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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

درسلسله فعالیت هایی برای بهبود اکوسیستم کار در اصفهان مطرح شد    

اصفهان محروم از صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر

راه توسعه لزوماً از 
کارخانه ها نمی گذرد

وقتی به کشــورهایی که از فقر 
رها شــده و به رفاه رســیده اند 
می اندیشیدیم، احتماالً کارگرانی 
را تصــور می کنیم کــه مزارع 
ناکارآمد را به مقصد کارخانه های 
تولید منسوجات و پوشاک ترک 
کرده اند؛ کارخانه هایی که برای 
بازارهای داخلــی و خارجی کاال 

تولید می کنند.
چنین تغییراتی به مــرور زمان 
باعث افزایش بهره وری و متعاقباً 
افزایش دســتمزدها می شود و 
ســبد تولید و صادرات کشورها 
را با کاالهــا و خدمات پیچیده تر 
و متنوع تــری پر می کنــد. کره 
جنوبی یک مثال خــوب در این 
زمینه اســت. در دهــه 1950 
میالدی بخش عمده نیروی کار 
این کشــور در بخش کشاورزی 
کار می کردنــد. یــک دهه بعد 
تولید و صادرات کاالهایی مانند 
منسوجات، پوشــاک، کفش و 
کاله گیس در کــره جنوبی آغاز 
شد و در دهه های بعدی نیز این 
روند با تولید و صادرات کاالهای 
پیشرفته تر ادامه یافت، به طوری 
که در سال 2017 کره جنوبی به 

پنجمین...      امروزه فراهم نبودن زمینه کار داوطلبانه در کشور و اصفهان یکی از نواقص موجود در اکوسیستم کارآفرینی است

بازار طال و سکه 98/6/13 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,054,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,108,0004,048,000جدید

2,088,0002,128,000نیم سکه

1,309,0001,319,000ربع سکه

889,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,787,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18413,800406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24550,700543,300 عیار

برگزاری جشنواره مهارت آموزشگاه 
علم و فناوری با هدف رونق فرهنگ 

مهارت آموزی

انجام بیش از نیمی از 
آموزش های استان توسط 

آموزشگاه های فنی و حرفه ای
 

جشن دومین ســال فعالیت آموزشگاه فنی و 
حرفه ای علم و فناوری و اختتامیه جشــنواره 
مهارت علم و فناوری، با حضورمقامات استانی 
و مســئولین عالی رتبه دســتگاه های دولتی 

وخصوصی اصفهان برگزارشد.
درابتدای این برنامه مؤســس آموزشگاه فنی و 
حرفه ای علم و فناری، عملکرد یکساله آموزشگاه 
فنی و حرفه ای علم و فناوری را در طول یکسال 

ارائه کرد.
محمد اخالق پــور درخصــوص عملکرد این 

مجموعه گفت: 25000 نفر- ساعت...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

اتاق ایران
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

گزارش

معاون وزیر اقتصاد در اصفهان:

برنامه های جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در دست اقدام است

رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه در زمینه 
مبارزه با فرار مالیاتی و پیشــگیری از جرایم 
مالیاتی برداشته شده و برنامه های جدی نیز در دست اجرا است، از 

اجرای برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی خبرداد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، امید علی پارسا،  در اجالس سراسری مدیران 
مالیاتی که در اصفهان برگزار شد، عنوان داشت: هدف اصلی نظام مالیاتی اصالح 
نظام درآمدی و اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعه و عدالت اجتماعی است 
و وصول مالیات هدف بعدی ما به شمار می رود. وی با اشاره به اجماع و همگرایی 
سه قوه برای تحقق سیاست تامین حداکثری بودجه از محل درآمدهای مالیاتی 
و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در کشور خاطرنشان کرد: امروز نگاه هر سه 
قوه و کلیه ارکان نظام به مالیات معطوف است و در حقیقت مهمترین سیاست 
کشور برای عبور از شرایط تحریم و پیروزی در جنگ تمام عیار اقتصادی، اتکای 
بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی است. پارسا افزود: برای تحقق عدالت مالیاتی، 
مالیات باید متناسب با ثروت، درآمد و دارایی افراد اخذ شود و در حقیقت، با یک 
نظام مالیاتی کارا، منصف، عادل و شجاع می توان انتظار تحقق عدالت در جامعه 
را داشت. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: نظام مالیاتی در حال 
ریل گذاری مسیر توسعه و عدالت در کشور است و از نگاه ما، شرایط و بستر ایده 

آل برای تحقق این امر هم اکنون در کشور ایجاد شده است.
وی از فرار مالیاتی به عنوان پاشنه آشــیل نظام مالیاتی و نظام برنامه ریزی و 
بودجه کشور یاد کرد و گفت: امروز با حمایت همه دستگاه ها از جمله نهادهای 
امنیتی، قضایی، انتظامی، نظارتی و بازرسی، گام های بزرگی در زمینه مبارزه با 
فرار مالیاتی و پیشگیری از جرایم مالیاتی برداشته شده و برنامه های جدی نیز در 
دست اجرا است. پارسا عنوان داشت: در کنار مقوله مبارزه جدی با فرار مالیاتی، 
سیاست حمایت از تولید، البته به صورت محدود، مشروط، کاهنده و تضمین 
دار، در دستور کار نظام مالیاتی قرار دارد و ظرفیت های قانونی برای تحقق این 
سیاست نیز ایجاد شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 
مقام معظم رهبری، سیاست های کلی و جهت گیری نظام در حوزه اقتصادی را 

مشخص فرموده، عنوان داشت: سیاست اقتصاد مقاومتی مهمترین دستور کار 
نظام اقتصادی است و برای تحقق این سیاست، همکاری و همگرایی همه دستگاه 
های ذیربط اجتناب ناپذیر است. وی با بیان اینکه، مدرن سازی نظام مالیاتی 
کشور، نیازمند برداشتن دو گام اساسی است، گفت: گام نخست تحت عنوان 
اجرای طرح جامع مالیاتی برداشته شد و گام دوم تحت عنوان هوشمند سازی 
نظام مالیاتی در دست طراحی است. پارسا ادامه داد: مدرن سازی و هوشمند 
سازی نظام مالیاتی به این معنا است که تمامی ریزداده های مربوط به فعالیت 
اقتصادی مودیان طبق ماده 1۶9 و 1۶9 مکرر قانون مالیات های مستقیم، از 
دستگاه های ذیربط اخذ و در بانک اطالعاتی سازمان ذخیره شود. همچنین 
عملیاتی سازی سامانه پایانه های فروشگاهی کشور نیز بخش مهم دیگر مدرن 
سازی نظام مالیاتی است و در این رابطه نیز نیازمند حمایت ارکان مختلف نظام 
هستیم. وی اضافه کرد: هوشمند سازی نظام مالیاتی هم درآمدهای مالیاتی 
کشور را افزایش می دهد و هم اقتصاد کشور را به سمت شفافیت و عدالت مالیاتی 
سوق می دهد و این جریان، رو به تکامل و پیشرفت است. رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور تصریح کرد: نظام مالیاتی باید آنقدر توانمند، دانش محور، بهره 
مند از فناوری های نوین اطالعاتی و دارای سواد و انگیزه باشد تا در نهایت بتواند 
همچون کشورهای توسعه یافته، اظهارنامه پیش فرض هر مودی را براساس داده 
ها و اطالعات واقعی ثبت شده خود مودیان، تهیه و به وی ارایه و با احترام و عزت 

نهایی شده و بدین ترتیب تمکین داوطلبانه مودیان به منصه ظهور می رسد.

مهر
گــــــزارش

   11 درصد بافت فرســوده 
شهری

شهبازی اظهار کرد: منطقه 10 
از لحاظ جمعیت بعد از منطقه 
هشت، دومین و از لحاظ وسعت 
هشــتمین منطقه در اصفهان 
است، مساحت منطقه 2 هزار و 
200 هکتار است که از این مقدار 5۶0 هکتار 
خارج محدوده، 2۳0 هکتار یعنی نزدیک به 11 
درصد در بافت فرسوده شهری واقع شده است 
که این بافت فرسوده شهری نیاز به بازسازی و 
بازآفرینی ویژه دارد که نگاه خاصی را می طلبد.

وی افزود: سرمایه هر منطقه و شهری نیروی 
انسانی که در آن منطقه ساکن هستند، است؛ 
منطقه 10 از این لحاظ برخوردار نامیده می شود 
که به رشد و توسعه کمک کننده است؛ به عنوان 
نمونه در این منطقه ۸00 شهید، 100 مسجد 
و حسینیه به عنوان ظرفیت این منطقه بوده 
که نشان دهنده پتانسیل خوب منطقه برای 

خدمت رسانی بهتر است.
مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان با اشاره 
امکانات و خدماتی که باید ارائه دهند، تصریح 
کرد: منطقه 10، یک منطقه حاشیه ای است 
و بخش قابل توجهی از ســاکنین مهاجرین با 
قومیت های مختلف هستند که می توان گفت 
محالت تازه شــکل گرفته اســت و تا تکمیل 

امکانات ممکن است زمان بر باشد.

   بیشترین سرانه فرهنگی و ورزشی
مهندس شهبازی با بیان اینکه بیشترین سرانه 
فرهنگی و ورزشــی را در بین ســایر مناطق 
اصفهان به خود اختصــاص داده ایم، گفت: در 
منطقه 10 جایی مثل حصــه جنوبی وجود 
دارد با مشــکالت و معضالت خاص خود و از 
طرفی مناطق برخوردار هم داریم که به دنبال 
آن هستیم تا ســیمای محرومیت را از چهره 
منطقه پاک کنیم و توزیــع عادالنه امکانات 

داشته باشیم.
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان با اشاره به 
اقدامات برای رفع محرومیت در محله حصه، 
اذعان داشت: در طول یک سال گذشته تمام 

معابر حصه، با هزینه ۴ میلیاردی آسفالت شده 
است، فرهنگســرایی با اعتبار ۴ میلیاردی که 
در این محله ساخته شده است نمونه ندارد و 
امسال به بهره برداری خواهد رسید، همچنین 

۴00 پایه روشنایی نصب شده است
شهبازی با اشــاره به دیگر اقدامات انجام شده 
برای رفع محرومیت در منطقه؛ اظهار کرد: یک 
مرکز کارآفرینی و یک مرکز توانمند سازی زنان 
با توجه به اعتباراتی که دولت برای بافت فرسوده 

گذاشته است، پیش بینی شده است. 

  500 میلیارد تومان پروژه مشارکتی
وی با اشاره به جذب سرمایه گذار و مشارکت 
بخش خصوصی؛ تصریح کــرد: منطقه 10 از 
زمانی که سازمان مشارکت ها تأسیس شده، 
نزدیک به 500 میلیارد تومان پروژه مشارکتی 
داشته که این رقم منهای پروژه بزرگ شهرک 
ســالمت اســت. این یک واقعیت اســت که 
شهرداری ها باید به ســمتی حرکت کنند که 
مشــارکت بخش خصوصی را در اداره شهر با 

خود همراه کنند.

   نقش پر اهمیت شهرداری ها در زندگی 
مردم

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان ادامه داد: 
ارتقای اقتصاد شهری از موضوعات مهم مدیریت 
شهری است که باید مورد توجه قرار گیرد و این 
کار با مشارکت شهرداری، بخش خصوصی و 

شهروندان امکان پذیر خواهد بود.
بیش از ۳50 نــوع خدمات مســتقیم و غیر 
مستقیم، از طریق شهرداری ها به شهروندان 
ارائه می شود و در جاجای زندگی مردم ردپای 
شــهرداری وجود دارد و ایــن بیانگر نقش پر 
اهمیت شــهرداری ها در زندگی مردم است، 
به خاطر همین نیاز به یک روش علمی، برای 

مدیریت شهری است.

  مردم باید مشارکت پویا و فعالی در اداره 
شهر داشته باشند

شهبازی با بیان اینکه مردم باید مشارکت پویا 
و فعالی در اداره شهر داشته باشند، گفت: اگر 

به شهرهای توسعه یافته نگاهی داشته باشیم 
متوجه می شویم که شهروندان در اداره شهر 
نقش اساســی دارند ولی همراه بــا مدیریت 
یکپارچه شــهری که دکتر نوروزی پیگیر این 

موضوع نیز هستند.
وی افزود: منطقه 10 با توجه به قابلیت هایی 
که دارد در آینده نیز پروژه های خوبی را جذب 
خواهد کرد، تا بتوانیم بخشی از هزینه های اداره 
شهر را از این طریق تأمین کنیم، این منطقه 
در کنار دو اتوبان بزرگ شــهید اردســتانی و 
شــهید آقابابایی قرار دارد که فرصت و ارزش 
آفرین است به شرط آن که بتوانیم برای حوزه 
اقتصاد مدیریت شهری برنامه منظم و مدونی 

داشته باشیم.

   نگاه علمی به درآمدزایی در منطقه
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان تاکید کرد: 
در حوزه مدیریت شهری با توجه به قابلیت های 
منطقه می خواهیم از درآمدهای سنتی فاصله 
بگیریم و یــک نگاه علمی به موضوع داشــته 
باشیم. بخش عمده ای از زمین های محدوده 
منطقه 10، کشــاورزی هستند که ما نباید به 
دنبال تغییر کاربری این زمین ها باشیم بلکه باید 
ارزآوری داشته باشــیم به این صورت که مثاًل 
مزارع بزرگ تولید گیاهان دارویی را تأسیس 
کنیم که هم کاربری را حفظ کرده باشیم و هم 

بتوانیم درآمد خوبی را به منطقه تزریق کنیم.

   باید قطب سالمت استان باشیم
شــهبازی ادامه داد: در بحث گردشگری آثار 
تاریخی خاصی نداریم امــا باید فرصت هایی 
ایجاد کنیم که گردشگر جذب کنیم؛ دو اتوبان 
و یک فرودگاه در نزدیکی این منطقه اســت 
که یک پتانســیلی ویژه خواهد بود؛ که یکی 
از راه ها احــداث اقامتگاه ها اســت که بخش 
 خصوصی هــم در این زمینه اعــالم آمادگی 

کرده است.
وی با بیان اینکه باید قطب ســالمت اســتان 
باشیم، اظهار کرد: کلنگ بزرگترین بیمارستان 
پیوند اعضاء در این منطقه زده شده است که 

عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

ایجاد فرصت ایجاد فرصت های گردشگری در منطقه 10

در بحث گردشگری 
آثار تاریخی خاصی 

نداریم اما باید 
فرصت هایی ایجاد 
کنیم که گردشگر 

جذب کنیم

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان گفت: ارتقای اقتصاد شهری از موضوعات مهم مدیریت شهری است که باید مورد توجه قرار گیرد و این 
کار با مشارکت شهرداری، بخش خصوصی و شهروندان امکان پذیر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس شهبازي اظهار کرد:  منطقه 10 در شمال شرق اصفهان واقع شده با جمعیتی 
بالغ بر 225 هزار نفر که حدود 12 درصد جمعیت شهر اصفهان را تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: همچنین از لحاظ تراکم نسبت به سایر مناطق اصفهان تراکم بیشتری داریم، یعنی اگر در هر هکتار از شهر اصفهان، به صورت 
متوسط 101 نفر ساکن هستند در منطقه 10 این عدد به 136 نفر می رسد که یک رشد 30 درصدی نسبت به سایر مناطق داریم.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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جزئیات نرخ جدید بلیت هواپیما

بلیت های باالی یک میلیون 
تومان حذف شد

انجمن شــرکت های هواپیمایی نرخ نامه جدید بلیت 
هواپیما را اعالم کرد که بر اساس آن خبری از بلیت های 

باالی یک میلیون تومانی نیست.
انجمن شــرکت های هواپیمایی در پی اعالم وزیر راه و 
شهرسازی و دستور کمیسیون عمران مجلس به ایرالین ها 

مبنی بر لزوم کاهش قیمت بلیت هواپیما متناسب با ...

لحسین )ع(
السالم علیک یا ابا عبداهلل ا

7

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  شناسه: 588263

تمدید مهلت شرکت در فراخوان عمومی فروش شماره 98/01
با توجه به درخواست مکرر متقاضیان محترم مبنی بر تمدید مهلت برای ارایه پیشنهاد قیمت و شرکت در فراخوان عمومی فروش 
شماره 98/01 ، آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت، به شرح زیر با جزییات مندرج در اسناد فراخوان 

اعالم می شود: 
* آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 1398/06/26 ساعت 14 

* زمان بازگشایی: 1398/06/27 ساعت 10 صبح 
* زمان اعالم به برنده: 1398/06/27 

* اعالم اسامی برندگان در تابلو اعالنات شرکت به منزله ابالغ به برنده فراخوان می باشد. 
- حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است. 
 www.baharestan.ntdc.ir :پایگاه اینترنتی -

- تلفن: 96-36861090 داخلی 209 دفتر فروش 

نوبت اول



راه توسعه لزوماً از 
کارخانه ها نمی گذرد

ادامه از صفحه یک:
...  صادرکننده بزرگ کاال در جهان 
تبدیل شــد. امروزه حتی اگر تلفن 
همراه یا لوازم برقی خانه شما ساخت 
یک شــرکت کره ای نباشد، تقریباً 
با اطمینان می تواند گفت که مدار 
مجتمع )آی سی( کره ای در آن به 

کار رفته است.
کشورهای دیگر، از بنگالدش گرفته 
تا کلمبیا و چین، هریک به شیوه ها 
و درجات متفاوت همین مســیر را 
پیموده اند. از زمان اوج گیری انقالب 
صنعتی در قرن هجدهم میالدی، 
فرآیند دگرگونی ساختاری )انتقال 
نیروی کار و منابــع از فعالیت های 
ساده تر به فعالیت هایی که بهره وری 
باالتری دارند( همواره با صنایعی که 
نیاز به نیروی کار زیاد داشــته اند، 
آغاز شده اســت. اما از دهه 1950 
میالدی به بعد، تجارت نقش یک 
شتاب دهنده کلیدی را در دگرگونی 
ساختاری کشورهای درحال توسعه 
ایفا کرده و امکان تســریع رشــد 
اقتصادی و کاهش فقر را برای آنها 

فراهم ساخته است.
برای اغلب کشورهای درحال توسعه، 
بخش های تولیدکننده محصوالت 
قابل تجــارت معمــوالً بهره وری 
باالتری در مقایسه با سایر بخش های 
اقتصاد دارنــد. بیرون کشــیدن 
نیروی کار و ســرمایه از بخش های 
تولیدکننده محصــوالت غیرقابل 
تجارت و انتقال آنها به شرکت هایی 
که کاالها و خدمــات قابل تجارت 
تولید می کنند، هم به بهبود اشتغال 
می انجامد و هم بهره وری اقتصاد را 
به طور کلی بهبود می بخشد. از طرفی 
بازار جهانی بســیار بزرگتر از بازار 
داخلی است و منبع بزرگی از ایده ها، 
نهاده هــا و دانش فنی محســوب 
می شود. عالوه بر این، نظم و انضباط 
حاکم بــر بازارهــای بین المللی را 
می توان یک آزمون مناســب برای 
سنجش کارآیی عملیاتی بنگاه های 
اقتصادی دانست. در واقع شرکت ها 
برای اینکه قادر به رقابت در بازارهای 
بین المللی باشند، باید به اندازه کافی 

کارآیی عملیاتی داشته باشند.
از اوایــل دهــه 1990 میــالدی، 
تغییرات بزرگی در تولید و تجارت 
رخ داده اســت. رشــد روزافــزون 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات از 
یک ســو و بازتر شــدن بازارهای 
از ســوی دیگر باعث شکل گیری 
زنجیره های تأمین بین المللی شده 
است. شــرکت های بسیار راحت تر 
از گذشته می توانند مراکز تولیدی 
خود را در نقاط دوردست مدیریت 
کنند و محصوالتشان را به دورترین 
بازارهای هدف برسانند. به لطف این 
تغییر و تحوالت، فعالیت هایی که 
در گذشــته در یک کارخانه انجام 
می شــد، امروز با بهترین قیمت و 
کیفیت در کارخانه هایی در مناطق، 
کشورها یا حتی قاره های مختلف 

انجام می گیرد.
کاهش هزینه ها بــرای بنگاه های 
اقتصادی و کاهــش قیمت ها برای 
مصرف کننــدگان تنها دســتاورد 
انقالب در زنجیره تأمین نبود؛ این 
تحول بزرگ باعث کاهش موانع ورود 
کشورهای درحال توسعه به بازارهای 
جهانی شد. کشــورها و شرکت ها 
دیگر برای ورود به بازارهای جهانی 
لزوماً نیازی به تولید کاالهای نهایی 
ندارند، بلکه می تواننــد با تولید یا 
فرآوری بخشی از یک زنجیره تأمین 
بزرگتر، از منافع تجارت بین الملل 
بهره مند شوند. دگرگونی ساختاری 
مبتنی بر تجارت می تواند چشم انداز 
و امکانات اقتصادی کشورها را برای 
ریشه کن سازی فقر شدید و ایجاد 
شــغل های متعدد و پایــدار ارتقا 

بخشد. 

اقتصاد استان
02
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۴ میلیارد و۳۳۰ هزار دالر صادرات غیرنفتی بخش تعاون کاشان
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان میزان صادرات غیرنفتی در بخش تعاون شهرستان کاشان طی 
یک سال گذشته را بالغ بر چهار میلیارد و۳۳0هزار دالر اعالم کرد و افزود: صادرات این محصوالت شامل 

یک هزار و ۲00 تن گالب وعرقیات، سرب، فرش ماشینی و دستبافت بوده است.
حسن رمضانی اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون هفت تعاونی در کاشان به ثبت رسیده که با تاسیس این 

شرکت ها 1۲0 نفر جذب و برای 1۷0 نفر اشتغال زایی شده است.
وی با اشاره به نقش مهم و بنیادین تعاونی ها در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور اظهار کرد: تجربه های پس از 

پیروزی انقالب اسالمی ثابت کرده برای اینکه در بحران ها دچار گسستگی و فروپاشی نشویم، فعالیت های جمعی 
و تعاونی را افزایش داده و در مسیر خرد جمعی حرکت کنیم . رمضانی با اشاره به برگزاری چهاردهمین همایش تعاونی های 

 برتر استان، گفت: شرکت تعاونی بانوان یاس کبود با 1۲00عضو و شرکت تعاونی باطری سازان کاشان با50 عضو مورد تقدیر قرار می گیرند. 
رمضانی میزان صادرات غیرنفتی در بخش تعاون شهرستان کاشان طی یک سال گذشته را بالغ بر چهار میلیارد و۳۳0هزار دالر اعالم کرد و افزود: 
صادرات این محصوالت شامل یک هزار و ۲00 تن گالب وعرقیات، سرب و فرش ماشینی و دستبافت بوده و به کشورهای هدف مانند استرالیا، 

پاکستان، افعانستان، عراق و اروپا کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است.

حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت از ابتدای مهر ۹۸
معاون مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه اصفهان گفت: از ابتدای مهرماه سال جاری قبوض کاغذی تلفن ثابت 

در راستای حفظ منابع طبیعی و دستیابی به اهداف کالن حذف خواهد شد.
کمال عسگری  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران با هدف حفظ منابع طبیعی همسو با 

سایر دستگاه های خدمت رسان اقدام به حذف قبوض کاغذی کرده است.
وی با بیان اینکه حفظ و صیانت از منابع طبیعی از اولویت های کالن کشور به شمار می رود، خاطرنشان کرد: 

با حذف قبوض کاغذی از ابتدای مهرماه سال جاری، راه های ارتباطی مشترکان برای آگاهی از هزینه کارکرد 
تلفن ثابت از طریق تماس با سامانه تلفنی ۲000، استفاده از کد #۲0۲0* برای تلفن همراه و سایت شرکت مخابرات 

ایران به نشانی WWW.TCI.IR در نظر گرفته شده است.
معاون مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه اصفهان ادامه داد: از طریق سامانه تلفنی ۲000 کلیه خدمات پرداختی مربوط به تلفن ثابت 

به صورت هوشمند انجام می شود.
وی از راه اندازی 9 مرکز پاسخگویی در شهر اصفهان و تعداد دیگری در سایر شهرستان ها خبر داد و افزود: دفاتر خدمات ارتباطی نیز آماده ارائه 

خدمات صورتحساب به مشترکان هستند.

اتاق ایران
یادداشــت
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رحیمی به تاثیر آموزش مصرف صحیح 
آب پرداخت و اظهارداشت: در گذشته 
اهمیت الزم به آموزش مصرف صحیح 
آب به کودکان و نوجوانان داده نمی شــد ، شاید به همین دلیل 
اســت که فرهنگ صحیح مصرف آب در جامعه ما نهادینه نشده 
است درحالیکه در سالهای اخیر به موضوع آموزش مصرف صحیح 
آب در میان دانش آموزان پرداخته شد وی برخوداری از آبادانی و 
توسعه همه جانبه در کشور را مستلزم دستیابی پایدار به منابع آبی 
 برشمرد و اعالم کرد: برای اینکه کشور به رونق اقتصادی و توسعه در

 زمینه هــای گوناگون دســت یابد بایــد دسترســی پایدار به 
 منابع آبی داشــته باشــد که این مهم با مصرف بهینه آب تحقق 

می یابد.
مدیرآبفا منطقه دو اصفهان با توجه به شرایط آب وهوایی کشور و 
استان اصفهان مردم را دعوت به سازگاری با اقلیم نمود و تصریح 
کرد:کشور ایران ونیز استان اصفهان  دارای اقلیم گرم و خشک است 
پس در چنین شرایطی مردم باید با مصرف درست آب با اقلیم گرم 
و خشک سازگار شوند.رحیمی با بیان اینکه مسئوالن برای تامین 
پایدار آب شرب مردم نهایت تالش خود را به خرج می دهند اعالم 
کرد: در چند سال اخیر با توجه به وقوع مستمر پدیده خشکسالی در 
کشور که محدودیت شدیدمنابع آبی را در برداشت اما با این وجود 
مسئوالن نهایت تالش خود را برای تامین آب شرب مردم در دستور 
کار قرار دادند و در این زمینه هم موفق عمل کردند.وی ادامه داد: 

مردم هم برای اینکه در دستیابی پایدار به آب شرب با مشکل مواجه 
نشوند باید با مصرف بهینه آب مســئوالن را در تامین پایدار آب 
شرب یاری کنند. مدیر آبفا منطقه دو اصفهان گفت: ما از مردم نمی 
خواهیم آب را کم مصرف کنند هدف  مصرف بهینه آب می باشد 
که هدف از برگزاری پویش ملی ایران به لبخند تو زیباست آموزش 

مردم به مصرف بهینه آب می باشد.
در این مراسم رضایی مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان نیز طی 
سخنانی ضمن تشکر از مسئولین شرکت آب و  فاضالب از حضور 
گسترده شــهروندان نیز در این مراسم تشکر وبر اهمیت مصرف 
بهینه و صرفه جویی آب در بخش شرب و همچنین فضای سبز 

تاکید نمود.

به همت امور آبفا منطقه 2 اصفهان:
 برگزاری هفتمین پویش ملی ایران به لبخند تو زیباست

هفتمین برنامه پویش ملی ایران به لبخند تو زیباست با حضور حدود 7 هزار نفر در پاک کوهستانی صفه برگزار شد ، این برنامه مورد استقبال بسیاری از گردشگران 
به استان اصفهان قرار گرفت. مدیرآبفامنطقه دو اصفهان دراین برنامه گفت:دستیابی به چشم اندازمصرف صحیح آب شرب در کشورمستلزم فرهنگ سازی در این 
زمینه است که در سالهای اخیر آبفای استان اصفهان با رویکرد نهادینه نمودن مصرف صحیح آب در بین افراد جامعه ، موفق به کاهش  حدود 30 لیتر مصرف سرانه 

آب شهروندان اصفهانی در شبانه روز گردید.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

متاسفانه امروز چالشی 
که ما در حوزه اشتغال 

با آن مواجه هستیم 
این است که جوانان 
مهارت های زندگی 

برای انجام فعالیت های 
اقتصادی را نیاموخته اند

درسلسله فعالیت هایی برای بهبود اکوسیستم کار در اصفهان مطرح شد    

اصفهان محروم از صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر

نشست تخصصی پویش پیشــتازی با محوریت کارآفرینی 
و اشــتغال جوانان و با هدف ترویج کار داوطلبانه در اصفهان 
برگزار شد. نشست تخصصی پویش پیشتازی با هدف ترویج 
کار داوطلبانه با حضور جمعی از صاحبان صنایع، کارآفرینان و 

فعاالن سازمان های مردم نهاد اجتماعی در اصفهان برگزار شد.

دریا قدرتی پور
گـــزارش
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   امروزه فراهم نبودن زمینه کار داوطلبانه در کشور و اصفهان یکی از نواقص موجود در اکوسیستم کارآفرینی است

 برگزاری جشنواره مهارت آموزشگاه علم و فناوری
 با هدف رونق فرهنگ مهارت آموزی

انجام بیش از نیمی از آموزش های استان 
توسط آموزشگاه های فنی و حرفه ای

 
جشن دومین سال فعالیت آموزشگاه فنی و 
حرفه ای علم و فناوری و اختتامیه جشنواره 
مهارت علم و فنــاوری، با حضورمقامات 
استانی و مسئولین عالی رتبه دستگاه های دولتی وخصوصی 

اصفهان برگزارشد.

درابتدای این برنامه مؤسس آموزشگاه فنی و حرفه ای علم و فناری، عملکرد 
یکساله آموزشگاه فنی و حرفه ای علم و فناوری را در طول یکسال ارائه کرد.

محمد اخالق پور درخصوص عملکرد این مجموعه گفت: ۲5000 نفر- 
ساعت آموزش، جذب 1۴ استاد با درجه دکترا و کارشناسی ارشد، کسب 
مجوز گردشگری، مدیریت صنایع، امورمالی و بازرگانی، خدمات آموزشی، 
امور اداری، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و فناوری نرم و فرهنگی، 
برگزاری بیش از 9 همایش مهارتی، برگزاری کنفرانس ملی مهندسی برق، 
کامپیوتر و فنآوری ارتباطات، گرامیداشت روز دانشجو، برپایی نمایشگاه 

هنری ماهرنگ است.

    برگزاری جشــنواره مهارت به مناسبت هفته ملی مهارت و 
برگزاری تور فناوری صورت گرفته است

اخالق پور، همچنین عملکرد مهارت آموزان در رشته های مختلف طی 
یکسال گذشته را باتوجه به ایجاد فرصت اشتغال های جدید برای مهارت 
آموختگان این مجموعه مطلوب خواند و فراهم نمودن شرایط اشتغال را 
مستلزم حمایت و تعامل بیشتر ارگان های استان دانسته و افزود، درصورتی 
که حمایت های بیشتری توسط مسئولین استان صورت گیرد، روند رو به 

رشد اشتغال و ایجاد کسب و کار سرعت بیشتری خواهد گرفت.

    کسب و کارهای نوین با سرعت بیشتری شکل خواهد گرفت
فرماندار اصفهان نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات ارائه شده در 
آموزشــگاه فنی و حرفه ای علم و فناوری و ارائه خدمات آموزشی توسط 
این مجموعه را بسیار خوب ارزیابی نمود و ایجاد فرصت های اشتغال را در 
داشتن مهارت و فراهم نمودن انگیزه دانست و در راستای توسعه مهارت و 
آموزش این آموزشگاه نیز اعالم آمادگی نمود. حسین سیستانی همچنین 
باتوجه به شعار امسال بانام »رونق تولید ملی«، نقش مهارت آموزی را در 

توسعه و ترویج شهر تاریخی همچون اصفهان را از نکات کلیدی خواند.

    ایده های نو یعنی گام زدن در مسیر شهر هوشمند
در ادامه فریده روشن، رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای شهر اصفهان، از اقدام آموزشــگاه علم و فناوری با وجود بیش از 
۶00 حرفه آموزشی در رشته های مختلف و پیگیریهای صورت گرفته در 

حوزه های فناوری اطالعات و گردشگری را حائز اهمیت دانست.
 روشن همچنین با اشاره به موضوع شهر هوشمند گفت، مسیری که امروز 
دنبال می کنیم، اســتفاده از ایده های نو در زمینه راهکارهای قابل پیاده 

سازی در راستای تحقق رسیده به شهری هوشمند است.

    فنی و حرفه ای کشور، تنها متولی آموزش های غیررسمی در 
کشور

آرش اخوان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان، هدف از 
برگزاری جشنواره مهارت آموزشگاه علم و فناوری را رونق فرهنگ مهارت 
آموزی در جامعه دانست و افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
تنها متولی آموزش های غیررسمی در کشور است که به امر مهارت آموزی 

و گسترش فرهنگ مهارت در جامعه می پردازد.

    صنایع دستی و گردشگری یکی از سرمایه های حائز اهمیت
در ادامه فریدون الــه یاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان، ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای مهارت 
آموزی مجموعه علم و فناوری در راستای صنعت گردشگری، این صنعت را 
یکی از سرمایه های حائز اهمیت استان دانست و شناخت فرهنگ اصفهان 
و کمک به جذب توریست با پرورش نیروهای آموزش دیده را ارزشمند و 

اساسی عنوان کرد.

گــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر

در این نشســت اکبرزاده 
رییــس خانــه جــوان، 
کوروش خســروی عضو 
شــورای اســالمی شهر 
اصفهان، کمال میرهادی 
معاون کارآفرینی و اشتغال 
اداره کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهــان و مهنــدس برومند 
مدیرعامل گروه مشاوران مدیریت خرم 
در سالن همایش های کتابخانه مرکزی 
پیرامون مسائل کارآفرینی و کسب و کار 

جوانان به بیان مطالبی پرداختند.
اکبرزاده در ابتدای این نشست با اشاره به 
اینکه داوطلب بودن، چالش کنونی عصر 
مدرن امروز اســت، گفت: فعالیت های 
داوطلبانه نه تنها بــرای جوانان جویای 
کار بلکه برای کارآفرینان نیز مفید است؛ 
در کشورهای توسعه یافته صنعتی، کار 
داوطلبانه زمینــه ورود جوانان به کار را 

فراهم می کند.
وی افــزود: در حقیقــت کار داوطلبانه، 
تمرین کار، داوطلب بودن، امید داشتن 

و پویا بودن در جامعه است.
خسروی نیز در ادامه این نشست با بیان 
اینکه در پنجمین دوره شورای اسالمی 
شهر اصفهان، یک سلسله فعالیت هایی 
برای بهبود اکوسیســتم کار در اصفهان 
انجام شــد، گفت: یکی از این اقدامات 
طرح »توان هفت« اســت که بر اساس 
هدف گذاری انجام شده باید 10 میلیون 
نفر ساعت آموزش کسب و کار در شهر 

اصفهان رخ دهد.

این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: متاسفانه اصفهان از داشتن 
صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر محروم 
است؛ لذا شــهرداری را مکلف کرده ایم 
نســبت به ایجاد این صندوق اقدام کند 
و به آن اجازه داده ایم تا 5 میلیارد تومان 
برای مشــارکت در این صندوق آورده 

داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: امروزه فراهم نبودن 
زمینه کار داوطلبانه در کشور و اصفهان 
یکی از نواقص موجود در اکوسیســتم 

کارآفرینی است.
خسروی تاکید کرد: کار داوطلبانه باعث 
می شود که بسیاری از فعالیت ها که تصور 
می شود نباید آغاز شود با ورود داوطلب 

کلید می خورد.
در ادامه این نشست، میرهادی وضعیت 
اســتان اصفهان را در زمینه مشارکت و 
نرخ بیکاری نسبت به میانگین کشوری 
رضایت بخش عنوان کــرد و گفت: نرخ 
مشــارکت در اســتان اصفهان در سال 

9۷ نسبت به ســال 9۶ با ۳ درصد رشد 
مواجه بود درحالی که میانگین کشوری 
در این زمینه کاهش یــک درصدی را 

نشان می داد.
وی افزود: متاســفانه امروز چالشی که 
ما در حوزه اشتغال با آن مواجه هستیم 
این است که جوانان مهارت های زندگی 
برای انجــام فعالیت هــای اقتصادی را 

نیاموخته اند.
معــاون کارآفرینی و اشــتغال اداره کار 
و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه امروز دولت با چالش اشتغال فارغ 
التحصیالن دانشگاهی مواجه است، اظهار 
کرد: بر همین اساس با توجه به مصوبات 
سیاســت های کلی کشــور و مصوبات 
شــورای عالی اشــتغال دو طرح اعم از 
»مهارت آموزی« و »کارورزی« از سوی 
دولت ابالغ شده است تا در یک ساز و کار 
آسان و به دور از دســت اندازهای قانون 
کار، مشــکل نبود انطباق آموزش های 

دانشگاهی با نیاز بازار کار برطرف شود.

برومند نیز در این نشست با بیان اینکه 
داوطلب فردی بوده که به میل و اراده خود 
حاضر اســت فعالیتی را بر عهده بگیرد، 
گفت: فعالیت داوطلبانــه به طور عمده 
یک فعالیت نوع دوســتانه است که فرد 
یا گروهی خدمات خود را بدون ســود 
مالی یا اجتماعی به نفع شخص، گروه یا 
سازمانی ارائه می دهد؛ اینگونه فعالیت ها 
به فعالیت های موسوم به پیشرفت مهارت 

نیز مشهورند.
وی افزود: از اهداف متعالی فعالیت های 
داوطلبانه در دنیــا، افزایش یادگیری و 
ارتقای مهارت های داوطلبان برای ورود به 
بازار کار و به تبع افزایش بهره وری و رونق 

تولید است.
گفتنی است، نشست تخصصی پویش 
پیشتازی از ســوی خانه جوان وابسته 
به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان، با هدف ترویج کار 
داوطلبانه در سالن همایش های کتابخانه 

مرکزی برگزار شد.

آگهي فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1۳98/5۴/58158۳ تاریخ ثبت صادره: 
1۳98/۶/5 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک باب 
خانه پالک ثبتي شماره 109 فرعي از ۳5 اصلي واقع در 
فارفان بخش ۲1 اصفهان )حوزه ثبت ملک کوهپایه( ذیل 
ثبت ۲۴۷0 در صفحه ۴۴ دفتر امالک جلد ۲8 به نام رضا 
توســلي فارفاني فرزند احمد ش ش ۳58 داراي کدملي 
5۶59۲۴۲۶۴۲ صادره از حوزه سه کوهپایه تحت شماره 
چاپي مسلســل ۴9۲8۶0 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، ســپس به موجب سند رهني شــماره 1۲۶۷۲۳ 
مورخ 1۳8۶/9/5 تنظیمي دفترخانه 5 اصفهان در قبال 
مبلغ ســیصد و شــصت میلیون و ده هزار ریال در رهن 
بانک سپه شعبه حکیم نظامي اصفهان قرار گرفته است 
سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبي به شماره وارده 
985۴0۷1۷19۷۳8۳1 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلي که امضاء شهود آن ذیل شماره ۴۶۴95 به گواهي 
دفترخانه 1۲1 ورزنه رســیده است مدعي است که سند 
مالکیت آن به علت ســهل انگاري مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده 1۲0 

آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود چنانچه 
کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي 
ظرف مدت ده روز اعتراض خــود 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 بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثني 
طبق مقررات خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

کوهپایه  شناسه 58۷90۴
آگهي فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1۳98/5۴/581۶۴5 تاریخ ثبت صادره: 
1۳98/۶/5 نظر به اینکه ســند مالکیت یــک باب خانه 
تحت پالک ثبتي شــماره ۶08 فرعي از ۶58 اصلي واقع 
در کوهپایه بخش 19 اصفهــان در صفحه 10 دفتر 110 
ذیل ثبت 1085۴ بنام عبدالغفار قادري زفره ئي ســابقه 
ثبت و سند مالکیت داشته ســپس بموجب سند انتقال 
شماره ۲۷8۶۳ مورخ 1۳8۷/11/8 دفتر هفتاد کوهپایه 
ششــدانگ پالک مذکور از طرف عبدالغفار قادري زفره 

ئي به آقاي حسین عباســي جبلي فرزند عباس و خانم 
صغري بوروني جبلي فرزند رضا هر کدام نســبت به سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ انتقال قطعي گردیده است و 
در صفحات 10 و ۲08 از دفتــر 110 ذیل ثبت 1085۴ 
و 109۲0 بنــام نامبردگان داراي ســابقه ثبت و ســند 
مالکیت جداگانه تحت شــماره هاي چاپي 0۴۶1۴50 و 
01۶19۲۳ مي باشد و نامبردگان با ارائه درخواست کتبي 
به شــماره وارده 985۴0۷1۷19۷۳8۳۴ به انضمام دو 
برگ استشــهادیه محلي که امضاء شهود آن ذیل شماره 
1108۴ مورخ 1۳98/5/۳1 بــه گواهي دفترخانه ۲9۴ 
کوهپایه رسیده است مدعي اســت که سند مالکیت آن 
به علت جابه جایي و  ســهل انگاري مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثناي ســند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحي ذیل 
ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهي 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 
بدیهي اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثني طبق مقررات 
 خواهد شــد. رئیس اداره ثبت اســناد و امالک کوهپایه 

 شناسه 58۷۷۳1
آگهي فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1۳98/5۴/581588 تاریخ ثبت صادره: 
1۳98/۶/5 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک باب 
خانه پالک ثبتي شماره 1۷9 فرعي از ۳5 اصلي واقع در 
فارفان بخش ۲1 اصفهان ذیل ثبت ۲۴۶۷ در صفحه ۳5 
دفتر امالک جلد ۲8 به نام عبداله توسلي فارفاني فرزند 
حســین ش ش ۳0۲5 داراي کدملي 5۶588۷05۴۲ 
صادره از حوزه 1 کوهپایه تحت شــماره چاپي مسلسل 
۴9۲90۴ ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس به 
موجب سند رهني شــماره 1۲۶۷۲۴ مورخ 1۳8۶/9/5 
تنظیمي دفترخانه 5 اصفهان در قبال مبلغ دویســت و 
ده میلیون و ده هزار ریال در رهن بانک سپه شعبه حکیم 
نظامي اصفهان قرار گرفته است همچنین بموجب سند 
رهني شماره 1۲۷۶۳۲ مورخ 1۳8۷/1/۲۴ دفتر 5 اصفهان 

در قبال مبلغ دویســت و هشــتاد میلیون ریال در رهن 
بانک سپه شعبه حکیم نظامي اصفهان قرار گرفته است 
سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبي به شماره وارده 
985۴0۷1۷19۷۳8۳۲ به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلي که امضاء شهود آن ذیل شماره ۴۶۴95 به گواهي 
دفترخانه 1۲1 ورزنه رســیده است مدعي است که سند 
مالکیت آن به علت ســهل انگاري مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده 1۲0 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود چنانچه 
کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي 
ظرف مدت ده روز اعتراض خــود 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 بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثني 
طبق مقررات خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
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معاون سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد

ساخت جزیره مصنوعی در کیش تا ۲ سال آینده
معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: هدف این سازمان از الیروبی 
حوضچه شرقی و بندر تجاری کیش، اســتحصال زمین از دریا نیست بلکه فراهم کردن 

امکان پهلوگیری شناورهای سنگین در اسکله ۳۵ تنی کیش است.
 مصطفی خانزادی درباره الیروبی اسکله ۳۵ تنی تجاری کیش و ساخت جزیره مصنوعی، 
از بال استفاده بودن میلیاردها تومان سرمایه گذاری صورت گرفته در اسکله ۳۵ تنی کیش 

به علت عدم الیروبی خبر داد.
بنا به گفته وی، عمق آب در بعضی نقاط اطراف اسکله تنها به ۱.۵ متر می رسد، این در 

حالی است که حداقل عمق مناسب برای پهلوگیری شناورهای بزرگ، ۱۱ متر است.
معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد: به منظور بهره برداری 
از اسکله، الیروبی کف بندرگاه کیش اجتناب ناپذیر است و حجم زیادی امالح و مصالح 

حاصل از الیروبی تولید می شــود که حمل و دپوی آن ها در جزیره کیش موجب هدر 
رفت چندین هکتار زمین و همچنین ایجاد مشکالت زیست محیطی می شود، حمل این 
حجم مصالح به شهرهای دیگر نیز، عالوه بر هزینه بسیار سنگین، موجب تخریب شدید 

محیط زیست آن منطقه خواهد شد.
وی ادامه داد: با بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه حل، این 
اســت که ۳.۵ میلیون متر مکعب مصالح حاصله از الیروبی  در نقطه ای از دریا دپو شده 
و زمینی در دریا استحصال شود که می تواند تبدیل به جزیره مصنوعی با ارزش افزوده 

باال به وسعت  ۵۰۰ هزار متر مربع  برای استفاده به عنوان منطقه گردشگری ویژه شود.
خانزادی هزینه های پیش بینی شده برای الیروبی اســکله ۳۵ هزار تنی کیش را حدود 
۵۰۰ میلیارد تومان و هزینه تجهیز این اسکله را ۱۰۰ میلیارد تومان دانست و عنوان کرد: 
تمام هزینه ها و منابع مالی پروژه برابر دستور و مصوبه هیئت دولت از طریق تهاتر تامین 

خواهد شد. وی مدت استحصال و الیروبی را حداقل دو سال پیش بینی کرد.
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین اطمینان داد که بحث رعایت مقررات 

زیســت محیطی به جد مورد توجه ســازمان منطقه 
آزاد کیش بوده و هســت و در این ارتباط از نظرات 
کارشناســان و افراد معتبری چون دکتر یگانه از 
دانشــگاه علم و صنعت  در حوزه محیط زیست 

دریایی استفاده شده است.
وی افزود: کف دریا و محلی که برای دپو مصالح و 

استحصال زمین در نظر گرفته شده مرجانی نیست 
و مشکالت حاد و مخرب برای مرجان ها و بستر دریا 

نخواهد داشت.
خانزادی اضافه کرد: قرار بر ایــن بود که برای اجرای این طرح 

بزرگ از مشاورین خارجی اســتفاده شــود ولی با توجه به تحریم های ظالمانه 
اقتصادی، ســازمان منطقه آزاد کیش نتوانســت برای انجام این کار از روش برگزاری 

مناقصه عمومی بین المللی استفاده کند.
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مجتمع های خدماتی 
رفاهی ستاره دار 

می شود
امــور  دفتــر  مدیــرکل 
ســرمایه گذاری و نظــارت بر 
بهره برداری سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشور گفت: 
مجتمع های خدماتی رفاهی که 
در جاده هــای ارتباطی فعالیت 
دارد، از ســال آینده ستاره دار 

می شود.
حمیدرضا شــهرکی افزود: این 
امر در راستای ایجاد رقابت بین 
مجتمع های خدماتــی رفاهی 
و ارائه خدمــات بهتر و کیفی تر 

طرح ریزی شده است.
وی اضافه کرد: در صدد هستیم 
با این کار مســافران بر حسب 
ســطح کیفیت، مناســب ترین 
مجتمــع خدماتــی رفاهی را 
انتخاب کــرده و از خدمات آن 

استفاده کنند.
وی بیان کرد: بیشــترین تالش 
سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشــور، ایجاد امنیت 
تســهیل  و  ســرمایه گذاری 

فرایندها در این بخش است.
مجتمع های خدماتی رفاهی در 
راستای ارائه خدمات بین راهی 
در جاده ها احداث شده و صدها 
مورد از آن در جاده های کشــور 

فعال است.

در دل جنــگل های نوشــهر 
مازنــدران، هیجانی متفاوت 
منتظــر ماســت. گاهی قدم 
گذاشتن، گاهی شناور شدن، 
گاهی هم شیرجه زدن در یک 
رودخانه خنک و پرآب رویایی 
اســت که کنار هم قرار دادن آنها در معدود 

مناطقی به تحقق می پیوندد.
مثل همیشه چشمتان را ببندید و تصور کنید؛ 
رودخانه ای ســرکش از دل دره ای تنگ می 
گذرد، درختان بلند کهنسال در باالی دره که 
به سوی هم دست دراز کرده اند و نور آفتاب 
به سختی از البه الی شــاخ و برگ ها به کف 
تنگ می رســد. دیوارهای دره را سرخس ها 
و برگ های سبز پرسیاوشــان پوشانده اند و 
شاخه های پیچک از اطراف آویزان شده اند. 
صدای سهره جنگلی و بلبل در میان دیوارها 
می پیچد و البه الی شرشر آب رودخانه گم 
می شــود. طبیعت اطراف تان چنان دست 
نخورده است که شاید اگر دیگر گردشگران 
را همان جا نبینید اصال شک کنید که بشود 
پا به این تنگ گذاشت؛ اما درست آمده اید. از 

همین جا قرار است به آب بزنید.
نیازی نیست پاچه شــلوارتان را باال بزنید ، 
زیرا قرار اســت در دل تابستان بیش از اینها 
خیس شوید. آیا تاکنون چیزی به اسم چالش 

آب بازی را شنیده اید؟ چالشی به هیجانی 
طبیعت وحشی و به رویایی سفر در بهشت.

به هر حال یک نقطه از مازندران اســت که 
همه این رویاها را کنار هم آورده اســت. در 
همسایگی روستای کشک سرا در نزدیکی 
شهر نوشــهر، یکی از زیباترین مسیرهای 
رودخانه نوردی و طبیعت گردی کشورمان 
جای گرفته است. در این دره همان حسی را 
خواهید داشت که طبیعت گردان در جنگل 
های آمازون حس می کنند! اگر باورتان نمی 
شود، کافیست یک بار پای در این دره ژرف 

و سر سبز و رودخانه خروشان آن بگذارید.
تمامی اطرافتان را شاخ و برگ درختان سر 
به فلک کشیده پر کرده اند. در بخش هایی 
از مسیر رودخانه هم تنه درختانی شکسته 
افتاده اند که باید از رو و یــا زیر آن ها عبور 
کنید. تمامی دیوارهای تنــگ نیز ار خزه و 
سرخس پوشــیده شــده اند. اگر تا به حال 
نتوانستید حدس بزنید باید بگوییم که اگر 
تمام صحنه هایی را که برایتان توصیف کردم 
را کنار یکدیگر قرار دهید اکنون در دره تنگ 

دار نوشهر هستید.
تنگی که از آن سخن می گوییم این روزها در 
تورهای طبیعت گردی به تنگه دار مشهور 
شده است و این نام تنگ دار را شاید به سبب 
دار و درخت هایــش به اینجا داده  باشــند؛ 
اما اهالی محل آن را به نام تنگ ُکشِک ســرا 
می شناسند و آن قدر ناشــناخته است که 
اثری از آن روی بیشتر نقشه های اینترنتی 

پیدا نمی کنید.
البته الزم به ذکر است که روستای کشک سرا 
را کوشک سرا یا ِکشکه سره هم می گویند و 

در نقشه گوگل آن را با نام اشتباه ُخشکه سرا 
می توانید پیدا کنید.

چرا تنگ دار?
در تنگ دار اتفاقات متفاوتی را تجربه خواهی 
کرد و فرصت های گردشــگری متنوعی را 
پیش چشم شما می گذارد که شامل رودخانه 
نوردی و چالش با جریان آب، مکانی مناسب 

خنکی برای آب بازی و آبتنی است.
عالوه بر ایــن تنگ دار در حاشــیه جنگل 
باصفای خانیکان قرار گرفته و امکان گردش 
جنگلی و کمپ در طبیعت را نیز مهیا می کند. 
عالوه بر این در فاصله کمی از شهرهای نوشهر 
و چالوس و جاذبه های تماشایی شمال ایران 

است.
همچنین تنگ دار طبیعتی زیبا دارد و به دلیل 
وجود گیاهان و درختانی که شاخه های شان 
بر تنگه سایه انداخته است، از سایر مناطق 
متفاوت است. گفتنی است که به سبب فاصله 
کم تنگه از تهران، اهالی پایتخت کشور که 
مهمانان اصلی استان مازندران هستند، در 
سفری یک روزه می توانند به تفریح در این 

تنگه خوش آب و هوا بپردازند.
البته تنگــه دار بــرای طبیعت گــردان، 
ورزشــکاران، عالقه منــدان بــه هیجان، 
عالقه مندان به تفریحات آبــی، عموم افراد 
با توانایی بدنی کافی و آشنا با شنا مناسب و 
همچنین برای کودکان و افراد مسن، افرادی 
که آمادگی جسمی باالیی ندارند، افراد تنها 

که شنا بلد نیستند نامناسب است.  
تنگ دار کجاست؟

تنگ دار یا به اصطالح عامیانــه تنگه دار در 
روستای کشک ســرا در ۸ کیلومتری شهر 

نوشهر به سمت ارتفاعات و جنگل های این 
شهرستان قرار دارد. البته اگر از جاده چالوس 
وارد مازندران می شوید، بعد از حدود ۴ ساعت 
رانندگی در این جاده زیبا، در دو راهی چالوس 
و نوشهر، به سمت نوشهر بپیچید وسپس وارد 

روستای کشک سرا شوید.
همچنین اگر هم از سمت آمل و جاده هراز 
به سمت این نقطه حرکت می کنیم باید بعد 
از رسیدن به نوشــهر وارد جاده ساحلی ۲۲ 
سیاهکلرود بشویم و در ادامه همین مسیر 

باال را طی کنیم.
برای اینکه گیج نشوید، بهتر است در همان 
ورودی جاده روســتا مســیر تنگ دار را از 
محلیان ســوال کنید. در تصویر ماهواره ای 
زیر می توانید محلی که باید خودروی خود را 

پارک کنید و وارد رودخانه شوید )دایره سفید 
رنگ( را مشاهده کنید.

به منظور ورود به این دره، باید پای در جنگل 
های خانیکان نوشــهر و رودخانه کرکرود 
بگذارید. مسیر رودخانه نوردی در این دره، 
حدود یک و نیم کیلومتر است، بنابراین شما با 
احتساب مسیر رفت و برگشت ۳ تا ۴ کیلومتر 

پیاده روی در آب خواهید داشت.
در تنگ دار چه می گذرد؟

بیشتر افراد غیرمحلی که گذرشان به سمت 
کشک ســرا می افتد به هــوای دیدن تنگ 
می آیند؛ اما بسیاری از اهالی نوشهر گذراندن 
اوقاتی خوش در پــارک جنگلی خانیکان را 
برای آخر هفته و تعطیــالت خود انتخاب 

می کنند.

یکی از تفریحات در تنگ دار چالش با رودخانه 
در گرم ترین روزهای ســال است.۴۰۰ متر 
آغاز تنگ را در حالی می گذرانید که پای تان 
حداکثر تا زانو در آب فرو رفته اســت. حتی 
در روزهای تعطیل شــاید کسانی را ببینید 
که بساط پیک نیک شان را همان دهانه دره 
در حاشیه رودخانه، پهن کرده اند؛ اما هرچه 
پیش می روید دیوارهای تنگه به هم نزدیک 
تر می شوند و هرچه تنگ باریک تر می شود 

آب عمق بیشتری پیدا می کند.
البته گول همین عمق سطحی را نخورید زیرا 
گاهی آب با جریان تندش تا ســاق پای تان 
می رسد و در قدم بعدی ناگهان تا سینه در 
آب فرو می روید. بنابراین بهتر است به صورت 

گروهی و پشت سر هم پیش بروید.

دره تنگ دار، تحقق رویاهای خنک در دل تابستان

تنگ دار 
طبیعتی زیبا 

دارد و به دلیل 
وجود گیاهان 
و درختانی که 

شاخه های شان 
بر تنگه سایه 

انداخته است، 
از سایر مناطق 
متفاوت است. 

 در دل جنگل های نوشــهر مازنــدران، گاهی قدم 
گذاشتن، گاهی شناورشــدن و گاهی هم شیرجه زدن 
در یک رودخانه خنک و پرآب رویایی اســت که کنار 
هم قراردادن آنها فقــط در جغرافیای دره "تنگ دار" 

امکان پذیر است.
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شغل دوم مناسب برای کارمندان
اگر پای صحبت کارمندان نشسته باشید می دانید که خیلی از آن ها از شغلشان راضی نیستند. این 
افراد دوست دارند که در کنار حقوق کارمندی شان منبع درآمد دیگری هم داشته باشند تا بتوانند 
راحت تر هزینه و مخارج زندگی شان را تأمین کنند. بهترین شــغل دوم برای کارمندان، مشاغل 
اینترنتی است.اگر افراد به مشاغل اینترنتی بپردازند، می توانند درآمد خوبی به دست آورند.مزیت 
این گونه شغل ها این است که به مکان خاصی نیاز ندارند، زمان معینی برای انجام شدن نداشته و 
در عوض بازدهی و نتیجه خوبی دارند.راه انداختن یک کسب وکار اینترنتی، وبمستری، پشتیبانی 
سایت، طراحی سایت، تولید محتوا، بهینه ســازی صفحات وب سایت، بازاریابی اینترنتی ازجمله 
شغل های اینترنتی هستند که می توانید به عنوان یک فعالیت پرسود روی آن ها حساب کنید.قبل از 
آن الزم است بدانید که راه اندازی شغل اینترنتی کار راحتی نیست، اما هنگامی که به درآمد برسد، 

تمام خستگی ها را فراموش خواهید کرد.
مدیر یک پایگاه اینترنتی:یک وب ســایت فروشــگاهی و خدماتی راه اندازی کنید، با این کار 

می توانید از سود حاصل از کسب وکار اینترنتی خود استفاده کنید. 

 وب مستر:به عنوان وب مستر مشغول به کار شوید. مدیریت وب سایت و تعیین استراتژی های 
آن ازجمله وظایف یک وب مستر است. البته می توانید خودتان مدیر یک وب سایت باشید و روی 

وب سایت های دیگران هم فعالیت کنید.
 بهینه سازی رتبه وب سایت:شما می توانید رتبه وب سایت های مختلف را بهینه سازی کنید و 

آن ها را به صفحه اول گوگل منتقل کنید.
 طراحی سایت:شما می توانید پروژه های دیگران را قبول کرده و وب سایت های دلخواه آن ها را 
طراحی کنید. اگر کارتان تائید شود، مســئولیت طراحی تعداد زیادی از وب سایت های شرکتی و 

خدماتی به شما واگذار خواهد شد.
 پشتیبانی سایت:رفع اشــکاالت فنی وب ســایت، نصب قالب ها و افزونه ها از وظایف پشتیبان 
وب سایت است. به دلیل اینکه وب سایت ها بعد از مدتی با مشکالت متعددی مواجه می شوند، وجود 

یک پشتیبان متخصص برای همه وب سایت ها ضروری است.
 تولید محتوا:اگر حوصله نویسندگی برای وب سایت را داشته باشید، می توانید از راه تولید کردن 
محتوا پول به دســت بیاورید. وب ســایت های مختلف همگی به محتوا نیاز دارند. وظیفه اصلی 

تولیدکننده محتوا، تولید مقاله برای ســایت و تولید پســت 
شبکه های اجتماعی است.

 بازاریاب اینترنتی:بازاریاب اینترنتــی به فردی گفته 
می شود که با استفاده از پتانسیل های موجود در اینترنت 
بتواند برای شــرکت ها و برندها مشــتری جذب کرده و 

محصوالتشان را بفروشد.
بدانید که شروع کار با سختی روبرو خواهید شد و نباید کارتان 

را رها کنید.پشتکار و جدیت داشته باشید.دوره ها و آموزش های 
مرتبط با هرکدام از شغل های اینترنتی گفته شــده را بگذرانید.تمرین 

کنید.برای شروع پروژه های اطرافیانتان را باقیمت های پایین انجام دهید تا مفاهیم برایتان 
جا بیفتند.حداقل ۲ یا ۳ ساعت از روز را به آموختن و تمرین کردن اختصاص دهید.با دیگران از کارها 
و فعالیت هایتان حرف بزنید؛ بگذارید دیگران با شغل دوم شما آشنا شوند.و در آخر باید کارکنید، 

کارکنید و کارکنید تا به فردی متخصص و حرفه ای تبدیل شوید.

بهترین دکوراسیون حمام 
و دستشویی کوچک

برای داشتن یک طراحی دکوراسیون 
مدرن و فوق العاده شــیک نیاز به 
فضای زیاد نداریم بلکه نیاز به طراحی 
خالقانه با ایده هایی حرفه ای داریم 

که در این بخش مشاهده می کنید.
 اجــزای اصلــی در یــک حمام و 
دستشــویی در قدم اول سرامیک 
اســت که با انتخاب درست رنگ و 
طرح آن می توانید از عرض و طول 
فضایتان نهایت اســتفاده را ببرید. 
برای حمام و دستشــویی هایی با 
عرض کم هرگز از ســرامیک هایی 
با طرحی شــلوغ و خطوطی عمود 

استفاده نکنید.
سرامیک هایی با خطوطی افقی با 
ایجاد خطای دید بــه بزرگتر دیده 
شدن فضای شما کمک خواهد کرد. 
نکته بعدی انتخاب ســینک و وان 
است که طرح ســاده و رنگ روشن 

هوشمندانه ترین انتخاب است.
با داشتن فضای کم هم می توان از 
قفســه بندی و دکور بندی شیک 
بهره برد به طوری که از عرض و طول 
فضا درست استفاده کنید به طوری 
که اگر طول حمام و دستشویی شما 
زیاد است با داشتن فرو رفتگی هایی 
درون دیوار برای تزیین و اگر عرض 
فضای شما بیشتر است قفسه بندی 
ها بر روی دیوار عریــض تر به طور 

واضح بهره ببرید.

۱. آموزش مدیریت 
مالــی بــه روش 

غیرمستقیم
آنچــه  کــودکان 
والدین شــان با پول 
انجــام می دهنــد و 
احساســی را که در 
مورد پــول دارند، مشــاهده می کنند. 
آنچه کودکان می بینند و می شنوند بر 
نگرش ها و ارزش هایی که در آنها شکل  
می گیرد، تاثیر می گذارد. به همین دلیل 
والدین باید نگرش هــای خود در مورد 
پول و روش هایی را که برای خرج کردن 

پول استفاده می کنند، ارزیابی کنند.
و  بحث هــا  در  مشــارکت   .۲

تصمیم گیری ها
والدین می توانند با وارد کردن کودکان 
در بحث های معمول خانوادگی به آنها 
کمک کنند که مســائل مالی را درک 
کنند. این کار باعث می شــود کودکان 
به تدریج درک کنند که درآمد خانواده 

برای چه مواردی هزینه می شود و اهداف 
مالی کوتاه مدت و بلندمدت خانواده چه 
هســتند. کودکانی کــه وضعیت مالی 
خانــواده را درک می کننــد، کمتر از 
ســایر کودکان درخواســت های مالی 

غیرمنطقی دارند.
3. آموزش مدیریت مالی به روش 

مستقیم
بعضی اوقات باید بــرای فرصتی برنامه 
ریزی کنید تــا بتوانیــد درس خاصی 
را به فرزندتان بیاموزیــد. برای نمونه، 
وقتی با فرزند ۷ ساله تان »مغازه بازی« 
می کنیــد، می توانیــد تفــاوت میان 
ارزش ســکه  ۵۰ تومانی و ســکه  ۱۰۰ 
تومانی را به او یــاد بدهید. یا می توانید 
به همراه فرزندتان در وب ســایت های 
نقد و بررسی کاال جســت وجو کنید و 
از او بخواهید که در یافتــن و خواندن 
نقدهای مصرف کنندگان در مورد خرید 
دوچرخه به شــما کمک کند.همیشه 
به یاد داشــته باشــید که فرزندتان از 
تعامــالت و تجربه های واقعی بیشــتر 
می آموزد تا از تصمیم هایــی که بعد از 
ســخنرانی ها و گفت وگوهای یک طرفه  

شما گرفته می شود.
۴. ایجاد فرصت هایی برای انتخاب 

کردن و تصمیم گیری های واقعی
همه  ما هــر کاری را با انجــام دادن آن 
یاد می گیریم. وقتی والدین به کودکان 
فرصتی می دهند که نحوه خرج کردن 
پول را انتخــاب کننــد )به صورتی که 

متناسب با سن و مرحله  بلوغ آنها باشد(، 
کودکان چیزهای زیادی یاد می گیرند.

۴. تعیین اهداف و ایجاد برنامه ای 
برای خرج کردن پول

وقتی کودک به اندازه ای بزرگ شده که 
پول توجیبی می گیرد زمان آن رسیده 
اســت که به او کمک کنیم تا برنامه ای 
برای خرج کردن پول ها تهیه کند. این 
برنامه باید ساده باشد و کودک بتواند آن 
را درک کند و بر اساس اهدافی باشد که 
هر دوی شما در مورد آنها توافق دارید. 
تعیین اهداف و تهیه  برنامه به شما کمک 
می کند که در مورد مقدار پول توجیبی 

فرزندتان تصمیم بگیرید.
۵. پس انــداز کــردن و کمک به 

دیگران
هر کودکی باید یاد بگیرد که چطور برای 
پس انداز کردن و کمک کردن به دیگران 
و همچنین خرید کردن، برنامه ای تهیه 
کند. برنامه ریزی برای پس انداز کردن 
پول برای تعطیالت یــا خرید هدایای 
جشن تولد یا کمک کردن به کسانی که 
به کمک مالی نیاز دارند یا برنامه ریزی 
برای پس انداز کردن پول توجیبی یک 
هفته بــرای خرید چیزهــای گران، به 
کودک کمــک می کند تــا عادت های 
مهمی را بــرای زندگــی آینده ی خود 

کسب کند.
با کمک به کــودکان بزرگ تــر در باز 
کردن حســاب پس انــداز در بانک، به 
آنها یاد بدهید که برنامه های پس انداز 

طوالنی تری را اجرا کنند. همچنین به او 
یاد بدهید که به طور منظم، مبالغ پس 
انداز را به صورت حضوری یا با استفاده 
از اینترنت به حساب پس اندازش واریز 

کند.
۶. مهارت های مصرفی

کســب مهارت هــای خرید، ســرمایه 
گذاری مادام العمری اســت کــه با یاد 
دادن ایــن حقیقت به کودک ۴ ســاله 
شروع می شود: تازمانی که پول آب نباتی 
را نپردازد، نمی تواند آن را داشته باشد. 
موارد زیر مهارت های مهمی هستند که 
فرزندتان باید پیش از اینکه فرصتی برای 
تصمیم گیری به او داده شود، ابتدا آنها را 

در رفتار خود شما مشاهده کند:
خواندن برچسب ها،کسب اطالعات در 

مورد گارانتی و ضمانت محصوالت،انجام 
امور مربوط به پس دادن محصوالتی که 

کیفیت مناسبی ندارند.
۷. خرید مقایسه ای

پیدا کردن کیفیت مناســب با بهترین 
قیمــت، مهارت مهمی اســت. شــما 
می توانیــد آمــوزش این مهــارت را با 
توضیح دادن این مسئله برای فرزند ۷ یا 
۸ ساله خود شروع کنید که چرا کاالیی 
را به جای کاالی دیگری در فروشــگاه 

انتخاب کرده اید.
۸. جســت وجو بــرای اطالعات 

مناسب
با بزرگ تر شدن فرزندتان او را تشویق 
کنید که پیــش از خریدهــای مهم به 
اطالعــات مربوط به قیمــت و کیفیت 

کاال توجه کند. برای به دســت آوردن 
این اطالعات می توان به فروشگاه های 
مختلف مراجعه کــرد، از روزنامه، تلفن 
و کاتالوگ محصوالت اســتفاده یا نقد 
و ارزیابــی محصــوالت در مجله هــا و 

وب سایت ها را مطالعه کرد.
۹. قرض گرفتن

این مســئله که قــرض گرفتن موجب 
کاهش مقدار درآمدی می شــود که در 
آینــده می توانیم خرج کنیــم، مفهوم 
بســیار مهمی اســت. اگر می خواهید 
مبلغی را به فرزندتان قرض بدهید، بهتر 
است که مبلغ کمی را به او قرض بدهید 
تا بازپرداخت آن برای کودک ســخت 
نباشد. بر داشتن برنامه برای بازپرداخت 

پول اصرار کنید و به آن پایبند باشید.

آموزش مدیریت مالی به کودکان با ۹ تکنیک کاربردی

 یک راه دیگر این 
است که در محیط 

اطراف فروشگاه قدم 
بزنید تا صرفا میوه ها 

و سبزیجات مغذی 
را مشاهده کنید 

و دیگر با چیپس و 
سایر اقالم بی ارزش 

روبه رو نشوید.

کودکانی که یاد می گیرند برای مخارج و هزینه هایشان 
برنامه ای داشته باشــند و آن را اجرا کنند، اعتماد به 
نفس بیشتری خواهند داشــت. به عالوه آنها بیش از 
سایر کودکان به توانایی هایشــان در تصمیم گیری 
اعتماد دارنــد و متکی به خود هســتند. آنها زودتر 
می توانند با مفاهیم مهم اقتصادی مانند اعتبار، مالیات 
و بیمه آشنا شوند و شروع به ســرمایه گذاری برای 

زندگی آیند ه شان کنند.

برترین ها
گزارش
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The 19th International Auto 
Parts Exhibition opened in 
Mashad late on Tuesday.
Managing Director of 
Mashad International 
Exhibition Company Saeed 
Seifi told IRNA that the 
event aims to introduce 
the capacities of domestic 
and foreign producers, 
create competition and 
suitable ties among the 
researchers, producers and 
consumers and contribute to 
employment and prosperity 
of production.

Some 100 Iranian and 
30 foreign companies 
from Japan, South Korea, 
Germany, Italy, China and 
Turkey are presenting their 
products in the ongoing 
event, he said.
Participating companies 
are engaged in producing 
auto parts, tire, lubricants, 
technical and engineering 
services and other 
equipment, Seifi said.
The 19th International Auto 
Parts Exhibition will end on 
September 6.

Talks 
underway 
to launch 
direct 
Ilam-Najaf 
flights for 
Arbaeen 
rituals
Iran’s western 
Ilam Province, 
on the border 
with Iraq, is 
planning to 
launch direct 
flights from 
its capital to 
the Iraqi city 
of Najaf as the 
m o u r n i n g 
Arbaeen rituals 
for the death 
of third Shia 
Imam Hussain 
is getting 
underway. 
Ilam Airport’s 
c a r e t a k e r 
m a n a g e r 
announced on 
Tuesday that 
negot iat ions 
are underway 
with Iran’s 
n a t i o n a l 
carrier Iran Air 
to launch four 
daily direct 
flights from 
the provincial 
capital Ilam to 
Najaf starting 
10 days ahead 
of Arbaeen 
rituals and 
ending six 
days after the 
termination of  
the religious 
ceremonies. 
Arbaeen marks 
the culmination 
of religious 
rituals for Shia 
muslims who 
will mourn the 
fortieth day of 
Imam Hussain's 
martyrdom.  
I l a m - N a j a f 
flights were 
launched three 
days ago. 
M u h a r r a m , 
the first Lunar 
c a l e n d a r 
month, marks 
the time when 
Imam Hussain 
a t t a i n e d 
martyrdom by 
its opponents 
more than 1000 
years ago. 
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Making the 
remarks after 
his meeting 
with his 
B a n g l a d e s h i 
c o u n t e r p a r t 
in Dhaka, Zarif 

told reporters that 
“Americans are get 
addicted to imposition 
of sanctions but their 
sanctions have no 
impacts and gradually 
the world is making 
fun of them. The US has 
sanctioned different 
countries and takes a 
new measure against 
a government every 
day. No choice is left for 
Americans other than 
imposing sanctions on 
their own selves.”
He warned that the 
US excessive use of 
sanctions is turning 
to an ever-increasing 
threat to the country’s 
own economy.  
Answering a question 
about the remarks of 
the recent French 
President and those 
of Iranian Deputy 
Foreign Minister 
Abbas Araghchi saying 
“Europe should either 
purchase Iran’s oil, or 
provide us with a $15 
billion letter of credit, 
which can in fact be 
considered as pre-
purchasing our oil,” 
Zarif said that “we hold 
talks with Europeans 
because from among 
the parties remained 
in JCPOA, we have good 
relations with China 
and Russia and we will 
continue them but 

the Europeans have 
not been successful 
in preserving their 
economic ties with 
us and fulfill their 
commitments.”
He added that it is an 
understandable but 
a misfortune that the 
Europeans need to have 
the US permission for 
taking any measure 
but in fact the US 
have no legal power 
to stop Europeans 
from fulfilling their 
commitments.
Describing about 
Iran’s decision of 
scaling back its JCPOA 
commitments, the 
Iranian FM said “in 
President Rouhani’s 
letter to the UN security 
council and that of 
mine to Mrs. Mogherini 
on May 8, 2019, we 
had highlighted 
that Iran has met its 
commitments under 
the section 36 of the 
nuclear deal and that 
we will commence 
reducing measures in 
a framework of a pre-
planned program; 
however, we have 
always said that we 
are open to conducting 
negotiations at any 
given time.”
He noted that Iran tries 
to preserve the JCPOA 

adding that “in case the 
other side modifies its 
measures and returns 
to JCPOA, Iran will go 
back to the starting 
point before reducing 
commitments.”
Speaking about his 
visit to Bangladesh, 
Zarif evaluated his 
meetings with the 
country’s PM and FM 
as fruitful announcing 
that the pivotal point 
of the mutual talks 
revolved around issues 
of the Islamic world 
and the necessity of 
cooperation among 
Muslim countries.
He noted that bilateral 
financial transactions 
between Iran and 
Bangladesh is possible 
without using US dollar 
and the two sides are 
intended to expand ties 
in technological sector 
an swap of goods.
The United States 
has imposed new 
sanctions on Iran this 
time to target its space 
program.
The Trump 
a d m i n i s t r a t i o n 
introduced the illegal 
sanctions Tuesday as 
Washington continued 
its campaign of 
“maximum pressure” 
against Tehran and, 
seeking rise in tensions 

in the region.
The country’s space 
program and two of 
its research institutes 
have been sanctioned, 
according to hawkish 
Secretary of State Mike 
Pompeo.
“The United States 
will not allow Iran to 
use its space launch 
program as cover to 
advance its ballistic 
missile programs. Iran’s 
August 29 attempt to 
launch a space launch 
vehicle underscores the 
urgency of the threat,” 
claimed the former CIA 
chief.
He further alleged that 
"these designations 
should serve as 
a warning to the 
international scientific 
community that 
collaborating with 
Iran’s space program 
could contribute to 
Tehran’s ability to 
develop a nuclear 
weapon delivery 
system.”
Washington claims that 
the measure is aimed at 
preventing Iran from 
developing nuclear 
weapons.
Tehran has maintained 
that its nuclear and 
space programs are 
strictly for peaceful 
purposes.

Exports hit fourfold higher 
than imports in five months
President of the Islamic Republic of Iran customs 
Administration (IRICA) Mehdi Mir-Ashrafi said 
Mon. that exports surpassed imports by fourfold 
in the first five months of the current year (March 
21 – August 21) as compared to the last year’s 
corresponding period.
He went on to say that IRICA exported 60 million 
tons of products in the same period, adding, 
“in addition, 14 million tons of products were 
imported into the country.”
Turning to the goods discharged in IRICA, Mir-
Ashrafi added, “IRICA managed to discharge 
about two million tons of more products in 
the first five months of current year, showing 
a considerable hike as compared to the same 
period of last year.”
He put the volume of basic goods imported into 
the country in the same period at 7.9 million tons, 
the volume of which hit 9.6 million tons in last 
year’s corresponding period.

Iran ready to transfer 
knowledge, promote 
joint venture projects in 
Tajikistan
The ambassador of the Islamic Republic of Iran 
to Dushanbe in his meeting with Minister of 
Industry of Tajikistan voiced Iran’s readiness 
to share knowledge and experience in order to 
promote joint venture projects in the country.
Mohammad Taqi Saberi met with Tajikistan's 
Minister of Industry and New Technologies 
Zarrabuddin Faizollahzadeh to discuss 
cooperation between the two countries in 
various fields such as industry, mining and new 
technologies.Tajik official, while noting the 
remarkable progress of the Islamic Republic of 
Iran in the field of industry, called for expansion 
of cooperation between the two countries 
in this regard in order to benefit from Iran's 
experiences.
During the meeting, Saberi also highlighted 
Iran's capabilities in various fields and voiced 
Iran's readiness to transfer knowledge and 
experience.
Referring to the determination of the two 
Iranian and Tajik officials to develop bilateral 
relations, the Iranian diplomat described the 
current situation and prospects of bilateral 
relations as promising and emphasized 
the greater use of existing capacities.Iran's 
Ambassador to Tajikistan Mohammad on August 
29 had discussed issues of mutual interest 
with Tajikistan Foreign Minister Sirodjidin 
Muhriddin.
According to Iran's embassy in Dushanbe, the 
meeting between the two sides was held at 
Tajikistan's Foreign Ministry.
In the meeting the two sides underlined 
expansion of bilateral relations and cooperation 
in all fields.Tajik minister called Iran as an 
important country in the region and the world 
adding that the two countries enjoy plenty of 
commonalities which should be explored to 
help broaden ties and cooperation between the 
two sides.  
Referring to the visit of President Rouhani to 
Tajikistan, he then called the meeting between 
the two presidents very good and constructive 
followed by positive consequences.Since both 
sides' officials are determined to broaden 
mutual cooperation, Iran is ready to  broaden all 
out cooperation with Tajikistan, said the Iranian 
ambassador. 

Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif, reacting to the new round 
of US sanctions targeting Iran’s space 
program, said on Wednesday that “US’ 
excessive use of sanctions is enacting as 
a threat to the country’s own economic 
power.”

US use of sanctions threat to its own 
economic power: Zarif
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"these 
designations 
should serve as 
a warning to the 
international 
scientific 
community that 
collaborating 
with Iran’s 
space 
program could 
contribute to 
Tehran’s ability 
to develop a 
nuclear weapon 
delivery 
system.”
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Iran, Bangladesh Discuss 
Rohingya Crisis
The foreign ministers of Iran and Bangladesh held 
talks about the miseries of Rohingya Muslims 
who have been displaced by the Myanmar army’s 
crackdown.
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
held a meeting with his Bangladeshi counterpart 
Abul Kalam Abdul Momen in Dhaka on Wednesday.
The two ministers discussed the issues and 
problems faced by the Rohingya Muslim people 
who have taken refuge in Bangladesh after being 
displaced from Myanmar.
They also talked about the cooperation between 
Tehran and Dhaka in international and Islamic 
organizations, as well as the unity among Muslim 
nations.  
Zarif and Abdul Momen hailed the high level of 
political ties between Iran and Bangladesh, and 
called for the promotion of economic and trade 
cooperation between the two Muslim nations.
They also stressed the need for efforts to boost 
commercial ties and support cooperation between 
the private sectors of the two countries.
Heading a high-ranking delegation, Zarif left Tehran 
for Dhaka on Tuesday to hold talks with senior 
officials of the South Asian nation.
The Iranian top diplomat is also going to attend the 
third IORA Blue Economy Ministerial Conference in 
Dhaka.
Zarif will later travel to Jakarta for talks with top 
Indonesian officials.

Arrogance just understands 
the language of force: Hatami
 Iranian Defense Minister Brigadier General Amir 
Hatami referred to recent developments in Lebanon 
and said that the Global Arrogance just understands 
the language of force.
“Recent months’ developments in different sectors of 
the region, including the Resistance’s confrontation 
with the Zionist regime, once again showed that 
the Arrogance and its agents don’t understand any 
language other than the language of force,” he said 
on Wednesday in a local ceremony where he handed 
awards to some of those active in the Resistance 
Front.
Hezbollah attacked an Israeli personnel carrier 
traveling near the illegal settlement of Avivim on 
Sunday in response to Israeli aggression last week on 
Syria and Lebanon which killed two of the Resistance 
members.
“Under the guidance of the Arrogance, terrorists 
had an evil plan for whole the region and today, 
all regional nations are indebted to fighters of the 
Resistance Axis who played a major role in defeating 
these groups. I appreciate their efforts as the defense 
minister and as an Iranian,” said Hatami.
Had it not been for Resistance Axis’ efforts, the 
Israeli regime would expand its ambitious plans way 
beyond its current borders of the occupied territory, 
he added.
“Today, the diplomacy of resistance is one of the 
influential and important pillars in Islamic Republic 
of Iran’s defense diplomacy,” he highlighted.

Third step of cuts to commitments to speed 
up Iran nuclear activities: Rouhani

 

In a cabinet meeting on 
Wednesday, President 
Hassan Rouhani voiced 
doubt that the country 
would reach an agreement 
with Europe in the few 
days left to the second 

deadline given to them to live up 
to their commitments to the 2015 
Iran nuclear deal, officially known 
as the JCPOA.The European sides 
to the JCPOA have been given until 
September 7 to take effective 
measures to safeguard Iran’s 
economic interests, particularly 
the exports of oil, in the face of US 
sanctions. Otherwise, Iran would 
take the third step in scaling down its 
commitments.
“The third step may not be striking 
in appearance, but it is of an 
extremely important nature, and 
will considerably accelerate the 
activities of the country’s nuclear 
energy organization,” Rouhani 
said, adding "in my opinion, this 
step is the most important one that 
we will take, and its impacts will be 
extraordinarily huge."
He added that Iran would go ahead 
and announce its measures to 
further reduce commitments as the 
third step in the coming days, seeing 
as Europe has not made any progress 
on living up to its own commitments.
“Europe has another two-month 
deadline for negotiations, 
agreement, and a return to its 
commitments,” Rouhani said.
A year after the US' unilateral 

withdrawal from the JCPOA, and 
in the face of EU's lack of practical 
measures to protect Iran's economy 
and trade ties against the US 
sanctions, Tehran announced its 
decision to row back on its nuclear 
commitments in compliance with 
articles 26 and 36 of the JCPOA.
As the 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.Iran says 
its reciprocal measures will be 
reversible as soon as Europe 
finds practical ways to shield the 
Iranian economy from unilateral US 
sanctions.Referring to his telephone 
conversations with French President 
Macron, Rouhani said "In our 
earlier conversations, there was a 
huge gap in our communications, 
but now we understand each 
other very well. They know what 
we want and we know what they 
want, and everything's clear. In 
many instances, we have closed 
the gap between our views, but in 
some other cases, we still have our 
differences and we have not reached 

the final conclusion."Rouhani 
said Iran has set up a five-month 
framework for its talks with the 
French side that would last until 
the year end, adding "France says 
they will talk to other European 
countries, as well as China, and the 
US, and they will make the necessary 
coordination. Our talks with France 
is in this regard, as the country 
represents the EU and the three 
signatories to the nuclear deal."
Elsewhere, the president described 
US hawks, the racist regime of Israel, 
and some reactionary states in the 
Middle East region as three groups 
which do not want the relations 
between Iran and the US to be "fair" 
and "right". He said the day when 
relations between Iran and the US 
became fair and just, it would mean 
a "permanent death" for the Israeli 
regime, "because they are like foams 
on water and will fade away."
"Every time we wanted to do 
something, these three groups, 
which have unfortunately taken over 
the White House, would not allow it," 
Rouhani said, noting that the reason 
the US pulled out of the JCPOA was 
because of the influence of these 
three groups over the White House.

President Rouhani said Wed. Iran’s third step to scale 
down commitments to the JCPOA will give a special 
boost to the activities of the country’s nuclear energy 
organization.
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JCPOA demise ‘a blow to 
diplomacy, not Iran’: FM Zarif
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif told RT 
that the demise of the Iran nuclear deal would be “a blow to 
diplomacy, not a blow to Iran.”Tehran is self-reliant enough 
to survive without the 2015 JCPOA nuclear deal, but if Europe 
doesn't save it, it won't be the last international accord the 
US will trample, the foreign minister of Iran told RT.Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif appeared on Oksana Boyko’s 
show ‘Worlds Apart’ during his visit to Moscow, where he spoke 
to top-tier Russian officials. His trip comes at a time when 
European nations, fronted by France, are frantically trying to 

prop up the nuclear deal and to encourage Iran to stay in it.
“The Europeans must know that the appetite of the US for 
breaking international law – whenever and wherever it 
serves them – will not stop at [the Joint Comprehensive Plan 
of Action],” Zarif predicts.“All of us, when we went to primary 
school or high school, we had bullies in our class. And bullies 
would not stop if people just look at them while they beat up 
another student. Once they beat up the first student, they go 
after the second, and the third, and the fourth,” Zarif said.
“A bully’s appetite will only grow if they see no reaction,” the 
Foreign Minister said.The US quit the Iran nuclear deal over 
a year ago, re-imposing sweeping sanctions and promising 
to reduce Iran’s oil industry to zero. Zarif says his country has 

managed to recover, though he 
admitted the sanctions badly 
hurt its economy at first.
Iran has been through a 
forty-year experience of 
living under pressure, and 
“will build our future with 
or without the JCPOA,” Zarif 
vowed. The pact is “an important 
achievement that should not be 
destroyed,” but its demise – however 
regrettable – would be “a blow to diplomacy, not a blow 
to Iran.”

“The third 
step may not 
be striking in 
appearance, but it 
is of an extremely 
important 
nature, and will 
considerably 
accelerate the 
activities of 
the country’s 
nuclear energy 
organization,”

politics
News

ISFAHAN
N E W S

 MP urges Rouhani to not speak 
ambiguously about Iran-US talks
 An Iranian lawmaker said that President Rouhani’s ambiguous 
remarks on the prospect of Iran-US talks were not in favor of the 
Islamic Republic. “The Islamic Republic should speak clearly 
with the world in its foreign policy. Making any ambiguous 
remark is wrong and not in favor of the Islamic Republic. We will 
certainly never negotiate with America,” Alaeddin Boroujerdi, 
a member of Parliament National Security and Foreign Policy 
Committee, told Mehr on Wednesday.“Negotiations open with 
the aim of reaching an agreement; this is while we arrived at 
an agreement with Americans in the framework of 5+1 but 
US violated the deal. Hence repeating the talks is not rational. 
However, the window of negotiation with regional countries, 

neighbors and Europeans is open.”“President’s remarks created 
this assumption that Iran is ready to talk with America but the 
Islamic Republic will hold no negotiation with US because they 
cannot be trusted. This stance should be clearly announced 
and of course President Rouhani has repeatedly declared it,” 
he added.Last week, Iranian President Hassan Rouhani had 
said that key to “positive developments” is in the hands of 
Washington, noting that if meeting with a foreign official would 
lead to Iran’s development, he would not reject it. The remarks 
came amid President Macron’s announcement that grounds are 
prepared for a visit between US President Donald Trump and 
Iranian President Rouhani.Rouhani, who attended Parliament’s 
open session on Tuesday, highlighted that no talks with the 
United States is on the agenda.“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 

b e e n 
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,” he said.

News

ICT min. 
reacts to US 
new sanctions 
on Iran's space 
program
Iranian Information 
and Communications 
Technology Minister 
Mohammad Javad 
Azari Jahromi reacted 
to a recent decision by 
the United States on 
targeting the Islamic 
Republic's space 
program with new 
sanctions.
The ICT Minister posted 
a photo of the galaxy on 
his Twitter account on 
Wednesday and wrote, 
“I can’t even locate the US 
in this picture, let alone 
sanctions on Space!” 
“The universe and 
bright future belong to 
everyone, not to a few,” 
he added.
He also ridiculed US 
President Donald Trump 
for his recent tweets 
against Iran, saying 
“Stop imitating Thanos 
[a fictional supervillain 
appearing in American 
comic books] Donald 
Trump!”
The United States has 
imposed new sanctions 
on Iran this time to target 
its space program.
The Trump 
a d m i n i s t r a t i o n 
introduced the illegal 
sanctions Tuesday as 
Washington continued 
its campaign of 
“maximum pressure” 
against Tehran and, 
seeking rise in tensions 
in the region.
The country’s space 
program and two of 
its research institutes 
have been sanctioned, 
according to hawkish 
Secretary of State Mike 
Pompeo.
“The United States will 
not allow Iran to use its 
space launch program 
as cover to advance 
its ballistic missile 
programs. Iran’s August 
29 attempt to launch 
a space launch vehicle 
underscores the urgency 
of the threat,” claimed the 
former CIA chief.
He further alleged that 
"these designations 
should serve as a warning 
to the international 
scientific community 
that collaborating with 
Iran’s space program 
could contribute to 
Tehran’s ability to 
develop a nuclear 
weapon delivery system.”
Washington claims that 
the measure is aimed 
at preventing Iran from 
developing nuclear 
weapons.

Iran
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Resistance Sapping 
US, Israeli Power in 
Region: Iran’s Top 
General
The axis of resistance is steadily weakening 
the US and Israeli power across the region, 
Chief of Staff of the Iranian Armed Forces 
Major General Mohammad Hossein Baqeri 
said.In a visit to a military training camp of 
the IRGC Ground Force on Wednesday, Major 
General Baqeri said regional conditions 
have become such that the front of pro-
resistance nations is constantly sapping 

the power of the Zionist regime and the 
US.Concerted attempts by the world to 
support terrorists in Syria with money 
and plots for the purpose of defeating the 
front of resistance ended in failure, the 
top commander said.He added that Iraq 
was also once swallowed by the US, but 
the resistance front managed to retrieve 
the Arab country.Baqeri also highlighted 
Yemen’s advances in self-defense, saying 
the Yemenis have reached a level of power 
that they have managed to shoot down all 
models of advanced intruding fighter jets.
Highlighting the Islamic Republic’s “spiritual 
support” for the Yemeni people, the general 
refuted the claim of Iranian arms supplies 

for Yemen, adding, “How could one send 
a 9-meter-long missile to a country that is 
under blockade and is unable to receive 
medicine? These are illusions held by some.”
The commander described Iran as one 
the world’s safest countries in an unsafe 
region, saying sucha level of security has 
been obtained with deterrent power that 
has prevented an act of aggression against 
the Islamic Republic.Last month, Iran’s 
Defense Ministry said in a statement that the 
Iranian model of creating effective power has 
inspired the axis of resistance to develop a 
power in dealing with “evil coalitions in the 
proxy and terrorist wars against regional 
Muslim nations.”



Iran main precondition for negotiating is U.S return to nuclear 
deal
The spokesman for the presiding board of Iranian parliament Behrooz 
Nemati said Iran's main precondition for negotiating is U.S reneging on its 
promises under the nuclear agreement, known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).
Speaking to ILNA news agency correspondent, he refers to French president's 
recent effort to try to get Iran to the table for negotiations with the US and said "I 
do not know what happened exactly, we also received news and information from 
the media, but I believe there should be room for negotiation."
"French President Emmanuel Macron suggested finding a shortcut way but it requires to evaluation of 
different scenarios," The Iranian legislator added.

Japanese Prime Minister 
Shinzo Abe hopes to take 
the talks on a peace treaty 
with Russia to a new level 
at the upcoming meeting 
with Russian President 
Vladimir Putin.
"I want to have an 
honest conversation 
with President Putin to 
take the talks on a peace 
treaty to a new level," Abe 
told reporters before 
departing for Vladivostok 
to take part in the Eastern 
Economic Forum (EEF).
He added that 
"agreements reached 
in 2016 in Nagato with 
the president are being 
implemented" and 
expressed hope that the 
meeting in Vladivostok 
will facilitate their 
further realization, Tass 
reported.
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Confirming the news about releasing 
seven crew members of the ship, Mousavi 
said that “We don’t have any problem with 
crew and captain of the ship. The ship has 
been stopped because of it violation of 
laws and it is natural to detain the crew 
with the ship.”
“However, the consular status and 
individual permits of the crew were 
reviewed, and after further consideration 
and also for humanitarian grounds, some 
of the crew were allowed to leave the 
ship and return to daily life,” noted the 
FM spox.He went on to say that legal 
proceedings of the ship’s case are 
underway in Iran’s judiciary, adding 
that Tehran has asked the ship’s captain 
to let off some of the crew. “The captain 
has decided to choose seven Indian 
crew members in a way that it would 
not harm their duties [in the ship] and 
to adopt measures to let them out. These 
individuals can soon leave the country.”

On July 19, IRGC detained the British-
flagged ship, Stena Impero, in the Strait 
of Hormuz for failing to stop after hitting 
an Iranian fishing boat, a violation of 
international maritime rules.
IRGC Navy Commander Rear Admiral 
Alireza Tangsiri highlighted in mid-
August that Port and Maritime 
Organization of Iran (PMO) and Iranian 
Judiciary system have to decide on the 
fate of Stena Impero, adding, “there 
is no relation between the release of 
Grace 1 from Gibraltar and the British oil 
tanker detained by IRGC.”Indian Foreign 
Ministry officials have been in contact 
with the Iranian Foreign Ministry since 
the ship’s detainment in July to facilitate 
the release of 18 Indian crews of Stena 
Impero.
In a tweet in early August, the Indian 
Foreign Minister Subrahmanyam 
Jaishankar announced that the 18 Indian 
crew are in good health with adequate 
supplies in Iran. "We are focussed on 
the early release and repatriation of 
all 18 Indian crew members of Stena 
Impero," he wrote, adding, "We remain in 
constant contact with Iranian authorities 
to resolve this."

Speaking to reporters in Slovenia a day 
after his 10-hour meeting with French 
officials in Paris, Araqchi said the focus of 
the negotiations with France was on how 
to meet the Islamic Republic’s demands 
on oil sales and its access to the revenues.      
“The Islamic Republic of Iran, as has 
repeatedly stated, will only return to 
the full implementation of the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
if it is able to sell its oil and receieve the 
incomes in a fully usable manner without 
any restrictions, and the French initiative 
is exactly in this line,” he said.
The top negotiator went on to say that 
in talks with the French president it was 
insisted that Europe should either buy oil 
from Iran or open a credit line equivalent 
to the value of oil sales, which means it 
should purchase the oil in advance. 

Araqchi, heading a delegation, attended 
a 10-hour meeting with French officials 
about President Emmanuel Macron’s 
recent proposal to save the 2015 Iran 
nuclear deal.
Speaking to reporters at a press 
conference in Tehran on Monday, 
Spokesman for the Iranian Administration 
Ali Rabiei referred to recent talks between 
Iranian President Hassan Rouhani and 
his French counterpart, and said, “In the 
past few weeks, there have been serious 
negotiations between the two presidents."
“Fortunately, the views have become 
closer together on many issues,” he 
said, adding, “Technical discussions 
on European commitments are now 
underway.”
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif said in a recent interview with 
the Sueddeutsche Zeitung newspaper 
that Tehran’s third step to reduce nuclear 
obligations would be taken on September 
6 if Europe fails to meet Iran’s demands to 
fulfill its JCPOA commitments.
Back in July, Iran declared the second step 
to reduce its commitments by ramping up 
the level of uranium enrichment to over 
3.67 percent.

Iran frees seven crew of detained UK-flagged 
tanker Stena Impero: Mousavi

Iran’s Oil Exports Main Topic of Long Talks 
with France: Negotiator

Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyyed Abbas Mousavi 
said that Tehran has released seven crew members of the 
UK-flagged ship Stena Impero which was detained weeks 
ago due to violation of maritime regulations.

 Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs 
Seyed Abbas Araqchi stressed the country’s rights under 
the 2015 nuclear deal and said the oil exports and having 
access to the revenues were discussed in the recent long 
talks with French officials on saving the accord.

“Fortunately, 
the views have 
become closer 
together on 
many issues,” 
he said, adding, 
“Technical 
discussions 
on European 
commitments 
are now 
underway.”

 “We don’t have 
any problem with 
crew and captain 
of the ship. The 
ship has been 
stopped because of 
it violation of laws 
and it is natural to 
detain the crew 
with the ship.”

 Iran moves up 17 steps 
in producing science of 
stem cells in ME region
Secretary of Stem Cells 
Development Headquarters of 
Vice Presidency for Science and 
Technology Amir Ali Hamidieh 
said that Islamic Republic of Iran 
climbed 17 steps in the science 
production of stem cells.
He made the remarks in the closing 
ceremony of 3rd International 
Conference and 11th National 
Biotechnology Conference, held 
at the Amphitheater of Razi Intl. 
Conferences Hall on Wednesday, 

and added, “Iranian researchers 
overtook regional rivals such as 
Turkey and stood at the first rank 
in terms of producing science of 
stem cells.”
Methods of gene therapy, cell 
therapy, tissue engineering and 
regenerative medicine are carried 
out in more than 1,060 clinical trial 
(clinical study) in the world, 93 of 
which will be commercialized in 
very near future.He also put the 
number of clinical trials in the 
country at about 86.Elsewhere 
in his remarks, Hamidieh 
pointed to the establishment 
of 917 companies in the field of 

gene therapy, cell therapy and 
regenerative medicine in the 
world and stated, “if products of 
10 percent of these companies 
are hit the market, giant steps will 
be taken in this field.”Increasing 
the number of hematopoietic 
stem cell transplant centers to 
18 centers in various parts of 
the country, setting up student’s 
research centers in the field 
of stem cells and regenerative 
medicine in Karaj, Shiraz and 
Kerman, organizing four editions 
of Student Olympiad are of the 
other salient measures taken by 
the Headquarters.

US Imposes Sanctions 
on Iran Space Agency
The Trump administration 
announced the first-ever 
sanctions against the Iranian 
Space Agency.US Secretary 
of State Mike Pompeo said in 
a Tuesday statement that the 
sanctions would target both 
the space agency and two of 
its research institutions, the 
Washington Examiner reported.
“The United States will not allow 
Iran to use its space launch 
program as cover to advance 
its ballistic missile programs. 
Iran’s Aug. 29 attempt to 

launch a space launch vehicle 
underscores the urgency 
of the threat,” Pompeo, the 
former CIA chief, said.“These 
designations should serve as 
a warning to the international 
scientific community that 
collaborating with Iran’s space 
program could contribute to 
Tehran’s ability to develop a 
nuclear weapon delivery 
system,” he further alleged.
Iran has in recent years made 
great headways in the space 
technology thanks to the efforts 
made by its local scientists.
The country successfully 

launched its first indigenous 
data-processing satellite, Omid 
(Hope), into orbit in February 
2009.In February 2017, Iranian 
President Hassan Rouhani 
unveiled 3 new achievements 
in the space industry.In July 
2017, Iran inaugurated the 
Imam Khomeini National Space 
Center with the successful test-
launch of a homegrown satellite 
carrier dubbed Simorgh.The 
center, home to Iran’s first fixed 
launch platform, administrates 
the development, launch, and 
navigation of Iranian satellite 
carriers.



ممنوعیت ورود گردشگران به ابیانه در روزهای تاسوعا و عاشورا
دهیار روستای ابیانه نطنز گفت: به منظور برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری در روز تاسوعا و عاشورای حسینی، 

ورود گردشگران به روستای تاریخی ابیانه نطنز ممنوع است.
علی عابدینی  اظهار کرد: به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و برگزاری رسوم سنتی و آئینی در روستای ابیانه 

نطنز، ورود گردشگر به روستا در روز تاسوعا و عاشورای حسینی ممنوع است.
وی افزود: از آنجایی که جمعیت ابیانه ای مقیم شهرهای بزرگ در روز تاسوعا و عاشورا به روستای تاریخی ابیانه 

می آیند و حجم جمعیت ورودی به روستا باال می رود، این ممنوعیت وضع شده تا بتوانیم مراسم روز تاسوعا و عاشورا 
را برگزار کنیم.

دهیار روستای ابیانه نطنز گفت: فقط آن گردشگرانی که پیش از این هتل رزرو کرده اند می توانند وارد روستا شوند و غیر از آن هیچ 
گردشگری حق ورود به روستا را ندارد تا بعد از عاشورا دوباره روال عادی ورود گردشگران از سر گرفته شود.

وی تصریح کرد: آئین های عزاداری مردم روستا نیز از روز اول محرم آغاز شــده و تا روز عاشورا ادامه  خواهد داشت که آئین ذاکری  خوانی، َشٌده 
 برداری، طلوع خوانی، نخل گردانی و جغجغه زنی و پرسه زنی از رسوم و آئین کهن روستای تاریخی ابیانه نطنز است که در ایام محرم و به ویژه روز 

تاسوعا و عاشورای حسینی برگزارمی شود.

تداوم جریان زاینده رود منوط به تصمیم شورای هماهنگی است
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: تداوم جریان زاینده رود در سال آبی آینده 

منوط به تصمیم شورای هماهنگی حوضه آبریز این رودخانه است.
حسن ساسانی اظهارداشت: جریان زاینده رود تا اواخرشهریور به منظور کشت تابستانه کشاورزان تداوم 
خواهد داشت و پس از آن با توجه به آغاز سال آبی جدید )مهر ۹۸ ( تصمیمات جدید بر مبنای شرایط موجود 

در همان زمان گرفته می شود.
وی افزود: ورودی فعلی به سد زاینده رود ۲۲ و خروجی  آن ۸۸ مترمکعب بر ثانیه و میزان آب ذخیره شده در آن 

۶۰۷ میلیون مترمکعب است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اضافه کرد: سال قبل در این 
روزها تنها ۱۹۶ میلیون آب در پشت سد ذخیره شده بود و این رقم در متوسط بلند مدت ۸۲۰ میلیون متر مکعب ثبت شده 

است. ساسانی میزان بارش ها از آغاز سال آبی جاری )مهر ۹۷( تاکنون در سرشاخه های زاینده رود را ۲ هزار و ۱۴۴ میلی متر اعالم و خاطرنشان 
کرد: این مقدار در دوره زمانی بلند مدت افزایش داشته، اما به معنای جبران خشکسالی های حاکم بر منطقه نیست.

وی اضافه کرد: مقایسه حجم کنونی سد با متوسط بلند مدت )۴۴ ساله( بیانگیر افت مقدار ذخیره شده است، بنابراین کم آبی در منطقه را به عنوان 
موضوعی جدی به همه ما گوشزد می کند.

ایسنا
گــزارش
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 جای سوال دارد که 
طی ۹ سال گذشته 

اگر امکان شناسایی 
و حذف یارانه بگیران 

وجود داشت چرا 
دولت ها در این زمینه 

اقدام نکردند که تا این 
حد از منابع کشور در 

پرداخت های اغلب 
بی هدف نرود

اقتصاد ایران
07
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جزئیات نرخ جدید بلیت 
هواپیما

بلیت های باالی یک 
میلیون تومان حذف شد

انجمن شرکت های هواپیمایی نرخ 
نامه جدید بلیت هواپیما را اعالم کرد 
که بر اساس آن خبری از بلیت های 

باالی یک میلیون تومانی نیست.
انجمن شرکت های هواپیمایی در 
پی اعالم وزیر راه و شهرســازی و 
دستور کمیسیون عمران مجلس 
به ایرالین ها مبنی بر لزوم کاهش 
قیمت بلیت هواپیما متناســب با 
کاهش نرخ ارز، ســقف جدیدی بر 
اساس توافق شرکت های هوپیمایی 

برای بلیت هواپیما اعالم کرد.
در حالــی کــه نخســتین توافق 
ایرالین هــا در آذر ۹۷ برای تعیین 
دامنه نرخ بلیت هواپیما حاصل شده 
بود، پس از افزایش مجــدد ارز در 
ابتدای ســال جاری، این شرکت ها 
بر سر نرخ نامه جدیدی توافق کردند 
که این توافق در تیرماه امسال علنی 
شد. پس از آنکه در مرداد ماه شاهد 
افت شدید قیمت دالر به کانال ۱۱ 
هزار تومانی بودیــم، اما همچنان 
دامنه قبلی نرخ هــا پابرجا بود که 
پــس از اعتراض مردم، رســانه ها، 
نمایندگان مجلس و شخص وزیر راه 
و شهرسازی به این وضعیت، نرخنامه 
جدید دیروز اعالم شد و قرار است 
این ســقف قیمتی از ۲۱ شهریور 

اجرایی شود.

مهر
خـــبـــر
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وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی در تازه ترین 
اظهــارات خــود اعالم 
کرده اســت که دولت 
شناســایی دهک های 
پردرآمــد را بــا دقت و 
وسواس بیشتری انجام 
داده و حــذف یارانه آنهــا را  از  آخر 
شــهریورماه آغاز و تا پایان ســال به 

اتمام می رسد.
این اظهارات در حالی بیان می شــود 
که قانون هدفمندی یارانه ها از سال 
۱۳۸۹ به اجرا درآمده و طی ۹ ســال 
گذشته دولت اقدام به پرداخت یارانه 
نقدی بین تمامی متقاضیان یارانه با 
رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان کرده است  
و گرچه در این مــدت هیچ تغییری 

در نرخ پرداختی نداشته، اما با توجه 
به این که جمع گســترده ای بیش از 
۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت 
می کننــد هزینه ســنگینی در حد 
۳۵۰۰ میلیارد تومــان در هر ماه را با 

خود به همراه داشته است.
این در حالی است که برخالف قانون 
هدفمندی یارانه ها که می گوید باید 
۵۰ درصد منابع حاصل از قانون صرف 
پرداخت یارانه نقــدی و غیرنقدی به 
خانوارها شــده تا جبران آسیب های 
احتمالی حذف یارانه باشد، ۳۰ درصد 
برای تولیــد و ۲۰ درصد برای تامین 
بخشی از هزینه های دولت اختصاص 
پیدا کند،  هیچ گاه قانون به روال خود 
اجرا نشــد و با رویه نادرســتی که از 
دولت دهم پایه گذاری و تاکنون ادامه 
داشته هر آنچه از هدفمندی به دست 
آمد عمدتا صرف پرداخت های نقدی 
شده است. حتی زمانی بود که دولت 
در پرداخت یارانه به کسری خورده و 
برای تامین منابع  به سمت استقراض 

از بانک مرکزی حرکت کرد.
در این حــدود یک دهــه پرداخت 
یارانه های نقدی همــواره انتقادات 
بســیاری از ســوی کارشناســان، 
نماینــدگان و ســایر مســئوالن در 
رابطه با روندی که دولت ها در پیش 
گرفته بودند، مطرح شــد، اما اقدام 
قابــل توجهی برای اصــالح صورت 

نگرفت و دولــت تاکید داشــت که 
بانک های اطالعاتــی قوی در اختیار 
نداشته و ممکن است در حذف دچار 
 اشتباه شــده و افراد نیازمند آسیب

 ببینند.
به هر صورت با وجــود تکالیف قانون 
بودجه در ســال های گذشــته برای 
ســه دهک باالیــی و طرح هایی که 
در این رابطه پیشــنهاد شد حرکتی 
محسوس به این ســمت انجام نشد، 
تا این که در ســال جاری و با تکلیف 
مجدد قانون برای حذف ســه دهک 
باالیــی و در حالــی که پنــج ماه از 
ســال  گذشــته بود دولت آئین نامه 
مربوطه را تصویب کرد و قرار شد که 
دســتگاه های مربوطه یعنی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان 
برنامه و بودجــه و وزارت ارتباطات 
برای تدوین دستورالعمل تا حداکثر 

یک ماهاقدام کنند.
در حالی مهلت یک ماهه رو به پایان 
اســت که اظهارات شــریعتمداری 
-وزیر کار، تعــاون و رفاه اجتماعی- 
نشــان می دهد که هنوز دستگاه ها 
نظراتشان در مورد دســتورالعمل را 
اعالم نکرده اند، ولی بــه گفته وی تا 
روزهای آینده نهایی شده و غربالگری 
یارانه بگیران از پایان شهریورماه آغاز 
و تا پایان سال به اتمام می رسد. ظاهرا 
قرار است حذف یارانه بگیران با کمک 

استانداران سراسر کشور انجام شده و 
هر میزان از سه دهک اول با کمترین 

خطا شناسایی و حذف شود.
 دولــت وعــده غربالگــری و حذف 
یارانه بگیران پردرآمد تا پایان ســال 
را داده که همچنان مشخص نیست 
مالک و معیار آن چیست و برمبنای 
کدام بانــک اطالعاتی  برای این مهم 
اقدام خواهد کــرد؛ آیــا بانک های 
اطالعاتی که گفته می شد جامع و در 

اختیار نیست مهیا شده است؟

از سویی هنوز هم تضمینی بر انجام 
آنچه دولت اعالم کرده وجود نداشته 
و جای ســوال دارد که طی ۹ ســال 
گذشته اگر امکان شناسایی و حذف 
یارانه بگیران وجود داشت چرا دولت ها 
در این زمینه اقدام نکردند که تا این 
حد از منابع کشــور در پرداخت های 
اغلب بی هدف نرود و اگر در این چند 
سال به تدریج برای حذف اقدام کرده 
بود اکنون سرگردان حذف میلیون ها 
نفــر در عرض شــش ماه نمی شــد 

که البتــه چندان قابل اجــرا به نظر 
نمی رسد.

از زمان اجــرای قانــون هدفمندی 
یارانه ها تا کنون بالغ بــر ۳۴۰ هزار 
میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت 
شده که مشخص است تمام جمعیت 
بیش از ۷۸ میلیونی کــه در هر ماه 
مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت 
می کند نیازمند این مبلغ نیســتند و 
منابع به صــورت غیرهدفمند صرف 

شده است.

موانع غربالگری یکباره برداشته شد؟   

حذف ۹ ساله یارانه بگیران در ۶ ماه!
۹ سال است که دولت ها بر خالف قانون، ماهانه هزاران 
میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه نقدی به میلیون ها 
ایرانی ثروتمند یا نیازمند کرده و بــه هر دلیلی برای 
اصالح روند نادرســت خود پیش نرفتنــد، اما اکنون 
دولت می خواهد طی یک ماه مالک ها و معیارهای حذف 
یارانه بگیران را تعیین کند و طی شش ماه به این ماجرا 
پایان دهد. اگر این قدرت وجود داشت که طی فرصتی 
کوتاه معضل پرداخت یارانه های نقدی حل شود، چرا طی 
نزدیک به یک دهه گذشته، اتفاق نیفتاد و جلوی هدر 

رفت منابع گرفته نشد؟
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سوال این است:
چــه راهی وجــود دارد که 
مهارت شــما در تشخیص 
فرصت های کارآفرینی و یا 
حتی پیش بینی فرصت های 
کارآفرینــی در آینده یاری 

می کند؟
واقعا کارآفرینان موفق چگونه این مهارت را 

کسب کرده اند؟
حتما شــما هم ماننــد خیلــی از مردم 
فرصت های طالیی زیــادی در زندگیتان 
داشــته اید و درســت ماننــد آن ها این 
فرصت ها را خیلی راحت از دست داده اید 
چون نفهمیده اید که این فرصت ها چقدر 
خاص هستند و اگر از دست شان بدهید 

احتماال دیگر هرگز به سراغ تان نمی آیند.
 اصال ناراحت نباشید!

حتی ماهرترین کارآفرینــان هم گاهی 
فرصت های خوبی را از دست می دهند.

به عنوان شرکت سرمایه گذاری بِِسرمنت 
بــر روی تعداد زیــادی از اســتارتاپ ها 
همچون اپل، گوگل و...ســرمایه گذاری 

کرده است.
اما در عین حال فرصت های زیادی را هم در 

این بین از دست داده است.
مهم این است که شرکتی مثل بسرمنت 
از فرصت های از دست رفته درس گرفته 
اســت و در آینده تالش بیشــتری برای 

بهره برداری از فرصت ها می کند.
موفقیــت نهایــی، حاصل شناســایی و 
بهره برداری از فرصت هایی است که امروز 

در محیط پیرامون مان وجود دارند.
اگر شــما بتوانید مهارتی بیشتر از عامه 
مردم در تشخیص فرصت های کارآفرینانه 

به دســت آورید بدون شک آینده  شغلی 
درخشانی خواهید داشت. اما چگونه این 

مهارت را کسب کنید؟
با درک این ۴ راهکار، شکارچی فرصت های 

کارآفرینی شوید:

  ۱- شــما اصال به یک ایده  کامل و 
بدون نقص نیاز ندارید

شما معموال زمانی خبر موفقیت یک ایده  
کسب و کار را می شــنوید که آن ایده به 
خوبی گسترش داده شده است اما واقعیت 
این است که این ایده ها در ابتدا خیلی خام 

و ناقص بوده اند.
هر زمان شما ایده ای را شنیدید مطمئنا 
به بسیاری از نقص هایش پی خواهید برد. 
اما این مساله نباید شما را از دیدن فرصت 
هایی که در دل این ایده ها نهفته اســت 
غافل کند. معموال وقتی متخصص جوانی 
در یک شرکت استخدام می شود نقص ها و 

اشکاالت آن را می بیند.
حتی اگر شرکت بزرگی مانند گوگل باشد. 
اما چیزی که این افراد باهوش و جوان از 
دیدنش غافل می شوند فرصت های نابی 
است که برای پیشرفت و بهبود وجود دارد.

اگر منتظر این هستید که ایده ای کامل و 
بدون نقص به سراغ تان بیاید فقط وقت تان 

را تلف می کنید.
چنین ایده ای وجود ندارد. البته این بدان 
معنی نیست که هر ایده ی ارزش دنبال 
کردن را دارد. بر روی ایده های کســب و 

کاری خود تحقیق کنید.
زمانی که مطمئن شدید به قدر کافی خوب 
و پولساز هستند، سعی کنید برای برطرف 
کردن نقص هایش راهکاری بیابید نه اینکه 

ایده تان را به کلی فراموش کنید.

  ۲- آینده با دانش امروز ســاخته 
می شود نه دانش فردا

نوآوری ها و محصوالت آینده به وســیله 
ابزارها و تکنولوژی هایی که امروز در دست 

شما هستند ساخته می شوند.
اگر فکر می کنید که یک ابــزار و اختراع 
جدید، فرصتی را برای نوآوری به وجود می 

آورد، کامال در اشتباه هستید.
بســیاری از مردم منتظر رســیدن یک 

تکنولــوژی جدید هســتند تــا بتوانند 
به وســیله آن فرصت هــای کارآفرینی 
جدیدی به وجود آورند. اگرچه اختراعات 
و تکنولوژی می توانند فرصت های تازه ای 
پدید آورند با این حال بسیاری از فرصت 
ها در به کارگیری و اســتفاده متفاوت از 

تکنولوژی های موجود نهفته اند.
 آیفون اپل همان گوشی تلفن همراه بود 
فقط کمی پیشرفته تر و یا آیپاد به وسیله 
تکنولوژی هایی که وجود داشتند ساخته 

شد.

با توجه به این نکته، هنگام ارزیابی فرصت ها 
به تکنولوژی هایی که هنوز وجود ندارند فکر 
نکنید. تنها ابزاری که در اختیار شماست 
دانش و تکنولوژی امروز است. پس به آینده 

فکر نکنید، آن را بسازید.

  ۳- هر ایده باید در زمان مناسبش 
اجرایی شود

یکی از مهم ترین سواالتی که به عنوان یک 
کارآفرین باید به آن جواب بدهید این است:

آیا االن زمان مناســبی برای پیاده کردن 

ایده تان است؟
ایده های فوق العاده  زیادی وجود دارند که 
در انتظار رسیدن زمان مناسب، هیچ وقت 
به یک فرصت کارآفرینانــه تبدیل نمی 

شوند.
عامل اصلی موفقیت فیس بوک این بود که 

در زمانی مناسب راه اندازی شد.
امروزه شبکه های اجتماعی موبایل محور 
به موفقیت هــای عظیمی دســت پیدا 
کرده اند. دلیل آن هم استفاده گسترده از 
اسمارت فون ها )موبایل های هوشمند( و 
در دســترس بودن اینترنت پرسرعت در 

بسیاری از کشور هاست.
اما تاریخچه شبکه های اجتماعی به دهه 
نود و یا حتی قبل از آن باز می گردد. تمامی 
آن استارتاپ ها شکست خوردند چون در 
آن زمان اســتفاده از اینترنت به خصوص 
برای برقراری ارتباط بیــن افراد به اندازه  

امروز نبود.

  ۴- شکســت پنجــره ای بــه 
فرصت های جدید کارآفرینی است

 هیچ وقــت نگــران شکســت ایده های 
کارآفرینی تان نباشــید. اگــر در اجرای 
ایده ای شکســت خوردید از آن دســت 

نکشید.
اتفاقا شکست نشان می دهد که ایده تان 

ارزش دنبال کردن را دارد.
در واقع بهتریــن فرصت های کارآفرینی 
زمانی شناخته می شــوند که شما بارها 
در اجرای ایده شکســت بخورید. در سال 
۲۰۰۵ یوتیوب راه اندازی شد در حالی که 
در همان زمان حداقل ۳۰ سایت دیگر هم 

به اشتراک گذاری ویدیو مشغول بودند.
از ســال ۱۹۹۹ همه  این شــرکت ها با 
شکست مواجه شدند. اما دلیل شکست 

آن ها، بد بودن این ایده نبود.
همانطور که بعدها یوتیــوب با تغییرات 
کمی توانست یکی از موفق ترین کسب و 
کارهای مبتنی بر وب را بر پایه همین ایده 

راه اندازی کند.
برای اینکه فرصتی را بــه خوبی ارزیابی 
کنید، اول باید ببینــد که چرا تالش های 
قبلی برای اجرایی کردنش شکست خورده 
است. مثال در ماجرای یوتیوب بسیاری از 
استارتاپ های مشابه قبلی به خاطر کمبود 
پهنای باند اینترنت شکســت خوردند. 
اگر مشکلی که باعث شــده ایده تان قبال 
شکست بخورد را کشف کنید و برطرفش 

کنید مطمئنا موفق خواهید شد.
 هر ایده ای که شما دارید به احتمال زیاد 
بارها اجرایی شده و شکست خورده است. 
اگر نتوانید مشکل را پیدا کنید نمی توانید 

در اجرای این ایده، موفق شوید.

اطراف ما پر از ایده هاست؛

شکارچی فرصت های کارآفرینی

برای اینکه فرصتی 
را به خوبی ارزیابی 

کنید، اول باید ببیند 
که چرا تالش های قبلی 

برای اجرایی کردنش 
شکست خورده است

یکی از ویژگی های اصلی کارآفرینان موفق، تشــخیص 
فرصت های ناب کارآفرینی است.

و چقدر خوب است شما مثل یک کارآفرین موفق دقیقا مثل 
شکارچی به دنبال شکار فرصت های کارآفرینی باشید.

اطالع دارید فرصت های کارآفرینی کجاست؟
دقیقا دوربر همه ما پر است از فرصت های ناب کارآفرینی؛ 
همان مسائلی که مردم دائما از آنها شکوه و شکایت دارند. 
هر مشــکلی که پیش روی مردم قــرار دارد یک فرصت 

کارآفرینی است.
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بررسی مشکالت استارت آپ ها؛ از خال قانونی تا بروکراسی اداری
 سخنگوی فراکسیون زیست بوم نوآوری و فناوری خال قانونی و بروکراســی اداری را از جمله مشکالت 

استار ت آپ ها برشمرد.
سیده حمیده زرآبادی سخنگوی فراکسیون زیست بوم نوآوری و فناوری در تشریح نشست فراکسیون 
متبوعش به حضور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت فناوری وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات و شرکت های استارت آپی در این جلسه اشاره کرد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی افزود: مشکل اصلی شرکت های استارتآپی خال 

قانونی است چراکه که بیشتر کسب و کارهای کشور سنتی بوده و قوانین براساس این مشاغل تدوین شده و به سایر 
حوزه ها نیز تسری پیدا کرده است. وی با بیان اینکه نبود مرجع و متولی خاص برای رسیدگی به مشکالت شرکت های 

استارت آپی یکی از اصلی ترین مشکالت آنها است، اظهار کرد: از آنجایی که ماهیت فعالیت این شرکت ها سرعت است، پیچ و خم اداری موجود 
در کشور موانع بسیاری پیش روی آنها ایجاد می کند. سخنگوی فراکسیون زیست بوم نوآوری و فناوری، عدم حمایت های مالی مناسب از 
استارت آپ ها برای تجاری شدن را یکی دیگر از مشکالت این حوزه برشمرد و اضافه کرد: پس از استماع مشکالت استارت آپ ها، مقرر شد؛ 

خالهای قانونی این حوزه در دولت کارشناسی و به صورت طرح یا الیحه در مجلس بررسی شود تا مشکالت فعاالن این عرصه رفع شود.

اگر منتظر این هستید که 
ایده ای کامل و بدون نقص 

به سراغ تان بیاید فقط 
وقت تان را تلف می کنید.

چنین ایده ای وجود 
ندارد. 

،،
علم کارآفرینی

یــادداشـت

ISFAHAN
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استارت آپ

»دیوار« ۱00 درصد سهام استارت آپ آی هوم را خرید

کنفرانس مطبوعاتی مشترک مدیران عامل سایت های دیوار 
و آی هوم با حضور خبرنگاران در دفتر آی هوم برگزاری شد.

در ابتدای این نشست که با حضور مدیران دو کســب و کار پیش رو در حوزه خرید و فروش 
آنالین و مسکن آغاز شد، از یک خبر ویژه رونمایی شد. خبر این بود: سهام شرکت آی هوم به 
صورت صد درصدی به شرکت دیوار منتقل شده و دیوار از این به بعد به عنوان سرمایه گذار 
در سایت آی هوم نقش دارد اما فعایت این سایت تخصصی حوزه مسکن کماکان به صورت 
مستقل ادامه دارد؛ دراین کنفرانس مطبوعاتی مدیران عامل این دو سایت از برنامه جدید و مهم 
خودشان برای تایید محتوای های آگهی های حوزه امالک و همچنین بهبود کیفیت آگهی ها 

در خرید و فروش و اجاره خبر دادند.
سجاد محمودخانی مدیرعامل سایت دیوار در ابتدای این نشست به خبرنگاران گفت: کمبود 
شفافیت و عدم اعتماد در معامله ها از مشکالت مهم در حوزه خرید و فروش و اجاره امالک به 
حساب می آمد. شاهد انتشار آگهی هایی هستیم که کیفیت مناسبی ندارند و اطالعات کم و 
غیر واقعی از ویژگی های ظاهری امالک را به کاربران ارائه می دهند. به همین دلیل به زودی 
عملیات تایید محتوای آگهی ها در حوزه مسکن آغاز می شود و سایت آی هوم فرآیندی برای 

راستی آزمایی آگهی های حوزه امالک ایجاد خواهد کرد. برای این راستی 
آزمایی، عملیات عکاسی حرفه ای از واحدهای مسکونی و تایید اطالعات 
مندرج در آگهی آغاز شده تا کاربران با اطمینان از آگهی های امالک این 
سایت بازدید و اســتفاده کنند. این خدمات در حوزه امالک تهران و به 

صورت محدود آغاز شده و در آینده  گسترش پیدا می کند.
 مدیرعامل سایت دیوار در ارتباط با آگهی های غیرواقعی حوزه امالک 
در سایت های اینترنتی گفت: برای رفع این مشکل دیوار اقدام به ایجاد 
محدودیت در درج آگهی رایگان برای کاربران کرده است که این طرح نتایج 
الزم را هم به همراه داشته و منجر به افزایش کیفیت آگهی ها دراین بخش 
شده؛ همچنین با افزایش کیفیت تماس های متقاضیان، رضایت مالکان 
و مشاوران افزایش یافته است. سایت دیوار معامالت بی واسطه در حوزه 

امالک را در کنار مشارکت با مشاوران امالک دنبال می کند.
محمودخانــی در بخــش دیگــری از حرف هایش خبر داد که ســهام 
ســایت آی هوم به صورت صددرصدی به ســایت دیوار منتقل  شــده 
 اســت اما قرار اســت فعایت ســایت آی هوم به صورت مســتقل تداوم 

یابد.  

  انتشار آگهی های تایید شده در حوزه مسکن
علیرضا نصری مدیرعامل سایت آی هوم دراین نشست با اشاره به اینکه این سایت به صورت 
تخصصی در حوزه امالک فعایت می کند و پکیج های مختللفی را در اختیار مشاوران امالک 
قرار می دهد، گفت: خدماتی مانند درج بنر در فضای آنالین برای تبلیغات آژانس های امالک 
را نیز در دستور کار داریم. ما خدمات تایید اصالت ملک و ارئه خدمات تصویربرداری حرفه ای 
از ملک را آغاز کرده ایم که امیدواریم هزینه ها برای خرید و فروش ملک در کشور کاهش یابد.

او با بیان اینکه یکی از برنامه های ما افزایش نقدشــوندگی امالک است، گفت: به دنبال آن 
هستیم که اطالعاتی که درآگهی ها در اختیار مشتری قرار می گیرد، تایید شده و کامل باشد. 
تصویربرداری انجام شده از امالک با کسب اجازه از مالکان و مشاوران امالک انجام می شود؛ 
قبل از نتشارآگهی، به این شکل، تمام محتوای آن کنترل می شود و مشتری می تواند به صورت 

آنالین قبل از مراجعه به ملک، بازدید مجازی داشته باشد.
نصری با بیان اینکه در آینده قابلیت تور مجازی در سایت آی هوم قرار داده خواهد شد، افزود: 
این امکان بر اساس فیلم برداری  انجام شده با دوربین های تخصصی انجام می شود و مشتری 
می تواند از داخل خانه بازدید مجازی داشته باشد. با این خدمات جدیدی که انجام می دهیم 

به دنبال آن هستیم که تسهیالت متنوعی را برای مدیران و مشاوران امالک، مانند پیدا کردن 
فایل، هماهنگ کردن بازدید و بستن قرارداد ارائه دهیم.

براساس گزارش دیوار، در سال گذشته بیش از ۱۶.۵میلیون آگهی در حوزه ملک و مسکن 
در این سایت منتشر شده که بیش از ۶.۵ میلیارد بار از این آگهی ها بازدید شده است. از سوی 
دیگر مدیرعامل سایت آی هوم، در این کنفرانس آمار فایل های تایید شده در سایت آی هوم 
را به خبرنگاران اطالع داد : روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ ملک در سایت آی هوم  با خدمات عکاسی و 
فیلمبرداری تایید می شوند که تعداد آن در مقایسه با ۳ ماه قبل سه برابر شده و این به معنی 

استقبال از این طرح است.
نصری به این نکته اشاره کرد که امکان نظرسنجی درباره کیفیت کار آژانس های امالک و میزان 

رضایت مشتریان هم در آینده نزدیک فراهم شده است و این امر در اولویت قرار دارد.
او با اشاره به امنیت فایل های مشاوران امالک در این سایت گفت: ما به دنبال ایجاد این امنیت 
برای مشاوران امالک هستیم اما این زیر ساخت در کشور ما وجود ندارد که به فروشنده اعالم 
شود تنها یک مشاور امالک روی ملک او کار کند اما به دنبال بستری هستیم که این طرح به 

مرحله اجرا برسد.
نصری درباره همکاری با اتحادیه مشاوران امالک هم گفت: از اتحادیه درخواست داریم که 
بیشتر به حوزه آنالین بها دهد و از ظرفیت های آن استفاده کند. رئیس اتحادیه امالک از آی هوم 
دیدار کرده و نیازها و برنامه های ما با این اتحادیه در میان گذاشته شده است. امیدواریم اسباب 

همکاری فراهم شود.

  عدم درج قیمت امالک موقتی بود
در بخش پایانی نشست سجاد محمود خانی مدیر عامل ســایت دیوار در پاسخ به سواالت 
خبرنگاران با اشاره به اینکه معامالتی که حوزه مسکن در دیوار انجام می شود عدد بزرگی است، 
گفت: هدف از فعالیت جدیدی که برای تصویربرداری حرفه ای و تایید اصالت آگهی ها در حوزه 
مسکن داریم صرفا ارائه تصویر زیبا و مناسب نیست بلکه به دنبال کاهش صرف زمان برای 

مصرف کننده نهایی درعملیات جستجوی ملک و آسان شدن این روند هستیم.
او در پاسخ به سوالی در ارتباط با ممنوعیت درج قیمت امالک در سایت های اینترنتی به دستور 
مقامات قضائی گفت: این محدودیت در حال حاضر وجود ندارد و تنها به صورت مقطعی اعمال 

شده بود؛ ما تحت قوانین کشور به فعالیت خود ادامه می دهیم. 
 علیرضا نصری مدیرعامل سایت آی هوم درپاسخ به سوالی در ارتباط با رکود مسکن گفت: 
امیداواریم بازار مسکن شفاف شود؛ بازار در شــرایط فعلی تا حدودی از رکود خارج شده و 

قیمت ها در چند ما اخیر چند درصدی پایین آمده است.

فرارو
گــــــزارش

استارت آپ ها بزودی 
کل ساختار بانکداری را 

تغییر خواهند داد

 معاون علمی رئیس جمهوری با بیان 
اینکه شرکت های استارت آپ و دانش 
بنیان می توانند کل ساختار بانکداری 
را تغییر دهند، گفت:شــرکت های 
دانش بنیان بــزودی به بزرگ ترین 
شرکت های کشور تبدیل خواهند 
شد که باید فکری برای ارزش گذاری 
آنها انجام شود. ســورنا ستاری در 
همایش تامین مالی شــرکت های 
دانش بنیان صادراتی افزود: امروزه 
با پدیده جدیــدی در اقتصاد روبرو 
شده ایم که بر اساس آن شرکت های 
دانش بنیانی کــه ماهیت فیزیکی 
چندانی ندارند به ســرعت توسعه 
یافته اند.ســتاری خاطر نشان کرد: 
 امروز از جمله مسائلی که نسبت به

 شرکت های دانش بنیان ها مطرح 
می شــود، بحث ارزش گذاری این 
 شرکت هاســت که ماهیشــان با 
شرکت های سنتی تفاوت دارد. وی با 
بیان اینکه ارزش گذاری این شرکت 
ها بسیار سخت اســت، اضافه کرد: 
شرکت های دانش بنیان می توانند 

خام فروشی را کاهش دهند.

    خام فروشی مانع از اشتغالزایی
ســتاری تاکید کرد: واقعیت اینکه 
باید بدانیم کشور را نمی توان با خام 

فروشی اداره و اشتغالزایی کرد.
 وی با بیان اینکه خام فروشــی به 
معنای صادرات نفت و مواد معدنی 
و محصوالت کشاورزی است، اضافه 
کرد: یک شیشه کوچک عطر ۱۰۰ 
دالر ارزش دارد، در حالی که صادرات 
یک بشکه نفت با مشکالت زیاد،  ۵۰ 
دالر عاید کشــور می کند.  معاون 
علمــی رئیس جمهــوری به نقش 
شرکت های دانش بنیان در صادرات 
پرداخت و افزود: ۴۰۰ شرکت دانش 
بنیان کشــور از ظرفیــت صادرات 
برخوردار هستند. وی ضمن یادآوری  
رقابت بخش ســنتی با شرکت های 
دانش بنیــان جدید گفــت: تالش 
می شود به بخش سنتی اقتصادی 
بفهمانیم که چنانچه خود را در مقابل 
استارت آپ ها و شرکت های دانش 
بنیان بروز رســانی نکنند، شکست 

خواهند خورد.

    تحول در نظام بانکداری
معاون علمــی رئیــس جمهوری 
خاطرنشــان کرد: نظــام بانکداری 
در آینده باقی خواهد ماند و تقویت 
خواهد شد، اما مسئله این است که 
خود بانک ها و شعب آنها دچار تحول 

شده و باقی نمی مانند.
 وی یاد آور شــد: بانک ها تا چندی 
پیش دنبال افتتاح شعبه جدید در 
مناطق مختلف بودند، اما اکنون در 
پی خرید فناوری ها و نرم افزارهای 

مالی )فین تک ( هستند.
 ســتاری افــزود: شــرکت های 
دانش بنیان بــه زودی بــه عنوان 
بزرگ ترین شــرکت های کشــور 
تبدیل خواهند شــد که باید فکری 

برای ارزش گذاری آنها انجام شود.
وی بــه روند رو به گســترش نقش 
شرکت های دانش بنیان در اقتصاد 
اشــاره کــرد و گفت: فــروش این 
شرکت ها پارسال به ۹۰ هزار میلیارد 
تومان رسید که امسال رشد بیشتری 
خواهد داشت. ستاری با بیان اینکه 
شرکت های ســنتی با شرکت های 
دانش بنیان تفاوت دارند، گفت: ارزش 
شرکت های سنتی بر زمین و کارخانه 
و ساختمان پایه گذاری شده بود، اما 
شرکت های دانش بنیان بر مبنای 

ایده ها و آدم ها تاسیس شده اند.

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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