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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

  برنامه جامع شهر اصفهان براى نخستین بار در کشور تدوین خواهد شد:

اصفهان ؛ 25 سال بعد

حباب بورس یا 
پیشرفت بورس؟!

بورس ، کلمه اى که هنوز برخى 
در تلفظش مشــکل دارند اما در 
بازارش ســرمایه گذارى کرده 
اند. اگر چــه بورس بــه عنوان  
قلب تپنده اقتصاد هر کشورى، 
مى توانــد موجب پیشــرفت 
اقتصاد و توســعه ملى شود. اما 
این مهم زمانى میســر مى شود 
که سرمایه  گذاران در این عرصه 
با اطالعات کامل وارد شــوند نه 
اینکه افراد بى اطالع که تا دیروز 
کنار خیابان دالر خرید و فروش 
مى کردند و یا در صف هاى پیش 
خرید خــودرو بى کیفیت بودند 

امروز به بازار بورس وارد شوند ! 
در عموم کشــورهاى پیشرفته 
دنیا، سرمایه گذارى در بورس به 
عنوان مطمئن تریــن و در عین 
حال منطقى ترین روش کسب 
سود مطرح اســت. با این حال 
نوســانات بازار سرمایه که ناشى 
از عوامل بسیارى از سیاست هاى 
دولتى در قبــال بورس گرفته تا 
ایجاد موج هاى اجتماعى است، 
میتواند ســبب ضرر و زیان هاى 
جدى در اقتصاد هر کشورى شود. 
اما متاسفانه در ایران هر بازارى که 

اعتماد مردم را...          با مشارکت شهروندان این تجربه خوب که براى نخستین بار آغاز شده، مى تواند منجر به یک برنامه جامعى شود که اصفهان را در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد داد

بازار طال و سکه 98/7/3 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,014,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,028,0004,048,000جدید

2,058,0002,128,000نیم سکه

1,259,0001,319,000ربع سکه

870,000949,000سکه گرمى

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

یک گرم طالى 
18409,300406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24545,800543,300 عیار

اشتغال روستایى در دولت 
تدبیر و امید 18 درصد رشد 

یافت
 معاون توسعه روستایى و مناطق محروم کشور از 
رشد 18 درصدى اشتغال روستایى پس از تصدى 

دولت تدبیر و امید خبر داد.
«محمد امیدى» در نشســت با سرمایه گذاران 
طرح هاى اشتغال روســتایى اصفهان در سالن 
اجتماعات استاندارى افزود: پیش از تصدى دولت 
تدبیر و امید سهم اشتغال روستایى در اشتغال 
کشور پنج درصد بود که سال گذشته این میزان 

به 23 درصد افزایش یافت. 
وى با بیان این که دولــت دوازدهم نیز فعالیت 
هاى گسترده اى را در زمینه اشتغال روستایى و 
محرومیت زدایى انجام داده است، اظهارداشت: 
مهمترین کارى که توسط این دولت انجام شد 

اختصاص ...
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تشکیل دادگاه هاى تخصصى براى رسیدگى به 
پرونده استارت آپ ها

رییس قوه قضاییه با اعالم حمایت و صیانت کامل دستگاه 
قضایى از شــرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ ها، بر 
ضرورت دستیابى به قوه قضاییه هوشمند و بهره مندى از 

فناورى و نوآورى براى تحول قضایى تاکید کرد.
سید ابراهیم رییسى در نشست هم اندیشى پیرامون نقش 

شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ ها در تحول قضایى 
که با حضور ستارى معاون علمى و فناورى رییس جمهورى، 

وحدت رییس صندوق نوآورى و شکوفایى، ...
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پرونده استارت آپ هاپرونده استارت آپ هاپرونده استارت آپ هاپرونده استارت آپ ها
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رضا رمضانى-  شهردار آران و بیدگل شناسه: 611486 

شرکت کشاورزي و دامپرورى فجر اصفهان ( سهامى خاص ) در نظر دارد نسبت به استخدام یک نفر خانم یا  آقا ،  مدرك فوق دیپلم در رشته کامپیوتر 
و رشته مرتبط، مسلط به نرم افزار icdl و زبان انگلیسى ، حداکثر سن 24 سال ، متاهل و ساکن شهرستان نطنز  و داراى روابط عمومى باال  جهت کادر 
ادارى ( دبیرخانه ) واقع در شهرستان نطنز ، روستاى رحمت آباد ، دفتر ادارى ، واقع در گاودارى اقدام نماید ، متقاضیان مى توانند رزومه و مدارك 
کارى خود را به همراه یک قطعه عکس تا تاریخ  98/7/25 به ایمیل شرکت fajreisfahan@yahoo.com  ارسال و جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن هاى    15- 03154335314  تماس حاصل نمایند .  

پیرو آگهى مزایده شماره 2014 مورخ 98/2/8 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2741 مورخ 97/12/11 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به اجاره 
بهره بردارى یک باب مغازه در دو طبقه به صورت همکف و زیرزمین به متراژ زیربناى هر طبقه 41 مترمربع واقع در خیابان سیدالشهداء (ع) مجاور خانه تاریخى اسماعیلى به ازاى اجاره 
بهاى ماهیانه 5/000/000 ریال به مدت 5 سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید؛ لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده 

حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
(کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.)

آگهی استخدام 

آگهى مزایده (مرحله دوم)

 حجت الســالم والمسلمین 
محمد حســین بلک ا فزود: 
طبیعــى اســت خون هایى 
کــه در راه قــرآن ریختــه 
شد، سایه ســارى بر میهن 
اســالمى ما ایجاد کند تا در 
پرتو آن بنشــینیم، آیات را 
تالوت کنیــم و در زیبایــى هرچه تمام، 
مســابقات قرآنى را برگزار کنیم که این 
خود جلوه اى از پایدارى شــهدا است، به 
گفتــه وى  کار ما با ترنــم زیباى وحى و 
برگزارى این مســابقات تمام نمى شود.

 بلک  همچنین ادامه داد، امروز دشمنان 
ما در شــرف ایجاد دسیسه هاى دیگرى 
هســتند و رهبر معظم انقــالب، مواضع 
خود را در این خصوص یکى کرده اند و آن 
ایستادگى همراه با امت و ملت عزیزمان 

در برابر فشارهاى حداکثرى است.
 وى در خصوص مسابقات قرآنى آمسال 
اذعان داشــت، چهــل ودومیــن  دوره 
مســابقات قرانى در حالــى در اصفهان 
برگزار مى شــود   که بیش از سه دهه از 
برگزارى مســابقات در این اســتان بوده 
است.وى خاطر نشــان کرد،در این دوره 
216 نفر از خواهران و138 نفر از برادران 
حضور خواهند داشت.به گفته مدیر کل 
اوقاف اســتان مســابقات در رشته هاى 
قرائت، ترتیل وحفظ قرآن کریم خواهد 
بود که حفظ نیز در سه بخش 10 جز 20 
جز وحفظ کامل برگزار خواهد شد.بلک 
تصریح کرد در حاشــیه این مســابقات 
مســابقات دعا خوانى، هم خوانى واقامه 
اذان را نیز خواهیم داشــت وامسال براى 
اولین بار مســابقه کتابت قــرآن کریم با 
حضور 20 شــرکت کننده در مســجد 

جامع اصفهــان برگزار خواهد شــد.وى 
تعداد داوران این دوره از مســابقات را در 
بخش خواهران 25 نفر وبــرادران را 57 
نفر ذکــر کرد وافزود شــرکت کنندگان 
باالى 18 سال از همه اســتانها هستند 
وبرگزیــدگان به مرحله بیــن المللى راه 
پیدا خواهند کرد. این برنامه ها به صورت 
زنده از شبکه سراسرى صدا وسیما پخش

 خواهد شد. 
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان، ادامــه داد: مراســم افتتاحیه 
در تاریخ 6 مهرماه در ســالن ابن سیناى 
دانشگاه علوم پزشکى برگزار خواهد شد و 

اختتامیه آن 19مهرماه خواهد بود.
محمد حســین بلک درادامه اظهار کرد: 
نکته قابل توجه این اســت کــه در این 
مســابقات، میهمانها و شرکت کنندگان، 
مرحله به مرحلــه وارد اصفهان خواهند 
شد و بعد از اجراى هر بخش مسابقات، از 
اصفهان بدرقه خواهند شد و اختتامیه هر 

رشته اى جداگانه خواهد بود ، همچنین 
اختتامیه بخش خواهران و برادران مجزا 

از اختتامیه کلى است.
بلک افــزود: به دلیل اینکه مســابقات با 
شروع سال تحصیلى همزمان است، فضاى 
فرهنگى و علمى دانشگاه را براى سهولت 
در تردد و صرفه جویى در وقت و هزینه ها 
ترجیح دادیم، همچنین تمهیدات اسکان 
و پذیرایى، در همین محیط انجام خواهد 
شد و از سالن هایى که میزبان برنامه هاى 
علمى دانشگاه است، اســتفاده خواهیم 

کرد.
وى  در خصوص منبع تأمین هزینه هاى 
این مسابقات، گفت: هزینه اى براى حضور 
در برنامه ها از شــرکت کنندگان دریافت 
نشــده و منبع تأمین هزینه ها، بودجه و 
امکاناتى است که اداره کل اوقاف کشور به 
دستور رئیس این اداره از محل منابع خود 
پرداخت مى کنند و هیچ هزینه اســتانى 

اعمال نشده است. 

برگزارى اولین مسابقه کتابت قرآن در چهل ودومین دوره مسابقات قرآن کریم 

 مراسم افتتاحیه 
در تاریخ 6 مهرماه 

در سالن ابن سیناى 
دانشگاه علوم 

پزشکى برگزار 
خواهد شد و 
اختتامیه آن 

19مهرماه خواهد بود

چهل ودومین دوره مسابقات قرآن کریم با استقبال مردم سراسر کشور وبه خصوص خواهران ششم مهر ماه در اصفهان  آغاز خواهد شد.
مدیر کل اوقاف وامور خیریه استلن اصفهان در نشست خبرى که در آســتانه  افتتاحیه این مسابقات برگزار شد گفت: از افتخارات نظام 
جمهورى اسالمى ایران این است که در ابتداى پایه گذارى، آنچه در نگاه امام راحل اهمیت داشت، حاکمیت نظام و مشروعیت آن بر اساس 

آیات قرآن کریم بوده است.

آزاده سلیمان نژاد
گـــزارش
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مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان:

81 کالس درسى در اصفهان زیرساخت هاى تغییر سیستم گرمایشى را ندارد
مدیرکل نوسازى مدارس اصفهان گفت: 81 
کالس درس داراى بخارى نفتى در روستاهاى 
استان اصفهان داریم که زیرساخت تغییر براى آنها وجود ندارد و به 

محض گازرسانى تغییر سیستم آنها انجام مى شود.

سیدمهدى میربد در نشست خبرى با اصحاب رسانه اصفهان با بیان اینکه 
فضاى فیزیکى را به عنوان یکى از ارکان سند تحول آموزش وپرورش مورد 
توجه است، اظهار داشت: فضاهاى آموزشى به طور کلى سه دسته مستحکم، 

نیازمند مقاوم سازى و نیازمند تخریب تقسیم مى شود.
وى با بیان اینکه به ساختمانهاى آموزشى با سن باالى 30 سال حساسیت 
خاص داریم، ابراز داشت: بررسى این ساختمان ها دو نتیجه دارد به نوعى که 

یا نیازمند مقاوم سازى و یا تخریب است.

   براى انجام مقاوم سازى، یک بنا باید حداکثر 30 درصد احداث بنا 
بودجه نیاز داشته باشد

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان  با بیان اینکه براى 
انجام مقاوم سازى، یک بنا باید حداکثر 30 درصد احداث بنا بودجه نیاز داشته 
باشد، ابراز داشت: نقاط ضعف این ساختمان هاى آموزشى با حداقل آسیب به 
قسمت هاى مختلف بنا ترمیم مى شود تا از نظر عملکردى شبیه ساختمانى 

شود که هم اکنون ساخته شده شده است.
وى با بیان اینکه برخى ساختمان هاى بیش از 30 سال تنها نیازمند مقاوم 
سازى است، ابرازداشت: برخى ساختمان هاى 30 سال به باال نیز دچار آسیب 

هاى سازه اى شده و قابل مقاوم سازى نیست.
میربد با بیان اینکه برخى ساختمان هاى آموزشى کمتر از 30 سال سن دارد 
اما دچار آسیب هاى سازه اى شده است، بیان داشت: در صورتى که دراین 
ساختمان ها دانش آموز به خطر بیافتد به عنوان فضاى خطرآفرین شناخته 

شده و دستور تخریب آن صادر مى شود.
وى با بیان اینکه آمار  ساختمان هاى تخریبى به شکل مداوم درحال تغییر 
است چراکه همزمان با آموزش به مدارس مستحکم افزوده و درصد مدارس 

تخریبى زیاد مى شود، گفت:  کار ما در بحث ساخت و ساز به آمرهاى جمعیتى 
و نیازهاى جمعیتى دانش آموزان مربوط مى شود.

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با اشاره به  پروژه 
هاى تحویلى به آموزش و پرورش استان اصفهان ابراز داشت: 481 کالس 
درس با مساحت 94 هزار و 200 مترمربع و 95 میلیارد و 400 میلیون تومان 

تحویل آموزش و پرورش مى دهیم.

   9300 کالس درس تخریبى در استان اصفهان داریم
وى بیان داشت: با این تعاریف 9 هزار و 300 کالس درس داریم باید تخریب و 
بازسازى شود و 10 هزار و 800 مورد نیز به عنوان مستحکم شناخته مى شود.
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با اشاره به اینکه در 
استان اصفهان براى 47 فضاى آموزشى دستور تخلیه فورى داده شده است، 
تصریح کرد: فضاهاى خطرآفرین بالفاصله در دستور تخریب قرار مى گیرد و 
دانش آموزان به مدارس دیگر منتقل مى شوند به نوعى که امروز  هیچ یک از 

دانش آموزان استان اصفهان بالتکلیف نیستند.
وى با اشــاره به اینکه در مورد مدارس خطرآفرین از نظر فنى به هیچ وجه 
کوتاه نمى آییم چون خط مرزى ما ایمنى دانش آموزان است، تاکید کرد: 
اگر گزارشى در ارتباط با فرسوده بودن به ما برسد مسامحه اى در این ارتباط 

نداریم و حتى در میانه سال تحصیلى نیز دستور تخلیه داده مى شود.

   81 کالس درس زیرساخت تغییر سیستم گرمایشى ندارد
وى با اشــاره به مدارس داراى بخــارى هاى نفتى در اســتان اصفهان که 
زیرساخت تبدیل براى آنها وجود ندارد، گفت: دراین زمینه 81 کالس درس 
داشتیم که اغلب در سمیرم و فریدونشــهر و بعضا چادگان بوده است اما به 
محض گازرسانى به این روستاها توسط اداره گاز تغییر سیستم انجام مى شود.

میربد با اشاره به اینکه مدرسه کانکسى به مدارسى گویند که کالسهاى درس  
به شکل مستقل در یک کانکس باشد، ابراز داشت: 13 مدرسه کانکسى در 
استان اصفهان در قالب 16 کالس درسى داشتیم؛ بیشترین تعداد این مدارس 

در فریدونشهر بوده است و یک مورد نیز در چادگان داریم.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

 چاپ اول



حباب بورس 
یا پیشرفت بورس؟!

ادامه از صفحه یک:
...  جلب مى کنــد و مردم گمان 
مى کنند این همان بازارى است 
که مى توان در آن سرمایه گذارى 
کرد بدون اینکه ارزش پولشــان 
کاهش یابد، مورد ســو استفاده 
قرار مى گیــرد و عــده اى که 
دستشــان به جایى مى رســد 
وارد بازار مذکور شــده و با نشر 
اخبار کذب به ســود آورى خود 

مى افزایند.
درســت اســت که براى توسعه 
اقتصادى مناسب کشور، همواره 
کسب ســود از بازار بورس باید 
بیشترین اولویت را داشته باشد 
اما وقتى شــفافیت الزم در این 
بازار نباشــد چگونه مى توان به 

اهداف مذکور نزدیک شد. 
وقتى بــا افزایش قیمــت نفت ، 
سهام شــرکت هاى انرژى محور 
افزایش مى یابد، وقتى  افزایش 
قیمت دالر نیز سهام شرکت هاى 
انرژى محور را به  شــدت رشد 
مى دهد مســلما کاهش قیمت 
دالر  و کاهــش قیمت نفت باید 
بازار بورس را دچــار افت کند، 
اما چرا در ماه هاى اخیر اینگونه 
نشده است ؟ آیا دلیلى جز سود 
جویــى عــده اى بــراى ایجاد 
حباب در بازار بورس  و کشاندن 
سرمایه هاى روان به این سمت 

دارد؟!
با ایــن ترفنــد ســرمایه هاى 
سرگردان به سمت ارز ، مسکن 
و کاال حرکتى ندارد اما به سمت 
بورس روان است .بورس حبابى 
شده و نســبت به ریزش دالر و 
قیمت نفت  بــه زودى واکنش 
نشان مى دهد و فقط زمان مطرح 
است . سرمایه گذاران بى اطالع  
سهام را هر روز گران تر مى خرند 
و فردا نیز گران تر مى شــود اما 
این دامى است که اساس دارایى 
شــان را هدف گرفته است و از 
بى اطالعى شان ســو استفاده 

مى شود .
حاال هم که دولــت حضورش را 
در بورس پر رنگ تر کرده و قرار 
است تامین مالى خود را از طریق 
عرضه سهام نفت خام انجام دهد.. 
این اوراق در روزهاى چهارشنبه، 
سوم و شــنبه، هفتم مهر امسال 
تحت عنوان اوراق سلف موازى 
استاندارد نفت خام سبک داخلى 
توســط وزارت امور اقتصادى و 
دارایى، به نمایندگــى از دولت 
جمهورى اسالمى ایران به عموم 
ســرمایه گذاران در بازار مشتقه 
بورس انرژى ایران عرضه  شــده 

و مى شود.
بازار بورس یکى از مطمئن ترین 
بازار هاى دنیا است به شرطى که 
تنها عرضــه و تقاضا قیمت ها را 
مشــخص کنند نه اینکه عوامل 
دیگر هم در قیمت گذارى دخیل 

باشند. 
متاســفانه در ایــران در ابتداى 
راه انــدازى ســازمان بــورس 
کســى به این بازار بها نمى داد و 
حمایت هاى الزم براى پیشرفت 
درست از بورس نشــد. در چند 
ماه اخیر هم که اندکى این بازار 
جان گرفت و ابتداى رشــدش 
بــود بــا ورود سیاســت ها و 
مداخله هــاى نا به جا و ســود 
جویانــه دچار تنش شــد. بازار 
بــورس در ایران هنوز شــکوفا 
نشده سوخت و تنها از آن حبابى 
مانده که هــر لحظه امکان تهى 

شدن دارد. 
پس براى اطمینان بیشتر همه 
تخم مرغ هاى خود را در یک سبد 

نگذارید!

اقتصاد استان
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سازمان زیباسازى و فضاى سبز شهردارى کاشان ادغام مى شوند
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى کاشان از ادغام سازمان هاى زیباسازى و فضاى سبز شهردارى کاشان 
خبر داد. محمدعلى پیراسته در جلسه شوراى شهر کاشان ضمن اشاره به اقدامات سازمان زیباسازى شهردارى 
کاشان اظهار داشت: حوزه هاى هنرهاى شهرى، بهسازى و بازآفرینى شهرى و مبلمان شهرى از جمله حوزه 
هایى هستند که این سازمان در آن به همشهریان ارائه خدمات مى دهند. وى ضمن اشاره به اقدامات صورت 

گرفته براى ادغام سازمان هاى زیباسازى و فضاى سبز شهردارى کاشان افزود: با توجه به برنامه ریزى بلند مدت، 
جذب و اعتماد سرمایه گذار از شوراى شهر کاشان خواستاریم که ما را در این مورد حمایت کند تا بتوانیم باالترین 

خدمات را با بهترین کیفیت به همشهریان خود ارائه دهیم. مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى کاشان از برگزارى 
36 جلسه و 240 مصوبه توسط کمسیون نامگذارى این سازمان خبر داد و ابراز داشت: کمیته نماى سازمان زیباسازى شهردارى 

کاشان در این دوره نیز 78 جلسه و 273 مصوبه داشته است و تمامى جلسات برگزار شده نیز حاکى از تالش حداکثرى مسئوالن این سازمان براى 
خدمت رسانى است. وى ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حوزه هنرهاى شهرى سازمان زیباسازى شهردارى کاشان گفت: برگزارى 
کارگاه هنرى و تجسمى، نصب تندیس و مجسمه، نصب المان هاى موقت، نصب المان هاى دائم، برگزارى مراسم هاى آئینى و ملى، دیوار گالرى، 

ایجاد المان هاى دائمى و موقت و فراخوان هاى مناسبتى از جمله این اقدامات است.

عوامل صعود جهانى نرخ طال
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: خروج بازیگران بزرگ از بازار ارز، فروخته شدن دالرهاى خانگى، 
رفتارهاى مؤثر بازارساز، افزایش عرضه و کاهش تقاضا از مهمترین دالیل کاهش نرخ ارز در روزهاى گذشته 

است که به تبع آن قیمت طال در روزهاى گذشته نوسان چشمگیرى نداشته است.
هوشنگ شیشه بران با تحلیل بازار طالى جهان و ایران، اظهار کرد: قیمت طالى جهانى در روز گذشته به 

باالترین رقم خود در دو هفته اخیر صعود کرد که نگرانى ها نسبت به ُکندى رشد اقتصادى و تنش ها در خاورمیانه 
از جمله عوامل صعود نرخ طال است.

وى افزود: در معامالت امروز بازار جهانى، قیمت طال ثابت مانده و بهاى هر اونس طال دیروز تا لحظه انتشار این گزارش 
به 1521 دالر رسیده است، همچنین روز قبل تر قیمت اونس جهانى تا مرز 1526 دالر صعود کرد.  

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه اگر توافق تجارى بین دو کشور چین و آمریکا حاصل شود طال با فشارهاى کاهشى روبرو 
مى شود، گفت: شکست دوباره مذاکرات به نفع قیمت طال خواهد بود.

وى تاکید کرد: اختالف تعرفه اى میان دو کشور باعث شده قیمت طال از ابتداى امسال تاکنون حدود 18 درصد رشد یابد. همچنین اگر شرایط 
اقتصاد کالن در جهان ادامه یابد، طال به قیمت باالترى صعود خواهد کرد.

کوثر بابایى
سرمقالـــه
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اشتغال روستایى در دولت تدبیر و امید 
18 درصد رشد یافت

 معاون توسعه روستایى و مناطق محروم 
کشور از رشــد 18 درصدى اشتغال 
روستایى پس از تصدى دولت تدبیر و 

امید خبر داد.

«محمد امیدى» در نشست با ســرمایه گذاران طرحهاى اشتغال 
روســتایى اصفهان در سالن اجتماعات اســتاندارى افزود: پیش از 
تصدى دولت تدبیر و امید سهم اشتغال روستایى در اشتغال کشور 
پنج درصد بود که ســال گذشــته این میزان به 23 درصد افزایش 

یافت. 
وى با بیان این که دولت دوازدهم نیز فعالیت هاى گســترده اى را 
در زمینه اشــتغال روســتایى و محرومیت زدایى انجام داده است، 
اظهارداشــت : مهمترین کارى که توســط این دولت انجام شــد 
اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون دالر معادل 18 هزار میلیارد 
تومان از محل توســعه صندوق ملى براى توسعه اشتغال روستایى 
مى باشد که تاکنون 9 هزار میلیارد تومان از این اعتبارات تخصیص 

یافته است. 
معاون توسعه روستایى و مناطق محروم کشور اظهارداشت: از محل 
صندوق ملى، تسهیالتى براى اشتغال روستایى با نرخ سود چهار، 6 و 
9 درصد به ترتیب براى روستاها، مناطق عادى و سرمایه در گردش 

اختصاص یافت. 
وى سهم بخشهاى کشاورزى، گردشگرى و صنایع کوچک از اعتبار 
در نظر گرفته شده از صندوق ملى براى اشتغال روستایى را به ترتیب 
45 ، 25 و 15 درصد اعالم کرد و گفت: براى اشتغال روستایى استان 
330 میلیارد تومان پیش بینى شد از این مبلغ تاکنون 200 میلیارد 

تومان تخصیص یافته است.   
امیدى با اشاره به اینکه کمیسیون هاى فرعى مجلس شوراى اسالمى 
در تالشــند تا مبلغ اختصاص یافته از صندوق ملى براى طرح هاى 
اشتغال روستایى به عنوان منبع پایدارى حفظ شود، گفت: معاونت 
توسعه روستایى و مناطق محروم ریاست جمهورى در تالش است 
تا این منبع مالى به مدت پنج سال ادامه داشته باشد و در صددیم تا 
سال آینده تسهیالت پلکانى به متقاضیان تسهیالت اشتغال روستایى 
اختصاص یابد و مناطق محروم از درصد سود پایین ترى براى دریافت 

تسهیالت برخوردار شوند. 
وى بــا بیــان اینکــه ایــن راهبــرد تحول جــدى در اشــتغال 
روســتایى بوجــود میــآورد، از ســرمایه داران خواســت در 
مناطــق محــروم و ایجاد اشــتغال روســتایى ســرمایه گذارى 

کنند. 
معاون توســعه روســتایى و مناطق محروم کشــور بیان کرد: این 
معاونت با بررسى طرح هاى اجرا شده در اشتغال روستایى و مناطق 
محروم، آسیب شناســى خواهد تا زمینه حضور ســرمایه گذاران 
در طرح هاى صنعتى و کشــاورزى روســتایى بیش از پیش فراهم

 شود. 
وى اظهارداشت: بررسى درخواســت متقاضیان سرمایه گزارى در 
طرحهاى اشتغال روستایى در بخشهاى کشاورزى و صنعت که براى 
دریافت تسهیالت در سامانه « کارا » ثبت نام کردند، در کارگروه ملى 
اشتغال روستایى شدت خواهد یافت و از محل این منابع تسهیالت 

به سرمایه گزاران انجام خواهد شد. 
امیدى با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان در زمینــه بومگردى از 
ظرفیت هاى باالیى برخوردار است ، تصریح کرد: ظرفیت این استان 
در این بخش از  شهرهاى شمالى کشور فراتر است و سرمایه گزاران 
براى بهره گرفتن از این ظرفیت ها باید بصــورت جدى وارد عمل 
شوند و در این زمینه معاون توسعه روستایى و مناطق محروم ریاست 
جمهورى آمادگى دارد تســهیالتى را خارج از اعتبارات « کارا » در 

اختیار سرمایه گزاران قرار دهد. 
محمد امیدى معاون توسعه روســتایى و مناطق محروم کشور روز 
چهارشنبه به منظور بررسى طرح هاى اشتغال روستایى اصفهان به 

این استان سفر کرده است. 
در استان اصفهان تعداد پنج هزار و 710 طرح آماده سرمایه گزارى 

اشتغال روستایى وجود دارد. 

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

فرآیند برنامه ریزى براى 
این طرح شامل چهار 
مرحله کالن شناخت 

وضع موجود، تحلیل یا 
ریشه یابى وضع موجود، 

آینده نگرى و تجویز 
است

  برنامه جامع شهر اصفهان براى نخستین بار در کشور تدوین خواهد شد:

اصفهان ؛ 25 سال بعد

اصفهان نخستین شهرى اســت که قرارداد برنامه جامع آن با 
رویکرد جدید توسط اداره راه و شهرسازى استان اصفهان منعقد 
شــده و به تایید وزارت راه و شهرسازى رسیده و در دستور کار 
شهردارى قرار گرفته اســت.  برنامه جامع شهر اصفهان براى 
نخستین بار در کشــور و به صورت پایلوت در شهر اصفهان با 
رویکرد مشارکتى تدوین خواهد شد، بدان معنا که در تدوین این 
برنامه، سهم داران یعنى همه افراد و گروه هایى که چه مثبت و چه 
منفى به طور مستقیم یا غیرمستقیم از برنامه تاثیر پذیرفته یا بر 

آن تاثیر مى گذارند، دخیل و سهیم خواهند بود.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    با مشارکت شهروندان این تجربه خوب که براى نخستین بار آغاز شده، مى تواند منجر به یک برنامه جامعى شود که اصفهان را در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد داد

تهیــه برنامه هاى جامع 
بــراى شــهرها همواره 
روندى از بــاال به پایین 
داشــته و پس از تصویب 
برنامه ها مصوبــات، در 
قالــب دســتورالعمل 
یا اســناد باالدســتى به 
نهادهاى مرتبط و مراتب میانى و پایین تر 
براى اجرا ارسال مى شد، اما برنامه جامع 
شهر اصفهان، با رویکرد مشارکتى در نظر 
دارد با هم اندیشى سهم داران شهر از همه 
طیف ها و الیه هاى اجتماعى، اقتصادى و 
فرهنگى برنامه هایى را تدوین کند که 
قابلیت اجرا در فضاى کنونى شهر و با در 
نظر گرفتن نیازهاى آینده را داشته باشد.

در نخستین گام بعد از انتخاب اصفهان 
به عنــوان پایلوت اجراى ایــن برنامه، 
تفاهم نامه برنامه جامع شهر اصفهان با 
رویکرد نوین مشارکتى، در ابتداى سال 
97 بین معاونت شهرسازى و معمارى 
وزارت راه و شهرســازى، اداره کل راه 
و شهرســازى استان، شــوراى شهر و 

شهردارى اصفهان منعقد شد.

    شوراى راهبرى آفتى در روند 
تدوین برنامه جامع شهر

«ســهراب مشــهودى»، دبیــر گروه 
شهرسازى جامعه مهندســان مشاور 
ایران، شــوراى راهبرى را آفتى در روند 
تدوین طرح جامع شهر با رویکرد نوین 
مى داند و معتقد اســت«اگر شــوراى 
راهبرى قوى کار کند، مهندس مشاور 
به نقشه ِکش شــهر تبدیل مى شود نه 
طــراح طرح تفصیلــى و با ایــن روال 
مشخص نیست مســئول طرح جامع، 
شوراى راهبرى خواهد بود یا نهاد دیگرى 

مسئول است؟»
وى مى گوید: بــه طور معمــول عمر 
طرح هاى جامع 10 ســال است و باید 

پس از آن طرح تجدید نظر تهیه شود.
این کارشــناس ارشد شهرســازى و 
معمارى ادامه مى دهد: آنچه در قرارداد 
تیپ 12 شــرح خدمات شهرســازى 
کشور تعریف شده، ارایه شرح خدمات 
بــراى طرح هــاى جامع بود نــه براى 
تجدیدنظرها، از این رو مقرر شــده در 
طرح هاى تجدید نظر شــرح خدمات 
دیگرى تهیه شود که البته اتفاق نیفتاد 

و در نتیجه تکرار مکرراتى انجام و باعث 
شد طرح هاى تجدید نظر به خوبى پیش 

نرود.
وى با بیــان اینکــه نظارت بــر انجام 
طرح هــاى تجدیــد نظر به وســیله 
مهندسان مشاور در پیوست قرارداد تیپ 
12 مد نظر قرار گرفت که این موضوع نیز 
محقق نشد، اظهار مى کند: موضوع دیگر 
این بود که با تفویض اختیار به چند ارگان 
دیگر، مرحله تصمیم گیرى براى اجراى 
طرح ها فرایندى طوالنى پیدا کرد، از این 
رو اجراى طرح هاى تجدید نظر خروجى 

مفیدى به همراه نداشت.
مشــهودى اضافه مى کنــد: کمیته اى 
مشــترك با وزارت راه و شهرسازى در 
جامعه مهندسان مشــاور تشکیل شد 
و در نهایت طرح جامع شــهر با رویکرد 
نوین مورد توجه قرار گرفت که به صورت 

پایلوت در اصفهان تجربه مى شود.
وى با بیان اینکه در طرح جامع شهر با 
رویکرد نوین مقرر شده بود نظر نهایى 
جامعه مهندسان مشــاور اعالم شود، 
مى گوید: با توجه به اینکــه بدون نظر 
نهایى جامعه مشــاوران تدوین برنامه 
جامع در حــال انجام اســت، از این رو 
آنچه در حال انجام اســت با اشکاالت 
زیادى همراه شده که مهمترین آن در 
هم  آمیخته شــدن طرح هاى جامع و 
تفصیلى است که امکان دارد یکدیگر را 

مخدوش کند.
دبیر گروه شهرسازى جامعه مهندسان 
مشاور ایران تصریح مى کند: طرح جامع 
بر خالف طرح تفصیلى که طرحى محلى 
به شمار مى رود، یک طرح جامعیت دار 
است که دیدگاه ملى در آن اهمیت دارد 
از این رو باید تفاوت هایى به لحاظ دیدگاه 
و نحوه تدوین آن وجود داشــته باشد، 
اما آنچه در اصفهــان اتفاق مى افتد که 
نتیجه این ادغام است بیشتر نگاه محلى 

و تفصیلى دارد.
وى با انتقــاد از اینکــه در روند تدوین 
برنامه جامه شهر اصفهان با رویکرد نوین 
الزاماتى که باید دیدگاه ملى داشته باشد، 
نادیده گرفته شده است، تاکید مى کند: 

ادغام دیدگاه ها در خصوص طرح هاى 
جامع و تفصیلى مى تواند دردسرســاز 
شود، اما اگر بتواند به موقع خود را جدا 
کرده و شفاف باشد که کدامیک از نظرها 
و دیدگاه هاى گروه هاى مختلف در طرح 
جامع یا طرح تفصیلى به کار رود، نتایج 
بهترى به همراه خواهد داشت بنابراین 
باید منتظر نتایج بررسى طرح پایلوت 

جامع با رویکرد نوین باشیم.
وى با اشــاره به تشــکیل نهاد شوراى 
راهبرى در ساختار جدید تدوین برنامه 
جامع، ادامه مى دهد: شــوراى راهبرى 
رویکرد خوبى نیست، زیرا امکان دارد در 
مراودات راه و شهرسازى و شهردارى در 
شهرهاى بزرگ مؤثر باشد، اما طرح ها را 

به سمت پیشرفت حرکت نخواهد داد.
این کارشــناس ارشد شهرســازى و 
معمارى با اشاره به چالش هاى تدوین 
برنامه جامع شــهر اصفهان با رویکرد 
نوین، اظهار مى کند: نباید دیدگاه طرح 
برنامه جامــع با رویکرد نویــن از طرح 
جامع و تفصیلى ادغام شود. مشهودى 
خاطرنشــان مى کند: طــرح جامع را 
11 معاون وزیــر تصویب مى کنند و در 
حالى که به راحتى امکان اضافه شدن 
شهرداران و شوراها به آن وجود داشت، 
این اقدام انجام نشد زیرا نگران بودند با 
اضافه شدن این دو بخش، دیدگاه طرح 
محلى شود و دیدگاه ملى از بین برود، در 
حالى که براى طرح تفصیلى تنها پنج 
تصمیم گیرنده وجود دارد که یکى از آنها 

شهردار است.

    آینده نگرى شهر براى 25 سال 
آینده

«ســید احمد حســینى نیا»، معاون 
شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان 
نیز درباره برنامه جامع شهر اصفهان با 
رویکرد نوین اظهار مى کند: کالنشــهر 
اصفهان از سوى وزارت راه و شهرسازى 
به عنــوان پایلوت تهیــه برنامه جامع 
انتخاب شــد و این برنامه سیاست هاى 
کلى، استراتژى برنامه ریزى و آینده نگرى 
شهر را تا 25 ســال آینده برنامه ریزى 

مى کند.
وى تصریح مى کند: بر اساس دستور کار 
وزارتخانه راه و شهرسازى، تصمیم بر این 
است که در تهیه برنامه جامع یک رویکرد 

نوین دنبال شود.
معاون شهرســازى و معمارى شهردار 
اصفهان مى گوید: رویکرد تدوین برنامه 
جامع شــهر اصفهان، از پاییــن به باال 
توأم با مشارکت ذى نفعان به خصوص 
شهروندان است که با تدوین آن به دنبال 
تعیین سیاست هاى کالن توسعه شهر 
اصفهــان در ابعاد مختلــف اقتصادى، 
اجتماعى، زیست محیطى و... بر اساس 
مشــارکت مردم و رســیدن به اجماع 
همگانى هستیم و به نوعى با تهیه این 
برنامه جامع نظام برنامه ریزى شهرى 

ایران دچار تغییر خواهد کرد.
وى بــا بیان اینکــه اگــر برنامه جامع 
در اصفهان خوب اجرا شــود، مى تواند 
الگوى خوبى براى همه کشــور باشد، 
ادامه مى دهد: با مشــارکت شهروندان 
این تجربه خوب که براى نخستین بار 
آغاز شده، مى تواند منجر به یک برنامه 
جامعى شــود که اصفهان را در مسیر 

توسعه پایدار قرار خواهد داد.
حســینى نیا اظهار مى کند: شهروندان 
باید بتواننــد در ارتقاء شــهر خود در 
حوزه هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، 
زیســت محیطى نقش داشته باشند و 
به طور کلى هر شــهر باید توان ارتقاء 
کیفیت زندگى شهروندان خود را داشته

 باشد.
وى با بیان اینکه مشارکت فعال قشرهاى 
مختلف مردمى و گروه هاى ذى نفع در 
فرایند تدوین برنامه جامع شهر اصفهان 
با رویکرد نوین گامــى مؤثر در تحقق 
اهداف توسعه شــهرى اصفهان است، 
مى گوید: فرآیند برنامه ریزى براى این 
طرح شامل چهار مرحله کالن شناخت 
وضع موجود، تحلیل یا ریشه یابى وضع 
موجود، آینده نگرى و تجویز است؛ این 
برنامه هم اکنــون در مرحله توصیف و 
تحلیل(تشخیص) اســت و در مهرماه 

سال جارى به پایان خواهد رسید.

آگهی حصروراثت
خانم زهرا ســادات حبیبیان فینی  به شناسنامه شماره 
111 به شرح دادخواست به کالســه 939 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان انیس آغا شریف الســادات فینی به 
شماره شناســنامه 877 در تاریخ 1395/7/6 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1-  زهرا سادات حبیبیان فینی 
فرزند ســیدمیرزا ش ش 111، 2- بتول حبیبیان فینی 
فرزند سیدمیرزا ش ش 2880 فرزندان متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی 
صادر خواهدشد. قاضی شعبه ششم شوراي حل اختالف 

کاشان  شناسه: 609014

آگهی حصروراثت
خانم سوسن کلیوند شمســی پور به شناسنامه شماره 
6 به شــرح دادخواســت به کالســه 972 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شــادروان علی کلیوند به شــماره شناســنامه 
733 در تاریــخ 98/6/12 اقامتگاه دائمــی خود بدرود 
زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر 
اســت به: 1-  سوســن کلیوند شمســی پــور فرزند 
محمدرضا ش ش 6 همســر متوفی 2- ستایش کلیوند 
فرزنــد علــی ش ش 1351003656 فرزنــد متوفی 
3- ســکینه شیخ ســبزي فرزند حســین علی ش ش 
716 مــادر متوفــی و الغیر.اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
/ متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهــی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهدشــد. 
قاضی شــعبه ششــم شــوراي حل اختالف کاشــان

  شناسه: 605967

آگهی حصروراثت
آقاي مرتضی قزل بیگلو  به شناســنامه شــماره 63 به 
شرح دادخواســت به کالســه 147/98 ش ح 1 از این 
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ســرایل قزل بیگلو به شماره 
شناســنامه 628 در تاریخ 1397/7/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 

منحصر است به: 1-  علیرضا اســالم دوست فرزند علی 
بخش ش ش 176 صادره از شیراز پدر متوفی 2- مرتضی 
قزل بیگلو فرزند غالمرضا ش ش 63 صادره از شــیراز 
همسر متوفی 3- امیرحسین قزل بیگلو فرزند مرتضی 
ش ش 32 صادره از کازرون فرزنــد متوفی 4- مهرداد 
قزل بیگلو فرزنــد مرتضی ش ش 3 صادره از ســمیرم 
فرزند متوفــی 5- بابک قزل بیگلــو فرزند مرتضی ش 
ش 3360081314 صادره از کازرون فرزند متوفی 6- 
محترم قزل بیگلو فرزند مرتضی ش ش 1200134249 
صادره از ســمیرم فرزند متوفی 7- رخشان قزل بیگلو 
فرزند مرتضــی ش ش 1368 صــادره از کازرون فرزند 
متوفی 8- رخســار قزل بیگلو فرزنــد مرتضی ش ش 
1369 صــادره از کازرون فرزند متوفــی 9- رعنا قزل 
بیگلو فرزنــد مرتضی ش ش 1803 صــادره از کازرون 
فرزند متوفی 10- مهرناز قــزل بیگلو فرزند مرتضی ش 
ش 28 صادره از کازرون فرزنــد متوفی و الغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهدشد. 
قاضی شوراي حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم 

شناسه: 608925

آگهی حصروراثت
آقاي رمضان رضایی  به شناسنامه شماره 1571 به شرح 
دادخواســت به کالســه 148/98 ش ح 1 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حســین رضایی به شماره شناسنامه 381 در 
تاریخ 1398/5/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-  رمضان 
رضایی فرزند محمدحسن ش ش 1571 صادره از سمیرم 
پدر متوفی 2- ماه نظر جعفري فرزند مختار ش ش 1876 
صادره از سمیرم مادر متوفی و الغیر. 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 خواهدشد. قاضی شوراي حل اختالف شماره 

یک شهرستان سمیرم شناسه: 611378

آگهی
شماره پرونده: 1228/97 شماره دادنامه: 302/98 بتاریخ 
1398/4/5 در وقت فوق العاده جلســه شعبه 12 شوراي 
حل اختالف کاشــان به تصدي امضا کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی شورا از 

توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. راي قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست عباس عرفانی فر فرزند جواد 
علیه مجید غیاثی فرزند حسن به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی یک دستگاه موتورسیکلت تیپ 125cd1سال 
تولید 1395 شــماره موتور (5 رقم آخر) 51242 شماره 
پالك 129/76133 بعالوه خسارات دادرسی شورا پس از 
بررسی محتویات پرونده تصویر مبایع نامه عادي و فاکتور 
فروش موتورسیکلت و سند مالکیت وسیله نقلیه و پاسخ 
اســتعالم راهور با احراز مالکیت رســمی خوانده و انتقال 
موتورســیکلت به خواهان و وقع عقد بیع دعواي خواهان 
را وارد تشــخیص داده اســت و به اســتناد مواد 1257 و 
1258 قانــون مدنی و 194 و 198 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی وسیله نقلیه مزبور به نام 
خواهان و پرداخت مبلغ 50/000 تومان بابت خســارات 
دادرســی در حق وي صادر می نماید. راي صادره غیابی 
است بدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از انقضاي مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی دادگستري کاشان می 
باشد. قاضی شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف کاشان  

شناسه: 609016



تبریک سفیر اتریش به ایران به عنوان ارزان ترین مقصد سفر
 اتریش می خواهد با ایران همکاری گردشگری داشته باشد

سفیر اتریش در تهران رتبه اول ایران در شــاخص رقابت پذیری »قیمت« را که طبق 
گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران را ارزان ترین کشــور برای سفر معرفی کرده است، 
تبریک گفت و افزود: این جایگاه دستاورد بزرگی برای صنعت گردشگری ایران است که 

به آمادگی این کشور در استفاده از زیرساخت های ICT مربوط می شود.
اشتفان شولتز که در سمپوزیم ایران و اتریش با موضوع »گردشگری پایدار با محوریت 
طبیعت گردی« سخن می گفت، به شرایط منطقه که درگیر مناقشات و مذاکرات شده و 
از سوی دیگر به اراده اتریش برای توسعه همکاری با ایران در بخش هایی خارج از حوزه 
سیاسی در چنین اوضاعی اشــاره کرد و افزود: دلیل حضورم در این رویداد، همکاری با 

ایران در راستای کمک به اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی است.
او با اشاره به آغاز تعامالت دو کشور و تدوین نقشه راه گردشگری که مورد توافق دو دولت 
قرار گرفت، گفت: این توافق را می توان یکی از کمک هــای اتریش در جریان تعهدات 

برجام تلقی کرد. البته کشور ما در میز مذاکرات حضور نداشت اما میزبان مذاکرات بود.
سفیر اتریش در ایران ادامه داد: روز گذشته یک گروه کاری با حضور مقاماتی از دو کشور 
در حوزه محیط زیست و گردشگری تشکیل شد و امروز شرکای ایرانی و اتریشی در این 
سمپوزیوم گردهم آمده اند. هدف این تالش جمعی این است که منابع سرشار حاصل از 

گردشگری عاید شهروندان دو کشور شود.
او با اعتقاد بر این که سفر به پیشبرد صلح، امنیت و تفاهم کمک می کند، افزود: تحقیقات 
نشان می دهد پایداری در حوزه گردشگری می تواند ســطح باالیی از صلح را به ارمغان 
آورد، بخش خصوصی را توسعه دهد و به تولید ثروِت بیشتر و تنزل سطح خشونت در آن 
کشور منجر شود. گردشــگری در بُعد منطقه ای نیز می تواند در برابر خشونت ها  مقاوم 

باشد، هرچند گاهی خود گردشگری هدف خشونت قرار می گیرد.
شولتز که در برگزاری این ســمپوزیوم بازیگر اصلی بوده به دعوتش از سفارتخانه های 
همســایه ایران و رییس دفتر اکوتوریسم و توسعه پایدار گرجســتان برای شرکت در 
سمپوزیوم گردشگری پایدار اشــاره و اظهار کرد: امیدوارم حداکثر تعامالت را در این 

سمپوزیوم گردشگری داشته باشیم.
او گفت: همه ما به شرایط پرتنش بین المللی 

واقف هستیم و همه می دانیم برگزاری چنین 
ســمپوزیومی در این شــرایط چه اهمیتی 
می تواند داشته باشد. همکاری ما در برگزاری 
این رویداد نشــانه ای از عــزم اتریش برای 

تعامل با ایران است. ما می خواهیم برنامه ای 
مشترک با نگاه به آینده داشته باشیم. می دانیم 

بی درنــگ نمی توانیم همه ایــن برنامه ها را اجرا 
کنیم اما می توانیم با کمک یکدیگر آن را پیش ببریم.

سفیر اتریش در ایران بیان کرد: ایران فرهنگی غنی دارد و 
به جهان، ادبیات،   هنر و شعر داده است. اکنون وقت آن رسیده که از طریق مشارکت و 

ارائه راه حل های مناسب در حوزه اکوتوریسم پایدار، الطاف این کشور را جبران کنیم.

گردشگری
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چهار اثر تاریخی همدان 
 در فهرست موقت

 ثبت جهانی
 مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناهای 
تاریخی وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کشور 
گفت: چهار جاذبه گردشــگری و 
تاریخی همدان در فهرست موقت 

ثبت جهانی قرار دارد.
ســید هادی احمــدی رویینی در 
ششمین نشست کمیته هماهنگی 
میراث برای ثبت هــای زنجیره ای 
در کشورهای مســیر جاده ابریشم 
و در سمینار آموزشی ثبت جهانی 
آثار باســتانی و توسعه گردشگری 
در همدان افــزود: »غار علیصدر«، 
»تپه هگمتانه«، »تپه نوشیجان« و 
کاروانسراهای همدان در فهرست 
موقت ثبت جهانی قرار دارند.وی با 
بیان اینکه سال ۱۹۷۹ تالش شد سه 
اثر »تخت جمشید«، »چغازنبیل« 
و »میدان نقش جهان« ثبت جهانی 
شود، اظهار کرد: این سه اثر در آستانه 
انقالب ثبت جهانی شدند.مدیرکل 
دفتر حفظ و احیای بناهای تاریخی 
وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی کشور با بیان اینکه در 
حال حاضر ۲۴ پرونده موفق ثبت 
جهانی داریم گفت: تعداد سایت های 
جهانی ثبت شده ۴۵ عدد ، باغ های 
ایرانی ۹ مــورد و قنات ها ۱۱ مورد 

هستند

قلعه شاه دژ، دژی نظامی 
بر فراز قله کوه صفه است 
که حیات در آن بر اساس 
کاوش های باستان شناسی 
در سه مقطع تاریخی شامل 
دوره ساسانی، قرون اولیه 
اسالمی و دوره سلجوقی 
تداوم داشــته و پس از سقوط قلعه توسط 
سلجوقیان، اثری از حیات در آن دیده نشده 
است. این قلعه که سال ۱۳۸۴ در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده، در زمان سلجوقیان 
با ورود یکی از طرفداران حسن صباح به نام 
»عبدالملک عطاش« به یکی از قلعه های 
اسماعیلیان تبدیل و بعد از درگیری میان 
سپاهیان ملکشاه ســلجوقی و عبدالملک 

عطاش ویران شد.
تجاوز بــه حریم و عرصۀ قلعه شــاه دژ که 
ساختاری سنگی و الیه الیه دارد، از زمانی 
آغاز شــد که نام کوه صفه به عنوان منطقه 
نمونه گردشگری مطرح و احداث تله کابین 
آغاز شــد؛ کمی بعد، این تجــاوز با نصب 
دکل هــای مخابراتــی و اطالعاتی قدمی 
پیش تر رفت و درنهایت با احداث ایستگاه 

چهارم تله کابین بــر روی دیواره های قلعۀ 
تاریخی شاه دژ، آســیب ها به این محوطۀ 
تاریخی افزون شد؛ بر این نگرانی ها، موضوع 
احداث هتل هما نیز اضافه می شود اگرچه، 
هنوز اقدامی جدی برای احداث آن صورت 

نگرفته است.
ساخت وساز در عرصۀ شاه دژ مجاز 

نیست
فریدون اللهیاری، مدیــر اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهــان می گوید: آن زمــان که موضوع 
احداث تله کابین و تله سیژ و بحث تعیین 
صفه به عنوان منطقه گردشگری پیش آمد، 
قلعه شــاه دژ به ثبت ملی رسیده بود ولی 
عرصۀ آن تعیین نشده و کاوش ها و مطالعات 
باستان شناسی نیز بعد از ثبت شدن قلعه 

انجام شد.
وی ادامــه می دهد: جایی کــه دکل های 
مخابراتی نصب شده اند، عرصۀ قلعۀ شاه دژ 
است و ساخت وسازهایی که در عرصۀ شاه دژ 
انجام شده مجاز نیست. اگرچه حریم شاه دژ 
تعیین نشده ولی عرصۀ آن کاماًل مشخص 
است و احداث ایستگاه چهارم تله کابین در 
عرصه اتفاق افتاده و مداخالتی که در عرصه 
صورت گرفته، به لحاظ قانونی اشکال دارد؛ 
چراکه هرگونه مداخلــه در عرصه بناهای 
تاریخی باید با نظر سازمان میراث فرهنگی و 
حسب دستوراتی باشد که ارائه می شود ولی 
ایستگاه چهارم تله کابین در داخل دیواره های 
قلعه شاه دژ استقرار پیداکرده و این مداخله 
منجر به آسیب شده اســت؛ ضمن اینکه 
دکل های مختلفی که آنجا نصب شده باید 

جمع آوری شــوند ولی این موضوع که آیا 
حذف ایــن الحاقات مقدور بــوده یا نبوده 

به هرحال فعالً انجام نشده است.
اللهیاری تصریح می کند: در جریان زمانی که 
احداث تله کابین شروع شد نیستم و نمی دانم 
ســازمان میراث فرهنگی چه کار کرد ولی 
بعدازآن، ما به لحاظ حقوقی این موضوع را 
در محکمۀ قضایی مطرح کردیم که در حال 
پیگیری است، البته آن زمان هم می توانستند 
ازنظر حقوقی پیگیری کنند و من نمی دانم 

حاال چرا این اتفاق نیفتاده است.
وی می افزاید: میراث فرهنگی هیچ مجوزی را 
برای تبدیل صفه به منطقه نمونه گردشگری 
صادر نکرده ولــی مصوبه دولــت را دارد. 
به هرحال این اقدامات به ارائۀ طرحی نیاز 
دارد که تمام ضوابط مربوط به بحث میراث 
فرهنگی و محیط زیست را رعایت کرده باشد 
و ضمن اخذ استعالم دستگاه های مختلف، 
روندها و فرآیندهای قانونی آن باید طی شود.

امور شاه دژ در اختیار ما نیست
اگرچه کوه صفه در منطقه پنج شهرداری 
اصفهان واقع است اما احمد رضایی، شهردار 
این منطقه می گوید: کوه صفه در منطقه پنج 
واقع است ولی امور شــاه دژ در اختیار اداره 
میراث فرهنگی و سازمان نوسازی بهسازی 
شهرداری است و منطقه کار مستقلی روی 
آن انجام نمی دهــد. در مورد موضوع هتل 
هما هم اگر قرار باشــد اتفاقاتی بیفتد باید 
از طریق شهرداری مرکزی صورت بگیرد؛ 
درواقع تصمیم درباره هتل هما یک تصمیم 

کالن است.
داستان شاه دژ طوالنی است

شهردار منطقه پنج، در حالی امور شاه دژ را 
به این شهرداری مرتبط نمی داند که محمد 
فیض، مدیرعامل سازمان نوسازی بهسازی 
شهرداری اصفهان، یکی از افراد دخیل در 
اجرایی نشدن احداث هتل هما در منطقه 
کوه صفه را یکی از شهرداران پیشین می داند.

فیض، هم چنین علی رغم ادعای شــهردار 
منطقه پنج مبنی بر اینکه سازمان نوسازی 
و بهسازی شهرداری اصفهان باید پاسخگوی 
مباحث مرتبط با شاه دژ باشد، امور شاه دژ 
را نامرتبط با این ســازمان می داند. فیض 
تصریح می کند: شــهردار منطقه پنج باید 
در مورد شاه دژ پاسخ بدهد، البته داستان 
شاه دژ طوالنی است و در حیطه کاری من 

هم نیست ولی قباًل تقاضایی برای ساخت 
هتل در این منطقه وجود داشت و بودجه 
ســنگینی هم روی آن آوردنــد.وی ادامه 
می دهد: این موضــوع در چندین مرحله 
مطرح  شد و ایرادهای مختلفی در خصوص 
آن ارائه شد که برخی از این ایرادها هم به حق 
بود. به هرحال پیگیری هــای زیادی انجام 
شد و فعالً احداث آن مطرح نیست و یکی از 
افرادی که در خصوص احداث هتل هما زیر 
بار امضا نرفت آقای سرهنگ، شهردار سابق 

منطقه پنج بود.
 مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان خاطرنشان می کند: در 
حال حاضر ساخت وسازی در منطقه شاه دژ 

انجام نمی شود و تمام ساخت وسازها مربوط 
به دورۀ قبل از ماســت. من اطالع دقیقی 
درباره ایستگاه شماره چهار تله کابین ندارم و 
این کار تخصصی است و باید بررسی شود اما 
شخصاً اعتقاد جدی به مباحث میراثی دارم 
و اعالم می کنم کار غیر قاعده  و قانونی انجام 
نخواهیم داد و حتماً مباحث فنی و فرهنگی و 
میراثی را می بینیم. چنین چیزی نیست که 

خودمان همین طوری کاری را انجام دهیم.
وی می افزاید: این نکته مهم است که ما هر 
کاری بخواهیم انجام بدهیم، اول از همه باید 
اصول فنی را رعایت کنیم. اگر حریم و عرصه 
شاه دژ تعیین شود قطعاً ساخت وسازها در 

حریم انجام نخواهد شد.

شاه دژ عرصه تاخت وتاز و ساخت وساز نیست

جایی که دکل های 
مخابراتی 

نصب شده اند، 
عرصۀ قلعۀ 

شاه دژ است و 
ساخت وسازهایی 
که در عرصۀ شاه 

دژ انجام شده مجاز 
نیست.

قلعه سنگی »شــاه دژ« اگرچه در فهرســت میراث ملی 
ثبت شده اما با احداث ایســتگاه چهارم تله کابین و نصب 
دکل های مخابراتی و اطالعاتــی نه تنها به حریم آن تجاوز 
شده، بلکه ضمن تغییر کاربری فضای کوه صفه و خدشه دار 

شدن منظر این کوه، به خود قلعه نیز آسیب رسیده است.

ایسنا
گزارش
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خوشتیپ و جذاب شدن با 
کمترین هزینه

آیا بدون پوشــیدن لباس های گران 
قیمت می توان خوشــتیپ شــد؟ در 
ادامه به شــما می گوییم که چطور با 
کمترین هزینه خوش تیپ و شــیک 
پوش شوید: از لباس هایتان به خوبی 
نگهداری کنید.تشــخیص دهید چه 
لباس هایی به شما می آید.لباس های 
اندازه تن تان را بپوشــید، نه تنگ و نه 
گشاد.استایل شخصی خودتان را داشته 
باشید.هوشمندانه خرید کنید.اعتماد به 
نفس داشته باشید.عطر بزنید.لباس های 

قدیمی را دور بریزید.
شما اگر زرنگ باشید به جای اینکه اول 
فصل لباس بخرید صبر می کنید آخر 
فصل زمانی که همــان لباس ها حراج 
می شــود خرید می کنید زیرا اول هر 
فصل لباس ها با قیمت سرسام آور عرضه 
می شوند.برای مجالس مهم و مراسم 
عروســی فامیل و دوستان نزدیک می 
ارزد که برای لباس هزینه کنید, اصوال 
هزینه کردن برای لباس مجلسی یک 
کار هوشمندانه است. شما به جای آن 
که پول زیادی برای خرید لباس های 
خانگی و لباس های رومزه صرف کنید 
پول هایتان را پس انداز کنید و یک لباس 
مجلسی شیک بخرید تا در مجلس که 
همه دوستان و فامیل هستند ، بپوشید.

تیپ سر تا پا مشکی بزنید, لباس های 
مشکی با قیمت مناسب بخرید و یک 
استایل مشکی شیک برای خود بسازید.

مد

سبک زندگی
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ایده های ساده برای تغییر دکوراسیون کم هزینه
برای تغییر دکوراسیون کم هزینه بهتر است با اجرای یک سری روش های توصیه 
شده از ســوی دکوراتورهای حرفه ای که در عین سادگی تاثیرگذار هستند آغاز 

کنیم.
باوری وجود دارد که چیدمان منزل به سبک مدرن و زیبا نیازمند هزینه فراوانی 
است،این باور درست نیست و راه و کارهای زیادی برای بروز کردن سبک منزل و 

تغییر دکوراسیون کم هزینه وجود دارد که در این بخش به سراغشان رفته ایم.
ایده های کاربردی برای تغییر دکوراسیون کم هزینه

1. تغییر کاربری وسایل : آیا از جالباسی قدیمی که از مادرتان به ارث برده اید 
خسته شده اید؟ باور کنید یا نه شما می توانید وسایل کهنه و قدیمی خود را تبدیل 
به وسایل جدید کنید، مثال می توانید مبل های کهنه را با رومبلی جدید و نو به روز 

تر کنید و وسایل چوبی را با رنگهای مختلف رنگ کنید.
2. طراحی دوباره وسایل تزئینی : تنها با حرکت وسایل اطراف از جایی به جای 

دیگر می توانید به طور مناسب فضاسازی کنید. نقاط مهم مثل:شومینه، تکیه گاه 
و پنجره های بزرگ برای چیدمان را دوباره شناسایی کنید.

3. طراحی دیوار اتاق : نقاشــی دیوار یکــی از ارزانتریــن راه های طراحی 
دکوراسیون که توجه بیشتر را به خود جلب می کند، را برای طراحی دکور منزل 

استفاده کنید.
4. خرید از ارزان فروشی ها :برای اینکه خانه شیکی داشته باشید نیازی نیست 
وسایل برند خریداری کنید،با خرید از خرده فروشی ها هم می توانید منزل زیبا 

داشته باشید.
5. نصب جدید کابینت و دسته کابینت : پول کافی برای نصب کابینت جدید 
در آشپزخانه را ندارید؟ می توانید از نصب چفت و بست جدید استفاده کنید چون 
هزینه ی کمتری دارد و همچنین می توانید لوله کشی منزل ، چفت و بست چراغ 

ها، درو... یک نوع فلز را بکار بگیرید.
6. اســتفاده از مهارتهای خود : با کارکردن خود در منزل، پول زیادی را می 

توانید پس انداز کنید و اگر فرد با مهارتی نیســتید 
می توانید از افراد ماهر پــرس و جو کنید البته 

کارگاه های طراحی منزل هم وجود دارد.
7. نمایش تابلو هــای خانوادگی : به جای 
استفاده از میز برای چیدن عکس، مدال و لوح 
تقدیر از دیواری با رنگ متفاوت برای چسباندن 

عکس ها استفاده کنید.
8. نصب لمینت به جای چوب به عنوان کف 

پوش: امروزه ســاخت لمینت ها بسیار در مقایسه با 
چوب با قیمت مناسب و بسیار طبیعی بنظر می آیند.

9. بروز کردن چراغ ها : المپ ها و سایر چراغ ها بخشی از اتاق را 
تشکیل می دهند و با تعویض یک المپ و ست آن با سایر وسایل زیبایی بیشتری 

را ایجاد می کنید.

خودروی شما خراب شده 
است، اما نمی توانید پول 

تعمیر آن بپردازید
ایــن وضعیت از آن دســت 
مواردی است که احتماالً برای 
شما پیش خواهد آمد. مثال 
فرض کنید که با ارزیابی نادرست از هزینه 
نهایی، خودروی خود را بــرای تعمیر نزد 
مکانیک برده اید و در پایان متوجه شده اید 
که توان پرداخت مبلــغ هزینه را ندارید و 
جیب خالی است. در چنین شرایطی سعی 
کنید بر خودتان مسلط شوید. بهتر است 
پیش از اقدام به هر تعمیری از هزینه دقیق 
آن مطلع شوید. اما اگر به هر دلیل این کار 
را انجام نداده اید و یا هزینه بیش از برآورد 
اولیه بوده است، با مکانیک گفتگو کنید. از او 
بخواهید در صورت امکان از قطعات کمتری 
اســتفاده کند و یا قطعات ارزان تر را مورد 
استفاده قرار دهد. می توانید برای پرداخت 
هزینه از او مهلت بخواهید و بخشی از پول 

را در این مدت زمان تهیه کرده و تســویه 
نمایید.

با جیب خالی نمی توانید برای رفتن به 
جشن عروسی مهیا شوید

اگر در موقعیت  مشــابهی قــرار بگیرید و 
از ســوی فردی به مهمانی دعوت شوید، 
احتماالً در گام نخســت ســعی خواهید 
کرد بهانــه ای آورده و از رفتن به جشــن 
خودداری کنید. این کار به ســبب کمبود 
پول برای خرید لباس یا هدیه مناسب به نظر 
منطقی می رسد. حال تصور کنید که فرد 
دعوت کننده دوست بسیار نزدیک یا برادر 
شما باشد. در این وضعیت دیگر نخواهید 
توانست از زیر بار مسئولیت حضور در جشن 
شــانه خالی کنید. البته نزدیک بودن به 
صاحب مهمانی از یک جهت مایه دلگرمی 
است. کسی که به خوبی از شرایط مالی شما 
اطالع دارد، انتظار باالیی از شــما نخواهد 
داشت و می توانید در فرصت مناسب کمبود 
زمان مهمانی را جبران کنید. به هر حال، 
راه حل شما هرچه باشد، به هیچ عنوان برای 
پوشش دادن به هزینه های حضور در یک 
مهمانی متحمل قرض و وام نشوید. چراکه 
این بدترین روش برای تأمین نیازهای مالی 

شما است.
در زمــان خرید متوجه شــوید که 

موجودی کارت شما کم است
این مورد هم از جمله مثال های شرمساری 
مالی است که ممکن اســت در زمانی رخ 
دهد که جیب خالی باشد. فرض کنید در 
مغازه ای به خرید پرداخته و ناگهان در زمان 

کشیدن کارت بانکی متوجه کمبود مبلغ 
شــوید. این مورد البته بسیار شایع است و 
فروشنده ممکن اســت در خصوص آن با 
شما همکاری کند. اگر موجودی واقعی شما 
برای خرید کافی است، می توانید اجناس 
خریداری شــده را در فروشگاه گذاشته و 
برای تأمین پول به بانــک مراجعه کنید. 
البته این دشواری در شرایط سفر به خارج 
از کشور بسیار پیچیده تر است. مانع زبانی 
در این مورد باعث خواهد شد تا فروشنده 
به شما اعتماد نکند و حتی به ایجاد دردسر 
منتهی شود. به همین دلیل بهتر است کارت 
بانکی دومی را به عنوان پیشتیبان با خود 
داشته باشید و در چنین زمان هایی از آن 
استفاده نمایید. البته این دو کارت را در کنار 
هم قرار ندهید تا خطر سرقت و گم شدن 

کارت ها شما را تهدید نکند.
نیاز به قرض گرفتن از دوست یا اعضای 

خانواده پیدا کنید
شاید این کار از جمله سخت ترین اقدامات 
مالی در زندگی هر فرد باشد. غرور ما به طور 
کلی اجازه نمی دهد که برای تأمین پول به 
سوی دیگران دست دراز کنیم. این مسأله 
به طور مشــخص درباره نزدیــکان و افراد 
خانواده شدید تر اســت. اما اگر بدون این 
پول نتوانید بر مشکالت غلبه کنید، راه حل 
چیســت؟ پیش از هر چیز باید بدانید که 
قرض گرفتن بدتریــن روش برای کنترل 
بحران مالی است. با این کار در واقع چیزی 
تحت کنترل درنمی آید بلکه ادامه بحران در 
آینده نیز حتمی خواهد شد. به همین دلیل، 

سعی کنید تمام راه حل های موجود را به 
غیر از وام برای غلبه بر بحران بررسی کنید.

همیشــه روش های مثبت و سودمندی 
وجود دارند کــه با تکیه بــر صرفه جویی 
شرایط را به حالت عادی باز خواهند گرداند. 
اما اگر تمام این راه کارها را آزموده و آن ها را 
نامناسب یافتید، باید شرمساری را به جان 
بخرید و از نزدیکان خود پول قرض بگیرید! 
در این شرایط سعی کنید مبلغ دریافتی را 
به کمترین میزان ممکن محدود ســازید 
و در اولین فرصت خــود را از بار این بدهی 

آزاد سازید.
فردی از شما درخواست پول کرده و 

شما می خواهید به او نه بگویید
این مورد نیــز از جمله مثال های بســیار 
دشوار از شرمساری مالی و موقعیت جیب 
خالی اســت. نه گفتن به طور کلی بسیار 
سخت است و اغلب ما در برابر دیگران دچار 
رودربایستی شده و نمی توانیم حرف اصلی 
را بزنیم. این دشــواری در خصوص پول و 
درخواست قرض بســیار سخت تر است و 
مالحظات زیادی مانع گفتن کلمه کلیدی 
»نه« می شــود. در این زمینه، ابتدا باید به 
یاد داشته باشید که قرض دادن پول نیز به 
مانند قرض گرفتن اقدام اشــتباهی است، 
چراکه به حل مســأله کمک نمی کند. اما 

در خصوص یاری رســانی به دیگران زیاد 
سخت گیر نباشــید. اگر شرایط مالی شما 
خوب است، ســعی کنید پس از بررسی و 
اطمینان از نیاز واقعی فرد درخواست کننده 
به او کمک کنید. در بازپس گرفتن بدهی 
نیز سخت گیر نباشید و حتی االمکان به او 

فرصت دهید.
به یاد داشته باشید که کمک کردن همیشه 
بازتاب خوبی برای شــما به همراه خواهد 
داشت. البته این مشــروط بر آن است که 
طرف مقابل حقیقتاً گرفتار باشد و به دلیل 
تنبلی یا عادت به انداختن مســئولیت بر 

دوش دیگران از شما کمک نخواهد!

با جیب خالی چطور حفظ آبرو کنیم؟

همیشه روش های 
مثبت و سودمندی 

وجود دارند که با 
تکیه بر صرفه جویی 

شرایط را به حالت 
عادی باز خواهند 

گرداند

همه ما در طول زندگی دچار موقعیت های دشــوار می شویم. 
ممکن است با وجود جیب خالی نیاز به پول نقد داشته باشیم. 
کسی را به مهمانی دعوت کنیم و در پایان متوجه شویم که پول 
کافی برای پرداخت به رستوران نداریم. این گونه موارد متنوع 
هستند و تعداد آن ها بسیار بیشــتر از آنی است که بتوان در 
این جا فهرســت کرد. در چنین موقعیت هایی اوضاع به شدت 
دشوار می شود. تمام شدن پول و جیب خالی در بدترین زمان 
اتفاقی است که همیشه انتظار افراد را می کشد. از این رو بهتر 

است از پیش برای مواجه شدن با این وضعیت آماده باشیم.
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 Iranian Oil Minister Bijan 
Namdar Zanganeh said 
that Iranian companies are 
active in rebuilding and 
reconstructing Syria.
He made the remarks late on 
Tue. in his meeting with his 
Syrian counterpart and said, 
“the more stability and peace 
returns to Syria, the more 
presence and participation 
of Iranian companies in 
rebuilding this country will 
be witnessed.”
Developing and promoting 
cooperation between Iran 
and Syria specially rebuilding 
Syria was emphasized, he 

said, adding, “Iranian private 
sector can play a leading 
role in Syria in the field of 
manufacturing relevant 
industrial equipment and 
machinery, producing 
petrochemical products in 
oil, gas and petrochemical 
sectors.”
He termed holding talks with 
Syrian visiting delegation 
‘positive and constructive’ 
and expressed hope that 
when peace and stability 
is restored in Syria, giant 
steps will be taken for the 
development of this Arab 
country.”

 Tehran-
Istanbul 
train 
services 
to be 
launched 
by yearend
Managing Director 
of Islamic Republic 
of Iran Railways 
(RAI) Saeed Rasouli 
said on Wed. that 
Te h ra n - I s t a n b u l 
train services will be 
launched by the end 
of the current year 
(started March 21).
After Tehran-
Ankara and Tehran-
Van train services 
are launched, 
Islamic Republic 
of Iran Railways is 
scheduled to launch 
Tehran-Istanbul rail 
line, he added.
Presently, Tehran-
Ankara and Tehran-
Van train transport 
250 passengers 
to Turkey weekly, 
Rasouli stated.
With the studies 
made, it is expected 
that Tehran-Istanbul 
train services will be 
highly welcomed by 
passengers, he said, 
adding, “accordingly, 
launching this train 
services will be 
economical for 
Turkish investor.”
He further noted 
that Islamic Republic 
of Iran Railways has 
planned to launch 
passenger train 
in international 
routes and is deeply 
interested in 
connecting Iranian 
and Turkish rail 
network to each 
other.
Elsewhere in his 
remarks, Rasouli 
pointed out that 
talks are underway 
with Turkish side in 
the field of launching 
Tehran-Istanbul rail 
route.
Deputy Minister of 
Roads and Urban 
Development Saeed 
Rasouli added, “we 
hope that Tehran-
Istanbul rail line 
will be launched by 
yearend.”
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Iranian firms, active in rebuilding Syria

By: Omid Shokri 
Kalehsar
Shale gas has had 
a major impact 
on energy prices 
around the world. 
Due to Shale gas 

revolution, US advanced 
technology and innovation, 
America's dependence 
on foreign energy sources 
especially the Middle East is 
decreasing.
According to US Energy 
Information Agency last 
year US produced on average 
more than 5 million barrels 
of oil per day. During Obama's 
era, the United States was 
supplied 5 percent of its oil 
imports from OPEC countries. 
The United States exports an 
average of 3 million barrels 
of oil a year. US LNG exports 
are also possible through 
shale gas.The International 
Energy Agency shall review, 
in each five-year period, the 
national energy policy of 
the Agency member states. 
The United States is the last 
country to review and study 
its National Energy Policy this 
year. International Energy 
Agency Director Dr. Fateh 
Beirut traveled to the United 
States last week to report on 
the results of its national policy 
review. Agency experts have 
provided solutions for the 
next five years, reviewing the 
past five years of the US energy 
industry.
In 2012 the IEA had predicted 
that the United States would 
become the world's largest 
oil producer in the wake of 
the shale gas revolution, 
overtaking traditional OPEC 
and non-OPEC producers. 
During  Fatih Birol visit to 
Washingotn and his meeting 
with  US Secretary of Energy 
Rick Perry, Birol said that the 

United States had become the 
world's largest oil producer 
even earlier than the agency 
had predicted. Advanced 
technology and innovation 
in the US petroleum industry 
have greatly helped the 
country.
Trump's decision to withdraw 
from JCPOA has not been made 
without the opportunity to 
export more energy. More US 
LNG exports have always been 
in the Trump administration's 
mind, while sanctions may 
once again reduce Iran's oil 
exports dramatically, the US oil 
and gas sector unlikely to boost 
Iran's share in the market. 
The chemical specification of 
Iranian crude oil exported are 
different from that of American 
shale oil.
The US uses energy exports, 
especially LNG, to expand 
relations with its neighbors 
and allies around the world. 
The EU's energy security 
and its strong dependence 
on Russian gas have led the 
United States to take a special 
look at the EU's energy market 
and to increase its export of 
LNG along with accelerating 
the construction of the South 
Corridor to call for less EU 
dependence on Russia. The 
East Asian market, especially 
South Korea and Japan, 
which mainly import their 
gas condensate from Iran, is a 
good opportunity for US LNG 

to play a role in South Korea's 
energy security. Looking at the 
state of oil and gas condensate 
imports from both countries, 
we become more aware of the 
role of US LNG in sanctions 
against Iran.
US Natural Gas and LNG 
exports
According to the International 
Energy Agency, US oil exports 
have more doubled in the 
last five years. Currently, the 
United States exports LNG 
to five countries worldwide. 
Along with its focus on fossil 
fuels, it has invested heavily in 
renewable energy. According 
to the US Energy Information 
Administration, it is currently 
the second largest producer of 
solar and winds power plants. 
In the natural gas sector, the 
IEA predicts that in the next 
five years more than a third 
of the world's gas will be 
produced in the United States. 
In the LNG sector, over the 
next five years, more than 5 
percent of LNG production 
capacity will be allocated to 
the United States.Increasing 
LNG production capacity in the 
next five years will make the 
United States the largest LNG 
producer and exporter. US LNG 
is expected to be exported to 
fifty countries by year 5. This is 
a serious alarm for traditional 
oil and gas producers around 
the world. Currently, the 
United States produces more 
oil than Saudi Arabia and 

Russia, and is also the largest 
exporter of oil in the world.
The Impact of Increasing US 
Oil Production Capacity on the 
Middle East
Currently, Asian countries 
are the largest buyers of the 
Persian Gulf oil and gas and, 
due to rising demand from 
Asian countries, especially 
China and India, the Asian 
energy market is likely to 
remain the target market 
for regional countries. With 
the increase in the number 
of natural gas producers in 
the world, future gas and LNG 
contracts will not be the same 
as before, and gas buyers will 
push for a review of future 
contracts.
The diversification of gas 
exporters and LNGs will 
reduce the dependence of 
gas prices on oil prices, and 
will also replace long-term 
contracts with short-term and 
flexible contracts. In the LNG 
sector, Qatar and Australia, 
as the largest exporter of this 
product, should be ready to 
compete with the US. The 
United States uses energy 
exports to strengthen relations 
with its allies. The East Asian 
market is the US target market 
for LNG. As LNG production 
and exports increase, 
traditional customers are 
taking advantage of surplus 
production in the world 
market and prices are 
gradually falling.

Iran Pharma 2019 
underway in Tehran
The 5th International Exhibition on 
Pharmaceuticals and Related Industries (IRAN 
Pharma 2019) is underway at Tehran’s Mosalla.
IRAN Pharma 2019 was inaugurated on Tuesday 
in the presence of Iranian Minister of Health 
and Medical Education Saeed Namaki and Vice 
President for Science and Technology Sorena 
Sattari.
The exhibition covers an area of 35,000 sq.m 
at Tehran’s Mosalla, with 550 participating 
exhibitors from all over the world, and over 
30,000 expected visitors.
Iran Pharma is the biggest pharmaceutical event 
of the MENA region and a hub for the regions 
market, with half a billion potential consumers.
The exhibition aims at presenting the 
latest achievements and innovations 
in pharmaceuticals and related industries; 
Introducing the existing capacity and potential 
in active pharmaceutical companies; Influencing 
the domestic and international pharmaceutical 
market; Connecting with domestic and 
international scientific research centers; and 
creating a platform for international trades in 
pharmaceuticals and related industries.
The 5th Iran Pharma Expo will wrap up on 26 
September 2019.

'Cooperation with foreign 
investors on rebuilding 
Syrian industry good 
chance for Iran'
 Iranian energy minister Reza Ardakanian told 
reporters on Wednesday that "rebuilding Syrian 
industry in cooperation with foreign investors is 
a good chance for Iranian companies to attend the 
lucrative market."
“Iranian companies have been present in Syria for 
exports of technical and engineering services as 
of the Syrian war ended,” he said.
“Construction of a 540-megawatt power plant in 
Latakia has been allocated to the Iranian private 
sector and the project is underway using joint 
investments,” Arkadanian informed.
“The project is at the value of €411 million and 
is being carried out by Iran's MAPNA Group,” he 
added.
The Head of the Committee of Expanding 
Economic Relations with Iraq and Syria Hassan 
Danaieefar said in early August that renovation 
of Syria is a good chance for Iranian companies 
and private sector to export technical and 
engineering services to the country.
Referring to the experiences of Iran in rebuilding 
Iraq, Danaieefar announced that Iran is ready to 
cooperate on all economic, industrial and trade 
sectors, in particular in technical-engineering 
services, with Syria.
He added that Iranian private companies are not 
to make investments in that country but they will 
implement projects there.
The Syria-Iran joint economic committee was 
formed in January in an effort to pave the way 
for the creation of a Syria-Iran joint chamber 
of commerce and boost bilateral economic 
relations.
Iran is keen on dominate Syria’s reconstruction 
market as Damascus moves to rebuild itself. 
Iran and Syria have been exchanging numerous 
trade delegations in the past few months and 
Iranian private companies are already active 
in different areas like providing construction 
materials especially cement and working on 
several reconstruction projects in Syria.

The dramatic development of the shale 
gas industry in the United States has 
shifted the country from energy importer 
to energy exporter.

Geopolitics of increasing US oil production, 
export capacity

news

Trump's 
decision to 
withdraw from 
JCPOA has not 
been made 
without the 
opportunity 
to export 
more energy. 
More US LNG 
exports have 
always been 
in the Trump 
administration's 
mind, while 
sanctions may 
once again 
reduce Iran's 
oil exports 
dramatically, 
the US oil and 
gas sector 
unlikely to 
boost Iran's 
share in the 
market. 
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Iran, Russia, Turkey issue 
joint statement on Syrian 
constitutional committee
 Iranian, Russian and Turkish foreign ministers held 
a joint meeting on the sidelines of the UN General 
Assembly in New York, United States, during which 
they discussed holding the first session of Syrian 
Constitutional Committee in Geneva tasked with 
drafting Syria’s new constitution.
Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif 
and his Russian and Turkish counterparts held 
the trilateral meeting as the representatives of 
the three countries observing Astana talks and 
discussed the latest developments in Syria and Syrian 
constitutional committee’s actions.
The joint meeting which was held a week after 
the fifth round of trilateral summit of Iran, Russia 
and Turkey in Ankara to resolve Syrian crisis, was 
followed by a joint statement.
In the statement, the three countries announced their 
agreement to help holding the first session of Syrian 
Constitutional Committee in Geneva tasked with 
drafting Syria’s new constitution.
According to the statement, Iran, Turkey and Russia 
have again announced their commitment to preserve 
the sovereignty, independence, unity and territorial 
integrity of Syria.
The first session of the committee to draft Syria’s new 
constitution is due to be held in upcoming weeks in 
Geneva, Switzerland.

FM Zarif to attend E3/EU+2 
ministerial meeting on JCPOA
 Iranian Foreign minister Zarif will attend a 
ministerial meeting of the remaining sides to the Iran 
nuclear deal - France, UK, Germany, Russia and China, 
plus EU High Representative Federica Mogherini, on 
the sidelines of UNGA session on Wednesday.
According to a statement by European External 
Action Service (EEAS), a ministerial meeting of the 
E3/EU+2 and Iran on the implementation of the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) will 
take place in New York on 25 September 2019.The 
meeting will be chaired by EU High Representative 
Federica Mogherini and will be attended by the 
Foreign Ministers of China, France, Germany, Russia, 
by the Minister of State of the United Kingdom and the 
Foreign Minister of Iran.Ministers will discuss ways 
to ensure the full and effective implementation of the 
JCPOA in all its aspects, according to the statement.US 
President Donald Trump unilaterally withdrew from 
the JCPOA in May 2018 and re-imposed sanctions 
against Iran. In the meantime, European signatories 
to the JCPOA -- Britain, Germany and France -- have 
failed to uphold their own commitments to the deal. 
They have expressed vocal support for the deal, but 
failed to provide meaningful economic incentives as 
required under the nuclear agreement.In response, 
Iran rowed back on its nuclear commitments three 
times in compliance with articles 26 and 36 of the 
JCPOA. Tehran says its reciprocal measures will be 
reversible as soon as Europe finds practical ways 
to shield the Iranian economy from unilateral US 
sanctions.

US must restore trust before any talks 
could happen, says Rouhani

In an interview with Fox 
News' Chris Wallace on 
Tuesday, Iranian President 
Hassan Rouhani closed the 
door on potentially meeting 
with President Trump in 
New York, where world 

leaders have gathered to take part at 
the United Nations General Assembly.
"Why would we bump into one 
another?" the Iranian president told 
FOX. "If we seek to pursue higher goals 
to benefit both countries, both people, 
it must be planned, and talks must be 
based on those plans. 
"But prior to that, we must create 
mutual trust, and the trust that is 
something that Mr. Trump took away 
from this framework. We had an 
agreement. Mr. Trump exited without 
a valid justification, and illegally, from 
an international agreement. 
"So, if the United States of America’s 
government is willing to talk, it must 
create the needed conditions."
The Trump administration 
unilaterally withdrew the US from 
the 2015 Iran nuclear deal (JCPOA) 
back in May 2018, and re-imposed 
sanctions on Iran which had been 
lifted under the deal.
Asked whether there was a chance 
the US and Iran could reopen talks 
on Iran’s nuclear program, President 
Rouhani said "Well, once we carried 
on negotiations with the United States 

of America for two years, and during 
a 17-day period, the foreign minister 
of the Islamic Republic of Iran and the 
US Secretary of State had continuous 
talks without returning to their 
countries. It was extremely difficult, 
but we did reach an agreement which 
was signed, and it was enshrined in 
the United Nations Security Council 
resolution, and without a valid reason 
or cause, the United States left this 
agreement. 
"So, it took away the foundation of the 
needed trust. I think more than the 
issues it touched upon, the most basic 
needed issue is trust, and Mr. Trump 
damaged the trust between the two 
countries. So, this is very important."
Rouhani then suggested a key way to 
rebuilding trust would be removing 
sanctions against his country, which 
he described as "a type of terrorism."
He continued, "Trust must be 
restored, and the restoration of trust 
consists in taking away the pressure 
imposed upon the nation and the 
people of Iran which show that clearly 
there is animosity even towards our 
children, our ill people, because we -- 
they even have difficulty in obtaining 
basic medications and medical 

equipment."
Rouhani went on, "This is a type of 
terrorism. This is inhumane, and if 
there is a cessation to this, then, of 
course, the atmosphere will change. 
Of course, then it can be envisioned, 
and we can talk about many different 
topics of mutual interest for both 
sides."
Earlier in the interview, Rouhani said 
that America, not Iran, was the key 
supporter of Middle East terrorism.
"I am amazed at the interpretations 
of Mr. Trump, vis-a-vis terrorism," 
Rouhani said, in reference to Trump’s 
UN speech on Tuesday.
"Today, America, unfortunately, is the 
supporter of terrorism in our region 
-- and wherever America has gone, 
terrorism has expanded in the wake."
Rouhani pointed to US military 
involvement in Syria without the 
permission of President Bashar al-
Assad as an example of what he said 
was American 'terrorism.'
"The country that is present and flying 
over the air space of and bombarding 
the soil of the country of Syria without 
permission of the government is the 
United States of America,” Rouhani 
said.

Iranian President Hassan Rouhani told FOX News 
that no talks would take place between Iran and 
the US as long President Trump has not lifted all 
sanctions against Iran in a measure to restore 
‘trust.’
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Iran condemns US support for 
anti-Iran terrorist groups
Iran’s Foreign Ministry spokesman, Seyyed Abbas Mousavi 
has condemned the US and its top diplomat for backing 
anti-Iran terrorist groups including the cover organization 
United Against Nuclear Iran (UANI).
“On the one hand, the United States deceitfully speaks 
of compromise and negotiation, and on the other hand, 
it organizes, finances, and arms criminal and terrorist 
groups … and provides them with intelligence,” Mousavi 
said.
He added, “These groups include terrorists and criminals 

who have the blood of thousands of Iranian people on their 
hands and served as Saddam Hussein’s mercenaries in the 
war imposed on Iran”.They also include certain separatists 
who are on the payroll of foreigners and seek to harm the 
country’s territorial integrity, he added.
Mousavi made the remarks in reaction to reports that 
anti-Iran terrorist and separatist groups are to be gathered 
together by a cover organization called "United Against 
Nuclear Iran", in a ridiculous show, with US Secretary of 
State Mike Pompeo playing the main role.
The Iranian spokesman strongly condemned such moves 
by Washington, especially by the US Secretary of State.
"Of course, they are just disgracing themselves because 

our beloved homeland has 
been proud and stable for 
thousands of years and will 
remain strong and solid for 
thousands more, and the 
enemies and mercenaries 
will not be able to inflict the 
slightest damage on it.”
“These futile struggles will 
be broken by the unity of the 
Iranian nation and government as 
proven during the imposed war and in various 
 incidents.”

"So, if the 
United States 
of America’s 
government is 
willing to talk, 
it must create 
the needed 
conditions."
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Iranian MPs to Visit Bushehr 
Nuclear Plant in Coming Days
Members of the Iranian Parliament’s National Security and Foreign 
Policy Commission plan to pay a visit to the nuclear power plant near 
the southern port city of Bushehr in coming days, a member of the 
commission said.
Speaking to Tasnim, Abolfazl Hassanbeigi said according to schedule, 
the parliamentary commission team’s trip to the Bushehr nuclear site 
is slated to be made in coming days but the exact time has not been 
decided yet.
The visit is in line with Iran’s steps to reduce its nuclear commitments 
under the 2015 nuclear deal, known as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), he added.
According to a decision made by the commission’s presiding board, 
a report of the visits to the nuclear facilities will be prepared and 

presented to the presiding board of the parliament, the MP stated.
Earlier this month, AEOI Spokesman Behrouz Kamalvandi 
announced details of the country’s “third step” in reducing 
commitments under the 2015 nuclear deal.
He said the reduction of JCPOA commitments related to research and 
development will facilitate the enrichment of uranium up to a level of 
1,000,000 SWU.
Back in July, Iran had declared the second step to reduce its 
commitments by ramping up the level of uranium enrichment to over 
3.67 percent.Iran maintains that the new measures are not designed 
to harm the nuclear deal but to save the accord by creating a balance 
in the commitments.
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, the US, Britain, France and 
Germany) on July 14, 2015, reached a conclusion over the text of the 
JCPOA.
The accord took effect in January 2016 and was supposed to 

terminate all 
nuclear-related sanctions against Iran 

all at once, but its implementation was hampered by the US policies 
and its eventual withdrawal from the deal.

News

Iraqi 
PM’s visit 
to Saudi 
Arabia 
aimed at 
mediating 
Riyadh-
Tehran ties: 
report

Iraqi Prime 
Minister Adel 
Abdul-Mahdi will 
travel to Riyadh 
today, where he 
is scheduled to 
meet King Salman 
bin Abdul Aziz 
and Crown Prince 
Mohammed bin 
Salman.
Sources who 
spoke to the 
Lebanese channel 
"A l - M a y a d e e n " 
revealed that Iraq is 
moving to provide 
an initiative to 
mediate between 
Riyadh and Tehran.
The sources, which 
did not disclose 
the channel, said 
that "the Iraqi 
mediation aims to 
meet the leaders 
of Iran and Saudi 
Arabia in the Iraqi 
capital Baghdad."
Y e s t e r d a y , 
Pakistani Prime 
Minister Imran 
Khan said he 
was acting as a 
mediator of the 
escalation between 
Iran and the US and 
Saudi Arabia.
Khan said in a 
press statement 
made on Tuesday 
evening, on the 
sidelines of the 
General Assembly 
of the United 
Nations, "I can not 
disclose more now, 
except that we are 
trying to do so and 
mediate."
"The US president 
asked me to 
meditate and I 
already spoke 
with the Iranian 
p r e s i d e n t 
yesterday," Khan 
said.
"We also talked 
with Prince 
Mohammed bin 
Salman, and he 
asked me to talk 
to the Iranian 
president, where 
he knew I would 
meet him, and 
President Trump 
asked me whether 
we could ease the 
tension and maybe 
even reach a new 
agreement."

Iran
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 'France Can't Host 
Everyone,' Says Macron 
in New Toughening of 
Migration Stance
French President Emmanuel Macron 
on Wednesday said France "cannot host 
everyone", intensifying his tough rhetoric 
on immigration.
Macron had last week signaled a tougher 
line on immigration in the second half of 
his mandate, arguing the government must 
stop voters drifting to the far-right."France 
cannot host everyone if it wants to host 
people well," Macron told Europe 1 in an 
interview from the United Nations in New 
York where he is attending the annual 

General Assembly.Macron noted France 
had seen a sharp increase in the numbers 
of people asking for asylum since the 2017 
presidential election and said much tighter 
European cooperation was needed."There 
is not enough cooperation in Europe and we 
need to look at this migratory phenomenon 
and take decisions," he said, AFP reported.
Macron's comments come as the French 
parliament is set next week for a major 
debate on migration policy, with the lower 
house National Assembly discussing 
the issue on Monday and the Senate on 
Wednesday.The French president, whose 
first term expires in 2022, is keenly aware 
that his biggest political rival remains 
Marine Le Pen and her far-right National 
Rally party which has built its popularity on 

a strong anti-immigration stance.
"In order to be able to welcome everyone 
properly, we should not be too attractive a 
country," said Macron.
He said he wanted to look at the basket of 
state medical aid offered to migrants while 
emphasizing that getting rid of such help 
entirely would be "ridiculous"."It would be 
an error to say that the question of migration 
is a taboo or just something to raise when 
there are crises," he said, emphasizing 
that France had always been a country of 
migration.
During the 2017 presidential campaign, 
Macron lavished support on the open door 
policy of German Chancellor Angela Merkel 
in allowing in over a million refugees, saying 
it had "saved our collective dignity".



Rouhani Says Open to Discuss ‘Small Changes’ to JCPOA If 
Sanctions Lifted
Iranian President Hassan Rouhani said he was open to discussing small changes, 
additions or amendments to the 2015 nuclear deal between Tehran and world 
powers only if the US lifted its sanctions against Iran.
Rouhani told media in New York that he would be open to discussing with 
major powers “small changes, additions or amendments” to the nuclear deal if 
sanctions were taken away, according to Reuters.US President Donald Trump, who 
has adopted a “pressure campaign” against Iran to force it to renegotiate the accord, said 
on Tuesday that he had no intention of lifting sanctions on Iran.Tensions have spiked between Tehran and 
Washington since last year when Trump exited the nuclear pact, known as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), and imposed sanctions on the Islamic Republic that were lifted under the agreement.

Senior Adviser to 
Iran's Leader Ali 
Akbar Velayati said 
that Republicans and 
Democrats are two 
sides of the same coin 
and that tying the 
fate of the country on 
Democrats’ victory 
in the upcoming 
election will bear great 
damages for Iran.He 
made the remarks in an 
interview with Iran’s 
Farhikhtegan Daily 
which was published 
on Wednesday.In the 
extensive interview, he 
touched upon regional 
issues, Iran’s ties with its 
neighbors, Iran nuclear 
deal, and prospects of 
negotiations with the 
United States.
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According to the Russian senator, the 
outcome of this situation will depend on 
the interests of the conflicting sides in 
the run-up to the 2020 US presidential 
election.
"Impeachment is certainly a domestic 
US affair. Neither the grounds, nor the 
procedures nor the prospects are clear 
now. There are grounds to believe that 
the outcome of this situation will depend 
not on the substance of the issue but on 
the interests of conflicting sides in the 
context of the 2020 election campaign. 

Certainly, this does not add trust in 
the sincerity of these impeachment 
initiators," Kosachev told TASS.
The decision on launching an 
impeachment inquiry was announced 
after House Democrats held a closed-
door meeting on Tuesday. The meeting 
discussed possible grounds for a formal 
impeachment inquiry into Trump after 
reports about his alleged attempts to 
exert pressure on Ukrainian President 
Vladimir Zelensky to hurt his Democratic 
rival Joe Biden.
Trump’s political opponents alleged 
that in his July phone conversation 
with Zelensky, Trump hinted that he 
would withhold military aid to Ukraine 
if Kiev refused to launch an investigation 
against former US Vice President Biden 
and his son. They claimed this move 
would help Trump’s re-election chances 
in 2020.

“Theorists of compromise do not seek 
interests of the nation and the Islamic 
Republic, rather, they want to revive the 
dead body of compromise and negotiation,” 
Amirhossein Ghazizadeh, a member of 
Parliament's presiding board, told Mehr 
News Agency on Tuesday.“Iran’s victory 
and UK’s defeat in the case of oil tankers and 
also the downing of the American drone was 
the final nails in the coffin for the strategy 
of compromise,” he said.“Those pursuing 
the strategy of compromise were seeking in 
different periods to put talks with America 
on the agenda under slogans such as 
‘Dialogue Among Civilizations’ and etc. and 
finally they did negotiate with the US in the 
framework of the JCPOA but they suffered a 
heavy defeat,” added the MP.
After US unilateral withdrawal from the 
nuclear deal and imposition of sanctions on 
Iran’s economy, Tehran stressed that it will 
not give in to pressures and will continue to 

resist while also urging other signatories to 
the deal to honor their commitments and 
shield Iran from damages of US sanctions.
“With the adoption of ‘active resistance’ 
strategy against the Arrogance and its 
victory, it was once again proved to the 
Iranian and regional nations that the theory 
of compromise is a Western and failed one.”
The remarks came as Iranian President 
Hassan Rouhani is in New York to attend 
the 74th UN General Assembly and Western 
media speculations about a probable 
meeting between him and US President 
Donald Trump has raised. Tehran has 
announced that there will be no bilateral 
talks with the US and that if Washington 
returns to JCPOA, it can resume talks with 
Iran in the framework of JCPOA along with 
other signatories.
Meanwhile, Islamic Revolution Leader 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei ruled out the 
possibility of any negotiation with America 
in a speech in mid-September, providing two 
reasons as "1) negotiating with the US would 
mean accepting their terms being forced on 
the Islamic Republic; 2) negotiation would 
amount to a show of success for the US's 
maximum pressure policy."

Russian Senator Links Trump’s Impeachment 
Inquiry to 2020 Election

MP lashes out at those pursuing compromise 
with the West

 Chairman of the Russian Federation Council’s Foreign 
Affairs Committee Konstantin Kosachev called in question 
the sincerity of the Democrats from the US House of 
Representatives, who have launched formal impeachment 
proceedings against US President Donald Trump.

An Iranian lawmaker said that the theory of compromise 
has failed and its followers do not seek interests of the 
Iranian nation.

“With the 
adoption 
of ‘active 
resistance’ 
strategy against 
the Arrogance 
and its victory, it 
was once again 
proved to the 
Iranian and 
regional nations 
that the theory 
of compromise 
is a Western and 
failed one.”

The decision on 
launching an 
impeachment 
inquiry was 
announced after 
House Democrats 
held a closed-
door meeting on 
Tuesday. 

Iran determined to find 
political solutions for Syrian 
crisis
Senior Assistant to Iran's Foreign Minister in Special 
Political Affairs Ali-Asghar Khaji said that Tehran is 
determined to find a political solution to resolve the 
conflicts in Syria.
He made the remarks in a Tuesday meeting with 
Syrian President Bashar al-Assad in Damascus.
During the meeting, the Iranian delegation briefed 
the Syrian president on the details of the tripartite 
meeting of the presidents of Iran, Russia, and Turkey 
that was held in Ankara last week, going over what 
had been discussed there regarding the situation in 
Idlib as well as the committee for discussing a new 
Syrian constitution.
Khaji said that Tehran was continuing coordination 
and discussions with the Syrian leadership, 
highlighting the Iranian leadership’s appreciation of 
the achievements of the Syrian army on the ground.
The Iranian diplomat also stressed that Tehran 
continues to support the Syrian government in 

order to ensure the safety, stability, sovereignty, and 
territorial integrity of the Arab country.
For his part, President al-Assad said that after some 
eight years of foreign-backed militancy in Syria, the 
US and its allies were now attempting to deplete 
the resources of the Arab country, the same policy 
he said was being currently employed against Iran.
He went on to say that the United States and its 
Western allies have lost hope in achieving the 
goals they had once planned to achieve in the Arab 
country, while emphasizing the importance of 
continuing constructive coordination among 
Damascus, Tehran, and Moscow regarding the 
various issues concerning the Arab country and the 
region.
He said Syrian-Iranian-Russian coordination had 
led to the successful formation of the constitutional 
committee despite the obstacles imposed by the 
sides that supported terrorism.
The Syrian leader also said that with each political 
and military success achieved, there would be more 
attempts to complicate issues, adding, “But at the 
same time, we are becoming more powerful and 
more efficient.”

Rouhani: US Economic 
Terrorism Targeted on 
Iranian Children, Patients
Iranian President Hassan Rouhani condemned the 
US sinister attempt to block the delivery of medicine 
and humanitarian supplies to Iran, saying such a 
state-sponsored act of terrorism is targeted at killing 
the Iranian children and patients.Rouhani held a 
meeting with his Swiss counterpart Ueli Maurer on 
the sidelines of the 74th annual session of the United 
Nations General Assembly in New York on Tuesday.
In the meeting, Rouhani thanked Switzerland for its 
efforts and assistance as a government that represents 
the Iranian interests in the US, saying, “We have always 
regarded Switzerland as a cultural nation, and have 
had very good, age-old and historical relations with 

your country.”
He also pointed to Switzerland’s efforts to establish 
a payment channel for economic interaction with 
Iran, including for the purchase of medicine, adding, 
“Contrary to the stances that it has announced, the US 
government is unfortunately obstructing the banking 
transactions between Iran and Switzerland in practice, 
even for the purchase of medicine or humanitarian 
supplies.”Rouhani also denounced the US plots as an 
act of “state-sponsored terrorism”, because they were 
practically targeted at killing children and patients.
The Swiss president, for his part, highlighted the 
century-old ties between Tehran and Bern, saying 
Switzerland’s altruistic and neutral policy has its roots 
in the country’s history.
Maurer added that his country would welcome every 
humanitarian plan or initiative for de-escalation of 
tensions in the region.  



حذف قبض کاغذى گاز از آذرماه سال جارى
مدیــر فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات شــرکت ملــى گاز ایــران گفت:مشــترکان گاز باید شــماره 
اشــتراك خود را به همــراه ســتاره و عدد یــک (*1) به شــماره پیامــک متمرکز 1000194 ارســال 

کنند.
به گزارش وزارت نفت،  روح اهللا نوریان، مدیر فناورى اطالعات و ارتباطات شرکت ملى گاز ایران گفت: مشترکان 

گاز باید شماره اشتراك خود را به همراه ستاره و عدد 1 (*1) به شماره پیامک متمرکز 1000194 ارسال کنند. 
(از سمت چپ: 1*«شماره اشتراك»)

وى همچنین با معرفى لینک «طرح جمع آورى اطالعات تماس مشترکان گاز» روى وب سایت شرکت ملى گاز ایران با 
آدرس http://www.nigc.ir از مشترکان خواست اطالعات مورد نیاز را درج کنند.

نوریــان ضمــن تاکیــد بــر آغــاز فــاز حــذف قبــوض کاغــذى از اوایــل آذرمــاه 1398، از مدیــران عامل شــرکت هاى 
گاز استانى درخواســت کرد با اســتفاده از ظرفیت هاى اســتانى مانند اطالع رســانى از طریق رسانه هاى محلى، ســرویس هاى پیامکى، 
تلفنى و پســت الکترونیک مربوط به هر شــرکت گاز اســتانى یا مراجعه کنتورخــوان، براى جمع آورى شــماره همراه مشــترکان اقدام

 کنند.

دو مصوبه براى خانه دار شدن کارگران
پس از برگزارى نشست شوراى عالى کار در مرداد ماه موضوع تامین مسکن کارگران به عنوان یکى از دغدغه ها 
و ضرورت هاى زندگى کارگران در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس در آخرین نشست شورا، افزایش 
تشکیل تعاونى هاى مسکن کارگرى و فراهم کردن زیرساخت ها براى خانه دار شدن کارگران به تصویب رسید. 
دویست و هشتاد و پنجمین نشست شوراى عالى کار با محور بررسى راهکارهاى تقویت تعاونى هاى مسکن 

و مصرف کارگران، ساز و کارهاى تامین مسکن مشارکتى و استفاده از ظرفیت تعاونى هاى توزیعى براى تامین 
کاالهاى اساسى و مورد نیاز کارگران برگزار شد. در این نشست عالوه بر نمایندگان کارفرمایى و کارگرى شورا، سه 

معاون روابط کار، معاون فرهنگى اجتماعى و معاون امور تعاون وزیر کار نیز حضور داشتند و به ارائه گزارش در حوزه 
تعاونى هاى مصرف و مسکن کارگرى پرداختند. گسترش و تقویت تعاونى هاى مسکن کارگرى از دیگر محورهاى این نشست 

بود و با توجه به آنکه تعداد تعاونى هاى مسکن موجود پاسخگوى مطالبات مسکن کارگران نیست، مصوب شد تا کارگروهى در معاونت امور تعاون 
به منظور بررسى و اصالح ساختار تعاونى هاى فعال موجود و همچنین تشکیل و راه اندازى تعاونى هاى جدید ایجاد شود. از دیگر مصوبات نشست 
شوراى عالى کار،  اصالح آیین نامه هاى تبصره 2 ماده 149 و 153 قانون کار در خصوص تامین مسکن کارگرى بود که مقرر شد با توجه به قدمت 
آیین نامه ها و ضرورت بازنگرى آنها ظرف دو هفته آینده اصالح آنها در شوراى عالى کار صورت گرفته و جهت بررسى به هیات وزیران ارسال شود.

خبرآنالین
گــزارش
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ما در حد اصالح و 
کنترل نرخ بهره 

دخالت مى کنیم و 
بقیه اش را ما مردم 
خریدارى خواهند 

کرد. در سال هاى بعد 
که وضع دولت بهتر 
شود، اوراق را پس 

مى گیرد
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وزیر راه:
 مجوز 626 پرواز براى 
اربعین امسال صادر شد

وزیر راه و شهرســازى شمار مجوز 
صادره توسط ســازمان هواپیمایى 
کشورى براى پرواز به مقاصد شهر 
هاى عراق به مناســبت اربعین را 
تا ظهرچهارشــنبه  626 مورد ذکر 
کرد که به شرکت هاى هواپیمایى 

درخواست کننده ارایه شده است.
محمد اســالمى در حاشیه جلسه 
هئیت دولت در زمینــه  وضعیت 
جابجایى زائــران اربعین 98 گفت: 
پیش بینى هاى الزم در قالب ناوگان 
حمل ونقل (هوایى، ریلى و جاده اى)  

براى زائران به عمل آمده است.
وى گفت: براساس برنامه ریزى در 
بخش جاده اى هشت هزار دستگاه 
اتوبوس برابر با مصوبه ستاد اربعین 
براى جابجایــى زمینى زوار در نظر 
گرفته شده و چنانچه همکارى الزم 
به عمل آید و طبق مقررات ســتاد 
اربعین، مردم  از مرزهاى مشخصى 
که به عنوان ســهم هر استان اعالم 
شــده، تردد کنند، مشــکلى براى 
جابجایــى زمینى زائــران پیش 

نخواهد آمد.
بــه گفتــه اســالمى، راه اندازى 
قطارهاى فوق العاده از مبدا تهران 
به شــهرهاى کرمانشاه و خرمشهر 
و همچنین یک دستگاه ریل باس 
دائمى از خرمشــهر به شلمچه  24 

ایرنا
خـــبـــر
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 عبدالناصــر همتــى 
در حاشــیه نشســت 
هیات دولــت در جمع 
خبرنــگاران دربــاره 
مباالت بانکى و تجارى با 
ترکیه و روسیه از طریق 
پول هاى ملــى، گفت: 
اکنون با این کشــورها با دالر تعامل 
تجارى نداریم. اگــر برخى مواقع نیز 
از یورو نام مى بریم، در واقع یورو را به 
عنوان مبناى تبدیل در نظر گرفته ایم 
تا اگر پول ملى دو کشــور افت و خیز 
داشــته باشــد، طرف مقابــل ضرر

 نکند.
همتى با بیــان اینکه ما با روســیه با 
روبل و ترکیه با لیــر در حال مبادله 
هستیم، افزود: این روند به تدریج دالر 
را از چرخه مبــادالت حذف مى کند، 
بسیارى از کشورها اکنون تمایل دارند 
که با پول ملى خــود مبادله تجارى 

کنند تا آمریکا بر روند مبادالتشــان 
نظارت نداشته باشد.

مشــروح اظهارات رییس کل بانک 
مرکزى را در ادامه مى خوانید: 

     بانک مرکــزى را تحت عنوان یک 
ســرفصل دیگر تحریــم کرده اند که 
البته این اقدامات از نظر ما تبلیغاتى 
است. واقعیت این است که مشکالت 
جدى بــراى ما از نظــر روابط بانکى 
ایجاد کــرده، اما مــا راه هاى دیگرى 
را بــراى اجــراى کارهــاى خــود

 یافته ایم.

     ما دنبال دور زدن تحریم  نیستیم، 
اکنون در حال انجــام تجارت بدون 
تحریم هستیم. دیروز کویت بودم که 
در آنجا با بسیارى از روساى بانک هاى 
مرکزى کشــورهاى منطقه مذاکره 

کردیم.

     به نظرم تحریم مجدد بانک مرکزى 
با هــدف ایجاد یک جو روانى اســت 
و اتفاق جدیدى رخ نمــى دهد و ما 
در حال انجام کارهاى خود هستیم. 
در آینده نیز روابــط تجارى و مالى و 
بانکى را با استفاده از روش هایى جدا 
از روش هایى که مدنظر آمریکاست 

برقرار مى کنیم.

     مشکلى تاکنون براى ما رخ نداده و 
اگر چهار بار دیگر نیز ما را تحریم کنند 
تاثیر جدیدى نخواهد داشت. همان 
بــار اول که تحریم کردنــد، ما پیش 
بینى هایى کردیم تا خارج از مقرراتى 
که آنها در نظر گرفتــه بودند بتوانیم 

کارهاى خود را پیش ببریم.

    عملیات بازار باز یک ابزار سیاست 
پولى است و قرار نیست با عملیات بازار 
باز هر چه دولت اوراق مى فروشد را ما 
خریدارى کنیم. ما با دخالت خود در 

بازار اوراق، اجاره نمى دهیم که نرخ 
آن افزایش یابد.

     ما در حد اصالح و کنترل نرخ بهره 
دخالت مى کنیم و بقیه اش را ما مردم 
خریدارى خواهند کرد. در سال هاى 
بعد که وضع دولت بهتر شود، اوراق را 
پس مى گیرد. این یک روش عادى در 
دنیاست که خزانه دارى اوراق منتشر 
مى کند و بانک هــاى مرکزى نیز از 
طریق عملیات بازار بــاز، نرخ بهره را 
کنترل مى کنند تا اهداف تورمى بانک 

مرکزى لطمه نبیند.

    کنترل کامل بر بازار ارز برقرار است. 
روند صادرات غیرنفتى ادامه دارد و عرضه 
مداوم ارز در نیما در حال انجام اســت. 
ادعاى آرامش قبــل از توفان که مطرح 
شــده فقط باعث خالى کردن دل مردم 
مى شود. اکنون روند خوبى حاکم شده و 
در آینده بهتر نیز مى شود. هدف ما تامین 

ارز مورد نیاز کاالهاى ضرورى است.

     برخى مى گویند کــه بانک مرکزى 

تقاضاهاى ارزى را محدود کرده اســت. 
در شــرایط جنگ اقتصادى و فشارهاى 
سنگین اقتصادى قرار نیست که واردات 
کاالهاى لوکس و غیر ضــرورى را آزاد 
بگذاریم یا خروج ســرمایه از کشــور را 
مجاز کنیم. بنابراین دنبال محدود کردن 
مصرف ارز در بخــش هاى غیر ضرورى 

بوده ایم.

    اکنون کنترل کامل بــر بازار داریم و 
نگرانى از این بابت نداریم و در آینده این 

ثبات ادامه مى یابد.

پاسخ رییس کل بانک مرکزى به ادعاى آرامش قبل از توفان بازار ارز؛   

 مى خواهند دل مردم را خالى کنند
رییس کل بانک مرکزى با بیان ایــن که کنترل کامل 
بر بازار ارز برقرار اســت، گفت: ادعاى آرامش قبل از 
توفان که مطرح شده، فقط باعث خالى کردن دل مردم 

مى شود. 
اکنون روند خوبى حاکم شــده و در آینــده بهتر نیز 
مى شود. هدف ما تامین ارز مورد نیاز کاالهاى ضرورى

 است.



استارت آپ

جهانگیرى: ثبات به اقتصاد کشور بازگشته است

 افزایش سهم زنان در مدیریت کشور

با وجود همه فشارهاى ناشــى از تحریم هاى ظالمانه 
آمریکا، آرامش و ثبات نسبى در اقتصاد کشور حاکم شده است.

اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور در جلســه دیدار با زنان فعال اقتصادى 
کشور که به ریاست وى برگزار شــد، با تاکید بر اینکه خوشبختانه امروز توانمندى و 
ظرفیت بسیار خوبى در زنان کشور شکل گرفته است، گفت: امروز شاهد آن هستیم 
که تعداد قابل توجهى از واحدهاى بزرگ تولیدى توسط زنان کارآفرین به نحو مطلوب 

اداره مى شود.
وى افزود: امروز حضور زنان در صحنه مدیریت کشور نیز به میزان قابل توجهى افزایش 
یافته و در دانشگاه هاى کشور به جز رشته هاى مهندسى، در سایر رشته ها سهم دختران 

نسبت به پسران افزایش یافته است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در ســال هاى اخیر تحوالت بازار کار به میزان 
چشمگیرى به نفع زنان رقم خورده است،  خاطر نشان کرد: بر اساس آمارها سهم زنان در 
اشتغال کشور ارتقاء پیدا کرده و این مرهون تالش زنان کارآفرین است که سرمایه هاى 

مهمى براى کشور محسوب مى شوند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
جهانگیرى با تاکید براهمیت نقش زنان در مقاطع مختلف نظیر دوران 
انقالب اسالمى و دوره دفاع مقدس،  تصریح کرد: زنان ایران در همه 
مقاطع با عملکرد موفق خود توانســته اند به اداره کشور کمک هاى 
شایانى را انجام دهند و در مقطع فعلى نیز که به دلیل جنگ اقتصادى 
و فشارهاى ناشى از تحریم کشــور با چالش هاى جدى روبرو است، 
کارآفرینان زن نقش پراهمیتى در اشــتغالزایى و اقتصاد کشور ایفا 

مى کنند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: خوشبختانه به فضل الهى امروز با 
وجود همه فشارهاى ناشى از تحریم هاى ظالمانه آمریکا، آرامش و ثبات 
نسبى در اقتصاد کشور حاکم شده است. البته این سخن به معناى رشد 
باالى اقتصادى نیست بلکه به این معنى است که دشمنان ملت ایران 
تالش کرده اند که اقتصاد کشور را متالشى کنند اما امروز اقتصاد ایران 
روى پاى خود ایستاده و شــاخص هاى اقتصادى ثبات نسبى را نشان 

مى دهد.
جهانگیرى با تاکید بر اینکه زنان ایرانى از توانمنــدى باالیى در عرصه هاى مختلف 
برخوردار هستند، افزود: در گذشته باور زنان کشــور نسبت به توانمندى خودشان 
ضعیف بود اما امروز اعتماد به نفس آنها تقویت شده و با قدرت و روحیه قوى در صحنه 

حضور دارند.
وى با اشاره به برخى گالیه هاى مطرح شــده در جلسه در خصوص موانع پیش روى 
فعالیت استارتاپ ها و شرکت هاى دانش بنیان، گفت: حمایت از شرکت هاى دانش بنیان 
یکى از رویکردهاى اصلى اقتصاد مقاومتى است و عالوه بر آن دولت نیز به توانمندى 
جوانان تحصیل کــرده باور جدى دارد چــرا که جوانان و شــرکت هاى دانش بنیان 

توانسته اند گره هاى بزرگى را در کشور باز کنند.
معــاون اول رئیس جمهور افزود: البتــه وجود برخى مقاومت ها در برابر گســترش 
اســتارتاپ ها و فعالیت شــرکت هاى دانش بنیان چندان دور از ذهن نیست چرا که 
روندهاى سنتى در حال تبدیل شدن به نوآورى و روندهاى نوین هستند و ممکن است 

این تغییرات براى عده اى خوشایند نباشد و بخواهند در برابر این تغییر مقاومت کنند.
جهانگیرى همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت از زنــان کارآفرین فعال در عرصه 

صادرات، اظهار داشت: در شرایطى که تحریم هاى ظالمانه آمریکا درآمدهاى حاصل از 
فروش نفت ایران را هدف قرار داده است، یکى از اصلى ترین و مهمترین سیاست هاى 
دولت حمایت از صادرات غیرنفتى است که در همین راستا تالش خواهیم کرد موانع 

پیش روى صادرات محصوالت تولیدى زنان کارآفرین برطرف شود.
وى خطاب به زنان کارآفرین حاضر در جلسه با تاکید بر اینکه دولت با همه توان از شما 
حمایت خواهد کرد، گفت: مسائل و دغدغه هایى که در این جلسه مطرح کردید مورد 
بررســى قرار خواهد گرفت و در چارچوب مقررات و تا حد امکان نسبت به رفع این 

مشکالت اقدام خواهد شد.
در این جلسه که وزراى جهاد کشاورزى، تعاون، کار و رفاه اجتماعى و صنعت، معدن 
و تجارت نیز حضور داشتند، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه 
گام هاى بلندى در دولت دوازدهم در عرصه زنان برداشته شده است، گزارشى از تحوالت 

صورت گرفته در بخش هاى مختلف ارائه کرد.
ابتکار همچنین گزارشى از فعالیت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهورى ارائه 
کرد و افزود: شناسایى گروه هاى اولویت دار شامل فارغ التحصیالن دانشگاهى و زنان 
سرپرست خانوار از جمله اقدامات این معاونت بوده است و پس از شناسایى نسبت به 

توانمندسازى اجتماعى-اقتصادى آنان اقدام شده است.
وى با اشاره به باال بودن شکاف جنسیتى در مشارکت اقتصادى و اشتغال زنان، گفت: 
براى رفع این ضعف، برنامه ریزى هایى صورت گرفت که استانداردسازى و حمایت از 
مشاغل خانگى و ایجاد سازوکار مناســب براى ثبت مشاغل غیررسمى از جمله این 

اقدامات است.
وزراى جهاد کشــاورزى، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعى نیز در 
این نشست از اهتمام جدى خود براى کمک به زنان کارآفرین خبر دادند و به تشریح 
برنامه ها و سازوکارهاى دستگاه اجرایى خود براى رفع دغدغه هاى فعالیت اقتصادى 

زنان پرداختند.
در ادامه این جلسه 20 نفر از زنان کارآفرین به معرفى حوزه فعالیت و میزان اشتغالزایى 
خود پرداختند و مهمترین و اصلى ترین دغدغه هاى خود را مطرح کردند که تسهیل  
امور، رفع مقررات دست وپا گیر ادارى، تامین نقدینگى، ایجاد تسهیالت براى حضور در 
بازار و نمایشگاه هاى بین المللى و امکان خرید اعتبارى مواد اولیه تولید از جمله مسائل 

مطرح شده بود.

تسنیم
گــــــزارش
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مدیرانى که هیچ فرصتى را 
براى پیشرفت کارکنانشان 
از دست نمى  دهند، دوست 
دارند به شیوه  اى آسان  تر 
بتوانند بهترین استعدادها 
را جذب نمایند. اگر شــما 
لحظــه  اى در اینجا درنگ 
کنید و به بهترین مدیرانى بیندیشید که 
تا به حال براى آنها کار کرده  اید، احتماال 
کسى را انتخاب مى  کنید که بیشتر از او 
آموخته  اید. در ادامــه مطلب باما همراه

 باشید.
فرصت براى یادگیرى و رشــد افراد بلند 
پرواز براى آنکه قادر باشند بر مهارت  هاى 
خود همواره بیفزایند، عالقه دارند وظایفى 
چالش  برانگیز برعهده آنان گذارده شود. 
آنها از کار پر چالش رویگردان نیستند و 
از خطرات پیش آماده در راه استقبال مى  
کنند. افزون بر این دوست دارند بازخورد 
کار خود را ببینند و به آنها آموزش داده 
شــود و به دنبال مدیرانــى این چنینى 
هستند. رشد توانایى  هاى بیشتر کارمندان 
پرانرژى از مدیران خود چشم داشت دارند 
که توانایى  هاى آنها را تشــخیص و این 
توانایى  ها را توسعه دهند. برخالف عقاید 
سنتى، بیشتر مردم در محیطى مستعد، 
امکان پیشرفت بهترى دارند تا در محیطى 
ضعیف. ابتدا درك چنین چیزى دشوار 
اســت، اما خوب اســت درباره  اش فکر 
کنید: آیا شما قصد دارید به مقام باالیى 
برسید- که احتماال هم به آن مى  رسید- 
مرتبه  اى که شاید قبال به آن رسیده  اید 
یا شاید هم هنوز در رسیدن به آن موفق 

نشده اید؟ استعداد، معادله ریاضى نیست. 
اگر بقصد داشته باشــید به هدفى واالتر 
دست یابید، باید توانایى ذاتى آن را داشته 
باشید. بیشتر مدیران این مساله را درك 
نمى کنند و سرمایه خود را متوجه نقاط 
ضعف زیردستانشــان مى  کنند. وقتى 
گفتگوهایى را بررســى مى  کنیم که به 
نحوه کار کارمندان مى  پردازند، متوجه 
مى  شویم که در اکثر موارد، با وجود آنکه 
بهترین نیت  ها را داشته  اند اما به جاى آنکه 
به کارمندان قوت قلب دهند، آنها را دلسرد  
کرده  اند. علت اصلى، آن است که عمده 
بحث  ها حول محور یک یا دو موردى بوده 
که کارمندان در آنها دچار ضعف بوده  اند.

اگر کارمندى براى هفت تا هشت مورد 
از وظایف توانایى کافــى را دارد و ضعف 
او فقط بــه یک یا دو مــورد محدود مى 
 شود، شــما باید از خودتان سوال کنید 
که این دو وظیفه چقــدر براى موفقیت 
همه  جانبه ضرورى است. اگر این وظایف 
نقشى بســیار حیاتى دارند، پس باید به 
کارمند کمک کنید تا در آن مسئولیت ها 
به سطح قابل قبول برسد و اگر براى نیل 
به موفقیت ضرورى نیستند، پس لزومى 
ندارد نگرانشان باشید و باید تالش هایتان 
را متوجه نقطه  قوت  ها کنید. غیر ممکن 
است کسى در همه  چیز سر رشته داشته 
باشد. هنر مدیریت و رهبرى مردم یعنى 
آنکه با برآورد توانایى  هاى افراد و رشــد 
آن توانایى  ها و خنثى کردن ضعف  هاى 
اساســى، بهترین توانایى هاى هرکس 
را بیرون کشــید. اگر قرار اســت به  طور 
میانگین صد واحد زمانى و پولى را براى 
پیشرفت افراد سرمایه  گذارى کنید، من 
به شــما توصیه مى  کنم که دســت  کم 
هفتاد تا هشتاد واحد از این صد واحد را 
به توســعه نقاط قوت اختصاص دهید. 
یعنى وقتى مشخص شد که فردى براى 
شغلى مناسب نیست، باید به سرعت اقدام

 کنید.

با این راهکارها کارکنانى با انگیزه تر 
داشته باشید!

یکــى از مهمترین راه هاى رســیدن به 
موفقیت و توسعه هر سازمانى ایجاد انگیزه 
در کارکنان است. که البته باید سنجیده تر 

به این موضوع مهم پرداخته شود.

 شرکت افراد درفعالیت ها:
شرکت افراد در فعالیت ها مى تواند بعنوان 
یک قوه محرکه تاثیر فراوانى داشته باشد، 
وقتى در افراد سازمان این احساس بوجود 
آید که کار از طریق مشارکت باعث بروز 
خالقیت فــردى و اجتماعى و در نهایت 
عملکرد شخصى درسطح باالیى خواهد 
شــد و انگیزه بیشــترى براى فعالیت 
خواهندداشــت بکارگیرى فنون جدید 
بعنوان مثال در یک کارخانه تولیدى یا 
بعنوان مثال خریدارى کردن یک ماشین 
تازه تولید در عین حــال که در کمیت 
کاراثر خواهد گذارد، ولى نمى توان بعنوان 
تنها عامل، در واقع عامل تعیین کننده به 
آن اکتفا کرد ما بدنبال عاملى هســتیم 
که باعث شــود در جهت اهداف سازمان 
کارکنان تالش خالصانه و بیشترى بخرج 
دهند،این معناى انجام کارفقط از جهت 
کمیت نیست بلکه اثبات این حقیقت است 
که کار براى افراد بصورت یک ارزش جلوه 
کند یکنوع رضامندى و خشنودى از کار 
حاصل شود، کار براى افراد معنا و مفهوم 
واقعى اش را پیدا کند البته در این خصوص 
بحث ایجاد انگیــزه از طریق مادیات نیز 
مطرح مى شــود که آنهم تا حدودى در 
صورتیکه بجاى خود اســتفاده شود مى 

تواند فقط بصورت ایجاد انگیزه نماید.
ایجاد انگیزه بصــورت معجزه وار صورت 
نمى پذیرد، کارکنان باید فرصت یابند که 

ابراز وجود نمایند، تشویق شوند، نظراتشان 
مطرح باشــد، و به ایشان تفهیم شود که 
براى کیفیــت کار و افزایش این کیفیت 
در تمام سطوح به کمک ایشان نیاز است.

 دادن مسئولیت به افراد:
براى اینکه انسان ها را نسبت به موضوع 
یا مساله اى برانگیزانیم نمى توانیم فقط 
از یک خط مشى واحد یا بعبارت دیگر از 
فرمول از پیش تعیین شده استفاده کرده 
و الیتغیر بر همه کارکنان تعمیم دهیم، 
هر محیط کارى هر کارمند خاصى بنوعى 
خاص برانگیخته مى شود که در محیط 

دیگر این روش کارآمد نبوده و داراى اثر 
نیست و نمى توان آن را امتحان کرد یکى 
دیگر از این راهها دادن مسئولیت به افراد 
اســت بدین ترتیب مدیر مى تواند افراد 
توانمند را مشخص نموده و توانایى ایشان 
را محــل زده و به بوتــه آزمایش بگذارد 
و این مســاله جداى از اینکه آزمایشى 
است براى استفاده از انسانهاى شایسته 
براى تصدى امور در ســازمان مى تواند 
ضمن شناخت هر چه بیشتر آنها نسبت 
به خودشان روحیه اعتماد بنفس را نیز در 

ایشان تقویت کند.

 کاهش هیجانات کارى:
هر چقدر جو سازمانى محیطى که افراد 
در آن کار مى کنند آرام و صمیمى و دور از 
تشنج باشد افراد راحتر فعالیت مى کنند 
تحقیقات انجام شده نشان مى دهد که 
چند عامل در ایجاد نگرانى و هیجان در 
تشکیالت نقش اساسى دارند بعضى این 
عوامل را مى توان بشرح ذیل خالصه کرد:

تصمیم گیرى متمرکز شدید، محدودیت 
آزادى و شرکت و دخالت اندك

شتاب در کار، شــرایط محیطى از قبیل 
فضا، صدا، درجه حرارت و نور
زیادى حجم کار و کمبود کار

فشــارهاى کارى از قبیل (تاکید بیش 

از حد) بر مهلت نهایى بــراى پایان کار و 
مسئولیت هاى مربوطه

عدم تشخیص و شناسایى کارایى خوب 
و عالى

انتظارات و توقعات نامشــخص، کمبود 
منابع براى دستیابى به انتظارات و عدم 

حمایت کافى از طرف مقامات باال
انتظــارات و توقعات غیر واقــع گرایانه، 
اعمال مسئولیت هاى شخصى و کسب 

دستاوردهاى ناقص
آنچه واضح اســت، اینســت که افراد تا 
حدودى مى توانند برایــن عوامل غلبه 
کنند و میزان نگانى و هیجانات حاصله 
را به کمترین حد کاهــش دهند، مدیر 
همچنینمى تواند با دادن اطالعات کافى 
به افراد نتایج مثبتى پیداکند و جریان کار 
را دقیقا به آنها بگوید و همواره مشورت 
را بعنوان یکى از عوامل مهم و تاثیر گذار 
بر روحیه افراد فراموش نکند، همچنین 
براى کاهش هیجاناتو نگرانى هاى حاصله 
از کارمدیر خوب مى تواند عوامل ذیل را 

در نظر بگیرد.
ارائه اطالعات الزم کــه بیانگر تاثیرات 

حاصله از تغییر در کارافراد مى شود.
همواره با طرح سئواالتى از افراد چگونگى 

تغییراترا جویا شود.
به افراد فرصت داده شــود تا خــود را با 

شرایط جدید تطبیق دهند.

کارمندان توانمند چه محیطى را دوست دارند؟

 افراد سختکوش به دنبال چالش هستند

براى اینکه انسان ها 
را نسبت به موضوع یا 
مساله اى برانگیزانیم 

نمى توانیم فقط از یک 
خط مشى واحد یا 

بعبارت دیگر از فرمول 
از پیش تعیین شده 

استفاده کرده و الیتغیر 
بر همه کارکنان تعمیم 

دهیم

با توجه به آنکه نرخ تغییر در کسب  و کار، مدام در حال افزایش 
است؛ اشتغال در یک کار براى تمام عمر دیگر معنایى ندارد. 
فناورى  هاى جدید، کسب  و کار سنتى را با نرخى هشدار دهنده 
از رواج مى  اندازند و در نتیجه افــراد به  طور میانگین بیش از 
گذشته شغل خود را عوض مى  کنند. ندرتا کسى به  دنبال شغلى 
است که همه عمر خود را در آن سپرى کند، بلکه همه به دنبال 
شرایطى هستند که امکان استخدام براى آنها در تمام مدت 
وجود داشته باشــد. در حالى که این فرصت براى متقاضیان 
وجود دارد که یکى از شغل  ها را انتخاب کنند، اغلب شغلى را بر 
مى  گزینند که فرصت  هاى بیشترى را براى یادگیرى و پیشرفت 

در اختیارشان مى  دهد. 

08
اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان

امضاى تفاهم نامه اى در راستاى توسعه بازار استارت آپ هاى فضایى
تفاهم نامه همکارى مشترك بین «سازمان فضایى» و «ایمیدرو» با هدف توسعه استارت آپ هاى حوزه 
فضایى به امضا رسید. رئیس سازمان فضایى ایران در حاشیه همایش «توسعه فعالیت هاى اکتشافى ایران، 
پهنه هاى اکتشافى، فرصت ها و چالش ها» که در حوزه هنرى برگزار شد، تفاهم نامه اى با ایمیدرو به امضا 
رساند. مرتضى برارى درباره هدف این تفاهم  نامه گفت: این تفاهم نامه در راستاى توسعه بازار و فراهم کردن 

بستر مناسب براى ورود و توسعه استارت آپ هاى فضایى در صنعت معدن کشور و به منظور ارائه خدمات 
نوین در این حوزه به امضا رسید. برارى، ایجاد بستر مناسب براى بهبود عملکرد و ارتقاى بهره ورى در حوزه 

معادن و صنایع معدنى با استفاده از فناورى هاى پیشرفته فضایى، سنجش از دور و سرویس هاى ایجاد شده بر مبناى 
داده هاى ماهواره اى براى ایجاد مزیت رقابتى در بخش معدن کشور و تاکید بر توسعه قابلیت هاى فناورى و خلق ارزش افزوده 

را از دیگر اهداف تفاهم نامه مبادله شده میان سازمان فضایى ایران و سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران (ایمیدرو) برشمرد.
رئیس سازمان فضایى ایران درباره محورهاى اصلى این تفاهم نامه گفت: مشارکت در تامین داده هاى فضایى قابل کاربرد در زمینه شناسایى 
و پایش پهنه هاى معدنى، ایجاد بستر و زیرســاخت هاى بکارگیرى داده هاى فضایى براى تعیین مناطق امیدزاى معدنى کشور، حمایت از 

رودیکردهاى نوین و نوآورانه فضاپایه به منظور ارتقاى فرایند مدیریت معادن کشور از جمله محورهاى اصلى این تفاهم نامه است.

ایجاد انگیزه بصورت معجزه وار 
صورت نمى پذیرد، کارکنان باید 

فرصت یابند که ابراز وجود نمایند، 
تشویق شوند، نظراتشان مطرح 

باشد، و به ایشان تفهیم شود که براى 
کیفیت کار و افزایش این کیفیت 

در تمام سطوح به کمک ایشان نیاز 
است.

،،
الى گشت

یــادداشـت
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تشکیل دادگاه هاى 
تخصصى براى 

رسیدگى به پرونده 
استارت آپ ها

رییس قوه قضاییه با اعالم حمایت 
و صیانــت کامل دســتگاه قضایى 
از شــرکت هاى دانش بنیــان و 
استارت آپ ها، بر ضرورت دستیابى 
به قوه قضاییه هوشمند و بهره مندى 
از فنــاورى و نوآورى بــراى تحول 

قضایى تاکید کرد.
سید ابراهیم رییسى در نشست هم 
اندیشى پیرامون نقش شرکت هاى 
دانــش بنیان و اســتارت آپ ها در 
تحول قضایى که با حضور ستارى 
معاون علمــى و فنــاورى رییس 
جمهورى، وحدت رییس صندوق 
نــوآورى و شــکوفایى، جمعى از 
مســئوالن قضایى و مدیران ده ها 
شرکت دانش بنیان برگزار شد، بر 
نقش اقتصاد دانش بنیان در رونق 
تولید، ایجاد اشتغال و تحقق اقتصاد 
مقاومتى تاکید کــرد و گفت: رفع 
مشکالت این شرکت ها از نظر مالى، 
حقوقى و اقتصادى و همچنین فراهم 
ســاختن زمینه کار و فعالیت آنها 
امروز یک ضرورت انکارناپذیر است.

رییس قوه قضاییه بــا بیان اینکه 
توسعه شرکت هاى دانش بنیان از 
اصلى ترین مولفه هاى جلوگیرى از 
خام فروشى در کشــور است، ادامه 
داد: نیروهاى جوان و تحصیلکرده 
در این شرکت ها مى توانند با یک کار 
علمى و خالقانه، منابع سرشار کشور 
را به ثروت هایى پایدار تبدیل کنند 
و بازویى اثرگذار در رفع مشــکالت 

اقتصادى باشند.
رییســى با تاکید بر لــزوم خدمت 
دوطرفه قوه قضاییه و زیســت بوم 
فناورى به یکدیگر، رفع مشکالت 
حقوقى شرکت هاى دانش بنیان از 
جمله ارزش معنوى و ارزشگذارى 
واقعى محصوالت آنهــا را ضرورى 
دانســت و افزود: در حــال حاضر، 
مقررات عادى بر ثبت این شرکت ها 
حاکم است، در حالى که باید ثبت 
آنها متناســب با جنس کارى که 
انجام مى دهند بســیار سریع باشد 
و بــراى صاحبان این شــرکت ها 
تبدیل بــه یک مشــکل و دغدغه

 نشود.
رییس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر 
لزوم ایجاد دادگاه هاى تخصصى براى 
رسیدگى به پرونده هاى مربوط به 
استارت آپ ها و همچنین استفاده از 
مشاوران مطلع در این زمینه توسط 
قضات گفت: براى شناسایى و رفع 
مشکالت شرکت هاى دانش بنیان، 
مى توان کارگروهى مشــترك بین 
دســتگاه اجرایى و دستگاه قضایى 
تشکیل داد تا ظرف یک ماه نسبت 
به احصاى مســائل و مشکالت این 
حوزه اقدام کنند و یک ســاز و کار 
سریع براى رفع این مشکالت فراهم

 سازند.
رییسى همچنین با اشاره به نقش 
شرکت هاى دانش بنیان در خدمت 
به قوه قضاییه در زمینه پیشگیرى 
از جرایم، مبارزه با مفاســد، ارتقاى 
شــفافیت، جلوگیــرى از اطالــه 
دادرسى، افزایش سطح اتقان آرا و 
تسهیل دسترسى مردم به عدالت 
گفت: برخى تصور مى کنند توسعه 
فناورى بــه معناى حــذف کاغذ 
اســت در حالى که حــذف کاغذ، 
ســطح ابتدایى و نازل ایــن کار به 
شــمار مى آید. افق ما دستیابى به 
یک دســتگاه قضایى هوشمند و 
فعال سازى سامانه هاى نوین براى 
تسهیل دسترسى مردم به عدالت 

است.

اکوموتیو
گــزارش
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با وجود همه فشارهاى ناشــى از تحریم هاى ظالمانه 
آمریکا، آرامش و ثبات نسبى در اقتصاد کشور حاکم شده است.

مهمى براى کشور محسوب مى شوند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
جهانگیرى با تاکید براهمیت نقش زنان در مقاطع مختلف نظیر دوران 
انقالب اسالمى و دوره دفاع مقدس،  تصریح کرد: زنان ایران در همه 
مقاطع با عملکرد موفق خود توانســته اند به اداره کشور کمک هاى 
شایانى را انجام دهند و در مقطع فعلى نیز که به دلیل جنگ اقتصادى 
و فشارهاى ناشى از تحریم کشــور با چالش هاى جدى روبرو است، 
کارآفرینان زن نقش پراهمیتى در اشــتغالزایى و اقتصاد کشور ایفا 

مى کنند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: خوشبختانه به فضل الهى امروز با 
وجود همه فشارهاى ناشى از تحریم هاى ظالمانه آمریکا، آرامش و ثبات 
نسبى در اقتصاد کشور حاکم شده است. البته این سخن به معناى رشد 
باالى اقتصادى نیست بلکه به این معنى است که دشمنان ملت ایران 
تالش کرده اند که اقتصاد کشور را متالشى کنند اما امروز اقتصاد ایران 
روى پاى خود ایستاده و شــاخص هاى اقتصادى ثبات نسبى را نشان 

مى دهد.
جهانگیرى با تاکید بر اینکه زنان ایرانى از توانمنــدى باالیى در عرصه هاى مختلف 
برخوردار هستند، افزود: در گذشته باور زنان کشــور نسبت به توانمندى خودشان 
ضعیف بود اما امروز اعتماد به نفس آنها تقویت شده و با قدرت و روحیه قوى در صحنه 

با وجود همه فشارهاى ناشــى از تحریم هاى ظالمانه 
گــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارش

با وجود همه فشارهاى ناشــى از تحریم هاى ظالمانه 

مقاطع با عملکرد موفق خود توانســته اند به اداره کشور کمک هاى 
شایانى را انجام دهند و در مقطع فعلى نیز که به دلیل جنگ اقتصادى 
و فشارهاى ناشى از تحریم کشــور با چالش هاى جدى روبرو است، 
کارآفرینان زن نقش پراهمیتى در اشــتغالزایى و اقتصاد کشور ایفا 

مى کنند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: خوشبختانه به فضل الهى امروز با 
وجود همه فشارهاى ناشى از تحریم هاى ظالمانه آمریکا، آرامش و ثبات 
نسبى در اقتصاد کشور حاکم شده است. البته این سخن به معناى رشد 
باالى اقتصادى نیست بلکه به این معنى است که دشمنان ملت ایران 
تالش کرده اند که اقتصاد کشور را متالشى کنند اما امروز اقتصاد ایران 
روى پاى خود ایستاده و شــاخص هاى اقتصادى ثبات نسبى را نشان 

مى دهد.
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