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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

در نشست »کارآفرینی اجتماعی« عنوان شد    

خالقیت قابل مهندسی کردن و آموزش دادن

قاتالن حسین هنوز 
زنده اند!

مالصــدرا مــی نویســد: امام 
حسین)ع( نه به خنجر بیداد شمر 
ذی الجوشــن، بلکه به معجون 
افیون پر سّم مکر و افسون و تریاق 
پرزهر اتفاق اهل نفاق خونش با 
خاک کربال آمیخته شد، که »قتل 

الحسین یوم السقیفة«
فردا تاسوعاست یعنی روزی که 
برای به شهادت رساندن ابوالفضل 
عباس نقشه ها کشــیده شد تا 
این بزرگ مرد تاریخ بشریت نه 
به دســت یک نفر بلکه با تدبیر 
هزاران نفر به خاک بیفتد.تدبیری 
که عین بی تدبیری بود و خاکی 
که به افالک راه داشــت! محرم 
و عاشــورا در فرهنــگ مذهبی 
شــیعه ها همواره جایگاه خاص 
و برجســته ای دارد و زمینــه 
ســاز مجموعه ای از ســنت ها و 
مراسم هایی اســت که در طول 
تاریخ به عنــوان میراثی معنوی 
نسل به نسل و سینه به سینه به 
دیگران منتقل می شود. اما تاریخ 
هنوز پاک نشده  از افیون پر سم 
مکر و تریاق پر زهــر اتفاق نفاق  
که مالصدرا عقیده داشت قاتل 
حسین اینها هستند. شاید قاتلین 

حسین )ع( ...      خالقیت قابل مهندسی کردن و آموزش دادن است؛ لذا در دوره های آموزشی »مهندسی خالقیت« شهروندان یاد می گیرند خالقیت خود را مهندسی کنند
 تا شهری ثروتمند و پر رونق داشته باشند.

ان
فه

 اص
بار

 اخ
س:

عک

بازار طال و سکه 98/6/16 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,074,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,115,0004,048,000جدید

2,094,0002,128,000نیم سکه

1,309,0001,319,000ربع سکه

908,000949,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18413,200406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24551,300543,300 عیار

رونق گردشگری عشایری 
در اصفهان مستلزم ارایه 

تسهیالت بانکی است
مدیرکل امور عشــایر اســتان اصفهان گفت: 
رونق گردشگری عشایری در این خطه نیازمند 

حمایت مالی و ارایه تسهیالت بانکی است.
مختار اســفندیاری اظهار داشــت: ۴۰ نقطه 
مســتعد برای توسعه گردشــگری عشایری 
و روســتایی در جنــوب و غرب این اســتان 
شناسایی شــده اســت و در صورت تجهیز و 
راه اندازی این نقاط می توان شــاهد رونق هر 
 چه بیشتر گردشگری روســتایی و عشایری

 باشیم.
وی اضافه کرد: برآورد می شود که برای تجهیز 
و آماده ســازی هر یک از آن ها به حدود ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ میلیون تومان نیاز باشــد که نیازمند 

مساعدت شبکه بانکی است. ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

عاشورا، مدرسه ای سراسر عشق
 عاشــورا، سراسر مدرســه عشــق اســت و آموزگار هدایتگر آن، 

حسین بن علی علیه السالم. این واقعه سترگ، در تاریخ بشری 
موجی  پدید آورد و مسلمان و غیرمسلمان را با ارزش های متعالی 
و مفهوم حیات هدفدار آشنا ســاخت. هر اندازه که انسان ها با 
درس های نهفته در آن حرکت  خونین و ژرف آشناتر شوند، 
به همان میزان عزتمند خواهند زیست و پایه  های حکومت 
طاغوت ها را خواهند لرزاند. درس های واقعه خونین کربال است 
که می تواند در  زندگی ما به عنوان چراغ هدایت و روشن کننده 
راه همواره فروزان باشد. فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی 

بر رهروان این راه تسلیت باد.

لحسین )ع(
السالم علیک یا ابا عبداهلل ا

داود احمدی- سرپرست شهرداری اردستان شناسه: 592366 

آگهی مزایده 

 

شهرداری اردستان در راستای مصوبات هیئت محترم وزیران و آیین نامه اجرایی وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی و با بیشترین و بهترین پیشنهاد واگذار نماید. لذا متقاضیان 
دارای صالحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 98/06/25 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به واحد امور 
مالی شهرداری اردستان مراجعه نموده و پس از تکمیل مدارک، قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. 

شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار است. 
1- فروش یک )1( قطعه زمین با کاربری تجاری، خدماتی از امالک خیابان بهزیستی، مرحله اول 

2- فروش چهار )4( قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان امام زاده اسماعیل، مرحله اول 
3- فروش یک )1( قطعه زمین با کاربری مسکونی از امالک خیابان ارونه محله محال، مرحله اول 

نوبت اول

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

آگهي برگزاري مناقصه عمومي
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایي به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومي به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دِبیرخانه معامالت شرکت ،اتاق292 : تا ساعت  15:30روزشنبه به تاریخ  98/06/30
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/06/31

دریافت اسناد: ساِیت اِینترنِتي
WWW.abfaesfahan.ir   شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031

)داخلي 395 (
نام روزنامه:  اخبار اصفهان

تاِریخ انتشارنوبت اول: 98/6/17

شماره 
محل تامین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمینبرآورد)ریال (اعتبار
)ریال (

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب باقیمانده شهر کرکوند 98-2-163
3.514.597.206176.000.000جاریمنطقه مبارکه

اجرای خط انتقال فاضالب و باقیمانده شبکه جمع آوری 98-2-164
11.770.376.127589.000.000جاریمحله سورچه منطقه مبارکه )با ارزیابی کیفی(

نوبت اول



قاتالن حسین هنوز 
زنده اند!

ادامه از صفحه یک:
... هزاران سال است که به درک  
واصل شــده اند امــا همانگونه 
که ادامه دهندگان راه حسین 
هنوز هســتند قاتلین حسین 
 نیز همچنان به راه خــو ادامه 

می دهند.
در ســال های اخیــر معاندان 
 جهانی با سنت شــیعه  نشان 
داده انــد آنچنــان از فرهنگ 
عاشــورایی تــرس دارنــد که 
حاضرند به هر دری شده بزنند 
و مبالغ هنگفتی هزینه کرده اند 
تا این فرهنگ دچار خدشه شود 
اما از سویی دیگر یاران حسینی 
نیز نشان داده اند شور حسینی 
آنچنان در خون هایشان ریشه 
دوانده که تنها با ریختن این خون 
است که که این شور نابود خواهد 
شد چه بسا با ریختن این خون 
دوباره شور حسینی و فرهنگ 
عاشورایی در نســل بعد جوانه 
خواهد زد، همانطــور که در 8 
سال دفاع مقدس در کشورمان 

این جریان به اثبات رسید.
در ایــن شــب ها بــا وجــود 
تحریم های فراوان و مشکالت 
اقتصادی زیادی که گریبان گیر 
مردممان شده است همچنان 
مراسمات مذهبی شاید با شور 
بیشــتری ادامــه دارد. یکی از 
مراسماتی که در این ماه انجام 
می شــود دادن نــذورات برای 
برآورده شدن حاجات معنوی 

و مادی است.
آیین نذری دادن بــه عزاداران 
امام حسین)ع( سنتی دیرینه و 
پسندیده در میان اکثر مسلمانان 
و به خصوص شیعیان دنیاست 
که در کشورمان رواج بیشتری 
دارد و شب و روز تاسوعا و عاشورا 

به اوج خود می رسد. 
شــاید امســال از میــزان این 
نذورات کاسته شــده باشد اما 
مراســم عاشــورایی پر شورتر 
ادامه دارد و این به هرزه گویانی 
که می گفتند اگر نــذر ندهید 
مــردم دیگر به این مراســم ها 
 نمی آینــد جــواب کوبنده ای 

می تواند باشد.
هر چند در نگاه اولیه عاشــورا 
»فعل« سیدالشهداء علیه السالم 
و نتیجه زحمات ایشان و خانواده 
صبور و اصحاب با وفایشان است 
اما در یک نگاه جامع و واســع، 
عاشــورا محصــول طراحی و 
مدیریت بهترین و شریف ترین 
و با ظرفیت ترین بندگان خدای 
متعال یعنــی؛ پیامبــر اکرم، 
حضــرت امیر، حضــرت زهرا، 
امام حسن و امام حسین علیهم 

السالم بوده است. 
همان کسانی که خداوند در حق 
آنها فرمود: یا مالئکتی، و یا سّکان 
ســمواتی، إنّی ما خلقت سماء 
مبنّیة، و ال أرضا مدحّیة، و ال قمرا 
منی را، و ال شمسا مضیئة، و ال 
فلکا یدور، و ال بحرا یجری، و ال 
فلکا تسری، إاّل فی محّبة هؤالء 
الخمسة الّذین هم تحت الکساء.

رهروان امام حسین )ع( نشان 
دادند ، عاشــورا دریچه ای رو به 
انتظار است و انتظار تجلی آرزو 

و آمال کربالست.
 فرهنگ عاشــورا مایه بالندگی 
منتظــران مهدی )عــج( در 
عصر انتظار اســت. انتظار ثمره 
کربالست و یاران مهدی )عج( 
همــه کربالیــی انــد و غربال 
شــده و آبدیده می باشــند. و 
با این سیاســت ها نمــی توان 
 فرهنگ عاشــورا را خدشه دار 

کرد.

اقتصاد استان
02
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نظارت ۷۱ اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی اصفهان
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان از نظارت ۷۱ اکیپ ثابت وسیار 
دامپزشکی بر ذبح دام های نذری در ایام محرم به ویژه تاسوعا و عاشورای امسال خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان، وحیدرضا خامسی پور رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی 
و مواد غذایی در تشریح جزییات این خبر، اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح بهداشت عمومی و حفظ 

و حراست از سالمت عزاداران حسینی و به رسم هر ساله ۳۶ اکیپ ثابت و ۳۵ اکیپ سیار نظارت بهداشتی 
دامپزشکی ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور ۳8 نفر دامپزشک، ۷۲ نفر بازرس بهداشتی گوشت 

و ۲۳ ناظر ذبح شرعی ساماندهی شده است.  وی افزود: حاصل نظارت بهداشتی دامپزشکی در ایام ماه محرم سال 
گذشته، بازرسی چهار هزار و 8۴8 راس دام سبک و سنگین بوده که در مجموع یک هزار و ۲۱8 کیلوگرم الشه دام همراه 

با ۲ هزار و ۳۰۳ قطعه کبد، ریه و کلیه ضبطی از چرخه مصرف خارج شد. رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان تاکید کرد: امسال نیز اکیپ های سیار دامپزشکی اصفهان با حضور در مکان هایی مختلف مانند حسینیه ها، تکایا، مساجد و ... وظیفه 
خطیر نظارت بهداشتی بر ذبح دام های نذری با هدف پیشگیری از بروز بیماری های خطرناک بین انسان و دام همچون بیماری تب خونریزی 

دهنده کریمه کنگو را بر عهده دارد.

توجه جدی به موضوعات ایمنی در ساخت خط دوم قطار شهری اصفهان
مدیر اجرایی خط دو قطار شــهری اصفهان گفت: توجه جدی به موضوعات ایمنی در ساخت خط دوم 

قطارشهری اصفهان از مهم ترین اولویت ها به شمار می رود.
سید محسن واعظی فر اظهار کرد: در احداث ایستگاه حرم زینبیه، از روش شمع و ریب استفاده می کنیم و 
اگرچه این روش با دشواری های بسیاری همراه است، اما خوشبختانه با رعایت استانداردهای فنی تاکنون 

با مشکلی مواجه نشده ایم.
وی با بیان اینکه در خط دو مترو اصفهان روش انجام کار بسیار سخت و به صورت دستی در عمق ۳۰ متری از 

سطح زمین است، تصریح کرد: در برخی نقاط کارگاه، شمع ها ۴۰ متر در زمین قرار دارند و در کنار آن، آب پمپاژ 
می شود و کارگران مشغول حفاری هستند که شرایط دشوار است.

مدیر اجرایی خط دو قطار شهری اصفهان: شمع چاهی است که در آن آرماتور بندی انجام و بتن ریخته می شود و مقاوم می شود و روی 
آن پلی احداث می شود. در شهر اصفهان نوع خاک بسیار متغیر است و هنگام حفاری در برخی نقاط خاک ها روان و ریزشی است که باید ایمنی 

کارگران با تمهیدات الزم برقرار شود اما بعضی دیگر از نقاط با خاک های سخت روبرو می شویم که دستگاه های حفاری مسیر را باز می کند.
وی افزود: تاکنون مسائل ایمنی در اجرای فعالیت ها رعایت شده و خوشبختانه اتفاقی حادث نشده است.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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 مدیرکل امور عشایر اصفهان، گردشگری 
در ایــن بخش را یکــی از ظرفیت های 
رونق اقتصادی دانست و  افزود: با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی و برنامه ریزی ؛ استان اصفهان را می توان به 

یکی از کانون های بزرگ گردشگری  تبدیل کرد.
اسفندیاری تصریح کرد: ایجاد زمینه های شغلی متعدد و متنوع در 
جامعه روستایی و عشایری در کنار مشاغل ثابت و اصیل این قشر، 
با اهمیت به نظر می رسد، برای مثال کمک به توسعه گردشگری 
و افزایش تولید صنایع دستی می تواند بیش از گذشته مد نظر قرار 

گیرد و برای بهبود وضع آن تالش کرد.
وی به ضرورت اصالح نژاد دام اشــاره و خاطرنشــان کرد: تولید 
هرچه بیشتر با بهره وری باالتر بویژه در زمینه گوشت قرمز به انجام 

مطالعات و پژوهش در اصالح نژاد نیاز دارد.
مدیرکل امور عشــایر اســتان اصفهان ارایه تسهیالت مربوط به 
پرواربندی را با اهمیت خواند و گفت: از ابتدای امســال بالغ بر ۲ 
میلیارد تومان تسهیالت پرواربندی در اختیار عشایر قرار گرفته 
است، توجه هر چه بیشــتر به این چنین طرح هایی برای تکمیل 
 زنجیره تولید گوشــت قرمز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار

 گیرد.
عشایر اصفهان به عنوان یک جامعه پویا و مولد، نقش انکارناپذیری 
در جغرافیای استان اصفهان داشته و به خاطر دارا بودن ویژگی های 
خاص عالوه بر مباحــث اقتصادی ، از غنای فرهنگی بیشــتری 

برخوردار بوده اند.  
جاذبه های مختلف و متنوع محیطی، چشــم اندازهای زیبا ، نوع 

زندگی )کوچ(، صنایع دستی، تولیدات لبنی و مجموع جاذبه های 
فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی عشایر در یک مکان، دارای 

جایگاه ویژه ای برای جذب گردشگران است. 
در شهرهای بویین میاندشــت، فریدن و چادگان واقع در غرب 
استان ۲۷ هزار نفر عشــایر ایل بختیاری و در سمیرم، دهاقان و 
شهرضا در شمال استان ۲۴ هزار نفر از ایل قشقایی و محمدآباد و 
نصرآباد در شرق اصفهان سه هزار نفر عشایر از طایفه عرب جرقویه 

سکونت دارند. 
عشایر این خطه ساالنه بالغ بر ۱۰ هزار تن گوشت قرمز یعنی ۲8 
درصد مایحتاج این منطقه و در این مدت ۳۰ تا ۳۵ هزار متر مربع 
انواع فرش، جاجیم، گلیم، کیف و محصوالتی از این دست تولید 

می کنند.

رونق گردشگری عشایری در اصفهان مستلزم ارایه تسهیالت بانکی است
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: رونق گردشگری عشایری در این خطه نیازمند حمایت مالی و ارایه تسهیالت بانکی است.

مختار اسفندیاری اظهار داشت: ۴0 نقطه مستعد برای توسعه گردشگری عشایری و روستایی در جنوب و غرب این استان شناسایی شده است و در صورت تجهیز 
و راه اندازی این نقاط می توان شاهد رونق هر چه بیشتر گردشگری روستایی و عشایری باشیم.

وی اضافه کرد: برآورد می شود که برای تجهیز و آماده سازی هر یک از آن ها به حدود 200 تا ۳00 میلیون تومان نیاز باشد که نیازمند مساعدت شبکه بانکی است.

ایرنا
خـــبــــر

 اگر افراد به دنبال 
ثروتمند شدن هستند، 

به دنبال کارآفرینی 
بروند ولی اگر به دنبال 

منافع مادی کم اما قدرت 
اجتماعی باال هستند 

از کارآفرینی اجتماعی 
شروع کنند

در نشست »کارآفرینی اجتماعی« عنوان شد    

خالقیت قابل مهندسی کردن و آموزش دادن

نشستی با عنوان »کارآفرینی اجتماعی« به همت گروه مسئولیت 
اجتماعی »همخیر« و با همکاری خانه جوان وابسته به سازمان 

فرهنگی اجتماعی رزشی شهرداری اصفهان برگزار شد.
کارآفرینی اجتماعی به نوعی کارآفرینی اطالق می شــود که 
سرمایه گذار به دنبال سود شخصی نبوده و منفعت اجتماعی 
را سرلوحه کار خود قرار دهد. در این نوع کارآفرینی خالقیت 
حرف اول را می زند؛ جامعه ای که از کارآفرینان اجتماعی با حس 
مسئولیت اجتماعی برخوردار است به طور قطع با نیازمنداِن کمتر 

و تورم پایین تری روبرو خواهد بود.

مریم محسنی
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     خالقیت قابل مهندسی کردن و آموزش دادن است؛ لذا در دوره های آموزشی »مهندسی خالقیت« شهروندان یاد می گیرند خالقیت خود را مهندسی کنند تا شهری 
ثروتمند و پر رونق داشته باشند.

یک میلیون  هکتار از اراضی مورد اختالف 
در استان اصفهان تعیین تکلیف شد

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: 
وضعیت یک میلیون هکتار از اراضی مورد اختالف بین مردم و این 
اداره کل در کمیسیون های ماده واحده و ماده ۵۶ شهرستان های 

تابعه مشخص شده است.

داریوش سعیدی افزود: تعیین وضعیت این سطح از اراضی مورد اختالف با 
رسیدگی به ۶ هزار و ۳۰۰ پرونده در کمیسیون های ماده واحده و ۵۶ در مرکز 

و شهرستان های استان در چهار دهه اخیر بتدریج انجام شد.
وی با بیــان اینکه قانون تعییــن تکلیف اراضی اختالفی در ســال ۱۳۶۷ 
درمجلس شورای اسالمی تصویب شد، اظهار داشت: بیش از هشت هزار و 
۴۰۰ فقره اعتراض در این مدت در دفاتر کمیسیون های ماده واحده و ماده 

۵۶ ثبت شد.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
اصفهان گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در 
سال ۹۴ تصویب شد و بر اساس این قانون وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد 
با هماهنگی سایر دستگاه ها از جمله ثبت اسناد و امالک و اقتصاد و دارایی در 
پالک هایی که ۲ اجرای قانون موازی در مورد آنها صورت پذیرفته، موضوع 
رفع تداخالت ناشی از اجرای قانون موازی را اعمال کند و مسائل و مشکالت 

فی مابین مردم و دولت در زمینه مالکیت ها تعیین تکلیف شود.
وی بیان کرد: با ابالغ آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید و شیوه نامه اجرای 
آن توسط وزیر جهاد کشاورزی در سطح کشور، کمیسیون رفع تداخالت در 
استان اصفهان هم تشکیل شد و کارگروه های رفع تداخالت در شهرستان ها 

کار خود را شروع کردند.
سعیدی ادامه داد: تاکنون ۲8 جلسه کمیسیون کاری رفع تداخالت در استان 
اصفهان برگزار شده و در زمان حاضر پرونده ای در ماده واحده رسیدگی نمی 

شود مگر اینکه در کارگروه رفع تداخالت بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی اضافه کرد: اگر این کارگروه در مورد پرونده رای به رفع تداخل داد، مرجع 

کمیسیون ماده واحده مجاز به رسیدگی در مورد آن پرونده نیست.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
تصریح کرد: سیاســت و اولویت وزارت جهاد کشــاورزی بر این است که 
مشکالت بین مردم و دولت در کارگروه رفع تداخالت تعیین تکلیف شود 

و در این زمینه بصورت مستمر و هفتگی از استان ها گزارش دریافت شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از فرآیندها از این طریق حذف می شود خاطرنشان 
کرد: کارگروه رفع تداخالت بعنوان یک اولویت و بهترین راهکار برای حل 
اختالف بین منابع طبیعی و مردم در زمینه مالکیت ها محسوب می شود 
و هماهنگی الزم با مدیریت جهاد کشاورزی انجام شده که پرونده ها در این 

کارگروه ها مطرح و تکلیف مردم و دولت مشخص شود.
 سعیدی افزود: بیش از ۵8 سال از عمر قانون ملی شدن اراضی می گذرد اما 

هنوز هم به اعتراضات مردم در این زمینه رسیدگی می شود.
به گفته وی، بسیاری از مسائل و مشکالت اراضی برای همیشه در کارگروه رفع 
تداخالت حل و فصل می شود و رسیدگی به پرونده ها در این کارگروه یکی از 

سیاست جدی وزارت خانه محسوب می شود.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
گفت: افرادی که زمین های آنها مشمول قانون اصالحات ارضی و قانون رفع 
تداخالت نشده اما منابع طبیعی زمین آنها را ملی اعالم کرده، می توانند بر 
اساس ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید به شــعب ویژه قوه قضاییه در مراکز 

استان ها مراجعه کنند.
وی اظهار داشت: مردم می توانند با مراجعه به دادگستری احراز مالکیت کنند 
و هر رای که توســط مرجع قضایی صادر شود برای اداره کل منابع طبیعی 
حجت و مالک محسوب می شود و اگردر آن عرصه سند مالکیت برای منابع 

طبیعی صادر شده باشد، اصالح سند و نقشه انجام می شود.
استان اصفهان به مرکزیت شهرستان اصفهان با ۲۴ شهرستان، مساحتی 
معادل ۱۰.۷ میلیون هکتــار دارد که بیش از ۹۰ درصد از این مســاحت 
را معــادل ۹.8 میلیون هکتار عرصه هــای منابع طبیعی و ملــی و ازاین 
میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار جنگل معــادل )۴ درصد(، ۶ میلیون هکتار 
 مرتع معادل )۶۴ درصــد( و ۳ میلیون هکتار بیابان معــادل ) ۳۲ درصد( 

در بر گرفته است. 

گــزارش

ایرنا
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فرهنگــی  ســازمان 
اجتماعــی ورزشــی 
شهرداری اصفهان نیز 
در این زمینه گام هایی 
برداشــته و برنامــه 
جامعی بــرای آموزش 
شهروندان تدوین کرده 
که برگــزاری دوره های آموزشــی با 
محتوای مهندســی خالقیت یکی از 

این برنامه هاست.
خالقیــت قابــل مهندســی کردن 
و آموزش دادن اســت؛ لــذا در این 
دوره های آموزشی شــهروندان یاد 
می گیرند خالقیت خود را مهندسی 
کنند تا شــهری ثروتمند و پر رونق 
داشته باشــند. همچنین می آموزند 
که در کنار مهندسی خالقیت، چطور 

از مالکیت فکری خود صیانت کنند.
از دیگر اقدامات انجام شده، برگزاری 
نشست کارآفرینی اجتماعی به همت 
گروه مســئولیت اجتماعی همخیر 
و با همکاری خانه جوان وابســته به 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان بود که شامگاه 
پنجشنبه ۱۴ شــهریورماه در محل 
خانه جوان برگزار شد. در این نشست 

وحید رجب لو، جوان ۳۲ ساله توانخواه 
و بنیان گذار استارت آپ » توانی تو« و 
سمیرا علی پور موسی آبادی دختر ۳۰ 
 SMA ساله توانخواه مبتال به بیماری
نوع ۲ نویسنده کتاب »طنین آغاز« به 
عنوان مهمانان ویژه برنامه به اصفهان 

دعوت شده بودند.
رجب لو در این نشست با بیان اینکه 
کارآفرینی اجتماعی باید یک مشکلی 
از جامعه ما را حل کنــد، گفت: اگر 
افراد به دنبال ثروتمند شدن هستند، 
به دنبال کارآفرینــی بروند ولی اگر 
به دنبال منافع مــادی کم اما قدرت 
اجتماعی باال هســتند از کارآفرینی 

اجتماعی شروع کنند.
وی افــزود: مــن به دلیل مشــکل 
معلولیتی که داشــتم تنها تا ســوم 
راهنمایی درس خواندم و علم امروزم 
را به واســطه تجارب زندگی خودم 

کسب کردم.
رجب لو بــا بیان اینکه اســتارت آپ 
»چتوانی تو« برای نخســتین بار در 
کشور دسترس پذیری را به کارآفرینی 
ربط داد، افزود: در این راســتا، افراد 
دارای تخصص که تمایل دارند خود 
را در فضــای کســب و کار مجازی و 
اینترنتی معرفی می کنند تا افرادی 
چون معلوالن یا کســانی که امکان 
دسترســی به دوره ها، تخصص ها و 
خدمــات را ندارند، بتواننــد از این 
طریق به آنها دسترســی پیدا کنند 
و از طریق اســتارت آپ » توانی تو« 
نیازهای خود اعم از آموزش، خرید، 
 بهداشت، اشتغال یا ســفر را تأمین

 کنند.
وی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع، 
دسترس پذیری در سه دسته فیزیکی، 
مجازی و تلفیقی تقســیم می شود، 

خاطرنشان کرد: در اســتارت آپ » 
توانــی تو« فــرد خدمــات گیرنده، 
درخواست خود را به خدمات دهنده 
ارائه داده و آنها پس از ساعتی با وی 
تماس می گیرند و نیــاز او را برطرف 

می کنند.
ســمیرا علی پــور نیــز در ادامه این 
نشست تاکید کرد: مهم ترین تجربه 
زندگی من این است که قبل از اینکه 
منتظر یک ناجی باشم باید خودم به 

خودم کمک کنم.
وی افزود: گاهی به این فکر می کنم 
که اگــر روزی بتوانــم راه بروم، چه 
می شــود، با پاهایــم به کجــا قدم 
می گذارم، مبادا قدم در مسیر اشتباه 
بگــذارم؟! در نهایت به ایــن نتیجه 
می رسم که فعاًل شرایط من این است 
و باید با این شــرایط، تــالش کنم تا 

بهترین باشم.

خـــبــــر

سردار مومنی در اصفهان خبر داد

تشکیل قرارگاه واحد »فرماندهی کویر« در زمینه مبارزه با مواد مخدر

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: قرارگاه واحد  
»فرماندهی کویر« در زمینه مبارزه با مواد مخدر به زودی با 

هماهنگی سپاه پاسداران در کشور تشکیل می شود.

سردار اسکندر مؤمنی پیش از ظهر شــنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان اصفهان که در محل سالن اجتماعات استانداری اصفهان برگزار 
شد، اظهار داشت: استان اصفهان از مبادی مواد مخدر در کشور است بدین معنا که 
مواد مخدر توسط قاچاقچیان هم به این استان وارد و هم به سمت مقصد مورد نظر 

قاچاقچیان خارج می شود.
وی با بیان اینکه ۲8۰ میلیون معتاد در دنیا وجود دارد که بخشی از موارد موردنیاز آنها 
از کشورهای همسایه ما مانند افغانستان تأمین می شود، بیان داشت: در شرایطی که 
افغانستان بیش از ۱8۰ هزار تن مواد مخدر سال گذشته تولید کرده است اما میزان 

کشفیات آنها از قاچاقچیان تنها ۳۰۰ تن بوده است.

    مصرف مواد مخدر در خاورمیانه به شدت رو به گسترش است
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه متأسفانه برخی مناطق نزدیک بصره 
عراق نیز به یک مرکز تولید مواد مخدر تبدیل شده است، تاکید کرد: مصرف مواد مخدر در 

خاورمیانه به شدت رو به گسترش است که این امر توجه بیشتر کشورهای منطقه به امر مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر را ضروری می سازد.

وی با بیان اینکه ۵.۴ درصد جمعیت فعال کشور ما مصرف کننده مستمر مواد مخدر هستند، 
تاکید کرد: نکته ناراحت کننده این است که بیش از ۵۰ درصد معتادان کشور ما شاغل هستند 
و این آسیب اجتماعی شغل آنها را نیز در معرض خطر قرار می دهد که خود آسیب های مواد 

مخدر به کانون خانواده را نیز تشدید می کند.
سردار مؤمنی بیان داشت: اصفهان در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعال است و تمایل به مصرف 

مواد مخدر در استان اصفهان از میانگین کشوری بسیار کمتر است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر معتادان متهاجر را از مشکالت اصلی نهادهای مرتبط با مبارزه 
با مواد مخدر دانست و گفت: جمع آوری معتادان در کاهش بسیاری دیگر از جرایم عمومی 
و آسیب های اجتماعی مؤثر است و بر این اساس تمامی نهادهای مرتبط در کشور به شکل 

شبانه روزی پیگیر مبارزه با مواد مخدر در زمینه های مختلف هستند.
وی با اشــاره به اینکه قرارگاه واحد مرکزی فرماندهی کویر در زمینه مبارزه با مواد مخدر با 
هماهنگی سپاه پاسداران تشکیل می شود، ابراز داشت: در این راستا امسال برای اولین بار چند 

فروند پهپاد را برای رصد کویر در زمینه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته ایم. مهر
خـــبــــر



باحرفزدنکهکارانجامنمیشود!
یک فعال حوزه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی درباره افق تعریف شده برای رسیدن به صادرات 
۲ میلیارد دالری صنایع دستی در برنامه های وزارت خانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با بیان اینکه »با حرف زدن نمی توان به نتیجه رسید و باید برنامه ریزی کرد«، اظهار کرد: باید 

بتوانیم از همه توان و ظرفیت های موجود برای رسیدن به اهداف تعیین شده بهره ببریم.
ـ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی  حسین بختیاری 
ـ در گفت وگو با ایسنا درباره وعده علی اصغر مونسان که به تازگی بر صندلی این وزارتخانه تکیه زده 
است، مبنی بر صادرات ۲ میلیون دالری تا سال ۱۴۰۴ با تاکید بر اینکه »باید به دور از شعارگرایی عمل 
کنیم«، خاطرنشان کرد: در ابتدا باید برنامه های مدونی ارائه کرد تا مسئولیت ها و مسیر پیش رو مشخص 
شود. همچنین باید بتوانیم از همه توان و ظرفیت های موجود برای رسیدن به اهداف تعیین شده بهره 
ببریم. یعنی مردم، هنرمندان، بخش خصوصی، بخش دولتی و غیره با هم در این مسیر مشارکت داشته 

باشند؛ وگرنه قبال و در دولت قبلی هم از این حرف ها زده شده است.
او با بیان اینکه »در حوزه صنایع دستی نیازمند عزم ملی هستیم« و با تاکید بر اهمیت بخش بازرگانی، 

افزود: که اگر این عزم ملی تقویت شود، به رقم ۵ میلیارد دالر صادرات صنایع دستی نیز خواهیم رسید. 
همه ظرفیت های کشور حتی بخش هایی که تحریم هستند نیز باید به سمت صنایع دستی جذب شوند. 
اگر این اتفاق بیفتد و بتوانیم جاذبه ایجاد بکنیم که سرمایه گذاران در حوزه های صنایع دستی رغبت 
سرمایه گذاری داشته باشند.بختیاری همچنین درباره طرح تجاری سازی صنایع دستی که از دیگر 
برنامه های وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، اظهار کرد: آقای مونسان از بدو ورود به 
سازمان، شعار تجاری سازی صنایع دستی را عنوان کرده بودند، ولی متاسفانه در این دو سال انجام نشد.

او ادامه داد: در تجاری سازی، صنایع دستی به دو دسته تقسیم می شود؛ دسته اول صنایع دستی هنری 
است که آثار فاخر با خالقیت های هنرمندان را شامل می شود که برخی از آنها قابل تکرار هم نیستند. 
دسته دوم صنایع دستی کاربردی است که در سبد خانواده های ایرانی و خارجی قرار می گیرد و نیاز به 
تجاری سازی دارد. تا امروز بخشی از این کار توسط خود هنرمندان صورت گرفته است، اما متاسفانه 
به دلیل اینکه دستگاه های متولی برنامه  مدونی در این زمینه نداشته  یا برنامه اجرایی ارائه نداده اند این 
اتفاق آن گونه که باید نیفتاده است و ما نتوانسته ایم جایگاه واقعی خودمان را در بازارهای خارجی به 
دست آوریم. بختیاری خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر طرح تجاری سازی اتفاق بیفتد، صنایع 

دستی ایران متحول خواهد شد و می توانیم همانند کشورهای 
چین و هندوستان یکی از برندهای مطرح صنایع دستی در  
جهان باشیم؛ البته االن نیز رتبه سوم را داریم که قابل قبول 
نیست و می توانیم رتبه باالتری را داشته باشیم؛ به شرط آن 
که دستگاه های متولی به رسالت خودشان عمل کنند و به 
کمک بخش های غیردولتی برنامه های مدونی را در زمینه 

تجاری سازی ارائه دهند و آنها را اجرایی کنند.مدیرعامل مجمع 
ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی همچنین در پاسخ به 

این پرسش که آیا تبدیل سازمان به وزارتخانه می تواند در پیش برد این 
اهداف موثر باشد، یادآور شد: اگر سیاست های گذشته متوقف شود و برنامه های 

جدید در اجرای قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان صنایع دستی تدوین شود، شاهد 
اتفاقات خوبی خواهیم بود. این قانون توسط مجلس به تصویب و به دولت نیز ابالغ شده، اما متاسفانه 

آیین نامه اجرایی آن هنوز تصویب نشده است.
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درایام عاشورا و اربعین؛

فرودگاههایبغدادو
نجفسیاست"آسمان
باز"اجرامیکنند

- سازمان هواپیمایی عراق اعالم 
کرد بــرای تســهیل در حمل و 
نقل زائران عتبات عالیات در ایام 
عاشورا و اربعین، سیاست موسوم 
به آســمان باز را در فرودگاه های 

بغداد و نجف اجرا می کند.
اطالعیه سازمان هواپیمایی عراق 
حاکی است که سیاست آسمان 
باز در سقف سه چهارم برای همه 
شرکت های هواپیمایی فعال در 
عــراق از 3 تا ۱7 ســپتامبر )۱۲ 
- ۲6 شــهریور( به مناسبت ایام 
عاشورا و ۴ اکتبر تا ۵ نوامبر )۱۲ 
مهرماه تا ۱۴ آبان( به مناســبت 

ایام اربعین اجرا می شود.
ســازمان هواپیمایی عراق بدون 
ذکر جزییات بیشتر، اجرای این 
سیاست را در تسهیل امور شرکت 
های هواپیمایی و امکان افزایش 
پروازها برای گسترش  خدمات و 
تسهیالت به زائران حسینی موثر 

دانسته است.
سال گذشــته بر اساس آمارهای 
رسمی بیش از ۱۴ میلیون نفر در 
زیارت ایام اربعین شرکت کردند 
که نزدیک به سه میلیون نفر آنان 

ایرانی بودند. 

این مضمون یادداشــت رضا 
دبیــری نــژاد - مــوزه دار و 
پژوهشگِر ایران شناس – است 
درباره ی یکــی از تغییرهای 
ســال های اخیــر در آییــن 
پرشکوه عزاداری حسینی )ع(. 
او در یادداشــت خود با عنوان 
»خیابانی شــدن آیین های محرم«، به این 
اتفاق که به نظر می رسد به مرور در حال تبدیل 
شدن به یک آیین است، اشــاره می کند.او 
در یادداشت خود آورده است: »تهران شهر 
خیابان شده است، شاید خیابان مهمترین 
سمبل شهر باشد اما وقتی خیابان مهمترین 
محمل حضور و زیست شهروندان می شود، 
شهر در سیطره خیابان در می آید. انتخابات 

می شود، مردم به خیابان می ریزند، مسابقه 
فوتبال تمام می شود، تماشاگران به خیابان 
می ریزند؛ حتا اگر مســابقه فوتبالی در جام 
جهانی یا والیبالی در دیگر سوی دنیا باشد. 
حاال »خیابانی شــدن«، آیین محرم را هم 
تسخیر کرده اســت. حال باید پرسید، آیا 
خیابان ها جایگزین میدانگاه های عزاداری 
محرم شده اســت؟غرفه ها و طاق هایی که 
در خیابان ها افراشــته شده اند یا دسته های 
عزاداری که باید مســیرهای خیانی را طی 
کنند حتا با طبل هــا و چراغ ها و بیرق های 
خود. اما باید در نظر داشت که هر مکانی قواعد 
خود را دارد؛ همچون یــک بافت زمینه ای، 
این بافت زمینه ای و قواعدش بر آیین های 
وارده اثر می گذارد و فــرم آنها را دگرگون یا 
تسخیر می کند.خیابان محل جوالن ماشین 
است، محل گذر اســت، محل سرعت است 
و همواره همنشین خیابان مغازه و ویترین 
است. این گونه اســت که آیین ها با همین 
نشانه ها و کارکردها ادغام می شوند. این گونه 
است که جایگاه های عزاداری شبیه ایستگاه 
می شوند و شکل ویترینی به خود می گیرند، یا 

ویترین ها آرایه های عزا را به خود می چسبانند، 
بی آنکه در نظر گرفته شود هر مکان، کارکرد، 
تعریف و نقشی خاص دارد.در تلفیق دو معنا 
یا کارکرد، آنکه در شرایط حاضر قدرتمندتر 
است، نقش و کارکرد خود را بر دیگری غلبه 
می دهد. خیابان جایگاه ماشین است و آدمی 
با ماشین در خیابان معنا می یابد. این گونه 
است که ماشــین ها هم با آیین های عزا در 
هم می آمیزند؛ از نوای پخش شان تا ماشین 
نوشته های محرمی که یک آن در محرم آرایه 
و مد می شوند.ُمدشدگی حاصل این زیست 
است که با غلبه خود از نقش اولیه و چندوجهی 
آیین ها می کاهد. خیابان محل عبور است و 
محل سرعت و اینگونه عزاداری خیابانی هم 
شکل گذر و ســرعت به خود می گیرد و این 
گذری شدن و سرعت گرفتن با اشکال سنتی 
که محل گردآمدن، نشســتن، گفت وگو، 
دیدار و آداب مترتب بر آنهاســت در تقابل 
قرار می گیرد.در واقــع دگرگونی آیین های 
عزاداری از مکان های سنتی به خیابان باعث 
دگرگونی شکل، فرآیند و حتی محتوا در این 
آیین ها شده است. وقتی یک بنگاه معامالتی 

ماشین به عرضه تبدیل نذر می شود یا وقتی 
ماشین ها صف می کشــند تا نذری بگیرند 
و حتا ماشــین گردی برای تماشا یا همرای 
هیئت ها به آداب جاری تبدیل می شود، وقتی 
ایستگاه محل توقف چند لحظه ای ماشین ها 
در ترافیک می شوند، همگی آدابی دیگر را 
رقم زده است که عناصری چون روایت، ذکر، 

تذکر و حتی داد و ستد فرهنگی- قومی را از 
آیین ها می کاهد.خیابانی شدن محرم، نقش 
مکانی را به مثابه یکی از گزاره های اصلی آیین 
برجسته می کند. در آیین هایی همچون محرم 
مکان از ساحت کارکردی خود خارج شده و 
معنایی سمبلیک به خود می گیرد؛ چنان که 
با حسینیه شدن نوعی مقدس انگاری موقت 

پدید می آید، اما آیا خیابان هم می تواند این 
مراتب تغییر محتوایی و مقدس شــدگی را 
طی کند. آیا خیابانی شدن هم می تواند آداب 
معنایی جدیدی را در محرم بسازد، آیا خیابانی 
شدن بخشی از زیست شهری و عالقه نسل 
جوان امروز است که الجرم محرم هم باید از 

آن تبعیت کند؟«

آیینمحرمرانبایداینقدرخیابانیکنیم

در واقع دگرگونی 
آیین های عزاداری 

از مکان های 
سنتی به خیابان 
باعث دگرگونی 
شکل، فرآیند و 

حتی محتوا در این 
آیین ها شده است

دگرگونی آیین های عزاداری از مکان های ســنتی به 
خیابان باعث دگرگونی شکل، فرآیند و حتی محتوا در 
این آیین ها می شود. تا این حد خیابانی شدن، آدابی را 
رقم می زند که عنصرهایی چــون روایت، ذکر، تذکر و 

حتی داد و ستد فرهنگی- قومی را از آیین ها می کاهد.

ایسنا
گزارش
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حفاظگذاریمدرسهچهارباغ،بدونمجوزمیراث
طی هفته گذشته، دهانه عمده رواق های بیرونی مدرسه علمیه امام صادق )ع( 
یا همان مدرسه ثبت ملی شده ی چهارباغ،حفاظ گذاری شده و حاال معاون 
میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع  دستی و گردشگری استان 
اصفهان می گوید این اداره کل، هیچ مجوزی برای این اقدام صادر نکرده است.

ناصر طاهری معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان اظهار کرد: چندی پیش نامه ای از سوی مدیریت 
مدرســه چهارباغ برای ما ارسال شد که در آن اعالم  شــده بود این مدرسه 

می خواهد برای پوشاندن رواق های بیرونی خود از حفاظ شیشه ای استفاده 
کند. دلیلشان هم این بود که اینجا مدرسه علمیه است و حریم و شأنی دارد، 
اما غروب ها، دخترها و پسرها روی لبه این رواق ها می نشینند و شأن مکان به  

درستی رعایت نمی شود.
وی ادامه داد: ما با این درخواســت موافقت نکردیم و به آن ها گفتیم اجازه 
بدهند که نتیجه مکاتبه با تهران در این خصوص مشــخص شود، بعد اگر 
اقدامی الزم بود انجام بدهید، اما گویا آن ها منتظر نتیجه نمانده اند و کاری 
که مد نظرشــان بوده انجام داده اند.معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث 

فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری استان اصفهان، خاطرنشان کرد: این 
اداره کل برای حفاظت از نقاشی های عالی قاپو از حفاظ شیشه ای استفاده 
کرد، اما در محل مدرسه چهارباغ نیازی به حفاظ شیشه ای نبود، چون رواق ها 
بخشی از ساختار این بنا هستند و حفاظ شیشه ای، منظره آن را مخدوش 
می کند.وی افزود: باید در نظر داشت که امکان نظافت برگ هایی که پشت 
این شیشه ها جمع می شود سخت است و ضرورتی برای انجام این کار وجود 
نداشــته اما به هرحال آن ها هم دالیلی دارند که از دید خودشــان این کار 
را حفاظتی محسوب و ســپس توجیه پذیر می کند ولو اینکه از دید میراث 

فرهنگی این اقدام حفاظتی به شمار نرود.
 مدرسه چهارباغ که مدرسه علمیه امام صادق )ع(، مدرسه سلطانی و مادر شاه 
نیز نامیده می شود، آخرین بنای با شکوه تاریخی دوران صفوی در اصفهان 
اســت که برای تدریس و تعلیم به طالب علوم دینی در دوره شــاه سلطان 
حسین، آخرین پادشان صفوی از سال ۱۱۱6 تا ۱۱۲6 هجری قمری ساخته 
شده است. مدرسه چهارباغ، که به قول بسیاری از محققین هم مدرسه و هم 
مسجد بوده، با 8۵۰۰ متر مربع مســاحت، در ضلع شرقی خیابان چهارباغ 

قرار دارد.

7نکتهمهمبرایانتخابپردهاتاقخواب
۱. بهترین پارچه برای پرده اتاق خواب چیست؟

جنس پارچه نقشی کلیدی دارد. پارچه های سبک و نازک چشم نوازند و از فضای خصوصی شما 
محافظت می کنند، اما اگر به دنبال تاریکی مطلق در هنگام خواب هستید، چندان به کارتان 
نمی آیند. اگر تاریکی اتاق برایتان مهم است، پارچه  ضدنور که کامال مانع گذر نور می شود گزینٔه 
مناسب شماست. پارچه های سنگین تر مانند پنبه ضخیم، لنین و مخمل  گزینه های خوبی برای 

جلوگیری از ورود نور به اتاق هستند.
۲. پرده آماده بخریم یا پرده بدوزیم؟

پرده آماده معموال ارزان تر و بدون اتالف وقت در اختیارتان است، اما در مقابل، پیدا کردن پرده 
اندازه و مناسب اتاق دشوارتر است. اگر پرده بدوزید یا سفارش دوخت بدهید، پرده ای مطابق 
خواسته ها و شــرایط اتاق تان خواهید داشــت. هرچند دوخت پرده معموال گران تر از آب در 
می آید، اما می توانید خیاط هایی پیدا کنید که این کار را با قیمت مناسب انجام می دهند. توصیه 

می کنیم پیش از سفارش، درخواست نمونه پارچه کنید.

3. با پارچه های چندالیه طرح های متنوع و سازگارپذیر ایجاد  کنید
پرده های چندالیه جلوه ای لوکس به اتاق می دهند، درحالی که لزوما خرج زیادی روی دست تان 
نمی گذارند. دو نوع پارچه انتخاب کنید؛ یکی ضخیم و دیگری نازک و شفاف. از دو چوب پرده 
برای آویزان کردن آنها استفاده کنید. در پایان به طرحی زیبا می رسید که هم نور را عبور می دهد 

و هم از فضای خصوصی تان محافظت می کند.
۴. با پارچه های کم رنگ فضایی آرامش بخش ایجاد کنید

اتاق خواب مکان آرامش و استراحت اســت. بنابراین از رنگ ها و بافت هایی استفاده کنید که 
فضایی آرامش بخش ایجاد می کنند. نگران انتخاب پارچه های نازک و نمایان نباشید؛ می توانید 
پرده ای دیگر را از میان پارچه های کلفت، پارچه های بلک اوت و همچنین زیرپرده انتخاب کنید.

۵. پارچه های طرح دار انتخاب نکنید
پارچه های طرح و نقش  دار به شما امکان می دهند، جلوه جذابی به اتاق های ساده، به ویژه در 
خانه های اجاره ای، بدهید. ترکیبی روشــن با طرح ها و رنگ های دل خواه تان انتخاب کنید. 

حواس تان به هم خوانی رنگ پرده ها با دیگر لوازم اتاق باشد.

۶. با ترکیب جنس و رنگ  جلوه  ای دوچندان خلق 
کنید

اگر جلو بافت و رنگ پارچه را می پسندید، اما نگرانید 
که ترکیب آنها در فضایی محدود بــه اندازه پنجره، 
انتظارتان را بــرآورده نکند، بهتر اســت از رنگ ها و 

پارچه های خنثی برای ایجاد تعادل استفاده کنید. این 
ایده ای به صرفه است، زیرا می توانید پارچه های لوکس را 

در اندازه کم به کار ببرید.
۷. از نشــانه های طراحی مدرن در اتاق خواب ســنتی 

استفاده کنید
اگر به دنبال ترکیب مدرنیته با طراحی سنتی هستید، باید دست کم یک عنصر متضاد داشته 
باشــید. برای مثال می توانید با پارچه های مدرن و غیرمنتظره طرحی سنتی خلق کنید، یا 

پارچه های با نقش و نگارهای سنتی در رنگ های متفاوت انتخاب کنید.

چگونهبهخریداینترنتی
اعتمادکنیم؟

 )E-Namad( نماد اعتماد الکترونیک
نشانه ای نمادین است که از طرف مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی، به کسب و 
کارهای  اینترنتی مجاز تعلق می گیرد. 
این نماد پس از بررســی وب سایت و 
احراز هویت و صالحیت مالک آن )اعم 

از حقیقی یا حقوقی( صادر می شود.
هدف از اعطاي نماد اعتماد الکترونیکي، 
اعتمادسازي و رســـمیت دادن بـــه 
فعالیـــت کسب و کارهاي اینترنتي و 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

در حال حاضر تنها فروشگاه هایی معتبر 
هســتند که نماد اعتماد الکترونیک 
را از وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
دریافت کرده اند. مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک پس از بررســي فروشگاه 
اینترنتي و تطابق عملکرد آن با قوانین، 
نماد اعتماد الکترونیکي را به آنها اعطا 
می کند. این فروشگاه های اینترنتی، به 
طور مداوم تحت نظر این سازمان قرار 
دارند و در صورت تخطی از قوانین، نماد 

اعتماد آنها لغو خواهد شد.
در صورتی که مشتری در فرآیند خرید 
از فروشــگاه های دارای نمــاد اعتماد 
الکترونیک، با مشــکلی مواجه شود، 
این فروشــگاه ملزم به پاســخگویی و 
پیگیری هســتند. همچنین در خرید 
از این فروشــگاه ها، خطر ربوده شدن 
رمز دوم کارت، ارسال نشدن سفارش 

و مشکالتی از این قبیل وجود ندارد.

اگر مــی خواهیــد به 
فرزندان خــود درس 
زندگی بدهید، مهارت 
هــا و ســبک زندگی 
کارآفرینانــه یکــی از 
بهترین گزینــه های 
پیش روی شماســت. 
انعطاف پذیری، خالقیت، تواضع، همه اینها 
از ویژگی های برجسته ی این سبک زندگی 
هستند. در ادامه 8 مهارت کارآفرینانه ای که 
می توانید به فرزندان خود آموزش دهید را به 
همراه شیوه های ترغیب به یادگیری آنها از 

نظر خواهید گذراند.
۱- انعطاف پذیری

زندگی پر از موانع و دشواری هاست و داشتن 
مقاومت الزم برای از سر گذراندن آنها برای 

موفقیت ضروری اســت. تمام کارآفرینان 
برای اینکه بتوانند بعد از هر شکستی دوباره 
روی پای خود بایستند به انعطاف پذیری و 
عزم راســخ نیاز خواهند داشت. به فرزندان 
خود اجازه دهید احساســات خــود را بروز 
دهند و حس خود را محدود نکنند. به آنها 
کمک کنید احساســات منفی و بازدارنده 
خود را بشناسند تا بتوانند به شکلی مثبت 
و سازنده از سد آنها عبور کنند و به زندگی 

خود ادامه دهند.
۲- نوآوری و خالقیت

کارآفرینان باید چارچــوب ذهنی چابک و 
تیزهوشی داشته باشند تا بتوانند مشکالت 
پیچیده را با کمک راه حل های نوآورانه  خود 
حل کنند. تفکر خالقانه سنگ بنایی است که 
کارآفرینان امپراطوری خود را روی آن استوار 
می کنند. به کودکان خود اجازه دهید بازی 
کنند. کودکان در همین زمان بازی کردن 
است که انرژی های خالق خود را به کار می 
گیرند. اطمینان حاصل کنید بازی های آنها 
جنبه های مختلفی دارد و تنها به کامپیوتر 
و یا بازی های موبایلی خالصه نمی شــود. 
اســباب بازی های خالقانه زیادی در بازار 
وجود دارند که می توانند توان تفکر خالق 

کودکان را تحریک و تقویت کنند.
3- سختکوشی

بهترین کارآفرینان دنیا فارغ از اینکه به چه 
سطحی از موفقیت رسیده باشند، خود را از 
درگیر شدن با سختی های زندگی روزمره 
کنار نمی کشند. کودکان باید ارزش تالش 
و سختکوشی را درک کنند تا اخالق کاری 

بتواند در وجودشان رشــد یابد. با سپردن 
کارها و مسئولیت های ســاده به کودکان 
خود، به آنها استقالل عمل بدهید. آنها را با 
مثال، با شیوه  صحیح انجام هر کار آشنا کنید 
و عادات وقتگیر خود مثل استفاده ی مکرر از 

موبایل را به حد اقل برسانید.
۴- کنجکاوی

کنجکاو بودن در مورد آنچه در دنیا می گذرد، 
برای شناسایی راه های اضافه کردن چیزی 
به آن ضروری است. کارآفرینان تا آخرین روز 
زندگی خود دست از یادگیری بر نمی دارند و 
همیشه به دنبال راه هایی برای بهبود زندگی 
خود و اطرافیانشان می گردند. کودکان خود 
را به پرداختن به سرگرمی های جدید و دنبال 
کردن عالقمندی های خود تشویق کنید. می 
توانید گردش های خارج از منزل و به دور از 
فناوری هایی مثل اینترنت و کامپیوتر را در 

موزه ها و مراکز علمی امتحان کنید.
۵- اعتماد به نفس

باور داشتن به خود و توانایی های خود یکی 
از مهمترین زیربناهــای یک زندگی موفق 
است. اعتماد به نفس، عزم الزم برای ریسک 
پذیری و عبور از مشکالت را در ما پدید می 
آورد. کارآفرینی اساساً یعنی به ایده های خود 
ایمان داشته باشید. ایده ها و نظرات کودکان 
خود را جدی بگیرید و به آنها فرصت دهید 
تصمیم بگیرند. حتی اگر انتخاب شما گزینه 
ی دیگری باشد، باز اجازه دهید آنها انتخاب 
های خود را داشته باشند و از تجربه حاصل 

درس بگیرند.
۶- همدلی

همدل شــدن با دیگران و حمایــت از آنها 
مهارتی بی نهایت ارزشــمند برای رهبری 
است. کارآفرینان موفق از اهمیت همدلی 
و برقراری ارتباطاتی مثبت و سازنده آگاهی 
کامل دارند. به فردیت کودکان خود و ایده 
های آنها احترام بگذارید و آنــان را به بروز 
احساسات خود تشویق کنید. شما به عنوان 
والدین می توانید با به تصویر کشیدن این 
همدلی در عمل، الگوی خوبــی برای آنان 

باشید.
۷- خوشبینی

کارآفرینان الگوی خوشبینی در میان دیگران 
هستند. آنها همواره دنیایی بهتر برای دیگران 
به تصویر می کشــند و برای رسیدن به آن 
تالش می کنند. این نقطه نظر خوشبینانه 

مزایــای زیادی بــرای زندگــی اجتماعی 
و ســالمتی آنها دارد. به یاد داشــته باشید 
که خوشبینی به دیگران منتقل می شود. 
پس ســعی کنید در عمل آن را به کودکان 
خود انتقال دهید. داســتان های مثبت و 
گفتگوهای الهام بخش با کودکان می تواند 
به ایجاد و پرورش تفکر مثبت در وجود آنان 

کمک کند.
۸- کمک به دیگران

کمک کــردن به دیگــران از لحــاظ مالی 
ممکن است منفعتی در بر نداشته باشد، اما 
کارآفرینان از اهمیت مسئولیت اجتماعی 
خود آگاهی دارند. کارآفرینان واقعی دوست 
دارند دنیا را برای همه به مکان بهتری تبدیل 
کنند، نه فقط خودشان. به عنوان مثال می 

توانید کودکان را به کمک کردن به سالمندان 
تشویق کنید. نشان دادن شیوه های نوین 
کمک به شــکل گیری و اجرایی شدن ایده 
ها از طریق جمع سپاری مالی نیز می تواند 

اهمیت این موضوع را برای آنان آشکار کند.
فرزندان شما چند ســالی با ورود به دنیای 
کارآفرینی فاصله دارنــد، اما آموزش دادن 
این مهارت ها به آنان در دست و پنجه نرم 
کردن با سختی های زندگی کمک فراوانی 
خواهد کرد. به یاد داشته باشید بزرگ ترین 
کمکی که به آنها می توانید بکنید این است 
که در همه این موارد الگوی خوبی برای آنان 
باشید. کودکان شــما بیش از آنکه از گفته 
های شما درس بگیرند، رفتار های شما را یاد 

خواهند گرفت.

۸مهارتکارآفرینانهکهبایدبهفرزندانخودآموزشدهیم

 بزرگ ترین 
کمکی که به آنها می 

توانید بکنید این 
است که در همه این 
موارد الگوی خوبی 

برای آنان باشید. 
کودکان شما بیش 

از آنکه از گفته های 
شما درس بگیرند، 

رفتار های شما را یاد 
خواهند گرفت.

همه  والدین دوســت دارند بهترین زندگی ممکن را 
برای فرزندان خود فراهم کنند و مهارت هایی که برای 
موفقیت به آنها نیاز خواهند داشت را به آنان یاد دهند. 
زندگی واقعی نیز پر از مشکالت و سختی های مختلفی 
است که هر کسی در زندگی خود باالخره با آنها مواجه 
خواهد شد. در این میان چارچوب ذهنی کارآفرینی 
سختی های زندگی را به چشم چالش هایی می بیند که 
باید بر آنها غلبه شود. بنابراین یادگیری مهارت های 
آن از سنین کودکی، می تواند کودکان ما را برای مسیر 
دشواری که در آینده پیش رو خواهند داشت آماده 
کند و باعث شود یک سر و گردن از هم سن و سال های 

خود باالتر بایستند و در میان آنها بدرخشند.
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 Production capacity of Iran’s 
petrochemical industry will 
increase up to 100 million tons 
by 2021.Managing Director 
of the National Petrochemical 
Company (NPC) Behzad 
Mohammadi made the remarks 
on Saturday in his visit to ARTA 
ENERGY petrochemical project 
in Ardebil province and added, 
“with the inauguration of 27 
petrochemical projects in 
the nationwide, production 
capacity of petrochemical 
industry will hit up to 100 

million tons by the end of 
2021.”He put the current 
production capacity of 
petrochemical industry in 
the country at 66 million tons.
He went on to say that value 
of petrochemical products 
(in rials and currency) will 
hit from current $17 billion 
to $24 billion in 2021, adding, 
“with the operation of other 
petrochemical projects by 
the end of 2025, value of 
petrochemical products will 
hit $37 billion.

Army commander 
says "maximum 
pressure policy" on 
Iran has failed
The commander of the 
Army of Iran Major-
General Abdorrahim 
Mousavi said on 
Saturday that the US 
had made startling 
m i s c a l c u l a t i o n s 
depicting a horrible 
future for the Islamic 
Republic, but now they 
have come to realize the 
defeat of their maximum 
pressure policy against 
Iran.
Such creditless people 
like the US President 
Donald Trump and his 
companions are seeking 
to make Iranians to 
yield to them but they 
are aware of the fact that 
Iran will never accept 
such contempt, said the 
Major-General, adding 
that the US is confused 
and frustrated because 
of the numerous 
consecutive pressures 
it is facing in the region.
The US will not suffice 
itself with defaming and 
humiliating a nation but 
rather it is after its total 
slavery, he added.
He further noted that 
Washington will support 
certain countries only 
as long as they serve the 
US interests but the day 
the country emerges 
as useless for the US, it 
throws it away.
The developments of 
recent years have proved 
that those who had fallen 
for the enemies are now 
wiped out or are moving 
towards that kind of 
destiny, he said.
Saying that the Zionist 
regime is "the pet of 
the US", he said there is 
nothing in the history 
of the regime except 
"bullying, murder, 
looting, violation, and 
barbarism."
He added the US is 
insatiable in face of 
surrender but retreats 
in face of resistance.
The Commander of the 
Army of Iran said that 
the Resistance Front 
will dethrone the US 
and everyone will 
undoubtedly see the fall 
of the ominous Zionist 
regime. The day is not 
distant.
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Production capacity of petchem industry to 
increase up to 100mn tons by 2021

The company 
will offer the 
condensate at 
the base price 
of $56.09 per 
barrel in this 
round of offering 
on Wednesday.

The least possible 
amount for loading cargo 
for land transportation 
is 110 tons. Accordingly, 
purchasers can receive 
their cargoes for at most 
three months after the 
purchasing date.
The delivery of cargoes 
in other areas strictly 
depends on the previous 
approval of the National 

Iranian Oil Company 
(NIOC).
One of the main strategies 
that Iran chose to execute 
to help its oil exports 
afloat has been trying 
new ways to diversify the 
mechanism of oil sales, 
one of which is offering 

crude and light oil besides 
gas condensate at the 
country’s stock market.
According to this report, 
supply of crude oil and 
gas condensates in 
Iran Energy Exchange 
(IRENEX) has been put 
atop agenda in line with 

realization of policies 
of resistance economy 
based on diversifying 
in the sale methods and 
use of high capacities and 
capabilities of the private 
sector for spurring 
exports and export 
activities.

Iran signs contract on 
buying flight check plane 
from Germany
Iran has signed a $9.9 million worth of contract 
with Germany for the purchase of its second 
flight check plane, CEO of Iran Airports and Air 
Navigation Company announced on Saturday.
Speaking to Mehr correspondent on Saturday, 
Siavash Amirmokri, CEO of Iran Airports and 
Air Navigation Company, said the company has 
signed a $9.9 million worth of contract with the 
German side for the purchase of a flight check 
plane. He added the purchase includes the plane, 
a flight information service (FIS) device which is 
installed on the plane and provides information 
pertinent to the safe and efficient conduct of 
flights, as well as some spare parts.
Due to the US sanctions, the German company 
cannot directly deliver the plane to Iran, he said, 
adding “as such, the company has said we could 
place an order with any other company that 
would be willing to sell the plane to us, and then 
the German company would take the plane from 
that seller and deliver it back to us after installing 
the FIS on it.”
“Right now, we are in talks with a third company 
for selling us the plane, and we have reached some 
results,” he added.

Exports from Iran to 
Turkey stand at $2.8b in 7 
months
The value of Iran’s export to its neighbor Turkey 
stood at $2.8 billion during the first seven months 
of 2019, a report released by Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA).
As reported, the figure shows a 38-percent 
fall from that of the same period of time in the 
previous year.
The country’s imports from Turkey also fell seven 
percent to $1.4 billion in the mentioned seven-
month period year on year.
Senior officials from Iran and Turkey’s economic 
sectors met on Tuesday as a committee to follow 
up on the preferential trade agreement reached 
between the two countries.
In the meeting, the acting head of Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO), Hamid Zadboum, 
mentioned the two countries’ great potentials for 
economic cooperation and called on the two sides 
to take necessary measures for increasing the two 
countries’ trade turnover.
“In the past five years, the volume of trade 
between Iran and Turkey has exceeded $53 
billion, and considering the determination of 
the two countries’ presidents, the figure should 
increase to $150 billion over the next five years,” 
Zadboum said.
The official mentioned the preferential trade 
agreement between the two countries which has 
been operational since 2015 and said “We hope 
that with the support of the governments of the 
two countries, the agreement would continue in 
the best way for both sides and it would pave the 
way for further expansion of trade ties,”
The Turkish side also expressed their country’s 
willingness for expansion of relations with Iran 
in all areas especially in trade and called for 
creation of a positive atmosphere for the two 
sides’ businessmen to know each other more and 
to interact effectively.
At the end of the meeting, it was also announced 
that the next Iran-Turkey Joint Economic 
Committee meeting is slated to be held during 
17-18 September in Ankara.

The National Iranian Oil Company 
(NIOC) will offer two million barrels of 
gas condensate at the international ring 
of the energy exchange (IRENEX) on 
September 11.

NIOC to offer 2mn barrels of gas 
condensate on Sep. 11
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The delivery of 
cargoes in other 
areas strictly 
depends on 
the previous 
approval of the 
National Iranian 
Oil Company 
(NIOC).
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Energy min.:
Iran, Afghanistan to accelerate coop. 
in electricity sector
Iranian Minister of Energy Reza Ardakanian said on Sat. that 
cooperation between Islamic Republic of Iran and Afghanistan 
in the field of electricity will be accelerated.
He pointed to the recent agreements made between Islamic 
Republic of Iran and Afghanistan in the field of generating and 
transmitting electricity and added, “ establishment of joint 
cooperation committee, implementation of the agreements 
inked between the two countries will result in acceleration.”
He made the remarks in an exclusive interview with IRNA 
and added, “setting up joint working group was agreed 
by Afghanistan president and now, we are waiting for the 
establishment of the committee as soon as possible.”
In this committee, date for organizing summit of joint 
economic cooperation commission will be consulted, he said, 
adding, “then, necessary measures will be taken for holding 

the summit.”
Elsewhere in his remarks, Ardakanian pointed to the 
agreement inked between Iran and Afghanistan for repairing 
Afghan’s electricity transformers and turbines and added, 
“necessary measures have been taken in this respect.”
For this purpose, Deputy Minister of Energy Homyoon Haeri 
along with Managing Director of Iran’s Power Generation 
and Transmission Company (TAVANIR) Mohammad Hassan 
Motavalizadeh visited Afghanistan in August 17 for holding 
talks with senior officials of Afghanistan Ministry of Water 
and Energy which led to signing and sealing a Memorandum 
of Understanding (MoU) between energy officials of the 
two countries.Renewing contract for Iran’s electricity 
exports to Afghanistan, cooperating to reduce electricity 
network losses in Afghanistan, developing Afghanistan power 
grind, constructing Zaranj electricity transmission line in 
Afghanistan, renovating Afghanistan electricity grid as well as 
reconstructing a number of power turbines and transformers 
of Afghanistan were discussed in this bilateral meeting.

TEDPIX grows 4,422 points on 
Satudary
Tehran Stock Exchange’s (TSE) main index (TEDPIX) 
gained 4,422 points to hit a record of 294, 600 points on 
Saturday.
As reported, above 3.8 billion shares worth 16.63 trillion 
rials (about $148.4 million) were traded in the stock market 
via 422,000 deals.
IFX, the main index of Iran's over-the-counter (OTC) 

market, also known as Iran Fara Bourse (IFB), increased by 
62 points, reaching 3,832 on the same day.
Some 949 million securities worth 7.83 trillion rials (about 
$69.9 million) were traded through 171,000 deals.
The supplied liquidity for stock firms participating in the 
stock market and the increase in forex rates which has led 
into increase of the revenues of exports companies active 
in the stock market besides the recession in other domestic 
markets including housing, gold and and forex market stand 
among the main reasons for the boom in the stock market.



Suicide Rates on Rise across A 
new study says suicide rates are on the rise across 
the US, with a particularly stark increase in rural 
communities.
The suicide rate among Americans aged 25-64 rose 
by 41 percent from 1999 to 2016, researchers found. 
The rates were 25 percent higher among people 
living in rural counties as opposed to those living in 
major metropolitan areas, the Hill reported.
The study identified poverty, the presence of gun 
shops, poor access to health insurance, social 
fragmentation and high numbers of veterans as 
factors contributing to the higher rates among rural 
residents.
The study found that there were 453,577 suicides 
among Americans ages 25 to 64 in the 17-year span, 
with the largest number happening from 2014-
2016. Most of the suicide victims were male and 
suicide was more common among middle-aged 
adults over younger and older Americans.
The counties with the highest rates of suicide were 
located in the West, Appalachia and the Ozarks.
“Study findings suggest that increasing social 
connectedness, civic opportunities, health insurance 
coverage, and limiting access to lethal means within 
communities have the potential to reduce suicide 
rates across the rural-urban continuum,” the 
researchers concluded.

US Not Considering 
Purchase of Advanced Missile 
Technology from Russia
The United States is not considering purchasing missile 
technology from Russia, a senior US administration 
official said.
"There is little reason for the United States to consider 
the purchase of advanced missile technology from 
Russia," the official told Sputnik on Friday.
The official said the US has a major comparative 
advantage to Russia's missile technology development, 
testing and employment.
Russian President Vladimir Putin said he offered to 
US President Donald Trump to purchase Russian 
hypersonic weapons in order to bring a balance, but 
the US president declined the offer and said they would 
soon produce their own hypersonic weapons.
Russia and the United States have discussed at the 
recent G20 summit in Japan how Russia's advanced 
weapons, including hypersonic missiles, could be 
classified, given that no country in the world currently 
has weapons of this class, Putin said.

Top commander reiterates 
Iran’s stance on regional 
security
Commander of Iran’s Army Major General Seyyed 
Abdolrahim Mousavi reiterated Iran’s firm position on 
maintaining the regional security, warning of adverse 
consequences for those seeking to foment insecurity 
in the region.
Speaking in a local event in Qom on Saturday, Army’s 
first-in-command warned the trans-regional forces 
present in the region, saying, "In case they try to make 
the region insecure, they will experience the worst and 
the most insecure situation falling upon themselves.”

MPs Table Motion to Ban Reporters of Pro-
Sanctions States Entry to Iran

More than 160 Iranian 
parliamentarians have 
signed the motion, according 
to which reporters from the 
countries that support the 
sanctions against Iran will be 
refused entry into Iran.

In a letter to Parliament Speaker Ali 
Larijani, the MPs have deplored the 
hostile measures by a series of foreign 
press agencies against Iran’s national 
interests, calling for action against the 
followers of American sanctions on the 
Islamic Republic.
They urged that the Iranian 
administration should make the 
necessary arrangements to refuse 
reporters of the media supporting the US 
sanctions on Iran entry into the country.
In April, the Iranian lawmakers ratified 
two clauses of a comprehensive plan to 

deal with the US hostile policies.
One of the bills entails legal action against 
the US move to blacklist the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) and 
requires the Iranian administration to 
act in line with the measures passed by 
the Supreme National Security Council 
to “counter the terrorist activities of 
the American forces who threaten the 
Islamic Republic of Iran’s interests.”
The other motion stipulated that “the 
Islamic Republic of Iran’s administration 
and the armed forces are duty bound to 
take the necessary and wise measures in 

due time in such a way that the American 
forces could not employ any power or 
equipment against the Islamic Republic 
of Iran’s interests.”
In early April, the Iranian Parliament’s 
National Security and Foreign Policy 
Commission decided to table 14 motions 
as part of a strategy to counter the US’ 
hostile measures.
According to the motions, the 
administration, ministries, and executive 
organizations are required to carry out 
policies to deal with, foil, and publicize the 
US’ belligerent measures.

A group of Iranian lawmakers have proposed a 
motion that reporters from countries advocating 
the anti-Iranian sanctions should be barred from 
entering the Islamic Republic.
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Major Gen. Salami:
IRGC, Passive Defense Org. to 
reinforce coop. for tightening up 
security
– In a meeting with the Head of Iran's Passive Defense 
Organization Brigadier General Gholamreza Jalali on Saturday, 
Chief Commander of IRGC Major General Hossein Salami poised 
readiness of IRGC for strengthening cooperation between the 
two bodies on the way to tighten up security of the country.
In the meeting attended by some officials from both bodies, 
Major General Salami announced IRGC's readiness for 

tightening cooperation with the government and  Passive 
Defense Organization for improving security of Iran. 
He said “we do not feel week for deterring any threat and are 
ready to increase security of the country in cooperation with 
the government and Passive Defense Organization.”
Hailing the provided services by IRGC, Brigadier General Jalali 
called IRGC a thorn in the eye of the enemy.
“IRGC stands in the forefront of combating terrorism and 
without its efforts ISIL terrorists would still wander in the 
region,” he said.
In his earlier remarks, Salami described Iran’s military power 
as ‘impenetrable’ and ‘undefeatable’.
“The deterrence power of Islamic Iran is built on the basis of 

overcoming major enemies,” 
Salami said, adding “with 
Allah’s help, we will be 
readier than ever to defend 
the territorial borders, 
independence and the 
territorial integrity of our 
country through enhancing 
this [deterrence] power.”
The top IRGC commander further 
noted that the enemies have already seen 
the capabilities of Iran’s military equipment, adding 
that they will come to realize Iran’s real power on the battlefield.

They urged 
that the Iranian 
administration 
should make 
the necessary 
arrangements to 
refuse reporters 
of the media 
supporting the 
US sanctions on 
Iran entry into the 
country.
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Armenia confirms Rouhani’s 
presence at Oct. summit of 
EAEU leaders
 Armenian Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan has 
confirmed the participation of Iranian President Hassan 
Rouhani at a high-profile summit of the Eurasian Economic 
Union (EAEU) in October.
Leaders of EAEU member countries as well as other partners 
of the bloc, including Iran and Singapore, will take part at the 
summit on October 2, Armenian Foreign Minister Zohrab 
Mnatsakanyan said in an interview on Friday.
Asked about Armenia’s expectations of Rouhani’s visit, 
the foreign minister said “we have a wide-scale agenda 
with Iran, and we are looking for frameworks and effective 

ways for cooperation in the fields of regional security, 
development of infrastructures, and energy diversity 
to reach a positive result that would benefit all of our 
countries.”
“Armenia’s membership to the EAEU will provide the 
condition for us to expand cooperation with Iran, as well as 
Singapore and Egypt,” he added.
On August 10, Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan 
said he had invited Rouhani to the EAEU meeting of leaders 
in Yerevan - a major regional organization which is said to 
help Tehran increase its non-oil export revenues amid US 
sanctions.The invitation came more than a month after 
Iran ratified a parliamentary bill to launch a free trade zone 
with EAEU members, namely Russia, Belarus, Kazakhstan, 
Armenia and Kyrgyzstan.
The agreement is expected to hugely boost Iran’s trade 

capacity 
with countries to the north of 

a region in northern Asia and Eastern Europe called 
 Eurasia.
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Iran’s Army 
Chief: End 
of Israel Not 
Far Away
The Zionist regime 
of Israel is on its last 
legs, Iranian Army 
Commander Major 
General Abdolrahim 
Mousavi said, adding 
that fall of Israel is 
going to happen in 
the not too far distant 
future.
In comments in the 
city of Qom on Friday, 
the Iranian Army 
commander said the 
axis of resistance is 
going to beat out the 
US hegemony and win 
the ultimate victory.
The general also said 
that everyone will 
see the end of the 
“ominous Zionist 
regime” in future, 
stressing that the day 
is not far away.
The evil Zionist 
regime has brought 
about nothing 
during its existence 
but aggression, 
p l u n d e r i n g , 
barbarism, bullying 
and brutality, the 
commander said.
“The enemies are 
well aware that any 
outbreak of insecurity 
and tension in the 
region will put them 
in the most insecure 
conditions,” Mousavi 
further warned.
He added that the 
US government has 
become confused and 
disillusioned after 
suffering successive 
defeats in the region 
and the failure of its 
policy of maximum 
pressure on Iran.
Back in December 
2016, Leader of the 
Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei expressed 
high optimism that 
the Israeli regime will 
perish within the next 
quarter of a century.
“The Zionist regime 
- as we have already 
said - will cease to exist 
in the next 25 years if 
there is a collective and 
united struggle by the 
Palestinians and the 
Muslims against the 
Zionists,” Ayatollah 
Khamenei said.
As for any move 
against the Islamic 
Republic, the Leader 
has frequently warned 
the adversaries that 
they would face a 
“harsh reaction” in 
case of any offense 
against Iran, stressing 
that the era of hit and 
run is over.
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 New details of shooting 
Global Hawk disclosed
 Deputy of Operations of Iran's Passive 
Defense Organization Amir Khoshghalb, 
in an interview with Mehr news agency, 
released the details of downing US Northrop 
Grumman RQ-4 Global Hawk spy drone by 
IRGC.
“We were precisely observing the US drone’s 
activity even from the beginning moments 
of its flight,” he said, “We knew its route and 
it was under full supervision of Iran Defense 
Organization.”
“The drone was moving towards Iran, 
breaching international regulations i.e. 
taking that route it was making a threat to 
Iran," the Iranian official said. 
"It had even turned off its identification 
system,” he added.
“We needed to take a tactical measure, 
accordingly,” he said.
“Our tactical measure has various aspects; 

first we issued a radio warning,” Khshghalb 
described, “In some cases, the warning is 
stronger and will lead into a strong tactical 
measure such as shooting.”
“On its route, which was longer than three 
hours, the drone, which was under our full 
surveillance, was seeking something,” he 
reiterated.
“May be we could take initial measures 
much earlier but we let the drone do its job 
and end its route,” he said, “We repeatedly 
issued warnings when the drone was on its 
way moving towards us asking it to act upon 
international regulations but it ignored all 
of them.”
On June 20, In June, Iran’s IRGC downed a US 
Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk spy 
drone after it had violated Iranian airspace. 
Despite the US claims that the drone had 
been flying over international waters, Iran 
said it had retrieved sections of the drone in 
its own territorial waters where it was shot 
down.
The intruding drone was shot by Iran’s 

homegrown air defense missile system 
“Khordad-3rd”.
US President Donald Trump said afterward 
that he aborted a military strike to retaliate 
against Iran’s downing of the US drone 
because it could have killed 150 people, and 
signaled he was open to talks with Tehran.
Chief of General Staff of Iranian Armed Force, 
Major General Mohammad Hossein Bagheri, 
said on Wednesday that the US was on the 
verge of attacking Iran but called off the plans 
after Iran downed the intruding drone.
“The US was to take a practical measure 
[military strike] against us but in the name 
of a high number of probable victims, it 
overturned the decision,” he said, adding, 
“The main reason, however, was Iran’s 
deterrence power.”
These are the result of the Iranian thought 
and the commands of the Revolution Leader, 
he said, noting that despite all problems, 
Iran enjoys great capabilities in the defense 
sector and the Iranian nation will not let 
eruption of another war.

 Satellite images 
show Iran oil tanker 
sought by US off 
Syria; AP
Satellite images appear to show the 
Iranian oil tanker Adrian Darya-1 

near the Syrian port of Tartus, despite 
U.S. efforts to seize the vessel.Images 
obtained by The Associated Press early 
Saturday from Maxar Technologies 
showed the vessel there.Iranian officials 
haven't acknowledged the ship went to 
Syria. The ship turned off its Automatic 
Identification System late Monday.
The new images matched a black-and-

white image earlier tweeted by John 
Bolton, the U.S. national security adviser.
Bolton had tweeted: "Anyone who said 
the Adrian Darya-1 wasn't headed to 
#Syria is in denial."
Authorities in Gibraltar had seized the 
ship in July over concerns it would break 
European Union sanctions on Syria. They 
later released it.



Iranian researchers planning to grow human pancreas
Iranian researchers at Royan Institute are working on a project to grow a human 
pancreas inside the body of a goat.Speaking to Mehr correspondent on Saturday, 
Dr. Mehdi Hajian, the head of the biotechnology research institute at Royan, said 
a team of researchers are working on a long-term and complicated project to 
grow human organs, with the first focus being the pancreas.“In the first phase, 
we are planning to grow the organs inside the body of an animal. For that purpose, 
we need an animal that does not have that particular organ to being with. For this 
project, we are going to grow a human pancreas inside a goat’s body,” he said.“We are 
going to work on a goat whose body does not grow a pancreas on its own. For that, we need t o 
produce embryos that do not have the genes for growing a pancreas. Then, we will transfer the embryos to 
receiving goats. This phase will be completed within six months, and the cells are ready,” he added.

Head of Iran’s 
p a r l i a m e n t a r y 
delegation at the 
Asian Parliamentary 
Assembly, Fatemeh 
Zolghadr met with 
Iraq's parliamentary 
speaker, Mohammed 
Al-Halbousi, stressing 
on the need for 
Baghdad’s support for 
Iran against unjustly 
sanctions.
Emphasizing on 
strengthening the 
cultural and economic 
relations between Iran 
and Iraq, Zolghadr said, 
“Border markets can 
be a good economic 
opportunity to further 
expand economic 
relations between the 
two countries and we 
should use them”.
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Police dotted the main Hong Kong Airport 
Express station and searched at least 
one bus heading for the airport ahead of 
protests due to begin mid-afternoon.
Only passengers were being allowed into 
the airport building or to use the Airport 
Express, boarding in downtown Hong 
Kong. The train was not stopping en route 
on the Kowloon peninsula.
The measures are aimed at avoiding the 
chaos of last weekend, when protesters 
blocked airport approach roads, threw 
debris on the train track and trashed the 
MTR subway station in the nearby new 
town of Tung Chung in running clashes 
with police.Protesters also occupied 
the arrival hall last month, halting and 
delaying flights, amid a series of clashes 
with police.
 “We’re a bit nervous seeing all these 
police. We’ve been watching the fighting 
on the television and we don’t want to be 
part of that, "said Kurt Cruzat, a 20-year-
old Filipino student on his way to study 
in Israel. “I’ll be happy once we’re on 
the plane.”Chek Lap Kok airport was 
built in the dying days of British rule 
on reclaimed land around a tiny island 
and is reached by a series of bridges.
Hundreds of demonstrators, many 
masked and dressed in black, attacked 
MTR metro stations on the Kowloon 
peninsula on Friday night, targeted 
because of televised scenes of police 
beating protesters on a metro train on 
Aug 31 as they cowered on the floor.
Activists, angry that the MTR closed 
stations to stop protesters from 
gathering and demanding CCTV footage 

of the beatings, tore down signs, broke 
turnstiles, set fires on the street and 
daubed graffiti on the walls.
 “The behavior was outrageous,“ the 
government said in a statement.
Hong Kong leader Carrie Lam announced 
concessions this week to try to end the 
protests, including formally scrapping 
a hugely unpopular extradition bill, but 
many said they were too little, too late, 
Reuters reported.
The bill would have allowed extraditions 
to mainland China, despite Hong Kong 
having an independent judiciary dating 
back to British rule.
But the demonstrations, which began in 
June, have long since broadened into calls 
for more democracy and many protesters 
have pledged to fight on.
Demonstrations have at times paralyzed 
parts of the city, a major Asian financial 
hub, amid running street battles 
between protesters and police who have 
responded with tear gas, pepper spray 
and water cannon. Violent arrests of 
protesters have drawn international 
attention.Hong Kong returned to China 
in 1997 under the “one country, two 
systems” formula that guarantees 
freedoms not enjoyed on the mainland. 
Many Hong Kong residents fear Beijing 
is eroding that autonomy.China denies 
the accusation of meddling and says 
Hong Kong is its internal affair. It has 
denounced the protests, warning of the 
damage to the economy and the possible 
use of force to quell the unrest.
In addition to calling for a withdrawal 
of the extradition bill and the release of 
those arrested for violence, protesters 
want an independent inquiry into 
perceived police brutality, retraction of 
the word “riot” to describe rallies and 
the right for Hong Kong people to choose 
their own leaders.The protests have 
presented Chinese President Xi Jinping 
with his greatest popular challenge since 
he came to power in 2012.

Alireza Miryousefi, the spokesperson 
for Iran’s mission to the United Nations, 
rejected on Friday the claim raised in 
some foreign news outlets that the 
US has made a proposal for a meeting 
between Iranian President Hassan 
Rouhani and US President Donald 
Trump on the sidelines of the upcoming 
UN General Assembly.
“This news is fake. We have not 
received such a proposal, and there is 
no possibility for a meeting between 
the two presidents on the sidelines of 
the UN General Assembly,” he stressed.
The Tokyo-based Kyodo News Agency 
quoted an unnamed US government 
source as saying that Washington had 
proposed a meeting between President 
Donald Trump and Iranian President 

Hassan Rouhani on the fringes of the 
upcoming UN General Assembly in New 
York. The report said that the US hoped 
the meeting would take place around 
Sept. 25. The report added that the 
US proposal was conveyed to Tehran 
through countries such as France.
Tensions started to build up between 
the US and Iran after President Trump 
withdrew Washington from the 
2015 nuclear deal, officially known 
as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) in May 2018, and 
imposed sanctions against Tehran in 
a bid to restrict the country's trade 
transactions with the world.
The Trump administration has been 
making empty calls for talks in what 
Iran describes as mere political 
propaganda. The Islamic Republic 
stresses that as long as sanctions are 
in place and the US refuses to return 
to the JCPOA, negotiations will be 
meaningless.This is while Donald 
Trump has reiterated in the past few 
days that he has no intention of easing 
sanctions against Iran.

Hong Kong Police in Position at Airport Ahead of 
Planned Protest

Iran rejects claim of US proposal for Rouhani-
Trump meeting in NY

 Hong Kong police searched public transport heading for 
the airport on Saturday ahead of another “stress test” of 
road and rail links by anti-government protesters, the latest 
in 14 weeks of sometimes violent demonstrations in the 
Chinese-ruled city.

Spokesperson for Iran’s mission to the United Nations 
rejected the claim raised by some foreign media that 
Washington has made a proposal for a meeting between 
presidents Rouhani and Trump on the sidelines of UN 
General Assembly

“This news is 
fake. We have 
not received 
such a proposal, 
and there is 
no possibility 
for a meeting 
between the two 
presidents on 
the sidelines of 
the UN General 
Assembly,”

But the 
demonstrations, 
which began in 
June, have long 
since broadened 
into calls for more 
democracy and 
many protesters 
have pledged to 
fight on.

AEOI spokesman 
announces details of 
3rd step of reducing 
JCPOA commitments
 The spokesman for the Atomic 
Energy Organization of Iran 
(AEOI) Behrouz Kamalvandi 
has announced details of 
Iran's 3rd step of reducing 
commitments under the 2015 
nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
“Tehran will use more advanced 
and rapid centrifuges as part of 
its new nuclear steps and that 
it has the capacity to enrich 
uranium beyond the 20 percent 

limit,” Kamalvandi said in a 
press conference on Saturday.
“We have started lifting 
limitations on our Research 
and Development imposed 
by the deal. It will include 
development of more rapid 
and advanced centrifuges. All 
these steps are reversible if the 
other side fulfills its promises,” 
he added.Kamalvandi went 
on to note that in the next two 
months, 164 chain machines 
of IR4 centrifuges will become 
operational.
Kamalvandi said the 
International Atomic Energy 
Agency (IAEA) has been 
informed about Iran's new 

nuclear steps which it will 
continue to monitor.
He stressed that Iran has no 
plans yet to limit IAEA's access 
to its nuclear sites.
“IAEA will visit nuclear sites 
today and see that 4 measures 
have taken in the framework of 
the 3rd step in reducing JCPOA 
commitments,” Kamalvandi 
said.
“Acting Director General of 
IAEA, Cornel Feruta will travel 
to Tehran on Saturday and meet 
with high-level Iranian officials 
including Foreign Minister, 
Mohammad Javad Zarif as well 
as head of AEOI, Ali Akbar Salehi 
on Sunday,” he added.
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این نابغه ثروتمند مدعی 
است تمامی انسان ها در 
درون خود یک نابغه مالی 
دارند اما این نابغه اکنون 
خواب اســت و باید آن را 
بیدار کرد؛ علت این خواب 
نیز آموزش های فرهنگی 

غلط است.
متاسفانه ۹۰ درصد از غربی ها پای ورقه 
این کوربینی )ســخت کار کردن برای 
پول، قرض کردن و خرج کردن( را امضا 
می کنند و فقط به این دلیل که کار کردن 
برای پول راحت تر و آسان تر است به آن 

تن می دهند.
رابرت کیوساکی در ادامه به ۱۰ راهکار 
برای بیدار و شــکوفا کردن نبوغ مالی 
اشاره می کند؛ این ۱۰ پیشنهاد را موارد 
مختلفی تشکیل می دهند که در ادامه به 
چند مورد ابتدایی آن می پردازیم. اولین 
راهکار عبارت اســت از» من به دلیلی 

بزرگ تر از واقعیت نیاز دارم.«
او در توضیح این مــورد می گوید افراد 
زیادی هســتند که تنها به زبــان و از 
روی حرف تمایل به ثروتمند شــدن 
دارند اما باید به این نکتــه توجه کرد 
که ایــن راه، بســیار طوالنــی و پر از 
تپه هایی اســت که باید از آن باال رفت. 
یک دلیل یــا یک هــدف، ترکیبی از 

» می خواهم ها«و» نمی خواهم ها« است. 
اگر دالیل انجام کارتان به اندازه کافی 
بزرگ و قوی نباشد ممکن است واقعیت 
راهی که پیِش رو دارید از دالیل شــما 
قوی تر شــود. بدون داشتن یک دلیل 
و هدف قــوی، هر چیــزی در زندگی، 

سخت است.
اگر یک دلیل قوی برای انجام کار خود 
ندارید، عاقالنه نیست که بیشتر تحصیل 

کنید. به نظر، کار بسیار سختی می آید.
دومین راهکار عبارت است از» انتخاب 
روزانه«؛ این میلیاردر خودســاخته در 
توضیح این راهکار می نویسد: این دلیل 
تمایل مردم برای زندگی در یک کشور 
آزاد است. ما می خواهیم قدرت انتخاب 
داشته باشیم. از نظر مالی، با هر ریالی که 
به دست ما می رسد، ما قدرت انتخاب 
آینده، فقیر، پولدار یا متوسط بودن را 
انتخب می کنیم. عادت های خرج کردن 
ما، مشخص می کند چه کسی هستیم، 
آدم های فقیر عادهای مصرفی فقیرانه ای 
نیز دارند. بیان جمله هایی مانند » من 
از پول خوشم نمی آید« و یا » برای چه 
نگران بی پولی باشــم، من هنوز بسیار 
جوان هســتم« باعث می شود دو چیز 
اساسی از شما دزدیده شود. این دوچیز 
را اول، زمان کــه بزرگ ترین دارایی هر 
شخصی است و دوم که امکان آموزش، 
تشــکیل می دهد؛ پول نداشتن دلیل 
درســتی برای آموزش ندیدن نیست. 
همه چیز در انتخابی که می کنید نهفته 
است، زیرا ما تمام امکانات ضروری را در 

اختیار داریم.
به نظر شما سومین راه چیست؟ از نظر 
رابرت کیوساکی سومین راهکار سرمایه 
گذاری روی آموزش اســت به همین 
دلیل او معتقد است باید اول بر آموزش 
سرمایه گذاری کرد. او معتقد است در 
دنیای واقعی تنها دارایی حقیقی انسان، 
مغز اوست. مغز، قدرتمندترین ابزاری 

است که بر آن تسلط داریم.
راهــکار بعدی انتخاب دوســتان اما با 
دقت زیاد است. کیوساکی این مورد را 

با قدرت تشریک مساعی یاد می کند. 
اغلب انسان های بی پول به جای اینکه 
از وجود ثروتمندان استفاده کرده و یاد 
بگیرند چگونه می تــوان به این مرحله 
رسید، از آن ها در جهت رسیدن به کار 
و قرض )وام( اســتفاده می کنند. یکی 
از ســخت ترین راه های دســتیابی به 

ثروت، صادق بودن با خود و دنباله روی 
دیگران نبودن است، زیرا در بازار معموال 
مردم عوام هستند که دیر می رسند و 
به اصطالح سرشــان کاله می رود. این 
افراد حتی اگر خبر یک معامله بزرگ را 
در صفحه اول روزنامه هم چاپ کنند، باز 
هم معموال دیر می رسند. سرمایه گذاران 

باهوش به دنبال بازارهایی می گردند که 
وقت معینی ندارنــد، در واقع این افراد 
بازارهایی که وقت مشــخصی دارد را 
جست وجو نمی کنند. آن ها اگر یک موج 
را از دست بدهند، به دنبال موج بعدی 
می گردند و خودشان را با شرایط، تطبیق 
می دهند. این که چرا این کار برای اغلب 
سرمایه گذاران سخت اســت، به این 
دلیل اســت که آنچه محبوب همگان 
نیست آن ها را به شــدت می ترساند. 
سرمایه گذاران عاقل، زمانی سرمایه ای 
را می خرند که محبوب نیســت. آن ها 
می دانند که هنگام خرید سود کرده اند 
نه زمان فروش آن دارایِی به خصوص. 
پول بر اســاس اطالعاتی اســت که به 

دست می آید.
اما راهکار بعدی را چه چیز تشــکیل 
می دهد؟ رابرت کیوساکی راهکار بعدی 
را اینگونه معرفی می کنــد:» در مورد 
یک فرمول مهارت پیدا کنید و سپس 
به سراغ فرمول بعدی بروید.« و سپس 
این موضوع را با عنوان »قدرت یادگیری 
ســریع« معرفی می کند. او در ادامه به 

بیان مثالی می پــردازد که خواندن آن 
خالی از لطف نیست. تمامی نانواها برای 
پختن نان از یک فرمول و دستور پخت 
خاص استفاده می کنند حتی اگر آن را 
فقط در ذهن خود داشته باشند. همین 
قضیه در رابطه با پول نیز کاربرد دارد. به 
همین دلیل پول را معموال »خمیرمایه« 

می نامند.
این نابغه مالی در ادامه می گوید: ذهن 
انسان بســیار قدرتمند است؛ بنابراین 
انسان به همان چیزی تبدیل می شود 
که می خواند. به عنوان مثال اگر درباره 
آشــپزی مطالعه کنیــد، تمایل پیدا 
می کنید که به ســراغ آشپزی بروید و 
پس از آن نیز آشپز می شوید. بنابراین 
اگر این را دوست ندارید که به یک آشپز 
تبدیل شــوید، باید مطالب دیگری را 
مطالعه کنید. در دنیای بســیار متغیر 
امروز، چندان مهم نیست که چه چیزی 
را می دانیم، زیرا دانسته های ما به سرعت 
کهنه می شوند؛ نکته این جا است که با 
چه سرعتی می توان نکات جدیدی را 

یاد گرفت.

گذری برکتاب های اقتصادی؛

»نابغه مالی« خود  را بیدار کنید

عادت های خرج کردن 
ما، مشخص می کند چه 
کسی هستیم، آدم های 

فقیر عادهای مصرفی 
فقیرانه ای نیز دارند

همه انسان ها درون خود یک »نابغه مالی« دارند اما خواب است.
رابرت کیوساکی معتقد اســت: در دنیای واقعی تنها دارایی 
حقیقی انسان، مغز اوست. مغز، قدرتمندترین ابزاری است که 

بر آن تسلط داریم.
رابرت کیوساکی در کتاب »پدر پولدار، پدر بی پول« با اشاره به 
دشوار بودن گردآوری ثروت می نویسد:پیدا کردن معامالت 
عالی کار واقعا آسانی است.« در واقع به عقیده او، انجام این 
کار، دقیقا مانند دوچرخه سواری است؛ شاید شما در ابتدا کمی 
تعادل خود را از دست بدهید یا تلوتلو و زمین بخورید اما پس 
از مدتی می توانید در آن ماهر شوید. به همین دلیل است که 
او می گوید: زمانی که صحبت از پول به میان می آید، تصمیم 
قاطعی الزم است که بتوان به این تلوتلو خوردن ها غلبه کرد و 

این تصمیم نیز کامال شخصی است.
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ساخت »هتل در فضا« توسط یک استارت  آپ جدی دنبال می شود
یک شرکت استارت آپ قصد داردیک هتل لوکس در ایستگاه فضایی بین المللی بسازد و از سال ۲۰۲۵ 

مسافران بتوانند در آن اقامت کنند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، به نقل از اسپیس، یک شرکت استارت آپ قصد دارد یک 

هتل لوکس در ایستگاه فضایی بین المللی بسازد. 
این شرکت استارت آپ که بنیاد گیتوی نام دارد می گوید: در صورت تحقق این ایده سفرهای فضایی یک 

شکل جدید به خود می گیرند. 
 بنیاد گیتوی طرح های اولیه یک هتل تجاری فضایی را سال گذشته رونمایی کرده که شبیه یک کشتی تفریحی 

است.  Alatorre، معمار ارشد بنیاد گیتوی می گوید: این هتل فضایی مانند ایستگاه فضایی بین المللی یک مکان کامال 
استریل است. معمار ارشد گیتوی می گوید ما امیدواریم در سال ۲۰۲۵ با هر سفر حدود ۱۰۰ مسافر به فضا برای اقامت در این هتل سفر کنند؛ 

در نهایت، رفتن به فضا فقط گزینه دیگری خواهد بود که افراد برای تعطیالت خود انتخاب می کنند.
از آنجا که هزینه های اقامت افراد در فضا بسیار گران است بیشتر افراد تصور می کنند توریسم فضایی فقط برای افراد بسیار ثروتمند فراهم 

خواهد شد.

ذهن انسان بسیار قدرتمند 
است؛ بنابراین انسان به همان 

چیزی تبدیل می شود که 
می خواند. به عنوان مثال اگر 
درباره آشپزی مطالعه کنید، 

تمایل پیدا می کنید که به 
سراغ آشپزی بروید و پس از 

آن نیز آشپز می شوید.
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استارت آپ

آینده از آن شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها است

بنیانگذار انجمن علمی فناوری چاپ ایران گفت: آینده 
از آن شرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها خواهد 
بود  براین اساس ضرورت دارد، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد 
نخبگان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها به آن توجه خاص داشته 

باشند و از این کسب و کارها حمایت کنند.

محمد بی طرفان با اشــاره به برگزاری نشست هم اندیشــی نقش صنعت چاپ در ایجاد 
فرصت های آموزشــی برابر برای جوامع کم برخوردار که چهارشنبه گذشته برگزار شد، 
افزود: بحث ایجاد و توسعه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان یکی از موضوعات مهم 
مورد تاکید برای توسعه صنعت چاپ است که دستگاه های مختلف و همچنین صنعتگران 

عرصه چاپ بر آن تاکید دارند.
وی اضافه کرد: تصمیم های مهمی با همکاری دانشــگاه ها، کمیســیون های آموزش و 
تحقیقات و اقتصادی مجلس شــورای اسالمی در راســتای تحول این صنعت و توسعه 
رشته های دانشگاهی این حوزه اتخاذ می شــود و بیش از 4۰ نفر از صنعتگران، فعاالن و 
روسای تشکل های این حوزه با نمایندگان ذی ربط در حوزه علمی، فرهنگی و اقتصادی 

دیدار می کنند.
بی طرفان با اشــاره به اینکه صنعت چاپ یکی از صنایع های تک دنیاست، گفت: توسعه 

کســب و کارهای دیجیتال، ایجاد کســب و کارهای دانش پایه، توسعه 
شرکت های دانش بنیان و دانشگاهی در این صنعت اهمیت بسیار دارد. 
انجمن علمی فناوری چاپ ایران در نشست های تخصصی علوم و فناوری 
چاپ به آن ها توجه داشــته و با همکاری دســتگاه های علمی، اجرایی و 

صنعتگران این حوزه به آن پرداخته است.
بنیان گذار انجمن علمی فناوری چاپ ایران در بخش دیگری از سخنان خود 
به جایگاه مهم یونســکو در توجه به مقوله فرهنگ، آموزش، نقش صنعت 
چاپ در این زمینه اشــاره کرد و افزود: یونســکو جایگاه مهمی در توسعه 
دانش بشری در جوامع مختلف دارد و یکی از ابزارهای توانمند یونسکو نیز 

در توسعه دانش بشری صنعت چاپ است.
بی طرفان، یکی از ماموریت های یونسکو را ســهیم شدن در اشاعه دانش 
بشری و ایجاد فرصت های برابر آموزشی برای جوامع مختلف دانست و افزود: 
صنعت چاپ در راســتای این ماموریت که با نوآوری، توسعه استارت آپ ها، 
رشد شرکت های دانش بنیان، بومی سازی، توســعه  کسب و کارها و تنوع 

بخشی به فرهنگ و ارتباطات همراه است، نقش مهمی ایفا می کند.
وی به رایزنی های خود با مسئوالن بین المللی شامل »اینترپک« و »دوروپا« برای ثبت روز 
جهانی چاپ اشاره کرد و گفت: همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران با انجمن علمی 
فناوری چاپ ایران در راستای تحقق این موضوع از سوی ایران و به نام ایران یک هدف و 

برنامه مشترک است.  
منوچهر روشن بخش معاون دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو - ایران  در امور ارتباطات و 
مشارکت ها نیز در این زمینه  گفت: صنعت چاپ، صنعت مهم و راهبردیست که همواره 

در دنیا روی خط توسعه مرزهای دانش حرکت می کند.
وی با تصریح اینکه صنعت چاپ کشور با تحوالت جهانی این صنعت همراه و همگام نبوده، 
اظهار داشت: صنعت چاپ کشورمان مثل همه بخش های اقتصادی تحت تاثیر اقتصاد 
دولتی قرار داشته و در شرایط کنونی نیازمند این هستیم با ورود نیروی انسانی تحصیل 
کرده، به راه افتادن کسب و کار های دیجیتال و دانش بنیان و حمایت بخش های مختلف 

شاهد تحول این صنعت در عرصه ملی و بین المللی باشیم.
روشن بخش با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد نیرو های شــاغل در این صنعت با دانش روز 
فاصله دارند، گفت: کمیسیون ملی یونســکو آمادگی دارد با همکاری و همراهی انجمن 
 علمی فناوری چاپ ایران برای جبران بخشــی از عقب ماندگی هــا تعامل و همکاری

 نماید.

  لزوم حمایت از فعالبت های انجمن چاپ
علی طارمی راد پیشکسوت چاپ و مدیرعامل چاپ افست نیز با اشاره به اینکه انجمن علمی 
فناوری چاپ در مدت کوتاه فعالیت خود خدمات شــایاتی در حوزه صنعت چاپ کشور 

داشته است بر حمایت از فعالیتهای این تشکل علمی و کارشناسی تاکید کرد.
وی با اشاره به آموزش صنعتگران و شــاغالن این صنعت، گفت: آموزش نیروی انسانی و 

تربیت نیروی انسانی توانمند برای این صنعت یک ضرورت است.

  کارورزی دانش آموختگان در صنعت چاپ
 زهرا جلیل ثانی کارآفرین و فعال در صنعت چاپ نیز با اشاره به اینکه تربیت نیروی انسانی 
توانمند برای تحول صنعت چاپ کشور ضروری است گفت: این صنعت می تواند در قالب 
طرح کارورزی از فارغ التحصیالن دانشــگاه های مختلف برای تزریق دانش روز به بدنه 
سنتی صنعت چاپ استفاده نماید. وی همچنین ایده تشکیل کمیته زنان فعال در صنعت 
چاپ را مطرح کرد که با استقبال شرکت کنندگان این نشست به ویژه مسئوالن کمیته 

ملی یونسکو در ایران قرار گرفت.

  راه اندازی استارت آپ های حوزه چاپ کشور را از واردات محصوالت چاپی 
خودکفا می کند

بهنام زنگی عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران نیز در این نشست با اشاره به واردات ۸۰ 
الی ۹۰ درصدی تجهیزات و محصوالت مورد نیاز صنعت چاپ از خارج از کشــور، گفت: 
به طور حتم استارت آپ ها و دانش بنیان کشــور می توانند کشور را از وارادات محصوالت 

چاپی بی نیاز و خودکفا کنند.
وی اضافه کرد: با ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در کسب وکارهای 
حوزه چاپ می توان این صنعت را در کشور بومی سازی و بخشی از نیازهای این صنعت را 

با تالش و همت نیروهای توانمند داخلی تامین کرد.
بر اساس این گزارش، در نشست مشترک شامگاه چهارشــنبه کمیسیون ملی یونسکو 
و انجمن علمی فناوری چاپ ایران، راه اندازی کارگروه مشــترک همکاری این انجمن و 

کمیسیون ملی یونسکو مورد توافق قرار گرفت.
همچنین در این نشست از علی طارمی راد پیشکسوت چاپ و مدیرعامل سابق چاپ افست، 
به پاس دهه ها خدمت در عرصه صنعت چاپ و تالش برای ارتقا  صنعت چاپ مورد تقدیر 
قرار گرفت و تندیس یادبودی از ســوی انجمن علمی فناوری چاپ با حضور مســئوالن 

یونسکو به وی اعطا شد.

ایرنا
گــــــزارش

استارت آپ ها برای رفع 
مشکالت پیشنهاد ارائه 

دهند

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: به دنبال تغییــر رویه در این 
سازمان هســتیم و انتظار داریم که 
استارت آپ ها برای رفع مشکالتی که 
مطرح می کنند، پیشنهاد ارائه دهند.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، 
دکتر مصطفی ساالری در چهارمین 
جلسه از سلسله نشست های دیدبان 
رفاه و تأمین اجتماعی که با حضور 
کارآفرینان جوان و کسب و کارهای 
نوپا ) اســتارت آپ ها( برگزار شــد، 
اظهار داشت: هدف از برگزاری این 
جلسات همفکری و تبادل نظر برای 
یافتن بهترین راهکار به منظور اصالح 

رویه ها است.
وی با بیــان اینکه ســازمان تأمین 
اجتماعی امانتــدار اندوخته جامعه 
تحت پوشش است و باید این امانت 
را براساس قانون و اصول بیمه گری 
هزینه کند، افزود: هر کسی که حق 
بیمه به این سازمان پرداخت کند از 
خدمات استفاده خواهد کرد و اجازه 
نداریم که این امانــت را برای افراد 

دیگری هزینه کنیم.
ساالری با اشاره به قوانین متعددی 
که منجــر به ایجــاد تعهــد برای 
دولت شده و شــرایط مناسب برای 
پرداخت آنها پیش بینی نشده است، 
گفت: ما وظیفــه داریم که نگذاریم 
معافیت های بیمه ای افزایش یابد و 
برای پیش گیری از افزایش تعهدات 
دولت نســبت به ســازمان تأمین 

اجتماعی برنامه ریزی کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
با اشــاره به برخی مســائل مطرح 
شده از سوی جوانان فعال در حوزه 
استارت آپ ها، گفت: بخشی از مسائل 
مطرح شده با اصالح رویه های اداری 
و به سادگی قابل اجرا است. مسایلی 
همچــون دفتر مشــترک و برخی 
مسایل دیگر را می توانیم با همکاری 

مشترک حل کنیم.
ساالری ادامه داد: تالش ما این است 
که برای ارائه خدمات به فعاالن حوزه 
استارت آپ ها اشاره کردید انعطاف 
داشته باشیم. جایی که اختیار قانونی 
داریم، می توانیم به ســرعت عمل 
کنیم و تصمیم گیری در ســازمان 
تأمین اجتماعی با ســرعت باالتری 
نسبت به سایر دستگاه های دولتی 
انجام می شــود. مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی درباره ضرایب حق 
بیمه استارت آپ ها گفت: برای حل 
مشکالت این حوزه درحال تجمیع 
بخش نامه های مختلــف مربوط به 
ضرایــب حق بیمــه هســتیم و از 
همکاران خواسته ایم که از ذی نفعان 
در این زمینه دعوت کنند و بخشنامه 
تجمیعی با همفکری و مشــارکت 
ذی نفعان در ماه هــای آینده تهیه و 
ابالغ می شود. ســاالری با تأکید بر 
اینکه سازمان تأمین اجتماعی آماده 
افزایش خدمت رسانی به مجموعه 
استارت آپ ها اســت، گفت: تا آنجا 
که در حیطه اختیار و عمل مدیریت 
سازمان باشد، خواسته ها و مطالبات 
این عزیزان اجرایی خواهد شد و در 
صورت نیاز مجوزهای قانونی نیز برای 
تسهیل خدمت رسانی به این گروه از 

شاغالن اخذ می شود.
وی با اشاره به جوان بودن بسیاری از 
فعاالن حوزه استارت آپ ها و آشنایی 
اندک فعاالن این حــوزه با قوانین 
تأمین اجتماعی، گفت: پیشــنهاد 
می شود که در زمان راه اندازی و ثبت 
شرکت ها آشــنایی اولیه با قوانین 
اصلی تامین اجتماعــی به نحوی 

فراهم شود .

ایلنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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