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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

یافتن جایگاه واقعی فرش اصیل اصفهانی همت همه مسئوالن را می طلبد:    

برندسازی تنها راه نجات فرش دستباف

 ارائه یارانه تحصیلی
 به دانش آموزان

هــر ســال ایــن موقع هــا که 
می شــد کم کم داد روزنامه ها 
و خبرگزاری ها در مــی امد که 
 آقا چه خبر اســت، چرا اینقدر

 لوازم التحریر گران شــده ؟چرا 
البسه مدرسه ها و کیف و کفش 
قیمت های نجومــی یافته؟ چرا 
کسی پاسخگو نیست؟! هر چند 
آخرش هم کسی پاسخ گو نبود 
اما انگار رسم شده بود تا این موقع 
 از سال که می شــد خبرنگاران

 ناله ای سر دهند و از دانش آموزان 
و دانشجویان حمایت کنند. اما 
امسال کمتر ناله از این موضوع به 
گوش می رسد، چه شده است؟ 
قیمت ها افزایش نیافته؟ و یا به 
اصطالح پوســتمان کلفت شده 
است؟! شاید هم کسی توان رفتن 
به بازار و خرید را ندارد که بخواهد 

ناله کند از گرانی ها؟
متاسفانه بر اســاس گزارشات 
میدانی هنوز رونــق چندانی در 
بازار لوازم التحریر مشاهده نشده 
است و بازار لوازم التحریر اصفهان 
در آســتانه آغاز سال تحصیلی، 
انگار وضعیتی متفاوت با سال های 
گذشته دارد،  چنین وضعیتی در 

این بخش...        بُنیه تاریخی، هنری و ظرفیت های استان اصفهان، فرصت های بسیاری را ایجاد کرده که می تواند ناجی اقتصاد لنگان استان وحتی کشور باشد

بازار طال و سکه 98/6/25 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
3,994,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,041,0004,048,000جدید

2,058,0002,128,000نیم سکه

1,259,0001,319,000ربع سکه

869,000949,000سکه 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

 معاون سابق شرکت 
آب منطقه اصفهان:

با تغییر خط مرزی، تنش  آبی 
اصفهان بیشتر می شود

معاون سابق شــرکت آب منطقه اصفهان گفت: 
تغییر خط مرزی اصفهان و چهارمحال بختیاری 
 به ضــرر اصفهان اســت  و این اتفــاق موجب

 می شود تا در آینده مشکالت آبی اصفهان بیشتر 
و تنش های آبی آن تشدید یابد.

مهدی بصیرپور در خصــوص تغییر خط مرزی 
اصفهان و چهارمحال و بختیــاری، اظهار کرد: 
این موضوع طی چند هفته اخیر در رسانه های 
مختلف مطرح شــده، اما متاسفانه در خصوص 
تغییر خط مرزی خبر شــفاف و اطالع رســانی 

درستی انجام  نمی شود. 
وی افزود: متاسفانه مسئوالن و مدیریت استان با 

سکوت و تکبر ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

مهندس جواد نصری در ادامه 
با اشاره به اینکه همانا مقوله 
بهسازی و نوسازی آسفالت معابر شهری وظیفه ذاتی 
خدمت رسانی شهرداری به شهروندان می باشد گفت 
: معاونت عمرانی شهرداری و کارکنان مشغول در این 
واحد تمامی تالش خود را بکار می گیرند تا زیرسازی 
و روکش آسفالت مسیرهای سطح شهر را بنا به نیاز 

سنجی و الویت های ضروری، به انجام رسانند.
همدلی و مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های رئیس شــورای اسالمی شــهر فالورجان نیز افزود: 

عمران شهری، بی شــک می تواند یاری رسان ما در 
انجام امور مربوطه باشد .

سید محمدرضا شیرزادی در پایان با ابراز خرسندی 
از زیرسازی و روکش آسفالت معابر  و  گذرهای سطح 
شــهر چنین بیان داشت: در راســتای ارائه خدمات 
مطلوب بــه شــهروندان و نیز به حداقل رســاندن 
نارســایی های شــهری، ادامه عملیات زیرسازی و  
آسفالت معابر سطح شهر به طور جدی در دستور کار 

شهرداری قرار دارد.

عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر و گذرهای سطح شهر فالورجان
  به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان، شهردار فالورجان در راستای ادامه روند توسعه و عمران شهری 
در زمینه اجرای  زیر سازی و  عملیات روکش آسفالت معابر  سطح شهر  در نقاط مختلف شهر، اظهار داشت : در خصوص ارائه خدمات 
مطلوب به شهروندان و توزیع عادالنه امکانات، اجرای زیرسازی و روکش آسفالت کوچه های سعادت و سلمان فارسی، منتهی به 
بلوار دانشگاه و گذر انتهایی حدفاصل کوچه های گلبرگ و شهید محمدعلی ایزدی در محله گارماسه غرب، کوچه شهید محبوب 

رحیمی گذر حدفاصل خیابان های فردوسی و شریعتی به اتمام رسید.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

گزارش

مشکالت دریافت مجوز با سامانه »سام« به زودی برطرف می شود

معاون هماهنگی امور 
توسعه  و  اقتصادی 
منابع استانداری اصفهان گفت: سامانه سام 
سیستمی پیشرفته است که با عملیاتی 
شدن آن مسائل و مشکالت گرفتن مجوز 

کسب و کار کامالً برطرف می شود.

سید حسن قاضی عسگر اظهار کرد: وزارت اقتصاد 
اقدام به طراحی سامانه سام بر اساس ایده های 
است که از کشورهای پیشــرفته اروپایی مثل 
سوئیس گرفته شــده، برنامه ریزی شده در این 
سامانه افراد برای گرفتن مجوز نیازی به مراجعه 

به دستگاه اجرایی نداشته باشد.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه 
منابــع اســتانداری اصفهان گفــت: فرد پس 
از ثبت درخواست در ســامانه »سام« در حین 
انجام مراحــل اداری می تواند به تمام اطالعات 
درخواســت از جمله این که درخواست در چه 
مرحله ای قرار دارد، از ســمت چه کسی رد و یا 

قبول شده دسترسی داشته باشد.
وی افــزود: همچنین اگر در طــول این فرآیند 
شکایتی وجود داشت، چند ســامانه دادور، نما 
و... طراحی شــده که فرد می تواند شکایت خود 

را مطرح کند.
قاضی عسگر تصریح کرد: سامانه سام سیستمی 
پیشرفته است که اگر عملیاتی شود، که البته قطعاً 
خواهد شد و ما هم به دنبال اجرای آن هستیم؛ 

مسائل و مشکالت گرفتن مجوز کسب و کار کاماًل 
برطرف می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
اســتانداری اصفهان تصریح کرد: سامانه سام 
کاماًل با پرتال ســرمایه گذاری اصفهان متفاوت 
است، پرتال سرمایه گذاری اصفهان به این صورت 
است که ما بعضی طرح ها را احصا کرده و به دست 
متخصصان می رسانیم تا پس از انجام مطالعات 
امکان ســنجی طرح ها بر روی پرتال بارگذاری 

شود.
وی ادامــه داد: متخصصــان در مطالعــات 
امکان سنجی به طور کامل بررسی می کنند در 
صورت انجام این طرح سود سالیانه آن چه مقدار 
خواهد بود، طرح نیاز به چه مقدمات دارد یا مقدار 
زمین مورد نیاز و نوع ماشین آالت مورد استفاده 

چقدر خواهد بود.
قاضی عسگر با اشــاره به پرتال سرمایه گذاری 
اصفهان بیــان کــرد: اســتانداری بــه تمام 
فرمانداری های استان نامه ای ارسال کرده است 
تا فرمانــداران اطالعات هرگونه طــرح ناتمام 
سرمایه گذاری در محدوده خود را ارسال کنند 

تا وارد این سیستم بشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری اصفهان مطرح کرد: این سامانه اصالح 
و تکمیل شده و قرار است نهایت استفاده از آن 
صورت گیــرد در حالی که دیگــری فقط یک 
دیتابیس است که پروژه ها را برای مراجعان ارائه 
می دهد و این امکان را برای مردم فراهم می آورد 
تا نسبت به پروژه هایی که در استان اصفهان برای 

سرمایه گذاری وجود دارد، آگاهی پیدا کنند.

فارس
گــــــزارش

نفت دوباره به صدر اخبار برگشت؛   

 آغاز شمارش معکوس
  برای انفجار دوم

 در بازار جهانی نفت
حاال درست از پس کودتای نفتی عربستان، اتفاق 

بزرگ رخ داده است، حمله پهبادی و بروز بحران 
در بازار جهانی نفت. حمله ۱۰ پهپاد به تاسیسات 

نفتی در منطقه بقیق و خریص در جنوب شرقی منطقه ظهران 
عربستان،تولید نفت عربستان را با اختالل مواجه کرد و حجم تولید را در...
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شهبازی - شهردار حنا  شناسه: 600520

آگهی مزایده )مرحله دوم( 
شهرداری حنا با عنایت به مصوبه شماره 1289/الف/100 مورخ 98/05/09 شورای محترم اسالمی شهر قصد فروش یک دستگاه کامیون 

کمپرسی بنز 1924LK مدل 1392 با قیمت پایه کارشناسی 4.650.000.000 ریال را دارد. 
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی )98/06/26( به مدت 7 روز کاری تا تاریخ 98/07/02 جهت بازدید و تکمیل فرم های شرکت 
در مزایده به شهرداری حنا مراجعه نمایند و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 12-53602010-031 در ساعات اداری 

تماس حاصل نمایند. 
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

- شهرداری حنا در رد یا قبول یک یا کلیه درخواست ها مختار است. 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

نوبت اول

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ  1398/7/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/7/7

 www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا :8-  031-36680030
)داخلی 388( 

نام روزنامه: اخبار اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/26

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید یک د ستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه 98-3-114/5
250.000.000جاری)تصفیه خانه آب اصفهان(

خرید دستگاه کارت خوان همراه هوشمند )قرائت، صدور قبض 98-3-149/2
392.000.000جاریو پرداخت در محل( 

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سر 98-3-170
1.276.000.000جاریخود در اقطار 250 و 315 میلیمتر جهت ستاد و مبارکه 

550.000.000جاریخرید 10 دستگاه هواده دور کند شناور98-3-171



 ارائه یارانه تحصیلی
 به دانش آموزان

ادامه از صفحه یک:
...   و دیگــر بازارهــای مرتبط با 
دانش آموزان در این برهه از سال، 
معنایی جز افزایــش قیمت ها و 
کاهش تــوان مالــی خانواده ها 
ندارد. افزایش قیمت دالر باعث 
افزایش قیمت بسیاری از کاالهای 
خارجی و حتی ســاخت داخل 
شــده اســت تا جایی که گفته 
می شود قیمت نوشــت افزار از 
ســال گذشــته تا کنون بیش از 
100 درصد رشد  داشته است به 
خصوص در کاالهایــی که برای 
تولیدش به کاغذ نیاز داشته است 
مثل دفتر و کتاب، کاغذ طی یک 
سال و نیم گذشته افزایش قیمت 
بسیار زیادی داشته و همین یک 
 قلم جنس، کل بازار لوازم التحریر 
را دچار نوسان قیمت کرده است. 
وقتی قیمت دفتر 40 برگ ایرانی 
از 500 تومان به 3000 هزار تومان 
رسیده است دیگر کدام معلمی 
می تواند بگوید برای جریمه هزار 
بار بنویس »حمایــت از کاالی 
ایرانــی«؟! البته جــدا از این که 
بخواهیم بگوییــم ایرانی بخرید 
 یا خارجی باید گفت چرا اینقدر 
لوازم التحریر گران شــده است؟ 
واقعیت آن اســت کــه در این 
ســال های اخیــر بــروز برخی 
آشــفتگی ها و التهابات در بازار و 
نوسان قیمت، روزهای پرتنشی 
برای والدیــن در زمینــه تهیه 
مایحتــاج دانش آمــوزان پدید 
آورده است. گرانی در این بخش 
در حدی است که فروشنده های 
لوازم التحریر در مقایسه وضعیت 
این بازار با سال گذشته می گویند 
اجنــاس ۲، 3 برابر گران شــده 
و همین موضوع ســبب شده تا 
بسیاری از خانواده ها خیلی کمتر 
از سال های گذشته خرید کنند.

این وضعیت ناشی از قیمت های 
باالی لوازم التحریر است و مردم 
که توان خریدشــان در شرایط 
اقتصادی فعلی مناسب نیست، 
قدرت خرید نوشــت افزار گران 
را ندارند. بــازار پر از لوازم التحریر 
باکیفیت ایرانی و خارجی  است اما 
مشتری زیادی ندارد در حالی که 
در شرایط فعلی با توجه به افزایش 
قیمت ها نمی تــوان به کیفیت 
توجه کــرد و بایــد ارزان ترین 
را خرید. به همیــن دلیل  مردم 
حتــی ترجیــح می دهنــد از 
 لوازم التحریر سال گذشته استفاده 

کنند.
 از دیگر مشکالت موجود در این 
بازار توزیع نشــدن لوازم التحریر 
دولتی اســت که طبق ســنوات 
سال های گذشــته باید تا کنون 
توزیع می شد اما هنوز خبری از 
آن نیست و بســیاری از والدین 
مجبور شده اند مایحتاج خود را 
از بازار آزاد خریــداری کنند و به 
قولی اگر هم توزیع شــود نوش 
 دارو پس از مرگ سهراب خواهد 

بود.
شــهرهای  در  متاســفانه 
 بزرگی چــون اصفهان امســال 
هزینه های تحصیــل از ثبت نام 
گرفته تا ســرویس مــدارس و 
لباس و لوازم التحریر به شــدت 
دچار افزایش قیمت شــده است 
و خانواده هــای اصفهانی در این 
شرایط اقتصادی سخت مجبور 
هستند با مشقت هزینه تحصیل 

فرزندان خود را فراهم کنند. 
قرار دادن یارانه ای برای تحصیل 
همه دانش آموزان ایرانی می تواند 
کمک شــایانی به وضعیت فعلی 
خانوارهای ایرانی وسطح علمی 

آینده ایرانیان باشد.

اقتصاد استان
02
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مافیای واردات چادر مشکی سد راه تولیدکنندگان داخل
نایب رئیس اتحادیه صنف محصوالت نساجی اصفهان گفت: متاسفانه افزایش قیمت چادر مشکی به مافیای 

واردات این محصول به کشور برمی گردد. 
مرتضی منصوری  با اشاره به دالیل افزایش قیمت چادر مشکی در بازار، اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل 

کمبود پارچه چادر مشکی با افزایش قیمت این پارچه در بازار مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه به دلیل برخورد با قاچاق واردات چادر مشکی و مافیای پشت پرده امروز بازار این محصول 

دچار التهاب شده است، تاکید کرد: متاسفانه افزایش قیمت چادر مشکی به مافیای واردات این محصول به 
کشور برمی گردد، چراکه واردات آن در کشور سودآور است.

نایب رئیس اتحادیه صنف محصوالت نساجی اصفهان با بیان اینکه مطابق آمارهای مختلف ساالنه بین 80 تا 100 میلیون 
مترمربع میزان نیاز کشور به پارچه چادر مشکی است، تصریح کرد: این میزان مصرف به طور قطع افراد بسیاری را به واردات چادر مشکی و 

ایجاد مافیای آن ترغیب می کند. 
وی با بیان اینکه در این شرایط برخی به فکر تولید پارچه چادر مشکی افتادند، توضیح داد: پروسه تولید چادر مشکی خاص است. در بحث 

پتروشیمی و مواد اولیه آن مشکلی وجود ندارد، اما نوع نخ مورد نیاز تولید چادر مشکی و همچنین رنگرزی آن متفاوت است.

۳۲ روستای اردستان از تصفیه خانه آب اصفهان استفاده می کنند
مدیر آب روستایی شهرستان اردستان گفت: در حال حاضر تعداد 3۲ روستای اردستان از تصفیه خانه آب 

اصفهان استفاده می کنند.
رضا دهقانی اظهار داشت: آبرسانی سیار در اردستان از ۹5 روستا در سال قبل به ۷1 روستا کاهش یافته 

است که بارندگی های سال گذشته موجب شد تا در پنج ماهه اول سال جاری شاهد کمبود آب نباشیم.
وی افزود: اکثر منابع آبی روستاهای اردستان محلی است که با توجه به سطحی بودن این گونه آبها در تعدادی 

از فصول سال با کمبود آب مواجه می شویم. مدیر آب روستایی شهرستان اردستان با بیان اینکه در حال حاضر 
تعداد 3۲ روستای اردستان از آب اصفهان استفاده می کنند، ابراز داشت: مجتمع های آبرسانی موغار با هشت روستا، 

مجتمع آبرسانی ریگستان با ۲1 روستا و اسالم آباد با 11 روستا از آب پایداری برخوردار هستند و در این زمینه مشکلی وجود 
ندارد. وی ابراز داشت: مجتمع آبرسانی بخش برزاوند اردستان که یک ماه از کلنگ زنی آن می گذرد  پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

که با اجرای آن 1۹ روستا از چرخه آبرسانی سیار حذف و جمعیتی بالغ بر چهار هزار و 100 نفر از آب آشامیدنی پایدار برخوردار می شوند. دهقانی 
تصریح کرد: طرح مطالعاتی مجتمع آبرسانی همبرات در کمیته برنامه ریزی برای آن ۹ میلیارد ریال بودجه تخصیص داده شد  که برای تکمیل 

آن بیش از 80 میلیارد ریال بودجه نیاز است که با اتمام این پروژه 3۲ روستا از چرخه آبرسانی سیار خارج می شوند.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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 باید زیر ساخت ها برای 
صنعت فرش دستباف 

ایران هرچه بیشتر و 
سریع تر فراهم شوند تا 
این هنر صنعت جایگاه 

واقعی خود را در دنیا 
پیدا کند

یافتن جایگاه واقعی فرش اصیل اصفهانی همت همه مسئوالن را می طلبد:    

برندسازی تنها راه نجات فرش دستباف

برای ارتقای جایگاه واقعی فرش ایران در دنیا باید روی مساله 
برندسازی به صورت جدی کار شود که به اعتقاد کارشناسان امر 
اتخاذ این راهبرد تنها راه نجات این هنر دستی مهم ایرانیان بوده 

که باید برای تحقق آن برنامه ریزی اصولی صورت گیرد.
علی بردبار یکی از فعاالن صنعت فرش دســتباف ایران در 
گردهمایی صنعت فرش در اداره بازرگانی اصفهان با اشاره به 
ضرورت شناخت فرش دستباف در بازار افزود: اگر برندینگ یا 
برندسازی و سطح ارائه آن را بدانیم می توانیم جایگاه واقعی را به 

فرش ایرانی بازگردانیم.

ایرنا
گـــزارش
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      بُنیه تاریخی، هنری و ظرفیت های استان اصفهان، فرصت های بسیاری را ایجاد کرده که می تواند ناجی اقتصاد لنگان استان وحتی کشور باشد

معاون سابق شرکت آب منطقه اصفهان:

با تغییر خط مرزی، تنش  آبی اصفهان 
بیشتر می شود

معاون سابق شرکت آب منطقه اصفهان 
گفــت: تغییر خط مــرزی اصفهان و 
چهارمحال بختیاری به ضرر اصفهان 
است  و این اتفاق موجب می شود تا در آینده مشکالت آبی 

اصفهان بیشتر و تنش های آبی آن تشدید یابد.

مهــدی بصیرپــور در خصــوص تغییر خــط مــرزی اصفهان و 
چهارمحال و بختیــاری، اظهار کرد: این موضــوع طی چند هفته 
اخیر در رسانه های مختلف مطرح شده، اما متاسفانه در خصوص 
 تغییر خــط مرزی خبر شــفاف و اطالع رســانی درســتی انجام

 نمی شود.
وی افزود: متاسفانه مسئوالن و مدیریت اســتان با سکوت و تکبر 
چنین موضوعی را تکذیب می کنند، اما بعد از مدتی با اتفاق دیگری 
مواجه می شویم در این شرایط مسئوالن چهارمحال و بختیاری به 
آرامی و با فراهم شدن فضا، به دنبال در دست گرفتن مدیریت تمام 

منابع آب اصفهان هستند.
معاون ســابق شــرکت آب منطقه اصفهان با بیان اینکه متاسفانه 
در استان باالدســت تفکر حاکم شدن در اســتان اصفهان وجود 
دارد، گفــت: تغییر خط مــرزی اصفهان و چهارمحــال بختیاری 
به ضرر اصفهان اســت  و این اتفاق موجب می شــود تا در آینده 
 مشــکالت آبی اصفهان بیشــتر و تنش هــای آبی آن تشــدید

 یابد.
وی توضیح داد: به عنوان مثــال در بحث حفاظت از حریم دریاچه 
زاینده رود، حساسیت تامین آب شرب در استان باالدست همانند 
اصفهان وجود ندارد، بنابراین آنها با توسعه ساخت و سازها، صدور 
مجوز حفر چــاه و ... کم کم به دنبال مدیریــت منابع آبی اصفهان 

خواهند بود.
بصیرپور با بیان اینکه متاســفانه از دهه هفتاد به این طرف شاهد 
دســتکاری خط مرزی و آبی زاینده رود بین دو اســتان اصفهان و 
چهارمحال بودیم، گفت: در آخرین مرحله اســتان باالدســت به 
دنبال این بود که خط مرزی آبی را وســط دریاچه زاینده رود قرار 
دهند که با اعتراضات اصفهان، این الیحه معلق ماند، اما به صورت 
 نیم بند مدارکی بــرای تغییر خط مرزی در وزارت کشــور تنظیم

 شد. 
وی در خصوص خــط دقیق مرزی و آبــی اصفهــان و چهارمحال 
و بختیــاری، اظهــار کــرد: از دیــد اصفهانــی هــا ایــن خــط 
 مــرزی خــارج از حریــم دریاچــه ســد زاینــده رود اســت، اما 
 چهارمحالی ها مدعی هســتند که خط مرزی، وســط دریاچه قرار 
دارد. معاون ســابق شــرکت آب منطقه اصفهان با انتقاد از سکوت 
مدیریت استان و نبود اطالع رسانی شفاف نسبت به موضوعات مطرح 
شده در خصوص تغییر خط مرزی اصفهان و چهارمحال، تصریح کرد: 
متاسفانه مدیریت استان به اندازه کافی و با حساسیت به این موضوع 

توجه ندارد.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

به طور کلــی برندینگ، 
فرآینــدی اســت که 
در طی آن بــه جایگاه 
احساســی و عاطفــی 
یک محصول یا خدمت 
افزوده می گردد، بدین 
وســیله ارزش آن برای 
مشتریان و ســایر ذی نفعان افزایش 

می یابد.
به گفتــه وی  یکــی از راه های نجات 
فرش دستباف شناخت مخاطب است 
متاســفانه امروزه مخاطب داخلی را 

نمی شناسیم.
وی با بیــان اینکه متاســفانه امروز 
 معماری در فرش ایرانــی از طراحی 
جلوتر است، افزود: هیچ گونه پیوستگی 
فرهنگی  و  هنری با طراحی های داخلی 

وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در بازارهای جهانی 
با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم 
می کنیم، ادامــه داد: مخاطب جدید، 
نسل های جوانی هستند که نگاه آنها 
به دنیا در راســتای مدرنیته است و ما 
نمی توانیم این مســائل را مخفی نگه 

داریم.
این فعال صنعت فرش بیان کرد: نباید 
واسطه ها را حذف کرد، یکی از مشکالت 
بزرگ در شناخت فرش این است که 
همه کارها را به عهده خود گذاشتیم و 
افرادی که توانایی معرفی فرش ایرانی 
به دنیا دارند با ما همکاری نمی کنند 
به همیــن دلیل حذف واســطه های 
مشــکالت متعددی را برای ما ایجاد 

می کند.
وی با بیان اینکه امروز نسل جدید نگاه 
به مدرنیتــه دارد و تمامی مخاطبان 
خواهــان فــرش مــدرن هســتند، 
خاطرنشــان کرد: باید با دنیا هم سو و 
در تعامل باشیم تا بتوانیم در این هنر 

صنعت موفق عمل کنیم.
به گفته بردبار، امروز اگر بخواهیم در 
صنعت فرش ایران موفق باشــیم باید 

سلیقه به دنیا بفروشیم.
این فعال صنعت فرش ایران ادامه داد: 
روزی فرش دســتباف ایرانی از منظر 
مرغوبیت و زیبایی  در صدر جدول قرار 

داشــت اما امروز صنعت فرش ایران از 
جایگاه واقعی خود فاصله گرفته  است 
چرا که ارتباط ما بــا طراحان داخلی 

بسیار کم است.
وی اضافه کرد : زیرساخت صنعت فرش 
در کشور فراهم نیست و دارهای قالی 
به انبار منتقل می شــوند یعنی یا کار 
فرش بافی تعطیل می شود و یا به سمت 
ماشینی شدن حرکت می کنند از این 

رو باید هوشمندانه عمل کنیم.
بردبار با بیان اینکه باید بحث تجارت 
الکترونیک کمرنگ و تجارت دیجیتال 
عرضه  شود، گفت: ســرعت رشد دنیا 
در تمامی صنایع به ویژه صنعت فرش 
بسیار زیاد است به همین دلیل مدرنیته 
جایگاه کمتری می یابد و دیجیتال وارد 

عرصه می شود.
وی با اشاره به اینکه فرش هنری بوده 
که با صنعت عجین است، افزود: اگر با 
نسل جدید همکاری نکنیم فرش ایرانی 
حذف می شــود چرا که نیاز مخاطب 

مالک است.
این فعال صنعت فــرش گفت: تمام 
نمادها هزاران ســال پیــش ایرانیان 
مدرنیته است از جمله آن ها زیلوبافی 
در محمدآباد جرقویه یکی از بزرگترین 
مدرنیته های دنیا است که می توان از آن 

کسب درآمد کرد.
استاد دانشگاه پروفسور امید قائمی در 
این گردهمایی بیان کرد: فرش در دنیا 
شخصیتی باالتر از انسان دارد، وقتی 
فرش به نحو احسن مورد استفاده قرار 

بگیرد شخصیت آن نمایان می شود.
وی ادامــه داد: ایرانیان هنــوز خود را 
نشــناخته اند و تصور می کنند هیچ 
نقشــی در دنیا ندارند اما این تصوری 
غلط است و ایرانیان در جهان شناخته 
شده اند از این رو می توان ادب و عشق را 

هنر ایرانیان دانست.
این استاد دانشگاه با اشاره به مدرنیته 

شدن سبک زندگی مردم و به طبع آن 
مدرنیته شدن فرش های ایرانی بیان 
کرد: مدرن یعنی رسیدن به اقتصاد و 
زندگی بهتر پــس از واژه مدرن نباید 

تصورات اشتباه داشته باشیم.
وی ادامه داد: برای فــرش مدرن باید 
گفت هر فرشی که نگاه کنیم هم مدرن 
و هم کالسیک است اما جهش ها ما را به 

سمت دیگری سوق می دهد.
پروفسور قائمی گفت: در فرش ابتدا باید 
رنگ آن را بشناسیم در غیر این صورت 

راه به جایی نخواهیم برد.
دیگر فعال صنعت فرش با اشــاره به 
موضوع آسیب شناسی تحوالت قالی 
تصویری گفت: قالی پیدا شده از زمان 
ساسانی پازیریک بوده که نوعی از قالی 

تصویری است.
محمدمهــدی صفــدرزاده حقیقی 
قالی های بافته شده در سال های 5۲ 
تا 5۶ را شیرین ترین نوع قالی دستباف 
دانست و گفت: در مدرنیسم کسی منکر 
عشق نمی شود اگر عشــق از کار جدا 
شود آن زمان تالش متوقف می شود و 

روبه نابودی حرکت خواهیم کرد.
به گفته وی باید زیر ســاخت ها برای 
صنعت فرش دســتباف ایران هرچه 
بیشتر و ســریع تر فراهم شوند تا این 
هنر صنعت جایگاه واقعــی خود را در 

دنیا پیدا کند.
 حدود ۲80 هزار نفــر بافنده و 150 
کارگاه متمرکــز و غیرمتمرکز تولید 
فرش دســتباف هم اینک در استان 

اصفهان وجود دارد. 
در ســال های اخیر اســتان اصفهان 
توانسته چند برند فرش از جمله فرش 
اصفهان، نایین و کاشان را در جهان و 
همچنین فرش یلمه علی آباد، فرش 
دهاقان و فرش جوشقان را نیز به ثبت 

ملی برساند. 
یافتن جایــگاه واقعی فــرش اصیل 

اصفهانی با توجه به نعمت ها و برکات 
اقتصــادی که این هنــر صنعت دارد 
همت همه مسئوالن این استان را می 
طلبد که دست به دست یکدیگر داده 
و چاره ای برای مشــکالت و موانع آن 

بیاندیشند. 
در جهان امروز توجه صرف به اقتصاد 
نفت و محصوالت جانبی آن، صنعت 
و کشاورزی با توجه به تغییرات اقلیمی 
بوجود آمده دیگر رنگ باخته و کانون 
توجه جهانیــان در حــوزه اقتصاد به 

گردشگری و هنر متمرکز شده است. 
بُنیه تاریخی، هنــری و ظرفیت های 
استان اصفهان، فرصت های بسیاری 
را ایجاد کرده که می تواند ناجی اقتصاد 
لنگان استان وحتی کشــور باشد و با 
ایجاد چرخ های تندرو برای اقتصاد، راه 
پیشرفت و توسعه را با سرعت و شدت 

طی کند. 
 از ۶0۲ رشته صنایع دستی شناسایی 
شده در دنیا ۲۹۹ مورد مربوط به ایران 
و از این تعداد 1۹۶ رشــته مربوط به 
استان تاریخی و هنرپرور اصفهان است 
که تاکنون 400 هزار نفر شاغل در این 
بخش ساماندهی شــدند با احتساب 
خانواده های این افراد معیشت حدود 
 چهار میلیون نفر به صنایع دستی گره

 خورده است.
اســتان اصفهان به لحاظ حجم، ۶0 
درصد تولید صنایع دستی کشور را به 
خود اختصاص داده کــه از جمله این 
رشته ها زری دوزی و قلم کاری، ترمه و 
نقره کاری، تذهیب و تحریر انواع کتاب، 
قرآن، قطعات نگارگری و نقاشی است 
و در خاتم کاری، میناکاری، منبت، قلم 
زنی روی انواع فلزات شــهرت جهانی 

دارد.
ایران با داشــتن 10 شهر و ۲ روستای 
فعــال در تولید صنایع دســتی، رتبه 

نخست دنیا را دارد.

آگهي
شــماره پرونده: 58۹/۹۷ تاریخ رسیدگي: ۹8/4/۲5 به تاریخ 
۹8/4/۲5 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه ۷ شوراي حل 
اختالف کاشان به تصدي امضا کننده ذیل تشکیل به پرونده 
کالســه 58۹/۹۷ تحت نظر قرار دارد. قاضي شــورا از توجه 
اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگي را اعالم و به شــرح 
ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مي نماید. راي قاضي شورا: در 
خصوص دعوي بانک قوامین شــعبه کمال الملک کاشان به 
طرفیت آقایان 1- سیدرسول صدیقي مرقي فرزند سید قوام 
۲- علیرضا محلوجي فرزند علي محمــد 3- رحمت مکاري 
زاده نوش آبادي فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه به میزان 
۷۲/133/۷0۷ ریال بابت اصل و ســود تســهیالت اعطایي 
شماره 10141/55۹3 مورخ ۹3/۷/۲0 به خوانده ردیف اول با 
ضمانت خوانده ردیف دوم و سوم با احتساب خسارات دادرسي 
و خسارت تاخیر تادیه قراردادي به ازاي هر روز مبلغ ۷1/۲00 
ریال شورا با توجه به مفاد قرارداد عادي مشارکت مدني مستند 
دعوي بانک خواهان که ممضي به امضــاي خواندگان بوده و 
اینکه خواندگان ردیف اول و ســوم دعوي در جلسه دادرسي 
حضور یافته و خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ قانوني در جلسه 
حضور نیافته و دلیلي بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوي 
از انحاء قانوني ارائه ننموده و دعوي مطروحه مصون از هر گونه 
تعرض و ایراد و مستندات ابرازي نیز مبري از انکار و تردید باقي 
مانده اند فلذا قاضي شورا توجها به مراتب فوق و نظریه مشورتي 
اعضاي محترم شوراي حل اختالف دعوي مطروحه را وارد و 
ثابت تشخیص داده مســتندا به مواد ۹ و ۲5 و ۲۶ و ۲۷ قانون 

شوراهاي حل اختالف و مواد ۲1۹ و ۲31 و 1۲5۷ و 1384 و 
1301 قانون مدني و مواد 1۹4 و 1۹8 و 515 و 51۹ قانون آیین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني خواندگان 
را متضامنا به پرداخت مبلــغ ۷۲/133/۷0۷ ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ ۲/۲۶0/000 ریال بابت خسارات 
دادرسي و پرداخت مبلغ ۷1/۲00 ریال به صورت روزانه از تاریخ 
۹5/3/۲0 تا زمان اداي دین بابت خسارت تاخیر تادیه قراردادي 
در حق بانک خواهان محکوم مي نماید. راي صادره در خصوص 
خوانده ردیف اول و سوم حضوري و در خصوص خوانده ردیف 
دوم غیابي بدوا ظــرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در 
این شعبه و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف ۲0 روز قابل 
تجدیدنظرخواهي در محاکم حقوقي شهرستان کاشان مي 
باشد. قاضي شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف کاشان 

شناسه: 5۹۹۹55
آگهي اخطار اجرایي

شماره: ۲۷3/۹۶/۷ -۹8/۶/13 به موجب راي شماره ... تاریخ ....  
حوزه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت 
یافته اســت محکوم علیهم 1- زهرا نیري فرزند عباس میرزا 
۲- علي آقانشاســته فرزند علي اکبر به نشاني هر دو مجهول 
المکان محکومند متضامنا به پرداخت 1۲/03۶/41۷ ریال بابت 
اصل و سود تسهیالت اعطائي شماره 1101414 و پرداخت 
مبلغ 1/815/000 ریال بابت خسارات دادرسي و پرداخت مبلغ 
10/۲00 ریال به صورت روزانه از تاریخ 8۷/10/1۶ تا زمان اداي 
دین بابت خسارت تاخیر تادیه قراردادي در حق بانک خواهان 
بانک قوامین شعبه کمال الملک )مهدي شریفي مقدم( به نشاني 

بانک قوامین شعبه کمال الملک محکوم مي نماید. راي صادره 
غیابي است وفق تبصره ۲ ماده 30۶ ق آ د م رعایت گردد. هزینه 
نیم عشر دولتي پرداخت گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 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 جامع 
دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا 
اعالم نماید. شعبه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان کاشان  

شناسه: ۶0004۷
آگهي حصر وراثت

آقاي ســجاد نیک اخالق به شماره شناســنامه 1035 شرح 
دادخواست به کالسه ۹۶3 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلي نیک 
اخالق به شماره شناســنامه 1 در تاریخ 13۹1/4/5 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- تاج خانعلي نژاد فرزند حبیب اله ش ش 
۶ همسر متوفي ۲- بي بي آمنه شاکري فرزند فرج اله ش ش 
۲30۷ مادر متوفي 3- آرزو نیک اخالق فرزند محمدعلي ش 
ش 8۲۶، 4- صفورا نیک اخالق فرزند محمدعلي ش ش 150۶، 
5- رسول نیک اخالق فرزند محمدعلي ش ش 1۷8، ۶- محمد 
داود نیک اخالق فرزند محمد علي ش ش 13۲50، ۷- سجاد 
نیک اخالق فرزند محمدعلي ش ش 1035 فرزندان متوفي 
و الغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 

دز یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. قاضي 

شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان  شناسه: ۶000۶۹
آگهي فقدان سند مالکیت

شماره: ۷3455-۹8/۶/۲0 وراث مرحوم عباس ملکي خنبي 
برابر تقاضاي وارده ۷3455 مورخ 13۹8/۶/4 و باســتناد دو 
برگ استشــهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسما گواهي 
شده مدعي هستند که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 500 مترمربع به شماره پالک ۹01 فرعي مجزي از 
8۲ اصلي واقع در بخش دو حوزه ثبتي کاشان که در صفحه 3۹۶ 
دفتر ۶48 امالک ذیل ثبت 1081۶۷ به نام آقاي عباس ملکي 
خنبي فرزند علي ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده 
است که به علت جابجایي مفقود شده است چون درخواست 
صدور ســند مالکیت المثني نموده طبق تبصره 1 ماده 1۲0 
اصالحي آییــن نامه قانون ثبت آگهي مي شــود که هر کس 
مدعي انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تســلیم خواهد شد. تاریخ 
 انتشــار: ۹8/۶/۲۶ رئیس اداره ثبت و امالک اســناد کاشان 

شناسه: ۶00058

آگهي
کالسه : 34/۹8 ش 1 ح اخطار اجرایي  مشخصات محکوم علیه:  
نام : 1- پروین افضلي   دلیگاني ۲- مهدي جوادي اسدآبادي    
نشاني  :1- دولت آباد . امامزاده نرمي شهرک امام حسین . ک 8، 
۲- مجهول المکان  مشخصات محکوم له :  نام :   احمد ستوده     
نشاني محل اقامت :  اصفهان – میدان الله – خ فروردین جنب 
فاطمیه پ ۲   محکوم به به موجب راي شــماره۲۲0   تاریخ  
۹8/4/3   حوزه اول شــوراي حل اختالف شهرستان برخوار 
که قطعیت یافته است.  محکوم علیه محکوم است به :  خوانده 
ردیف دوم مصطفي جوادي اسد آبادي به الزام به انتقال سند 
خودروي سواري پژو RD  مدل 138۲ و پرداخت ۹35/000 
ریال بابت هزینه دادرســي صادر و اعالم مي دارد و نسبت به 
خوانده ردیف اول ) پروین افضلــي دلیگاني ( با توجه به آنکه 
دعوي متوجه خوانده ردیف اول نمي باشد مستندا به بند 4 ماده 
84 قانون آئین دادرسي قرار رد دعوي صادر و اعالم مي دارد . 
نیم عشر مبلغ فوق بابت هزینه اجرا است.  ماده 34 قانون اجراي 
احکام:  همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم 
علیه مکلف است  ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 
ندارد ، صریحا اعالم نماید. سید حسام الدین ارشش – قاضي 
شعبه اول حقوقي شــوراهاي حل اختالف شهرستان برخوار 

شناسه :    5۹85۲4



ضرورت تجهیز گذرگاه »زرباطیه« در آستانه اربعین
خروج زائران ایرانی از مرز مهران پس از لغو روادید عراق، بدون مشــکل و روان در جریان 
است اما در مرز مقابل آن، »زرباطیه« برخی نارسایی ها ورود زائران به خاک عراق را سخت 

کرده است.
 ویزای عراق از روز دهم شهریورماه )اول ماه محرم( طبق توافق دو کشور لغو شده و متاثر از 
آن، حجم سفر ایرانی ها به عتبات عالیات رو به افزایش است. دولت ایران از زمانی که جمعیت 
زائران شرکت کننده در مراسم پیاده روی اربعین افزایش یافته به تجهیز گذرگاه های خاکی 
روی آورده است. در توافق هایی با عراق نیز مکرر از کشور همسایه خواسته است نسبت به 

تجهیز نقاط مرزی با توجه به حجم تقاضای زائران، اقدام کند.
در فرودین ماه امســال نیز حســین ذوالفقاریـ  معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشورـ  
در دیدار با کاظم العقابیـ  رییس هیات گذرگاه های رســمی عراق یک بار دیگر بر تجهیز 
و ســازماندهی گذرگاه ها و مرزهای رســمی و بهبود زیرســاخت های دو طــرف تاکید و 
پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت مطرح کرد که با موفقت طرفین قرار شد: کارگروهی 

تخصصی متشکل از تمام دستگاه های مرتبط با حوزه مرزی میان دو کشور تشکیل و پس از 
بررسی تمام موارد و بررسی زیرساخت های موجود، پیشنهادات و نظرات جمع بندی شده 
و ارائه راه حل های مناسب نهایی و ضمن تعیین زمان بندی دقیق در مدت معین اجرا شود.

حال که سفر زائران به عتبات عالیات در آســتانه فرا رسیدن اربعین آغاز شده است، برخی 
زائران و مدیران کاروان ها خبر دادند که در مرز »زرباطیه« در خاک عراق )نقطه مقابل مرز 
مهران در ایران(، با ازدیاد زائران ایرانی، مشکالتی رخ نموده که نیازمند اقدام الزم و عاجل 

است.
به گفته  آن ها، در مرز مهران خروج زائران روان آنجام می شــود اما مشکل در مرز مقابل آن 
است که آماده پذیرش این حجم از زائر نیست. چراکه ُمهر ورود در گذرنامه ها با تعلل ثبت 
می شود و تعداد نیروهای مرزبانی به قدر کفایت و جوابگوی متقاضیانی که از این مرز خاکی 

به عراق وارد می شوند، نیست.  ضمن آنکه امکانات رفاهی الزم نیز وجود ندارد.
یکی از مدیران کاروان ها که پس از ساعت ها معطلی در مرز زرباطیه به کربال رسیده است، 
می گوید: با توجه به درپیش بودن آیین عظیم اربعین که حجم باالی زائران ایرانی را روانه 

عراق خواهد کرد تمهید عاجل در این زمینه، امری 
ضروری است.

زرباطیه، شــهر مرزی از توابع استان »واسط« 
در ۱۷۰ کیلومتری جنوب شــرقی بغداد و در 
همسایگی شهر مرزی مهران است. زائرانی که 
از راه زمینی و مرز مهران به عراق سفر می کنند، 

با خروج از گذرگاه مرزی مهران، به شهر زرباطیه 
وارد می شوند و از آنجا به کربال و نجف می روند.

ستاد اربعین )در وزارت کشور( و سازمان حج و زیارت 
برآورد کرده اند که در اربعین امسال شاهد سفر سه میلیون 

زائر ایرانی به عراق باشیم که بیشتر آن ها از گذرگاه های خاکی خارج 
می شوند؛ نقاطی که بارها از دولت عراق خواسته  شده است که نسبت به تجهیز آن ها بویژه 

برای مناسبت اربعین اقدام کند.
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محبوب ترین شهرهای 
هشتگ شده در اینستاگرام

اینســتاگرام یکی از مهم ترین عوامل 
تاثیرگذار نه تنهــا در انتخاب مقصد 
سفر، بلکه در ماجراجویی های دیگری 
همچون طبیعت گردی و حیات وحش 
تا تجربه های آشپزی، هنر و غیره است. 
این رســانه در ســال های اخیر نقش 
بسیار پررنگی در تغییر ذائقه و سلیقه 

مخاطبانش در سفر داشته است.
   شهر لندن با ۱۱۸ میلیون #هشتگ 
در اینستاگرام در صدر محبوب ترین 
مقاصد گردشــگری در این شــبکه 
اجتماعی قرار دارنــد و در رتبه بعدی 
پاریس به ۱۷ میلیون اختالف و ۱۰۱ 

میلیون #هشتگ قرار دارد.
شــهر نیس فرانســه با ۸۷ میلیون 
#هشــتگ،   نیویورک با ۸۳ میلیون 
#هشــتگ و دوبــی بــا ۷۹ میلیون 
#هشــتگ از دیگر مقاصد توریستی 
هســتند کــه در شــبکه اجتماعی 
اینســتاگرام از محبوبیــت باالیــی 

برخورداراند.  
اســتانبول، جاکارتــا، لس آنجلس، 
بارســلون، مســکو و توکیو نیز دیگر 
شــهرهای توریســتی با بیشــترین 

#هشتگ در اینستاگرام هستند.
از محبوب ترین تجربه های توریستی 
در شــبکه های اجتماعی نیز در این 
گزارش، به قایق سواری در دریاچه های 
نیوزلند و غواضــی در آب های زالل 

کشور کرواسی اشاره شده است.  

دکتــر علی یوســفی 
در خصــوص وجــود 
یک راهبرد مشــخص، 
روشــن و مــورد وثوق 
همگان تــا جامعه را به 
سمتی حرکت دهد که 
جهت افزایش بهره وری 
اقتصادی  در حوزه گردشــگری شود، 
اظهار کرد: آنچه به اقتصاد سیاســی 
زیارت و گردشگری به ویژه در استان 
خراسان رضوی و شهر مشهد مربوط 
می شود، این اســت که بازار و اقتصاد 

زیارت خیلی سیاست زده است.
وی ادامــه داد: مداخله زیــاد در این 
بازار محدودیتی جدی اســت؛ هم از 
حیث ذائقه و تنوعی کــه در کاال باید 
وجود داشته باشــد، این محدودیت 
خیلی ملموس اســت و هم این که با 
قائده اقتصادی هماهنگ نیست، یعنی 
کنشگر اقتصادی در چارچوبی بسیار 
محدود و مراقبت شــده باید فعالیت 

انجام دهد.
رئیس پژوهشکده گردشگری و زیارت 
دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: 

به عنوان مثال در بحــث هتل داری، 
رســتوران ها، مراکز تفریحی و اقامتی 
مراقبت هــای خیلی شــدیدی وجود 
دارد؛ مراقبت هایی که گاهی اوقات از 
منظر اقتصادی فرصت سوزی است. این 
مساله محدودیتی است که مداخالت 
سیاســی در عرصه اقتصــاد زیارت و 

گردشگری به وجود می آورد.
وی ادامه داد: به عنــوان مثال برخی 
توریست های خارجی عالقه ویژه ای 
به قلیان دارند و قلیــان را نه به عنوان 
ماده ای که به آن معتاد هستند، بلکه 
به عنوان پرستیژ در نظر می گیرند که 
البته مراتبی هم دارد؛ به عبارتی بخشی 
از لذت ســفر و به عنــوان یک جاذبه 
برای زوار خارجی مطرح اســت. این 
مساله یک قلیان خانه را ایجاد می کند 
و از طرفی هم یک فرصت اقتصادی و 
جاذبه اســت که با محدودیتی که ما 
در داخل داریم، چالش پیدا می کند؛ 
گاهی ممکن اســت اماکن ورود پیدا 
کند کــه قلیان بــا مقــررات داخلی 
سازگاری ندارد و شخص مقابل مجبور 
می شود که این کار را نکند؛ یعنی وقتی 
این فرصت گرفته می شــود، یکی از 
انگیزه های ســفر را از بیــن می برد و 
گاهی اوقات ممکن اســت روی مدت 

اقامت هم تاثیر بگذارد.
یوسفی خاطرنشان کرد: فرصت های 
فراوانی وجود دارند که اگر بنا باشــد 
با منطق اقتصاد کمتر مداخله شــده 

یا اقتصاد بــازار، تدارک دیده شــود، 
جذابیت های سفر و گردش مالی سفر 
را خیلی بــاال می برنــد، بنابراین یک 
محدودیــت جدی در حــوزه اقتصاد 
زیارت و گردشــگری در شهر مشهد، 

مداخله حکومت در این قلمرو است.
وی افزود: بخش دیگر هم مالحظات 
ایدئولوژیک اســت؛ یعنی این مساله 
ممکن اســت جــزو اختصاصات این 
شــهر بوده باشــد، در ظاهر رســمی 
نیســت ولی در عمل اعمال می شود؛ 
پس محدودیت های ایدئولوژیکی ای 
هم وجود دارند که می توانند نباشــند 
و اگر نباشــند هم محدودیتی ایجاد 
نمی کننــد ولــی در عین حــال این 
بخش از اقتصاد سیاســی زیارت است 
کــه محدودیت هــای ایدئولوژیک، 
فرصت های اقتصادی زیادی را از این 
ســفر می گیرند و یعنی جذابیت های 

سفر را پایین می آورند.
رئیس پژوهشکده گردشگری و زیارت 
دانشگاه فردوســی مشهد عنوان کرد: 
شاید بخشــی از نشــاط و سرزندگی 
محیط سفر با برخی از محدودیت های 
ایدئولوژیکی که بعضا اعمال می شود، 
گرفته می شود و جاذبه سفر را چه برای 
زوار داخلی و چه برای زوار خارجی از 
بین می برد؛ فرصت هایی که می توانند 
به شکل کامال مشــروع در این مکان 
وجود داشــته باشــند، ولی به دلیل 
برخی از اختصاصات و محدودیت های 

ایدئولوژیک این فرصت گرفته می شود؛ 
یعنی خسارت آن متوجه کل جامعه ما 
و به ویژه جامعه میزبان می شود. این ها 
جزو ویژگی های خاص مشهد است و 
در عین حال می توان به شکل دیگری 
هم این فضا را مدیریت کرد و از فرصت 
سفرهای زیارتی و سیاحتی به مشهد 
به نفع توسعه استان اســتفاده بهتر و 

مناسب تری کرد.
رئیس پژوهشکده گردشگری و زیارت 
دانشــگاه فردوسی مشــهد گفت: به 
عقیده مــن در همیــن چارچوب و با 
ظرفیت های قانونــی موجود ما خیلی 

مناسب تر و بیشتر می توانیم از فرصت 
سفرهای زیارتی استفاده کنیم؛ به نظر 
می آید در مطالعات آمایش سرزمینی 
اســتان هم به راحتی بــه آن نتیجه 
نرســیده اند که »زیارت و گردشگری 
پیشران توسعه است«؛ بلکه این نگاه 
که زندگی اجتماعــی و اقتصادی این 
جامعه در این استان و شهر وابستگی 
شــدیدی به ســفر زیارتی دارد، حائز 

اهمیت بوده است.
یوســفی اظهار کرد: برای فکر کردن 
به هر گشــایش اقتصادی، باید پیوند 
آن با زیارت را درنظــر بگیریم؛ یعنی 

ببینیم اگر گشایشی نیست و انسداد 
به وجود آمــده، نســبت آن با زیارت 
چطور است و چه باید کرد که سفر به 
بار بنشیند و آورده این سفر، گشایش 
اقتصادی باشد. این بحث روشن است 
و در یک تحلیل اجمالی می توان به این 
نتیجه رســید؛ اگرچه فکر می کنم که 
کارهای زیادی انجام شــده و پیشران 
بودن و پیشگام بودن محوریت زیارت 
و گردشــگری در حیــات اقتصادی و 
اجتماعــی اســتان و در توســعه 
 اســتان کامال روشــن و مورد توافق

است.

رئیس پژوهشکده گردشگری و زیارت دانشگاه فردوسی مشهد:

اقتصاد زیارت سیاست زده است

 در بحث هتل داری، 
رستوران ها، مراکز 
تفریحی و اقامتی 

مراقبت های خیلی 
شدیدی وجود 

دارد؛ مراقبت هایی 
که گاهی اوقات 

از منظر اقتصادی 
فرصت سوزی است. 

این مساله محدودیتی 
است که مداخالت 
سیاسی در عرصه 

اقتصاد زیارت و 
گردشگری به وجود 

می آورد.

رئیس پژوهشکده گردشــگری و زیارت دانشگاه فردوسی 
مشهد گفت: بازار و اقتصاد زیارت در خراسان رضوی و مشهد 
سیاست زده است و مداخله زیاد در این بازار محدودیتی جدی 

است.
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گزارش
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بهترین روش برای پس انداز کردن
گاهی پس از یک خرید ناگهانی پشیمانی شــدیدی در شما به وجود می آید .شاید بهتر باشد 
به جای پشیمانی و ســرزنش، روش خود را تغییر دهید و به جای استفاده از الگوهای قدیمی، 
پیشنهادهای تازه و مؤثر را به کار گیرید. در روش های قدیمی مدیریت پول، هر ماه پول دریافتی 
خود را خرج هزینه های ثابتی چون قبض ها، هزینه خرید کاالهای جذاب و امور مشابه می کنید 
و مبلغ باقی مانده را )اگر چیزی باقی مانده باشد( کنار می گذارید. در واقع شیوه پس  انداز کردن و 

مدیریت پول در چارچوب قدیمی به صورت زیر است:
درآمد خالص- )هزینه های ثابت+ هزینه زندگی(= پس  انداز کردن آنچه باقی مانده است

این روش هرگز در بلندمدت مؤثر واقع نمی شود. چراکه در جهان پیچیده و متغیر کنونی، پس انداز 
کردن پول باقی مانده در پایان ماه، چندان آسان نیست و هر لحظه ممکن است با بروز یک مسأله 
تازه، امکان پس انداز از میان برود. در نتیجه اگر می خواهید در پس انداز کردن موفق عمل کنید، 

باید این شیوه قدیمی را کنار بگذارید و تغییری جدی در روش پس انداز به وجود آورید.
پیش از توضیح این روش جدید اجازه دهید از مفهوم نوین پس انداز با شما سخن بگوییم. در 

این چارچوب جدید، پس انداز فرایندی کلی و نامشخص نیست؛ بلکه هر مورد از پس انداز باید 
با توجه به یک هدف خاص صورت گیرد. به طور مثال، بخشی از پول برای سفر سه ماه آینده، 
بازنشستگی و میزانی از آن نیز برای موارد اضطراری پس انداز شود. این شیوه از پس انداز ضمن 
این که هدف گذاری و اراده شما را تقویت می کند، در تغییر اساسی روش پس انداز نیز مؤثر است.

با توجه به این مفهوم جدید، می توانیم روش پس انداز را به این صورت اصالح کنیم:
درآمد خالص- )هزینه های ثابت+ پس انداز هدفمند(= هزینه زندگی

متوجه تغییر دیدگاه در این فرمول جدید شدید؟ در این جا ما پس انداز را به انتهای ماه موکول 
نمی کنیم و منتظر نمی مانیم تا مبلغ باقی مانده را پس انداز کنیم. بلکه پیش دستی کرده و در 
همان ابتدا مبلغ مورد نظر برای هر یک از اهداف پس اندازی را کنار می گذاریم. به این ترتیب به 
جای آن که در انتهای کار پول باقی مانده را پس انداز کنیم، در انتهای کار پول باقی مانده را صرف 

زندگی می کنیم.
به طور مثال، اگر دو میلیــون تومان درآمد دارید و هزینه های ثابت )اجــاره خانه، آب و برق و 
غیره( ۵۰۰ هزار تومان است، باید طرح پس انداز خود را هدفمند سازید. به این ترتیب که مثاًل 

برنامه ریزی کنید تا به مدت سه ماه، هر ماه ۱۰۰ هزار تومان 
برای سفر، به مدت یک سال هر ماه ۱۰۰ هزار تومان برای 
صندوق اضطراری و ده سال هر ماه ۵۰ هزار تومان برای 
آینده فرزندتان کنار بگذارید. پس از این تصمیم، در 
همان ابتدای ماه این مبالغ را کنار بگذارید و پس از کسر 
هزینه های ثابت، پول باقی مانده را صرف سایر امور کنید. 

این روش بسیار مؤثر و آزموده است و کاربرد آن موفقیت را 
برای شما به ارمغان خواهد آورد:

۲ میلیون تومان- )۵۰۰ هزار تومان+ ۲۵۰ هــزار تومان(= ۱ 
میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

حال باید با این ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، هزینه های ماهانه را مدیریت کنید. 
ممکن است با این کار مجبور باشید اندکی به خود سخت بگیرید؛ اما در مقابل مطمئن هستید 

که مطابق برنامه پیش رفته اید و اهداف در دسترس شما قرار گرفته اند.

با کمی خالقیت مدیر مالی 
خود باشید 

شــاید این درد 
مشترک خیلی از 
ما باشد. بی نظمی 
و تمایل به ماندن 
در آن غافــل از 
آنکه ایــن نظم 
نداشــتن، تا چه 
میزان می تواند فاصله ما و پیشرفت مان 
در زندگی را زیاد کند.جنیفر فوردبری 
در »با کمی خالقیت مدیــر مالی خود 
باشید« سعی دارد به خوانندگان نشان 
بدهد که چگونه می توانند با کمی نظم و 
ترتیب در کار و امور مالی خود پیشرفت 
کنند. داشتن این کتاب شاید چیزی مثل 
راهنمای مسیر باشد یا شبیه پیردمرد 
دانایی که با گفتن چنــد نکته کلیدی، 
زندگی فرد را دستخوش تغییر می کند. در 
هر حال مهم این است که این کتاب دست 
روی نقاطی می گذارد که از چشم مان دور 
مانده است.فوردبری پیشتر امتحان خود 
را پس داده اســت. او با کتاب »با کمی 
خالقیت منظم باش« ســعی داشت به 
خوانندگان خود یک راهنمای هفتگی 
برای نظم بخشیدن به فضای منزل و امور 
زندگی ارائه دهد و قرار گرفتن این کتاب 
در لیست پرفروش ها، نشان می دهد در 
ارائه این راهکارها، تا حدود خوبی موفق 
بوده است. این کتاب را کتابسرای تندیس 
با ترجمه گیســو ناصری در بازار کتاب 

منتشر کرده است.

تعریف عزت نفس
بایــد بگوییــم عزت 
نفس، باور و اعتقادی 
می باشد که هر فرد در 
مورد میــزان ارزش و 
اهمیت خود قائل می 
شود. در حقیقت عزت 
نفس میزان ارزشی اســت که فرد برای 
وجود خود قائل می شود و رفتار و کردار 
خود را بر این اساس تنظیم می نماید. در 
حقیقت هر فردی بر اساس میزان ارزشی 
که برای وجود و هستی خود قائل است و 
میزان رضایتی که از وجود خود دارد، به 
تبیین رفتار و کردار خود دست می زند 
و در حقیقت برای خود آنقدر احترام قائل 
می شود که روی رفتار دیگران با خود وی 
نیز تاثیر گذاشته و در تعیین میزان احترام 

دیگران به وی نیز تاثیر گذار است.
چگونه عزت نفس خود را باال ببریم؟

هر فردی در درون خود استعدادهایی دارد 
که برخی از آن ها شکوفا شده و برخی نیز 
هرگز شکوفا نمی شود. توان بالقوه انسان 

وقتی بالفعل می شود می توان گفت وی 
بیشتر به ارزش های درونی خود پی می 
برد و عزت نفســش باال می رود. از طرف 
دیگر اگر فردی مرتب اســتعدادهایش 
سرکوب شود مرتب نا امید شده، خود را 
بی ارزش می بیند و عزت نفس وی دچار 
کاهش شدید می شود. از این رو نقش پدر 
و مادر در دوران کودکی در شــکل دهی 
میزان عزت نفس افراد بسیار مهم است. 
پدرها و مادرها باید تفاوت ها، ترجیحات و 
ارزش های متفاوت فرزندان را به درستی 
درک کرده و آن ها را محترم شــمرده و 
سرکوب نکنند. مورد تایید قرار گرفتن در 
کودکی توسط بزرگ تر ها می تواند بچه 
را به توانایی ها و ارزش های خود بیشتر 
واقف نماید و در واقع باعث باال رفتن عزت 
نفس وی گردد. ایــن موضوع باعث می 
شود به خوبی استعدادها و توانایی های 

بالقوه وی شکوفا و بالفعل گردد.
زندگی هدفمند یکی از کارهایی است که 
ما برای رسیدن به خود توانمندی انجام 
می  دهیم. زندگی هدفمنــد باعث می 
 شود به دستاوردهای مختلفی در زندگی 
برسیم و این دســتاوردها به ما احساس 
خود توانمندی مــی  دهند. )عزت نفس 

چیست؟(
خصوصیات افراد با عزت نفس پایین

افرادی که عزت نفس پایین دارند بسیار از 
شکست می هراسند و دلهره این را دارند 
که ماســک شــادی که بر صورت دارند 
افتاده و چهره و شخصیت و حال واقعی آن 

ها برای دیگران برمال شود. از این رو این 
افراد بسیار تالش می کنند که موفقیت 
های زیادی به دست آورند تا ظاهر خود را 
حفظ کنند که این موضوع باعث می شود، 
انرژی و نیروی جسمی و ذهنی زیادی را 
از دست بدهند و به سرعت ضعیف شوند.

دیگر خصوصیت محتمــل افراد با عزت 
نفس پاییــن، عصیانگری اســت و می 
خواهند نشان دهند دیگران اصال برایشان 
هیچ اهمیتی ندارد. این افراد مرتب می 
خواهنــد اثبات کنند قضــاوت دیگران 

برایشان اهمیتی ندارد.
اما اصلی ترین ویژگی افراد با عزت نفس 
پایین حس قربانی بودن است و خود را در 
برابر کلیه انسان ها درمانده می بینند. این 
افراد از ترس برای خود سپری ایجاد کرده 
اند تا تغییری در زندگی خود ایجاد نکرده 

و مسئولیت نپذیرند.
این افراد استرس زیادی داشته و در نتیجه 
بسیار گوشه گیر می شــوند و به همین 
جهت استعداد مبتال شدن به افسردگی را 
دارند. این مشکل باعث می شود در روابط 
دوستانه و حتی عاشقانه خود هم دچار 
مشکالت بسیار اساسی بشوند.  اما شاید 
برترین تعریف برای عزت نفس پایین را 
بتوان پایین بودن سطح خود ارزشمندی 
دانست. در واقع هر اندازه فرد برای خود 
ارزش پایین تری قائل باشد، عزت نفس او 

نیز بیشتر تخریب می شود.
تاثیر عزت نفــس در موفقیت در 

کسب و کار

برای رسیدن به جایگاه مناسب و موفقیت 
در زندگی به ویژه موفقیت های کاری باید 
سرزندگی و جاه طلبی و روحیه با نشاط 
داشت. در حقیقت باید برای رسیدن به 
موفقیت، انگیزه کافــی را در درون خود 
ایجاد و تقویت نمود. اینجاست که عزت 
نفس، ارزش خود را نشــان می دهد. در 
واقع افرادی که عزت نفس باالتری دارند، 
احساس نشاط و سرزندگی بیشتری دارند 
و همین موضوع باعث انگیزش بیشــتر 
در مسیر موفقیت آن ها می شود. از این 
رو افرادی که به موفقیت های بزرگ در 
زمینه های کاری دســت می یابند اکثرا 

دارای عزت نفس باالیی هستند.
در حقیقت هرچه عزت نفس شــخصی 
بیشتر باشــد در روابط اجتماعی موفق 

تر خواهد بود، زیرا خود و دیگران را می 
پذیرد و دیگران را درک می کند. افرادی 
که عزت نفــس باالیی دارنــد، در کار و 
مراودات شــغلی خود زود پیشرفت می 
کنند، زیرا در محیط کار هم روابط خوبی 
با همکاران خود دارند و هم وظایف خود را 
به نحو احسن انجام می دهند. همچنین 
فردی که عزت نفــس باالیی دارد، چون 
مسئولیت همه کارهای خود را می پذیرد، 
خودباوری وی در انجام کارهای مختلف 
باال می رود و در نتیجه اعتماد به نفس وی 

نیز باال می رود.
یک ویژگی دیگر که در کسب و کار بسیار 
کاربردی اســت باال بودن انتقاد پذیری 
است. افرادی که عزت نفس باالیی دارند 
در مواجهه با انتقاداتی که از سوی دیگران 

به ویژه در محیط کســب و کار به آن ها 
می شــود، نه تنها ناراحت و دلخور نمی 
شوند بلکه با دیدی مثبت سعی می کنند 
این را یک فرصت عالی برای شــناخت 
بهتر نقاط ضعف خود دانســته و سعی 
می کنند با برطرف کردن ایرادات خود 
به سوی پیشرفت و رســیدن به اهداف 
متعالی در راه موفقیت حرکت سریع تری 
داشته باشند.عزت نفس یک مقوله روان 
شناختی بسیار مهم است که می تواند در 
موفقیت انســان در همه ابعاد زندگی به 
ویژه بعد کاری و شغلی تاثیر گذار باشد. از 
این رو بسیار بسیار الزم است این ویژگی 
در انسان تقویت شــود تا افراد بتوانند به 
نهایت موفقیتی که پتانسیل آن را دارند 

دست یابند.

عزت نفس چیست؟

عزت نفس باور و 
اعتقادی می باشد 
که هر فرد در مورد 

میزان ارزش و 
اهمیت خود قائل 

می شود. 

هر کسی بدون اینکه متخصص علم روان شناسی باشد 
و در زمینه های تخصصی این دانش، مطالعه داشته باشد 
در طول زندگی خود در محاورات روزمره در مورد عزت 
نفس چیزهایی شنیده است. قطعا دیده اید که اطرافیان 
شما می گویند فالن فرد دارای عزت نفس باالیی است. 
شما هم با شنیدن این موضوع در مورد آن فرد حس خوبی 
پیدا می کنید. اما آیا دقیقا می دانید عزت نفس چیست؟ 

مدرسه کسب و کار آریا
گزارش
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 The 21st Iran International 
Maritime & Offshore 
Technologies Exhibition 
(IRANIMEX 2019) will be held 
on 26-29 Nov. 2019 in Bandar 
Abbas, Iran.The 21st edition of 
IRANIMEX will be held in the 
Bandar Abbas International 
Exhibition’s Centre with the aim 
of introducing scientific and 
industrial achievements and 
identifying domestic producers 
and suppliers to meet the supply 
and production needs in Iran.
Covering an area as large as 
20,000 square meters, IRANIMEX 

2019 will host exhibitors from 
Iran, the Netherlands, Belgium, 
China, Korea, Germany, Sweden, 
Spain, Turkey, Norway, Italy 
and the UAE.The participants 
will showcase their latest 
technologies and services related 
to the marine industry. That 
includes onshore and offshore 
facilities and services such as 
supplying marine equipment, 
dredging, as well as marine 
transportation, marine tourism, 
engineering and consultation, 
research and training, and 
construction of watercrafts.

Renault and 
Peugeot have 
no place in 
Iran; Iran 
Minister
Iranian Industry, 
Mining and Trade 
Minister Reza 
Rahmani said Renault 
and Peugeot would 
have no place in our 
country.
Speaking to ILNA news 
agency, Iran’s minister 
in response to the two 
French car companies’ 
commitment breach, 
said that even if 
sanctions were lifted, 
Renault and Peugeot 
would have no place in 
the country.
“Experience shows 
that we should 
eventually have to 
focus on exports, if 
we had told Peugeot 
to export 20% of 
its production; our 
situation would have 
been different now.”
“There are many 
companies that can 
work in our country 
but the presence of 
some companies is not 
possible, for example 
Toyota will certainly 
not come in these 
conditions,” Rahmani 
confirmed.
“We should not forget 
that Renault and 
Peugeot companies 
treated us very badly. 
They acted contrary 
to their commitments 
and to any principle 
of cooperation and 
commerce.” Adding 
that we told them to 
leave and never come 
back, meaning that if 
sanctions were lifted 
they would have no 
place in Iran.
He added that we have 
to consider some of 
the leading companies 
in this industry with a 
win-win attitude.
Iranian Industry, 
Mining and Trade 
Minister said in fact, 
no partner would 
treat his associate this 
way. They quit despite 
a ten-year deal with 
two Presidents of the 
country; however, 
we will have better 
foreign partners by 
structure reforms in 
the future.
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Bandar Abbas to host IRANIMEX 2019 in 
November

The head 
of Iran's 
A g r i c u l t u r a l 
P r o d u c t s 
Exporters Union 
Seyyed Reza 
Noorani, said to 

ILNA news agency in an 
expulsive interview that 
according to free trade 
agreement between Iran 
and Eurasia, Tehran could 
acquire a 5% share of the 
agricultural market in the 
first step.
“Iran can earn equivalent 
of $ 37 billion from this 
big market.”
The free trade zone treaty 
can also come to the aid 
of Iranian producers to 
export to Europe using 
preferential trade 
agreements that some 
of the Union’s member 
states such as Kyrgyzstan 
have with the European 
Union.
A trade deal between 

Iran and the Eurasian 
Economic Union will 
take effect on October 26, 
Russia’s Energy Minister 
Alexander Novak said 
during a meeting with 
Iran’s Energy Minister, 
Reza Ardakanian.
He added after Iran joins 
the union, 864 items will 
be traded preferentially 
by both parties, including 
503 items from Iran. 
This will be a very 
important event in the 
relations between Iran 
and the Eurasian Union 

that will have important 
consequences for 
different sectors of the 
economy, including the 
agricultural economy.
The Eurasian Economic 
Union is an economic 
union of states located in 
central and northern Asia 
and Eastern Europe. The 
Treaty on the Eurasian 
Economic Union was 
signed on 29 May 2014 
by the leaders of Belarus, 
Kazakhstan and Russia, 
and came into force on 1 
January 2015.

Iran became a member 
of the free-trade union 
as a means of boosting 
its economy amid U.S. 
sanctions by increasing 
the share of non-oil 
exports in revenue 
streams.
Russia, the leader of the 
EAEU, spearheaded the 
negotiations and will now 
provide financial help to 
the newest member of 
the union in the form of a 
US$1-billion loan for the 
construction of a power 
plant.

Iran oil industry developing 
despite sanctions: official
 A senior Iranian oil official said that the industry is 
developing in the country despite the US’ economic 
sanctions.Speaking in a televised interview on 
Saturday, Reza Dehghan, the deputy director for 
development and engineering affairs at the National 
Iranian Oil Company (NIOC), said that the fate of 
all the country’s joint oil and gas fields would be 
completely determined within the next two years, 
adding that development of several fields was 
currently underway in the country.
He said NIOC has prepared a $6.2-billion project 
package for maintaining and enhancing production 
in the oil industry, adding that 10 contracts regarding 
the projects had so far been signed and 8 others were 
to be signed within the next few weeks.
The fate of the remaining contracts will be 
determined by the end of the current calendar 
year, which began on March 21, he said.Dehghan 
further said that sanctions were nothing new in 
the oil industry of Iran, adding that developing the 
oil industry in the country never stops.He said the 
development of Forouzan Oilfield, which is shared 
with Saudi Arabia is underway by tapping domestic 
capabilities.“Capabilities of domestic firms have left 
us no dead ends in developing the fields,” he said.

Non-oil exports exceed 
$17.7bn in five months
 Islamic Republic of Iran exported 60,737 tons 
of non-oil products, valued at over $17.7 billion, 
in the first five months of the current Iranian 
calendar year (March 21 – August 21).Iran's exports 
volume for non-oil products, with crude oil, fuel 
oil, kerosene and luggage trade excluded, hit over 
$17.7 billion, registering a 29.86 percent increase 
and a 9.14 percent decrease in terms of weight and 
value respectively, according to reports on trade 
exchanges.Also, $17.739 billion worth of products 
were imported in the first five months of the current 
year (March 21 – August 21), showing a 0.11 and 
a 6.83 percent decrease in terms of weight and 
value respectively as compared to the last year’s 
corresponding period.In the same period, the bulk 
of Iran's goods were exported to China, amounting to 
over $4.435 billion, followed by Iraq ($3.907 billion), 
Turkey (42.470 billion), United Arab Emirates 
($1.667 billion) and Afghanistan ($898 million).
Moreover, Iran imported $4.286 billion worth of 
products from China in the same period.  

Iran’s private sector invests 
rials 250 trillion in space 
industry
 Iran’s private sector has made some rials 250 trillion 
investment in space industry during President 
Hassan Rouhani’s tenure so that the country 
can develop its broadband, Head of the Iranian 
Space Agency Morteza Barrari said on Monday.
Morteza Barrari made the remarks in his speech to a 
conference in Tehran on Monday.
He said that Iran is today one of the leading countries 
in the space industry.  This year Iran is completing 
three satellites which are undergoing the final stages 
of their development, Barrari said.Noting that Iran 
plans to put a telecommunications satellite into 
orbit by the end of the 2025 Vision Plan, the official 
said that development of space stations is also on 
the agenda.Barrari said that Iran has three space 
stations in Karaj, Qeshm and Bushehr and will 
initiate construction works for two other stations 
in Chenaran and Salmas next month.Today over 450 
satellites have been put into orbit and the capacity 
of this sector is estimated at nearly $150 billion, the 
official said.  

An Iranian official says the Islamic 
Republic is prepared to join to Eurasian 
Economic Union (EEU).

Iran to acquire a %5 share of the 
agricultural market in EEU
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Iran is now 
on the verge 
of the second 
leap in the 
petrochemical 
industry that 
would increase 
the annual 
output to above 
100 million tons
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Minister says 
Russian loan 
extended for 
construction of 
Hormuzgan Sirik 
Power Plant
Iranian Energy Minister Reza 
Ardakanian announced extension of 
a term for granting a loan by Russian 
government loan to construction of 
1400 MW power plant in Sirik region 
of Hormuzgan.
Addressing a meeting with Russian 
Deputy Minister of Finance Sergei 
Storchak held in Tehran on Sunday 
afternoon, Ardakanian said that the 
contract for using the 1.2 billion euro 
loan of the Russian government for 
the construction of 1.4-billion-euro 
power plant of Sirik  in Hormuzgan on 
the prolongation of the operational 

formalities required an extension to 
the contract extension, which was 
signed today between the Russian 
Ministry of Finance and the Iranian 
Ministry of Economic Affairs and 
Finance.
He said that it is expected to begin 
work on equipment for workshop 
in the next two months at maximum 
and that the project will begin its 
implementation.
Ardakanian went on to say that 
in addition to this project, other 
projects we have with Russia, 
including the use of a Russian 
government loan to power the Inche 
Boroun-Garmsar railroad which 
financing the project should go the 
same way as the power plant project 
of Sirik.
He also said he hoped the project 
would be implemented by the end 
of this current Iranian year (starting 
in March 21), noted that in addition, 

two development projects for one 
of Iran's hydropower plants and 
one for the rehabilitation of one of 
the thermal power plants are on the 
agenda which its contract has been 
signed.
The official went on to say that today, 
the Russian Ministry of Finance 
announced that there is no problem 
facing financing of these projects and 
they are expected to be implemented 
soon, and the two projects will have 
around 650 to 700 million credits.



Iran Not Counting on EU 
Compliance with JCPOA: 
Spokesman
Iran’s Foreign Ministry spokesperson 
emphasized that Tehran is not pinning its 
hopes on Europe’s commitment to the 2015 
nuclear deal, but leaves the door open for 
diplomacy.
In comments at a press conference on Monday, 
Abbas Mousavi said although hopefulness 
always exists, Iran is not pinning its hopes on 
Europe’s implementation of commitments 
under the JCPOA and the UN Security Council 
resolutions.
“The experience of the past 16 months has 
led us to the conclusion that there is no place 
for optimism, however, we always keep the 
window of diplomacy open,” he added.
The spokesman also said it’s a pity that 
France still needs to get permission from 
the US to fulfill its commitments. “We are 
still waiting for Europe’s measure to carry 
out its commitments. Our consultations are 
in progress. (US President Donald) Trump’s 
consent is not our concern.”
As regards the launch of a payment channel 
between Tehran and Moscow, known as 
the Russian SWIFT, Mousavi said the 
Islamic Republic seeks to employ “specific 
mechanisms” in trade with other nations 
as part of plans to ditch dollar and use local 
currencies.
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, US, 
Britain, France, and Germany) on July 14, 
2015, reached a conclusion over the text of 
the JCPOA.

Yemeni Drone Attacks 
in Saudi Arabia May 
Increase: Expert
 A Norwegian security expert said the use of 
drone strikes against strategic targets in Saudi 
Arabia will continue as long as the war against 
Yemen continues, and it may even increase in 
scope.
Charles Stoeng stressed that such drone 
strikes are not only notoriously difficult to 
protect against, but also represent a major 
security challenge for Saudi Arabia.
“Due to the speed at which the technology is 
evolving, Saudi Arabia is struggling to develop 
an effective defense,” Stoeng explained to the 
news outlet Resett.
According to him, the increased use of long-
range drones represents a new phase in the 
standoff between Saudi Arabia and Yemen 
and has lent a new dimension to the conflict, 
Sputnik reported.
“Increased range gives the Houthis (Yemeni 
Ansarullah forces) increased capacity. The 
drones can be used for reconnaissance 
purposes and to attack strategic targets deep 
within Saudi Arabia. It gives the war a new 
dimension", he said.

UK PM Johnson: Progress in Next Few 
Days Key to Brexit Deal Chances

With less than seven 
weeks remaining until 
Britain is due to leave the 
European Union, Johnson 
has yet to strike a deal with 
Brussels to manage the 

unprecedented separation between 
the world's fifth largest economy 
and its biggest trading partner.
Johnson has pledged to leave the 
EU with or without a deal on Oct. 
31, even though British lawmakers 
have passed a law which would force 
him to request a delay beyond that 
date if he is unable to reach a deal 
with the EU, Reuters reported.
The British prime minister travels 
to Luxembourg on Monday to meet 
outgoing European Commission 
President Jean-Claude Juncker, 
and has set his sights on winning 
a revised deal at an EU leaders' 
summit on Oct. 17-18.
"If we can make enough progress 
in the next few days, I intend to go 
to that crucial summit on Oct. 17, 
and finalize an agreement that will 
protect the interests of business 
and citizens on both sides of the 
(English) Channel, and on both 
sides of the border in Ireland," 
Johnson wrote in the Daily 
Telegraph newspaper.
"I believe passionately that we 
can do it, and I believe that such an 

agreement is in the interests not just 
of the UK but also of our European 
friends."
Johnson and his ministers have 
in recent days talked up progress 
in negotiations with Brussels, 
but the EU side have consistently 
sounded less optimistic, putting the 
emphasis on Britain to come up with 
new ideas.
The future of the land border 
between EU member Ireland and 
British province Northern Ireland 
is the central issue of disagreement 
both between Johnson and the EU, 
and between Johnson and British 
members of parliament - who three 
times rejected a deal negotiated by 
his predecessor Theresa May.
Since coming to power in July off the 
back of May's resignation, Johnson 
has adopted a tougher negotiating 
stance, vowing that Britain will 
leave without a deal if it has to 
and stepping up preparations to 
mitigate possible food, fuel and 

medicine shortages attached to that 
outcome.
"It is not and never has been the 
outcome that I want, but our 
preparations are by now very 
extensive," Johnson wrote. "Yes, 
there may be difficulties ahead, but 
we will overcome them all."
Nevertheless, he has yet to publicly 
announce new proposals on how 
to solve the Northern Irish border 
issue, and has had his options 
severely limited by parliament, 
which passed a law aimed at 
preventing a no-deal Brexit.
In his Telegraph article, Johnson 
criticized parliament for hampering 
his negotiations by approving the 
law."Its effect is completely contrary 
to the UK's interests – because it has 
at least given the impression to our 
partners that the UK is no longer 
either fully able or determined to 
leave on Oct 31," he said.
"In so far as that impression has 
been given, it is wrong."

British Prime Minister Boris Johnson said on Sunday 
the next few days would be key to his chances of 
securing a Brexit deal, and that an agreement 
with the European Union was still his aim and still 
possible.
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Iran’s Nuclear Knowledge to 
Surprise West: Presidential Adviser
A top adviser to the Iranian president highlighted the country’s 
recent advances in the field of peaceful nuclear technology and said 
it will astonish the Western nations in the near future.
Speaking to Tasnim, Hesamoddin Ashna pointed to Iran’s recent 
steps in reducing its commitments under the 2015 nuclear deal, 
known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and 
said that “the third step” has multiple layers.
“When it is said that there will be no limitations on research and 
development, the boundaries of science and technology in this 
area will no longer hold us back and we will move towards the 

cutting-edge of science,” he said.
“So the West should expect that the developments in Iran’s nuclear 
knowledge will astound it in the near future,” the adviser went on 
to say.
Last week, Spokesman for the Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI) Behrouz Kamalvandi announced details of the country’s 
“third step” in reducing commitments under the JCPOA.
He said the reduction of JCPOA commitments related to research 
and development will facilitate the enrichment of uranium up to a 
level of 1,000,000 SWU.Back in July, Iran had declared the second 
step to reduce its commitments by ramping up the level of uranium 
enrichment to over 3.67 percent.Iran maintains that the new 
measures are not designed to harm the nuclear deal but to save the 

accord by creating a balance in the 
commitments.
Iran and the Group 5+1 
(Russia, China, the US, Britain, 
France and Germany) on July 
14, 2015, reached a conclusion 
over the text of the JCPOA.
The accord took effect in 
January 2016 and was supposed 
to terminate all nuclear-related 
sanctions against Iran all at once, but its 
implementation was hampered by the US policies and its 
eventual withdrawal from the deal.

The future 
of the land 
border between 
EU member 
Ireland and 
British province 
Northern Ireland 
is the central issue 
of disagreement 
both between 
Johnson and the 
EU, and between 
Johnson and 
British members 
of parliament - 
who three times 
rejected a deal 
negotiated by 
his predecessor 
Theresa May.
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Sanctions give chance to 
improve regional ties: govt. 
spox
Under the US sanctions our regional ties with our 
neighbors have improved and this is a good chance for Iran, 
Iranian Government Spokesman Ali Rabiei said on Monday 
in a news conference.
Referring to President Rouhani’s trip to Kazakhstan for 
Astana peace process as well as his visit to Turkey to ensure 
stability in Syria, the spokesperson underscored the warm 
ties between Iran with Turkey and Russia saying “our 
relations with them presently are at the best possible level.”
He also highlighted that are resolving the tensions in the 
region is solely up to regional countries alone.

“Some are seeking to sow instability in the region and 
unfortunately Yemen is under the toughest attacks,” he said 
voicing Iran’s readiness to ensure security and resolve the 
crisis in that country.
He hoped that during Rouhani’s visit to New York for 
the UN General Assembly, Iran would be able to show its 
rightfulness and peace-seeking face to the world.
“We see no sign of US’ honesty and accordingly there is no 
chance for a meeting between Rouhani and Trump in New 
York,” he said, “To start talks with Iran, US must remove all 
the imposed sanctions.”
The Iranian President Hassan Rouhani  left Tehran for the 
Turkish capital on Sunday to attend a trilateral meeting 
with his Russian and Turkish counterparts in order to 
discuss a political resolution to the crisis in Syria.
Before leaving Tehran for Ankara on Sunday evening, 

President 
Hassan Rouhani told reporters 

that issues in the region must be resolved through regional 
dialogue.

News

Iran, Russia 
Discuss 
Closer 
Nuclear 
Cooperation
Head of the Atomic 
Energy Organization 
of Iran (AEOI) Ali 
Akbar Salehi and 
Director General of 
Russian State Atomic 
Energy Corporation 
Rosatom Alexey 
L i k h a c h e v 
exchanged views 
about ways to 
promote mutual 
cooperation in the 
peaceful nuclear 
industry.
During the meeting, 
held in Vienna on 
Monday, Salehi and 
Likhachev discussed 
practical ways to 
enhance the level of 
bilateral cooperation 
as well as better 
interactions with the 
International Atomic 
Energy Agency 
(IAEA).
The Iranian nuclear 
chief arrived in 
Vienna on Sunday to 
attend the 63rd IAEA 
General Conference.
During his stay, 
Salehi is due to hold 
talks with some 
foreign officials 
participating in the 
event and deliver 
a speech at the 
conference.
The 63rd IAEA 
General Conference 
kicked off today, 
September 16, and 
will last until Friday, 
September 20, in 
Vienna.
E f f e c t i v e 
i m p l e m e n t a t i o n 
of the Safeguards 
Agreement and 
using nuclear science 
and technology 
to advance 
the economic 
d e v e l o p m e n t 
are among topics 
on agenda of 
the conference, 
according to IRNA.
Earlier this month, 
AEOI Spokesman 
Behrouz Kamalvandi 
announced details of 
the country’s “third 
step” in reducing 
commitments under 
the 2015 nuclear deal 
known as the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA).
He said the 
reduction of JCPOA 
c o m m i t m e n t s 
related to research 
and development 
will facilitate the 
enrichment of 
uranium up to a level 
of 1,000,000 SWU.
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Zarif to accompany Rouhani on New York 
trip if all goes well: FM spox
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif will accompany 
President Hassan Rouhani on his upcoming visit to New York if 
the necessary grounds are provided, says the Foreign Ministry 
spokesman.
“If [necessary] grounds are provided, the foreign minister will 
depart for New York along with the president to attend the 
United Nations General Assembly,” Seyyed Abbas Mousavi said in 
a press conference on Monday.The spokesman pointed to Zarif’s 
recent trips to several Middle Eastern, European and East Asian 
countries, saying the top diplomat's trip to New York would come 
in the same vein.
In late July, the US imposed sanctions on the Iranian foreign 
minister for being Iran’s “primary spokesperson around the 
world.” The US had already restricted Zarif ’s movements in the 
US, reportedly over fears that he made Iran’s case — in fluent 
English — in interviews with various US media.

Mousavi also referred to Rouhani’s current trip to Turkey saying, 
the Iranian president will attend a trilateral meeting in Ankara 
with Vladimir Putin of Russia and Recep Tayyip Erdogan of 
Turkey later today in order to discuss a political resolution to 
the Syrian crisis.
The three leaders will discuss the latest developments in Syria, 
particularly the issue of Idlib province in the north of the Arab 
country, during the trilateral summit.
Elsewhere in his remark, the spokesman dismissed the claim of 
Iranian involvement in the recent Yemeni drone attacks on Saudi 
oil facilities, saying, “Iran has clearly announced its support to 
the Yemeni resistance groups, but such unfounded claims come 
in line with the US ‘maximum pressure’ against Iran which have 
so far come to no avail.”"So, we categorically reject this claim," he 
stressed.Mousavi also touched upon the French government’s 
proposal of a $15-billion credit line for Iran, saying, part of the 
Europeans’ commitments to the 2015 nuclear deal (JCPOA) 
was to implement financial channels to pave the way for Iran to 
continue its transactions.



Iran soon to release detained UK-flagged tanker: FM spox
Iranian Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi said that the UK-
flagged oil tanker Stena Impero, which was detained by Iran for violating 
international maritime rules, will soon be released.
Legal proceedings against UK-flagged Stena Impero are ‘almost 
finished’ and there remains just ‘two or three formalities’ to take care of 
before releasing the ship, said Mousavi in his weekly press conference on 
Monday. He added the release will happen in the coming days.“This release 
is not being made because of any third party’s mediation,” he highlighted.On 
July 19, IRGC detained the British-flagged ship, Stena Impero, in the Strait of Hormuz f o r 
failing to respect international maritime rules.In early September, Iran announced the release of 
the ship’s seven crew members on ‘humanitarian grounds’.

An expert in international 
political affairs, 
Mirghasem Momeni, 
says the European 
sides to the Iran nuclear 
deal will leave the 
agreement in the wake 
of Trump’s re-election 
in 2020.Speaking to 
Mehr correspondent on 
Monday, Momeni said 
the European sides to the 
2015 Iran nuclear deal 
(JCPOA), namely the UK, 
France, Germany and the 
EU, are only biding their 
time to see what happens 
in the future.“The 
Europeans are waiting for 
the result of the US 2020 
election in order to base 
their final decision on it. 
I am fully confident that 
if Donald Trump wins a 
second term, EU will leave 
the nuclear deal,” he said.
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“This is not in the agenda, and I do not 
think this will happen in New York,” said 
Abbas Mousavi on Monday in response 
to a question concerning the possibility 
of Hassan Rouhani and Donald Trump's 
meeting in New York.
“As president Rouhani has said we do not 
meet for cameras, the meeting should have 
an agenda with concrete results,” Mousavi 
said at his weekly press conference.
Elsewhere in his remarks, Mousavi 
dismissed the claim of Iranian involvement 
in the recent Yemeni drone attacks on 
Saudi oil facilities, saying, “Iran has clearly 
announced its support to the Yemeni 
resistance groups, but such unfounded 
claims come in line with the US ‘maximum 
pressure’ against Iran which have so far 
come to no avail”.
“The US allegations against Iran are 
baseless and outrageous,” he added.
Mousavi also noted that Iranian Foreign 

Minister, Mohammad Javad Zarif will 
accompany President Hassan Rouhani 
on his upcoming visit to New York if the 
necessary grounds are provided.
He also referred to Rouhani’s current trip 
to Turkey saying, the Iranian president will 
attend a trilateral meeting in Ankara with 
Vladimir Putin of Russia and Recep Tayyip 
Erdogan of Turkey later today in order to 
discuss a political resolution to the Syrian 
crisis.
The spokesman also touched upon the 
French government’s proposal of a 
$15-billion credit line for Iran, saying, 
part of the Europeans’ commitments to 
the 2015 nuclear deal (JCPOA) was to 
implement financial channels to pave the 
way for Iran to continue its transactions.
“The 15-billion-dollar credit line is an 
initiative to such plan,” Mousavi said, 
however noting that “Unfortunately, 
Europeans are forced to or have a tendency 
to get permission from another country 
for implementing their pledges. I have 
no information regarding the ‘getting 
permission’ and their talks”.
“It’s not our business that Trump 
would agree with Europe’s $15 billion 
credit line with Iran or not; Europeans 
especially France are the involving sides in 
negotiations with Iran,” he added.

Speaking to Tasnim, Bakhiti pointed to the 
Saturday drone attacks on Saudi company 
Aramco’s oil processing facilities and said, 
“American and Saudi radars are unable to 
intercept Yemeni aircraft.”
“If they had been able to intercept the 
aircraft, they would have shoot them down,” 
he added.
The Yemeni official further rejected US 
Secretary of State Mike Pompeo’ claim that 
the drones come from Iran, saying there is no 
proof or evidence to substantiate the claim.
“Essentially, he (Pompeo) had to provide 
proof that the aircraft came from Iran but he 
didn’t,” he said, adding, “This is a military and 
political bankruptcy for Saudi Arabia and the 
United States.” 
The Yemeni forces on Saturday launched 
drone attacks on two plants at the heart 
of Saudi Arabia's oil industry, including 
the world's biggest petroleum processing 
facility.
Pompeo put the blame for the operation on 

Iran, claiming, “Tehran is behind nearly 100 
attacks on Saudi Arabia” and that “there is 
no evidence the attacks came from Yemen.”
The attacks against the Saudi positions came 
in retaliation for the continued massacre 
of civilians and destruction of Yemen’s 
infrastructure by the coalition led by the 
Riyadh regime.
Yemen’s defenseless people have been 
under massive attacks by the coalition for 
more than four years but Riyadh has reached 
none of its objectives in Yemen so far.
Since March 2015, Saudi Arabia and some of 
its Arab allies have been carrying out deadly 
airstrikes against the Houthi Ansarullah 
movement in an attempt to restore power 
to fugitive former president Abd Rabbuh 
Mansour Hadi, a close ally of Riyadh.
Official UN figures say that more than 15,000 
people have been killed in Yemen since the 
Saudi-led bombing campaign began.
The Saudi war has impacted over seven 
million children in Yemen who now face 
a serious threat of famine, according to 
UNICEF figures. Over 6,000 children have 
either been killed or sustained serious 
injuries since 2015, UN children’s agency 
said. The humanitarian situation in the 
country has also been exacerbated by 
outbreaks of cholera, polio, and measles.

There will be no meeting between Rouhani, 
Trump in NY

Anti-Iran Allegations Sign of US-Saudi 
Military Bankruptcy: Yemen

Iranian Foreign Ministry spokesman, Abbas Mousavi 
stressed that there would be no meeting between Iranian 
president, Hassan Rouhani and his American counterpart, 
Donald Trump on the sidelines of the upcoming UN General 
Assembly in New York.

Mohammad al-Bakhiti, a member of Yemen’s Supreme 
Political Council, said the US-Saudi allegations that Iran 
has led recent drone strikes on Saudi oil installations are 
indicative of their “political and military bankruptcy”.

The Yemeni 
official further 
rejected US 
Secretary of 
State Mike 
Pompeo’ 
claim that the 
drones come 
from Iran, 
saying there 
is no proof or 
evidence to 
substantiate 
the claim.
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another country 
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‘getting permission’ 
and their talks”.

Some 46,000 General Motors Auto 
Workers Strike in US
The United Auto Workers union began a nationwide 
strike against General Motors on Monday, with some 
46,000 members walking off the job after contract 
talks hit an impasse.
The move to strike, which the Wall Street Journal 
described as the first major stoppage at GM in more 
than a decade, came after the manufacturer's four-
year contract with workers expired without an 
agreement on a replacement.
Local union leaders met in Detroit "and opted to strike 
at midnight on Sunday," the UAW said on its Twitter 
account.
"This is our last resort," Terry Dittes, the union's lead 

negotiator with GM, told a news conference after the 
meeting. "We are standing up for the fundamental 
rights of working people in this country."
UAW officials said the two sides remained far apart 
in the contract negotiations, with disagreements on 
wages, health care benefits, the status of temporary 
workers and job security.
"Our members have spoken; we have taken action; 
and this is a decision we did not make lightly," Ted 
Krumm, chair of the UAW's national bargaining 
committee, said in a statement, AFP reported.
"We are standing up for what is right," Krumm said.
Hours before the strike began, US President Donald 
Trump tweeted: "Here we go again with General 
Motors and the United Auto Workers. Get together 
and make a deal!"

INSTEX chairman in Iran to meet 
with senior officals
The Chairman of INSTEX Michael Erhard Bock is 
slated to meet with the officials of Central Bank 
of Iran (CBI) and CEO of Iran’s Special Trade and 
Finance Instrument (STFI) during his stay in Tehran.
Michael Erhard Bock, new chairman of the 
Instrument for Supporting Trade Exchanges 
(INSTEX) who traveled to Iran on Sunday is 
scheduled to held talks with senior Iranian officials 
including the Governor of CBI and CEO of STFI on 
ways to facilitate trade relations between Iran and 
Germany.
He attended the Iran-Germany Joint Chamber of 
Commerce and Industry and met and discussed with 
representatives of Iranian and German companies 

on problems and barriers to financial transactions.
STFI, called SATMA in Persian, was established 
to ease INSTEX implementation. If the financial 
instrument is decided to become operational, Iran 
says there will be no problem having it run in the 
country.
Former German diplomat Michael Bock was 
appointed as the new chairman of EU trade 
mechanism with Iran dubbed “INSTEX” on 6 June 
2019.
INSTEX is a special-purpose vehicle established in 
January 2019 by France, Germany and the United 
Kingdom to facilitate non-dollar trade with Iran in a 
bid to bypass US sanctions.
So far, INSTEX has not become operational despite 
intense efforts on all sides.



دالالن و سودجویان مانع کاهش قیمت کاالها هستند
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با تاکید بر اینکه »سودجویی عده ای مانع همسان سازی قیمت ها 
شده است«، گفت: عالوه بر تعزیرات حکومتی باید سایر بخش ها نیز به میدان آمده و در مقابل افراد سودجو و 

دالالن بایستند.
ابوالفضل ابوترابی درباره اینکه چرا متناســب با کاهش نرخ ارز، قیمت کاالهای اساســی کاهش نمی یابد، از 

اصلی ترین دالیل این موضوع را سودجویی افراد سودجو دانست و اظهار کرد: امروز قیمت ارز از حدود ۱۸ هزار 
تومان کاهش یافته و به حدود ۱۱هزار تومان رسیده است اما سودجویی عده ای سودجو و دالالن مانع همسان سازی 

قیمت کاالها متناسب با کاهش نرخ ارز شده است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کرده و در مقابل افراد سودجو و دالل 

بایستد. البته با توجه به گستردگی این موضوع، این بخش به تنهایی نمی تواند با سودجویان برخورد کند بلکه باید سایر دستگاه ها به میدان 
آمده و حتی از پتانسیل نیروی مردمی نیز استفاده شود.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی تاکید کرد: برای این موضوع کمبود قانون نیز نداریم و دستگاه های اجرایی باید با بهره گیری از قوانین 
موجود در برابر سودجویان و دالالن بایستند.

شهروندان و مغازه داران فضای سبز چهارباغ را از بین می برند
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: متاسفانه در بازدیدهای انجام شده شهروندان 

اصول نگهداری از گیاهان را رعایت نمی کنند.
فروغ مرتضایی نژاد در رابطه با وضعیت چنارهای 20ساله ای که اسفند ماه به چهارباغ منقل شدند، اظهار 
کرد: همه درختان چهارباغ به دالیلی از محور اصلی خودشان خارج و قطع شده بودند؛ درختان 2 یا 3 ساله را 

جایگزین آن ها کرده بودیم، اما با بررسی های انجام شده برای برگرداندن چهارباغ به هویت قبلی ، به این نتیجه 
رسیدیم که می توان درختان با سن باالتری در این خیابان کاشت.

وی ادامه داد: بنابراین 44 راس درخت 20 ساله از خزانه واقع در خیابان مشتاق را به چهارباغ منتقل کردیم که تا کنون 
2 تا 3 راس از آن ها دچار مشکل شده اند، اما بقیه در سالمت کامل به سر می برند. بستر سازی به گونه ای بود که درختان بتوانند 

ریشه های جدید ایجاد کنند، عالوه بر این در ترکیبات تغذیه چنارها از مواد ضد استرس استفاده شده است.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، افزود: با توجه به اینکه امسال اولین سال انتقال چنارها بود وضعیت درختان خوب است. 
همچنین گرمای شدید دما در ماه های تیر و مرداد باعث شد که از سیستم آبیاری میست استفاده کنیم. در نتیجه این اقدامات خوشبختانه درخت 

به خوبی رشد کرده و ریشه های جدید ایجاد شده است.

خبرآنالین
گــزارش
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 از نظر کارشناسان 
اقتصادی با توجه به 
این که آرامکو هدف 

حمالت گسترده 
ای قرار گرفته است 

ارزش این غول نفتی 
۱.۵ تریلیون دالر 
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راه حل مشکل قراردادهای 
موقت کارگران

یک کارشناس حوزه کار اصالح فصل 
ششم قانون کار را خواستار شد و بر 
ضرورت ایجاد تشکل های قوی برای 
پیگیری مطالبات کارگران تاکید کرد. 
علیرضا حیدری اظهار کرد:آیین نامه 
تبصره یک ماده ۷ قانون کار پس از 
اعمال نظر و تصویب در شورای عالی 
کار از طریق وزیر کار به دولت رفت 
ولی به نظر می رســد با وجود تایید 
کمیسیون اقتصادی دولت هنوز به 
هیات وزیران نرفته و مصوبه دولت 
را ندارد. وی افزود: آن چیزی که در 
حال حاضر ما را آزار می دهد موضوع 
قرارداد موقت نیست بلکه بهانه کارگر 
قرارداد موقت با هدف استثمار نیروی 
کار است. متاسفانه بعضا می بینیم 
که کارگر ارزان بــه خدمت گرفته 
می شــود و به دلیل داشتن قرارداد 
موقت تهدید می شــود اگــر دنبال 
حقوقش برود اخراج می شود و باعث 
می شــود کارگر نتواند حداقل های 
خود را مطالبه کند. این کارشناس 
حوزه کار با بیان اینکه در دنیا مشکل 
قراردادهای موقت مانند کشــور ما 
حل نشده است، ادامه داد: آنها فصل 
ششــم قانون کار ما را اصالح کردند 
و تشکلهای قوی به وجود آورند که 
وقتی یک کارگــر، واحد خدماتی یا 
کارخانه عضو این اتحادیه یا تشکل  
قوی شد نیازی به دفاع از حقوقش 

نداشته باشد.
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 بازگشــایی بازارهــای 
داد  نشــان  جهانــی 
قیمت هــا رونــدی رو 
بــه رشــد را در پیش 
گرفته اند، باالخره نفت 
از کف کانال شصت دالر 
دل کند و حاال مستقیم 
تا کانال هفتاد دالر در حال پیشروی 
اســت. قیمت ها ســاعت به ساعت 
افزایش می یابد تا مشخص شود دامنه 
بحران فراتر از مرزهای عربستان است، 
حاال بازار جهانی نفت با بحرانی جدی 

روبروست.

    بدترین زمان برای بن سلمان
 ولیعهد ســعودی، سودای بلندی در 
سر دارد. وی برنامه کاهش وابستگی 
به نفت را پی گرفته و در این مســیر 
فروش ســهام آرامکو یکی از اهداف 

تعریف شده اش است.
 البته هنوز وزیر نفت عربستان الفالح 
بر مسند وزارت انرژی این کشور تکیه 
زده بود که دامنه قدرتش را کوتاه کرد 
و مسئولیت آرامکو که به شکل سنتی 
همواره با وزیر نفت این کشور بود، از 

او گرفت.
 حاال برادر ناتنی وی، »عبدالعزیز بن 
سلمان بن عبدالعزیز آل سعودی«،که 
گفته می شــود ارتباط چندان خوبی 
با بن ســلمان ندارد بر مسند وزارت 
نفت تکیه زده است، با همان محدوده 
کوچک شده قدرت، جدا شدن بخش 
هایی از وزارت انرژی عربستان پیش تر 
نشــان از نارضایتی از عملکرد الفالح 
داشت. برخی گزارش ها داللت بر آن 
دارد که مهمترین مورد اختالفی بن 
سلمان و الفالح بر ســر زمان و نحوه 
عرضه اولیه ســهام ارامکو بوده است. 
حاال اما با حمالت رخ داده ، این قیمت 
نفت اســت که باال مــی رود و ارزش 
سهام آرامکو اســت که می ریزد. این 
حمالت در حالی رخ داد که بعد از دو 
سال ناکامی بن ســلمان در واگذاری 
۵ درصد از سهام شرکت آرامکو، قرار 
بود به زودی این اتفاق رخ دهد اما با 
این حمالت ارزش این شرکت بسیار 
کاهش یافته اســت چرا کــه نه تنها 
تاسیسات آسیب دیده و خسارت دیده 

است بلکه ســایه حمالت احتمالی 
بعدی، خریداران را از این شرکت دور 
خواهد کرد. دیروز بورس عربســتان 
2.3 درصد و ارزش ســهام شــرکت 
سابیک سعودی بزرگ ترین شرکت 
پتروشــیمی این کشــور نیز بیش از 
3.۵ درصــد کاهــش یافت.حداکثر 
ظرفیت تولید آن ۱2 میلیون بشــکه 

در روز است.
در حال حاضــر ارزش آرامکو از نظر 
دولتمــردان عربســتان 2 تریلیون 

دالر برآورد شــده اســت ولی از نظر 
کارشناسان اقتصادی با توجه به این 
که آرامکو هدف حمالت گسترده ای 
قرار گرفته است ارزش این غول نفتی 

۱.۵ تریلیون دالر است.
 برخی پیــش بینی ها داللــت بر آن 
دارد که نفت تا محدوده هشتاد دالر 
پیشــروی خواهد کــرد. تحلیلگران 
معتقدند موضع عربستان در خصوص 
نحوه و زمان بازســازی البته در این 

رشد خیره کننده موثر خواهد بود.

       نفت دوباره بر صدر اخبار
آژانس بین المللی انرژی پیش از این 
نسبت به کمبود نفت هشــدار داده 
بود.عربستان پیش تر در همراهی با 
تحریم های نفتــی آمریکا علیه ایران 
تالش گســترده ای را بــرای بیرون 
راندن ایــران از بازار نفــت کلید زد، 
تالشــی که البته با توفیــق چندانی 
همراه نبود و نتوانست صادرات نفت 
را از بزرگترین دارنــده ذخایر انرژی 
در جهان متوقف نمایــد. با این حال 

انچه در حال حاضر رخ داده اســت، 
زیان مسلمی برای بن سلمان است به 
طوری که برخی تحلیلگران معتقدند 
با از دست رفتن جذابیت آرامکو حاال 
ممکن است زمان عرضه اولیه سهام 
این شــرکت تغییر کند، این چنین 
بن سلمان با شکســتی آشکار برای 
تنوع بخشــی به اقتصاد عربســتان 
مواجه می شــود و دامنه رویاپردازی 
 اش بــی تردیــد محــدوده خواهد

 شد.  

نفت دوباره به صدر اخبار برگشت؛   

آغاز شمارش معکوس برای انفجار دوم در بازار جهانی نفت
حاال درست از پس کودتای نفتی عربستان، اتفاق بزرگ رخ داده 

است، حمله پهبادی و بروز بحران در بازار جهانی نفت.
حمله ۱0 پهپاد به تاسیسات نفتی در منطقه بقیق و خریص در 
جنوب شرقی منطقه ظهران عربستان،تولید نفت عربستان 
را با اختالل مواجه کرد و حجم تولید را در حدود ۵.7 میلیون 
بشکه کاست، این بدان معنی اســت که بیش از ۶0 درصد از 
تولید نفت عربستان سعودی حاال زیر عالمت سئوال بزرگی 

قرار گرفته است.



استارتآپ
چرادانشگاهباکارآفرینینوینتفاوتکارکردیدارد؟

بنبستمراکزنوآوریدانشگاهیدرحمایتازاستارتآپها

هرچنددانشگاهیکیازگزینههایاصلیحرکتامیدبخش
جریاناستارتآپیکشوراست،اماتفاوتکارکردیدانشگاه
باکارآفرینینوینوهمچنینمتفاوتبودننقشاســتاددانشگاهبامنتورو

کارآفرین،مانعمهمیدرموفقیتآنخواهدبود.

در نگرش سیســتمی، یادگیری را یکی از ارکان اصلی توسعه می دانند؛ به  ویژه یادگیری از 
بازخوردهای اقدامات و تصمیمات. این نوع یادگیری سبب می شود مدل های ذهنی، تفکرات، 
رفتارها و قواعد تصمیم، بازنگری، تکمیل و اصالح شود و به عبارت دیگر، از گذشته خود درس 
بگیریم. بدون اغراق، یکی از آسیب زاترین ویژگی های رفتاری ما در عرصه سیاست گذاری 
و برنامه ریزی، فقدان همین مفهوم یادگیری است. موازی کاری  ها، دوباره کاری ها، اختراع 
چندباره چرخ ها و ... را در محافل و جلسات گوناگون می شنویم و هر بار همان است که بود. 
یکی از عرصه هایی که فقدان یادگیری در آن مشهود است، اکوسیستم کارآفرینی کشور است.

اگر ارائه وام های خوداشتغالی را به عنوان نقطه آغاز این اکوسیستم در نظر بگیریم، عمر آن 
به بیش از ۱۲ سال می رسد؛ وام هایی که اکنون جز خاطره ای تلخ برای سیاست گذار توسعه 
کارآفرینی کشور چیزی از آن باقی نمانده است. در مدت این چند سال، نهاد دانشگاه همواره 
به عنوان یکی از محورهای کلیدی این حوزه مطرح بوده است. برجسته ترین حضور دانشگاه 
در اکوسیستم کارآفرینی، تأسیس و اداره مراکز رشد بود. الگویی که افراد زیادی را به خود 
امیدوار کرد، اما جز چیزی شبیه بنگاه معامالت امالک از آن حاصل نشد و اکنون جایی در 

نقشه کارآفرینی کشور ندارد؛ هرچند هزینه های زیادی را بلعید.

در تطور جدید کارآفرینی که در استارت آپ ها جلوه پیدا کرد، دانشگاه با کندی 
همیشگی خود تالش کرد جایی باز کند. اکنون در بسیاری از دانشگاه های 
بزرگ و کوچک کشور، مرکز نوآوری، شــتاب دهنده یا چیزی شبیه به آن 
تأسیس شده است. اما به غیر از یک تجربه موفق )دانشگاه صنعتی شریف(، 
صدایی از جایی شنیده نمی شود. شــاید علت آن را بتوان در تفاوت پارادایم 
کارکردی دانشگاه و کارآفرینی دانست. دانشگاه نهادی است آموزشی که از 
بازوی پژوهش به عنوان توسعه دهنده دانش برخوردار است. نوآوری مستتر 
در پژوهش نیز، هدفی جز توسعه دانش ندارد. در حالت متعالی، محصول این 
 دانش را می توان در قالب فناوری، آن هم عموماً با مشــارکت صنعت تعریف 

کرد.حال آنکه رسیدن به بازار چرخه زیر را  می طلبد:

 اصوالً شتاب دهنده، مرکز نوآوری، مرکز رشد و هر نهاد با کارکردهای شبیه به آن، بستری 
است برای تولید محصولی مشخص و رســاندن آن به بازار. اما دانشگاه فاصله اثرگذاری با 
این کارکرد دارد. در حوزه فناوری نیز، دانشــگاه عموماً محدود به توسعه فناوری است، نه 
تجاری سازی و رســاندن آن به بازار؛ به طوری که در دانشــگاه های مطرح دنیا نیز وظیفه 
تجاری  سازی فناوری را به دفاتر انتقال فناوری )TTO( و امثالهم سپرده اند. با این توصیفات، 
تالش دانشگاه و سیاست گذار دولتی برای جهش از برخی مراحل چرخه دانش تا بازار، چگونه 

تفسیر می شود؟ علت این گرایش را می توان در عوامل زیر دید:

تالشبرایبقا
 تغییر معیارهای ارزش گذاری از »مدرک« به »مهارت«، ســبب شــده جایگاه متعالی و 
امیدآفرین دانشگاه در تأمین آینده شغلی، با تردید مواجه شود. همچنین مدل کالسیک 
آموزشی دانشگاه های ما، فاصله معناداری با تربیت نیروی کار مورد نیاز آینده  بسیار نزدیک 

دارد. بنابراین دانشگاه در حال از دست دادن تناسب خود با محیط است و برای حفظ یا ایجاد 
آن می کوشد.

بهرهمندیازظرفیتخالقیِتجامعهدانشگاهی
جامعه دانشگاهی، به طور خاص دانشجویان، با درک تغییرات محیط کسب وکار و اثرگذاری 
محدود مدرک و آموزه های قالب دانشگاهی در پیشرفت شغلی و همچنین مواجهه با مدل های 
موفق جدید، گرایش فراوانی به سمت ارزش آفرینی مبتنی بر مهارت و خالقیت پیدا کرده اند. 
اکوسیستم استارت آپی نیز محمل بسیار مناسبی برای تأمین این خواسته هاست. بنابراین 
گرایش دانشجویان به این دنیای جدید بسیار باالتر از سایر اقشار جامعه است و قرارگیری یک 
بستر تسهیل گر می تواند به منزله استفاده مناسب از ظرفیت ها و فرصت های استراتژیک باشد.

کارنامهسازی
شتاب دهنده، مرکز نوآوری و ... نیاز مبرمی به فضای فیزیکی با مشخصاتی خاص از جمله 
متراژی تقریباً باال، موقعیت جغرافیایی مناسب و همچنین منتورهای توانمند دارند که عموماً 
دانشگاه ها، چنین فضایی داشته و اسماً چنین منتورهایی را هم در اختیار دارند. بنابراین برای 
سیاست گذار دولتی، تأسیس شتاب دهنده یا مرکز نوآوری با مشارکت دانشگاه، سهل الوصول تر 
و کم حاشیه تر است. عالوه بر آن، مشارکت با دانشگاه، جذابیت بیشتری در ذهن ناظران عمومی 
دارد. دولت نیز خود را متعهد به موفقیت و اثربخشی آن نهاد نمی داند، بنابراین در مدل ذهنی 

دولت مردان، دانشگاه بهترین گزینه برای تأسیس چنین نهادهایی است.
اینها و برخی دالیل دیگر، همگی موجب می شوند دانشگاه به یکی از گزینه های اصلی این 
حرکت امیدبخش تبدیل شود. اما تفاوت کارکردی دانشگاه با کارآفرینی نوین و همچنین 
متفاوت بودن نقش استاد دانشگاه با منتور و کارآفرین، مانع مهمی در موفقیت آن خواهد 
بود. این تجربه در مدل مراکز رشد نیز دیده شد و تکرار آن را می توان رفتن راه آمده و تکرار 
تجربه دانست. در طول ۱۰ سال گذشته نیز دانشــگاه تغییری نداشته و در بر همان پاشنه 
سابق می چرخد، همچنان نظام ارتقای استادان، حکمران بی چون  و چرای تصمیم گیری ها 
و فعالیت ها در دانشگاه است و جیب پر برکت دولتی، خیال اغلب استادان را از ثروت آفرینی 
و تالش برای حل مسائل اساسی کشــور، راحت می کند. در نتیجه، همچنان که دیده ایم 
شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری متعدد دانشگاهی هنوز موفق به ارائه خروجی چشمگیری 

نبوده اند. حال آنکه زمان کافی مقتضی را هم در اختیار داشته اند.
نگاه به عقب و یادگیری از تجارب عموماً پرهزینه سابق، می تواند مسیر پیش رو را، اثرگذارتر و 
مؤثرتر تعریف کند. باب کارآفرینی نوین و استارت آپ در کشور، همیشه باز نخواهد بود و صد 
حیف خواهد شد اگر این دنیای شیرین و مؤثر، فدای یادگیری های تک حلقه ای سیاست گذار 

دولتی و دانشگاه شود.

ایرناپالس
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درســت اســت کــه آنها 
بیش از حد نیاز شان پول 
دارند… اما آنهــا نه تنها 
بیشــتر از افراد عادی کار 
می کنند، بلکه پشــتکار 
فوق العاده زیادی هم دارند. 
در این مقالــه می خواهیم 
بپردازیم به اینکه چرا داشــتن پشتکار 
در راه تحقــق اهداف تان بســیار مهم 
 اســت و چطور می توانید آنرا بدســت

 آورید؟ 
خب شروع کنیم؛

دلیلشماره1|افرادموفقهمیشه
سرشانشلوغاست؛بهزمانشان

بایداحترامگذاشت.
 اگر زمان شما برای شــما مهم نیست، 
مثال با تماس دوست تان و صحبت بر سر 
مسائل نه چندان مهم چند ساعت از زمان 
روزانه تان از دســت می رود )اگر چنین 
اتفاقی برای شــما می افتد این نوشته را 
بخوانید( و برای شما اهمیتی ندارد، باید 

هشیار باشید…

اینیکچراغخطراستکهروشن
شده!

دسترســی به افراد موفق بسیار سخت 
است.

افراد به ظاهــر موفق در شــبکه های 
اجتماعی را فراموش کنید که با چندین 
هزار فالوور هر ساعت در حال خبررسانی 
از اوضاع و احوال شان هستند… این ها 

واقعی نیستد.

در دنیای واقعی، شــما خیلی ســخت 
می توانید یک ساعت از وقت افراد موفق 

را بگیرید؛
بنابراین اولین دلیلی که باید بدانید چرا 
پشتکار مهم است، اهمیت زمان است. 
زمان شما محدود است، پس مجبورید 
با پشتکار زیاد راه موفقیت تان را بسازید 

واگرنه از زندگی جا می مانید.

 دلیلشماره2|گرسنهونادان
باشید

گرســنه دانش و اطالعات و نادانی که 
می داند نمی داند و بــرای همین در پی 

دانستن است.
در دنیای کارآفرینی مخصوصا شما، پاسخ 
»نه« یا به منظور »نــه« زیادی خواهید 
شنید که احتماال در اولین بار شنیدن این 
پاسخ ناراحت خواهید شد و می خواهید 
تسلیم مشکالت شــوید و رویاهایتان را 

فراموش کنید. این کار رو نکنید…

افرادموفق،همیشــهبــهدنبال
یادگیریهستند.

آنها هیچوقــت خودشــان را عالم دهر 
نمی دانند و همیشه از افرادی که بیشتر 
از آنها می دانند مشاوره می خواهند و برای 
مشاوره گرفتن، سوال کردن و راهنمایی 
خواســتن ممکن اســت به درب بسته 

برخورد کنند.
و البته، درب بســته برای آنها به معنی 
پایان راه نیست؛ بلکه به معنی راهی است 
که پیدا کرده اند که به اهداف شان ختم 

نمی شود و باید از مسیر دیگری بروند.

 دلیلشماره3|نه،بهمعنیبعدی

است
 اگر بخواهید مســیر خاصی به سمت 
موفقیت طی کنید و از مسیر عموم مردم 

عادی جدا شوید، از االن به شما می گوییم 
»نــــه« های زیادی خواهید شنید.

اگر می خواهید افزایش فروش داشــته 
باشــید اما مشــتری تلفن را روی شما 
قطع می کند، اگر می خواهید ســرمایه 
گذار جذب کنید اما پاسخ تلفن شما را 
نمی دهند، اگر می خواهید با افراد خاصی 
در ارتباط باشید اما راه های ارتباطی به 
روی تان بسته است و اگر… هایی که به 
یک درب بسته برخورد می کنید بدانید 
که هر درب ی که بسته می شود همزمان 

درب دیگری به رویتان باز می شود.

نه،بهمعنیپایانراهنیست.
نه،یعنی‘ایننشد’برویمبعدی…

دلیلشــماره4|موفقیتازآِن
کسانیاستکهپشتکاردارند

اگر در راهی گام برداشتید که خلوت است 

و افراد کمی شــما را همراهی می کنند، 
یادتان نرود که برای هدف خاصی قدم در 

این مسیر گذاشتید.
افراد معمولی مســیر آســان را انتخاب 
می کنند، افراد خاص مســیر ســخت؛ 
به خاطر اینکه می داننــد چیزهایی که 
آسان به دست می آید، کم ارزش است 
و چیزهایی که با ارزش هستند، راحت 
بدســت نمی آید. به همین دلیل است 
که برای رسیدن به خواسته شان، حتی 
در سخت ترین شــرایط با پشتکار ادامه 

می دهند.
اگر کارآفرین هســتید، اگر فروشــنده 
هستید، اگر کارمند ارشد هستید و اگر 
اصال هدف خاصی در زندگی دارید، بدانید 
که تالش و پشتکار اســت که شما را به 
سمت خواســته تان می برد. اگر آسان 
بود، همه از این مسیری که شما رفتید، 

می رفتند.

چطور پشتکار باعث میشود در هر کاری موفق شوید؟

هر که رنجی برد ...

افرادموفق،همیشهبه
دنبالیادگیریهستند.
آنهاهیچوقتخودشان
راعالمدهرنمیدانند
وهمیشهازافرادیکه
بیشترازآنهامیدانند
مشاورهمیخواهند

اگرتصمیمگرفتیدراهموفقیتراطیکنید،بایدبدانیدآسان
نیست…

آساننیستاماارزشــشراداردچونپاداشیکهدرانتهای
مسیربرایشمادرنظرگرفتهشده،خستگیتمامطولمسیررا

ازوجودتانبیرونخواهدکرد.
دردنیایافرادموفقوسرشــناسکهالگویاکثرجوانانو
کارآفرینانامروزیهمهستند،چیزهاییوجودداردکهازآنها
خبرنداریموچیزهاییهمکهازآنها)فکرمیکنیمکه…(با
خبریم،معموالوجودندارند.مانندمثالافرادثروتمندیمثل
بیلگیتس،مارکزاکربرگ،ریچاردبرانسونتمامطولروزرا
دراستخرودرحالماساژگرفتنوگوشدادنبهیکموسیقی

آرامبخشنیستند!
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برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی »تله کام«
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی )ایران تله کام ۲۰۱۹( مهرماه امسال در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی )ایران تله کام ۲۰۱۹( به عنوان مهمترین 

رویداد فناوری ارتباطات و مخابرات کشور از ۸ تا ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ در تهران برگزار می شود.
نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی به منظور نمایش ظرفیت های کشور در صنایع مخابرات 

و اطالع رسانی و با هدف ارائه آخرین دستاوردهای صنعت مخابرات ایران و فعالیت شرکت های استارت آپی 
فناوری ارتباطات برگزار می شود.

در این رویداد شرکت های ارائه دهنده تجهیزات و سرویس های اینترنت و شبکه، اپراتورهای مخابراتی، سرویس دهنده های 
باندپهن و رادیویی، شرکت های دانش بنیان، شرکت های تولیدکننده برنامه های کاربردی و اپلیکیشن و بسیاری از شرکت های مرتبط حضور 

دارند.
برگزاری نشست های تخصصی در این بخش و نیز ایجاد فضای مذاکره میان فعاالن صنعت مخابرات و ارتباطات ایران از جمله برنامه های این 

نمایشگاه تخصصی است.

افرادمعمولیمسیرآسانرا
انتخابمیکنند،افرادخاص
مسیرسخت؛بهخاطراینکه

میدانندچیزهاییکهآسانبه
دستمیآید،کمارزشاستو
چیزهاییکهباارزشهستند،

راحتبدستنمیآید
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یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

توسعهفعالیت
استارتآپهادربخش

دفاعیکشور

معــاون علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری گفت: قرار است در حوزه 
دفاعی، استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان فعالیت هایی در چهار 

حوزه انجام دهند.
سورنا ستاری در »مراسم آئین تبادل 
تفاهمنامه همکاری میان معاونت 
علمی و فناوری و وزارت دفاع« که در 
محل این معاونت برگزار شد، اظهار 
داشت: ما موفق شدیم تفاهمنامه ای 
با وزارت دفاع در چهار حوزه هوایی، 
فضایی، زیســتی و علوم شناختی 

منعقد کنیم.
وی با بیان اینکــه معاونت علمی از 
سال های قبل به واسطه ستادهای 
توســعه فناوری و شــرکت های 
دانش بنیان، با وزارت دفاع همکاری 
داشته اســت، گفت: حرکت خوبی 
که در وزارت دفاع مورد پیگیری قرار 
می گیرد، این اســت که کمتر وارد 
مرحله تولید می شود؛ زیرا نوآوری از 
دل بخش خصوصی شکوفا می شود 
و اگر بخواهیم نوآوری داشته باشیم، 
باید ایــن اقدام به واســطه بخش 

خصوصی توسعه یابد.
معــاون علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری با تأکیــد بر اینکه وزارت 
دفاع همواره پیشــتاز در مســئله 
اســتفاده از فناوری و نوآوری بوده 
است، افزود: بسیاری از شرکت های 
دانش بنیــان مدیون حــوزه دفاع 
هســتند زیرا حوزه دفاع به واسطه 
وزارت دفاع تقویت شده و نتیجه آن، 
ســرریز تکنولوژی در حوزه دفاعی 

بوده است.
ســتاری تأکید کرد: حوزه دفاعی 
زمینه ایجاد شــرکت هایی بر پایه 
فناوری و نوآوری با هدف توســعه 
دفاعی دارد؛ از این رو این تفاهمنامه 
با هدف ایجاد الگوهای جدید برای 
توسعه همکاری ها منعقد شده است.

به گفته وی، این تفاهمنامه بر مبنای 
این است که بدانیم به چه شکلی از 
قابلیت های شرکت های دانش بنیان 
بهره ببریم. قطعاً ما شــاهد ایجاد 
حرکت نوآوری در حوزه دفاعی به 
واسطه شــرکت های دانش بنیان و 

استارت آپی هستیم.
وی با بیــان اینکه قرار اســت یک 
مرکز نوآوری در حوزه دفاعی ایجاد 
شــود، افزود: پیش بینی می کنیم 
که در حوزه هــای مختلف دفاعی، 
اتفاقات خوبی به واسطه شرکت های 

دانش بنیان رخ دهد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
با تأکیــد بر اینکــه بیوتکنولوژی، 
سلول های بنیادی، علوم شناختی 
و هوافضا، می تواند در حوزه دفاعی 
اســتفاده شــود، گفت: امیدواریم 
اتفاقات خوبی بَعد از این تفاهمنامه 
رخ دهد؛ در این راســتا الزم است 
کمک جدی به ایجاد شرکت های 

دانش بنیان در این حوزه شود.
ســتاری تصریح کرد: کار معاونت 
علمــی، توســعه فناوری اســت 
و در حوزه هــای نمونه ســازی، 
ســرمایه گذاری و پوشش ریسک 

شرکت ها فعالیت می کند.
وی با بیــان اینکه به واســطه این 
تفاهمنامه، بازار در دســت وزارت 
دفاع اســت، گفت: با نظارت بخش 
دفاعی فعالیت کاراولی ها در حوزه 
دفاعی شکل می گیرد؛ بدین واسطه 
فناوری وارد بخش دفاع می شود و 
در راستای اجرای این تفاهمنامه، 
بخشی از وظایف بر عهده ما و بخشی 
دیگر در زمینه توسعه محصول، بر 

عهده وزارت دفاع است.

مهر
گــزارش
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