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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

با توجه به شرایط تحریم ؛    

رویکرد سازمان فنی و حرفه ای اصفهان جلب مشارکت بخش خصوصی

پیش شرط های 
تداوم تاب آوری برابر 

تحریم ها

سوال مهمی که این روزها مطرح 
می شود این است که آیا عبور از 
نفت می تواند مانعی بر ســر راه 
تحریم ها باشــد؟ ایا اقتصاد غیر 
نفتی، اقتصادی غیر قابل تحریم 
است و آیا گذر از نفت و رسیدن 
به اقتصــادی چنــد محصولی 

مشکالت را حل خواهد کرد؟
در ایران اغلب گفته می شــود 
اگر نفت نداشتیم این فشارها را 
هم متحمل نمی شدیم. گرچه 
برخی صاحب نظران نیز معتقدند 
همین حد از زیر ســاخت های 
موجود حاصل درآمدهای نفتی 
است وگرنه ما نیز مانند برخی از 
کشورهای همسایه از گام اول به 
دوم مدرنیته را هم نمی توانستیم 
طی کنیم. بررســی درستی هر 
کدام از این مدعــا در جای خود 
قابل بررسی اســت ولی آن چه 
اکنون می تواند به سوگیری های 
ما یاری رساند، داشتن نگاه کلی به 
عملکرد ابرقدرت ها، کشورهای 
مهم اقتصادی و تولیدکنندگان 

بزرگ است.
        نیروی ماهر می تواند عالوه بر رونق تولید، کیفیت محصوالت را ارتقا دهد و بهبود ببخشد در جهان امروز اقتصاد به ...

بازار طال و سکه 98/6/21 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,044,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,062,0004,048,000جدید

2,088,0002,128,000نیم سکه

1,289,0001,319,000ربع سکه

899,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,780,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18410,600406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24547,800543,300 عیار

رتبه بندی جهانی سال ۲۰۲۰ تایمز 
منتشر شد؛

 حضور 4 دانشگاه اصفهانی
 در رتبه بندی جهانی تایمز

در جدیدترین رتبه بندی جهانی تایمز 2020، 
چهار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، علوم 
پزشکی اصفهان و کاشان در میان برترین های 

این نظام رتبه بندی قرار گرفتند.
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های 
علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان 
اسالم)ISC(، سرپرست پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم)ISC( گفت: پایگاه رتبه بندی 
»تایمــز« یکــی از معتبرتریــن نظام های 
رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های 
جهان را رتبه بندی می کنــد. در حالی که در 
سال 20۱2 تا 20۱۴ از ایران تنها یک دانشگاه 

و در سال 20۱۵ دو دانشگاه...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

سیدکمال سیدعلی|خبرآنالین
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

حمل و نقل

معاون وزیر راه :

خط آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان قطعا احداث می شود

مدیرعامل شرکت 
راه آهن از تأکید 
معاون اول رئیــس جمهور بر احداث 
پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-
اصفهان با ســرعت 300 کلیومتر بر 

ساعت خبر داد.

سعید رســولی در خصوص تداوم یا توقف 
احداث خط آهن قطار سریع السیر تهران-

قم-اصفهان و سرعتی که برای سیر این قطار 
در نظر گرفته شــده، تصریح کرد: طراحی 
اولیه این قطار، ۳00 کیلومتر بر ساعت بود 
که بعدا در یک مقطع زمانی تصمیم گرفته 
شد این سرعت به 2۵0 کیلومتر بر ساعت 

کاهش داده شود.
وی ادامه داد: اخیرا وزیر راه و شهرســازی 
بار دیگر دســتور داد تا هم ســرعت ۳00 
کیلومتر بر ساعت مد نظر باشد تا مزیتی که 
برای قطار سریع السیر وجود دارد که همان 
سرعت باال و کم بودن زمان سیر آن است، 
رعایت شود. بنابراین در حال حاضر دستور 
کار برای اجرای روند احداث زیرساخت های 
ریلی قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان، 

۳00 کیلومتر بر ساعت است.
رســولی در خصوص منتفی شــدن اصل 
احداث یا عدم احداث پروژه قطار ســریع 
السیر تهران-قم-اصفهان هم گفت: اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا 
در جلسه ای که با مســئوالن این پروژه در 
وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه داشت، 

دستور اکید داد تا این پروژه تکمیل و نحوه 
تأمین منابع مالی مورد نیاز آن بررسی شود.

وی تأکید کرد: این پــروژه در حال حاضر 
پیشــرفت فیزیکی دارد که کمتــر از ۱0 
درصد برآورد می شود اما در عملیات خاکی 
زیرســازی قطعه قم-اصفهــان باالی ۶0 
درصد پیشــرفت دارد در قطعه تهران-قم 

هم اقداماتی شده است.
معاون وزیر راه و شهرســازی درباره علت 
کاهش حجــم بار ریلی عبــوری از ایران و 
تالش چینی ها بــرای دور زدن ایران برای 
انتقال بار از مسیری غیر از ایران برای ارسال 
به اروپا اظهار داشــت: تعامــل و همکاری 
چندجانبه کشورهای مسیر چین به ایران 
داریم و در فروردین امسال نیز توافق خوبی 
با طرف چینی هم در زمینه تعرفه سیر قطار 
از ایران و هم در زمینه مجوزهای سیر واگن 

های ایرانی در این مسیر داشتیم.
وی افزود: بنابراین بــا چینی ها برای تردد 
قطار در این مسیر همکاری داریم، طبیعتا 
ما و این کشــورها به دنبال آن هســتیم تا 
مسیر بهینه ای داشته باشــیم تا هم زمان 
سیر کوتاه تر شــده و هم تعرفه به گونه ای 
باشــد که رقابتی شود و شــرایطی فراهم 
 کنیم تا صاحبان کاال، بــار را با قطار حمل 

کنند.
مدیرعامل شــرکت راه آهن در پاســخ به 
پرسشی در خصوص مســیری که با عبور 
از ایران، چین را به غرب آسیا وصل می کند 
یادآور شد: مسیر ریلی چین به ایران شامل 
تردد از ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان 
و سپس با عبور از مرز سرخس، وارد ایران 
می شــود که در این مسیر، تردد قطارهای 

کانتینری با طرف چینی داریم.

مهر
گــــــزارش

میز کشــوری صــادرات 
صنایع دستی بر اساس چه 
رویکردی شکل گرفت؟ و چرا 

به اصفهان واگذار شد؟
یکی از اقدامــات مهمی که در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دنبال می شود، بحث شکل گیری 
میز توسعه صادرات در حوزه های مختلف است 

و یکی از این حوزه ها نیز صنایع دستی است. 
طبیعی اســت که با توجه به جایگاه اصفهان 
در حوزه صنایع دســتی، این استان به عنوان 
کانون اصلی فعالیت میز کشــوری صادرات 
صنایع دســتی انتخاب شــود تا فعالیت های 
کشــوری را در این حوزه پیگیــری و اجرایی 
کند. با توجه به امتیازی که به استان اصفهان 
در این حوزه داده شــده، تعامالت خوبی بین 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان 
اصفهان با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی، اتحادیــه صنایع دســتی و 
بخشی از NGO های فعال در حوزه تجارت 

صنایع دستی استان به وجود آمده است.

  در این میز چه فعالیت هایی دنبال می شود؟ 
فعالیــت اصلــی میــز صــادرات و تجارت 
صنایع دســتی ایــن اســت که بررســی ها 
و همفکری هــای الزم را میان دســتگاه های 
مسئول، بخش خصوصی و صادرات کنندگان 
صنایع دستی انجام بدهد و عالوه بر اینکه موانع و 
مشکالت حوزه صادرات و تجارت صنایع دستی 
شناسایی در آن احصا و پیگیری خواهد شد، 
راهکارهای توســعه و تجارت صنایع دســتی 
بررسی، تعریف و تبیین می شود و پیگیری های 
الزم نیز پیرامــون آن انجــام خواهد گرفت. 
درواقع می توان گفت که استان اصفهان کانون 
همفکری، مشورت و برنامه ریزی در حوزه وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
خواهد شد. هم اکنون تعامالت اولیه در این میز 
در خصوص مکانیسم فعالیت های آینده آن، در 
حال انجام است و قرار است که سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و ســازمان میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان تمام 
ظرفیت ها و پتانسیل های موجود را با همکاری 
صادرکنندگان و فعالین حوزه صنایع دســتی 

بررسی کنند تا بتوانند بر اساس آن ظرفیتی 
که در استان و کشــور در حوزه صنایع دستی 
کشور وجود دارد، از لحاظ فکری، برنامه ریزی 
کنند و با شناخت مسائل حوزه صنایع دستی 
به یک جمع بندی رسیده و راهکارهای الزم را 
ارائه دهند. طبیعی است که اصفهان می تواند با 

استان های دیگر این ارتباط را برقرار کند.

  با توجه بــه اینکه ســازمان میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
به تازگی تبدیل به وزارتخانه شده است، 
چرا واگذاری این میز به استان اصفهان از 

طریق وزارت صمت صورت گرفته است؟
فعالیــت وزارت صمــت، در حــوزه تجارت 
فرابخشی است و متولی حوزه تجارت در کشور 
وزارت صمت است، منتهی کاربری فعالیت ها 
و برنامه ریزی هایی که باید در میز کشــوری 
صادرات و تجارت صنایع دستی صورت گیرد در 
حوزه وزارت میراث فرهنگی است و همکاران 
ما نیز پیگیر این مسائل هستند اما نکته ای که 
وجود دارد این است که در قالب قانون حمایت 
از هنرمندان صنایع دســتی که مصوبه دولت 
و مجلس شورای اسالمی است و همچنین با 
تأکید برنامه ششم توســعه به این امر طبیعتاً 
تمرکز بیشتر بر فعالیت های حوزه صنایع دستی 
در وزارت میراث هم پیش بینی شده و امیدواریم 
که ایــن وزارتخانــه در بخش تجــارت ورود 
جدی تری داشته باشد اما باید بپذیریم که در 
حال حاضر متولی اصلی حوزه تجارت وزارت 

صمت است.

  این بحث از ســوی ســایر استان ها 
مطرح می شــود که آمایش سرزمینی 
دقیقی نسبت به واگذاری میز کشوری 
صنایع دستی به اصفهان صورت نگرفته 

است، در این رابطه چه توضیحی دارید؟
معتقدم که جایگاه اســتان اصفهان در حوزه 
صنایع دستی کشــور نیاز به تبیین و توضیح 
ندارد و همه بر صحت این موضوع اذعان دارند 
که استان اصفهان نه تنها در صنایع دستی کشور 
بلکه در صنایع دستی جهان هم جایگاه ویژه ای 
دارد. طبیعی است که وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی یا صمت بر اساس 

این جایگاه فعالیت این میز را به استان اصفهان 
بسپارد اما سپردن این میز به استان اصفهان به 
معنای نادیده گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل های 
استان های دیگر کشور در این حوزه نیست، بلکه 
به دنبال این هستیم که از توان استان اصفهان 
به عنوان استان پیشران در صنایع دستی برای 
ارتقا و توسعه صنایع دستی کشور استفاده کنیم.

اســتان اصفهــان ازلحــاظ تنــوع و تعدد 
صنایع دستی، رتبه اول کشور را دارد و از مجموع 
299 رشته صنایع دســتی کشور، ۱99 رشته 
متعلق به استان اصفهان است. تعداد هنرمندان 
صنایع دستی شناسنامه دار استان اصفهان ۴0 
هزار نفر است و از این لحاظ نیز رتبه اول کشوری 
را داراست و اگر بخواهیم تعداد هنرمندانی که 
در سازمان میراث فرهنگی شناسنامه ندارند به 
این عدد اضافه کنیم، به رقم قابل مالحظه ای 
خواهیم رسید. ضمن اینکه نباید نادیده گرفت 
بنگاه های بزرگ تجارت صنایع دستی کشور که 
در سطح ملی فعالیت دارند در اصفهان مستقر 
هستند. این بنگاه ها و شرکت ها در بیش از 20 
کشــور جهان نیز نمایندگی دارند و در زمینه 
تجارت دیجیتال صنایع دســتی فعالیت های 
مهمی را انجام می دهد. بنابراین ازلحاظ آمایش 
سرزمینی نیز اصفهان دارای موقعیت ویژه ای 

برای گرفتن این میز است.

  عده ای خطر نگاه ایالتی به صنایع دستی 
را با واگذاری این میز کشوری به اصفهان 
گوشزد می کنند، نگرانی آن ها به جاست؟

واژه ایالتی شدن واژه درستی نیست. در حوزه  
مهمی مثل صادرات و تجارت، تمرکززدایی در 
نظر گرفته شده و میزها بر اساس قابلیت های هر 
استان واگذار می شود. بنابراین این حرکت ها 
که به سمت انتقال بخشی از فعالیت ها به سمت 
مرکز صورت گرفته، تصمیم هوشمندانه ای بوده 
است. باید در نظر داشت که دو سوم رشته های 
صنایع دستی کشور در اصفهان فعالیت می کنند 
و فکر نمی کنم استان های دیگر کشور به لحاظ 
تنوع صنایع دستی کشور چنین پوششی داشته 
باشند بنابراین بر فرض حتی اگر میز صادرات 
صنایع دستی به ســمت ایالتی شدن هم برود 
جای نگرانی نیست چون اصفهان پوشش کاملی 

را در حوزه صنایع دستی کشور خواهد داشت.

چرا میز کشوری صادرات صنایع دستی به اصفهان واگذار شد؟

استان اصفهان 
ازلحاظ تنوع و تعدد 
صنایع دستی، رتبه 

اول کشور را دارد و از 
مجموع 299 رشته 

صنایع دستی کشور، 
199 رشته متعلق به 
استان اصفهان است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون چرایی واگذاری میز صادرات صنایع دستی 
کشور به اصفهان، توضیحاتی را بیان کرد.

 13 شهریورماه، جعفر جعفرصالحی با حضور در جلسه ای که به میزبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان برگزارشده بود، خبر واگذاری میز 
کشوری صادرات صنایع دستی را به اصفهان اعالم کرد و بالفاصله پس ازاین، سؤاالتی مبنی بر چرایی واگذاری این میز کشوری به اصفهان از سوی وزارت 
صمت، همچنین مباحثی مثل خطر ایالتی شدن، در نظر نگرفتن آمایش سرزمینی و ... مطرح شد. فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی  

به این سؤاالت پاسخ داده است:
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سهم کارت سوخت جایگاهداران باز هم 
کم می شود؟

در حالی که سخنگوی دولت اعالم کرده که سهمیه استفاده از کارت سوخت 
جایگاهداران در ادامه اجرای سیاست وزارت نفت درباره کارت سوخت، از ۳0 
به ۱۵ لیتر کاهش خواهد یافت، شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی از این صحبت ها اظهار بی اطالعی کرده و به نظر می رسد هنوز تصمیم 

قاطعی برای سرنوشت کارت سوخت جایگاه داران اتخاذ نشده است.
سهم کارت سوخت جایگاهداران باز هم کاهش می یابد؟ این سوالی 
است که روز چهارشنبه پس از اظهارات سخنگوی دولت مطرح شد؛ 

علی ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا کارت سوخت جایگاه داران...
7



پیش شرط های 
تداوم تاب آوری برابر 

تحریم ها

ادامه از صفحه یک:
...  عرصــه جنگ قــدرت های 
بــزرگ بدل شــده اســت، در 
حقیقت اقتصاد جای ابزارهای 
 نظامــی را گرفتــه اســت و 
جنگ های تجــاری نیز بر پایه 
همین تغییــر رویکــرد اتفاق 
مــی افتد. ســهم خواهــی از 
کیک اقتصاد ســبب شده است 
اســتراتژی ها تغییراتی جدی 
کند. اقتصاد ایران در سال های 
اخیر با تاب آوری بــاال در برابر 
تحریم ها نشان داده است، نمی 
توان به سادگی برنامه ای از پیش 
تعیین شده را برای از میان بردن 
قدرت یک کشــور بــه نمایش 

گذاشت. 
در این فضــا آنچه اهمیت دارد، 
توجه بــه این نکته اســت که 
اقتصاد وابسته به نفت فشارهای 
بیشتری را نسبت به اقتصادهای 

متنوع تر تجربه می کنند.  
ایاالت متحده امریــکا، به ویژه 
پس از روی کار آمــدن دونالد 
ترامپ در کاخ سفید توجه ویژه 
ای به حوزه انــرژی پیدا کرده و 
تالش خود را برای در دســت 
گرفتن افســار این بازار هر دم 
می افزایــد. با ایــن کار ایاالت 
متحده می تواند فشار بیشتری 
بر چین و اتحادیه اروپا بیاورد که 
با توجه به شرایط بین المللی به 
نظر می رسد غول شرقی هدف 
امریکایی ها خواهد بود. آنها از 
تداوم رشد چین نگران شده اند 
و حاال فکر مــی کنند با افزایش 
فشــار می توان تا حــدودی از 
 شــتاب چشــم بادامــی هــا 

کاست.
گرچه در مقابل سیاســت های 
کاخ ســفید، پکن نیز مقاومت 
می کند و این مساله به افزایش 
جنگ تجاری دو غــول اصلی 
اقتصاد جهان افزوده است ولی 
باید توجه داشــت که آمریکا با 
تکیه به قــدرت اقتصادی خود 
قصد دارد بهترین شرایط را برای 

خود فراهم کنند.
از سوی دیگر اعمال تحریم های 
دوباره و حتی شــدیدتر از قبل 
علیه ایران و کنار کشیدن یک 
طرفه واشــنگتن از برجام عمال 
سطح تنش ها در خاورمیانه را 

افزایش داده است.  
ماجــرا امــا تنهــا رهایــی از 
وابســتگی بــه نفت نیســت، 
اتفاقی که در سایه تحریم های 
شــدید رخ داده و ایــران حاال 
 روزهایی بدون نفــت را تجربه 

می کند.
آنچه مســلم اســت تضمیمن 
تــداوم تــاب آوری با عبــور از 
نفت، واگذاری واقعــی امور به 
بخش خصوصی واقعی، مقابله 
با فساد و شفافیت اقتصادی رخ 
خواهد داد و خوشــبختانه نبود 
نفت ضرورت اجــرای تک تک 
 برنامه های پیش گفته را آشکار 

کرده است.  
باید پذیرفت رانت و فســاد در 
اقتصاد نفتــی یا غیــر نفتی و 
ســهم باالی دولــت در هر دو 
 شکل اســیب های جدی را به 
 بنیــان هــای اقتصــادی وارد 
می کند، ایستادگی ایران مقابل 
 تحریم  ها بــا توجه بــه پیش 
شــرط های اعالمــی محقق 
خواهد شــد و پیــش بینی ها 
نشــان می دهد این انفاقات رخ 
خواهد داد چرا کــه فضا برای 
 اصالحات ساختاری مهیا شده

 است. 

اقتصاد استان
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۷۰ درصد هزینه های زیرگذر کاشان به شکل غیرنقدی تامین شده است
شهردار کاشان از انجام مطالعات ۱۰ ساله برای اجرای پروژه زیرگذر این شهرستان خبر داد و گفت: ۷۰ درصد 

هزینه های زیرگذر کاشان به شکل غیرنقدی تامین شده است.
سعید ابریشمی راد در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به اجرای کریدور زیرگذر کاشان اظهار داشت: قرارداد 
این پروژه در ۱۹ خرداد تصویب و به صورت رسمی از ۲۱ خرداد عملیات اجرایی آن آغاز شد و تاکنون سه 

ماه از فعالیت آن گذشته است.
وی با بیان اینکه مطالعات این محور شریانی از ۱۰ سال پیش آغاز شده است، افزود: عرض این پروژه ۲۱ متر بوده 

و دارای رمپ های ورودی و خروجی به زیرگذر در تقاطع ها و ۱۲.۵ متر باند کندرو است که برای جریان دسترسی 
محلی و ارتباط گره ها، تراز صفر و همسطح درنظر گرفته شده است.

وی وجود جریان معمول ترافیکی و عبور و مرور را یکی از دشواری های کار دانست و گفت: انتقال و جا به جایی تاسیسات و نوسازی آنها به دلیل 
فرسوده بودن دغدغه ای جدی است و همت مسئوالن مربوطه را می طلبد.

وی ضمن اشاره به نحوه تامین اعتبار اجرایی این پروژه افزود: هزینه اجرای پروژه به صورت ۷۰ درصد غیرنقدی و در قالب زمین های فریز شده 
و ۳۰ درصد به صورت نقد تامین می شود و بر همین اساس تأمین آن در مقایسه با هزینه های جاری شهرداری، امر چندان دشواری نیست.

پیش بینی برداشت 95۰ تن زیتون در استان اصفهان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود در سال جاری ۹۵۰ تن 

زیتون از باغات استان اصفهان برداشت شود.
به گزارش جهاد کشاورزی اســتان اصفهان، احمدرضا رئیس زاده با اعالم این خبر، اظهار کرد: عملیات 
برداشت زیتون ازسطح ۹۱۷ هکتار باغات بارور استان آغاز و پیش بینی می شود در سال جاری حدود ۹۵۰ 

تن میوه زیتون برداشت شود. 
وی افزود: در استان اصفهان زیتون به دو منظور روغني و کنسروي برداشت مي شود که به دلیل سهولت برداشت 
کنسروي و وجود دو کارخانه تبدیل و فرآوري محصول، عمده محصول به صورت کنسروي برداشت مي شود. 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان پیش بیني کرد: میزان تولید زیتون استان در سال جاري نسبت به 
سال گذشته به دلیل بارندگی های زمستان ۹۷ و کاهش اثرات خشکسالی حدود ۱۵ درصد افزایش داشته باشد.

وی افزود: این سازمان به منظور توسعه روغن کشي و تولید روغن زیتون در سال هاي گذشته اقدام به معرفي متقاضیان خرید دستگاه روغن 
کشي پرتابل زیتون از محل تسهیالت یارانه دار کرده که ۳ دستگاه روغن کشي با ظرفیت ۵۰ کیلوگرم در ساعت در شهرستان هاي کاشان و خور 
و بیابانک و نجف آباد و همچنین یک دستگاه نیز با ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم در ساعت در شهر اصفهان جهت روغن کشی زیتون مستقر شده است.

سیدکمال سیدعلی|خبرآنالین
یادداشــت
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وی در ادامه توصیــه کرد: دانش آموزان 
و دانشــجویان بــرای حمــل ونقــل 
حتی االمکان از مترو استفاده کنند زیرا 

کاهش ترافیک و آلودگی هوا را به همراه دارد.

    پروژه های عمرانی شهر روی ریل پیشرفت
وی با اشاره به پروژه های عمرانی شهر اصفهان، اظهار کرد: پروژه های 
عمرانی شهر در مسیر پیشرفت قابل قبولی قرار گرفته و هر کجای 

شهر را نگاه کنیم پروژه هایی در حال اجرا است.
شهردار اصفهان گفت: عملیات حفاری خط دو متروی اصفهان از 
دارک آغاز شده و تا پنجشنبه هفته آینده دستگاه TBM )حفار( از 

ایستگاه دارک به زینبیه می رسد و از آن عبور خواهد کرد.
وی با اشاره به احداث حلقه حفاظتی شهر یا همان رینگ چهارم، 
گفت: رینگ چهارم شهر با سرعت در حال احداث است و سه منطقه 

۱۰، ۱۴ و ۱۵ در خصوص آزادسازی مسیر آن فعالیت دارند.
نوروزی گفت: عملیات آزادسازی مسیر رینگ چهارم در منطقه 
۱۰ به اتمام رسیده، در منطقه ۱۴ رو به اتمام است و منطقه ۱۵ نیز 

عملیات آزادسازی را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: از مجاورت کارخانه قند تا جاده فرودگاه حدود هفت 

هزار مترمربع در عرض ۷۰ تا ۸۰ متر باید آزادسازی شود که در این 
راستا جلسه ای با معتمدان محلی منطقه ۱۵ برگزار و یکی از مباحث 
مطرح شده همراهی شهروندان در آزادسازی مسیر رینگ چهارم 

بود تا دسترسی برای امکانات رینگ زودتر فراهم شود.
وی با بیان اینکه پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان پیشرفت قابل 
توجهی داشته اســت، تصریح کرد: روز گذشــته جلسه بررسی 
پیشرفت پروژه های عمرانی شــهر که هر دو هفته یکبار برگزار 
می شود، در محل نمایشگاه بزرگ اصفهان تشکیل شد و از روند 

احداث و پیشرفت قابل توجه این پروژه بازدید کردیم.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه ســهامدار بخش عمده شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان شــهرداری است، 
خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک شاهد افتتاح نمایشگاهی هستیم 
که می تواند مرکز تحول تجاری، گردشــگری، رونق و اشــتغال 
در اصفهان و تاثیرگذار در بخش های مختلفی از شهرســتان ها و 

استان های اطراف باشد.

    برای آرامش در شهر باید چاره ای اندیشید
وی گفت: در خصوص کاهش ترافیک باید راهکارهایی ارائه شود تا 
حجم ترافیک در شهر کاهش یافته و ترددها تسهیل و آرامش در 

شهر ایجاد شود.
نوروزی با بیان اینکه یکی از مشکالت ترافیکی در شهر مربوط به 
تجمع برخی مشاغل و صنوف در شهر است، افزود: در این ارتباط 
سازمان ساماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان محلی را در میدان مرکزی میوه و تره بار فراهم 
کرده و ۱۱۱ واحد احداث کرده تا عمده فروشان خوارو بار و خشکبار 
خیابان های جهاد، عبدالــرزاق و ولی عصر)عج( به این محل نقل 
مکان کنند. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقدامات اولیه برای 
بهره برداری از این واحدها آغاز شده البته نیاز به همکاری کسبه نیز 
داریم. شهردار اصفهان تاکید کرد: واحدهای مجتمع صنفی عمده 
فروشان خواروبار، خشکبار و مواد غذایی اصفهان در میدان مرکزی 
میوه و تره بار می تواند مرکز تبادالت تجاری مهم کشور در عرصه 
خوار و بار فروشی باشد که امیدواریم با همکاری مردم شاهد چنین 
مرکزی در شرق اصفهان باشیم تا آن منطقه تحت تاثیر این تحوالت 

رونق خوبی پیدا کند.
وی در پاسخ به سؤال یکی از شهروندان که از دریافت هزینه اضافه 
به دلیل نداشتن شارژ کارت های بلیت اتوبوس گالیه داشت، گفت: 
تالش می کنیم تا بین شهروندان به ویژه بین رانندگان و مسافران 

مودت و دوستی افزایش پیدا کند و رابطه خوبی برقرار باشد.

نوروزی:
اصفهان مرکز مبادالت خواروبارفروشی کشور می شود

شهردار اصفهان گفت: واحدهای مجتمع صنفی عمده فروشان خواروبار، خشکبار و مواد غذایی اصفهان در میدان مرکزی میوه و تره بار می تواند مرکز تبادالت 
تجاری مهم کشور در عرصه خواروبار فروشی باشد.

قدرت اهلل نوروزی در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« اظهار کرد: شهرداری اصفهان از امروز به استقبال فصل بازگشایی مدارس رفته و برنامه های 
متنوعی را در دستور کار خود قرار داده است تا همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اتوبوسرانی، تاکسیرانی و قطار شهری برای ارائه خدمات مناسب جهت سهولت 

در رفت و آمد دانش آموزان آماده شود.

ایرنا
خـــبــــر

ساالنه حدود۶0 هزار نفر 
در مراکز آموزش فنی و 

حرفه ای استان اصفهان، 
آموزش های الزم را 

فرامی گیرند

با توجه به شرایط تحریم ؛    

رویکرد سازمان فنی و حرفه ای اصفهان جلب مشارکت بخش خصوصی

مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: این سازمان با 
توجه به تاثیر تحریم ها روی منابع دولتی و کاهش اعتبارات، 
از رویکردهای نوین برای جلب مشارکت بخش خصوصی بهره 

گرفته است.
آرش اخوان افزود: در این پیوند، سازمان فنی و حرفه ای، رویکرد 
مشارکت جدی با بخش خصوصی در قالب آموزشگاه های آزاد و 

صنوف و صنایع را در پیش گرفته  است.

ایرنا
گـــزارش
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      نیروی ماهر می تواند عالوه بر رونق تولید، کیفیت محصوالت را ارتقا دهد و بهبود ببخشد

رتبه بندی جهانی سال 2020 تایمز منتشر شد؛

 حضور 4 دانشگاه اصفهانی
 در رتبه بندی جهانی تایمز

در جدیدترین رتبه بندی جهانی تایمز 2020، 
چهار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 
علوم پزشــکی اصفهان و کاشان در میان 

برترین های این نظام رتبه بندی قرار گرفتند.

به گزارش اداره روابــط عمومی و همکاری های علمــی بین المللی پایگاه 
استنادی علوم جهان اسالم)ISC(، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان 
اسالم)ISC( گفت: پایگاه رتبه بندی »تایمز« یکی از معتبرترین نظام های 
رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند. در 
حالی که در سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ از ایران تنها یک دانشگاه و در سال ۲۰۱۵ 
دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور داشتند 
در سال ۲۰۱۸ این تعداد به هجده و در سال ۲۰۱۹ به ۲۹ دانشگاه دانشگاه 
افزایش یافت. در رتبه بندی سال ۲۰۲۰، ۴۰ دانشگاه از ایران در جمع ۱۳۹۶ 

دانشگاه برتر جهان از ۹۲ کشور حضور یافتند.
محمدجواد دهقانی افزود: ایران با افزایش ۱۱ دانشگاه، بیشترین رشد حضور 
دانشگاه ها را در بین کشورهای جهان داشته است. این موضوع نویدبخش 
حضور هر چه بیشتر دانشگاه  های توانمند ایران در رتبه بندی  های معتبر 

بین المللی است.
وی اظهار کرد: بر این اســاس در رتبه بندی تایمز در سال ۲۰۲۰، دانشگاه 
صنعتی نوشیروان بابل، با قرار گرفتن در  بازه رتبه  ای ۳۵۱-۴۰۰  و دانشگاه 
یاسوج با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۱-۵۰۰ به عنوان دانشگاه های اول و 
دوم ایران در این رتبه بندی معرفی شده اند. رتبه دانشگاه های ایران در جدول 
نشان داده شده است. الزم به ذکر است که دانشگاههایی که رتبه بندی آنها 
در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی ذکر شده در این 
گزارش مطابق با سامانه رتبه بندی تایمز و بر اساس حروف الفبا)به التین( 

است.
سرپرست ISC گفت: در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۰، دانشگاه برتر جهان از ۹۲ 
کشور رتبه بندی شده اند که دانشگاه های کشورهای برونئی، کوبا، مالت، مونته 

نگرو، پورتوریکو و ویتنام برای اولین بار در این رتبه بندی حضور داشته اند.
کشور چین با دو دانشگاه Tsinghua University و دانشگاه پکن که 
به ترتیب در رتبه های ۲۳ و ۲۴ قرار دارند بهترین رتبه های دانشگاه  های آسیا 

را از آن خود کرده است.
وی افزود: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از 
سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی 
قرار داده است. این رتبه بندی از ۱۳ شاخص به شرح جدول زیر در قالب ۵ 
معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با 
وزن ۳۰ درصد، وجهه بین المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن 

۲.۵ درصد بهره گرفته است.
دهقانی در ادامه افزود: محاسبات رتبه بندی تایمز توسط شرکت خدمات 
حرفه ای پرایس واتر هاوس کوپرز )PWC( انجام شــده است. محاسبات 
شاخص ها و نمرات توسط ســه منبع اطالعاتی صورت گرفته است که این 

منابع عبارت هستند از:
۱-داده های ارسالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به صورت خود 

اظهاری جمع آوری می شود.
 ۲-داده های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی

۳-اطالعات تولیدات علمی موسســات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه 
استنادی اسکوپوس.

    جایگاه دانشگاه های جهان در رتبه بندی تایمز 2020
دهقانی اظهار کرد: در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۰، سه دانشگاه آکسفورد، دانشگاه 
صنعتی کالیفرنیا و دانشگاه کمبریج )از انگلیس( به ترتیب در رتبه  های اول 
تا سوم قرار دارند. دانشگاه های استنفورد، MIT، پرینستون، هاروارد، ییل، 
شیکاگو و کالج ســلطنتی لندن به ترتیب در رتبه های ۴ الی ۱۰ دنیا قرار 
گرفته اند. در بین ۱۰ دانشگاه برتر جهان سه دانشگاه از کشور انگلستان و 

هفت دانشگاه از ایاالت متحده بوده اند.
کشور آمریکا با ۱۷۲ دانشگاه، انگلیس با ۱۰۰ دانشگاه، چین ۸۱ دانشگاه، 
آلمان ۴۸ دانشگاه، فرانسه ۳۸ دانشگاه، اســترالیا ۳۵ دانشگاه و کانادا ۳۰ 

دانشگاه در این رتبه بندی داشته اند.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

بــر  تاکیــد  بــا  وی 
آموزش هــای دوگانــه 
مهارتــی خاطرنشــان 
کرد: بر اساس نخستین 
تفاهمنامه مشترکی که 
با برخی از اتحادیه های 
صنفی اســتان منعقد 
شده است تا ۵۰ درصد از آموزش های 
مهارتی در کارگاه هــا و ۵۰ درصد در 

واحدهای صنعتی و صنفی ارائه شود.
 اخوان یادآور شد: بر این اساس کارآموز 
در مرحلــه نخســت روی طرح های 
تخیلی، بدون استفاده از ابزارهای نوین 
کار می کند سپس با ادامه آموزش در 
واحد صنفی و صنعتی به مهارت الزم 

دست می یابد.
 به گفته وی، نظــام آموزش دوگانه به 
دنبال رویکــرد کار در محیط واقعی و 

ایجاد اشتغال است.
مدیرکل فنــی و حرفــه ای اصفهان 

خاطرنشــان کــرد: آمــوزش فنــی 
و حرفه ای آموزشــی هزینه بر اســت 
اما ســهم آموزش مهــارت، کمتر از 

۱.۶درصد است.
 مدیــرکل فنــی و حرفه ای اســتان 
اصفهــان تاکیــد کرد: نیــروی ماهر 
می تواند عالوه بر رونق تولید، کیفیت 
محصوالت را ارتقا دهد و بهبود ببخشد.

با اشــاره بــه اینکه بخــش مهمی از 
مشــکل کنونی اشــتغال ناشــی از 

ضعف یــا نبــود نیروی ماهر اســت، 
افزود: این در حالیســت که در ایران 
به ویژه استان اصفهان نیروی جوان و 
کارآمد وجود دارد که نیازمند آموزش 
 مهارت و هدایت به ســمت بــازار کار 

است.
ســاالنه حدود۶۰ هزار نفــر در مراکز 
آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان 
 اصفهــان، آموزش هــای الزم را فــرا

می گیرند.

بیش از ۶۵ درصد از افرادی که تاکنون 
در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان 
آموزش دیده اند، وارد بازار کار شده اند.

اکنون دسِت کم یکهزار حرفه مهارتی 
در بخش های صنعــت، خدمات فنی، 
گردشــگری، آی تی، آی ســی تی و 
مشــاغل خانگی در۵۴ مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای و بالغ بر یکهزار و ۲۰۰ 
آموزشــگاه بخش خصوصی اســتان 

اصفهان ارائه می شود.

خـــبــــر

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

منابع مالی سبب کمبود نیروی انسانی دستگاه قضایی شده است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: مشکل کمبود 
نیروی اداری در دستگاه قضایی به علت مشکالت مالی 

است.

محمدرضا حبیبی در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی 
و انقالب اردستان، اظهار کرد: انتظار و تاکید ما همیشه به همکاران قضایی خود 
این بوده که مردم انتظار و توقع دارند مسئوالنشان خدمتگزار آنها باشد و به نوعی 

آقاباالسر نمی خواهند.
وی با اشاره به موضوعات اقتصادی که بر وضع معیشت مردم تاثیرگذاشته است، 
گفت: همه مسئوالن باید با یک کار جهادی در جهت رفع مشکالت مردم قدم بردارند. 
استقالل قوا هیچ مشکلی با یکدیگر ایجاد نمی کند و ضمن اینکه وظایف خود را انجام 

می دهند باید همکار و همپوشانی یکدیگر در دستگاه های کشور باشند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه امروز هرچه داریم از برکات خون 
شهدا است، گفت: شهدا هر چه داشتند در جهت دفاع از کشور، ناموسشان و والیت 
فقیه هدیه کردند و در واقع به امام حسین اقتدا کردند و امروز هرچه داریم از فرهنگ 
عاشورا و تاسوعا اســت و همه عزاداری هایی که انجام می شــود در جهت زنده نگه 
داشتن همین فرهنگ است. حبیبی با بیان اینکه دشمنان کشور همیشه سعی دارند فرهنگ 

عاشورایی را خدشه دار کند، گفت: خوشبختانه هنوز در بسیاری از شهرهای استان از جمله 
اردستان، عزاداران دچار انحرافاتی مانند قمه زنی، زنجیر تیغی و.... نشدند و مطمئن باشید 
همان مقدار که انگلیس و آمریکا هزینه های مالی داعش را تامین می کنند، شیعه انگلیسی 
برای عزاداری های ما در کشور هزینه می کند. متاسفانه علیرغم همه فرهنگ سازی های 

صورت گرفته، امسال نیز در برخی از نقاط استان شاهد انحرافاتی در عزاداری بودیم.
وی با بیان اینکه کمبود نیروهای اداری یکی از مشکالت قضایی استان است، افزود: در موضوع 
قضایی بیش از ۷۰ درصد دستگاه قضایی استان تکمیل است، اما کمبود نیروی اداری دستگاه 
قضایی به علت مشکالت مالی است. در سال ۹۶ آزمون برگزار شده و بیش از ۶ هزار نفر نیز در 
آن شرکت کردند، اما به دلیل مشکالت مالی جذب نشدند. در استان اصفهان حدود ۵۰۰ نفر 

سهمیه در بخش اداری در نظر گرفته شده که امیدواریم این مشکل برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در تحول در این بخش، 
گفت: برای نخستین بار است که فردی از بدنه قوه قضاییه در راس قرار می گیرد. حجت االسالم 
رئیسی فردی است که با تمام زوایای قوه قضاییه آشنا است و مشکالت و چالش های آن را می 
داند و در همین مدت کوتاه نیز آثار خوبی را بر جای گذاشته است. موضوعاتی که در ثبات بازار 

و کنترل نرخ ارز انجام شد بخش عمده آن ناشی از اقدمات قوه قضاییه است. ایسنا
خـــبــــر



بومگردی، خلق فرصت های جدید شغلی در گردشگری کرمان
 از ابتدای دولت یازدهم تاکنون نگاه جدی به ایجاد و راه اندازی اقامتگاه های بومگردی در راستای 
توسعه گردشگری و خلق فرصت های جدید شــغلی، کرمان را جزو استان های پیشرو در این 
حوزه کاری قرار داده طوری که هم اکنون بیش از یکهزار و ۱۰۰شــغل پایدار در این اقامتگاه ها 

وجود دارد.
به گفته متولیان امور گردشگری در استان کرمان عالوه بر این میزان اشتغال پایدار، راه اندازی این 
اقامتگاه ها که عمدتا در مناطق روستایی شکل گرفته با جذب گردشگران پرشمار داخلی و خارجی 
رونق خاصی را به اقتصاد مناطق روستایی و عشایری این استان بخشیده که خود در ایجاد امید بیشتر 

به آینده و افزایش ضریب ماندگاری در مناطق یاد شده موثر بوده است.
به گفته مسئوالن از دیگر مزایایی ایجاد این اقامتگاههای گردشگری در مناطق دورافتاده استان 
کرمان را می توان در مهاجرت معکوس از حاشیه شهرها به  روستاها و مهم تر از آن افزایش ضریب 
امنیت و معطوف شدن نگاه سرمایه گذاران به بردن سرمایه خود به این مناطق به وفور شاهد بود 
که این تغییر و تحوالت قطعا آینده روشنی را با تکیه بر داشته های داخلی برای ساکنان استان 

رقم خواهد زد.
بومگردی، اقتصاد روستاهای کرمان را رونق بخشیده است

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از راه اندازی اقامتگاه 
های بومگردی به عنوان یک محور توسعه گردشگری نام برد و اظهار داشت :این اقامتگاه ها اقتصاد 
روستاهای این استان را رونق بخشیده و موجب افزایش حضور گردشگران در این مناطق شده است.

فریدون فعالی  افزود: در حال حاضر ۳۶۵ اقامتگاه بومگردی در استان کرمان مجوز فعالیت دریافت 
کرده و  بیش از ۳۲۰اقامتگاه فعال و ۴۰ اقامتگاه نیز در دست راه اندازی است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بیان کرد: 
بانوان این استان ضمن فعالیت در امر پذیرایی از گردشگران و امور جاری اقامتگاه های بومگردی، 

می توانند با تهیه و فروش صنایع دستی درآمدزایی خوبی برای این اماکن ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه در صنعت گردشگری با کمترین سرمایه گذاری می توان اشتغال مستقیم 
و غیرمستقیم زیادی ایجاد کرد تاکید کرد: باید با همکاری بخش خصوصی زمینه آماده سازی 

زیرساخت های اقامتی و تبلیغاتی را بیش از گذشته فراهم آوریم.

بردبار با اشاره به پرداخت تسهیالت برای متقاضیان تاسیس 
اقامتگاه های بومگردی افزود: این تسهیالت پس از ارائه 
طرح توجیهی در کارگروه اشتغال تصویب می شود که 
در روستاها وام با سود ۶ درصد و بازپرداخت چهار ساله 

با یک سال تنفس است.
وی  گفت: در حال حاضر تمام اقامتگاه های بومگردی در 

کرمان درجه ۲ هستند که در آینده پس از بررسی امکانات 
و میزان خدمات دهی در کمیســیون ماده ۱۸ به رتبه های 

کیفی درجه بندی می شوند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان کرمان تصریح کرد: نظارت کامل و دقیقی بر اقامتگاه های بومگردی این استان 
وجود دارد و در آخرین بررسی انجام شده، ۲ اقامتگاه به دلیل کیفیت پایین تعطیل و ۲ اقامتگاه 

دیگر نیز به دلیل نداشتن شرایط الزم به خانه مسافر تبدیل شد.

گردشگری
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ریاض: ظرف ۹۰ روز 
درهای عربستان به روی 

گردشگران جهان باز 
می شود!

رئیس سازمان گردشــگری و میراث 
ملی عربستان مدعی شد که این کشور 
به زودی تا پیش از پایان ســال جاری 
میالدی درب هــای خود را بــه روی 
گردشگران سراسر جهان خواهد گشود.

 به نوشته روزنامه سعودی سبق، احمد 
بن عقیــل الخطیب، رئیس ســازمان 
گردشگری و میراث ملی عربستان در 
بیست و سومین نشست سازمان جهانی 
گردشــگری در شهر ســن پترزبورگ 
روسیه گفت: افتخار می کنم عربستان 
از جمله اولین کشورهایی است که در 
تحقیقات اولیه طرح بررسی گردشگری 

پایدار با این سازمان همکاری کرد.
الخطیب در ادامه به همکاری عربستان 
با ایــن ســازمان در راســتای تقویت 
راهکارهای برنامه ریزی شده جمع آوری 
اطالعات جهت تعیین تعداد گردشگران 
و نیز عضویت ســازمان گردشگری و 
میراث ملی این کشــور در کمیته آمار 
گردشگری اشاره کرد و گفت: عربستان 
در زمینه ایجاد استراتژی برای تقویت 
سرمایه های انسانی در حوزه گردشگری 
و ایجاد آکادمی هایی بــرای آن با این 
سازمان همکاری دارد و از شورای اجرایی 
برای حضور در عربستان در سال ۲۰۲۰ 

دعوت می کند.

 فریدون اللهیــاری در آیین 
افتتاحیه نمایشگاه »رخ مرغ« 
که در موزه هنرهای تزیینی 
ایران برگزار شد، اظهار کرد: 
موزه هنرهــای تزئینی ایران 
یکی از موزه های ملی کشور 
اســت کــه گنجینــه آن در 
دوره ریاســت جمهوری مرحــوم آیت اهلل 
رفسنجانی به اصفهان انتقال یافت. گنجینه 
این موزه دارای بیش از چهار هزار اثر فاخر 
و درجه یک است که یکی از ارزشمندترین 
گنجینه های کشور شناخته می شود.وی با 
بیان این که آثار به نمایش گذاشته شده در 
مجموعه نمایشگاه رخ مرغ نمایانگر یکی از 

میراث ناملموس استان است، افزود: استان 
اصفهــان از لحاظ ثبت میــراث ناملموس 
کشور، رتبه نخســت را به خود اختصاص 
داده است.وی توضیح داد: حدود ۲۰۰ اثر 
میراث ناملموس استان اصفهان در فهرست 
ملی ایران ثبت شده است که شماره ثبت 
۱۴۰ اثر ابالغ شــده و بقیه در حال انجام 
فرآیند ابالغ است، هم چنین از مجموع ۲۰۰ 
میراث ناملموس اســتان اصفهان، ۸۰ اثر 
مربوط به آیین های مذهبی است که بخش 
مهمی از آن، آیین های عاشورایی مناطق 
مختلف اســت.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
تصریح کــرد: ثبت آیین هــای مناطق به 
عنوان میراث ناملموس موجب می شــود 
مردمان آن منطقه برای حفظ و فراموشی 
نشدن آنها تالش بیشتری کنند و سعی در 
احیای این آیین ها داشته باشند. نمونه این 
آیین ها طبالی میمه است که سال گذشته 
در میراث ناملموس ثبت شــده است. در 
ادامه کارشناس موزه هنرهای تزئینی ایران 

نیز گفت: هنر عالمت ســازی جزو محدود 
هنرهایی اســت کــه در دوران مختلف پر 
رونق بوده و جزو معدود هنرهایی است که 
با اصالت خاص خود بین هنرمندان استان 

اصفهان ماندگار شده است. 
احســان علیخانــی اظهار کــرد: هدف از 
برگزاری نمایشگاه رخ مرغ در موزه تزیینی 
هنرهای تزئینی این بوده که اصالت این هنر 
به بازدید کنندگان معرفی شود. از آنجایی 
که این هنر با آیین های عاشورایی ارتباط 
تنگاتنگی دارد، متاســفانه در ســال های 
گذشته این هنر دچار انحرافاتی شده است. 
وی ادامــه داد: هــر کــدام از عالمت ها و 
حیوانات، نمــادی از یک موضوع اســت. 
به عنــوان مثال طاووس، نمــاد امام زمان 
)عج(؛ آهو و گوزن، نمــاد ضامن آهو امام 
رضا )ع(؛ دســت، نماد حضرت ابوالفصل 
)ع( و شــیر نماد حضرت علی )ع( است که 
در این نمایشــگاه تمام این نشان ها برای 
معرفی به بازدید کنندگان ارائه شده است. 
علیخانی با بیان اینکه در این نمایشگاه آثار 

به دو بخش دوره قاجار و معاصر تقســیم 
بندی می شــود، گفت: از مشــاهده آثار 
پیداســت که هر هنرمند براساس دیدگاه 
خود ســعی در خلق آثار کرده است و هیچ 
کدام از آثار مشابه یکدیگر نیست. وی اظهار 
کرد: مهم ترین اثری که در این نمایشگاه به 

نمایش گذاشته، طوقی اســت که به دوره 
صفویه برمی گردد. این طوق یکی از طوق 
های اصیل ایرانی مربوط بــه محله لنبان 
اصفهان است که نمادها و طرح های به کار 
گرفته شده آن را شیخ بهایی طراحی کرده 
است. اجرای پرده خوانی توسط مرشد قاسم 

هاشمی، آیین نخل گردانی روستای پوده و 
طبالی شهر میمه بخشی دیگری از برنامه 
هایی آییــن افتتاحیه این نمایشــگاه بود.

این نمایشگاه تا ۲7 مهر در موزه هنرهای 
تزئینی ایران واقع در خیابان اســتانداری 

اصفهان برپاست.

سهم باالی آیین های عاشورایی در میراث ناملموس استان اصفهان

حدود 200 اثر 
میراث ناملموس 

استان اصفهان در 
فهرست ملی ایران 

ثبت شده است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان گفت: از مجموع 200 میراث ناملموس 
استان اصفهان، 80 اثر مربوط به آیین های مذهبی است 
که بخش مهمی از آن، آیین های عاشــورایی مناطق 

مختلف است.

ایسنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

گردشگری
خبر
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N E W S

تزیین دیوار های ساده با ایده  های جالب و ارزان 
تزیین دیوار با روسری های رنگی

دو یا چند عدد از روسری های تان که رنگی هستند و دیگر از آنها استفاده نمی کنید روی یک 
صفحه طلقی با دقت بچسبانید و برای تزیین دیوار از آن استفاده کنید. این ایده یک ایده جالب 

برای دکوراسیون اتاق خواب تان است.
تزیین دیوار با طرح های سه بعدی

یک تکه ) حدود ۴۰ در ۴۰ سانت ( از کاغذ طرح دار سه بعدی را بریده و روی دیوار اتاق تان نصب 
کنید. این ایده برای اتاق کار بسیار مناسب است.

تزیین دیوار با ظروف چینی قدیمی
طروف چینی قدیمی یکی از وسایلی هستند که برای تزیین بسیار مناسبند. می توانید برای 
تزیین، آنها را روی میزهای اتاق نشیمن و ناهار خوری قرار دهید. ولی ایده بهتر و امن تر این است 
که با گیره های مخصوص دیواری آنها را به دیوار اتاق تان نصب کنید. این ایده برای دکوراسیون 

نشیمن و ناهار خوری بسیار مناسب است.

تزیین دیوار با گلدن های دیواری
گلدان های کوچک یکی از بهترین ایده ها برای تزیین دیوارهای ساده هستند. برای این کار پایه 
های دیواری گلدان را رنگ آمیزی کنید و روی دیوار اتاق تان نصب کنید. دقت کنید هنگام نصب 
کردن این پایه های دیواری دقت کنید که به شکل منظم کنار هم قرار گیرند. روی این پایه ها هم 

می توانید از گلدان های مصنوعی و هم گلدان های طبیعی آپارتمانی استفاده کنید.
تزیین دیوار با قاب عکس های خاص و کالسیک

قاب عکس های کالسیک با پس زمینه های رنگی مختلف یکی از بهترین ایده ها برای تزیین دیوار 
ساده اتاق کارتان است. دقت کنید در استفاده از رنگ ها نباید زیاده روی کنید.

تزیین دیوار با عکس هایی که خودتان گرفته اید
عکس هایی که خودتان از مناظر مختلف گرفته اید می تواند یکی از بهترین ایده ها برای تزیین 
دیوار اتاق نشیمن تان باشد. برای زیباتر کردن پیشنهاد می کنیم برای عکس های تان قاب عکس 
هایی کمی بزرگتر انتخاب کرده و فضای خالی را با کاغذ رنگی های مختلف پر کنید. اگر بتوانید 

کاغذ رنگی ها را هم رنگ کوسن های رنگی اتاق نشیمن تان انتخاب کنید، بسیار عالی است.

تزیین دیوار ساده با عکس های خانوادگی
عکس های خانوادگی را در قاب های کوچک و بزرگ قرار 
دهید و برای تزیین راهرو وروی تان استفاده کنید. با این 
کار هر کسی که وارد خانه تان می شد توجهش به این 

قاب عکس ها جلب می شود.
تزیین دیوار ساده با ساعت سه بعدی

ساعت های ســه بعدی که اخیرا در دنیای دکوراسیون 
رواج پیدا کرده اند یکی از بهترین ایده ها برای تزیین دیوار 

اتاق خواب است.
تزیین دیوار با حیوانات سرامیکی

یک ایده بسیار جالب این است که دیوار اتاق نشیمن تان با کاشی های آبی رنگی 
بپوشانید و سپس با ظروف سرامیکی ماهی شکل تزیین کنید. این ایده حس آرامش را به شما 

القا می کند.

 تقویت اعتماد به نفس
 با چند تغییر ساده

 برای داشتن اعتماد به نفس، منظم 
باشید

سال ها پیش به یک ســخنرانی  گوش 
می کردم که درباره موفقیت در زندگی و 
شکست دادن سختی ها بود. سخنران بعد 
از کلی حرف زدن به تنها نکته ای که اشاره 
کرد این بود که صبح هــا وقتی از خواب 
بیدار می شوید، رختخواب خود را تمیز 
کنید. این کار باعث می شود انگیزه بگیرید 

که روز خود را خوب شروع کنید.
 برای داشتن اعتماد به نفس، مهربانی 

کنید
ین کار باعــث می شــود در درون خود 
احساس مفید بودن داشته باشید و به این 
فکر نکنید که آدمی بی فایده هستید. برای 
این کار هم الزم نیســت کارهای بزرگ 
بکنید. مثاًل اگر کــودک کاری دیدید از 
او خرید کنید یا در وسایل نقلیه عمومی 

جای خود را به سالمندان بدهید. 
 برای داشــتن اعتماد به نفس، قوز 

نکنید
این دستوری  است که از کـودکــــی، 
والدین مــان همیشــه    به ما گوشــزد 
می کردند: »قوز نکن«. روان شناسان در 
پژوهشی دریافته اند که بهبود وضعیت 
بدنی و طرز ایستادن روحیه و حال افراد 
را بهتر می کند. وقتی صاف می ایستید و 
خمیده نیستید، بالفاصله اعتماد به نفس 
باال، حاضرجوابی و جســارت را در خود 

حس می کنید.  

افراد زیــادی به علت 
عدم اطالع و آشنایی 
با نکات مهم حقوقی و 
قراردادی در معامالت 
ملکی به مشکل بر می 
خورند و چه بســا کار 
به مراجع قضایی نیز 
کشیده می شود.البته نیازی نیست که 
شما همه قوانین خرید و فروش امالک را 
بدانید لذا ما برای شما 7 قانون و نکته مهم 
قراردادی خرید خانه و آپارتمان را که با در 
نظر گرفتن آن ها بتوانید بهترین تصمیم 
ممکن را برای خرید و فروش ملک مورد 
نظر خود بگیرید به شما آموزش میدهیم!

1- قبل از خرید ملــک از صحت 
مالکیت فروشنده اطمینان حاصل 

نمائید
اولین نکته در خرید ملــک ، اطمینان 
از صحت مالکیت فروشــنده بر روی آن 
ملک است. به این معنا که فردی که قصد 
فروش ملــک را دارد حتما مالک قانونی 
آن خانه و ملک باشد. زیرا مطابق قانون، 
فروشنده باید مالِک ملک یا خانه ای که 
به فروش می رساند باشد یا اینکه وکالت 

نامه رسمی از سمت صاحب اصلی ملک 
برای انجام کارهای فروش ملک داشته 
باشد.فروشنده باید با ارائه اسناد و مدارک 
معتبر، مبنی بر صحــت مالکیت خود، 
به شــما اطمینان دهد. نام فروشنده و 
اطالعات وارد شده در اسناد مزبور نیز باید 

کامال صحیح و کامل باشد.
نکته مهم دیگر آنکه در مواردی که سند 
مالکیت ملک هنوز به نام فروشنده صادر 
نشده و وی قصد فروش ملک به استناد 
مبایعه نامه را دارد، الزم است درستی نام 
او به عنوان خریدار در مبایعه نامه و حق 

فروش ملک بررسی شود. 
2- وکالت نامه معتبر در زمان خرید 

ملک وکالتی
در صورت وکالت داشــتن طرف مقابل 
توجه شــود که وکالت نامه نیــز باید به 
صورت رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی 
تنظیم شده باشد و عالوه بر آن، فرد مورد 
نظر میبایست وکالت فروش ملک را در 

اختیار داشته باشد.
از دیگر نکات مهم در خرید ملک وکالتی 
آنســت که باید وکالت نامــه آن بدقت 
بررسی شــود ؛ مدت زمان حق وکالت و 
اختیار فروش از جانب موکل است.  ببینید 
آیا فرد دارای وکالت نامــه در آن تاریخ 
حق معامله از طرف مالک را دارد یا اینکه 
مدت وکالت نامه به پایان رسیده است. 
در صورت عدم همکاری وی یا مشاهده 
مشــکلی در وکالت نامه از انجام معامله 
با آن فرد خودداری کرده و تنها با مالک 

اصلی معامله کنید.
اگر ملکی که به صورت وکالتی فروخته 
می شوند باید مطمئن شوید که به شخص 
دیگری فروخته نشــده باشد.چراکه در 
مواردی دیده شده که فردی با وکالت نامه 
جعلی ملکی را به چندین نفر فروخته ، 
پس این امکان را نیز حتما در نظر بگیرید، 
زیرا معامله های ملکی فضولی و معامله 
مال غیر از موارد رایــج کالهبرداری در 

خرید و فروش ملک است.
3- ملک بخرید که ســند رسمی 

داشته باشد 
پیش از انجام معاملــه و خرید ملک باید 
به ســند دار بودن ملک توجه کنید. که 
آیا ملک دارای سند رسمی ست یا فاقد 
آن . در خریــدو فروش ملــک یا اراضی 
مستقر در شــهر های کوچک یا حاشیه 
شهرهای بزرگ، در نظر داشته باشید که 
برای چنین امالکی ، یک سند مادر وجود 
دارد که شامل یک ملک بزرگ بوده و با 
قولنامه یا وکالت بــه قطعات کوچک تر 
تقسیم شده است. در واقع هیچگونه سند 
رســمی در این بین برای اراضی تقسیم 

شده وجود ندارد.
لذا قبل از خرید ملک :نشانی ملک،پالک 
ثبتی،کد پستی،حدود اربعه را با اطالعات 
موجود در ســند یا قرارداد خرید ملک 
مطابقت دهیــد و در صــورت هرگونه 
مغایرت و اشــکال در این موارد، از انجام 
معامله پیش از اصالح ســند خودداری 

نمایید.

4- معتبر بودن مبایعه نامه ملک
 مبایعه نامه عادی خریــد ملک ، چه در 
دفاتر امالک تنظیم شود، چه یک برگه 
معمولی باشــد که بین دو نفر امضا شده 
است در ارزش قانونی آن تاثیری ندارد. 
بدین معنا که در هر صــورت، ارزش آن 
هیچگاه به اندازه سند رسمی خرید ملک 

نیست.
قرارداد فروش یک ملک می تواند به دو 

صورت رسمی یا عادی تنظیم شود.
قرارداد رســمی که با حضــور طرفین و 
همراه سند رسمی در دفترخانه تنظیم 

می شود.
مبایعه نامــه عادی که قراردادی ســت 
مابین طرفین به صورت شــخصی یا در 

دفتر مشاورین امالک تنظیم می شود.

اگر مبایعه نامه را در دفتر مشاور امالک 
تنظیم می کنید، دقت شــود که دفتر 
مشــاور امالک مورد نظــر دارای مجوز 
قانونی از اتحادیه مشاورین امالک باشد. 
مشــاور امالک نیز موظف است هنگام 
معامله تمامی اســناد مالکیت و هویت 
طرفین را بررســی کند و سپس اقدام به 

عقد قرارداد ملک نماید.
اگر در معامله ملک ، اسناد تجاری مانند 
چک، سفته و سایر اوراق بهادار به امانت 
گذاشته شود، باید این موضوع در قرارداد 
ذکر شود که  اســناد تحت چه شرایطی 
و در چه زمانی به چه اشــخاصی تعلق 

می گیرد.
5- بررســی موقعیت ملک قبل از 

خرید

حتمابرای اطالع از وضعیت ملک و عدم 
وجود عقب نشینی ، بدهی های مالیاتی 
وســایر موارد مهم قانونی، به شهرداری، 

دارایی و سایر ارگان ها مراجعه نمایید
 قبل از خرید ملک حتمــا از آن بازدید 
کنید. به راه های دسترســی، شــرایط 
قرارگیــری ملــک ، امالک معــارض ، 
ظاهر بیرونی و داخلی ملک و مشــاعات 
ســاختمان دقت الزم را داشته باشید و 
همه آن ها را با توجه به شــرایط دلخواه 

بسنجید.
همچنین می توانید با تحقیق از اهالی و 
ساکنین و حتی بنگاه های امالک اطراف 
خانه در مورد مشکالت و یا مزایای خرید 
ملک مورد نظر اطالعات مفیدی کسب 

نمایید.

5 نکته مهم و کلیدی در خرید ملک و آپارتمان

لذا قبل از خرید 
ملک :نشانی 

ملک،پالک ثبتی،کد 
پستی،حدود اربعه 

را با اطالعات موجود 
در سند یا قرارداد 

خرید ملک مطابقت 
دهید و در صورت 
هرگونه مغایرت و 

اشکال در این موارد، 
از انجام معامله 

پیش از اصالح سند 
خودداری نمایید.

خرید و فــروش امالک،نیازمند اطــالع از نکات مهم 
قراردادی و معامالتی است.پس اگر شما هم قصد خرید 
خانه ،آپارتمان یا ملک تجاری دارید ویا می خواهید با 
نکات مهم خرید و فروش امالک آشنا شوید،مطالعه این 

مطلب از را از دست ندهید!

خانه لند
گزارش
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وزارت خانه تازه تاسیس زیر ذره بین

صادرات ۲ میلیارد دالری به همین سادگی  است؟
یک کارشناس صنایع دستی بر این باور است که با توجه به فراهم نبودن 
زیرساخت های الزم و همچنین پروتوکل هایی که تاکنون در حوزه صادرات 
صنایع دستی وجود داشته است، رسیدن به صادرات ۲ میلیارد دالری کار 

چندان ساده ای نیست.
فریدون میرزالو، مدیرکل ســابق دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع 
دستی درباره وعده علی اصغر مونسان مبنی بر صادرات ۲ میلیون دالری 

تا سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: اصوالً معاونت صنایع دستی در صادرات نقش 
مهمی بازی نمی کند، بنابراین اگر قرار باشد اتفاق بزرگ تری از صادرات 
کنونی بیفتد، بایــد در ابتدا ببینیم معاونت صنایع دســتی کجا می تواند 
نقش ایفا و چگونه می تواند به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک کند.

او ادامه داد: به عنوان مثال معاونت صنایع دستی می تواند در موضوعاتی 
هماننــد ترابری و حمــل و نقــل محصوالت کمــک یا اینکــه حضور 
صادرکنندگان ایرانی و خارجی در ایران را تســهیل کنــد. یکی دیگر از 
پرسش های مهم این اســت که آیا تاکنون معاونت صنایع دستی توانسته  
کاالهای تجاری صنایع دســتی را با مشــخص کردن محــل تامین آنها 

طبقه بندی کند؟ چراکه پراکندگی کارگاه های صنایع دستی زیاد است و 
باید مشخص باشد که هر کاالیی در کجا تولید می شود. این درحالی است 
که در حوزه صنایع دستی برای معرفی تنوع و محل تولید کاالها هنوز اقدام 

آنچنانی صورت نگرفته است. 
این کارشناس صنایع  دســتی با بیان اینکه »صادرات موضوع پیچیده ای 
اســت«، خاطرنشــان کرد: تاکنــون فقط توانســته ایم بــرای معرفی 
تولیدکننده های بزرگ لیســتی را تهیه  کنیم، اما این امر برای رســیدن 
به صادرات زیاد کافی نیســت من چند بار در نمایشگاه های بزرگ صنایع 
دستی شرکت کرده ام؛ نمایشگاه هایی با وسعت زیاد و که فقط سمپل ارائه 

می دهند و همه صادرکنندگان امکان حضور دارند. چه زمانی ممکن است 
این اتفاق در ایران نیز رخ بدهد و کسانی که صنایع دستی صادر می کنند 

بتوانند به ایران بیایند و نمونه کارها را ببینند.
میرزالو تاکید کرد: بــا توجه به موضوعاتی که مطرح شــد فکر نمی کنم 
رسیدن به صادرات ۲ میلیارد دالری موضوعی باشد که به همین سادگی ها 
اتفاق بیفتد؛ آن هم با توجه به نیروهای کارشناســی که در معاونت وجود 
دارد و هر روز هم بیشــتر تحلیل می رود. از طرفی دیگر هم زیرساخت ها 
آنگونه که باید هنوز فراهم نشده است و کارگاه های صنایع دستی آمادگی 

این را ندارند که سفارش عمده بگیرند و به موقع تحویل بدهند. 
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The Iranian government 
insists on its position 
in the approval of the 
Financial Action Task 
Force (FATF), Iranian 
government spokesman 
Ali Rabiei told reporters 
after a meeting of the 
Cabinet of Ministers.
He said that Iran 
needs FATF in banking 
transactions with the 
world, even if there 
were no sanctions at the 
moment.
He added that problems 
will remain until Iran 

joins the FATF.
Although two of the 
FATF conventions 
condemning money 
laundering, terrorism 
financing have been 
ratified in Iran, 
two conventions 
(Palermo and CFT) 
have not yet been 
ratified.

Poll: +40% 
Expect Trump 
Reelection 
to Harm 
Economy

TEHRAN (FNA)- 
More than 4 in 10 
respondents in a 
poll released on 
Wednesday stated 
that they believe 
the US economy will 
weaken if President 
Donald Trump is 
reelected next year.
RNA - In the 
Economist/YouGov 
survey of roughly 
1,500 US adults, 
42 percent said 
the economy will 
suffer if Trump 
wins another term 
in office, compared 
to 30 percent who 
expected the 
economy to improve, 
The Hill reported.
Another 15 percent 
expected the 
economy to hold 
steady if Trump were 
reelected, while 13 
percent were unsure 
of the potential 
economic impact 
of another term for 
him.Respondents 
were split evenly 
at 35 percent over 
whether a Democrat 
winning in 2020 
would improve 
or worsen the 
economy. Another 
13 percent expected 
the economy to 
remain unchanged 
in that scenario, 
while 17 percent 
said they were 
unsure how a 
Democratic victory 
would impact the 
economy.
The success of 
Trump’s reelection 
bid will depend 
largely on the state 
of the US economy, 
which has enjoyed 
u n e m p l o y m e n t 
near record lows 
and solid growth 
throughout his 
term. While the 
president is widely 
unpopular beyond 
his base, Trump had 
previously received 
decent marks for 
his handling of the 
economy.
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Iranian gov’t insists on FATF approval

He made the 
remarks on the 
sidelines of his 
visit to Yazd 
province on 
Thu. and added, 
“in this great 

and lucrative economic 
market, 850 items of 
goods will be subject 
to tariff exemptions 
between Islamic Republic 
of Iran and EAEU member 
states.”
With the coordination 
made in this regard, 
this agreement will 
be enforced on Oct. 23, 
he said, adding, “with 
Iran’s accession to EAEU, 
suitable ways will be 
provided for the country 
in the field of exports and 
other economic activities 
in line with securing 
interests of the country.”
Elsewhere in his remarks, 
Ardakanian pointed to 

the high potentials 
and capacities in Yazd 
province, saying, “Yazd 
has high capacities for 
exports which can be 
used for promoting 
employment rate.”
Iran’s free trade with 
EAEU, which was 
put into effect at the 
approval of Iranian 
Parliament, is considered 
as an important step in 
Iran’s foreign trade 
and expansion of trade 
exchanges with northern 
neighbors, the energy 

minister added.
He went on to say that 
Iran’s exported goods 
to Russia, Kazakhstan, 
Belarus, Armenia and 
Kyrgyzstan would be 
enjoying zero preferential 
trade tariff rate within the 
framework of Iran’s free 
trade with EAEU.
It is for the first time that 
Iran enters into a regional 
economic agreement 
actively since the Islamic 
Revolution in 1979.
Ardakanian put the total 
trade volume of EAEU 
member states at about 

$753 billion, adding, 
“using this high potential 
and capacity can create a 
giant development in our 
economic ties with this 
union.”
As US sanctions imposed 
against Iran and Russia 
have created restrictions 
for economic activities 
of the two countries, 
this agreement is of 
paramount importance 
for both sides and can be 
considered as a factor for 
broadening economic 
relations between Iran 
and Russia.

Iran, Russia private 
sectors eye cooperation 
in oil industry
 A Russian delegation of private business 
people active in oil and gas industry met 
with the head of the Energy Committee 
and the deputy head of Tehran Chamber of 
Commerce in Tehran.
According to the Tehran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (TCCIM), TCCIM hosted 
a business delegation of private sector 
businessmen from Russia's Tomsk Province 
on Wednesday, led by the deputy chairman 
of the province's Chamber of Commerce and 
Industry.
Members of the panel included private 
sector businessmen active in the fields 
of drilling services, environmental 
technologies to purify oil deposits from 
aquatic zones, optical filter technology to 
search for oil and gas fields, and research 
and development in the industry, according 
to SHANA.
Reza Padidar, Chairman of the Energy and 
Environment Committee of TCCIM, during 
the meeting, expressed the readiness of 
Iranian oil and gas industrialists to partner 
with Russian companies in the fields of 
strategic items in the oil and gas industry.
He said a list of the items would be provided 
for the Russian companies to consider if they 
were interested in cooperating with Iranian 
private sector partners.
“Iran is interested in accessing the latest 
technologies in the world and is ready to 
cooperate in the field of well equipment, 
production of ESS and ESP pumps, alloy 
pumps as well as gathering gas flares and 
transferring them to the production line," 
Padidar added. 

Iran, Iraq sign MoU to 
provide free emergency 
services to Iranian 
pilgrims
Head of Iran's Emergency Medical 
Services Pir-Hossein Kolivand says that a 
memorandum of understanding has been 
signed with Iraqi Health Ministry to provide 
free emergency services to Iranian pilgrims.
According to the official website of the 
Iranian Ministry of Health and Medical 
Education, Head of Iran's Emergency 
Medical Services Pir-Hossein Kolivand 
signed a memorandum of understanding 
with Iraqi health officials during his recent 
visit to the neighboring country.
According to Kolivand, in the MoU, the 
number of ambulances and ambulance 
buses needed to transport and assist the 
casualties and the amount of medical needs 
to be delivered by the Iranian Red Crescent 
Medical Center were discussed.
The Iranian official added that under the 
MoU, emergency services in Iraq are free 
for all pilgrims, adding that Iranian pilgrims 
during all religious trips to Iraq will receive 
high-quality emergency services at Iraqi 
hospitals.
He added that the Iranian medical specialists 
can provide medical services to Iranian 
pilgrims at Iraq hospitals as well.
A number of helicopters, ambulances and 
ambulances buses are also stationed on 
shared border to enter Iraq if need be.

Iranian Minister of Energy Reza 
Ardakanian said that Iran’s accession to 
Eurasian Economic Union (EAEU) is a 
great opportunity for the country.

Energy min.:Iran’s accession to 
EAEU, 'great economic opportunity'
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“Yazd has high 
capacities for 
exports which 
can be used 
for promoting 
employment 
rate.”
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Iran eyeing to boost trade balance with 
Tajikistan
Iranian Ambassador to Dushanbe Mohammad Taqi Saberi voiced his 
country's readiness to broaden trade and economic relations with 
Tajikistan.Saberi made the remarks in a meeting with Tajikistan's 
Minister of Economy and Trade Nematollah Hekmatzadeh in 
Tajikistan's capital on Thursday.The Iranian envoy said that Tehran 
is prepared to share its experiences and knowhow in the field of 

economic cooperation with Dushanbe.The Tajik minister, for his 
part, pointed to the active presence of Iranian businessmen and 
economic activists in Tajikistan over past decades, and called for 
the expansion and further strengthening of economic relations 
between the two countries in different economic fields.The two sides 
reiterated the need for further facilitating trade exchanges between 
the two countries and more cooperation between the two countries' 
chambers of commerce while acknowledging the important role 
played by their private sectors' economic activists.

Deputy ISIPO:
Export volume of SMEs up by 40% in 
five months
Deputy head of Iran Small Industries and Industrial Parks 
Organization (ISIPO) Asghar Masaheb said on Thu. that Small and 
Medium-sized Enterprises (SMEs) registered a 40 percent export 
growth in the first five months of the current year (March 21 – August 
21).According to the statistics of Trade Promotion Organization of 
Iran (TPOI) and Islamic Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA), over $1.030 billion worth of non-oil products were exported 
by the Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) from March 21 
to August 21, 2019, showing more than 40 percent hike as compared 
to the last year’s corresponding period, said the official.Promoting 
export of non-oil commodities is one of the seven programs 

predetermined by the Ministry of Industry, Mine and Trade in the 
current year (started March 21), he said, adding, “in this regard, 
more than $1.030 billion worth of non-oil goods was exported by 
more than 1,100 SME units in the country.”Developing and booming 
activity of export consortia as well as export management companies 
are strictly pursued by Iran Small Industries and Industrial Parks 
Organization (ISIPO), he emphasized.Elsewhere in his remarks, 
Masaheb added, “competitiveness, market development and 
internationalization are among important objectives which are 
followed up in SMEs and we try to standardize industrial units 
accordingly.”Boosting exports to 15 neighboring states is one of the 
other program of the Ministry of Industry in the current year (started 
March 21, 2019), he said, adding, “these 15 neighboring states import 
over $13,000 billion worth of products annually, the figure of which 
is a great capacity for domestic SMEs.”



Bolton gone but Trump still 
beholden to Zionism
 The firing of John Bolton as Donald Trump’s National 
Security Adviser will not change US foreign policy as 
he served more as a foil for the US president than his 
right-hand man. Bolton, the outspoken interventionist, 
contrasted sharply with Trump who got elected 
promising to end US entanglement in foreign countries 
affairs.
For all his fiery rhetoric Trump contravened 
conventional diplomacy and some sacred shibboleths of 
US foreign policy. Much to the chagrin and alarm of both 
neo-cons and neo-liberals alike Trump has advocated 
for a restoration of normal relations with Russia, has 
negotiated directly with North Korean leader Kim Jong-
un and backed away from military confrontations with 
Iran and Venezuela. Bolton’s influence, however, helped 
fan the flames of the US-China trade war and his behind 
the scenes manipulations are thought to have helped 
scuttled previous agreements between the US and 
China. A case can be made that Bolton also attempted to 
scuttle the potential for a comprehensive settlement of 
the Korean crisis. The latest debacle surrounding peace 
talks in Afghanistan with the Taliban was also most likely 
sabotaged by Bolton’s behind the scenes maneuvering.
Although Bolton has been on the outs within the Trump 
administration for some time the Afghanistan fiasco 
seems to have been the last straw. Bolton has been 
adamant in his opposition to the Afghan peace talks 
and their collapse served to solidify Trump’s desire 
to once again clear the deck of anyone opposed to his 
idiosyncratic foreign policy.
As regards to the Middle East, Trump is surrounded 
by a cabal of Zionists who do Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu’s bidding. Other than avoiding a 
direct military clash with Iran, there is little prospect for 
change in Trump’s policies in the region. The possibility 
of some form of negotiations with Iran a la North Korea 
may, however, have increased somewhat with Bolton out 
of the picture.
Yet, Trump himself and those around him are still hell 
bent on maintaining US global and regional hegemony, 
it’s just how to go about it that differs from his critics. 
Trump is all in favor of using sanctions and other 
economic means as a tactic to force other countries 
to succumb to US demands. He sees this as a means 
to weaken his opponents so they will be willing to 
make a deal. Trump figures that once they have been 
sufficiently weakened economically they will come to the 
negotiating table hat in hand groveling for favors. Thus, 
according to Trump China, North Korea, and Iran are all 
chaffing at the bit to settle with him on his terms.
A reality check, however, shows the exact opposite. 
Trump’s opponents have simply buckled down and 
refused to submit, causing him to eventually turn tail and 
look for an out, in order to preserve his own self-image. 
Bolton’s ouster is in keeping with Trump’s determination 
to snatch victory from the jaws of defeat.

Israel Accused of Planting Spy Devices 
near White House

But unlike most other 
occasions when flagrant 
incidents of foreign spying 
have been discovered on 
American soil, the Trump 
administration did not 

rebuke Tel Aviv, and there were no 
consequences for Israel’s behavior, 
one of the former officials said, 
POLITICO reported.
The miniature surveillance devices, 
colloquially known as “StingRays,” 
mimic regular cell towers to fool 
cellphones into giving them their 
locations and identity information. 
Formally called international mobile 
subscriber identity-catchers or IMSI-
catchers, they also can capture the 
contents of calls and data use.
The devices were likely intended to 
spy on President Donald Trump, one 
of the former officials said, as well as 
his top aides and closest associates 
— though it’s not clear whether the 
Israeli efforts were successful.
Trump is reputed to be lax in 
observing White House security 
protocols. POLITICO reported in May 
2018 that the president often used 
an insufficiently secured cellphone 
to communicate with friends and 
confidants. The New York Times 
subsequently reported in October 
2018 that “Chinese spies are often 
listening” to Trump’s cellphone 
calls, prompting the president to 
slam the story as “so incorrect I do 
not have time here to correct it.” 
(A former official said Trump has 
had his cellphone hardened against 
intrusion.)
By then, as part of tests by the 
federal government, officials at the 
Department of Homeland Security 
had already discovered evidence of 
the surveillance devices around the 
nation’s capital, but weren’t able 
to attribute the devices to specific 

entities. The officials shared their 
findings with relevant federal 
agencies, according to a letter a top 
Department of Homeland Security 
official, Christopher Krebs, wrote in 
May 2018 to Sen. Ron Wyden.
Based on a detailed forensic 
analysis, the FBI and other agencies 
working on the case felt confident 
that Israeli agents had placed the 
devices, according to the former 
officials, several of whom served in 
top intelligence and national security 
posts.
That analysis, one of the former 
officials said, is typically led by the 
FBI’s counterintelligence division 
and involves examining the devices 
so that they “tell you a little about 
their history, where the parts and 
pieces come from, how old are they, 
who had access to them, and that will 
help get you to what the origins are.” 
For these types of investigations, the 
bureau often leans on the National 
Security Agency and sometimes 
the CIA (DHS and the Secret Service 
played a supporting role in this 
specific investigation).
“It was pretty clear that the Israelis 
were responsible,” said a former 
senior intelligence official.
An Israeli Embassy spokesperson, 
Elad Strohmayer, denied that Israel 
placed the devices and said, “These 
allegations are absolute nonsense. 
Israel doesn’t conduct espionage 
operations in the United States, 
period.”

A senior Trump administration 
official said the administration 
doesn’t “comment on matters related 
to security or intelligence.” The FBI 
declined to comment, while DHS and 
the Secret Service didn’t respond to 
requests for comment.
After this story was published, 
Trump told reporters that he would 
find it "hard to believe" that the 
Israelis had placed the devices.
"I don't think the Israelis were spying 
on us," Trump said. "My relationship 
with Israel has been great...Anything 
is possible but I don't believe it."
Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu also denied after 
publication that Israel was behind 
the devices. "We have a directive, 
I have a directive: No intelligence 
work in the United States, no spies," 
he said in a gaggle with reporters. 
"And it's vigorously implemented, 
without any exception. It (the report) 
is a complete fabrication, a complete 
fabrication."
But former officials with deep 
experience dealing with intelligence 
matters scoff at the Israeli claim — a 
pro forma denial Israeli officials are 
also known to make in private to 
skeptical US counterparts.
One former senior intelligence 
official noted that after the FBI 
and other agencies concluded 
that the Israelis were most likely 
responsible for the devices, the 
Trump administration took no action 
to punish or even privately scold the 
regime.

The US government concluded within the past 
two years that Israel was most likely behind the 
placement of cellphone surveillance devices 
that were found near the White House and other 
sensitive locations around Washington, according 
to three former senior US officials.
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B-Team promoted 9/11, now leads 
economic terror on Iran: Zarif
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says the 
"B-Team" once facilitated the September 11, 2001 terror 
attacks on the World Trade Center (WTC), and is now pushing 
the White House to drive up economic terrorism against Iran.
 Zarif took to twitter on Wednesday to criticize a new US 
presidential directive aimed at "modernizing sanctions" 
against what Washington determines as terrorism.
The new executive order by Donald Trump allows his 
administration to dish out sanctions against other countries 
on the grounds of countering "continuing and immediate 

threat of grave acts of terrorism and threats of terrorism 
committed by foreign terrorists, which include acts of 
terrorism that threaten the Middle East peace process."
The Iranian FM said in his first tweet that Washington stepped 
up its economic terror just when the world "minus 3 or 2 
panicked cohorts—was breathing a sigh of relief over ouster 
of" US National Security Adviser John Bolton, who was sacked 
by Trump on Tuesday.
"Thirst for war—maximum pressure—should go with 
the warmonger-in-chief," he said, referring to the Trump 
administration's so-called "maximum pressure" campaign 
against Iran.The campaign, which Trump revealed in May 
2018 upon leaving the 2015 Iran nuclear deal and is believed 

to be masterminded by Bolton, 
seeks to force Iran into 
renegotiating a new deal that 
curbs its missile program 
and rolls back its regional 
influence.
Bolton was one of the key 
members of Zarif 's B-Team, 
which comprises Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu, 
Saudi Crown Prince Mohammed bin 
Salman and Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan.

"I don't think 
the Israelis were 
spying on us," 
Trump said. "My 
relationship with 
Israel has been 
great...Anything 
is possible but I 
don't believe it."
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Chief of Staff:
Deployment of Foreign Forces in 
Region Not Acceptable to Iran
Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Major General 
Mohammad Hossein Baqeri said his country does not accept 
the presence of tens of thousands of foreign forces in the region, 
and stressed the need for the establishment of security by the 
regional states.
RNA - "We have never started any aggression or war and will never 
do so but we will decisively defend our security and sovereignty 
in case of any aggression or intervention by foreign countries,” 
General Baqeri said, addressing professors and students of 
China’s National Defense University in Beijing on Thursday.
He went on to say that the general policy of the Islamic Republic 
towards regional issues is “defending the approach which focuses 
on the active participation of all countries of the region to build a 
collective and regional security structure”.
“Iran will not tolerate hegemony and interventions of trans-
regional powers in this policy,” General Baqeri said.
“Iran has never accepted the presence of 70,000 foreign military 

forces and more than 40 military bases of US in the region,” he said, 
adding that if US finds a chance, it will also build more bases and 
dispatch more forces to East Asia in a bid to intervene in internal 
affairs of different countries.
The Strait of Hormuz and the Sea of Oman should be safe for 
energy exports, he said, noting, “Of course, this security should 
only be provided by the Persian Gulf States. The presence and 
deployment of US and Western military forces and projects 
such as the pre-failed US-led coalition to secure naval security 
in the Persian Gulf will not yield any result except creating more 
insecurity.”
Elsewhere, General Baqeri pointed to Iran’s missile program, 
and said that the missile capability of the Islamic Republic is a 
defensive measure against constant threats posed to the country.
“Relying on our domestic capabilities and considering existing 
threats in the region, we have developed our missile power 
with seriousness, a national determination and a defensive 
perspective and will continue to do so in the future,” he added.
“Naturally, in a region where the Zionist regime is armed to the 
teeth and even possesses nukes and continues making threats 
against the nations of the region, specially the Islamic Republic 
of Iran, (in a region where) dozens of US and Western forces are 

showing 
aggressive behavior using the 

highest air, naval and ground capabilities, and some regional 
regimes such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates 
invest billions of dollars annually to buy a variety of weapons, the 
Islamic Republic of Iran has no other choice than maintaining 
its readiness at the highest possible level to ensure its security 
and confront any possible situation. This is a totally logical and 
defensive approach.”Heading a high-ranking military delegation, 
General Baqeri arrived in China on Wednesday for a three-day 
visit upon official invitation of his Chinese counterpart. 
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Talks with US 
meaningless 
while 
sanctions 
still in place, 
Rouhani tells 
Macron
Iranian President 
Hassan Rouhani 
has informed his 
French counterpart 
Emmanuel Macron 
that there is no point 
in talks with the United 
States as long as it keeps 
sanctions against the 
Islamic Republic in 
place.
Speaking to Macron 
over phone, Rouhani 
said the US violated its 
commitments under 
the 2015 nuclear deal 
once it decided to quit it 
in May 2018.
"From the viewpoint 
of Iran's government, 
parliament and people, 
as long as there are 
sanctions in place, 
there is no point in 
negotiating with the 
US," he said.
Ever since quitting the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), 
US President Donald 
Trump has been trying 
to force Iran into 
accepting a more wide-
ranging alternative that 
curbs Tehran's missile 
program and regional 
influence .It has also 
been working with its 
allies to form a patrol 
force in the Persian 
Gulf to protect shipping 
against what it calls 
threats from Iran.
American officials 
have also sent mixed 
requests for talks 
while continuing 
the hostilities.In 
response to the 
pressure and a lack 
of willingness by the 
European signatories 
of the deal -- the UK, 
France and Germany 
-- to offset it, Iran has 
over the past months 
started to cut back 
on its commitments 
under the agreement.
In the first stage of 
its response, Iran 
increased enriched 
uranium stockpile to 
over the 300kg cap 
defined in the JCPOA. 
As a second step, 
Iran started to enrich 
uranium beyond the 
3.67 percent purity 
limit required by 
the deal.The third 
step, revealed last 
week, Tehran told 
Europe that it was 
removing all limits on 
nuclear research and 
development.
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Trump expects to meet with Rouhani on UNGA meeting: report
 US President Donald Trump on Thursday claimed that he is trying to arrange a 
summit with Iranian President Hassan Rouhani at the upcoming UN General 
Assembly (UNGA) meeting, according to reports.
Trump has repeatedly indicated he is ready to meet with President Hassan 
Rouhani, who is expected to attend the UN General Assembly in New York this 
month, ‘Street Times’ reported.However, Iran has not given a positive response, 
citing the US' unilateral withdrawal from the 2015 nuclear deal and the 'economic 
terrorism' against the Iranian nation as reasons why any talks with the US is pointless. 
On Wednesday, Rouhani blasted the Trump administration for its hostile and aggressive policy 
against Iran, saying “the Americans must understand that bellicosity and warmongering don’t work in their 
favor. Both... must be abandoned.”

Chief Commander of 
IRGC Major General 
Hossein Salami said 
that Iranian people are 
united in the economic 
fight against enemies.
He made the remarks 
Thursday in Aq Qala, 
Golestan province, in 
a ceremony held for 
inaugurating 2860 
residential units 
which were restored 
after devastating 
floods hit the region in 
March 2019.
Salami said that the 
floods seemed to be 
a disaster at first but 
under the guidance 
of Islamic Revolution 
Leader and huge 
supports from the 
Iranian nation, it 
turned to a great gift. 
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Hassa bint Salman, a daughter of King 
Salman and sister of the powerful Crown 
Prince Mohammed bin Salman, had been 
charged with instructing her bodyguard 
to beat up a plumber, AFP reported.
Tried in absentia and the target of an 
arrest warrant since December 2017, she 
was also ordered by the Paris court to pay 
a 10,000-euro ($11,000) fine.
The princess, 42, had never shown up at 
the trial, which got underway in July.
The punishment was heavier than 
demanded by prosecutors, who had 
sought a six-month suspended sentence 
and a fine of 5,000 euros ($5,480).
The princess, whose brother is known 
by his initials MBS and is seen as the 
kingdom's de facto ruler, was accused 
of instructing her bodyguard Rani Saidi 
to beat up Ashraf Eid after he was seen 
taking pictures inside her home in 
September 2016.She had been charged 
with complicity in an act of intentional 
violence, complicity in illegal confinement 
and complicity in theft.
Saidi, who was the only protagonist in 
the case present in court, was handed 
an eight-month suspended sentence 
and a 5,000-euro fine, in line with the 
recommendations of prosecutors.

Eid was working on the seventh floor of 
the luxury apartment block owned by the 
Saudi royals on Avenue Foch, a favorite 
destination of foreign millionaires in 
Paris, when he was called to the fifth floor 
to repair a damaged wash basin.
He took pictures of the bathroom which 
he told investigators he needed to carry 
out his work.
Eid claims that the princess flew into 
a rage after he caught her reflection in 
a mirror on camera. She called in her 
bodyguard, who beat him.
Eid claimed he was also tied up and 
ordered to kiss the feet of the princess, 
who is lionized in the Saudi state-run 
media for her charity work and women's 
rights campaigning.
The plumber claimed that he was 
allowed to leave the apartment only after 
several hours, during which his phone 
was destroyed, and that at one point the 
princess shouted: "Kill him, the dog, he 
doesn't deserve to live."
The case is the latest blow to the image of 
the kingdom, where Prince Mohammed 
sparked hopes of major social and 
economic reform when he was elevated to 
crown prince in 2017.But his reputation 
was badly damaged by the murder of 
dissident writer Jamal Khashoggi at Saudi 
Arabia's consulate in Istanbul last year, 
and he is also seen as the driving force 
in the Saudi military aggression against 
Yemen, where tens of thousands have 
died.

 "Netanyahu is seeking to stay in power and 
continue with aggression, one day, by leveling 
charges against Iran, and the other day, by 
declaring evil intentions to annex parts of 
Palestine," Mousavi said.   
"The Islamic Republic of Iran will support any 
collective move to block continued expansionist 
policies of the occupier regime," he added.
Mousavi said that certain Arab states claiming 
the leadership of the Arab world which are busy 
with other issues like their military aggression 
against Yemen and warming up ties with the 
Zionist regime had provided Tel Aviv with an 
opportunity to disclose its evil intentions.
His remarks came after Netanyahu said Tuesday 
that he would move swiftly to annex nearly 
a third of the occupied West Bank if voters 
returned him to power in the election next 
week.A spokesman for Palestinian Hamas 
resistance movement dismissed Netanyahu’s 
controversial pledge to annex the Jordan Valley 
in the occupied West Bank if re-elected, noting 
that he is still under the delusion that the Tel 
Aviv regime could maintain its occupation of the 
Palestinian land.
Hazem Qasem stated on Wednesday that 
the Palestinian people would continue their 
struggle to remove the occupation from their 

territories, and establish their independent 
state.
According to Fars News Agancy, Qasem then 
accused Netanyahu of wooing his right-wing 
supporters through selling illusions that the 
Israeli regime can occupy the Palestinian land 
forever.
The Hamas spokesman later stressed the need 
for a unified Palestinian front in the face of 
rightist Israeli policies.
Separately, the European Union warned on 
Wednesday that Netanyahu's pledge to annex 
the Jordan Valley in the occupied West Bank if he 
wins next week's election undermines chances 
for peace in the Middle East region.
“The policy of settlement construction and 
expansion... is illegal under international law 
and its continuation, and actions taken in 
this context, undermine the viability of the 
two-state solution and the prospects for a 
lasting peace,” an unnamed EU spokesperson 
said in a statement.Moreover, Palestinian 
President Mahmoud Abbas has reiterated 
that the Palestinian Authority will cease all 
agreements signed with the Israeli regime if the 
latter decides to annex any part of the occupied 
Palestinian land.
Speaking at a meeting with visiting 
Luxembourgish Foreign Minister Jean 
Asselborn and his accompanying delegation in 
Ramallah on Wednesday, Abbas underscored 
that Benjamin Netanyahu's vow to annex 
the Jordan Valley in the occupied West Bank 
eliminates all chances of achieving peace and 
undermines all international efforts to end the 
Palestinian-Israeli conflict.

Sister of Saudi Crown Prince Gets Suspended 
Jail in France

Spokesman:Iran Supports Collective Move 
against Israeli Policies

A French court handed a -10month suspended sentence 
to a sister of the Saudi crown prince over the beating of a 
workman at a luxury residence in Paris in 2016.

Iranian Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi 
strongly deplored Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu for his election pledge to annex parts of 
the West Bank to the occupied territories, stressing 
Tehran's support for any collective move against Israel's 
expansionist policies.

“The policy 
of settlement 
construction 
and expansion... 
is illegal under 
international 
law and its 
continuation, 
and actions 
taken in this 
context, 
undermine 
the viability of 
the two-state 
solution and the 
prospects for a 
lasting peace,”

Eid claims that the 
princess flew into a 
rage after he caught 
her reflection in a 
mirror on camera. 
She called in her 
bodyguard, who 
beat him.

 Russia to Take Necessary Measures to Ensure National Security amid US’ 
Actions: Lavrov
 Russia will take whatever measures are necessary to ensure its national security amid Washington’s focus on 
breaking the strategic stability system, Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov said in an interview with Trud 
newspaper."Seeking to ensure the uncontrolled freedom in the military area, Washington is deliberately heading 
for consistently breaking the whole architecture of strategic stability. The US’ withdrawal from the Intermediate-
Range Nuclear Forces Treaty (INF Treaty) is a vivid example of that policy.The uncertainty being created by the US 
puts the future of the Strategic Arms Reduction Treaty that expires in February 2021, in question. That destructive 
course is fraught with further unbalancing of the system of global relations, acceleration of the conflict potential 
and unwinding of another nuclear missile race," he warned.

France trying to save and implement JCPOA: Envoy
French Ambassador to the United Nations Nicolas de Rivière said France is trying to preserve and implement Iran 
nuclear deal known as the Joint comprehensive Plan of Action (JCPOA).Speaking to reporters, de Rivière said that 
France, in the framework of three European countries, is trying hard to preserve the JCPOA.He noted that his country 
is also trying to solve or deescalate tensions in the Middle East, adding that Paris is to hold talks with all European 
partners and the US in this connection.   Earlier, Former Ambassador of France to the United States Gérard Araud said 
US' exit from the nuclear deal with Iran and its imposing sanctions on the country were the cause of Iran's decision 
to reduce its commitments.He made the remarks in reaction to what the US Secretary of State Mike Pompeo tweeted 
on Friday claiming that "Iran announced it will violate all limits on nuclear research and development. The fact that 
Iran retains massive uranium enrichment capacity reveals a core weakness of the Iran deal."



طرح »یک گلخانه برای هر روستا« در استان اصفهان اجرایی می شود
 مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان گفت: در راستای ایجاد اشغال پایدار روستایی طرح »یک 

گلخانه برای هر روستا« در استان اجرا وام های کم بهره به متقاضیان داده می شود.
علی رحمانی با اشاره به اینکه گردشگری روســتایی نقش مهمی در توانمند سازی مردم محلی و رونق رشد 
اقتصادی دارد، اظهار داشت: در استان اصفهان ۲۰ روستا ظرفیت توسعه گردشگری را دارند و با اقامتگاه های 

بوم گردی توانستند نقش مهمی در مهاجرت معکوس داشته باشند. وی با بیان اینکه این تعداد از روستاها می تواند 
به ۱۰۰ روستا افزایش یابد، ابراز داشت: دهیاری ها و بخش خصوصی می تواند از این ظرفیت بهره گیرد و طرح های خود 

را در توسعه گردشگری روستایی به دفتر امور روستایی ارائه دهد. مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان با 
بیان اینکه روستای ابیانه، خوروبیابانک، خفر، حسن رباط توانستند با اقامت گاه های بوم گردی در توسعه گردشگری روستایی موثر 

واقع شوند، تصریح کرد: بخش خصوصی عالقه مند برای احیاء و توسعه گردشگری روستایی می تواند با مرمت و بازسازی بافت تاریخی و 
خانه های روستایی به رشد و توسعه روستا یاری رساند.وی با اشاره به اینکه از طرح های مهم دیگر دفتر امور روستایی طرح »یک گلخانه برای هر 
روستا« است، تاکید کرد: در این طرح با حمایت وزارت جهاد و کشاورزی وپرداخت وام های کم بهره و همچنین همکاری نظام مهندسی کشاورزی 

و همت دهیاری ها در روستاهایی که شرایط احداث گلخانه را دارند در جهت اشتغال پایدار گلخانه احداث خواهد شد.

صنایع روش های نوینی برای بازاریابی و فروش محصول تعریف کنند
استاندار اصفهان گفت: امروزه با عرضه روش های نوین بازاریابی و فروش محصوالت در جهان، روش های سنتی 
دیگر جوابگوی نیازها نیست و صنایع استان از جمله فوالد مبارکه هم باید با همین ابزارهای نوین، بازارهای 

جدیدی برای خود تعریف کنند.
عباس رضایی در دیدار مدیرعامل و معاونان شرکت فوالد مبارکه افزود: استفاده از روش های نوین بازاریابی، به  

روز رسانی تجهیزات، مصرف بهینه آب، جایگزینی پساپ و توجه به مسائل زیست محیطی در راستای ارتقای 
بهره وری و افزایش تولید باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی فوالد مبارکه را افتخاری برای کشور دانست و بیان کرد: این شرکت باید برای افزایش تولیدات خود و کاهش مسائل 
زیست محیطی تالش بیشتری داشته باشد و با به روز رسانی تجهیزات در راستای ارتقای بهره وری گام های بیشتری بردارد.

استاندار اصفهان اضافه کرد: آمادگی الزم برای کمک به صنایع از سوی مدیریت استان وجود دارد و برای تامین مواد اولیه نیز به زودی نشست هایی 
با دستگاه های مسئول برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه استکبار  جهانی تصریح کرد: باید در این شرایط با تدبیر و ایده های نو در جهت تقویت 
این صنعت گام برداریم تا دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی را شکست دهیم.

ایسنا
گــزارش
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اگر چه شناسایی 
و حذف یارانه 

دهک های باالی 
درآمدی تکلیفی 

است که مجلس بر 
دوش دولت گذاشته، 
ولی دولت حساسیت 
جدی دارد که این کار 

با کمترین ضریب خطا 
انجام شود

اقتصاد ایران
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سهم کارت سوخت 
جایگاهداران باز هم کم 

می شود؟

در حالی که سخنگوی دولت اعالم 
کرده که سهمیه اســتفاده از کارت 
ســوخت جایگاهــداران در ادامه 
اجرای سیاســت وزارت نفت درباره 
کارت ســوخت، از ۳۰ بــه ۱۵ لیتر 
کاهش خواهد یافت، شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
از این صحبت هــا اظهار بی اطالعی 
کرده و به نظر می رسد هنوز تصمیم 
قاطعی برای سرنوشت کارت سوخت 

جایگاه داران اتخاذ نشده است.
سهم کارت سوخت جایگاهداران باز 
هم کاهش می یابد؟ این سوالی است 
که روز چهارشــنبه پس از اظهارات 
ســخنگوی دولت مطرح شد؛ علی 
ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا 
کارت ســوخت جایگاه داران از مهر 
حذف خواهد شد، گفته است که با 
وزیر نفت در همین زمینه صحبت 
کرده و گام بعدی کاهش زدن بنزین 
بدون کارت اســت، چراکه درحال 
حاضر کارت های زیادی در پست ها 

مانده است.
به گفته وی، بنابراین به نظرم زنگنه 
سیاســت درســتی اتخاذ کرده که 
اکنون ۳۰ لیتر بدون کارت شخصی 
زده می شود و در ادامه، این رقم،  ۱۵ 
لیتر می شود. به مرور هم کارت های 
ســوخت به صاحبان خودروها داده 
می شود و خودبه خود تا زمان دیگری 

کارت ها عملیاتی می شود.

   بی اطالعی شرکت ملی پخش 
از تغییر سیاست

اما فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت 
ملی پخش و پاالیــش فراورده های 
نفتی - پس از پیگیری خبرنگار ایسنا 
برای اطالع از جزئیات این موضوع، 
گفت که تاکنون در این باره صحبتی 
با شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی نشــده و بنده هیچ اطالعی از 
این موضوع ندارم و اگر قرار باشد این 
اتفاق بیفتد، قطعا شرکت ملی پخش 
اطالعیه این مساله را صادر خواهد 
کرد. در هر حال، اوایل خردادماه بود 
که خبر طرح الزام استفاده از کارت 
سوخت شخصی منتشر شد و آن طور 
که شــرکت ملی پخش و پاالیش 
فراورده های نفتی اعالم کرد قرار بر 
این بود که ابتدا این طرح در بیستم 
مردادماه و تنها در چهار کالن شهر و 

سپس در کل کشور اجرایی شود.
تاریخ اجرای این طــرح بدون هیچ 
توضیحی از ســوی شــرکت ملی 
پخش به ۲۲ مردادماه تغییر یافت و 
از این تاریخ این طرح به طور رسمی 
آغاز به کار کرد. با ایــن وجود تا اول 
شهریورماه، شاهد تغییرات چندانی 
در این حوزه نبودیــم چراکه کارت 
سوخت جایگاه داران در اختیار تمام 
متقاضیان قرار داشت و هر فردی تا هر 
میزانی که تقاضا داشت می توانست 

سوخت گیری کند.

   یک میلیون کارت سوخت 
همچنان در پست معطل است

اما از اول شــهریورماه به بعد، میزان 
سوخت گیری با کارت آزاد جایگاه ها 
در کل کشور در هر بار سوخت گیری، 
از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافت و 
این در شرایطی است که هنوز تعداد 
زیادی از افراد نتوانســته اند کارت 
سوخت خود را دریافت کنند و آنطور 
که حمیدرضا آقاجانی - مجری کارت 
سوخت شرکت ملی پست - اعالم 
کرده، پس از اجــرای طرح ضربتی 
تحویل کارت های ســوخت معطل 
مانده در پســت، شــمار زیادی از 
کارت ها توزیع شده اما با این وجود 
هنوز یک میلیون کارت سوخت در 
باجه های پستی سراسر کشور باقی 

مانده است.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

بــه گفتــه وزیــر کار، 
یارانه خانواده هایی که 
میزان مصرف شــان از 
حد معین باالتر باشــد، 
قطع می شــود و دولت 
مصمــم اســت ضریب 
خطا در انتخاب افرادی 
که مشــمول دریافت یارانه نیستند، 
به حداقل ممکــن کاهــش یابد تا 
فشاری از این محل به طبقات پایین و 

متوسط وارد نشود.
دولــت در قانون بودجــه ۱۳۹۸ به 
حذف یارانه سه دهک باالی درآمدی 
مکلف شده اســت و برای تحقق این 
هدف چندی قبل آیین نامه اجرایی 
و دستورالعمل شناسایی دهک های 
پردرآمــد تدوین و ابالغ شــد که بر 
اســاس آن، کارگــروه مشــترک 
وزارتخانه هــای تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، کشور، ارتباطات و فناوری 
اطالعات و ســازمان برنامه و بودجه 
با محوریت استانداران و فرمانداران 

تشکیل شد.
این کارگروه مســئولیت شناسایی 
دهک های باالی درآمدی که نیازی به 
یارانه ندارند یا یارانه آن ها حذف شده 
را برعهــده دارد و طبق پیش بینی ها 
وجوه و منابعی کــه از این طریق به 
دســت می آید در جهت محرومیت 
زدایی و اشــتغالزایی در اســتان ها 

هزینه خواهد شد.

همچنــان که پیــش از ایــن زمان، 
شناسایی دهک های باالی درآمدی از 
پایان شهریورماه اعالم شده بود، وزیر 
کار در حاشیه جلســه هیات وزیران 
ابراز امیدواری کرده حذف دهک های 
درآمدی باال به گونه ای اتفاق بیفتد 
که در مهر ماه امسال بخشی از افراد 
برخوردار با میــزان خطای حداقلی 
از لیســت یارانه بگیران حذف شوند. 
هرچند که وی معتقد است با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور و تاثیر فشارها 
بر سطح عمومی قیمت ها این کار باید 

با احتیاط صورت پذیرد.
اگر چه شناســایی و حــذف یارانه 
دهک های باالی درآمــدی تکلیفی 
اســت که مجلس بــر دوش دولت 
گذاشته، ولی دولت حساسیت جدی 
دارد که این کار بــا کمترین ضریب 
خطا انجام شود تا فشاری بر طبقات 
محروم و متوســط و پاییــن جامعه 

وارد نشود.
در همیــن راســتا حمیــد حــاج 
اســماعیلی، به ارزیابی این موضوع 
پرداختــه و می گوید: بــرای این که 
چنین طرح های بزرگی را در کشور 
اجرا کنیم، نیازمند کار کارشناســی 
در دولت، مجلس و حــوزه نخبگان 
و کارشناســان هستیم. ضعف جدی 
هدفمندی یارانه ها، فقدان یک بانک 
جامع اطالعاتی بوده و هســت و جدا 
از تصمیم آن برای اجرا در کشــور، 
همه ارکان تصمیم گیر اعم از دولت و 
مجلس و نهادهای ذیربط باید تالش 

می کردند تا به درستی اجرا شود.

   اصالح هدفمندی یارانه ها و تقویت 
حمایت ها

وی بــا بیان این که کار کارشناســی 
الزم در طــرح هدفمنــدی یارانه ها 
صورت نگرفته اســت، گفت: اکنون 
که کشــور در شــرایط خاصی قرار 

دارد، ما بــا محدویت هایی مواجهیم 
و اقشار متوسط رو به پایین نیازمند 
حمایت دولت هستند، فلسفه واقعی 
هدفمنــدی یارانه ها خود را نشــان 
داده و لذا با اطالعاتی که در کشــور 
جمع آوری شــده، این طرح نه تنها 
باید اصالح شود بلکه حمایت ها باید 

مورد تقویت قرار گیرد.
این کارشــناس حــوزه کار در ادامه 
با بیان اینکــه معیارها برای حمایت 
گروه ها مشخص نیســت، گفت: اگر 
چه دولت اقداماتی را برای قطع یارانه 
برخی گروه های جمعیتی در کشور 
طی ســال های قبل انجام داده ولی 
تا زمانی که معیارها برای مشــخص 
شدن اقشار مرفه و دارای استطاعت 
مالی و اقشار ضعیف و نیازمند حمایت 
دقیقا مشــخص نشــود، نمی توانیم 
چنین تصمیمات مهمی را در کشور 

پیاده کنیم.

   تعریف معیارهای حذف یارانه و 
شناسایی افراد

حاج اســماعیلی تصریح کرد: نباید 
به شکل غیرکارشناسی به این بحث 
ورود کنیم و پیــش از هر کاری الزم 
اســت معیارها را با اجماع مجلس، 
دولــت، بانک مرکزی، مرکــز  آمار و 
سازمان های مرتبط و تخصصی مثل 

حوزه رفاه وزارت کار تعریف کنیم.
وی با اشــاره به تشــکیل کارگروه 
مشترک شناسایی دهک های باالی 
درآمدی،  اظهار کــرد: این کارگروه 
قبل از آنکه بخواهد افراد را شناسایی 
کند، باید معیارها را مشخص کند و 
یکی از معیارها، تعریف خط فقر است. 
این که بگوییم فالنی خانه و ماشــین 
دارد، درست نیســت؛ ممکن است 
همان گــروه هزینه های زندگیش به 
اجبــار و الزام از گــروه دیگر بیش تر 
باشــد. بنابراین کارگروهــی فنی و 

تخصصی متشــکل از بانک مرکزی، 
مرکز آمار، وزارت کار، وزارت اقتصاد 
و مجلس باید شــکل بگیرد و پس از 
تعریف معیارهای مورد نظر مبادرت 
به شناســایی افراد بر اساس میزان 
درآمد و استطاعت مالی آن ها مبادرت 
کند؛ درغیر این صورت شناســایی 
درستی از گروه های جمعیتی نداشته 
و نمی توانیــم از گروه هــای ضعیف 

حمایت کنیم.

   منظور از میزان مصرف خانوارها 
چیست؟

این کارشناس حوزه کار در پاسخ به 
این پرسش که منظور از حذف یارانه 
خانوارهایی که میزان مصرفشــان از 
حد معین باالتر است، چیست؟ گفت: 
این مساله می تواند کاالهای مصرفی، 
حامل های انرژی و سوخت را شامل 
شود ولی باید تعداد اقالم و کاالهای 
مصرفی مشــخص باشــد. دولت به 
دلیل پیش بینی شــرایط اقتصادی 
در سالهای آینده باید برنامه دقیق تر و 
منسجم تری برای استفاده از امکانات 

و منابع داشته باشد و سهمیه بندی، 
نظارت و رصد کردن منابع کشــور 
که ســوخت و حامل های انرژی هم 
از جمله آن هاست که جایگاه خاص 
خود را دارد  ولی قبل از آن لوازم کار 
باید فراهم و معیارها مشخص شود و 
پس از آن شناسایی افراد به درستی 

صورت گیرد.
به گفتــه حــاج اســماعیلی برای 
اجرای موفــق طرح، ســازمان ها و 
وزارتخانه هــای مرتبــط باید لینک 
کاملی با یکدیگــر برقــرار کنند تا 
هم اطالعات به دســت آمــده مورد 
تجمیع و پردازش قــرار بگیرد و هم 
شناســایی افراد دچار مشکل نشود 
 و به اشــتباه یارانه نیازمندان حذف

 نشود.
بر اســاس مصوبه دولت، ظرف یک 
ماه، چهــار دســتگاه اجرایی وزارت 
کار، وزارت کشــور، وزارت ارتباطات 
و ســازمان برنامه و بودجه موظفند 
پیگیری هــای الزم را در خصــوص  
شناســایی و حذف افــراد برخوردار 
انجام دهند. در آییــن نامه اجرایی 

ســقف درآمدی معینی برای حذف 
یارانه وجــود ندارد و نشــان تمکن 
در ســه دهک بــاال میــزان مصرف 
خانوارهاست. آن دسته از خانواده ها 
که میزان مصرف شــان از حد معین 
باالتر اســت، مشــمول حذف یارانه 

می شوند. 
این که گفته شــده معیــار برمبنای 
مصرف خانوارهــا از حدی باالتر قرار 
گرفته، ابهامات زیادی به همراه دارد 
که تاکنون پاسخی در مورد آن وجود 
نداشته اســت. در این بین تا حدی 
می توان گفت که مصرف باال نمی تواند 
منظور میزان کاالهای خوراکی باشد 
که خانوارها تهیــه می کنند، چراکه 
در این مــورد امــکان چندانی برای 
شناسایی وجود ندارد. بر این اساس 
مصرف کاال و خدماتی می تواند مالک 
باشد که دولت بابت آن ها از خانوارها 
هزینه دریافت می کنــد که از جمله 
آن ها ســوخت و انــواع حامل های 
انــرژی اســت و میزان مصــرف هر 
 خانــواری تحت نظــارت دولت قرار

 دارد.

هشداری برای پردرآمدها؛   

حذف یارانه دهک های ثروتمند با چاشنی احتیاط
در حالی که هفته گذشته موضوع حذف یارانه دهک های باالی 
درآمدی باز هم در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی پنجشنبه گذشته اعالم کرد که با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای بیرونی این کار باید با 

احتیاط انجام شود.
هفته گذشته اعالم شد که شناسایی دهک های پردرآمد برای 
حذف یارانه از شهریورماه آغاز می شــود و وزارت کار تالش 

می کند تا  پایان امسال کار شناسایی را به اتمام برساند.

آگهي ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دعوی آقای قاسم شــیبانی فرزند حسن به 
طرفیت آقای سعیدرضا ملکی و خانم سارا بابائی فرزند 
امیرعلی کرمعلی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی 
ماشین پژو ۲۰۶ به شــماره انتظامی 47۶ ن ۱7 ایران 
77 که به شورای حل اختالف ســمیرم ارجاع در شعبه 
اول شورای حل اختالف به کالسه ۹۸-۳۲۵ ش ح وقت 
گردید و به تاریخ ۹۸/۸/4 ســاعت 4 عصر تعیین وقت 
گردید. نظر به مجهول المکان بــودن خوانده و تقاضای 
خواهان و تجویز ماده 7۳ از قانون آیین دادرســی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
آگهی تا خوانــده فوق و در تاریخ مقرر در شــورای حل 
اختالف سمیرم حاضر شود. دبیرخانه شعبه اول حقوقی 

شوراهای حل اختالف سمیرم  شناسه: ۵۸۱۸۶۸

آگهي حصر وراثت
آقاي علی نیک بخت فرزند بهروز به شناســنامه شماره 
۱۲۰۰۰۰۶4۳7 به شرح دادخواست به کالسه ۱4۰/۹۸ 
ش ح ۱ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیــح داده که بهروز نیک بخت به شــماره 
شناسنامه ۳4۹ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱7 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: ۱- فرحناز موسوی نقلی فرزند سید آیت 
اله ش ش ۲4۵ همسر متوفی ۲- علی نیک بخت ش ش 
۱۲۰۰۰۰۶4۳7 فرزند متوفی ۳- اسماعیل نیک بخت 
ش ش ۱۲۰۰۲4۸۶۵۱ فرزند متوفی 4- شیوا نیک بخت 
ش ش ۱۳۶ فرزند متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهي صادر خواهد شد. قاضی شورای حل اختالف 

شماره یک شهرستان سمیرم شناسه ۵۹۲4۸۵

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجــرای احکام حقوقی شــعبه ۲ اجرای احــکام مدنی 
اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه ۹۶۲۸۸۳ ج/۲ لها آغا زهرا ضرابی و علیه 
۱- محمود ۲- محمد ۳- رضا همگی ضرابی که همگی 
فوت شده اند و وراث در حیات عبارتند از وراث محمود 
ضرابی: ۱- صدیقه ۲- ملیحه ۳- مهــری 4- اصغر ۵- 
محسن ۶- عباس، وراث محمد: ۱- محمدحسین ضرابی 
۲- مریم ضرابی ۳- ربابه اخروی )همسر مرحوم محمد( 
وراث رضا: ۱- احمد ضرابــی ۲- جواد ضرابی ۳- طاهره 
شماعی )مبنی بر دستور فروش( در تاریخ ۱۳۹۸/7/۱7 

ســاعت ۸:۳۰ صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتــاق ۱۸ جهت فروش ۳ دانگ 
از یک باب مغازه )توضیح اینکه مغــازه مورد مزایده به 
صورت یک باب مغازه مجزا بوده که طبق استعالم ثبتی 
مندرج در پرونده و حســب رفع ابهام از شعبه محترم 7 
حقوقی پالک ثبتی ۶4۹ واقع در بخش 4 اصفهان نسبت 
به تقســیم آن طبق حکم دادگاه اقدام گردیده با توجه 
به اینکه ســه دانگ دیگر ملک به نام روح االمین است و 
حسب محتویات پرونده مالکیت سه دانگ مورد مزایده، 
اقای احمد ضرابی و سه دانگ دیگر توسط ایشان به آقای 
روح االمین فروخته شده و طبق اســتعالم ثبت پس از 
تقاضای ثبت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک فوق، 
تحدید حدود مورد مزایده به عمل آمده اســت و حدود 
آن مشــخص لیکن ادامه عملیات ثبتــی جهت صدور 
ســند مجزا انجام نگرفته )آگهی تحدید حدود موجود 
نمی باشد نامه شــماره ۲۹۱۰7 مورخ ۸۹/۲/۱۲ صادره 
از ثبت شمال اصفهان از ششدانگ ملکی با پالک ثبتی 
۶4۹ بخش 4 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه 
کارشناسی که فروش به صورت حق کسب و پیشه ملک 
و حقوق مالکانه و ســرقفلی و عرصه و اعیان می باشد و 
ذیال درج شده اســت ملکی آقای مرحوم احمد ضرابی 
بوده و اکنون در تصرف محسن ضرابی احدی از وارثین 
مرحوم احمد ضرابی می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک 
ملی در وجه اجــرای احکام حقوقی در جلســه مزایده 
شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود و مابقی  ثمن را ظرف حداکثر یک ماه 
پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. اوصاف ملک مورد مزایده: مورد مزایده عبارت است 
از: ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ یک باب مغازه با پالک ثبتی 
۶4۹ بخــش 4 ثبت اصفهان به نشــانی اصفهان میدان 
امام بــازار زرگرها ضلع غربی بازار زرگرها طالفروشــی 
پاســارگاد کدپســتی ۸۱477۹۵۸7۸ با مشخصات به 
شرح زیر می باشــد و حدود آن مشــخص لیکن ادامه 
عملیات ثبتی جهت صدور ســند مجزا انجــام نگرفته 
)آگهی های تحدید حدود موجود نمی باشد نامه شماره 
۲۹۱۰7 مورخ ۸۹/۲/۱۲ صادره از ثبت شمال اصفهان( 
به مساحت حدود ۱۱/۵۵ مترمربع با سقف طاق و چشمه 
و دیوارهای خشت و گل با درب ورودی و ویترین چوبی 
با کف سرامیک و سطوح داخلی سفیدکاری و رنگ شده 

دارای اشــتراکات آب و برق و درب فلزی در ضلع غربی 
مغازه که به معبر پشت باز می گردد با توجه به موقعیت 
محل، مســاحت مغازه، نوع فعالیت، حق کسب و پیشه 
آن به مبلغ ۲۱/۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حقوق مالکانه و 
سرقفلی و عرصه و اعیان آن به مبلغ ۲۵/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال برآورد گردیده است دادورز اجرای احکام حقوقی 

اصفهان شناسه: ۵۵۵۵۵4

آگهي مزایده اموال منقول
اجرای احکام حقوقی شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد 
جلســه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالســه 
۹۶۰۸۳۲ ج/۵ له آقای بهمن ترکیان علیه ۱- شــرکت 
درمان صنعت ســپاهان ۲- آقای علی قوه عود مبنی بر 
مطالبه مبلغ ۱۸/۶47/۸۰۰/۸7۸ ریــال بابت محکوم 
به و هزینه های اجرایی و حق االجــرای دولتی به مبلغ 
۹۳۲/۳۹۰/۰4۳ ریال در حق صنــدوق دولت در تاریخ 
۹۸/7/۱۶ روز سه شنبه ســاعت ۱۱/۳۰ صبح در محل 
اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
۱۸ جهت فروش اموال توقیفی که توســط کارشــناس 
رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده و نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید می تواننــد ظرف ۵ روز قبل از جلســه 
مزایده به نشــانی اصفهان خیابان زینبیــه بعد از حرم 
مطهر حضرت زینب، بیمارستان حضرت زهرا )س( نزد 
حافظ اموال خانم سیمین کیخسروانی مراجعه و از اموال 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن ده درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم 
مال مورد مزایده پــس از پرداخت تمام بهای آن صورت 
خواهد گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه 
می باشــد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 
لیســت اموال مورد مزایده: ۱- تجهیزات مورد بازرسی 
شامل یک دستگاه ماموگرافی ســاخت شرکت پایامد 
ایران مدل F-PMA۱۰۰ تولید سال ۲۰۰۹ میالدی 
و سریال ۰۰۱۵۰ یک دستگاه فیکوویترکتومی ساخت 
شرکت آلکان آمریکا مدل ACCURUS۸۰۰ ساخت 
۲۰۱۰ میالدی به سریال ۱۰۰۱۶۸۲۲۰۱ و یکدستگاه 
 IOLMASTER بیومتری ساخت زایس آلمان مدل
بود. ۲- قیمت تجهیزات فوق با در نظر گرفتن نوع مدل 
و سال ســاخت در وضعیت موجود به شــرح ذیل اعالم 
می گردد: الف( دســتگاه ماموگرافی ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال )نــود میلیــون تومــان( ب( دســتگاه بیومتری 

۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دویســت میلیون تومان( ج( 
دستگاه فیکوویترکتومتری ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ یکصد و 
هشــتاد میلیون تومان( مورد مزایده شرح فوق جمعا به 
مبلغ 4/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال چهارصد و هفتاد میلیون 
تومان برآورد و ارزیابی که بابت قســمتی از محکوم به 
آقای بهمن ترکیان می باشد. مدیر اجرای احکام مدنی 

دادگستری اصفهان شناسه ۵۵۵۳4۳

آگهی اخطار اجرایی
شماره: ۱۳4۲/۹7-۱۳۹۸/۵/۲۶ به موجب رای شماره 
۱۵۹/۹۸ تاریخ ۹۸/۲/۱۵ حوزه 4 شورای حل اختالف 
شهرستان کاشان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
تقی علی دادائی به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک طغری سفته به 
شماره ۵7۲۹۹۸-۹۶/۸/۵ بابت اصل خواسته و پرداخت 
۱/۳7۵/۰۰۰ ریال بابــت هزینه دادرســی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص سالیانه بانک مرکزی 
از تاریخ ۹7/۱۱/۲۱ تقدیم دادخواست در حق محکوم له 
خانم فخری ارجمندیان فرزند ماشااله شغل خانه دار به 
نشانی شــهرک ۲۲ بهمن پالک ۲ پ ۱۰ مغازه حسنی. 
طبق رای غیابی تبصره ۲ از قانون ۳۰۶ رعایت نیم عشر از 
خوانده دریافت شود. ¬¬¬ماده ۳4 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 

مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامــع دارایي خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم 
نماید. شعبه 4 شــورای حل اختالف شهرستان کاشان 

شناسه ۵۸۵۲۱۰

آگهي حصر وراثت
آقاي رضا خباز فینی به شناســنامه شــماره ۳۰۶۳ به 
شرح دادخواست به کالسه ۸۸۵ از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که زهرا 
خباز فینی به شماره شناسنامه ۸۳ در تاریخ ۹۶/۵/۱7 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- رضا خباز فینی فرزند 
عباس ش ش ۳۰۶۳ پدر ۲- حشمت سنگ تراش فینی 
فرزند علی اکبر ش ش 7۰ مادر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهي ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شــد. قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه ۵۹۲۱۵4

آگهي اعالم ورشکستگي و دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانکاران شرکت شبدیز پروپیلن )سهامي خاص( با مدیریت آقاي سیداحمدرضا مرتضوي به شماره ثبت 
۳۵۶77 و شناسه ملي ۱۰۲۶۰۰7۹۶۰4 که حکم ورشکستگي آن طي دادنامه شماره ۹۸۰۹۹7۰۳۵۲4۰۰7۶4-

۱۳۹۸/4/۲۵ شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان صادر و تاریخ توقف آن ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ تعیین 
گردیده ابالغ مي گردد: اولین جلسه بستانکاران در تاریخ ۱۳۹۸/7/۳ ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه در محل اداره 
تصفیه امور ورشکستگي اصفهان واقع در چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت تشکیل مي شود و کلیه بستانکاران 
و کساني که ادعائي دارند و همچنین کساني که با ورشکسته مزبور مسئولیت تضامني دارند یا ضامن او هستند 
مي توانند در ساعت و روز مذکور در اداره تصفیه حضور به هم رسانند. ضمنا اخطار مي شود: ۱- کلیه بستانکاران و 
کساني که هر گونه ادعائي علیه ورشکسته دارند باید ضمن اعالم ادعاي خود ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهي اصل 
و رونوشت گواهي شده مدارک خود را به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک براي بستانکاراني که در 
کشورهاي بیگانه اقامت دارند سه ماه مي باشد. ۲- کسانیکه به ورشکسته نامبرده بدهي دارند باید ظرف مدت 
مذکور خود را معرفي و ترتیب پرداخت بدهي خود را در وجه صندوق اداره تصفیه بدهند. طبق ماده ۲4 قانون 
تصفیه بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدي معادل صدي بیست و پنج دین محکوم خواهند شد. بعالوه 
دادگاه مي تواند عالوه بر جریمه نقدي بدهکاران مذکور را به حبس تادیبي از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید.  
۳- کسانیکه به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است باید در ظرف مدت دو ماه مذکور اموال را تحت اختیار 
اداره تصفیه بگذارند وگرنه هر حقي که نسبت به آن دارند سلب خواهد شد. مگر اینکه عذر موجهي داشته باشند. 

مستشار قضایي و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگي اصفهان امیریان
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  1. با احتیاط اقدام به 
ریســک های حساب 

شده کنید.
کارمندان بــا چیزهایی 
که به آنها گفته می شود، 
موافقت کرده و کارشان 
را انجام می دهند. رهبران 
سعی می کنند تا مسئولیت مسائل و 
کارهای سخت – مسائلی که بقیه افراد 
از انجام آنها اجتناب می کنند - را قبول 
کنند. مدیران ســازمانی اگر احساس 
کنند چیزی اشــتباه خواهد بود با آن 
کنار نمی آیند، بلکه به طــور علنی با 
آن مخالفت می کنند. آنها چشم انداز 
آنچه را که انجام می دهند، می بینند 
و تــاش می کنند تــا متوجه عواقب 
کارهایشان شــوند. به عبارت دیگر، 
رهبران استراتژیک فکر می کنند، همه 
جوانب یک موضوع و عواقب اعمال را 
در نظر می گیرند. گاهــی اوقات این 
کارها باعث می شود که مقامات – به 
شــیوه ای مثبت و محترمانه – مورد 
سوال قرار گیرند یا اینکه موضوعاتی 
مهم مطرح شــوند که در ظاهر هیچ 
ربطی بــه کاری که در حال بررســی 

است، ندارند.

  2. از دیگران سپاسگزاری کنید.
رهبران سازمانی منتظر تشکر دیگران 
نیستند، بلکه سخاوتمندانه از دیگران 
– از همتایــان کاری، زیردســتان و 
مدیران - قدردانی می کنند. آنها به طور 
علنی قدردانی شان را ابراز می کنند و 
دیگران را بر حسب مشارکتی که در 
کارهــا دارند، تمییــز می دهند. الزم 
نیست که حتما پستی مدیریتی داشته 
باشــید تا از همتای کاری تان تجلیل 
کنیــد. ابراز تحســین و ایجاد فضای 
مثبت باعث می شــود که برجســته 
باشید. به عنوان فردی شناخته خواهید 

شد که به اهمیت بازخوردهای مثبت 
در تهییج و درگیر کــردن دیگران در 

کار واقف است.

  3. آغاز کننده باشید.
رهبران سازمانی، افرادی کنشگر و با 
انگیزه اند؛ بدون اینکه از آنها خواسته 
شــود یا به آنها گفته شــود، کارها را 
انجام می دهنــد. رهبران بــا در نظر 
داشتن چشم انداز اهداف پروژه، نیازها 
را شناســایی می کنند و بدون اینکه 
منتظر هدایت مدیران باشند شروع به 
رفع نیازها می کنند. آنها وضع موجود 
را دوست ندارند. آنها با تعقیب کردن 
بهترین روندها، با نــوآوری کردن و با 
توصیه و پیشــنهاد دادن ورای قلمرو 

مقام شغلی شان، تاثیر می گذارند.

  4. خوش بین باشید.
مدیران خود را از بحــث و دعوا کنار 
نگاه می دارند و در مرداب ســرزنش و 
منفی بافی و شــایعات فرو نمی افتند. 
بر آنچه مهم اســت تمرکز می کنند و 
به توانایی خود در انجام کار اطمینان 
دارند و به آن افتخار می کنند. مثبت 
بودن جذب کننده اســت و این وجه 
افتراق برخی محیط های کاری است. 
لبخند بزنیــد، اطمینان به خودتان را 
به نمایش بگذارید، دور و بر خود را با 
افراد مثبت اندیش دیگر پر کنید و از 

آدم های منفی باف دوری کنید.

  5. ورای سلسله مراتب فکر کنید.
رهبران سازمانی به فراتر از وظایفشان 
و بخششــان فکر می کنند.حتی اگر 
در بخــش مالی کار کنند مشــتاقانه 
عاقه مند هســتند بدانند در توسعه 
محصول چه اتفاقی می افتــد. آنها با 
کارکنان ســایر بخش های ســازمان 
صمیمی می شوند. داوطلب عضویت 
در تیم هایی می شــوند کــه در چند 
زمینه فعالیت می کنند. شما می توانید 
این رویکرد چندزمینــه ای را با ارائه 
یک طرح کان شــرکتی بــه مرحله 
اجرا برســانید یا بهتر است که مساله 
خاص شرکت، را شناسایی و طرحی 
ابتکاری برای حل آن – چیزی که برای 
شرکت ارزشمند داده بود- ارائه داده و 
رهبری اجرای آن را به عهده بگیرید. 
با فرد تازه کاری صحبــت می کردم 
که طرحی زیست محیطی ارائه داده 
بود و پیشــنهاد کرده بود که رهبری 
اجرای آن را درون تیمــی که در آن 

کار می کرد، به عهده بگیرد. آن خانم 
ســپس آن طرح را در بخششان اجرا 
کرد، سپس در اداره شان و آخر در کل 
سازمانشان. او به سرعت به عنوان یک 

رهبر شناخته شد.

  6. رهبری تــان را بیرون از محل 
کارتان اثبات کنید.

مهارت های رهبری ســازمانی خارج 
از ســاعات اداری نیــز به خوبی قابل 
اســتفاده هســتند. در انجمن های 
حرفه ای داوطلب شــوید که رهبری 
سفر آینده تفریحی یا ماموریتی تیم را 
به عهده گیرید. مهارت های رهبری تان 
را در هنگام مسوولیت رهبری تیم در 

یک واقعه اجتماعی که شما را به شدت 
متاثر کرده است، ثابت کرده و تقویت 
کنید. نقش مدیریت فقط در محیط 

سنتی کار مورد نیاز نیست.

  7. مربی دیگران شوید و راهنمای 
معکوس مقامات ارشد باشید.

به یک عنــوان طوالنی شــغلی نیاز 
ندارید تا در زندگی شــغلی دیگران 
تاثیر بگذارید. یک دوره آموزشی آماده 
کنید، همقطارانتان را رهبری کنید یا 
اینکه مدیریت یک جلسه از جلساتی 
را که در هنگام ناهارخــوردن برگزار 
می شود، به عهده بگیرید. اگر شرکت 
شما برنامه مربی یا راهنما داشتن دارد، 

به اطاع کارگزینی شــرکت برسانید 
که عاقه مند هستید که در این برنامه 

فعالیت کنید.
 اگر هم شرکت شما این برنامه را ندارد، 
چنین برنامــه ای را آغاز کنید )چه به 
صورت رسمی و چه غیررسمی(. مربی 
گری معکوس، شــیوه عملی و قابل 
توجه دیگری اســت که از طریق آن 
می توانیــد توانایی های رهبری تان را 
به مقام ارشدتان نشان دهید. به طور 
مثال، اگر در اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی خبره هســتید و می دانید 
که روسایتان در سازمان، اصا به این 
شبکه ها وارد نیستند، به آنها پیشنهاد 
کمک و حمایت در این مورد را دهید. 
این شیوه ای بســیار موثر است تا در 

معرض دید آنها باشید.

  اهمیــت مدیریــت اختالف با 
همکاران

تفــاوت مهم بین مدیریــت اختاف 
با همــکاران و مدیریــت اختاف با 
مشتری ها این اســت که مشتری ها 
می آیند و می روند، اما همکاران همواره 
نزد شما هســتند. مدیریت اختاف 
با همکاران ســخت تر است، زیرا شما 
برخورد بیشتری با آن ها دارید. همه  
مهارت هایی که در برخورد با مشتریان 
سخت گیر آموختید و به کار بردید در 
مورد همکاران نیز بــه کار ببرید، اما 

در برخورد با همــکاران چند مهارت 
کوچک دیگر نیز نیاز دارید تا مواقعی 
که ارتباط با آن ها مشــکل می شود از 
آن ها اســتفاده کنید. ایجــاد ارتباط 
خوب با همکار و بلد بودن راه های حل 
اختاف باعث می شود که میزان تنش 
شما کاهش یابد و خدمات بهتری نیز 

به مشتری بدهید.

   اتصال ضعیف در زنجیره
وقتی کــه مدیریت اختافــات بین 
همکاران ضعیف باشــد یــا اختافی 
حل نشده باقی بماند، هم بر مشتریان 
و هم بر همــکاران تاثیــر ماندگاری 
می گــذارد. کارمنــدان از اختــاف 
حل نشده رنج می برند، زیرا منبع ایجاد 
تنش است و مشتری ها نیز از آن رنج 
می برند، زیرا حلقه اتصال و ارتباط بین 
کارمنــدان را ضعیف می کند، بالطبع 
خدماتی که باید ارائه شود نیز ضعیف 

خواهد بود.
مدیریت درســت ربطی بــه رتبه یا 
عنوان شــغلی ندارد، یک شیوه رفتار 
اســت. نحوه عمل کــردن آنچه باید 
انجام دهید، اســت. حتی اگر عنوان 
شغلی مدیریت نداشته باشید، داشتن 
دورنمایــی از کارتان که از لیســت 
وظایف روزانه تان فراتر می رود به شما 
کمک خواهد کرد که مدیریت تان را به 

نمایش بگذارید.

پله های اقتدار ؛

چگونه مدیریت کردن، وقتی که مدیر نیستید

رهبران سازمانی به 
فراتر از وظایفشان و 

بخششان فکر می کنند.
حتی اگر در بخش مالی 

کار کنند مشتاقانه 
عالقه مند هستند 

بدانند در توسعه 
محصول چه اتفاقی 

می افتد

در نتیجه یک تحقیق، افــراد می توانســتند بفهمند که 
اطرافیانشــان چگونه در مورد آنها فکر می کنند. خیلی از 
افراد گــروه، خود را مدیــر تصور می کردنــد، درحالی که 
برداشــت اطرافیان از آنها، به وضوح »زیردست« بود. یکی 
از شرکت کنندگان در آن دوره این ســوال را مطرح کرد که: 
»چطور می شود دیگران، شما را به چشم رئیس ببینند وقتی 
عنوان ریاست ندارید؟« نتایج بحث مان در گروه، نکات زیادی 

را روشن کرد.
مدیریت کردن شیوه رفتار کردن است نه یک عنوان شغلی. 
در ادامه، هفت ویژگی مدیر بودن را آورده ایم. حتی اگر اخیرا 
درجایی استخدام شده اید یا اگر در یک پست غیرمدیریتی 

هستید، از آنها می توانید استفاده کنید.
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نباید فرصت های اشتغال در فضای مجازی را از جوانان گرفت
 معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: فضای مجازی ظرفیت های مناسبی برای ایجاد کسب و کار دارند و 

نباید با ایجاد موانع، این فرصت ها را از جوانان بگیریم.
لعیا جنیدی در کارگروه اعضای حقوق شهروندی همدان با بیان اینکه فضای مجازی محیط مناسبی برای 
کسب و کار دارد، افزود: گردشگری، بومگردی و شرکت های دانش بنیان نیز ظرفیت باالیی برای ایجاد 

اشتغال دارند و امکان محدود کردن آن ها باید کاهش یابد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تاکید کرد: باید در اعطای مجوز به اینگونه مشــاغل سخت گیری نشود و با 

برداشتن موانع راه برای فعالیت جوانان، باز گذاشته شود. جنیدی اظهار داشت: یکی از بزرگترین اشکاالت حق 
و کسب و کار در کشور ما این است که برای اشتغالزایی نگاهمان به دنبال شــغل دولتی است. وی با اشاره به اینکه اگر 

حق مالکیت و ایجاد اموال نباشد، انگیزه اشتغال و کارآفرینی به وجود نمی آید، اظهار داشت: ازدواج نیز انگیزه ای برای اشتعال است و که جوانان 
باید برای رسیدن به آن انگیزه ای برای کار کردن داشته باشند. معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ترویج حقوق شهروندی فلسفه 
حکومتی و تمامی دولتمردان است، ادامه داد: همه ساختار حکومتی باید جهت نما در راستای تحقق حقوق شهروندی باشد؛ هرگاه برای تحقق 

حقوق شهروندی حرکت می کنیم راه درست است در غیر این صورت به بیراهه می رویم.

مدیریت درست 
ربطی به رتبه یا 

عنوان شغلی ندارد، 
یک شیوه رفتار 

است. نحوه عمل 
کردن آنچه باید 

انجام دهید، است.

،،
برترین ها

یــادداشـت
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تشکیل گروه 
مطالعاتی برای شهر 
هوشمند و اینترنت 

اشیا

گروه مطالعاتی ۲۰ با هدف بررسی 
و تحقیق پیرامون شهر هوشمند و 
اینترنت اشیا در مرکز تحقیقات 

مخابرات ایران تشکیل شد.
معاونت آموزش مرکز تحقیقات 
مخابرات ایران با تشــکیل گروه 
مطالعاتی ۲۰، تصمیم به بررسی 
و تحقیق پیرامون شهر هوشمند و 
اینترنت اشیا گرفته است و فعالیت 
هایی در حوزه استانداردهای این 

گروه مطالعاتی آغاز کرده است.
براین اساس کارگاه های آموزشی و 
با هدف بررسی ابعاد اینترنت اشیا و 
شهر هوشمند در این مرکز برپا می 
شود. کارگاه  »قابلیت های همکاری 
سیســتم اینترنت اشیا و ترکیب 
آن بــا شــبکه های اجتماعی« 
توسط محمدرضا میرصراف عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات 
 و فنــاوری اطاعــات برگــزار

 شد.
وی با اشاره به قابلیت های همکاری 
سیستم اینترنت اشیا گفت: هدف 
از بررسی این قابلیتها این است که 
بتوان این سیستم ها را با همکاری 
یکدیگر بــه گونــه ای کاربردی 
کرد تا برآیند آن به یک سیستم 
ارزش افزوده تبدیل شده و بدون 
مواجه با پیچیدگــی خاصی، به 
حداکثر بهــره برســد. از این رو 
بررســی ۵ جنبه انتقال، نحوه، 
کارکردی، سیاستگذاری و رفتار، 
از قابلیتهایی اســت که در زمینه 
اینترنت اشیا در دستور کار قرار 

گرفته است.
میرصراف به موضوع شبکه های 
اجتماعی اینترنت اشــیا اشاره و 
عنوان کرد: این موضوع به عنوان 
یک طرح واره، ترکیبی از شــبکه 
های اجتماعی و اینترنت اشــیا 
است که امکانات سرویس دهی 
اینترنت اشیا و قابلیت های امنیت 
و دسترسی را از طریق شبکه های 
اجتماعی افزایش می دهد. به این 
معنی که این سیستم به ما آموزش 
می دهد که چگونــه کار کنیم و 
کاربران با شــبکه های اجتماعی 
بتوانند با اشــیای خود یا حتی با 
اشــیای دیگران ارتباط داشــته 

باشند.
وی با اشــاره به نمونه های اجرا 
شده از اینترنت اشیا در کشور از 
جمله پروژه کنتورهای هوشمند 
یــا خدمــات پزشــکی و حتی 
سنسورهای هوشــمند آبیاری 
محصوالت کشاورزی، خاطرنشان 
کرد: افق کاری و چشم انداز این 
حوزه بســیار گســترده است و 
دانشجویان هم عاقمندی زیادی 
به آن نشان می دهند؛ لذا باید در 
خصوص این سیســتم ها، آینده 
نگر باشیم. برای مثال اگر بتوانیم 
شبکه های اجتماعی را با خانه های 
هوشمند ترکیب کنیم، به فناوری 
جدیدی می رسیم که در نهایت 
ما را با آینده ای روشن و جاافتاده 
 در حــوزه اینترنت اشــیا، روبرو

 می کند.
میرصــراف بــه نمونــه هایی 
که درباره تحقیقــات پیرامون 
اینترنت اشــیا انجام شد، اشاره 
و گفت: مــا در یک نمایشــگاه 
نقاشی، نمونه ای از اینترنت اشیا 
را روی تابلوهای یک گالری اجرا 
کردیم تا مشخص شــود کدام 
نقاشی بیشتر از سایر نقاشی ها، 

دیده شده است.

مهر
گــزارش
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استارت آپ

استارت آپ در ایران تمام نشده

 این روزهــا ســؤالی در ذهن بســیاری از فعاالن 
استارت آپی نقش گرفته که آیا استارت آپ در ایران 

به پایان رسیده است؟ 

مهاجرت  برخی فعاالن استارت آپی، نشنیدن خبرهای جدید و جنجالی از موفقیت 
چشمگیر استارت آپ ها و ... همه نشان از این است که اکوسیستم استارت آپی، در 

حال کوچک شدن است. اما کوچک شدن به هیچ وجه به معنای 
تمام شدن نیست و کوچک شدن هرگز به کوچک ماندن نخواهد 
رسید، بلکه رشد خواهد کرد و بخشی از رویای روزهای نخست 

محقق خواهد شد.
در نگاهی عام تر، اســتارت آپ نوعی از کســب وکار نیست؛ بلکه 
مرحله ای از یک کســب وکار اســت. هر کســب وکاری در زمان 
شروع می توانسته استارت آپ باشد و بسیاری از آنها که به عنوان 
استارت آپ می شناسیم، دیگر استارت آپ نیستند، بلکه سازمان ها 
و شرکت های بزرگی شده اند. در کنار آن، طی سال های اخیر منظوِر 
نهان در واژه استارت آپ، کسب وکارهای نوپای نوآوری محور بوده 
است. با هر دو این تعاریف، چنین کسب وکاری برقرار خواهد ماند، 
چرا که ظرفیت جوانان تحصیل کرده خاق در جامعه بسیار باالست 

و فرصت نوآوری همواره به شکلی گسترده برقرار است.
اکوسیستم کارآفرینی نوین نیز مانند هر اکوسیستم دیگری، زمانی 
که جذابیت های ســهل الوصول خود را از دست دهد، ریزش هایی 
در فعاالن و عاقه مندان آن رخ خواهد داد. اما نکته بسیار مهم این 
ریزش ها، حذف اکثریت فعاالنی است که نه به دلیل توانمندی بارز یا اعتقاد به این 
نوع کســب وکارها، بلکه به دلیل برخی جذابیت ها وارد آن شده بودند. از این نکته 
غافل نیستیم که در این بین، سهمی از نیروهای کلیدی و ارزشمند نیز به واسطه 
خستگی، نرســیدن، ناامیدی یا جذابیت های موازی، اکوسیستم را ترک خواهند 
کرد، اما سهم باالیی از آنها باقی خواهند ماند. از سوی دیگر، هرچند حصول نتایج 

درخشان در دنیای استارت آپ ها، دیگر به ســادگی و شیرینی قبل نمی نماید، اما 
ممکن و قابل دســت یابی اســت. بنابراین همچنان عاقه مندانی را به خود جذب 
خواهند کرد. با این تفاوت که این بــار ورودی های توانمندتــر و حرفه ای تری را 

خواهیم دید.
رشــد اکوسیســتم کارآفرینی، تزریق منابع مالی خطرپذیر را می طلبد. در آغاز، 
تجربه ســرمایه گذاری خطرپذیر در جامعه ما محدود و حتی نایاب بود و بازیگران 
ســرمایه گذار نیز تحت تأثیر چشم انداز بسیار روشــن، ورودی های پرریسکی به 
بازار داشتند که گاهی با الزامات استارت آپ نیز همخوانی نداشت؛ بنابراین نتیجه 
حاصل، مطلوب نبود. اما اکنون عاوه بر اینکه جذابیت های واقعی سرمایه گذارِی 
خطرپذیر پابرجاست، ســرمایه گذار داخلی هوشــمندتر و باتجربه تر شده و امید 

سرمایه گذاری های اثربخش افزایش یافته است.
تا کنون برخی حلقه های الزم و اثرگذار مورد نیاز توســعه استارت آپ ها در کشور 
ما فراهم نبوده اســت، در نتیجه اســتارت آپ ها، در باال رفتن از نردبان توسعه، به 
پله هایی رسیده اند که وجود نداشت و این خألها، ریزش ها را بیشتر کرد. اما فعاالن 
و سیاست گذاران به مرور متوجه نیازمندی ها و اقتضائات شده اند و نشانه های مثبتی 
از تکمیل پله های نردبان دیده می شود. یک نمونه امیدبخش از این تکامل را می توان 

در طرح نوآفرین وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات دید.
پس استارت آپ هنوز پابرجاست، ورود به آن سخت تر، ولی باکیفیت تر خواهد شد، 
سرمایه هوشمندانه بهتری تزریق خواهد شد و دولت حمایت های کارآمدتری انجام 
خواهد داد. جاده اگرچه به آن شهر آرمانی، که اصًا وجود نداشت، نمی رسد، ولی 

شهر بزرگی پیش روست که قابل رسیدن است.

ایرناپالس
گــــــزارش
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