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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

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه متالکس اصفهان:    

اصفهان، استان استراتژیک حوزه فوالد

 آیا خشکاندن ریشه هاى 
فساد را راهى هست؟

اصالح ساختارى؛ 
جراحى دردناك

 اما مفید

در روزها و هفته هــاى اخیر قوه 
قضائیــه جهت مبارزه با فســاد 
اقتصــادى و ادارى برخوردهاى 
گسترده و شدیدى را با مفسدان 
در ســطوح و رده هــاى مختلف 
مدیریتى و ادارى آغاز کرده که در 
جاى خود قابل تمجید و تحسین 
اســت. اما، به اعتقاد کارشناسان 
احتمال اینکــه برخوردهایى از 
این نــوع در نهایت محــدود به 
هرِس شــاخ و برگ هاى فســاد 
شده و نتواند ریشه هاى آن را براى 

همیشه بخشکاند زیاد است.
گزارش هاى ســاالنه ســازمان 
شــفافیت بین الملــل مرجعى 
رســمى براى مشــخص کردن 
جایگاه جهانى ایران از نظر فساد 
به شمار مى رود. شاخصى که این 
سازمان براى رتبه بندى کشورها 
 CPI از نظر فساد به کار مى گیرد
یا شاخص ادراك فساد است. طبق 
گزارش هاى ســاالنه سازمان یاد 
شده، متأسفانه وضعیت فساد و 

شفافیت ایران در ...     ذوب آهن اصفهان 80 درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را بومى سازى کرده است
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بازار طال و سکه 98/6/12 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
3,998,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,066,0004,048,000جدید

2,098,0002,128,000نیم سکه

1,299,0001,319,000ربع سکه

949,000949,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,775,0001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18409,800406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24547,500543,300 عیار

اصفهان در امر گازرسانى از 
متوسط کشورى باالتر است

 مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت: این استان 
در امر گازرسانى در مرحله سبز است و به همین 

لحاظ از متوسط کشورى باالتر است.
سید مصطفى علوى افزود:  در زمان حاضر هزار 
و 340 روستاى اصفهان از نعمت گاز برخوردار  
و کمتر از 100 روســتاى اصفهان از نعمت گاز 

محروم هستند.
به گفته وى، در اســتان 107 شــهر به شبکه 
گازرسانى متصل است و آخر امسال  با پیوستن 
2 شهر دیگر، عملیات گازرسانى شهرى اصفهان 

به اتمام خواهد رسید.
مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان با بیان این که 
استان بعد از تهران رتبه دوم توزیع گاز را به خود 
اختصاص داده، تصریح کرد: چند نیروگاه فعال 

در استان ساالنه رقمى معادل...
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

ایرنا
یـــادداشت
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ایجاد مراکز رشد تخصصى 
استارت آپ هاى صنعت چاپ 

ضرورى است
ضرورت ایجاد مراکز رشد تخصصى استارتاپ هاى صنعت 
چاپ، راه اندازى رشته هاى صنعت چاپ در دانشگاه ها و 
همچنین لزوم همکارى صنعت و دانشگاه در این صنعت 
از جمله مباحث مهمى بود که در نشستى دومین روز از 
پنجمین دوره هفته نکوداشت صنعت علوم و فناورى چاپ 

در دانشگاه صنعتى امیر کبیر مورد بحث و...

اصفهان در امر گازرسانى از 

استارت آپ هاى صنعت چاپ استارت آپ هاى صنعت چاپ استارت آپ هاى صنعت چاپ استارت آپ هاى صنعت چاپ 

ضرورت ایجاد مراکز رشد تخصصى استارتاپ هاى صنعت ضرورت ایجاد مراکز رشد تخصصى استارتاپ هاى صنعت ضرورت ایجاد مراکز رشد تخصصى استارتاپ هاى صنعت ضرورت ایجاد مراکز رشد تخصصى استارتاپ هاى صنعت 
چاپ، راه اندازى رشته هاى صنعت چاپ در دانشگاه ها و چاپ، راه اندازى رشته هاى صنعت چاپ در دانشگاه ها و چاپ، راه اندازى رشته هاى صنعت چاپ در دانشگاه ها و چاپ، راه اندازى رشته هاى صنعت چاپ در دانشگاه ها و 
همچنین لزوم همکارى صنعت و دانشگاه در این صنعت همچنین لزوم همکارى صنعت و دانشگاه در این صنعت همچنین لزوم همکارى صنعت و دانشگاه در این صنعت همچنین لزوم همکارى صنعت و دانشگاه در این صنعت 
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امیریان - مستشار قضائى و رییس  اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 

آگهى مزایده 
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از شرکت ورشکسته سپاهان پردازش پایتخت در نظر دارد مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان 
پالك موضوع قرارداد شماره 4700-09-و- ج مورخ 85/12/12 واقع درجاده اصفهان، شهرضا، شهرك صنعتى رنگسازان رازى را به شرح ذیل از طریق مزایده 

به فروش برساند: 
مشخصات ملک: 

1- مساحت ملک: 2350 متر مربع 
2- ساختمان دو طبقه ادارى و نگهبانى و سرویس هاى بهداشتى به مساحت 86 متر مربع 

3- سوله اصلى کارگاهى به مساحت کل 750 متر 
4- دیوار کشى و کفسازى بتنى محوطه 

قیمت پایه مزایده: کل عرصه و اعیان ملک به مبلغ 4,120,000,000 ریال 
زمان ومکان مزایده: روز شنبه مورخ 1398/7/13 ساعت 11

آدرس: اصفهان، چهار باغ باال، ابتداى نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگى قوه قضاییه 
شرایط مزایده:

1- فروش نقدى مى باشد. 
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملى شعبه 

دادگسترى اصفهان واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند.
3- پیشنهادها در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده 

حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید مسوول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل 
شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 

6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند.

تلفن: 031-36611086
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

وضعیت بیکاری از نگاه نماگرهای اقتصادی؛    

آینده اشتغال در اصفهان چگونه است؟

 باید صدای بلنِد فقر را 
به موقع شنید و گر نه ...

شــاخص توسعه انســانی از سه 
بخش وضعیت ســامت، درآمد 
سرانه و آموزش مردم تشکیل شده 
و بر این مبنا در سال گذشته رتبه 
ایران در بین کشورهای دنیا،60 
بوده اســت. این آمــار در کنار 
شاخص فاکت در سال 2018 که 
سطح چهار و نیم برابری فشار در 
زندگی مردم در قیاس با میانگین 
جهانی را گواه است و نیزتحلیل 
نماگرهای رفاه اجتماعی معطوف 
به دهک هــای درآمدی وضریب 
جینی دلیلی برنابسامانی وضعیت 
محرومان ازمنظر تنظیم گری و 

مقررات گذاری دولت است.
در واقــع چنین انتظــار بود که 
بنیادی تریــن شــعار انقــاب 
اســامی حمایت از محرومان و 
اســتقرار دولت مســتضعفان و 
برقراری عدالــت اجتماعی بود. 
پیامد اســتخدام ایــن واژگان 
در ترمینولــوژی آرمان خواهانه 
جمهوری اسامی، اولویت بخشی 
رژیم حقوقی در تأمین ســزاوار 
منافع طبقات محــروم از منظر 
نظام سیاست گذاری اجتماعی و 
مقررات گــذاری عمومی قلمداد 

می شود. ...     مروری مجدد بر ظرفیت ها و توانمندی های استان اصفهان از منابع انسانی گرفته تا معادن و کارخانجات نشان دهنده این است که با کمی تدبیر می توان فرصت  اشتغال را برای بخش عمده ای از 
جمعیت بیکار استان فراهم کرد
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قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
3,998,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,066,0004,048,000جدید

2,098,0002,128,000نیم سکه

1,299,0001,319,000ربع سکه

949,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,775,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18409,800406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24547,500543,300 عیار

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
 در بیست و دومین جشنواره

 شهید رجایی برای پنجمین سال متوالی 
رتبه برتر را کسب کرد 

ایستادن بر سکوی افتخار  
شرکت آب وفاضاب استان اصفهان در بیست 
و دومین جشنواره شهید رجایی برای پنجمین 
ســال متوالی مو ف ق به کســب رتبه برتر در 
شاخص های عمومی در بین دستگاه های اجرایی 

استان گردید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
در پاسخ به دلیل کســب موفقیت های پیاپی 
در جشنواره شــهید رجایی گفت: کسب رتبه 
برترشرکت آب وفاضاب اســتان اصفهان در 
شاخص های عمومی برای پنجمین سال متوالی 
ناشــی از برخورداری نیروی انســانی متعهد و 

متخصص می باشد
هاشم امینی با بیان اینکه ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

صالح نقره کار | وکیل داگستری
یـــادداشت

فوالد

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان : 

رویکرد جدید فوالد مبارکه بومی سازی فرایندها است

مدیرعامل فوالد مبارکــه اصفهان گفت: 
رویکرد جدید فوالد مبارکه بومی ســازی 
فرایندها است و در نظر داریم از تمامی کسانی که در این زمینه 
توانایی دارند کمک کنند که از ابتدا تا انتهای این صنعت را بومی 

سازی کنیم.

حمید رضا عظیمیان با تاکید بر اینکه ما از مرز تولید 110 میلیون تن فوالد 
خام در طی چند ماه گذشــته عبور کرده ایم و از یک تولید کننده صرف 
خارج شده ایم اظهار امیدواری کرد که در آینده به عنوان یک تکنولوژ در 

جهان معرفی شویم.
وی ادامه داد: در سال 57 کشور ما در رتبه چهلم تولید فوالد جهان  بود و 
اکنون به رتبه دهم رسیده ایم اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه هر ساله 
با افزایش تناژ و تنوع محصوالت در راس تولیدکنندگان فوالد بوده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان تصریــح کرد: روند فعای با وجود تنوع 
باالی محصوالت فوالدی پاسخگوی نیاز جهان کنونی نیست و بنابراین 
باید به دنبال طراحی مجدد و دانش بومی سازی تولید فوالد باشیم تا به 

این مهم دست یابیم.
عظیمیان ادامه داد: در فوالد مبارکه می خواهیم از بومی ســازی قطعات 
و تجهیزات به بومی سازی فرایندها برسیم و در حال حاضر بومی سازی 

فرایند اسکین پس در این شرکت آغاز شــده است و 80 درصد از قطعات 
ذوب آهن بومی سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه در چرخه تولید کشور نابســامانی وجود دارد اظهار 
امیدواری کرد که دیگر دغدغه ای به نام تامین ذغال سنگ نداشته باشیم 

و در نیمه دوم سال این موضوع رفع شود.
مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان اضافه کرد:  در سال ۹2، چهار میلیون تن 
واردات فوالد داشته ایم که اکنون به 800 هزار تن رسیده است و در تاش 

هستیم که واردات فوالد را به صفر برسانیم.
وی افزود: امیدواریم نا به سامانی موجود در چرخه تولید کشور رفع شود 
و دغدغه ای به نام تامین ذغال سنگ نداشــته باشیم، بیان داشت: حرف 
ذوب آهن مبنی بر نابه ســامانی های ناشــی از صادرات مواد اولیه و خام 
فروشــی، حرف همه تولید کنندگان کشور اســت و این مشکات باید 

اصاح شود.
عظیمیان ادامه داد: ما خواهان توقف صادرات نیســتیم، اما روندها باید 
 اصاح شــود تا بتوانیم در برابر مشــکات موجود از تحریم ها مقاومت 

کنیم.
 وی با اشاره به اینکه نباید با دســتگاه های دولتی درگیری داشته باشیم 
افزود: نباید در زمینه بومی سازی غیرمنطقی باشیم چرا که آسیب های 

زیادی دارد و بیش از توان ما است.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

استارت آپ های فعال در زمینه بوم گردی
سفر رفتن از آن دسته کارهایی است که پولدار یا فقیر، جوان یا پیر و شهرنشین 

و روستایی نمی شناســد و همه ما در هر شرایطی که باشیم 
زمانی از اوقات خود را به آن اختصاص می دهیم تا از 

شلوغی های روزمره و درگیری های ذهنی خود 
رها شویم. ا

 در سال های اخیر در صنعت گردشگری کشور 
ما »اکوتوریســم« یا همان »بوم گردی« جایگاه 

ویژه ای پیدا کرده و نه تنها مسافران شهرنشین از 
آن استقبال گسترده ای کرده اند بلکه حتی ساکنان 

مهمان نواز روستاها و شهرهای دوردست کشور نیز به دلیل...

لحسین )ع(
السالم علیک یا ابا عبداهلل ا
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اصالح ساختارى؛ 
جراحى دردناك اما مفید

ادامه از صفحه یک:
... جهان خــوب نیســت و علیرغم 
بهبودهاى اندك در برخى سال ها، به 
طور کل جزو کشورهاى داراى فساد 

زیاد و شفافیت کم است.
بر اساس شاخص ادراك فساد، ایران 
از رتبه 78 در سال 2003، به رتبه 87 
در سال 2004، 88 در سال 2005، 
105 در سال 2006 و رتبه 131 در 
ســال 2007، 141 در سال 2008، 
168 در ســال 2009، سقوط کرده 
است. سپس در ســال هاى 2010، 
2011 و 2012 به ترتیب رتبه هاى 
146، 120 و 133 را کســب کرده 

است.
همچنین ایران در رده بندى جهانى 
ادراك فساد در سال 2014 در میان 
175 کشــور جهان رتبه 136 و در 
سال 2013 رتبه 144 را بدست آورده 
بود. در سال 2015 ایران در رده 130 
قرار دارد و با کسب شــاخص 27 با 
کشورهایى چون اوکراین، کامرون، 
نپال، نیکاراگوئــه و پاراگوئه در یک 
ردیف قرار گرفته است. گزارش سال 
2016 رتبه 131 را براى ایران نشان 

مى دهد.
الزم به ذکر است که بر اساس گزارش 
ســال 2016 تقریباً دو سوم از 176 
کشور جهان از نظر شاخص فساد مالى 
در جایگاهى پایین تر از نقطه میانى 
شاخص هاى جهانى که بین صفر تا 

100 تعیین شده است، قرار دارند.
در گزارش 2017، ایران توانســت با 
کســب نمره 30 در جایگاه 130 در 
میان 180 کشور بایستد. در این سال 
در میان 20 کشور منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا نیز جایگاهى بهتر از رده 
سیزدهم براى ایران به دست نیامده 
است. در سال 2018 نیز ایران امتیاز 
متوسط 28 را کسب کرده و در میان 
180 کشــور به همراه گینه، لبنان، 
مکزیک، پاپوآ گینه نو و روسیه رتبه 

138 را دارد.
همانطور که گفته شد اولین برخورد از 
نوع اعدام به سال 1374 باز مى گردد. 
از آن زمــان تاکنون در مورد فســاد 
انــواع مختلف مجازات هــا از جمله 
جریمه هاى مالى، زندان، شــالق و 
همچنین اعدام اعمال شده است، اما 
روند ســعودى جایگاه ایران در رتبه 
ندى جهانى فســاد بیانگر این است 
که برخوردهاى قضائى آنگونه که باید 

کارساز نبوده اند.
به اعتقاد برخى از کارشناســان این 
قبیل واکنش ها، تنها رضایت کوتاه 
مــدت افکرا عمومــى را بــه دنبال 
داشــته و بعــد از مدتــى فراموش 

مى شود.
از ایــن رو، خیلى هــا معتقدند که 
خشکاندن ریشههاى فساد اقتصادى 
نیازمند ارائــه راه حل هاى بنیادى و 
ایجاد تغییرات ســاختارى است. در 
صورتى که راه هاى نفوذ فساد به بدنه 
نهادهاى مختلف گرفته نشود مجازات 
اعدام اثرات کوتاه مدتى خواهد داشت 
و بعد از مدتى باز هم در بر همان پاشنه 

خواهد چرخید.

تغییرات ساختارى یعنى چه؟
وقتى بحث از تغییرات ســاختارى 
مى کنیم با نوعــى کلى گویى و ابهام 
مواجه هســتیم. بدون شــک هیچ 
ســاختارى به راحتى و بــه ویژه در 
کوتاه مدت قابل تغییر نیســت. اما 
کدام ســاختارها قابل تغییر بوده و 
مى توانــد جلو فســاد گســترده را

 بگیرد.
در عالــم واقــع، هیچ ســاختارى 
نیســت که قابل تغییر نباشــد اما 
برخى ســاختارها دیرتر و برخى نیز 
در میانمدت قابل تغییر هســتند اما 
به جــرأت مى توان گفــت که هیچ 
ساختارى در کوتاه مدت قابل تغییر

 نیست.

اقتصاد استان
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اصفهان پرچم دار دیپلماسى آب در آسیاى مرکزى شود
دبیرکل کمیسیون ملى یونسکو در ایران گفت: در حال حاضر بسیارى از کشورهاى دنیا با توجه به محدودیت 
دسترسى به منابع آب هاى شیرین اقدام به رایزنى و دیپلماسى آب کردند، چراکه آب مانند دیگر منابع 
زیرزمینى همچون نفت ثروتى کمیاب محسوب مى شود. به گزارش شرکت آبفاى اصفهان، حجت اله ایوبى 
در جلسه کمیته فنى و اجراى اولین دوره مسابقات مهارت هاى فنى و تخصصى شرکت هاى آب و فاضالب 

کشور که در اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در سال هاى اخیر  با توجه به محدودیت دسترسى به منابع حیاتى 
آب در دنیا، دیپلماسى آب از اهمیت بسزایى برخوردار بوده و در این زمینه اصفهان مى تواند پرچم دار دیپلماسى 

آب در میان کشورهاى آسیاى مرکزى مانند ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان ، افغانستان و ... باشد.
وى با بیان اینکه آب صرفا یک کاالى مصرفى نیست، بلکه موضوعات پیرامون آن بیانگر تمدن و فرهنگ هر کشور است، افزود: 

نحوه مصرف آب در برگیرنده موضوعاتى همچون اخالق آب، احترام و قداست آب، اقتصاد آب، دانش آب است که خوشبختانه تاریخ گواى آن 
بوده و ایران باستان از  فرهنگ وتمدن غنى در راستاى چگونگى بهره مندى از آب برخوردار بوده است.

دبیرکل کمیسیون ملى یونسکو در ایران با اشاره به جایگاه فرهنگ مصرف آب در میان ایرانیان، گفت: در فرهنگ ایران زمین، اخالق و قداست 
آب داراى جایگاه رفیعى بوده و در فقه اسالمى نیز یکى از موضوعات اساسى، آب است که بر آلوده نکردن آب تاکید مى شود.

فروشگاه هاى پوشاك برند خارجى در اصفهان تعطیل مى شوند
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاك اصفهان گفت: در حال حاضر بیشتر از 5 یا 6 برند خارجى در اصفهان 
فعال نیستند که به دلیل افزایش نرخ ارز، از فروش کاالى خارجى سود زیادى کسب نمى کنند و در آینده اى 
نزدیک تعطیل خواهند شد. ابراهیم خطابخش در خصوص وضعیت برندهاى پوشاك در اصفهان، اظهار 
کرد: سال  هاى گذشته حدود 65 برند خارجى در اصفهان فعال بودند که با بازرسى  دقیق اتحادیه پوشاك 

و رعایت نکردن قانون، برخى از آنها را تعطیل کردیم.  وى افزود: در حال حاضر بیشتر از 5 یا 6 برند خارجى 
در اصفهان فعال نیستند که به دلیل افزایش نرخ ارز، از فروش کاالى خارجى سود زیادى کسب نمى کنند و در 

آینده اى نزدیک تعطیل خواهند شد. رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاك اصفهان با تاکید بر اینکه در حال شناسایى 
تولیدى ها و فروشگاه هاى داخلى هستیم تا با نام خود به برند تبدیل شوند و با قدرت در این عرصه پیشرفت کنند، تصریح کرد: 

امروز حدود 15 برند مشخص ایرانى در اصفهان داریم، البته تعداد آنها در گذشته بیشتر بود که به دالیل مختلف تعطیل شدند. وى با 
بیان اینکه برخالف تصور حاکم بر جامعه مبنى بر تعطیل شدن واحد هاى تولیدى، اکنون واحدهاى تولید پوشاك مشغول فعالیت هستند و با 
حمایت مسئوالن پیشرفت زیادى خواهند کرد، گفت: کارگاه هاى تعطیل شده با کارگران گذشته به کار خود برنگشتند، اما با رونق بازار تعداد 

کارگران افزایش پیدا خواهد کرد. طى دو سال اخیر واحدى تعطیل نشده این تولیدى ها نیازمند حمایت زیاد هستند.

ایرنا
یادداشــت
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وى با اشاره به اینکه موضوع مدیریت 
مطب و مراکز درمانى در کشور کمتر 
مورد توجه قرار گرفته در حالى که 
تکریم بیمار بســیار حائز اهمیت اســت و مى تواند نتایج 
موثرى را به همراه داشته باشد، گفت: در یک پنل نیم روزه 
در این کنگره موضوع مدیریت مطب مطرح خواهد شد تا 
این مسئله سبب ارائه خدمات بهتر به بیماران شود همچنین 
باید توجه داشــت که مدیریت مطب و تکریم بیماران آمار 
شکایت و نارضایتى از پزشــکان و دندانپزشکان را کاهش 

مى دهد و موفقیت هاى درمانى را افزایش خواهد داد.
رئیس دومین کنگره دندانپزشکى نقش جهان بیان داشت: 
در موضوع مدیریت مطب مسائلى همچون چگونگى تشکیل 
پرونده کامل براى بیماران مورد بحث و گفتگو قرار مى گیرد 
چرا که پزشکان بر اساس قانون حتماً باید مدارك بیمار را 
ذخیره کنند و این مســئله به ویژه در درمان هایى که کار 
عملى براى بیمار انجام مى گیرد همچون جراحى ها بسیار 

حائز اهمیت است،
بازرس جامعه دندانپزشــکى کشور همچنین خاطر نشان 

کرد: اینکه چگونه دندانپزشکان پرونده هاى درمانى خود را 
کامل کند و یا اینکه چگونه در مطب رفتار کنند که حقوق 
درمانى بیماران بیشــتر حفظ شــود از جمله موضوعاتى 
اســت که در پنل مدیریت مطب ارائه خواهد شــد. دکتر 
رحیمى با اعالم اینکه تنها حدود 20 درصد از پزشــکان و 
دندانپزشکان با روش مدیریت مطب آشنا هستند، تصریح 
کرد: مى تــوان گفت که حدود 80 درصــد افراد در جامعه 
پزشکى و دندانپزشکى (به ویژه جامعه پزشکى) با مدیریت 

مطب آشنایى ندارند و مسئولین نیز متاسفانه مدیریت مطب 
را نوعى بازاریابى مى دانند در حالى که این موضوعى نوعى 
سرویس دهى حرفه اى به بیمار به شمار مى رود و توجه به 
آن مى تواند نتایج بســیار موثرى را در روند درمانى بیمار و 

رضایتمندى آن به همراه داشته باشد.
وى تاکید کرد: همه دستیاران دندانپزشکى و دندانپزشکان 
باید آموزش برخورد با بیماران را به صــورت حرفه اى فرا 
گیرند و یا به عبارتى آگاهى به مدیریت مطب داشته باشند 
چرا که این موضوع مى تواند فضاى درمانى را براى بیمار با 
آرامش بیشــترى همراه کند و موفقیت درمان را نیز سبب 
شود. گفتنى است؛ دومین کنگره دندانپزشکى نقش جهان با 
حضور اساتید و صاحبنظران برجسته در حوزه دندانپزشکى 
تا اول شهریور ماه در هتل عباسى اصفهان در حال برگزارى 
است و جدیدترین دستاوردها در حوزه دندانپزشکى در این 
کنگره ارائه خواهد شد. همچنین این کنگره با حضور بیش 
از 1000 دندانپزشک از سراسر کشور و اساتید نام آور ایران 
و شــرکت هاى بزرگ تجهیزات و مواد دندانپزشــکى دنیا 

برگزار مى شود.

رئیس دومین کنگره دندانپزشکى نقش جهان مطرح کرد:
حدود 80 درصد از پزشکان و دندانپزشکان آشنایى با مدیریت مطب ندارند

رئیس دومین کنگره دندانپزشکى نقش جهان با اشاره به اینکه حدود 80 درصد دندانپزشکان و پزشکان با مدیریت مطب آشنایى ندارند، گفت: توجه به این مسئله 
افزایش رضایتمندى بیماران و موفقیت بیشتر در درمان را به همراه دارد.

 دکتر کوروش رحیمى در افتتاحیه دومین کنگره دندانپزشکى نقش جهان اظهار داشت: محورهاى مختلفى در این کنگره با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته 
مورد بحث و گفت و گو قرار مى گیرد که مرتبط با علوم جدید دندانپزشکى از جمله دندانپزشکى دیجیتال، اکلوژن، لیزر و همچنین مدیریت مطب است.

آزاده سلیمان نژاد 
خـــبــــر

در حال حاضر ذوب آهن 
و فوالد مبارکه مشکل 

تأمین مواد اولیه دارند که 
به دنبال حل آن هستیم و 
بر طبق دستور معاون اول 

رئیس جمهور اولویت ما 
در ابتدا تأمین نیاز داخل 

است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه متالکس اصفهان:    

اصفهان، استان استراتژیک حوزه فوالد

مراسم گشایش یازدهمین نمایشگاه بین المللى فوالد، متالوژى 
و ریخته گرى با حضور سیف اهللا امیرى مدیر کل صنایع معدنى 
وزارت صنعت معدن تجارت، منصور یــزدى زاده مدیر عامل 
شرکت ذوب آهن اصفهان، حمید رضا عظیمیان مدیر عامل 
شرکت فوالد مبارکه، ســید احمد احمدى مدیر عامل فوالد 
خراسان، ایرج موفق رئیس ســازمان صمت اصفهان و سید 
رسول خلیفه سلطانى دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد در سالن 
اجتماعات شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان برگزار شد.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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   ذوب آهن اصفهان 80 درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را بومى سازى کرده است

اصفهان در امر گازرسانى از متوسط 
کشورى باالتر است

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت:  
این استان در امر گازرسانى در مرحله 
سبز است و به همین لحاظ از متوسط 

کشورى باالتر است.

ســید مصطفى علوى افزود:  در زمان حاضر هزار و 340 روســتاى 
اصفهان از نعمت گاز برخوردار  و کمتر از 100 روســتاى اصفهان از 

نعمت گاز محروم هستند.
به گفته وى، در استان 107 شهر به شــبکه گازرسانى متصل است 
و آخر امسال  با پیوستن 2 شــهر دیگر، عملیات گازرسانى شهرى 

اصفهان به اتمام خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان با بیان این که استان بعد از تهران رتبه 
دوم توزیع گاز را به خود اختصــاص داده، تصریح کرد: چند نیروگاه 
فعال در اســتان ســاالنه رقمى معادل هفت میلیارد مترمکعب گاز 
مصرف مى کنند که با احتســاب هفت میلیارد مترمکعب در بخش 
صنایع، پنج میلیارد مترمکعب در بخش خانگى و 2 میلیارد مترمکعب 
در بخش عمومى و تجارى، 21 میلیارد مترمکعب ساالنه گاز در این 

استان مصرف مى شود.
وى اضافه کــرد: در مجموع افزون بر 99 درصد خانوارهاى شــهرى 
و 99.2 درصد خانوارهاى روســتایى اســتان اصفهان از نعمت گاز 

برخوردارند.
علوى بیان کرد:  همه روستاهاى باالى 20 خانوار به جز روستاهاى 
فریدونشهر به دلیل ســختى تردد  و نیاز به فراهم شدن بستر کار از 

گاز برخوردار هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان یادآور شد: نزدیک به 50 روستا 
به طور پراکنده در فریدونشهر واقع در غرب اصفهان وجود دارد که 
در طول یک سال مطالعات عمیق در خصوص گازرسانى به آنها انجام 
شده که در این بررســى ها به ایمنى، تردد و مسائل فنى توجه شده 

است و با تامین اعتبار به تدریج عملیات اجرایى آن آغاز خواهد شد.
وى افزود: با اجراى طرح گازرسانى به پیشــکوه فریدونشهر، 300 

خانوار به شبکه گازرسانى استان اصفهان اضافه مى شود.
هم اکنون 105  شــهر از مجموع 107 شهر اســتان اصفهان از گاز 
طبیعى برخوردارند و 99.7 درصد از جمعیت این استان زیر پوشش 

خدمات شرکت گاز قرار دارند.
در مجموع 44 درصد از گاز اســتان در بخش صنعت، 33 درصد در 
بخش نیروگاهى، 18 درصد در بخش خانگى، 3 درصد در حمل و نقل 

و 2 درصد در بخش تجارى مصرف مى شود.
جمعیت استان اصفهان بر اساس نتایج سرشمارى عمومى نفوس و 

مسکن 1395 افزون بر پنج میلیون و 120 هزار نفر است.
به گفته مســووالن هم اکنون 84 درصد خانوارهاى کشور از نعمت 
گاز برخوردار شــدند و تنها 16 درصد جمعیت کشور از نعمت گاز 

محروم هستند.
یک هزار و 142 شــهر به همراه 28 هزار و 729 روســتا در کشور از 
نعمت گاز طبیعى برخوردار هستند که براى گازرسانى به آنها 352 
هزار کیلومتر شبکه و 37 هزار کیلومتر خطوط اصلى انتقال گاز اجرا 

شده است.
 شمارى از مقامات کشورى و مسووالن اســتانى روز یکشنبه براى 
کلنگ زنى طرح گازرســانى به هفت روســتاى پیشــکوه موگویى 
فریدونشهر واقع در غرب استان اصفهان به این شهرستان سفر کردند.
در این طرح به هفت روستاى زرد فهره، سکان، اسالم آباد موگویى، 
مزرعه سیب، مزرعه میر، راچه و کرچان از توابع شهرستان فریدونشهر 
با شبکه اى به مسافت 40 کیلومتر و با اعتبار افزون بر 60 میلیارد ریال 

گاز رسانى مى شود.
منطقه پیش کوه فریدونشهر در مجموع متشکل از 22 روستا است که 
بر اساس این طرح در فاز اول به هفت روستا از خوشه اسالم آباد و در 

گام دوم به پنج روستا گازرسانى خواهد شد.
به گفته مســئوالن، این طرح از ظرفیت مازاد خط لوله شرکت گاز 
استان لرستان از روستاى فرســش براى مناطق محروم فریدونشهر 

فراهم شده است.
کلنگ زنى گازرسانى به پیشکوه فریدونشهر در حالى امروز انجام شد 
که مطالبه آن از ابتداى سال 1396 توسط اکبر ترکى، نماینده فریدن، 
فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شوراى اسالمى 
کلید خورد و سپس در تیرماه 1396 دستور معاون اول رئیس جمهور 
و اردیبهشت سال 1397 دستور وزیر نفت را دریافت کرد و سرانجام 

تفاهم نامه آن نزدیک به یک سال پیش بسته شد.

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهــان در ایــن آیین 
گفت: ذوب آهن اصفهان 
80 درصــد قطعــات و 
تجهیزات خــود را بومى 
ســازى کرده اســت و 
امیــدوارم بــا برگزارى 
این نمایشگاه ها از جایگاه تولید کننده 
محصول، به صــادر کننده تکنولوژى و 
تجهیزات فوالد ارتقا پیدا کنیم. منصور 
یزدى زاده در ادامه اظهار داشت: افتخار 
مى کنیم که اصفهان عمده فوالد کشور را 
تولید مى کند و به یک استان استراتژیک 

در حوزه فوالد تبدیل شده است.
منصور یزدى زاده گفــت: برنامه هاى 
توسعه ذوب آهن با جدیت در حال اجرا 
است و در آینده نزدیک به نتایج خوبى 

دست خواهیم یافت.
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد 
مبارکه نیز در این آیین به مشکل تأمین 
مواد اولیه شرکت هاى فوالدى اشاره نمود 
و گفت: ذوب آهن اصفهان، مهندسین 
بســیارى را آموزش داده اســت که در 

صنایع مختلف کشور منشأ اثر هستند.
وى افزود: نابسامانى در بازار مواد اولیه 
و خام فروشى ســنگ آهن باید اصالح 

شود و این مشکل تأمین مواد اولیه، تمام 
شرکت هاى فوالدى را درگیر کرده است.
ســیف اهللا امیرى مدیــر کل معاونت 
معدن وزارت صمت نیــز در این آیین 
گفت: صادرات ســنگ آهن توســط 
تولید کنندگان دولتــى این مواد اولیه 
را ممنوع کردیم و با برنامه ریزى انجام 
شده، مشــکل این واحدهاى تولیدى 

حل مى شود.
وى افزود: در حال حاضــر ذوب آهن و 
فوالد مبارکه مشکل تأمین مواد اولیه 
دارند که به دنبال حل آن هســتیم و بر 
طبق دستور معاون اول رئیس جمهور 
اولویت ما در ابتدا تأمین نیاز داخل است.

مدیر کل معاونت معدن وزارت صمت 
اظهار داشت: براى تولید 55 میلیون تن 
فوالد در افق 1404 نیاز به 150 میلیون 
تن سنگ آهن داریم که اگر این موضوع 
ساماندهى نشود، تا 10 سال آینده، وارد 

کننده سنگ آهن مى شویم.
- ارائه نیازها و دستاوردهاى بومى سازى 

ذوب آهن اصفهان در غرفه این شرکت
دکتر سیف اله امیرى مدیرکل معاونت 
معدنى وزارت صمت، دکتر موفق رئیس 
سازمان صنعت، معدن وتجارت اصفهان 
و جمعى از مسئولین صنعت فوالد کشور 
از غرفه ذوب آهن اصفهان در یازدهمین 
نمایشگاه بین المللى متالورژى، فوالد و 

ریخته گرى بازدیــد کردند و با نیازها و 
دستاوردهاى این شرکت در حوزه بومى 

سازى آشنا شدند.
این مســئولین همچنین انــواع ریل 
تولید شــده در ذوب آهــن اصفهان از 
جمله ریــل UIC60، ریل U33، ریل 
UIC54 و ریل S49 را مشاهده نمودند 
و با توضیحات کارشناس این شرکت در 
جریان شیوه تولید و کیفیت این محصول 
قرار گرفتند. شرکت مهندسى و پویش 
ساخت ذوب آهن اصفهان نیز با حضور 
در این نمایشگاه دستاوردهاى خود را در 
زمینه هاى مختلف در معرض دید بازدید 

کنندگان قرار داده است.

آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1398/02/582312 تاریخ ثبت صادره: 
1398/6/6 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتی شــماره 660 فرعی از 26 اصلــی واقع در بخش 4 
خوانســار ذیل ثبت 357 در صفحــه 539 دفتر امالك 
جلد 2 به نام محمد مهدي احمدیــان فرزند حبیب اله و 
محمدحسین غفاري فرزند محمداســماعیل و حسین 
شــریفی فرزند محمود بــه دعوي تولیت بــر وقف حاج 
علی خوانســاري صادر و تســلیم گردیده است سپس 
مع الواســطه به موجب ســند اجاره هاي شماره 2112 
مــورخ 1328/7/26 و 5975 مــورخ 1332/7/19 و 
10217 مورخ 1336/6/2همگی تنظیمی دفتر اســناد 
رســمی 5 خوانسار در اجاره غالمحســین شریعتی قرار 
گرفته اســت ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شــماره وارده 98020521996661 بــه انضمام دو 
برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 

14000794965 مورخ 1398/5/16 به گواهی ریاست 
اداره اوقاف و امور خیریه رسیده اســت مدعی است که 
ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثناي ســند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد 
بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. رئیس اداره ثبت اســناد و امالك خوانسار 

 شناسه: 586795

آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1398/02/582414 تاریــخ ثبت صادره: 
1398/6/6 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتی 
شــماره 631 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 4 خوانسار 
ذیل ثبت 289 در صفحه 272 دفتر امــالك جلد 2 به نام 
محمد مهــدي احمدیان بعنوان متصدي بــر وقف موقوفه 
مرحوم حبیب اله خوانســاري صادر و تسلیم گردیده است 
سپس اداره اوقاف و امور خیریه خوانسار با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده 980205219966662 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
14000874386 مورخ 1398/5/16 به گواهی ریاست اداره 
اوقاف و امور خیریه رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناي ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 

معامله نسبت به ملک مرقوم یا وج ود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك خوانسار  شناسه: 586809
آگهی فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1398/02/582390 تاریــخ ثبت صادره: 
1398/6/6 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتی 
شــماره 436 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 4 خوانسار 
ذیل ثبت 1779 در صفحه 476 دفتر امالك جلد 11 به نام 
محمدباقر رضایی تصدي بر وقف مرحوم حاجی رضا صادر و 
تسلیم گردیده است سپس اداره اوقاف و امورخیریه با ارائه 
درخواســت کتبی به شــماره وارده 9802052196667 

به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن 
ذیل شماره 1400075410 مورخ 1398/5/16 به گواهی 
ریاســت اداره اوقاف و امور خیریه رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مــدت ده روز اعتراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

خوانسار  شناسه: 586601



مونسان: ۴ هزار پروژه میراث فرهنگی در کشور اجرائی 
شده است

 وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری با حضور در نشست فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه رتبه ایران در بحث موزه ها از ۱۱ به ۹ رسیده 
است، گفت: در ۲ سال اخیر در حوزه میراث فرهنگی ۴ هزار پروژه اجرائی شده است.

علی اصغر مونسان با بیان اینکه سال گذشته ۵ اثر جهانی را ثبت کرده ایم، افزود: ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری داریم.

وی ادامه داد: در بخش صنایع دستی و کسب و کارهای کوچک به ویژه در روستاها 
۲۸۹ میلیون دالر صادرات از گمرک و بیش از ۳۰۰ میلیون دالر به صورت چمدانی 

داشته ایم که این مبلغ بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد دالر می شود.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری با بیان اینکه بیمه هنرمندان که 
از ۵ سال پیش متوقف شده بود را از سال گذشته فعال کردیم، گفت: از انتهای سال 

۹۶ روی گسترش بازارهای منطقه ای کار کردیم و به سمت لغو روادید با کشورهای 
هدف گردشگری از جمله عمان و چین رفتیم.

مونسان افزود: اکنون حدود ۹۸۰ هزار گردشگر ترکیه به ایران آمده اند و اولین بار در 
کشور باالنس گردشگری مثبت شده است؛ یعنی ورودی گردشگری بیش از خروج 

از ایران است.
وی با بیان اینکه روی تبلیغات در فضای مجازی خارجی حساب باز کرده ایم، اظهار 

داشت: با برخی کشورها نمایشگاه مشترک برگزار کردیم.
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه گردشگری 
داخلی از جمله بوم گردی رونق پیدا کرده است، تصریح کرد: در ابتدای شروع دولت 
بوم گردی ۴۰۰ واحد بود و اکنون ۱۷۰۰ واحد بوم گردی داریم که ان شاء اهلل تا پایان 

دولت به بیش از ۲ هزار واحد می رسد.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکســیون نمایندگان والیی مجلس نیز در تشریح 
ســواالتی که نمایندگان عضو این فراکسیون از وزیر پیشــنهادی میراث فرهنگی 

و گردشــگری داشتند، اظهار داشــت: نمایندگان 
بر ضــرورت برنامه ریزی برای جذب توریســت 
درمانی، توجه ویژه به حوزه صنایع دســتی به 
ویژه در بحث صادرات آن، علــت پایین بودن 
ســهم گردشــگری در اقتصاد و برنامه ریزی 
ویژه در این حوزه، فراهم شدن زیرساخت های 

گردشگری به ویژه در روستاها، برنامه ریزی برای 
ایجاد منابع جدید و استفاده از ظرفیت خیرین در 

حوزه گردشگری تاکید کردند.
رئیس فراکســیون نمایندگان والیی بیان کــرد: اعضای 

فراکسیون در مورد ســرانجام سند راهبردی گردشــگری و برنامه مونسان 
 برای ایجاد اشــتغال در حوزه گردشــگری و صنایع دســتی ســواالتی را مطرح

 کردند.
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»مونسان« وزیر میراث 
فرهنگی و گردشگری شد

علی اصغر مونســان به عنوان اولین 
وزیر وزارت خانه جدید التاســیس 
میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب 
شــد. نمایندگان مجلس در جلسه 
علنی سه شنبه مجلس، پس از بررسی 
صالحیت وزیر پیشــنهادی میراث 
فرهنگی و گردشــگری با ۱۶۳ رای 
موافــق، ۸۷ رای مخالــف و  ۵ رای 
ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر 
صالحیت علی اصغر مونسان را برای 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 

تایید کردند.

روز جهانی جهانگردی 
»محرمی« برگزار شود

محمدابراهیــم الریجانیـ  مدیرکل 
دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگریـ  از ابالغ دستورالعمل 
برگزاری مراســم گرامیداشت روز 
جهانی جهانگردی و هفته گردشگری 
در بــازه زمانی ۵ تــا ۱۲ مهرماه  به 
استان ها خبر داد و  گفت: استفاده از 
مراسم آیینی، تعزیه و شبیه خوانی و 
رعایت شئونات ماه محرم و پرداختن 
به ظرفیت های گردشگری مذهبی 
و آداب و ســنت های مخصوص ماه 
محرم و فرهنگ عاشورایی استان از 
 جمله برنامه هــای این هفته خواهد

 بود.

در پاســخ به این ســؤال که 
بوتیک هتــل چیســت، باید 
گفت بوتیک هتل ها مکان هایی  
هستند که معماری زیبا، شیک 
و هم زمان امکانات یک هتل پنج 
ستاره را دارند. اصلی ترین تفاوت 
بوتیک هتل با هتل در تعداد اتاق ها، اندازه هتل 
و سبک معماری داخلی آن هاست. بر خالف 
مسافرخانه ها که بیشــتر نمادی از محیطی 
روستایی هستند، هدف از ایجاد بوتیک هتل ها 
ایجاد محیطی خودمانی، اختصاصی، شهری 
و مدرن اســت. بوتیک هتل هــا معموال در 
محله های پر رفت و آمِد شهری یا گاهی در 
ســاختمان های قدیمی تازه بازسازی شده 

ساخته می شوند.
بوتیک هتل ها هم برای مسافران تفریحی و 
هم مســافران کاری که امکانات به خصوص 
و طراحی هــای خاصی را طلــب می کنند، 
جذاب هستند. برای بســیاری افراد محیط 
بوتیک هتل ها به علت شباهت زیاد آن با خانه  
آن ها جذاب است. بسیاری از بوتیک هتل ها 
۳ یا ۴ ستاره هستند و از نظر قیمتی در بازه 
قیمتی متوسط و متوسط رو به باال قرار دارند.

این نوع هتل ها به واسطه محدود بودن تعداد 
اتاق ها و طراحی داخلی فوق العاده  به راحتی 
می تواند تجهیزات و امکانات یک هتل پنج 

ســتاره را فراهم آورد و به عنــوان یک هتل 
منحصربه فرد مطرح شود. این هتل ها ممکن 
است مستقل فعالیت کنند یا زیرمجموعه  یک 
هتل لوکس برند یا هتل زنجیره ای باشد؛ در 
مجموع دستور کاری آن به گونه ای تعریف 
شده که تمام فعالیت های خود را مستقل انجام 
دهد و از هیچ تالشی در خصوص ارائه  خدمات 
با استاندارد باال دریغ نکند. هتل بین المللی 
الله کندوان در اسفند سال ۱۳۸۵، به عنوان 
نخستین بوتیک هتل در ایران بهره برداری 
شــد. بوتیک  هتل ســرای عامری ها نیز از 
برجسته ترین نمونه های این سبک هتل در 
ایران است. تاسیس این گونه هتل ها با توجه به 

افزایش عالقمندان آنها گسترش یافته است.
ساختمان هشتادوهشت ساله  ایرانی 

میزبان گردشگران خارجی
آخرین آنها هتل بوتیک نظامیه بود که هفته 
گذشــته با حضور گزینه پیشنهادی وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در منطقه بهارســتان تهران افتتاح شد. باغ 
نظامیه تهران را میرزا آقا خان نوری صدراعظم 
ناصرالدین شاه برای پسرش میرزا کاظم خان 
نظام الملک راه انداخت. زمانی عمارت نظامیه 
این باغ که اسمش با کافه لقانطه گره خورده، 
حسابی برو بیا داشت اما حاج عیلنقی کاشانی 
در دهه ۳۰ با وجود ثبت بودن بنا آن را تخریب 
کرد تا تهران برای همیشه یکی از عجیب ترین 
بناهایش را از دست بدهد. از آن زمان عمارتی 
کوچک باقی مانده در میان ده ها ساخت و ساز 
این محله  اسم نظامیه را یدک کشید و سال ها 
در کوچه ای بن بست و میان خانه های بلند 

پنهان بود.

باغ نظامیه بعدها تقسیم شد و زمین این ملک 
باقی مانده از آن را سپهساالر از همدم السلطنه 
خریداری کرد. بعد از  آن کاظم خان فتاحی 
نوری، مدیر تشریفات سفارت آلمان در این 
بنا ساکن بوده است. بنای نظامیه که به بوتیک 
هتل نظامیه تبدیل شــده، مربوط به دوره 
پهلوی اول است. بنایی آجری که می توان رد 
معماری وارداتی غربی در دوره پهلوی را در 
آن دید. ســند این بنا سال ۱۳۱۰ ثبت شده 
و حاال ۸۸ سال دارد. کاظم خان فتاحی نوری 
با همسر و دخترخوانده اش عالم تاج ساکنان 

این عمارت بودند.
بنای عمارت نظامیه ســال ۱۳۹۵ از طریق 
صندوق احیا با کاربری اقامتی و پذیرایی به 
یک بهره بردار خصوصی تحویل داده شــد. 
بهره برداری که پس از مرمت این بنا را تبدیل 
به یک بوتیک هتل کــرده و حاال نام اعضای 
خانواده کاظم خان فتاحی روی هر اتاق این 
هتل است. نظامیه اکنون به مدت ۱۰ سال 
با هزینه مرمت ۳۰۰ میلیون تومان و اجاره 
ماهیانه ۱۵ میلیون و پانصــد هزار تومان به 

شرکت مان مالک تجارت واگذار شده است.
مهمان نوازی می تواند برند ایران شود

مدیر اجرایی هتل بوتیک نظامیه در گفت وگو 
با خبرنگار فرهنگی ایرنا وقوع تحریم را سبب 
تغییر نگرش ســرمایه  گذاران از صادرات و 
واردات به ســرمایه گذاری درونی خبر داد و 
گفت: سرمایه گذاری روی ظرفیت های جامعه 

می تواند کارآمد و درآمد زا باشد.
امید رضا کاظمی با بیان این که ایجاد بوتیک 
هتل سال های گذشته در اروپا و آمریکا از سال 
های دور آغاز شده اســت، گفت: معاشرت 

جامعه فرهیخته ایرانی با آنها ســبب شده 
این شکل از ســرمایه گذاری ها در ایران نیز 

آغاز شود.
وی با اشاره به ایجاد هتل بوتیک ها در دهه ۴۰ 
در استان اصفهان گفت: در دوره هایی این نوع 
فعالیت ها محدود شد؛ ولی از ۱۰ ساله گذشته 

دوباره با توجه دولت، دوباره اوج گرفته است.
دولت با دراختیار گذاشتن بافت های تاریخی 
به ســرمایه گذار بخش خصوصی به منظور 
ایجاد هتل بوتیک ها تحولی بزرگی را به وجود 
آورده که نمونه بارز آن در یزد و کاشان  )سرای 

عامری( است.
کاظمی درباره گسترش این نوع فعالیت ها 
در تهران گفت: ایجاد هتل بوتیک ها در خانه 
عمارت تاریخی نظامیه اتفاق خوب و نگاهی به 

گذشته مان است. توجه به گذشته و فرهنگ 
کشورمان، گرایش به آنچه بودیم و آنچه می 
توانیم بشویم؛ اســت. در این نوع از سرمایه 
گذاری، بروی داشته های فرهنگی ملتمان 
سرمایه گذاری می شود و نگاهی کامال درون 

زایی است که به برون زایی منجر می شود.
وی یکی از شاخصه های داشته های فرهنگ 
ایرانی را »مهمان نواز« بودن دانست و گفت: 
ایرانی ها به مهمان  نوازی شــهره اند و قصد 
داریم در هتل بوتیک نظامیه این شــاخصه 
فرهنگ ایرانی را به گردشگران خارجی نشان 
دهیم. مهمان نوازی عنصری مغفول در حوزه 
گردشگری ماست؛ در حالی که می توان به 
عنوان برند  ایرانی به دیگر ملل  عرضه کنیم، 
برند ایرانی مفهومی است که دیگران ما را با 

آن، یاد می کنند.
وی یکی از مشکالت حوزه گردشگری را ضعف 
نیروی انسانی و ضعف در نخبه پروری دانست 
و گفت: هنوز بسیاری باور ندارند که می توان 
از تبدیل از کار آماتور به حرفه ای ثروت کسب 
کرد. یکی از اهداف ما در تاســیس این هتل 
بوتیک شناخت فرهنگ ایرانی به گردشگران 
خارجی است که به ایران سفر می کنند؛ آنها 
می آیند و با اقامت در این گونه مکان ها اصالت 
فرهنگ ایرانی را به عنوان سوقات به کشور 

خود می برند.
وی با تاکید بر آموزش مهمان نوازی به افراد 
فعال در حوزه گردشگری گفت: به این مهم 
رســیدیم که می دانیم می توانیم با مهمان 

نوازی پول دربیاوریم. 

بوتیک هتل ها؛ فرزندان امروزی عمارت های دیروزی

بسیاری از 
بوتیک هتل ها 

3 یا ۴ ستاره 
هستند و از نظر 

قیمتی در بازه 
قیمتی متوسط و 
متوسط رو به باال 

قرار دارند

عمارت هــا و خانه های تاریخی در گوشــه و کنار این 
ســرزمین کهن کم نیســتند؛ حاال برخی از آنها به 
هتل هایی تبدیل می شوند که نمادی از فرهنگ و تاریخ 

ایران را به گردشگران عرضه می کنند.

ایرنا
گزارش
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 Caretaker head of Trade 
Promotion Organization 
of Iran (TPOI) says that the 
country's non-oil exports over 
the past five months since the 
start of Iranian year of 1398 
amounted to $17.8 billion.
Hamid Zadboom, Caretaker 
head of Trade Promotion 
Organization of Iran 
(TPOI) said on Monday that 
despite all the international 
restrictions on Iranian 
exports, the country's non-
oil exports over the past five 
months since the start of that 

Iranian year of 1398 (March 
21 2019-2020) amounted to 
$17.8 billion.
Zadboom said that during that 
5-month period, the value of 
imports stood at $17.7 billion.
China, Iraq, Turkey, the 
United Arab Emirates and 
Afghanistan are target 
markets for Iran’s exports, 
adding that his organization 
tries to increase the volume 
and variety of products 
exported to fifteen countries, 
the caretaker head of TPOI 
added. 

Joining EAEU 
to raise Iran’s 
non-oil exports: 
Ardakanian
Iranian Energy 
Minister Reza 
Ardakanian says 
a new trade deal 
between Iran 
and the Eurasian 
Economic Union 
(EAEU) will 
contribute to 
boosting the 
country’s non-oil 
exports.
Heading a high-
ranking delegation, 
Ardakanian met 
and held talks 
with EAEU chief, 
Tigran Sarkisyan, in 
Moscow on Monday.
At the meeting, 
A r d a k a n i a n 
referred to the 
completion of the 
legal process for 
joining the EAEU, 
saying that the 
interim agreement 
will help boost 
non-oil trades 
between Iran and 
the regional union.
“The deal will 
officially take 
effect on October 
26 and will 
include 864 items 
as preferential 
commodities,” he 
said.
“503 items in the list 
are Iranian goods, 
70 of which will 
enjoy zero tariffs for 
exports.”
Ardakanian also 
invited the EAEU 
chief to visit Tehran 
in continuation 
of bilateral talks 
between Iran and 
the union, saying 
the trip would be a 
unique opportunity 
for promoting 
the cooperation 
and attracting 
investors and 
businesspersons 
from different 
sectors.
A r d a k a n i a n , 
who also heads 
the Iran-Russia 
joint economic 
commission, also 
held a meeting 
with his Russian 
counterpart Sergey 
Lavrov in Moscow 
on Monday.
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Non-oil exports hit 18$bn during first 5 
months

By: Mahnaz Abdi
M a k i n g 
i n v e s t m e n t 
t h r o u g h 
i n v e s t m e n t 
funds offers 
the investors a 

number of advantages 
including professional 
management of the assets, 
lower risk in investment 
making, supervision 
and transparency, high 
market liquidity and 
economizing on the costs.
As defined by 
Investopedia, “An 
investment fund is 
a supply of capital 
belonging to numerous 
investors used to 
collectively purchase 
securities while 
each investor retains 
ownership and control 
of his own shares. 
An investment fund 
provides a broader 
selection of investment 
opportunities, greater 
management expertise 
and lower investment 
fees than investors might 
be able to obtain on their 
own. Types of investment 
funds include mutual 
funds, exchange-traded 
funds, money market 
funds and hedge funds.”
Given that liquidity 
has recently reached 
its highest level in 
Iran, while the society 
is experiencing an 
increasing trend of 
inflation, many people 
are concerned about their 
money losing the value.
According to the Central 

Bank of Iran (CBI), 
Iran’s liquidity stood at 
19.979 quadrillion rials 
(about $475.69 billion) 
during the third month 
of the current Iranian 
calendar year, Khordad 
(May 22-June 21). The 
figure shows 25.1 percent 
growth in comparison 
with the same period in 
the preceding year.
And the Statistical Center 
of Iran has announced 
that the inflation rate in 
the twelve-month period 
ended on August 22, 
which marks the end of 
the fifth Iranian calendar 
month of Mordad, 
stood at 42.2 percent, 
indicating a 1.8-percent 
rise from the figure of 
the twelve-month period 
ended on the last day 
of the previous month 
and a 41.6-percent rise 
compared to the same 
month of the past year.
Under such condition, 
investment funds with 
the advantage of low 
investment risk and 
high market liquidity 
lay a proper ground for 
investment making.
It’s a decade that 
investment funds have 
started activity in the 

Iranian capital market 
under the supervision 
of Iran’s Securities and 
Exchange Organization 
(SEO).
According to the data 
released by Financial 
Information Processing 
of Iran (FIPIran), a 
subsidiary of Tehran 
Securities Exchange 
Technology Management 
Company (TSETMC), 
some 200 investment 
funds have been active 
in the country during the 
past decade and the value 
of investment made by 
the real and legal entities 
through these funds has 
reached 1.6 quadrillion 
rials (about $38.095 
billion) something that 
equals 10 percent of 
liquidity in the country.
While the advantages 
offered by the investment 
funds incentivize the 
investors, capital market 
is also laying the ground 
for more activity of these 
funds in its different 
markets.
During a press conference 
held at the place of Iran's 
over-the-counter (OTC) 
exchange market, known 
as Iran Fara Bourse (IFB), 
on Saturday on the recent 

amendments made in 
the regulations of the 
IFB base market, Amir 
Hamooni, the managing 
director of IFB, said these 
amendments will make 
it possible for two more 
types of investment funds 
to enter the base market.
To attract more investors 
to these funds, SEO is 
also investigating their 
limitations to remove 
them.
One limitation is that each 
investment fund has its 
own mechanism; so the 
investors should study 
separate instructions and 
regulations for making 
investment through 
different funds.
M o h a m m a d r e z a 
Motamed, the SEO 
director for supervising 
financial institutions, 
last week announced 
that mechanisms of the 
investment funds are to 
become similar. He said, 
“We are investigating the 
regulations to define an 
integrated instruction for 
the activity of these funds 
in a way that the investors 
will be required to refer to 
just a single instruction 
once making investment 
through different funds”.

Hormozgan customs 
export over $5bn worth of 
products in four months
Head of Hormozgan Industry, Mine and Trade 
Organization Khalil Ghasemi on Tue. said that 
$5.830 billion worth of products have been 
exported from provincial customs office in the 
first four months of the current Iranian calendar 
year (March 21 – July 21), showing a significant 
80 percent hike as compared to the last year’s 
corresponding period.
He pointed to the major products exported from 
this southern province and said, “mineral oils, 
lubricants, bitumen materials, mineral waves, 
plastic and rubber materials, cast iron, steel, 
copper products were of the main products 
exported from Hormozgan province overseas in 
the same period.”
He went on to say that all the aforementioned 
goods were exported to the Persian Gulf littoral 
states, India, China and Thailand.
It is targeted that $9.6 billion worth of products 
will be exported from this province by the 
yearend (to end March 20, 2010), he added.
Ghassemi pointed to the high capacities and 
potentials of Hormozgan province in the field of 
exports and added, “we are trying to boom small 
ports of this province in order to spur exports 
and export activities in the current year (started 
March 21, 2019).

EAEU-Iran trade deal 
to take effect on Oct. 26: 
Russian energy min.
 A key trade deal between Iran and the Eurasian 
Economic Union (EAEU) will officially take 
effect on October 26, Russian Energy Minister 
Alexander Novak said in a meeting with his 
Iranian counterpart Reza Ardakanian.
Russian Energy Minister Alexander Novak and 
his Iranian counterpart, Reza Ardakanian, held 
a meeting in Moscow on Monday, where the two 
sides discussed the development of joint energy 
investment projects, including the construction 
of a 1400-megawatt thermal power plant in 
Sirik County, Hormozgan Province, and the 
electrification of Garmsar-Incheboron rail route.
Under an agreement signed between Iran 
and Russia, Moscow was set to allocate a one-
billion-dollar loan to Tehran for construction of 
a 1400-megawatt power plant in southern Iran.
During the meeting, the two ministers also 
conferred on the agreements reached at the 15th 
joint economic cooperation commission of Iran 
and Russia.
The Russian minister, for his part, voiced 
satisfaction over the completion of Iran’s 
domestic legal process for joining the Eurasian 
Economic Union (EAEU), saying the interim 
agreement, which would lead to the formation of 
a free trade zone between Iran and the regional 
union, would officially take effect on October 26.
Novak then called for the implementation of 
a trilateral agreement between Iran, Russia 
and Kazakhstan for the temporary transit and 
swap of wheat, which Ardakanian promised to 
seriously follow up on.
The Russian energy minister further welcomed 
bilateral cooperation on aerospace, and called 
for cooperation in the field of digital energy, 
which was welcomed by the Iranian side.
Ardakanian also invited his Russian counterpart 
to take part at the 19th Iran International 
Electricity Exhibition, slated for Oct. 30 to Nov. 
2, which was warmly welcomed by the Russian 
side.

Investment funds have gained high 
popularity among the investors over the 
past two decades.

Investment funds laying ground to attract 
more investors

news

One limitation 
is that each 
investment 
fund has its own 
mechanism; so 
the investors 
should study 
separate 
instructions 
and regulations 
for making 
investment 
through 
different funds.
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Over 210 Train Cars Join 
Iran’s Railroad Network
Iran added 213 new train cars manufactured 
or renovated domestically to its railroad 

network.The new train cars joined the 
country’s railroad network during a 
ceremony attended by Minister of Roads 
and Urban Development Mohammad Eslami 
and Saeed Rasouli, the managing director of 

the Islamic Republic of Iran Railways, known 
as RAJA.These train cars, which include new 
and renovated cars, have been delivered 
to the rail network to support domestic 
production.



Parliament Approves Iranian 
President’s Picks for Two 
Ministries
Iran’s parliament on Tuesday gave the vote of 
confidence to two new ministers nominated by 
President Hassan Rouhani.
In an open session of the Parliament this morning, 
the lawmakers gave the vote of confidence to the 
president’s picks for the Ministry of Education and 
the newly-established Ministry of Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts.
Mohsen Haji Mirzaee takes the office at the Ministry 
of Education after winning 200 votes from the MPs, 
while Ali Asghar Mounesan has secured his place 
in the Ministry of Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts by garnering 165 votes.
In August, Iran’s Guardian Council ratified a plan for 
the formation of the Ministry of Cultural Heritage and 
Tourism. Rouhani later appointed Mounesan as the 
caretaker of the newly-formed ministry.
Mounesan was a vice president who had taken the 
helm at Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization (ICHTO) in August 2017.
The post of Minister of Education was vacant after 
Seyed Mohammad Bathaei stepped down from his 
job in June to run for the Parliament.

Rouhani: Oil Purchase from 
Iran Could Change JCPOA 
Plans
Iranian President Hassan Rouhani said on Tuesday 
that Tehran will reverse its decision to take the third 
step in reducing commitments to the 2015 nuclear 
deal if its oil is sold.In comments at the Parliament on 
Tuesday, Rouhani said if the three European parties 
to the JCPOA -the UK, France, and Germany- begin to 
honor their major commitments under the nuclear 
deal, Iran may reconsider its decision to further 
reduce commitments to the JCPOA.
“However, if they fail to take any significant measure, 
we will definitely take the third step in the coming 
days,” the president underlined.What matters 
most at present is that Iran must be able to sell its 
oil, Rouhani stressed. “This would facilitate the 
conditions for us to take steps in (honoring JCPOA) 
commitments.”“We are discussing a period of several 
months, until the end of (2019). We have not reached 
a final agreement yet, but the negotiations are in 
progress,” the president said.Rouhani made it clear 
that Tehran will announce the beginning of the third 
step in scaling back the JCPOA commitments if the 
negotiations with Europe do not yield results until 
Thursday.The president also strongly dismissed the 
possibility of bilateral talks with the US, saying Iran 
has always declined calls for direct talks with the 
US government.Washington can attend the JCPOA 
meetings only if it lifts all of the sanctions on Tehran, 
he underscored.Tehran has scaled back its nuclear 
commitments twice in compliance with articles 26 
and 36 of the 2015 deal, after the US scrapped the 
agreement in May 2018 and the European parties 
failed to ensure Iran’s economic interests.
Iran maintains that all the measures are reversible, 
provided that the other parties fulfill their 
commitments.

Persian Gulf security architecture can only 
be inclusive: Adib-Moghaddam

Professor in Global 
Thought and Comparative 
Philosophies and Chair 
of the Centre for Iranian 
Studies at the London 
Middle East Institute, also 

adds that “The security architecture 
for the Persian Gulf can only be 
inclusive.”
Here is the full text of the interview:
The United States has spoken about 
new military coalition in the Persian 
Gulf. What is the purpose of this 
coalition?
The purpose is to pool the limited 
resources available and to continue 
to outsource safeguarding the 
interests of the US state, to compliant 
and dependent regional actors. 
On the other side, Iran has missed 
the opportunity to be seen as a 
progressive, reforming country that 
appreciates and safeguards the civil 
rights of its citizen, which is why 
it is that much more easier for the 
US state and others to contain and 
blackmail the country. 
Another plan for Persian Gulf 
security order in recent days 
is suggested by England. France 
announced that will join to this 
coalition and Germany is not clear 
until now. Why England suggest this 

plan without participation of US?
There is a lot of speculation about 
these measures at the moment. 
The UK is entangled in the Brexit 
imbroglio and does not have a 
coherent strategy for its policies in 
the Persian Gulf because of that. 
Another Plan for Persian Gulf 
security order is Russian plan that is 
close to Iranian plan for Persian Gulf. 
In Russian plan the trans- regional 
powers just have the supervisory 
role in the security of the Persian Gulf 
instead of interferer role. How much 
this plan is practical at this time?
It’s impractical because the US 
and its allies will counteract it. The 
security architecture for the Persian 
Gulf can only be inclusive as I have set 
out in my research about the region. 
The blueprints are out there, but the 
politicians have proven to be inept in 
implementing them. 
The Iranian plan for the Persian Gulf 
is based on making security by intra 
states. How much this plan is feasible 

now?
Iranian foreign policies will only be 
marginally successful as long as the 
country does not polish its image 
and in particular its human rights 
record. There needs to be a process 
of national reconciliation, a new 
dialogue between Iranians at home 
and abroad in order to signal to the 
world that Iran is a responsible state 
that respects the value of human life; 
that the message of the revolution 
is not tantamount to hypocrisy and 
populist propaganda. 
After 16 years, American troops 
returned to Saudi Arabia.   What 
does this issue effect on the security 
situation in the region?
First, this is an admission of the 
incapacity of the Saudi state to 
safeguard both its own security 
and independence, even after the 
multibillion investments into the 
national army. It is also a sign of US 
skepticism that Saudi Arabia can 
sustain itself in terms of security.

Professor Arshin Adib-Moghaddam, Chair of the 
Centre for Iranian Studies at the London Middle East 
Institute believes that “UK is entangled in the Brexit 
imbroglio and does not have a coherent strategy for 
its policies in the Persian Gulf because of that.”
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Negotiation, a plot to defeat Iran’s 
resistance: MP
 An Iranian lawmaker criticized those inside the country who 
voice support for negotiations with the United States, saying 
that such talks are a plot to defeat the resistance approach that 
Iran has adopted in face of US pressures.
“Today, all acknowledge that the resistance approach led to 
Iran’s victory in issues of [US intruding] drone and ship [oil 
tanker]. Also the resistance made Trump to adopt smoother 
stances towards Iran,” Hamid Reza Hajibabaei, head of Velaie 
Fraction of the Parliament, told Mehr on Tuesday.The Iranian 
people have paid the cost of resistance and arrived at this 

conclusion that they have to wait for the country to pass this 
stage, he added.
“Exactly when the resistance has worked and we have to 
take the third step in reducing our commitments to JCPOA, 
which includes increasing uranium enrichment to 20%, the 
strategy of compromise and negotiation has been raised 
again,” the principalist politician added.“Those who talk 
about negotiations are sure that resistance will attain victory 
in this stage and lead to US withdrawal but they are trying to 
pull the rug from under resistance’s feet.”“We are not against 
negotiations,” he highlighted, adding, “We talked with America 
in a period and they retreated. Even today, if US returns to its 
commitments [under JCPOA], the Islamic Republic may come 

to this conclusion continue 
negotiations.”The United 
States unilaterally pulled 
out of the Iran nuclear deal 
back in May 2018, imposing 
sanctions on Tehran. Iran 
still remains in the deal but 
one year after US withdrawal, 
officials announced that the 
country is reducing commitments to 
JCPOA in a step-by-step approach, asking 
other parties to the deal to stick to their commitments 
and safeguard Iran’s economic interests in face of US pressures.

The purpose 
is to pool the 
limited resources 
available and 
to continue 
to outsource 
safeguarding 
the interests 
of the US state, 
to compliant 
and dependent 
regional actors. 
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Iran’s Borders Secure: Army 
Chief
 Iran’s Army Commander Major General Abdolrahim 
Mousavi said full security prevails along the country’s 
borders thanks to the efforts by the Armed Forces.
Addressing a military ceremony on Tuesday, Major General 
Mousavi said the security, calm and suitable conditions 
along the country’s borders have been achieved with the 
genuine efforts of the military forces.
“A series of recent measures taken by the Army (in this 
regard) have not been publicized for special security 
reasons and intelligence considerations,” the commander 
added.
The general explained that certain operations by the 

Army remain undisclosed for safeguarding the country’s 
interests.What is important enough for the Army is that it 
has stood against the enemy and that “the enemy is feeling 
the pain of our slap on its face,” he added.
In remarks in July, Chief of Staff of the Iranian Armed Forces 
Major General Mohammad Hossein Baqeri said Tehran 
will give a crushing response to any move threatening the 
country’s security.
In a speech in April 2018, Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei said the US is aware of the 
crushing response it will have to face in case of taking 
military action against Iran.The era of hit and run is now 
over, and the US knows that if it gets entangled in military 
action against Iran, it will receive much harsher blows, 
Ayatollah Khamenei underlined.The US is seeking a way to 
evade the costs of standing against Iran and place them on 

r e g i o n a l 
countries, the Leader said, 

reminding certain regional countries that if they confront 
Iran, “they will definitely suffer blows and defeat”.

News

Iran’s 
Shamkhani 
Hails 
Hezbollah’s 
Operation 
against 
Israel
 The secretary of 
Iran’s Supreme 
National Security 
Council praised the 
Lebanese Hezbollah 
for Sunday’s attack 
on Israeli targets, 
saying the retaliatory 
operation attested to 
the resistance front’s 
determination to 
combat threats and 
destabilizing forces.
September, 02, 
2019 - 09:36 Politics 
Comments 
Iran’s Shamkhani Hails 
Hezbollah’s Operation 
against Israel
In a statement 
released on 
Sunday evening, 
Ali Shamkhani 
c o m m e n d e d 
Hezbollah for hitting 
an Israeli military 
target near the border 
with the occupied 
Palestinian lands 
earlier in the day.
He also hailed the 
Lebanese resistance 
m o v e m e n t ’ s 
retaliatory action at 
the beginning of the 
days of mourning for 
Imam Hussein (AS) as 
the embodiment of the 
highly-revered imam’s 
motto “far from us is 
disgrace,” according 
to IFP News.The US 
and the Zionist regime 
are making evil moves 
in the Persian Gulf 
region and the Levant, 
said Shamkhani, 
adding, “Countering 
the American drone 
that violated the 
Islamic Republic’s 
airspace and the 
Lebanese Hezbollah’s 
punishment for 
the Zionist regime 
translate into the 
resistance front’s 
resolve to combat the 
threats and incendiary 
acts by the front of 
destabilizers in the 
region.”
The Iranian official 
further praised 
Hezbollah as a 
genuine, smart 
and highly popular 
movement, stating, 
“Safeguarding the 
Lebanese people’s 
interests and 
conforming to what 
is in their interest 
is a pivotal policy of 
Hezbollah in making 
political and defensive 
decisions.”

Iran
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China Says Trump's 
Claims about Fentanyl 
Origin Are False
China said Tuesday that it is not the source 
of the fentanyl that is killing Americans, 
contrary to US President Donald Trump's 
recent tweets blaming China for the drug 
deaths.At a briefing for the National Narcotics 
Control Commission, China reiterated 
that it is making extensive efforts toward 
controlling the synthetic opioid and should 
not be labeled the main origin of fentanyl 
to the US.The drug often comes through 
the mail or across the Mexico border. It can 
be stronger and more lethal than heroin 
and is responsible for tens of thousands of 
American drugs deaths each year.Amid the 
latest round of tariff increases between the 
two countries last month, Trump blasted 
China in a Twitter thread in which he vowed 

to order all postal carriers to "SEARCH FOR & 
REFUSE all deliveries of fentanyl from China 
(or anywhere else!).""President Xi said this 
would stop - it didn't," Trump added, referring 
to Chinese leader Xi Jinping."What Trump 
said is completely groundless and untrue," 
Liu Yuejin, the narcotics commission's vice 
commissioner, told reporters Tuesday.In 
a sweeping change in May, China began 
regulating all fentanyl-related drugs as a 
class of controlled substances with the aim of 
curbing illegal drug trafficking. No fentanyl 
smuggling cases have been discovered 
between the US and China since the new 
measures were implemented, Liu said, AP 
reported.Yet law enforcement officials in 
Virginia said last week that China was linked 
to a seizure of enough cheap fentanyl to 
kill 14 million people. One of the 39 people 
charged in the multi-state drug ring is 
accused of ordering fentanyl from a vendor 
in Shanghai."The illicit fentanyl that's coming 

in, the vast majority is from China and a lot of 
it is coming in through the mails," G. Zachary 
Terwilliger, the US attorney for the Eastern 
District of Virginia, said at a news conference.
Liu noted Tuesday that US fentanyl deaths 
continue to rise despite increasingly strict 
controls on the Chinese side, which he said 
was an indication that the drugs were not 
coming from China.Liu also accused "a 
few politicians" in the US of misleading the 
American public on China's work to help 
the US with its opioid crisis. Chinese and US 
authorities are working together to handle 
drug crimes, he said, adding that cooperation 
on fentanyl has no bearing on ongoing trade 
negotiations between the two countries.
Trump complained about China's alleged 
inaction on fentanyl as part of a four-tweet 
thread last month accusing China of stealing 
US intellectual property and ordering US 
companies to "immediately start looking for 
an alternative to China."



'Necessary to find way to counter US, or JCPOA won't be only 
loss'
 Iranian Foreign Minister Javad Zarif said on Monday that if the US' unlawful 
measures are not countered, the 2015 Iran nuclear deal "will not be the 
only loss"."America's actions are not only a blow to the JCPOA, but to the 
whole framework of international law. That is why, if we do not find a way to 
counteract the United States, the JCPOA will not be the only loss. Therefore, we 
share the same views with Russia on this issue", Sputnik quoted Zarif as telling the 
Rossiya 24 broadcaster.Zarif arrived in Moscow on Monday, heading a high-ranking 
political delegation. The visit, according to Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi, aims at holding 
talks with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on expansion of "mutual ties as well as the latest 
developments of the JCPOA implementation and regional tension relief."

Commander of Iran’s Army 
Major General Seyyed 
Abdolrahim Mousavi praised 
the role of Army in providing 
the country's borders with 
security, noting that due to 
security considerations, 
not all measures of the 
Army are disclosed to the 
media.Speaking in a local 
event on Tuesday, Army’s 
first-in-command said that 
conducting major missions 
has more value when done 
without being reflected in 
the media, adding, “The mere 
fact that we put our lives on 
the line against enemies and 
they feel our slap in their face 
is enough for us.”Mousavi 
handed awards during the 
ceremony to some Army 
personnel who had had major 
roles in some recent missions 
of the force in different sectors 
such as air defense, and navy.
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Citing unidentified government sources, 
the paper said Japan was considering a 
plan to send its Maritime Self-Defense 
Force (SDF) on information-gathering 
missions in the areas around the Strait of 
Hormuz and Bab al-Mandab shipping lane 
between Yemen, Djibouti and Eritrea.
It would also consider including the Strait 
of Hormuz in the SDF’s sphere of activity 
if Iran agrees, it said.
Asked about the newspaper report, 
Japanese Chief Cabinet Secretary 
Yoshihide Suga declined to mention 
specific measures that the government 
was considering to ensure the safety of 
Japanese vessels.
“As for what kind of steps would be 
effective to secure the safety of navigation 
of Japanese ships in the Middle East, we 
would like to look into the matter from 
various angles including stable crude oil 
supply, and Japan’s ties with the United 

States and Iran,” Suga told a regular news 
conference.
“As we investigate the issue, we want to 
keep our principle of maintaining our 
diplomatic effort for easing tensions and 
stabilizing the situation in the Middle 
East.”
Iran has denounced US efforts to set up 
the coalition and says only countries in the 
region can protect waterways and work 
toward signing a non-aggression pact.
The Japanese government is set to make 
a final decision, including whether the 
plan is feasible, after the United Nations 
General Assembly later this month, the 
Yomiuri said.Suga said arrangements are 
being made for Prime Minister Shinzo Abe 
to meet with Iranian President Hassan 
Rouhani on the sidelines of the UN General 
Assembly later this month.
Britain last month became the first US ally 
to announce its participation, although 
most European countries have been 
reluctant to sign up for fear of adding to 
the tension in the region.
In early August, Japan turned down the 
US request, saying it may send warships 
independently to protect Japanese ships 
in the world’s most important oil artery.

“We’ve said it before time and again, and 
we say it again: We have no intention to 
hold bilateral talks with the United States. 
We never did and never will. It has been the 
case in the past year and a half, and even in 
previous years. There have been calls for 
talks, but we never responded to them,” the 
Iranian President Hassan Rouhani said in a 
Parliament session on Tuesday.
Rouhani was attending the session to 
defend his two candidates for the ministry 
of education and the ministry of tourism 
and cultural heritage.
Stressing that holding bilateral talks with 
the US is not on the table, Rouhani added 
“we said that the US, as part of the 5+1, held 
talks with us and we took part in the talks. 
If the US lifts all of its sanctions against 
Iran, whether it returns to the JCPOA or 
not, it does not matter to us, but if it lifts 
all sanctions, it is still possible for the US 
to be part of the 5+1; granted that it first 
removes all sanctions.”
"When we talk about negotiations, we 
only mean it under the situation where 
all sanctions have been lifted; that is, 
the situation we previously had under 
the JCPOA. Our stance is clear," Rouhani 
stressed. 
Tensions started to build up between 
the US and Iran after President Trump 
withdrew Washington from the 2015 
nuclear deal, officially known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
in May 2018, and imposed sanctions 
against Tehran in a bid to restrict the 
country's trade transactions with the 
world. The Trump administration has 
been making empty calls for talks, but the 
Islamic Republic stresses that as long as 
sanctions are in place and the US refuses 
to return to the JCPOA, negotiations will be 

meaningless. 
"Our progress is a testament to the fact that 
resisting [against pressure] works. On the 
other hand, an active diplomacy can pave 
the way for us. We have never closed the 
doors of diplomacy and never will do so...
we don't believe that only one of these two 
tools should be used," said Rouhani.
About Iran's measures to scale down 
commitments to the JCPOA, Rouhani 
said "If the remaining signatories to 
the nuclear deal can live up to a part of 
their commitments, we may reconsider 
reducing our commitments. But if they fail 
to take any solid step, we will definitely 
take the third step in a few days."
As a first step, Iran increased its enriched 
uranium stockpile to beyond the 300 
kilograms set by the JCPOA. Next, it 
announced that it had begun enriching 
uranium to purity rates beyond the JCPOA-
limit of 3.76 percent.
Rouhani went on to add, "the further we 
move along this path, it may make solving 
the issue more difficult, but since our steps 
are designed in a way that we can return 
to the starting point at any given time we 
desire, it will not take any time, and we will 
continue our talks even after taking the 
third step."
"The basis of our talks with the European 
side is that we want them to pre-purchase 
our oil and the revenues to be in our 
possession. This will ease the situation for 
us to decide against making more cuts to 
our commitments to the JCPOA," Rouhani 
added. 
"We haven't reached a final agreement 
yet, but negotiations are still underway. 
If we fail to reach a conclusive result by 
Thursday, we will announce the third stage 
of our cuts to the JCPOA commitments," 
Rouhani concluded.
Some officials have noted that Iran's 
measures for the third step may include 
installing a new generation of centrifuges, 
increasing the stockpile of enriched 
uranium, or restoring  the Arak heavy 
water reactor to its previous design.

Japan Once Again Says Won't Join US-Led 
Mission

Iran has no intention to hold ‘bilateral’ talks 
with US: Pres. Rouhani

Japan will not join a US-led mission to supposedly protect 
merchant vessels passing through the Strait of Hormuz, the 
Yomiuri newspaper reported on Tuesday.

 Iranian President Hassan Rouhani said Tuesday that 
holding ‘'bilateral’ talks with the United States is not on 
the table.

"the further 
we move along 
this path, it may 
make solving 
the issue more 
difficult, but 
since our steps 
are designed in 
a way that we 
can return to the 
starting point at 
any given time 
we desire, it will 
not take any 
time, and we will 
continue our 
talks even after 
taking the third 
step."

Iran has denounced 
US efforts to set up 
the coalition and 
says only countries 
in the region can 
protect waterways 
and work toward 
signing a non-
aggression pact.

Leader agrees with 
withdrawal from 
NDFI for completing 
Chabahar-Zahedan 
railway
 Minister of Roads and Urban 
Development Mohammad 
Eslami said that Leader of the 
Islamic Revolution agreed 
with withdrawing from 
the National Development 
Fund of Iran (NDFI) for the 
completion of Chabahar-
Zahedan Railway.
According to the scheduled 
program, this giant project 

will become operational by 
2021.
He made the remarks on Tue. 
in the inaugural ceremony 
of 213 new domestically-
produced rail fleet systems 
and added, “we should 
acknowledge that Iran is 
of great economies in the 
international level.”
Asia is home to about 60 
percent of total population in 
the world, Eslami added.
Increasing capacity of rail 
lines and creating parallel 
lines are the salient strategy 
of the Ministry of Roads which 

has been emphasized in the 
6th Five-Year Socioeconomic 
and Cultural Development 
Plan, he stated.
With facilitating relevant 
services, reducing 
bureaucracy and minimizing 
cargo stoppage time in 
the railway, the country 
should increase its share of 
transporting 100 million tons 
of cargo in the Caspian Sea 
littoral state, he said, adding, 
“under such circumstances, 
it will lead to the generation of 
employment and sustainable 
production consequently.”   
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هر فردى با دلیل و هدف 
مشخصى اقدام به شکایت 
کردن و گله  گزارى از شما 
و سازمان تان مى کند که 
شــما حتما باید آن دلیل 
را به روشــنى پیدا کنید. 
بنابراین پیــش از هرگونه 
نتیجه گیرى عجوالنه در ابتدا از دالیل 
و ریشه هاى بروز شکایت آگاه شده و از 
زوایاى مختلف به قضایا نگاه کرده و براى 
این کار باید عقاید و نظرات شاکیان را 

به خوبى بشنوید.

  شنیدن سخنان شاکیان با دقت 
و صبر

وقتى فردى شکایتى را مطرح مى  سازد 
باید منتظر باشــد که شما سخنان او را 
شنیده و بفهمید. پس در هنگام صحبت 
کردن او با مطرح کردن سواالتى دقیق 
به او اطمینان دهید که به او توجه دارید 
و شرایط را درك مى کنید. با این کار هم 
براى فرد شاکى احترام قائل بوده و هم 
از انتظارات و خواســته هاى او آگاهى 
پیدا کرده و همه اینها باعث مى شــود 
تا شکایت از یک تهدید به یک فرصت 

تبدیل شود.

  ارائه واقعیت  ها
ریشه بروز بسیارى از شکایات در درون 
سازمان  ها عدم شــفافیت اطالعاتى و 

آگاهى کارکنان از واقعیت  هاى جارى 
در سازمان است. هنگامى که زیردستان 
شما درك درســت و کاملى از واقعیت 
 ها و محدودیت  ها نداشته باشند، بستر 
مساعدترى براى شــکایت کردن و به 
اصطالح «غر زدن» بین آنها پیش مى 
آید. براى پیشگیرى از چنین وضعیتى 
کافى است به پرسش  ها و نگرانى  هاى 
افرادتان به موقع و به طور شفاف پاسخ 
داده و براى این شــفافیت اطالعاتى و 
در جریان قــرار دادن دیگران بهترین 

کار است.

  حالت دفاعى را از خود دور سازید
بعضى از مدیران به محض روبرویى با هر 
گونه شکایتى از بیرون سازمان، موضعى 
دفاعى و دشمنانه به خود گرفته و فکر 
مى کنند که شاکیان دارند به شخصیت 
آنها توهین مى کنند اما چنین رویکردى 
حل مساله را دشوارتر و گاه غیرممکن 
مى ســازد درحالى که تمرکز کردن بر 
اطالعات و راه حل ها مى تواند هم در حل 
مشــکل یارى کرده و هم آن شکایت را 

به فرصتى براى بهبود امور تبدیل کند.

  درك احساسات شاکیان
شما ممکن است لزوما با عقاید و نظرات 
شاکیان موافق نباشید اما به جاى بحث و 
جدل با آنها سعى کنید با گفتن جمالتى 
مانند «من به شــما حــق مى دهم که 
آزرده خاطر باشید» یا «من مى دانم که 
این مساله شــما را اذیت مى کند» آنها 
را آرام سازید تا آنها نیز به استدالل ها و 

توجیهات شما گوش کنند.

  شکایت کارمندان
تالش براى حل مساله و پیشنهاد راه حل

سریع  ترین راه براى توجه کردن به یک 
مســاله، حل فورى آن است. متاسفانه 
بســیارى از مدیران به دالیل مختلف 

شــکایات متعددى را الینحــل باقى 
گذاشــته و نســبت به آن بى  توجهى 
مى کنند درحالى که اگر دیدید که یک 
راه براى حل مشکل کارآیى ندارد حتما 

باید به سراغ راه حل هاى دیگر بروید تا 
بستر بروز شکایت از میان برداشته شود.

  افراد صالح و مناسب را مسوول 

پاسخگویى به شکایات کنید
خیلى وقت  ها امکان دارد، شما بهترین 
و مطلع  ترین فرد براى پاســخگویى به 
شکایات نباشید و الزم است که از سایر 
افرادتان بخواهید ایــن کار را کنند. در 
چنین شرایطى باید مناسب  ترین گزینه 
را براى ایــن کار برگزیده و توصیه هاى 
الزم را به او انتقال دهید. در این حالت 
شما بدون اینکه از پاسخ دادن به شکایات 
شانه خالى کنید نقش «دریافت کننده 
شکایات» و «پیگیرى کننده» را برعهده 

دارید.

  تشکر از دیگران به خاطر شکایات 
و انتقادهاى سازنده 

دریافت شکایات مى تواند امرى مثبت 
و امیدوارکننده باشــد چرا که نشــان 
مى  دهــد راه  هاى ارتباطى بین شــما 
و بیرون هنوز باز اســت. شکایت  هاى 
سازنده مى تواند به مدیران در شناسایى 

مشــکالت و نقاط ضعف کمک کرده و 
موانع پیشــرفت کار را مرتفــع کند. 
بنابراین گوش فرادادن به شکایت ها و 
سپاسگزارى در قبال آنها باعث تقویت 

روابط و پیوندها مى شود.

  فراخوان براى دریافت شکایات 
سازنده

مدیرانى که براى آگاهى از شکایات و گله  
هاى کارکنانشان تمایل دارند خیلى زود 
و به آسانى مى فهمند که کارکنانشان 
تا چه اندازه نســبت به خواســته  ها و 
نگرانى  هاى آنها اهمیت قائلند. واقعیت 
آن است که بســیارى ازکارمندانى که 
بیشتر شکایت مى کنند افرادى دلسوزتر 
هستند که دوســت دارند کارها بهتر 
انجام شود. استفاده از این پتانسیل  ها 
مى تواند مشــکالت و محدودیت ها را 
هرچه سریع تر آشکار ساخته و از رشد 
و خطرناك  تر شدن آنها جلوگیرى کند.

پیش به سوى سازندگى؛

با این روش ها به انتقاد کارکنان رسیدگى کنید!

وقتى فردى شکایتى 
را مطرح مى  سازد باید 

منتظر باشد که شما 
سخنان او را شنیده و 

بفهمید. پس در هنگام 
صحبت کردن او با 

مطرح کردن سواالتى 
دقیق به او اطمینان 
دهید که به او توجه 

دارید

شــکایت  ها و انتقادهاى کارکنان از مدیریت مى تواند، 
سازنده و مفید باشد، این ســازندگى بشرطى خواهد بود 
که برخورد درســت و اصولى با آن انجام شود و آن چیزى 
را که معموال به  عنوان یک تهدید و امرى ناخوشــایند به 
حساب مى آید به هر فردى با دلیل و هدف مشخصى اقدام 
به شکایت کردن و گله  گزارى از شما و سازمان تان مى کند 
که شما حتما باید آن دلیل را به روشنى پیدا کنید بخشى 
جدایى  ناپذیر از حرفه مدیریت، آمده است. در ادامه با ما 

همراه باشید.

شرکت هاى بزرگ 
درهاى خود را بر روى 
استارت آپ ها باز کنند

 معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: شرکت هاى 
بزرگ باید زمینه ورود استارتاپ ها 
و شــرکتهاى دانش بنیان را فراهم 

آورند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى دولت 
سعید زرندى در گردهمایى فناورانه 
صنایع، شــرکت  هاى دانش  بنیان و 
استارت  آپ  هاى صنعت غذایى افزود: 
مشــکالت برخى تولید کنندگان 
خصوصا در بخش بازار، با ایده هاى 
نو و خالقانه قابل حل اســت و باید 
به بانگاه باز فرصت را به شرکت  هاى 

دانش  بنیان داد.
معاون طرح و برنامه افزود: استفاده از 
شرکت هاى دانش بنیان در زنجیره 
ارزش محصــوالت غذایى مى تواند 

یک تحول جدى باشد .
وى گفت: از ســال 2011 موضوع 
انقالب چهارم صنعتى وارد ادبیات 
اقتصادى دنیا شــد و از سال 2016 
بطور جدى کشــورهاى مختلف به 

این موضوع ورود کردند.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت 
صنعت،معدن و تجارت تاکید کرد: 
اگر به انقالب چهــارم صنعتى که 
موضوعاتى همچون، اینترنت اشیا، 
هوش مصنوعى و... وارد نشویم قطعا 
در آینــده در رقابت هــاى خارجى 

ناموفق خواهیم بود.
زرندى گفت: ظرفیت استفاده از موج 
انقالب چهارم در سه بعد حاکمیت، 
جامعه و کسب و کار ها قابل بررسى 

است.
وى تصریح کرد: در بخش حاکمیت 
باید سیاســت گذارى ها و قوانین با 

توجه به این موج جدید انجام شود .
معاون طرح و برنامه تاکید کرد: در 
بخش کســب و کار هم باید فعاالن 
تولید خود را با این تحوالت هم راستا 
نمایند تــا از گردونــه رقابت خارج 

نشوند.
زرندى گفت: در برنامه ها وسیاست 
هاى وزارت صنعت،معدن و تجارت 
به این مقوله توجه شده و آن را دنبال 

مى کنیم.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود 
به اهمیت صنایع غذایى اشاره کرد و 
افزود: صنایع غذایى به دلیل ظرفیت 
ها و زمینه هاى داخلى، بازار مناسب 
کشور و قابلیت هاى خوب صادراتى 
به کشورهاى منطقه، صنایع غذایى 

را جزو مزیت هاى کشور کرده است.
معاون طرح و برنامه گفت: حدود 18 
درصد صنعت کشور را صنایع غذایى 
تشکیل مى دهند و ما در این صنعت 
باید بسوى برند سازى حرکت کنیم.

وى دیگــر ویژگى صنایــع غذایى 
را صادرات غذاى حــالل ذکر کرد 
و گفت: در زمینه غــذاى حالل در 
منطقه و حتى آسیا مى توانیم جایگاه 

خوبى پیدا کنیم.
زرندى گفت: با نگاهى به 5 قلم اصلى 
واردات مى بینیم محصوالت غذایى 
حجم باالى را به خود اختصاص داده 
است، لذا باید در این زمینه فعاالنه تر 

عمل کرد.
معاون طــرح و برنامــه تاکید کرد: 
شــرکت هاى بزرگ صنایع غذایى

 نیاز هاى خــود را در بخش تولید و 
تجارت اعالم کنند تــا با همکارى 
شرکت هاى دانش بنیان آن را حل 

کنند.
بنا براین گزارش، گردهمایى فناورانه 
صنایع، شــرکت  هاى دانش  بنیان و 
اســتارت  آپ  هاى صنعت غذایى به 
همت صندوق نوآورى و شکوفایى به 

مدت 3 روز برپا بود.
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محصوالت و مواد دانش بنیان آزمایشگاهى ایرانى عرضه  مى شوند
هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهى ساخت ایران 26 تا 29 آذرماه برگزار مى شود.

به گزارش معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى، پیمان صالحى، معاون نوآورى و تجارى سازى فناورى 
معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى گفت: هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهى 
ساخت ایران 26 تا 29 آذرماه سال جارى، هم زمان با هفته پژوهش و بیستمین نمایشگاه دستاوردهاى 

پژوهش و فناورى همانند دوره گذشته، در محل نمایشگاه بین المللى تهران برگزار خواهد شد.
وى افزود: نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهى ساخت ایران در سیزده بخش موضوعى نفت و پتروشیمى، 

برق، الکترونیک و نرم افزار، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمى و متالوژى، کشاورزى و محیط زیست، فیزیک پایه، 
تجهیزات عمومى آزمایشگاهى، مواد آزمایشگاهى، مهندسى پزشکى و زیست مواد، تجهیزات تست و آزمون صنعتى و 

خدمات کالیبراسیون برگزار مى شود. رئیس نمایشگاه درباره شرایط حضور محصوالت و شرکت ها گفت: حضور قطعى ثبت نام کنندگان در 
نمایشگاه پس از تأیید فنى محصوالت آن ها و محرز شدن نقش آنان در بومى سازى و دستیابى به فناورى ساخت و یا تولید محصوالت امکان پذیر 
خواهد بود.  وى افزود: محصوالت نیز مطابق سال هاى قبل با دو معیار سطح فناورى ذاتى و میزان بومى سازى، ارزیابى و سطح بندى مى شوند و 

شرکت ها مى توانند دستورالعمل ارزیابى فنى محصوالت را در سایت نمایشگاه مشاهده کنند.

خیلى وقت  ها امکان 
دارد، شما بهترین و 

مطلع  ترین فرد براى 
پاسخگویى به شکایات 

نباشید و الزم است که از 
سایر افرادتان بخواهید 

این کار را کنند. 
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استارت آپ

ایجاد مراکز رشد تخصصى استارت آپ هاى صنعت چاپ ضرورى است

ضرورت ایجاد مراکز رشد تخصصى استارتاپ هاى صنعت 
چاپ، راه اندازى رشــته هاى صنعت چاپ در دانشگاه ها و 
همچنین لزوم همکارى صنعت و دانشگاه در این صنعت از 
جمله مباحث مهمى بود که در نشستى دومین روز از پنجمین دوره هفته نکوداشت 
صنعت علوم و فناورى چاپ در دانشگاه صنعتى امیر کبیر مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.

در دومین روز از پنجمین دوره هفته نکوداشت صنعت علوم و فناورى چاپ«نشست کسب 
و کارهاى دیجیتال و نقش شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ ها در بومى سازى صنعت 

چاپ» در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمعى از اعضاى هیات علمى دانشگاه امیرکبیر در رشته پلیمر، 
رنگ و چاپ و فناور ى اطالعات و همچنین مدیران و دســت اندرکاران حوزه صنعت چاپ 
همراه بود، چالش ها، فرصت ها و آینده صنعت چــاپ در زمینه هاى مختلف مورد بحث و 

بررسى قرار گرفت.

  ایجاد مراکز رشد تخصصى استارت آپ هاى صنعت چاپ یک نیاز است
 سیدعلى رضاهاشمى گلپایگانى عضو هیات علمى دانشکده فناورى اطالعات دانشگاه امیر 
کبیر در این نشست با تقدیر از نقش انجمن علمى فناورى چاپ ایران در توجه به صنعت چاپ و 
نزدیکى بین صنعت دانشگاه گفت: در حال حاضرایجاد مرکز یا مراکز رشد تخصصى که بتوانند 
استارتاپ ها و شرکت هاى فناور حوزه چاپ را مورد حمایت قرار دهند یک ضرورت و نیاز است.

وى از صنعت چاپ بعنوان یک حوزه بین رشیته اى یاد کرد و گفت: به طور حتم 
فناورى اطالعات بیش از هر صنعتى در حوزه صنعت چاپ کاربرد دارد و زمینه ساز 

ایجاد کسب و کارها و استارتاپ هاى بسیارى در این حوزه است.
عضو هیات علمى دانشگاه امیرکبیر با اشاره به اینکه زبان صنعت مسئله محور 
و زبان دانشگاه علم محور است و هر دوبخش نیز مهم محسوب مى شوند، افزود: 
در این زمینه انجمن علمى فناورى چاپ مى تواند زمینه ساز ایجاد همکارى ها و 
زیرساخت ها براى تحقیق و توسعه، نزدیکى دانشگاه و صنعت و توسعه خدمات، 

نوآورى ها و محصوالت این حوزه باشد.

   صنعت چاپ تشنه ورود استارت آپ ها است.
محمد بیطرفان رئیس انجمن علمى فناورى چاپ نیز در این نشست تخصصى با 
تاکید براینکه صنعت چاپ از نگاه سنتى رنج مى برد، اظهارکرد: در حال حاضر صنعت 
چاپ تشنه ورود فارغ التحصیالن و دانش آموختگان مرتبط با این بخش براى ایجاد 

کسب وکارهاى استارتاپ و دانش بنیان است.
وى بااشــاره به همکارى انجمن علمى فناورى چاپ بعنوان یک پل ارتباطى بین 
دانشگاه و صنعت یادآور شد: با همکارى و حمایت دانشگاه و صنعت مى توان شاهد 
شکل گیرى کسب و کارهاى نو و دانش بنیان در عرصه چاپ، تولیدات و تجهیزات صنعت 

چاپ بود.

    نیازهاى صنعت چاپ براى دانشگاه ها مغفول مانده است
منوچر خراسانى عضو هیات علمى دانشکده پلیمر دانشگاه امیرکبیر نیز در این نشست با تاکید 
براینکه صنعت چاپ در دنیا جز چند صنعت برتر است، گفت: صنعت چاپ به طور حتم مى 

تواند محورتوسعه اشتغال و صادرات در کشور باشد.
وى بیان کرد: 25 سال  است که در حوزه دانشگاهى و تولید صنعت چاپ فعالیت مى کنیم 
اما باید اعتراف کنیم که دانشگاه و صنعت در حوزه چاپ به نیازها و کارکردهاى یکدیگر واقف 

نیستند و همکارى الزم را ندارند.

   راه اندازى رشته هاى صنعت چاپ در دانشگاه ها یک ضرورت است
حسین عیوض محمدلو عضو هیات علمى پژوهشگاه پلیمیر و رنگ نیز در این نشست بر توسعه 
استارتاپ ها و دانش بینان اشاره کرد و گفت: راه اندازى رشته هاى صنعت چاپ با توجه به 

اهمیت و و جایگاه صنعت چاپ در منطقه و دنیا یک ضرورت است.
وى با اشاره به اینکه، صنعت چاپ یک صنعت بکر و دست نخورده است گفت: با شکل گیرى 
انجمن علمى فناورى چاپ، همکارى دانشگاه و صنعت و راه اندازى رشته هاى دانشگاهى این 

حوزه مى توان کسب و کارهاى بسیارى را براى عالقمندان استارتاپى فراهم کرد.

   راه اندازى استارتاپ هاى حوزه چاپ کشور را از واردات محصوالت چاپى خودکفا 

مى کند
بهنام زنگى عضو هیات علمى دانشگاه هنر تهران نیز در این نشست با اشاره به واردات 80 الى 
90 درصدى تجهیزات و محصوالت مورد نیاز صنعت چاپ از خارج از کشــور گفت: به طور 
حتم استارتاپ ها و دانش بنیان کشور مى توانند کشور را از وارادات محصوالت چاپى بى نیاز 
و خودکفا کنند. وى اضافه کرد:: با ایجاد و توسعه شرکت هاى دانش بنیان و فناور فعال در 
کسب وکارهاى حوزه چاپ مى توان این صنعت را در کشور بومى سازى و بخشى از نیازهاى 

این صنعت را با تالش و هممت نیروهاى توانمند داخلى تامین کرد.

   استارت آپ هاى حوزه چاپ باید حمایت شوند
حسین رحیمى یگانه عضو هیات مدیره شتاب دهنده ایده تک نیز در این نشست، توسعه 

کارآفرینى در کشور را در گرو توجه به استارتاپ ها و جوانان فعال در این حوزه دانست.
وى اضافه کرد: براى شکل گیرى استارت آپ هاى حوزه صنعت چاپ، صنعتگران و دانشگاه ها 

بایستى به وظائف و ماموریت هاى خویش در این حوزه توجه وافر داشته باشند.

  رفع مشکالت صنعت چاپ در گرو همکارى دانشگاه و صنعت
بهمن پورمند نائب رئیس اتحادیه چاپ خانه داران تهران نیز با تاکید بر تعامل اتحادیه چاپخانه 
داران، انجمن علمى فناورى چاپ و دانشگاه ها براى رفع مشکالت صنعت چاپ خاطرنشان 
کرد: صنعت چاپ کشور از مشکالت عدیده اى رنج مى برد و رفع این مشکالت در گرو همکارى 

دانشگاه ها و فعاالن صنعت چاپ کشور است.
وى با تصریح اینکه، صنعت چاپ در حال حاضر در دنیا از جایگاه ویژه اى برخوردار است گفت: 
با همدلى و همکارى بخش هاى مختلف دانشگاهى و صنعتى مى توان این صنعت استراتژیک 

را به جایگاه واقعى خود در تولید اشتغال و صادرات رساند.

   تربیت نیروهاى دانشگاهى براى راه اندازى استارت آپ هاى حوزه چاپ
سید محسن محسنى عضو هیات علمى دانشگاه امیر کبیر، اهمیت تربیت نیروهاى دانشگاهى 

براى توسعه شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ هاى صنعت چاپ را مورد تاکید قرار داد.
وى اضافه  کرد: در این زمینه همه دانشگا ها، فعاالن صنعت چاپ و تشکل هاى این صنعت باید 

تعامل و همکارى الزم را بایکدیگر داشته باشند.

   مشکل فروش و بازاریابى در صنعت چاپ
احمدرضا اعتماد مظاهرى مدیرعامل شرکت تعاونى چاپ خانه داران نیز با اشاره به اینکه 
بسیارى از فعاالن صنعت چاپ با مشکل فروش و بازاریابى مواجه هستند، خواستار تدوین 

برنامه هاى تخصصى آموزشى حوزه صنعت چاپ شد.
وى با بیان اینکه، با آموزش هاى تخصصى صنعت چاپ و ترویج دوره هاى بازاریابى مى توان 
مشکالت فروش و بازاریابى این واحدها را برطرف کرد، افزود:این مهم با همکارى انجمن علمى 

و فناورى چاپ  دانشگاه میسر خواهد بود.

ایجاد کسب و کارها و استارتاپ هاى بسیارى در این حوزه است.
عضو هیات علمى دانشگاه امیرکبیر با اشاره به اینکه زبان صنعت مسئله محور 
و زبان دانشگاه علم محور است و هر دوبخش نیز مهم محسوب مى شوند، افزود: 
در این زمینه انجمن علمى فناورى چاپ مى تواند زمینه ساز ایجاد همکارى ها و 
زیرساخت ها براى تحقیق و توسعه، نزدیکى دانشگاه و صنعت و توسعه خدمات، 

نوآورى ها و محصوالت این حوزه باشد.

صنعت چاپ تشنه ورود استارت آپ ها است.

ضرورت ایجاد مراکز رشد تخصصى استارتاپ هاى صنعت 
چاپ، راه اندازى رشــته هاى صنعت چاپ در دانشگاه ها و 
همچنین لزوم همکارى صنعت و دانشگاه در این صنعت از 

صنعت چاپ تشنه ورود استارت آپ ها است.   صنعت چاپ تشنه ورود استارت آپ ها است.   
محمد بیطرفان رئیس انجمن علمى فناورى چاپ نیز در این نشست تخصصى با 
تاکید براینکه صنعت چاپ از نگاه سنتى رنج مى برد، اظهارکرد: در حال حاضر صنعت 
چاپ تشنه ورود فارغ التحصیالن و دانش آموختگان مرتبط با این بخش براى ایجاد 

کسب وکارهاى استارتاپ و دانش بنیان است.
وى بااشــاره به همکارى انجمن علمى فناورى چاپ بعنوان یک پل ارتباطى بین 
دانشگاه و صنعت یادآور شد: با همکارى و حمایت دانشگاه و صنعت مى توان شاهد 
شکل گیرى کسب و کارهاى نو و دانش بنیان در عرصه چاپ، تولیدات و تجهیزات صنعت 

چاپ بود.

ضرورت ایجاد مراکز رشد تخصصى استارتاپ هاى صنعت ضرورت ایجاد مراکز رشد تخصصى استارتاپ هاى صنعت 

و زبان دانشگاه علم محور است و هر دوبخش نیز مهم محسوب مى شوند، افزود: 
در این زمینه انجمن علمى فناورى چاپ مى تواند زمینه ساز ایجاد همکارى ها و 
زیرساخت ها براى تحقیق و توسعه، نزدیکى دانشگاه و صنعت و توسعه خدمات، 

نوآورى ها و محصوالت این حوزه باشد.

محمد بیطرفان رئیس انجمن علمى فناورى چاپ نیز در این نشست تخصصى با 
تاکید براینکه صنعت چاپ از نگاه سنتى رنج مى برد، اظهارکرد: در حال حاضر صنعت 
چاپ تشنه ورود فارغ التحصیالن و دانش آموختگان مرتبط با این بخش براى ایجاد 

کسب وکارهاى استارتاپ و دانش بنیان است.
وى بااشــاره به همکارى انجمن علمى فناورى چاپ بعنوان یک پل ارتباطى بین 
دانشگاه و صنعت یادآور شد: با همکارى و حمایت دانشگاه و صنعت مى توان شاهد 

ایرنا
گــــــزارش
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