
2
2

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان اعالم کرد:

تشکیل یک پرونده فساد اقتصادى در اصفهان

لزوم حمایت از 
کشاورزى در بورس کاال

با شروع فصل پاییز و زمستان و 
فصل برداشت محصوالتى چون 
سیب و به و انار و پرتقال، رفته رفته 
جوانان روستایى که به دلیل نبود 
شغل تابســتان کسل کننده اى 
را پشت سر گذاشتند به شهرها 
مى آیند تا به عنوان کارگر به باغات 
اطراف بروند و به صورت روز مزد 
و بدون بیمه درآمدى کسب کنند 
تا شاید در طول سال بتوانند از این 
درآمد بهره مند شــوند.تا کنون 
با خودتان راجع بــه زندگى این 
کارگران و دیگر کارگران روزمزد 
که در ساختمان ها و معابر مشغول 
به کار هســتند فکر کرده اید؟! 
کارگران روز مزد که سر خیابان 
منتظر مى مانند بــه امید اینکه 
یک نفر که پیدا بشود وبراى یک 
روز آنها را ســر کار ببرد ؟ بعضى 
وقتها آنچنان کم بود کار به آنها  
فشار مى آورد که حاضرهستند 
با نصف قیمت معمول بر سر کار 
بروند!  بعضى وقتها هم از بى کارى 
وسط بلوار روى چمن ها خوابشان  
مى برد و ما بى تفاوت از کنارشان 
گــذر مى کنیــم! یعنــى اینها 
دوســت ندارند کار ثابت داشته 

باشند؟ ...           99 درصد فعاالن اقتصادى در مسیر صحیح عمل مى کنند و از آن ها به عنوان  سریازان جبهه مقدم جنگ اقتصادى نام برده مى شود

رنا
س : ای

عک

بازار طال و سکه 98/7/2 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,024,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,045,0004,048,000جدید

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

انعقاد تفاهم نامه تصفیه و 
بازچرخانى آب خاکسترى در 

ساختمان هاى اصفهان
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با انعقاد 
تفاهم نامه اى با سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان، پروژه تصفیه و بازچرخانى آب خاکسترى 

در ساختمان ها را در دستور کار قرار داد.
به گزارش شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر، گفت: در 
حال حاضر این تفاهم نامه براى الزام اجرایى آن، 
به کمیسیون عمران شوراى شــهر ارجاع داده 

شده است.
هاشــم امینى افزود: بر اســاس قانون توسعه و 
بهینه سازى آب شرب شهرى و روستایى با ابالغیه 
آیین نامه هیات وزیران به تاریخ 16/5/96 سازمان 
نظام مهندسى ساختمان با همکارى شرکت آب و 

فاضالب و سازمان محیط زیست، ...
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

کوثر بابایى
سرمقالـــه
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وى با اشاره به اینکه وضعیت بازار 
بزرگ اصفهان و بــازار هنر نیز 
در وضعیت مطلوبى نیست و به 
صورت تارعنکبوتى شبکه اى از 
سیم هاى برق وجود دارد و هرآن 
ممکن است حادثه ناگوارى پیش 
آید اظهار داشت: برخى از نقاط 
شهر مانند بمب عمل مى کند و این در حالى 
است که از طرف اتاق اصناف ما باید از مراکز 
تجارى استعالم داشته باشــیم تا بتوانیم در 

زمینه ایمنى اقدام کنیم.
گالبى تصریح کرد: مردم نباید وجه المصالحه 
قرار گیرند و بر اساس ماده 17 و ذیل بند 37 
موارد مربوط به ایمنى مطرح شــده است اما 
کسانى که در اتاق اصناف هستند مى گویند 
قانونى در این مورد نیست در حالى که ما تنها 

مى خواهیم ایمنى را ایجاد کنیم.
وى در بخــش دیگرى از ســخنانش گفت: 
براســاس تفاهمنامه اى که بین آتش نشانى 
و آموزش و پرورش اصفهان امضا شــد، براى 
رشته کارودانش آتش نشــانى در هنرستان 
کیخســروى واقع در خیابان میثم در ســال 

جارى 18 نفر دانش آموز پذیرش شده اند.
گالبى افزود: روز گذشــته براى نخستین بار 
در هنرستانى در ناحیه دو آموزش و پرورش 
کالس هاى تحصیلى رشته آتش نشانى شروع 

شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان تصریح کرد: اگر 
والدین، رانندگان سرویس هاى دانش آموزى 
و مدیران مدارس نیاز به فراگیرى آموزش هاى 
ایمنى را احســاس مى کنند، پــس از اعالم 
درخواست، کارشناســان آماده ارائه آموزش 

هستند.
وى با بیان اینکه به مناسبت روز آتش نشانى، 
کلنگ  احداث چند ایســتگاه آتش نشانى به 
زمین زده خواهد شد، تصریح کرد: روز هشتم 
مهرماه سال جارى در دفتر نمایده ولى فقیه 
در استان و امام جمعه حضور یافته و با ایشان 

دیدار خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اصفهان ادامه داد: برگزارى 

جلسه آموزش و پژوهش و ارائه مقاله، اختتامیه 
نمایشگاه ســازمان آتش نشــانى، برگزارى 
نشست کتابخوان و برگزارى برنامه کوهگشت 
خانوادگى پرســنل از دیگــر برنامه هاى این 

سازمان به مناسبت روز آتش نشان است.
وى با بیــان اینکه رونمایــى از تابلو چهارراه 
آتش نشان و افتتاح ساختمان اداره آموزش 
و پژوهش از دیگر رویدادهایى اســت که در 
آستانه روز آتش نشان انجام خواهد شد، افزود: 
فینال عملیات آبرسانى هشت تیم برتر سازمان 
همچنین بازدید از اپتیک و افتتاح نمایشگاه از 

دیگر برنامه هاى در نظر گرفته شده است.
گالبى از کاهــش 25 درصدى آمار حریق در 
شهر اصفهان طى یکسال گذشته(مهرماه 97 
تا مهرماه 98) خبر داد و گفت: فرهنگسازى و 
آموزش، همکارى شهروندان و رعایت نکات 

ایمنى باعث کاهش این آمار شده است.
مدیر کل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه آمار وقوع 
حوادث از مهرماه 97 تا مهرماه 98 به میزان 
15 درصد کاهش یافته اســت، افزود: انجام 
حدود 11 هزار بازدیــد و ارائه طرح ایمنى به 
ساختمان ها در یکســال اخیر و ارائه بیش از 
830 تایید ســفت کارى و 2800 تایید پایان 
کار توسط حوزه پیشگیرى این سازمان انجام 

شده است.

وى تصریح کرد: بیش از 350 مورد مکاتبه با 
شهردارى به جهت لزوم جمع آورى ضایعات 
قابل اشتغال در سطح شهر به خصوص مناطق 
پرخطر داشــته ایم که منجر به کاهش آمار 
حریق ضایعات به میزان 41 درصد شده است.

گالبى با بیان اینکه امدادرســانى در بیش از 
760 مــورد حریق و حادثه بــه طور ماهیانه 
انجام مى شود، گفت: پاســخگویى روزانه به 
حــدود 2200 تماس تلفنى برقرار شــده با 
ستاد فرماندهى سازمان آتش نشانى از دیگر 
فعالیت هاى نیروهاى این ســازمان است که 
به طور میانگین روزانه 1209 مورد تماس با 

125 است.
وى در رابطه بــا آمار گاز گرفتگى در ســال 
96گفت : در سال 97 ، 19 مورد گاز گرفتگى 
داشتیم  در ســال 98 نیز تا کنون 12 مورد 
داشــته ایم که روند کاهشــى را طى کرده و 

امیدواریم آمار در همین حد باقى بماند.
مدیر کل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان همچنین با تاکید بر اینکه 
کسانى که با لباس آتش نشانان به در منازل 
مراجعه مى کنند و اقدام به شارژ کپسول هاى 
آتش نشانى مى کنند مورد تایید ما نیستند و 
تنها شــرکت هایى مى توانند این خدمات را 
داشته باشند که شــماره ثبت داشته و داراى 

مجوز هستند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان:

80 درصد تماس ها با سازمان مزاحمت هاى تلفنى است

 اگر والدین، رانندگان 
سرویس هاى دانش 

آموزى و مدیران 
مدارس نیاز به 

فراگیرى آموزش هاى 
ایمنى را احساس 
مى کنند، پس از 

اعالم درخواست، 
کارشناسان آماده 

ارائه آموزش هستند

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان با اظهار تاسف از اینکه 80 درصد تماس ها با سازمان آتش نشانى به شکل 
مزاحمت تلفنى است اظهار داشت: امیدواریم مردم این فرهنگ را متوجه شوند که حتى یک تماس تلفنى ممکن است جان یک نفر را به 
خطر بیاندازد. محسن گالبى در نشست خبرى با خبرنگاران در رابطه با ایمنى انبار مطبوعات نیز افزود: این نقطه شهر ایمنى کافى را ندارد و 
ما این موضوع را با شهردارى منطقه 3 مطرح کردیم و به آنها ابالغ شد اما به این موضوع نیز بسنده نکردیم و با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 

نیز در مورد این مساله مذاکره شد.

دریا قدرتى پور
گـــزارش
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کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول 98
درجه حرارت بازار مسکن کل کشور در نیمه اول سال 1398 به طور محسوسى 

پایین آمد و قراردادهاى خرید و فروش نسبت به شش ماهه ابتدایى سال 
قبل 30 درصد افت کرد؛ این در حالى است که مقایسه 
نقطه به نقطه در شــهریورماه از کاهش 54 درصدى 

حکایت دارد.
آمار به دست آمده از اتحادیه مشاوران امالك نشان مى 
دهد رونق ســال 1397 بازار مسکن کل کشور به طور 

چشمگیرى کمرنگ شده و بازار وارد فاز کسادى شده است. 
در شش ماهه ابتدایى سال 1398 تعداد...

98کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول 9898کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول 9898کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول 98کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول کارنامه تجدیدى بازار مسکن در نیمه اول 98989898
1398درجه حرارت بازار مسکن کل کشور در نیمه اول سال 13981398درجه حرارت بازار مسکن کل کشور در نیمه اول سال 1398درجه حرارت بازار مسکن کل کشور در نیمه اول سال درجه حرارت بازار مسکن کل کشور در نیمه اول سال درجه حرارت بازار مسکن کل کشور در نیمه اول سال درجه حرارت بازار مسکن کل کشور در نیمه اول سال درجه حرارت بازار مسکن کل کشور در نیمه اول سال درجه حرارت بازار مسکن کل کشور در نیمه اول سال 1398139813981398 به طور محسوسى  به طور محسوسى  به طور محسوسى  به طور محسوسى  به طور محسوسى  به طور محسوسى  به طور محسوسى  به طور محسوسى  به طور محسوسى 

پایین آمد و قراردادهاى خرید و فروش نسبت به شش ماهه ابتدایى سال پایین آمد و قراردادهاى خرید و فروش نسبت به شش ماهه ابتدایى سال پایین آمد و قراردادهاى خرید و فروش نسبت به شش ماهه ابتدایى سال پایین آمد و قراردادهاى خرید و فروش نسبت به شش ماهه ابتدایى سال پایین آمد و قراردادهاى خرید و فروش نسبت به شش ماهه ابتدایى سال پایین آمد و قراردادهاى خرید و فروش نسبت به شش ماهه ابتدایى سال پایین آمد و قراردادهاى خرید و فروش نسبت به شش ماهه ابتدایى سال پایین آمد و قراردادهاى خرید و فروش نسبت به شش ماهه ابتدایى سال پایین آمد و قراردادهاى خرید و فروش نسبت به شش ماهه ابتدایى سال پایین آمد و قراردادهاى خرید و فروش نسبت به شش ماهه ابتدایى سال پایین آمد و قراردادهاى خرید و فروش نسبت به شش ماهه ابتدایى سال 
 درصد افت کرد؛ این در حالى است که مقایسه  درصد افت کرد؛ این در حالى است که مقایسه  درصد افت کرد؛ این در حالى است که مقایسه  درصد افت کرد؛ این در حالى است که مقایسه  درصد افت کرد؛ این در حالى است که مقایسه  درصد افت کرد؛ این در حالى است که مقایسه  درصد افت کرد؛ این در حالى است که مقایسه 
5454 درصدى  درصدى  درصدى  درصدى  درصدى 

آمار به دست آمده از اتحادیه مشاوران امالك نشان مى آمار به دست آمده از اتحادیه مشاوران امالك نشان مى آمار به دست آمده از اتحادیه مشاوران امالك نشان مى آمار به دست آمده از اتحادیه مشاوران امالك نشان مى آمار به دست آمده از اتحادیه مشاوران امالك نشان مى آمار به دست آمده از اتحادیه مشاوران امالك نشان مى 
 بازار مسکن کل کشور به طور  بازار مسکن کل کشور به طور  بازار مسکن کل کشور به طور  بازار مسکن کل کشور به طور  بازار مسکن کل کشور به طور  بازار مسکن کل کشور به طور 

چشمگیرى کمرنگ شده و بازار وارد فاز کسادى شده است. چشمگیرى کمرنگ شده و بازار وارد فاز کسادى شده است. چشمگیرى کمرنگ شده و بازار وارد فاز کسادى شده است. چشمگیرى کمرنگ شده و بازار وارد فاز کسادى شده است. چشمگیرى کمرنگ شده و بازار وارد فاز کسادى شده است. چشمگیرى کمرنگ شده و بازار وارد فاز کسادى شده است. چشمگیرى کمرنگ شده و بازار وارد فاز کسادى شده است. 
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حسن شفیعى - شهردار تیران  شناسه: 610032

 

شهردارى تیران به استناد موافقتنامه شماره 98/100/875 مورخ 98/5/1 شوراى اسالمى شهر تیران در 
نظر دارد نسبت به در اختیار گرفتن دو دستگاه مینى بوس سیستم کروز یا پیشرو دیزل با عمر کمتر از 10 
سال جهت حمل و نقل عمومى درون شهرى به صورت استیجارى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهى به شهردارى مراجعه 
نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهردارى تیران پایان وقت ادارى روز 

پنجشنبه مورخ 98/7/18 مى باشد.

شناسه: 607379  

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره 98/366 (نوبت دوم) 

 

مجتمع طالى موته در نظر دارد خرید 300 تن سیانورسدیم با خلوص حداقل 98 درصد مورد استفاده در کارخانه 
طالى موته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001546000007 و با 
جزییات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 6,768,000,000 ریال 

(شش میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون ریال) به صورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى) برگزار نماید. 
- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1398/07/01

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 1398/07/09
- مهلت زمانى ارایه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/07/20

- تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1398/07/21 
عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى دفتر 
ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

نوبت دوم

چاپ اول
آگهى مناقصه (نوبت دوم)
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لزوم حمایت از کشاورزى 
در بورس کاال

ادامه از صفحه یک:
... در شهرخود  کنار زن و بچه هاشان 
باشــند؟ چرا همه مردم به امنیت 
شغلى و یک خانواده گرم و صمیمى 
احتیاج دارند. اینها همان کشاورزان 
دیروز هستند که در اثر بى تدبیرى 
و حمایت نکردن از محصوالتشون،  
یا آب روستاهاشــان خشک شده و 
با بستن سد به جاهاى دیگه منتقل 
شده و یا بعد از چند دوره کشاورزى  
و  ضرر کردن به خاطر نبود حمایت 
و واردات بى رویه مجبور شده اند به 
شــهر ها بیایند. این در حالى است 
که تمامى کشورهاى پیشرفته در 
رزومه خود حمایت از کشاورزى را 
دارا هستند و کشاورزى هم در ازاى 
این حمایت باعث توسعه کشورشان 
شده است اما متاســفانه در ایران تا 
کنون از کشاورزى حمایت هاى الزم 

به عمل نیامده است.
در حالى  که  به گفته خود  مسئولین 
بخش  بخش کشــاورزى در کشور 
دچار عقب افتادگى هایى اســت و  
بخش کشــاورزى از نبود سرمایه 
رنج مى برد و باید اهتمــام ویژه در 
جهت کمک به کشاورزان براى رونق 
هرچه بیشتر کشــاورزى در ایران 
انجام داد. روز گارى در واردات برنج 
و چاى و دیگر محصوالت به کشور 
حمایت مى شد تنها به بهانه به صرفه 

بودنش! ا
ما اکنون بــا افزایش چشــمگیر 
قیمت دالر چرا هنوز از واردات این 
محصوالت حمایت مى شود و چرا 
این هزینه به کشاورز داده نمى شود 
تا با کشت بیشتر بتواند بدون افزایش 
قیمت جوابگوى نیاز هاى کشــور 

باشند؟!
 به گفته کارشناسان  اگر محصوالت  
ایرانى گران اســت در عوض سالم 
است. همچنین ذائقه ایرانى نتوانسته 
که خود را با محصوالت خارجى چون 
برنج و چاى و روغن  خارجى تطبیق 
دهد کسى که از نظر مالى مشکل 
دارد این برنــج را تهیه مى کند؛ اما 
مصرف کننده سود کالنى را با این 

کار تقدیم وارد کننده مى کند. 
یکى از راه هاى حمایت از محصوالت 
کشاورزى عرضه این محصوالت در 
بورس است. نمى توان در تجارت از 
تکنولوژى روز دنیا فاصله گرفت؛ باید 
از برنامه هاى مثبت و تجربه شــده 
جهانى الگو بردارى کرد در غیر این 
صورت در بلندمدت دچارمشکالتى 

خواهیم شد.
عرضه محصوالت کشــاورزى در 
بورس کاال براى کشاورزان مزایایى 
از جمله شفاف شدن قیمت ها، کنار 
رفتن واســطه هاى غیرضرورى و 
افزایش قدرت عمل کشاورزان در 
برابر نوسانات بازار به همراه خواهد 

داشت. 
همچنین براى پذیرش محصوالت 
کاال،  بــورس  در  کشــاورزى 
اســتانداردهایى تعریف شــده که 
به اســتانداردهاى جهانى نزدیک 
اســت و این اســتانداردها، امکان 
عرضه بیشتر محصوالت کشاورزى 
در بازارهــاى جهانــى را فراهــم

 مى کند.
 عرضه محصوالت کشــاورزى در 
بورس کاال، به دلیل کشــف قیمت 
شــفاف و تعیین اســتانداردهاى 
پذیرش کاال در انبارهاى بورس کاال، 
شرایطى را فراهم مى کند که عرضه 
کاالها در بازارهاى جهانى تسهیل 

شود.
 به امیــد روزى که از کشــاورزى 
حمایت شــود و ما دیگر شــاهد 
کارگران آشفته کنار معابر شهرى 
نباشیم و جوانان کشاورز کشورمان 
در زمین هاى خود به کســب و کار 

مشغول شوند.

اقتصاد استان
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93 پروژه آموزشى در استان اصفهان به آموزش و پرورش تحویل شده است
 معاون فنى اداره کل نوسازى اصفهان ضمن اشاره به تخصیص بیش از 70 میلیارد تومان اعتبار به پروژه هاى 

آموزشى در سال جارى گفت: 93 پروژه آموزشى در اصفهان به آموزش و پرورش تحویل داده شد.
 مجید نسیمى در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال جارى 93 پروژه به آموزش و پرورش تحویل داده شده 

است، اظهار داشت: پروژه هاى مختلفى نیز در طول سال جارى به آموزش و پرورش تحویل داده مى شود.
وى با بیان اینکه بیش از 60 درصد پروژه هاى آموزشى با مشارکت دولت و مردم و حدود 40 نیز صرفا مردمى 

است، افزود: بیش از 900 کالس با این پروژه ها تحویل آموزش و پرورش مى شود در حالى که حدود 30 درصد 
مدارس استان اصفهان نیاز به مقاوم سازى دارند.

معاون فنى اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با بیان اینکه بیش از 70 میلیارد تومان اعتبار براى این 93 
پروژه هزینه شده است، ابراز داشت: تعدادى از این پروژه ها سالن هاى ورزشى است اما 90 درصد از این پروژه ها شامل افتتاح واحدهاى آموزشى 

است.
11 پروژه آموزشى خیرساز در کاشان با حضور مسئوالن این شهرستان و معاون فنى اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان به 

بهره بردارى رسید و زنگ مهر نیز به صورت نمادین در مدرسه حاج احمد الجوردى به صدا درآمد.

زنگ مهر و مقاومت در مدرسه شاهد فاضل هندى شهر فالورجان نواخته شد
به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان،  همزمان با آغاز سال تحصیلى جدید و 
دومین روز از هفته دفاع مقدس، زنگ مهر   و مقاومت در مدرسه شاهد فاضل هندى با حضور شهردار، ریاست 
شوراى اسالمى شهر، امام جمعه، نماینده مردم شــریف فالورجان در مجلس شوراى اسالمى و مسئولین 
شهرستان نواخته شــد. ابتدا حجت االسالم قدوســى با عرض تبریک و تهنیت به دانش آموزان این روز را 
گرامیداشت و به اهمیت آموختن علم و دانش و اهمیت آن نزد ائمه اطهار و فرهیختگان عرصه دانش پرداخت.

پس از ایشان نماینده آموزش و پرورش استان اصفهان با قرار گرفتن در جایگاه پیام رئیس اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان را براى مدعوین حاضر در مراسم قرائت نمود. در ادامه مراسم رئیس بنیاد شهید شهرستان فالورجان نیز 

براى حاضرین در مراسم ضمن خوشامدگویى به دانش آموزان و معلمان چند دقیقه اى به ایراد سخن پرداخت.
در ادامه مراسم حجت االسالم موسوى الرگانى، مهندس على ساعدى فرماندار شهرستان، سرکار خانم کالنترى ریاست اداره بهزیستى 

شهرستان و جناب آقاى کاظمى ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان هر یک به طور جداگانه زنگ مهر و مقاومت را نواخته و به همراه دانش 
آموزان عزیز با شهداء و امام شهداء میثاقى دوباره بستند و براى موفقیت در طول سال تحصیلى پیش روى از شهداى عظیم الشأن مدد خواستند.

 سپس دانش آموزان با  بدرقه مسئولین، در کالس درس  حاضر شدند و سال تحصیلى جدید را رسماً آغاز نمودند.

کوثر بابایى
سرمقالـــه
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انعقاد تفاهم نامه تصفیه و بازچرخانى آب 
خاکسترى در ساختمان هاى اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با انعقاد تفاهم نامه اى با سازمان 
نظام مهندسى ساختمان استان، پروژه تصفیه و بازچرخانى آب 

خاکسترى در ساختمان ها را در دستور کار قرار داد.

به گزارش شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، مدیرعامل این شرکت با 
اعالم این خبر، گفت: در حال حاضر این تفاهم نامه براى الزام اجرایى آن، به 

کمیسیون عمران شوراى شهر ارجاع داده شده است.
هاشم امینى افزود: بر اساس قانون توسعه و بهینه سازى آب شرب شهرى و 
روستایى با ابالغیه آیین نامه هیات وزیران به تاریخ 16/5/96 سازمان نظام 
مهندسى ساختمان با همکارى شرکت آب و فاضالب و سازمان محیط زیست، 
مرکز بهداشت و معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان مکلف شدند 

برنامه اجرایى تصفیه و بازچرخانى آب خاکسترى را تدوین کنند.
وى اظهار کرد: این برنامه به صورت دقیق و جامع در 12 بخش تهیه شده که 
طبق ماده 7 آیین نامه مذکور شرکت هاى آب و فاضالب شهرى و روستایى 
مکلف مى شوند پس از تاییدیه نظام مهندسى ساختمان در شهرها و بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى در روستاها اقدام به نصب تاسیسات بازچرخانى آب 

ساختمان ها کنند.
مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان با بیان اینکه تبصره 7 همین ماده بر 
تخفیف 20 درصد کارمزد دفع فاضالب اشاره دارد، ادامه داد: در چند سال 
اخیر، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اقدام به راه اندازى پیکج تصفیه آب 
خاکسترى در دانشگاه اصفهان کرده است، همچنین مجموعه سیتى سنتر و 
دانشگاه صنعتى اصفهان نیز با استفاده از پساب فاضالب تصفیه شده گامى در 

جهت مدیریت مصرف آب برداشته اند.
وى با اشاره به چگونگى تامین اعتبارات پروژه پکیج تصفیه آب خاکسترى 
دانشگاه اصفهان، اظهار کرد: اعتبارات الزم براى راه اندازى این پکیج  تصفیه 
از محل اعتبارات عمرانى ملى تامین شد و نیز پساب تصفیه  شده براى آبیارى 

فضاى سبز دانشگاه استفاده مى شود.
امینى افزود: برخى مصرف کنندگان از جمله تعدادى از مشترکان خانگى و 
ادارات آموزش و پرورش استان به صورت خودجوش و داوطلبانه به استفاده 
مجدد از آب خاکسترى و پساب روى آورده اند که تجربه هاى موفقى در این 

زمینه حاصل شده است.
وى با اشاره به اینکه نیمى از فاضالب شــهرى در خانه ها تولید و تبدیل به 
آب خاکسترى مى شود، تصریح کرد: بازچرخانى آب خاکسترى با توجه به 
تغییر اقلیم و وضعیت بحران آب ضرورى است، چراکه به طور معمول، میزان 
تقریبى آب مصرفى در حمام بین  25 تا 50 لیتر، در استفاده از  لباسشویى 
10 تا 20 لیتر و 5 تا 15 لیتر در ظرفشویى است که این میزان آب مصرفى 
در یک واحد مسکونى مى تواند در فرایند بازچرخانى آب خاکسترى مورد 

استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر، 
متوسط سرانه مصرف آب در بخش خانگى در اصفهان حدود 150 لیتر براى 
هر نفر در شبانه روز است، خاطرنشان کرد: این میزان مصرف آب  با توجه به 

اقلیم آب و هوایى اصفهان باید به 120 لیتر در شبانه روز کاهش یابد.
 وى تصریح کرد: براى برون رفت از تنش آبى و یا به عبارت بهتر، براى سازگارى 
با کم آبى، مدیریت مصرف آب یکى از راهکارهاى مؤثر است و در این میان 
تصفیه، بازچرخانى و استفاده مجدد از آب خاکسترى یکى از راهکارهاى اصلى 

مدیریت مصرف آب محسوب مى شود.

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

خـــبــــر

آمادگى پایانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان براى سال تحصیلى 99-98 

مدیر عامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان جناب آقاى عباس محبوبــى بیان نمود : 

پایانه هاى پنج گانه شــهردارى اصفهان براى استقبال از سال 
تحصیلى جدید و تردد دانشجویان براى انتقال به سراسر کشور 

آمادگى کامل رادارد .

مهندس عباس محبوبى با اشــاره به این مطلب که با توجه به نزدیکى به 
سال تحصیلى جدید به منظور رفاه حال مسافرین به خصوص دانشجویان 
اقدامات ویژه اى را در پایانه هاى پنج گانه شهر گنبدهاى فیروزه اى صورت 

گرفته است .
ایشان با اشــاره به اقدامات انجام شــده که شامل بازســازى و تعمیرات
 آبنما ها، زیرســازى و توســعه فضاى ســبز پایانه ها ،گلکارى و کاشــت

 درختچه هــا، رنگ آمیــزى جــداول و نرده هــاى محوطــه پایانه ها 
به روز رســانى مبلمان شــهرى، نصب منبع آب برا ى تامیــن آب مورد 
نیاز شــرب مســافرین ، نصب دیزل ژنراتور بــرق در پایانــه کاوه و جى 
اتخاذ گردیــده و همچنین برگزارى جلســه با عوامل نیــروى انتظامى و 
مدیران شرکت هاى مســافربرى جهت هماهنگى بیشــتر براى تسهیل در تردد 

مســافرین به خصوص دانشــگاهیان،تعمیرات و ســرویس پله هاى برقى کاوه 
و صفه ، نصــب المان هاى بنــر خوش آمد گویى آغاز ســال تحصیلــى جدید و 
همچنین مطالب فرهنگى بــا جمالت زیبــا و آموزنده ، در ادامــه افزودند براى 
اولین بــار هماهنگى با چند دانشــگاه به منظــور جهت ارائه برنامــه ها علمى و 
فرهنگى هنرى  دانشــجویان در محیط پایانه ها را مى توانیــم از جمله اقدامات 
الزم دانســت که در راســتاى برنامه محورى و احیا روح فرهنگى جامعه قلمداد 

کرد .
مدیرعامــل ســازمان همچنیــن با تاکیــد بــر نظافــت شــبانه روزى پایانه 
هاى پنــج گانه که توســط پرســنل خــدوم و زحمتکــش پایانه هــا صورت 
مى گیرد  تصریح نمود براى ســالمتى مســافران و دانشــجویان دستور العملى 
به تمام مســئولین پایانه ها ابــالغ گردیده تا نظــارت دقیق و مســتمر برتاریخ 
اقــالم غذایى و رســتوران هــا کــه در پایانه هــا به فروش مى رســد داشــته

 باشند .
ایشان در خاتمه براى تمامى مسافرین و دانشجویان آرزوى سالمتى موفقیت کردند 

و سفرى دلنشین و بى خطر را از خداوند منان خواستار شدند .

پایانه هاى پنج گانه شــهردارى اصفهان 
تحصیلى جدید و تردد دانشجویان براى 

آمادگى کامل رادارد .

مهندس عباس محبوبى با اشــاره به این مطلب که با توجه به نزدیکى به 
سال تحصیلى جدید به منظور رفاه حال مسافرین به خصوص دانشجویان 
اقدامات ویژه اى را در پایانه هاى پنج گانه شهر گنبدهاى فیروزه اى صورت 

مدیر عامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
عباس محبوبــى بیان نمود : اصفهان جناب آقاى عباس محبوبــى بیان نمود : اصفهان جناب آقاى عباس محبوبــى بیان نمود : 

گرفته است .
ایشان با اشــاره به اقدامات انجام شــده که شامل بازســازى و تعمیرات
 آبنما ها، زیرســازى و توســعه فضاى ســبز پایانه ها ،گلکارى و کاشــت

 درختچه هــا، رنگ آمیــزى جــداول و نرده هــاى محوطــه پایانه ها 
به روز رســانى مبلمان شــهرى، نصب منبع آب برا ى تامیــن آب مورد 
نیاز شــرب مســافرین ، نصب دیزل ژنراتور بــرق در پایانــه کاوه و جى 
اتخاذ گردیــده و همچنین برگزارى جلســه با عوامل نیــروى انتظامى و 
مدیران شرکت هاى مســافربرى جهت هماهنگى بیشــتر براى تسهیل در تردد 

مدیر عامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى مدیر عامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 

آمادگى کامل رادارد .

مهندس عباس محبوبى با اشــاره به این مطلب که با توجه به نزدیکى به 
سال تحصیلى جدید به منظور رفاه حال مسافرین به خصوص دانشجویان 
اقدامات ویژه اى را در پایانه هاى پنج گانه شهر گنبدهاى فیروزه اى صورت 

گرفته است .
ایشان با اشــاره به اقدامات انجام شــده که شامل بازســازى و تعمیرات
 آبنما ها، زیرســازى و توســعه فضاى ســبز پایانه ها ،گلکارى و کاشــت

 درختچه هــا، رنگ آمیــزى جــداول و نرده هــاى محوطــه پایانه ها 
به روز رســانى مبلمان شــهرى، نصب منبع آب برا ى تامیــن آب مورد 
نیاز شــرب مســافرین ، نصب دیزل ژنراتور بــرق در پایانــه کاوه و جى 
اتخاذ گردیــده و همچنین برگزارى جلســه با عوامل نیــروى انتظامى و 

اخبار اصفهان
خـــبــــر

 اصل فعالیت این شرکت 
تولید هیدروکربن بود 

که کارخانه اى تحت این 
عنوان راه اندازى کرده 

بودند ام آنچه فساد 
اقتصادى از آن تلقى 

مى شود این
 است

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان اعالم کرد:

تشکیل یک پرونده فساد اقتصادى در اصفهان

رئیس کل دادگسترى اصفهان با اشاره به شناسایى باند 
قاچاق سوخت در این استان که 100 میلیون لیتر قاچاق 
کردند، گفت: تاکنون دست کم هشت نفر متهم اصلى این 

پرونده بازداشت شدند.
محمدرضا حبیبى در جمع خبرنگاران در مجتمع فرهنگى 
و مطبوعاتى افزود: این پرونده تحت عنوان قاچاق سوخت 
توسط افرادى که شرکت خانوادگى تشکیل داده بودند در 

مرحله تحقیقات اولیه قرار گرفته است.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     99 درصد فعاالن اقتصادى در مسیر صحیح عمل مى کنند و از آن ها به عنوان  سریازان جبهه مقدم جنگ اقتصادى نام برده مى شود

وى با اشاره به اینکه کشف 
جــرم در شــرکت هاى 
خانوادگى کارى دشــوار 
اســت، تصریح کــرد: به 
این دلیل که بســیارى از 
مراودات داخــل خانواده 
صورت مى گیرد و کشف 

حقایق سخت و زمان بر است.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان 
بیان کرد: اصل فعالیت این شرکت تولید 
هیدروکربــن بود کــه کارخانه اى تحت 
این عنوان راه اندازى کرده بودند ام آنچه 
فســاد اقتصادى از آن تلقى مى شود این

 است.
وى با اشاره به اینکه هیدروکربن ماده اى 
است که از تبدیل سوخت به دست مى آید، 
اظهارداشــت: آنچه قانون اجازه داده این 
است که این شرکت نفت سفید و سوخت 
مســتقیم نه به صورت یارانه اى بلکه از 
طریق بورس تهیه کــرده و  در کارخانه 
تبدیل به هیدروکربن و ســپس به دیگر 

کشورها صادر کند.
حبیبى ادامه داد: اما در ابتدا سوختى که از 
بورس خریدارى مى کردند یا نمى آوردند و 
یا کم خریدارى مى کردند و متاسفانه در 
مقیاس و میزان باال این سوخت را از طریق 
بورس تهیه مى کردنــد و به جاى تبدیل 
به هیدروکربن با پوشــش هیدروکربن و 
بدون تغییر به طور عمده  به افغانستان و 

 پاکستان صادر مى کردند.
وى اضافه کرد: متاســفانه این مجرمان 
افــرادى را در ادارات گمــرك و صمت با 
پرداخت رشوه خریده بودند تا بتوانند به 

مفاسد خود بپردازند.
به گفته رئیس کل دادگسترى اصفهان، 
طبــق تحقیقــات اولیه ایــن مجرمان 
اقتصادى تاکنــون 100 میلیــون لیتر 
سوخت قاچاق کردند از این رو خیریه اى 
راه اندازى و پول ناشى از صادرات سوخت 
قاچــاق را به حســاب آن خیریــه واریز 

مى کردند.
وى ادامه داد : این افــراد همچنین ده ها 
هکتار زمین در شــمال کشور خریدارى 
کردند که امالك شناســایى شده آن ها 
را توقیف کردیــم همچنین قریب به 15 
میلیارد تومان وجه نقد از این شــرکت 

کشف و ضبط کردیم.

حبیبى اظهارداشــت: 99 درصد فعاالن 
اقتصادى در مسیر صحیح عمل مى کنند 
و از آن ها به عنوان  سریازان جبهه مقدم 
جنگ اقتصادى نام برده مى شود به همین 
دلیل ایــن اطمینــان را مى دهیم که به 
افرادى که فعالیت صحیح و در چارچوب 
مقررات فعالیــت مى کنند حمایت همه 

جانبه از آن ها داریم.

   مردم به ادعاى مفسدان اقتصادى 
شک کنند

وى با اشــاره به پرونده اى در شعبه ویژه 
رسیدگى به مفاسد اقتصادى بیان کرد: 
فردى در قالب مضاربه افراد را تشــویق 
کرد تا وجوه نقدى خــود را به وى بدهند 
تا در برابر آن پول، ســود 28 تا 36 درصد 

دریافت کنند.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان 
ادامه داد: شــکات این پرونــده 119 نفر 
بودند که متهم مبلغ 73 میلیارد ریال از 
این افراد دریافت کرده بود از این رو مراحل 
در دادسرا و  دادگاه ویژه مطرح و در نهایت 
سه ســال حبس براى فرد صادر شد وى 
همچنین به 2 برایر مبلغ دریافتى حدود 
146 میلیارد ریال جریمه محکوم شده و 
باید اصل مبلغ را به اشخاص پرداخت کند.
وى گفت: از مردم خواهشمندیم به تطمیع 
و  وعده هاى افراد ناشــناس توجه نکنند 
چراکه هیچ فعالیت اقتصادى نداریم که 
باال 20 درصد ســود خالص بدهد از این 
رو مردم باید به ادعاى افراد شــک کنند 
همچنین درخواست ما از مردم این است 
که به طناب این افراد نروید و  پول هاى خود 

را در مسیرهاى مطمئن قرار دهید.
وى در بخشى دیگرى با اشاره به مشکل 
ساختمان دادگســترى مرکزى اصفهان 
گفت: قرار است زمینى در شرق اصفهان 
(اتوبان شهید کشــورى) به مساحت 16 
هزار مترمربع و 40 هزار مترمربع زیربنا به 
تا چهار  سال آینده به بهره بردارى برسد 

و مشکالت ساختمان دادگسترى برطرف 
شود.

حبیبى با بیان اینکه از ســه ماه گذشته 
که عملیــات اجرایى ســاختمان جدید 
دادگسترى اصفهان آغاز شد تاکنون 10 
درصد پیشــرفت فیزیکى داشته است، 
افزود: احداث ساختمان جدید دادگسترى 
جز پروژه هاى ملى است که ساالنه دولت 
به آن اعتبار تخصیــص مى دهد از این رو 
حدود 50 میلیارد تومان براى این پروژه 
در نظر گرفته شد که بخشى از آن اوراق 

مشارکت است.
وى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود 
با اشــاره به اینکه آمار نگران کننده اى از 
پرونده هاى قضایى در استان وجود دارد، 
گفت: 16 هــزار پرونده داریــم که طى 
ماه هاى تیر و مرداد حــدود هزار و 700 
پرونده از موجودى تجدید نظر کسر شد و 
امیدواریم تا پایان سال این پرونده ها تعیین 

تکلیف شوند.

   هشت شعب تجدید نظر به شعب 
استان اضافه مى شود

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با 
بیان این که پیش تر وعده داده بودیم که 
چندین شعب به شعب تجدیدنظر اصفهان 
اضافه مى شود، تصریح کرد: به دلیل باال 
بودن حجم پرونده ها در شــعب تصمیم 
گرفتیم تا به شعب تجدید نظر اضافه کنیم.
وى ادامه داد: امروز این نوید را مى دهیم 
که با پیگیرى هاى صورت گرفته توانستیم 
هشت شــعبه تجدید نظر به شعب قبلى 
اضافه کنیم از ایــن رو ابالغ ها به امضاى 

ریاست قوه قضائیه رسیده است.
حبیبى با اشــاره به کمبود مکان در زیر 
مجموعه دادگسترى استان تصریح کرد: 
با توافق ریاست قوه قضائیه براى گزینش 
حداقل 20 قاضى در هشت شعبه حدود 
200 سمت جابه جایى در استان صورت 
گرفت چرا که باید قضــات از نظر علمى، 

تدین و تعهد سرآمد باشند.
به گفته وى براى شعب جدید زیرساخت ها 
فراهــم شــد و بــه زودى پرونده ها به 

مکان هاى جدید منتقل مى شوند.
وى با اشــاره به اینکه چهار شعبه دادگاه 
تجدید نظر در شهرستان کاشان مستقر 
مى شــود، بیان کرد: این چهار شعبه در 
کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود ایجاد 
خواهد شــد تا رفت و  آمد به مرکز استان 

کم  شود.

   از نظر تعداد پرونده قضایى استان 
اصفهان در وسط جدول کشور قرار 

دارد
وى در پاسخ به این سوال که از نظر تعداد 
پرونده هاى قضایى استان اصفهان در چه 
وضعیتى قرار دارد، بیان کرد: خوشبختانه 
در مقایسه با جمعیت نمى توان گفت نه 
تعداد پرونده ها کم و نه زیاد اســت بلکه 
در وسط جدول نسبت به بقیه استان ها 

قرار داریم.
حبیبى با اشاره به وضعیت کارخانه قند 
نقش جهان گفت: آنچه در این روند مطرح 
بود توزیع خارج از شبکه این کارخانه بود 
که اقدامات اولیه انجام شده است و امروز 
بازپرس این پرونده بــا مراجعه به محل 
نگهدارى شکرها دستورات الزم مبنى بر 
توزیع شــکرها به قیمت مصوب فعلى را 

صادر کرده است.
کمبود مراکز دادگاه تجدید نظر دستگاه 
قضائى در اصفهان نیز چالشــى است که 
باید رفع شود و در این ارتباط تاکنون باید 
50 شعبه دادگاه در استان ایجاد مى شد، 
ولى تاکنون 32 شعبه تأسیس شده است.

2 ســال پیش 10 هزار و 592 طالق در 
استان ثبت شد که در سال 97 این میزان 
به 10 هزار و 771 مورد رسید، همچنین 
در ســال 96، 32 هزار و 95 ازدواج ثبت 
شد ســال پیش به 27 هزار و 362 مورد 

کاهش یافت.



برجکبوترحصهجاندوبارهمیگیرد
مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان از اقدامات جدید برای احیای 
برج کبوتر حصه خبر داد و گفت: با توجه به معماری خاص برج های کبوتر و تجارب در 
مرمت چند نمونه مختلف از آنها مرمت و ساماندهی این برج در دستور کار قرار گرفته 

است.
محمد فیض اظهار کرد: بســیاری افراد برج های کبوترخانه را نمی شناســند و عده ای 
دیگر تصور می کنند این برج ها دژی قدیمی یا آب انبار است، در حالی که محل زندگی 

کبوترها بوده و به منظور استفاده از کود آنها ساخته شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد کمی از برج هــای کبوترخانه در ایران باقی مانده 
است، افزود: این سازه ها در گذشته اهمیت کاربردی داشــته و هنوز هم از جاذبه های 

گردشگری و معماری به شمار می رود.
مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: از برج های کبوترخانه 
می توان به عنوان نمادهای شهری یاد کرد اگر چه کاربری سابق خود را ندارند، اما دیدن 

هر از چند گاهی از آنها در کنار انبوهی از ساختمان های مدرن و بی هویت خالی از لطف 
نیست.

وی با بیان اینکه حصه به عنوان محله ای که در شرق اصفهان از محرومیت های فراوانی 
رنج می برد، میزبان یکی از زیباترین برج های کبوتر است که سالیان زیادی به حال خود 
رها مانده و تقریبا نیمی از آن فرو ریخته است، گفت: در این راستا شهرداری احیای برج 

کبوتر حصه را در دستور کار خود قرار داده است.
فیض خاطرنشــان کرد: با توجه به معماری خاص برج های کبوتر و تجارب سازمان در 
مرمت چند نمونه مختلف از آنها، مرمت و ساماندهی برج کبوتر حصه نیز انجام می شود 

تا احیای این اثر ارزشمند تاریخی نقطه عطفی در محرومیت زدایی این محله باشد.
وی از اتمام بازسازی و ساماندهی برج کبوتر محله دنارت خبر داد و اظهار کرد: این برج 
کبوتر یکی از برج های کبوتر قدیمی اصفهان اســت که با همکاری سازمان نوسازی و 

بهسازی  مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.
گفتنی است در دور و اطراف اصفهان چیزی حدود ۳ هزار برج کبوتر وجود دارد که البته 

در گذشته تعداد زیادی بوده است اما امروزه تعداد 
آن ها کمتر شده اســت. در گذشته این کبوتر 

خانه ها را به گونه ای می ســاخته اند که به 
راحتی بتوانند کبوتر ها در آن دوام بیاورند 
و در برابر دشمنان خودشــان، از خودشان 
مراقبت کنند. در هر کــدام از این برج ها به 

خصوص در برج کبوتــر خانه اصفهان گاهی 
تا ۲۵۰۰۰ کبوتر هم زیســت مــی کرده اند و 

معماری پر دقت آن باعث شــده تا هیچ پرنده ای 
دیگری نتواند وارد این برج شده و امنیت کبوتر ها را 

بر هم زند. وقتی که به داخل این کبوتر خانه ها می روید با 
النه های منظم کبوترها روبرو می شوید و جنس این خانه ها از کاهگل است. ساخت برج 

کبوتر به گونه ای است که در تابستان ها خنک و در زمستان ها گرم باشد.
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 مدیرکل میراث فرهنگی 
استان اصفهان عنوان کرد:

پایانعملیاتمرمتو
بهسازیگذرهایتاریخی

بافتزواره
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان از 
پایان عملیات مرمت و بهســازی گذرهای 

تاریخی بافت زواره خبر داد.
فریدون اهلل یاری امــروز اول مهرماه افزود: 
بافت تاریخی زواره یکی از ارزشــمندترین 
بافت های تاریخی استان است که حفظ و 

نگهداری آن بسیار حایز اهمیت می باشد.
وی خاطرنشــان کرد: این بافت دارای تک 
بناهای بسیار شــاخص از دوره های پیش 
از اســام تا دوره های معاصر بوده  که خانه 
های تاریخی منحصر بفرد، مسجد پامنار، 
مسجد جامع، حســینیه بزرگ و کوچک، 
بازارتاریخی، قلعه سنگ بست و یخچال و آب 
انبارهای خاص از شاخصه این بافت تاریخی 
است.اهلل یاری افزود: عملیات مرمت بافت 
زواره از ابتدای سال جاری با مبلغی بالغ بر 
1۰۰ میلیون تومان آغــاز و در مدت ۳ ماه 
مرحله اول عملیات مرمت این بافت تاریخی 

به پایان رسید. 
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان 
افــزود: ایــن عملیــات مرمتی شــامل  
خاکبرداری، زیرســازی کف معابر، اجرای  
آجرفرش در کف معابر و همچنین اجرای 
ازاره های آجری، انجام اندود کاهگل بدنه 
در دوالیه و نصب آبچکان ســنتی بر روی 

دیوارها است.

 بنابر اعام کرباگشت، 
فاصله حرم حضرت علی 
)ع( تا حرم امام حســین 
)ع( ۷۹ کیلومتر اســت 
فاصله حرم حضرت علی 
)ع( تا خروجی شهر نجف 
حدود ۸ کیلومتر است و 
فاصله ورودی شــهر کربا تــا حرم امام 
حسین )ع( حدود ۶ کیلومتر است، طول 
مسیر پیاده روی حدود ۸۲ کیلومتر است 
که بین ۲ تا ۵ روز طول می کشد. از مهران 
تا نجف ۴ تا ۶ ساعت، شلمچه تا نجف ۵ 
تا ۸ ساعت، چزابه تا نجف ۴ تا ۷ ساعت 

طول می کشد.
در ایــام اربعیــن معمــوال آژانس های 
هواپیمایــی تور کربــا و نجــف اجرا 
نمی کنند، فقط رزرو بلیط هواپیما و هتل 

در این ایام انجام می شود.
موکب و عمود

در تمام طول مسیر پیاده روی سازه ها یا 
چادرهایی وجود دارند که توسط هیئت ها 
اداره می شوند و به صورت صلواتی به زائران 
خدمت می کنند در زبــان عربی به این 

چادرها موکب می گویند.
به تیرهای چراغ برق که در طول مســیر 
پیاده روی شــماره روی آن ها درج  شده 
عمود می گویند )تیرهــای چراغ برق در 
خیابان های عراق و جاده ی مسیر اصلی 
نجف تا کربا( فاصلــه هر عمود تا عمود 

بعدی ۵۰ متر است.
اگر پیاده روی را از حــرم امیرالمؤمنین 
آغاز کنید بــرای خروج از نجــف دو راه 
پیش روی شماست در مســیر اول باید 
از درون قبرســتان وادی الســام عبور 
کنید و پــس از عبور از این قبرســتان و 
کوچه پس کوچه های نجف بــه ابتدای 

اتوبان نجف- کربا خواهید رسید.
مســیر دوم حدود ۵۰۰ متر راه را دورتر 
خواهد کرد ولی اصلی تر به حساب می آید. 
برای استفاده از مسیر دوم از انتهای بازار 
بزرگ نجف )سوق النجف( به سمت شرق 
)پل های ثوره العشرین( بروید، سپس به 
سمت شمال تغییر مسیر دهید تیرهای 
چراغ برق در این مسیر تا خروجی نجف 
از 1 تا 1۸۲ شــماره گذاری شده اند پس 
از گذشــتن از این 1۸۲ عمود و خروج از 
نجف، شماره گذاری در جاده نجف- کربا 
مجدداً از 1 شروع خواهد شد. زواری که از 
مسیر داخل قبرستان عبور می کنند تقریباً 
در همین مکان )عمود یک( به دیگر زوار 

ملحق خواهند شد.
عمودهای جاده اصلی از 1 تا 1۴۵۲ ادامه 
دارد و عمود 1۴۵۲ مقابل حرم حضرت 

ابوالفضل )ع( است.
از عمود 11۰۰ تا 1۳۹۰ به علت باریک 

شــدن راه و ورود به شــهر کربا تعداد 
موکب ها کم می شود بهتر است این مسیر 
در ساعات روز طی شود تا برای استراحت 
در شب دچار مشکل نشــوید. از عمود 
1۳۹۰ موکب های داخل شــهر شروع 
می شــوند و تا اطراف حرم ادامه  دارند۰ 
به عمود 1۳۹۹ عمود ســام می گویند. 
بارویت گنبد باصفای حضرت ابوالفضل 
)ع( اولین ســام را بدهید. عمود 1۳۴۵ 
تقریباً در ورودی کربا قرار دارد و اغلب 
زوار در عمود 1۳۴۵ از مسیر شماره گذاری 
شده فاصله می گیرند و قسمتی از مسیر را 

به صورت میان بر طی می کنند.
وسایل موردنیاز و هزینه های سفر

از همراه داشــتن وســایل غیرضروری 
جدا خــودداری کنید همراه داشــتن 
کوله پشــتی های بزرگ و کیسه خواب 

توصیه نمی شود.
همراه داشــتن یک کیف کوچک برای 

گذرنامه و مقداری پول نقد مفید است.
 نیازی به همراه داشتن آب یا غذا نیست، 
صرفاً مقداری خشکبار کافی است. همراه 
داشتن دارو به اندازه کافی و کیسه نایلونی 

برای کفش.
تحویل تلفن همراه، کفش و کوله پشتی 
به امانات دردسرهای بســیاری دارد. در 
صورت نیاز امکان رها کردن کوله پشتی 
خود در کنار موکب ها را داشته باشید )از 
همراه بردن وسایل گران قیمت بپرهیزید(.

از ســپردن گذرنامــه خــود بــه دیگر 
هم سفرانتان بپرهیزید.

اکثر زوار هزینه ای در قبال غذا و اسکان 

پرداخت نمی کنند ولی جهــت ایاب و 
ذهاب و دیگر هزینه های احتمالی بهتر 

است دینار همراه داشته باشید.
توصیه های امنیتی

دقت کنید هنگام خروج از ایران و ورود به 
عراق به ترتیب مهرهای خروج و ورود در 

گذرنامه شما زده شود.
از تجمع در کنار مراکز نظامی، نیروهای 
امنیتی و محل های بازرســی )سیطره( 

خودداری کنید.
در صورت بروز هرگونه حادثه با آرامش 

محل را ترک کنید.
از عکس برداری از مراکز نظامی، نیروهای 
امنیتی و ایست بازرســی ها خودداری 

کنید.
مسیر شهرهای کاظمین و سامرا از امنیت 

کمتری برخوردارند.
از ارائه اطاعات شــخصی خود و اعتماد 

بیش ازحد به دیگران خودداری کنید.
از قبول وسایل دیگران جدا بپرهیزید و 
مراقب باشید وسیله ای را در کوله پشتی 

شما قرار ندهند.
توصیه های پزشکی

در تمام طول سفر توجه داشته باشید که 
سفر طوالنی اســت و باید انرژی خود را 
حفظ و از پرخوری یا گرسنگی درازمدت 
بپرهیزیــد و به موقع و به میــزان کافی 

استراحت کنید.

شستن مکرر دســت ها در جلوگیری از 
ابتا به و با و حتی سرماخوردگی و آنفلوانزا 

بسیار مؤثر است
اگر بیماری خاصی دارید داروی خود را 
به مقدار کافی برای حدود 1۵ روز همراه 
داشته باشید.آژانس مسافرتی کربا گشت 
به عنوان یکی از معتبرترین آژانس های 
برگزارکننده تور هوایــی کربا و نجف 
خدمات رزرو بلیط هواپیما نجف و رزرو 
هتل را به متقاضیان محترم ارائه می کند. 
برای انجام مشــاوره و کســب اطاعات 
بیشتر با شــماره ۷۷۶۳۲۰۳۴-۰۲1 و 
در ســاعات غیر اداری با شــماره همراه 

۰۹۲۲۳۰۲۴1۹۹ تماس بگیرید.

نکاتیپیرامونپیادهرویاربعینحسینی

اکثر زوار هزینه ای 
در قبال غذا و 

اسکان پرداخت 
نمی کنند ولی 
جهت ایاب و 

ذهاب و دیگر 
هزینه های 

احتمالی بهتر 
است دینار همراه 

داشته باشید.

اربعین چهلمین روز واقعه کربال و برابر با زمانی اســت که 
کاروان اسرا از شام به مدینه برگشتند و روزی است که جابر 
بن عبداهلل انصاری از صحابه رسول خدا )ص( با پای پیاده 
از مدینه به کربال رسید و نخستین کسی است که قبر آن 
حضرت را زیارت کرد؛ خواندن زیــارت اربعین در این روز 

مستحب است.

ایسنا
گزارش
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"زندگیکمخرج"
کتاب »زندگــی کم خرج«  نوشــته دبورا 
تیلور هاف، خبرنگار و ویراســتار خبرنامه 
سمپل تایمز،  است. دبورا تیلور-هاف در کل 
زندگی اش، مقتصد زندگی کرده است. وقتی 
دبیرســتانی بود، با مادرش از حراجی های 
لوازم دست دوم شهر خرید می کرد و برای 
تهیه غذا برای خانواده  پرجمعیت و کم درآمد 
خود، از حراج سوپرمارکت ها استفاده می کرد 
و از طریق تجربه شخصی، سخت کوشی و 
خواندن کتاب های بسیار، راه و چاه مقتصد 
زندگی کــردن را یاد گرفت و بــا افتخار از 
مدرسه بسیار مشهور هاردناکز فارغ التحصیل 
شــد. او تاکنون کتاب های بسیاری درباره 
راه و رســم زندگی کم خرج نوشــته که به 
زبان های گوناگونی نیز ترجمه شده است. 
در بخشــی از این کتــاب می خوانیم: »آیا 
برای هماهنگ کردن دخل وخرج خود به 
کمک نیاز دارید؟ این کتاب پر از نکته هایی 
است که به شما کمک می کنند هزینه های 
بخش های مختلف زندگی تــان را کاهش 
دهید. با استفاده از این راهنمای عملی یاد 
می گیرید که چگونه با صرف هزینه  کمتر 
برای تهیه  مایحتاج، پس انداز خود را بیشتر 
کنید و در زندگی  تان سهمی هم برای تفریح 
و مسافرت قائل شوید. بپذیرید که منابع مالی 
شما محدودند: چهارچوب مشخصی برای 
هزینه های مختلف، از تغذیه و تفریح گرفته 
تا حمل ونقل و آمــوزش، تعیین کنید. -به 
خریدهای مازاد نه بگویید: مراقب حیله ها 
و نیرنگ های نهفته در پس تبلیغات زیرکانه  

فروشگاه ها باشید...

برای چنــد وعده غذا 
درست کنید: وقتی غذای 
آماده در منزل داشته باشید 
دیگر برای رفتن به رستوران 
و یا ســفارش پیتزا وسوسه 
نخواهید شــد و می توانید 
بــا خــوردن یــک غذای 
خانگی سالم و خوشــمزه پول بیشتری 
پس انداز کنید. اما گاهی وقت کافی برای 
آشپزی ندارید برای حل این مسئله شما 
می توانید یک روز که وقت کافی و البته 
حوصلۀ آشپزی داشــتید به اندازه چند 
وعده غذا بپزیــد و در ظروف مخصوص 
فریزری بریزید و روی آن برچســب نام 
غذا و تاریخ بزنید و هر زمان که مثًا دیر 
به خانه آمدید یا خسته بودید یا مشغلۀ 
زیادی داشتید از آن غذاها استفاده کنید 
و لذت ببرید. البته شایان ذکر است که 
غذاهایی را که منجمــد کرده اید حتماً 
در مدت کمتر از دو ماه مصرف کنید تا 
کیفیتشان حفظ شود. برچسب زدن نام 
غذا و تاریخ فریز کردن را به همین منظور 
انجام دهید تا موقع اســتفاده به راحتی 
غذای مورد نظرتان را پیدا کنید و تاریخ 

فریز کردن را فراموش نکنید.
برای غذاهای مانده ایده های جدید 
خلق کنید: اگــر تمام غذایــی را که 
پخته اید نمی توانید در یک وعده بخورید 
و کمــی از آن اضافه آمده اســت، برای 
صرفه جویی ته ماندۀ غذا را نخورید زیرا 
در آن صورت به مــرور دچار اضافه وزن 
شــده و بعداز آن زحمات و هزینه های 
رژیــم الغــری و ورزش و… را متحمل 
خواهید شد. در چنین مواقعی می توانید 
اضافۀ غذا را برای وعدۀ بعدی در یخچال 
نگهداری کنید یا اینکــه روز بعد غذای 
بازیافتی داشته باشید؛ مثًا دیشب برای 
شام مرغ داشــته اید، می توانید تکه های 

مانده را خرد کنید و یــک ته چین مرغ 
عالی داشته باشید یا با اسکلت مرغ یک 
ســوپ مقوی درســت کنید. همچنین 
می توانید یــک روز در هفتــه را به نام 
روز رنگین کمان هفته یا روز پاکســازی 
یخچال نام گذاری کنید، آشپزی نکرده و 
با چند نوع غذا که در طی هفته از هرکدام 
کمی مانده است، خانواده تان را مهمان 

سفره ای رنگین کنید.
میوه به جای تنقالت: میوه های تازه و 
تنقات سالم و ارزان مثل ذرت بوداده را 
جایگزین تنقات آماده چون شــکات 
و شــیرینی و چیپس کنید. مسلماً یک 
عدد سیب ارزان تر و سالم تر از یک بسته 

چیپس است.
سبزیجات مصرفی تان را خودتان 
تهیه کرده و فریز کنید. به جای اینکه 
ســبزیجاتی مثل نخود سبز و ذرت و… 
را کنسروشده بخرید، ســبزیجات تازه 
را در فصل خودش که قیمت ارزان تری 
نیز دارند بخرید و در فریــزر نگهداری 
کنید. این طوری هم ازلحاظ ســامتی 
و بهداشــتی بودن آن مطمئن هستید و 
هم محصولی را مصرف می کنید که مواد 
نگهدارنده ندارد و ضمناً مقرون به صرفه 

نیز هست.
خودتان آبمیوۀ طبیعی درســت کرده 
و بنوشــید. به جای آبمیوه های صنعتی 
که حاوی مقدار زیادی شــکر اســت و 
البته بسیار گران، دستگاه آبمیوه گیری 
تهیه کنید و در منــزل آبمیوه طبیعی 
درســت کنید. مطمئناً بعد از چند ماه 
اســتفاده از آبمیوه گیری با صرفه جویی 
در هزینــۀ آبمیوه هــای بیــرون، پول 
دستگاه آبمیوه گیری به بودجۀ خانواده 
برمی گردد و عاوه بر این از بهداشــتی و 
سالم بودن آن مطمئن هستید. در تهیۀ 
آبمیوه تمام اعضای خانواده می توانند با 

یکدیگر همکاری کنند این برای بچه ها 
تجربۀ جالبی خواهد بود.

به جای نوشــابه، آب بنوشــید. 
نوشــیدن آب به مقدار زیاد بدن شما را 
آبرسانی و پوست را مرطوب و باطراوت 
می کند. در ضمن آب ارزان تر از نوشابه 
اســت و عوارضی چون چاقی، قند باال، 
ناراحتی های گوارشی در اثر گاز نوشابه 
و… را ندارد؛ درنتیجه اگر آب بنوشــید 
عاوه بر هزینۀ اولیۀ نوشابه در هزینه های 

ثانویه اش نیز صرفه جویی خواهد شد.
ورزش کنید تا زندگی سالمی داشته 
باشید. ایده هایی اقتصادی و ساده برای 
ورزش پیــدا کنید مثل پیــاده روی در 
پارک، دوچرخه ســواری، کوه پیمایی، 
بدنسازی با وســایل ورزشی موجود در 
پارک ها، ایروبیک در منزل، اســتفاده از 
پله به جای آسانســور، تمرین بدنسازی 
و وزنه برداری در منزل با اســتفاده از دو 
قوطی رب یک کیلویی یا دو بطری آب 

معدنی یک و نیم لیتری برای وزنه.
از ســیگار و دخانیات دوری کنید. 
به هیچ وجه به دخانیات نزدیک نشــوید 
تا هم ســامت خــود و خانواده تان را 

حفظ کنید و هم بودجــه و جیبتان را؛ 
چراکه با مصرف دخانیات عاوه بر هزینۀ 
مستقیمی که بابت آن می پردازید باید 
هزینۀ درمان بیماری های ناشی از آن را 
نیز بپردازید که دیگر فقط شما را شامل 
نمی شــود، بلکه به اطرافیان نیز اصابت 
خواهد کرد. همچنین هزینۀ جرمگیری 

دندان های زردشده را اضافه کنید.
سعی کنید شــب ها زود بخوابید. 
شــب زود خوابیدن باعث شادابی شما 
و ســامتی پوستتان می شــود و پس از 
یک اســتراحت خوب و کافی، روز بعد 
ســرحال و پرانرژی خواهید بود، ضمناً 
در هزینه های روشنایی و قبض برق هم 

صرفه جویی خواهد شد.
عادت های غذایی گران قیمت خود را 
ترک کنید؛ مثل رفتن به کافی شاپ 
یا رستوران های شــیک. اگر روزی 
تصمیم داشــتید به همراه دوســتان یا 
خانواده شــام را بیرون میــل کنید، در 
رستورانی ســاده تر هم می توانید خوش 

بگذرانید.
موقع خرید مواد غذایی اقتصادی عمل 
کنید. در انتها چند نکتــه درباِب خرید 

مواد غذایی یادآور می شوم.
*هرگز با شکم گرســنه به خرید مواد 
غذایی نروید؛ زیرا در آن صورت هرچه را 

ببینید خواهید خرید.
*در فروشــگاه ها از رفتن به راهروه ای 
خوراکی های اشــتهاآور مثل چیپس و 
شــکات و پفک و… بپرهیزید تا خرید 
بیجا نکنید؛ این قبیل خوراکی ها عاوه بر 
اینکه ارزش غذایی باالیی ندارند، باعث 

چاقی نیز می شوند.
* برخی از اقام خوراکی را که زود فاسد 
نمی شــوند به صورت عمده و به قیمت 
عمده خریداری کنید، زیرا پول کمتری 

پرداخت خواهید کرد.
* به تاریخ تولیــد و انقضای مواد غذایی 
توجه داشته باشید و اینکه آیا شما در آن 
مدت مشخص می توانید آن حجم مواد 
غذایی را مصرف کنید یا نه؛ پس به حد 

نیازتان خرید کنید.
* مــواد غذایــی، به ویژه میــوه، را که 
خریداری نموده اید، به درستی نگهداری 
کنید تا مجبور نباشــید به خاطر فاسد 
شــدن بخش قابلِ ماحظــه ای از آن را 

دور بریزید.

* محصوالت تولیــدی وطنی را مصرف 
کنیــد. در بســیاری از فروشــگاه های 
بزرگ، مــواد غذایی وارداتــی ازقبیل 
نوشابۀ انرژی زا، کمپوت، کنسرو و… با 
قیمت های بعضاً نجومی وجود دارد. بهتر 
است از محصوالت غذایی وطنی مصرف 
کنید تا ضمن حمایت از تولید داخلی در 
هزینه های خانواده نیز صرفه جویی شود.

* حبوبــات را به صورت فلــه ای بخرید 
معموالً حبوبات بسته بندی شده گران تر 

هستند.
* سبزی خوردن مورد نیازتان را خودتان 
پرورش بدهید. برای این کار الزم نیست 
باغچه و حیاط داشــته باشــید. شــما 
می توانید در یک گلــدان در بالکن خانه 
یا پشت پنجره تان این کار را انجام دهید 
و همواره سبزی تازه و اورگانیک داشته 
باشــید و از مصرفش لذت ببرید و پول 

بیشتری پس انداز کنید.
درمجموع با رعایت نکاتی از این دســت 
امید آن اســت که زندگی سالم و به دور 
از بیماری داشــته باشــید و هزینه های 
پزشــکی و درمانی خانواده تــان به نحو 

چشمگیری کاهش یابد.

زندگیاقتصادیتؤامباسالمتیوسادهزیستی

با مصرف دخانیات 
عالوه بر هزینۀ 

مستقیمی که بابت 
آن می پردازید 

باید هزینۀ درمان 
بیماری های ناشی 

از آن را نیز بپردازید 
که دیگر فقط شما 
را شامل نمی شود، 

بلکه به اطرافیان نیز 
اصابت خواهد کرد

تندرستی و سالمتی یکی از ضروریات زندگی اقتصادی اســت. اگر خوب غذا می خورید، زیاد آب 
می نوشید، ورزش می کنید، سیگار نمی کشید، سالمت عمومی شما در وضعیت خوبی قرار خواهد 
داشت؛ بنابراین باید کمتر پول دارو و دکتر و درمان بدهید. اما آیا برای تندرست بودن باید غذاهای 
گران بخوریم یا در باشگاه های ورزشی با شــهریه های زیاد ثبت نام کنیم؟ نوشتۀ حاضر مواردی را 
خدمت شما عزیزان بیان می کند که می توانید با رعایت آن ها زندگی سالم و تغذیۀ مفید و خوب داشته 

باشید و ضمنًا در هزینه ها و نیز در وقت صرفه جویی کنید.
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 The sixty-sixth Session of the 
WHO Regional Committee for 
the Eastern Mediterranean 
will be held in Tehran, Iran.
Health ministers and high-
level representatives of the 
22 countries and territories 
of the WHO Eastern 
Mediterranean Region, 
partner organizations and 
civil society, will take part in 
the Sixty-sixth Session of the 
WHO Regional Committee for 
the Eastern Mediterranean, 
in Tehran, Iran, from 14 to 
17 October 2019.Ending 

preventable newborn, child 
and adolescent deaths, 
strengthening nursing and 
midwifery, strengthening the 
hospital sector, developing 
national institutional 
capacity for evidence-
informed policy-making 
for health and accelerating 
regional implementation of 
the UN Political Declaration 
on the Prevention and 
Control of Noncommunicable 
Diseases are the key issues 
which will be discussed in this 
session.

Air Pollution 
Annually 
Costs Tehran 
Residents $2.6 
Billion
Air pollution costs 
people in Tehran $2.6 
billion every year, which 
means that it inflicts a 
loss of $300 on each 
resident of the capital.
Air pollution annually 
costs Tehran residents 
$2.6 billion, an official 
with the Department 
of Environment says.
According to Behzad 
Ashjaei, breathing toxic 
emissions costs people 
in Tehran $2.6 billion per 
year, which means that 
air pollution inflicts a loss 
of $300 on each resident 
of the capital, he told .The 
population of the capital 
city was over 8.6 million, 
according to the latest 
census statistics released 
by the government in 
2016."The financial 
damage can be 
significantly curbed if 
people become more 
aware and careful 
about the technical 
conditions of their 
vehicles, regularly 
change their catalytic 
converters and use 
public transportation 
for daily commute," he 
added.
Iran: Housing 
Prices, Rents 
Continue to Rise 
as Number of 
Deals Declines
The average price of each 
square meter of land and 
residential floor area 
went up by 148.6% and 
82.2% respectively, as 
average rents increased 
by 29.1% year-on-year.
The Statistical Center of 
Iran has published a new 
report on home and land 
prices, as well as rents 
across urban areas of the 
country during the first 
quarter of the current 
Iranian year (March 
21-June 21), which 
indicates an all-round 
increase both compared 
to the previous quarter 
and to the corresponding 
quarter of the year 
before. The number 
of property deals, 
however, except for land, 
registered a decline.
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Tehran to host 66th Session of WHO RC 
for Eastern Mediterranean

A member of 
TCCIMA's board 
of directors 
referred to 
France's $ 
15 billion 
credit line and 

investment of French 
companies in Iran and 
added that after the 
JCPOA (Iran nuclear 
deal), many French 
companies came to Iran 
and began investing 
directly, most notably 
Peugeot and Renault.
France has proposed 
offering Iran about $15 
billion in credit lines 
until year-end if Tehran 
comes fully back into 
compliance with its 
2015 nuclear deal.
French Foreign Minister 
Jean-Yves le Drian said 
talks on the credit 
arrangement, which 
would be guaranteed 

by Iranian oil revenues, 
were continuing, but 
U.S. approval would be 
crucial.
"Even Renault had 
offered a $ 1 billion 
investment plan, but US 
sanctions forced them 
to leave Iran but these 
companies will return 
to Iran as soon as the 
conditions are met," he 
said.
"Even Renault still 
maintains its office in 
Tehran."

Referring to Iran’s 
minister of industries 
Reza Rahmani remarks 
about French car giants 
Renault and Peugeot 
will never be allowed 
to return to the Iranian 
market, he said "I don't 
think they should be 
treated so harshly, 
and I believe that Mr. 
Rahmani does not agree 
with this approach."
PSA Peugeot said in 
June last year that it 
would suspend its joint 

venture activities in 
Iran to avoid imminent 
sanctions by the United 
States. Renault, whose 
market activity in Iran 
was outpacing that 
of long-established 
Peugeot, did the same 
under American threats.
Recent reports 
have suggested that 
both Peugeot and 
Renault have suffered 
major losses in their 
international sales 
since leaving the Iranian 
market.

Iran to build PVM plants 
in western cities
Plans are under way to build propylene via 
methanol (PVM) projects in western Iran, a 
senior petrochemical official said.
Speaking on Monday, the CEO of the National 
Petrochemical Company (NPC), Behzad 
Mohammadi, said that the company was 
considering construction of propylene via 
methanol (PVM) projects in western Iran.
Speaking in a ceremony to ink an agreement 
between Tabriz Petrochemical Plant and the 
Petrochemical Research and Technology 
Company (PRTC) on the sidelines of the 13th 
Iran Plast Exhibition, Mohammadi described 
PRTC as the servant of the petrochemical’s 
development and lauded the company for its 
services.
The 13th Iran Plast international exhibition 
began on Sunday, September 22 and will 
run through September 25 at Tehran’s 
permanent fairgrounds.
He said PRTC was tasked with serving the 
interests and goals of the industry, adding 
NPC was keen on ensuring technological 
development of the industry.
The NPC CEO further revered Parsian Oil and 
Gas Holding and TPC for their confident in 
PRTC for offering them the technical savvy 
required for production of heavy density 
polyethylene (HDPE).
Mohammadi further voiced NPC’s support for 
small and big companies in the petrochemical 
industry of Iran.

NPC plans to produce 
diesel with euro-6 
standard
 Managing Director of Nouri Petrochemical 
Company Taghi Sanei said that his company 
is planning to produce euro-6 diesel this year.
He  made the remarks on the sidelines of 
IranPlast Exhibition 2019 on Monday and 
said that his company will produce diesel 
observing requirements of euro-6 standard.
Construction of two new petrochemical 
projects will increase profitability of the 
company significantly, he said, adding, 
“production of diesel with euro 5- and 6 
standards will be added to the portfolio of this 
industrial and production complex.”
Turning to the completion of overhaul 
operations in Nouri Petrochemical Company, 
he said, “with the successful implementation 
of overhaul operations, the company’s 
production volume has been accelerated.”
He put the daily production volume of 
p-Xylene (C8H10) in Nouri Petrochemical 
Company at 2,000 tons, the volume of which 
will be increased in the future.
Elsewhere in his remarks, Sanei referred to 
the situation of stocks of Nouri Petrochemical 
Company and added, “those who are active 
in the capital market are satisfied with 
purchasing stocks of Nouri Petrochemical 
Complex and are witnessing the profitability 
of these stocks.”
With the start of construction of two new 
projects, profitability of Nouri Petrochemical 
Company will increase, he added.
He pointed to the favorable situation of stocks 
of the company in the stock market and 
added, “with the coordination made in this 
regard, two new products will be added to 
the portfolio of this industrial and production 
unit.”

A member of Iran-France Chamber of 
Commerce Mohammad Reza Najafi-
Manesh said "Nothing happens in the 
trade between Iran and France and we are 
affected by U.S sanctions.

Nothing happens in trade between Iran & 
France; Iranian official

news

A senior 
Iranian 
petchem 
official says 
annual 
exports 
have topped 
22.5 tons in 
volume terms.
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Iranian petchem 
company to build 
HDPE production 
unit
The Petrochemical Research and 
Technology Company (PRTC) and the 
Tabriz Petrochemical Company (TPC) 
signed an agreement on building a 
heavy density polyethylene (HDPE) 
production unit at TPC.
The deal was signed during the 13th Iran 
Plast International Exhibition in Tehran 
in the presence of Behzad Mohamamdi, 

the CEO of the National Petrochemical 
Company (NPC), as well as Ali Pajouhan 
and Siavash Derafshan, the CEOs of 
PRTC and TPC, respectively.Based on 
the deal, PRTC will offer technical savvy 
to heavy density polyethylene (HDPE) 
production unit of Tabriz Petrochemical 
Plant.According to the deal, PRTC has 
undergone to fully supply indigenous 
knowledge of HDPE production to TPC.
Pajouhan, and Derafshan signed the 
agreement on behalf of their respective 
companies.The contract provides the 
basis for research and development on 
HDPE while offering the hardware and 

software related to this project.
Parsian Oil and Gas Holding Company 
and TPC have partnered to obtain this 
license for the production of 310,000 
tons per year of HDPE. This will be 
the first time that the full savvy of the 
technique will be localized in Iran.
TPC is seeking to double its production 
capacity over a newly developed 4-year 
plan, and this agreement is one of the 
important steps in this regard.
The 13th Iran Plast international 
exhibition began on Sunday, September 
22 and will run through September 25 at 
Tehran’s permanent fairgrounds.

Iranian non-oil exporters 
repatriate €8b in H1
An estimated €7.98 billion in non-
oil export revenues was repatriated 
through the Central Bank of Iran's 
secondary market in the first half of the 

current fiscal year (started March 21).
A monthly account of repatriated export 
revenues shows that non-oil exporters 
returned €2.15 billion in the second 
month of the current fiscal year (April 
21-May 21), highest in the H1. This is 
while Nima recorded the lowest amount 

of return in the fifth month with €937 
million.
Average price of each euro traded in the 
secondary market was 102,467 rials in 
the second month, the lowest in the first 
half. The highest average price was seen 
in the fourth month--126,600 rials.



Iran owes its defense power 
to Sacred Defense years: 
Ayatollah Jannati
Ayatollah Ahmad Jannati, chairman of the Assembly 
of Experts, said that without the eight years of Sacred 
Defense, Iran would not have had today’s defense 
power.“The war bore many damages but it also had 
many blessings for Iran and led to our self-sufficiency 
in the defense sector,” he said on Tuesday while 
addressing a meeting of the Assembly of Experts 
in Tehran.In late September 1980, the regime of 
slain Iraqi dictator Saddam Hussein launched a war 
against Iran. The eight-year war is known as the 
Sacred Defense in Iran, and the Sacred Defense Week 
is held on the anniversary of the beginning of the war.
“No one believed that we could resist and enemies 
were thinking about occupying Iran in a week but 
thanks to the leadership of Imam Khomeini and 
resistance, the nation stood on its feet,” said Ayatollah 
Jannati.“Without the Sacred Defense, we would 
have not achieved defense power. The war taught 
us how to build weapons and how to resist. Without 
the Sacred Defense, we would have not been able to 
target advanced US aircraft,” he added, referring to 
the downing of a US intruding drone by IRGC back in 
June in the Hormuz Strait region.
Elsewhere, he also pointed to the Yemeni attacks on 
Saudi oil facilities, saying, “People of Yemen resisted 
and targeted Aramco facilities. The reduction of Al 
Saud power is the result of resistance.”

 Pakistan Says Ready to Assist 
Iran in Reducing Regional 
Tensions
Prime Minister of Pakistan Imran Khan expressed 
his country’s readiness to cooperate with Iran in the 
efforts to ease regional tensions.In a meeting with 
Iranian President Hassan Rouhani on the sidelines 
of the UN General Assembly in New York, Imran Khan 
praised Iran for supporting the Pakistani nation and 
government over the past decades, saying Islamabad 
is prepared to give Iran whatever cooperation 
necessary to reduce tensions in the region.He also 
expressed the Pakistani government and nation’s 
gratitude to Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei and other Iranian 
authorities for adopting sensible and principles 
stances in support of the people of Kashmir.
For his part, Rouhani reaffirmed Iran’s resolve 
to maintain the good and constructive ties 
with Pakistan, and called for the immediate 
implementation of the agreements the two 
neighbors have signed in the past.The two officials 
also discussed the joint efforts for common border 
security, the fight against terrorism, and restoration 
of peace and stability to the region.
The Iranian president is going to put forward a new 
initiative for security of the region in his upcoming 
address to the UNGA.“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,” Rouhani has said.

Trump denies pressuring Ukraine, will not 
commit to transcript release

Trump told reporters in New 
York that he did not pressure 
Ukrainian President 
Volodymyr Zelenskiy in a 
July phone call to launch a 

corruption investigation into Biden 
and his son in return for U.S. military 
aid. “No I didn’t,” Trump said.
A U.S. whistleblower lodged a 
complaint about the contents of 
Trump’s conversation with Zelenskiy, 
leading to calls from some Democrats 
that Trump be impeached for trying 
to enlist a foreign power to smear a 
domestic opponent.
Biden, a former vice president, whose 
son Hunter worked for a company 
drilling for gas in Ukraine, is the front-
runner in the race for the Democratic 
nomination to face Trump in the 
November 2020 election.
Trump gave a contradictory message 
about whether he would release a 
transcript of the call with the Ukrainian 
leader.
 “I may do it because it was a very 
interesting call,” Trump said. “It was a 
very nice call. I hope you get to see it and 
I hope you get to see it soon,” he said.
But he added: “I don’t think it’s a great 
precedent to be releasing calls with 
foreign countries, heads of foreign 
countries. So I don’t think it’s a great 
precedent.”
Late on Monday, the Washington Post 
reported that Trump ordered his acting 

chief of staff to withhold $400 million in 
military aid for Ukraine a week before 
the phone call with Zelenskiy, citing 
three senior administration officials.
One official told the Post that the 
decision to withhold the funds was 
based on corruption concerns and 
denied any link between blocking the 
money and pressing the Ukrainian 
president to investigate the Bidens.
Democratic leaders of the House of 
Representatives have called a caucus 
meeting for Tuesday afternoon to 
discuss the whistleblower complaint, 
a leadership aide said.
Congressional Democrats demanded 
documents on Monday from the White 
House about the Trump team’s contacts 
with Ukraine.
Three House committees - Intelligence, 
Foreign Affairs and Oversight - called 
on Secretary of State Mike Pompeo to 
produce documents related to contacts 
between Trump’s lawyer Rudy Giuliani 
and Ukrainian officials.
The Democratic-led committees said 
in a letter that they “jointly request 
documents related to reported efforts 
by President Trump and his associates 
to improperly pressure the Ukrainian 
government to assist the president’s 

bid for reelection.”
Seven first-term Democratic 
lawmakers also inched closer to calling 
for Trump’s impeachment, writing 
in a Washington Post op-ed: “If these 
allegations are true, we believe these 
actions represent an impeachable 
offense.”
Trump hit out on Monday at Biden, 
calling him and his son “corrupt.”
Neither the president nor aides have 
provided any details of possible 
corruption by Biden when he was vice 
president under Trump’s predecessor, 
Democratic President Barack Obama.
There has been no evidence so far 
that Biden used his position as vice 
president to help his son, and he said 
in Iowa on Saturday that he had never 
spoken to his son about his business 
dealings in Ukraine.
Ukrainian officials, while 
acknowledging they had met with 
Giuliani, have not said that they would 
open any investigation of Biden or his 
son.
kraine’s former general prosecutor, 
Yuriy Lutsenko, told Reuters on 
Friday that there was no evidence of 
wrongdoing on the part of Biden’s son 
in his relationship with the energy firm.

U.S. President Donald Trump on Monday denied 
trying to coerce Ukraine into investigating his 
Democratic rival Joe Biden, but wavered about 
whether he would release a transcript of a phone 
call that some Democrats say is grounds for his 
impeachment.
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 Larijani:
US, Saudis can’t use Iran 
nuclear deal to conceal Yemen 
war failure
 Iranian Parliament speaker rebuked the US and Saudi 
Arabia for their baseless claims against Iran, saying they 
cannot divert attention from Yemen war failure by bullying 
Iran over the 2015 nuclear deal (JCPOA).
“The United States and Saudi Arabia, which have triggered 
wars in the region over the past few decades as their traces 
are visible in many war-inflicted countries, have reached 

the end of the line in the war against the oppressed Yemeni 
nation,” Ali Larijani addressed Parliament’s open session 
on Tuesday.
“They cannot drag their failure into the nuclear deal 
dispute with Iran,” he added.
Larijani criticized Washington and Riyadh officials for 
fomenting tensions in the Middle East region, saying it 
is not good to bully others instead of accepting the truth.
“If they think they can undermine the Iranian nation’s 
strong will by increasing troops in the Persian Gulf, they 
are wrong!”
“These troops themselves are the cause of insecurity and 
tension in the region,” he added.

Larijani thanked the Iranian 
government for rightfully 
taking the third step in 
reducing obligations 
under the JCPOA in 
response to other parties’ 
lack of commitment.
He said, “Iran has always 
had a clear logic toward the 
deal, and we had commitments 
toward other parties, however, the 
US president disturbed this balance and the others 
were sluggish in returning the balance.”

provided any 
details of possible 
corruption by 
Biden when 
he was vice 
president 
under Trump’s 
predecessor, 
Democratic 
President Barack 
Obama.
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Iran’s defense power deters enemies 
from making any aggression: MP
An Iranian lawmaker said that the improvement of the country’s 
defense capabilities after the Iraqi imposed war has resulted in 
building a power which deters enemies from taking any acts of 
aggression.
“Iran’s military capabilities have stopped countries such as America 
from daring to attack Iran,” MP Mohammad-Ali Pourmokhtar, a 
member of Velaie faction of the Parliament, told Mehr News Agency 
on Tuesday.
“States such as the US have repeatedly threatened Iran with military 
option on the table and they had decided to attack our country but 
after seeing Iran’s defense power, they understood that not only 
the Islamic Republic enjoys the capability to defend itself, but also it 
can respond to enemies at any level,” he said referring to President 

Trump’s claims of being ready to attack Iran after IRGC downed an 
intruding US drone back in June. Trump claimed that he canceled 
the attack because it would kill 150 individuals but Iranian military 
officials believe that US was well aware of Iran’s strong response in 
case the attack had been carried out.
The MP then went on to stress the importance of Sacred Defense 
years, saying, “The Iraqi imposed war brought many achievements 
for our country and taught us lessons and to prioritize boosting our 
defense power.”In late September 1980, the regime of slain Iraqi 
dictator Saddam Hussein launched a war against Iran. The eight-year 
war is known as the Sacred Defense in Iran, and Iranians annually 
mark the anniversary of the aggression as the Sacred Defense Week 
across the country.“We started producing defense equipment right 
in the middle of the imposed war and today, we possess different 
missiles, drones, and laser weapons. And this capability is growing 
by the day,” he said, adding, “In a world where many countries such as 

the US 
are only after war, bloodshed, 

and bullying, we should improve our defense power and neutralize 
threats of enemies of the Islamic Republic.”

News

Iran’s FM 
Slams E3 for 
'Parroting 
Absurd US 
Claims'
Iran’s foreign minister 
criticized the E3 – 
France, Germany, and 
the UK – for failing to 
fulfill their obligations 
under the JCPOA due to 
US pressures, stressing 
that no new deal will 
be negotiated until 
the current one is fully 
honored.
US Claims&apos;
“E3's paralysis 
in fulfilling their 
obligations w/o 
US permission has 
been clear since 
May 2018. Solution 
to this deficiency: 
mustering will to forge 
independent path—
not parroting absurd 
US claims & requests 
INCONSISTENT with 
JCPOA. No new deal 
before compliance 
w/ current one,” Zarif, 
who is in New York 
attending the annual 
gathering of world 
leaders at the United 
Nations, tweeted on 
Tuesday.
The tweet came after 
the leaders of France, 
Germany, and the 
United Kingdom in a 
joint statement on 
Monday strongly 
condemned the 
September 14 attacks 
on oil facilities in 
Abqaiq and Khurais, 
and pinned the blame 
on Tehran.
"It is clear to us that Iran 
bears responsibility 
for this attack. There 
is no other plausible 
explanation," the 
statement read.
"We support ongoing 
investigations to 
establish further 
details," it added.
The statement came 
after British Prime 
Minister Boris Johnson 
leveled the same 
accusations against 
Iran while speaking 
to reporters on the 
plane while flying to 
New York to attend 
the 74th session of the 
United Nations General 
Assembly.
Iranian President 
Hassan Rouhani is 
also in New York to 
address the gathering 
on Wednesday.
In a meeting with his 
French counterpart 
Emanuel Macron on 
Monday, Rouhani also 
rejected the statement 
as "groundless blame 
game".
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Enemy to Gain Nothing 
but Defeat from War on 
Iran: Top General
 Chief of Staff of the Iranian Armed 
Forces Major General Mohammad 
Hossein Baqeri highlighted the 
country’s full preparedness to defend 
its territories and said the outcome 
of any aggression against the Islamic 
Republic would be nothing but the 
enemy’s defeat and captivity.
“Today, enemies, who are fearful of a 
war with Iran, have taken the path of 
economic terrorism…,” Major General 
Baqeri said, addressing an open session 
of the parliament on Tuesday.  

“We have repeatedly warned the 
enemies that if they invade this country, 
they will be treated like the American 
drone and the British oil tanker, 
and that the result of this invasion 
will be captivity and defeat,” the top 
commander said.
“We say to the neighboring countries 
that we have no enmity with you. 
Countries like Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates are Muslim 
countries that have lost their path 
and should side with Iran so that the 
regional security will be preserved,” he 
added.
“(Now that) we have an independent 
defense industry in Iran today, these 
(military advances) belong to the 

Muslim world and everyone should 
know that regional security is provided 
by the cooperation of regional 
countries,” Major General Baqeri stated. 
The remarks came against the backdrop 
of increased tensions between Iran and 
the US after the Islamic Republic shot 
down an advanced US spy drone over 
its territorial waters and also recent 
attacks by Yemeni forces on Saudi oil 
facilities, with Washington and Riyadh 
claiming Iran was behind them. Iran 
denies any involvement in the attack.
US Secretary of State Mike Pompeo 
on Thursday reiterated Washington’s 
plan to build a maritime coalition in 
the Persian Gulf to deter what he called 
Iranian threats.



Zarif’s reaction to joint statement by France, Britain, Germany
In a reaction to a joint statement by France, UK and Germany, Iranian 
Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif stressed that no new deal will 
be negotiated until the current one is fully honored.Criticizing the E3- 
France, Germany, and the UK - for failing to fulfill their obligations under 
the JCPOA due to US pressures, Zarif wrote on his official Twitter account, 
“E3's paralysis in fulfilling their obligations w/o US permission has been 
clear since May 2018”.“Solution to this deficiency: mustering will to forge 
independent path—not parroting absurd US claims & requests INCONSISTENT 
with JCPOA. No new deal before compliance w/ current one,” he added.According to the 
reports, France, Germany and the UK in a joint statement on Monday night strongly condemned the 
September 14 attacks on Saudi Arabia’s oil facilities, and pinned the blame on Tehran.

Iran’s President, Hassan 
Rouhani had a meeting 
with the Prime Minister 
of Pakistan, Imran Khan 
in New York, where 
he is visiting to attend 
the 74th Session of the 
United Nations General 
Assembly.Dr. Hassan 
Rouhani and the Pakistani 
Prime Minister discussed 
bilateral relations, border 
security, countering 
terrorism and restoring 
peace and stability in 
the region.Emphasising 
Iran's determination 
to maintain good and 
constructive relations 
between the two countries 
the President reiterated 
fast implementation of 
agreements made during 
Imran Khan's recent visit 
to Iran.
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Rouhani met and held talks with his French 
counterpart Emmanuel Macron on Tuesday 
on the sidelines of UN General Assembly in 
New York.
As reported by Iranian President’s office, 
presidents of the Islamic Republic of Iran 
and France discussed the details of efforts 
made by France and other signatories 
to the JCPOA in saving the deal as a 
multilateral and international agreement, 
as well as stressing the development and 
consolidation of bilateral, regional and 
international relations between Tehran 
and Paris.
The E3 — France, Germany and the UK — 
which are the three European signatories to 
the 2015 Iran nuclear deal (JCPOA), issued 
a joint statement blaming Iran for the attack 
last week on Saudi Arabian oil facilities, 
the responsibility of which was claimed by 
Yemeni Ansarullah forces.
Rouhani highlighted the duties and 
responsibilities of other signatories to 
the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), including France, to save the 
important international agreement after 
the US unilaterally withdraw from it in May 
2018.

The two sides have also discussed Iran’s 
HOPE (Hormuz Peace Endeavor) initiative 
which seeks to establish security in the 
Persian Gulf region through the cooperation 
of regional states.
Macron welcomed Rouhani's initiative 
for regional security, outlining the French 
efforts to salvage the JCPOA. He called for 
Europe’s cooperation with other signatories 
to the deal, particularly with Russia and 
China.
The French President emphasized dialogue 
and interaction with Iran as an influential 
country in the region and stressed that the 
constructive Paris-Tehran relations should 
continue.Rouhani arrived in New York 
on Monday to attend the 74th UN General 
Assembly."We hope that in the current 
critical conditions of the region, we can 
deliver regional nations' message, which 
is peace and end of any kind of interference 
in the region,” Rouhani said upon arrival at 
New York’s JFK Airport.
He also expressed hope to be able to deliver 
the message of the Iranian nation to the 
global community at the United Nations.
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.

“E3's paralysis in fulfilling their obligations 
w/o US permission has been clear since May 
2018,” wrote Zarif in a tweet early Tuesday, 
in reaction to a statement by the E3 — France, 
Germany and the UK.
He went on to suggest a solution to this 
“deficiency” as “mustering will to forge 
independent path—not parroting absurd 
US claims & requests INCONSISTENT with 
JCPOA. No new deal before compliance w/ 
current one.”
The E3 — France, Germany and the UK — 
which are the three European signatories to 
the 2015 Iran nuclear deal (JCPOA), issued 
a joint statement blaming Iran for the attack 
last week on Saudi Arabian oil facilities, the 
responsibility of which was claimed by Yemeni 

Ansarullah forces.
“It is clear to us that Iran bears responsibility,” 
the E3 said. “The time has come for Iran to 
accept negotiation on a long-term framework 
for its nuclear programme as well as on issues 
related to regional security.”Prior to the 
statement, UK Prime Minister Boris Johnson 
said that Britain believes Iran was responsible 
for the attacks and will work with the United 
States and European allies on a so-called joint 
response.In reaction, Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Abbas Mousavi said “Instead of 
making futile attempts against the Islamic 
Republic of Iran, the British government needs 
to answer the call of so many people in the 
world to stop selling deadly weapons to Saudi 
Arabia, and to free itself from the accusation 
of committing war crimes against the Yemeni 
people.”Tehran has vehemently rejected 
accusations of involvement in the raids on 
Saudi oil facilities as "lies" and warned of "an 
all-out war" in the event of military strikes 
against the country.

In a meeting with Macron:Rouhani condemns 
E3’s baseless accusations against Tehran

No new deal before compliance with current 
one, says Zarif

 Rouhani has condemned baseless accusations of E3 – 
France, Britain and Germany – in their recent statement 
which blames Iran for the Aramco attacks.

 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has 
rejected the E3’s call for a new round of negotiations 
on Iran’s nuclear program that would address regional 
security.  

“deficiency” 
as “mustering 
will to forge 
independent 
path—not 
parroting 
absurd US claims 
& requests 
INCONSISTENT 
with JCPOA. No 
new deal before 
compliance w/ 
current one.”

The French 
President 
emphasized 
dialogue and 
interaction 
with Iran as an 
influential country 
in the region and 
stressed that the 
constructive Paris-
Tehran relations 
should continue.

FM spox slams Pompeo's remarks on Zarif as 'childish'
 Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyyed Abbas Mousavi has reacted to the call by US secretary of state 
on the US media not to interview with the Iranian diplomat.
Earlier on CBS’ “Face the Nation,” Secretary of State Mike Pompeo had called on the US media not to interview 
with the Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, saying “look, I don’t know why anybody listens 
to the Iranian foreign minister.”This is while Zarif has had many interviews with several American and 
international media despite harsh restrictions imposed by Donald Trump's government since his arrival in 
New York on Friday evening to attend the 74th UNGA meeting.
In reaction to Pompeo's insulting remarks on Zarif, Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyyed Abbas 
Mousavi has tweeted "Just childish; no more comment!"

Israel's Arab party support 
pushes Gantz ahead of 
Netanyahu
Israel’s Arab-dominated Joint List party moved on 
Sunday to back the center-left bloc of Benny Gantz, who 
is challenging Prime Minister Benjamin Netanyahu’s 
right-wing alliance, to form a new government.
With final results all but in, neither Gantz nor 
Netanyahu command a majority in parliament, so 
the Arab List’s decision to end its usual policy of 
withholding support for any candidate in the wake 
of elections could nudge President Reuven Rivlin to 
ask Gantz to form a government.Rivlin, who began 
consulting with party leaders on Sunday to discuss 
who should lead the country after no clear victor 
emerged from Tuesday’s election, suggested Gantz and 
Netanyahu join forces, though it is uncertain who would 
be the senior partner.
Netanyahu’s right-wing Likud failed, for the second 

time in five months, to secure a clear election victory. 
The centrist Blue and White party led by ex-armed 
forces chief Gantz has a slight lead with nearly all votes 
counted.
No party drawn from the 21% Arab minority has ever 
been part of an Israeli government. But an increased 
turnout saw the Joint List win 13 seats, making it the 
third largest grouping.
Joint List’s support does not mean it will sit in the 
governing coalition, but its backing gives Gantz’s 
center-left bloc 57 seats, compared to Netanyahu’s 
right-wing bloc of 55.Netanyahu denounced the 
Arab party support of Gantz. He said it meant only 
two choices — “a minority government that leans on 
those that reject Israel as a Jewish, democratic state,” 
or a “broad national government”.Gantz has so far 
rebuffed Netanyahu’s calls to join a unity government.
Netanyahu and Gantz are now seeking other potential 
coalition allies, prominent among whom is the far-
right former defence minister Avigdor Lieberman. He 
secured eight seats for his Yisrael Beitenu party, making 
him a potential kingmaker.



کسب علم و دانش مهمترین راه رسیدن به قله هاى پیشرفت و کمال است
 استاندار اصفهان گفت: کسب علم و دانش مهمترین راه براى رسیدن به قله هاى پیشرفت و توسعه و کمال در 

جامعه است.
عباس رضایى در آئین آغاز  سال تحصیلى جدید در تاالر شیخ بهایى دانشگاه صنعتى اصفهان افزود: رسیدن به 
قله هاى معرفت و کمال و کرامت انسانى هدف دانشجویان است و از این رو مسیر شما عرصه فرهنگ و دانایى و 

رسالت شما از جنس کار پیامبران است.
وى کسب دانش و آگاهى روزافزون را از ویژگى هاى انسان حق طلب توصیف کرد و گفت: به میزان استعداد علمى و 

دانایى و توانایى که خداوند به انسان عطا کرده، مسئولیت بیشترى بر عهده او خواهد داشت.  
استاندار اصفهان اظهار داشت:کسب علم و دانش و عقل 2 عامل مهم کرامت انسان است و دانش اکتسابى موجب برترى مى شود.

وى ادامه داد: بهترین روش شناخت انسان، معرفت به انسان، از دیدگاه خالق بشر است چرا که خالق هر محصولى نوع محصول خودش 
را بهتر از دیگران تشخیص مى دهد. رضایى با اشاره به این که قرآن پژوهان، کرامت انسان را به 2 دسته تکوینى و تشریعى تقسیم مى کنند، بیان 
کرد:کرامت ذاتى شامل حق حیات، سالمت، امنیت، آزادى، مالکیت، پیشرفت، دین و دفاع است، اما کرامت اکتسابى جداى از کرامت ذاتى نیست، 

بلکه دنباله خودخواسته کرامت وجودى است.  

تعهدات معوقه برخى از محصوالت ایران خودرو به روز شد
با وجود محدودیت ها و چالش هاى موجود در زمینه تامین و تولید خودرو، ایران خودرو برخى از تعهدات معوقه 

محصوالت خود را به روز کرده و به روزرسانى تعهدات سایر محصوالت نیز در دستور کار قرار دارد.
تعهدات پژو پارس اى.ال.ایکس، پارس اتوماتیک، هایما اس 5، دناپالس و سمند اى.اف7 بنزینى به روز شده 
و تعهدات به جا مانده و معوق محصوالت پژو405 بنزینى و دوگانه سوز نیز به زودى اجرا و به روز خواهد شد.

برمبناى این گزارش، با تدابیر اندیشیده شده از ســوى مدیرعامل گروه صنعتى ایران خودرو و بازنگرى در 
قراردادهاى موجود با سازندگان، به زودى رونق به خطوط تولید این خودروساز بازگشته و شرایط تولید و تحویل 

خودرو به مشتریان بهبود خواهد یافت. برهمین اساس،  تحویل روزانه دوهزار دستگاه خودرو به مشتریان به زودى 
محقق خواهد شد. فروش اموال و دارایى هاى غیرمولد، بهبود ساختارهاى مالى با هدف کاهش هزینه هاى تولید و اجراى 

برنامه هاى فروش فورى از جمله اقدامات و تالش هاى فعلى ایران خودرو است که نتایج آن درکوتاه مدت منجربه افزایش تولید و عرضه خودرو و 
ایجاد تعادل در بازار خواهد شد. این گزارش مى افزاید،  گروه صنعتى ایران خودرو از سال گذشته تاکنون توانسته بیش از 514 هزار دستگاه خودرو 
تحویل مشتریان داده و در شرایط تحریم و مشکالت در تامین قطعات، به تولید و عرضه خودرو ادامه دهد و درحال حاضر نیزاقدامات با هدف عرضه 

درراستاى حذف دالالن و واسطه ها ( با افزایش تولید )  منجر به ثبات و کاهش قیمت خودرو در بازار شده است.

خبرآنالین
گــزارش
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به نظر مى رسد 
از پس یک دهه 

پرداخت یارانه، زمان 
بیرون آمدن پاى 

اقتصاد ایران از چاله 
یارانه هاى نقدى فرا 

رسیده است
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کارنامه تجدیدى بازار 
مسکن در نیمه اول 98

درجه حرارت بازار مسکن کل کشور 
در نیمه اول ســال 1398 به طور 
محسوسى پایین آمد و قراردادهاى 
خرید و فروش نسبت به شش ماهه 
ابتدایى ســال قبل 30 درصد افت 
کرد؛ این در حالى است که مقایسه 
نقطه به نقطــه در شــهریورماه از 

کاهش 54 درصدى حکایت دارد.
آمــار به دســت آمــده از اتحادیه 
مشاوران امالك نشان مى دهد رونق 
سال 1397 بازار مسکن کل کشور 
به طور چشــمگیرى کمرنگ شده 
و بازار وارد فاز کســادى شده است. 
در شش ماهه ابتدایى سال 1398 
تعداد 268 هزار و 585 قرارداد خرید 
و فروش ملک در کشور منعقد شده 
که نسبت به زمان مشابه سال قبل 
کاهش 30 درصدى نشان مى دهد. 
افت قراردادهاى خرید و فروش در 
حالى اتفاق افتــاده که روند ریزش 
معامالت هر ماهه تشــدید شده و 
تعداد مبایعه نامه ها از اردیبهشت ماه 
روند منفى به خود گرفته است. آمار 
نقطه به نقطه گویاى آن است که بعد 
از افزایش 4 درصدى مبایعه نامه ها 
در فروردین ماه، معامالت 6، 34، 40، 
53 و 54 درصد به ترتیب در ماههاى 
اردیبهشــت، خرداد، تیر، مرداد و 
شهریور نسبت به زمان مشابه سال 

قبل کاهش یافته است.
قراردادهــاى اجاره در کشــور اما 
کاهش اندکى نشــان مى دهد. در 
شش ماهه اول سال 1398 بالغ بر 
302 هزار و 143 اجاره نامه در کل 
کشور به امضا رسیده که از کاهش 
هفت درصدى نسبت به شش ماهه 

اول سال 1397 حکایت دارد.
در شــهر تهران دماسنج معامالت 
از افت بیشــترى حکایت دارد. در 
شش ماهه ابتداى سال 1398 تنها 
41 هــزار و 844 قــرارداد خرید و 
فروش ملک در شهر تهران به امضا 
رسیده که نســبت به زمان مشابه 
ســال قبل کاهش 57 درصدى را 
نشــان مى دهد. آنطور که اتحادیه 
مشاوران امالك گزارش داده روند 
منفــى معامــالت از فروردین ماه 
آغاز شده و قراردادها هر ماه ریزش 
بیشترى داشته است. آمار نقطه به 
نقطه گویاى آن اســت از فروردین 
تا شــهریورماه قراردادهاى خرید و 
فروش به ترتیب 40، 40، 62، 66، 
75 و 74 درصــد نســبت به زمان 

مشابه سال قبل کاهش یافته است.
قراردادهاى اجاره در تهران نیز بجز 
شــهریورماه در بقیه ماهها کاهش 
معنــادارى نشــان مى دهــد. در 
شهریورماه امسال 12 هزار و 546 
اجاره نامه در تهران به امضا رسیده 
کــه از کاهش 5 درصدى نســبت 
به شهریور پارســال حکایت دارد. 
مقایسه قراردادهاى اجاره در تهران 
از ابتداى سال جارى تا شهریورماه 
نشان دهنده افت 26، 23، 23، 14، 
22 و 5 درصدى است. گزارشهاى 
میدانى حاکى از آن است که با توجه 
به افزایش 30 تا 70 درصدى قیمتها 
در بازار اجاره تعداد قابل توجهى از 
مستاجران اقدام به تمدید قرارداد 
کرده اند. با وجود ریزش محسوس 
معامالت، کارشناسان دفاتر امالك 
و دیگر فعاالن بازار مسکن معتقدند 
که از اواخر سال جارى، بازار بهبود 
پیدا مى کند. علیرغم کاهش شدید 
توان متقاضیان واقعى انتظار مى رود 
متغیرهاى تقویت کننده بازار مسکن 
از اواخر سال جارى به شکل کمرنگ 
بروز کنند. تلفیق پس انداز خانواده 
ها با تســهیالت بانکى که البته هم 
اکنون تنهــا 22 درصد قیمت یک 
واحد 55 مترى را با توجه به میانگین 
قیمت شهر تهران پوشش مى دهد، 
یکى از عوامل کمک کننده به بازار 

مسکن خواهد بود.

ایسنا
خـــبـــر
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 هــر چند ســخنگوى 
دولــت از حــذف 800 
هزار نفر از یارانه بگیران 
برخــوردار در روزهاى 
پایانــى تابســتان خبر 
داده اســت اما بررسى ها 
در  مى دهــد  نشــان 
صورت اجراى برنامه حذف سه دهک 
برخــوردار از فهرســت یارانه بگیران، 
شــمارش معکوس براى حذف یارانه 
نقدى تعدادى بیش از این میزان آغاز 

شده است.
به نظــر مى رســد از پس یــک دهه 
پرداخت یارانه، زمان بیرون آمدن پاى 
اقتصاد ایران از چاله یارانه هاى نقدى 

فرا رسیده است.

   چه کسانى منتظر پیامک هستند؟
«شــهروند گرامى یارانه خانوار شــما 
از شــهریور ماه حذف شــده است. در 

صورت درخواســت رســیدگى، با در 
دست داشــتن کارت شناسایى معتبر 
و ارائه این پیامک به نزدیک ترین دفتر 
پیشــخوان خدمات دولــت مراجعه 

فرمایید.»
این متن پیامکى اســت که آن روزها 
به دست بسیارى از شهروندان ایرانى 
که داراى تمکن مالى تشــخیص داده 
مى شوند، رســیده است. در عین حال 
یارانه برخى خانوارها حذف شــده اما 
هنوز سرپرست خانوار پیامکى در این 
خصوص دریافت نکــرده که دلیل آن 
اختالل در سایت سازمان هدفمندى 

اعالم شده است.

   ســابقه حــذف یارانه بگیران 
برخوردار

 بر اســاس گــزارش هاى رســمى، 
مجموعه اى از شــاخص ها براى اعالم 
برخــوردارى یا نیاز بــه یارانه مد نظر 
اعالم ســتاد اجرایى ماده 6 آیین نامه 
اجرایى تبصره 14 قانــون بودجه 98 
قرار گرفته است. این مجموعه شاخص 
دارایى ها و درآمدها را توامان در خود 

جاى مى دهند.
 تا پایان مرداد ماه نزدیک به 78 میلیون 
ایرانى یارانه نقــدى دریافت میکردند 
این در حالى اســت که پیش تر حتى 
برنامه ریــزى بــر حــذف حداقل 24 

میلیون یارانه بگیر برخوردار استوار بود.  
به نظر مى رســد با تکمیل بانک هاى 
اطالعاتى، پروسه حذف یارانه بگیران 

برخوردا تسهیل شده باشد.
 دولت پیش از ســال 1397 نیز اقدام 
به حذف یارانه برخــى از ثروتمندان و 
کســانى که داراى تمکن مالى بودند، 
کرد. طبق گزارشى که میدرى، معاون 
وزیر تعــاون کار ور فــاه اجتماعى در 
همین سال گذشته ارائه شده است، در 
5 سال منتهى به سال 1397، پرونده 
بیش از 450 هزار شکایت از قطع یارانه 
مورد رسیدگى قرار گرفته است که این 
میزان پرونده کل شکایات دیوان عدالت 
ادارى اســت. میدرى درباره برخى از 
اعتراض کنندگان نیز گفته بود: «براى 
نمونه فردى را داشته ایم که نسبت به 
قطع یارانه اش اعتراض داشــته، وقتى 
به او گفته مى شود که معامله ملکى به 
مبلغ 8 میلیارد تومان داشته مى پذیرد 
اما مى گوید من حقوق نــدارم و یا در 
مورد دیگر پزشکى داشتیم که مى گفت 
من پزشــک متخصص هستم اما فوق 
تخصص نیستم. شاید اینها شوخى به 

نظر برسد ولى واقعا جدى است. »

   معیارهاى جدید چیست؟
بر اساس اعالم ســتاد اجرایى ماده 6 
آیین نامه تبصره 14 قانــون بودجه، 

تعــداد و ارزش خــودروى اعضــاى 
خانوار، تعداد و ارزش امالك خانوار و 
البته تعداد ســفرهاى خارجى اعضاى 
خانوار در این پروسه از اهمیت باالیى 
برخوردار است.  صاحبان برخى مشاغل 
نیز واحد شــرایط براى دریافت یارانه 
اعالم نشــده اند، پزشــکان، مدیران 
دولتى، وکال، هیات علمى، کارفرماى 
حقیقى یا حقوقــى، صاحبان صرافى، 
اصناف، فعاالن کسب و کار از این جمله 
مشاغل هستند.  بر اساس این گزارش 
مبناى محاسبه براى تعیین درآمد نیز 
تنها درآمد سرپرست خانوار نیست و 
دستمزد اعضاى خانوار در این پروسه 

مد نظر قرار مى گیرد. تعداد و استان یا 
منطقه محل زندگى بر مبناى مالکیت 

یا اجاره در این پروسه دخیل هستند.

     امــا ســقف درآمــدى براى 
برخوردارى از یارانه نقدى چیست؟

طبق اخبار رسمى اعالمى اگر حداقل 
هزینه کــرد خانوار تک نفــره در ماه 
کمتر از 4 میلیون تومان باشد، این فرد 
مشمول دریافت یارانه خواهد بود البته 
پیش شرط هاى ذکر شــده در حوزه 

دارایى را باید احراز نماید.
 این رقم هزینه کرد براى خانوار دو نفره 
5 میلیون تومان؛ براى خانوار سه نفره 

6 میلیون و 500 هــزار تومان و براى 
خانوار چهار نفره 7 میلیون و 500 هزار 
تومان است. براى خانوارهایى باالتر از 
5 نفر، رقم هزینه کرد از هشت میلیون 
و پانصد هزار تومان به باال در نظر گرفته 
شده اســت. به این ترتیب سرپرستان 
خانوار با تکیه بر این معیارها مى توانند 
به شــکل سرانگشــتى خود محاسبه 
نماینــد که در ماه هاى آتى مشــمول 
دریافت یارانه نقدى هستند یا خیر. بر 
اســاس این گزارش معترضان به قطع 
یارانه این اجــازه را به دولت مى دهند 
که نسبت به بررسى حساب هاى بانکى 

شان اقدام کنند.

جزییات تازه از حذف یارانه برخورداران؛   

چه کسانى قطعا پیامک حذف یارانه را دریافت خواهند کرد؟
عملیات حذف یارانه ثروتمندان حاال وارد فاز اجرایى شده است 
و در فاز اول بنا بر آمارهاى رسمى حداقل 800 هزار نفر از فهرست 

یارانه بگیران خط خوردند.
حاال در آستانه ده ســالگى برنامه پرداخت یارانه هاى نقدى، 
باالخره گام عملى براى حذف یارانه برخورداران به مرحله اجرا 
گذاشته شد و یارانه برخى افراد که شرایط خاصى را دارا بودند، 

حذف شده است.

آگهی حصر وراثت
آقاي محمد امینی هرندي داراي شناسنامه شماره 451 به 
شرح دادخواست کالسه 980271 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رضا امینی هرندي بشناسنامه 2690 در تاریخ 1386/1/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- محمد امینی هرندي فرزند رضا 
ش ش 451 پسر 2- رسول امینی هرندي فرزند رضا ش ش 
453 پســر 3- فاطمه امینی هرندي فرزند رضا ش ش 543 
دختر 4- زهرا امینی هرندي فرزنــد رضا ش ش 452 دختر 
5- شاهرخ امینی هرندي فرزند رضا ش ش 38874 دختر 6- 
سکینه امینی هرندي فرزند رضا ش ش 1270079883 دختر 
7- صغرا امینی هرندي فرزند رضا ش ش 345 دختر 8- رقیه 

قاسمی کفرودي فرزند حسن کدملی 5659755951 همسر. 
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 دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. رئیس شعبه اول 
حقوقی شوراي حل اختالف بخش بن رود  شناسه: 609321

آگهی حصر وراثت
خانــم پروانــه عرب صالحــی داراي شناســنامه شــماره 
5640036133 به شرح دادخواســت کالسه 98/76 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان عبدالرضا صالح نصرآبادي بشناســنامه 
1270324721 در تاریــخ 97/1/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 

است به: 1- شاهرخ ش ش 5649617279-44 مادر متوفی 
2-خلف علی صالح نصرآبادي ش ش 2110-5649306087 
پدر متوفی 3- پرو انه عرب صالحی ش ش 5640036133 
همسر متوفی و بجز نامبردگان ورثه دیگري 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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر شوراي حل اختالف بخش 

جرقویه  شناسه: 609320
آگهی 

تاریخ رسیدگی: 98/6/25 کالسه پرونده 25/98 ح ش شماره 
دادنامه 63 مرجع رسیدگی: شــوراي حل اختالف تودشک 
خواهان: علیرضا قلی پور کوجلی فرزند علی اصغر به نشانی 

تودشک پایگاه هوائی هاشم آباد الین 15 خواندگان : 1- فرشید 
حشمتی فرزند سیروس به نشانی تودشک پایگاه هوائی هاشم 
آباد (شهید عسکري) 2- سعید یعقوبی فرد فرزند کیومرث 
به نشانی مجهول المکان، گردشــکار: به تاریخ 98/6/25 در 
وقت فوق العاده جلسه شوراي حل اختالف تودشک تشکیل 
است. پرونده کالسه 25/98 ح ش تحت نظر قرار دارد. شورا با 
بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده به تصدي امضاء کننده 
زیر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي شــورا: در خصوص دادخواست آقاي علیرضا 
قلی پور کوجلی به طرفیت خواندگان فرشید حشمتی، سعید 
یعقوبی فرد به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پژو 
پارس به شــماره انتظامی ایران 29-261 ق 47 به انضمام 
هزینه دادرسی از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان 

و کپی مصدق شناسنامه خودرو و اظهارات طرفین در جلسه 
رســیدگی خواســته خواهان را محمول بر صحت دانسته و 
مستندا به مواد 219 و 220 و 222 قانون مدنی حکم بر الزام 
خوانده ردیف دوم سعید یعقوبی فرد به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال مالکیت خودرو در حق خواهان صادر 
و اعالم می دارد. ایضا در خصوص دادخواســت خواهان علیه 
آقاي فرشید حشمتی نظر به اینکه نامبرده مالک خودروي 
فوق الذکر نمی باشد مســتندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوي صادر و اعالم می دارد. راي صادره 
غیابی و ظرف مهلــت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی 
کوهپایه می باشــد. قاضی شــوراي حل اختالف تودشک

  شناسه: 609322

انرژى

ایسنا
گـــزارش

ماجراى خبر اصالح قیمت 
حامل هاى انرژى چه بود؟

چنــد روز پیش در 
چهلمیــن جلســه 
شوراى عالى هماهنگى 
سران سه قوه، مباحثى درباره اصالح قیمت 
حامل هاى انرژى مطرح شد و این شائبه را 
به وجود آورد که دولت برنامه هایى را براى 
افزایش یا اصالح قیمت بنزین و حامل هاى 
انرژى دارد؛ اما وزیر نفت صراحتا این مساله 
را تکذیب کرد و گفت هنوز هیچ تصمیمى 

نهایى نشده است.
وزیر نفت و سران دولت بارها اعالم کرده اند که در 
ســال جارى هیچ گونه افزایش قیمتى در بنزین 
صورت نخواهد گرفت؛ با این وجود چهلمین جلسه 
شوراى عالى هماهنگى سران سه قوه روز شنبه با 
حضور سران قوا تشکیل شد و در آن مباحث مربوط 
به اصالح ساختارى بودجه، سازمان برنامه و بودجه 
گزارش خــود را درباره ســاز و کار تعیین قیمت 
حامل هاى انرژى با توجه به شرایط اقتصادى کشور 
ارایه کرد و تصمیمات الزم بر اساس استفاده بهینه 
از مزیت نسبى در انرژى و زنجیره تولید ارزش در 

اقتصاد کشور، اتخاذ شد.
در این راســتا، رئیس جمهــورى تأکید کرد که 
«هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصالح ساختارى 
قیمت ها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد داراى 
درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید 
آنان با توجه به نوسانات تورمى در حد ممکن جبران 
شود»؛ در بخش دیگرى از طرح اصالح ساختارى، 
پیشنهادهاى مربوط به اصالح نظام مالیاتى کشور 
مورد بررسى قرار گرفت و اصول و جهت گیرى هاى 
اساســى از قبیل کاهش معافیت هــاى مالیاتى، 
افزایش شــفافیت و حمایت از تولید با استفاده از 
تخفیف هاى هدفمند مالیاتى مــورد بحث قرار 

گرفت. از سوى دیگر به تازگى نایب رئیس و عضو 
هیات مدیره اتحادیه جایگاه داران سوخت از یک 
تبصره قانونى سخن به میان آورده که بر اساس آن 
باید مبلغى از مصرف کنندگان تحت عنوان حق 

الزحمه و یا حق العمل اخذ شود.
عطاپور در این باره به ایســنا گفت که بر اســاس 
تکلیف مجلس شوراى اسالمى، مقرر شده مبلغى 
از مصرف کننــدگان تحت عنــوان حق العمل و 
حق الزحمه براى جایگاه داران از مصرف کنندگان 
اخذ شود اما تاکنون این طرح اجرایى نشده است. 
او همچنین با اشــاره به مذاکرات صورت گرفته 
با مقامات وزارت نفت دربــاره اجراى تبصره 14 
قانون بودجه سال 1398 اظهار کرد که این تبصره 
جایگاه ها را موظف کرده تــا درصدى را از مصرف 
کنندگان به عنوان حق العمل و حق الزحمه دریافت 
کنند البته این موضوع چندین ســال اســت که 
بالتکلیف باقى مانده و ما منتظریم وزارت نفت و 
شــرکت پخش و پاالیش فراورده هاى نفتى این 

موضوع را ابالغ و اعمال کنند.
به گفته وى قرار بر این بود کــه این طرح تا اوایل 
شهریورماه اعالم شود اما به تاخیر افتاده و ظاهرا 
علت آن نیز ادامه مذاکرات دولــت و وزارت نفت 
بوده است، اما بر اساس قانون بودجه سال  1398، 
تکلیف مجلس شوراى اســالمى این بود که باید 
درصــدى از ارزش ریالى فــراورده به عنوان حق 
الزحمــه و حق العمل از مصرف کننــده دریافت 
شــود. رئیس هیات مدیره اتحادیه جایگاه داران 
ســوخت، هدف این طرح را در راستاى واگذارى 
تصدى گرى، تســهیل کارها، کاهش هزینه هاى 
سربار، صرفه جویى در هزینه هاى باالدست دانسته 
که طبق برنامه باید از سال 1392 اجرایى مى شد 
اما این اتفاق نیفتاد؛ با این وجود در ســال 1398 
مجلس، تکلیــف کرده که دولت بایــد این کار را 
انجام دهد. اما رقمى که جایگاه داران پیشنهاد داده 
بودند 20 درصد بود که یک میانگین بین 10 تا 20 
درصد براى بنزین و 30 درصد براى نفت گاز در نظر 

گرفته شده است که عطاپور در این باره با تاکید بر 
این مساله که قیمت بنزین ارتباطى با حق الزحمه 
ندارد، خاطرنشان کرد: این موضوع نیز مانند سایر 
کاالهاى استراتژیک یا کاالهایى که تحت یارانه 
هستند، لحاظ مى شود و ارتباطى با قیمت انرژى 
ندارد؛ به گونه اى که 1000 تومان قیمتى که براى 
بنزین در نظر گرفته شــده، ثابت است و مجلس 
شوراى اسالمى اعالم کرده که این مبلغ نباید در 

سال 1398 افزایش یابد.
وى با بیان این که مشکل جایگاه ها قرار گرفتن در 
شرایط بالتکلیفى است، تصریح کرده  که ما در حال 
پیگیرى هستیم و شرکت ملى پخش نیز تاکنون در 
تالش بوده تا با دولت مذاکره کند تا یک مقدار از 
این مبلغ را توسط این شرکت تامین و مابقى نیز به 

عنوان حق العمل از مصرف کنندگان اخذ شود.
اما این اظهارات در حالى انجام شده که بیژن زنگنه 
در پاســخ به ســوالى درباره صحت صحبت هاى 
جایگاه داران مبنى بر افزایش قیمت بنزین و دریافت 
مبلغى به عنوان حق الزحمه براى جایگاه داران از 
مردم، تصریح کرد: برداشتى که در این باره شده 
درست نیست. وى همچنین درباره مصوبه شوراى 
اقتصاد درباره افزایش قیمــت حامل هاى انرژى 

گفت: هنوز هیچ تصمیمى نهایى نشده است.
از ســوى دیگر، اداره کل روابــط عمومى وزارت 
نفت به دنبال برداشت نادرست برخى رسانه ها از 
ســخنان وزیر نفت درباره قیمت بنزین به منظور 
تنویر افکار عمومى اطالعیه اى منتشر و اعالم کرد: 
در پى برداشت نادرست برخى رسانه ها از سخنان 
روز یکشنبه، 31 شهریورماه بیژن زنگنه، وزیر نفت 
در حاشــیه آیین گشایش رســمى سیزدهمین 
نمایشگاه ایران پالســت، درباره قیمت بنزین به 
آگاهى مى رســاند، وزیر نفت در پاسخ به پرسش 
یکى از خبرنگاران مبنى بر اینکه آیا تصمیم شوراى 
عالى هماهنگى اقتصادى بــراى افزایش قیمت 
حامل هاى انرژى به وزارت نفت ابالغ شده است؟ 

اظهار کرد: «هنوز تصمیمى نهایى نشده است».

بازار

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرداد:
 عدم تغییر نرخ نان

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در قوانین بودجه سنوات گذشته حدود هزار دستگاه ردیف بودند به کمتر 
از 100 دستگاه سیاست گذار کاهش خواهد یافت و بقیه دستگاه ها به دستگاه هاى مجرى تبدیل خواهند شد.

به گزارش خبرگزارى صدا و سیما، محمدباقر نوبخت پس از جلسه شوراى بودجه، با بیان اینکه، بودجه جارى سال آینده بدون 
وابستگى به منابع نفتى تامین خواهد شد،  اظهار داشت: بر اساس تصمیم گیرى انجام شده، منابع نفتى فقط به طرح هاى 
عمرانى اختصاص خواهد یافت و بدین ترتیب واگذارى دارایى هاى سرمایه اى دولت به تملک دارایى هاى سرمایه اى تبدیل 

خواهد شد.
وى با اشاره به الزامات سیاست هاى اقتصاد مقاومتى مبنى بر کاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى، گفت: براى جایگزین 
کردن منابع نفتى سه پیشنهاد ارائه شده که یکى از آنها حذف یارانه پنهان عامل هاى انرژى است، منبع دوم منابع درآمدهاى 
مالیاتى است، اما نه به معناى اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات هاى موجود را افزایش دهیم بلکه حتى با توجه به شرایط 
موجود قرار شده است تا ضرایب بنگاه هاى تولیدى را کاهش دهیم. بنابراین درآمدهاى مالیاتى از تعیین پایه هاى مالیاتى 
جدید همچون مالیات بر عایدى سرمایه و حذف معافیت هاى بى مورد که نیازى به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادى 

نیست، تامین خواهد شد.

  تبدیل 900 دستگاه سیاست گذار به دستگاه مجرى
نوبخت توضیح داد: در بودجه سال آینده همه دستگاه هاى اجرایى که در قوانین بودجه سنوات گذشته حدود هزار دستگاه 
ردیف بودند به کمتر از 100 دستگاه سیاست گذار کاهش خواهد یافت و بقیه دستگاه ها به دستگاه هاى مجرى تبدیل 

خواهند شد.

   تصویب بودجه دستگاه هاى سیاست گذار در مجلس
معاون رییس جمهور افزود: بنابراین در اولین گام همه دستگاه هاى اجرایى به دو بخش دستگاه هاى سیاست گذار و برنامه اى 
و دستگاه هاى مجرى تقسیم مى شوند که ما فقط بودجه دستگاه هاى سیاست گذار را براى تصویب به مجلس ارائه مى کنیم 

و بودجه دستگاه هاى مجرى در اسناد اجرایى که در هیات دولت تصویب و ابالغ مى شود، تعیین خواهد شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه البته اسناد بودجه دستگاه هاى مجرى جهت اطالع مجلس همراه با الیحه 
بودجه ارائه خواهد شد، گفت: در این رویکرد بودجه استاندارى ها به عنوان دستگاه هاى سیاست گذار دیده شده اند و بودجه 
دستگاه هاى مجرى هر استان زیر نظر شوراى بودجه که با حضور استاندار و رییس سازمان برنامه و بودجه آن استان تشکیل 

مى شود تخصیص خواهد یافت.

  قیمت نان تغییر نمى کند
نوبخت در واکنش به انتشار برخى اخبار مبنى بر افزایش قیمت نان، گفت: هیچ تغییرى در روزهاى اخیر در سیاست هاى 
دولت مبنى بر افزایش قیمت نان گرفته نشده است. وى ادامه داد: ما همچنان به همان روشى که از ابتداى سال 98 عمل کرده 

ایم ادامه خواهیم داد و بحثى که مبنى بر افزایش قیمت نان در برخى رسانه ها مطرح شده قابل پیگیرى است.



استارت آپ

راه اندازى« فیروزه پلت» در راستاى تسهیل سرمایه گذارى روى استارت آپ ها

گروه مالى فیــروزه طى نشســتى  از پلتفرم جدید 
خود براى تسهیل ســرمایه گذارى در اســتارت آپ ها به منظور ورود 

سرمایه گذاران جدید رونمایى کرد. 

گروه مالى فیروزه با برگزارى نشستى خبرى در محل این شرکت با معرفى پلتفرم 
فیروزه پِلت، جزئیاتى از برنامه هاى همایش فیروزه پلت که 10 مهر برگزار خواهد شد 
را اعالم کرد. گروه مالى فیروزه جزو اولین شرکت هایى است که در بازار استارت آپى 
کشور حضور داشته و از جمله  اولین سرمایه گذاران اســتارت آپى کشور به شمار 
مى رود. این گروه مالى که در سال 1384 و در قالب یک شرکت بین المللى در بازار 
سرمایه  ایران متولد شده، هدف اولیه  خود را مبتنى بر جذب سرمایه هاى داخلى 
و خارجى در بازار بورس متمرکز کرد؛ حال آنکه طى 14 ســال اخیر، فعالیت هاى 
این شرکت به سایر حوزه هاى حوزه  مالى نیز گسترش یافته، به طورى که در حال 

حاضر خدماتى نظیر صندوق هاى سرمایه گذارى، مدیریت دارایى، 
خدمات بازار سرمایه و همچنین خدمات کارگزارى همچون پذیرش 
شرکت ها، عرضه  اولیه و انتشــار اوراق در کنار سایر خدمات مالى 

توسط گروه مالى فیروزه و زیرمجموعه هایش انجام مى پذیرد.

اما در کنار تمام خدمات مالى، فیروزه را باید از شرکت هاى نام آشنا 
در حوزه  اســتارت آپى خواند کــه از اولین روزهاى شــکل گیرى 
استارت آپ ها و صندوق هاى سرمایه گذارى، خدماتى را در این حوزه 
ارائه کرده است. فیروزه خدمات خود در اکوسیستم استارت آپى را در 
سه محور سرمایه گذارى مستقیم (Venture Capital)، خدمات 
مشاوره و تامین مالى (Investment Banking Services) و 
مرکز رشد ایده ها (Startup Studio) ارائه مى دهد. ارائه خدمات 
به گروهى چون اسنپ یا سرمایه گذارى در سرآوا و استارت آپ هایى 
نظیر شیپور و الوپیک نشــان از تجربه و قدمت حضور این شرکت در 
حوزه  استارت آپى دارد. حال گروه مالى فیروزه در پى ارائه  یک سرویس 
جدید در حوزه  استارت آپى است که به زعم این شرکت مى تواند مشکالت و موانع 
و موجود در زیست بوم استارت آپى ایران را از میان برداشته و مقدمات رشد و بالفعل 
شدن ظرفیت هاى موجود را فراهم آورد. فیروزه پلت نام این سرویس جدید است که 

براى از میان بردن موانع و چالش هاى زیر متولد شده است:
مشکالت عدم نقد شوندگى سهام  استارت آپ ها

دشوارى هاى ادغام و تملیک
نبود تجربه اى موفق از عرضه  سهام عمومى استارت آپ ها

عدم شناخت کافى سرمایه گذاران سنتى و غیرمرتبط از حوزه  استارت آپ ها
رامین ربیعى، مدیرعامل گروه مالى فیروزه با اشاره به حجم سرمایه  موجود در حوزه  
استارت آپى و مقایسه  آن با حجم نقدینگى در کشور، ســرمایه  موجود در بخش 
استارت آپى را بســیار ناچیز خوانده و اعالم کرد که فیروزه پلت در راستاى تسهیل 

ورود سرمایه هاى موجود در سایر حوزه ها به اکوسیستم استارت آپى است. ربیعى با 
اظهار ناامیدى از امکان ورود استارت آپ ها به بازار بورس، اعالم کرد که فیروزه پلت 
سامانه اى است که با استفاده از آن ســرمایه گذاران فعلى مى توانند با فروش سهام 
خود به نقدینگى دست یابند و سرمایه گذاران جدید نیز وارد استارت آپ ها شده و 
سرمایه گذارى در این حوزه انجام دهند. ربیعى در تشریح دید نه چندان مثبت خود 
براى ورود اســتارت آپ ها به تاالر بورس، دو مورد را از جمله  دالیل اصلى براى این 
موضوع خواند. بنابر گفته هاى ربیعى، قوانین سفت و سخت سازمان بورس در کنار 
نبود تالش کافى از جانب اســتارت آپ ها را عاملى براى محقق نشدن این موضوع 
حداقل در چند ســال آینده اســت. همین موضوع را باید عاملى اصلى خواند که 
سرمایه گذارى در استارت آپ ها را نه چندان جذاب مى کند، چراکه سرمایه گذاران 
خطرپذیر پس از گذشت چند سال و با وجود رشد استارت آپ نمى توانند به راحتى 

بازده  مورد نظر خود را در قالب نقدینگى به دست بیاورند.
ربیعى ادغام و تملیک استارت آپ ها را نیز روشى دیگر براى خروج سرمایه گذارانى 
مى داند که درصدد خروج هستند و مى تواند منجر به ورود بازیگران جدید به حوزه  
استارت آپى شود. همچنین ادغام مى تواند در جهت تقویت استارت آپ ها و کاهش 

هزینه ها به دلیل کاهش رقابت در نظر گرفته شود.
به بیــان بهتر، فیــروزه پلت ســامانه اى براى ابــراز تمایل به ســرمایه گذارى در 
اســتارت آپ ها یا ابراز تمایل به انتقال مالکیت استارت آپ ها است. به گفته  ربیعى، 
هرچند این سامانه آنالین است، اما متقاضیان براى سرمایه گذارى یا انتقال مالکیت، 
به صورت کامال محرمانــه و پس از احراز هویت وارد مرحله  مذاکره و تبادل ســهم 

خواهند شد که این پروسه محرمانگى اطالعات را تامین مى کند.
گروه مالى فیروزه در راستاى معرفى هر چه بیشتر فیروزه پلت، همایشى را همین نام 
ترتیب داده که 10 مهرماه برگزار خواهد شد. بنابر اطالعات ارائه شده توسط رامین 
ربیعى، طى این رویداد عالوه بر بحث و تبادل نظر در پنل هاى مورد نظر، اخبارى در 
راستاى استارت آپ هایى که احتماال شاهد حضور آن ها در فیروزه پلت خواهیم بود، 

ارائه خواهد شد.
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اما این مشکل تنها شغل 
ما را به چالش نمى کشد، 
بلکه کیفیت زندگى مان 
را هم تحت تاثیــر قرار 
مى دهد. نکتــه مهم این 
اســت که مدیران نقش 
تصمیم گیرنده در افزایش 
حقوق، ترفیع شغلى، کار بر پروژه هاى 
جالــب و مــوارد دیگــر را خواهند

 داشت.
بنابراین اگر در حــال مصاحبه براى 
یک شغل جدید هستید و از مدیر آن 
شرکت موج منفى دریافت مى کنید یا 
بر این باورید که در آینده نمى توانید 
با او کار کنیــد، تصمیم گیرى براى 
شما بســیار مشــکل خواهد بود. آیا 
شــما باید ایــن موقعیت شــغلى را 
بپذیرید؟ یا باید دوران بیکارى خود 
را تمدید کنید و به دنبال شغل بهترى

 باشید؟
شاید مدیر شغل جدیدتان آنقدرها هم 
که شما تصور مى کنید بد رفتار نباشد 
و حدس شــما کامًال اشتباه است. در 
هر صورت، اتخاذ چنین تصمیمى در 
زمانى که به دنبال کار هستید بسیار 

دشوار خواهد بود.

    بعضــى از عالئم عــدم تطابق 
احتمالى با مدیر بد

جداى اینکه شــخصیت مدیران بد 
چگونــه باشــد، برخــى از عالئم و 
نشــانه هاى رفتارى کامًال مشخص 
هستند و در طول یک مصاحبه کوتاه 
هم احتمــاالً بتوانید آن هــا را درك 

کنید. این عالئم عبارتند از:

رفتار بى ادبانه: در طول مصاحبه، 
معموالً طرفین ســعى دارنــد تاثیر 
مثبتى بر یکدیگر بگذارند. بنابراین اگر 
نشانه هاى رفتار غیرمودبانه را در این 

شرایط از یک مدیر مشاهده کردید، 
تنها تصور کنید وقتى در مصاحبه این 
چنین رفتار مى کند، رفتار او در فضاى 
کارى چگونه خواهد بــود. احتماالً او 
در محیط کار و رابطه همکارى دیگر 
نیازى به تاثیرگذارى مثبت نخواهد 

دید.
شاد نبودن کارمندان: وقتى براى 
مصاحبه در آن محیــط حضور پیدا 
مى کنید، به افــراد اطراف خود توجه 
کنید؛ همکاران بالقوه آینده شــاد یا 
افسرده به نظر مى رسند؟ دقت کنید، 
مدیر شــرکت با نیروهــاى خدماتى 
چگونه رفتار مى کند. آیــا او آن ها را 
تشویق مى کند و با آنان رفتار خوبى 
دارد یا به آنان توهیــن مى کند؟ در 
حالت ایده آل یک مدیر باید نیروهاى 
خدماتــى را حمایــت و تشــویق

 نماید.
طرز رفتار: آیا مدیر شرکت تنها درباره 
خودش صحبــت مى کنــد و حتى 
فراموش مى کند از شما سوالى بپرسد؟ 
یا شروع به زیر سوال بردن و بدگویى 
راجع به شــرکت مى کند؟ در جلسه 
مصاحبه تمرکز باید بر شــما باشد و 
صحبت ها هم باید مثبت پیش برود. 
اگر این طور نیســت، نشان مى دهد 
مدیر شرکت فردى مغرور است و این 
موضوع همواره همه چیز را تحت تاثیر 

قرار مى دهد.

اگر احساس مى کنید نمى توانید با این 
فرد کنار بیایید باید چکار کنید؟

پاسخ به این سوال با توجه به وضعیت 
بیکارى شــما شــاید چندان آسان 
نباشــد. براى اینکه بتوانید موقعیت 
خود را تحلیــل کرده و پــس از آن 
تصمیم گیرى نمایید نکات زیر را باید 

در نظر داشته باشید:

    آیا همکاران این شــرکت مدام 
تغییر مى کنند؟

با یک بررسى آســان در شبکه هاى 
اجتماعى و ســایت هاى استخدامى 
متوجه خواهید شــد آیــا همکاران 
شــرکت مدام در حال تغییر هستند 
یا خیر. اگر افراد مدام وارد این شرکت 
مى شوند و در مدت کوتاهى هم خارج 

مى شوند، احتماالً این مدیر هم به این 
سرنوشت دچار خواهد شــد. اما اگر 
متوجه شدید که این مدیر سال هاست 
که در این موقعیت شغلى قرار دارد و 
افراد اطراف او مدام در حال تغییرند، 
حدس شما درســت بوده و احتماالً 
همه افراد متفق القول همین ایده را در 

خصوص او دارند.

    تا چه حد به استخدام در این شغل 
نیاز دارید؟

در شرایطى که بازار کار وضعیت خوبى 
وجود ندارد و نیاز مبرم به پیدا کردن 
شغل دارید، باید هر پیشنهاد مناسبى 
را در نظر بگیرید، حتى اگر مدیر شما، 

مدیر بدى باشد.

    آیا موقعیت شغلى به گونه اى است 
که در ارتباط مستمر با این فرد قرار 

دارید؟
ســعى کنید بــه درکى از ســاختار 
سازمانى شــرکت مورد نظر برسید. 

مثًال باید ببینید کــه آیا افراد دیگرى 
هم غیر از آن مدیر وجــود دارند که 
شــما را راهنمایى کنند، به کار شما 
بازخورد دهند و از شما حمایت کنند؟ 
یا منحصراً باید با خــود آن مدیر در 

ارتباط باشید؟

آیا مقتضاى شغلى آن مدیر سفرهاى 
زیاد و طوالنى اســت یا کل روز را در 
جلسه به سر مى برد؟ یا بیش تر وقت 
را در کنار شــما و با شما مى گذراند؟ 
دانستن پاسخ به این سواالت مى تواند 

تصمیم گیرى را برایتان تسهیل کند.

    آیا امکان تغییر موقعیت شغلى در 
این سازمان وجود دارد؟

در جلسه مصاحبه تصمیم نهایى براى 
همه چیز اتخاذ نشــده است؛ یک بار 
دیگر آگهى هاى شغلى مربوط به این 
شــرکت را ببینید یا از مسئول منابع 
انسانى در خصوص جایگاه هاى شغلى 

در دسترس سوال کنید.
باید در کمــال احتیاط ایــن کار را 
انجام دهید، نباید به او بگویید که به 
دنبال گزینه دیگرى هســتید، زیرا 
نمى توانید به او بگویید نمى خواهید 
با این فرد خاص کار کنید. اما شانس 

خود را امتحان کنید، شاید او به شما 
جایگاهى دیگر و بــا مدیریت فردى 

دیگر را پیشنهاد کند.

    جمع بندى
اگــر عــادات رفتارى و شــخصیتى 
مدیر براى شــما آزاردهنــده بوده و 
نمى خواهید با او دوست شوید، مشکل 
بزرگى نیست. بهتر است با فردى که 
او را دوست دارید کار کنید اما ضرورى 
هم نیست که حتماً این اتفاق بیافتد. 
اما اگــر در طول مصاحبه احســاس 
کردید که این فرد شما را آزار خواهد 
داد و هر روز در محیط کار با او مشکل 
خواهید داشت موضوع متفاوت است 
و بایــد جدى تر دربــاره این موضوع 

فکر کنید.
پیش از ورود به یک جایگاه شــغلى 
شــرایط خود را بــه دقــت تحلیل 
کنید و ســعى کنید تصمیم درستى 
بگیریــد. اگــر رضایت بــه کیفیت 
پایین تر زندگى از نظر مادى اعصاب 
شــما را راحت مى کند، حتماً به آن 
فکر کنیــد. امــا اگر ارتبــاط کارى 
ضعیف با مدیر چیزى نیســت که به 
موفقیت شغلیتان ضربه بزند، سخت

 نگیرید.

آیا باید شغلى که مدیرش را دوست نداریم، بپذیریم؟

من مدیرم را دوست ندارم

 وقتى براى مصاحبه 
در آن محیط حضور 

پیدا مى کنید، به افراد 
اطراف خود توجه کنید؛ 

همکاران بالقوه آینده 
شاد یا افسرده به نظر 

مى رسند؟

ما زمان بسیار زیادى را در محیط کار سپرى مى کنیم و اگر مدیر 
خود را دوست نداشته باشیم و با او احساس راحتى نکنیم، این 
ساعات برایمان طوالنى، خسته کننده و ناخوشایند خواهند بود. 
این مسئله که نتوانیم با مدیر خود کنار بیایید بسیار استرس زا 
است. هیچ کس دوست ندارد پس از پایان ساعات کارى خود تا 

روز بعد استرس درگیرى با مدیر خود را داشته باشد.
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هوشمندسازى جایگاه هاى سوخت به کمک استارت آپ ها
نخستین رویداد استارت آپى حوزه سوخت با هدف بررســى فرصت هاى سرمایه گذارى در جایگاه هاى 
سوخت کشور با رویکرد هوشمندسازى برگزار مى شود. نخستین رویداد استارت آپى حوزه سوخت با هدف 
بررسى فرصت هاى سرمایه گذارى در جایگاه هاى سوخت کشور با رویکرد هوشمندسازى با حمایت ستاد 
توسعه فناورى هاى فضایى و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمى و فناورى ریاست جمهوري، برگزار مى شود. 

نخستین رویداد استارت آپى حوزه سوخت با هدف بررسى فرصت هاى سرمایه گذارى در جایگاه هاى سوخت 
کشور با رویکرد هوشمندسازى در محورهاى مختلف مالى و اقتصادى، حکمرانى و مدیریت، صنعت و فناورى 

و فرهنگى و اجتماعى برگزار مى شود. هوشمندسازى جایگاه ها الزمه توسعه صنعت توزیع فرآورده و نیز برنامه 
ریزى صحیح در بخش سبد سوخت خودروها است، هوشمندسازى جایگاه هاى عرضه سوخت موجب مى شود هم زمان 

اطالعات نوع و مقدار سوخت مصرفى هر خودرو به مرکز ارسال شود، مدیریت هزینه انجام شده و در همان لحظه پرداخت هزینه، همزمان سهم 
دولت و جایگاه دار به حساب شان واریز شود. این رویداد استارت آپى با حمایت ستاد توسعه فناورى هاى فضایى و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى در حاشیه سومین نمایشگاه تخصصى بین المللى جایگاه هاى سوخت و صنایع وابسته که از 31 شهریور آغاز 

شده است و تا سوم مهر در محل برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى تهران  ادامه دارد، برگزار مى شود.

شاید مدیر شغل 
جدیدتان آنقدرها هم 

که شما تصور مى کنید بد 
رفتار نباشد و حدس شما 

کامالً اشتباه است.

،،
cubicleninjas :منبع
یــادداشـت
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شتاب دهنده تخصصى 
تجهیزات پزشکى 

افتتاح شد

شتابدهنده «اســپین» با هدف 
توسعه شــرکتهاى دانش بنیان 
و اســتارتاپ هاى حوزه زیست 
فناورى تاســیس شده و توسط 
یــک شــرکت تولیدکننــده 
تجهیزات پزشکى و سالمت راه 

اندازى شده است.
این شــتاب دهنــده در زمینه 
تجهیــزات حــوزه ســالمت و 
زیست فناورى فعالیت مى کند 
و امکانات و زیرساخت هاى الزم 
براى تسهیل فرآیند تولید و سایر 
امکانات مورد نیــاز را در اختیار 

شرکت هاى نوپا قرار مى دهد.
نمایشگاه ایران فارما که با هدف 
معرفى توانمندى و پتانســیل 
صنعت دارویى کشــور آخرین 
تحوالت و دستاوردهاى صنعت 
دارو را به نمایش گذاشته است، 
نیــز میزبــان معــاون علمى و 

فناورى رئیس جمهورى است.
ستارى با حضور در جمع فعاالن 
فنــاور این نمایشــگاه و بازدید 
از دستاوردهایشــان، دربــاره 
الزمه هاى توســعه زیست بوم 
نوآورى و اقتصــاد دانش بنیان 

سخنرانى مى کند.

  تولید قالب هاى ویژه صنعتى 
با فناورى بومى

معــاون علمــى و فنــاورى 
رئیس جمهــور از یک شــرکت 
تولیدکننــده   دانش بنیــان 
قالبهــاى تزریــق پالســتیک 
تجهیــزات  تولیدکننــده  و 
دانش بنیــان کــه در صنعــت 
قالبسازى فعالیت مى کند بازدید 
کرد. تولیــد قالب هاى صنعتى 
«ایران ســاخت» با ابعاد بزرگ 
جزو مهم تریــن توانمندى هاى 
این شــرکت دانش بنیــان به 
حســاب مى آید. فعاالن فناور 
در ایــن شــرکت همچنین در 
طراحى و ســاخت انــواع قالب 
هاى پالستیک، فلزى، خدمات 
ماشــین کارى انــواع قطعات 
صنعتى و تعمیر و نگهدارى انواع 

قالب ها توانمند هستند.

  توانمندى در تولید تجهیزات 
هیدرومکانیکى ایران ساخت

معــاون علمــى و فنــاورى 
رییس جمهــور همچنیــن از 
یک شــرکت دانش بنیان دیگر 
بازدید خواهد کرد. این شرکت 
دانش بنیان، به عنــوان یکى از 
بزرگ ترین پیمانکاران اجرایى 
در زمینه طراحى و ساخت انواع 
تجهیزات هیدرومکانیک است و 
موفق به اجراى بیش از 70 سد 
در ایران و خارج از کشــور شده 

است.
تجهیزات هیدرومکانیک براى 
تنظیم آب پشت سد، آبرسانى 
مداوم آب شرب، آبرسانى مداوم 
کشاورزى، کنترل سیالب ها به 
منظور جلوگیــرى از خرابیهاى 
احتمالى و نیز هدایت و کنترل 
جریاب آب پشت توربین ها براى 
تولید بــرق کارایى هاى فراوانى 

دارند.
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گروه مالى فیــروزه طى نشســتى  از پلتفرم جدید 
خود براى تسهیل ســرمایه گذارى در اســتارت آپ ها به منظور ورود 

سرمایه گذاران جدید رونمایى کرد. 

حاضر خدماتى نظیر صندوق هاى سرمایه گذارى، مدیریت دارایى، 
خدمات بازار سرمایه و همچنین خدمات کارگزارى همچون پذیرش 
شرکت ها، عرضه  اولیه و انتشــار اوراق در کنار سایر خدمات مالى 

توسط گروه مالى فیروزه و زیرمجموعه هایش انجام مى پذیرد.

اما در کنار تمام خدمات مالى، فیروزه را باید از شرکت هاى نام آشنا 
در حوزه  اســتارت آپى خواند کــه از اولین روزهاى شــکل گیرى 
استارت آپ ها و صندوق هاى سرمایه گذارى، خدماتى را در این حوزه 
ارائه کرده است. فیروزه خدمات خود در اکوسیستم استارت آپى را در 

سه محور سرمایه گذارى مستقیم (
مشاوره و تامین مالى (

مرکز رشد ایده ها (
به گروهى چون اسنپ یا سرمایه گذارى در سرآوا و استارت آپ هایى 
نظیر شیپور و الوپیک نشــان از تجربه و قدمت حضور این شرکت در 
حوزه  استارت آپى دارد. حال گروه مالى فیروزه در پى ارائه  یک سرویس 
جدید در حوزه  استارت آپى است که به زعم این شرکت مى تواند مشکالت و موانع 
و موجود در زیست بوم استارت آپى ایران را از میان برداشته و مقدمات رشد و بالفعل 
شدن ظرفیت هاى موجود را فراهم آورد. فیروزه پلت نام این سرویس جدید است که 

گروه مالى فیــروزه طى نشســتى  از پلتفرم جدید 
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