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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/8/23 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,039,0003,879,000قدیم

سکه طرح 
4,056,0003,888,000جدید

2,108,0002,008,000نیم سکه

1,309,0001,209,000ربع سکه

849,000809,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,733,2001,717,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18411,600396,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24536,500528,500 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

نوبخت: 

منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین، به 
خانوارها پرداخت می شود

رئیس ســازمان برنامه و بودجه بــه ارائه توضیحاتی 
درباره سهمیه بندی و اعالم قیمت جدید 

بنزین پرداخت.
محمدباقر نوبخت با اشاره به اطالعیه 

شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران درباره سهمیه بندی 

7قیمت بنزین و...

وی با بیان اینکه محدودیت ها 
و تحریم ها از گذشته تاکنون 
وجود داشته اســت، افزود: 
بهره مندی از کلیدواژه هایی 
چون سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی همچنین بیانیه گام 
دوم انقالب مبنــی بر تاکید 
مقام معظم رهبری بر نقش آفرینی جوانان 
در۴۰ ساله دوم انقالب، در شرایط کنونی 
بسیار حایز اهمیت بوده و الزم است فعاالن 
اقتصادی با مطالعه اســناد باالدســتی، 
تحلیل و سازوکارهای اجرایی خود را برای 

تحقق آن  تجهیز کنند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان الزمه غلبه 
بر شرایط تحریمی کنونی را تحقق اقتصاد 
خصوصی به معنای واقعی دانست و تصریح 
کرد: در دوره نهم فعالیــت اتاق بازرگانی 
اصفهــان، دوره گذر از اتاق نســل اول به 
سوم، شبکه سازی بین اعضا، مدل سازی 
از عملکرد اتاق های مطرح دنیا در شرایط 

بحرانی در دستور کار قرار گرفته است.
به گــزارش اتــاق بازرگانــی اصفهان، 
گلشیرازی، کلیدواژه های این نقشه راه را 
ایجاد مراکز رشد، شتاب دهنده ها، شوراها 
و شبکه ســازی میان اعضا عنوان کرد و 
افزود: توجه به اقتصاد دانامحور و برقراری 
جریان دانــش در واحدهــای صنعتی از 
طریق تعامل نزدیک بین عناصر موثر در 

اقتصاد بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه رویداد ماراتون صادرات به 
همت مراکز توسعه سرمایه انسانی و شتاب 
دهنده صادرات اتــاق بازرگانی اصفهان 
برگزار شده اســت، تاکید کرد: الزم است 
شــتاب دهنده های تجارت الکترونیک، 
بازاریابی و کســب وکارهای نوپا به کمک 

اقتصاد اصفهان بیایند.
رئیس اتاق بازرگانــی اصفهان یکی دیگر 
از راه های بــرون رفت اقتصاد کشــور از 
مشــکالت کنونی را شبکه ســازی بین 
جوانان و ایجاد نهادهای تجاری و صادراتی 
با هدف ایجاد تقاضا برای صنایع کشــور 

دانست.

وی با اشــاره به وجــود بیــش از ۹۰۰ 
صادرکننده در استان اصفهان، گفت: در 
سال گذشته صادرات اســتان بیش از ۶ 
میلیارد دالر بوده و هدف ما عالوه بر حفظ 
وضعیت موجود، ایجاد ســازوکاری برای 
تقویت مراحل رشــد این روند ظرف سه 

سال آینده است.
رئیس اتــاق بازرگانی اصفهان تشــکیل 
انجمن صادرکنندگان اســتان اصفهان 
را برنامه ای برای ســاماندهی تشکل های 
شــرکت های صادراتی اســتان دانست 
و تاکید کــرد: کلیدواژه غلبه بر شــرایط 
کنونــی، توجه به تشــکل های تخصصی 

عملکردی است.  
در ادامه احمد روستا، پدر بازاریابی نوین 
ایران در این مراســم با تاکیــد بر اینکه 
هیــچ حرکــت صادراتی بدون داشــتن 
سیاســت های کالن پایدار نخواهد بود، 
گفــت: توجه به ســاختار و تشــکیالت 
حرفه ای، سیســتم و ســازوکارها، منابع 
مالی و انســانی و مدیریــت در موفقیت 
شرکت های مدیریت صادرات تاثیرگذار 

است.
وی صادرات را ارتبــاط پایدار با بازارهای 
حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی 
مرزهای ملی دانســت و تصریح کرد: سه 
رکن موفقیت در صادرات، بازارشناســی، 

بازارسازی و بازارداری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، 

درد مدیریت ما را شتاب پیش از توانا شدن 
و درنگ پس از فرصت یافتن دانســت و 
افزود: اگر قصد موفقیت در صادرات دارید، 

خوب بشناسید و سریع حرکت کنید.
روســتا همچنیــن ملزومــات بازاریابی 
فرامــرزی را بازارگــردی، بازارگزینــی، 
بازارشناسی، بازارگســتری، بازارداری و 
بازارسنجی دانست و به تشریح هریک از 

این موارد پرداخت.
پدر بازاریابی نوین ایــران ضمن تاکید بر 
اینکه صادرات برای همه نیست و هر تولید 
کننده ای الزاما نباید صادرکننده باشــد، 
گفت: صادرات نباید مقطعی، دلبخواهی 
و انفعالی و واکنشــی باشــد و صادرات 
درحقیقت یک سرمایه گذاری بلندمدت 

و استراتژیک است.
روســتا گفت: اقتصــاد امــروز اقتصاد 
هم آفرینی اســت؛ پس برای موفقیت در 
آن باید به ایجاد یک هم افزایی بین خود و 

شرکت های مکمل پرداخت.
وی کوتاهی یا ناتوانی در ســرمایه گذاری 
برای پرورش نیروی انسانی، انجام صادرات 
بدون طرح و برنامه ریــزی آگاهانه، عدم 
انطبــاق دادن محصوالت بــا بازارهای 
هدف، نداشــتن یا اســتفاده نادرست از 
اطالعات بازار، سازمان صادراتی نامناسب، 
اشــتباهات قیمت گذاری و بی دقتی در 
انجام ســفارش ها را از جمله دالیل عدم 

موفقیت شرکت ها در صادرات بیان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

تحقق اقتصاد خصوصی الزمه غلبه بر شرایط تحریمی است

 الزم است شتاب 
دهنده های تجارت 

الکترونیک، بازاریابی 
و کسب وکارهای 

نوپا به کمک اقتصاد 
اصفهان بیایند

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان الزمه غلبه بر شرایط تحریمی کنونی را تحقق اقتصاد خصوصی به معنای واقعی دانست و گفت: الزم است شتاب 
دهنده های تجارت الکترونیک، بازاریابی و کسب وکارهای نوپا به کمک اقتصاد اصفهان بیایند.

مسعود گلشیرازی با بیان اینکه درپیش رویداد ماراتون صادرات که با هدف اولویت بندی کاالهای مهم صادراتی استان ویژه اعضای اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: لمس عملیاتی و اجرایی جنگ اقتصادی امروز در فعالیت های اقتصادی و تجاری فعاالن اقتصادی 

بسیار محسوس است.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

نمایشگاه کتاب هر سال کم رونق تر از پارسال؛ 

 »گرانی« سبد مطالعه اصفهانی ها را کوچک تر کرد
    ساماندهی بازار کاغذ از جمله مسائلی است که باید در اولویت برنامه ریزان فرهنگی کشور قرار گیرد
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 افزایش قیمت بنزین 
و سه اشتباه تکراری

نایب رییس اتــاق ایران درباره 
تازه ترین تصمیم دولت مبنی 
بر افزایش نرخ بنزین به بررسی 
تبعات این تصمیم گیری در سه 

بعد پرداخته است.

 اقتصاد ایران شاهد یک کاهش 
قابل توجه در یارانه تخصیص 
داده شــده به بنزین است؛ اما، 
این اتفــاق که فی حــد ذاته 
می توانســت خوب و مثبت 
باشــد به شــکلی روی داده و 
همراه با نشانه هایی است که 
صاحبنظران اقتصادی و فعاالن 
بخش خصوصی را از اصالح امور 

ناامید می کند:
اول: چنین تصمیمی، در مورد 
یکی از نرخ های کلیدی اقتصاد 
کشور، که عمال بر قیمت همه 
چیز تاثیر مستقیم می گذارد؛ 
بایــد بــا مطالعات شــفاف و 
تفصیلی، مشارکت حداکثری 
صاحبنظران و افکار عمومی و 
البته به حکم قانون با مشورت 
بخش خصوصی اتخاذ می شد 
و میان زمــان تصمیم گیری و 

اجرا نیز...

نمکی در کاشان:

44 بیمارستان تا پایان سال 
در نقاط محروم کشور افتتاح 

می شود
 وزیر بهداشــت گفت: تا پایان ســال جاری ۴۴ 
بیمارســتان در نقاط محروم و کمتر برخوردار 

کشور افتتاح می شود.
 ســعید نمکی شــامگاه پنج شــنبه در جمع 
خبرنگاران کاشــانی با بیان اینکه رسیدگی به 
بیماران خاص و صعب العالج یکی از بسته های 
حمایتی طرح تحول سالمت بود، اظهار داشت: 
این طرح با جدیت در حال پیگیری است و به این 
منظور در ارتباط  با تامین دارو و موارد مورد نیاز 
بیماران سامانه ای طراحی شده است تا داروهای 
موردنیاز و بسته های حمایتی این افراد در اسرع 

وقت به دست آنها برسد.  ...

حسین سالح ورزی
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان شناسه: 661656

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 98/8/23   لغایت مورخ  98/8/26  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  98/9/7
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  شنبه   مورخ  98/9/9 در محل سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاماً بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع )شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشنامه 

سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22( می باشد.
4- نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان 

اصفهان     )تلفن تماس: 32222889(
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف( سپرده )واریز به شبای شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه 

سپرده بانک مرکزی   ب( ضمانتنامه معتبر بانکی
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتيwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابل رویت مي باشد و کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارك پرونده ارزیابي آنان تکمیل شده باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  24114   
مورخ 98/8/21     نوبت دوم

ردیف
شماره مناقصهعنوان پروژه

مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه ) ریال(

مبلغ برآورد اولیه به ریال 
)بر اساس فهرست بها 

سال 98(

نوبت 
مناقصه

1
تکمیل مدرسه بنیاد برکت وزوان 

میمه 
اول8640/500/00012/807/698/305 ماه2098004038000148 

2
تکمیل مدرسه خراسانی زاده 

ناحیه 5 
اول6638/000/00012/755/388/245 ماه 2098004038000147

3
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 

یادگاری خمینی شهر
اول4664/000/00013/271/372/363 ماه2098004038000146 

4
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 

مقداد کوشک خمینی شهر
اول10638/000/00012/758/440/918 ماه2098004038000145

اول2342/500/0006/842/328/468 ماه2098004038000144تکمیل مدرسه آرمان فوالدشهر5

6
تکمیل مدرسه شهید دلفروزی 

)کیوانیان( ناحیه 4
اول2465/500/0009/302/947/618 ماه2098004038000143

7
تکمیل مدرسه زنده یاد حبیبه 

بنکدار کفرود بن رود
اول4235/500/0004/706/946/056 ماه2098004038000142

8
تکمیل مدرسه مشارکتی گلخنی 

زواره
اول2583/500/00011/660/656/808 ماه2098004038000149

اداره كل نوسازي 
رس استان اصفهان مدا



 افزایش قیمت بنزین 
و سه اشتباه تکراری 

ادامه از صفحه یک:

 ... بایــد فاصله کافــی وجود 
مــی داشــت؛ تــا مــردم و 
بنگاه هــای اقتصادی فرصت 
داشته باشــند برای تطبیق با 
شــرایط جدید برنامه ریزی 

کنند و آماده شوند.

دوم: کاهــش یــا حــذف 
سوبســیدها وقتــی واقعا به 
حال اقتصاد کشور مفید است 
که در چارچــوب یک نگرش 
جامع و سیستماتیک به مقوله 
کلیدی آزادســازی انجام می 

شد. 
وقتی نه فقط تمام اکوسیستم 
انــرژی عمــا در ســیطره 
دولت اســت؛ بلکه دولت در 
همه بازارها اشــتهای سیری 
ناپذیــری بــرای مداخلــه 
مستقیم و کنترل قیمت دارد 
و ســاختار و عمــق و کارایی 
بازارهای اصلی اقتصاد کشور 
برای تطبیــق نظام اقتصادی 
بــا واقعیت هــای محیطــی 
و راهنمایــی آن بــه ســوی 
تخصیص بهینــه منابع آماده 
نیســت؛ کاهــش یارانه های 
در هــر حــوزه ای، از جمله 
انــرژی، تاثیر بســیار اندکی 
بــر تصحیح عــدم تعادلهای 
 کان اقتصاد کشــور خواهد

 داشت.

سوم: شواهد بســیار زیادی 
صاحبنظــران اقتصــادی و 
فعاالن بخش خصوصی را به 
این باور می رســاند که اضافه 
درآمد ناشــی از این کاهش 
یارانه ها، صرف برنامه های پر 
سرو صدا، اما کم اثر، در حوزه 
حمایــت اجتماعــی خواهد 
شــد و به عبارت دیگر، دولت 
بجای اصاح ناتــرازی های 
بنیادین عملکرد و ســازمان 
خود، که یکــی از اصلی ترین 
عوامــل ناترازی هــای کان 
اقتصاد ملی اســت؛ با درآمد 
ناگهانی حاصل از این افزایش 
قیمت، برای حاکمیت تعهدات 
تازه ای خواهد تراشــید و این 
تعهدات، وضعیــت ناترازی 
بنیادی عملکرد دولت را وخیم 
تر از گذشــته خواهد نمود و 
در نهایت منجر به تشــدید و 
تقویت وضعیت تورمی مزمنی 
خواهد شد که سالهاست قاتل 
نوآوری و خاقیت در اقتصاد 

ایران است. 
دولت اگر قصد حذف یارانه ها 
و افزایش درآمدهای عمومی 
را دارد؛ به موازات ان، باید به 
اصاح اساسی و عمیق نظام 
مدیریت هزینه های عمومی 
بپردازد، که ناکارآمدی و عدم 
شــفافیت آن یکــی از اصلی 
ترین عوامل ایجــاد و تثبیت 
وضعیت ناتــرازی در عملکرد 

دولت است.
بایــد  دولــت  همچنیــن 
درآمدهــای تــازه را صرف 
بازپرداخــت تعهدات قدیمی 
کند؛ نه اینکه بــه اتکای آن 
برای خــود و دولتهای بعدی 
تعهداتی تازه بتراشد، تا فاجعه 
توزیع یارانه های نقدی، یکبار 
دیگر و در مقیاســی وسیع تر 

تکرار شود.

افسوس که ما از تاریخ درس 
نمی آموزیم و الجرم محکوم 

به تکرار آنیم...

اقتصاد استان
02
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چهارواحدمسکونیویژهمعلوالندراردستانساختهمیشود
عملیات ساخت چهار واحد مسکونی ویژه خانواده های دو معلول همزمان با هفته وحدت در شهرک امام 

حسن مجتبی )ع( اردستان با حضور جمعی از مسووالن این شهرستان آغاز شد.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز اردستان در این آیین گفت: این واحدها به صورت ویایی و هر یک در 

زمینی به مساحت ۲۰۰ مترمربع با زیربنای ۱۱۰ مترمربع ساخته خواهد شد.
محسن برنجی افزود: پیش بینی می شود هزینه ساخت هر یک مترمربع از این واحدها به بیش از ۱۴ میلیون 

ریال برسد که ۶۰۰ میلیون ریال به صورت باعوض و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیات چهار درصد از سوی بهزیستی 
پرداخت می شود و سایر مبلغ را نیکوکاران و خانواده ها تامین خواهند کرد.

وی بیان کرد: زمین این واحدها از سوی اداره راه و شهرسازی رایگان تامین شده و از سوی شهرداری و دیگر اداره ها نیز خدمات 
رایگان ارائه می شود. مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز اردستان اضافه کرد: واحدها تا پایان نیمه نخست سال ۱۳۹۹ تکمیل و به متقاضیان 
تحویل خواهد شد. وی همچنین تشریح کرد: عملیات ساخت چهار واحد مسکونی دیگر نیز در آینده آغاز و تحویل خانواده های دارای دو معلول 
خواهد شد. رییس اداره بهزیستی اردستان نیز یادآور شد: یک هزار و ۱۰۰ نفر معلول در این شهرستان زیر پوشش هستند که از این تعداد ۳۷ 

خانوار بیش از دو معلول دارند و برخی با مشکل مسکن روبه رو شدند.

اختصاص۵۰۰میلیاردتوماناوراقمشارکتبهمترواصفهان
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: مهمترین راهبرد اعتباری بانک مرکزی برای تامین مالی احداث 

خطوط مترو استفاده از اوراق مشارکت است.
سید علی اصغر میرمحمد صادقی  در حاشیه بازدید از ایستگاه زینبیه خط دو متروی اصفهان اظهار کرد: در 
حال حاضر شرایط استفاده از اوراق مشارکت برای شهرداری ها در کشور مطلوب است و قانون بودجه مجوز 

الزم را صادر کرده است همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور هماهنگی الزم را با بانک مرکزی 
انجام داده است.

وی تاکید کرد: شهرداری ها برای تامین منابع مالی احداث خطوط مترو اوراق مشارکت را منتشر می کنند و بانک 
مرکزی نیز قطعاً حمایت های الزم را انجام می دهد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به اینکه پس از استان تهران، کانشهر اصفهان پُر ترافیک ترین شهر کشور بشمار 
می رود، شرایط ویژه ای برای اصفهان در نظر گرفته شده است

وی اظهار کرد: استان های بزرگی همچون اصفهان به حمایت نیاز دارند و باید زیرساخت های آنها کامل شود تا در آینده حمل ونقل عمومی با 
شرایط ایده آل برای شهروندان فراهم شود.

حسین سالح ورزی
یادداشت
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یک تحلیلگر بورس پیش بینی کرد:
احتمال رشد دوباره بورس در اوایل دی ماه

یک تحلیگر بازار بورس گفت: پول همچنان 
از بازار خارج نشده اســت و احتمال دارد تا 
اوایل دی ماه مجددا شاهد رشد بورس باشیم 
و معتقدم سهم هایی که رشــد کرده بودند، دوباره مورد توجه قرار 

خواهند گرفت.

مرتضی عباد تحلیل گر بورس، در همایش بررسی تحلیلی بورس و اوراق بهادار 
در سال ۹۸ و چشم انداز آینده، اظهار کرد: سال خوبی را گذراندیم. به نظر شما 
دلیل رشدی که در هشت ماه گذشــته اتفاق افتاد، چه بود؟ برای این موضوع 
بهتر است ابتدا به نقدینگی اشاره کنیم. آذرماه سال ۹۷ نقدینگی ما حدودا ۱.۷ 
میلیون میلیارد تومان بوده است. این نقدینگی در خرداد ۹۸ حدودا به ۲ میلیون 

میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی را اگر بخواهیم خوشبینانه در نظر بگیریم، تا پایان 
سال به  ۲.۳ میلیون میلیارد تومان خواهد رسید. پول یک خصوصیاتی دارد و 
شرایط دیگری نیز می تواند برای ما ایجاد کند. شبه پول ما ۱۰ درصد رشد کرده 

است، اما پول ما ۲۶ درصد رشد داشته است.
عباد ادامه داد: بنابراین نقدینگی ما از حالت شــبه پول به حالت پول می رود. 
نخستین مشخصه این پول، بحران زا بودن آن اســت. این پول همچنین در 
سیســتم بانکی وجود دارد، اما به سود بانکی راضی نیســت و به دنبال سود 
باالتر اســت. مقدار این پول اکنون ۳۹۰ هزار میلیارد تومان اســت و تا پایان 
سال خوشــبینانه به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رســید و پیش بینی 

غیرخوش بینانه آن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم متوجه بزرگی عدد ۴۴۰ هزار میلیارد تومان شویم 
بهتر است آن را با رقم کل خرید و فروش سال گذشته مقایسه کنیم. اگر خرید 
و فروش روزانه را ۲ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم از این عدد )۴۴۰ هزار 
میلیارد تومان( کمتر است. این پول حتی به افزایش درصد سود بانکی راضی 
نیست. هر اتفاقی که در اقتصاد ما رخ می دهد،   به دلیل رشد این عدد است و تنها 

راه جلوگیری رشد آن سرکوب کردنش است.
 این تحلیلگر بورس تصریح کرد: تا زمانی که رشد تولید ما به اندازه رشد این رقم 
نباشد، بحران زا خواهد بود. بنابراین سیاست مداران هیچ تحرک غیرعادی را 
در هیچ بازاری نمی توانند تحمل کنند و به این دلیل که نمی خواهند این عدد 

تحرک پیدا کند و هیچ جایی برای کنترل این پول وجود ندارد.
وی افزود: ۱۰ درصد این پول به بورس وارد شود، رشد عجیبی را خواهیم دید. 
اگر ۱۰ درصد شبه پول ما بخواهد پول شود، ۶۰ درصد پول ما رشد می کند که 
عدد وحشتناکی می شود. عباد ادامه داد: پول را نمی توان هدایت کرد و خود 

تشخیص می دهد. پول درنهایت باهوشی بسیار ترسو و تصمیم ساز است.
وی با اشاره به بودجه دولت و موضوع ارز، اظهار کرد: دولت در بودجه امسال خود 
۱۴۲ هزارمیلیارد تومان تخصیص داده بود و انتظار درآمد داشت اما ما امسال ۶ 
میلیارد دالر نفت فروخته ایم و اگر بخواهد هر دالر را ۱۰ هزارتومان بفروشد، ۶۰ 
هزار میلیارد تومان می شود، بنابراین فقط در همین یک مورد ما بیش از ۸۲ هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه داریم که البته این کسری بودجه به دلیل ارائه دالر 

از سوی دولت با رقم ۴۲۰۰ به ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان می رسد.
این تحلیلگر بازار بورس ادامه داد: پیش بینی ما این اســت که بانک های ما 
نزدیک به ۶۰۰ هزارمیلیارد تومان زیــان دارند و اگر دولت بخواهد ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان آن را تقبل کنند، این عدد مستقیم بر پایه پولی ما تاثیر می گذارد.

وی در ادامه گفت: ســال ۹۶ که دالر ۳۲۰۰ تومان بود، از در سمیناری از من 
رقم دالر در سال بعد را پرسیدند و من گفتم ۱۵ هزارتومان خواهد شد و عده ای 
به من گفتند که قرص های خود را بخور، اما این اتفاق سال ۹۷ افتاد، چراکه ما 
یک فریبی به نام عدد داریم. عباد تصریح کرد: این چند عددی که به شما گفتم 
را کنار هم بگذارید تا به بازار ارز برسیم. به موضوعی که اتفاقات آن همه ما را 
نگران می کند و در معیشت ما تاثیر می گذارد. اصلی ترین عاملی که باعث شده 
تا دالر برای مدتی تحرک نداشته باشد، افت تقاضای موثر بوده است. مجلس 
شورای اسامی میزان دالری که در خانه ها وجود دارد را ۴۰ میلیارد دالر اعام 
کرده که حداقل نزدیک به ۲۵ میلیارد از این رقم وجود دارد. وی ادامه داد: با 
توجه به تمام اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد، احتماال امسال دالر را با رقم ۱۴ 
به پایان می رسانیم، اما سال بعد را نه می خواهم به آن فکر کنم و نه می توانم 
برای آن عددی تعیین کنم، چراکه کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه 
نفت سال آینده حداقل دوبرابر خواهد شد و کسری بودجه دولت بر روی پایه 

پولی ما می آید.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

مشکل اصلی این است 
که هنوز نتوانسته ایم 

کاغذ مورد نیاز را برای 
کتاب های خود تامین 

کنیم. خوشبختانه چند 
کارخانه تولید مقوا 

راه اندازی شده است

نمایشگاه کتاب هر سال کم رونق تر از پارسال؛ 

»گرانی«سبدمطالعهاصفهانیهاراکوچکترکرد

سال به سال استقبال و میزان کتاب خوانی مردم کمتر و کمتر 
می شــود. هر فرد برای نخواندن کتاب دلیلی دارد که به نظر 
خودش دلیل قانع کننده ای است. اما نخواندن کتاب ما را به کجا 

می کشاند؟
 کتاب و فرهنگ کتاب خوانی مدتی است که در بین مردم کمرنگ 
شده و مردم در تالش هستند که اطالعات را در زمان کوتاه و به 
سریع ترین روش به دست بیاورند، غافل از اینکه این افراد خود 
را از لذت خواندن کتاب و سیر در دنیای آرامش محروم می کنند.

تسنیم
گـــزارش
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   ساماندهی بازار کاغذ از جمله مسائلی است که باید در اولویت برنامه ریزان فرهنگی کشور قرار گیرد

گروهــی در بیان علت 
عــدم مطالعــه کتاب، 
نداشتن زمان را مطرح 
می کننــد و گروهــی 
گرانــی . ایــن گــروه 
معتقدند زمانی که مردم 
در خرید نیازهای اولیه 
زندگی دچار مشکل هستند، زمانی 
که بــرای خرید خوراک و پوشــاک 
خود مجبور به حساب و کتاب دقیق 
هســتند چگونه می توانند به خرید 
کتاب یا هر تفریح دیگری فکر کنند؟

اما خواندن کتاب در خانه و خانواده 
نیاز به فرهنگســازی قــوی دارد و 
کسانی که بیشــترین نقش را در این 
زمینه بــازی می کنند افــراد داخل 
خانواده و پدر و مادر هستند. زمانی که 
کودک با کتاب بزرگ شود و ساعاتی 
از روز را مشغول ورق زدن و خواندن 
کتاب باشد، مســلماً کتاب خوانی در 
وجودش حک می شــود. هر چند که 
قیمت و باال بودن هزینه ها هم در این 
میان نقش مهمــی و پررنگی را بازی 

می کند .
عضــو کمیســیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســامی در این باره اظهار 
داشــت: عوامل مختلفی در باالبردن 
سرانه مطالعه کتاب موثر است . ابتدا 
باید فرهنگ ســازی در این زمینه از 
زمان کودکی و در کودکســتان آغاز 

شود و تا مراحل عالی آموزشی ادامه 
پیدا  کند.

حجت االسام احمد ســالک افزود: 
دستگاه های متعددی از جمله آموزش 
و پرورش و آموزش عالی در این میان 
نقش مهمی را بازی می کنند. عاملی 
دیگری که در این زمینه موثر اســت 
تقویت نشــر با تمام مســائل متعلق 

به اوست.
وی با اشــاره به اهمیت تشــویق در 
زمینه مطالعه بیان کرد: امروز جهان 
به دنبــال مطالعه برای تشــویق به 

مطالعه است.
نماینده اصفهان در مجلس شــورای 
اسامی با بیان اینکه گرانی در سطح 
کشور برای تمام کاالها وجود دارد و 
تنها اختصاص به کاغذ ندارد، گفت: 
در این زمینه کمیســیون فرهنگی 
وزرای ذی ربــط را احضــار کــرد و 
راهکارهایی توســط وزارت صمت، 
وزارت امور اقتصادی، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســامی و آموزش وپرورش 

تدبیر شد.

وی خاطرنشــان کرد: در این زمینه 
گشایشــی صورت گرفــت اما کافی 
نیست. در سال ۹۸ مبلغ ۲۸۰ میلیارد 
تومان به عنوان حمایت از نشر، کتاب 
و مطبوعات در اختیار آنها قرار گرفت 
تا بتوانند بخشی از نواقص را جبران 

کنند.
امام جمعه اصفهان نیز درباره قیمت 
بسیار باالی کتاب ها خاطرنشان کرد: 
تقاضای بنده از فروشــندگان کتاب 
این است که حداقل سود را در فروش 
کتاب های خود به ویژه در کتاب های 

دینی داشته باشند.
آیــت اهلل طباطبایی نــژاد ادامه داد: 
مشــکل اصلی این اســت که هنوز 
نتوانســته ایم کاغــذ مورد نیــاز را 
برای کتاب های خــود تامین کنیم. 
خوشبختانه چند کارخانه تولید مقوا 
راه اندازی شده اســت و تا پایان سال 
چندین کارخانه دیگر در صنعت کاغذ 
راه اندازی می شود. اما متأسفانه در این 
زمان کاغذ با دالر خریداری می شود 
که برای ناشــران کتاب گــران تمام 

می شود.
در این میان یکی از بازدید کنندگان 
از چهاردهمیــن نمایشــگاه کتاب 
اســتان اصفهان اظهار داشت: بیشتر 
غرفه هایی کــه کتب علوم انســانی 
داشــتند را بازدید کردم. نســبت به 
ســال پیش کمتر قابل قبــول بود به 
ویژه عناوین کتاب های علوم انسانی و 

اسامی خیلی کمتر دیده شد.
 یکی از غرفه داران نیز گفت: پارسال 
بعــد از وقفه ای که بوجــود آمد این 
نمایشگاه دوباره برگزار شد. در سال 
گذشته، استقبال مردمی فوق العاده 
بود و بیشتر ناشران که شهر را در روز 

آخر ترک می کردند، راضی بودند.
افزایش سرانه مطالعه کتاب باید در 
دستور کار مســئوالن امر قرار گیرد، 
برگزاری نمایشــگاه های کتاب تنها 
یکی از راه های جلب مردم به سمت 
مطالعــه و کتاب خوانــی اســت اما 
ســاماندهی بازار کاغذ نیــز از جمله 
مســائلی اســت که باید در اولویت 
برنامه ریزان فرهنگی کشور قرار گیرد.

خـــبــــر

۶ کیلوگرم خاویار مهرماه امسال در اصفهان تولید شد

مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: شش کیلوگرم خاویار در مهرماه 

امســال از مزارع پرورش و تولید ماهیان خاویاری استان اصفهان 
استخراج شده است.

محمدرضا عباسی اظهار کرد: تاکنون گزارشی پیرامون میزان تولید گوشت 
ماهیان خاویاری در سال جاری ارائه نشده اما پیش بینی می کنیم که تا پایان 
امسال هشت تن گوشت در مزارع تولید و پرورش ماهیان خاویاری استان تولید 

شود.
وی با بیان اینکه چهار مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در استان مشغول به کار 
است، خاطر نشان کرد: ماهیان خاویاری در آب های شیرین و لب شور هم قابل 
پرورش هستند و در سال گذشته استان اصفهان بیش از هشت تن گوشت ماهی 
خاویاری و پنج کیلوگرم خاویار در مزارع پرورش این نوع از ماهی تولید کرده است.

مدیر شیات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: 
تسهیات آموزشی و بستر ارائه مجوز های الزم برای تاسیس استخر های پرورش 
ماهیان خاویاری در استان اصفهان توسط اداره شیات و امور آبزیان سازمان جهاد 
کشاورزی استان به صورت مناسب فراهم شده است. ماهیان خاویاری زودبازده نیستند 

و به همین دلیل افرادی که برای اخذ مجوز تاسیس استخر های پرورش ماهیان خاویاری 
مراجعه می کنند، از لحاظ توان مالی و توانایی فراهم کردن منابع آبی مورد نیاز پرورش 

بررسی می شوند تا مشکلی در طول فعالیت آنها به وجود نیاید.
عباسی ادامه داد: معموال هشت سال تا خاویار دهی این ماهیان و سه سال تا آماده شدن 
برای استفاده از گوشت آنها به طول می انجامد و به همین دلیل آغاز فعالیت در این حوزه، 

نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.
وی با بیان اینکه حفظ ذخایر ماهیان خاویاری در کشور، یکی از اولویت ها و اهداف اصلی 
سازمان شیات ایران است، خاطر نشان کرد: ماهیان خاویاری یکی از تولیدات استراتژیک 
شیات ایران در ادوار مختلف تاریخ بوده و صید در دریای خزر و ایران باعث محبوبیت و 

معروفیت این نوع از ماهیان در جهان شده است.
مدیر شیات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: صید بی رویه و 
تخریب منابع ماهیان خاویاری دریای خزر باعث شد تا سیاست تولید ماهیان خاویاری در 
استان های مختلف کشور توسط سازمان شیات ایران اتخاذ شود و به رغم وجود برخی از 
مشکات و محدودیت های منابع آبی از سال ۱۳۸۹، تولید و پرورش ماهیان خاویاری به 

صورت پیوسته در استان های کشور صورت گرفته است. ایمنا
خـــبــــر

    

    برای تامین داروهای مــورد نیاز بیماران خاص و 
صعب العالج مشکل خاصی نداریم

وی با بیان اینکه برای تامین داروهــای مورد نیاز بیماران 
خاص و صعب العاج مشــکل خاصی نداریم، ابراز داشت: 
مشکاتی در ســال گذشــته به دلیل تحریم  و فشارهای 
ظالمانه آمریکا بــر علیه مردم و نظــام مقدس جمهوری 
اســامی برای تامین برخی داروها و اقام موردنیاز وجود 

داشت که از منابعی دیگر تامین شد.

وزیر بهداشت با اشاره به طلب قابل توجه این وزارتخانه از 
تامین اجتماعی تصریح کرد: با مکانیزم طراحی شــده و با 
هماهنگی و جلسات با وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی 
قرار شده اســت مقدار قابل توجهی از این طلب ها توسط 

پرداخت شود.
وی افزود: کارخانه های دارویی کشور با وجود تمام تحریم 
های آمریکا با ترفندها و مکانیزم هایی داروها و مواد اولیه 

کارخانه های داروسازی را تا پایان سال تامین کرده ایم.

نمکی با بیان اینکه یکی از بسته های طرح تحول سامت 
توسعه زیرســاخت های کشــور به خصوص برای مناطق 
محروم و کمتربرخوردار بوده اســت، اظهار داشت: تا پایان 
سال ۵۰ پروژه در کشور افتتاح می شــود که اغلب آنها در 

نقاط کمتر برخوردار است.
وی افزود: با توجه به نیاز مناطق محروم و کمتر برخوردار به 
امکانات درمانی و بهداشتی تا پایان سال ۴۴ بیمارستان در 

این مناطق افتتاح می شود.

نمکی در کاشان:
۴۴بیمارستانتاپایانسالدرنقاطمحرومکشورافتتاحمیشود

وزیر بهداشت گفت: تا پایان سال جاری ۴۴ بیمارستان در نقاط محروم و کمتر برخوردار کشور افتتاح می شود. 
 سعید نمکی شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران کاشانی با بیان اینکه رسیدگی به بیماران خاص و صعب العالج یکی از بسته های حمایتی 
طرح تحول سالمت بود، اظهار داشت: این طرح با جدیت در حال پیگیری است و به این منظور در ارتباط  با تامین دارو و موارد مورد نیاز بیماران 

سامانه ای طراحی شده است تا داروهای موردنیاز و بسته های حمایتی این افراد در اسرع وقت به دست آنها برسد.

مهر
خـــبــــر
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سیستان و بلوچستان برای 
سرمایه گذاری امن است

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشــگری 
استان سیستان و بلوچســتان از افزایش 
حجم سرمایه گذاری و حمایت نهادهای 
امنیتی برای ارتقاء امنیت سرمایه گذاری 
در این استان خبر داد.علیرضا جالل زایی 
درباره تغییر نگرش نســبت به سیستان 
و بلوچســتان پس از راه انــدازی کمپین 
»#سیســتان را ببینیم، بلوچســتان را 
بشنویم«، اظهار کرد: آمار اشغال ظرفیت 
هتل ها و استفاده از پایانه های حمل و نقل 
در سه ماه گذشــته افزایش داشته است. 
گزارش های راهنمایان تور و آژانس های 
مسافرتی نیز از افزایش حجم تقاضا برای 
سفر به این اســتان خبر می دهد. در سفر 
تازه ای که به شهر چابهار داشتم نیز متوجه 
رشد مسافر در این منطقه شدم. معموال 
چابهار در این وقت ســال مسافر چندانی 
ندارد اما این روزها به یکی از مقاصد شلوغ 
گردشگری تبدیل شــده است.وی ادامه 
داد: تحت تاثیر افزایش تقاضا برای سفر به 
استان سیستان و بلوچستان، گرایش برای 
سرمایه گذاری بیشتر شده است و با کثرت 
تقاضا مواجهیم. بیشتر ســرمایه گذاران 
غیربومی هستند که در بخش های مختلفی 
از جمله حمول و نقل برای سرمایه گذاری 
درخواســت داده اند. حتــی وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیشتر 
ســرمایه گذاران را به این استان هدایت 
می کند. این استان در بخش گردشگری 

ظرفیت رشد دارد.

گردشگری
خبر
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تهیه نرم کننده طبیعی 
مو در خانه

یک برگ آلوورا را بریده و بر اساس 
اندازه مو با قاشق نصف فنجان ژل یا 

بیشتر از آن خارج کنید.
ژل را هم بزنید تا خوب نرم شود.

مو را با شــامپو بشــویید. اما از نرم 
کننده استفاده نکنید.

در حالی که موهایتان نم دار است، 
ژل را از ریشــه تا نوک مو آغشــته 

کنید.
بگذارید ژل حدود 30 دقیقه روی 

موهایتان بماند.
موها را با آب ولرم بشویید.

دفعات استفاده
برای کسب بهترین نتیجه هفته ای 

یک بار از ژل آلوورا استفاده کنید.
مزایای استفاده از این روش

آلوورا از 95% آب تشــکیل شده و 
یک نرم کننده اســت که رطوبت 
را در موها به دام مــی اندازد. گفته 
می شــود که مالیدن ژل به پوست 
سر از ریزش مو پیشگیری کرده و 
به رشد مو کمک می کند. استفاده 
مکرر از آلوورا مو را ضخیم و تقویت 
می کند. خواص ضد التهابی آن به 
ســالمت مو کمک کرده و از شوره 

سر پیشگیری می کنند.
احتیاط

برای شستشــوی مــو از آب داغ 
اســتفاده نکنید زیرا رطوبت را از 

بین می برد.

سالمت

سبک زندگی
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حضور کالرنس ســیدورف، 
اسطوره فوتبال جهان در ایران 
به منظور یک سفر تفریحی، 
اتفاقی از هر جهت مثبت بود. 
هر چند که شنیده می شود 
کمپانی هایی پشت پرده این 
ســفر بودند و همه  چیز آن 
طور که ادعا می شود نبوده، اما این موضوع 
چیزی از آورده های این سفر کم نمی کند. 
در حالی که ایران در دوره گذار از وابستگی 
به درآمدهای نفتی به درآمدهای غیر نفتی 
اســت، گردشــگری اهمیت فراوانی پیدا 
می کند. در هفته های اخیر پروژه غیردولتی 
»فم تریپ« و حضور چندین اینفلوئنســر 
معروف در ایران، سروصدای زیادی به پا کرد. 
بدیهی است که حضور گردشگران معروف 
زن و مرد در مکان های دیدنی ایران و ثبت 
کردن تصاویر زیبا، می تواند در تغییر دیدگاه 
برخی از مردم جهان نســبت به کشورمان 

نقشی کلیدی داشته باشد.
رسانه ها برای دهه هاست ایران را کشوری 
ناامن، آلوده و بسته نشان می دهند و تنها 
با کمک ابزار رسانه است که می توان ورق 
این بازی کثیف را برگرداند و واقعیت را به 
مردم جهان نمایاند. استفاده از چهره های 
مطرح، یکی از راه های ساده و ابتدایی این 

مقابله است و با کمک آنها می توان تصویر 
واقعی یک کشور را حداقل به طرفداران و 
دنبال کنندگان آن فرد شناساند. چنانکه 
اخیرا جوانا الملی، بازیگر معروف بریتانیایی 
به ایران آمد و پس از بازگشــت به بریتانیا، 
در گفت وگو با بی بی ســی، مفصال درباره 
وضعیت مدرن و پیشرفته شهرهای ایران 
و نیز زیبایی های ســنتی کشورمان حرف 
زد. قاعدتا تصویر زیبا و توریست پسندی که 
این بازیگر مشهور و محبوب انگلیسی برای 
مردم بریتانیا و جهان از ایران ترسیم کرد، 
در افزایش شمار گردشــگران خارجی در 
ایران موثر خواهد بود. بازخوانی حرف های 
جوانا الملی در گفت وگو با بی بی سی خالی 
از لطف نیست: »رســیدن به تهران کامال 
شــگفت زده ام کرد؛ چون تصــور خیلی 
محدودی از ایران بــه ما ارایه دادند. خبر ها 
همیشه درباره مشکالت ایران است نه اینکه 
واقعا این کشور چه شکلی است. هیچ کس 
به من نگفته بود ایران کشوری درجه یک، 
فوق العاده زیبا، از هر جهت سرسبز، باشکوه 
و دوست داشتنی اســت. با رفتن به مراکز 
خرید و غذاخوردن می شود فهمید ایرانی ها 
چقدر با سلیقه اند، واقعا معرکه بود. همه  چیز 
تهران من را هیجان زده می کرد. درباره یزد 
باید بگم که یزد خیلی بیشتر از آن چیزی 
هست که بتوانم بگویم. از رفتن به شیراز هم 
نگویم که آنجا مرا ذوق زده کرد. هر چیزی را 
که می دیدم می خواستم بخرم، ولی چون 
پرواز داشتم نمی توانستم زیاد خرید کنم. 
در ایران بهترین غذا هــای گیاهی دنیا را 
خوردم، هر غذایی که خوردم از قبلی بهتر 
بود، خوردن نوشیدنی های غیرالکلی آن هم 

بسیار لذت بخش بود.«

کالرنس سیدورف، از اساطیر فوتبال است 
و حضور او پوشش رسانه ای خوبی به همراه 
داشت. او در مورد ایران گفت: »چند چیز 
اینجا بی نظیر بــود. اول مهربانی مردمش، 
بعد خوشمزگی غذاها و سومی زیبایی های 
طبیعی اش. شک نکنید هنوز خیلی جاهای 
زیادی در ایران هست که واقعا دوست دارم 
ببینم. شک نکن خیلی زود بر می گردم.« 
حدود یک میلیون دنبال کننده این بازیکن 
در اینســتاگرام به عالوه تعــداد زیادی از 
دنبال کنندگان رسانه هایی که به خبر سفر 
تفریحی ســیدورف به ایران پرداختند، در 
ذهن شان بین تصویر ساخته شده از ایران 
و تصویر واقعی ایران که توســط سیدورف 
به آنها نمایش داده شده، مقایسه می کنند. 
مقایسه ای که می تواند تصویر قبلی را تیره 
و تار کند و اعتماد آن فرد به رسانه هایی که 
آن تصویر را ساخته اند هم مخدوش می کند.

با پروژه های جدید که در حوزه گردشگری 
آغاز شده، مشخص است که دیدگاه کالن 
به گردشگری تغییر کرده و مسووالن ارشد 
نظام اهمیت این حوزه را متوجه شده اند و 
به آن بها می دهند. آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب نیز اواخر مردادماه امسال در 
دیدار با اعضای هیات دولت، اتکای کشور 
به درآمد نفت را یکی از مشکالت اساسی 
اداره مملکت دانستند و برای چندمین بار 
در سال های اخیر، خواهان چاره اندیشی در 
این زمینه و جایگزین کردن منابع درآمدی 
دیگری به جای درآمد حاصل از فروش نفت 
شدند. رهبر انقالب در جلسه مذکور خطاب 
به اعضای هیات دولــت گفتند: »این یک 
بالی بزرگی است برای کشور؛ یک راه درآمد 
راحتی است که نفت را از چاه بکشیم بیرون 

و برویم به یک قیمتی بفروشیم؛ یک درآمد 
مفت و آسان! از اول - از دوران های قبل - به 
این شیوه عادت کرده ایم؛ این به ضرر ما تمام 
شده، واقعا به ضرر ما تمام شده. کشورهایی 
هستند که یک قطره نفت هم در آنها تولید 
نمی شود، ]ولی[ گشتند، راه های دیگری را 
پیدا کردند، راه های بهتری را پیدا کردند، 
به نفع شان تمام شد. نفت اختیارش دست 
ما نیست، دست تولیدکننده نفت نیست، 
می بینید دیگر؛ نه فقط ]هنگام[ مســاله 
تحریم - حاال تحریم یک چیز عارضی است 
- ]حتی[ آن وقتی هم که تحریم نیست، نفت 
در اختیار مصرف کننده های گردن کلفت 
متعارف دنیا است؛ اختیار نفت دست امریکا 
و اروپا و اتباع اینها است، قیمت گذاری دست 
آنها است، کارهای گوناگون دست آنها است، 
توطئه ها و حمله های آنها... بنابراین ما باید 

این را در کشور حل کنیم.«

گسترش و تقویت صنعت توریسم، قطعا 
یکی از راه های اســتخالص کشور از تکیه 
بر درآمد حاصل از فروش نفت اســت. در 
چنین شرایطی، فوتبال به عنوان یک ابزار 
رسانه ای با عمق نفوذ باال بین قشر عظیمی 
از مردم جهــان می تواند به کمک صنعت 
گردشگری بیاید و به سهم خودش در تحقق 
توصیه دقیق و خردمندانه رهبری نظام و 
بهبود وضعیت اقتصادی مملکت موثر باشد. 
حضور ســتاره ای مثل کالرنس سیدورف 
با همســرش و دیدار او با اسطوره فوتبال 
جهان علی دایی، برنامه جالب و تاثیرگذاری 
است. اما اگر ســرمایه گذاری در این حوزه 
بیشتر شود، راه های جذاب تری هم وجود 
دارد. تیم های فوتبال پرطرفدار ایرانی مثل 
استقالل، پرســپولیس، تراکتورسازی و 
سپاهان که به ورزشــگاه های زیبا و مدرن 
هم مجهز هستند، می توانند با حمایت های 

سطح باال با دعوت از تیم های بزرگ فوتبال 
اروپا با تمام ستاره های شــان، حضور ایران 
در رسانه های ورزشی و غیرورزشی جهان 
را پررنگ کنند. با توجــه به ظرفیت های 
داخلی، بعید است این کار چندان هزینه بر 
باشد و بخش عمده ای از هزینه ها به واسطه 
اسپانسرها و بلیت فروشــی روز مسابقه و 
فروش حق پخش جبران و کشــور ایران از 
آثار بلندمدت این سیاست تا مدت ها متنفع 
خواهد شد. این سیاست در کشورهای بسیار 
از جمله مراکش و کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس در حال پیاده سازی است و حتی 
قطر تمام توان اســتراتژیکش برای مطرح 
شدن در سطح جهان را به فوتبال پیوند زده 
اســت. می توان از این قافله عقب نماند و با 
انجام چند پروژه بزرگ در این راستا، با هزینه 
نه چندان زیاد به نسبت رقبای منطقه ای، 
رقابت شانه به شانه ای با آنها داشته باشیم.«

پیامدهای مثبت حضور کالرنس سیدورف در ایران

درسیدن به تهران کامال 
شگفت زده ام کرد؛ چون 

تصور خیلی محدودی 
از ایران به ما ارایه دادند. 

خبر ها همیشه درباره 
مشکالت ایران است نه 

اینکه واقعا این کشور چه 
شکلی است. هیچ کس به 

من نگفته بود ایران کشوری 
درجه یک، فوق العاده 

زیبا، از هر جهت سرسبز، 
باشکوه و دوست داشتنی 

است. 

حدود یک میلیون دنبال کننده این بازیکن در اینستاگرام به عالوه تعداد 
زیادی از دنبال کنندگان رسانه هایی که به خبر سفر تفریحی سیدورف به 
ایران پرداختند، در ذهن شان بین تصویر ساخته شده از ایران و تصویر 
واقعی ایران که توسط سیدورف به آنها نمایش داده شده، مقایسه می کنند. 

ایسنا

گزارش

ISFAHAN
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 معاون وزیر میراث فرهنگی:

گردشگری داخلی با وجود مشکالت اقتصادی ۷۵ درصد 
افزایش یافت

 معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: گردشگری 
داخلی در سال های 9۷ و 9۸ با وجود مشکالت اقتصادی کشور ۷5 درصد افزایش یافت.

ولی اهلل تیموری عصر پنجشنبه در حاشــیه رونمایی از تمبر یادیود ششمین جشنواره 
ملی اقوام و عشایر ایران در شهرستان گرمسار استان سمنان ، اظهارداشت: گردشگری 
داخلی در کشور با وجود شرایط تحریم های ظالمانه و مغرضانه علیه ایران اسالمی ۷5 

درصد افزایش داشت.
تیموری با اشاره به افزایش 5۲ درصدی میزان گردشگران ورودی در سال 9۷ به کشور 
نسبت به سال 9۶، افزود: در هفت ماه گذشته از سال 9۸، با احتساب حدود ۶ میلیون 

گردشگر داخلی، آمار گردشــگر داخلی بیش از ۲3 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
9۷ افزایش یافت.

معاون وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: در مجموع و با احتساب افزایش آمار گردشگری 
امسال و سال گذشته، گردشگری داخلی در کشور بیش از ۷5 درصدی افزایش داشت.

تمبر یادبود جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران با حضور تیموری معاون گردشگری وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی، غالمرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و 
آرادان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن در موزه علم و صنعت گرمسار 

رونمایی شد.
تیموری، به منظور حضور در ششمین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانی به گرمسار در 

استان سمنان سفر کرد.
اقامتگاه بوم گردی کهن سرای کیهان در روســتای سنرد گرمسار نیز با حضور معاون 

گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد. 
ششمین جشــنواره اقوام و عشایر ایرانی مصادف با شــب والدت حضرت محمد)ص( 

و به عنوان گرامیداشــت هفته وحدت با حضور ۱۲ 
قوم ایرانی در قالب 30 تیم در بخش های مختلف 
آیینی، عشــایری و بازی های بومــی و محلی در 

گرمسار برگزار شد. 
عبدالحمیــد احمدی معاون فرهنگی و توســعه 

ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانان، کرمعلی 
قندالی رئیس سازمان امور عشــایر ایران، غالمرضا 

کاتب نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای 
اسالمی و جمعی از مسووالن اســتان سمنان در ششمین 

دوره جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانی شهرستان گرمسار حضور دارند.
مرکــز  تــا  ســمنان  اســتان  شهرســتان   غربی تریــن  گرمســار 

فاصلــه کیلومتــر   95 تهــران  تــا  و  کیلومتــر   ۱۱0  اســتان 
 دارد.    

ورزش در خانه با انجام 
حرکت سرشانه

اگــر بــه دنبال ســاختن 
عضالت سرشانه هستید و 
می خواهید سرشانه هایی پر 
حجم و قوی داشته باشید؛ 
انجام این حرکت ورزشی را 

به شما توصیه می کنیم.
چگونه این حرکت را انجام دهم؟

یک جفت دمبل را برداشــته و در کنار 
صورت خود قرار دهید و با قدرت سعی 
کنید آن ها را به باال فشار دهید؛ تا جایی 
که دستان شــما کامال صاف شود. در 
هنگام باال بردن دمبل ها مراقب باشید 

دمبل ها به طرفین هدایت نشود.
چرا این حرکت را انجام دهم؟

یک حرکت بسیار مناسب برای تقویت 
عضالت سرشانه است. همچنین خطر 
آســیب دیدگی این حرکــت کمتر از 

حرکت سرشانه هالتر از پشت است.
ورزش در خانه با انجام حرکت اسکات 

دمبل
برای رسیدن به تناســب اندام باید به 
عضالت پــا نیز توجه ویژه ای داشــت. 
اما این عضالت ســخت را می توانید در 

خانه به کمک حرکت اســکات با دمبل 
رشد دهید.

چگونه این حرکت را انجام دهم؟
ابتدا پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید 
و در حالی که در هر دســت یک دمبل 
دارید، بنشینید. در هنگام نشستن توجه 
داشته باشــید که کمرتان خم نشود و 

سینه ها و به بیرون باشند.
چرا این حرکت را انجام دهم؟

بدون شــک اســکات یکی از بهترین 
حرکات ورزشــی به شــمار می آید و با 
هدف قــرار دادن بســیاری از عضالت 
پایین تنه در رشــد و افزایش استقامت 

بسیار موثر است.
ورزش در خانه با راه رفتن با دمبل

تقویت تعــادل بــدن و افزایش قدرت 
لیفت از مهمتریــن مزایای این حرکت 
ورزشــی در خانه اســت که به حفظ 
تناسب اندام شما کمک زیادی خواهد 

کرد.
چگونه این حرکت را انجام دهم؟

ابتدا یــک جفت دمبل ســنگین را در 
هر دســت خود قرار دهید و شروع به 
راه رفتن به سمت جلو و عقب کنید. با 
انجام اینکار عضالت پا و سرشانه خود 
را به خوبی تقویــت خواهید کرد. فقط 

گام های شما باید کوچک باشند.
چرا این حرکت را انجام دهم؟

با انجــام این حرکت ورزشــی در خانه 
عضالت دلتوئید و سرشانه ها را تقویت 

خواهید کرد.

ورزش در خانه با نشر از جانب
برای ساختن سرشانه هایی حجیم نیاز 
است که ای حرکت ورزشی را در خانه 
انجام دهید. برای انجام آن تنها به یک 

جفت دمبل سبک نیاز خواهید داشت.
چگونه این حرکت را انجام دهم؟

یک جفت دمبل نســبتا ســبک را در 
دستان خود گرفته و دستان خود را باز 
کنید. این حرکت را تا جایی انجام دهید 
که دست ها به صورت افقی قرار بگیرند، 
هرگز با تــاب دادن وزنه و اســتفاده از 
عضالت دیگر سعی در انجام این حرکت 

نکنید.
چرا این حرکت را انجام دهم؟

اگر به دنبال افزایش عضالت سرشــانه 
هستید و می خواهید بدن V شکل خود 
را بهبود ببخشید این حرکت در خانه به 

شما به شدت توصیه می شود.
ورزش در خانه جلو بازو جفت دمبل

یکی از عضالتی که در طی روز بسیار از 
آن ها استفاده می کنیم؛ عضالت دست 
و بازو هســتند. به کمــک این حرکت 
ورزشی شما می توانید عضالت خود را 

شکل دهید.
چگونه این حرکت را انجام دهم؟

یک جفت دمبل را در هر دو دست خود 
قرار دهید و به صــورت همزمان آن ها 
را باال و پایین بیاورید. بهتر اســت این 
حرکت را به صورت ایستاده انجام دهید.

چرا این حرکت را انجام دهم؟
شاید داشتن بازوهای عضالنی و بزرگ 

آرزوی هر کســی باشــد به خصوص 
آقایــان. بنابرایــن انجــام صحیح این 
حرکــت را در برنامه روزانــه خود قرار 

دهید.
ورزش در خانه استپ آپ با دمبل

اگر قصد فرم دادن به عضالت باســن، 
همســترینگ و پا هســتید انجام این 
حرکت ورزشی در خانه را به شما توصیه 
می کنیم. برای انجــام آن فقط به یک 
جفت دمبل و یک سطح مانند پله نیاز 

خواهید داشت.
چگونه این حرکت را انجام دهم؟

ابتدا جلــوی یک پله بایســتید و با در 

دست داشــتن یک جفت دمبل سعی 
کنید به صورت مرتــب از پله باال بروید 
و با پای مخالــف از آن پایین بیاید. این 

حرکت را برای هر دو پا انجام دهید.
چرا این حرکت را انجام دهم؟

اگر زانوهای شما آســیب دیده نیست 
و مشــکل مفصل ندارید این حرکت به 
ساختن عضالت باســن و همسترینگ 

کمک زیادی خواهد کرد.
ورزش در خانه با انجام حرکت پالنک

داشتن یک شکم صاف و تخت آرزوی 
هر کسی است. اما چگونه؟ انجام حرکت 
پالنک به ساختن عضالت شکم کمک 

بسیار زیادی خواهد کرد و سیکس پک 
شما را نمایان خواهد کرد.

چگونه این حرکت را انجام دهم؟
بر روی شکم خود دراز بکشید و با کمک 
ســاعد و پنجه های پا سعی کنید بدن 
خود را 30 ثانیه در ایــن وضعیت نگه 
دارید. عضــالت میانی، کمر و شــکم 
بیشترین فشــار را در حین انجام این 

حرکت تحمل خواهند کرد.
چرا این حرکت را انجام دهم؟

تقویت عضــالت میانی، کمر و شــکم 
مهمترین دلیل برای انجام این حرکت 
ساده و در عین حال مهم در خانه است.

حرکات ورزشی برای رسیدن به تناسب اندام بدون رفتن به باشگاه

اگر به دنبال یک 
راه مطمئن برای به 
دست آوردن اندام 

خوش فرم و زیبا 
هستید، با انجام 

این حرکات ورزشی 
در خانه می توانید 

به تناسب اندام 
برسید.

مشغله زیاد، هزینه بســیار زیاد باشگاه های ورزشی همه و 
همه دلیلی نمی شود که به فکر سالمتی خود نباشید و ورزش 
نکنید؛ در این مقاله نکاتی را برای ورزش در خانه برای شما در 

نظر گرفتیم، با ما همراه باشید.

جیمتو
گزارش

ISFAHAN
N E W S

۱۰ نکته مهم در دکوراسیون داخلی
سرمایه گذاری کردن در بهترین ها

 به جای پر کردن به سرعت یک اتاق با وسایلی که شما می توانید تهیه کنید، سعی کنید از وسایل 
محدودی که واقعا به آنها عالقه دارید در مراحــل مختلف و به آرامی در طی مرور زمان به اتاقتان 

اضافه کنید.
از لباس های شخصی اقتباس کنید

اگر شما یک بلوز با رنگ دلخواه یا هر چیزی که دارای بافت هموار و صاف است دارید، آن را به یک 
نقاش منزل نشان دهید تا مطابق رنگ آن برای شما رنگ مورد عالقه تان را تهیه کند.

روشن کردن فضا
بازتاب پارچه های پر تاللو و کاغذ دیواری های روشــن به فضا کمک خواهد کرد که روشن تر به 

نظر برسند.
از آنچه که دارید لذت ببرید

 بر روی چیزهای با ارزش اتاق تاکید کنید. اگر سقف بلندی دارید پرده های بلند آویزان کنید و اگر 

اتاقتان مانند یک جعبه تاریک است آن را تغییر ندهید، فقط با یک رنگ سفید روشن، فضای تیره 
و خفه را – نجات دهید. با آنچه که دارید کار کنید و همیشه راحتی را در نظر بگیرید.

نورها در دکوراسیون داخلی 
حداقل 3 منبع نور در یک اتاق داشته باشــید هدف مطلوب با یک المپ سقفی و چندین المپ 
زمینی و رومیزی بدست می آید. از آباژورها می توانید برای روشن کردن گوشه های تیره استفاده 

کنید.
بیشتر از وسایل آنتیک و عتیقه و شیک استفاده کنید

 در یک اتاق نشیمن بیشتر از وسایل وعتیقه های شــگفت انگیز استفاده کنید. این حرکت برای 
فضای ورودی هم عالی می باشد.

 فضای ورودی را در دکوراسیون داخلی جدی بگیرید
از فضای ورودی غفلت نکنید! فکر کنید که به عنوان یک پیش غذا می باشــد. فضای ورودی باید 
سبک همه جای منزلتان را منعکس کند، به عبارتی دیگر باید خالصه ای از تمام فضای منزلتان 

باشد. باید در مهمانان حسی ایجاد کنند که راغب باشند تا بیشتر ببینند.

 بیشتر جمع آوری کنید
هر وسیله ای که دوســت دارید و با شما صحبت می کند 
را جمع آوری کنید، مهم نیست که چه چیزی هست و 
در چه تعدادی می باشــد، مهم این است که شما آن را 

دوست دارید. .
بایگانی کنید 

وسایل روی میز، وســایل اضافی محل ورودی، کفش ها، 
کوله پشتی بچه ها و نامه ها هر وسیله ای که نمایش گذاشتن 

آن زیبا نیســت باید در کمدها و فضاهای تعبیه شده برای این 
منظور، بایگانی شود.

 آن سوی کاغذ دیواری
تغییر رومبلی و کاغذ دیواری کردن یکی از بهترین کارها برای ایجاد یک تغییر اساسی در منزل 

می باشد که هزینه ها را تا حدودی می تواند کم کند.
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Advisor to Iran's deputy 
agriculture minister Gholam 
Hossein Tahmasebi said 
on Wednesday that Iran by 
producing 88,000 tons of honey 
ranks 4th in the world.
Speaking in a provincial 
festival, Tahmasebi said based 
on international statistics, 
1,060,000 tons of honey have 
been produced in 2017 in the 
world and Iran's share was 
69,000 tons.
The figure has increased to 
88,000 tons, he added.
Iran also owns 7,200,000 
beehives out of a total of 90 

million beehives in the world, he 
said adding that it is standing on 
the 4th rank after Turkey, India 
and China.
Earlier, FAO's representative 
to Iran Gerold Bödeker noted 
that the recent flash floods in 
various parts of Iran damaged 
a huge number of bee colonies 
that might result in a significant 
reduction of the product.
He also highlighted the 
importance of insurance in the 
beekeeping industry by saying 
that only about 10 percent of the 
damage was under insurance 
coverage.

IMIDRO 
Reviews 
Upstream 
Copper 
Output 
Over Seven 
Months
The National 
Iranian Copper 
I n d u s t r i e s 
Company and 
its subsidiaries, 
including Sungun 
Complex, Miduk 
Complex and 
S a r c h e s h m e h 
Copper Complex, 
produced an 
aggregate of 
691,381 tons of 
copper concentrate 
during the first 
seven months of 
the current Iranian 
year (March 21-
Oct. 22) to register 
a decrease of 1% 
compared with 
last year’s similar 
period.
Production in the 
month ending Oct. 
22 stood at 101,712 
tons going down 2% 
year-on-year, the 
Iranian Mines and 
Mining Industries 
D e v e l o p m e n t 
and Renovation 
O r g a n i z a t i o n ’ s 
latest report shows.
S a r c h e s h m e h 
Copper Complex 
had the lion’s share 
with 409,510 
tons, remaining 
unchanged YOY. 
Sungun Complex 
produced 197,008 
tons, down 1% YOY 
as Miduk Complex 
produced 84,863 
tons to witness an 
8% drop YOY.
M e a n w h i l e , 
S a r c h e s h m e h 
Copper Complex 
and Khatoon 
Abad Copper 
Refinery produced 
an aggregate of 
182,818 tons of 
copper anode 
during the period 
under review, 
up 5% YOY. 
Sarcheshmeh had 
the biggest share 
with 136,571 
tons, up 22% YOY. 
Khatoon Abad 
produced 46,247 
tons, down by 26% 
YOY.
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Iran ranks 4th in global honey production

The issue first 
appeared on 
W e d n e s d a y , 
November 13. It 
didn't impact all 
Chrome users, 
but only Chrome 

browsers running on 
Windows Server "terminal 
server" setups -- a very 
common setup in enterprise 
networks.
COMPLAINTS FLOODED 
GOOGLE
According to hundreds 
of reports, users said that 
Chrome tabs were going 
blank, all of a sudden, in 
what's called a "White Screen 
of Death" (WSOD) error, 
ZDnet reported.
The issue was no joke. System 
administrators at many 
companies reported that 
hundreds and thousands 
of employees couldn't use 
Chrome to access the internet, 
as the active browser tab kept 
going blank while working.
In tightly controlled 
enterprise environments, 
many employees didn't 
have the option to change 

browsers and were 
left unable to do their 
jobs. Similarly, system 
administrators couldn't just 
replace Chrome with another 
browser right away.
"This has had a huge impact 
for all our Call Center agents 
and not being able to chat with 
our members," someone with 
a Costco email address said in 
a bug report. "We spent the 
last day and a half trying to 
figure this out."
"Our organization with 
multiple large retail brands 
had 1000 call center agents 
and many IT people affected 
for 2 days. This had a very 
large financial impact," said 
another user.
"Like many others, this has 

had significant impact on 
our organization with our 
entire Operations (over 500 
employees) working in a RDS 
environment with Google 
Chrome as the primary 
browser," said another system 
administrator.
"4000 impacted in my 
environment. Working on 
trying to fix it for 12 hours," 
said another.
"Medium sized call center for 
a local medical office lost a day 
and a half of work for 40-60 
employees," added another.
"Same issue experienced, 
hundreds of users impacted 
- hours spent attempting 
to isolate the cause," said 
another user.
Hundreds of complaints 
poured in via Google's 

support forum, Chrome 
bug tracker, and Reddit [1, 
2]. One impacted sysadmin 
told ZDNet that they initially 
mistook the Chrome blank 
tabs as a sign of malware and 
reacted accordingly, starting 
network-wide security 
audits.
GOOGLE SHIPS A FIX
However, with time, the 
root cause of the bug was 
eventually found, and traced 
back to a feature called 
"WebContents Occlusion."
According to Google Chrome 
design document, this is an 
experimental feature that 
suspends Chrome tabs 
when users move other app 
windows on top of Chrome, 
treating the active Chrome tab 
as a background tab.

VP:
Strengthening border 
capacities, one of 
development pivots in 
Kordestan prov.
The Iranian Vice President for Economic 
Affairs Mohammad Nahavandian said that 
strengthening border capacities is one of the 
pivots of development in Kordestan province.
He made the remarks late on Thu. on the 
sidelines of his visit to Baneh Special Economic 
Zone in this province and pointed to the domestic 
and foreign trade capacities in Kordestan, 
adding, “border is of the important economic 
capacities in this province, and the province will 
develop if these capacities are strengthened.”
Nahavandian termed Iraq as one of Iran’s new 
trade partners and added, “exchanging trade and 
economic activity with neighboring countries 
is prioritized by the government, so that trade 
infrastructures of borders should be increased.”
To take advantage of trade and business 
capacities of Kordestan province, the 
government proposed Parliament to set up 
Baneh-Marivan Free Trade Zone, he said, adding, 
it is hoped that this proposal will be approved in 
the Parliament.”
He went on to say that border trade methods 
should be changed in this province, noting 
that huge investment has been made in Baneh 
especially in recent years.
Turning to the currency fluctuations in the 
past year, he stated, “currency fluctuations 
started in the country due to US unjust sanctions 
imposed on Iran in the past year and presently, 
currency inflammations have decreased in 
Foreign Exchange Market.”

Science min. calls for 
collective effort to remove 
‘scientific gap’ in world
Minister of Science, Research and Technology 
Mansour Gholami called for collective attempt 
needed for eliminating ‘scientific gap’ in the 
world.
He made the remarks on Fri. in his meeting 
with the Director General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) Audrey Azoulay on Thursday, on the 
sidelines of a UNSECO meeting in Paris.
While describing Iran’s salient achievements 
in the scientific and academic fields, the science 
minister emphasized that Iran is ready to 
exchange experiences with UNESCO in relevant 
issues.
He pointed to the significance of UNESCO 
activities in scientific, educational and cultural 
fields in the global level and stated, “given the 
scientific and cultural achievements of the 
country in recent decades, Islamic Republic of 
Iran is ready to promote the level of regional and 
international cooperation in relevant issues.”
For her part, Director General of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) Audrey Azoulay pointed 
to the brilliant history of the Islamic Republic 
of Iran in the areas of civilization, science and 
culture and called for taking advantage of all 
existing capacities for the promotion of bilateral 
ties.
She termed Iran’s progress in the scientific 
and technical fields as an opportunity for the 
promotion of Iran’s relations with UNESCO and 
named Iran as one of the active and influential 
members of this international scientific body.

A Google Chrome experiment has gone 
horribly wrong this week and ended up 
crashing browsers on thousands, if not more, 
enterprise networks for nearly two days.

Google Chrome Experiment 
Crashes Globally
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"This has had 
a huge impact 
for all our Call 
Center agents 
and not being 
able to chat with 
our members," 
someone with 
a Costco email 
address said in a 
bug report. "We 
spent the last day 
and a half trying to 
figure this out."
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Residential Rents in Iran Urban 
Areas Rise 23% YOY in Summer
The residential rent index in Iran's urban areas (using the 
Iranian year to March 2017 as the base year) stood at 151.9 in 
summer, the second quarter of the current Iranian year (June 
22-Sept.22), indicating a 23.1% rise compared with the same 
quarter of last year.
According to the Statistical Center of Iran, the year-on-year 
inflation rate for the preceding quarter, which ended on June 
21, was at 25.6%.
The highest and lowest inflation rates, on a year-on-year basis 
in the second quarter of the current year, were registered for 
Lorestan with 37.2% and West Azarbaijan with 11%. 
The index saw a 6.9% increase compared with the previous 
quarter, according to Financial Tribune.
Lorestan and East Azarbaijan provinces registered the highest 
and lowest quarter-on-quarter inflation rates for tenants in 
urban areas with 23.6% and 2.7% respectively. 
The average index in the four-quarter period ending Sept. 22 

increased by 24% compared with last year’s corresponding 
period. 
SCI had put the average annual inflation rate for the preceding 
quarter, which ended on June 21, at 22.6%. 
The highest and lowest average annual inflation rates were 
registered for Tehran and West Azarbaijan with 33.7% and 
9.4% respectively.  
The general housing index in urban areas was put at 152 in 
summer, indicating a 6.9% rise compared with the previous 
quarter and a 23.2% growth over the same quarter of last year. 
The average annual index increased by 24.1% in Q2 compared 
with the similar quarter of last year.  
The index for maintenance and repair services of residential 
units, including plumbing, plastering, home electrification and 
insulation services, in urban areas stood at 163.2 in the same 
quarter, indicating a 6.2% rise compared with the previous 
quarter and a 33.1% growth over the same quarter of last year. 
The average annual index for maintenance and repair services 
increased by 32.6% in Q2 compared with the similar quarter 
of last year.  



All Central Asian states 
oppose UNGA’s human rights 
resolution against Iran
All five Central Asian countries [including 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan 
and Uzbekistan] opposed the UN General Assembly’s 
human rights resolution against the Islamic Republic 
of Iran and voted against the move unanimously.
Other countries such as Afghanistan, Armenia, 
Belarus, China, Iraq, Pakistan, Russia and Syria also 
opposed the UNGA’s human rights resolution against 
Iran.
Totally, 66 countries gave abstention vote and 30 
countries voted against the resolution.
Yesterday, the 3rd Committee of UNGA, with 
the repetition of its unproven and threadbare 
accusations, approved a resolution with fragile votes 
against “Situation of Human Rights in Iran”.
Iranian Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousaci 
condemned the resolution, saying “Iran has always 
been committed to the human rights in line with its 
national security and interests and also based on 
religious requirements.”
Mousavi termed the approval of the resolution 
as ‘unilateral and unrealistic’ and added, “this 
resolution is put forward against Iran at a time when 
one of the chief supporters of this resolution, i.e. US, 
is violating the most basic rights of over 83 million 
Iranian people especially women, children, the 
elderly and patients.”

 Spokesman condemns UNGA 
resolution on human rights 
against Iran
Foreign Ministry Spokesman Seyyed Abbas Mousavi 
blasted approval of a recent human rights resolution 
by the United Nations General Assembly (UNGA) 
against the Islamic Republic of Iran and said, “Iran 
has always been committed to the human rights in 
line with its national security and interests and also 
based on religious requirements.”
He made the remarks late on Thu. in his reaction to 
the UNGA 3rd Committee’s approval of a resolution 
of human rights against Iran and added, “the approval 
of human rights resolution against Iran reflects 
double-standard and hypocrisy of its sponsor and 
accordingly, it lacks credibility and legitimacy.”
Criminals of the current era, who are staunch 
supporters of the resolution, have spared no efforts 
in committing crimes against humanity, ranging from 
killing children to dismembering critics and exerting 
economic terrorism against the independent nations, 
he criticized.Mousavi termed the approval of the 
resolution as ‘unilateral and unrealistic’ and added, 
“this resolution is put forward against Iran at a time 
when one of the chief supporters of this resolution, 
i.e. US, is violating the most basic rights of over 83 
million Iranian people especially women, children, 
the elderly and patients.”
Accordingly, the Islamic Republic of Iran strongly 
condemns the instrumental and political use of 
human rights by western countries against the 
independent nations.

Iran to keep helping Palestinians against Israel 
with no reservation: Leader

Speaking in a 
Friday meeting 
with the 
ambassadors of 
Muslim countries 
and participants 
of the 33rd Islamic 

Unity Conference in Tehran, 
Ayatollah Khamenei said 
Iran’s stance on the issue of 
Palestine is a principled and 
definitive one.
"Since the beginning of the 
Islamic Revolution to this 
day, we have remained in 
this position - meaning 
we have helped and will 
continue to help Palestine 
and the Palestinians 
without any consideration 
and view this the duty of the 
whole Islamic world," the 
Leader said.
“Following the victory of 
the Islamic Revolution [in 
1979], the Islamic Republic 
bestowed the Zionists’ 
center on the Palestinians. 
This was both a real and a 
symbolic move. We helped 
the Palestinians and will 
continue to do so. We have 
no reservation and the 
entire Muslim world must 
follow suit,” the Leader said.
Ayatollah Khamenei 

described the issue of 
Palestine as the biggest 
plight of the Muslim world 
which has displaced a 
nation from its home, and 
underlined the significance 
of unity among Muslim 
nations in resolving the 
issue.
“Had Muslim countries 
maintained even the 
minimum levels of unity, 
we would not have so many 
plights in the Muslim world 
today,” he added.
The Leader further pointed 
to the Islamic Republic’s call 
for the annihilation of Israel, 
and said Iran is not calling 
for the elimination of Jewish 
people, but it thinks people 
of all religions should decide 
the future of Palestinian 

territories.
"Calling for the elimination 
of Israel does not mean the 
elimination of the Jewish 
people ... it means that the 
people of Palestine - be they 
Muslim, Christian or Jewish 
- should choose their own 
government," Ayatollah 
Khamenei said.
The Leader's meeting with 
the guests of the Islamic 
Unity Conference was held 
on Friday on the auspicious 
occasion of the birth 
anniversary of Prophet 
Muhammad (PBUH) and 
his great grandson Imam 
Sadiq, the sixth Imam of Shia 
Muslims. 
The 33rd edition of the 
International Islamic 
Unity Conference was 

inaugurated by President 
Hassan Rouhani on 
Thursday.
Organized by the Iranian-
based World Forum for 
Proximity of Islamic Schools 
of Thought, the three-day 
event aims to establish 
unity and synergy among 
Muslims. Addressing 
the opening ceremony, 
President Rouhani said the 
only profiteers of division 
among Muslims are the 
foreign actors in the region.
“Ummah Unity in Defense 
of al-Aqsa Mosque” is 
this year’s theme of the 
conference. This is the 
second consecutive year 
that Palestine has become 
the focus of the Unity 
Conference.

Leader of Iran’s Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei says Tehran will keep 
helping the Palestinians with no reservation, 
and calls on other Muslim countries to follow 
suit.
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IRGC General: Iran’s 
Military Power Rising
 Iran continues to boost its military power, Deputy 
Commander of the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) Rear Admiral Ali Fadavi said.
In an interview with Tasnim in the western city of 
Sanandaj, Rear Admiral Fadavi underlined that Iran’s 
military power continues to grow.
He also noted that the IRGC has been doing its utmost 
to fulfill its duties and contribute to the promotion of 
Iran’s power and capabilities.The commander then 
emphasized that full security prevails along the entire 

Iranian borders, noting that even the US admits that Iran 
enjoys the current level of security.Last year, Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
called for efforts to maintain and boost Iran’s defense 
capabilities, hitting back at the enemies for disputing 
the country’s missile program.“Without a moment of 
hesitation, the country must move to acquire whatever is 
necessary for defense, even if the whole world is opposed 
to it,” Ayatollah Khamenei said.
In November 2018, the Leader said that Iran’s enhanced 
military preparedness would frighten the foes and 
be deterrent against the enemies, underlining, “The 
Islamic Republic is not intending to begin a war against 

anyone, but you (the Iranian 
military forces) should 
boost your capabilities 
in such a way that not 
only the enemy would 
be fearful and afraid of 
attacking Iran, but also 
thanks to the solidarity, 
might, and effective 
presence of the Armed 
Forces, the specter of threats 
against the Iranian nation would be  
swept away.”

“Had Muslim 
countries 
maintained 
even the 
minimum 
levels of unity, 
we would not 
have so many 
plights in the 
Muslim world 
today,” he 
added.
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US must end unwelcome 
presence in Syria: Zonnour
Chairman of Iranian Parliament’s National Security 
Committee Mojtaba Zonnour said the US' military presence 
in Syria has created tension and insecurity in the region, 
highlighting the need for Washington to end its unwelcome 
presence in Syria. 
Syrian Prime Minister Imad Khamis on Wednesday 
discussed with Chairman of Iranian Parliament’s National 
Security and Foreign Policy Committee Mojtaba Zonnour 
and the accompanying delegation means to develop 
economic relations between Syria and Iran in light of 
changes the region is witnessing.
According to SANA, the meeting dealt with the new 
prospects of cooperation and strengthening them during 

the next phase, and the importance of investing the 
expertise of the private sector between the two sides 
in order to revitalize trade exchange and expand joint 
economic investments.
Khamis affirmed that the Syrian-Iranian relations are 
growing stronger in all fields, especially at the political 
and economic levels through exchanging visits between 
government delegations and forming joint follow-up 
committees to implement the economic agreements which 
have been signed and opening the door to new agreements.
For his part, Zonnour expressed his country’s willingness 
to exchange expertise and successful experiences with 
the Syrian side regarding the reconstruction stage, 
especially in the fields of energy, agriculture, infrastructure 
development, roads and strategic industries.
He also maintained that the US' military presence in Syria 

h a s 
created tension and led 

to continuation of insecurity in the region, highlighting 
the need for Washington to end its unwelcome presence 
in Syria. 
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Poll: Majority 
Sees Crime 
as Serious 
Problem in US
A majority of 
respondents see 
crime as a serious 
problem in the United 
States, according to 
a poll released on 
Wednesday.
A Gallup survey 
of American 
adults showed 
that 52 percent of 
respondents believe 
the US crime problem 
is “extremely” or 
“very serious”, a slight 
increase from 2018’s 
survey.
Last year, 49 percent 
of respondents 
described the issue 
as extremely or very 
serious, a low not seen 
since 2015. 
The poll revealed 
that 48 percent of 
people think the 
crime problem is 
“moderately serious”, 
“not too serious” or 
“not serious at all”.
These numbers are 
lower than between 
2015 and 2017, 
when respondents 
perceived crime in 
the US as extremely 
or very serious 
within the range of 59 
percent to 60 percent.
According to Fars 
News Agency, 
participants in the 
survey were more 
likely to say the 
crime problem in the 
country is extremely 
or very serious than 
the crime in their local 
area. 
A higher percentage 
of women than men 
described the crime 
problem in the entire 
country as extremely 
or very serious, with 
a 12-point difference 
between women and 
men. But there was 
a 3-point difference 
between women 
and men when asked 
about their local area. 
Seventeen percent 
of urban residents 
described crime as 
extremely or very 
serious in their 
area, compared to 8 
percent in suburban 
and 10 percent in 
rural areas. 
About two-thirds 
of respondents said 
there is more crime 
in the US than a year 
ago, despite numbers 
from the Bureau of 
Justice Statistics 
indicating crime has 
decreased since the 
early 1990s.
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Rouhani:
Iran standing at forefront of anti-
Israel battles
President Hassan Rouhani says the US and its allies have failed in their 
attempts to portray Israel as a “normal country” just like others in the 
region thanks to the vigilance in the Muslim world, praising Iran as 
the flag-bearer of struggles against the occupying entity. “We should 
not doubt that the Islamic Republic and the Iranian nation are on the 
front line of the battle against the arrogance and the Zionist regime,” 
Rouhani told the 33rd International Islamic Unity Conference, which 
opened in Tehran on Thursday morning.“This, of course, does not mean 
that the nations of Palestine, Syria, Iraq and Yemen are not on the front 
line, but Islamic Iran is the establishment that has paid the highest 
price for resistance and standing up to the US and Zionism over the 
past 41 years.”Rouhani also said enemies have in recent years tried to 
consign to oblivion the issue of Palestine and Jerusalem al-Quds as the 
main problem facing the Muslim world, but Muslim scholars have not 

allowed and will not allow such a thing to happen.
The enemies, he added, have also sought to make Muslims forget the 
crimes committed by the West — led by the US — against the Islamic 
world.“They wanted Israel to be accepted by all Muslim people in the 
region, even by the Palestinians, as a normal and typical country,” he 
said.“Today, no one in the region and the Islamic world has any doubt 
that ... the US and the Zionist regime have been the root cause of all war, 
massacre, bloodshed and division in our region at least over the past 
three decades,” he said.
Rouhani also cited the massacre of people in Afghanistan, Iraq and 
Yemen as well as disputes among Muslim countries as examples of 
“ominous” US plots in the region.
Addressing the conference, Bahrain’s top Shia cleric Sheikh Isa Qassim 
urged the Muslim nations to tighten their ranks and not to abandon the 
Palestinians in the face of the Zionist regime’s oppression.
He further enumerated Palestine, Jerusalem al-Quds and the al-Aqsa 
Mosque as the ideals of the Muslim Ummah, adding that some Arabic 
establishments have turned their back to Palestine by submitting to 
the already-failed US deal.



Saveh to host 49th Specialized Exhibition of Iran’s Nuclear 
Industry Achievements
The 49th Specialized Exhibition of Iran’s Nuclear Industry Achievements will be held 
at the venue of Higher Institute of Energy in Saveh county, Markazi province, on Nov. 16.
In this exhibition, the general applications of the nuclear industry especially in the fields 
of ‘agriculture and medicine’ will be showcased to the public.Raising public awareness on 
the salient advantages of indigenized technical knowhow, fast and comprehensive access of 
academics to the latest achievements of the country in this industry, removing ambiguity in the 
field of nuclear activities in safety and environmental terms and strengthening self-credence and national pride are of 
the other important objectives of this exhibition.The enthusiasts and interested individuals can visit the specialized 
exhibition for a period of six days from 8:30 am to 12:00 and also from 14:00 to 17:00 pm each day on Nov. 16-21.

Syrian President 
Bashar al-Assad 
stated Thursday that 
the US regime was 
akin to Nazi Germany 
as the country is just 
stealing oil from 
Syria.
"The US is a state, 
based like any regime 
on gangs of bandits. 
The US president 
doesn't represent the 
country, he is just an 
executive director of 
a company that has 
its board of directors, 
who represent 
other companies 
that in fact own 
the country," the 
Syrian President 
Bashar Assad said 
on Thursday in 
an interview with 
Russia 24, according 
to Sputnik.
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A growing number of female British 
lawmakers announced that they have chosen 
to stand down at the upcoming general 
election citing the abuse they face in public 
office.
On a book tour in London, ex-US secretary of 
state Hillary Clinton, warned that the United 
Kingdom is “on the path to fascism”.
Clinton told an audience at Kings College, 
London, that she took “very seriously” the 
news that more than 70 female MPs were 
choosing not to run in the upcoming general 
election on 13 December.
"If people are intimidated out of running 
for office in a democracy because of these 
hatemongers on the left or the right … that is 
the path [to] authoritarianism, that is the path 
[to] fascism."
Female Conservative MPs are standing 
down at a higher rate than the average for all 
MPs. According to an analysis of retirement 
announcements so far by Sunder Katwala, 
director of British Future, (a British think 
tank), a higher share of female MPs originally 
elected as Tories are standing down, at a 
younger average age, than male Tories, and 
both male or female Labour MPs. 
Among Tory ranks, the female MPs stepping 
down are on average 10 years younger and 
have spent a decade less in parliament than 

retiring male MPs.
Nicky Morgan, the Culture Secretary, leaving 
after the abuse she had received for doing 
her job, was part of an exodus of moderate 
Tory MPs who had announced that they were 
quitting,.
The former Home Secretary, Amber Rudd, is 
also among the moderate Tory MPs who have 
said they will not fight the election.
Meanwhile outgoing MP Heidi Allen told 
constituents she was "exhausted by the 
invasion into my privacy and the nastiness 
and intimidation that has become 
commonplace" in politics.
Other high-profile women to quit Parliament 
ahead of the election include Claire Perry, 
Margot James and Dame Caroline Spelman.
According to Press TV, MPs face abuse on 
social media and in person for their stances on 
Brexit, and women on the front line of British 
politics have experienced an unnerving 
level of abuse -- ranging from harassment to 
outright threats of rape and murder.
Earlier this year, London Metropolitan Police 
Chief, Cressida Dick told a parliamentary 
committee that officers had seen a "very 
considerable rise" in the number of threats 
received by MPs and that statistics showed 
crimes committed against politicians had 
doubled from 151 in 2017 to 341 in 2018.
Those targeted disproportionately are 
women and BAME (Black, Asian and minority 
ethnic) MPs -- across the political spectrum. 
Among those abused the most is Labour's 
Shadow Home Secretary Diane Abbott, who 
was the UK's first female black lawmaker.

The dying group, which is listed as a 
terrorist organization by much of the 
international community, had collaborated 
with the former US-backed Iraqi dictator 
Saddam Hussein during his imposed war 
on Iran in the 1980s in addition to killing 
as many as 12,000 Iranians in a violent 
campaign of terrorist bombings.
Despite the group's gruesome terror 
campaign early after Iran’s 1979 Islamic 
Revolution, the MKO was effectively 
neutralized in the country and forced to 
seek refuge in Iraq under the protection of 
Saddam Hussein.
Known to most other countries by another 
acronym, the MEK, the terrorist group is 
financed by the Saudis, publicized by the 
Israelis and following America’s agenda.
Removing its decade-long ban on the MKO, 
the United States has used the group as a 
tool to pressure Iran over the past years.
Despite US and Saudi attempts to empower 
the MKO, the cult-like group's activities 
have been largely limited to its now aging 
pool of members who had originally joined 
the group in the 1970's and 1980's.
According to the British daily The 
Guardian, the MKO is even known to rely 
on busing refugees and young eastern 
Europeans to fill up its lavish events in 
Europe, where most of the group's 
members are known to reside.
The group throws lavish conferences 
every year in Paris, with certain American, 
Western, and Saudi officials as its guests 
of honor.
These include former US national security 
advisor John Bolton, US President Donald 
Trump’s personal lawyer Rudy Giuliani, 
former Canadian prime minister Stephen 
Harper, and former Saudi Arabian spy chief, 
Prince Turki al-Faisal.

The group is well-known for its reliance 
on fake social media profiles to push for its 
Washington-backed anti-Iran agenda.
Last year, Iranian Foreign Minster 
Mohammad Javad Zarif slammed Twitter 
for blocking social media accounts of "real 
Iranians" while overlooking social media 
influence operations coming from "actual 
bots in Tirana," referring to the group's 
large complex near the Albanian capital.
Amid the Trump Administration's 
heightened rhetoric and campaign of 
"maximum pressure" against Iran, the 
MKO has also sought to gain further 
support from Washington and its allies by 
expanding its anti-Iran operations.
Back in June, an unverified audio tape 
leaked from the organization suggested 
the group may have colluded with foreign 
powers in carrying out mysterious 
explosions targeting two oil tankers in the 
Persian Gulf in June.
According to Press TV, the terrorist group 
also announced a plan to assassinate 
commander of the Quds Force of the 
Islamic Revolution Guards Corps Qassem 
Soleimani and the country’s new Judiciary 
chief Ebrahim Raeisi.
Reports have also shown that the Saudi 
intelligence agency has provided the MKO 
with vast funding, especially since main 
elements of the group were purged from 
their old bastion in Iraq more than a decade 
ago.
The MKO was once listed as a terrorist 
organization in the US and Europe and 
is still widely viewed as a Marxist cult 
built around the personality of its leader, 
Maryam Rajavi.
Some of its uncouth practices include 
forcing the group's male members to 
divorce their wives and have them married 
to Rajavi's husband Massoud.
The terrorist group is also known for 
its extremely suppressive control over 
members in its camps where access to the 
Internet and other information sources is 
prohibited.

Britain is “on the path to fascism” Thirst for blood: How one terror group killed 
12k Iranians

Hillary Clinton warns of path to 'fascism' after British MPs stand 
down at the upcoming general election citing online threats. The US-backed Mujahedin Khalq Organization (MKO) has a dark 

history of assassinations and bombings targeting both Iranian 
statesmen and people, making the country one of the major victims 
of terrorism in the world.
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Efforts continue to 
secure release of two 
Iranian border guards: 

Khakpour
Chief of IRGC's Ground Forces 
Mohammad Khakpour has said that 
efforts are continuing to make sure 
the remaining Iranian border guards 
held in Pakistan are released soon.
As many as 12 Iranian border 

guards, including local Basij 
volunteer forces were abducted 
by the so-called Jaish ul-Adl terror 
group near the Pakistan-Iran border 
on October 16, 2018 and were taken 
across the border to Pakistan. On 
November 22, 2018 five of them 
returned home through the efforts 
and cooperation between Iran 
and the Pakistani side. It was also 
announced on March 21, 2019 that 
four out of seven remaining border 

guards were also released.
Speaking on Thursday in the 
northeastern city of Mashahd, 
the Commander of IRGC's 
Ground Forces Brigadier General 
Mohammad Khakpour said that the 
Pakistani military commander will 
visit Iran soon, adding that efforts 
have been intensified to secure the 
release of the remaining abducted 
border guards from the hands of the 
terrorists.



خصوصی سازی، هر روز ضعیف تر از دیروز
با گذشت حدود ۸ ماه از سال، تنها یک میلیارد تومان سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار 
شده است. نگاهی به کارنامه سازمان خصوصی سازی نشان می دهد از ابتدای امسال تاکنون که حدود ۸ ماه از 
سال می گذرد تنها 13 میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده که ضعیف ترین کارنامه 

این سازمان از زمان تاسیس در سال 13۸0 تاکنون است.
این گزارش می افزاید: 13 میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده از ابتدای امسال، در فرابورس و به  صورت 

تدریجی بوده است. همچنین این میزان سهام واگذار شده در این مدت مربوط به شرکت های گروه یک واگذاری ها 
است. گفتنی است، در حالی که طبق اصل 44 قانون اساسی، سال 93 آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت های 

دولتی تعیین شده بود، اما واگذاری های دولت در این مدت به سرانجام نرسید و با تصویب نمایندگان مجلس این مهلت به مدت 
یک سال اضافه شد؛ و این مهلت بعدها در سال های 94، 95، 96، 97 و 9۸ نیز تمدید گردید.

بر این اساس با توجه به اینکه واگذاری سهام شرکت های دولتی دارای فرآیندهایی همچون قیمت گذاری و دریافت مصوبه هیات واگذاری است، 
به نظر می رسد تا پایان امسال نیز اتفاقی در زمینه واگذاری ها در کشور نیفتد و کمامان دادن وقت اضافه به سازمان خصوصی سازی برای پایان 

واگذاری ها در سال های پیش رو نیز ادامه داشته باشد.

کرایه سفر تاکسی های اینترنتی افزایش نمی یابد
نرخ کرایه دو شرکت تاکسی های اینترنتی بدلیل اینکه به رانندگان آنها سهمیه بنزین تعلق گرفته، افزایش 

نخواهد یافت و جزئیات این سهمیه بزودی اعالم خواهد شد.
در همین ارتباط شرکت اسنپ در اطالعیه ای اعالم کرد با توجه به آغاز سهمیه بندی بنزین، و مطابق  اطالعیه 
شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطالع می رسانیم که به رانندگان 

تاکسی های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می گیرد. براین اساس از امروز ۲4 آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده 
فعال در تاکسی های اینترنتی بر اساس کارکرد ماهانه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به التفاوت آن به کارت بانکی 

آنها واریز می شود. این اطالعیه حاکی است: همچنین نرخ کرایه های تاکسی های اینترنتی هیچگونه تغییری نداشته 
و کاربران راننده می توانند بدون نگرانی از افزایش قیمت بنزین مثل همیشه به فعالیت خود ادامه دهند.

شرکت اینترنتی تپ سی نیز در اطالعیه جداگانه ای با تایید این موضوع، اعالم کرد: پیرو انتشار خبر سهمیه بندی بنزین و طبق اعالم شرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطالع می رسانیم: سهمیه  بنزین به رانندگان تاکسی های آنالین تعلق می گیرد.   در این 
اطالعیه آمده است: با توجه به اختصاص سهمیه به تاکسی های آنالین، قیمت سفرها تغییری نخواهد کرد« . جزئیات این موضوع شامل شرایط 

دریافت سهمیه و نحوه تخصیص آن به رانندگان تاکسی های آنالین، متعاقبا اعالم خواهد شد.
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گــزارش
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آنچه که به نظر 
می رسد، میانگین 

آن زیر ۱۰ هزار تومان 
است. مازاد این عدد 

بستگی به شرایط 
دارد
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نوبخت: 
منابع حاصل از اصالح 

قیمت بنزین، به 
خانوارها پرداخت 

می شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه به ارائه 
توضیحاتی درباره ســهمیه بندی و 

اعالم قیمت جدید بنزین پرداخت.
محمدباقر نوبخت با اشاره به اطالعیه 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران درباره ســهمیه بندی قیمت 
بنزین و اصالح قیمت آن اظهار کرد: 
این اطالعیه در راستای اجرایی شدن 
مصوبه شــورای عالــی هماهنگی 

اقتصادی سه قوه صادر شده است.
وی گفــت: در ســال های اخیر با 
افزایــش مصرف فزاینــده بنزین، 
کارشناســان اظهار نظر می کردند 
که اگر بنزین سهمیه بندی شود و 
قیمت آن نیز اصالح شود، می تواند 
باعث کنترل مصرف شود اما دولت 
در شش سال گذشته فقط دو مرتبه 
این اصالح قیمت هــا را انجام داد و 
منابع حاصل از آن نیز عمدتا صرف 
پرداخت به خانواده های نیازمند و 
تحت پوشش کمیته امام و بهزیستی 
شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
خاطرنشــان کرد: این مرتبه آقای 
رئیس جمهوری در نظر داشت که 
اگر قرار اســت اصالحی در قیمت 
بنزین انجام شود، حتما همه منابع آن 
عینا به خود مردم پرداخت شود؛ در 
این زمینه تعریفی که صورت گرفت 
و در شورای هماهنگی اقتصادی به 
تصویب رســید، این است که با این 
اصالح قیمــت، 100 درصد منابع 
حاصل از ســهمیه بندی و اصالح 
به صــورت حمایت معیشــتی به 

خانوارهای مورد نظر توزیع شود.
نوبخت بــا بیــان اینکــه بیش از 
1۸ میلیون خانوار متشــکل از 60 
میلیون نفر از جمله دریافت کنندگان 
بسته های حمایت معیشتی محسوب 
می شوند افزود: در این راستا شرکت 
ملی پخــش فرآورده هــای نفتی 
موظف شد که همه منابع حاصل از 
این برنامه را در یک حساب مشخصی 
که با همین عنوان در خزانه افتتاح 
می شــود، واریز کنــد؛ همچنین 
وزارت رفاه موظف شد که لیست 1۸ 

میلیون خانوار را آماده کند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه 
و بودجه موظف شده است که عینا 
همه مبالغی را که به حســاب واریز 
می شود، میان خانوارها اعم از یک 
نفره تا پنج نفره بین 55 هزار تومان 
تا ۲05 هزار تومان ماهانه پرداخت 
کند؛ بنابراین می توانیم بگوییم که 
از این به بعد سازمان برنامه و بودجه 
در ماه سه پرداختی خواهد داشت؛ 
یــک پرداختــی حقــوق و مزایا و 
پرداخت های مربــوط به طرح های 
عمرانی اســت که هر مــاه انجام 
می شــود، پرداخت دیگر مربوط به 
یارانه ها است که معموال ۲6 هر ماه 
انجام می شــود و پرداخت دیگری 
وجود دارد که بابــت حمایت های 

معیشتی انجام خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
طوری برنامه ریزی کرده ایم که قبل 
از اینکه یک ماه از این تاریخ بگذرد، 
حداکثر ظرف یک هفته تا 10 روز 
آینده همــه این وجوه به حســاب 
سرپرســت خانوارها واریز شــود. 
همچنین وزارت رفاه موظف شــده 
که مازاد بــر آن 1۸ میلیون خانوار، 
هر کسی که خود را متقاضی دریافت 
این مبلغ می داند، با ساز و کارهایی که 
تدارک دیده اعتراضاتشان را بررسی 
کند و آن دسته از افرادی که مشمول 
پرداخت می شوند، پرداخت را انجام 
دهند حتــی اگر بعــد از آغاز طرح 
مشخص شود که معترضان از افراد 
حائز شرایط هستند، مبنای محاسبه 

از روز اجرای طرح خواهد بود.

مهر
خـــبـــر
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وی افــزود: یکــی از این 
اتفاقات، گام چهارم ایران 
در برجام اســت که یک 
مقدار با واکنش کشورهای 
اروپایی مواجه شده است. 
نکته بعدی نیز به اتفاقات 
منطقه ای بــه خصوص 
در حوزه عــراق برمی گــردد. رییس 
کنفدراســیون صادرات ایران تصریح 
کرد: با این وجود، از نظــر فاکتورهای 
اقتصادی اتفاق خاصی نیفتاده؛ ضمن 
این که کماکان عرضه ارز در نیما بیش 
از تقاضای آن اســت. ارز صادراتی برای 
واردات نیز رونق بیشتری گرفته و حتی 
ثبت ســفارش وارداتی با ارز صادراتی 
در ســازمان صمت دو روز بیشتر طول 

نمی کشد تا تایید شود.
الهوتی ادامه داد: بر این اساس، تقریبا 
می توان گفت حدود ۲ تا 3 درصد افزایش 

نرخ ارز را به دنبال داشته، بیشتر جنبه 
روانی دارد و به نظر می رسد ثبات نرخ 
ارز ادامه خواهد داشت و بازار با گذشت 
چند روز آرام می شود و به شرایط قبلی 

برمی گردد.
وی عنوان کرد: توجه داشــته باشــید 
افزایش قیمت ها بیشتر مربوط اسکناس 
و تقاضای خرد است و اعداد و ارقام این 
معامله بسیار کوچک است و در بخش 
تجاری نیســت.رییس کنفدراسیون 
صادرات ایران در پاسخ به این پرسش 
که پیش بینی شما این است که نرخ دالر 
در روزهای آینده به گذشته برمی گردد؟ 
متذکر شد: بســتگی به عوامل زیادی 
دارد. به هرحال باید ببینیم عکس العمل 
اروپایی ها چه خواهد بود و گزارشی که 
آژانس داده، به چه سرانجامی می رسد. 

همه این ها می تواند تاثیرگذار باشد.
الهوتــی گفت: آنچه مســلم اســت، 
براساس فاکتورهای اقتصادی اگر اتفاق 
خاصی نیفتد و موضــوع خاصی پیش 
نیاید، مجددا شــرایط به حالت عادی 
برمی گردد؛ ضمن این که نوسان ارز تا ۲، 
3 درصد در همه شرایط وجود داشته و 

خیلی عدد بزرگی نیست.
وی افزود: در عین حال، ما به سمت پایان 
سال میالدی هم داریم می رویم و ممکن 
اســت تقاضای ارزهای خرد با افزایش 
سفرها افزایش یابد.رییس کنفدراسیون 

صــادرات ایران تصریح کــرد: من فکر 
می کنم اگر اتفاق خاصی نیفتد و موضوع 
خاصی پیش نیاید، شرایط باثبات نرخ ارز 

ادامه پیدا می کند.

    کف قیمت دالر چه رقمی است؟
الهوتی در پاسخ به این پرسش که کف 
قیمت دالر چه رقمی است؟ عنوان کرد: 
کســی که عدد را بخواهد اعالم کند، 
بســتگی به این دارد که با چه فرمولی 
محاســبات را انجام می دهد. شما اگر 
از ســال 57 با تورم بخواهید حســاب 
کنید، یک نرخ در می آید. اگر از ســال 
74 که برای اولین بار بعد از انقالب بحث 
تک نرخی شدن ارز مطرح شد و موفق 
هم نبود، بخواهید حســاب کنید، یک 
عدد در می آید. اگــر از دهه ۸0 دولت 
اصالحات که واقعی سازی نرخ ارز اتفاق 
افتاد بخواهید حساب کنید، یک عدد 

در می آید.
وی افــزود: آنچه که به نظر می رســد، 
میانگین آن زیر 10 هزار تومان اســت. 
مازاد این عدد بســتگی به شرایط دارد. 
به هرحال تحریم ها وجود دارد و واردات 
از هر جایی امکان پذیر نیست و پول نفت 
به نوعی به چرخه اقتصادی برای مصرف 
برنمی گردد. بر این اساس، همه این ها 

حباب را ایجاد می کند.

    دالر ۸ هزار تومانــی در بودجه 
انتخاب درستی است؟

رییس کنفدراسیون صادرات ایران در 
پاسخ به این پرسش که صحبت از دالر 
۸ هزار تومان در بودجه 99 می شــود، 
آیا این عدد انتخاب درســتی می تواند 
باشد؟ اظهار داشــت: به هرحال عددی 
که در بودجه می آیــد، مبنای نرخ دالر 
نیست، یک عدد فرضی برای محاسبات 
درآمدهای دولت بــه ریال و هزینه کرد 

دولت براساس بودجه سنواتی است.
الهوتی افزود: هر چه نرخ دالر واقعی تر 
باشــد، به طور قطع می تواند شفافیت 
بیشتری ایجاد کند و دخل و خرج دولت 
را بیشتر شــفاف کند. ولی نکته ای که 

وجود دارد، این اســت کــه ۸5 درصد 
واردات، واردات کاالهای واســطه ای و 
کاالهای خط تولید هستند. 15 درصد 
کاالی مصرفی ما هم کاالهای به نوعی 
ضروری مورد نیاز مثل دارو و بخشی هم 

کاالهای مصرفی مثل موبایل هستند.
وی تصریح کرد: بر این اساس، اگر نرخ 
دالر در بودجه به ۸ هزار تومان برســد، 
عمال نرخ محاسبه برای واردات نیز نرخ 
بودجه خواهد شد. بنابراین با توجه به 
تعرفه ها در حوزه واردات، با یک افزایش 
حدود 70، ۸0 درصدی مواجه خواهیم 

شد.
رییس کنفدراســیون صــادرات ایران 
متذکر شد: باید ببینیم دولت متناسب 

با این افزایــش نرخ ارز کــه در بودجه 
می خواهد اعمال کنــد، تعرفه ها را هم 
پایین می آورد که قیمت ها افزایش نیابد، 
یا این که سیاست دولت این است که هم 
افزایش درآمد داشته باشد و هم به نوعی 
تقاضای واردات را کم کند. این موضوع 
می تواند واردات کاالهای واســطه ای و 

مواد اولیه تولید را با مشکل مواجه کند.
الهوتی خاطرنشان کرد: برای کاالهایی 
که با ارز 4۲00 تومانی وارد می شــدند 
و ارز آنهــا اگر به ۸ هزار تومان برســد، 
فاصله بین ارز رســمی و نیمایی کمتر 
می شود و تقاضا در آن کمتر می شود و 
سوءاستفاده هایی که از این محل ممکن 

است اتفاق بیفتد نیز کمتر خواهد شد.

تحلیل رییس کنفدراسیون صادرات از دالیل افزایش نرخ دالر در هفته های اخیر   

انفجار قیمت در راه نیست
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: براساس فاکتورهای 
اقتصادی اگر اتفاق خاصی نیفتد و موضوع خاصی پیش نیاید، 
مجددا شرایط در بازار ارز به حالت عادی برمی گردد؛ ضمن این که 
نوسان ارز تا ۲، ۳ درصد در همه شرایط وجود داشته و خیلی عدد 
بزرگی نیست. محمد الهوتی درباره دالیل افزایش نرخ دالر در 
هفته های گذشته گفت: به هرحال در هفته های گذشته یک سری 
اتفاقاتی افتاده که می شود گفت شاید افزایش نرخ دالر به دلیل 

جو روانی ای باشد که به دلیل این اتفاقات به وجود آمده است.

اقتصاد کالن

تقالی جامعه پزشکی برای فرار مالیاتی

اقدامات جامعه پزشکی برای فرارمالیاتی و مقابله با خواست 
عمومی مردم برای برقراری عدالت مالیاتی تنها به نصب نکردن کارتخوان و افزایش 

تعرفه ها خالصه نشده است.

یکی از مشــکالت اصلی اقتصاد کشــور، وابســتگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از 
خام فروشی نفت است. در حال حاضر اعمال تحریم های نفتی آمریکا باعث شده صادرات نفت 
ایران با محدودیت های جدی مواجه شود و از ۲.5 میلیون بشکه در روز به ۲00 هزار بشکه 
برسد. در نتیجه این اقدام، دولت در سال جاری با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی 

مواجه شده که تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
در قانون بودجه 9۸، درآمدهای دولت از 3 طریق فروش نفت، اخذ مالیات و عوارض و انتشار 
اوراق اسالمی تامین می شود که سهم درآمدهای نفتی حدود 30 درصد از کل بودجه دولت 
است. فلذا باید به فکر راهکاری برای پر کردن خال درآمدهای نفتی در بودجه امسال و سال های 
آینده باشیم. بررسی  شاخص های مختلف اقتصادی نشان می دهد که سهم درآمدهای مالیاتی 
دولت در اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر بوده و افزایش درآمدهای 

مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از گزینه های جدی برای جبران کسری بودجه 
است. یکی از این شاخص ها، تالش مالیاتی یا نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص 
داخلی است. در حال حاضر شاخص تالش مالیاتی در ایران حدود 7 درصد است؛ درحالیکه 
میانگین جهانی این شاخص 14 درصد بوده و در کشورهای عضو OECD به ۲5 الی 30 
درصد می رسد. در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت حداقل می تواند دو برابر شود و از 150 
هزار میلیارد تومان به 300 هزار میلیارد تومان برسد. فلذا در صورت ساماندهی نظام مالیاتی 
در کشور، درآمدهای مالیاتی به راحتی می توانند جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه شوند.

اما سازوکار اخذ مالیات در ایران به طور عجیبی تبعیض آمیز است به گونه ای که از دهک های 
پایین جامعه به تمام و کمال مالیات گرفته می شود ولی مشاغل پردرآمد و اقشار ثروتمند به 
راحتی از دادن مالیات امتناع می کنند و به لطایف الحیلی فرارهای مالیاتی چندین وچند هزار 
میلیارد تومانی دارند. در نتیجه اختالف 150 هزار میلیارد تومانی بین مالیاتی که باید اخذ 
شود و مالیاتی که اخذ می شود؛ مربوط به اقشاری است که سرمایه های کالن داشته و مالیات 

خود را پرداخت نمی کنند.
در این راستا امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرده که پس از بررسی های اخیر 
این سازمان، فعال 300 هزار میلیارِدر در اقتصاد ایران شناسایی شده اند که بیش از نیمی از 
آنها اصال مالیات پرداخت نمی کنند و مابقی نیز مالیات حقه را نمی پردازند و فرارمالیاتی دارند. 
البته این 300 هزار نفر تمام میلیارِدرهای ایران نیستند که مالیات پرداخت نمی کنند؛ بلکه 
با بررسی های ریزداده های اقتصادی، فعال این تعداد شناسایی شده اند و احتماال در روزهای 

آینده و پس از تکمیل بررسی ها به این تعداد افزوده می شود.

  حمایت کمیسیون بهداشت و درمان از معافیت مالیاتی پزشکان
در این بین یکی از اقشار میلیارِدری که مالیات خود را پرداخت نمی کنند؛ پزشکان هستند. 
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، میزان فرارمالیاتی پزشکان 6700 میلیارد تومان 
محاسبه شده است. در این راستا طبق قانون بودجه 9۸ پزشکان موظف شدند تا در مطب ها 

و بیمارستان ها دستگاه کارتخوان نصب  کنند تا گردش مالی آنها شفاف شده و بدین طریق 
بتوان مانع از فرارمالیاتی آنها شد.

الزامی شدن نصب و استفاده از کارتخوان در مطب ها و بیمارستان ها با کارشکنی های جدی 
پزشکان روبرو شد به گونه ای هم اکنون بعد از گذشت ۸ ماه از سال، هنوز بیش از 60 درصد 
پزشکان دستگاه کارتخوان نصب نکرده اند و مابقی نیز با افزایش تعرفه ها و دو نرخی کردن 
خدمات پزشکان )درصورت استفاده یا عدم استفاده از کارتخوان( عمال بار هزینه های مالیاتی 
را به بیماران منتقل کرده اند. البته اقدامات جامعه پزشکی برای فرارمالیاتی و مقابله با خواست 
عمومی مردم برای برقراری عدالت مالیاتی تنها به نصب نکردن کارتخوان و افزایش تعرفه ها 
خالصه نشد. در روزهای اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه سازمان نظام پزشکی با 
حمایت و همکاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نظر دارد؛ موضوع معافیت مالیات 

بر کارانه پزشکان را از طریق شورای سران قوا پیگیری کند.
بعد از اینکه البی پزشکان بر تصمیم نمایندگان مجلس به نتیجه نرسید و مالیات با نرخ 35 
درصد بر کارانه پزشکان در قانون بودجه 9۸ تصویب شد؛ حال پزشکان در تالش هستند تا از 
کانال دیگری مانند شورای سران قوا بتوانند برای کارانه های خود معافیت مالیاتی اخذ کنند. 
در این راستا با حمایت های کمیسیون بهداشت مجلس، موضوع معافیت مالیاتی پزشکان در 
دستور کار شورای سران قوا قرار گرفته و گزارش  ها حاکی از موافقت سران 3 قوه با اعطای این 
معافیت مالیاتی است. به طور کلی مالیات یکی از ابزارهای دولت برای برقراری عدالت در جامعه 
است. بدین صورت باید مالیات از اقشار ثروتمند گرفته شود و در قالب یارانه و سایر حمایت های 
مالی در اختیار دهک های پایین جامعه قرار گیرد. متاسفانه در ایران اقشار صاحب سرمایه مانند 
پزشکان با استفاده از نفوذی که دستگاه های دولتی دارند تالش می کنند تا با دور زدن قانونی 
یا البی برای دریافت معافیت مالیاتی، مالیات خود را پرداخت نکنند. در این راستا الزم است 
تا برای اصالح نظام مالیاتی و اخذ مالیات از پزشکان سرمایه دار یک مطالبه ی عمومی شکل 
بگیرد زیرا کاهش شکاف طبقاتی و بهبود اقتصاد کشور جز با همراهی مردم برای اخذ مالیات 

از سرمایه داران میسر نخواهد شد.

تسنیم
خـــبــــر

آگهي
شماره پرونده: 570/97 شماره دادنامه: 33۸/9۸ بتاریخ 
9۸/4/۲9 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 7 شوراي حل 
اختالف کاشان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضي شورا از توجه 
اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگي و اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مي نماید. راي قاضي شورا: 
در خصوص دعوي بانک مهر اقتصــاد به نمایندگي آقاي 
جواد تک روستا با وکالت خانم فاطمه ساعتي به طرفیت 
1- آقاي امیرحسین ابراهیمي فرزند حمیدرضا ۲- میثم 
مبیني راوندي به کدملي 1۲6۲00۸1۲3 به خواســته 
مطالبه وجه به میزان 35/000/000 ریال بابت بخشــي 
از چک شــماره 300467/3۸ به تاریــخ 1393/11/16 
عهده بانک ملت با این توضیح کــه وکیل خواهان اظهار 
داشــته خوانده ردیف اول مبادرت به صدور چک مزبور 
در وجه بانک مهر اقتصاد نمــوده و خوانده ردیف دو م نیز 
با امضاي ظهر چک ضمانت وي را بر عهده گرفته اســت 
فلذا خواسته به شرح فوق را مطرح و خواستار محکومیت 
تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته گردیده است 
حالیه با عنایت محتویات پرونده متن جمله چک مصدق 
چک مزبور و نیز گواهي عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه و همچنین بقاء اصول مدارک ابــرازي مزبور در ید 

مدعي که داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان به مبلغ خواســته مي نماید و نظر به اینکه بانک 
خواندگان دلیل و مدرکي که داللت بــر پرداخت دین و 
برائت اشتغال ذمه خود نمایند ارائه ننموده است خوانده 
ردیف اول با وصف ابالغ قانوني نشــر آگهي خوانده ردیف 
دوم علیرغم ابالغ قانوني ماده 69  در جلسه حاضر نگردیده 
و در خصوص مستندات ابراري خواهان دفاع و ایراد موثري 
به عمل نیاورده اند علیهذا قاضي شــورا توجها به نظریه 
مشورتي اعضا محترم حل اختالف و با در نظر داشتن وصف 
تنجیزي و تجریدي اسناد تجاري و با امعان نظر به اینکه 
چک در مهلت قانوني واخواست گردیده دعوي خواهان را 
وارد و ثابت دانسته مســتندا به مواد 19۸، 515، 5۲۲ از 
قانون آیین دادرســي دادگاههاي عمومي انقالب در امور 
مدني و مواد 310 و 313 و 315  از قانون تجارت ناظر بر 
راي وحدت رویه 536 مورخ 69/7/10 ماده 314 بر قانون 
تجارت ناظر بر مواد ۲49 و ۲۸6 و ۲۸9  همان قانون و ماده 
۲ و استفســاریه تبصره الحاقي به ماده ۲ از قانون اصالح 
موادي بر قانون صدور چک مصوب تشــخیص مصلحت 
نظام و ماده 1۲57 قانون مدني حکم به محکومیت تضامني 
خواندگان به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت هزینه دادرسي به عنوان 667/500 
ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 

تاخیر تادیه دین از تاریخ سررســید لغایت اجراي حکم 
طبق نرخ شاخص اعالمي از سوي بانک مرکزي که حین 
االجرا محاسبه و تعیین خواهد شد. در حق خواهان صادر 
و اعالم مي نماید. راي صادره غیابي و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و با انقضاي 
آن ظرف بیست روز به قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم 
محترم عمومي شهرستان کاشان مي باشد.  ضمنا ظرف 
10 روز پس از ابالغ نسبت به نشر آگهي و ابالغ دادنامه در 
خصوص خوانده ردیف اول امیرحسین ابراهیمي به شعبه 
مراجعه نمایند. قاضي شعبه 7 حقوقي شوراي حل اختالف 

کاشان شناسه: 6599۲9

آگهي حصر وراثت
آقاي رضا فرهنگ صدر فرزند محمدرضا داراي شناسنامه 
شماره 0043۲73۲6۲ به شــرح دادخواست به کالسه 
1۸4/9۸ ش ح1  از این دادگاه درخواســت گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مدینه 
بابایي سمیرمي بشناســنامه ۲3 در تاریخ ۲3/1/139۲ 
اقامتــگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفتــه ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمدحسن طالبي 
سمیرمي فرزند علي ش ش 117 همسر متوفي ۲- علیرضا 
طالبي سمیرمي فرزند محمدحسن ش ش 954۸ فرزند 

3- مجتبي طالبي ســمیرمي فرزند محمدحســن ش 
ش 1۲466 فرزند4- فرشــته طالبي ســمیرمي فرزند 
محمدحســن ش ش 1۲467 فرزند 5- مرتضي طالبي 
سمیرمي فرزند محمدحسن ش ش 94 فرزند 6- پروانه 
طالبي ســمیرمي فرزند محمدحسن ش ش ۲41 فرزند 
7- مهناز طالبي سمیرمي فرزند محمدحسن ش ش 361 
فرزند ۸- خدیجه طالبي ســمیرمي فرزند محمدحسن 
ش ش 74۲ فرزند 9- مصطفي طالبي ســمیرمي فرزند 
محمدحســن ش ش 743 فرزند  و الغیر.اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکســي اعتراضي دارد یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شــد. قاضي 
 شــوراي حل اختالف شــماره یک شهرســتان سمیرم  

شناسه: 660۲43

آگهي حصر وراثت
آقاي رضا فرهنگ صدر فرزند محمدرضا داراي شناسنامه 
شماره 0043۲73۲6۲ به شــرح دادخواست به کالسه 
1۸5/9۸ ش ح1  از این دادگاه درخواســت گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غضنفر 
بابایي سمیرمي بشناســنامه ۲۲ در تاریخ 30/1/1363 

اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- هما صابري فرزند باقر ش 
ش 5443 همســر متوفي ۲- مدینه بابایي سمیرمي ش 
ش ۲3 فرزند متوفي 3- حبیبه بابایي ســمیرمي ش ش 
319 فرزند متوفي 4- مســیب بابایي ســمیرمي ش ش 
4377 فرزند متوفي 5- حبیب اله بابایي ســمیرمي ش 
ش 5960 فرزند متوفي 6- عزیزاله بابایي ســمیرمي ش 
ش ۲16 فرزند متوفي 7- محمدحسین بابایي سمیرمي 
ش ش 5961 فرزند متوفي ۸- علي اکبر بابایي سمیرمي 
ش ش 596۲ فرزند متوفي 9- فاطمه بابایي ســمیرمي 
ش ش 157 فرزنــد متوفي 10- نرجــس خاتون بابایي 
سمیرمي ش ش ۸3  فرزند متوفي 11- عبدالجواد بابایي 
ســمیرمي ش ش 57 فرزند متوفــي 1۲- منصور بابایي 
ســمیرمي ش ش ۲55 فرزند متوفي 13- عبدالرســول 
بابایي ســمیرمي ش ش 9۸ فرزند متوفي 14- خدیجه 
بابایي سمیرمي ش ش 31۸ فرزند متوفي و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهي ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شــد. قاضي 
 شــوراي حل اختالف شــماره یک شهرســتان سمیرم  

شناسه: 660۲37



استارتآپ

جلویشتابشتابدهندههارابگیرید!

شتابدهندهیکیازاجزایزیستبوماستارتآپی
اســتوهمانطورکهازنامشپیداست،قراراست
باعثسرعتبخشیدنبهفعالیتاستارتآپهاشود.بااینهمه،افزایش

بیرویهشتابدهندههادرکشورماتبعاتیداشتهاست.

ســال ها قبل که در مرکز کارآفرینی یکی از دانشــگاه های بزرگ کشور فعالیت 
می کردم، نه تعریفی از استارت آپ وجود داشــت و نه کسی مفهوم شتاب دهی را 
می شناخت. آن روزها وقتی مدل انکوباتور)مرکز رشد( را به عنوان یک روش توسعه 
کارآفرینی نام می بردیم، کمتر کسی شناختی از موضوع داشت. مراکز رشد در حال 
توســعه بودند و به عنوان مدلی کارآمد در حمایت از کسب وکارهای نوپا شناخته 

می شدند.
سال ها گذشت و مراکز رشد متعددی در کشور تأسیس شد، ولی به دالیل مختلف 
به اهدافی که ادعا شده بود نرسید. در همین حین »ز رحمت« در دیگری گشوده 

شد و مدل شتاب دهنده از راه رسید. شتاب دهنده ها با حرف هایی 
جدید، رویکردی جذاب، مدلی کارآمد و به پشــتوانه نمونه های 
بســیار موفق خارجی، به کشــور معرفی شــدند و تا مدتی نیز 
ســر ســبد محافل مختلف نوآوری و کارآفرینی بودند. حمایت 
اثرگذار معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری و ظرفیت 
باالی کشور در توســعه کارآفرینی در ســایه امیدآفرینی های 
برجامی از یک سو و از سوی دیگر، دانش، تجربه و مهارت مدیران 
وقت آن شــتاب دهنده ها، مسیر درخشــانی را پیش روی کشور 
قرار داد کــه امیدهای زیــادی را به خود گره زد. شــتاب دهنده 
به عنوان راهکاری مؤثر و موفق در حمایت از کسب وکارهای نوپای 
نوآوری محور )استارت آپ( شناخته شد. به مرور، تعداد محدودی 
شتاب دهنده دیگر نیز، با ظرفیت علمی و عملیاتی قوی در کشور 
 تأسیس شد و نتایج حاصل از آنها نیز، امید بیشتری را به این مدل 

جذب کرد.
با این حال، موفقیت ها و نتایج مثبت یاد شده، نیازمند سیاست گذاری خردورزی 
در کنار خود بود که بتواند کارآمدی مناســب را حفظ کنــد. امروز که به وضعیت 
شتاب دهنده ها در کشور نگاه می کنیم، بیش از ۴۰ شتاب دهنده از معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری مجوز گرفته اند که بســیاری از آنها جز نامی نیستند. 
نمونه های موفق آغازین، فعالیتی محدودتر و نتایجی کم رنگ تر دارند و موفقیت 
این مدل نیز در سایه تردید قرار دارد. اما چه شد که شتاب دهنده، به عنوان منجی 

کارآفرینی کشور، به افول خود نزدیک می شود؟
عوامــل متعــددی در حصول این نتیجــه ســهیم بوده اند. بخشــی از موفقیت 
شــتاب دهنده ها، ناشــی از حمایت های فراوان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری بود که در حال حاضر بخش عمده ای از آن حمایت ها وجود ندارد. ضمن 
اینکه گرایش جوانان به راه اندازی اســتارت آپ، به واسطه ناکامی های مختلف در 
عرصه استارت آپی و نیز آینده مبهم فضای کســب وکاری در کشور بسیار کاهش 

یافته است.

یکی از مهم ترین دالیل ناکارآمدی فعلی شــتاب دهنده ها، افزایش بی حد و حصر 
تعداد آنهاست. شــتاب دهنده نیز مانند هر کســب وکار دیگری، نیازمند حداقلی 
از ورودی درآمدآفرین اســت که بتوانــد به مقیاس اقتصادی مورد نظر برســد. 
ظرفیت تولید تیم های اســتارت آپی در کشــور مــا به جمعیتــی ۸۳ میلیونی و 
بدون ارتباط با خارج از کشــور محدود اســت که همین ظرفیت محدود تیم های 
استارت آپی، چنانچه بین ۴۰ شــتاب دهنده )تا لحظه نگارش این مطلب( تقسیم 
 شود، هر شــتاب دهنده با مشکل شناســایی و اســتقرار تیم های توانمند مواجه 

خواهد بود.
بنابراین اولین عامل که برخورداری از تیم های استارت آپی قوی است، به دو دلیل 
عرضه محدود و نیز رقابت گسترده در جذب و استقرار تیم های نوپا، بسیار محدود 
می شود. جا داشت که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ضوابط دقیق تری 
مجوزهای شــتاب دهنده را تخصیص می داد و این ظرفیت بسیار قوی را به شکلی 
مطلوب تر توزیع می کرد. توزیع مناسب جغرافیایی و موضوعی، دو حداقلی است که 
الزم بود در این خصوص رعایت شود. تمرکز شتاب دهنده ها در تهران، محدودیت 
دسترسی دو سویه، هم توسط استارت آپ به شــتاب دهنده و هم شتاب دهنده به 
اســتارت آپ را ایجاد کرده است. ضمن آنکه اغلب شــتاب دهنده ها در موضوعات 
مرتبط با فناوری اطالعات تمرکز دارند کــه رقابت بی دلیلی را در این زمینه ایجاد 

کرده است.
موارد فوق به عنوان چکیده ای از آسیب شناسی وضعیت موجود شتاب دهنده های 
کشــور، می تواند در ارائه راهکارهایی برای بهبود اثرگذار باشــد. معاونت علمی 
و فناوری می تواند بــا تعریف شــاخص های عملکردی، به ارزیابــی و رتبه بندی 
شــتاب دهنده ها و تخصیص حمایت های خود به تناســب آنها بپردازد. لغو امتیاز 
شتاب دهی در صورت عدم حصول شروطی خاص از موارد ضروری است. همچنین 
ارائه امتیازات ویژه برای اســتقرار شــتاب دهنده در گســتره کشــوری، اهمیت 
باالیی دارد. به عبارت دیگــر، ایجاد فضــای رقابتی-حمایتی-نظارتی در جامعه 
شتاب دهنده های کشور، یک ضرورت است که در صورت سهل انگاری در رابطه با 

آن، این مدل کارآمد نیز به فراموشی سپرده خواهد شد.

محمدرضاحمیدی|ایرناپالس
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حضور استارت آپ ها در حوزه اجتماعی مثبت است
 رئیس مرکز توسعه فناوری  های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حضور استارت آپ ها در 
حوزه اجتماعی را قدمی مثبت توصیف کرد و گفت: دولت از ورود استارت آپ ها در حوزه آسیب اجتماعی و 

ایجاد کسب کار حمایت می کند.
اسماعیل قادری فر در نخستین رویداد استارت آپ اجتماعی کشور به میزبانی مازندران گفت: بهره برداری از 

آسیب های اجتماعی در مسیر درست و ایجاد کسب و کار در این زمینه و همچنین کنترل و مدیریت آن قدم 
مثبتی است که در کشور در حال اتفاق است.

وی ادامه داد: ظرفیت های استارت آپی برای حوزهای اجتماعی و کارآفرینی بسیار باال است و نیازمند ارائه ایده های 
جدید هم برای کاهش آسیب اجتماعی و هم ایجاد اشتغال است.

رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی اظهار داشت: دانشگاه ها بهترین محیط برای خروج ایده های استارت آپی در حوزه اجتماعی است و این 
ظرفیت در همه دانشگاه ها وجود دارد که نیاز به هدایت و تشویق دارد.

قادری فر با اشاره به اینکه اقتصاد امروز به سمت کسب و کارهای استارت آپی در حال حرکت است، افزود: با توجه به گسترش و تهدید روزافزون 
آسیب های اجتماعی ورود استارت آپ ها به مسائل اجتماعی بسیار اهمیت دارد.
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سمینار »امکان سنجی صادرات 
محصوالت فناورانه و دانش بنیان 
به کشــور های عمــان، ترکیه و 
قطر« روز سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸ 
با حضور جمعی از استارت آپ ها 
و شرکت های دانش بنیان مشهد 
در محل مرکز رشد فناوری های 
فرهنگــی و زیارت برگزار شــد. 
این برنامه به همت شتاب دهنده 
کسب وکار فردوسی، پارک علم 
و فنــاوری خراســان و صندوق 
پژوهش و فناوری خراسان رضوی 
و برای اولین بار در شــرق کشور 

برگزار گردید.
در ابتدای برنامه، مدیر ارتباطات 
شتاب دهنده فردوسی هدف از این 
رویداد را بهره مندی استارت آپ ها 
و شرکت های فناور از فرصت های 
موجود در جهت توسعه بازار این 
مجموعه ها در ســطح بین الملل 
عنوان کرد. علی بنائی از اختالف 
شدید ارزهای خارجی با ریال به 
عنوان فرصتی جدی برای رشد 
کســب وکارها یاد کرد که عموم 
کســب وکارهای اکوسیســتم 
نوآوری از آن غافلنــد. وی افزود 
که شــتاب دهنده فردوســی با 
درک این مســئله، بر آن شد تا 
این ســمینار را برگزار نماید تا از 
تجربه و ارتباطات افراد پیشرو در 
اکوسیستم کشور در جهت حل 

این مسئله بهره گیرد.
مــدرس ایــن ســمینار حمید 
علی بیکی بود، مدیرعامل شرکت 
ســریع ارتباط آرین و مشــاور 
توســعه بازار و سرمایه گذاری در 
کشورهای همسایه که در بخش 
اول ارائه خود، به بررســی کشور 
عمان از منظر وضعیت جغرافیایی، 
اقتصادی، مردم شناسی، تجارت و 
نحوه تعامل با ایرانی ها پرداخت. 
وی بــا بیان اینکه کشــور عمان 
دروازه ورود به بازار آفریقا است، 
به بررسی زیست بوم های حمایتی 
اعم از پارک هــای علم و فناوری 
و صندوق های ســرمایه گذاری 
موجود در این کشــور پرداخت و 
شــیوه های حمایتی و نحوه اخذ 
پذیرش از هر کدام را تشریح کرد.

در ابتــدای بخــش دوم برنامه، 
علی بنائی به بیان خدمت جدید 
شتابدهنده فردوسی در سال ۹۸ 
برای کمک به مجموعه های فناور 
و استارت آپی سرتاسر کشور برای 
جذب ســرمایه گذار اشاره کرد؛ 
خدمتی که اخیرا به جذب سرمایه 
استارت آپ سالم ســاختمان از 
صندوق خطرپذیر اســمارت آپ 
ونچرز منتهی شد، جزئیات این 
خبر در مقالــه ای با عنوان تیکی 
تاکا در اکوسیســتم کارآفرینی 

بخوانید.
در بخش دوم ارائه، علی بیکی به 
بررســی پارک ها، صندوق های 
سرمایه گذاری و شتاب دهنده های 
قطر و ترکیه پرداخت و خدمات 
و تســهیالت قابــل اخــذ از هر 
یک را بیــان نمــود. وی قطر را 
گیت ورودی مناســبی بــه بازار 
اروپــا و ترکیــه را نزدیکتریــن 
 کشــور از لحاظ فرهنــگ به ما 

دانست.
در ادامــه برنامه، نیز جلســات 
مشاوره اختصاصی با مدرس در 
نظر گرفته شده بود تا متقاضیان 
بتوانند از نکات اختصاصی حمید 
علی بیکی در خصوص توســعه 

کسب و کارشان بهره گیرند.

اکوسیستم
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

مطمئنشوید
در ابتــدا بایــد در مورد 
مرخص کردن کارمند یا 
کارگری که فکر می کنید 
دیگر برای موقعیت شغلی 
فعلی مناســب نیســت، 
کامال مطمئن باشید. اگر 
از موضوعی عصبانی هســتید هنگام 
خشــم و ناراحتی در مــورد افرادی 
که برای شــما کار می کنند، تصمیم 

نگیرید.
 اجازه دهید که آتش خشــم شــما 
فروکش کند و سپس اوضاع را به طور 
منطقی بررسی کنید. اگر می بینید که 
یکی از کارکنان مرتکب خطایی شده، 
با عجله در مورد او قضاوت نکنید و بعد 
از اطمینان از ناکارآمد بودن او، برای 
ماندن یا اخراجش تصمیم درســتی 

بگیرید. 

مراقبشایعاتباشید
توصیه بیشتر مدیران این است که این 
خبر بد را خودتان بــه اطالع کارمند 
موردنظر برســانید و اجازه ندهید که 
شایعه هایی به گوشش برسد.  کیتی 
فیلیپس در این باره می گوید:»تجربه 
ثابت کرده کــه بهتر اســت مدیر یا 
مســئول هر بخش خبر اخــراج را به 
کارمند مورد نظــر اطالع دهد و البته 
دالیــل این موضــوع را توضیح دهد. 
وقتی شــایعه اخراج کارمندی پخش 
می شــود و دهان به دهان می چرخد 

تا به گوش کارمند می رسد، ناراحتی 
و تنش های بیشتری ایجاد می کند. «

 گاهی اوقات الزم است که مسئوالن 
بخش حراســت هم در جریان باشند 
تا در صورت بروز مشکل و درگیری به 
موقع در محیط حاضر شوند و تنش ها 

را به موقع خنثی کنند.

مختصرومفیدحرفبزنید
موضوع دیگری کــه مدیران با تجربه 
روی آن توافق دارند این است که بهتر 
است جلســه اخراج کوتاه باشد و بین 
۱5 تا ۳۰ دقیقه طول بکشــد. کافی 
است مدیر ارشــد دالیل برکناری را 
توضیح دهد و جلســه را در کمترین 
زمان ممکن به پایان برساند. ون وریدز 
مدیر دیگری است که دلیل این موضوع 
را این طور توضیح می دهد:» وقتی به 
کارمندی اطالع می دهید قرار اســت 
از کار برکنار شود، بطور حتم ناراحت 
و غمگین می شــود و به احتمال زیاد 
دلش می خواهد هر چه ســریع تر آن 
محل را ترک کند. البته گاهی اوقات 
برخی کارمندان واکنش های دیگری از 
خودشان نشان می دهند اما به هرحال 
بهتر است که این جلســه مختصر و 

کوتاه باشد.«
پیشــنهاد می شود جلســه با دالیل 
برکناری شروع شــود. درست است 
که اجرای تصمیم بــا قاطعیت کامل 
اهمیت دارد امــا به هر حال فردی که 
روبه روی شما نشسته یک انسان است 
واحساسات دارد. به چشم هایش نگاه 
کنید و دالیل منطقی تــان را به طور 
واضح بیان کنید. سربســته و با نیش 
و کنایه حرف نزنید و به حاشیه نروید. 

اصل مطلب را بگویید.
 برای فرار از موقعیت همزمان مشغول 
کار با اینترنت یا کنترل ایمیل های تان 
نباشید. این کار نه تنهای بی احترامی 
به کارمند اســت، بلکه بــی تفاوتی و 
رفتار غیر اصولی شما را نشان می دهد.   
ســپس یک یا دو دقیقه بــه این فرد 
فرصت دهید تا کلمات شــما را هضم 
کند. گاهی اوقــات کارمندان از قبل 
حدس می زنند که ممکن است چنین 
اتفاقی در انتظارشان باشد اما بعضی 

وقت ها به دلیل تعدیل نیروی ناگهانی، 
شاید فرد مقابل شوکه شود و پذیرش 
این موضوع برایش ساده نباشد. یک 
مدیر موفق فردی اســت کــه قبل از 
شــروع جلســه تصمیمش را به طور 
قاطع گرفته باشد و صحبت ها یا ابراز 
ناراحتی فرد در تغییر تصمیم او نقشی 

ایفا نکند.

جروبحثنکنید
بعضــی از افراد بــه محــض اینکه 
می فهمند قرار اســت شغل شان را از 
دست بدهند، ســاکت و آرام یک جا 
نمی نشــینند و واقعیت را به سادگی 
نمی پذیرند. بعضی ها هم به شــدت 
عصبانی می شوند و شاید جر و بحث 
به راه بیندازند یا صدایشان را باال ببرند 
اما این واکنش ها چندان اهمیت ندارد. 
بهتر است کارفرما اجازه ندهد که جر 
و بحث ادامه پیدا کند و فقط شنونده 
باشــد. اگر از مدیرانی هســتید که 
نسبت به اخراج کارمندتان اطمینان 
کافی دارید، هیچ بهانه ای را نپذیرید 
و مشاجره را دنبال نکنید. بهتر است 
بگویید:» می دانم که موقعیت دشواری 
است اما بهتر است بدانی که با مشاجره 
و جرو بحث اوضــاع تغییر نمی کند و 

تصمیم گرفته شده عوض نمی شود.«

بهترینزمانبرایاخراجچه
روزیاست؟

 نمی توان گفت که چــه روزی برای 
اخراج کارمندان مناســب تر اســت. 
گروهی می گویند چهارشــنبه و قبل 
از تعطیالت آخر هفته روز مناسب تری 
اســت چون تعطیــالت می تواند تا 
حدودی تنش های ایجاد شده را آرام 
کند. گروهی دیگر می گویند که شنبه 
روز بهتری است چون کارمند اخراج 
شده فرصت دارد تا برای یافتن شغل 
تازه اقدام کند و الزم نیســت دو روز 
تعطیلی را با ناراحتی از بابت بیکاری 

پشت سر بگذارد.

چندنکتهدرمورداخراجیها
به یاد داشته باشید که اخراج کارمندان 
همیشــه اتفاق بدی نیست و ممکن 
اســت حتی  مفید هم باشد. درست 
است  که شاید در ابتدا اتفاق ناراحت 
کننده ای به نظر برسد اما می تواند یک 
ناراحتی موقت باشد. در واقع فردی که 
در شغلش موفق نیست و برای این کار 
ساخته نشده، بهتر است که به دنبال 
موقعیت شــغلی دیگری باشد تا در 
آن حرفه موفقیت های بهتری داشته 
باشد. وقتی کارمندی که کارایی الزم 
را ندارد از کارش برکنار می شود، این 
فرصت و آزادی برایش به وجود می آید 
که مسیر زندگی  اش را تغییر دهد و به 
سمت یادگیری، آموزش یا استخدام 

در حرفه مطلوب دیگری برود. 
رفتار شــما نســبت به یک کارمند 
می توانــد تصویــر خوب یا بــدی از 
عملکرد شما در ذهن سایر کارمندان 
ایجاد کنــد بنابراین مهم اســت که 
رفتار شما منصفانه به نظر برسد. اگر 
دیگران فکر کنند کــه کارمندی در 
کمال بی انصافی اخراج شــده، شاید 
این تصور را داشــته باشند که ممکن 
است نفر بعدی خودشــان باشند.  از 
این رو نحوه برخــورد با کارمندی که 
 قرار است اخراج شود اهمیت زیادی

 دارد. 

اگــر می بینید کــه مــدام مجبور به 
اخراج کارمندان هســتید یا کسانی 
که استخدام می شــود گاهی اوقات 
خودشان مجبور به ترک محیط کاری 
و استعفا می شوند، باید بدانید که شاید 
اشــکال از مدیریت شــما باشد. این 
احتمال وجــود دارد که تکنیک  های 
مدیریت را به درستی نمی دانید یا شاید 
در محیط کار عوامل نامساعدی وجود 
دارد که ســبب بروز چنین مشکلی 

می شود.

همدردیراازیادنبرید
بعد از پایان جلســه الزم  اســت که 
مدارک و اســناد را از کارمند اخراج 
شــده تحویل بگیرید و از او بخواهید 
اطالعات، نرم افزارها یا سایر تجهیزات 
و وسایل را تحویل دهد. درپایان دوباره 
به چشم های کارمند نگاه کنید، با او 
دست دهید و برایش آرزوی موفقیت 
داشته باشید. در تمام طول این مراحل 
احساس همدری کلید مهمی است که 
نباید آن را فراموش کنید. از خودتان 
بپرسید اگر جای این فرد بودید، دلتان 
می خواست با شما چطور رفتار می شد؟  
بیشتر افراد دوست دارند که کارفرما 
حتی اگر از کارشــان راضی نیســت، 
در پایان جلسه از آنها بابت یک دوره 

همکاری تشکر کند.

افرادمختلفبهدالیلگوناگونممکناســتازمحیط
کارشاناخراجشوند.ممکناستبرخیازقوانینمحیط
کاریرانادیدهبگیرند،رفتارنامناســبیداشتهباشندیا
کاراییشانازنظرمدیرمجموعهقابلقبولنباشد.گاهی
همتعدیلنیروسببمیشــودکهکارفرمایاندرمورد
اخراجبرخیازکارمندانتصمیــمبگیرند.البتهدالیل
برکناریکارمندانبهاینمواردمحدودنمیشودوعوامل
متعددیدستبهدستهممیدهندتافردیازکاربرکنار
شود.کیتیفیلیپسمدیرارشدباتجربهوموفقیاستکه
تجربیاتشرادراختیارشماقرارمیدهدتابدانیددراین
مواقعچطوربایدرفتارکنیدوچگونهبایدیککارمندرا

محترمانهوبیدردسرمرخصکنید.
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