامیک کف سالن سرامیک آشپز خانه با کابینت فلزي 
درب حیاط فلزي و درب داخلی چوبی سیستم گرمایش بخاري گازي و سیستم سرمایش کولر آبی نما 
آجري و داراي انشعابات آب مشترك و برق و گاز و قابل سکونت می باشد. 2- کل مجموعه آپارتمانی 
داراي یک برگ سند شش دانگی به شماره ملک 31/9530 و بخش 14 ثبتی اصفهان به نام آقاي اصغر 
ابراهیمی بابوکانی فرزند محمد می باشد. 3- کل مجموعه داراي پروانه ساختمانی به شماره 18/28576 
مورخ 82/2/31 در دو طبقه مسکونی با زیربناي 246 مترمربع از شهرداري منطقه 8 که در زمان بازدید 
زیربناي ساختمان بیش از پروانه و در ضمن فاقد پایان کار و نقشه تفکیکی است. 4- خواهان داراي یک 
برگ مبایعه نامه به شماره 617 مورخ 97/5/16 از امالك عدالت که آپارتمان فاقد پارکینگ بی سقف و 
انباري می باشد. با توجه به موارد فوق و مساحت و موقعیت و کاربري و انشعابات ارزش سه دانگ مشاع 
از شش دانگ آپارتمان به به مبلغ 1/402/500/000 ریال معادل یکصد و چهل میلیون و دویست و 
پنجاه هزار تومان ارزیابی می گردد که 6/76 حبه جهت مزایده خواهد بود و مورد اعتراض هیچیک از 
طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده اي در مورخ 98/6/12 در ساعت 12-11 صبح در 
محل اجراي احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروي پمپ بنزین ساختمان شماره 2 شوراي حل اختالف 
برگزار می گردد. طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از 
جلسه مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجراي احکام از اموال 
بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. مدیر اجراي احکام شوراي حل 

اختالف اصفهان شناسه: 537358
آگهی

شعبه اول اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 2187/96 ش یک 
1/1/م ش آقاي حسن تاج بخش علیه محمد زینی اصفهان به آدرس مجهول المکان و پرونده کالسه 
970176 شعبه 6 اجراي احکام حقوقی دعوي خانم ســمیه روحانی و علیه محمد زینی به آدرس 
مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه اجرایی در پرونده کالسه 2187/96 به مبلغ 65/311/760 
ریال و نیم عشــر 3/190/438 می باشد و در پرونده کالســه 970176 ش 6 اجراي احکام حقوقی 
به مبلغ 440/024/100 و 15/000/000 ریال می باشــد که اموال توقیفی به شرح خودرو سواري 
پژو تیپ 206 مدل 1388 رنگ خاکســتري، خاکســتري متالیک ظرفیت 4 نفر تعداد سیلندر 4 
نوع ســوخت بنزین تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 شــماره موتور 14188056452 و شماره شاسی 
NAAP03ED7AJ090944 به شماره انتظامی ایران 13-966 و 69 خودرو برابر با اعالم خواهان 
از یک ماه پیش در توقیف بوده است اسناد و مدارك رویت نگردید. موتور و گیربکس خاموش بود. رنگ 
درب موتور دو پوسته شده بود. گلگیر جلو و عقب راست تصادفی گلگیر جلو سمت چپ بتونه کاري شده 
آینه بغل سمت چپ شکسته گلگیر عقب سمت چپ خوردگی دارد. درب جلو سمت چپ رنگ شده 
درب صندلی عقب خوردگی دارد. قیمت پایه کارشناسی وسیله نقلیه با توجه به وضعیت آن در بازار 
روز امروز و با توجه به نوسانات قیمت جهت فروش به صورت مزایده حدودا مبلغ 260/000/000 ریال 
ارزیابی می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده اي 
در مورخ 98/6/5 در ساعت 12-11 صبح در محل اجراي احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروي پمپ 
بنزین ساختمان شماره 2 شوراي حل اختالف برگزار می گردد. طالبین شرکت در جلسه مزایده می 
توانند با واریز ده درصد مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک و ارائه آن فیش به اجراي 
احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. مدیر اجراي احکام 

شوراي حل اختالف اصفهان شناسه: 531077



سواحل دریاچه ارومیه 
ساماندهی می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری آذربایجان غربی گفت: 
سواحل دریاچه ارومیه در گورچین قلعه 

ساماندهی می شود.
جلیل جباری  بیان کرد: در این راستا 
۳۰ باب سرویس بهداشتی، دوش سیار 
و ســایر امکانات در ســواحل دریاچه 
احداث می شود.وی ادامه داد: سه نقطه 
برای نصب این سرویس های بهداشتی 
در نظر گرفته و عملیات اجرایی آن نیز 

آغاز شده است.
وی با اشاره به بازدید ســاالنه هزاران 
گردشگر از دریاچه ارومیه اظهار داشت: 
نقش دریاچه ارومیه در افزایش میزان 
گردشگران ورودی به استان بسیار زیاد 
است و باید برنامه ریزی جدی در این 
خصوص انجام گیرد.مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آذربایجان غربی با تاکیــد بر اینکه در 
عصر حاضر صنعت گردشگری به عنوان 
راهکار دستیابی به توسعه پایدار و رونق 
اقتصادی اهمیت بســیار باالیی دارد 
و بیشــتر از صنایع دیگر مــورد توجه 
قرار می گیرد، گفــت:  احیای مجدد و 
بازگشت زندگی به دریاچه ارومیه در 
شکوفایی صنعت گردشگری و به تبع 
آن رونق اقتصادی منطقه نقش موثری 
خواهد داشــت.گورچین قلعه در ۷۰ 
کیلومتری شهرستان ارومیه در کرانه 

دریاچه ارومیه قرار دارد.

مخفیگاهی امن
شهر زیرزمینی نوش آباد، 
نمونــه ای منحصر به فرد 
از یک ســاختار نظامی و 
دفاعی است که به عنوان 
بزرگترین شهر زیرزمینی 
جهان از آن یاد می شود. 
 این شــهر که با نام اویی نیز شناخته

 می شــود، مجموعــه ای از اتــاق ها، 
راهروها، چاه هــا و کانال های متعدد 
است که ُمقنی های ماهر، آن را در دل 
زمین ساخته اند. وسعت شهر به بیش 
از 15۰۰۰ مترمربع می رســد و برای 
حفاظت از جان و مال مردم در مواقع 
ناامنی و نه برای زندگی دائمی ساخته 
شده است. همین شهر بود که باعث شد 
در دوره ای، نوش آباد به سکونتگاهی 

مرموز برای مهاجمان بدل شود.
لحظه ای را تصور کنیــد که غذاها در 
حال طبخ بر روی اجاق ها هســتند، 
لباس ها روی بند و همه چیز حکایت 
از زندگی دارد؛ اما هیچ کس در شــهر 
نیســت و صدای حرکت هیچ جنبنده 
ای به گوش نمی رسد؛ پس مردم کجا 
رفته انــد؟ هیچ کس تصــورش را هم 
نمی کرد که زندگی زیر شــهر جریان 

داشته باشد.
بد نیســت بدانید نام این اثر از ســال 
1۳85 با شــماره 15816 در فهرست 

آثار ملی ایران قرار دارد.
چرا این شهر به اویی معروف شد؟

در لغت نامه دهخدا »اوی« واژه ای است 
که در گویش کاشانی معادل »آهای« 
فارسی قرار می گیرد. به لحاظ ساختار 
تو در تو و تاریک بودن شهر زیرزمینی 
در قدیم افراد برای پیدا کردن یکدیگر 
با صدای بلند با کلمه »اوی« همدیگر 
را صدا می  کرده  انــد. همچنین گفته 
می شود که مقنی ها هنگام حفر شهر 
زیرزمینی، برای جابــه جایی خاک از 
ظرف هایــی به نام دلو، اســتفاده می 
کردند. وقتی دلو پر از خاک می شــده 
مقنی فریاد می زده »اوی« و فردی که 
مسئول باال کشــیدن دلو بوده است با 
شنیدن آن متوجه می شده که باید دلو 

را باال بکشد.
راهنمای بازدید از شهر اویی

امروزه بــرای ورود به شــهر اویی، دو 

ورودی وجود دارد کــه کامال مجزا از 
هم هستند و ارتباطی با یکدیگر ندارند. 
یعنی پس از بازدید از یک ورودی باید از 
شهر زیرزمینی خارج شوید و مسافتی 
را بروید تا بــه ورودی دیگر برســید. 
ورودی شــماره 1 در عمق 11 متری 
و ورودی شماره 2 در عمق 12 متری 
از ســطح زمین قــرار دارد و چاه های 
ارتباطی طبقات و کانال های ورود هوا 
در هر دو ورودی به چشــم می خورند. 
البته این ورودی ها در گذشــته به هم 
ارتباط داشتند؛ اما با گذر زمان و بروز 
سیالب و حفر چاه ها، از هم مجزا شده 
اند. برای ورود و بازدید از این شهر، باید 
از بیش از 4۰ پله با شــیب تند پایین 
بروید که شــما را بــه ورودی آب انبار 

می رسانند. 
آب انبار نوش آباد

چیزی که در ابتدا در بازدید از اویی )در 
هر دو ورودی( مــی بینیم، آب انباری 
بزرگ است که در گذشته منبعی برای 
تامین آب مردم در نوش آباد بوده است. 
تا یک دهه پیش این آب انبار و شــهر 
زیرزمینی ارتباطی با هم نداشتند؛ اما 
برای بهسازی مسیر بازدید و استفاده 
از پله های آب انبار برای رســیدن به 
شــهر، تغییراتی را در این بخش ایجاد 
کرده اند. در گذشته تنها یک شیر برای 
برداشتن آب از آب انبار وجود داشته اما 
امروزه یک ورودی کوچک برای ورود 

به فضای آب انبار تعبیه شده است.

آب انبارها 5۰۰ ســال قدمــت دارند 
 و ایجــاد آنهــا بــه دوران صفویه باز

 می گردد. تا 4۰ ســال پیش هم هنوز 
از این آب انبار اســتفاده می کردند و 
در هر محله یک یــا دو آب انبار وجود 
داشته اســت که امروزه تعداد کمی از 

آنها باقیست. 
 مــردم در گذشــته از پله هــا پایین

 می آمدند و در بخشــی موســوم به 
پاشیر، آب بر می داشــتند؛ جایی که 
امروزه به ورودی آب انبار تبدیل شده 
 اســت. آب آب انبارها، از قنات تامین

 می شده و برای گندزدایی آن از نمک 

و آهک استفاده می کردند. بادگیرهای 
آب انبار در دو طــرف مخزن آن، برای 
خنک نگهداشتن آب و ایجاد حرکت در 
سطح آن کاربرد داشتند و برای گرفت 
بوی آب نیز، کیسه های زغال را از باال 
آویزان می کردند. برای ساخت آب انبار 
از ساروج استفاده شــده است؛ مالتی 
از ســفیده تخم مرغ، آهک، خاکستر، 
خاک رس، ماسه و الیافی به نام لویی یا 
پشم شتر ، موی بز یا موی انسان. این 
مالت جایگزینی برای بتن و ســیمان 
در گذشــته بوده و با رطوبت محکم تر 
می شده است.ضخامت دیوارهای آب 

انبار با توجه به شــکل هندسی آن در 
نظر گرفته شــده اند؛ آب انبار ورودی 
شماره 1 شــهر زیرزمینی، گرد است 
و فشــار بیشــتری بر بدنه دارد و بنابر 
این باید ضخامت دیوارهای آن بیشتر 
باشد. آب انبار ورودی شماره 2 از نوع 
آب انبارهای چند ضلعی اســت که در 
آنها فشار، شکسته می شود و بنابراین 
ضخامــت کمتری بــرای دیوارها نیاز 
است.در پایین مخزن آب انبار لوله ای 
مخصوص برای خارج کردن آب وجود 
داشــته که برای تخلیه آب و نظافت از 

آن استفاده می کردند.

نوش آباد؛ بزرگترین شهر زیرزمینی ایران

 وسعت شهر به بیش 
از 15000 مترمربع می 
رسد و برای حفاظت 
از جان و مال مردم در 
مواقع ناامنی و نه برای 
زندگی دائمی ساخته 

شده است

شهر زیرزمینی نوش آباد جاذبه ای شگفت انگیز در 
نزدیکی کاشان است که آن را با نام شهر زیرزمینی 
اویی نیز می شناسند. این اثر حیرت آور در زیر شهر 
نوش آباد شــکل گرفته و طی صدها سال گسترش 
یافته است. با ما در سفر به شهر زیرزمینی نوش آباد 
همراه باشید و از راز و رمز این جاذبه سر در آورید.چرا 
شهر زیرزمینی نوش آباد؟بزرگترین نمونه معماری 
دست کند جهان و بزرگترین شهر زیرزمینی جهان 
اســت.نمونه منحصر به فرد از یک ساختار نظامی 
و دفاعی به شــمار می رود.سیستم تهویه، راه های 
ورودی و خروجی و پیش بینی کلیه نیازهای دفاعی 

در این شهر زیرزمینی، شگفت انگیز است.
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مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری:

کمپین های خیریه را از سیستان و بلوچستان جمع کنید
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری که با اولویت تبلیغ 
برای استان سیستان و بلوچستان به عنوان مقصد سفر را آغاز کرده است، درخواست کرد، کمپین 
معرفی زیبایی های سیستان و بلوچستان را جایگزین کمپین های خیریه و یا کمپین های بیان 

مشکالت کنیم.
محمدابراهیم الریجانی که حدود یک ماه اســت کمپین »#سیستان_را_ببینیم_بلوچستان_

را_بشنویم« را در اداره توسط دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی  صنایع دستی و 
گردشگری راه اندازی کرده است، گفت: می دانیم سیستان و بلوچستان از مشکالت عدیده ای رنج 
می برد. این را هم می دانیم همه رسانه های محلی و کانال های فضای مجازی خیرخواهانه در حال 
انتشار اخبار و تصاویری از گرفتاری های آن خطه هستند اما باید بدانیم تاثیر روانی این اخبار بر ذهن 
مردم و مخاطبان عمومی ده ها برابر بیشتر از مسؤولینی است که فکر می کنیم این اخبار را خواهند 

دید و ترتیب اثر خواهند داد.
وی اضافه کرد: انتشــار اخبار منفی از مشکالت مردم سیستان بلوچســتان بیش از آنکه مورد 
مشاهده مسئوالن باشد چندین برابر مخاطب مردمی دارد که اتفاقا کاری هم از دست شان برای 
حل مستقیم این مشکالت بر نمی آید. درحالی که اگر  همین مردم با زیبایی های شگفت انگیز 
سیستان و بلوچستان آشنا شوند و به استان سفر کنند به طور غیر مستقیم بسیاری از مشکالت 

حل خواهد شد.
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری با بیان اینکه سیستان و بلوچستان یک استان اساطیری، 
شاهنامه ای، ساحلی، تاریخی، کوهستانی، کویری، کشاورزی و شیالتی با تنوع زیستی بسیار غنی و 
زبان، لباس، غذای محلی، صنایع دستی و موسیقی و آواها و نواهای فاخر است، افزود: ای کاش همه 
کمپین های خیریه یا کمپین هایی که به بیان مشکالت و مطالبه گری مشغول اند رویکرد معرفی 
جاذبه های گردشگری استان را برگزینند و امنیت و آرامش و ظرفیت های بی بدیل فرهنگی استان 
را معرفی کنند. اگر توسعه گردشگری استان شکل بگیرد همه آمال و آرزوهای بعدی مان برای 

سیستان و بلوچستان عزیز شکل خواهد گرفت.

او به کمپین معرفی جاذبه های گردشــگری سیستان و 
بلوچستان با شعار #سیستان_را_ببینیم_بلوچستان_
را_بشنویم، اشاره کرد و گفت: هم اینک با همکاری 
ادارات کل میراث فرهنگی و گردشگری ۳1 استان در 
حال انتشار فیلم و عکس هایی از سیستان و بلوچستان 
در فضای مجازی هستیم اما تعدد و حجم تصاویر از 
مشــکالت و گرفتاری ها و کاستی های این استان در 

فضای رسانه ای و مجازی  به قدری باالست که باید تالش 
زیادی برای رفع این ذهنیت و تصویر نامناســب کنیم که 

در این مسیر به کمک همه مردم نیاز مندیم، بخصوص اینکه 
خواهش می کنیم کمپین های خیریه یا گروه های خبری مطالبه گر  

برای جلب مشارکت مردم و بر انگیختن حس نوعدوستی از تصاویر نامناسب استفاده نکنند 
و ما را در اصالح تصویر ذهنی هموطنان مان از سیستان و بلوچستان عزیز کمک کنند.

نکاتی برای داشتن تغذیه 
مناسب در سفر

برلیانت بزرگمهر - مشــاور رئیس 
انجمن تغذیه ایــران گفت: با توجه 
به اینکه در تابستان گرما هم شدت 
بیشتری می گیرد یکی از مهم ترین 
نکاتی که مردم باید در ســفر به آن 
توجه کنند نوع تغذیه و محل تهیه و 
طبخ غذایشان است. اگر از آن دسته 
افرادی هستید که در طول سفر تنها 
غذاهای رستورانی مصرف می کنید، 
باید نسبت به رستورانی که می روید 

دقت کافی داشته باشید.
وی با اشــاره به این که در این فصل 
با توجه به گرمای هــوا، مواد غذایی 
زودتر فاسد می شوند، گفت: از این رو 
الزم است تا در مصرف خوراکی هایی 
که بیرون از خانه طبخ می شــوند، 
دقــت کافی را بــه خــرج دهند تا 
گوشت، مرغ و ماهی که در رستوران 

میل می کنند، فاسد و مانده نباشد.
وی در ادامه متذکر شد: عادت غلطی 
که بین برخی وجود دارد این است 
که در ســفر، بویژه در طول مســیر 
مدام باید خوراکی های چرب و شور 
مصرف کنند؛ درحالــی که این کار 
می تواند بسیار آســیب زننده باشد. 
یکی از مواد غذایی مناسب در سفر، 
میوه است که هم ضرری برای بدن 
ندارد و هم می تواند بخشی از آب بدن 

را تامین کند.

 هنگامی که برای خرید مایحتاج خود 
به فروشــگاه محل می روید، سعی 
کنید آن چیــزی را بخرید که مورد 
نیاز شماست. برای این کار می توانید 
مایحتاج خود را به ترتیب اولویت روی 
یک صفحه کاغذ یادداشــت کنید. 
مراقب باشید هیچ گاه کاالهای متنوع 
فروشگاه با بسته بندی های زیبا شما را تحت 

تأثیر قرار ندهد.
همیشــه هنگام بیرون رفتن از منزل به یاد 
داشته باشید که فقط به مقدار مورد نیاز پول 
به همراه داشته باشید؛ هیچ وقت پول اضافی 
با خود حمل نکنید که این پول عالوه بر اینکه 
ممکن است مورد دستبرد قرارگیرد می تواند 

به سرعت خرج شود.
هنگامی که برای انجام کاری بیرون می روید 
در وهله اول هدف خود را از این عمل مشخص 
کنید. هیچ گاه وقت خود را بیهوده درخارج از 
خانه نگذرانید. به یاد داشته باشید زمانی به 
بیرون بروید که هدف آن برایتان مشخص 

شده باشد.

برای اینکه وســایل و لوازمی که قبال شما 
خریده اید بهتر و بیشــتر عمر کرده و مورد 
استفاده قرارگیرد باید هر چند وقت یکبار به 

سرویس کردن آنها بپردازید.
همیشه آنچه را نیاز دارید از محل اصلی آن 

خریداری کنید.
هیچ گاه بیش از آنچــه در توان دارید خرج 

نکنید.
در یک بانک حساب پس اندازی برای خود 
داشته باشید. سعی کنید در بانکی حساب 
خود را افتتاح کنید که ســود بیشتری به 

شما می دهد.
اگر برایتان مقدور است زودتر از خانه بیرون 
رفته و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید تا 
هزینه های نگهداری ماشین و مخارج سنگین 

ایاب و ذهاب به شما فشار نیاورد.
بعضی از مواد غذایی انرژی بیهوده دارند؛ انواع 
شیرینی و نوشابه که هزینه سنگینی را به 
خانواده تحمیل می کنند؛ پس در خرید آنها 
با احتیاط رفتار کرده و برایشان هزینه نکنید.

موادی که فسادپذیر هستند و عمر کوتاهی 
دارند را تا مصرف نکرده اید خریداری نکنید.

در مصرف انرژی با اســتفاده از روش های 
مختلف صرفه جویی کنید؛ مانند استفاده 
از المپ های کم مصرف از جمله مهتابی و 
فلورسنت که شــاید گران تر باشند ولی در 
درازمدت هزینه اولیه را برمی گردانند.استفاده 
از تلفن در ساعت هایی که قیمت تلفن ارزان 
تر اعالم شده اســت. در مصرف سوخت نیز 
زمانی که برای شســت وشو نیاز به آب گرم 
ندارید، بکار نبرید و همیشــه بدانید هزینه 

مصرف انرژی، تصاعدی حساب می شود.
همیشه بدانید خواب خوب، ورزش و تغذیه 
مناسب که حتی می تواند شامل یک نوع میوه 
و سبزی هم باشد به تندرستی شما کمک کند 
زیرا هزینه درمان از پیشگیری و هزینه تعمیر 
از نگهداری گران تر است. بهتر است در حفظ 
و نگهداری وسایل و لوازم زندگی و خانه مان 

کوشا باشیم.
نکاتی دیگر درباره مدیریت صحیح 

درآمد
میان خواســتن و احتیاج داشــتن تفاوت 
بسیار  است. احتیاجات زندگی آن دسته از 
مواردی است که بدون آن ادامه حیاط تقریبا 
غیرممکن و دشوار می شود. مانند محلی برای 
زندگی، غذا، لباس و... اما موارد دیگری مانند 
داشتن یک ماشین، پوشیدن لباس های مد 
روز، داشتن بهترین وسیله صوتی یا کامپیوتر 
و... از مواردی است که لزوما زندگی شما بدون 
آن مختل نمی شود، به اینگونه موارد خواسته 

می گوییم.
آرزوها و خواسته های انسان تمامی ندارد اما 
باید توجه داشت که این آرزوها باید مطابق 
با اندازه های ما باشد. بنابراین همواره میان 
خواسته و نیاز خود تفاوت بگذارید و بیشتر به 

فکر نیاز باشید تا خواسته.
آیا جنس گران تر بهتر است؟

در بســیاری موارد این مطلب صحیح و در 
بسیاری موارد دیگر صحیح نیست. شما باید 
کاالی مورد نظر خود را درچارچوب توانایی 
های خود تهیه کنید. اگر واقعا داشتن یک 
اتومبیل برای شما نیاز است و یک اتومبیل 

مثال: 8 میلیون تومانی کار شــما را راه می 
اندازد چرا باید اتومبیل گــران تر خرید؟ تا 
بعد هزینه های نگهداری بیشــتر از آن را 

متقبل شد.
همان که هستید باشید؟

بسیاری از مردم ســعی در ساختن چهره 
ظاهری غیر از آنچه واقعا هستند، می باشند، 
اگر توان شــما درحد داشتن یک ماشین 8 
میلیون تومانی است، هرگز سعی نکنید یک 
اتومبیل 15 یــا 2۰ میلیونی بخرید چرا که 
دراین حالت باید نحوه لباس پوشیدن، منزل 
و... را نیز عوض کنید، پس همان که هستید 
باشید و شک نکنید که ارزش و اعتبار انسان 

به لباس و دارایی های او نمی باشد.
قبل از خرید هروسیله ای از دوستان سؤال 
کنید راجع به بهترین و خوش قیمت ترین، 

روی اینترنت تحقیق کنیــد و هرگز بدون 
تحقیق قبلی خرید نکنیــد. بخصوص اگر 
عجله ای درخرید ندارید سعی کنید برخی 
خریدهای گرانقیمت خود را در فصولی ازسال 
انجام دهید که آن اجناس حراج می باشند. 
درارتباط با وســایل الکترونیکی نیز هرگز 
جدیدترین مدل را نخرید چــرا که تفاوت 
قیمت آن با یک مدل پایین تر بسیار بیشتر 

است.
هنگامیکه به خرید می روید همواره نیازهای 
کامل خود را بدانید و از قیمت ها حدوداً خبر 
داشته باشید، چرا که ممکن است به کاالیی 
برخورد کنید که قیمت مناسبی دارد و شما 
 در آینده بــه آن احتیاج خواهید داشــت و 

می توانید آن را انبار کنید.
حقوق خود را که گرفتید نگوید هفته آینده 

به بانک می روم و قدری از آن را پس انداز می 
کنم،اگر همان روز اول پس انداز کردید که 
هیچ، اگر نه شک نکنید که تا هفته بعد برای 
تمام حقوق خود نقشه کشیده اید. نقشه ای 
که بسیاری از هزینه ها درآن جزو خواسته 
های تمام نشدنی شما است. نکته دیگری 
درپس انداز آنکه هرچه می توانید بیشتر پس 
انداز کنید،نگران نباشید اتفاق خاصی رخ نمی 
دهد یکی دو شب هم نان و پنیر میل کنید. 
درعوض روزی این پس انداز مشکل بزرگی 

از زندگی شما را حل خواهد کرد.
اگر کارمند هســتید و بــرای محل کارتان 
امکان پذیر است و از آنها بخواهید به صورت 
اتوماتیک از حقوق شما به عنوان پس انداز 
کسر کنند، شک نکنید این بهترین راه برای 

پس انداز کردن است.

چگونه در زندگی های امروزی صرفه جویی کنیم؟

آرزوها و خواسته 
های انسان تمامی 
ندارد اما باید توجه 

داشت که این 
آرزوها باید مطابق با 
اندازه های ما باشد. 

بنابراین همواره 
میان خواسته و نیاز 

خود تفاوت بگذارید 
و بیشتر به فکر نیاز 

باشید تا خواسته.

هیچ چیز به اندازه ولخرجی آزاردهنده نیســت. این 
ویژگی که متأسفانه در افراد زیادی به چشم می خورد 
باعث می شود پولی را که به زحمت به دست آورده اند 
به آسانی و در یک چشم برهم زدن از دست بدهند و 
همیشه محتاج و نیازمند کمک دیگران باشند در حالی 
که عده دیگری از افراد ممکن اســت با میزان درآمد 
بسیار کمتر همه نیازهای منطقی شان برآورد شود و 

حتی اندوخته قابل توجهی هم داشته باشند.
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دکوراسیون منزل با وسایل ساده
برای رسیدن به دکوراسیونی ایده آل و دوست داشتنی، کافی است حلقه های 
مهم و اصلی طراحی دکوراسیون را بدانید تا بتوانید با ساده ترین روش به بهترین 
نتیجه دست پیدا کنید. به همین منظور در این مطلب قصد داریم چند تکنیک 
را با شما در میان بگذاریم، تا با رعایت آنها از دکوراسیون منزل تان لذت ببرید. 

با ما همراه باشید.
هیچ چیز ماننــد حوله های ســفید، نمی تواند نشــان دهنده  تمیزی فضای ســرویس 
بهداشتی تان باشــد. همچنین حضور گلدانی به رنگ آبی آسمانی، با گل های کرم و سبز 
رنگ، می تواند جلوه ای خوشــایند در این فضا بیافریند. حضور چند شمع زیبا می تواند 

مکمل خوبی برای چنین دکوری باشد.
چیدمان ساده و زیبای کتابخانه

به سراغ کتابخانه تان بروید و به آن سروسامانی بدهید. ترتیب منظمی برای کتاب ها در نظر 
بگیرید. جلد کتاب های کهنه را تعویض کنید. قســمت هایی از کتابخانه را خالی بگذارید 

و به جای قرار دادن کتاب، از لوازم تزئینی مانند قاب عکس و یا انواع شمع استفاده کنید.
دکوراسیون ساده و خوش رنگ با ثمره های طبیعت

یک ظرف از میوه های خوش رنگ مانند لیمو و پرتقال در فضای آشپزخانه می تواند حس 
شادابی و سرزندگی را در فضا منتشر کند. قراردادن گلدان یا پارچی پر از گل های طبیعی 

با رنگ های شاداب، میتواند محیط زندگی تان را متحول کند.
خوابی به خلوص و سفیدی رویا

از ملحفه و روبالشتی های ساده و سفید رنگ استفاده کنید. سعی کنید رنگ های پرمایه را 
توسط اکسسوری های کوچک وارد اتاق کنید. حس خوابیدن در رختخواب به رنگ سفید 

حسی وصف ناشدنی است!
دکوراسیون ساده و محلی با صنایع دستی

سبدهای بافته شــده از حصیر و کنف را تهیه کنید و از آنها برای نگهداری اشیا کوچک 
در قسمت های مختلف خانه استفاده کنید. این ســبدها در فضاهای مختلف خانه مانند 

آشپزخانه، اتاق کودک، نشیمن و ...کاربرد دارند.
دسترسی آسان با وسایل ساده

 کابینت و طراحی داخلی در آشــپزخانه برای 
نگهداری ادویه جات، ظروف شیشه ای تهیه 

کنید و نام هر یک را بر روی آن بنویسید. 
بهتر اســت جاادویه ها را در کشوهای 
بزرگ که معمــوال در زیر گاز رومیزی 
تعبیه می شوند، قراردهید تا با یک نگاه 
بتوانید بدون هیچ مانعی آنها را بردارید.

فضای خصوصی با یک مبل ساده
در قســمتی از خانــه بــرای خودتــان 

فضایی آماده ســازی کنید تا در زمان نیاز با 
قرارگرفتن در آنجا به آرامش خاطر برســید. 

این فضا می تواند با قــراردادن یک صندلی راک در 
کنار پنجره ای رو به خیابان باشــد و یا با جاگذاری یــک مبل راحتی در کنار 

کتابخانه تان خلق شود.
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Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture 
(TCCIMA) put the country’s 
balance of trade in the first 
three months of the current 
year (March 21 – June 21) at 
$1.216 billion.
According to the latest 
statistics, Islamic Republic 
of Iran imported over $10 
billion worth of products in 
the mentioned period.
Moreover, the country 
exported about $11.5 

billion worth of products 
without considering 
crude oil.Iranian goods 
and commodities were 
mainly exported to the 
five countries including 
China, Turkey, United 
Arab Emirates (UAE) and 
Afghanistan.
In the period, the Islamic 
Republic of Iran imported 
products from China, 
United Arab Emirates, 
Turkey and Germany, 
TCCIMA added.

Over July 2019;
21% growth in 
trading value on 
IME
At the End of July 
2019, while different 
trading floors of the Iran 
Mercantile Exchange 
witnessed trading of 
more than 2,60 million 
tonnes of commodities 
worth over $2,510 
million, the trading 
volume and value 
experienced a growth 
of 21% and 15%, 
respectively.
According to the 
report by the IME’s 
International Affairs 
and PR, during the 
last month, the oil and 
petrochemical trading 
floor of IME played host 
to trading of 1,276,649 
MT of commodities 
worth more than $1,512 
million.
On this trading floor, 
more than 353,301 MT 
of bitumen, 240,546 
MT of polymer products 
and 111,523 MT of 
chemical products, 
413,770 MT of VB feed 
stock, 116,050 MT of 
lube cut oil, 29,620 MT 
of sulfur, 6,679 MT of 
insulation, 5,140 MT of 
slaps waxes and 20 MT 
of argon were traded by 
customers.
The metal and mineral 
trading floor witnessed 
trading over 780,272 
MT of commodities 
worth more than $994 
million.
On this trading floor 
749,662 MT of steel, 
8,130 MT of copper, 680 
MT of molybdenum 
concentrates, 60 MT 
of precious metals 
concentrates, 100 MT 
of zinc, 5,000 MT of 
iron ore, 8,640 MT of 
aluminum as well as 
8,000 MT of coke were 
traded by customers.
The report declares that 
the agricultural trading 
floor witnessed trading 
of 15 kg of saffron 
strands.
The side market of 
the IME experienced 
trading of 528 MT of 
enamel bitumen, 80 MT 
of toluene, 1,876 MT of 
sodium sulfate as well 
as 1,000 MT of steel 
scrap, 12 MT of nitrogen 
fertilizer and 42 MT of 
pipe coating.
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Iran’s trade balance hits 1.2$bn in Q1

 Iran Agriculture-
jahad deputy 
minister and CEO of 
CORC, Dr. H. Shirzad, 
at the international 
b r a n d i n g 
workshop, said 

that sharing the ownership 
and risk is a requirement 
to welcome the modern 
technologies in the 
agriculture sector.
In this workshop which was 
held by CURPC (Central 
union of rural production 
cooperatives) and GPPW 
(the Swiss company), he 
maintained that all the 
agricultural enterprises 
including union and 
guilds should see the new 
partnerships and investments 
in their balance sheet.
Confirming that joint venture 
with foreign counterparts 
will facilitate for agricultural 
stockholders to move from 
pure trade toward mutual 
investment, Shirzad added 
that during the recent years, 
we have been trying to shift 
from limited business toward 
new trade partnerships 

to play a win-win game 
between the national 
agricultural entities and 
foreign agro-corporations.
Emphasizing the significance 
of participatory-approach 
activities in the agriculture 
sector, Shirzad implied that 
so far, our interaction with 
foreign corporation was 
limited to mere sharing 
knowledge and transactions, 
however in the 21 century 
as a time of the sustainable 
joint ventures, we need to 
pass through the pure trade by 
adopting new policies in order 
to gain new perspectives in 
the ago-business sector.
The governing cooperate 
expert, acknowledged that 
agricultural unions and 

guilds as the comprehensive 
shareholders of the 
agricultural sector should 
be capable enough  to absorb 
new source of capital, 
meanwhile we have to 
accept  that the agriculture 
sector is not strong enough 
to endure risks, as according 
to  Dr.Kalantari, the Vice 
President, who says  that the  
depreciation rate exceeded 
the investment rate in the 
agriculture sector  and this 
could hinder the application 
of new technologies.
The CEO of CORC added that 
we need to reduce the rate 
of depreciation, however, 
the depreciation rate is 
calculated based on the 
booklet nationwide, but it is 

tangible enough that many 
of agriculture infrastructural 
facilities are suffering 
from severe technological 
obsolescence. Up today, 
the imported technology 
was generally assembled, 
nonetheless, we are going to 
pass through this initial stage 
and shift toward adopting 
appropriate, compatible and 
accessible technologies.
The agriculture-jahad 
deputy minister welcomed 
the new and emerging 
technologies and hoped 
that such cooperation at 
least would lead to evolving 
attitudes of farmers as well as 
the approach of the decision-
makers of the agricultural 
sector.

Trade with Iran highly 
essential for Afghanistan: 
Senate speaker
“We are eager on making trade ties with Iran to 
make it possible for Iranian tradesmen to travel 
to Kabul and Afghan businessmen make trips to 
India, Tehran, Mashhad and other Iranian cities,” 
Afghan Senate Speaker Fazl Hadi Muslimyar told 
reporters on Tuesday.
“We have had fruitful talks in Tehran with our 
friends besides parliamentary and political 
meetings,” he expressed content.
Underscoring the warm relations between the 
two sides, Muslimyar described that there are five 
joint committees working on finalization of trade 
between Iran’s Chabahar and Khorasan province 
with Afghanistan.
“During the past recent days officials from Afghan 
customs were in Mashhad and Eslam Ghaleh to 
make it possible for Iranian tradesmen to travel to 
Kabul and Afghan businessmen to India, Tehran, 
Mashhad and other Iranian cities,” he added.
The speaker also vowed that his country will fulfill 
its commitments about ensuring security at joint 
borders with Iran.
Addressing the two countries issue over Helmand 
water right, he said that a committee has been 
formed in this regard to have the two sides reach 
an agreement over the issue.
 Iran and Afghanistan signed an agreement on the 
optimal use of water sharing from the Hirmand 
River in Kabul in mid-June, 2019.
As per the agreement, signed at the end of the 
joint meeting of the water commission in Kabul, 
Iran and Afghanistan agreed on installing the 
measuring tools on the Hirmand River for the 
next six months for better implementation of the 
1973 treaty.

Iran, FAO Hold Joint 
Workshop to Ramp Up 
Action on Climate Change
 Iran and the Food and Agricultural Organization 
of the United Nations (FAO) held a joint workshop 
to help strengthen the country’s national capacity 
to access Green Climate Fund for adaptation and 
mitigation actions.
The workshop was organized by FAO in 
collaboration with the Department of 
Environment of the Islamic Republic of Iran (DOE) 
on Sunday and Monday, the official website of the 
organization reported.
It was attended by experts and scholars from FAO, 
DOE, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry 
of Agriculture Jahad, the Ministry of Energy, the 
Ministry of Petroleum, the Ministry of Health, 
the Ministry of Cooperatives, Labour, and Social 
Welfare, the Ministry of Economic Affairs and 
Finance, the Meteorological Organization and 
other relevant key partners from public and 
private sectors. 
Participants discussed a coordination platform to 
engage all relevant stakeholders. The experts also 
defined necessary strategic investment criteria 
for prioritizing climate investments and a strategy 
to ensure that adaptation and mitigation actions 
will benefit all key stakeholders especially women, 
youth and children.   
Speaking at the event, FAO Representative to 
Iran, Gerold Bodeker thanked DOE, GCF and 
the Ministry of Foreign Affairs for the support 
extended to this program and congratulated 
all participating agencies and stakeholders on 
developing collective views on strategic priorities 
for Iran’s access to climate finance and actions to 
strengthen coordinated actions.

 The Exploration Department of the 
National Iranian Oil Company (NIOC) 
has signed four research contracts with 
universities and knowledge-based 
firms.

Rural, agricultural cooperatives eye new 
joint ventures
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Roads min.:
Iran, Tajikistan poised to 
resume flights
 Iranian Minister of Roads and Urban 
Development Mohammad Eslami in his 
meeting with Tajikistan Ambassador to 
the Islamic Republic of Iran Nizam al-
Din Zahedi revealed the resumption of 
flights between Tehran and Dushanbe 
late on Monday.
With the incessant follow ups, air route 
between Mashhad and Dushanbe has 
been relaunched, the Roads minister 
added.
He pointed to the age-old and historical, 
cultural and lingual relationship 
between Islamic Republic of Iran and 

Tajikistan and added, “the two countries 
of Iran and Tajikistan enjoy high 
capabilities for boosting ties in all fields 
bilaterally.”
He pointed to the US sanctions imposed 
against Iran since the Islamic Revolution 
and added, “relying upon the assistance 
of the God Almighty, Islamic Republic 
of Iran has obtained numerous 
achievements during these years.”
Elsewhere in his remarks, Eslami 
placed special emphasis on the need 
to increase trade volume exchange 
between Iran and Tajikistan and said, 
“Iranian companies are ready to make 
investment in Tajikistan.”
For his part, Tajikistan Ambassador 
to Tehran Nizam al-Din Zahedi 
pointed to the cultural, historical and 

religious commonalities between 
Iran and Tajikistan and emphasized 
on developing and boosting bilateral 
cooperation between the two countries 
in relevant issues.”
The ambassador termed ‘roads and 
transport’ as important fields of 
cooperation between Islamic Republic 
of Iran and Tajikistan and added, 
“development of roads has been put 
atop agenda of Tajikistan government 
since its establishment and in this field, 
Islamic Republic of Iran has spared 
no effort to help Tajikistan develop its 
infrastructures, so that project for the 
construction of Esteghlal Tunnel in 
Tajikistan is a solid evidence for the said 
claim.”



General Soleimani Supports 
Zarif after US Sanction
 Commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Quds Force Major General Qassem 
Soleimani threw his weight behind Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif after 
the top diplomat was blacklisted by the US 
government.
Major General Soleimani went to the Foreign 
Ministry in uniform on Tuesday morning and 
held a meeting with Foreign Minister Zarif, 
voicing support for the top Iranian diplomat 
and slamming the “lunatic” US move to impose 
sanction on Zarif as a “certain sign of defeat of the 
White House.”
“The US move proved that you, as the person 
in charge of the country’s foreign policy, have 
a great influence on the public opinion and 
particularly on the American people when it 
comes to the US leaders’ ignorance,” the IRGC 
general added.
Major General Soleimani also praised Zarif 
for his honesty and courage in protecting the 
national interests, and congratulated the foreign 
minister on becoming a target of the US anger 
and animosity because of affiliation with Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei.
On Wednesday, the US Department of State said 
Washington has designated Zarif for acting on 
behalf of Ayatollah Khamenei. The US president 
had issued an executive order on June 24, 
imposing sanctions on the Leader and his office 
and authorizing sanctions on others associated 
with Ayatollah Khamenei.
The senior Iranian diplomat has dismissed the 
US move, saying that being designated by the US 
would not affect him since he has ho properties 
outside Iran.

Sanctions on Zarif Proved 
Falsehood of US Claims on 
Talks with Iran: Official
Iranian President’s Chief of Staff Mahmoud 
Vaezi slammed a recent move by the US 
government to impose sanctions on Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif and said it 
proved the “falsehood” of Washington’s claims 
on willingness to negotiate with Tehran.
“The US government’s move to sanction the 
foreign minister revealed to the world, in the 
best way, the contradiction and falsehood of their 
claims on negotiation (with Iran),” Vaezi said at a 
meeting with Zarif in Tehran on Monday evening.
The Iranian Establishment is completely 
united in condemning this move by the US and 
supporting the foreign minister, he added.
“The US government assumed that sanctioning 
Zarif would limit and weaken the influence of 
his words and especially his logic in negotiations 
and interviews, as well as his position as a foreign 
minister at home,” the official stated.

Extensive interaction with world recommended by 
Supreme Leader, entire system’s decision: Rouhani

Speaking on Tuesday in 
a meeting with Foreign 
Minister, his deputies, and 
the senior managers of the 
ministry, President Hassan 
Rouhani said, “Today, Dr. Zarif 
is the Minister of Foreign 

Affairs of the Islamic Republic of Iran 
with ample experience and talent in 
politics”.
He continued, “Foreign minister is the 
representative of the entire Iranian 
nation, not of a single faction or group. 
He only speaks on behalf of the Iranian 
nation, which is a source of national 
honour”.
Extensive interaction with the world 
is recommended by the Supreme 
Leader, and the entire system’s 
decision, said Rouhani, adding, 
“Today, I emphasize constructive 
interaction and consider the ministry 
of foreign affairs more qualified than 
any other section in this regard”.
Describing the great economic 
achievements after the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) undeniable, he said, “Neither 
friends not enemies could claim that 
the JCPOA has been to the detriment 
of the Iranian nation”.
“If it was not for the hard work of 
Dr. Zarif and his good colleagues 
and the help of the Atomic Energy 
Organization and other organs, the 
JCPOA could not be reached,” said 
Rouhani.
The President continued, “Foreign 
policy is closely tied to national 
integrity. If we want to have an 
integrated nation, we need to have 
integrated foreign policy”.
He continued, “As the President, I 
express my opinions to the people, but 
sign and forward legal decisions if I do 
not favour them”.
Stating that, “I testify that Dr. Zarif 
has bravely and trustfully expressed 
his expert opinions in all meetings,” 
he said, “My main campaign slogan 
was constructive interaction with the 
world in foreign policy, and I put it to 
people’s vote”.
Dr. Rouhani also went on to say, 
“Conflict is easy and does not need 
any skill; but constructive interaction 
is hard and arduous”.

“As long as Article 6 of the Constitution 
stands, the United States’ pressure 
and sanctions for nation and system 
change will be ineffective,” continued 
the President.
He added, “The role of Article 59 
is to help implement Article 6, and 
guarantees the stability of the system 
and running the country based on 
people’s opinion and support”.
The President continued, “The official 
language and people’s language 
regarding the national currency must 
be the same and real”.
Stating that, “Nobody has a 
higher position than being 
people’s representative,” he said, 
“Constructive interaction with the 
world is what people want and voted 
for”.Logic and cause are alongside 
each other, not against, said Rouhani, 
adding, “Assigning the responsibility 
for nuclear talks to the foreign 
minister was done under Supreme 
Leader’s opinion, and laid the ground 
for the Geneva Agreement in less than 
hundred days after the government 
took office”.
He said, “The negotiation table was 
there for eight years to no avail; 
some opposition after Geneva 
Agreement was natural,” referring 
to a similar historical event as saying, 
“After the peace treaty, hardliners 
began whining outside Prophet 
Muhammed's tent”.“No negotiation 
achieves maximum results,” said the 
President, adding, “Our key goal was 
to make the world understand that, 
contrary to what the US claims, it is 
us who are logical and interactive, 
not them”.
Dr. Rouhani added, “Dr. Zarif is a 
skillful, globally-renowned artist 
and diplomat, with a seasoned and 
capable team”.“Inside and outside 
no one believed that six Chapter-VII 
resolutions would be abolished by the 
Security Council itself,” he continued.

Dr. Rouhani also went on to say, “If the 
rest of the signatories leave the JCPOA, 
its historic honour will remain for the 
Iranian nation”.
Stating that, “The Zionists opposed 
the JCPOA from the beginning, and 
will continue to be against it to the 
end,” he said, “Trump made one 
correct statement, and that was 
that Iran has never failed in any 
negotiation”.
“JCPOA was successful because of 
the work of all officials, especially the 
foreign ministry,” he said, adding, “If 
it were not for the efforts of Dr. Zarif 
and his good colleagues, the help of 
the Atomic Energy Organization and 
other organs, it would not have been 
succeeded”.
“Some became upset about the 
pouring of foreign companies into 
Iran, full hotels and post-JCPOA 
economic interactions,” continued 
Dr. Rouhani.
He added, “The December 
2017 unrest led Trump into a 
miscalculation and, ultimately, 
strategic error”.
The President continued, “America's 
loneliness in international 
organizations and after its 
withdrawal from the JCPOA was 
the result of our foreign minister’s 
endeavours”.
“Trump was left alone on the JCPOA, 
Palestine and Golan,” said Rouhani, 
adding, “Our permanent achievement 
was that the world understood that 
Iran stands by its commitments”.
He said, “Are America's isolation in 
the world over the past year, and its 
consecutive failures in The Hague, 
deniable achievements?!”
Some view national successes as 
small and failures as big, he continued, 
adding, “The recent legal victories 
against the US in The Hague were 
greater than Dr. Mossadegh's 
success”.

Stating that the Ministry of Foreign Affairs is a 
specialized organ and its workers are the trusted by 
the entire system in foreign policy, Iranian President 
said, “Ministry of Foreign Affairs is the trustee of the 
country and protector of the nation’s rights”.
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Iran to Further Reduce JCPOA 
Commitments Next Month: 
Kamalvandi
 Spokesman for the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) 
Behrouz Kamalvandi warned that if European parties to the 
2015 nuclear deal, known as JCPOA, continue to fail their 
obligations, the Islamic Republic will take the third step to 
reduce its commitments next month.  
Speaking to reporters on the sidelines of Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif’s press conference in Tehran 
on Monday, Kamalvandi explained about Iran’s third step to 

reduce its commitments under the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA).
“If the opposite side continues failing to meet its commitments 
in the remaining one month (set as a deadline), the third step 
to reduce JCPOA commitments will begin in a month based on 
what the president had previously declared as the head of Iran's 
Supreme National Security Council,” he stated.
“As previously announced, Iran’s next steps would include the 
suspension of its commitments; therefore, those commitments 
are not totally discarded, but are rather suspended and if they 
(the European signatories to the JCPOA) start to honor their 
commitments, we would also return and meet our obligations.”
Kamalvandi went on to say that the reduction of Iran’s nuclear 

commitments would mean 
surpassing a 130-ton limit 
on heavy water production 
as well as a 300-kilogram 
cap on enriched uranium 
stockpile.
The remarks came after 
the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) 
recently held a special meeting 
at Washington’s request to win the 
Board of Governors’ support for its anti-
Iran claims about the JCPOA.
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US Imposes Total Economic 
Embargo on Venezuela
US President Donald Trump issued an executive order 
on Monday, freezing all assets in the US belonging to the 
Venezuelan government in a significant escalation of 
tensions with Caracas.
Trump's order further prohibits all transactions with 
Venezuelan officials, but exempts humanitarian assistance 
to Venezuela, including transactions related to the 
provision of food, clothing and medicine, Anadolu Agency 
reported.
There is also an exemption for official US federal 
government business.
"I have determined that it is necessary to block the 
property of the Government of Venezuela in light of the 
continued usurpation of power by the illegitimate Nicolas 

Maduro regime as well as the regime's human rights 
abuses, arbitrary arrest and detention of Venezuelan 
citizens, curtailment of free press and ongoing attempts to 
undermine Interim President Juan Guaido of Venezuela," 
Trump wrote in a letter to Congress, referring to the 
opposition leader whom Washington has backed in a power 
struggle with Venezuelan President Nicolas Maduro.
The Trump administration has been focusing on economic 
and diplomatic measures against Maduro, including 
imposing sanctions on him, his top officials and several 
governmental departments as it seeks to ramp up pressure 
on him to step down.
That has included placing sweeping sanctions on 
Venezuela's state-owned oil firm PDVSA in January.
Venezuela has been rocked by political unrest since January 
10, when Maduro was sworn in for a second term following 
a vote boycotted by the opposition.

Tensions climbed on January 23 when 
Guaido declared himself interim president, but Maduro has 
so far refused calls to step down.
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Russia to 
be forced to 
develop nuke 
missiles if US 
does so first: 
Putin

Russian President 
Putin said Mon. 
that Moscow would 
be forced to start 
developing short and 
intermediate-range 
land-based nuclear 
missiles if the US 
started doing so after 
the termination of an 
arms control treaty by 
the US.
"In case there 
is trustworthy 
information that the 
US has completed 
the development and 
started production 
of these systems, 
Russia will be forced 
to launch a full-
fledged development 
of similar missiles,” 
Russian President 
Vladimir Putin said in 
a statement released 
by the Kremlin press 
service, as quoted by 
TASS.
Russia will only 
place intermediate-
and shorter-range 
missiles as a response 
to corresponding 
steps by the US, the 
president noted.
"All our actions will be 
of a reactive, tit-for-tat 
nature. This concerns 
the development, 
production and 
placement of 
i n t e r m e d i a t e - a n d 
shorter-range ground-
based missiles. We 
will not place them in 
those regions until US-
made intermediate-
and shorter-range 
missiles are placed 
there," Putin stressed, 
according to TASS.
He said that 
W a s h i n g t o n ’ s 
endeavors to 
dismantle the 
Intermediate-Range 
Nuclear Forces (INF) 
Treaty can result in 
an unrestrained arms 
race.
"In our opinion, 
the United States’ 
actions, which led 
to the termination 
of the Intermediate-
Range Nuclear Forces 
Treaty, will inevitably 
entail the weakening 
and undermining 
of the entire global 
security architecture, 
including the strategic 
offensive arms treaty 
and the Treaty on the 
Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons.”

Iran
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Being independent is difficult but rewarding: FM Zarif
Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said that Iran wants to have 
good relationships with world while being independent, adding that 
the countries which want to be independent will face both difficulty and 
rewarding.
He made the remark at the Foreign Ministry building on Tuesday.
“In addition to advantages, independent diplomacy faces many challenges 
because rarely independent diplomacy is tolerated ” he mentioned.
“It is a great honor for Iranian nation that we sit at negotiation table with 6 world 
powers dependently,” FM Zarif added.
Referring to being independent while having good relationship with world, he said: “relying on our 
nation we have experienced that being independen is both difficult and rewarding.”

Iranian Foreign 
Minister, Mohammad 
Javad Zarif stressed that 
the US isn't interested 
in talks; rather, Iran's 
submission. That will 
never happen.
He made the remarks 
in a series of tweets 
posted on his official 
Twitter account.
“I noted the repeated 
statements by US 
Secretary of State, Mike 
Pompeo that Iran must 
change its policies in 
order for Iranians to 
eat is pure Economic 
Terrorism. Tying 
bread and medicine 
to politics is to kill and 
starve people into 
submission. Iranians 
will never capitulate,” 
Zarif tweeted.
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The intelligence report 
is one of a monthly series 
written by the Emirates 
Policy Centre, a think tank 
with close links with the 
Emirati government and 
security services.

Entitled “Monthly Report on Saudi 
Arabia, Issue 24, May 2019”, the 
report is of limited circulation 
and intended for the top Emirati 
leadership. It does not appear on 
the think tank’s website. A copy has 
been obtained by the Middle East 
Eye.
It reveals that orders were issued 
in Riyadh in May to implement 
the strategic plan to confront the 
Turkish government.
The aim of the plan was to use 
“all possible tools to pressure 
Erdogan’s government, weaken 
him, and keep him busy with 
domestic issues in the hope that 
he will be brought down by the 
opposition, or occupy him with 
confronting crisis after crisis, 
and push him to slip up and make 
mistakes which the media would 
surely pick up on”.
“The kingdom would start to target 
the Turkish economy and press 
towards the gradual termination 
of Saudi investment in Turkey, the 
gradual decrease of Saudi tourists 
visiting Turkey while creating 
alternative destinations for them, 
decreasing Saudi import of Turkish 
goods, and most importantly 
minimizing Turkish regional role 
in Islamic matters,” the report says.
According to the report, 
Mohammed bin Salman, the 

kingdom’s de facto ruler, took 
the decision to confront Turkey 
following the assassination 
of Khashoggi by a team of Saudi 
agents in their country’s Istanbul 
consulate.
The murder of the Saudi journalist, 
a Washington Post columnist, 
created international outrage, 
in large part due to Turkey’s 
insistence on Riyadh providing 
accountability and transparency 
over the affair.
“President Erdogan … went too 
far in his campaign smearing the 
kingdom, especially the person of 
the crown prince, using in the most 
reprehensible manner the case of 
Khashoggi,” the reports states.
In the document, the Emirates 
Policy Centre claims Turkey did 
not provide “specific and honest” 
information to assist the Saudi 
investigation into the killing, but 
instead leaked “disinformation” to 
the media “all aimed at distorting 
the image of the kingdom and 
attempting to destroy the 
reputation of the crown prince”.
Riyadh had concluded that Erdogan 
failed in his attempt to politicize 
and internationalize the case and 
now was the time to mount the 
fightback, the report says.
Both the CIA and leading 
members of the US Congress have 
accepted the Turkish intelligence 
assessment of Khashoggi’s murder.
The CIA also concluded that 
Mohammed bin Salman almost 
certainly signed off on the 
operation, an assessment based on 
its own intelligence as well.
“The accepted position is that there 
is no way this happened without 
him being aware or involved,” said 
a US official familiar with the CIA’s 
conclusions, the Washington Post 
reported.

Since then, a report by United 
Nations human rights investigator 
Agnes Callamard detailed the 
difficulties the Turkish authorities 
had in investigating the murder 
and gaining access to the consulate 
building and the home of the 
consul-general.
Callamard concluded 
independently that the crown 
prince ordered Khashoggi’s 
murder.
Last week came the first public 
sign of the campaign detailed in the 
Emirati document coming to life.
Saudi authorities blocked 80 
Turkish trucks transporting textile 
products and chemicals from 
entering the kingdom via its Duba 
port.Three hundred containers 
carrying fruit and vegetables from 
Turkey had also been held in Jeddah 
port, according to a Turkish official 
who spoke to MEE on condition of 
anonymity.
The number of Saudi tourists 
visiting Turkey decreased 15 
percent (from 276,000 to 234,000) 
in the first six months of 2019, 
according to official data released 
by the Turkish tourism ministry.
Saudi Arabia has approximately $2 
billion worth of direct investment 
in Turkey, according to the Turkish 
foreign ministry data from 2018.
That year, Turkish exports to Saudi 
Arabia were valued at around $2.64 
billion, while imports from the 
kingdom stood at $2.32 billion.
Behind the scenes, other signals 
have been sent to Ankara.
The Emirati report says “in a sign 
that the Saudi leadership has 
severed its relationship with… 
Erdogan and started treating 
him as an enemy”, King Salman 
approved “without hesitation” 
a recommendation from an 
advisory committee not to send 

an official invitation to attend a 
high-profile Organization of Islamic 
Cooperation summit in Mecca.
The Turkish president’s name was 
added to the list of those excluded 
from the summit, alongside Syrian 
President Bashar al-Assad, Iranian 
President Hassan Rouhani and the 
Emir of Qatar Sheikh Tamim bin 
Hamad Al Thani.

Eventually, King Salman decided to 
allow the Qatari emir to attend the 
event in Mecca, though Erdogan’s 
invitation was not forthcoming.
The Turkish government is aware of 
the Saudi crown prince’s attempts 
to sever relations and is trying to 
combat them through keeping 
direct communications with his 
father, King Salman.
A senior Turkish official, speaking 
anonymously, said the existence of 
a Saudi strategy to punish Turkey 
over its stance on the Khashoggi 
case was not surprising.
"We are aware of what they are 
doing. It is almost public, to the 
extent that you could see their 
activities on Saudi-backed social 
media and Saudi state media,” the 
official told MEE, noting that they 
had openly called for a boycott.

“Tourist arrivals are decreasing, 
while we are having problems 
related to Turkish exports. We are 
closely following the situation.”
The Turkish official said, however, 
that Ankara does not believe that 
Saudi citizens are altering their 
stance on Turkey, despite the 
government in Riyadh’s efforts.
“Istanbul, for example, is still full 
of Saudi tourists. Saudi officials 
should check the BBC’s poll on 
Erdogan's popularity in the Middle 
East. Then they will realize that they 
are failing,” the official said.
Erdogan phoned the king on 
Thursday, raising the problem of 
Turkish exports being held at the 
Saudi ports.
Another Turkish official, also 
speaking anonymously, said 
Erdogan's phone call with the Saudi 
king was cordial and focused on 
regional developments, such as 
Syria and the Palestine question.
The official, who was informed 
about the call, said the king was 
lucid and supportive of Turkish 
concerns with regard to Syria.
In the same call, Erdogan invited 
King Salman and his family, 
including the crown prince, to 
Turkey.

Riyadh Working on ‘Strategic Plan’ to Take Turkish Govt. Down: Report
The plan is detailed in a confidential report based on 
open- and closed-source intelligence prepared by the 
kingdom’s ally, the United Arab Emirates, Middle East 
Eye reported on Monday.
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بیش از یک تن مواد مخدر در نایین کشف شد
دادستان عمومى و انقالب نایین در شرق استان اصفهان از کشف و ضبط بیش از یک تن مواد مخدر 

در یک ماه اخیر در این شهرستان خبر داد.
ســید نصر الدین صالحى گفت: ماموران انتظامى در یک ماه اخیر موفق شــدند در مســیرهاى 
اصلى و فرعى حوزه قضایى این شهرســتان، ایســتگاه بازرســى شــهید شــرافت و پاســگاه 
چوپانان یــک تــن و 12 کیلوگرم  انواع مواد مخدر شــامل تریــاك و هرویین را کشــف و ضبط

 کنند. 
وى کشفیات یاد شده را بیشتر از خودروهاى درحال عبور از منطقه عنوان کرد و گفت:  29 دستگاه خودرو 

در این پیوند توقیف و 61 متهم دستگیر شدند.
این مقام قضایى افزود: کشف مواد مخدر امسال در مقایسه با سال پیش 43 درصد افزایش یافته است.

شهرســتان ناییــن در 140 کیلومتــرى شــرق اصفهــان قــراردارد و بــه ســبب همجــوارى بــا مناطــق کویــرى 
مرکز کشــور و وجود راه هــاى فرعــى و بیابانى ، یکــى از نقاط رد و بــدل و جابجایى مــواد مخدر و ســایر کاالهاى قاچاق 

است.

دیدار شهردار و اعضاى شوراى شهر فالورجان با ریاست جدید اتاق اصناف شهرستان
 شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر فالورجان با ریاست جدید اتاق اصناف شهرستان فالورجان ظهر شنبه 

12 مردادماه، دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان؛ این جلسه با حضور  شهردار و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر فالورجان برگزار و بر اتحاد و انسجام میان شهردارى  و  اتاق اصناف شهرستان تاکید شد.

شهردار فالورجان در این جلسه با تاکید بر همدلى و تعامل شهردارى و اصناف  در ابعاد اقتصادى و اجتماعى 
گفت: این انسجام قطعا نتایج موثرى در بر خواهد داشت چرا که در سال گذشته همین همکارى رضایت شهروندان 

و اصناف را  به همراه داشــت. مهندس جواد نصرى افزود: اصناف به عنوان کار آفرین ترین بخش در اقتصاد کشور 
انتظاراتى از شهردارى دارند و تاکنون هر بار همکارى این دو نهاد مردمى انجام شده مردم راضى بودند و براى رونق اقتصادى 

شهر و احقاق حقوق شهروندى هر دو نهاد به یکدیگر نیاز دارند و باید در کنار و همراه هم باشند. وى افزود: مکمل نقش شهردارى در حوزه عمرانى و 
شهرسازى، اصناف است که امروز، با برگزارى این دیدار، شهردارى و اصناف را به منظور همکارى بیشتر فراخوانده ایم. مهندس جواد نصرى با اشاره 
به موضوع عوارض شهردارى گفت: اصناف مى تواند آمار واحدهاى صنفى را در اختیار شهردارى قرار بدهند تا عوارض کسب و پیشه را از واحدهاى 

صنفى دریافت کنند اما شهردارى نیز باید در چارچوب قانون به دریافت عوارض بپردازد.

تسنیم
گــزارش
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در راستاى این 
رکود برخى فعاالن 

اقتصادى مى گویند 
که مشاغل کاذب در 

بین فارغ التحصیالن 
رواج یافته است.

اقتصاد ایران
07
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از گوشى هاى وارداتى با 
ارز دولتى چه خبر؟

رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن 
همراه درباره وضعیت بازار موبایل 
گفــت: 90 درصــد گوشــى هاى 
وارداتى با ارز دولتى، در بازار توزیع 

شده است.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان 
تلفن همــراه از توزیــع 90 درصد 
گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى در 

بازار موبایل کشور خبر داد.
 ابراهیم درســتى، رئیس اتحادیه 
فروشــندگان تلفن همراه درباره 
وضعیت بــازار موبایــل گفت: 90 
درصد گوشــى هاى وارداتى با ارز 
دولتى، در بازار توزیع شــده است و 
قرار بر این شد که مابه التفاوت نرخ 
گوشــى هایى که با ارز دولتى وارد 
شــده اند با ارز نیمایى، محاسبه و 

توزیع شوند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن 
همراه ادامــه داد: هم اکنون 100 
شرکت وارد کننده گوشى، نیاز بازار 
را تامین مى کنند و تمام تالشمان 
آن است که گوشى ارزان تر به دست 
مردم برسد. درستى با اشاره به اینکه 
شرکت هاى داراى پروانه کسب تنها 
مى توانند اقدام بــه واردات کنند، 
گفت: واردات این شرکت ها نه تنها 
باعث مى شود بازار با کمبود گوشى 
مواجه نشــود؛ بلکه قیمت ها روند 

کاهشى خواهد گرفت.

خبرآنالین
خـــبـــر
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«اســتخدام کارگر ساده 
با مــدرك لیســانس»، 
نگهبــان  «اســتخدام 
با مــدرك لیســانس»، 
«استخدام منشى با مدرك 
دانشــگاهى»، «کارگــر 
براى فست فوت با مدرك 
دانشگاهى»، «به یک فروشنده با مدرك 
دانشگاهى نیازمندیم» ، اینها بخشى از 
آگهى هاى نیازمندى هاى روزنامه هاست 
که نشــان دهنده وضعیــت بیکارى در 

جوانان فارغ التحصیل است.
بررسى نرخ بیکارى جمعیت 10ساله و 
بیشــتر فارغ التحصیالن آموزش عالى 
نشان مى دهد 16,6 درصد جمعیت فعال 
فارغ التحصیالن آموزش عالى بیکار بوده 
اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان 
و در نقاط روستایى نسبت به نقاط شهرى 
بیش تر بوده است. بررسى روند تغییرات 
این نرخ حاکــى از کاهش 1,2 درصدى 
در بهار 98 نســبت به فصل مشابه سال 

قبل است.
روزگارى بود کــه افراد بــراى رفتن به 

دانشــگاه با یکدیگر رقابــت مى کردند. 
این در حالى اســت که امروزه  این افراد 
در بیکارى از یکدیگر سبقت مى گیرند. 
اما به راســتى این افراد با داشتن مدرك 
کارشناســى و دکتــرا چگونــه روزگار 
مى گذرانند؟  در حال حاضر وضعیت بازار 
کار جالب است. اگر دانشگاه بروى بیکارى 
و دانشــگاه هم نروى گویا بى ســوادى. 
این جمالت یک جــوان فارغ التحصیل 
فوق لیسانس بیکار است که براى فرار از 
بیکارى به سراغ مشاغل کاذب رفته است.

کم نیستند تعداد فارغ التحصیالنى که به 
دلیل نبود بازار کار مناسب، شغلى نداشته 
یا در مشاغل غیر مرتبط با رشته تحصیلى 
خود مشغول به کارهســتند.  در برخى 
مواقع این فارغ التحصیالن جوز جمعیت 
بیکار جامعه تلقى مى شوند. این دسته از 

افراد در اطرافمان زیاد است.
کمبود فرصت هــاى شــغلى و ناتوانى 
جوانان در دستیابى به اشتغال آینده دار، 
باعث رو آوردن تعدادى از جویندگان کار 
به مشاغل دم دستى و بعضٌا دستفروشى 
شــده که در بین آنها شاهد دستفروشى 

فارغ التحصیالن دانشگاهى نیز هستیم.
اکنون بیکارى فارغ التحصیالن دانشگاهى 
مهمترین معضل فعلى کشور در بخش 
اشتغال و بازار کار است.این معضل امروز 
در تمام رشــته هاى دانشــگاهى حتى 
در مهندسى و پزشــکى نیز وجود دارد. 
بررسى توان اشــتغال زایى بخش هاى 

مختلف اقتصادى و نیز برنامه ریزى هاى 
الزم همراه با اقدامات عملى در این زمینه 
مى تواند موجبــات کاهش نرخ بیکارى 
شود.آمارهاى ارائه شده در بخش رسمى 
حکایت از بیکارى حــدود 3میلیونى در 
کشور دارد. اما آمارهاى غیر رسمى حاکى 
بیکارى تا مرز7 میلیون نفر اســت. حال 
اینکه درحال حاضر بیــکارى تبدیل به 

بحران شده است ناشى از چیست؟
رکود فعلى کشور به معناى این است که 
اقتصاد با حداقل ترین ظرفیت هاى خود 
پیش مى رود. یعنى یــک واحد تولیدى 
یا با حداقل ظرفیت خــود کار مى کند 
یا به سمت تعطیلى کشــیده مى شود. 
در حــال حاضر رکود مهمــان ناخوانده 
اقتصاد ماست که مشکالت متعددى را 
فراهم کرده است. از صندوق هاى بیمه و 
بازنشستگى گرفته تا واحدهاى تولیدى 
تعطیل و بیکارى کارگــران همه ثمره 

اقتصاد همراه با رکود است.
در راســتاى این رکود برخــى فعاالن 
اقتصادى مى گویند که مشــاغل کاذب 
در بین فارغ التحصیالن رواج یافته است.

اما باتوجــه به اینکه این بیــکارى صرفاً 
مخصوص پایتخت نیست، تعداد زیادى 
از فارغ التحصیالن دانشگاهى به دنبال 
یافتن شغل از شهرســتان به تهران مى 
آیند اما مجبور هستند از طریق اشتغال 
موقت و دستفروشى براى خود کسب و 
کارى دست و پا کنند. فعالیت در مشاغل 

دستفروشى از آن جهت آسیب محسوب 
مى شود که اکثر دستفروشان و افرادى که 
این روزها در مشاغل کاذب کسب و کار 
دارند داراى مدرك تحصیلى و دانشگاهى 
هستند که چند ســالى از عمر خود را با 
صرف هزینه در دانشگاه گذرانده و اکنون 
به منظور کسب درآمد و فرار از بیکارى به 
سمت دستفروشــى رفته اند که نه بیمه 

دارند و نه از امنیت شغلى برخوردارند.

  فعالیت در فســت فود و بادکنک 
فروشى

 هادى ابوى، دبیرکل کانون عالى انجمن 
هاى صنفى کارگران کشور درباره بیکارى 
فارغ التحصیالن دانشــگاهى گفت:عزم 
جدى بــراى ســازماندهى اشــتغال و 
همچنین مشــاغل غیر رســمى وجود 
ندارد.  برخى اقدامات مقطعى از ســوى 

شهردارى ها براى ساماندهى دستفروشان 
صورت مى گیرد، اما بهتر اســت به جاى 
جمع آورى دستفروشــان شهردارى ها 
مراکزى را براى فعالیت این دسته از افراد 

ایجاد کنند.
دبیرکل کانون عالى انجمن هاى صنفى 
کارگران کشور اظهار داشت: تعداد جوانان 
تحصیل کرده که متقاضى کار هســتند 
و براى ما نامه مى نویســند بســیار زیاد 
است.  از سوى دیگر هیچ برنامه اى براى 
ساماندهى اشتغال فارغ التحصیالن دیده 
نمى شود. طرح هایى مانند«کارورزى»، 
«مهــارت عیــن آموزش»،«تخفیــف 
کارفرمایان»،« اشتغال فراگیر» و... شاید 
به اشتغال فارغ التحصیالن اشاره داشته 
باشــد،ولى به طور کامل اجرایى نشده و 
اثرات آن در کاهش  تعداد بیکاران باسواد 
دیده نمى شود، چرا که بخشى از برنامه 

هاى اشتغالى در گیر و دار تأمین منابع 
براى عملیاتى شدن گیر افتاده اند و ناقص 
رها شده اند.  از ســوى دیگر با توجه به 
اینکه اکثر واحدهــاى تولیدى به دلیل 
مشکالت مالى حاضر به پرداخت حقوقى 
باالتر از حداقل قانون کار نیستند، فارغ 
التحصیالن اگر کار هم پیــدا کنند،در 
برخى مواقع حاضر به اشتغال نمى شوند، 
چرا که به حق، معتقد هستند که حداقل 
حقوق وزارت کار کفاف گذراندن امورات 
زندگــى را نمى دهنــد و در حال حاضر 
حداقل حقوق وزارت کار تنها یک سوم 
هزینه هاى زندگى را پوشــش مى دهد، 
همین موضوع باعث مى شود تا گرایش به 
سمت مشاغل کاذب و دستفروشى به امید 
یافتن سود بیشترى على رغم نبود امنیت 
شغلى و نبود بیمه تأمین اجتماعى و سایر 

مشکالت افزایش یابد.

«دکتر، مهندِس بیکار»؛   

لیسانسه هایى که دستفروش شدند
تجمع بیکارى فارغ التحصیالن خانه نشین تا جایى پیش رفته 
که امروز خیل عظیمى از آنها براى فرار از بیکارى دستفروش 
شــدند تا معضل جدید بازار کار رواج مشــاغل کاذب بین 

تحصیل کرده  ها باشد.
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این در حالى اســت که 
تعداد کل سرمایه گذارى 
کامل انجام شــده روى 
ایــن اســتارت آپ ها در 
ســال 2018 برابر 536 
ســرمایه گذارى با ارزش 
مجموع 1/ 3 میلیارد دالر 
بوده اســت.در نیمه اول سال جارى 
میالدى تعداد ســرمایه گذارى هاى 
کامل در اســتارت آپ هاى تاسیس 
شده توســط زنان 9/ 2 درصد از کل 
سرمایه گذارى هاى کامل انجام شده 
در اکوسیستم استارت آپى بوده است. 
این میزان در مقایسه با مدت مشابه 
در سال 2018،رشــد اندکى داشته 
است. هر چند این میزان، سهم اندکى 
براى اســتارت آپ هاى زنان است، اما 
نشــان مى دهد که ســرمایه گذاران 
ریسک پذیر تمایل بیشــترى دارند 
تا رزومه کارى خودشــان را متنوع تر 
کرده و به همین دلیل با دقت بیشترى 
فعالیت استارت  آپ هاى تاسیس شده 

توسط زنان را رصد مى کنند.
 Lease استارت آپ اجاره لباس زنانه
the Runway و اســتارت   آپ 
ارائه دهنــده خدمــات مراقبــت از 
پوست Glossier که هر دو توسط 
دختران تاسیس و راه اندازى  شده اند، 
توانسته اند در اوایل ســال 2019 با 
کمــک ســرمایه گذارى هاى انجام 
شده به ارزشــى بیش از یک میلیارد 
دالر برسند. به این ترتیب هر دو این 
استارت آپ ها که جزو استارت آپ هاى 
زنانه تازه کار هســتند، توانسته اند به 
سرعت به باشگاه تک شاخ ها بپیوندند. 
«جنیفــر نئوندورفــر» موســس 
استارت آپ Jane VC در این مورد 

مى گوید: «این روزهــا بیش از پیش 
زنانى را مى بینیم که از شــرکت هاى 
بــزرگ و مهــم تکنولــوژى بیرون 
مى آیند تا شرکت ها و استارت آپ هاى 
خودشان را تاسیس کنند و آنها را به 
سطحى برســانند که بتوانند سرمایه 
جذب کنند. چنین شرایطى مى تواند 
تاثیرگــذار باشــد؛ به ایــن ترتیب 
هرچه تعــداد زنانى کــه مى توانند 
براى استارت آپ هایشــان ســرمایه 
جذب کنند، افزایش پیدا کند، گروه 
بزرگ ترى از زنان از آنها الگوبردارى 
مى کنند و با این اوصاف اکوسیســتم 
استارت آپى کارآفرینى زنان بزرگ و 
بزرگ تر مى شود. ما معتقدیم که این 
چرخه مى تواند همچنــان ادامه پیدا 

کرده و رشد کند.»

فراتر از مرزهاى سیلیکون ولى
در ایــن تحقیقــات، مکان هــاى 
ســرمایه گذارى هم مورد بررســى 
قــرار گرفته انــد و در نهایــت نتایج 
جالبى به دســت آمــده اســت. بر 
اساس این بررسى ها، برخالف اینکه 
اغلب ســرمایه گذارى ها بیشــتر در 
ســیلیکون ولى متمرکز هستند، اما 
کارآفرینــان زن این رونــد را تغییر 
داده و ثابت کرده اند که اکوسیســتم 
کارآفرینى در خارج از دره تکنولوژى 
هم مى تواند رونق داشــته باشــد. به 
ایــن ترتیــب نتایج ایــن تحقیقات 
نشــان مى دهد کــه کارآفرینان زن 
شــاهد افزایش ســرمایه گذارى در 

نیویــورك، بوســتون و لس آنجلس
 بوده اند.

 به عنــوان نمونــه، دو اســتارت آپ 
و   Lease the Runway
Glossier در نیویورك مســتقر 
هســتند. «الکســا ون توبل» که در 
 LearnVest گذشته استارت آپ
را تاســیس کرده و حاال سرمایه گذار 
اســت، مى گوید: «چیــزى که بیش 
از همــه من را خوشــحال و ذوق زده 
مى کند، میزان حمایت و پشــتیبانى 
از  نیویورکــى  ســرمایه گذاران 

کارآفرینــان زن اســت. تعــداد 
ســرمایه گذارى هاى نیویورکى هــا 
در اســتارت آپ هاى تاســیس شده 
توسط زنان، بیشتر از سرمایه گذاران 

سیلیکون ولى است. 
ایــن در حالــى اســت کــه حجم 
ســرمایه گذارى ســرمایه گذاران 
دره تکنولوژى در اســتارت آپ هاى 
زنــان تقریبــا ســه برابر بیشــتر از 
ســرمایه اى اســت که نیویورکى ها 
بــه ایــن اســتارت آپ ها اختصاص 

مى دهند.»
به طــور کلــى کارآفرینــان زن در 
نیمه اول ســال 2019 توانســته اند 
تا 9/ 2 درصــد بیشــتر از نیمه اول 
ســال میالدى گذشــته، از سراسر 
دنیا ســرمایه جــذب کننــد.  این 
برش لذیذ از کیک ســرمایه گذارى 
ریسک پذیر، شــاهد خوبى است بر 
این مدعا که شکاف سرمایه گذارى در 
استارت آپ هاى تاسیس شده توسط 
زنــان و اســتارت آپ هاى مردانه به 
تدریج کمتر و کمتر مى شود. ون توبل 
معتقد است: «با اینکه این آمار و ارقام 
امیدوارکننده است، اما هنوز اقدامات 
زیادى براى از بین بردن این شــکاف 
میان کارآفرینان زن و مرد، باید انجام 

شــود. این تحقیقات نشان مى دهد 
که کارآفرینان زن همچنان به شکل 
سنتى، در مراحل اولیه شانس چندانى 
براى دریافت ســرمایه در مقایسه با 

رقباى مردشان ندارند.
 بر اساس این آمار، به ازاى هر یک دالر 
سرمایه گذارى در اســتارت آپ هاى 
تاسیس شــده توســط مردان، زنان 
کارآفرین تنها 38/ 0 دالر ســرمایه 
دریافت مى کنند. این در حالى است 

که هنوز تنوع جنسیتى در اکوسیستم 
کارآفرینى حــوزه تکنولوژى خیلى 
کم است و حتى گاهى شاهد تفاوت 
معنادار میزان دستمزد زنان و مردان 
در این اکوسیســتم هستیم. درست 
به همین دلیل هم معتقدم که هنوز 
کارهاى زیادى براى ایجاد تعادل در 
فضاى کارآفرینى میــان کارآفرینان 
زن و مرد وجود دارد کــه باید انجام 

شوند.»

استارت آپ هایى که زنان تاسیس کرده اند، رکورد جذب سرمایه را شکستند؛

زنان کارآفرین به پیش!

هرچه تعداد زنانى 
که مى توانند براى 

استارت آپ هایشان 
سرمایه جذب کنند، 

افزایش پیدا کند، گروه 
بزرگ ترى از زنان از آنها 

الگوبردارى مى کنند

کارآفرینــان زن گویــا اقبال بیشــترى براى جذب 
سرمایه  گذارى هاى ریســک پذیر داشته و توانسته اند 
رکورد تازه  اى در این زمینه به ثبت برسانند. این موضوعى 
است که تحقیقات و بررســى هاى جدید انجام شده 
توسط بنیاد ملى سرمایه گذارى ریسک پذیر و شرکت 
تحقیقاتى Pitchbook، آن را تایید مى کند. این بررسى ها 
نشان مى دهند که تا پایان ماه ژوئن امسال 301 پیشنهاد 
ســرمایه گذارى با مجموع ارزش 9/ 1 میلیارد دالر به 
اســتارت آپ هایى که توســط زنان تاسیس شده اند، 

پیشنهاد شده است.

تقویت منابع آبى 
کشور با حمایت از 

دانش بنیان ها سرعت 
مى گیرد

دبیر ســتاد توســعه فنــاورى 
آب، خشکســالى، فرســایش و 
محیط زیســت معاونت علمى و 
فناورى ریاست جمهورى، حمایت 
از اقدامات فناورانه شــرکت  هاى 
دانش بنیان و استارت آپ هاى این 
حوزه را موجب افزایش ســرعت 

تقویت منابع آبى کشور دانست.
به گزارش معاونت علمى و فناورى 
ریاســت جمهــورى، نادرقلــى 
ابراهیمى با تاکید براین که در حال 
حاضر 10 چالش عمده در جهان 
مطرح است، تغییر اقلیم را یکى از 
این چالش هاى اساسى دانست که 
با دخالت بشر موجب تغییر شرایط 

آب وهوایى کره زمین شده است.
وى کمبود منابع آب شیرین در 
دنیا را چالش دیگر دنیاى کنونى 
خواند و با بیان اینکه، حدود ســه 
درصــد از آب هاى کــره زمین، 
شــیرین و قابل نوشــیدن است، 
افزود: بیابان زایى مشــکل دیگر 
بشر در کره خاکى است که ایران 
از این نظر، جزو کشورهاى خشک 

و نیمه خشک محسوب مى شود.
دبیر ســتاد توســعه فنــاورى 
آب، خشکســالى، فرســایش و 
محیط زیســت معاونت علمى در 
ادامه خاطرنشــان کرد: در حال 
حاضر میانگین بارندگى ساالنه در 

ایران یک سوم دنیا است.
وى با اشاره به موضوع ریزگردها در 
منطقه خاورمیانه، اظهار کرد: این 
منطقه در گذشته به  واسطه وجود 
تاالب هــا و رودخانه هاى منطقه 
بین النهریــن، وضعیــت ثابت و 
مناسبى داشت، اما در حال حاضر 
به علت اقدامات و دست کارى هاى 
بشر در محیط زیست، این ثبات را 

شاهد نیستیم.
ابراهیمى اضافــه کرد: هم اکنون 
بیشتر سرشــاخه هاى ورودى به 
بین النهرین، اروند و خلیج فارس 
در حال حاضر بسته  شده  و همین 
موضوع، کانون هــاى گردوغبار و 

بیابان ها را ایجاد کرده است.
وى با اشاره به اینکه آلودگى هاى 
زیســت محیطى کــه بــر اثــر 
دست کارى هاى انسان به وجود 
آمده، اساس شکل گیرى این 10 
چالش در دنیا محسوب مى شود، 
افــزود: البته علم و فنــاورى این 
فرصــت را به ما مى دهــد تا این 

چالش ها را مدیریت کنیم.
 دبیر ســتاد توســعه فنــاورى 
آب، خشکســالى، فرســایش و 
محیط زیســت معاونــت علمى 
ادامه داد: به عنوان  مثال در سیل 
اخیــر در منطقه جنوب کشــور 
که چند میلیــارد مترمکعب آب 
شیرین و چند میلیارد تن خاك 
حاصلخیز زراعى و مرتعى کشور 
در بازه زمانى کوتاهى از دســت 
رفت، مى توانستیم با اجراى انواع 
طرح هاى علمى آبخــوان دارى و 
آبخیــزدارى، باران و ســیالب را 
به عنوان یک فرصت طالیى براى 
ذخیره آب و حفظ خاك استفاده 

کنیم.
ابراهیمــى در ادامــه گفــت: 
اقدامات راهبــردى براى حمایت 
از شــرکت هاى دانش بنیــان و 
اســتارت آپ هاى این حوزه نیز 
مشخص است تا از ایجاد، تقویت 
و تأمین منابع مالى براى اقدامات 

فناورانه و علمى حمایت شود.

08
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ایالن ماسک بورینگ کمپانى را به چین مى برد
  ایالن ماسک از افتتاح استارت آپ تونل سازى و حمل و نقل خود یعنى بورینگ کمپانى در چین خبر داد. 
براى یک کمپانى که تا به حال تمام فعالیت هاى خود را در آمریکا به انجام رسانده این حرکت قدمى بزرگ 
محسوب مى شود. ماسک این خبر را در توییتر خود اعالم کرده. او قرار است براى شرکت در کنفرانس جهانى 
هوش مصنوعى که در شانگهاى برگزار مى شود به چین سفر کند و براساس این توییت برنامه هایش در این 

سفر فقط به سخنرانى در کنفرانس خالصه نمى شود.   او هنوز در مورد هدفش از گسترش بورینگ کمپانى در 
چین توضیحى نداده، اما مى توان چند دلیل را براى این کار محتمل دانست. به عنوان مثال این شرکت احتماال 

با فشار کمترى از طرف تعدیل کننده ها و گروه هاى همسایه روبه رو شده و قوانین توسعه نه چندان سخت گیرانه 
کار را براى پیشرفت پروژه ها راحت تر خواهد کرد.   عالوه بر این در چین جمعیت بیشترى از تونل ها و ساخت و سازهاى 

حمل و نقلى بورینگ کمپانى استفاده مى کنند. این مساله در کنار برنامه هاى تسال براى گسترش کارش در چین مى تواند به کمک ماسک بیاید 
و تکمیل کننده برنامه هاى شرکت خودروسازى او در این منطقه باشد.   ماه گذشته یک پرونده اوراق بهادار افشا کرده بود که بورینگ کمپانى 
اولین بودجه سرمایه گذارى خارجى خود را با فروش 120 میلیارد دالر سهام تامین کرده است. همچنین این شرکت اخیرا اولین قرارداد تجارى 

خود را به ارزش 48,7 میلیارد دالر براى ساخت تونلى در الس وگاس به امضا رسانده است.

استارت آپ

سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان مطرح کرد:

«کارامش» فضایى براى گفت وگوى دانشجویان و کارآفرینان

مهدى قیصرى سرپرســت دانشــگاه جامع علمى 
کاربردى اســتان اصفهان گفت: طبق برنامه ششم 
توسعه باید 30 درصد آموزش هاى عالى در کشور در حوزه مهارتى باشد، 
امروز در شــرایطى که فرصت زیادى تا پایان برنامه ششم باقى نمانده 
تنها 17 درصد آموزش هاى دانشــگاهى مهارتى است و دانشگاه جامع 
علمى کاربردى به عنوان متولى آمــوزش مهارتى تأکید ویژه اى بر این 

مهم داشته است.

سرپرست دانشــگاه جامع علمى کاربردى اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران 
ادامه داد: در ستاد مرکزى دفترى با عنوان «کارامش» ایجاد کرده ایم که فعاالن 
اقتصادى و کارآفرینان رایگان جوانان دانشــجو یــا فارغ التحصیل را براى بهبود 

شرایط کارى راهنمایى کنند.

وى افزود: درسال تحصیلى جدید 226 کد رشته محل کاردانى و در 150 کد 
رشته محل کارشناسى در این دانشگاه خواهیم داشت که نشان از رشدى 16 
درصدى نسبت دارد. قیصرى تصریح کرد: رشته هایى که مخاطب نداشته اند 
حذف شده و رشــته هاى جدید را جایگزین کرده ایم به این ترتیب ظرفیت 
پذیرش 15 هزار و 690 نفر در مقطع کاردانى و 10 هزار و 465 نفر در مقطع 
کارشناسى در 376 کد رشــته محل را خواهیم داشت، پذیرش در سال 98 
بر اســاس مأموریت گرایى و خوشه هاى شغلى انجام مى شــود و توانستیم 

رشته هاى جذاب مهارتى را افزایش دهیم.
وى عنوان کرد: مرکز فرهنگ و هنر فعال نیست و پیگیر آن هستیم تا شرایط 
را براى ادامه تحصیل دانشجویان عالقه مند به رشته هاى این دانشگاه در مراکز 

دیگر نیز فراهم کنیم.
ایشان در معرفى برخى از رشته هاى جدید این دانشگاه در استان اصفهان بیان 
کرد: در مرکز علویجه و در مقطع کاردانى رشته هاى نوازندگى سازهاى ایرانى، 
هنرهاى تجسمى، موسیقى و آواز ایرانى و آرایشگرى زنانه را ایجاد کرده ایم و در 
مرکز نجف آباد و در مقطع کارشناسى از مهر 98 در رشته هاى نگارگرى و زرنگار، 
کارگردانى حرفه اى و کمک کارگردانى صدا و ســیما پذیرش دانشــجو خواهیم 
داشت. سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان یادآور شد: از زمان 
تأسیس تاکنون 99 هزار و 885 دانش آموخته در دانشگاه جامع علمى کاربردى 
استان اصفهان داشــته ایم و امروز قریب به 16 هزار نفر دانشجو در مراکز مختلف 

دانشگاه جامع علمى کاربردى انتخاب رشته کرده اند.
وى با اشــاره به اینکه رویکرد دانشــگاه جامع علمى کاربــردى کارآفرینى و نه 
کارمندى است، عنوان کرد: رویداد شتابى در حوزه نمک در مرکز آران و بیدگل 

برگزار خواهیم کرد که منجر به شکوفایى پتانسیل هاى منطقه خواهد شد.
قیصرى ضمن تأکید بر اهمیت صنعت گردشــگرى عنوان کرد: در مرکز خور و 

بیابانک در حوزه کویر و گردشگرى فعالیت هایى را آغاز کرده ایم و به دنبال ایجاد 
مرکز نوآورى هستیم که تا سه ماه آینده راه اندازى خواهد شدوى خاطرنشان کرد: 
با توجه به نیاز استان اصفهان به حل چالش هاى آب و از سوى دیگر عدم فعالیت 
مرکز آب و برق با همکارى جهاد دانشگاهى رشــته کاردانى فنى عمران شبکه و 
تصفیه خانه آب را حفظ کنیم و عالوه بر آن در رشــته هاى کاردانى عمران-بتن، 
کاردانى فنى برق-توزیع و مهندســى فناورى شــبکه هاى برق پذیرش دانشجو 

داشته باشیم.
قیصرى تصریح کرد: توجه به نیاز استان به گرایش کشاورزان غرب بر تولید گیاهان 
دارویى رشــته هاى کاردانى فنى باغبانى گیاهان دارویى و معطر و کاردانى فنى 

باغبانى تولیدات گلخانه اى را در مرکز زرین شهر ایجاد کردیم..
سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان اضافه کرد: رویداد شتاب 
در حوزه صنعت فوالد توسط مرکز جامع علمى کاربردى فوالد ماهان برگزار خواهد 
شد و مقرر شــده تمام مراکز دانشــگاهى که در حوزه هاى مختلف فوالد فعالیت 

مى کند در این رویداد مشارکت داشته باشند.
وى با بیان این که رویدادهاى شتاب باید بر یک حوزه خاص تمرکز، چالش هاى آن 
را استخراج و راه حل هایى ارائه کنند، اظهار کرد: مرکز جامع علمى کاربردى آتش 
نشانى و خدمات ایمنى همایش روش هاى نوین اطفاء حریق را با همکارى دانشگاه 

کلن آلمان برگزار خواهد کرد.
قیصرى خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمى کاربردى با مراکزى که روش هاى 
آموزش آن ها مطابق با رویکردهاى دانشگاه نیست قطع همکارى مى کند ولى این 
به معناى توقف گسترش نیست و آمادگى داریم تا در حوزه هاى کشاورزى، طیور و 
گلخانه با واحدهاى صنعتى خصوصى براى ایجاد مرکز آموزشى همکارى کنیم، در 
سایر حوزه ها نیز اگر صنعتى محیط کار واقعى داشته باشند بخصوص در مناطق 

جنوب استان آماده ایجاد مرکز هستیم.

مهدى قیصرى سرپرســت دانشــگاه جامع علمى 
کاربردى اســتان اصفهان گفت: طبق برنامه ششم 
 درصد آموزش هاى عالى در کشور در حوزه مهارتى باشد، 

وى افزود: درسال تحصیلى جدید 
رشته محل کارشناسى در این دانشگاه خواهیم داشت که نشان از رشدى 

درصدى نسبت دارد. قیصرى تصریح کرد: رشته هایى که مخاطب نداشته اند 
حذف شده و رشــته هاى جدید را جایگزین کرده ایم به این ترتیب ظرفیت 
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بر اســاس مأموریت گرایى و خوشه هاى شغلى انجام مى شــود و توانستیم 
رشته هاى جذاب مهارتى را افزایش دهیم.

وى عنوان کرد: مرکز فرهنگ و هنر فعال نیست و پیگیر آن هستیم تا شرایط 
را براى ادامه تحصیل دانشجویان عالقه مند به رشته هاى این دانشگاه در مراکز 

دیگر نیز فراهم کنیم.
ایشان در معرفى برخى از رشته هاى جدید این دانشگاه در استان اصفهان بیان 
کرد: در مرکز علویجه و در مقطع کاردانى رشته هاى نوازندگى سازهاى ایرانى، 
هنرهاى تجسمى، موسیقى و آواز ایرانى و آرایشگرى زنانه را ایجاد کرده ایم و در 

مرکز نجف آباد و در مقطع کارشناسى از مهر 
کارگردانى حرفه اى و کمک کارگردانى صدا و ســیما پذیرش دانشــجو خواهیم 
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وى عنوان کرد: مرکز فرهنگ و هنر فعال نیست و پیگیر آن هستیم تا شرایط 
را براى ادامه تحصیل دانشجویان عالقه مند به رشته هاى این دانشگاه در مراکز 
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کرد: در مرکز علویجه و در مقطع کاردانى رشته هاى نوازندگى سازهاى ایرانى، 

دریا قدرتى پور
گــــــزارش

 هنوز تنوع جنسیتى در 
اکوسیستم کارآفرینى حوزه 

تکنولوژى خیلى کم است 
و حتى گاهى شاهد تفاوت 

معنادار میزان دستمزد زنان 
و مردان در این اکوسیستم 

هستیم.
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