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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

دراولین جلسه کمیسیون گردشگرى و برند اتاق بازرگانى اصفهان تاکید شد:   

ضرورت ایجاد اورژانس گردشگرى و صنایع دستى در اصفهان

باشگاه مشتریان یا 
مشتریان باشگاه؟

بازاریابى امروزه به پاشنه آشیل 
کسب و کارها بدل گشته است. 
هر کسب و کارى به صرف داشتن 
محصولى متمایز و با کیفیت بدون 
بهره گیرى از علم بازاریابى قادر به 

ادامه مسیر نمى باشد.
پس از انقــالب صنعتى و ظهور 
تولید انبوه، نسل هاى مختلفى 
از این علم پشت سر گذاشته شده 
است. نسل اول، تولید محصول 
و سپس عرضه آن به بازار و آغاز 
فعالیت هاى بازاریابى و در نهایت، 
فروش محصول بود. این رویه به 
دلیل عدم حضور رقباى متعدد 
و تقاضاى مصرف بــاال در بازار تا

 دهه ها تنها شیوه متداول بود.
نســل دوم بازاریابى که با شکل 
گیرى فضــاى رقابتــى و ظهور 
شرکت هاى تولیدکننده مختلف 
در بــازار از یکســو و ایجاد حق 
انتخاب بیشتر براى مصرف کننده 
در مقایسه محصوالت مشابه پدید 
آمد، سبب شکل گیرى رویه اى 
جدید بر مبناى تحقیقات بازار، 
نیاز سنجى و تولید کاال منطبق 
با خواستگاه هاى مشتریان هدف 

شد. ...
    صنعت گردشگرى و نساجى صنایعى تاثیرگذار در اشتغال کشور هستند و برند استان اصفهان فرصت هاى خوبى را ایجاد مى نماید

بازار طال و سکه 98/6/10 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,044,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,078,0004,048,000جدید

2,108,0002,128,000نیم سکه

1,299,0001,319,000ربع سکه

930,000949,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,776,0001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18410,200406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24546,700543,300 عیار

تخصیص 150 میلیارد تومان 
براى احداث قطار شهرى 

اصفهان-شاهین شهر
معاون هماهنگى امــور عمرانى اســتاندارى 
اصفهان گفت: اولویت نخســت اســتاندارى 
تخصیص اعتبار بــراى احداث قطار شــهرى 

اصفهان -شاهین شهر است.
حجــت اهللا غالمى در جلســه شــوراى ادارى 
شهرســتان شاهین شــهر و میمه با اشاره به 8 
هزار میلیارد تومان اعتبار ملى در برنامه ششم 
توسعه، اظهار کرد: مسئوالن استان توانسته اند 

700 میلیارد تومان اعتبار ملى را جذب کنند.
وى تصریح کرد: مدیران اکنون در تالش براى 
جذب 300 میلیارد تومان اعتبار ملى و تخصیص 
مساوى آن براى احداث راه آهن شهرى اصفهان 
--شاهین شهر و اصفهان-نجف آباد هستند. تا 

کنون150 میلیارد تومان...
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گزارش

مدیر امور برق شهرستان اردستان:

70 درصد مطالبات اداره برق شهرستان اردستان از ادارات دولتى است
مدیر امور برق شهرستان اردستان گفت: بیش 
از 70 درصد مطالبات اداره برق شهرســتان 

اردستان از ادارات دولتى است.

قاسمعلى ناظرى در نشست خبرى با اصحاب رسانه اظهار داشت: اقدامات 
خوبى در حوزه برق اردستان در 6 ماهه اول سال 98 انجام شد که بخشى از 

پروژه ها در هفته دولت افتتاح و به بهره بردارى رسید.
وى افزود: اصالح و بهینه سازى شبکه برق شبکه فشار ضعیف، فشار متوسط 
و ترانسفورماتور روستاى حسین آباد با هزینه اعتبار بالغ بر 650 میلیون ریال 

انجام شد.
مدیر امور برق شهرستان اردستان گفت: اصالح و بهینه سازى شبکه فشار 
ضعیف و متوسط و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور در شهرك روستاى در 
باغ با هزینه اى بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال، تبدیل شبکه فشار 
ضعیف شهرك امام حسن (ع) و رفع عیب ضعف ولت مشترکین با بودجه اى 
بالغ بر یک میلیارد و 380 میلیون ریــال از دیگر اقدامات این اداره در هفته 

دولت بوده است.
وى ابراز داشت: شبکه فشار ضعیف براى مشــترکین جدید در سطح کل 
شهرستان اردستان به طول پنج کیلومتر و با بودجه اى بالغ بر چهار میلیارد 
ریال احداث و به بهره بردارى رسید و تقویت فشار ضعیف خیابان مدرس، 
دشت قوت و کشاورزى زواره نیز با بودجه اى بالغ بر 980 میلیون ریال انجام 

شد.

    170 کنتور برق معیوب در اردستان تعویض شد
ناظرى بیان داشت: بهینه سازى شبکه فشــار ضعیف روستاى «دیزلو» با 
هزینه بالغ بر 200 میلیون ریال و تعویض 170 دستگاه کنتور معیوب در 
سطح شهرستان اردستان با بودجه اى بالغ بر 900 میلیون ریال انجام شده 

است.
مدیر امور برق شهرستان اردستان با بیان اینکه بهینه تعمیرات شبکه هاى 
فشار متوسط و ضعیف براى جلوگیرى از خاموشى هاى ناخواسته و سرویس 
دهى به مشترکان باید انجام مى شد، افزود: به همین منظور تعمیرات شبکه به 
طول 80 کیلومتر و هزینه اى بالغ بر دو میلیارد و 950 میلیون ریال انجام شد.

    50 دستگاه چراغ الك پشتى در اردستان نصب شد
وى تاکید کرد: براى رفاه حال مردم شهرستان اردستان 50 دستگاه چراغ 
الك پشتى در سطح شهرستان اردستان با بودجه اى بالغ بر 350 میلیون ریال 
نصب شده و از بودجه تملک دارایى و بودجه هاى داخلى اداره برق مبلغ یک 
میلیارد ریال براى برق شبکه فشار ضعیف روستاى «همبر» هزینه شده است.

    86 درصد مشترکان برق در اردستان براى حذف قبوض کاغذى 
با اداره برق همکارى کردند

ناظرى تصریح کرد: با توجه به برنامــه اى که براى حذف قبوض کاغذى در 
دستور کار قرار گرفته است از اول مهرماه این قبوض حذف مى شوند و سیستم 
پیامکى جایگزین مى شود که تا امروز با همکارى رسانه ها و مردم 86 درصد 
از شماره تلفن هاى همراه مشترکان برق براى ارسال پیام جمع آورى و 14 

درصد باقى مانده است.
مدیر امور برق شهرســتان اردســتان با بیان اینکه ســرقت اموال برق از 
جمله سیم و کابل برق را شاهد هســتیم، افزود: فقط در یک سال گذشته 
12 ترانســفورماتور برق در سطح شهرســتان اردســتان به سرقت برده 

شده است.
وى با اشاره به اینکه مطالبات برق اردستان از مشترکان 28 میلیارد ریال بوده 
که اکثراً از ادارات دولتى است، گفت: بیش از 70 درصد مطالبات از ادارات 

دولتى شهرستان اردستان است.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

وى با بیان اینکه مالیات پاك 
ترین ســوخت اقتصادى هر 
کشــور اســت، افزود: تامین 
هزینه هــاى جــارى دولت 
از طریــق مالیــات، افزایش 
شــفافیت هزینه کرد بودجه 
وهمچنین ارتقاء تامین هزینه 
ها و ثبــات در تامین بودجــه را به دنبال 

خواهد داشت. 
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه بیــش از 90 درصد هزینه 
دولت ها و هزینه هاى عمومى در کشورهاى 
توســعه یافته از طریق مالیات تامین مى 
شــود، تصریح کرد: از ســوى دیگر دولت 
موظف اســت خدمــات ایده آلــى را به 

شهروندان و فعاالن اقتصادى ارایه کند.  
مهدلو با بیان اینکــه از 468 هزار میلیارد 
تومــان کل بودجه دولت در ســال جارى 
حدود 30 درصد آن ســهم مالیات است، 
افزود: کشــور بــراى تامین هزینــه ها از 
درآمدهاى مالیاتى با کشــورهاى توسعه 

یافته داراى فاصله زیادى است. 
وى توجه به تولید را جزو الزامات کشورهاى 
موفق و پیشرو دانست و گفت: حفظ تولید 
و ارتقاء آن در کاهش نرخ بیکارى و تبعات 
اجتماعى آن نقش مهمى داشته و از این رو 
الزم اســت دولت حمایت هاى ویژه اى از 

تولید کنندگان داشته باشد.
وى تصویب بســته حمایتى اداره کل امور 
مالیاتى استان اصفهان از کلیه واحدهاى 

تولیــدى و غیــر تولیــدى داراى بیش از 
پنجاه نفر اشتغال را یکى از اقدامات موثر 
در راســتاى رونق تولید دانســت و گفت: 
این اتفاق منجر به ادامه این رویه در دیگر 

دستگاه هاى اجرایى استان شد. 
مدیر کل امــور مالیاتى اســتان اصفهان 
تقسیط طوالنى مدت بیش از 4هزار پرونده 
مالیاتى، بخشودگى جرایم بیش از 8 هزار 
و 600 پرونده، کاهــش 70 درصدى على 
الراســى دفاتر و... را از جمله دستاوردهاى 
تصویب این بسته حمایتى از ابتداى خرداد 

ماه تا ابتداى شهریورماه بیان کرد. 
مهدلو همچنین از اقدام این سازمان جهت 
معرفى مودیان خوش حســاب خبر داد و 
تصریح کرد: مودیان از حداکثر بخشودگى 
جرایم قابل بخشش براى مالیات عملکرد و 
بخشش کامل جرایم ارزش افزوده استفاده 

کنند.

وى تاکید کرد: براساس فرصتى که سازمان 
امور مالیاتى ایجاد کرده مودیانى که تا پایان 
مهرماه نســبت به پرداخت اصل مالیات 
خود اقدام کنند مشــمول بخشودگى صد 
درصدى جرایم قابل بخشــودگى خواهند 
شــد و در صورت عدم پرداخــت، بدهى 
مالیاتى قطعى شــده این امکان در ســال 

آینده فراهم نخواهد بود.  
مهدلو شناســایى بیش از 6 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتى و اقــدام جهت وصول 
آن را یکى دیگــر از فعالیت هاى اداره امور 

مالیاتى استان اعالم کرد. 
وى همچنین از جلوگیرى از ایجاد شرکت 
هاى صورى طى هشت ماه گذشته در استان 
اصفهان ابراز خرسندى کرد و افزود: سازمان 
امور مالیاتى در جایگاهى قرار گرفته است 
که مى تواند ظرف چند روز به شفاف سازى 

فعالیت شرکت هاى مختلف بپردازد. 

بخشودگى 100 درصدى جرایم مالیاتى فعاالن اقتصادى

کشور براى 
تامین هزینه ها از 

درآمدهاى مالیاتى 
با کشورهاى توسعه 
یافته داراى فاصله 

زیادى است

مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان بر استفاده از فرصت ایجاد شده از سوى سازمان امور مالیاتى مبنى بر بخشودگى 100 درصدى جرایم 
مالیاتى در سال جارى تاکید کرد.

به گزارش اتاق بازرگانى اصفهان، بهروز مهدلو در همایش «آشنایى با بخشنامه هاى سازمان امور مالیاتى در راستاى رونق تولید» با تشکر 
از تعامل اتاق بازرگانى اصفهان براى برگزارى همایش هاى آموزشى در راستاى شفاف سازى بخشنامه ها و کمک به حل مشکالت فعاالن 
اقتصادى، اظهار کرد: به دلیل لزوم آگاهى فعاالن اقتصادى و مدیران مالى ازتغییرات سریع ایجاد شده در روند پرونده هاى مالیاتى، این 

سازمان جهت شفاف سازى اطالعات آماده است.  در راستاى اجراى موفق طرح ملى مشاغل خانگى در سال 
گذشــته که در 9 استان کشــور به صورت پایلوت توسط 
جهاددانشگاهى اجرا شد. امسال نیز با هدف اشتغال شش هزار زن سرپرست خانوار 

در 21 استان، این طرح به این نهاد انقالبى واگذار شده است.

    زمینه اشتغال 460 نفر طى یکسال عملیاتى مى شود
سهمیه استان اصفهان براى ایجاد اشتغال، 460 نفر است که طى یک سال عملیاتى 
خواهد شد. همچنین شهرستان هاى دیگرى از استان نیز مشمول اجراى این طرح 

خواهند شد.

در این طرح که در چهار فاز اصلى اجرا خواهد شد، پشتیبان ها از طریق قرارداد سفارش 
به این افراد وصل مى شوند و این امر بدون تعهد استخدامى و درگیرى با نیروى انسانى 
براى کارفرما موجب توسعه فضاى کسب و کار وى خواهد شد. مشاوره و آموزش، 
اتصال به بازار و شبکه سازى سه دستاورد این طرح براى زنان سرپرست خانوار است 

که نتیجه آن درآمد پایدار و کسب وکار مستقل براى فرد است.
در این راستا از فعاالن بازار و پشتیبانان و تسهیلگران این عرصه جهت بهره مندى و 
تجمیع توان مشارکتى متقاضیان توانمند ثبت نام کننده این طرح دعوت به عمل مى 
آید تا با مراجعه به سامانه طرح مشاغل خانگى به آدرس www.inhb.ir در بخش 

ثبت نام پشتیبانان در رسته شغلى مربوطه اقدام کنند.

عملیاتى کردن طرح ملى توانمندسازى اقتصادى زنان سرپرست خانوار
با برگزارى کارگاه مشاوره حضورى براى بانوان سرپرست خانوار شهرستان سمیرم، فرایند ثبت نام، دسته بندى و تعیین سطح مهارت 

متقاضیان مشاغل خانگى وارد فاز اجرایى شد.
به گزارش روابط عمومى جهاد دانشگاهى واحد اصفهان، طرح مذکور به کارفرمایى معاونت زنان و خانواده ریاست جمهورى با نظارت 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى توسط جهاد دانشگاهى کشور اجرا مى شود.
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از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   

چرا دالر از هیجان افتاد؟
فعاالن اقتصادى معتقدند «اگر بنا باشد نرخ ها به شکل قطعى 
کاهش یابند، باید در اقتصاد یک تغییرات اساسى ببینیم. اما 

آنچه که در روزهاى گذشته رخ داده، بیشتر 
حاصل یک جو روانى مثبت است.» بازار 

ارز روزهاى پرنوسانى را مى گذراند؛ به نظر 
مى رسد در حال حاضر بازار ارز بیشتر به سمت 

کاهش قیمت کشش دارد. این موضوع را در روزهاى 
گذشته به خوبى مى شد حس کرد؛ به طورى که ...

از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   

چرا دالر از هیجان افتاد؟چرا دالر از هیجان افتاد؟چرا دالر از هیجان افتاد؟
فعاالن اقتصادى معتقدند «اگر بنا باشد نرخ ها به شکل قطعى فعاالن اقتصادى معتقدند «اگر بنا باشد نرخ ها به شکل قطعى فعاالن اقتصادى معتقدند «اگر بنا باشد نرخ ها به شکل قطعى فعاالن اقتصادى معتقدند «اگر بنا باشد نرخ ها به شکل قطعى فعاالن اقتصادى معتقدند «اگر بنا باشد نرخ ها به شکل قطعى فعاالن اقتصادى معتقدند «اگر بنا باشد نرخ ها به شکل قطعى فعاالن اقتصادى معتقدند «اگر بنا باشد نرخ ها به شکل قطعى فعاالن اقتصادى معتقدند «اگر بنا باشد نرخ ها به شکل قطعى فعاالن اقتصادى معتقدند «اگر بنا باشد نرخ ها به شکل قطعى 
کاهش یابند، باید در اقتصاد یک تغییرات اساسى ببینیم. اما کاهش یابند، باید در اقتصاد یک تغییرات اساسى ببینیم. اما کاهش یابند، باید در اقتصاد یک تغییرات اساسى ببینیم. اما کاهش یابند، باید در اقتصاد یک تغییرات اساسى ببینیم. اما کاهش یابند، باید در اقتصاد یک تغییرات اساسى ببینیم. اما کاهش یابند، باید در اقتصاد یک تغییرات اساسى ببینیم. اما کاهش یابند، باید در اقتصاد یک تغییرات اساسى ببینیم. اما کاهش یابند، باید در اقتصاد یک تغییرات اساسى ببینیم. اما کاهش یابند، باید در اقتصاد یک تغییرات اساسى ببینیم. اما 

آنچه که در روزهاى گذشته رخ داده، بیشتر آنچه که در روزهاى گذشته رخ داده، بیشتر آنچه که در روزهاى گذشته رخ داده، بیشتر 
حاصل یک جو روانى مثبت است.» بازار حاصل یک جو روانى مثبت است.» بازار 

ارز روزهاى پرنوسانى را مى گذراند؛ به نظر ارز روزهاى پرنوسانى را مى گذراند؛ به نظر ارز روزهاى پرنوسانى را مى گذراند؛ به نظر 
مى رسد در حال حاضر بازار ارز بیشتر به سمت مى رسد در حال حاضر بازار ارز بیشتر به سمت مى رسد در حال حاضر بازار ارز بیشتر به سمت مى رسد در حال حاضر بازار ارز بیشتر به سمت 

کاهش قیمت کشش دارد. این موضوع را در روزهاى کاهش قیمت کشش دارد. این موضوع را در روزهاى کاهش قیمت کشش دارد. این موضوع را در روزهاى کاهش قیمت کشش دارد. این موضوع را در روزهاى کاهش قیمت کشش دارد. این موضوع را در روزهاى کاهش قیمت کشش دارد. این موضوع را در روزهاى 
گذشته به خوبى مى شد حس کرد؛ به طورى که ...گذشته به خوبى مى شد حس کرد؛ به طورى که ...گذشته به خوبى مى شد حس کرد؛ به طورى که ...گذشته به خوبى مى شد حس کرد؛ به طورى که ...گذشته به خوبى مى شد حس کرد؛ به طورى که ...
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باشگاه مشتریان یا 
مشتریان باشگاه؟

ادامه از صفحه یک:
... در این میان، شــرکت ها در رقابت 
با یکدیگر ســعى مى کردند به نحو 
شایسته ترى نیازهاى پنهان و عیان 
مصرف کنندگان خود را شناســایى 
و جذاب ترین پیشنهاد ممکن را در 
راســتاى خلق ارزش در اختیار آنان 
قرار دهند. این رویکــرد نیز در زمان 
خود جوابگوى نیــاز آن برهه زمانى 
بود. در چند دهه پیشین و خصوصاً 
سالیان اخیر با تشدید فضاى رقابتى 
میان کســب و کارهــا و همچنین 
ظهور شــبکه هاى اجتماعى متعدد 
و دسترسى آســان به شبکه جهانى 
اینترنت، اهمیت بازاریابى هدفمند، 
برندینگ، سیاســت هاى ترفیعى و 
اساساً آمیخته بازاریابى دستخوش 
تحوالت و تغییرات زیادى شده است.

فیلیــپ کاتلر، پــدر بازاریابى نوین، 
در تعریف نسل ســوم بازاریابى، این 
چرخه را از محصول به مشترى و به 
روح انسانى قلمداد مى نماید. یعنى 
نیازســنجى، تحقیقات بازار مداوم، 
طراحى متمایــز و منطبق بــا نیاز 
مشترى، بهبود مداوم، فعالیت هاى 
ترفیعى و ترویجى و نام تجارى و در 
نهایت فروش محصــول، خود آغاز 
فرآیندى است که در آن با احترام به 
مشترى و شناخت دقیق از وى، به قلب 
و روح او نفوذ کرده و پیوندى عاطفى و 
روانى بین نام تجارى و وى ایجاد کرد. 
البته فیلیپ کاتلر سال 2017 نیز با 
انتشار کتابى تحت عنوان نسل چهارم 
بازاریابى، فضاى رقابتى تنگاتنگ پیش 
رو و پارادوکس هاى حاصل از ارتباطات 
و خرده فرهنگ هــاى تاثیرگذار در 
بازاریابى نوین و نحوه آماده ســازى 
ســازمان و برندها را مورد بررسى و 
تحلیل قرار داده است. در دهه اخیر 
در کشــور ما نیز رفته رفته ضرورت 
مشترى مدارى و رقابت در راستاى 
افزایش سهم بازار و سهم صداى نام 
هاى تجارى و کسب و کارها در فضاى 
رقابتى بیشتر احســاس مى گردد. 
آمارهاى گوناگــون و پژوهش هاى 
جهانى متعددى در خصوص هزینه 
جذب مشــترى جدید در مقایسه با 
حفظ و وفادارسازى مشتریان فعلى 
صورت گرفته است که فارغ از اعداد 
و آمار متفاوت، مبین این امر اســت 
که سرمایه هر کسب و کار، مشتریان 
آن اســت و هر چه این مشــتریان 
پیوند محکمترى با آن داشته باشند، 
سودآورى و نرخ رشد آن باالتر خواهد 
بود. هزینه تخمین زده شده در کمینه 
ترین حالت، پنج برابر برآورد شــده 
است که واضح است اگر کسب و کارى 
نسبت به مشــتریان خود بى تفاوت 
باشد و تصور کند که همواره مشترى 
جدیدى براى جذب کردن وجود دارد 
طولى نخواهد کشید که با چالش هاى 
جدى در سودآورى و توسعه مواجه 
خواهد شد. باشــگاه مشتریان نیز از 
جمله مقوله هاى غریب و همچنین 
آشنا در فضاى کسب و کار کشور ما 
و عموم مردم است. بالغ بر یک دهه 
است که کســب و کارهاى بزرگ و 
کوچکى ســعى در پیاده سازى این 
ابزار و یا مدعى بهره گیرى از آن بوده 
و هســتند. ولیکن به راستى باشگاه 
مشتریان و کارکرد اصلى آن چیست؟ 
باشگاه مشتریان به سامانه اى اطالق 
مى گردد که در آن، مشتریان بالقوه 
کســب و کار بعد از انجام خرید و یا 
پیوستن به آن، به عضوى از خانواده 
آن کســب و کار بدل مى شوند و بر 
اســاس عالیق و تجربیات شخصى، 
کسب و کار مذبور سعى مى نماید که 
بیشینه ارزش ممکن را براى وى خلق 
نماید و با ارتباطى دو سویه و مستمر با 
ایجاد شناخت و تحلیل رفتارهاى فرد 
متمایزترین و مطلوب ترین پیشنهاد 
ممکن را در اختیار وى قرار دهد که 
این امر ســبب احساس تعلق ذهنى 

مشترى و وفادارسازى او مى گردد.

اقتصاد استان
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حمایت از طرح هاى بخش خصوصى در راستاى ایجاد اشتغال پایدار روستایى
مدیرکل امورروستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان گفت: از طرح هاى بخش خصوصى که در راستاى 
تقویت رونق تولید واشتغال پایدار در روستاهاى اصفهان باشد با پرداخت وام هاى کم بهره حمایت مى کنیم.
على رحمانى با اشاره به اینکه توسعه روستایى، بخشى از برنامه هاى توسعه هر کشور محسوب مى شود، 
اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت، 370 پروژه عمرانى به ارزش 20 میلیارد تومان در 852 روستاى استان 

اصفهان با اهداف اشتغال زایى و رونق تولید به بهره بردارى رسیده است.
وى با بیان اینکه دهیارى ها و بخش خصوصى مى توانند در اشتغال پایدار روستایى نقش مهمى ایفا کنند، ابراز 

داشت: البته بودجه دهیارى ها محدود است و نیازمند مشارکت بخش خصوصى در راستاى ایجاد اشتغال پایدار 
هستیم.

مدیرکل امور روستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان ابراز داشت: از طرح هاى بخش خصوصى که در راستاى تقویت رونق تولید و اشتغال پایدار 
در روستاهاى اصفهان باشد با پرداخت وام هاى کم بهره حمایت مى کنیم.

وى تصریح کرد: افرادى که در نظر دارند در روستاهاى اصفهان سرمایه گذارى کنند و به هدف مهم مهاجرت معکوس در راستاى رونق تولید و 
اشتغال پایدار یارى رسانند مى توانند با ارائه طرح به دفتر امور روستایى از وام هاى کم بهره هشت درصدى بهره مند شوند.

پایش رانندگان فعال و غیرفعال براى بهره مندى از بیمه تاکسیرانان
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان گفت: پایش رانندگان فعال و غیرفعال 

تاکسیرانى اصفهان براى استفاده از مزایاى بیمه در حال انجام است.
هادى منوچهرى با اشاره به آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسى شهر اصفهان اظهار کرد: از سال 94 
که ثبت نام بیمه براى رانندگان جدید ناوگان تاکســیرانى به دلیل مباحث بودجه اى متوقف شده بود، 

پیگیرى هاى زیادى در این باره انجام شد.
وى افزود: موضوع بیمه رانندگان تاکسى به طور مستقیم ارتباطى با سازمان هاى تاکسیرانى در شهرها ندارد بلکه 

مربوط به دولت و سازمان تامین اجتماعى است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان تصریح کرد: دولت بر اساس قانون باید پرداخت 50 

درصد حق بیمه رانندگان را تقبل و 50 درصد دیگر را رانندگان پرداخت کنند تا سازمان تامین اجتماعى ثبت نام براى بیمه رانندگان 
را انجام دهد.  وى ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد زیادى از افراد ثبت نام کننده در سامانه بیمه رانندگان تاکسى مشمول بهره مندى از این نوع 
بیمه نبودند، از این رو دولت و سازمان تامین اجتماعى مصمم است بیمه شدگانى که غیرقانونى در این سامانه نام نویسى کرده اند را حذف و 

رانندگان واقعى ثبت نام کنند.

امیرحسین علم باز | خبرآنالین
یادداشــت
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 برند استان اصفهان 
فرصت هاى خوبى را 

ایجاد مى نماید که البته 
آمادگى الزم جامعه 

میزبان براى پذیرش این 
امر بسیار حایز اهمیت 

است

دراولین جلسه کمیسیون گردشگرى و برند اتاق بازرگانى اصفهان تاکید شد:   

ضرورت ایجاد اورژانس گردشگرى و صنایع دستى در اصفهان

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع استاندارى 
اصفهان در نخستین جلسه کمیسیون گردشگرى و برند اتاق 
بازرگانى اصفهان بر ضرورت ایجاد اورژانس گردشگرى و صنایع 

دستى در اصفهان تاکید کرد.
 به گزارش روابــط عمومى اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان حسن قاضى عسگر، معاون هماهنگى امور 
اقتصادى و توسعه منابع استاندارى اصفهان ضمن بیان اینکه 
حال گردشگرى اصفهان علیرغم تالش هاى صورت گرفته در 
این زمینه خوب نیست، گفت: الزم است اورژانس گردشگرى 
و صنایع دستى در اصفهان تشکیل شده تا با پیگیرى سریع 
مسایل مبتال به این صنعت درجهت حل این مشکالت اقدام شود.

اتاق بازرگانى اصفهان
گـــزارش
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   صنعت گردشگرى و نساجى صنایعى تاثیرگذار در اشتغال کشور هستند و برند استان اصفهان فرصت هاى خوبى را ایجاد مى نماید

تخصیص 150 میلیارد تومان براى احداث 
قطار شهرى اصفهان-شاهین شهر

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
اصفهان گفت: اولویت نخست استاندارى 
تخصیص اعتبار براى احداث قطار شهرى 

اصفهان -شاهین شهر است.

حجت اهللا غالمى در جلسه شوراى ادارى شهرستان شاهین شهر و میمه 
با اشاره به 8 هزار میلیارد تومان اعتبار ملى در برنامه ششم توسعه، اظهار 
کرد: مسئوالن استان توانسته اند 700 میلیارد تومان اعتبار ملى را جذب 

کنند.
وى تصریح کرد: مدیران اکنون در تالش براى جذب 300 میلیارد تومان 
اعتبار ملى و تخصیص مساوى آن براى احداث راه آهن شهرى اصفهان 
--شاهین شهر و اصفهان-نجف آباد هستند. تا کنون150 میلیارد تومان 
اعتبار ملى براى احداث قطار شــهرى اصفهان-شاهین شهر تخصیص 

یافته است.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان، مسیر قطار شهرى 
شاهین شهر به اصفهان را آزادراه آزادگان اعالم کرد و افزود: اولویت نخست 

استاندارى احداث راه آهن اصفهان-شاهین شهر است.
غالمى به احداث 47 هزار واحد مسکونى در اراضى دولتى و خصوصى و 
تخصیص آنان به انبوه سازان اشاره کرد و ادامه داد: از این تعداد، یک هزار 

و 17 واحد در شاهین شهر ساخته مى شود.
وى به رشد 33 درصدى اعتبارات عمرانى امسال اشاره کرد و افزود: در 
هفته دولت یک هزار و 734 طرح عمرانى با اعتبارى حدود دو هزار و 930 

میلیارد تومان به بهره بردارى رسید.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان، تصریح کرد: طرح 
تشویقى دولت براى سرمایه گذاران در اجراى طرح هاى عمرانى و تکمیل 

طرح هاى ناتمام، مشارکت 30 درصدى در اجراى آن ها است.
غالمى تأکید کرد: همه دستگاه هاى اجرایى استان موظف اند حداکثر 
ظرف مدت 15 روز پاسخ استعالم هاى مربوطه براى طرح هاى عمرانى 

را اعالم کنند.
وى خاطرنشان کرد: این الزام براى طرح هاى در حوزه اختیارات میراث 

فرهنگى و محیط  زیست از 15 روز به 30 روز قابل اغماض است.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان به جشــنواره هاى 
متعدد در شهرستان اشــاره کرد و گفت: گردشگرى به عنوان صنعت 
سبز در شرق استان در حال گسترش است و با توجه به پتانسیل باالى 
شهرستان شاهین شهر و میمه انتظار مى رود در این حوزه، شاهد فعالیت 

چشمگیرترى باشیم.
غالمى با اشاره به مشکل کمبود آب در سطح استان و مخصوصاً شهرستان 
شاهین شهر و میمه ابراز امیدوارى کرد با عملیاتى شدن طرح احداث 
سامانه دوم آب رسانى به شهر اصفهان و 14 شهر دیگر استان این مسئله 

به زودى رفع شود.
وى به طرح تفضیلى چشم انداز 20 ساله شاهین شهر و ایرادات وارد بر 
آن اشاره کرد و گفت: این طرح براى بازنگرى دقیق تر به دانشگاه دیگرى 

فرستاده شده  است.
غالمى تصریح کرد: احداث شهرك پوشــاك در شهرستان باعث رونق 

اشتغال و کاهش آسیب هاى اجتماعى شهرستان مى شود.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان با ابــراز نگرانى از 
فرونشست زمین در دشت هاى مهیار، شاهین شــهر، برخوار، دامنه و 
مناطقى از فرودگاه شهید بهشتى و عاشق آباد اصفهان، افزود: با توجه به 
اهمیت این موضوع درصدد تأمین اعتبار ملى براى کمیته مدیریت بحران 

استان و حل این مشکالت هستیم.
غالمى اســتان را داراى گســترده ترین و پر حجم ترین شبکه راه هاى 
جاده اى دانست و گفت: رتبه 5 استان در تصادفات منجر به فوت در کل 
کشور، ارمغان نبود فرهنگ سازى صحیح در حوزه ترافیک و رانندگى 

است.
با حضور معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار، فرماندار و مدیران اجرایى 
شهرستان آئین بهره بردارى از 51 طرح عمرانى با اعتبار 67 میلیارد تومان 
و هم چنین کلنگ زنى طرح ســاماندهى فالفلى هاى شاهین شهر در 

راستاى برند سازى از این ظرفیت برگزار شد.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

وى همچنین بر شــکل 
گیرى کمیته تخصصى 
توریست سالمت در ذیل 
کمیســیون گردشگرى 
اتاق بازرگانى یا شــوراى 
سیاستگذارى گردشگرى 
و تعیین شــرکتى براى 
جذب و ســرویس دهى به توریســم 
ســالمت تاکید نمود. قاضى عسگر با 
اشاره به تشکیل شوراى سیاستگذارى 
گردشــگرى، صنایع دســتى و میراث 
فرهنگى گفت: به منظور منسجم ساختن 
اقدامات انجام گرفته در حوزه گردشگرى 

این شورا تشکیل شد. 
وى افــزود: کمیته هاى گردشــگرى، 
برنامه ریزى و سیاســتگذارى، برند و 
بازاریابى، آموزش و فرهنگ، بین الملل، 
نظارت و ارزیابى و کمیته 2020 از جمله 
کمیته هاى ذیل شوراى سیاستگذارى 
گردشگرى مى باشند که خوشبختانه 
حدود 50 درصد اعضاء این کمیته ها از 

فعاالن بخش خصوصى هستند. 
وى در ادامه خواستار تعامل و هماهنگى 
کامل میان شوراى مذکور و کمیسیون 
گردشگرى و برند اتاق بازرگانى به منظور 
افزایش هم افزایى و جلوگیرى از موازى 

کارى شد.
 معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منابع استاندارى نقد و بررسى فعالیت 
هاى انجام شده  در حوزه گردشگرى و 
اقدامات موردنیاز براى بهبود عملکرد 
در این حوزه را یکى از مهم ترین فعالیت 
هاى کمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى 
دانســت و تصریح کرد: تبدیل سازمان 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 

دستى به وزارتخانه را به فال نیک گرفته و 
امیدواریم توسعه ساختار همراه با توسعه 
کیفیت عملکرد و بهبود وضعیت باشد. 
قاضى عســگر گفت: حوزه گردشگرى 
نیازمند فعالیت هاى زیادى اســت که 
با تعامل دســتگاه هاى مرتبط بخش 
خصوصى و دولتى مى توان نتایج خوبى 

بدست آورد.
 در ادامــه محمدرضــا رجالــى، نایب 
رییس کمیسیون گردشــگرى و برند 
اتاق بازرگانى اصفهــان گفت: تمرکز 
اســتراتژیک دوره نهم اتــاق بازرگانى 
اصفهان اشــتغال بوده و ســعى کرده 
ایم این زبان مشترك را در بین تمامى 
دســتگاه هاى مربوطه ایجاد نموده و 
همگان را در راه رســیدن به این هدف 

همراه سازیم. 
وى صنعت گردشگرى و نساجى را صنایع 
تاثیرگذار در اشــتغال کشور دانست و 
تصریح کرد: برند استان اصفهان فرصت 
هاى خوبى را ایجاد مى نماید که البته 
آمادگى الزم جامعه میزبان براى پذیرش 

این امر بسیار حایز اهمیت است. 
همچنین حســن امجــدى، مدیرکل 
فرودگاه هاى استان اصفهان نیز با تاکید 
بر لزوم آغاز آموزش در زمینه گردشگرى 
از متولیان این صنعت گفت: تا متولیان 
صنعت گردشگرى بایکدیگر به همگرایى 

الزم نرسند در تسرى این زبان مشترك 
به آحاد جامعه به نتیجه مطلوب نخواهند 

رسید. 
CIP وى در ادامــه از بهره بــردارى از

فرودگاه اصفهان در راســتاى توســعه 
گردشــگرى خبر داد و افزود: متاسفانه 
به دلیل عدم همگرایــى الزم و اطالع 
رسانى ناکافى در این زمینه آمارمراجعین 
کمتــر از میــزان پیش بینى شــده

 مى باشد.
 امجدى همچنین گفــت: قفل کارگو 
ترمینال فرودگاه اصفهان پس از ده سال 
باز شده و در هفته جارى به بهره بردارى 

خواهد رسید.
در ادامه على کرباســى زاده، مشــاور 
عالى اتــاق بازرگانــى اصفهان ضمن 
ارایه گزارش اجمالــى از فعالیت هاى 
کمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى در 
دوره گذشته تاکید کرد: بدون داشتن 
نقشه راه نتیجه مطلوب حاصل نخواهد 
شد و توسعه گردشگرى نیازمند داشتن 

برنامه اى مشخص است. 
وى برنامــه آتــى این کمیســیون را 
هماهنگى در راســتاى طراحى تدوین 
نقشه راه توســعه گردشگرى با کمک 
ارگان هاى مرتبط مانند اســتاندارى، 
شهردارى، شوراى شهر، میراث فرهنگى 

و مجمع گردشگرى استان دانست. 

کرباســى زاده تدویــن برنامــه برند 
گردشگرى اســتان، بررسى تطبیقى 
خدمات گردشــگرى اصفهــان، انجام 
مطالعات زیرســاخت گردشــگرى و 
تدوین تقویم گردشگرى اصفهان را از 
جمله اقدامات مهم و اساسى کمیسیون 
در دوره هشتم فعالیت هیات نمایندگان 

ذکر کرد.
 وى از تعامل اتــاق بازرگانى اصفهان با 
شوراى عالى انقالب فرهنگى به منظور 
تدوین سند توسعه گردشگرى کشور 
خبر داد و تصریح کرد: تدوین برنامه اقدام 
عملیاتى توسعه گردشگرى ، مارکتینگ 
و تبلیغات برند اســتان اصفهان توسط 
کمپین مشارکتى صدا و سیما و توسعه 
ســرمایه گذارى زیرســاخت از جمله 
اقدامات مورد نظر کمیسیون گردشگرى 
در دوره نهم فعالیت هیات نمایندگان 

مى باشد. 
گفتنى است فراهم شــدن زیرساخت 
پذیرش توریســت داخلى و خارجى، 
حمایــت از اســتارتاپ هــاى حوزه 
گردشــگرى، مشــارکت صنــوف در 
تبلیغ برند اصفهان، مدیریت دانش در 
گردشگرى، ایجاد پایگاه هاى گردشگرى 
در سطح شهر، تقویت روحیه کارجمعى 
در توسعه گردشگرى و... از جمله نظرات 

پیشنهادى اعضاء در این جلسه بود.

خـــبــــر

در آیین اختتامیه جشنواره آشپزى با قارچ عنوان شد:

بانوان ایرانى  صنعت قارچ را ایرانیزه کرده اند

در راستاى حمایت از تولیدات داخلى، ترویج غذاى سالم و 
حمایت از تولید کنندگان داخلى اولین جشنواره آشپزى 

با قارچ با حضور نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى، رییس 
انجمن پرورش دهندگان قارچ ایران و 450 نفر از شرکت کنندگان و اقشار 

مختلف مردم برگزار شد. 

در این مراسم نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اینکه عدم 
آشنایى مردم با غذاهاى سالم گفت: این موضوع باعث شده که سفره هاى امروز از 

محصوالت سالم از جمله قارچ خالى بماند.
زهرا سعیدى، سعیدى با اشــاره به اینکه در شرایط امروز که جنگ اقتصادى کمر 
مردم را خم کرده است، گفت: زنان خوب این سرزمین و خصوصاً در استان اصفهان 
صنعت قارچ را ایرانیزه کرده اند. وى با اظهار امیدوارى از اینکه ریشه هر دست کجى به 
بیت المال حذف شود، ادامه داد: بدنبال این هستیم که صنعت قارچ را ایرانیزه کنیم.

این نماینده با مظلوم خواندن قشــر کشــاورز، اجراى طرح حذف بازنشستگان را 
بزرگترین اقدام خود در طول دوران نمایندگــى عنوان کرد و افزود: آنچه که در این 
شرایط محقق شده است گردنبند خادمى است که بر گردن ما است و خوشبختانه 

پیشنهاد دهنده این طرح نماینده اصفهان بوده است.
وى ادامه داد: ما خواهان گرفتن مالیات بر افرادى هستیم که مسکن روى مسکن مى خرند 

و بازار خانه را آشــفته کرده اند و به این طریــق به دنبال کاهش فاصله بیــن فقیر تا غنى 
هستیم.

سعیدى مبناى خدمت را پررونق شدن سفره هاى مردم دانست و افزود: استفاده از منابع ارزى 
و خدادادى، استفاده از نخبگان و منابع انسانى حلقه هایى است که به درستى از آنها استفاده 

نشده است و باید تالش کنیم که این مردم به آنچه لیاقت دارند برسند.
در این مراسم همچنین رییس انجمن پرورش دهندگان قارچ کشور با اشاره به آمار جهانى 
مصرف قارچ اظهار داشت: مصرف سرانه قارچ در دنیا سه کیلو است که این مقدار در کشور ما 
به 1/2 تا 1/5 کیلو مى رسد و طبق مطالعاتى که انجام شده مشخص شد که متاسفانه ما در 

معرفى این محصول غذایى قصور کرده ایم.
محمد حسن افشار از تولید 12 میلیون تن قارچ در جهان خبر داد که سهم چین 7 میلیون تن 

در رده اول و ایران با تولید 152 هزارتن، رتبه ششم درجهان را دارد.
وى با اشاره به تولید 150 هزار تن قارچ خوراکى در کشــور گفت: از این مقدار سهم استان 
تهران 36 درصد، استان البرز 25 درصد و اصفهان در رتبه سوم تولید قارچ خوراکى قرار دارد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ کشوراز تولید 180 هزار تن قارچ در سال جارى خبر داد و 
گفت: قارچ یک محصول غذایى ارزشمند است با میزان پروتیین باال و انواع و اقسام ویتامین هاى 

گروه ب که نقش مهمى در سالمتى ایفا مى کند

با قارچ با حضور نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى، رییس
انجمن پرورش دهندگان قارچ ایران و 

مختلف مردم برگزار شد. 

در این مراسم نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اینکه عدم 
آشنایى مردم با غذاهاى سالم گفت: این موضوع باعث شده که سفره هاى امروز از 

محصوالت سالم از جمله قارچ خالى بماند.

در راستاى حمایت از تولیدات داخلى، ترویج غذاى سالم و
حمایت از تولید کنندگان داخلى اولین جشنواره آشپزى 

زهرا سعیدى، سعیدى با اشــاره به اینکه در شرایط امروز که جنگ اقتصادى کمر 
مردم را خم کرده است، گفت: زنان خوب این سرزمین و خصوصاً در استان اصفهان 
صنعت قارچ را ایرانیزه کرده اند. وى با اظهار امیدوارى از اینکه ریشه هر دست کجى به 
بیت المال حذف شود، ادامه داد: بدنبال این هستیم که صنعت قارچ را ایرانیزه کنیم.

این نماینده با مظلوم خواندن قشــر کشــاورز، اجراى طرح حذف بازنشستگان را 
بزرگترین اقدام خود در طول دوران نمایندگــى عنوان کرد و افزود: آنچه که در این 
شرایط محقق شده است گردنبند خادمى است که بر گردن ما است و خوشبختانه 

پیشنهاد دهنده این طرح نماینده اصفهان بوده است.
وى ادامه داد: ما خواهان گرفتن مالیات بر افرادى هستیم که مسکن روى مسکن مى خرند 

در راستاى حمایت از تولیدات داخلى، ترویج غذاى سالم ودر راستاى حمایت از تولیدات داخلى، ترویج غذاى سالم و

مختلف مردم برگزار شد. 

در این مراسم نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اینکه عدم 
آشنایى مردم با غذاهاى سالم گفت: این موضوع باعث شده که سفره هاى امروز از 

محصوالت سالم از جمله قارچ خالى بماند.
زهرا سعیدى، سعیدى با اشــاره به اینکه در شرایط امروز که جنگ اقتصادى کمر 
مردم را خم کرده است، گفت: زنان خوب این سرزمین و خصوصاً در استان اصفهان 
صنعت قارچ را ایرانیزه کرده اند. وى با اظهار امیدوارى از اینکه ریشه هر دست کجى به 
بیت المال حذف شود، ادامه داد: بدنبال این هستیم که صنعت قارچ را ایرانیزه کنیم.

این نماینده با مظلوم خواندن قشــر کشــاورز، اجراى طرح حذف بازنشستگان را 
بزرگترین اقدام خود در طول دوران نمایندگــى عنوان کرد و افزود: آنچه که در این 
شرایط محقق شده است گردنبند خادمى است که بر گردن ما است و خوشبختانه 

دریا قدرتى پور
خـــبــــر

    

اخبار اصفهان: مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان گفت: با توجه به گالیه شهروندان مبنى بر نبود پارکینگ در میدان الله ابتداى خیابان پروین على رغم وجود کاربرى هاى زیادى همچون 
بازار گیاهان دارویى، اداره ثبت، مجتمع مطبوعاتى، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره پست و ... قطعه زمینى براى احداث پارکینگ در نظر گرفته شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس شهبازي اظهار کرد:  شلوغى و تراکم زیاد جمعیت در کوچه 105 خیابان پروین نرسیده به میدان الله و معابر کم عرض 
اطراف آن نارضایتى شهروندان را به همراه داشته که براى رفع مقطعى مشکالت ترافیکى، اقداماتى همچون یکطرفه کردن معابر، نصب جداکننده و تابلوها و عالیم براى تسهیل در عبور 
و مرور انجام شده است. وى تصریح کرد: بر اساس تاکیدات شهردار اصفهان و هماهنگى هاى صورت گرفته براى رفع مشکالت ترافیکى این نقطه از شهر، نسبت به توافق براى تملک زمینى 

در حوالى این محل اقدام شده و فرایند تغییر کاربرى در حال پیگیرى است تا هر چه سریع تر پارکینگ مورد نیاز براى این نقطه از شهر تامین شود.

احداث پارکینگ براى رفع مشکالت ترافیکى میدان الله



وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی:

تعداد گردشگران خارجی در ۴ ماهه امسال ۴۰ درصد 
رشد داشته است

وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری از افزایش ۴۰ درصدی میزان گردشگران 
خارجی در ۴ ماهه سال ۹۸ خبر داد.

علی اصغر مونســان در حاشــیه جلســه علنی مجلس در جمع خبرنــگاران گفت: از 
نمایندگان مجلس تشــکر می کنیم که با طرح شــان موجب ارتقای ســازمان میراث 
فرهنگی و تبدیل آن به  وزارت میراث فرهنگی و گردشگری شدند. امروز هم من خدمت 
نمایندگان بودم و تالش کردم کارنامه ای از اقدامات دو سال گذشته سازمان  را در حوزه 
میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دســتی ارائه کنم و برنامه های آتی را نیز تشریح 

کنم.
وی با بیان اینکه با توجه به روند دو ســال گذشته سازمان میراث فرهنگی فعالیت های 

این سازمان به سرعت تداوم می یابد و ســاختار جدید در آن جاری خواهد شد، گفت: 
ماموریت های جدید  نیز بر همین اساس تدوین خواهد شد و ان شاءاهلل اگر نمایندگان 
به من اعتماد کنند با توان بیشتر و با ساختار ارتقاء یافته اقدامات حوزه های مختلف را 

تداوم خواهیم داد.
مونسان با بیان این که روند گردشگری کشور رو به جلو است، ادامه داد: تعداد گردشگران 
خارجی در سال ۹۶ ، ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و در سال ۹۷ ، ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
بوده و در ۴ ماهه  امســال نیز ۴۰ درصد رشد کرده است. عالوه بر این سهم گردشگری 
در جی دی پی)GDP(، ۸/۱۱ میلیارد بوده در حالی که پیش از این رقم ۷ میلیارد بوده 

است.
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشــگری با اشاره به تنوع محصوالت گردشگری 
و افزوده شدن طبیعت گردی و گردشگری کشــاورزی به آن خاطرنشان کرد:  پیش از 
این ما گردشگری فرهنگی و تاریخی را داشــتیم و تا حدی هم توریسم سالمت وجود 
داشــت و تا االن هم توریسم سالمت گســترش یافته اســت. همچنین سند توسعه 

گردشگری در کمیســیون های دولتی در حال تدوین 
است که ان شــاءاهلل چکش کاری و تصویب می شود. 
ما همچنین برنامه های ملــی را جلو می بریم و بوم 
گردی ها را گســترش دادیم که همین امر موجب 
توزیع عادالنه تر گردشگر و جلوگیری از مهاجرت 

روستاییان به شهرها شده است.
وی اضافه کرد:  در بخش میراث فرهنگی ساالنه یک 

ســهمیه ثبت داریم قبال به صورت نقطه ای یک بنا را 
تاریخی می کردیم اما سال گذشته صدکیلومتر مسیر که 

۸ بنا را در خود جای داده بود ثبت کردیم و این ثبت زنجیره ای 
را ادامه خواهیم داد. در حال حاضر پرونده راه آهن شــمال به جنوب ارسال شده و 

بعد از آن کاروانسراها را در دستور کار داریم و تعداد شهرهای بیشتری در ثبت جهانی 
قرار می گیرد.

گردشگری
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نخستین هتل شناور کشور 
به آب انداخته می شود

شهردار بندرگنگ گفت: با بازسازی 
جهاز بادبانی قدیمــی )لنج( و تغییر 
کاربری، نخستین هتل شناور کشور 
دی ماه امســال در بندر کنگ به آب 

انداخته می شود.
ایوب زارعی در جمع خبرنگاران افزود: 
با هدف جذب گردشــگر و با کمک 
ناخدایان قدیمی جهاز بادبانی )لنج 
بادبانی( برای اســتفاده گردشگری و 
دریایی در حال بازسازی و مرمت است.

وی با بیان اینکه در لنج بادبانی ۳۰۰ 
تنی ۱۴ اتاق در حال ســاخت است، 
اظهار کرد: شهرداری بندرکنگ یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای هتل 

شناور در بندرکنگ هزینه می کند.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه 
حرکت لنج با بادبان و موتور اســت، 
تصریح کرد: ساخت هنرستان علوم و 
فنون دریایی برای توسعه دریانوردی و 
لنج سازی در بندرکنگ امری ضروری 

است.
زارعی ادامــه داد: بندرکنگ با اجرای 
معماری گذشتگان در ساختمان ها و 
ساخت وسازهای امروزی شهر الگوی 
معماری و شهرســازی در هرمزگان 
اســت. در گذشــته به کشتی های 
دست ســاز که بــا بادبــان حرکت 
می کردند َجهاز می گفتند. امروز نام 
عمومی رایج برای کشتی های چوبی 

دست ساز "لنج" است.

سکوت چهارباغ را به یاد نداشــتم! بارها و بارها دست در 
دستان مادر، شرق و غرب چهارباغ را طی 
طریق کرده بودم و البتــه گاهی پدر، آن 
وسیلۀ آهنین موتوردارمان را روشن می 
کرد و به قصد خانه مادربزرگ، در آن سوی 
چهارباغ عباســی از این گردشگاه مشجر 
اصفهان می گذشتیم و با هر آمد و شدی 
در چهارباغ، خاطرهای شیرین ما فزونی 

می یافت.
درختان انبوه و سرزنده اش سایه اندازی می کرد و ویترین 
مغازه های رنگارنگ آن، از پارچه فروشی و بوتیک ها تا فیلم 
های روی سردرسینما، به عابران چشمک می زدند و هربار 
همراه مادر، روبه روی هر مغازه لختی توقف می کردیم و 
همچنان جوالن ماشین قطع نمی شد؛ حرکت همین آهن 
های رنگی، در مدل های مختلف بود که یک نام را بر سر 
زبان ها انداخت: احیای چهارباغ عباسی اما به جان چهارباغ 
قسم، حکایت پُر افت و خیز این روزهایش که با نام احیا 
گره خورده و اسم جدید »ساماندهی« را برایش برگزیده 
اند، به کالف سردرگمی می مانَد که گره به دستان نیز در 
البه الی سنگفرش های امروز و آسفالت دیروز و پایه های 
مدفون  شدۀ تاریخ چهارباغ، خود در جستجوی شاه گرهی 
هستند که شاید با اشارۀ او باز شوند و نفعشان را ببرند و 
تمام شود این قضیۀ چهارباغ بی باغ!چهار باغی که حال 
این روزهایش، بسان شهری خالی از سکنه است و اگرچه 
از نبودن آهن های موتوردارِ رنگی نفس می کشد، اما نوبت 

جوالن شکم پرستی در آن رسیده و تاریخش، زیر آسفالت 
و سنگفرش دست به دست می شود. تاریخ چندصدساله ای 

که حاال، سنگ های هتن آباد بر سرش هوار شده اند!
قراربود کسبه مغازه ها را خریداری کنند اما!

سکوت و سکون شرق چهارباغ را همه می شناسند و بیش 
از همه، مجموعه هشت بهشت در بدنۀ شرقی چهارباغ، 
مکانی سرد و خالی از حرکت آدمی است؛ مجموعه ای که با 
هدف بدنه سازی و رونق ساخته شد اما به رکودی بی مانند 
رسید. عبداهلل جبل عاملی، مدیر اسبق اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه در چهارباغ قدیم هم 
بدنه شرقی نسبت به بدنه غربی رونق کمتری داشت به 
خبرنگار ایسنا گفت: ما با هدف رونق قسمت شرق چهارباغ، 
بدنه سازی را انجام دادیم. زمانی که ساخت مجموعه هشت 
بهشت در بدنه شرقی تمام شد قرار بود کسبه مغازه های 
آنجا را خریداری کنند اما عده ای زرنگ تر واسطه شدند 
و تمام شده های نیمه کاره را خریدند تا به کسبه بفروشند! 
بنابراین سرقفلی این سمت چهارباغ با بدنه غربی چهارباغ، 
مساوی شد و حتی باالتر رفت و دیگر خریداری پیدا نکرد. 

هرجایی که واسطه ها می آیند با کساد روبه رو می شود.
وی ادامه داد: برای طراحی بدنۀ شــرقی، مسابقه برگزار 
شد اما نه میراث فرهنگی و نه شهرداری وقت، طرح های 
برگزیدۀ مســابقه را قبول نکردند و بعد یک کمیسیون، 
مرکب از حدود ۱۲ نفــر از ادارات و ارگان های مختلف و 
موسسات مختلف ازجمله میراث فرهنگی، شهردرای، 
مسکن و شهرسازی، شواری شهر شکیل شد که چند نفر 
از خبرگان امور سیاسی اقتصادی شهر هم در آن حضور 
داشتند و بنابرآنچه برای بدنه شرقی می خواستند، صورت 
جلســه ای را تنظیم کردند که این صورت جلسه حدود 
۱5 گزینه داشت. از من خواستند براساس این ۱5 شرط 
طرحی را تهیه کنم که اتفاقا شادروان دکتر آیت اهلل زاده 
شیرازی هم با تهیه طرح موافقت کرد و صورت جلسۀ آن 

موجود است. 

انزده شرط در اجرای مجموعه هشت بهشت
طراح بدنۀ شرقی چهارباغ عباسی با اشــاره به برخی از 
شروط این طرح گفت: ازجمله ۱5 شرط موجود در طرح 
این بود که ضخامت این قسمت نباید از ۲۰ متر تجاوز کند. 
هیچ نوع ساختمانی نباید به صورت پنجره به سمت پارک 
باشــد. نمای مجموعه به طرف پارک، باید حالت کلیت 
نمای دوره صفوی را داشته باشد که آن ها هم تاق نماهایی 
هستند که در قســمت پایین، حالت سکومانند دارند و 
افرادی که در پارک هســتند می تواند از سایبان آن ها 
استفاده کنند. از ایجاد سطوح شیشه ای وسیع خودداری 
و سعی شود مبانی را براساس کاربرد آجر و هم چنین نوع 
خاصی از سرامیک ها کار کنیم. ارتباط کلی حرکت مانند، 
در داخل ایجاد شود و این طراحی خطی با مغازه ها قطع 
نشود. یک رواق در کنار پیاده روی چهارباغ ساخته شود تا 
عبور و مرور را در آنجا حفاظت کند یعنی هم سایه ایجاد 
شود و هم از نزوالت بارندگی حفاظت کند، ضمن اینکه 
از ستون های آجری و نماهای قوس دار و تاریخی سازی 

قالبی خودداری شود. 
در عرض 24 ساعت خودشان همه را خریدند!

اســتادیار گروه معماری دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان افزود: کاری که ما انجام دادیم این بود که طرف 
رواق داخل چهارباغ به صورت ویترین باشد نه اینکه مغازه 
ها از این طرف ورودی داشته باشد و بیشتر ورودی ها را از 
حرکت داخلی بازارچه مانند بدهیم و این به طرف داخل 
چهارباغ به صورت ویترین باشد اما حاال آنها می خواهند که 
مغازه ها را به دو دستۀ درجه یک و درجه دو تقسیم کنند 
و می خواهند درهای مغازه ها به سمت پیاده روی داخل 

چهارباغ باز شود. 
جبل عاملی تاکید کرد: اکثر افرادی هم که می خواهند 
اصالحاتی را در معماری مجموعه هشت بهشت انجام دهند 
افرادی هستند که آن زمان بعد از پایان طرح این مغازه ها 
را خریدند. یعنی ابتدا مغازه ها را متری ۱5 تومان قیمت 

گذاشــتند اما بعد در عرض ۲۴ ساعت همه را خودشان 
خریدند و خواستند متری۴۰ تومان بفروشند که کسی 

هم نخرید بنابراین رکود ایجاد شد.
اصالح معماری بدنۀ شرقی چهارباغ

در این بین اما سعید سهرابی، مدیر طرح عالی چهارباغ، 
با اشاره به اصالحاتی که قرار است درخصوص معماری 
بدنۀ شرقی چهارباغ اجرا شود، تاکید کرد: مجموعه هشت 
بهشت در بدنه شرقی چهارباغ به اصالح معماری نیاز دارد و 
تا این اصالح شکل نگیرد رونق نمی گیرد. دلیل عمده اش 
هم این است که چهارباغ به صورت ذاتی ویندو شاپینگ 
اســت؛ یعنی مردم راه می روند و ویترین مغازه ها را هم 
می بینند و ما دنبال این هستیم که با هماهنگی میراث 
فرهنگی این موضوع را در یک طرح قالب مصوب کنیم 
و به لحاظ معماری در مجموعه هشــت بهشت اصالح 
ساختاری را انجام دهیم که البته زمان می برد.سهرابی با 
بیان اینکه در ۲۰ سال اخیر کارکردهای فرهنگی هنری 

چهارباغ بسیار ضعیف شده است، گفت: متاسفانه تنها 
چیزی که از دوران قبل در چهارباغ باقی مانده سینما و 
کتابفروشی است به همین دلیل تمام انرژی و هدف ما 
ایجاد ساختارهایی است که بتواند نه برای یکی دوسال 
بلکه مانند بذری ۱۰ یا ۲۰ سال دور خود افزایش یابد.وی 
در پاسخ به چرایی حضور چشمگیر اغذیه فروشی ها در 
چهارباغ، تصریح کرد: قصد ما این نیست که کل چهارباغ را 
تحت پوشش رستوران و تریا و کافه ببریم ولی چیزی که از 
قبل در چهارباغ عمومیت داشته خوراکی و بستنی فروشی 
است و قاعدتا این مغازه ها در درجه اول منتفع می شوند، 
چون مغازه اش را دارد و ساده تر است اما برای اینکه توسعه 
پیدا نکنند، قوانین سختگیرانه ای درخصوص نگهداری و 
پرداخت اجاره بهای فضای بیرون و  محصورکردن صندلی 
ها و مراقبت ها و رعایت استانداردها تدوین می کنیم تا 
هرکسی به این فکر نباشد که بیاید در چهارباغ بستنی 

فروشی و فست فودی بزند.

سکوت چهار باغ

 چهارباغ به 
صورت ذاتی 

ویندو شاپینگ 
است؛ یعنی مردم 

راه می روند و 
ویترین مغازه ها را 

هم می بینند و ما 
دنبال این هستیم 

که با هماهنگی 
میراث فرهنگی 

این موضوع را در 
یک طرح قالب 

مصوب کنیم

خاطرۀ چهار باغ، برای آیندگان چــه خواهد بود؟ چهار باغی 
بی باغ؟ چهار باغی از نو ساخته شده؟ سکوت؟ بوی روغن سوختۀ 
فست فودی ها؟ صدای ادامه دار بستنییییی، صندلی هایی که 

درخور چهارباغ نیست و یا سنگ های  هتن آباد؟!

ایسنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

گردشگری
خبر
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با هزینه کم خوشتیپ شوید
بهتر اســت این را بدانید که پوشــیدن لباس های مارک دار و گرانقیمت تضمینی برای 
خوشتیپ شدن شما نیست، یعنی امکان دارد شــما با لباس هایی که فوق العاده گران 
هستند هم خوشتیپ نشــوید، ولی با لباســی که قیمت چندانی ندارد حسابی خوش 

استایل شوید.
در صورتی که به مجله های مد و لباس سر زده باشید، متوجه می شوید که تمام مدلینگ 
ها، لباس های گرانقیمت و مارک دار به تن دارند که باعث می شود شما افسوس بخورید 

که چگونه برای خوش تیپ شدن از این لباس های گرانقیمت بخریم و تن کنیم؟
بهتر است این را بدانید که برای شیک پوش بودن الزم نیست زیاد خرج کنید. با کمترین 

هزینه ها هم می شود خوش پوش شد. در ادامه ترفندهای آن را به شما می گوییم:
خرید لباس های خوش دوخت )نه لزوما گران قیمت و مارک دار(

 نگهداری خوب از لباس های
 تشخیص دهید چه لباس هایی به شما می آید

 پوشیدن لباس های اندازه تن خود، نه تنگ و نه گشاد
 داشتن استایل شخصی خود

 خرید کردن هوشمندانه
 داشتن اعتماد به نفس

 زدن عطر
 دور انداختن لباس های قدیمی

 در صورتی که شما زرنگ باشید، به جای اینکه اول فصل لباس بخرید، صبر می کنید آخر 
فصل و زمانی که همان لباس ها حراج می شود، خرید می کنید، زیرا اول هر فصل لباس 

ها با قیمت سرسام آور عرضه می شوند.
در واقع ارزش دارد که برای مجالس مهم و مراسم عروسی فامیل و دوستان نزدیک برای 
لباس هزینه کنید، اصوال هزینه کردن برای لباس مجلســی، یک کار هوشمندانه است. 
شما به جای آن که پول زیادی برای خرید لباس های خانگی صرف کنید، پول های خود 
را پس انداز کنید و یک لباس مجلسی شیک بخرید تا در مجلس که همه دوستان و فامیل 

هستند بپوشید.
مشخص بودن مارک لباس، همیشه خوب نیست!هیچ 
وقت لباس، کیف، کفش یا کمربندی استفاده نکنید 
که مارک روی آن بیش از حد مشخص است. بر خالف 
چیزی که بســیاری از افراد تصور می کنند، این کار 

از زیبایی لباس شــما می کاهد و باعث می شود شیک 
پوش نباشید!

از رنگ هــای خنثــی اســتفاده کنید.اســتفاده از 
بــا رنگ هــای شــاد کار هیجان انگیزیســت. امــا اگــر آنهــا را 

رنگ های خنثی ترکیب کنید، زیباتر به نظر می رســند. مثال یک شلوار جین ساده را با 
یک تاپ سفید و یک کت کاراملی ست کنید. زیبا نیست؟! اینها لباس هایی هستند که با 
قیمتی مناسب، در تمام مغازه ها پیدا می شوند. یک نکته مثبت دیگر در مورد رنگ های 

خنثی این است که می توانید آنها را لباس های متنوعی ست کنید.

چگونه در خانه پوست 
خود را الیه  برداری 

کنیم؟
براساس نظر متخصصان، بخش 
مهمی از مراقبت های پوســتی، 
»الیه برداری پوست« است که 
شما به راحتی می توانید در خانه 
با وسایل ساده ان را انجام دهید. 
برای داشتن پوست صاف و شفاف 
بدن بهترین روش اســتفاده از 
وسایل طبیعی و الیه بردارهای 
خانگی است. وسایل و لوازمی که 
برای الیه برداری نیاز دارید:پاک 
کننده الیه بــردار، لیف،  برس 
بــدن یا دســتکش هــای الیه 

برداری،سنگ پا، لوسیون بدن.
بعد از انجام دادن مراحل حمام از 
یک لوسیون مرطوب کننده بدن 
برای همه قســمت های بدنتان 
استفاده کنید. لوســیون بدن و 
مرطوب کننــده های صورت که 
حاوی اســید هیدروکســی آلفا 
و یا بتا می باشــند انتخابی ایده 
آل هســتند، زیرا این اســیدها 
 سلول های مرده پوست را از بین

 می برند.
 از مرطوب کننده بدن یک بار در 
روز اســتفاده کنید. الیه برداری 
پوست را خشک می کند بنابراین 
شما باید پوســتتان را هیدراته 

نگه دارید.

۱. ترکیب های نامتناسب
خانه  مدرن هم مانند ساکنانش، 
باید منحصربه فرد به نظر بیاید و 
حس خاصی را منتقل کند. این 
کار را بدون استفاده از ست های 
از پیــش آماده شــده  مبلمان 
خیلی راحت تر می توان انجام 
داد. اگر می خواهید ظاهــر دل پذیری در اتاق 
ایجاد کنید، می توانید به جای خرید یک  دست 
مبلماِن ست، میز و صندلی ها را جداگانه تهیه 

و با هم ست کنید.
این ترکیب می تواند حس خاصی را منتقل کند، 
که البته لزوما هم عجیب وغریب نیست. برای 
مثال، میز چوبی می تواند ترکیب زیبا و خاصی 
با یک نیمکت مشکِی ایجاد کند. و احتماال شما 
تنها عضو فامیل خواهید بود که چنین ترکیب 

خاصی در منزل دارد!
2. تیره و تاریک

دکوراســیون مدرن با کاربرد رنگ های سیر 
و تیره وتاریک مخالفتی نــدارد. البته چنین 
دکوراسیونی می تواند با ســایه ها و بافت های 
مالیم تر هم همراه شود تا آن خشونت بصری 
ایجادشــده را کاهــش دهد. البتــه باید هم 
همین طور باشد؛ واقعیت این است که رنگ های 

تیره متعلق به فضاهای روشــن اند و در چنین 
فضاهایی جلوه ی بهتری دارند.

3. مواد اولیه متنوع
مبلمانی که از مواد گوناگون ساخته شده اند، 
جالــب و منحصربه فرد هســتند، و به همین 
خاطر اســت که در فضاهای مدرن جذابیت 
خاصی دارند. چرا فقــط از صندلی تمام چوب 
استفاده می کنید، وقتی می توانید صندلی ای 
داشته باشــید که از آکریلیک، چوب و بافت 
خردلی رنگ ســاخته شده اســت؟ ایده های 
دکوراســیون مدرن درحقیقــت می خواهند 
خوِد درون شما را به نمایش بگذارند، و مطمئنا 
استفاده از مواد گوناگون به شما کمک می کند 

تا این خوِد درون تان را بهتر به تصویر بکشید.
4. طرح های حیوانات

خانه های مدرن پر از طرح هــای حیوانات در 
اندازه های بزرگ و کوچک هستند. یک بالش 
معمولی روی کاناپه یــا تخت خواب می تواند 
پاسخ گوی سلیقه و سبک خاص شما باشد. اگر 
نه، می توانید از الگوهای طبیعی در مقیاس های 

بزرگ تر هم استفاده کنید.
۵. آشپزخانه کرومیومی

آشــپزخانه ی براق و زیبا هم یکی از ایده های 
دکوراسیون مدرن است، که طرفداران زیادی 
دارد. آشــپزخانه ای با ســطوح بــراق مانند 
پیشــخوان های مرمرین یا گرانیتــی، لوازم 
آشــپزخانه ی اســتیل و جزئیــات کرومیوم 
روی ابزار آشــپزی و چهارپایه ها، می تواند از 

جذاب ترین جاهای خانه باشد.
۶. گیاهان گلدانی

این ایــده صرفا بــه فضاهای مــدرن مربوط 

نمی شود. استفاده از گیاه کمی جلوه متفاوت 
به خطوط صاف و فضاهای خالی اضافه می کند. 
گیاهان گلدانــی، از درختچه های پهن برگ 
بزرگ در گوشــه اتاق گرفته تــا تراریوم های 
کوچک، زاویه ها را تعدیل کرده و به خانه حس 

زندگی می دهند.
۷. نورپردازی انتزاعی

استفاده از رویکرد انتزاعی  برای روشن کردن 
فضای داخلی )و خارجی( خانه، به عنوان یک 
مفهوم طراحی، سال هاست که طرفداران زیادی 
دارد. فضای ســفیدرنگ میان این روشنایی 
انتزاعی و شاخه ای، حسی واهی، لوکس و البته 

پیچیده به هر خانه ای می دهد.
۸. نور طبیعی

اگرچه پرده های سنگین زمانی نشانه توانگری 
و کمال صاحب خانه بودنــد، اما امروزه یکی از 
طراحی های لوکس در دکوراســیون مدرن، 
استفاده حجم فراوانی از نور طبیعی در فضاهای 
داخلی است. به حداقل رساندن چیزهایی که 
جلوی پنجره ها را می گیرند یا در صورت امکان 
حذف کامل آنها، یکی از ساده ترین ایده ها در 
دکوراسیون مدرن است که تقریبا در هر فضایی 

اجرایی است.
۹. استفاده از وسایل فلزی

هر دوره ای فلز انتخابی خاص خودش را داشته، 
اما فضاهــای داخلی خانه های امــروزی پُر از 
فلزات مختلف یا ترکیبی از آنها هســتند. فلز 
عنصر مهمی در دکوراســیون مدرن است؛ از 
کوچک ترین جزئیات فلزی همچون ابزارآالت 
یا ناخن گیر گرفته، تا فلزاتی در ابعاد بزرگ تر 

مثل چهارچوب مبلمان.

۱0. رنگ های گرم
چیزی در ســبک  زندگی مدرن هست که ما 
را مشتاق و متمایل به اســتفاده از رنگ های 
گرم تر در خانه هایمان می کند. رنگ سفید در 
عکس ها زیباست، اما واقعیت این است که در 
بسیاری از خانه ها، به خاطر معمارِی آن خانه 
یا سبک  زندگی آدم هایش، چهره  باورپذیری 
به خود نمی گیرد. وقتی پای زندگی واقعی به 
میان می آید، خیلی ها به استفاده از رنگ های 
نرم و گرم متمایل هستند؛ مثل طیف رنگ های 

قهوه ای و سبز.
۱۱. مفهوِم باز

در این دنیای پرسرعت و شلوغ، »مفهوم باز« 
جای خاص خودش را دارد. سطِح باز اتاق، از نظر 
بصری به شما اجازه می دهد تا در آِن واحد در 
سه یا چهار مکان مختلف باشید؛ در آشپزخانه، 

پشت میز ناهارخوری، در اتاق نشیمن و چه بسا 
پشــت در ورودی. برای ایجاد چنین فضایی، 
بهترین کار این اســت که از رنگ های بسته و 
مجموعه مناسبی از لوازم و افزودنی ها استفاده 
کنید. مســلما نباید به هم ریخته گی به وجود 

بیاید.
۱2. کمتر مساوی با بیشتر

اگرچه دیوارهای پر از عکس و دیگر چیزهای 
تماشــایی همچنان پرطرفدار هستند، اما ُمد 
فعلی بیشتر به سوی نمایش تعداد کمتر کارهای 
هنری، و تمرکز بیشتر روی خوِد آن هنر تمایل 
دارد. معموال عکس های ساده و بدون  قاب روی 
دیوار آویزان می شــوند، و زیبایِی ســادگی را 
به نمایش گذاشته و در قلمروی بصری، به محتوا 

بیش از پس زمینه بها می دهند.
۱3. زرق وبرق در کنار سادگی

خیلی از خانه های مدرن، از مجاورت مطبوع 
متضادها بهره می برند. ترکیب عنصرهای خام، 
مثل چوب سنباده نخورده در قالب لوسترهای 
سقفی و قاب  عکس ها و آثار هنری قدیمی، با 
عنصرهای بزرگ تری، همچون پیشخوان های 
مرمرین و کابینت های برنجی، جو بسیار خاصی 

ایجاد می کند.
۱4. کاشی های طرح دار

کاشی های کارشده در سطوح گرفته تا دیوارها 
و ســقف ها، و از اتاق های نشــیمن گرفته تا 
ورودی ها و حمام ها، یکــی از تأثیرگذارترین 
ایده های دکوراسیون مدرن برای زیباترکردِن 
دکــور خانه هســتند. کاشــی های طرح دار 
شیشــه ای،چه روی دیوار باشــند و چه کف 
اتاق، درهرصورت جلوه ی شــیکی به فضای 

خانه می دهند.

در کمال سادگی خانه ای امروزی داشته باشید

 امروزه یکی از 
طراحی های لوکس 

در دکوراسیون 
مدرن، استفاده 

حجم فراوانی از نور 
طبیعی در فضاهای 

داخلی است

آیا می خواهید خانه یا شــاید یکی از اتاق هایتان را به 
سبک ُمد روز درآورید؟ شما می توانید با الهام گرفتن 
از ایده های امــروزی و پیاده ســازی آن در معماری و 
دکوراسیون داخلی یک دکوراسیون مدرن و زیبا برای 

خانه تان ایجاد کنید. 
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Aghajari Oil and Gas 
Production Company 
(AOGPC) has domestically 
manufactured 1,563 process 
items for the oil industry in 
the first half of the current 
Iranian fiscal year, which 
began on March 21.
According to the National 
Iranian South Oil Company 
(NISOC), Ebrahim Piramoun, 
the CEO of AOGPC, said that 
the items were produced 
in line with supporting 
domestic manufacturers and 
producers.

He said production costs of 
the items were dramatically 
reduced by localizing their 
manufacturing inasmuch 
as their production saved 
the company some Rls. 108 
billion.
Piramoun said that the items 
included pilot transducers, 
6-stage pumps, transformers, 
control valve components, 
complete anti-leakage parts 
for inlet and outlet of solar 
turbine air compressors, 
and piston balancer of gas 
compressor parts.

OPEC Posts First 
Oil Output Rise 
in 2019 Despite 
Saudi Cuts

EghtesadOnline: OPEC 
oil output increased 
in August for the first 
month this year as 
higher supply from Iraq 
and Nigeria outweighed 
restraint by top exporter 
Saudi Arabia and losses 
caused by US sanctions 
on Iran, a Reuters survey 
found.
The 14-member 
Organization of the 
Petroleum Exporting 
Countries has pumped 
29.61 million barrels 
per day this month, 
the survey showed, up 
80,000 bpd from July’s 
revised figure which was 
the lowest OPEC total 
since 2014. 
Saudi Arabia is not 
deviating from its plan 
of restraining output by 
more than called for by 
an OPEC-led supply deal 
to support the market. 
Despite calls this year 
from US President 
Donald Trump on OPEC 
to raise output, the 
producers renewed 
the supply pact in July, 
according to Financial 
Tribune.OPEC’s supply 
curbs should eventually 
start to support the 
price of Brent crude oil, 
which has fallen from 
a 2019 high above $75 
a barrel in April to $61 
on Friday on concern 
about slowing oil 
demand and economic 
growth, analysts at 
Commerzbank said.
“Even moderate 
demand growth that 
can be expected is likely 
– given the considerable 
production discipline 
shown by OPEC – to 
result in an ongoing 
tightening of supply and 
to support rising prices,” 
Commerzbank analyst 
Eugen Weinberg said. 
OPEC, Russia and other 
non-members, known 
as OPEC+, agreed in 
December to reduce 
supply by 1.2 million 
bpd from Jan. 1 this 
year. OPEC’s share 
of the cut is 800,000 
bpd, to be delivered 
by 11 members and 
exempting Iran, Libya 
and Venezuela. 
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Iranian co. produces 1500 process items 
for oil industry

Speaking to 
reporters on 
the sidelines 
of today’s 
P a r l i a m e n t 
s e s s i o n , 
Ali Asghar 

Mounesan, the head of the 
Iran's Cultural Heritage, 
Handcrafts and Tourism 
Organization (ICHHTO), 
said the country’s 
tourism industry is 
on the right track and 
progressing well.
The ICHHTO has recently 
been changed into a 
ministry, and Mounesan 
was picked as President 
Rouhani’s candidate to 
serve as the minister.
“In 2017, the number of 
foreign tourists visiting 
Iran stood at 4.7 million. 

In 2018, the number 
reached 7.7 million, and 
we witnessed a boom 
in the first four months 
of the current year 
compared to the same 
period in previous years,” 
he added.
“Around March 2018, we 
received a governmental 
notice warning about 
the behavior of the US 
administration and 
its withdrawal from 
the Iran nuclear deal, 
so we started to plan 

accordingly so that the 
measures would not 
affect the number of 
tourists visiting our 
country,” Mounesan 
added.
He said one of these plans 
was to define new target 
markets.
“For instance, we 
implemented a one-way 
visa waiver with Oman. 
Recently, we did the same 
with China. From Oman 
alone, we received 4,700 
tourists. The number has 

reached 12,400 tourists 
since the past three 
months,” he added.
“We have made plans 
and set our sight on 
regional markets. As 
of now, tourists visit 
Iran for receiving 
treatment, besides 
doing pilgrimages. This 
has brought in a lot of 
revenues for the country, 
even more so than 
revenues brought in by 
European tourists,” he 
said.

Identifying requirements 
to design, produce 
handwoven carpet kicks off
Head of E-Commerce Development Center 
of Iran Ali Rahbari on Sunday revealed the 
start of identifying the requirements and 
challenges ahead of designing and producing 
handwoven carpets in the country.He pointed 
to the introduction of topics of Memorandum 
of Understanding (MoU) inked with Iran 
National Carpet Center (INCC) and added, 
“training, promoting and culturalizing the use 
of e-commerce in handwoven carpet industry, 
developing systemic infrastructures in order 
to manage commercial chain of handwoven 
carpet [including gods tracking goods and 
supporting emergence of startups as well as 
key role of knowledge-based companies in 
order to develop applications of e-commerce 
in carpet industry both in domestic and foreign 
markets] have been cited as three main topics 
of the MoU.”For her part, Head of Iran National 
Carpet Center Fereshteh Dastpak emphasized on 
the key role of startups in removing problem for 
selling carpet in domestic and foreign markets 
and added, “startups and knowledge-based 
companies can resolve most problems facing 
carpet industry of the country.”It should be 
noted that a Memorandum of Understanding 
(MoU) has been inked between E-Commerce 
Development Center of Iran and Iran National 
Carpet Center in line with commissioning and 
promoting electronic commerce in carpet 
industry of the country.

VP Highlights Failure 
of US Economic Plots 
against Iran
 Iranian First Vice-President Eshaq Jahangiri 
said the US government’s plots to harm the 
Islamic Republic’s economy have ended in 
failure.The US plots to make Iran’s economy 
collapse or provoke protests in the Islamic 
Republic have ended in failure, Jahangiri said 
in a conference on Saturday.Highlighting Iran’s 
natural resources and great assets such as oil and 
gas reserves or hundreds of billions of dollars 
in investment in various companies, the vice 
president said the US is aware of such resources 
and also knows that it could not force the Iranian 
nation to surrender under sanctions.The Iranian 
administration has branded the US sanctions 
on Tehran as an act of economic terrorism.In 
comments in May, Iranian President Hassan 
Rouhani called for stronger internal unity and 
mutual trust for fighting an economic war that 
the US has waged against the Islamic Republic, 
stressing that Washington could never bring Iran 
to its knees.The president also stressed that the 
US government will abandon its hostile policies 
against Iran when it realizes that the sanctions 
have a small impact.

 Iran to sell oil to any, all 
buyers: FM Zarif
Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad 
Zarif responded to US Secretary of State, Mike 
Pompeo’s remarks, stressing Iran will sell oil 
to any and all buyers.“US denied us means of 
defense: We built missiles & US complains. 
US denied us nuclear fuel: We made it & US 
complains. Now US engages in piracy & threats 
to prevent Iran from selling oil to traditional 
customers. Stop nagging Mike Pompeo: We will 
sell oil to any & all buyers,” Zarif wrote on his 
official Twitter account.

Iran’s tourism industry is progressing 
well despite the US’ undermining 
measures, according to Rouhani’s 
candidate for the newly-established 
Ministry of Cultural Heritage, Tourism 
and Handicrafts.

'Iran’s tourism industry progressing well 
despite US moves'
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We have made 
plans and 
set our sight 
on regional 
markets. As of 
now, tourists 
visit Iran for 
receiving 
treatment, 
besides doing 
pilgrimages.
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China, US Kick Off 
New Round of Tariffs in 
Trade War
 China and the United States began imposing 
additional tariffs on each other’s goods on 
Sunday, the latest escalation in a bruising 
trade war, despite signs that talks would 
resume sometime this month.
A new round of tariffs took effect from 
0401 GMT, with Beijing’s levy of 5% on US 
crude marking the first time the fuel has 
been targeted since the world’s two largest 
economies started their trade war more than 
a year ago.
The Trump administration will begin 
collecting 15% tariffs on more than $125 
billion in Chinese imports, including smart 
speakers, Bluetooth headphones and many 
types of footwear.
In retaliation, China started to impose 
additional tariffs on some of the US goods on a 
$75-billion target list. Beijing did not specify 
the value of the goods that face higher tariffs 
from Sunday.
The extra tariffs of 5% and 10% were levied 

on 1,717 items of a total of 5,078 products 
originating from the United States. Beijing 
will start collecting additional tariffs on the 
rest from Dec. 15.Chinese state media struck 
a defiant note.
 “The United States should learn how to 
behave like a responsible global power and 
stop acting as a ‘school bully’,”
The official Xinhua news agency said.
 “As the world’s only superpower, it needs 
to shoulder its due responsibility, and join 
other countries in making this world a better 
and more prosperous place. Only then can 
America become great again.”
Tariffs could not impede China’s 
development, said the official People’s Daily 
of the ruling Communist Party.
 “China’s booming economy has made 
China a fertile ground for investment that 
foreign companies cannot ignore,” it said, in 
a commentary under the name ‘Zhong Sheng’, 
or ‘Voice of China’, which is often used to state 
its view on foreign policy issues, Reuters 
reported.
Last month, US President Donald Trump 
said he was increasing existing and planned 

tariffs by 5% on about $550-billion worth of 
Chinese imports after Beijing announced its 
own retaliatory tariffs on US goods.
Tariffs of 15% on cellphones, laptop 
computers, toys and clothing are to take 
effect on Dec. 15.
The US Trade Representative’s Office said on 
Thursday it would collect public comments 
through Sept. 20 on a planned tariff increase 
to 30% on a $250-billion list of goods already 
hit with a 25% tariff.
Trade teams from China and the United States 
continue to talk and will meet in September, 
but tariff hikes on Chinese goods set to go in 
place on Sunday will not be delayed, Trump 
has said.
For two years, the Trump administration has 
sought to pressure China to make sweeping 
changes to its policies on intellectual 
property protection, forced transfers of 
technology to Chinese firms, industrial 
subsidies and market access.
China has consistently denied Washington’s 
accusations that it engages in unfair trade 
practices, vowing to fight back in kind and 
criticizing US measures as protectionist.



Israel Cancels Major Drill over 
Fear of Hezbollah
The Israeli regime has called off a planned massive 
military exercise over fear of a retaliatory attack by 
Hezbollah, reports said.The Israeli military has been on 
high alert after Hezbollah warned Israel of a 'surprise 
blow' in response to Israeli drone attacks in Lebanon.“In 
the past week, IDF troops — including ground, air, 
naval and intelligence forces — have improved their 
preparedness for a variety of scenarios in the area of 
the Northern Command and the Galilee Division,” the 
Israeli army said in a statement, Israeli media reported.
Announcing the cancellation of the drill, it added that 
exercise planned for this week would instead be merged 
with another large-scale drill scheduled for September 
8 to 12.The decision came after Leader of the Lebanese 
resistance movement Hezbollah SeyedHassan Nasrallah 
said on Saturday that Israel “must pay a price” for its last 
week attacks into a southern suburb of the Lebanese 
capital Beirut.He said giving a proper response to Israel 
over the drone incursions was about “establishing the 
rules of engagement and ... the logic of protection” for 
Lebanon.“Israel should know that the Lebanese air 
space is not open to her,” said Nasrallah in a televised 
speech, adding that the Israel attack open the door to 
assassinations if left unanswered.

Iran’s naval drill kicks off in 
Caspian Sea
Iranian naval forces on Sunday morning started four-day 
naval drills, codenamed ‘Power and Sustainable Security 
98’, in the Caspian Sea with the message of peace and 
friendship while promoting Iran’s naval capabilities.
The drill is being held in an area of 25,800 square miles in 
the Caspian Sea in order to enhance combat capabilities 
and readiness at sea. Naval units are taking part in the 
war game, including warships, rocket launchers and 
helicopter as well as navy rangers.Commander of the 
Iranian Army's Navy Rear Admiral Hossein Khanzadi said 
on Saturday that four-day naval drills promotes Iran’s 
naval capabilities in the Caspian Sea and is carried out 
independently.It is on the agenda to hold military exercise 
in collaboration with neighboring countries, he added.

Iran unveils combat, defense 
drone “Kian” with pinpoint 
accuracy
Iran has unveiled a combat and defense drone dubbed 
“Kian” with pinpoint accuracy.“Kian”, new generation 
of homegrown jet-powered drone, was unveiled in a 
ceremony on Sunday with Commander of Army Air 
Defense Force Brigadier General Alireza Sabahifard in 
attendance.
During the unveiling ceremony, General Sabahifard 
said, “The combat and defense drone has been 
developed in two versions and is aimed for conducting 
long reconnaissance and surveillance missions”.“By 
developing drone capabilities, the advanced drone ‘Kian’ 
will upgrade air defense capacity of Air Defense Force,” he 
added.General Sabahifard has also noted that “Kian” has 
been fully designed and developed by Iranian experts and 
technicians within a one-year period.
“The unmanned vehicle can hit targets way beyond the 
country’s borders and can start its defensive mission on 
enemies' soil,” he said.

Iran to Take Next Nuclear Step If EU Fails to 
Act: Rouhani

“If Europe cannot 
operationalize its 
commitments, Iran will 
take its third step to reduce 
its JCPOA commitments," 
Rouhani told his French 
counterpart Emanuel 

Macron in a phone call on Saturday 
night.
However, “this step, just like the 
other ones, will be reversible,” he 
added.
“Unfortunately after this unilateral 
move by the US, European 
countries did not take concrete 
measures to implement their 
commitments,” he continued.
“The contents of the JCPOA are 
unchangeable and all parties must 
be committed to its contents,” the 
Iranian president stressed.
Macron's office released a 
statement later Saturday in which 
he stressed the importance of 
“the current dynamic to create 
the conditions for a de-escalation 
through dialogue and building a 
durable solution in the region,” AFP 
reported.

Tehran has rowed back on its 
nuclear commitments twice in 
compliance with articles 26 and 
36 of the 2015 deal, known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA). The first phase started 
on May 8 and the second phase on 
July 7.
Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said in 
a recent interview with the 
Sueddeutsche Zeitung newspaper 
that the next step would be taken 
on September 6.
Iran and the Group 5+1 (Russia, 
China, US, Britain, France, and 
Germany) on July 14, 2015, 
reached a conclusion over the text 
of the JCPOA.
The accord took effect in January 
2016 and was supposed to 
terminate all nuclear-related 

sanctions against Iran all at once, 
but its implementation was 
hampered by the US policies and its 
eventual withdrawal from the deal.
On May 8, 2018, US President 
Donald Trump pulled his country 
out of the nuclear accord.
Following the US withdrawal, 
Iran and the remaining parties 
launched talks to save the deal.
However, the EU’s failure to ensure 
Iran’s economic interests forced 
Tehran to stop honoring certain 
commitments, including an 
unlimited rise in the stockpile of 
enriched uranium.
Spokesman for the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI) 
Behrouz Kamalvandi said recently 
that the country’s enriched 
uranium stockpile has reached 
360 to 370 kilograms.

Iranian President Hassan Rouhani said Tehran would 
take the third step to suspend more of its commitments 
under the 2015 nuclear deal between Tehran and 
world powers if the EU fails to “operationalize” its 
obligations.
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Iran’s youth produced 
Bavar-373 in half the time 
Russians would do: Hatami
 Iranian Defense Minister Brigadier General Amir 
Hatami said that Iranian youth experts managed to 
design and manufacture Bavar-373 air defense system 
in half the time the Russians would do.
Making the remarks in a local ceremony in Tehran, he 
said that the newly-unveiled Bavar-373 system has 
stunned the world.
Hatami noted that the system was designed and 

produced by Iranian youth experts who had the average 
age of 32-33.Also known as Iranian S-300, Bavar-373 
air defense missile system joined the country’s 
air defense network on August 22 with President 
Rouhani’s order. Bavar-373 is a mobile missile defense 
system designed to intercept and destroy incoming 
hostile targets flying at altitudes of up to 65 kilometers. 
The system employs missiles that have a maximum 
range of 300 kilometers. The long-range defense system 
is capable of detecting up to 300 targets simultaneously 
and engages six targets at a time.
Commander of Army Air Defense Force Brigadier 
General Alireza Sabahifard said on the unveiling 

ceremony that one of the 
most important features 
of the missile system 
is that the enemy has 
no idea what it will 
be encountering since 
all the data pertaining 
to the system is stored 
inside the country. The new 
system is said to be capable of 
neutralizing both conventional 
aerial targets such as aircraft and drones, as well 
as high-speed ballistic missiles.

“Unfortunately 
after this 
unilateral 
move by the 
US, European 
countries did not 
take concrete 
measures to 
implement their 
commitments,” 
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US 'on Threshold' of Agreement 
with Taliban: Envoy
Close to striking a deal, the US and Taliban have concluded the 
latest round of marathon peace talks in Doha, Qatar, Washington's 
top envoy for Afghanistan reconciliation said early Sunday.
“We are at the threshold of an agreement that will reduce violence 
and open the door for Afghans to sit together to negotiate 
an honorable & sustainable peace and a unified, sovereign 
Afghanistan that does not threaten the United States, its allies, 
or any other country,” tweeted Zalmay Khalilzad, US special 
representative for Afghanistan reconciliation, while leaving for 
Kabul, the Afghan capital.
Khalilzad, an Afghan-born US diplomat, is set to meet and brief 
Afghan President Ashraf Ghani on the developments.

Less than a day before his announcement, a Taliban-claimed 
suicide attack in Afghanistan's Kunduz province killed 10 people 
and injured five others, including the police chief.
It came minutes after officials claimed to have pushed back a 
Taliban offensive on the strategically important city in the north 
of the country.
Ghani called the assault a “failed attack” by the Taliban, in clear 
contrast to their leadership’s ongoing peace talks with the US in 
Qatar.
Feroz Bashari, a government spokesman, said in a series of tweets 
that at least 26 Taliban fighters were killed in the first airstrike 
in Zakhail, Kunduz. He accused the Taliban of using civilians as 
human shields, Anadolu Agency reported.
Kunduz, once the Taliban’s hub in the north, briefly fell twice to the 
group in 2015 and 2016. The city links many Northern provinces 
to Kabul.

Afghanistan 
has witnessed a surge in violence 

ahead of the Sept. 28 presidential elections, which the Taliban 
insurgents oppose.

Iranian Delegation 
Due in Paris to 
Discuss French 
Offer: Official
Iranian President’s Chief of Staff 
Mahmoud Vaezi gave an account of a 
French proposal for saving the 2015 
nuclear deal and how France has been 
liaising with the Group of Seven (G7) 
about it, saying an Iranian economic 
delegation will go to Paris to discuss the 
details.
Speaking at a televised program on 
Saturday night, Vaezi said France had 
put forward the proposal two weeks ago, 
but Iran changed a considerable part of 
that offer in its response.
Vaezi said the proposal was made in the 
form of a plan resulting from five hours 
of telephone conversations between 
Iranian President Hassan Rouhani and 
his French counterpart Emmanuel 
Macron.

The president’s chief of staff explained 
that the main sections of the proposal 
approved by the G7 were unacceptable 
to Iran, and Tehran let Macron know 
about its stances.
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif ’s recent trip to Paris helped 
achieve some progress, while the G7 
members held meetings to discuss the 
plan, he added.
Vaezi also noted that an Iranian 
delegation, consisting of an economic 
team and led by Deputy Foreign Minister 
Abbas Araqchi, will leave Tehran for 
Paris on Monday to discuss the plans.
On August 25, Zarif made an unexpected 
arrival in Biarritz, France, where the G7 
summit was taking place, and met with 
French President Emmanuel Macron 
and with his French counterpart Jean 
Jean-Yves Le Drian.
Paris has stepped up efforts in recent 
weeks to persuade Tehran not to 
take the third step in reducing its 
commitments to the 2015 nuclear 

deal, although the three EU parties 
to the nuclear deal, known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), have failed to honor their own 
commitments after the US scrapped the 
accord in May 2018.
France was the first country to contact 
the Islamic Republic following Tehran’s 
May 8 decision to reduce some of the 
JCPOA commitments.
There are speculations that Macron 
has proposed a “freeze for freeze” plan, 
based on which Iran would stop its 
nuclear decision and the US would lift its 
nuclear-related sanctions against Iran.

News

Armenia 
emphasizes 
key role of 
Eurasia in 
broadening 
Tehran-
Yerevan 
ties
Armenian Prime 
Minister Nikol 
P a s h i n y a n 
emphasized on the 
key role of Eurasia 
in broadening 
Tehran-Yerevan 
relationship.
He expressed 
his hope for the 
participation of 
President Hassan 
Rouhani in 
upcoming Eurasian 
Economic Union 
(EEU) summit, 
which will be held 
in mid-October in 
Armenian capital 
Yerevan, and 
added, “the two 
countries of Islamic 
Republic of Iran 
and Armenia can 
hold constructive 
negotiations on 
the sidelines of the 
summit with regard 
to the expansion 
and development 
of mutual ties and 
future plans.”
He stressed 
the necessity 
of developing 
and expanding 
relationship with 
the Islamic Republic 
of Iran and added, 
“senior officials of 
the two countries 
have emphasized on 
strengthening and 
enhancing bilateral 
ties in economic 
field.”
The two countries 
enjoy high 
potentials in the 
economic field, 
he said, adding, 
“in the meantime, 
media can play an 
important role 
in expansion of 
bilateral relations 
between Tehran and 
Yerevan.”
Elsewhere in his 
remark, Armenian 
prime minister 
pointed to the key 
role of upcoming 
Eurasian Economic 
Union (EEU), 
which will be 
held in Yerevan in 
mid-October, and 
said, “upcoming 
EEU summit can 
strengthen and 
broaden mutual ties 
between Iran and 
Armenia in every 
aspect.”
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Khosravi border reopened for Arbaeen pilgrims
Khosravi border, in the western Iranian province of Kermanshah, 
was reopened on Sunday to ease the commute of pilgrims who want 
to visit the Holy city of Karbala for Arbaeen ceremony.Iran's Police 
Chief Brigadier General Hossein Ashtari said the border crossing 
was reopened based on a previous agreement between Iran and 
Iraq, adding that this year, Iranian pilgrims will enter and exit through 
Chazzabeh, Shalamcheh, Mehran and Khosravi borders.General Ashtari 
also said another agreement between the two sides on the removal of visa 
requirements also comes into effect today, describing it as a positive step toward 
paving the way for Iranian pilgrims visiting the neighboring country.Iraqi armed and defense 
forces will endeavor to ensure the security of the pilgrims on Arbaeen Day, he said.

An average increase 
of 15% has been levied 
on Iran's freeway tolls, 
Secretary of Freeway 
Investor Companies’ 
Workgroup Khodayar 
Khashe’ announced. 
Noting that freeway tolls 
in Iran amount to less than 
10% of the rates in other 
countries, the official 
said freeway investor 
companies complain 
about the small increase 
in toll rates.
According to data 
released by the Statistical 
Center of Iran, last year’s 
inflation stood at 27%. 
The maintenance costs 
of 1 kilometer of freeway 
stand at 200 billion rials 
($1.77 million) each 
year, IRNA quoted him 
as saying. The measure 
took effect on August 23, 
according to Financial 
Tribune.
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Michel Barnier declared that the so-
called backstop had to stay to protect the 
integrity of the EU's single market while 
ensuring an open border in Ireland.
Writing in the Sunday Telegraph, he said: 
"I am not optimistic about avoiding a no-
deal scenario, but we should all continue 
to work with determination", according to 
extracts of his article on the newspaper's 
front page.
"The backstop is the maximum amount 
of flexibility that the EU can offer to a non-
member state."
Prime Minister Boris Johnson has vowed 
to take Britain out of the EU with or 
without a deal on 31 October.
Opposition lawmakers are planning to act 
next week to top no-deal in parliament.
Writing in the same newspaper, Michael 
Gove, the minister in charge of no-deal 
planning, said that removing the option 
of a no-deal Brexit on 31 October would 
"diminish" the "chances of securing 
changes" to the Brexit deal that could get 
it passed through parliament, Sky News 
reported.
Previous votes have indicated a majority 
in parliament opposing a no-deal Brexit, 
but Johnson has said that backing 
opposition Labor leader Jeremy Corbyn 
risked there being no Brexit at all.
"The fundamental choice is this: are you 
going to side with Jeremy Corbyn and 
those who want to cancel the referendum? 
Are you going to side with those who 
want to scrub the democratic verdict of 
the people - and plunge this country into 
chaos?" he told the Sunday Times.
"Or are you going to side with those of 
us who want to get on, deliver on the 
mandate of the people and focus with 

absolute, laser-like precision on the 
domestic agenda? That's the choice."
The prime minister is seeking to 
renegotiate his predecessor Theresa 
May's Brexit withdrawal agreement so 
that Britain can leave the bloc with a deal.
However the EU has disregarded 
Johnson's key demand - removal of the 
backstop to preserve an open Irish border 
- unless he finds an alternative which does 
a similar job.
It comes as Sajid Javid said that boosting 
Britain's standing as a major international 
player post-Brexit will be a key objective 
of new government spending plans.
The chancellor intends to use his first set 
piece event since taking over the Treasury 
to highlight the UK's presence on the 
global stage.
Ahead of the spending round 
announcement for 2020/2021 on 
Wednesday, Javid said: "Across our 
history, Britain has thrived as an open, 
free-trading nation.
"As we leave the EU, we are deeply 
committed to playing a leading role on the 
global stage.
"That means bolstering alliances, 
celebrating our culture, building new 
trading relationships and making sure we 
can act when needed to keep our people 
safe."
The spending round is set to see the UK's 
diplomatic connections across the globe 
given a £90m injection. An initial £13m 
will go to support preparations for the 
UK's G7 presidency in 2021.

By: Faranak Bakhtiari
Asiatic cheetahs are “Critically Endangered” 
according to the IUCN Red List. Iran is home 
to the last population of the Asiatic cheetah 
in the world. With a presumed population 
of 50 cheetah individuals at best, challenges 
associated with the current status of the 
Asiatic cheetah population include incidental 
killing of cheetahs by people or livestock 
guarding dogs, habitat fragmentation and 
loss of biological corridors and prey base 
depletion. 
Twelve years ago, the Iranian Cheetah 
Society (ICS) proposed August 31st as the 
“National Cheetah Day” in Iran to encourage 
conservation of the last remaining population 
of Asiatic cheetahs. The National Cheetah 
Day is now endorsed and celebrated by 
the Department of the Environment, 
Conservation of the Asiatic Cheetah Project 
and several Iranian NGOs every year. 
The Iranian cheetah population seems to be 
in trouble; in spite of ongoing conservation 
efforts, the species’ population has been 
shrinking during the past years.
Alireza Jourabchian, Conservation of 
the Asiatic Cheetah Project founder, told 
Tasnim on Saturday that unfortunately, 
mismanagement severely affected the Project, 
which has made significant achievements in 
the protection of Asiatic cheetahs since the 
Iranian calendar year 1389 (March 2010- 
March 2011).
During the 1380s (falling on 2001-2011), the 
Project, environmentalists, and rangers went 
far to preserve the species; however, in past 
recent years, the Department of Environment 

failed to take control over the forces and oblige 
them to fully employ the protection rules, he 
explained.
Referring to the claims saying that the DOE 
prepared a plan on capturing two remaining 
Asiatic cheetahs alive for conservation and 
reproduction purposes in the central province 
of Yazd, he noted that it is not reliable that 
there are only two cheetahs left in Yazd 
province.
The claim must be provided with evidence 
and documentation which has not yet been 
presented, Yazd province has been always the 
main habitat of Asiatic cheetahs, he lamented, 
implying that how can we ensure that only two 
of the shy animal are remaining in the area?
Criticizing the DOE’s plan on live capture and 
captive breeding of cheetahs, he said that 
instead of devising a plan to breed the species 
in their natural habitats, related bodies insist 
on spending money to implement a plan which 
is, through an optimistic view is the birth of 
cubs who must live in captivity for the rest of 
their lives and have no effect on preventing the 
species from extinction of in the nature.
Pointing to the artificial insemination failed 
on cheetah in captivity at Tehran’s Pardisan 
Park, he highlighted that after spending a 
considerable amount of budget and sacrificing 
two valuable cheetahs, a plan of reproduction 
finally failed.Asiatic cheetah born in captivity 
will never learn the skills to survive in 
nature and will not be able to reproduce in 
nature, thus a captive breeding plan cannot 
be considered as a measure to prevent the 
extinction of the cheetahs, he lamented.
“Cheetahs are not protected by dramatic acts 
and slogans; real protection happens when 
we restore their natural habitat, increase 
the number of rangers and environmental 
defenders in their habitats, improve 
protection measures and constantly supervise 
the protected areas,” he explained.
However, preventing the cheetahs from 
diminishing is not a top concern for the 
responsible bodies, who prefer to spend 
on fencing, removing the cheetahs from 
nature and breed the species in captivity, he 
regretted.

EU's Michel Barnier 'Not Optimistic' about 
Avoiding No-Deal Brexit

Will the world’s fastest Asiatic cheetah outrun 
extinction?

The European Union's top Brexit negotiator said he is not 
optimistic about avoiding a no-deal scenario as he cannot 
meet Britain's demands to scrap the Irish backstop.

Although Iran is the only country which can save the 
precious species from disappearance, conservation 
projects fall into a single solution of captive-breeding. 
Cheetah’s captive-breeding is not necessarily an 
inefficient plan, nonetheless concerns come up from 
recent unsuccessful projects. Will the endangered beauty 
surpass its unknown fate and escape extinction?

Asiatic cheetah 
born in captivity 
will never 
learn the skills 
to survive in 
nature and will 
not be able to 
reproduce in 
nature, thus a 
captive breeding 
plan cannot 
be considered 
as a measure 
to prevent the 
extinction of 
the cheetahs, he 
lamented.

"As we leave the 
EU, we are deeply 
committed to 
playing a leading 
role on the global 
stage.



خودروهاى داخلى از سال 92 به بعد کیفیت الزم را ندارند
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با بیان اینکه اکنون خریداران خودرو در بازار واقعى شده اند، گفت: 
در مجموع خودروهاى داخلى از سال 92 به این طرف کیفیت الزم را نداشته، چرا که قطعات فرانسوى خودرو 

اکنون چینى و یا ایرانى شده اند.
حمیدرضا قندى در خصوص وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: ثبات نرخ ارز طى دو ماه اخیر و همچنین افزایش 

تولید ساپیا و ایران خودرو طى 10 روز گذشته موجب کاهش قیمت خودرو شده است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر خریداران خودرو در بازار واقعى شده اند، توضیح داد: اکنون همانند گذشته افراد 

براى سرمایه گذارى، پنج یا 10 خودرو را احتکار نمى کنند و اگر مصرف کننده اى نیاز به خرید داشته باشد وارد بازار 
خودرو مى شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان در خصوص اعتقاد برخى خریداران واقعى خودرو مبنى بر باال بودن قیمت ها در بازار، اظهار کرد: 
واقعیت این است که نرخ خودرو بیش از این کاهش نمى یابد و تورم موجود بر تمام قیمت ها اثر گذاشته و نرخ کنونى خودرو، کف قیمت ها است.

وى با بیان اینکه در حال حاضر قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضا مشخص مى شود، تاکید کرد: در صورتى که شرکت هاى خودروساز افزایش 
تولید داشته باشند، شاهد تداوم کاهش قیمت خودرو و ثبات بازار خواهیم بود.

اجراى طرح قطار پرسرعت اصفهان - تهران شتاب گیرد
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان گفت: سرعت اجراى پروژه قطار پرسرعت اصفهان - تهران 

برغم نداشتن مشکل مالى کند است که باید شتاب بگیرد.
حجت اهللا غالمى تصریح کرد: پروژه قطار پرسرعت  اصفهان - قم - تهران با فاینانس شرکت « سى آر اى 
سى » چین شروع شده است اما برغم اینکه پروژه با مشکل مالى مواجه نیست و اعتبار الزم را دارد انتظارات 

مدیریت استان را برآورده نکرده است. 
وى دلیل عقب بودن پروژه از برنامه زمانبندى را تغییر مدیریت این طرح ملى بیان کرد و اظهار داشت:  تغییرات 

مدیریتى که طى چند مرحله در راستاى اجراى این پروژه در مجموعه وزارت راه و شهرسازى اتفاق افتاد موجب شد 
تا طرح قطار پر سرعت اصفهان - قم - تهران متوقف شود.  معاون هماهنگى  امور عمرانى استاندار اصفهان افزود: مدیریت 

اجراى این پروژه یک بار به شرکت راه آهن واگذار شد و بار دیگر به شرکت زیر ساخت ایران انتقال یافت و بار دیگر به شرکت راه آهن تفویض شد 
که این تغییرات اجراى پروژه را با خلل مواجه کرد اما طى ماه گذشته با پیگیرى هایى که استاندار اصفهان انجام داد، جلسات مشترکى با وزیر راه و 

شهرسازى و مدیران عامل شرکت هاى زیر ساخت ایران و راه آهن برگزار شد. 
وى اضافه کرد: سه هفته قبل ابالغ مدیر اجرایى پروژه یاد شده براى شرکت زیر ساخت ایران صادر شد و عملیات اجرایى آن از سر گرفته خواهد شد. 

خبرآنالین
گــزارش
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 اگر این روزها سرى 
به خیابان فردوسى 

تهران بزنید دیگر 
خبرى از آن شور و 

هیجان و فریادهاى 
دالالن خبرى نیست

اقتصاد ایران
07

دوشنبه 11 شهریور 1398  | شمـاره 313

ISFAHAN
N E W S

از سوى وزیر ارتباطات
دلیل نارضایتى کاربران 

اینترنتى اعالم شد
وزیر ارتباطات گفــت: تعداد زیادى 
از مردم به دلیــل این که از ابزارهاى 
دور زدن فیلترینگ استفاده مى کنند 
و کیفیت آن ها نامناســب است، از 
وضعیت شبکه شــکایت دارند، زیرا 
موضوع فیلترینگ اثــر جدى روى 
نارضایتى کاربران داشــته اســت.  
محمدجــواد آذرى جهرمــى در 
حاشیه مراســم رونمایى از سامانه 
سنجش شاخص هاى کیفیت شبکه 
ملى اطالعات (فرادید)، با اشــاره به 
تاثیر فیلترشکن ها بر کیفیت شبکه 
اینترنت بیان کرد: میان شاخص هاى 
کیفى شبکه و تجربه کاربران فاصله 
عمیقى وجــود دارد. وى ادامه داد: 
وقتى به لحاظ فنى شــاخص هاى 
شبکه را نگاه مى کنیم، سنجه هاى 
شبکه نشــان مى دهد که شبکه در 
وضعیت مناسبى قرار دارد، اما وقتى 
 QoE شــکایت هاى مردم همان
یا تجربه کاربران اســت را مى بینیم 
و از تحلیل تماس هایشــان متوجه 
مى شــویم که تعداد زیادى از مردم 
به دلیل این کــه از ابزارهــاى دور 
زدن فیلترینگ اســتفاده مى کنند 
و کیفیت آن ها نامناســب است، از 
وضعیت شبکه شــکایت دارند، زیرا 
موضوع فیلترینگ اثر جدى بر کیفیت 
شبکه گذاشته و نارضایتى کاربران را 
موجب شده که باید براى آن فکرى 
کرد. وزیر ارتباطات در پاسخ به این 
سوال که راه اندازى سامانه کیفیت 
شبکه در حوزه زیرساخت چه تاثیرى 
بر بهبود خدمــات آن ها داشــته، 
اظهار کرد: وضعیت کیفیت شبکه 
زیرساخت و خســارتى که به دلیل 
قطعى به اپراتورهــا مى دهد، کامًال 
مشخص است و سامانه اندازه گیرى 
کیفى شــبکه ارتباطات زیرساخت 
نیز بسیار موثر بود و باعث ثبات شبکه 

شده است.

ایسنا
خـــبـــر
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تحلیلگران معتقدند «آنچه 
در روزهاى گذشته در بازار 
ارز و طال رخ داده، حاصل 
جــو روانى مثبت شــکل 
گرفته در جامعــه بوده و 
نمى توان دالیل اقتصادى 

قطعى پیدا کرد. »
همان طور که پیش از این نیز سابقه داشت 
که وقتى در جامعه چند خبر امیدوارکننده 
منتشر مى شد، این موضوع به کاهش نرخ 
ارز در بازار ختم شده و براى چند روز روند 

نرخ ها کاهشى بود.

     هیجان بازار ارز تخلیه شد
در این میان، عبور از میان دالالن بازار ارز 
که در خیابان فردوســى تهران، مشغول 
فعالیت هستند، نشان مى دهد هیجان و 
تالطمى که از میانه سال 1396 آغاز شده 

بود، اکنون فروکش کرده است.
اگر سال گذشــته و یا فصل بهار امسال از 
میدان فردوسى به سمت جنوب حرکت 
مى کردید، نخستین چیزى که به چشم 
مى آمد، ازدحــام و شــلوغى خیابان به 
دلیل تجمع دالالن بود. نوســان و تالطم 
شدید بازار ارز سبب شده بود که دالالن 
و سفته بازان به راحتى جوالن داده و مثل 
آب خوردن، قیمت دالر و سایر ارزها را باال و 
پایین ببرند. اعالم یک شایعه باعث نوسان 

چند صد و یا چند هــزار تومانى نرخ دالر 
در عرض چند ساعت مى شد و به تبع آن 
همه بازارهاى کاالیــى و اقتصادى به هم 

مى ریخت.
تالطم شدید آن روزهاى بازار ارز، چنان 
جذابیتى را براى دالالن ایجاد کرده بود که 
حتى برخى افراد و سرمایه گذاران اقدام به 
ورود به بازار ارز کرده و به سرعت به دالالن 
این بازار تبدیل شدند. این دالالن به همراه 
خود پول ها و منابع مالى جدیدى را وارد 
این بازار کــرده و به تالطم و بى ثباتى این 

بازار هر جه بیشتر دامن زدند.
اما اگر این روزها سرى به خیابان فردوسى 
تهران بزنیــد دیگر خبرى از آن شــور و 

هیجان و فریادهاى دالالن خبرى نیست.
فعاالن بازار ارز عنوان مى کنند که «نزدیک 
به 6 ماه اســت که بازار ارز راکد است؛ این 
رکود تحت تاثیر کاهش حجــم واردات، 
کاهش ســفرهاى خارجــى و همچنین 
کاهش تعداد دانشجویان ایرانى در حال 
تحصیل در خارج کشــور رخ داده است، 
اما اخیرا تحت تاثیر اخبــار مثبتى که از 
دیدارهاى خارجى آقاى ظریف وزیر امور 
خارجه منتشر شــد، بازار با کاهشى قابل 

توجه همراه بود. »

    فضاى اقتصادى رو به بهبود است
در این شــرایط، در ماه هاى اخیر دولت و 
بانک مرکزى در تالش بودند که تالطمات 
بــازار ارز را کنترل کرده و این بــازار را به 
ثبات برســانند. این موضوع را رییس کل 
بانک مرکزى مطرح مى کند. عبدالناصر 
همتى تاکید مى کند که «ثبات در بازار ارز 
برقرار شده و وضع ارزى کشور نیز مطلوب 
است. » به گفته وى، «بازار ارز و سکه داراى 
نوسان و ریسک است و چنانچه مردم در 
زمینه  بازار سرمایه و یا بانک سرمایه گذارى 

کنند، احتمال ریسک کمترى دارد. »
به اعتقاد همتى، «فضاى اقتصادى رو به 
بهبود است و آرام شدن فضاى اقتصادى، 

تامین مالى بــراى فعالیت هاى تولیدى و 
رشد صادرات و مثبت شدن تراز تجارى 
از نشــان دهنده بهبود شرایط اقتصادى 

است.»
خبرگزارى بلومبرگ نیز در گزارشــى با 
موفق تر خواندن برنامه هاى جدید بانک 
مرکزى براى مهار نرخ ارز، نوشــته است 
که از ماه مى امسال تاکنون ارزش ریال 30 
درصد تقویت شده و نرخ دالر به 118 هزار 
ریال کاهش پیدا کرده است. کاهش نرخ ارز 
خود به کند شدن روند تورم کمک زیادى 
کرده است؛ تا جایى که نرخ تورم ساالنه از 
40 درصد در سال گذشته به 24 درصد در 

ماه اوت (مرداد) کاهش پیدا کرده است.

    کنتــرل بــازار ارز دســتور 
رییس جمهور بود

پیش از این، على ربیعى، سخنگوى دولت 
در خصوص مباحثى که در فضاى رسانه اى 
کشور در مورد سیاست ها و فعالیت هاى 
دولت در خصوص آرامش بخشى به بازار 
ســرمایه و مقابله با التهابات ارزى مطرح 
شده اســت، به نامه دبیر شــوراى عالى 
امنیت ملى در تاریخ 19 مهرماه سال 96 
به رییس جمهورى در تشــریح وضعیت 
بازار ارز اشاره کرد که در آن پیشنهاد شده 
بود سیاست هاى مقابله اى در دستور کار 

قرار گیرد.
ربیعى گفته بود «به دنبال این نامه، آقاى 
روحانى به معــاون اول و رییس کل وقت 
بانک مرکزى دستور داد تا بر اساس مفاد 

نامه براى کنترل بازار ارز اقدام کنند. »
وى عنــوان کــرده بــود کــه «گزارش 
دستگاه هاى امنیتى و اقتصادى مسوول 
در این حوزه از افزایش نرخ ارز در آن ایام 
و احتمال بروز بحران در ایــن بازار خبر 
مى دادند و بر ضرورت کنتــرل نرخ ارز و 
اقدامات مقابله اى برابر بحــران آفرینى 
دشــمنان در این بازار تاکید داشت و این 
گزارش مبناى نامه دبیر شــوراى عالى 

امنیت ملى و دســتور رییس جمهورى 
قرار گرفت. »

در این گزارش که ماحصل مباحث مطرح 
شده در دبیرخانه شورایعالى امنیت ملى 
اســت بر افزایش توان بانک مرکزى براى 
مداخله هدفمند در بــازار ارز تاکید و به 
ضرورت مقابله با سیاست هاى تحریمى 
آمریکا کــه به قصــد آشفته ســازى و 
بحران آفرینى در اقتصاد کشور با محوریت 
ارز صورت مى گیرد، از سوى بانک مرکزى 
اشاره  شده است.  رییس جمهورى طبق 
مفاد مباحث ارائه شــده، دســتور انجام 
اقدامات الزم براى کنتــرل نرخ ارز صادر 
کردند که به معناى مقابله با توطئه آمریکا و 

مقابله با دسیسه هاى دشمنان بود. »
سخنگوى دولت تاکید کرده بود که «امروز 
با توجه به آرامش برقرار شــده و سامان 
ایجاد شــده در بازار ســرمایه و ارز و با در 
نظر گرفتن شرایط سخت سال گذشته و 
تنگناهایى که دائما از سوى آمریکا به وجود 
آمده و مى آید، میــزان موفقیت دولت در 
سیاست هاى ملى و ارزى آن قابل مشاهده 

است. »

    جو روانى قیمت ها را پایین آورد
در این میان، کارشناسان و فعاالن اقتصادى 
نسبت به وضعیت آتى بازار ارز دیدگاه هاى 
متفاوتى دارند. برخى از احتمال کاهش 
نرخ دالر ســخن مى گوینــد و برخى نیز 
معتقدند با توجه به شرایط کشور، نمى توان 

پیش بینى خاصى از وضعیت بازار داشت.
سید حمید حســینى، نایب رییس اتاق 
بازرگانى ایران و عراق معتقد اســت «در 
طول روزهاى گذشته بحث هایى که درباره 
احتمال مذاکرات سیاسى و بهبود اوضاع 
اقتصادى مطرح شده، اصلى ترین دالیل 
براى شکل گیرى جو روانى مثبت در بازار 

بوده است. »
وى در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز تا 
کجا و چه زمانى کاهشــى خواهد ماند؟ 

تاکید مى کند: «اگر بنا باشد نرخ ها به شکل 
قطعى کاهش یابند، باید در اقتصاد یک 
تغییرات اساســى ببینیم. اما آنچه که در 
روزهاى گذشــته رخ داده، بیشتر حاصل 

یک جو روانى مثبت است. »
حسینى اضافه مى کند: «در کنار جو روانى، 
وقتى که نخستین سیگنال ها از بازار براى 
آغاز روند کاهشى دیده مى شود، بسیارى از 
مردم عادى نیز که بخشى از سرمایه خود را 
تبدیل به ارز یا طال کرده اند، به بازار هجوم 
مى آورند تا از ضرر بیشتر جلوگیرى کنند. 
از این رو بخشى از دلیل کاهش نرخ ها در 
روزهاى گذشته نیز فروشنده شدن مردم 

بوده است. »

    وضعیت بهتر مى شود
ابراهیم جمیلى، رییس خانه اقتصاد ایران 
نیز مى گوید: «قیمت دالر که طى روزهاى 
گذشته کاهش قیمت داشت، تحت تاثیر 
اخبارى بود که امــکان مذاکره را مطرح 

مى کرد. »
وى با بیان این که بازار ارز کشــور در حال 
حاضر تحت تاثیر اخبار سیاســى است، 
مى افزاید: «اگر بازار رو به آرامش برود، به 
طور قطع قیمت دالر کاهش محسوسى 
پیدا مى کند؛ در غیر این صورت افزایش 
پیدا مى کند. آنچه که مهم است، مدیریت 
خوب بانک مرکزى است که در حال حاضر 

اتفاق افتاده و نوسان شدید قیمت ها در بازار 
و خرید و فروش اسکناس در بازار صورت 
مى گرفت، وجود ندارد؛ ضمن این که دالر 
از حالت خرید و فروشى که به عنوان کاال 

وجود داشت، کمتر اتفاق مى افتد. »
جمیلى متذکر مى شود: «در حال حاضر 
اطمینان مردم به دالر کمتر شده و نیز این 
اطمینان دیگر وجود ندارد که نرخ دالر رو 

به افزایش باشد. »

    دالر به 8 هزار تومان هم مى رسد
فاطمه مقیمى، عضو اتاق بازرگانى تهران 
نیز معتقد اســت: «آنچــه در هفته هاى 
گذشته در بازار ارز رخ داده نشان مى دهد 
که دولت توانسته یک آرامش نسبى را به 
بازار بازگرداند و این مســاله قطعا اتفاقى 
مثبت است، اما این که در آینده این بازار چه 
سرنوشتى داشته باشد، مساله اى است که 
باید با در کنار هم قرار دادن عوامل مختلف 

آن را بررسى کنیم. »
به گفته وى، «اگر بنا بود یک تصویر چند 
ماهه کوتاه از بازار داشــته باشیم، حتى 
این که نرخ دالر به کانال 8000 تومان وارد 
شود نیز گزینه اى دور از ذهن نبود، اما اگر 
دولت بخواهد با توجه به نامشخص بودن 
شرایط بین المللى اقدامات الزم را انجام 
دهد، مدیریت نرخ بــراى تامین نیازهاى 
سال هاى پیش رو بسیار مهم خواهد بود. »

از دستور رییس جمهور براى کنترل بازار ارز تا تخلیه شوك تورمى ؛   

چرا دالر از هیجان افتاد؟
فعاالن اقتصادى معتقدند «اگر بنا باشد نرخ ها به شکل قطعى 
کاهش یابند، باید در اقتصاد یک تغییرات اساسى ببینیم. اما 
آنچه که در روزهاى گذشته رخ داده، بیشتر حاصل یک جو 
روانى مثبت است.» بازار ارز روزهاى پرنوسانى را مى گذراند؛ به 
نظر مى رسد در حال حاضر بازار ارز بیشتر به سمت کاهش قیمت 
کشش دارد. این موضوع را در روزهاى گذشته به خوبى مى شد 
حس کرد؛ به طورى که سه شنبه هفته گذشته قیمت دالر وارد 
کانال 10 هزار تومان شد، اگرچه یک روز پس از آن، دوباره کانال 
11 هزار تومان را انتخاب کرد. در حال حاضر قیمت دالر در بازار 

در حدود 11 هزار و 200 تومان است.

آگهی حصر وراثت
خانم هانیه پهلوان پور جوشقانی داراي شناسنامه شماره 97747 به شرح 
دادخواست به کالســه 845 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی پهلوان پور جوشقانی 
بشناسنامه 26 در تاریخ 88/5/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- منیژه افشار خمسه فرزند 
مالک ش ش 1166 همســر متوفی 2- محبوبه پهلوان جوشقانی فرزند 
حسینعلی ش ش 2245، 3- هانیه پهلوان پور جوشقانی ش ش 97747، 
4- مسهود پهلوان جوشقانی فرزند حسینعلی ش ش 2413، 5- محسن 
پهلوان جوشقانی فرزند حسینعلی ش ش 29 فرزندان متوفی و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

قاضی شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه: 582519
آگهی حصر وراثت

اصغر کچوئی داراي شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کالسه 
843 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نصرت خانم مکاري بشناسنامه 161 در تاریخ 98/5/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- اکبر کچوئی فرزند غالمرضا ش ش 3، 2- اصغر کچوئی فرزند 
غالمرضا ش ش 14، 3- معصومه کچوئی فرزنــد غالمرضا ش ش 234 
فرزندان متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شوراي حل اختالف 

کاشان شناسه: 582517
آگهی حصر وراثت

آقاي سیدحسین جمال داراي شناسنامه شماره 357 به شرح دادخواست 
به کالسه 838 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان آقا ســیدهدایت جمال بشناسنامه 13524 در 
تاریــخ 95/12/11 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عباس آقا جمال ش ش 401، 2- 
سیدحسین جمال ش ش 357، 3- اشرف جمال ش ش 1287، 4- سید 
ابوالفضل جمال ش ش 381، 5- زهره جمال ش ش 582 فرزندان 6- پري 
جوانمردي فرزند حیدر ش ش 169 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شوراي 

حل اختالف کاشان شناسه: 582516
آگهی حصر وراثت

آقاي محمدعلی کریم زاده یزدلی داراي شناســنامه شماره 15 به شرح 
دادخواست به کالســه 819 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه صباغیان بشناســنامه 
1250744520 در تاریخ 98/5/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدعلی کریم زاده یزدلی 

فرزند حسینعلی ش ش 15 همسر متوفی 2- زهرا کریم زاده یزدلی فرزند 
محمدعلی ش ش 1251465242 فرزند متوفی 3- زهره صباغیان فرزند 
اســتاد محمد ش ش 1250656397 مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی 

شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه: 582535
آگهی اخطار اجرایی

شــماره: 799/97-98/6/4 به موجب راي غیابی شماره 229/98 تاریخ 
98/4/2 حوزه 11 شوراي حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه تقی اشتري فرزند رحمت اله به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
2- مبلغ 800/000 ریال بابت خسارات دادرسی 3- خسارت تاخیر تادیه 
وجه سند تجاري از تاریخ سررسید 88/4/20 تا زمان وصول بر مبناي نرخ 
تورم 4- رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامی است 5- نیم عشر دولتی 
طبق احتساب اجراي احکام مدنی، مشخصات محکوم له: حسین قطبی 
فرزند رضا به نشانی راوند بلوار سید ابوالرضا راوندي جنب پل هوایی رو به 
روي مدرسه ابتدایی سمیه  - حسین قطبی.  ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه یازده مجتمع شماره یک شوراي حل 

اختالف شهرستان کاشان  شناسه: 582766
آگهی حصر وراثت

آقاي اصغر کردي داراي شناسنامه شــماره 576 به شرح دادخواست به 
کالسه 98/144 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان علی کردي بشناسنامه 57 در تاریخ 95/7/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- فاطمه میرحیدري پیکانی ش ش 81 همسر 2- اکرم کردي ش 
ش 10749 فرزند 3- بتول کردي ش ش 3150 فرزند 4- زهرا کردي ش 
ش 66 فرزند 5- صغري کردي ش ش 3966 فرزند 6- محمد کردي ش ش 
54 فرزند 7- اصغر کردي ش ش 576 فرزند و بجز نامبردگان ورثه دیگري 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. دفتر شوراي حل اختالف بخش جرقویه شعبه سوم  شناسه: 584061

آگهی حصر وراثت
آقاي محســن عرب جعفري محمدآبادي داراي شناســنامه شــماره 
1270288547 به شــرح دادخواست به کالســه 98/223 از این شورا 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین عرب جعفري محمدآبادي بشناسنامه 116-5649631094 در 
تاریخ 95/7/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- خاتون عرب مومنی ش ش 5649537925 

مادر متوفی 2- صدیقه عرب جعفري محمدآبادي ش ش 5649663882 
همسر، 3- محســن عرب جعفري محمدآبادي ش ش 1270288547 
فرزند متوفی 4- مجید عرب جعفري محمدآبادي ش ش 5649946124 
فرزند متوفی 5- عصمت عرب جعفري محمدآبادي ش ش 5649731225 
فرزند متوفی 6- زهرا عرب جعفري محمدآبادي ش ش 5640000716 
فرزند متوفی 7- فرزانه عرب جعفري محمدآبادي ش ش 5640021926 
فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. دفتر شوراي حل اختالف بخش جرقویه شناسه: 584042
آگهی حصر وراثت

خانم اشرف جهین داراي شناسنامه شماره 42378 به شرح دادخواست 
به کالسه 839 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین بابائی کاغذي بشناسنامه 315 در تاریخ 
98/3/3 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- اشــرف جهین فرزند محمد ش ش 42378 
همسر 2- وحید بابائی کاغذي ش ش 1250353904، 3- ملیحه بابائی 
کاغذي ش ش 9398، 4- مطهره بابائی کاغذي ش ش 1250554977، 
5- مرضیه بابائی کاغذي ش ش 1406، 6- محمدسعید بابائی کاغذي ش 
ش 1250193133 فرزندان حســین. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شوراي 

حل اختالف کاشان  شناسه: 582538
آگهی حصر وراثت

اقاي حسین صفري ورزنه داراي شناسنامه شماره 38 به شرح دادخواست به 
کالسه 980190 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن صفري ورزنه بشناسنامه 1448 در تاریخ 
1398/4/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- قربانعلی صفري ورزنه فرزند حسن ش ش 79 
پسر 2- غالمرضا صفري ورزنه فرزند حسن ش ش 139 پسر 3- حسین 
صفري ورزنه فرزند حسن ش ش 38 پسر 4- فاطمه صفري ورزنه فرزند 
حسن ش ش 72 دختر 5- شهربانو صفري ورزنه فرزند حسن ش ش 4021 
دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. رئیس شعبه اول شوراي حل اختالف بخش بن رود  شناسه: 584073

آگهی حصر وراثت
آقاي فیض الماسی کوپائی داراي شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست 
به کالسه 980173 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن الماسی کوپائی بشناسنامه 1295 در تاریخ 
76/11/4 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- خدیجه الماسی کوپائی ش ش 611، 2- علی 
اصغر الماسی کوپائی ش ش 2666، 3- فیض اله الماسی کوپائی ش ش 30، 
4- زبیده الماسی کوپائی ش ش 110، 5- صدیقه الماسی کوپائی ش ش 

114، 6- محمدعلی الماسی کوپائی ش ش 3476 و بجز نامبردگان ورثه 
دیگري ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شوراي حل اختالف کوهپایه  شناسه: 584066
آگهی حصر وراثت

آقاي فیض اله الماســی کوپائی داراي شناســنامه شــماره 30 به شرح 
دادخواست به کالسه 980172 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه الماسی کوپائی بشناسنامه 
611 در تاریخ 91/11/12 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فیض اله  الماسی کوپائی ش ش 
30، 2- علی اصغر الماسی کوپائی ش ش 2666، 3- زبیده الماسی کوپائی 
ش ش 110، 4- صدیقه الماســی کوپائــی ش ش 114، 5- محمدعلی 
الماسی کوپائی ش ش 3476 و بجز نامبردگان ورثه دیگري ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شوراي حل 

اختالف کوهپایه  شناسه: 584065
آگهی حصر وراثت

آقاي قربانعلی مرادي میرآبادي فرزند غالمرضا داراي شناسنامه شماره 
6 به شرح دادخواست به کالسه 184/98 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا کریمی میرآبادي 
بشناسنامه 1181 در تاریخ 1397/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- یک همسر دایمی 
دارد: قربانعلی مــرادي میرآبادي فرزند غالمرضــا متولد 1335 کدملی 
1091886131، 2- دو فرزند پسر به نامهاي : 1- علیرضا مرادي میرابادي 
فرزند قربانعلــی متولد 1356 کدملــی 1284895041، 2- حمیدرضا 
مرادي میرآبادي فرزند قربانعلی متولد 1359 کدملی 1282819186، 
3- دو فرزند دختر به نامهاي 1- الهه مرادي میرآبادي فرزند قربانعلی متولد 
1362 کدملی 1285114760، 2- سمیرا مرادي میرآبادي فرزند قربانعلی 
متولد 1370 کدملی 5650010552، اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول شوراي حل اختالف 

بخش جلگه شناسه: 584040
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان برخوار
بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست آقاي عباس 
سیاوشی  به طرفیت آقاي 1- جواد نریمانی  2- مریم نظري  به خواسته الزام 
به تنظیم سند به این شعبه تسلیم نموده است که به کالسه 224/98  ثبت 
و براي روز 1398/8/1 ساعت 4/30 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است ، 
نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت چاپ در یکی از روزنامه هاي کثیراالنشار 
طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق 

نیز جهت رسیدگی حاضر شود .  در صورت عدم حضور خوانده دادخواست 
ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود. چنانچه بعدا نیازي به 
آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است. مدیر دفتر شعبه دوم 

شوراي حل اختالف شهرستان برخوار شناسه : 581536
آگهی اخطار اجرایی 

کالسه : 40/98 مشخصات محکوم علیه:  نام:  معصومه محمودي مجهول 
المکان مشخصات محکوم له:  نام: فرهاد داوري  نشانی محل اقامت :  دولت 
آباد – آزادگان شمالی فرعی 9 شــرقی پ 18  محکوم به: به موجب راي 
شماره  210  تاریخ 98/4/1  حوزه اول شــوراي حل اختالف شهرستان 
برخوار که قطعیت یافته است.  محکوم علیه محکوم است به:  اصل خواسته 
به انضمام مطلق خسارات که مبلغ 1/600/000 ریال بابت اصل خواسته 
و بابت هزینه دادرسی 1/340/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
98/2/4 صادر و اعالم می گردد . نیم عشر مبلغ فوق بابت هزینه اجرا است.  
ماده 34 قانون اجراي احکام  همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است  ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجراییه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید. قاضی شعبه 
اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان برخوار – سید حسام الدسن 

ارشش شناسه:    572794
آگهی ابالغ وقت دادرسی

خواهان آقاي مرتضی درستکار فرزند عبدالعلی ساکن اصفهان جرقویه 
روستاي سیان ش ملی 5649718873 خوانده: فیروزه گلزاري اصل فرزند 
سیدي ش ملی 1190036746 مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال و 
سند خودرو پیکان سواري به شماره انتظامی ایران 13-282 ي 51 خواهان 
در تاریخ 98/4/29 دادخواستی به طرفیت خوانده با خواسته مذکور به این 
شورا ارائه که تحت کالسه 98/169 به ثبت رسیده است و وقت رسیدگی 
براي روز دوشنبه مورخ 98/7/15 ساعت 4 بعد از ظهر تعیین شده است لذا 
بنا به درخواست خواهان و به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا خوانده مذکور با حضور در دفتر شورا و 
ارایه نشانی دقیق خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در جلسه 
شورا حاضر گردد. در غیر اینصورت شورا غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف بخش جرقویه سفلی  شناسه: 507342

آگهی ختم ورشکستگی
بدینوسیله ختم ورشکستگی شرکت نگین تابان اسپادان اعالم می گردد. 

امیریان
مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

آگهی ختم ورشکستگی
بدینوسیله ختم ورشکستگی شرکت ورشکسته پرین پویان اعالم می 

گردد. 
امیریان

مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان
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موضوعى که خیلى ها به ســبب کارمند 
بــودن، «اى بابــا» یــى 
رد  را  آن  و  مى گوینــد 
مى کنند، امــا واقعیت این 
اســت که ما درباره کارى 
شــدنى صحبت مى کنیم. 
از  منظورمــان  البتــه 
کارآفرینى، اضافه کار بیشتر 
براى حقوق بیشتر یا شاغل شدن (یا همان 
کارمند بــودن) در کارى دیگر، اما پس از 
ساعات ادارى نیســت؛ منظورمان کارى 
است که خودمان آن را به دست گرفته ایم و 
کم و زیاد درآمدش، دست خودمان است.

اما آیا واقعا یک کارمند، مى تواند کارآفرین 
هم باشد؟ تجربیات ما نشان مى دهد که 
بله مى شود؛ فقط طبیعتا به کمى همت 
بیشتر و البته دقت نیاز دارد. در روز هایى که 
خیلى ها از بدى هاى کارمندى مى گویند 
و همه را به کارآفرینى تشویق مى کنند، 
ما چند پیشــنهاد بهتر براى یک کارمند 
کارآفرین بودن داریم؛ پیشنهاد هایى که 
شاید توانستید روى یکى از آن ها بیشتر 
فکر کنید، آن را با شرایط تان بسنجید و 

عملى اش کنید.

   در محیط کارتان خوب دقت کنید
اداره، شرکت یا ســازمانى که شما در آن 
مشغول هستید، قطعا بخش هاى مختلفى 
دارد که شما تا به حال با دقت به آن توجه 
نکرده اید. وســایل ادارى، ارباب رجوع ها، 
خدمات رسانى به کارمندان، بخش هاى 
رفاهى و... همه آن اتفاقاتى اســت که با 
دقت کردن به آن ها و عمیق شدن، تعداد 
زیادى نکته در خودشان دارند. در همه این 
دقت ها و توجه کردن ها، احتماال چیز هایى 
مى بینید که مى توانند بهتــر از چیزى 
باشند که هستند، اما نیستند؛ چیز هایى 
که حتى به عنوان کمبود یا نقص هم دیده 
نمى شوند و کارمند هاى دیگر اداره شما، 
به طور خیلى عــادى از آن مى گذرند، اما 

شما عادى نباشید.

مثال تبدیل سیستم کاغذى به سیستم 
الکترونیکى یا چیزى شبیه به این. در واقع 
ببینید براى کجاى کار مى توانید پیشنهاد 
بهترى ارائه بدهید؛ پیشنهادى که در این 
مرحله قرار نیست صرفا براى آن اداره به کار 
برود و فقط نوعى ایده براى کارآفرین شدن 
شماست. ماجرا این است که یک کارآفرین 
تنها، شاید امکان حضور چند ساعته در 
یک محیط ثابت را نداشته باشد و خیلى 
چیز ها را نبیند و آن ایده هایى که به ذهن 
شما مى رسد، هیچ وقت به ذهنش خطور 
نکند. پس از کارمند بودنتان اســتفاده 
کنید و از محیطى که در آن هستید، براى 

ایده سازى هایتان کمک بگیرید.

    خیرخواه اداره تان باشید
این کار با پیشنهاد قبلى متفاوت است. در 
واقع با دقت کردن در محیط مى توانستید 
صرفا ایده اى بگیرید که از آن براى کارى 
جدید استفاده کنید، اما حاال مى توانید 
ایده هایتــان را براى بهتــر کردن محل 
کارتــان و به دســت آوردن دل مدیرتان 
به کار ببریــد. مى توانید خــود محیط 
کارى تان را جایى بــراى کارآفرینى قرار 
بدهید. حاال که در شغل تان جا افتاده اید 
و جاى پایتان را سفت کرده اید و احتماال 
کارتان را هم دوست دارید، حتما مى توانید 
پیشنهاد هایى در ذهن تان داشته باشید 
که مى تواند خروجى یا نام و اعتبار شرکت 
و سازمان تان را بهتر از چیزى که هست، 
معرفــى کنید؛ آن وقت هــم کارآفرینى 
خودتان را دارید و هــم در محیط کارى 

بهتر از قبل مشغول به کار هستید.
دیگر خودتان ببینید که با یک تیر، چند 
نشان زده اید؛ یعنى هم یک کارمند نمونه 
بوده اید، هم ایده تان مدیرانتان را به وجد 
آورده و هم با موفقیت شرکت فعلى تان، 
کارآفرینى خودتان پا گرفته است؛ البته 
مى دانیم شــروع چنیــن کارى فقط به 
حرف نیست و با هزاران، اما و اگر قانونى 
و بعد از آن هم نیاز به همراهى و همدلى 
مدیران تان دارد، اما شما این کار را انجام 
دهید؛ امتحانش ضرر ندارد که اگر بشود 

چه مى شود.

    وقت اضافه را بچسب
چیزى که همه ما و شــما مى دانیم این 
است که در بسیارى از ادارات، وقت هاى 
اضافه زیادى بین کارمنــدان وجود دارد 
که اکثرا با مسائل معمولى از بین مى رود؛ 
وقت هایى که قرار نیست هیچ ضررى به 

بازده کارى شما بزنند، اما مى توانند روند 
کارى شخصى تان را دگرگون کنند. اگر 
مى خواهید تا همیشه یک کارمند معمولى 
نمانید و کمى در حقوق آخر ماه تان تغییر 
ایجاد کنید و البته به جز حس کارمندى، 
حس رهبرى و مدیریت را هم تجربه کنید، 
بهتر است در آن وقت هاى اضافه، کار هاى 

مهمى انجام دهید.
منظورمان این است که با توجیه این که 
ما کارمندیم و از صبح تا شب سر کاریم، 
نمى توانید از زیر قدم هــاى بزرگ تر در 
بروید، چون خودتان هم مى دانید که واقعا 
این طور نیست و اگر بخواهید، مى توانید 
وظایف کارمندى تان را به موازات بخش 

کوچکى از کارآفرینى پیش ببرید.
حاال چطور ممکن است؟ اول هر چیز باید 
شرایط خودتان را با خودتان مقایسه کنید 
و ببینید این زمان هاى اضافه، چقدر و با 
چه کیفیتى اســت؛ بعد فکر کنید که در 
این زمان چه کارى مى شــود کرد؟ مثال 
شاید ســاده ترین حالتش این است که 
مى توانید از طریق راه اندازى صفحه اى در 
فضاى مجازى (وبالگ، سایت و استفاده از 
شبکه هاى مجازى)، تولید محتوایى در 
راستاى فعالیت هاى کارى تان در همین 
شرکت یا اداره داشته باشــید و آن را به 
سمتى که دل تان مى خواهد هدایت کرده 

و گسترش بدهید.

    دنبال مشکل باشید
پاى صحبت هاى همکاران تان بنشینید و 
غرهایشان را بشنوید. غر هایى که مربوط 
به محیط کار است و از یک چیزى و یک 
اتفاقى و حتى یک رفتارى ناراحت هستند. 
همین غر ها و گله ها و شکایت ها گاهى راه 

را به ســمتى مى برد که جرقه رفع آن در 
ذهن تان زده مى شود و خب شاید هرکسى 
موقعیت دیدن و شــنیدن این مشکالت 
را نداشته باشــد تا براى رفع آن دست به 

کار شود.
بعد از آن فکر کنید که علت آن مشــکل 
و ناراحتى از چه اســت و آیا ممکن است 
شــما راه چاره اى برایش داشته باشید؟ 
گاهى همین راه چاره هاى ساده و پیش پا 
افتاده، جایى براى کارآفرینى و یا در حالت 
کوچک تر، براى کسب درآمد شما است. 
در واقع همه کارآفرینى ها از یک نیاز و یک 
مشکل شروع شده است. پس در اتاق هاى 
محیط کارتان، بین آدم هــا و الى همه 

وسایل ادارى، به دنبال یک مشکل، یک 
کمبود و یک ایراد باشــید؛ بعد خودتان 
آن را دست بگیرید و برایش راه حل ایجاد 

کنید.

    به دنبال چرا باشید
انگار باید کمى شــعارى حــرف بزنیم 
و بگوییم که بابــت اتفاق هایــى که در 
طــول روز و در برخورد با مشــترى ها و 
ارباب رجوع هایتان داریــد، به دنبال چرا 
بگردید، اما خب واقعیت است. جواب هر 
چرایى در برخورد با فــردى خاص، یک 
علت خاصى دارد که همان علت مى تواند 

سبب کارآفرین شدن تان شود.
در واقع حرف مان این است که از برخورد 
با این همه آدم متفاوتى که در طول روز با 
آن ها معاشرت مى کنید به سادگى نگذرید. 
به حرف هاى ارباب رجوع هایتان با دقت 
گوش بدهید؛ در ال به الى حرف هاى آن ها 
احتماال چیزى را پیــدا خواهید کرد که 
بتوانید بیشتر از همیشه روى آن فکر کنید.
در واقع کارمند بودن شــما یعنى این که 
شما این شــانس را دارید که با آدم هاى 
متفاوت و مختلفى معاشرت کنید و از آن ها 
چیز هاى زیادى بفهمید که هرکدام از آن ها 
در موقعیت خاصى ممکن است به شما 
کمک زیادى بکند. خیلى از کارآفرین ها 
به تن هایى در کارى فعال هستند و فقط 
سرشــان با کار خودشــان گرم است و 
کســى را نمى بینند و چیزى نمى دانند، 

اما محیط هاى ادارى چنین فرصتى براى 
شما فراهم مى کند که با آدم هاى متفاوتى 
با طرز فکر ها و موقعیت هاى متفاوت آشنا 
شــوید؛ پس از کارمند بودن تان نهایت 

استفاده را بکنید.

   استراحت کمتر، کار بیشتر
آدم به آدم متفاوت اســت؛ یکى ترجیح 
مى دهد بعد از ســاعات کارمندى اش، به 
خانه برود، استراحت کند و به خانواده اش 
بپردازد، اما یکى دیگر ترجیح مى دهد یکى 
دو ساعت از زمان استراحت بعد از کارش را 
به تولید چیز دیگرى فکر کند و به موازات 

کارمندى اش، کارآفرین باشد.
پس هیچ کدام خوب و بد مطلق نیستند، 
فقط با هم متفاوت هستند. اگر شما هم 
راه دوم را انتخاب مى کنید، پیشنهاد ما این 
است که به فکر یک کسب و کار خالصه و 
مفید بروید که بتوانید با مثال دو ســاعت 

وقت، آن را به یک جایى برسانید.
طبیعتــا کارآفرین شــدن در بعضى از 
شــاخه ها نیاز به زمانى با آرامش بیشتر 
دارد که نمى شود وقت هاى بین کارى را 
برایش کنار گذاشت (که البته اگر بتوانید 
خیلى بهتر است)، اما هشت تا ده ساعت 
کار کارمندى، یکى دو ساعت وقت براى 
کارآفرین بودن به شــما خواهد داد که 
بتوانید به کسب و کار هایى کوچک، نیاز 
به رسیدگى کمتر و درآمدى شاید جزئى 

اضافه بر حقوقتان فکر کنید.

راه و رسم متفاوت کار کردن؛

چطور یک کارمند معمولى نباشیم؟

طبیعتا کارآفرین شدن 
در بعضى از شاخه ها 

نیاز به زمانى با آرامش 
بیشتر دارد که نمى شود 

وقت هاى بین کارى را 
برایش کنار گذاشت

آیا واقعا یک کارمند، مى تواند کارآفرین هم باشد؟ تجربیات 
ما نشان مى دهد که بله مى شود؛ فقط طبیعتا به کمى همت 

بیشتر و البته دقت نیاز دارد.
از مزایا و معایب کارمندى همیشه گفته اند و شنیده ایم؛ از 
شیرینى گرفتن حقوق در سر ماه تا پیش بینى آینده اى که 
فکر مى کنیم جایى براى پیشرفت ندارد. اما این بار داستان 
فرق مى کند؛ ما مى خواهیم حرف دیگرى بزنیم و شیرینى ها 

و تلخى هاى کارمندى و کارآفرینى را با هم ترکیب کنیم.

با کمک استارت آپ ها؛
نیازهاى فناورانه 

صنعت فرش دستباف 
رفع مى شود

نخســتین رویداد ارائه نیازهاى 
فناورانه حوزه فرش دســتباف با 
حضور شرکت هاى استارت آپى، 
دانش بنیان و فعــاالن این حوزه 

برگزار شد.
نخســتین رویداد ارائه نیازهاى 
فناورانه حوزه فرش دســتباف 
(INOCARPET) به همت 
شبکه فن بازار ملى ایران در پارك 

فناورى پردیس، برگزار شد.
در این رویداد، مشــکالت حوزه 
فرش دســتباف مطرح شــد تا 
اســتارت آپ ها و شــرکت  هاى 
دانش  بنیان بتوانند بر روى این 
موضوع ها تمرکــز و راه کارهایى 
را در آینده جهت بهبود و توسعه 

این صنعت ارائه دهند.
در ادامه این رویداد، فعاالن این 
حوزه از مشــکالت حال حاضر 
در ایــن صنعت، در دو دوســته 
«مشــکالت فرآیندهاى تولید» 
و «بازاریابــى محصوالت فرش 

دست باف» سخن گفتند.
اولین نیاز مطرح شــده در این 
رویــداد «مشــکالت فرآینــد 
تولید پشــم» بود که به اهمیت 
پشم چینِى درست و علمى اشاره 
شد. از جمله مسائل مطرح شده، 
بهره بردارى کامال سنتى در این 
صنعت بود که با بهره ورى بسیار 

پایین صورت مى گیرد.
در چارچــوب این ارائــه نیاز از 
استارت آپ  هاى این حوزه دعوت 
شد تا با پیدا کردن راه  حل بتوانند 
هم ایجاد ثروت کنند و هم به نگه 
داشت محیط زیست کمک کنند.
نیاز دوم در فرآیند پشــم چینى، 
موضوع پشم  شویى و هدر رفت 
بســیار باالى آب و عدم استفاده 
صحیح از این منبع بود. از دیگر 
مسائل مطرح شــده، استخراج 
روغن از پشــم کــه در صنایع 
آرایشــى و بهداشــتى استفاده 

مى شود، بود.
همچنین از نیازهاى دیگرى که 
در این حوزه مطرح شد موضوع 
بازاریابى و فــروش بود. در پایان 
برنامه نیز، نیازهاى فرآیند تولید 

نخ ابریشم مطرح شد.
مطابق آمــار ارائه شــده در این 
رویداد، در ســال هاى گذشــته 
در کشــور بیش از 1000 تن نخ 
تازه ابریشم تولید شده است و به 
علت مشکالت پیش آمده و عدم 
کارایى دستگاه  هاى فعال در این 
حوزه، این عدد بــه 100 تن تخ 

رسیده است.
در این نشســت مطرح شــد که 
صنعت نســاجى به همین دلیل 
در حال ضربه دیدن است و نیاز 
است شرکت هاى استارت آپى و 
دانش بنیان به کمک این صنعت 
بیایند و با ســاخت دستگاه هاى 
تبدیل پیله ابریشم به نخ ابریشم، 
به فرآیند تولید نخ ابریشم کمک 

کنند.
در انتهاى این رویداد، جلســات 
رودر رو بین ارائه دهندگان نیاز 
و شرکت هاى اســتارت آپى که 
پتانسیل رفع این نیازها را دارند 
برگزار و مقدمات همکارى هاى 

فى مابین شکل گرفت.
بــا پیگیرى هایــى که توســط 
کارگزار این رویــداد صورت مى 
پذیرد، امید است تا 6 ماه آینده 
نتایجــى از ایــن همکارى ها به 

دست آید.
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ایجاد 170 هزار شغل تا پایان سال در کشور در دستور کار کمیته امداد
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه در برنامه پنج ساله ششم، باید ساالنه 70 هزار شغل توسط کمیته امداد 
ایجاد شود گفت: این نهاد طى دو سال گذشته توانسته بیشتر از تعهد خود شغل ایجاد کند و امسال نیز ایجاد 

170 هزار شغل را در دستور کار داریم. 
 ســیدمرتضى بختیارى در دیدار با امام جمعه کرمان و نماینده ولى فقیه در اســتان به رشد قابل توجه 

کمک هاى مردمى به کمیته امداد در پنج ماهه امسال اشاره کرد و افزود: خوشبختانه مردم و خیرین همکارى 
خوبى با این نهاد دارند.

رئیس کمیته امداد بر استفاده از مدل هاى جدید اشتغال و استفاده از حوزه دانش بنیان به منظور ایجاد شغل براى 
مددجویان تاکید کرد و گفت: در هر حوزه اى از ماموریت هاى کمیته امداد که بتوانیم، با مدل هاى جدید بحث توانمندسازى 

را دنبال مى کنیم.  وى افزود: در برنامه پنج ساله ششم، باید ساالنه 70 هزار شغل توسط کمیته امداد ایجاد شود که این نهاد طى دو سال گذشته 
توانسته بیشتر از تعهد خود شغل ایجاد کند و امسال نیز ایجاد 170 هزار شغل را در دستور کار داریم. 

بختیارى افزود: کمیته امداد در حوزه اشتغال جایگاه قابل قبولى در کشور دارد و سال گذشته یک سوم اشتغال کشور توسط این نهاد ایجاد 
شده است.

پاى صحبت هاى 
همکاران تان بنشینید 

و غرهایشان را 
بشنوید. غر هایى که 
مربوط به محیط کار 
است و از یک چیزى 
و یک اتفاقى و حتى 
یک رفتارى ناراحت 

هستند.
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استارت آپ

دژ اروپایى براى دفاع از شرکت هاى تکنولوژى قاره سبز
سرمایه گذارى انحصارى اروپا در استارت آپ ها

هزینه متمایل کردن آینده به خواســته یک شخص 
چقدر است؟ «ماسایوشــى سان» رئیس شرکت بزرگ 

SoftBank این هزینه را برابر 100 میلیارد دالر برآورد مى کند.

 این میزان، در واقع اندازه شرکت ژاپنى بزرگ Vision Fund است که زیرمجموعه 
و بازوى سرمایه گذارى SoftBank بوده و در بســیارى از شرکت هاى جریان ساز 
و مهم تکنولوژى مانند Uber و WeWork، سهامدار اســت. این در حالى است 
که ماسایوشى ســان در حال راه اندازى شــرکت جدید بزرگ و مشابه دیگرى است. 
حاال اتحادیه اروپا هم چنین شــرکت یــا صندوق ســرمایه گذارى مى خواهد. هفته 

گذشته اخبارى منتشر شــدند که از طرحى براى ایجاد یک صندوق 
سرمایه گذارى 100 میلیارد یورویى (111 میلیارد دالرى) به عنوان 
پشتوانه شــرکت هاى نوظهور اروپایى در صنایع و بخش هاى بسیار 

مهم، خبر دادند.

نام احتمالى این صندوق با توجه به تمرکز آن بر تکنولوژى هاى به روز، 
European Future Fund است که ریشه در دهه هاى گذشته 
دارد. زمانى سیاستمداران در سراسر این قاره قدیمى معتقد بودند که 
با پاداش دادن به شرکت هاى منتخب، باعث موفقیت آنها خواهند شد. 
این تجربه که با عنوان «قهرمانان اروپایى» مربوط به دهه 1970 مى شود، 
پایان خوبى نداشت چون در آن از پول حاصل از پرداخت مالیات هزینه 
مى شد. نگرانى از عقب ماندن و موفق نشدن اروپا در عرصه تکنولوژى هم 
دغدغه قدیمى است. در اوایل دهه 2000، فرانسه و آلمان نگرانى زیادى 
از دست و دلبازى و سرمایه گذارى افراطى گوگل در موتور جست وجوى 
اروپایى Quaero داشتند. چند سال بعد و با صرف ده ها میلیون یوروى 

بیشتر، این پروژه بى سر و صدا متوقف و حذف شد.
با این حال ناکامى و درماندگى سیاستمداران از کمبود نسخه هاى اروپایى شرکت هایى 
مانند گوگل، آمازون و على بابا همچنان ادامه دارد. با این اوصاف است که آنها همچنان به 
تالش خود ادامه مى دهند تا صندوق قهرمانان اروپایى را نه تنها در عرصه هاى ملى، بلکه 
در سطح بین المللى راه اندازى کنند. حاال صنایع مختلف به هوشمندى سیاستمداران 
براى رشد و پیشرفت در زمینه هایى مانند تولید باترى ها یا هر چیزى مربوط به هوش 

مصنوعى نیاز دارند.
در ماه فوریه گذشــته کمیســیون اروپا که بازوى اجرایى اتحادیه اروپاســت، ادغام 

بخش هاى ریلى و مربوط به راه آهن شــرکت بزرگ آلمانى Siemens و شــرکت 
فرانســوى Alstom که در زمینه حمل و نقل ریلى فعالیت مى کند، به شرکت هاى 
غیراروپایى رقیب را ممنــوع کرد. حاال طرز تفکر دولتمــردان اروپایى در حال تغییر 
است. «مارگارت وستاگر» عضو هیات رقابت کمیســیون اروپا که بارها جلوى تالش 
سیاستمداران براى توجه بیش از حد به صنایع خاص و محبوب و سرمایه گذارى بیشتر 
در آنها را گرفته اســت، احتماال از جایگاه خود کنار مى رود و مسوولیت دیگرى را در 
این کمیسیون به عهده خواهد گرفت. «اورسوال ون درلى ین» آلمانى که در اولین روز 
ماه نوامبر سال گذشته به عنوان رئیس کمیسیون اروپا انتخاب شد، درباره نیاز اروپا به 
به روزرسانى سیاست هاى صنعتى اش صحبت کرده است. حاال سیاستمداران اروپایى 
با طرز فکرهاى مختلف، خواستار ایجاد یک دژ اروپایى براى دفاع از شرکت هاى فعال 
در این قــاره در برابر آمریکا به رهبرى ترامپ و البته حمله شــرکت ها و صندوق هاى 

سرمایه گذارى دولتى چین هستند.
 European هنوز راه نســبتا زیادى تا ســرمایه گذارى اولین یوروهاى صنــدوق
Future Fund باقى مانده است. اورسوال ون درلى ین معتقد است تا اجرایى شدن 
این کار فاصله زیادى وجود دارد. بعد از مدت کمى، نشریه خبرى Politico در گزارشى 
خبر داد که کمیسیون اروپا آن را به عنوان «پیش نویس طرحى براى حمایت از شکوفایى 
فکرى کشورهاى عضو اتحادیه اروپا» توصیف کرده است. به نظر مى رسد این طرح از 
جهات مختلفى مانند اینکه استارت آپ هاى به چه شکل سرمایه دریافت کنند (سرمایه 
عمومى تقویت و پشتیبانى شده توسط سرمایه گذاران بخش خصوصى) و استفاده از 
روش دریافت سهام مستقیم در شــرکت هاى نوظهور براى پشتیبانى از آنها، کامل و 
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با پاداش دادن به شرکت هاى منتخب، باعث موفقیت آنها خواهند شد. 
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پایان خوبى نداشت چون در آن از پول حاصل از پرداخت مالیات هزینه 
مى شد. نگرانى از عقب ماندن و موفق نشدن اروپا در عرصه تکنولوژى هم 

دغدغه قدیمى است. در اوایل دهه 
از دست و دلبازى و سرمایه گذارى افراطى گوگل در موتور جست وجوى 
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