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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

سیستم آموزشى نیازمند پوست اندازى است؛

 آموزش بدون پرورش با چاشنى بى انگیزگى

شرکت هاى هواپیمایى، 
مانعى براى زیارت 

اربعین!

از عاشورا که دور مى شویم  اندکى 
کار هیئت ها و مســاجد و بچه 
مذهبى ها بــه روال قبلى خود 
بر میگردد امــا  رفته رفته که  به 
اربعین نزدیک مى شویم هرچند 
کمتر تا نیمه شب به عزادارى و 
دسته و قافله مى گذرد اما دلها بى 
تابى وصف نشدنى دارد بین رفتن 
و ماندن! گره میزنیم رفتنمان را به 
قبولى عزادارى هایمان و نرفتنمان 
را به ندیدنمان از ســوى صاحب 
عزا! که البته اینطور نیست و هر 
قطره اشــکى که در عزاى  امام 
حسین (ع) مى ریزیم و هر قدمى 
که بر مى داریــم مطمئنا دیده 
مى شود اما چه کنیم که ما بچه 
شیعه ها همه خوبى ها را یکجا 
میخواهیم و تنها وقتى دل خوش 
مى شویم که مطمئن باشیم مزد 
عزادارى هایمــان را داده اند ، و 
کمال این دل خوشــى ها اجازه 
حضور در جمع پیاده روى اربعین 

و کربالست برایمان.
آیا امســال در این جمع حضور 
خواهیم داشت؟  هر چند وصف 

این مسیر در ...        مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان: آموزش و پرورش ما به واسطه مشکالت مالى و نیروى انسانى که امروز با آن مواجه هست حال خوبى ندارد
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بازار طال و سکه 98/7/1 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
3,984,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,014,0004,048,000جدید

2,058,0002,128,000نیم سکه

1,259,0001,319,000ربع سکه

889,000949,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,773,0001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18408,900406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24545,800543,300 عیار

شهر هوشمند بر مبناى 
استاندارد 37120 محقق 

مى شود
 استاندارد 37120 حدود 100 شاخص پیامدى 
براى شــهر هوشــمند دارد که کیفیت زندگى 
شــهروندان در شــهر را افزایش مى دهد و این 
شــاخصه ها مى تواند مبناى خوبى براى شــهر 

هوشمند باشد.
شهر هوشمند، شهرى است که براساس آخرین 
نظریه هاى مدیریت شــهرى بر پایــه فناورى 
اطالعــات و ارتباطــات، داراى 6 معیــار اصلى 
حکمروایى هوشمند، شهروند هوشمند، محیط 
زندگى هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل ونقل 

هوشمند و انرژى هوشمند باشد.
 :37120 ISO شاخص هایى که در اســتاندارد
2014 وجــود دارد کمک مى کند تا شــهرها 

عملکرد خود را ارزیابى نمایند و...

سه شنبه| 2 مهر 1398| 24 سپتامبر 2019 | 24 محرم 1441 | سال دوم| شماره 330|  صفحه اول

روزنامه اقتصادى استان اصفهان

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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گزارش

استفاده از ایده هاى دانش آموزى براى طرح اصفهان 2020

با  شهردار اصفهان 
بیان اینکه امســال 
مدارس  بازگشایى 
و اول مهرماه مصادف با طرح 2020 شــده 
گفت: این طرح خواهان زیســت پذیرى 
شهر و ایجاد توسعه پایدار شهرى و افزایش 
خدمات براى شهروندان از طریق محور 

گردشگرى است.

قدرت اهللا نوروزى صبح دیروز در آیین بازگشایى 
مــدارس و زنگ مقاومت، ضمن گرامیداشــت 
تقارن هفته دفاع مقدس با اول مهرماه در جمع 
فرهنگیان و 400 دانش آموز دبیرستان شهید 
شالباف، اظهار کرد: از آغاز کار مدیریت شهرى 
اصل را بر مشــارکت با مردم گذاشــتیم و براى 
تحقق این شعار و بهره مندى از توان باالى مردم 
در اداره امور شــهر اولین گامى که برداشــتیم 
تشکیل شوراى مشورتى جوانان بود که اعضاى 
آن از بین جوانانى که جزء دانشــجویان نخبه، 
افراد فعال و عالقمند به مباحث شهرى بودند، 

انتخاب شده اند.
وى با تأکید بر اینکه با ایجاد طرح هاى متنوع در 
جمع هاى متفاوتى حضور یافته ایم، افزود: با طرح 
ایده کاپ و دعوت از همه کسانى که مى توانستند 
ایده اى براى اداره بهتر شهروندان داشته باشند 
این طرح را در میان گذاشتیم و خوشبختانه نتایج 

بسیار خوبى نیز از آن حاصل شده است.
شــهردار اصفهان تأکید کرد: امروز بعدازظهر از 

طریق شــبکه تلویزیونى، ایده ها را براى دانش 
آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان بیان خواهیم 
کرد و معتقدیم با طرح این مســائل با اساتید، 
دانشجویان و معلمان و به خصوص دانش آموزان 
مى توانیم شــهر را بهتر و ارزان تر اداره کنیم و با 
افزایش کیفیت خدمات شهر را زیست پذیر کنیم.

وى با اشاره به صحبت هاى دانش آموزان منطقه 
خوراسگان در روز اول مهر تصریح کرد: وقتى از 
این دانش آموزان درباره شهرخالق و وظیفه افراد 
در مقابل شهرخالق ســوال کردیم، جواب هاى 
متفاوتى دریافت شد که شهردارى را براى بهتر 

اداره کردن شهر هدایت کرد.
نوروزى ادامه داد: به عنــوان نمونه دانش آموز 
دبستانى در پاسخ به این سوال نوشته بود «شهر 
خالق شهرى است که در آن به بغل دستى خود 
احترام بگذاریم» یقین داریم اگر همین جمله در 
این شــهر اتفاق بیفتد و همه با یکدیگر مهربان 
باشند این اتفاق مى تواند تحول عظیمى در ارتباط 

شهروندان ایجاد کند.
وى با تاکیــد بر اینکه شــهر متعلــق به همه 
شهروندان است، خاطرنشان کرد: بیش از 350 
هزار دانش آمــوزان در دو هزار و 30 مدرســه و 
بیش از 300 هزار دانشجو در 70 دانشگاه دولتى، 
غیردولتى، آزاد و علمى کاربردى استان اصفهان 
مشغول به تحصیل  هستند و در بین این جمعیت 
عظیم خالق و نوآور اگر کسانى ایده هاى خود را 

منتقل کنند از این ایده ها استقبال مى شود.
شهردار اصفهان با ابراز خرسندى از اینکه طرح 

ایده کاپ به همه مدارس و دانشــگاه ها راه یافته 
است، اظهار کرد: طى هفته هاى آینده از طریق 
رســانه، فضاى مجازى، دانشــگاه ها و مدارس 
این طرح بــراى همگان توضیح داده مى شــود 
و خرســندیم که امــروز آموزش و پــرورش و 
مدیران مــدارس از این طرح اســتقبال خوبى

 داشته اند.
وى با بیان اینکه امسال بازگشایى مدارس و روز 
اول مهر مصادف با طرح «2020» شــده است، 
افزود: این طرح خواهان زیســت پذیرى شهر و 
ایجاد توسعه پایدار اســت، گسترش و افزایش 
کیفیت خدمات براى شهروندان از طریق محور 
گردشگرى اســت بنابراین مى خواهیم تا پایان 
سال این طرح زمینه الزم براى افزایش توسعه 
پایدار، زیست پذیرى و ارتقاء کیفى خدمات به 

مردم را مهیا کند.
نوروزى  با بیان اینکه ایده هاى بهتر باعث ایجاد 
جاذبه هاى نوین و برگــزارى رویدادهاى ملى و 
بین المللى در شهر مى شــود، تصریح کرد: ارائه 
ایده هاى خالق دانش آموزان و شــهروندان به 
شــهردارى کمک مى کند تا بتواند مشــکالت 

گردشگرى را در شهر کاهش دهد.
وى گفت: از طرح ها و ایده هاى خالق استقبال 
و آنها را اجرایى مى کنیم و از شما دانش آموزان 
انتظار داریم که در این زمینه فعال بوده و ایده هاى 
خالق و خوب خــود را بــراى افزایش کیفیت 
خدمات به شهروندان از طریق محور گردشگرى 

ارسال کنید.

ایمنا
گــــــزارش

این گزارش حاکیست، با توجه 
به تجربیات بورس هــاى اوراق 
بهــادار در ســطح بین الملل، 
شناسایى شرکت هاى ممتاز یا 
داراى موقعیت برتر اغلب بر پایه 
معیارهاى نقدشوندگى سهام، 
میزان تاثیر گذارى شرکت بر بازار 
و برترى نسبت هاى مالى انجام مى شود.بر این 
اساس شناسایى شرکت هاى فعال تر در بورس 
اوراق بهادار تهران بر پایــه ترکیبى از قدرت 
نقدشوندگى سهام و میزان داد و ستد سهام در 
تاالر معامالت (تعداد و ارزش سهام داد وستد 
شده)، تناوب داد وستد سهام در تاالر معامالت 
(تعداد روزهاى داد وستد شــده و دفعات داد 
وستد شده) و معیار تاثیرگذارى شرکت بر بازار 
(میانگین تعداد سهام منتشر شده و میانگین 
ارزش جارى سهام شــرکت در دوره بررسى) 
است.شــاپور محمدى در این دیدار که هدف 
از آن هم اندیشى با مدیران ارشد شرکت هاى 
شــفاف بورس و فرابورس بود، گفت: توسعه 
بازار ســرمایه و بهبود فرآیندهاى داد و ستد 
سهام همه ناشران بورسى همواره مورد حمایت 
نهاد ناظر است و بورس امروز نقش مهمى در 
اقتصاد ملى ایفا مى کند.دبیر شوراى عالى بورس 
با تاکید بر اینکه شــرکت هاى حاضر در بازار 
سرمایه از بزرگترین و مهم ترین مجموعه هاى 
اقتصادى کشور محسوب مى شــوند، افزود: 
اطالعات منتشر شده در کدال بهترین شاخص 
براى ســنجش عملکرد واقعى اقتصاد است.

رییس ســازمان بورس ادامه داد: شفاف ترین 
بنگاه هاى تولیدى و خدماتــى در بورس ما 
حضور دارند و مى توان به جــرات گفت بازار 

سرمایه ما شفاف ترین نهاد اقتصاد است.

دکتر محمدى با اشاره به اینکه قصد داریم در 
سال جارى عالوه بر کمیت افشاى اطالعات، 
کیفیت آنها را نیز افزایش دهیم افزود: امیدوارم 
با همکارى اهالى بازار سرمایه شاهد افزایش 

شفافیت بیشتر در بازار سرمایه باشیم.
در ادامه این دیدار على آقا محمدى عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فرمایشات 
رهبر معظم انقالب و تاکید ایشان به حمایت 
از تولید ملى، گفت: امــروز فضا براى خیزش 
اقتصادى آماده شــده و اکثر صنایع ما ثابت 
کرده اند مقابل تحریم ها و فشارها تاب آورى 

دارند.
وى با اشاره به اینکه حضور حداکثرى شرکت ها 
و بنگاه هاى اقتصادى در بورس گره گشــاى 
مشکالت اقتصادى کشور اســت، ادامه داد: 
شفافیت مهمترین دســت آورد بازار سرمایه 
اســت و امیدوارم همه نهادهــا و همچنین 
شرکت هاى بورسى با همکارى یکدیگر مسیر 

حضور سایر شرکت ها در بازار سرمایه را هموار 
کنند.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام افزود: 
یکى از موضوعات امروز اقتصاد حل مشــکل 
زنجیره تولید اســت و تکمیل این زنجیره و 
اصالح فرآیند آن، رسالت شرکت ها و بنگاه هاى 
تولیدى و خدماتى است. تکمیل زنجیره تولید 
ضرورت اقتصاد ملى ما اســت و قطعا یکى از 
راه هاى کنترل و مدیریت بحران هاى اقتصادى 
محسوب مى شود. باید هرچه سریع تر خالهاى 
تولیدى را شناســایى و نقص هاى موجود را 

برطرف کنیم.
على آقامحمدى در پایان سخنان خود با اشاره 
به اینکه امروز مطالعات آینده نگر و شرکت هاى 
دانــش بنیان دو رکــن مهم افزایــش تولید 
محسوب مى شوند، تاکید کرد: پیوند دانشگاه 
و صنعت انگیزه حرکت ایجاد مى کند و ناشران 

بورسى باید به این دو اصل توجه کنند.

شرکت فوالد مبارکه  شرکت برتر بورسى شد

 امروز فضا براى 
خیزش اقتصادى 
آماده شده و اکثر 

صنایع ما ثابت 
کرده اند مقابل 

تحریم ها و فشارها 
تاب آورى دارند

از میان شرکت هاى پذیرفته شده نزد بورس تهران و فرابورس ایران شرکت فوالد مبارکه به علت بهبود قابل مالحظه در عملکرد مالى نسبت 
به سال گذشته و از میان شرکت هاى پذیرفته شده نزد بورس تهران و فرابورس ایران در فهرست 40 شرکت برتر سال 1397 قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار فوالد آئین معرفى 40 شرکت برتر بورس تهران و فرابورس ایران با حضور دکتر شاپور محمدى رییس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، على آقامحمدى عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیران ارشد شفاف ترین شرکت هاى حاضر در بورس و فرابورس و با 
هدف ارائه دستاوردها و اقدامات مثبت انجام شده که منجر به بهبود عملکرد شرکت ها شده است در سالن جلسات سازمان بورس و اوراق 

بهادار برگزار شد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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خبرهاى جدید خودرویى:

محصوالت جدید بجاى پراید و 405 وارد بازار 
مى شوند

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت 
گفت: زمان آن رسیده است که محصوالت جدید جایگزین 
خودروهاى قدیمى ایران خودرو و سایپا شوند. به گزارش 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضامفیدى با اعالم این 
خبر گفت: توسعه محصول یکى از وظایف بنگاه ها در راستاى بقا 

و حفظ آن است و این مهم...

405405405405 وارد بازار  وارد بازار  وارد بازار  وارد بازار  وارد بازار  وارد بازار  وارد بازار  وارد بازار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضامفیدى با اعالم این وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضامفیدى با اعالم این وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضامفیدى با اعالم این 
خبر گفت: توسعه محصول یکى از وظایف بنگاه ها در راستاى بقا خبر گفت: توسعه محصول یکى از وظایف بنگاه ها در راستاى بقا خبر گفت: توسعه محصول یکى از وظایف بنگاه ها در راستاى بقا خبر گفت: توسعه محصول یکى از وظایف بنگاه ها در راستاى بقا 
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بدینوسیله به اطالع مى رساند معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در نظر دارد 
در شهر دامنه مجوز تاسیس داروخانه جایگزین و در محدوده درمانگاه شهید پیرمرادیان 
واقع در سمیرم، خیابان فلسطین، کوچه حکمت مجوز تاسیس داروخانه جدید صادر نماید 
لذا از کلیه داروسازان عالقمند به تاسیس داروخانه در محل هاى مذکور درخواست مى گردد 
حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ درج آگهى ضمن ثبت تقاضا در سامانه HIX تقاضاى کتبى خود 

به انضمام مدارك مربوطه را در مهلت مذکور به آن معاونت تحویل یا ارسال نمایند.



شرکت هاى هواپیمایى، 
مانعى براى زیارت اربعین!

ادامه از صفحه یک:
... هیچ کالم و هیــچ قاب دوربینى 
نمى گنجد اما باید شــرایط رفتن 
نیز مهیا باشد زیرا هر ساله جمعیت 
زیادى از کشورهاى مختلف قصد 
عزیمت به این مکان در ایام اربعین 
را دارنــد و آماده کردن بســترى 
براى ســفر مطمئن، جــز وظایف 
دولت ها محسوب مى شود. یکى از 
مشکالتى که ســال گذشته تعداد 
زیــادى از زائران ایرانــى را رنجاند 
گرفتن ویزا و شــلوغى ها و قیمت 
آن بود که امســال با کمک دولت 
ایران و عراق این مشــکل بر طرف 
شد. اما از دیگر مشــکالت این ایام 
گرانى نا گهانى بلیط در این مسیر

 است.
چنــد روز پیــش بود کــه یکى از 
مسئوالن کشــور از کاهش قیمت 
بلیط هواپیما در ایــام اربعین خبر 
داده بود و گفتــه بود،  به دلیل آنکه 
سوداگران و دالالن، بازار سیاه براى 
ایام اربعین ایجاد نکنند شرکت هاى 
هواپیمایى تصمیــم گرفته اند که 
نرخ ثابتى براى نجف و کربال اعالم 

کنند.
 مسافران هم با شــنیدن این خبر 
دست نگه داشته تا شاید قیمت ها 
اندکى کاهش یابد اما متاســفانه  
تا امروز نه تنهــا  قیمت ها کاهش 
نیافته بلکــه افزایش هم داشــته

 است. 
در گفت و گو با یکى از شرکت هاى 
هواپیمایى،مسئول مربوطه گفت این 
اخبار کذب است و درست مانند خبر 
نگرفتن شهریه در مدارس دولتى 
مى ماند، هر وقت آنها پول نگرفتند 
ما هم قیمت هــا را کاهش خواهیم 

داد!
امسال با توجه به لغو روادید کشور 
عربستان تعداد بیشــترى از ایران 
قصد ســفر به کربال را دارند اما اگر 
قرار باشد نپرداختن مبلغ روادید در 
قیمت بلیط ها جبران شود مشکل 
مضاعفى را براى زائرین ایجاد خواهد 

کرد. 
متاسفانه فرودگاه اصفهان هم در این 
ایام پرواز هاى کمى به نجف دارد و 
همین موضوع باعث افزایش قیمت 
بیشترى در بلیط شــده است. اگر 
همین روزها براى خرید بلیط پرواز 
اصفهان نجف سرى به سایت هاى 
فروش بلیط هواپیما بزنید، مى بینید 
در روزهاى عادى قیمت بلیط پرواز 
اصفهان نجــف در کالس اکونومى 
براى روزهاى مختلف بین 500 هزار 

تا یک میلیون تومان است.
 اما هرچه به اربعین نزدیک مى شویم 
قیمت بلیط ها افزایش مى یابد  و تا 
دو میلیون تومان هم مى رســد! به 
هر حال با تمام ایــن گرانى ها  اگر 
امسال برنامه سفرتان قطعى شده و 
مى خواهید با هواپیما به سفر اربعین 
بروید، بهتر از است از همان روزهاى 
اول پیش فــروش براى خرید بلیط 
پرواز اربعین اقــدام کنید. چراکه 
تقاضا براى خرید بلیــط این پرواز 

باالست.
 طورى که ســال گذشته دو هفته 
مانده بــه روز اربعین، بلیط پروازها 
بــه پایان رســید و شــرکت هاى 
هواپیمایى سراغ پروازهاى فوقالعاده 
رفتند. شــاید هم این بازار داغى را 
شــرکت هاى هواپیمایــى راه مى 
اندازند تا سود بیشترى در این ایام 

عایدشان شود. 
به هــر حال اگــر نظارتــى بر این 
جریان نشــود ، این شــرکت هاى 
هواپیمایى هســتند که با افزایش 
قیمت نا به جا مانع از ســفر تعداد 
زیــادى از زائرانى مى شــوند که  
تنها توان مســافرت بــا هواپیما را 

دارند!

اقتصاد استان
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30 میلیارد تومان پروژه در منطقه 10 آماده بهره بردارى است   
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان گفت: حدود 30 میلیارد تومان پروژه عمرانى، ورزشى و فرهنگى در این 

منطقه آماده بهره بردارى است.
به گزارش روابط عمومی منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس شهبازي اظهار کرد: ایستگاه آتش نشانى 
شماره 25 «ظفر» در محله اطشاران، مجموعه ورزشى روباز در محل پارك تمدن، خانه کودك استاد همایى 

در محله هفتون و خیابان هفت تیر حدفاصل خیابان پروین تا سپیده کاشانى آماده بهره بردارى است.
وى با بیان اینکه در سال جارى 28 پروژه در بخش هاى عمرانى، فرهنگى و ورزشى براى این منطقه در نظر گرفته 

شده که بخش عمده آن در محله هاى کمتر توسعه یافته تعریف شده است، گفت: براى اجراى این پروژه ها 70 میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینى شده است. مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان با اشاره به پروژه هاى مشارکتى در منطقه 10 گفت: در 

این منطقه 1200 میلیارد تومان پروژه سرمایه گذارى وجود دارد که مهمترین آن احداث بیمارستان فوق تخصصى پیوند اعضاء به همت جمع 
زیادى از پزشکان و خیران است. وى با بیان اینکه منطقه 10 بیشترین پروژه مشارکتى را در بین مناطق 15 گانه دارد، افزود: 25 پروژه مشارکتى 
فعال در سطح منطقه 10 است که بخش عمده آنها در حوزه ساخت و ساز و شهرسازى بوده در حالى که قابلیت هاى بیشترى در این منطقه وجود 

دارد و مى توان پروژه هایى را که درآمدهاى پایدار به همراه دارد براى منطقه تعریف کرد.

اجراى ابنیه و تونل فاز نخست خط دو متروى اصفهان تا 4 سال آینده
مدیرعامل سازمان قطار شهرى شهردارى اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزى صورت گرفته، ابنیه ایستگاه 

و تونل فاز نخست خط دو متروى اصفهان در مدت چهار سال احداث خواهد شد.
محمدرضا بنکدار هاشمى اظهار کرد: به زودى عملیات حفارى تونل خط دوم قطار شهرى اصفهان از غرب 
اصفهان آغاز مى شود تا در میدان امام على(ع) به دستگاه هاى حفارى که از سمت دارك در شمال شرق 

اصفهان آغاز به حفارى کرده، برسد و سرعت اجراى پروژه حفارى تونل به دو برابر افزایش یابد.
وى خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزى هر تى.بى.ام، ساالنه حدود دو کیلومتر حفارى انجام مى دهد و با اضافه 

شدن تى.بى.ام قطر 9 متر، زمان حفارى تونل هاى خط دوم، حدود چهار سال به طول مى انجامد.
مدیرعامل سازمان قطار شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه در خط دو مترو، سازه ایستگاه ها قبل از ورود TBM آماده مى شود، 
تصریح کرد: در خط یک مترو مسیر حفارى و سپس ایستگاه ها احداث شد، اما در خط دوم شرایط اینگونه نیست.  وى افزود: عملیات 

عمرانى احداث پنج ایستگاه خط دوم قطار شهرى اصفهان از جمله دارك(شهرك امام حسین(ع))، زینبیه، عاشق اصفهانى، عمان سامانى و الله 
در حال اجرا است. بنکدار بیان کرد: در خط دو مترو اصفهان روش انجام کار زیرزمینى و در شرایط دشوار به صورت شمع و ریب، در عمق حدود 

30 مترى از سطح زمین اجرا مى شود.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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شهر هوشمند بر مبناى استاندارد 37120 
محقق مى شود

 استاندارد 37120 حدود 100 شاخص پیامدى 
براى شهر هوشمند دارد که کیفیت زندگى 
شهروندان در شهر را افزایش مى دهد و این 

شاخصه ها مى تواند مبناى خوبى براى شهر هوشمند باشد.

شهر هوشمند، شهرى است که براساس آخرین نظریه هاى مدیریت شهرى بر 
پایه فناورى اطالعات و ارتباطات، داراى 6 معیار اصلى حکمروایى هوشمند، 
شهروند هوشمند، محیط زندگى هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل ونقل 

هوشمند و انرژى هوشمند باشد.
شاخص هایى که در اســتاندارد ISO 37120: 2014 وجود دارد کمک 
مى کند تا شهرها عملکرد خود را ارزیابى نمایند و میزان پیشرفت خود در 

بهبود کیفیت زندگى و پایدارى را در طول زمان بسنجند.
این نخستین استاندارد ایزو در رابطه با شاخص هاى زندگى شهرى است و به 

عنوان بخشى از استانداردهاى توسعه پایدار در جوامع است.
حوزه هاى زیر پوشش این استاندارد شامل اقتصاد،  آموزش، انرژى،  محیط 
زیست، مالى،  واکنش سریع و آتش سوزى،  حاکمیت، سالمت،  تفریحات، 
ایمنى،  جان پناه، ضایعات جامد، ارتباطــات راه دور و نوآورى، حمل ونقل،  

برنامه ریزى شهرى، آب و فاضالب است.
استاندارد ISO 37120: 2014 را مى توان در هر شهر یا منطقه شهردارى، 
که صرف نظر از بزرگى،  موقعیت مکانى یا میزان توســعه یافتگى خواستار 
ارزیابى سطح عملکرد خود براساس یک الگوى مقایسه اى قابل تصدیق و 

تائید است اجرا کرد.
مسئول تحقیق و توسعه ســازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى 
اصفهان گفت: در گفت وگو با خبرنگار ایرنا و با اشاره به اینکه شهر هوشمند 
از اساسى ترین موضوعات شهرى براى شهرهاســت افزود: زیرساخت ها و 
دستگاه هاى اجرایى نیاز خدمت رسانى در شــهرها است که این براى ارائه 
مناسب خدمات و تبادل اطالعات این دستگاه ها باید در محیط شهرى به 

یکدیگر مرتبط باشند.
ابراهیم خلیلیان سیستم هاى هوشــمند را رکن اساسى شهرها برشمرد و 
تاکیدکرد: سیستم هاى هوشمند شهرى، اطالعات را از مرکز دریافت، پردازش 

و به دستگاه هاى مربوطه ارسال مى کند.  
مسئول تحقیق و توسعه ســازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى 
اطالعات را پایه اصلى شهرهاى هوشمند دانست و گفت: این موضوع بر محور 

فناورى اطالعات و ارتباطات عمل مى کند.
وى درخصوص تفکیک مدل هاى هوشمندسازى شهرها تصریح کرد: دو فاز 
هوشمندسازى افقى و عمودى وجود دارد که عمومى شامل هوشمندسازى 
درون دســتگاه هاى اجرایى و هوشمندســازى افقى شــهر، ارتباط بین 

دستگاه هاى مختلف در زمینه شهر هوشمند است.
خلیلیان با تاکید براینکه براى تحقق شهر هوشمند باید مدیریت یکپارچه 
شهرى در شهرها اجرایى شود اظهارداشت: متاسفانه در زمینه شهر هوشمند 
فاقد مدیریت واحد شهرى هســتیم و به همین دلیل نیز هماهنگى میان 

دستگاه ها با سختى انجام مى پذیرد.
وى افزود: در زمان کنونى شهردارى ها به دنبال تحقق دو هدف اثربخشى و 
مدیریت براى شهر هوشمندند اما باید دانست که همه خدمات شهر هوشمند 
در حوزه وظایف شــهردارى ها نیست.  مســوول تحقیق و توسعه سازمان 
فاواى شــهردارى اصفهان همچنین اضافه کرد: تبــادل اطالعات نیازمند 
استانداردسازى است و مرکز و ستاد شهر هوشمند بایستى میان دستگاه هاى 

اجرایى تعامل ایجاد کند.
وى نبود این تعامل را از چالش هاى محقق نشدن شهر هوشمند بیان و تشریح 
کرد: بیش از 75 دستگاه اجرایى در شهر وجود دارد که براى داشتن شهرى 
هوشمند باید با یکدیگر و به صورت هماهنگ مرتبط باشند ولى شهردارى 

وظیفه ایجاد هماهنگى میان این دستگاه ها را برعهده دارد.
خلیلیان تصریح کرد: بیشتر شــهرهایى که موضوع هوشمندسازى را آغاز 
کرده اند از حوزه شهردارى ها بوده است زیرا این نهاد بیش از نیمى از مراجعات 
مردمى دستگاه هاى اجرایى را به خود اختصاص داده و 300 وظیفه مختلف 
دارد. وى با اشاره به اینکه درصورت هماهنگ نبودن این دستگاه هاى اجرایى 
و نیز تبادل نیافتن اطالعات در شهر شهرهاى هوشمند ایجاد نخواهد شد بیان 
کرد: در این صورت جزایر هوشمند ایجاد خواهند شد که هیچ یک با دیگرى 

در ارتباط و تعامل مناسب نیست.

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

خـــبــــر

صادرات استان اصفهان 9 برابر بیشتر از واردات است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت:  
ارزش صادرات محصوالت صنعتى، خدماتى و تجارى 

این استان به کشورهاى خارجى چهار میلیارد دالر و حدود 9 برابر 
بیش از واردات است.

ایرج موفق اظهارداشت: میزان واردات از ســایر کشورها به این استان 446 
میلیون دالر است و مقایسه با صادرات نشان مى دهد که تولید در این منطقه 

به اصطالح زنده و در جریان است.
وى با بیان اینکه این سازمان براى توسعه صنعت و کسب و کار در کنار بخش 
خصوصى است و از هیچ کمک و همکارى دریغ نمى کند، اضافه کرد: در 2 ساله 
اخیر بیش از 34 هزار پروانه کسب و 946 مجوز جدید سرمایه گذارى در این 

منطقه صادر شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشــاره به آمارى دیگر در 
بخشهاى صنعتى و خدماتى یادآور شد: در این مدت 687 پروانه بهره بردارى و 
107 طرح توسعه در بخش صنعت استان صادر شد و 36 مجوز پخش کاال در 

اختیار متقاضیان قرار گرفت.
موفق به صدور 47 مجوز معدن، 48 مورد تمدیدى، 56 مجوز اکتشاف و 34 گواهینامه 

کشف در استان اشاره و خاطرنشان کرد: اصفهان رتبه 2 ثبت سفارش در کشور را به خود 
اختصاص و 10 درصد صنعت کشور را در خود جاى داده است.

وى با تاکید بر این که مقابله با تحریم ها مستلزم استفاده حداکثرى از ظرفیت بخش 
خصوصى است، گفت: در این ارتباط کاهش زمان اســتعالم ها و کم کردن ساز و کار 
ادارى و سهولت در صدور مجوزها از جمله فعالیت هایى به شمار مى رود که توجه بیش 

از گذشته به آن موجب شده شرایط بهترى در صنعت رخ دهد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت، تفویض اختیار به تشکل ها و انجمن هاى 
کشــورى و اســتانى را مفید خواند و تصریح کرد: خوشــبختانه فعاالن اقتصادى و 
ســازندگان بخش خصوصى و صنعتى از توانایى باالیى برخوردارند و تکیه بر آنها در 
تصمیم گیرى ها، اجراى طرح ها و مدیریت امور نقش بسزایى در پیشبرد اهداف ایفا 

مى کند.
 اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از 9 هزار واحد تولیدى کوچک و بزرگ 
با سرمایه 221 هزار میلیارد ریال و اشتغال 263 هزار نفر، حدود 840 معدن در حال بهره 
بردارى با سرمایه گذارى بیش از 10 هزار میلیارد ریال و حدود 180 هزار واحد صنفى 

صنعتى ترین استان کشور محسوب مى شود.

این استان به کشورهاى خارجى چهار میلیارد دالر و حدود 
بیش از واردات است.

ایرج موفق اظهارداشت: میزان واردات از ســایر کشورها به این استان 
میلیون دالر است و مقایسه با صادرات نشان مى دهد که تولید در این منطقه 

به اصطالح زنده و در جریان است.
وى با بیان اینکه این سازمان براى توسعه صنعت و کسب و کار در کنار بخش 

خصوصى است و از هیچ کمک و همکارى دریغ نمى کند، اضافه کرد: در 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
ارزش صادرات محصوالت صنعتى، خدماتى و تجارى 

اخیر بیش از 
منطقه صادر شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشــاره به آمارى دیگر در 
بخشهاى صنعتى و خدماتى یادآور شد: در این مدت 

107 طرح توسعه در بخش صنعت استان صادر شد و 
اختیار متقاضیان قرار گرفت.

47موفق به صدور 47موفق به صدور 47
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 

ایرج موفق اظهارداشت: میزان واردات از ســایر کشورها به این استان 
میلیون دالر است و مقایسه با صادرات نشان مى دهد که تولید در این منطقه 

به اصطالح زنده و در جریان است.
وى با بیان اینکه این سازمان براى توسعه صنعت و کسب و کار در کنار بخش 

خصوصى است و از هیچ کمک و همکارى دریغ نمى کند، اضافه کرد: در 
اخیر بیش از 

منطقه صادر شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشــاره به آمارى دیگر در 
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اختیار متقاضیان قرار گرفت.
ایرنا

خـــبــــر

سرمایه گذارى در 
آموزش و پرورش با 

توجه به اینکه بزرگترین 
وزارتخانه است هزینه 

فایده بوده و سرمایه 
گذارى در آن، سود از 
دست رفته تلقى نمى 

شود

سیستم آموزشى نیازمند پوست اندازى است؛

 آموزش بدون پرورش با چاشنى بى انگیزگى

سیســتم آموزش و پرورش نیازمند آموزش و پرورش 
واقعى و موثر اســت، اما با وجود جوانان و سرمایه هاى 

اجتماعى تازه نفس رو به فرسودگى و کهن سالى است.
 درگیر شدن در باتالق مشکالت و حضور دانش آموزان 
در سیســتم آموزش بدون پرورش همواره از معضالت 
زیرساختى این سیستم بوده و هست و این در حالى است 
که توجه به سازه هاى آموزِش به همراه پرورش در اولویت 

جوامع توسعه  یافته قرار دارد.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان: آموزش و پرورش ما به واسطه مشکالت مالى و نیروى انسانى که امروز با آن مواجه هست حال خوبى ندارد

با پیشرفت علم و فّناورى 
هر دســتگاهى نیــاز به 
پوســت انداختــن دارد 
که عالوه بــر به کارگیرى 
ســرمایه هاى اجتماعى 
مى توان آینــده بهترى را 

براى کشور ترسیم کرد.
بى حوصلگى و نداشــتن تمرکز معلمان 
اغلب گله و شکایت بسیارى از دانش آموزان 
را در برگرفتــه که درواقع فرســودگى 
و کهن سالى سیســتم آموزشى را نشان 
مى دهد. بااین وجود با آغاز سال تحصیلى 
جدید بسیارى از استان ها ازجمله اصفهان 
با کمبود نیرو مواجه هستند اما در فراخوان 
جذب آموزش وپرورش تنهــا به 1 الى 2 

داوطلب بسنده مى کنند.
از طرف دیگر تقســیم بندى مدارس به 
خوب و بد و ایجاد و القاء حس تبعیض بین 
دانش آموزان نه تنها منجر به رقابت سالمى 
نمى شود بلکه حس برترى و بى سوادى را 

در برخى دانش آموزان ایجاد مى کند.

   حس تبعیض با چاشنى بى انگیزگى 
و بى سوادى دانش آموزان

سید محمدجواد ابطحى، عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اسالمى 
نیز اذعان دارد که خوب و بد کردن مدارس 
اشتباه بزرگى اســت و به دلیل دور زدن 
قانون اساســى، اجازه دادیم که مدارس 
هیئت امنایى و غیرانتفاعى افزایش پیدا 

کند.
وى معتقد است که توازن آموزشى یعنى 
همین موضوع که دانش آموزان ضعیف، 
متوسط و عالى در کنار هم و بدون تبعیض 
درس بخواننــد و تا پایان برنامه ششــم 
توســعه دولت موظف به همسان سازى 

آموزش وپرورش است.

همچنین ابطحى با اشاره به کمبود معلم 
مى گوید: با آغاز سال تحصیلى و ابتداى 
مهرماه همچنان مــدارس با کمبود نیرو 
مواجه خواهند بود و اینکه چرا از جوانان 
تحصیل کرده استفاده نمى کنند و آن ها 
را به کار نمى گیرند را باید از دولت تدبیر 
و امید جویا شد. مراجعه کننده اى داشته ام 
که معاون مدرســه بــوده و گله مى کرد 
که من به دلیل بیمــارى صرع نمى توانم 
تدریس داشته باشم اما از من خواسته  شده 
که حتماً کالس درس داشته باشم؛ معلم 
بازنشسته اى که 12 سال پیش بازنشسته 
شده را دوباره دعوت به کار مى کنند، این 
مشکالت وجود دارد اما دولت توجهى به 

زیربناها ندارد.

   خالصه شدن تدریس ها به 3=1+2
الهام جعفرى، دانش آموز دوره متوسطه 
به خبرنگار تسنیم مى گوید: تبعیض بین 
مدارس از مشــکالت عمده این سیستم 
اســت زیرا زمانى که همه مدارس به طور 
یکسان با دانش  آموزان کار کنند، رقابت 
ســالم ترى اتفاق مى افتد که بدین روش 
هم عدالت رعایت مى شــود و هم بچه ها 
به این درك مى رســند که همه در یک 
سطح هستند و تنها نمرات و تالش آن ها 
باعث تفاوت است و انگیزه اى براى تالش 
و کوشش بیشتر آن هاســت و احساس 
بى ســوادى و کودن بودن نمى کنند. از 

طرفى هم تدریس ها اغلــب به 2+1=3 
خالصه مى شــوند و در سؤاالت امتحانى 
از معادالت ســخت و پیچیده اســتفاده 
مى کنند. وى به مافیاى کنکور و آسیب 
دیگر سیســتم آموزش وپرورش اشــاره 
مى کند و مى گوید: اکثر بچه هاى کالس ما 
در تابستان به جاى کالس هاى فرهنگى، 
ورزشــى و تفریحــى در کالس کنکور 
شرکت مى کنند و با شروع سال تحصیلى 
و کالس درس همه چیز را قبًال خــوانده 
و بلد هستند و مــن بى اطالع از مباحث 
درسى سر کالس مى نشستم. از معلممان 
هم که مى خواستم مطلبى را توضیح دهد، 
مى گفت: «  28 دانش آموز فهمیدن و تـو 

نـفـهمـیـدى!»

   یدك کشــیدن آموزش بدون 
پرورش

جمله پایانى این دانش آموز به این ختم 
شد که «آمــوزش و پــروش فــقــط 
و فــقــــط بــا خــــود آمــوزش بــا 
سطح پایین را یدك مى کشد و هیــــچ 
پــرورشــــى در کار خــــود دیــده 
نمى شــود.» و از اینکه سیستم آموزشى 
تنها به ریاضى و درس هاى تئورى محور 
خالصه  شده گالیه داشت که این سیستم 
استعدادهاى نوین آینده ســازان را کور 
مى کند و باعث ناامیدى بسیارى از آن ها 

مى شود.

همچنیــن محمد اعتــدادى، مدیر کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان در ابتداى 
سال جارى به حال ناخوش این سیستم 
اشاره کرد و گفت: امروز اگر مى خواهیم 
حال جامعه خوب باشد باید حال آموزش و 
پرورش خوب باشد اما آموزش و پرورش ما 
به واسطه مشکالت مالى و نیروى انسانى 
که امروز با آن مواجه هســت حال خوبى 

ندارد.
وى ادامه داد: براى حل مسئله کمبود نیرو 
از نیروهاى بازنشسته آموزش و پرورش که 
در سالیان گذشته بازنشسته شده بودند یا 
در آستانه بازنشستگى هستند درخواست 
کردیم در آموزش و پــرورش بمانند، در 
دوره متوســطه اول ناحیه چهار اصفهان 
باالى 80 درصــد از معلمــان نیروهاى 

بازنشسته هستند.
آموزش وپرورش به عنوان نهاد زیرساختى 
براى آینده و آینده ســازان کشور همواره 
باید موردتوجه و اولویت دولت قرار گیرد 
که پایه هاى ساخت وساز و پیشرفت کشور 

را بر روى آن استوار کنند.
اما این در حالى است که این سیستم مورد 
بى مهرى و بى توجهى مسئوالن مربوطه 
قرارگرفته و دانش آموزان و معلمان را در 
بالتکلیفى بزرگى قرار داده اند. نیاز است 
که برنامه ریزى صحیح و کارشناسى شده 
در این حوزه به حل مشکالت عدیده آن 

ورود و زیرساخت هاى آن را متحول کند.

    

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان گفت: میانگین بارش هاى این استان در سال زراعى گذشته( شهریور 97 تا 98) 271.2 میلى متر ثبت شد.
فاطمه زهرا سیدان افزود:این مقدار بارش در مقایسه با مدت مشابه سال زراعى قبل که 136.1 میلى متر بود، 92.7 درصد و نسبت به دوره بلند مدت  32.5 درصد افزایش نشان مى دهد.  

سال زراعى از ابتداى مهر هر سال آغاز مى شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد.  
وى تصریح کرد: بیشترین بارش سال زراعى گذشته در فریدونشهر با 785.4 میلى متر ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال زراعى قبل و بلند مدت به ترتیب 134.4 و 37.4 درصد 
افزایش داشت.  کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان کمترین بارندگى ها در سال زراعى 97- 98 را متعلق به شهرستان خور و بیابانک ذکر و اضافه کرد: کمترین بارش سال 

زراعى گذشته در خور و بیابانک با 89.4 میلى متر ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال زراعى قبل و بلند مدت به ترتیب 70 و 22.5 درصد افزایش داشته است.  

271.2 میلى متر بارندگى در سال زراعى سال گذشته اصفهان ثبت شد



 واکنش معاون وزارت گردشگری 
به سازمان گردشگری شهرداری تهران

معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی از اقدام 
شــهرداری تهران برای تشکیل سازمان گردشگری اســتقبال کرد اما گفت: انتظار 
داریم بعد از آن، طرح ها و پروژه های عمرانی و زیرساختی شهری، پیوست گردشگری 

داشته باشد.
 ولی تیموری در دیدار با مهدی سیفـ  رییس ستاد گردشگری شهرداری تهرانـ  با 
بررسی روند شکل گیری سازمان گردشگری در شهرداری تهران، گفت: مبدا بسیاری 
از تورهای گردشگری و همچنین گردشگران ورودی به کشورمان، شهر تهران است، 
از این رو انعکاس ظرفیت ها و داشته های گردشگری پایتخت نقش موثری در برداشت 

اولیه گردشگران خواهد داشت.
وی با بیان این که تمرکز بر موضوع گردشگری شهری تهران توسط شهرداری، اقدام 

مناسبی ارزیابی می شود، افزود: بزرگ ترین دستاورد مورد انتظار از تشکیل سازمان 
گردشگری در شهرداری، تهیه و ابالغ پیوست گردشگری برای طرح ها و پروژه های 

عمرانی و زیرساختی شهرداری خواهد بود.
تیموری تاکید کرد: نظر به اینکه منابع قانونی، متولی اصلی حوزه گردشگری را وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعالم کرده است، لذا الزم است اساسنامه 
ساختار و شرح وظایف سازمان گردشگری شهرداری با همکاری معاونت گردشگری 
وزارت و در تعامل مستقیم با این حوزه تنظیم شود تا از هر گونه موازی کاری و اتالف 

منابع و انرژی جلوگیری شود.
او با اشــاره به این که شــهر تهران ۸ میلیون جمعیت ثابــت و ۱۲ میلیون جمعیت 
شناور دارد، گفت: پایتخت ایران با دارا بودن جمعیتی معادل کل جمعیت بسیاری 
از کشورها، ظرفیت قابل  توجهی برای شکوفایی گردشگری داخلی و خارجی دارد؛ 
سازمان گردشگری شهرداری می تواند در کنار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی، سبب شکوفایی بستر مساعد موجود شود.

تیموری با بیان این که بررسی کشورهای پیشرو 
در صنعت گردشــگری از آگاهی، فعالیت و 
مشارکت حداکثری شهرداری ها نشان دارد، 
اظهار کرد: ورود رسمی شهرداری تهران 
به موضوع صنعت گردشگری با راه اندازی 
سازمان گردشگری می تواند چشم اندازی 

روشن پیش روی توسعه گردشگری شهری 
بگشــاید، به گونه ای که با موفقیت این الگو 

و اجرای آن در ســایر شهرهای کشــور بتوان 
ساختاری قوی در گردشگری شهری ایجاد کرد.

معاون گردشگری همچنین با تشریح برنامه های معاونت 
گردشگری به مناسبت هفته گردشگری از مشارکت ســتاد گردشگری شهرداری 

تهران در گرامیداشت این ایام استقبال کرد.  
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نتایج آزمون گردشگری 
اعالم شد

مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری 
گفت: نتایج آزمــون دوره های کوتاه مدت 
گردشــگری شــامل دوره »راهنمایــان 
گردشگری« و »مدیریت فنی دفاتر خدمات 
مسافرتی بند ب« اعالم شد. زاهد شفیعی 
افزود: شــرکت کنندگان در آزمون جامع 
کوتاه مدت گردشگری شامل دوره راهنمایان 
فرهنگــی )ایرانگــردیـ  جهانگــردی(، 
طبیعت گردی و زمینـ  گردشــگری و نیز 
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند ب 
می توانند برای اطالع از نتایج این رقابت به 
سامانه جامع آموزش گردشگری به آدرس 
اینترنتــی edutourism.ichto.ir مراجعه 
کنند.  او یادآور شد: آزمون جامع سراسری 
دوره های کوتاه مدت گردشگری روز جمعه 
)۸ شــهریورماه( همزمان در کشور برگزار 
شــد و ۴۷۷۴ نفر در این رویداد آموزشی 
به رقابت پرداختند.  شــفیعی گفت: دوره 
راهنمایان فرهنگی با تعــداد ۲۴۸۷ نفر، 
مدیریت فنی دفاتر خدمات مســافرتی با 
۱۵۷۳ نفر، راهنمایان طبیعت گردی با ۶۶۱  
نفر و راهنمایان زمین ـ  گردشگری با ۵۲ نفر 
به ترتیب بیشترین آمار شرکت کننده را در 

آزمون جامع گردشگری داشتند.
مدیرکل آموزش و مطالعات گردشــگری 
افزود: استان تهران با ۱۲۹۰ نفر  بیشترین 
شــرکت کننده را در بین استان ها داشته و 
استان های خراسان رضوی، اصفهان و فارس 
به ترتیب با ۳۷۸، ۳۵۲ و ۳۱۰ نفر در جایگاه 

بعدی قرار گرفته اند.

 پنجم مهر مــاه برابر 
بــا ۲۷ ســپتامبر روز 
جهانــی جهانگــردی 
شــده  نام گــذاری 
است؛ زمانی که فصل 
گردشگری در نیمکره 
شــمالی پایان می یابد 
و آغاز ســفر در نیمکره جنوبی زمین 
است. شــعاری که ســازمان جهانی 
جهانگــردی بــرای ســال ۲۰۱۹ 
برگزیده: »گردشــگری و اشــتغال؛ 
آینده ای بهتر برای همه« است. ایران 
نیز سال جدید گردشگری را با شعار 
»آموزش، مهارت و اشتغال« از پنجم 

مهرماه آغاز می کنــد. وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اعالم کرده این مناســبت در ایران، 
یک هفته گرامی داشــته می شود و 
قرار اســت ۵۰۰ رویداد برگزار شود. 
همچنین اعالم شده برخالف سنت 
همیشــه، میزبان مراسم روز جهانی 
امسال در ایران، شهر تهران نخواهد 
بود و مراســم در اســتان سیستان و 

بلوچستان برگزار می شود.
پرهام جانفشــانـ  مدیر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان تهرانـ  نیز  اعــالم کرده در 
تهران بیــش از ۳۰ برنامــه در قالب 
نشست و کارگاه آموزشی، نمایشگاه 
صنایع دســتی، تورهای تهرانگردی 
و شهرســتان گردی بــا مشــارکت 
و همــکاری اصنــاف و اتحادیه های 
گردشــگری برنامه ریــزی و برگزار 

می شود.

به گفته او، ششــم تا دهم مهرماه به 
کارگاه های و نشســت های آموزشی 
اختصــاص دارد و تورهایــی در 
شهرستان های ری، ورامین، شهریار، 
قرچک، مــالرد و پاکدشــت برگزار 
می شــود. همچنین تــور پیاده روی 
فعاالن صنعت گردشــگری در بافت 
تاریخی تهــران قدیم با مشــارکت 
انجمن صنفــی راهنمایــان و دفاتر 
خدمــات گردشــگری روز جمعه ۵ 

مهرماه برگزار خواهد شد.
وی، تخفیف ۱۵ درصــدی در مراکز 
اقامتی و پذیرایــی منتخب از تاریخ 
۵ تــا ۱۲ مهر را از دیگــر برنامه های 
این هفته اعالم کــرد و ادامه داد: به 
منظور توجــه حداکثری به رشــد 
اقتصاد هنر در توســعه گردشگری 
پایدار، نمایشگاه های صنایع دستی 
در شهر تهران و شهرستان های استان 
با تخفیف ۱۵ درصدی در عرضه آثار 

هنری برگزار می شود.
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان تهران اعالم 

کــرد: متقاضیــان بــرای اطالع و 
شــرکت در تورهــای تهرانگردی و 
شهرســتان های تابع این اســتان با 

ارســال واژه »هفته گردشگری« به 
ســامانه ۵۰۰۰۵۴۲۰۲۰ می توانند 

از برنامه های این هفته مطلع شوند.

برنامه های هفته گردشگری در تهران اعالم شد

نمایشگاه های 
صنایع دستی 

در شهر تهران و 
شهرستان های 

استان با تخفیف 
۱۵ درصدی در 

عرضه آثار هنری 
برگزار می شود.

تهران برنامه های هفته گردشگری را که از پنجم تا ۱۲ مهر 
برگزار می شود، اعالم کرد که تخفیف ۱۵ درصدی در مراکز 
اقامتی و پذیرایی منتخب و برپایی نمایشگاه های صنایع 

دستی با ۱۵ درصد در عرضه آثار هنری، از آن جمله است.

ایسنا
گزارش
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راهنمای خرید لباس پاییزی زنانه
با فرا رسیدن پاییز، وقت آن رسیده که نگاهی به کمد لباس خود انداخته و حال و هوای آن را پاییزی 
کنید. اگر قصد دارید امسال یک استایل پاییزه زنانه جذاب داشته باشید، این مطلب را از دست ندهید.

برترین ها: با فرا رسیدن پاییز، وقت آن رسیده که نگاهی به کمد لباس خود انداخته و حال و هوای آن را 
پاییزی کنید. امروز دیگر وقت پوشیدن ژاکت، سوئیشرت، بارانی و لباس های نسبتا گرم شده است. در 
ادامه این مقاله چند آیتم مناسب برای این فصل را برایتان جمع آوری کرده ایم. اگر قصد دارید امسال 

یک استایل پاییزه زنانه جذاب داشته باشید، با ما همراه باشید.
ژاکت جلو باز طوسی

این مدل ژاکت، یک مدل بسیار کابردی و اصطالحا به درد بخور است. این ژاکت را می توانید حتی از 
روی لباس های تابستانی خود نیز به تن کنید و به این ترتیب در پاییز نیز می توانید از تی شرت های 
تابستانی خود استفاده کنید. جنس این ژاکت از ۷۰ درصد پلی استر و ۳۰ درصد الیاف نخ است و قد 
متوسطی دارد. این آیتم را می توانید هم در منزل به عنوان رویه استفاده کرده و هم در خارج از منزل 

آن را برروی مانتو بپوشید.

شنل چهارخانه
اگر از طرفداران دنیای مد باشید، احتماال تاکنون باید این نکته را متوجه شده باشید که مجله معتبر 
ووگ، چندی پیش اعالم کرد که در پاییز و زمستان امسال، لباس هایی که پارچه چهارخانه دارند باز هم 
روی بورس خواهند بود. عالوه بر آن، شنل ها بار دیگر به دنیای مد بازگشته اند؛ نتیجه آن را در لباس های 
جدید برند های معروفی مثل مانگو می توانید مشاهده کنید. نکته خوب اینکه این شنل، تمام این آپشن ها 

را دارا می باشد و به دلیل جنس مناسبی که دارد، برای پاییز نیز کامال مناسب و ایده آل خواهد بود.
کاپشن کوتاه گلدار

در استایل خود، کمی هم از نقش و نگار استفاده کنید. لباس ها، اکسسوری و به طور کلی هر آیتمی 
که طرح گلدار باشد، امروزه طرفداران زیادی در میان افراد مختلف پیدا کرده است. شما نیز می توانید 
با استفاده از این کاپشن کوتاه گلدار در اســتایل روزمره خود، از طرح مورد عالقه تان استفاده کنید. 
پیشنهاد می کنیم در هنگام پوشیدن این کاپشن، دیگر آیتم های خود را ساده و تک رنگ انتخاب کنید.

بارانی میدی
این بارانی کوتاه، در عین حال که ساده و تک رنگ است، بسیار شیک و جذاب می باشد. این بارانی برای 

سنین مختلف خانم ها مناسب بوده و قابل ست شدن با رنگ های 
مختلفی مثل سرمه ای، مشکی، قهوه ای و... است. کاله این 

بارانی قابل جدا شدن است و یقه آن حالت ایستاده دارد. 
نکته قابل توجه در طراحی این بارانی این است که به دلیل 
طراحی منحصر به فردی که دارد، رطوبت ناشی از تعرق را 

از بدن خارج می کند.
بارانی زنانه ساده

یک آیتم همه پسند که سال هاست از پرطرفدارترین مدل های 
بارانی بوده و به این زودی از مد نخواهد افتاد. این بارانی ســاده و 

پرطرفدار را می توانید به راحتی با هر رنگ لباسی که خواستید ست کنید و 
اگر در حفظ و نگهداری آن درست عمل کردید، می توانید سال های سال از آن استفاده 

کنید. همچنین می توانید از کمربند های مختلف با این بارانی استفاده کرده و رنگ آن را با شال یا دیگر 
آیتم های استایل خود ست کنید.

وزیر کشور :

پیش بینی می کنیم امسال اربعین حدود ۳ میلیون 
زائر وارد کشور عراق شوند

وزیر کشور اعالم کرد که با توجه به بازگشایی مرز خسروی و حذف روادید، 
پیش بینی می کنیم امسال حدود ۳ میلیون زائر وارد کشور عراق شوند.

عبدالرضارحمانــی فضلی ظهر امروز)دوشــنبه( در دوازدهمین جلســه 
ستادمرکزی اربعین اظهارکرد: کار ستاد اربعین با حضور همه دستگاه های 
مربوطه آغاز شده و ۱۴ کمیته در آن نقش دارند که در این جلسه پیشنهاداتی 

ارائه و مشکالتشان رامطرح کردند و تصمیم گیری های الزم صورت گرفت.

رحمانی فضلی با بیان اینکه با توجه به بازگشایی مرز خسروی و حذف روادید، 
پیش بینی می کنیم امسال حدود۳  میلیون زائر وارد کشور عراق شوند، افزود: 
در حالی که بیشترین تعداد زائر را در مراســم اربعین ۹۶ با تعداد ۲ میلیون 

۵۰۰ هزار داشتیم.
وی ادامه داد: دو هزار و ۶۰۰موکب در ایام اربعین برای ارائه خدمات به زائران 
تدارک دیده شده اند. امسال قرار است ۱۶۴ میلیون وعده غذا به زائران ارائه 
شــود در حالی که تا سال گذشــته تعداد ۲۰۰۸ موکب ایرانی در عراق برپا 

شده بود.
وزیر کشور افزود: بازه زمانی ارائه خدمات در ایام اربعین پنج روز افزایش یافته 
و در مجموع همه خدمات با توجه به پیش بینی افزایش زائر در ایام اربعین، 

افزوده خواهند شد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل تالش داریم ظرفیت استفاده 
از قطار و هواپیما افزایش پیدا کند، اعالم کرد: همچنین ۱۲ هزار اتوبوس برای 
حمل و نقل زائران در نظر گرفته شده است؛ البته بنا داریم تدارک بیشتری 

هم داشته باشیم.
وی درباره اقدامات امنیتی در اربعین گفت: در این زمینه دو نشست با مرزداران 

و مسئوالن استان های مرزی کشور در عراق برگزار کردیم و همه پیش بینی ها 
شده است.وزیر کشور یادآور شد: هزینه های مراسم اربعین با کمک های مردمی 
تأمین می شود و کمک های دولت برای امور زیرساختی است پس ضروری 

است مردم در این زمینه در کنار ما باشند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: موضوع مهم دیگر توجه زائران به بیانیه ها و نکاتی 
است که از سوی مسئوالن ارائه می شود چرا که جابجا کردن سه میلیون زائر 
در بازه زمانی حدود ۲۰ روز کاری بسیار بزرگ است و پیدایش مشکلی هرچند 
ناچیز، باعث بروز مشکالت مختلف برای زائران خواهدشد. مراسم اربعین برای 

مردم مانند عاشورا و تاسوعا اعتقادی است و مردم از آن حمایت می کنند.

 برای فرزندم گوشی موبایل 
بخرم؟

گوشــی های موبایل، به ویژه دســتگاه های 
هوشــمند، از زندگی امــروز قابل تفکیک 
نیستند و هر روز بیش از قبل در جان جامعه 
ریشــه می دوانند. اما میزان کاربــرد آنها در 
سنین پایین تر مسأله ای اســت که از سوی 
پژوهش گران مورد توجه قرار گرفته و اسباب 
نگرانی والدین است. امروزه بسیاری از بچه ها 
در زمان حضور در مدرسه یا بازی با همساالن 
خود گوشــی های گران قیمت هوشمندی 
دست دارند، با استفاده از آنها با یکدیگر ارتباط 
برقرار می سازند و از امکانات هوشمند نهایت 
استفاده را می برند.اما هیچ یک از این کاربردها 
به معنای ضروری بودن گوشی همراه برای 
کودکان نیست. در واقع این وسائل در اغلب 
موارد کاربرد سودمند چندانی برای آنها ندارند 
و در مقابل، باعث کم تحرکــی و وارد آمدن 
آسیب نیز می شوند.کودکان، به ویژه در سنین 
زیر نوجوانی، هیچ گونه نیازی به تلفن همراه 
ندارند. آنها باید در فضاهای واقعی با کودکان 
هم سن خود مواجهه جدی و واقعی داشته 
باشــند. در غیر این صورت، با حضور صرف 
مجازی، هیچ پیشرفت روان شناختی برای 
کودک ایجاد نمی شود. پژوهش های متعدد 
ظهور عوامل افسردگی و مشکالت روان تنی 
را در کودکانی که عادت به استفاده از ابزارهای 
هوشمند داشته اند، نشان می دهد. به عالوه 
بازی های رایانه موجود در این گوشی ها مانع 
انجام بازی  واقعی، دویدن و جنگیدن می شود 
و به همین دلیل بنیه جسمی کودک را نیز 

تضعیف می کند.

جســتجوی دوره ای 
انباری

شــاید برای فردی موفق 
کــه میلیاردها تومان پول 
دارد، جســتجو کــردن 
انبار یــا زیرزمیــن خانه 
برای یافتن اقالم قابل استفاده اندکی 
عجیب به نظر برسد. چرا که بسیاری از 
ما با آنکه درآمد چندان باالیی نداریم، 
اما به مجرد خسته شدن از یک کاال آن 
را دور می اندازیم. در حالی که موفق ها 
پیوسته به دنبال افزایش کاربری وسایل 
خود هستند. آنها ســعی می کنند به 
هر طریق ممکن از هــدر رفتن حتی 
یک ریال جلوگیری کننــد. به همین 
دلیل در اشیای ظاهرا بالاستفاده و کنار 
گذاشته شده جســتجو می کنند تا در 
صورت امکان، نیازهــای خود را با آنها 

برطرف سازند.
بی توجهی نسبی به آب و هوا

صرفه جویــان دقیق و موفــق توجه 
چندانی به تغییر آب و هوا ندارند. البته 
آنها هم انسان هستند و در سرما و گرما 
نیاز به اســتفاده از وسائل گرمایشی و 
لباس مناسب دارند. اما سعی می کنند 
تا حد امکان در این زمینه ســخت گیر 
نباشند و به نیازهای اصلی اکتفا کنند؛ 
مثال صرفه جویان موفــق هرگز دمای 
خانه را با اســتفاده از بخاری یا ســایر 
وسائل آنقدر باال نمی برند که برای نفس 
کشیدن نیاز باشد پنجره ها را باز کنند. 
آنها با کولر گازی خانه را آنقدر ســرد 
نمی کنند که به لباس گرم نیاز داشته 
باشــند! اگر ایــن کار را تمرین کنید، 
خواهید دید که بخشی از احساس سرما 
و گرما در ما وابســته به نوعی تحلیل 
اشتباه است که با اندکی تمرین برطرف 
خواهد شــد. صرفه  جویی ناشی از این 

مساله بسیار دور از انتظار خواهد بود.
زندگی سبک و خلوت

برخی از ثروتمندتریــن مردان و زنان 
جهان به طرز دور از تصوری ســاده و 
عادی زندگی می کنند. درزندگی آنها 
از ریخت و پاش خبری نیست و دور و 
بر خود را با انبوهی از وسائل بال استفاده 
پر نمی کنند. البته چنین افرادی قطعا 
خانــه ای مجلل و خودرویی مناســب 
دارند، اما در ســایر موارد به حداقل ها 
قناعت می کنند و بــا صرفه  جویی در 
مقابل پولشان را در امور سودآور و یا در 
مسیر کمک به دیگران به کار می گیرند. 

طبیعی است که اگر ما نیز این روش را 
به کار ببندیم، در مــدت زمان اندکی 
می توانیــم مقدار قابــل توجهی پول 
پس انداز کرده و به ســرمایه گذاری و 

سایر فعالیت های مالی بپردازیم.
سخت گیری درباره مواد غذایی

بخش زیــادی از درآمــد ماهانه افراد 
صرف تغذیه می شــود. اما این مساله 
بدان معنا نیســت که تمــام پول های 
صرف شده برای تهیه مواد غذایی بهینه 
هستند. اگر نگاهی به میزان زاید دور 
ریز غذا، نان، میوه و … بیندازید و این 
مقدار را با هزینه های گزاف خرید غذای 
آماده جمع کنید، خواهید دید که پول 
خود را به هدر داده ایــد. صرفه جویان 
موفــق هرگــز اجــازه نمی دهند غذا 
هدر رود. آنهــا با برنامــه و به صورت 
مطلوب مواد غذایــی تهیه می کنند و 
ســعی می کنند تا حد امکان تمام آن 
را مصرف نمایند. با این کار به ســبب 
استفاده از مواد تازه از سالمتی بهتری 
برخوردار می شوند و هزینه های خود را 
نیز محدود می سازند. کم خریدن رمز 

موفقیت در صرفه  جویی غذایی است.
کاهش اســتفاده از ماشین های 

شست و شو
در چنــد دهــه اخیــر اســتفاده از 
ماشین های لباس شویی و ظرف شویی 
بســیار گســترش یافته و تقریبا تمام 
کارها توســط این ماشــین ها صورت 
می پذیــرد. ایــن در حالی اســت که 

می توان با برنامه ریزی بخشی از شست 
و شوی خانه را به صورت قدیمی انجام 
داد. صرفه جویان موفق بــا این کار به 
میزان زیــادی در هزینه بــرق صرفه  
جویی می کنند. ضمــن آنکه محیط 
زیست نیز از این گونه شست و شو سود 

خواهد برد.
خرید کاالی دسته دوم

شاید اگر بشــنوید که چه کسانی در 
جهان با خرید کاالی استفاده شده در 
هزینه های خود صرفه  جویی می کنند، 
شگفت زده شــوید. اما این روش آنقدر 
موثر است که باید نگاهی جدی تر به آن 

داشته باشید. صرفنظر از کاالهایی که 
به دلیل بهداشت استفاده مجدد از آنها 
پذیرفتنی نیست، بسیار از اقالم مصرفی 
در تمام زمینه های کاری و شغلی وجود 
دارند که می توان با مراجعه به مغازه ها 
و یا جستجو در اینترنت به سادگی آنها 
را پیدا کرده و بــا قیمت های به مراتب 
پایین تر از قیمــت کاالی نو خریداری 

کرد.
با این روش، تمــام نیازهای مورد نظر 
برطرف خواهند شد، در هزینه ها صرفه  
جویی می شود و شما می توانید با پول 
در نظر گرفته شــده بــرای تامین یک 

نیاز خــاص، چند تا از آنهــا را برطرف 
کنید. البته نیاز به توضیح نیســت که 
در خرید کاالی دسته دوم، باید حتما 
به مواردی چون کیفیت کاال، سالمت 
فنی و استفاده قبلی از آن دقت کنید. 
در مورد کاالهایی چون خانه یا خودرو 
نیز به مســائل قانونــی و برخی نکات 
مرتبط با این دســت مشکالت توجه 
ویژه داشته باشــید. اگر این گام ها را 
به درســتی بردارید، امکان اســتفاده 
از خریدی مطلوب و ارزان برای شــما 

فراهم خواهد شد.

عادات شگفت انگیز صرفه  جویان

 صرفه جویان 
موفق هرگز اجازه 

نمی دهند غذا هدر 
رود. آنها با برنامه و 
به صورت مطلوب 
مواد غذایی تهیه 
می کنند و سعی 
می کنند تا حد 

امکان تمام آن را 
مصرف نمایند.

همه ما می دانیم که پرهیز از اتالف منابع و تالش  برای کاستن 
از هزینه ها یکی از عادات اصلی مردان موفق و میلیونرهای 
خودساخته است. آنها با تکیه بر عادات صرفه جویانه خود آرام 
آرام می آموزند که چگونه میزان هزینه ها را به کمترین میزان 
ممکن برساند و هیچ پولی را برای امور غیرضروری و نامطلوب 
هزینه نکنند. اما شاید باور نکنید که این عادات و سختگیری 
شــخصی تا کجا می تواند ادامه پیدا کند و چه موارد عجیب 
و درو از ذهنی مورد توجه دقیــق صرفه جویان موفق قرار 
می گیرد. در ادامه به برخی از عادات مالی اشاره خواهیم کرد.
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Syrian Minister of Petroleum 
and Mineral Resource Ali 
Suleiman Ghanem heading 
a high-profile delegation 
arrived in Asaluyeh on 
Monday to visit South Pars oil 
and gas fields development 
phases, petrochemical 
industries and Pars Special 
Economic Energy Zone.
According to Pars Special 
Economic Energy Zone 
website, upon his arrival 
Suleiman Ghanem was 
welcomed by the managing 
director of PSEEZ, Asaluyeh 

governor and managing 
director of Pars Oil and Gas 
Company.
Speaking in the welcoming 
ceremony, Managing 
Director of PSEEZ Pirouz 
Mousavi said Iran has 
always been pioneer in the 
path of development and 
transfer of know-how to its 
brotherly nations.He also 
expressed hope for the 
current visit would pave the 
way for reconstruction and 
development of the Syrian oil 
and energy industries.

China Traders 
Cut Back 
Iran Iron Ore 
Purchases Ahead 
of Tariff Hike
China has taken fewer 
shipments of iron 
ore from Iran over 
August and September, 
according to Refinitiv 
Eikon data, as additional 
export tariffs due to be 
imposed by Tehran have 
dampened risk appetites 
in the world's biggest 
steelmaker.Iran's Ministry 
of Industries, Mining and 
Trade has imposed 20-
25% duties on the export 
of unprocessed minerals 
as of Sept. 23.According 
to Deputy Industries 
Minister Jafar Sarqeini, 
the decision is aimed at 
supporting domestic 
production, preventing 
the export of unprocessed 
minerals and generating 
more value-added.The 
official noted that exports 
of iron ore concentrates 
and pellets will see 25% 
duties, the Industries 
Ministry's news service 
Shata reported.
Iran: Household 
Budgets in Some 
Provinces
The highest expenditure 
for urban households 
was recorded for Tehran 
with $5,106 and the 
lowest for Kerman with 
$2,073.This is while 
the highest income for 
urban households was 
recorded for Tehran with 
$5,592 and the lowest 
for West Azarbaijan with 
$2,311.Kermanshah saw 
the biggest increase in 
median urban household 
expenditure with 39.7% 
and Mazandaran saw the 
smallest increase with 
6% in the last fiscal year 
(March 2018-19) among 
Iran's 31 provinces 
compared with the year 
before.Households in 
urban areas spent an 
average of 393,227,000 
rials ($3,434) in the last 
Iranian year, 19.3% more 
than in the preceding year, 
according to the latest 
report published on the 
website of the Ministry of 
Cooperatives, Labor and 
Social Welfare’s Statistics 
and Strategic Data Center 
using the Statistical Center 
of Iran’s figures.
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Syrian Oil minister to visit South Pars 
phases, petrochemical industries

Head of the 
N a t i o n a l 
Petrochemical 
Company of 
Iran Behzad 
M o h a m m a d i 
said on Sunday 
that the country 

had extensive plans for 
expansion of refining 
and petrochemical 
activity, adding that 
government and private 
investment in the sector 
would top 70 billion in 
the next two years.
The official made the 
remarks in a speech 
on the opening of 
Iran Plast, a leading 
annual fair meant 
for showcasing the 
country’s potentials 
and capabilities in the 
petchem sector.
Mohammadi said 
Iran would increase 
the number of its 

p e t r o c h e m i c a l 
complexes to 83, from 
the current 56, by 
early 2022, adding 
that both production 
and the feed used for 
those complexes would 
significantly diversify in 
the coming years.
A senior Iranian 
petchem official says 
annual exports have 
topped 22.5 tons in 
volume terms.
He said the proportion 
of gas to liquefied feed 
burnt in the refineries 

would change from the 
current 77-23 to 86-14 
by 2025, mainly thanks 
to plans for collecting 
flared gas at oil and gas 
facilities.
The official said 
Iran had invested 
around half a billion 
dollars in research 
and development for 
manufacturing catalysts 
used in the refining 
process, adding that 
16 groups of high-tech 
devices needed in the 
industry were currently 
produced inside Iran 

and a group of nine 
others were expected 
to be covered by the 
domestic production 
by 2022.
Mohammadi estimated 
that jobs created in 
Iran’s petrochemical 
sector, including 
those on the supply 
chain, was around 
one million, adding 
that around 880,000 
people were currently 
working in 15,000 
enterprises active in the 
industry’s downstream  
section.

29 domestic, foreign 
firms keen on investing in 
Chabahar port
The Director General of Sistan and Baluchestan Ports 
and Maritime Organization Behrouz Aghaei said on 
Monday that 29 domestic and foreign companies 
have voiced readiness to invest in Shahid Beheshti 
Port of Chabahar.
These domestic and foreign companies applied to 
invest in the port in the first half of the current year 
(from March 21 to Sept. 21), he added.
Turning to the increase of attraction of Foreign Direct 
Investment (FDI) in Chabahar Port, he stated, “as the 
largest oceanic port of the country with a strategic 
location and access to international free waters, 
Chabahar Port has a special place in Iran’s exchanges 
of goods with other countries in the region.”
As a gateway of doing trade and business with 
IORA (Indian-Ocean Rim Association), CIS 
(Commonwealth Independent States), Afghanistan, 
Central Asia and proximity to the ports in the Sea 
of Oman and Indian Ocean, Chabahar Port is the 
best transit route for regional countries in terms of 
offshore, onshore and security trade, he emphasized.
Elsewhere in his remarks, the director general 
stressed the special situation of Chabahar Port in view 
of industrialists and added, “domestic and foreign 
sectors show high tendency to make huge investment 
in the port due to its strategic position.”
Submitting 29 applications by investors since the 
beginning of the current year and visiting more than 
36 domestic and foreign delegations to Chabahar port 
are a solid evidence for the said claim, Aghaei added.
He put the number of domestic and foreign 
delegations that visited Chabahar port last year 
(ended March 20, 2019) at 150.

INTA Chief: 40% of Iran 
Economy Tax-Exempt
In Iran, tax revenues barely account for 50% of the 
government’s current expenditure.
Forty percent of Iran’s economy are exempted from 
paying taxes, the director of Iranian National Tax 
Administration said.
“Tax revenues account for up to 85% of the 
governments’ current expenditure in some 
countries; whereas in Iran, the ratio barely reaches 
50%,” Mehr News Agency also quoted Omid Ali Parsa 
as saying.
Latest statistics show the five-month period since the 
beginning of the current fiscal year (started March 
21) saw a 45% rise in tax revenues to 530 trillion 
rials ($4.62 billion) compared with the same period 
of last year.
According to INTA chief, the growth in tax revenues is 
partly because of recovering overdue payments and 
putting in a great deal of efforts to fight tax evasion by 
tracking down banking transactions.  
The government earned 1,090 trillion rials ($9.51 
billion) in tax revenues during the last fiscal year 
(ended March 20, 2019).

Gov’t to Sell $3.3b in Bonds 
to Plug Budget Deficit
The Ministry of Economy will issue Islamic financial 
securities worth 380 trillion rials ($3.3 billion) to 
partly compensate the budget deficit for the current 
fiscal year (March 2019-20). 
The figure is apart from the 380 trillion rials originally 
approved by Majlis in January when debating the 
budget bill, Fars News Agency reported. 
As per a government directive sent to the Ministry 
of Economy and the Plan and Budget Organization, 
the former is in charge of selling bonds and the 
PBO is tasked with allocating budgetary credits 
for reimbursing the principal and interest of the 
securities in the next budget.

Iranian authorities say size of investment 
in downstream sections of the oil and 
gas industry, where petrochemicals are 
produced and marketed, would reach 93$ 
billion by 2025.

Iran sets 93$bn-target for investment in 
petrochemical sector
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Iran, one of major 
investment hubs in 
world
 Islamic Republic of Iran is one of the 
major investment destinations in the 
world due to the situation of market and 
professional manpower.
Deputy Minister of Industry and Head of 
Organization for Investment, Economic 

and Technical Assistance of Iran 
(OIETAI) Seyed Ali-Mohammad Mousavi 
made the remarks on Sunday in his visit 
to one of industrial and production units 
in Alborz Industrial Park and added, 
“investment incentives have a leading 
effect in attraction of foreign investors 
significantly.”
All developed countries try to provide a 
safe environment for foreign investors 

by increasing incentives, he added.
To improve the economic situation of the 
country and boost domestic production, 
the attraction of foreign investment and 
resources should be focused on, he said, 
adding, “however, many countries in 
the world have taken the said issue into 
serious consideration and move forward 
based on it in order to materialize most 
economic objectives.”

Iran petchem output 
to hit $25 bln by 2021: 
oil minister
The Iranian Oil Minister Bijan Zangeneh 
has said that the petrochemical output 
is increasing despite the US sanctions.
According to the news service of the 
Iranian Oil Ministry 'SHANA', Minister 
Bijan Zangeneh made the remarks while 

addressing the opening ceremony of the 
13th Iran Plast International Exhibition 
on Sunday.The oil minister said the 
country was on the threshold of the third 
leap in the petrochemical industry.
“Back in the 1997, under President 
Khatami, when I was the then-minister 
of oil, the value of petrochemical 
output of the country was $1 billion, 
but we could launch a large number of 

petrochemical projects by the efforts 
of the administration, the Iranian 
Ministry of Petroleum and the National 
Petrochemical Company (NPC) until 
2005,” he said.Zangeneh further said 
that Iran’s ethane production capacity 
would reach 16 million tons per year by 
2021 from 4.2 mt/y back in 2013. The 
items’ current production capacity is 
7.3 mt/y.



Zarif, Mogherini hold talks in 
New York
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and 
the high representative of the European Union for 
Foreign Affairs Federica Mogherini held talks in New 
York Sunday evening (local time).
The top diplomats are in New York to attend the 74th 
Session of the United Nations General Assembly.
Zarif and Mogherini are also scheduled to take part 
in the 4+1 meeting of the joint commission of the 
2015 nuclear deal (the Joint Comprehensive Plan of 
Action), which will be held at the ministerial level on 
Wednesday.
Earlier on Sunday, Zarif held separate meetings with 
Danish FM Jeppe Kofod and French FM Jean-Yves Le 
Drian who are also in New York for the UNGA.
Meetings were held in Iran’s mission at the United 
Nations where the sides discussed bilateral ties as 
well as regional and international issues.

UK follows US blame game 
against Iran on Saudi oil 
attacks
 Continuing the US’ blame game, the UK has put 
the blame on Tehran for involvement in Yemen's 
retaliatory attacks that targeted Saudi Arabia’s major 
oil facilities on September 14.
UK Prime Minister Boris Johnson said Monday 
Britain believes Iran was responsible for the attacks 
and will work with the United States and European 
allies on a so-called joint response, Reuters reported.
“The UK is attributing responsibility with a very high 
degree of probability to Iran for the Aramco attacks. 
We think it very likely indeed that Iran was indeed 
responsible,” Johnson told reporters on the plane to 
the United Nations General Assembly in New York.
“We will be working with our American friends 
and our European friends to construct a response 
that tries to deescalate tensions in the Persian Gulf 
region.”Yemen’s Ansarullah movement and their 
allies in the Yemeni army deployed as many as 10 
drones to bomb Abqaiq and Khurais oil facilities run 
by the Saudi state-owned oil company Aramco last 
Saturday (September 14).
The unprecedented attack knocked out more than 
half of Saudi crude output, or five percent of global 
supply, prompting Saudi and US officials to claim 
without any evidence that it probably originated 
from Iraq or Iran.US Secretary of State Mike Pompeo, 
without evidence, was also quick to blame Iran for 
the brazen attack. The claim drew ridicule from many 
social media users who compared Pompeo’s rushed 
conclusion to Washington’s indecision about the 
murder of prominent journalist Jamal Khashoggi at 
the Saudi consulate in Istanbul in October 2018.
Continuing the US’ blame game, Saudi Arabia also 
said on Friday the attacks on its oil infrastructure 
came from the "north" and were "unquestionably" 
sponsored by Iran, but the kingdom was still 
investigating where exactly they were launched from.
Tehran has vehemently rejected accusations of 
involvement in the raids as "lies" and warned of "an 
all-out war" in the event of military strikes against 
the country.

Iran's HOPE initiative seeks sustainable 
regional security: Rouhani

“UN General Assembly is a 
perfect opportunity for 
nations, including Iran, to 
express their views. And [for 
us] to explain to the world 
about the unjust measures 

being implemented against the Iranian 
nation, as well as the complicated 
regional issues,” Rouhani said in Tehran 
before departing for US.
“This year's trip to New York bears 
particular importance. We felt that 
Americans do not want the Iranian 
delegation to interact in the United 
Nations, or that they are afraid, or that 
our remarks are too bitter for them 
to hear, and they may have reasons to 
prevent our speech from influencing US 
public opinion. If they don't want this, 
we have to insist to go there at different 
levels.”
The remarks came as the US had delayed 
issuing visas for the Iranian delegation to 
attend the UNGA session.
“We have rationality and reasoning 
on our side,” he said, adding, “Today, 
we are going to the United Nations 
while Americans have increased their 
sanctions on the Iranian people to 
such an extent that they say there is 
nothing left [to be sanctioned] and they 
have recently restarted sanctions; that 
means the US' utter desperation. The US 
sanctions and maximum pressure have 
failed to bring any result for them.”
Washington announced the imposition 
of a new round of sanctions on Iran's 

Central Bank on Friday which was 
already under US sanctions.
Pointing to recent Yemeni attacks at 
Saudi Arabia’s oil installations, he said 
“It is clear that Americans are pursuing 
other objectives in the region by making 
allegations. The US Secretary of State 
is constantly making unreasonable 
remarks, and unfortunately, I have not 
yet seen this Secretary of State speaking 
logic, and this is among wonders of the 
history.”
Rouhani noted that US is organizing 
propaganda to exaggerate the extent of 
damage on Aramco facilities, adding, 
“The reason is that America wants to 
dominate the whole region and bring 
defense systems to the area.”
“It is clear that America seeks to control 
Saudi’s east oil. Of course, we have 
nothing to do with this quarrel; this is a 
US’ faceoff with China and others. They 
have taken advantage of this opportunity 
and signed a deal with Saudi Arabia 
to bring billions of dollars of defense 
systems to the region. This shows that 
Americans are pursuing other goals,” 
Rouhani said, highlighting, “All this buzz 
is an excuse for an increased presence of 
America in the region.”
“In the Aramco incident, all free thinkers 

of the world condemn the aggression 
against Yemen. This [attack] was the 
result of Saudi Arabia, America, UAE and 
Zionist aggression on Yemen. If they stop 
the aggression, Yemenis will not stop 
taking retaliatory measures.”
As Parviz Esmaeili, deputy presidential 
chief of staff for communications, said, 
in addition to delivering a speech at the 
high-level UNGA meeting, Rouhani will 
also hold talks with high ranking media 
officials as well as media experts. He will 
conduct interviews with international 
news agencies and will hold a presser.
Rouhani will also meet top officials from 
different participating countries besides 
the Secretary-General of UN and some 
presidents and heads of international 
bodies during his stay in New York, he 
added.
Elsewhere, Rouhani referred to Iran’s 
initiative for establishing regional 
security, saying, “Our proposed initiative 
for regional security also concerns 
economy and other areas. The name 
of this initiative is ‘Hormuz Peace 
Endeavor’ abbreviated as HOPE and 
this is a ‘hope coalition’. According to the 
initiative, all countries around Persian 
Gulf and Hormuz Strait are invited to 
provide the region with security.”

Iranian President Hassan Rouhani said he would 
present an initiative to the UNGA called ‘Hormuz 
Peace Endeavor’ (HOPE), which invites all 
Persian Gulf littoral states to participate in 
preserving security in the region.
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US blamed Iran on Aramco 
attacks to cover up 'a disgrace'
 The Secretary of Iran's Expediency Council Mohsen Rezaei 
said that the US has blamed Iran for the attack on Saudi oil 
installations to evade admitting that a small Yemeni group 
could target Aramco.Mohsen Rezaie said that security in 
the Persian Gulf cannot be achieved with the presence 
of trans-regional forces, adding that independency is 
the first security requirement in the region. If the US 
leaves the region, all regional countries will be friends 
and collective security will be provided, he added.

Saudi Arabia must be able to prove its allegation to Iran 
about the attack on Aramco, he said, adding that Iran 
has not given any weapons to Yemeni Ansarullah as 
Yemen is under siege and all the routes are controlled, 
so Yemenis have developed the missiles themselves.
The US quickly pinned the blame on Iran in order to 
evade admitting that a small group of Yemenis 
attacked Saudi Arabia’s Aramco, so they are 
now looking for providing evidence, Rezaie noted.
The Sept. 14 attacks by Yemeni forces on the Abqaiq and 
Khurais plants, some of the kingdom’s biggest, caused 
raging fires and significant damage that halved the 
crude output of the world’s top oil exporter, by shutting 

down 5.7 million barrels 
per day of production.
The attack was in 
retaliation of Saudi-led 
coalition’s aggression 
against Yemen. Still, the 
US and Saudi officials 
rushed to blame Iran 
for the incident without 
providing any credible evidence. 
Tehran sent an official note 
to US warning that any aggression 
against its soil will be promptly responded.

“The reason is 
that America 
wants to 
dominate the 
whole region and 
bring defense 
systems to the 
area.”
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Rouhani was doubtful about 
making NY trip: Govt. spox
Iranian Government Spokesman Ali Rabiei said on Monday that 
President Hassan Rouhani had been doubtful about making the trip 
to New York this year to take part at the UNGA session.
“President Rouhani decided to make the trip to be the Iranians’ voice,” 
he added.
As scheduled, the president will hold 13 meetings with senior officials 
from various countries besides international media to prove the 
rightfulness of the Iranian nation, he said.
“In contrast to Iran, the US is the most isolated now in the world,” 
Rabeie said. “Resistance is ever-increasing and the world’s public 
opinion supports Iran.”
He noted that Iran has never started a war, neither has it used weapons 
of mass destruction. Iran has always defended its interests with all of 

its power, the spokesman stressed.
He underlined that no meeting is scheduled to be held between 
Rouhani and Trump during the New York visit and Iran will hold talks 
only in case the US returns to the JCPOA and removes all the imposed 
sanctions.
As the spokesperson informed and according to the announcement 
made by Iran Maritime and Port Organization, the seized British oil 
tanker is passing its legal procedures to be released.
Rouhani left Tehran for New York at the head of a high-ranking 
political delegations this morning to attend the 74th annual meeting 
of the UN General Assembly (UNGA).
Rouhani said he would present an initiative to the UNGA called 
‘Hormuz Peace Endeavor’ (HOPE), which invites all Persian Gulf 
littoral states to participate in preserving security in the region.
“UN General Assembly is a perfect opportunity for nations, including 
Iran, to express their views. And [for us] to explain to the world about 

t h e 
unjust measures being 

implemented against the Iranian nation, as well as the complicated 
regional issues,” Rouhani said in Tehran before departing for US.

News

Trump 
Says Open 
to Hearing 
Rouhani’s 
Peace 
Initiative at 
UN
US President Donald 
Trump said he is 
open to hearing his 
Iranian counterpart 
Hassan Rouhani’s 
"Hormuz Peace 
Initiative" at the UN 
General Assembly in 
New York.
"I'm always open. 
I have no plans to 
meet with them, 
but I'm always 
open," Trump said 
Sunday in Houston, 
when asked if he 
was open to hearing 
Rouhani's plan.
Rouhani departed 
for New York 
on Monday to 
attend the annual 
gathering of world 
leaders at the United 
Nations.
The president is 
slated to deliver 
a speech at the 
74th UN General 
Assembly meeting 
on Wednesday.
Asked about a 
meeting with 
Rouhani, Trump 
told reporters 
he would meet if 
Iranians wanted 
"but I have 
absolutely no plans 
to meet."
"We'll see what 
happens. Certainly, 
the United Nations 
Week is going to be 
very interesting. I 
look forward to it," 
he added.
On Sunday, the 
Iranian president 
unveiled a new 
initiative for 
security of the 
Persian Gulf and the 
Sea of Oman, saying 
the “Coalition of 
Hope” scheme will 
be put forward in 
the forthcoming 
meeting of the 
United Nations 
General Assembly.
“This year, we will 
be putting forward 
a plan at the United 
Nations, according 
to which the Islamic 
Republic of Iran 
--in cooperation 
with the regional 
countries-- can 
ensure security in 
the Persian Gulf and 
the Sea of Oman 
with the help of the 
region’s countries,” 
the president added.

Iran
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Closing Gap between 
US, North Korea Not 
Easy: South Korea
 Bridging the gap between the United 
States and North Korea in their nuclear 
negotiations will not be an easy task, 
South Korean Unification Minister Kim 
Yeon-chul said Monday, stressing the 
importance of building trust to move the 
stalled talks forward.
Kim made the remarks as Washington 
and Pyongyang are gearing up to resume 
their negotiations, with their working-
level talks expected in the coming weeks. 
The North's new nuclear envoy, Kim 
Myong-gil, on Friday welcomed US 

President Donald Trump's suggestion 
of a "new method" to break the impasse 
in the negotiations and expressed 
optimism for the upcoming talks.
"If the talks actually take place, it will be 
... A good chance to assess the direction 
of the denuclearization negotiations 
down the road," the minister said in a 
keynote speech at a conference in Seoul, 
Yonhap news agency reported."Yet, 
it will not be all that easy to close the 
difference between their positions 
confirmed in Hanoi," he said. "They 
need to restore trust in each other. It is 
hard to build trust while maintaining 
a hostile policy."The Hanoi summit 
between Trump and North Korean 
leader Kim Jong-un collapsed without 

a deal in February as the two sides 
failed to find common ground over the 
North's denuclearization steps and 
corresponding measures from the US.
"Our government, too, will do what we 
can and closely cooperate, instead of 
just sitting idle, to bear good results 
in the North Korea-US working-level 
negotiations," the minister said.
Kim also vowed to resume inter-Korean 
relations, saying that there are roles to be 
played by the two Koreas to build peace 
on the Korean Peninsula.Inter-Korean 
relations made significant strides last 
year, but the reconciliation efforts have 
reached a deadlock, apparently stymied 
by lack of progress in Pyongyang's 
denuclearization talks with Washington.



Official Rejects Prospect of Rouhani-Trump Meeting in NY
An Iranian deputy foreign minister dismissed the possibility of a meeting 
between the president of Iran and the US on the sidelines of the UN General 
Assembly in New York, reiterating that Washington must end the policy of 
maximum pressure on Tehran.
In an interview with The Independent on Sunday, Deputy Foreign Minister 
Abbas Araqchi underlined that Iran will not enter into negotiations until the 
US stops its campaign of “maximum pressure”, making bilateral talks between 
the presidents attending the meeting of United Nations General Assembly this 
week highly unlikely.Speaking at the Iranian mission to the UN in New York, Araqchi 
said “maximum pressure” from the US has produced “maximum resistance” from Iran, and “to get 
real negotiations started, this economic war has to end.”

 Iran’s Foreign Ministry 
dismissed allegations 
of human rights 
violation raised in a 
recent “biased, one-
sided and unrealistic” 
resolution the European 
Parliament has adopted 
against the Islamic 
Republic.In a statement 
on Monday, Foreign 
Ministry Spokesman 
Abbas Mousavi rejected 
the resolution that the 
European Parliament 
adopted on September 
19 on Iran’s human rights 
record.The European 
Parliament’s resolution, 
endorsed by 608 votes 
in favor, seven against 
and 46 abstentions, has 
condemned what it calls 
"suppression of women" 
in Iran.
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Hat with Built-In Patch Could Reverse 
Balding
A trial of the device on the balding father 
of one of the researchers has proven it can 
work - helping him regrow hair within a 
month.
Other experiments on rats found it worker 
as effectively, if not better, than drugs used to 
treat hair loss. No side effects were seen, The 
Daily Mail reported.
The 1mm-wide patch sends electric pulses 
to the scalp when triggered by motion, 
promoting natural hair growth chemicals 
in the skin.
The University of Wisconsin researchers 
said the electric pulses are only gentle, and 
shouldn't be uncomfortable to put up with.
The team are now designing a baseball cap 
which contains a patch that encases the 
whole scalp in the aim of trialling it on more 
men.
Engineer Dr Xudong Wang and his 
colleagues created the patch, but electric 
pulse treatment has been studied - and used 
- for years.
According to The New Scientist, Dr Wang has 
tested the patch on his father, who has been 
balding for several years.
'It helped him to grow a lot of new hairs after 
one month,' he said.
'Small head movements during normal 
daily activity should be enough to power 
the device.'
The patch, made of a flexible piece of plastic, 
vibrates with electricity when it senses body 
movement.
Materials inside the plastic patch produce 
an electrical charge when they come into 
contact and rub together - known as the 
'triboelectric effect'.
The patch was attached to the backs of rats 
who had been shaved in the laboratory, in 
one study published in the journal ASC Nano.

Hair grew more rapidly than in other 
patches of skin which scientists had applied 
a standard balding treatment, minoxidil 
lotion, or placebo.
In rats with no hair due to a genetic 
deficiency, the patch caused 2mm of hair 
growth underneath the patch, compared to 
1mm from minoxidil.
The hair density was also three times thicker 
for the patch-treated areas than those 
treated with minoxidil or placebo.
The researchers studied the skin of the 
mice under a microscope to examine what 
biological mechanisms were at play.
They found the release of natural chemicals 
that encourage hair to grow, such as 
keratinocyte growth factor and vascular 
endothelial growth factor.
Because hairless mice are considered a 
good reflection of balding men, Dr Wang is 
confident it will work in men, too.
But there isn't much promise for those who 
have been balding for many years - the patch 
may only work in men who have recently 
lost hair.
This is because the device reactivates 
follicles that are dormant instead of creating 
new ones.
Dr Wang thinks that wearing it for a few 
hours per day should be sufficient to get 
results but it won't work while sleeping.
He said: 'I think this will be a very practical 
solution to hair regeneration.'
Hair loss affects an estimated 25 per cent of 
men by the time they reach 25 years of age.
The most common treatment men and 
women use is minoxidil, which can come as 
a lotion or foam that stops and even reverses 
hereditary hair loss.
But it is rarely available on the NHS and may 
not work for everyone - even after trying for 
months on end - and has side effects such as 
headaches and low blood pressure.
Another popular treatment, finasteride, can 
be used by men on prescription only.
It works by decreasing the amount of the 
male sex hormone dihydrotestosterone 
(DHT) produced by the body, which can 
cause symptoms such as loss of sex drive and 
ejaculation difficulties.

By: Marjohn Sheikhi
The University of Tehran, in collaboration 
with the Polish embassy, organized a program 
on Sunday in honor of Professor Barbara 
Kaim, who has made valuable achievements 
while conducting extensive research and 
excavations in Iran.
Professor Barbara Kaim is a renowned scholar 
and scientist from the Warsaw University, 
Poland, specializing in the archaeology of Iran 
and Central Asia.
Her archaeological excavations in 
Turkmenistan and Persia, particularly the 
Sassanian era, shed more light on the culture 
and heritage of Iran. Her focus has been 
directed to fire temples in Central Asia for the 
most part. Since 1997, Prof. Kaim has been 
conducting excavations in the Serakhs region 
in Turkmenistan, in the remnants of one of the 
best preserved Partho-Sasanian temples. This 
experience enabled her to compare the Central 
Asian temples with the Iranian ones and then 
share her knowledge with Iranian scientists. 
She is also an author of many publications 
on the Zarathustrian fire temples, as well as 
ancient Iranian art and culture.
Her mission in Iran started back in 2004, upon 
receiving an invitation from former director 
of the Iranian Center for Archaeological 
Research, to study important archaeological 
remains of a fire temple in the Razavi Khorasan 
province.Later on, she came back with a Polish 
team of archaeologists to participate in a 
rescue excavation program in Tang-e Bolaghi, 
situated at a short distance from the important 
Achaemenid site of Pasargadae, which was 
feared to be submerged by the creation of an 
artificial lake in the vicinity of the area.
Her extensive excavations have led to 
unearthing important evidence of rural 
settlements in the area.
The program, held at the Faculty of Humanities 

and Literature at the University of Tehran, 
was attended by a group of enthusiastic 
archaeology students, as well as the Polish 
Ambassador to Tehran Maciej Fałkowski, 
Iranian professor and chairman of the 
department of Ancient Iranian Culture 
and Languages Jaleh Amouzgar, Post-Doc 
researcher in Archaeology at the Faculty 
of Literature and Human Science of the 
University of Tehran, Dr. David Meier, and a 
number of other notable figures in the field of 
archaeology, and of course Prof. Barbara Kaim 
herself, who gave a short introduction of her 
work in Iran, and answered some questions 
posed by the press and students present at 
the event.
Speaking at beginning of the program, Polish 
Ambassador Maciej Fałkowski praised Prof. 
Kaim’s extensive contribution to the research 
on the Iranian history, also by bringing here 
the results of her archaeological studies on fire 
temples in Turkmenistan.
Polish Ambassador Maciej Fałkowski 
speaking at the program in honor of Prof. 
Barbara Kaim
He made note that Poland’s interest in the 
Persian culture began in Safavid period 
when Poland pursued diplomatic and 
economic relations with Persia. The first 
academic studies on Iran, however, he said 
were undertaken at universities only by the 
end of the 19th century. They were further 
continued and extended after Poland regained 
independence in 1918.
The ambassador also maintained that many of 
the Polish refugees arriving in Iran from Soviet 
Russia in 1942, were Polish intelligentsia and 
professors, who, despite the hard conditions 
and everyday fight for survival, established the 
Iranian Studies Association in Tehran.
He added that their legacy is today continued 
by the young generation of scholars and 
supported by exchange programs for students 
and researchers. “There are about 150 Iranian 
students in Poland now,” he said.
The ambassador further voiced hope to see 
new astonishing results of this academic 
cooperation between Iran and Poland.

Hat with Built-In Patch Could Reverse Balding Uni. of Tehran honors Prof. Barbara Kaim for 
archaeological achievements

A hat that zaps the scalp with a built-in patch that produces 
electricity on its own may combat male balding, scientists 
hope.

 Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said 
the US is "posturing" by sending troops and defense 
equipment to Saudi Arabia in response to last week's 
attacks on major Saudi Arabia oil facilities.
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contains a patch 
that encases the 
whole scalp in the 
aim of trialling it on 
more men.



دو واحد آموزشى خیرساز در کاشان افتتاح و کلنگ زنى شد
همزمان با نواختن زنگ مهر و آغاز سال تحصیلى جدید، یک مجمتع آموزشى خیرساز در آیینى با حضور جمعى 

از مسئوالن شهرستان کاشان مورد بهره بردارى قرار گرفت و عملیات ساخت یک واحد دیگر آغاز شد.
مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان روز دوشنبه در آیین نواختن زنگ مهر گفت: براى ساخت این 

مجتمع آموزشى با مساحت بیش از سه هزار و 900 مترمربع، افزون بر 50 میلیارد ریال هزینه شده است.
محمد کتابچى افزود: این مجمتع بزرگ آموزشــى بــا 9 کالس درس، به امکاناتى مانند آزمایشــگاه، یونیت 

دندان پزشکى، سالن ورزشى چند منظوره، نمازخانه و سایت کامپیوتر مجهز است.
وى همچنین از بهره بردارى 100 کالس درس خیرساز در قالب 20 واحد آموزشى همزمان با آغاز سال 98-99 خبر داد 

و بیان کرد: بخشى از این کالس ها در مناطق زلزله زده کشور از سوى خیران کاشانى ساخته شده بود.
مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان اضافه کرد: 63 کالس درس و 2 سالن ورزشى و اجتماعات دیگر نیز تا پایان سال تحصیلى 

جدید تحویل آموزش و پرورش شهرستان کاشان خواهد شد.
رییس اداره آموزش و پرورش کاشان نیز در این آئین اظهارداشت: واحدهاى آموزشى فرسوده این شهرستان که پیش تر 60 درصد بود، با پشتکار 

خیران مدرسه ساز اکنون به 30 درصد کاهش یافته است.

همپوشانى بیمه ها در اصفهان کاهش یافت
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: همپوشانى بیمه ها با ایجاد بانک اطالعاتى جامع از سازمان هاى 

بیمه گر و با هدف کنترل هزینه ها در استان کاهش یافت.
حسین بانک در جمع خبرنگاران در سازمان بیمه سالمت اصفهان افزود: در سال 93 و با اجراى طرح تحول 
نظام سالمت حدود 10 میلیون نفر در کشور به طور رایگان زیر پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند که پس از 

آن مشخص شد تعدادى از آنها زیر پوشش بیمه هاى درمانى دیگر نیز قرار دارند لذا کاهش این همپوشانى ها 
در دستور کار قرار گرفت.

طرح تحول نظام سالمت از اواسط اردیبهشت سال 93 با هدف کاهش هزینه هاى درمانى و کیفیت بخشى به خدمات 
پزشکى و بهداشتى در کشور آغاز شد که تاکید بیشتر آن در یک سال نخست در بخش درمانى و کاهش هزینه هاى درمان و در 

سال دوم در حوزه بهداشت بود. وى با بیان اینکه در آن برهه زمانى، بانک اطالعات جامعى درباره بیمه شدگان کشور وجود نداشت، اظهار داشت: 
در زمان حاضر این بانک اطالعاتى وجود دارد و مى توان با استفاده از آن، موارد همپوشانى بیمه ها را تشخیص داد. بانک با اشاره به اینکه در سال 
93 حدود 600 هزار نفر در استان اصفهان زیر پوشش بیمه سالمت همگانى (رایگان) قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: پس از ایجاد بانک اطالعاتى 

جامع و مشخص شدن موارد همپوشانى بیمه ها، این تعداد به 360 هزار نفر کاهش یافت.
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خبرهاى جدید خودرویى:
محصوالت جدید بجاى 
پراید و 405 وارد بازار 

مى شوند

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو 
محرکه وزارت صنعت گفت: زمان 
آن رســیده اســت که محصوالت 
جدید جایگزین خودروهاى قدیمى 
ایران خودرو و سایپا شوند. به گزارش 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
ســیدرضامفیدى با اعالم این خبر 
گفت: توسعه محصول یکى از وظایف 
بنگاه ها در راســتاى بقا و حفظ آن 
است و این مهم در صنعت خودرو 
نسبت به دیگر حوزه ها پیشرو است 
و از دیر باز مورد توجه بوده به طورى 
که در سند استراتژى خودور در افق 
1404 هم پیش بینى هایى براى این 

موضوع انجام گرفته است.
وى ادامه داد: در تدوین توسعه سند 
خودرو افق 1404 پیش بینى کرده 
ایم که محصوالت خارجى که وارد 
بازار ایران مى شوند، حداکثر هفت 
سال پس از اولین النچ در هریک از 
بازارهاى جهانى که مى توانند تولید 
مى شوند و براى محصوالت داخلى 
هم با کمى زمان بیشترى محصوالت 
جدید خودرا جایگزین محصوالت 
قدیمى کند. این هدفگذارى همیشه 
در صنعت خودرو بوده و کما اینکه 
پیکان در سال84 با همین هدف از 

خط تولید ایران خودرو حذف شد.
مفیدى با اشــاره به اینکه ضرورت 
دارد درســال 98 شــرکت هــاى 
خودروساز به منظور جلب رضایت 
مشتریان و توسعه بازار، محصوالت 
جدید را جایگزین محصوالت قدیم 
کننــد، توضیــح داد: محصوالت 
قدیمى به طور معمول وقتى نتوانند 
مشترى در بازار بدســت بیاورند و 
استاندارد و شــاخص هاى کیفى و 
ایمنى را پاس کنند، حذف مى شوند.

او با اشــاره به اینکه دالیل متعدد 
بــراى حذف یک محصــول وجود 
دارد، افزود: در بعضى مواقع بعضى 
از محصوالت هــم اگر نتوانند براى 
بنگاه ســودآورى داشــته باشند، 
حذف مى شــوند. ولى مهمترین 
بحث در حذف یــک محصول این 
است که اگر محصولى قدیمى شد 
و از تکنولــوژى محصولى به معنى 
استفاده از تجهیزات و آپشن هاى 
نوآورانه و هاى تک جا ماند؛ طبیعى 
است که مورد استقبال بازار نیست 
و جاى خود را بایــد به محصوالت 

جدید بدهد.
مفیدى در ادامه با اشاره به اینکه در 
ایران خودرو و سایپا قدیمى ترین 
محصول پراید و پژو 405 اســت، 
گفت: به دلیل اینکه عمرى از خطوط 
تولید، قالب هاو جیک و فیکسچرها 
گذشته است و هزینه هاى بهسازى و 
بازسازى و ارتقا آنها بیشتر از طراحى 
و تولید محصول جدید اســت، این 
محصوالت جاى خود را به محصول 

هاى جدید مى دهند.
او ادامه داد: توقــف خط تولید این 
محصوالت باید در سال هاى پیش 
اتفاق مى افتاد ولى به دالیل متعدد 
از جمله ضعف و مشکالت نقدینگى 
در صنعت خودرو و محدودیت هاى 
بین المللــى و بــراى جلوگیرى از 
آشــفتگى بیش از حد بازار خودرو، 
خودروسازان تصمیم گرفتند تولید 

این محصوالت را ادامه دهند.
مفیدى بیان کرد: خودروسازان باید 
تقاضاى بازار را پاسخگو باشند و در 
اولین فرصت و امکانى که فراهم شود 
و با تشدید نظارتى که از سوى دولت 
و وزارت صمت صورت خواهد گرفت، 
با هدف پاس کردن استانداردهاى 
سختگیرانه تر و برخوردارى جامع 
از محصوالت مطمئــن و ایمن تر و 
به لحاظ تکنولوژى پیشرفته  تر؛ این 
محصوالت تولیــد را ترك خواهند 

کرد.

خبرآنالین
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

ســالمندى، ترکیــب 
جمعیتــى جامعــه را 
تغییــر مى دهــد و بر 
اقتصاد اثر مى گذارد. این 
اثرگذارى بسیار گسترده 
اســت؛ از پایدارى نظام 
بازنشســتگى گرفته تا 
بازار مسکن. این تغییرات جمعیتى، 
بر جنبه هاى مختلفى از فعالیت هاى 
اقتصادى اثر مى گذارد. افزایش نسبت 
جمعیت سالمندان، بر نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلى ســرانه، تأثیر منفى 
دارد، پایدارى نظام بازنشســتگى را 
متأثر مى کند و سهم مخارج بهداشت 
و درمان و بخش هــاى مربوط به آن 
را در تولید ناخالــص داخلى افزایش 

مى دهد.

    سالمندان در مقابل جمعیت 
جوان

مهم ترین مســیر تأثیرگــذارى این 
تغییرات جمعیتــى بر اقتصــاد، از 
بازار و نیروى کار مى  گــذرد. نیروى 
کار، بیشــتر عمــر مى کنــد، افــق 
برنامه ریزى هایش طوالنى تر مى شود 
و وضعیت پس اندازش تغییر مى کند: 
تمایل جوانان به دریافت وام بیشــتر 
مى شــود؛ در حالى که بازنشستگان، 
پس اندازشــان را افزایش مى دهند تا 
بتوانند سطح مصرف خود را براى افق 

زمان طوالنى ترى تضمین کنند.
ایــن دو گروه، تصمیمــات متفاوتى 
نیز در رفتار مصرفى و پس انداز خود 
دارند. به دلیل ویژگى هاى خاصى که 
به عامل ســن، بین دو گروه جوان و 
ســالمند به وجود مى آید، حساسیت 
آنها نسبت به شرایط پولى نیز متفاوت 
اســت. مطالعه جدیدى که توســط 
صندوق بین المللى پول منتشر شده، 
نشــان مى دهد ســالمندى، کارایى 
سیاست هاى پولى را کاهش مى دهد.

    آثار اقتصادى جمعیت
در ادبیات اقتصادى، دو دیدگاه کلى 
درباره تأثیر جمعیت بر اقتصاد وجود 
دارد. در برخى نظریات، افزایش نرخ 
رشد جمعیت، تولید سرانه و به نوعى 
رفاه اقتصادى را کاهش مى دهد. این 
در حالى اســت که نظریات دیگرى 
رشــد اقتصادى را تابع مستقیمى از 
رشــد جمعیت مى دانند. اما نظریه 
رشــد درون زا، جمعیــت را به عنوان 
یک متغیر از پیش تعیین شده در نظر 
نمى گیرد، بلکه اثبات مى کند تغییر 
جمعیت، با تحوالت اقتصادى همراه 

مى شود.
کیفیــت جمعیت و ســاختار آن نیز 
اقتصاد را تحت تأثیر قــرار مى دهد. 
مــواردى مانند ســالمت، آموزش و 
مهارت از جملــه ویژگى هاى کیفى 
جمعیت هســتند و شــواهد نشان 
مى دهــد عملکــرد بهتــر در ایــن 
شاخص ها، عملکرد اقتصادى کشور 

را نیز بهبود مى دهد.

    ســالمندى چگونــه بــا 
سیاســت هاى پولــى مرتبط 

مى شود؟
موضوعى که درباره آثار ســالمندى 

کمتر به آن پرداخته شــده، تأثیرى 
اســت که بــر بانک هــاى مرکزى 
مى گذارد. شــاید در نگاه اول نتوان 
ارتباط مشخصى بین ســالمندى و 
سیاســت هاى پولى پیدا کــرد، ولى 
مطالعات نشــان مى دهند بانک هاى 
مرکــزى دنیــا، نبایــد از روندهاى 
جمعیتى غافل شوند و اینجاست که 
رابطه بین جمعیت و سیاســت هاى 
بانک مرکــزى مــورد توجــه قرار 

مى گیرد.
با کاهش نرخ بارورى و کاهش عرضه 
نیروى کار، بنگاه هــاى اقتصادى در 
موقعیت جدیدى قرار مى گیرند؛ آنها با 
کاهش تقاضا مواجه مى شوند، بنابراین 
به تدریج سرمایه گذارى و همین طور، 
قیمــت تولیــدات خــود را کاهش 
مى دهنــد و در میان مــدت، به جاى 
جذب ســرمایه  فیزیکى، نیروى کار 
بیشترى استخدام مى کنند. افزایش 
ظرفیــت آزاد نیروى کار، نوســانات 
دســتمزدهاى واقعــى و واکنش آن 
به شــوك هاى کوتاه مدت را افزایش 
مى دهد. همزمان بــا کمبود نیروى 
کار، دســتمزدهاى واقعــى افزایش 
مى یابند و تورم به سطح پایدار خود 

بازمى گردد.
اینجاست که بانک مرکزى وارد عمل 
مى شود. در حالت عادى و زمانى که 
نسبت جمعیت جوان در جامعه بیشتر 
است، سیاســت گذار تالش مى کند 
آثار مخرب افزایش تورم را به حداقل 
برساند، ولى این بار، کاهش تورم است 
که براى اقتصاد، مسئله ساز شده است. 
شــاید درك این موضوع در ایران که 
نرخ تورم آن در دوره هاى مختلف یا 
صعودى بوده یا در ســطوح باالترى 
نسبت به سایر کشــورها قرار داشته، 
چندان آسان نباشــد، اما در آینده، 

روندهاى جمعیتى، ایران را شبیه به 
ژاپن امروز خواهند کرد.

    بانک مرکزى با آثار سالمندى 
مقابله مى کند

در شــرایط فوق، بانک مرکزى نرخ 
بهره را افزایش مى دهد تا آثار ناشــى 
از کاهش تورم را جبران کند و به قول 
معروف، کمک کنــد تا چرخ اقتصاد، 
بچرخد. اما این تصمیم، چگونه سایر 
بخش هاى اقتصــاد را تحــت تأثیر 
قرار مى دهد؟ با افزایــش نرخ بهره، 
بنگاه هاى اقتصادى، سرمایه گذارى 
را به تأخیر مى اندازند. از طرف دیگر، 
خانوارها نیز به افزایش پس انداز روى 
مى آورند. اما چرا در چنین جامعه اى 
سیاســت هاى پولى، کارایى کمترى 

نسبت به یک جامعه جوان دارند؟
 تصمیم بانک مرکزى، تأثیر متفاوتى 
بر گروه هــاى جمعیتــى مى گذارد؛ 
جمعیت در سن کار با هزینه بیشترى 
مواجه مى شود و جمعیت بازنشسته، 

درآمد بیشــترى کســب مى کند. از 
ایــن رو، تغییر نرخ بهــره پیامدهاى 
متفاوتى براى این دو گروه جمعیتى 
خواهد داشت: نرخ بهره باالتر، هزینه 
بیشترى به جوانانى که زیر بار قرض 
و وام هستند، وارد مى کند و در عین 
حال، درآمد باالترى براى بازنشستگان 
ایجاد مى کند. چــرخ اقتصاد که قرار 
بود با افزایش نــرخ به حرکت درآید، 
حرکت خود را به کندى ادامه مى دهد 
و با اینکه در بلندمــدت، اقتصاد را به 
مسیر پایدار خود هدایت مى کند، اما 

در کوتاه مدت، کارا نیست.

    ســالمندى چقدر به اقتصاد 
ایران نزدیک است؟

در حال حاضر جمعیت زیر 15 سال 
ایران در حــال کاهــش و جمعیت 
نیروى کار در حال افزایش است. اگر 
شــاخص هاى جمعیتى ایران، روند 
فعلى خود را ادامه دهند، پیش بینى 
مى شــود مرحله بعدى براى اقتصاد 

ایران، پنجره جمعیتى باشــد و پس 
از گذشتن این مرحله، سهم جمعیت 

سالخورده، افزایش یابد.
نسبت وابســتگى جمعیت کشور در 
سرشمارى سال 1395، افزایش یافته 
است. این شاخص با استفاده از نسبت 
جمعیت خــارج از ســن فعالیت، به 
جمعیت فعال، اندازه گیرى مى شود. 
مرکز آمــار ایران، این شــاخص را با 
استفاده از آمارهاى سرشمارى نفوس 

و مسکن، محاسبه مى کند.
شــاخص دیگرى که مى تــوان با آن 
وضعیت جمعیتى کشــور را بررسى 
کرد، نسبت ســالخوردگى است که 
از تقســیم جمعیت باالى 60 ســال 
بــه جمعیت کمتــر از 15 ســال به 
دست مى آید. نســبت سالخوردگى، 
از سرشمارى ســال 1370 در حال 
افزایــش بوده کــه ادامه ایــن روند 
به معناى تعداد بازنشســتگان بیشتر 
و احتمــاالً، بــار تکفل باالتــر براى 

نسل هاى بعدى است.

پیر شدن جمعیت، کارایى سیاست هاى پولى را کم مى کند؟   

چالش هاى سالمندى کشور براى بانک هاى مرکزى
سالمندى یک چالش است. بسیارى از کشورها اعم از توسعه 
یافته و در حال توسعه، با تجربه سالمندى مواجه اند. نرخ بارورى 
در کشورهاى زیادى پایین مانده یا رو به  کاهش است. در مقابل، 
امید به زندگى در حال افزایش است. در نتیجه، نسبت سالمندان 
به جمعیت در ســن کار یا همان نرخ وابستگى، باال رفته و اگر 

روندهاى جمعیتى فعلى ادامه پیدا کنند، بیشتر هم مى شود.

آگهی حصر وراثت
خانم معصومه عبدالهى به شماره شناسنامه 3 شرح دادخواست 
به کالسه 98/282 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا عرب جعفرى 
به شماره شناسنامه 518 در تاریخ 1395/8/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- معصومه عبدالهى ش ش 3 مادر متوفى 2- مهناز 
شهابى محمدابادى ش ش 504 همســر 3- نازنین زهرا عرب 
جعفرى ش ش 5640133511 فرزند متوفى 4- یاســمین 
زهرا عرب جعفرى ش ش 5640167734 فرزند متوفى. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر شوراى حل اختالف بخش 

جرقویه  شناسه: 587907
آگهی حصر وراثت

آقاى محمدرضا فاتحى به شماره شناسنامه 50 شرح دادخواست 
به کالسه 98/173 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر فاتحى به شماره 
شناســنامه 8 در تاریخ 94/6/21 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- سکینه فاتحى ش ش 79 همسر متوفى 2- شهربانو فاتحى 
پیکانى ش ش 84 فرزند متوفى 3- محمدرضا فاتحى ش ش 
50 فرزند متوفى 4- حسین فاتحى ش ش 3029 فرزند متوفى 
5- محمود فاتحى ش ش 3887 فرزند متوفى و به جز نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر 
شوراى حل اختالف بخش جرقویه شعبه سوم  شناسه: 607234

آگهی حصر وراثت
آقاى سیدمظفر فاطمى به شماره شناسنامه 18 شرح دادخواست 
به کالسه 98/272 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه صادقى آذرخوارانى 
به شماره شناسنامه 91 در تاریخ 1390/5/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- سیدمظفر فاطمى ش ش 18 فرزند متوفى 2- فاطمه 
فاطمى آذرخوارانى ش ش 43 فرزند متوفى و بجز نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر شوراى 

حل اختالف بخش جرقویه شناسه: 607235
آگهی مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایــده اى در خصوص پرونــده اجرایى کالســه 963168 و 
963169 ج/12 لها خانم منیژه زارعى با وکالت مرضیه رفیعى 

و علیهم وارث متوفى فرامرز حسین زاده که عبارتند از مرضیه، 
سیاوش و کیومرث همگى حســین زاده و وراث مرحومه مریم 
حســین زاده مبنى بر مطالبه مبلغ 30 عدد سکه بهار آزادى و 
مبلغ 907/813/667 ریال وجه نقد بابــت محکوم به و مبلغ 
4/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسى و هزینه هاى اجرایى 
و مبلغ 31/086/334 ریال بابت حق االجراى دولتى در تاریخ 
98/7/28 یکشنبه ســاعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 36 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 
2187/5192 بخش 6 ثبت اصفهان با مشــخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى مرحوم آقاى 
فرامرز حسین زاده و اکنون در تصرف (خالى از سکنه) مى باشد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر 
یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد مزایده عبارت است از 
یک باب خانه مسکونى با شماره ثبتى 2187/5192 بخش 6 ثبت 
اصفهان واقع در بهارستان خیابان الفت چهارراه فرشته خیابان 
نسیم کوى سوسن پالك 408 و کدپستى 81431-45777 
با مســاحت عرصه 128 مترمربع و حدود 80 مترمربع اعیانى 
که در یک طبقه احداث گردیده و با عمر ساختمانى بالغ بر 25 
سال و داراى دو جلد ســند مالکیت هر کدام سه دانگ مشاع از 
ششدانگ مى باشد. مشخصات عمومى ســاختمان عبارتند 
از: نماى ساختمان و دیوارهاى حیاط از آجرنما 3 سانتیمترى 
کف حیاط موزاییک ســقف طاق ضربى کف سالن از سرامیک 
دیوارها گچ و رنگ آمیزى ســقف گچبرى شده و رنگ آمیزى 
داراى یک اطاق خواب سرویس بهداشتى و حمام کف آشپزخانه 
سرامیک دیوارها کاشى با کابینت mdf حیاط خلوت شمالى با 
سقف کاذب (فلز و شیشه) پوشیده شده است و کف و بدنه آن از 
سرامیک داخل حیاط یک عدد سرویس بهداشتى و فضاى یک 
عدد پارکینگ با ورق فلزى مسقف شده است داراى انشعابات آب 
و فاضالب برق و گاز مى باشد. با توجه به جمیع موارد ذکر شده 
و به نظر کارشناس ارزش ششدانگ ملک مورد اشاره با در نظر 
گرفتن موقعیت مکانى متراژ عرصه و اعیان قدمت ساختمان 
شرایط بازار و ... بالغ بر 3/200/000/000 ریال معادل سیصد و 
بیست میلیون تومان برآورد و ارزیابى مى گردد. لذا مورد مزایده 
عبارت از ســه دانگ ملک موصوف به قیمت 160/000/000 
تومان (1/600/000/000 ریال) برآورد و اعالم مى گردد. دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان شناسه: 573206
آگهی مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه 

مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 970763 ج 4 له 
آقاى مجید شریف لنجانى و علیه افسانه، ابراهیم، مالک، سمیرا 
شریف لنجانى، زهرا شریف لنجانى، شهال شریف لنجانى، اصغر 
شریف لنجانى مبنى بر فروش پالك ثبتى شماره 4841 فرعى 
از 5000 اصلى بخش 5 اصفهان در تاریخ سه شنبه 98/7/30 
ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت ششــدانگ ملکى با پالك ثبتى 
شــماره فرعى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیال درج شده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف طرفین 
(خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید 
و با همراه داشــتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت  برنده مزایده 
خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: مــورد مزایده عبارت اســت از پالك ثبتى 
5000/4841 بخش 5 ثبت اصفهان به اســتحضار مى رساند 
در معیت حامل ابالغیه آقایان اصغر و مجید شریف لنجانى از 
محل مورد نظر به آدرس اصفهان، خیابان سجاد، چهارراه آپادانا، 
جنب پمپ بنزین، بن بست ارژنگ، پالك 105 (بن بست آذر 
پالك 79، کدپســتى 3-8165666131 مشــخصات ثبتى: 
1- طبق کپى سند مالکیت ابرازى به شماره سریال 354320 
الف 90، 27 حبه مشاع ششــدانگ عرصه و اعیان زمین طلق 
به شــماره 4841 فرعى از 5000 مفروز و مجزا شده از شماره 
141 فرعى واقع در بخش 5 حوزه ثبتى منطقه جنوب اصفهان 
شماال در دو قسمت اول پى اســت به طول 6/40 متر به شماره 
4842 فرعى از 5000 اصلى دوم پى اســت به طول 4/60 متر 
به کوچه به عرض 4 متر شرقا پى است به طول 27/20 متر به 
شماره 4840 فرعى از 5000 اصلى جنوبا پى است به طول 11 
متر به کوچه به عرض 6 متر غربا پى است به طول 27/20 متر 
به شماره 4842 فرعى از 5000 اصلى که انتقال قطعى شماره 
125702 مورخ 1385/2/14 توســط دفتر 75 اصفهان ذیل 
شــماره 229887 صفحه 585 دفتر امالك 1241 به نام آقاى 
مجید شریف لنجانى داراى سابقه ثبتى مى باشد 2- طبق کپى 
سند مالکیت ابرازى به شماره سریال 150162 الف 90، 9 حبه 
مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك موصوف طى انتقال قطعى 
شماره 52526 مورخ 1390/5/26 توسط دفترخانه 78 اصفهان 
ذیل شماره ثبت 247036 صفحه 77 دفتر امالك شماره 1327 
به نام خانم شهال شــریف لنجانى داراى سابقه ثبتى مى باشد 
3- به استناد بخشى از نامه شماره 1394/42/107105 اداره 
ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان طبق دفتر امالك در صفحه 
143 دفتر 1246 امالك مقدار 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پالك 

5000/4841 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ذیل شماره ثبت 
230664 به نام آقاى اصغر شــریف لنجانى ثبت و صادر شده 
است. وضعیت محل: در برگه عوارض نوسازى و عمران شهرى 
صادره از شهردارى منطقه 6 اصفهان عرصه ملک به مساحت 
299 مترمربع و اعیانى به مساحت 446 مترمربع قید گردیده 
است که شامل دو طبقه و زیرزمین مى باشد. طبقه اول داراى 
حال و سالن، دو اتاق، دو تراس، بالکن، آشپزخانه اپن با کابینت ام 
دى اف، حمام، سرویس بهداشتى، کفها با پوشش سرامیک و بدنه 
گچ و رنگ، دربهاى داخلى چوبى و شیشه خور با چهارچوب فلزى 
مى باشد. طبقه همکف داراى سه اتاق، حال و سالن، آشپزخانه با 
کابینت فلزى، حمام، سرویس بهداشتى، حیاط و ایوان، کف ها با 
پوشش سنگ و موزاییک و بدنه گچ و رنگ، درب و پنجره آهنى، 
سقف ها طاق ضربى و نماى خارجى سنگ مى باشد. زیرزمین 
داراى انبارى، سالن و حمام با پوشش کف موزاییک و دیوارها بتن 
تگرى مى باشد سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى و 
آبگرمکن گازى و داراى انشعابات آب و فاضالب و گاز مشترك و 
دو برق تک فاز مى باشد. نظریه کارشناسى با عنایت به مراتب 
فوق و بررســى جمیع جهات و دخیل و با لحاظ نمودن کلیه 
اوضاع و احوال و مولفه هاى موثر در قضیه ارزش پالك موصوف 
به مبلغ 50/000/000/000 ریــال معادل پنج میلیارد تومان 
ارزیابى مى گردد. مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان

 شناسه: 573653
آگهى مزایده

به موجب پرونده اجرائی کالســه9600194 ششــدانگ یک 
دستگاه اتومبیل به شماره پالك انتظامى ایران 23-198 ص 
39  به نام آقاي محمدحسن امیدوارى ثبت گردیده است. طبق 
اجرائیه صادره سند ازدواج شماره هشت هزار و دویست و نود و 
دو مورخه چهاردهم آذر ماه ســال هزار و سیصد و هشتاد و نه 
تنظیمى دفتر رسمى ازدواج شماره صد و نوزده خمینى شهر 
ششدانگ پالك انتظامى فوق متعلق به محمدحسن امیدوارى 
در قبال مهریه خانم فرزانه نصیري خوزانی و حقوق دولتى در 
بازداشت قرار گرفته است. مشخصات اتومبیل: وانت پیکان به 
شــماره پالك انتظامى ایران 23-198ص39 به رنگ سفید 
شیرى روغنى، سال ساخت هزار و سیصد و نود به شماره موتور 
11490061439 و شماره شاسى 302343 ،دوگانه سوز مى 
باشد. خودرو فاقد بیمه نامه مى باشــد. الستیک ها با توجه به 
توقف طوالنى مدت مجموعا بیست درصد مى باشد. شیشه جلو 
شکسته، گلگیر عقب چپ و راست نیاز به صافکارى و نقاشى دارد. 
طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ دویست و هشتاد میلیون 
ریال ارزیابی شده. خودرو فوق از ساعت 9 الی 12 روز  سه شنبه 
سى ام مهر ماه هزارو سیصد و نود و هشت در اداره ثبت اسناد و 
امالك گلپایگان واقع در خیابان آیت اله خوانساري ، جنب پمپ 
بنزین از طریق مزایده به فروش می رسد.. مزایده از مبلغ دویست 
و هشتاد میلیون ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادي 
نقداً فروخته می شود. و کلیه هزینه هاي قانونی به عهده برنده 
مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداري 

بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان گلپایگان شناسه: 604293

آگهی
شــماره پرونده: 97-1193 شــماره دادنامه: 515/98 تاریخ 
رسیدگى: 98/5/13 بتاریخ ... در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
13 شوراى حل اختالف کاشــان به تصدى امضاء کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالسه ... تحت نظر قرار دارد. قاضى شورا 
از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مى ن ماید. راى قاضى شــورا: در 
خصوص دعوى آقاى جالل رئوفى فرزند ماشــااله به طرفیت 
خانم نگار السادات بنى هاشمى فرزند سید صدراله به خواسته 
مطالبه وجه به میزان 30/000/000 ریــال موجب یک فقره 
چک به شــماره 14877301-97/10/30 عهده بانک سامان 
به انضمام خسارات دادرسى و خســارت تاخیر تادیه با عنایت 
به اصل تجریدى بودن اسناد تجارى / اصل عدم توجه ایرادات 
در اسناد تجارى در صورت انتقال این اســناد از دارنده اولیه به 
شخص یا اشــخاص ثالث و اینکه خوانده دعوى علیرغم ابالغ 
در جلسه دادرسى حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده 
و دلیلى بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى 
ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و 
مستندات ابرازى نیز مبرى از انکار و تردید باقى مانده اند. فلذا بنا 
بر مراتب فوق و با عنایت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز 
ذینفع بودن خواهان در دعوى مطروحــه و صدور آن از ناحیه 
خوانده و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 
قانون مدنى و آثار حاکم بر امضاى ذیل سند و در عین حال نظر به 
اینکه وجود / اصل سند تجارى فوق االشعار در ید خواهان داللت 
بر ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته 
داشته و نظر به قاعده استصحاب دین و مواد 9 و 25 و 26 و 27 
قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257-

1258-1284-1286-1321-1324 قانــون مدنــى و مواد 
249-286-310-311-314 تجارت و مواد 198-197-194-
503-515-519-522 ق ا د م و ماده واحده قانون استفساریه 
تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل 
مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 50/000 تومان بابت خسارات دادرسى 
هزینه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و 
تصدیق منضمات به دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه / 
وجه سند تجارى مستند دعوى از تاریخ سررسید تا زمان وصول 
بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى که حین االجرا 
محاسبه و تعیین مى شود در حق خواهان محکوم مى نماید. راى 
صادره غیابى بدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى کاشان مى 
باشد. قاضى شــعبه 13 حقوقى شــوراى حل اختالف کاشان

 شناسه: 605288



استارت آپ

وزیر نفت در حاشیه نمایشگاه ایران پالست مطرح کرد

تغییر پارادایم اشتغال، انگیزه حمایت از استارت آپ هاى انرژى

«ما تا چند سال پیش تمام تصورمان این بود که اشتغال یعنى 
کارمند دولت شدن، یعنى کارمند یک اداره شدن در حالى 
که اینها دارند به ما مى گویند و پرچم دار این هستند که مى شود اشتغال داشت، 

مى شود کار کرد، تولید کرد و موثر بود بدون اینکه کارمند دولت باشیم»

 این جمالت بخشــى از صحبت هاى  صبح بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در حاشــیه افتتاح 
سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست است و اشاره ا ش به شرکت هاى استارت آپى که وزیر نشان 
داده است وزارت نفت قصد حمایت تمام و کمال از آنها را دارد. نخستین بار اردیبهشت ماه 
امسال بود که زنگنه در افتتاحیه نمایشگاه نفت از برنامه هاى این وزارتخانه براى حمایت از 
شرکت هاى استارت آپى حوزه انرژى صحبت کرده بود و دیروز در حالى جزییاتى بیشتر درباره 
برنامه هاى حمایتى و انگیزه آن مطرح کرد که قبل از او بهزاد محمدى مدیرعامل شــرکت 
ملى صنایع پتروشیمى با اشاره به اینکه در نمایشگاه ایران پالست امسال 3 شتاب دهنده، 15 
شرکت استارت آپى و 36شرکت دانش بنیان شرکت کرده اند از این صحبت کرده بود که حوزه 
پتروشیمى به خاطر اینکه ارتباط زیادى با تکنولوژى دارد یکى از جدى ترین پتانسیل ها را در 
حوزه هاى استارت آپى دارد. وزیر نفت در بخش دیگرى از صحبت هاى خود در این خصوص 
عنوان کرد که تغییر پارادایم در مورد معناى اشتغال آن چیز مهمى است که حمایت از فعالیت 
استارت آپى را الزم کرده است، تغییرى که وزیر نتیجه اش را این مى داند که تولید و زندگى 
مردم از طریق کار در شاخه هاى مولد بگذرد نه کارمند دولت و حقوق بگیر شدن که خیلى 

اوقات ممکن است آثار زیادى هم براى توسعه کشور نداشته باشد.
همزمان با اینکه بسیارى از کودکان روپوش به تن عازم نخستین روزهاى مدرسه شده بودند، 
فعاالن حوزه پالستیک ایران در سالن نمایشگاه هاى بین المللى گرد آمدند تا به طور کلى از 
جهش سوم پتروشیمى ایران و اثراتش بر صنایع تکمیلى و پایین دستش صحبت کنند. جهشى 
که وقتى تمام شود کودکانى که دیروز براى اولین بار به مدرسه رفتند کالس ششم خواهند بود.

برنامه افتتاح نمایشگاه ایران پالست با صحبت هاى بهزاد محمدى مدیرعامل شرکت ملى 

صنایع پتروشیمى آغاز شد. بهزادى صحبت هایش را به تشریح سیاست هاى کالنى 
که در سال هاى پیش رو بر حوزه پتروشیمى حکمفرما خواهند بود اختصاص داد و 
در همان ابتداى صحبت هایش این مساله را مطرح کرد که استارت آپى هاى حوزه 
پتروشیمى به حمایت هایى با ضرباهنگ باالتر نســبت به دیگر حوزه ها نیازمند 

هستند.
اما در ترسیم ریلى که قطار پتروشیمى ایران در سال هاى آینده باید در آن حرکت 
کند، بهزادى از آمار و ارقام کمک گرفت، او خبر داد که در سال 1400 میزان خوراك 
دریافتى واحدهاى پتروشیمى به 65 میلیون تن در سال معادل 1 میلیون و 400 هزار 
بشکه در روز خواهد رسید، این ارقام در سال 1404 باز هم رشد کرده و به ترتیب به 
74 میلیون تن در سال معادل 1 میلیون و 700 هزار بشکه در روز خواهند رسید. این 
عدد و رقم ها از نظر بهزادى «نماد عبور از خام فروشى» به حساب مى آیند.  او در ادامه 
به سیاست هاى مجموعه نفت براى واحدهاى مصرف کننده خوراك مایع که اقتصاد 
ضعیف ترى نسبت به خوراك گازى ها دارند پرداخت و خبر داد که براى بهبود اقتصاد 

این طرح ها قرار است خوراك ترکیبى در اختیار آنها قرار بگیرد.
طبق آمارهایى که از سوى معاون وزیر نفت در امور پتروشیمى مطرح شد تا به امروز در کل 
صنعت پتروشیمى ایران 53 میلیارد دالر سرمایه گذارى شده و این سرمایه گذارى به ترتیب 
طى سال هاى 1400 و 1404 به 70 میلیارد دالر و 93 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. این 
سرمایه گذارى ها قرار است تعداد واحدهاى پتروشیمى ایران را تا 1400 به 83 واحد و تا 1404 

به 109 واحد برسانند.
بیشترین سرمایه گذارى اى که تاکنون در یک سال در صنعت پتروشیمى ایران انجام شده به 

سال 1383 بازمى گردد که 4,5 میلیارد دالر در این سال در این صنعت سرمایه گذارى شد.
مدیرعامل شرکت ملى صنایع پتروشیمى که در حاشیه افتتاح نمایشگاه ایران پالست صحبت 
مى کرد از اهمیت صنایع پایین دستى در ایجاد اشتغال در حوزه پتروشیمى صحبت کرد و 
گفت که اکنون 4,9 میلیون تن خوراك به صنایع پایین دستى در 15 هزار بنگاه فعال داده 
مى شود که 880 هزار اشتغال ایجاد کرده است و به ازاى هر یک میلیون تن 170 هزار نفر 
اشتغال ایجاد شده است و این به معنى اشتغال بسیارجذاب در پایین دستى صنعت پتروشیمى 

است.
محمدى همچنین در صحبت هایش خبر داد که نشســت وزراى نفت کشورهاى عضو اکو 

چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه برگزار مى شود.

      دولت خاتمى آغاز برنامه هاى توسعه اى پتروشیمى
بعد از پایان صحبت هاى مدیرعامل شرکت ملى صنایع پتروشیمى، بیژن زنگنه پشت تریبون 
قرار گرفت. زنگنه که صبح دیروز پیش از افتتاح ایران پالست از دو کارخانه حوزه نوآورى مرتبط 
با انرژى دیدار کرده بود بخش مهمى از صحبت هایش را به تشریح انگیزه هاى حمایتى از این 
حوزه اختصاص داد اما قبل از آن تاریخچه کوتاهى از روندى که پتروشیمى طى کرده تا به نقطه 
فعلى برسد را نیز شرح داد.  زنگنه نیز مانند بهزادى از آمار و ارقام براى بیان آنچه طى دهه هاى 
گذشته رخ داده صحبت کرد و گفت: «در آغاز دولت اول آقاى خاتمى ارزش فروش محصوالت 

پتروشیمى ما یک میلیارد دالر بود، با سیاست هایى که آن زمان دنبال شد و فضاى تعامل 
بین المللى که ایجاد شد، بخشى از واحدهاى پتروشیمى تا سال 84 به ثمر رسیدند و بخش 
دیگرى هم در سال هاى بعد وارد مدار شدند تا ارزش فروش به رقم باالى 15 الى 16 میلیارد 
دالر برسد.» زنگنه دوران فعلى را دوران تیک آف صنعت پتروشیمى براى جهش توصیف کرد 

که پیش بینى مى شود در سال هاى 1404 تا 1405 به زمین بنشیند.

      آنچه نفت براى استارت آپى ها انجام خواهد داد
بخش نهایى صحبت هاى وزیر نفت نخستین اظهارات او در چند ماه اخیر درباره شکل و ساختار 
و اساسا چرایى ورود این وزارتخانه به حوزه حمایت از استارت آپ هاست. وزیر نفت از وجود یک 
«برنامه مفصل» براى استارت آپ ها که امسال وزارت نفت آغازگر آن خواهد بود صحبت کرده 
و درباره چارچوب و محتویات چنین برنامه اى گفت: « این برنامه فقط در استقرار فیزیکى یک 
سرى واحدها در یک مکان خاص خالصه نمى شود بلکه روابطى که بین اجزاى این مجموعه 
زنجیره تولید خالقانه و نوآورانه است مهم است و ما باید حمایت کنیم و دوستان و مدیران 
ما حمایت کنند، ما در هفته اکنون چندین ساعت وقت براى این مى گذاریم براى اینکه به 

خصوص در این شرایط هم مى توانند اشتغال ایجاد کنند.»
وزیر نفت در ادامه اهمیت کلیدى این حوزه را تشریح و عنوان کرد: «ما تا چند سال پیش تمام 
تصورمان این بود که اشتغال یعنى کارمند دولت شدن، یعنى کارمند یک اداره شدن در حالى 
که اینها دارند به ما مى گویند و پرچم دار این هستند که مى شود اشتغال داشت، مى شود کار 
کرد، تولید کرد و موثر بود بدون اینکه کارمند دولت باشیم وزیر نفت ادامه داد: «این تغییر 
پارادایم برایمان بسیار مهم اســت باید قدر بدانیم و حمایت کنیم تا تولید و زندگى مردم از 
طریق کار در شاخه هاى مولد بگذرد نه کارمند دولت شدن و حقوق گرفتن که خیلى وقت ها 
ممکن است آثار زیادى هم براى توسعه کشور در بر نداشته باشد.  زنگنه در مورد حوزه هایى 
از پتروشیمى که پتانسیل فعالیت استارت آپى در آن وجود دارد نیز عنوان کرد: «ما در بخش 
پتروشیمى هم مى توانیم از استارت آپ ها استفاده کنیم و کمک بگیریم به ویژه در صنایع 
پایین دستى و بهبود تولید و فرآیند صنایع باالدســتى و بازرگانى و شاخه هاى مختلف این 

امکان وجود دارد»

      در حاشیه افتتاحیه
زنگنه بعد از پایــان صحبت هایش در افتتاحیه بــه جمع خبرنگاران آمد تا پاســخگوى 
پرسش هاى افکار عمومى باشد. وزیر نفت در پاســخ به این پرسش که بعضى این نگرانى را 
مطرح مى کنند که آیا ساز و کار حمایتى از استارت آپى ها به نحوى هست که حیات و ممات 
این شرکت ها به این حمایت وابسته نشــود، عنوان کرد: «تاکنون در دنیا تجارت زیادى در 
این زمینه اتفاق افتاده که این تجارت توسط معاونت علمى فناورى ریاست جمهورى دنبال 
شده است که ما از آنها اســتفاده مى کنیم و تکروانه کار نمى کنیم. این حرف درست است 
و نباید اینها به کمک مالى معتاد شــود در دنیا روال این اســت که فقط براى دوره جنینى 
اســتفاده مى شــود.» او اطمینان داد که این حمایت ها طبق روش و رویــه خاصى دنبال 

مى شوند.

تعادل
گــــــزارش
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Bill Gates    
همه  ما بیل گیتس، موسس 
شــرکت مایکروســافت را 
مى شناســیم. او یکــى از 
ثروتمندتریــن کارآفرینان 
مشهور دنیا است و با ثروت 
حــدود 79 میلیــارد دالر، 
عنوان ثروتمندترین مرد کره  زمین را یدك 

مى کشد. اما چقدر درباره  او مى دانیم؟

یکى از داســتان هاى کمتر شنیده شده 
از بیل گیتس این اســت که او اولین بار با 
tic-tac-) «بازى ساده  «پنجه  تیک تک

toe) به کامپیوتر عالقمند شــد و وقتى 
دبیرستانى بود؛ اولین برنامه  کامپیوترى 

خود را ساخت.
همه  ما باید از یک جایى شــروع کنیم. 

مگر نه؟
بیل گیتــس براى تاســیس شــرکت 
مایکروسافت از دانشگاه هاروارد انصراف 
داد. هرچند بسیارى از اطرافیانش اصرار 
کردند در دانشگاه بماند و درسش را تمام 
کند. او بعد ها گفت: «مــن تاثیر بدى بر 

دیگران مى گذارم. »
اوایل دهه  هشتاد میالدى شرکت آى بى 
ام (IBM) و مایکروسافت، هردو، به شدت 
نیازمند یک سیســتم پردازش کامپیوتر 
(OS) بودند. بیــل گیتس با مبلغ ناچیِز 
10000دالر شرکت مایکروسافت را مجهز 
به سیستم پردازش کرد و براى هر شرکت 
دیگرى که از آن سیســتم استفاده کند، 

مبلغ 15000دالر در نظر گرفت. آى بى ام 
براى همان نرم افزار حدود 430000دالر 
هزینه کرد. در حالى که مایکروســافت 
توانســت نرم افزار جدید خود را به سایر 
کارخانه هاى کامپیوترسازى بفروشد. این 

یعنى سود!
بیل گیتس به جوان ترین میلیاردر تاریخ 
تبدیل شــد. البته این هرگز باعث نشد 
به خود مغرور شــود و خود واقعى اش را 

فراموش کند.

Oprah Winfrey    
اپرا را به عنوان مجــرى برنامه  تلویزیونى 
و یکى از ثروتمند ترین زنــان کره  زمین 
مى شناسیم. اما اکثر ما نمى دانیم که او در 
فقر بزرگ شده و دوران کودکى و نوجوانى 

سختى را گذرانده است.
خانــواده  اپرا آنقــدر فقیر بودنــد که او 
اغلب مجبور بود به جــاى لباس، گونى 
سیب زمینى بپوشــد. اولین بار در سن 6 
سالگى کفش خرید و در 13 سالگى خانه 

را ترك کرد.
اسم واقعى او «Orpah» است که پدر و 
مادرش آن را از روى شخصیتى در کتاب 
مقدس انتخاب کردند. جالب است بدانید 
که ارپاى کتاب مقدس هم زندگى سختى 
داشــته. اکثر مردم اســم او را به اشتباه، 
«Oprah» تلفظ مى کنند که به همین 

نام شهرت یافته است.
به هر حال مشکالت زندگى، او را از تالش 
براى رســیدن به موفقیت بازنداشت. او 
به مدرســه رفت و مهارت هاى گفتگو و 
مصاحبــه را فــرا گرفت. توانســت لقب 
دانش آمــوز نمونه را کســب کنــد و در 
17 ســالگى برنده  عنوان «بانوى زیباى 
سیاهپوســت» در ایالت تنسى شد. این 
عناوین به او کمک کرد در دانشگاه بورسیه 
شود و بتواند به شبکه  اخبار محلى راه پیدا 

کند. البته اولین شغلش در تلویزیون خوب 
پیش نرفت و اخراج شد. به او گفتند: به درد 

تلویزیون نمى خورد!
نکته  ماجرا همین اســت که همیشه به 
حرف دلتان گوش دهید و به نظرات منفى 
دیگران توجه نکنید. اپرا این جمله را زیاد 
مى گوید. آن اتفاق باعث نشد او دست از 
تالش کردن بردارد. به شــیکاگو رفت و 
مجرى یک میزگرد کوچــک تلویزیونى 
شد. همان برنامه  کوچک به مرور بزرگ 
و بزرگ تر شــد تا جایى که توجه مردم را 
در سطح بین المللى جلب کرد و تا دهه ها 

ادامه یافت.

Mark Zuckerberg    
بیشــتر مردم ماجراى مارك زاکربرگ و 
اختراع معروفش، فیس بوك را مى دانند. 
هم چنین اکثریت مى دانند وقتى مشغول 
تحصیل در دانشــگاه بــود؛ نوعى پرتال 
ارتباطى میان دانشجویان ساخت که به 
کمک آن همدیگر را بشناســند و با هم 

معاشرت کنند.

مارك بعد ها که برنامه اش وسیع و همه گیر 
شــد، از دانشــگاه انصراف داد. آن موقع 
دانشگاه هاروارد از دستاورد هایش تقدیرى 
نکرد. حتى روزنامه ها هم نسخه  اول برنامه  

او را «کامالً نامناسب» خواندند.
امروزه مــارك زاکربــرگ را بــه عنوان 
جوان ترین میلیــاردر دنیا در ســن 23 

سالگى مى شناسیم. او حتى در سال 2008 
جایزه اى تحت این عنوان برنده شد.

زاکربرگ تا بــه اآلن، اینســتاگرام را نیز 
خریده است تا زیِر مجموعه  فیس بوك به 
فعالیت هاى خود ادامه دهد و این فقط یکى 

از صد ها معامله  موفق اوست.
در سال 2017 برنامه هاى مارك 3 جایگاه 
از 5 برنامه  پردانلود گوشى هاى آیفون را 
به خود اختصاص دادند. البته در تمام این 
سال ها ســلطه و اقتدار فیس بوك بدون 
لغزش نبوده اســت. وقتى گوشــى هاى 
هوشمند به بازار آمدند، فیس بوك فقط 
50 میلیون کاربر داشــت. برنامه هاى که 
توسط فیس بوك براى تسلط بر دنیا ساخته 
مى شدند، خطردار بودند، ولى خطرى که 

مارك کرد جواب داد.

Walt Disney    
والت دیزنــى را به عنــوان تهیه کننده، 
کارتون ساز، صداپیشه و یکى از موفق ترین 
کارآفرینان آمریکا مى شناســند. راحت 
بگویم والت دیزنى همان نامى است که هر 

کودك 6 ساله اى مى داند.

والت همیشه به تصویرسازى کارتونى عالقه 
داشت و همین باعث شد در تصویرسازى 
تجارى به عنوان اولین شغل خود مشغول 
شود. او تاکنون به پاس آثارش موفق شده 
است جوایز زیادى از جمله چندین گلدن 

گالبز و اسکار و جایزه  امى کسب کند.
احتماالً گمان مى کنیــد اولین موفقیت 
بزرگ او با کارتــون «میکى موس» بوده 
اســت. اما قضیــه از این قرار اســت که 
اســتودیوى دیزنى با شراکت استودیوى 
یونیورسال، شــخصیتى به نام «اسوالد، 
خرگوش خوش شان» خلق مى کنند. ابتدا 
دیزنى تقاضا مى کند سهمش از فروش هر 
فیلم افزایش پیدا کند، اما یونیورسال نظر 

دیگرى دارد.
او براى شریک خود ســهم 20درصدى 
پیشــنهاد مى کند و ادعا مى کند مالک و 
خالق اصلى اسوالد اســت. سپس تعداد 
زیادى از اعضاى تیم دیزنى را مى خرد تا 
شخصیت هاى فیلم را کامل کند. در واقع 
میکى موس زمانى خلق مى شود که والت 
تصمیم مى گیرد به این شرایط پاسخ دهد 

و از نو شروع کند.

آنچه درباره  کارآفرینان مشهور دنیا نمى دانید؛

راز بزرگان

 یادتان نرود کارآفرینان 
ممتاز، متمرکز و 
سخت کوش اند. 

خطرپذیرند و 
هوشمندانه تصمیم 
مى گیرند. خالقیت 
باالیى دارند و مردم 

جامعه  خود را 
مى شناسند. بار ها 

شکست مى خورند، 
اما ناامید و تسلیم 

نمى شوند.

مسیر موفقیت همواره طوالنى و دشوار است. در نتیجه صبر و 
تالش بسیارى مى طلبد. لیستى که در ادامه مى خوانید، حقایقى 
در مورد چند تن از کارآفرینان بزرگ و مشــهور دنیا است. 
امیدوارم بتوانید از هر کدام آن ها الهام بگیرید و در مسیر کارى 

خود پیشرفت کنید.

08
اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان

دانش بنیان ها و استارت آپ هاى خودرویى گردهم مى آیند
گردهمایى فناورانه صنایع، شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ هاى صنعت خودرو با حمایت صندوق 

نوآورى و شکوفایى در مهر ماه امسال به مدت سه روز برگزار خواهد شد.
سیاوش ملکى فر، معاون توسعه صندوق نوآورى و شکوفایى، با اعالم این خبر درباره جزئیات این گردهمایى 
گفت: گردهمایى فناورانه صنایع، شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ هاى صنعت خودرو از 15 تا 17 

مهرماه امسال در محل صندوق با محورهاى برق و الکترونیک، موتور و قواى محرکه، شاسى( تعلیق، ترمز و 
فرمان)، بدنه، تزئینات داخلى و خارجى برگزار خواهد شد.

وى تصریح کرد: صندوق نوآورى براى این گردهمایى سه روزه، برنامه هاى متنوعى را در نظر گرفته است که از جمله 
آن مى توان به برپایى نمایشگاه نیازمندى هاى فناورانه صنعت خودرو و نمایشگاه توانمندى هاى شرکت هاى دانش بنیان 

اشاره کرد، عالوه بر این، رویدادهاى معرفى نیازمندى هاى فناورانه شرکت هاى خودروساز، نشست هاى مذاکره B2B و پنل هاى تخصصى نیز 
برگزار خواهد شد. ملکى فر، برگزارى چنین گردهمایى هایى را در راستاى رویکرد حضور فعاالنه صندوق نوآورى دراکوسیستم فناورى و نوآورى 
کشور عنوان کرد و افزود: هدف از برگزارى این گردهمایى توسعه همکارى هاى فناورانه میان شرکت هاى اصلى خودروساز کشور و شرکت هاى 

دانش بنیان فعال در زنجیره تولید خودرو است.

در قدم اول دنبال تقاضا هایى بگردید که 
در جامعه به خوبى برآورده نشدند. سپس 

در مورد راه هاى خالقانه  حل آن مشکل 
یا تقاضا ایده پردازى کنید. همه  جوانب 

را بسنجید و بهترین ایده را انتخاب 
کنید. در مرحله  بعد سعى کنید نظر 

سرمایه گذاران و شرکاى توانمند را جلب 
کنید و با کمک آن ها منابع مالى و نیروى 

انسانى مورد نیاز را تهیه کنید.
،،
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معاون وزیر ارتباطات مطرح 
کرد؛

عالقه استارت آپ هاى 
ایرانى به گسترش 
فعالیت در کشور 

آذربایجان

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر 
اشتراکات فرهنگى میان ایران 
و جمهــورى آذربایجان گفت: 
استارت آپ ها و کسب وکارهاى 
ایرانى عالقه مند به گســترش 
فعالیت خود در کشور آذربایجان 

هستند.
به گــزارش خبرنگار بــازارکار 
بــه نقــل از ســازمان فناورى 
اطالعــات ایران، امیــر ناظمى 
در دیــدار با بنیاد حســین اف 
ســفیر جمهورى آذربایجان در 
ایران گفت: اســتارت آپ هایى 
ایرانى عالقه مند بــه حضور در 
بازارهاى بین المللى هســتند و  
آمادگى کامل جهت گســترش 
فعالیت هــاى خود در کشــور 

آذربایجان را دارند.
وى یافتــن شــرکاى تجارى و 
همــکاران کلیدى در کشــور 
آذربایجان را از اولویت هاى مهم 
استارت آپ هاى ایرانى برشمرد 
و افــزود: این اســتارت آپ ها، 
اپلیکیشن ها و نرم افزارهاى خود 
را ارتقــاء داده و زبان آذرى را به 
امکانات نرم افزار اضافه کرده اند 
و این امر نشــان گر میزان همت 
و عالقه منــدى آنان جهت ورود 
به بازارهاى جمهورى آذربایجان 

است.
رئیس سازمان فناورى اطالعات 
ایران شــباهت هاى فرهنگى، 
تاریخــى، زبانــى و نزدیکــى 
جغرافیایى را از نقاط قوت بین 
دو کشور عنوان کرد و ادامه داد: 
امیدواریم  با گسترش روابط بین 
دو کشور شاهد توسعه و تقویت 
پتانســیل هاى موجود در حوزه 

IT باشیم.
بنیــاد حســین اف، ســفیر 
آذربایجان در ایــران نیز با ابراز 
خوشــنودى از حضور در جمع 
اســتارت آپ هــاى ایرانــى از 
عالقه مندى و آمادگى کشورش 
جهــت حضــور و حمایــت از 
استارت آپ هاى ایرانى در کشور 
آذربایجان خبــر داد و گفت: از 
استارت آپ ها و کسب وکارهاى 
نوپا جهت حضور در نمایشــگاه 
باکو تل آذربایجان دعوت کرده 
و از حضور آنــان در جمهورى 

آذربایجان حمایت مى کنیم.
سفیر آذربایجان پیشرفت هاى 
تکنولوژیــک ایــران در دوران 
تحریم را چشمگیر ارزیابى کرد 
و افزود: ما در عصــر فناورى به 
ســر مى بریم و در این دوران هر 
کشورى که صاحب تکنولوژى 
و فناورى هاى نوین باشد صاحب 

قدرت بیشترى است.
وى فنــاورى را از محورهــاى 
اصلى توسعه دانســت و افزود: 
دولت آذربایجان توجه ویژه اى 
را به حوزه IT و فناورى هاى نوین 
معطوف کرده و در این راســتا 
همکارى هــاى همه جانبــه اى 
را با دولت ایران داشــته است. 
به گونه اى که روســاى جمهور 
دو کشــور در پنج سال گذشته 
12 مالقات با یکدیگر داشته اند 
و همچنین دیدارهــاى زیادى 
در ســطح وزرا انجام شده و در 
سال گذشته شاهد افزایش 74 
درصدى مبادالت مالى بین دو 

کشور بوده ایم.

مهر
گــزارش
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«ما تا چند سال پیش تمام تصورمان این بود که اشتغال یعنى 
کارمند دولت شدن، یعنى کارمند یک اداره شدن در حالى 
که اینها دارند به ما مى گویند و پرچم دار این هستند که مى شود اشتغال داشت، 

صنایع پتروشیمى آغاز شد. بهزادى صحبت هایش را به تشریح سیاست هاى کالنى 
که در سال هاى پیش رو بر حوزه پتروشیمى حکمفرما خواهند بود اختصاص داد و 
در همان ابتداى صحبت هایش این مساله را مطرح کرد که استارت آپى هاى حوزه 
پتروشیمى به حمایت هایى با ضرباهنگ باالتر نســبت به دیگر حوزه ها نیازمند 

هستند.
اما در ترسیم ریلى که قطار پتروشیمى ایران در سال هاى آینده باید در آن حرکت 

کند، بهزادى از آمار و ارقام کمک گرفت، او خبر داد که در سال 
دریافتى واحدهاى پتروشیمى به 

بشکه در روز خواهد رسید، این ارقام در سال 
74 میلیون تن در سال معادل 

عدد و رقم ها از نظر بهزادى «نماد عبور از خام فروشى» به حساب مى آیند.  او در ادامه 
به سیاست هاى مجموعه نفت براى واحدهاى مصرف کننده خوراك مایع که اقتصاد 
ضعیف ترى نسبت به خوراك گازى ها دارند پرداخت و خبر داد که براى بهبود اقتصاد 

این طرح ها قرار است خوراك ترکیبى در اختیار آنها قرار بگیرد.
طبق آمارهایى که از سوى معاون وزیر نفت در امور پتروشیمى مطرح شد تا به امروز در کل 

صنعت پتروشیمى ایران 
1400طى سال هاى 1400طى سال هاى 1400

«ما تا چند سال پیش تمام تصورمان این بود که اشتغال یعنى «ما تا چند سال پیش تمام تصورمان این بود که اشتغال یعنى 

پتروشیمى به حمایت هایى با ضرباهنگ باالتر نســبت به دیگر حوزه ها نیازمند 
هستند.

اما در ترسیم ریلى که قطار پتروشیمى ایران در سال هاى آینده باید در آن حرکت 
کند، بهزادى از آمار و ارقام کمک گرفت، او خبر داد که در سال 

دریافتى واحدهاى پتروشیمى به 
بشکه در روز خواهد رسید، این ارقام در سال 

74
عدد و رقم ها از نظر بهزادى «نماد عبور از خام فروشى» به حساب مى آیند.  او در ادامه 
به سیاست هاى مجموعه نفت براى واحدهاى مصرف کننده خوراك مایع که اقتصاد 
ضعیف ترى نسبت به خوراك گازى ها دارند پرداخت و خبر داد که براى بهبود اقتصاد 

این طرح ها قرار است خوراك ترکیبى در اختیار آنها قرار بگیرد.
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