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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

ف
شری

د 
حم

س: م
عک

بازار طال و سکه 98/9/16 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,567,0004,162,000قدیم

سکه طرح 
4,269,0004,109,000جدید

2,408,0002,178,000نیم سکه

1,549,0001,379,000ربع سکه

919,000849,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,978,2001,813,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18457,100419,600 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24609,500558,100 عیار

یکشنبه| 17 آذر 1398| 8 دسامبر 2019 | 10 ربیع الثانی 1441 | سال دوم| شماره 385|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

چرا زمان دانشگاه بهترین زمان برای کارآفرینی است؟

دوران طالیی دانشجویی
علی رغم وجود کالس ها، دوره های آموزشی، امتحانات 
و تکالیفی که پیش روی دانشجویان قرار دارد، راه اندازی 

کسب و کار در دوران دانشجویی، می تواند یک جرقه آینده ساز 
در ذهن آنها باشد. امروزه در اغلب کشورهای نوآور دانشجویان 
به دنبال یافتن راه هایی هستند که بتوانند ضمن اشتغال به 
تحصیل، مطالعات و آموخته های دانشگاهی شان را با مفاهیم 

کارآفرینی ترکیب کنند و نقشی نو دراندازند. ...

در همایش بررسی راهکارهای توسعه بازار فرش ایران مطرح شد: 

فرش دستباف اصفهان، قلب فرش کشور
     اگر روند کاهش صادرات فرش دستباف استان اصفهان به همین صورت ادامه پیدا کند باید با هنرهای سنتی ایران بزودی خداحافظی کنیم
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شگفتانه بودجه 99!
هر ســال نزدیک به ارایه الیحه 
بودجه به مجلس توسط دولت، 
خبرهایی هــر چند نــا چیز از 
سوی دولتیان مبنی بر جزییات 
الیحه بودجه منتشر می شد اما 
امســال گویی دولت قرار است 
ســوپرایزمان کند و امروز برای 
اولین بار بدون نشــر هیچگونه 
جزییات خاصی  الیحه بودجه 99 
در مجلس قراعت خواهد شد.فقط 
امیدواریم این شــگفتانه مانند 
تغییر قیمت بنزیــن به صورت 

ناگهانی نباشد!
امروز قرار است در صحن علنی 
مجلس الیحه بودجه سال 99 که 
توسط دولت ماه هاست در حال 
تنظیم است بررســی شود. اگر 
چه دولتی ها هنوز خبر خاصی 
از این الیحه نداده اند اما خبرها 
حاکی از فرض دولــت بر درآمد 
70 هزار میلیاردی حاصل از نفت 
یا فروش یک میلیون بشکه نفت 
در روز است که با شرایط موجود 
و فروش نفت در سال جاری بعید 
می رسد چنین فروش و درآمدی 
از نفت عاید ایران شود مگر اینکه 
خبرهایی پشت پرده باشد که ما 
 از آن بی اطالع هســتیم! به نظر

 می رسد ...

در آیین تکریم و معارفه معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهردار مطرح شد

مدیران زینت مسئولیت ها باشند
آیین تکریم و معارفه معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار اصفهان با حضور مدیران شهری و استانی 
و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار شد.

در این آیین از تالش ها و خدمات علیرضا صلواتی 
تقدیر و داریوش امانی به عنــوان معاون جدید 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان معارفه 

شد.
علیرضا نصراصفهانی در ایــن آیین، اظهار کرد: 
آقای صلواتی معاون سابق حمل ونقل و ترافیک 
شــهردار اصفهان در طــول دو مدیریت قبلی 
شــهرداری اصفهان حضور داشته و باید اعتراف 
کرد پاسخ خوبی به اعتماد دکتر نوروزی شهردار 
اصفهان داد و آنچه از دستش برمی آمد و ممکن 

بود به صورت شبانه روزی در...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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یعقــوب حاجــی زاده افزود: 
مســاله آلودگی هوا باید در 
سطح کالن مدیریت کشوری 
پیگیری و اولویت دهی شود 
زیرا نیاز به اعتبــار و برنامه 

دارد.
ایــن متخصص مهندســی 
کنترل آلودگی هوا با اشاره به برنامه هایی 
که در کشورها و شهرهای مختلف اروپایی 
و آسیایی برای رفع آلودگی هوا اجرا شد، 
اظهارداشت: آلودگی هوا چیزی نیست که 

قابل کنترل نباشد.
این دانشیار مهندســی بهداشت محیط 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تخصص 
داشتن افرادی که در بخش های مرتبط با 
آلودگی هوا مسئولیت دارند و کار می کنند 
را ضروری دانست و تاکید کرد: متاسفانه 
به نظر می آید برخی از کســانی که دست 
اندرکار هســتند، تخصــص الزم در این 
زمینه ندارند یا اهمیت موضوع را به خوبی 

نمی دانند.
به گفته وی دوشــنبه یازدهم آذر امسال 
هوای کالنشهر اصفهان بسیار آلوده بود اما 
مدارس تعطیل نشد در حالیکه در ۲ روز 
قبل آن که آلودگی هوا کمتر بود، مدارس 

تعطیل شدند.

   بخش عظیمی از آلودگی هوا مربوط به 
خودروهاست

این پژوهشــگر مرکــز تحقیقات محیط 
زیســت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان 
با تاکید بــر اینکــه بخــش عظیمی از 
آلودگی کالنشهرهای کشــور مربوط به 
خودروهاســت، گفت: نقش خودروها در 
این موضوع در زمان حاضر بسیار پر رنگتر 

از صنایع شده است.
حاجی زاده بــا بیان اینکه در ســال های 
گذشته، صنایع نقش بیشتری در آلودگی 
هوا داشتند، افزود: اما در این سال ها با زیاد 
شدن تعداد خودروها و اســتفاده بیشتر 

مردم از آنها، نقش صنایع کمرنگ شد.
وی کیفیت خودروها و ســوخت از جمله 
بنزیــن را در ایــن امر دخیل دانســت و 
تصریح کرد: بسیاری از خودروهای داخل 
اســتانداردهای الزم را برای هوای پاک 

ندارند، عمــر تعداد قابــل توجهی از آنها 
باالســت و تعداد زیــادی از خودروهای 
 ســنگین ماننــد اتوبوس هــا، دودزا 

هستند.
حاجی زاده، نقش شهرداری ها در رفع این 
مشکل را بسیار مهم خواند و اضافه کرد: بر 
اساس نتایج تحقیقی که در تهران صورت 
گرفت، ۸۵ درصــد از آلودگی هوای این 

کالنشهر از خودروهاست.
وی با بیان اینکه نیمی از این آمار مربوط به 
اتوبوس ها، مینی بوس ها و موتور سیکلت ها 
است، ادامه داد: اگر شــهرداری با صرف 
بودجه، اقدام به نوسازی آنها کند بخشی 

بزرگی از این مشکل حل می شود.
حاجی زاده با بیان اینکــه چنین تحقیق 
جامعی در اســتان اصفهان انجام نشــد، 
خاطرنشــان کرد: اما اصفهان شــرایطی 
مشــابه تهران دارد و باید همین مسائل 
به ویژه در کالنشهر اصفهان در نظر گرفته 

شود.
این استاد دانشگاه با بیان این که در زمان 
حاضر دیگر صنایع، مشکل اصلی آلودگی 
هوا نیســتند، گفت: برای حل مشــکل 
آلودگی هوا بایــد روی صنایع کار کرد اما 
باید بیشتر برنامه ها و اولویت بخشی درباره 

خودروها باشد.
به گفتــه وی در روزهایی که مدرســه ها 
تعطیل می شود میزان آلودگی هوا به طور 
مشخصی پایین می آید که نشان می دهد 
کم شدن بخشی از ترافیک و تردد شهری تا 

چه حد در این موضوع تاثیر دارد.

حاجی زاده تصریح کرد: سهم صنایع در 
آلودگی هوای برخی از شــهرهای بزرگ 
اطراف اصفهان بیشــتر از خــود اصفهان 
اســت زیرا آنجــا کارخانه هــای بزرگ 
 یا کوره هــای آجرپزی و گــچ پزی فعال 

است.
شاخص کیفی هوای کالن شهر اصفهان، 
مرکــز اســتان از اول تا یازدهــم آذر در 
وضعیت ناســالم قرار داشت به طوری که 
در روزهای چهارم، پنجم، هفتم و یازدهم 
آذر به ترتیب با شاخص ۱۶۱، ۱۵۴، ۱۶۱ 
و AQI ( ۱۶۳ ( در وضعیت قرمز و ناسالم 

برای عموم قرار داشت.
آلودگی هــوا در این مدت بــه تعطیلی 

مدرسه ها در چهار روز منجر شد.
شــاخص کیفی هوا از صفر تــا ۵0 هوای 
پاک، ۵۱ تا ۱00 هوای سالم، ۱0۱ تا ۱۵0 
ناســالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا 
۲00 ناســالم برای عمــوم، ۲0۱ تا ۳00 
بسیار ناسالم و ۳0۱ تا ۵00 خطرناک به 

شمار می آید.
کارشناســان معتقدند پرونــده آلودگی 
کالنشهر اصفهان ســال به سال قطورتر 
و خســارت های مالی و جانی فراوانی بر 
اقتصاد کشور تحمیل می شود. با این وجود 
به نظر می رســد همه نهادهای مربوط در 
این بخش باید بــا هم افزایی یک اتاق فکر 
یا میز بــرون رفت آلودگی با مشــارکت 
صاجبنظــران و متخصصان امــر ایجاد 
 کنند تا جلوی این مشــکل فراگیر گرفته

 شود.

حل مشکل آلودگی هوا در اصفهان نیاز به برنامه و اعتبار دارد

 در روزهایی که 
مدرسه ها تعطیل 

می شود میزان 
آلودگی هوا به طور 

مشخصی پایین 
می آید که نشان 

می دهد کم شدن 
بخشی از ترافیک و 

تردد شهری تا چه حد 
در این موضوع تاثیر 

دارد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیشترین مشکالت مربوط به آلودگی هوا در کشور را مدیریتی، برنامه ریزی و اقتصادی خواند 
و گفت: حل این مشکل در کالنشهرها از جمله اصفهان نیاز به برنامه و پول کافی دارد.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

سید محسن هاشمی-  شهردار مبارکه 

سرپرست سازمان-حسین ایزدی 

روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان 

شناسه: 679382

شناسه: 679409

شناسه: 688050

آگهی مزایده عمومی

آگهی 

آگهی مزایده 

 

 

 

دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد بهره برداری از موارد زیر را از طریق مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی 
به مدت یکسال شمسی به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید. 

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان در نظر دارد یک باب مغازه مجزا به نشانی: اصفهان، میدان قدس، جنب کانون 
بعثت را به نحو اجاره به مدت 3-1 ســال به غیر واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت فرم 
پیشنهاد تا روز چهارشنبه 98/9/20 به کارشناسی امور حقوقی و امالک آموزش و پرورش ناحیه 4 واقع در چهار راه عسگریه 

مراجعه فرمایند. 

توضیح: در خصوص تعیین اجاره بها در سال های آتی 15% به مبلغ اجاره بها سال قبل اضافه خواهد شد.
شرایط متقاضیان: 

الف:کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای توان مالی، تجهیزات، امکانات و سابقه کار مرتبط 
ب( توانایی ارایه تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 416.700.000 ریال و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد 

مبلغ و نوع  تضمین شرکت در مزایده: ارایه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبای 0105193396003 به نام شهرداری مبارکه )از قرار دادن هر گونه وجه 
نقد یا چک های تضمینی، مسافرتی و غیره جداً خودداری گردد.( 

محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه، میدان انقالب، ساختمان شهرداری، امور قراردادها )031-52402021( 
مبلغ خرید اسناد مزایده: 600.000 ریال 

تاریخ فروش اسناد مزایده: در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی تا روز دوشنبه مورخ 1398/09/25 خواهد بود. 
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری: مزایده گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/09/27 به دبیرخانه محرمانه 

حراست این شهرداری  تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات: راس ساعت 13:30 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 1398/09/28 

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است. 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

 چاپ دوم

 چاپ دوم

مدت اجاره – ماهقیمت پایه کارشناسی )ریال(مجوز شوراعنوان مزایدهردیف

اجاره طبقه همکف، مجتمع تجاری 1
36ماهیانه: 200.000.000 ریال98/731-1398/04/27شریعتی

مبلغ پایه هر ماه )ریال(مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(شماره صورتجلسه شورای شهرنوع آگهیموضوعردیف

اجاره مکانی به مساحت 200 متر مربع جهت ایجاد بازی یوروبانجی واقع 1
در پارک پرنیان فوالدشهر

مزایده
نوبت اول

بند 2 شماره 186
98/08/147.500.00012.500.000

اجاره مکانی به مساحت 300 متر مربع جهت ایجاد پارک بادی کودکان 2
واقع در محوطه بوستان خلیج فارس فوالدشهر )پارک ورودی شهر( 

مزایده
نوبت اول

بند 5 شماره 185
98/08/138.250.00013.750.000

اجاره مکانی به مساحت 500 متر مربع جهت احداث گلخانه )گل فروشی( 3
مدرن واقع در حاشیه بلوار شهدا، محله آیت اله کاشانی )ب5(

مزایده
نوبت اول

بند 8 شماره 185
98/08/1322.500.00037.500.000

 پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 98/10/02 به سازمان مراجعه نمایند. 
آدرس: فوالدشهر، محله ب 4، برزن ب ، جنب ساختمان سابق موسسه آموزش عالی دانشگاه صنعتی فوالد                                  تلفن: 52631711-031 و 031-52636118 

قابل توجه شــهروندان گرامی آیا 
می دانید با مفقود شــدن مدارک 
شناســایی خود ممکن است شما 
88356308         88016649 - 021                         به عنوان مجرم شــناخته شوید؟

031 - 32274793          32274792
سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir



شگفتانه بودجه 99!

ادامه از صفحه یک:
...   سیاســت مداران ایرانی به 
موضوعی دل خوش شده اند 
که چنین بودجه ای را تنظیم 
کرده اند و شاید چراغ روشن 
پادشاه سعودی برای کاهش 
ناگهانی تولید نفت، برای ایران 

بوده است .
 البته اینها فرضیاتی است که 
بر مبنای شواهد عینی گفته 
می شود و باز باید دید دولت 
چــه برنامه ای بــرای فروش 
روزانه این میزان نفت در نظر 

دارد.
با این وجود اگر باز هم فرض 
را بر فروش روزانه یک میلیون 
بشکه بگذاریم، نزدیک به 200 
هزار میلیارد کسری بودجه به 
وجود می آید که دولت بعد از 
گرفتن حساب های مالیاتی با 

آن مواجه خواهد بود.
تحریم نفت ایران هرچند در 
سال اول توانســت آثار روانی 
شدیدی را بر کشــور حاکم 
کند اما هر چــه از آن بگذریم 
با بروز کســری بودجه بیشتر 
آثــار آن در اقتصاد کشــور 
بیشتر مشــهود خواهد شد و 
می طلبد که تغییرات عمیقی 
در منابع بودجه ایجاد شــود. 
با این حال بررســی ترکیب 
درآمدهــا و هزینه های دولت 
نشان می دهد کسری بودجه 
مزمــن پدیده ای ریشــه دار، 
گسترده و قدیمی در اقتصاد 
ایــران اســت و برای ســال 
99 منابــع صندوق توســعه 
 هم کفایــت امــر را نخواهد 

کرد. 
سهم مالیات هم در بودجه به 
بیش از 30 درصد نمی رسد 
و بــاری از روی دوش دولت و 
بودجه مورد نیاز آن بر نخواهد 

داشت.
با بررســی مــوارد مذکور به 
ایــن نتیجه خواهیم رســید 
که  تغییر در نوشــتن الیحه 
بودجه سال 99 نسبت به سال 
98 امری ضروری اســت . بر 
همین اساس الزم است دولت  
در بودجه ســال 99 مقدمات 
اصالحات را آغاز کند و با تغییر 
مسیر گام به گام  که الزمه آن 
اصالح برخــی از قوانین مادر 
است، مسیر جدیدی را برای 
اقتصاد کشور پایه گذاری کند. 
اگرچه تــا کنــون نفت جز 
الینفک اقتصاد کشــورمان 
محسوب می شــده است اما 
ایران کشوری است با هزاران  
ظرفیت ناشــناخته که از این 
پس می توان از آن اســتفاده 
کرد. آن هم اســتفاده اصولی 
و به جا تا ماننــد نفت یک بار 
دیگــر هیچ کشــوری نتواند 
تحریممــان کنــد و اقتصاد 
کشورمان در گرو تک محصول 
نباشد. البته به یکباره نمی توان 
چنین جایگزینی هایی انجام 
داد اما باید به مرور و با برنامه 
رفته رفته نفــت را کم رنگ 
کنیم و بر دیگر منابع خود به 
خصوص منابع انسانی قوی، 
کارآمد و فعــال تکیه کنیم . 
حمایت از جوانــان این مرز و 
بوم می تواند راه های استفاده 
از منابع ناشــناخته را برای ما 
هموار کند فقط الزم اســت 
اندکی توجه به این امر شــود 
و جوانان را باور کنیم . جوانانی 
کــه حاصل انقالب هســتند 
حتما می توانند انقالبی عمل 
کنند و مجاهدانه اقتصاد ایران 

را باز سازی کنند.

اقتصاد استان
02
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اعتماد به جوانان کلید حل مشکالت است
رییس کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران گفت: به همت جوانان این کشور رادارهای داخلی ساخته 

شد و اگر امروز نیز به جوانان اعتماد کنیم مشکالت حل خواهد شد.
سید محمود مدرس هاشمی در چهارمین کنفرانس اویونیک ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان، اظهار کرد: 
رادار عرصه استراتژیک برای کشور است که پیشرفت های خوبی نیز حاصل شده است و باید باور کنیم در 
دیگر عرصه ها نیز می توان کارهای بزرگی انجام داد و اگر به جوانان اعتماد کنیم، مشکالت حل خواهد شد.

وی اضافه کرد: 30 سال پیش تصور ساخت رادار داخلی نبود، اما به همت جوانان کشور این کار صورت گرفت.
وی ادامه داد: 8۵ مقاله به کنفرانس رادار رسید که تعداد 2 مقاله اصالً شرایط اولیه را نداشت و 83 مقاله به مرحله 

داوری ارسال شد و در نهایت 39 مقاله توسط کمیته علمی کنفرانس پذیرفته شد.
مدرس هاشمی اضافه کرد: امسال ۱2 مقاله نامزد مقاله برتر شده اند و در نهایت 3 مقاله برتر معرفی خواهند شد.

وی گفت: از ۱8 کارگاه درخواستی ۱۱ کارگاه مصوب شد، اما در نهایت 8 کارگاه به حد نصاب رسید، همچنین دو میزگرد در این حوزه تشکیل 
خواهد شد. مدرس هاشمی افزود: در کنفرانس اویونیک ۵0 مقاله به دبیرخانه ارسال شد که 33 مقاله پذیرفته و دو کارگاه اموزشی و میزگرد نیز 

برگزار خواهد شد. همچنین نمایشگاه دستاوردهای اویونیک و رادار برگزار شده اند.

رونمایی از 70 جلد کتاب سواد رسانه ای در تازه های کتاب
برنامه رونمایی از تازه های کتاب در حوزه سواد رسانه ای با حضور فائزه تقی پور استاد دانشگاه، ۱7 آذرماه در 

سالن اجتماعات مجتمع مطبوعاتی برگزار می شود.
مدیر دفتر تخصصی رسانه وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: کتابخانه 
تخصصی رسانه اولین مرجع تخصصی برای دانشجویان و عالقه مندان حوزه رسانه در استان اصفهان است.

فاطمه شفیعی اظهار داشت: بیش از ۱700 جلد کتاب در این کتابخانه موجود است و هر 6 ماه یکبار کتاب های 
جدیدی به این کتابخانه اضافه می شود. وی ادامه داد: برنامه رونمایی از تازه های کتاب در حوزه سواد رسانه ای 

در همین راستا با حضور فائزه تقی پور استاد دانشگاه، ۱7 آذرماه از ساعت ۱۵ در سالن اجتماعات مجتمع مطبوعاتی 
برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این برنامه 70 کتاب جدید شامل ابزارهای جنگ نرم، جهانی شدن فرهنگ ارتباطات، افکار عمومی، ارتباطات ازمنظر 
گفتمان شناسی انتقادی، تجلیل گفتمان، سقوط تبلیغات وظهورروابط عمومی، سواد بصری، مدیریت پروژه های فناوری اطالعات، مطالعات 
رسانه درنظام یادگیری، آگاهی نویسی متقاعد کننده، جنگ روانی، مصاحبه با بزرگان تبلیغات، بازاریابی رسانه ای اجتماعی، تحلیل شبکه های 
اجتماعی، فرصت های آموزشی شبکه های مجازی رسانه های اجتماعی، ارتباطات استراتژیک برای سازمان های غیرانتفاعی و ... رونمایی می شود.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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 در آیین تکریم و معارفه معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار
 مطرح شد

مدیران زینت مسئولیت ها باشند
آیین تکریم و معارفه معــاون حمل و نقل و 
ترافیک شــهردار اصفهان با حضور مدیران 

شهری و استانی و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار شد.

در این آیین از تالش ها و خدمات علیرضا صلواتی تقدیر و داریوش امانی به عنوان 
معاون جدید حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان معارفه شد.

علیرضا نصراصفهانی در این آیین، اظهار کرد: آقای صلواتی معاون سابق حمل 
ونقل و ترافیک شهردار اصفهان در طول دو مدیریت قبلی شهرداری اصفهان 
حضور داشته و باید اعتراف کرد پاسخ خوبی به اعتماد دکتر نوروزی شهردار 
اصفهان داد و آنچه از دستش برمی آمد و ممکن بود به صورت شبانه روزی در 

این سال ها انجام و لحظه ای در انجام وظایف خود قصور نکرد.
وی تصریح کرد: آقای صلواتی امروز پرونده ای درخشان از خود بر جای گذاشته 
و امیدوارم همه مدیران در مسئولیتی که دارند سرافراز و سربلند بوده و با وجدان 

راحت پست های مدیریتی خود را واگذار کنند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن ابراز خرسندی از انتخاب داریوش 
امانی به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، ادامه داد: پرونده 
گذشته و خدمات قابل وصف او منجر به معارفه وی در این جلسه شده و اگر وی 
خدمات شایسته ای در مأموریت های مختلف نداشت این معارفه امروز برگزار 
نمی شد. وی با بیان اینکه دوران مسئولیت ها دیر یا زود به اتمام می رسد، گفت: 
جلسات تکریم و معارفه، جلساتی درس آموز و مورد توجه است، باید تالش کنیم 
برای مسئولیت هایمان زینت باشیم، نه مسئولیت برای ما زینت باشد؛ زیرا اگر ما 
برای مسئولیت زینت قرار گرفتیم روزی هم که مسئولیت از ما گرفته شود زینت 
ما می ماند، اما اگر مسئولیت برای ما زینت بود روزی که مسئولیت از ما گرفته 
شود ما پوچ بوده و تمام می شویم، بنابراین باید به گونه ای عمل کنیم که برای 
مسئولیت ها زینت باشیم. نصراصفهانی با بیان اینکه کارکردن فرصتی مغتنم 
و خدمت به مردم نعمتی است که خدا به مسئوالن داده است، افزود: ماده 9۵ 
قانون شهرداری ها اختیار عزل و نصب را به شهردار منتخب شورا می دهد و بی 
شک شهردار نیز باید به گونه ای چینش نیرو و انتصاب کند که برنامه های خود را 
به خوبی پیش ببرد. عزل و نصب ها جزء اختیارات شخص شهردار است و شهردار 

باید در مقابل تصمیماتش پاسخگو باشد.

    150 اتوبوس بازسازی شده به چرخه حمل و نقل اضافه می شود
رییس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با بیان 
اینکه اصل جا به جایی مدیران در اختیار شهردار است، گفت: ما نیز به تصمیم 

شهردار اصفهان بها داده، از تصمیمات پیروی و آن را به فال نیک می گیریم.
احمد زندآور تصریح کرد: کمیسیون حمل و نقل روز گذشته گزارشی را مبنی بر 
عملکرد یکساله شورای شهر تدوین کرد که 8۱ مورد الیحه و طرح و گزارش در 
حوزه حمل و نقل به کمیسیون ارسال شده بود که تعداد زیادی از این لوایح که از 
طرف شهردار به شورای شهر ارسال شده بود مورد تصویب قرار گرفته و اجرایی 

شده که کار بسیار ارزشمندی است.
وی با اشاره به بودجه حمل ونقل شهرداری اصفهان، گفت: نزدیک به نیمی از 
بودجه چهار هزار و ۱00 میلیارد تومانی سال جاری شهرداری اصفهان معادل 
یک هزار و 800 میلیارد تومان مربوط به حوزه حمل ونقل شهرداری است. این 
موضوع نشان دهنده اهمیت حوزه حمل و نقل و جایگاه این حوزه در شهر است.

رییس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه در شرکت اتوبوسرانی شاهد حرکت های خوبی بودیم، تصریح کرد: تعدادی 
اتوبوس خریداری و بازسازی شد و وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اصفهان 
شد، در سال جاری و ســال آینده تعدادی اتوبوس خریداری و ۱۵0 دستگاه 

اتوبوس بازسازی شده و به ناوگان حمل ونقل عمومی شهر تقدیم می شود.

گــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر

فرش دستباف اصفهان، 
قلب فرش کشور است 
و فرش صنعت نیست و 

هرکسی که به این هنر و 
خالقیت صنعت می گوید 

اشتباه می گوید

در همایش بررسی راهکارهای توسعه بازار فرش ایران مطرح شد: 

فرش دستباف اصفهان، قلب فرش کشور

رئیس مرکز ملی فرش دســتباف ایران در همایش بررســی 
راهکارهای توسعه بازار فرش ایران با اظهار امیدواری از اینکه 
بتوانیم نمایشگاه فرش دستباف اصفهان را به شکل بین المللی 
برگزار کنیم، تصریح کرد: دلیل دیده نشدن فرش دستباف ارائه 
بیشترین ارزش افزوده با کمترین میزان سرمایه گذاری بوده 

است.

دریا قدرتی پور
گـــزارش
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      اگر روند کاهش صادرات فرش دستباف استان اصفهان به همین صورت ادامه پیدا کند باید با هنرهای سنتی ایران بزودی خداحافظی کنیم

فرشــته دســت پاک دو 
میلیون نفر ایرانی در حوزه 
فرش دســتباف فعالیت 
می کننــد و بیــش از 80 
درصد از مواد اولیه فرش 
دستباف تولید داخل است.

رئیس مرکــز ملی فرش 
دستباف ایران با اعالم اینکه تعرفه واردات 
ابریشم در سال 97، بیست و شش درصد 
بوده اســت، تاکید کرد: بسیاری از دست 
اندازهای ما در حوزه گمرک است و باید 
واردات مواد اولیه و صادرات فرش دستباف 

در کشور تسهیل شود.
وی 30 درصد از صادرات فرش دستباف 
ایران را مربوط به ایاالت متحده دانست و 
گفت: پس از تحریم ها، این میزان از سبد 
صادرات کشور حذف شــده است و این 
در حالی اســت که میزان ارزآوری فرش 

باال است.
در این مراسم همچنین مدیرعامل اتحادیه 
فرش روســتایی اصفهان با اعالم اینکه 
چین، هند، نپال، پاکستان و ترکیه نگاهی 
مصرفی به فرش دارند تصریح کرد: فرش 
ما رقابتی با فرش کشورهای مذکور ندارد.

علی شــهبازی افزود: فرش دســتباف 
اصفهان، قلب فرش کشــور است و فرش 
صنعت نیست و هرکسی که به این هنر و 
خالقیت صنعت می گوید اشتباه می گوید.

وی ادامه داد: فرش از جایگاه مناسبی در 
دولت برخوردار نیست و باید توجه ویژه ای 

به آن شود.
مدیر عامل اتحادیه فرش روستایی اصفهان 
با تاکید بر اینکه نباید تحریم های داخلی 
این صنعت را تحت فشار قرار دهد، تصریح 
کرد: فرش باید به عنوان یک شــاخص 
اقتصادی، اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد 

تا بتواند اشتغال مناسبی را ایجاد کند.
اســماعیل نادری، معاون توسعه تجارت 
و امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان اصفهان با اشاره به برگزاری 
نمایشگاه فرش در شــرایط حاضر اظهار 
امیدواری کــرد: بخش خصوصی از نحوه 
برگــزاری این نمایشــگاه رضایت کامل 

داشته باشد.
وی اضافه کرد: باید تغییراتی در ساختار 
فرش دســتباف کشــور صورت بگیرد و 
همه مسئوالن باید نگاه ویژه ای به ساختار 
مدیریت صنعت فرش دســتباف داشته 

باشند.
وی افزود: برخی از فعاالن بخش خصوصی 
فرش دستباف از آینده نامطمئن این بازار 

گالیه دارند.
در این مراسم همچنین رییس دانشگاه 
استاد فرشچیان با اعالم اینکه هم اکنون 
بزرگ ترین صنایع جهان، صنایع خالق و 
فرهنگی هستند و فصل استفاده از صنایع 
سنگین و سرمایه گذاری در آنها به پایان 
رسیده است، اظهار داشــت: تا زمانی که 
ما این تغییرات را باور نکنیم و توجهی به 
جهان نداشته باشیم نمی توانیم رشد قابل 
توجهی در حوزه صنایع خالق تجربه کنیم. 
بهمن نامورمطلق ادامه داد: اگر روند کاهش 
صادرات فرش دســتباف استان اصفهان 
به همین صورت ادامه پیــدا کند باید با 
هنرهای سنتی ایران بزودی خداحافظی 

کنیم.
وی با اظهار امیدواری از اینکه مسئوالن 
ایرانی بتوانند با اقدامات مناســب از این 
میراث جهانی را حفاظت و مراقبت کنند 
بیان کرد: در حال حاضر هفت نوع صنایع 
خالق از سوی تشکیالت یونسکو رسمیت 
پیدا کرده اند و بر اساس تعاریف استاندارد، 
خالقیت فرایندی است که انسان در آن 
راهکاری برای حل مشکالت پیدا می کند.

رییس دانشگاه استاد فرشچیان از تداخل 
سفر رییس قوه قضاییه با نمایشگاه فرش 
اظهار ناخشــنودی کرد و ادامــه داد: در 
شهرهای ایران همواره به دنبال دریافت 
برندهای جهانی هســتیم و پس از اینکه 
آنها را دریافت می کنیم، به آنها بی توجهی 
کرده و بــرای حفظ آنها تالشــی انجام 

نمی دهیم.
نامور مطلق تصریح کرد: رویدادهای مهم 
در تمام شــهرهای جهان پس از فرصت 
گیری و برندگذاری صورت می گیرد، اما 
متاسفانه شهرهای ایران از این الگو پیروی 
نمی کنند و همین موضوع به صنعت فرش 

اصفهان ضربه می زند.
وی ادامه داد: امروزه شهرها از کشورها بهتر 
معرفی می شوند و قدرت های بیشتری پیدا 
کرده اند زیرا مرزهای ملی در حال کمرنگ 
شدن است و اصفهان نیز باید خود را برای 

آینده ای شهر محور آماده کند.
نامور مطلق اضافه کرد: شهرهای اصفهان، 
بندر عباس، ســنندج و رشت شهرهای 
خالق ایرانی هســتند که بــه ترتیب در 
حوزه های صنایع دســتی، تنوع غذایی، 
صنایع دستی و موسیقی شاخص شناخته 

شده اند.
مدیر کل گمرگ استان اصفهان با اشاره به 
اینکه ما در جنگ اقتصادی به سر می بریم 
و به همین خاطر باید نگاهمان به فعاالن 
بخش اقتصادی و به خصوص فرش نگاه 
رزمنده به جنگ اقتصادی باشــد اظهار 
داشــت: اصفهان با یک میلیــارد و 738 
میلیون دالر ارزش صــادرات رتبه پنجم 

صادرات کل کشور را در حوزه فرش دارد.
رسول کوهستانی پزوه تصریح کرد: این 
آمار در حالی بیان می شود که اگرنفت و 

گاز صادراتی استان های ابتدایی فهرست 
را در نظر نگیریم، اصفهان شامل رتبه های 

بهتری در این رابطه می شود.
وی افزود: همواره رهبر معظم انقالب بر 
این نکته تاکید داشته اند که باید اقتصاد را 
از نفت جدا کرد و به همین خاطر همه ما 
خدمتگذار صنعت فرش دستباف هستیم 
و جلســاتی متعددی در حوزه حمایت از 
صادرات صنایع دستی و فرش دستباف در 
ماه های اخیر در سطح استان تشکیل شده 
اســت. مدیر کل گمرک استان اصفهان 
خاطر نشان کرد: مجوزهایی که در گمرک 
صادر می شــود الکترونیکی شده و تعداد 
مراحل صدور و ترخیص کاال کاهش یافته 
است. محل ارزیابی کاالی صادراتی از سوی 
صادرکننده انتخاب می شود و این یکی از 
تســهیالت گمرک برای صادرکنندگان 
است. کوهســتانی با اعالم اینکه گمرک 
بسته های حمایتی را مبنای فعالیت خود 
قرار داده و بسته حمایت از صادرات غیر 
نفتی نیز در وزارت صمت و ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی در دست بررسی است، 
ادامه داد: صادرات فرش دستباف به عنوان 
یک کاالی مجاز از ســوی وزارت صمت 
تعیین شــده و در روند صدور کاالهایی 
که پروانه کاربرد عالمت استاندارد دارند 

همواره تسریع شده است.
وی تصریــح کــرد: اکثر شــرکت های 
خصوصی در حال حاضــر از مقوله»ورود 
موقت« استفاده می کنند، با توجه به اینکه 
اصفهان با یک میلیارد و 738 میلیون دالر 
ارزش صادرات رتبــه پنجم صادرات کل 
کشــور را دارد و فناوری صادراتی خام در 
استان اصفهان به حداقل رسیده و این یک 

مزیت صادراتی برای اصفهان است.

آگهي مزایده اموال غیرمنقول
شــماره مزایده: ۱39804302۱26000038 پرونده اجرایي 
کالسه 970۱046 الف( اموال غیرمنقول شامل: ۱- ششدانگ 
پالک ثبتي دو هزار و یکصد و نود و هفت فرعي مفروز و مجزي 
شده از شماره پانصد و ده فرعي از یک اصلي قطعه 26 به مساحت 
۱3/28 مترمربع واقع در بخش دو حوزه ثبتي کاشان که به نام 
صدیقه صباغیان به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ با شماره 
دفتر الکترونیکي  ۱39۵203020340۱2784 و مجید شفق به 
میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ با شــماره دفتر الکترونیکي 
۱39۵203020340۱2782 و شایان شفق به میزان یک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــي 
۱39۵203020340۱278۵ و کتایون شفق به میزان یک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــي 
۱39۵203020340۱2780 ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده با حدود و مشخصات شــماال بطول 3/۱۵ متر دیوار به 
دیوار ۵02 فرعي شرقا بطول 4/۱2 متر دیوار مشترک با شماره 
2۱98 فرعي جنوبا اول بطول 0/۱۵ متر و دوم بطول 0/30 متر و 
ســوم بطول ۱/۵2 متر و چهارم بطول 0/40 متر و پنجم بطول 
۱/02 متر درب و دیوار به راهرو مشاعي جز شماره 22۱4 فرعي 
غربا بطول 4/0۵ متر دیوار مشترک با شماره 2۱96 فرعي مورد 
ثبت وسطایي اســت تحتاني آن مغازه شــماره 2۱73 فرعي و 
قسمتي از محوطه مشاعي شماره 2۱93 فرعي طبقه زیرزمین و 
فوقاني آن قسمتي از واحد شماره 22۱7 فرعي طبقه اول واقع و 
کف و سقف فاصل اشتراکي است که طبق نظر کارشناس رسمي 
ششــدانگ پالک مذکور در حال حاضر به صورت واحد تجاري 
)طبقه همکف( با قدمت ۱7 سال با مصالح مصرفي اسکلت فلزي 
نما سنگ کف سرامیک سقف آجر و آهن که توسط کارشناس 
رســمي بمبلغ پنج میلیارد و هشــتصد و چهل و سه میلیون و 
دویست هزار ریال ارزیابي و قطعي شده است. 2- ششدانگ پالک 
ثبتي دو هزار و یکصد و هشتاد و نه فرعي مفروز و مجزي شده از 
شــماره پانصد و ده فرعي از یک اصلي قطعه ۱9  به مســاحت 
۱0/۱4 مترمربع واقع در بخش دو حوزه ثبتي کاشــان که بنام 
صدیقه صباغیان به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ با شماره 
دفتر الکترونیکي ۱39۵203020340۱228۱ و مجید شفق به 
میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ با شــماره دفتر الکترونیکي 
۱39۵203020340۱2286 و شایان شفق به میزان یک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــي 

۱39۵203020340۱2284 و کتایون شفق به میزان یک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــي 
۱39۵203020340۱2279 ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده با حدود و مشــخصات شــماال بطول 3/80 متر دیوار 
مشترک با مغازه شماره 2۱7۱ فرعي شرقا اول بطول 0/4۵ متر 
دیوار مشترک با مغازه مرقوم دوم بطول ۱/04 متر و سوم بطول 
0/46 متر و چهارم بطول 0/9۵ درب و دیوار به محوطه مشاعي 
جزء شــماره 2۱93 فرعي جنوبا بطول 3/30 متــر متر دیوار 
مشترک با مغازه 2۱88 فرعي غربا بطول 2/8۵ متر دیوار به پیاده 
رو خیابان مورد تفکیک تحتاني و فوقاني آن قسمتي از محوطه 
مشاعي شــماره 22۱4 فرعي طبقه همکف واقع و سقف فاصل 
اشتراکي است که طبق نظر کارشناس رسمي ششدانگ پالک 
مذکور در حال حاضر به صورت واحد تجاري زیرزمین با قدمت 
۱7 سال با مصالح مصرفي اسکلت فلزي نما سنگ کف سرامیک 
سقف آجر و آهن که توسط کارشناس رسمي بمبلغ دو میلیارد و 
سیصد و سي و دو میلیون و دویست هزار ریال ارزیابي و قطعي 
شده است. 3- ششــدانگ پالک ثبتي دو هزار دویست و چهار 
فرعي مفروز و مجزي شده از شماره پانصد و ده فرعي از یک اصلي 
قطعه 33 به مســاحت ۱3/7۵ مترمربع واقع در بخش دو حوزه 
ثبتي کاشان که بنام صدیقه صباغیان به میزان دو دانگ مشاع از 
الکترونیکــي  دفتــر  شــماره  بــا  ششــدانگ 
۱39۵203020340۱2628 و مجید شفق به میزان دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــي 
۱39۵203020340۱262۵ و شایان شفق به میزان یک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــي 
۱39۵203020340۱2627 و کتایون شفق به میزان یک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــي 
۱39۵203020340۱2626 ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده با حدود و مشــخصات شــماال بطول 3/۱0 متر دیوار 
مشترک با شماره 2203 فرعي شــرقا بطول 4/48 متر دیوار به 
شماره 7۵۱ فرعي از ۱34 فرعي جنوبا بطول 3/0۵ متر درب و 
دیواریست به کوچه غربا اول به طول 3/4۵ متر دیوار مشترک با 
شماره 220۵ فرعي دوم بطول 0/87 متر درب و دیواریست به 
محوطه مشاعي شماره 22۱4  فرعي مورد ثبت وسطائي است 
تحتاني آن شــماره 2۱80 فرعي و فوقاني آن قسمتي از شماره 
22۱9 فرعي طبقه اول واقع کف و سقف فاصل اشتراکي است که 
طبق نظر کارشناس رسمي ششــدانگ پالک مذکور در حال 
حاضر به صورت واحد تجاري )طبقه همکف( با قدمت ۱7 سال با 

مصالح مصرفي اسکلت فلزي نما سنگ کف سرامیک سقف آجر 
و آهن که توسط کارشناس رسمي به مبلغ چهار میلیارد و پانصد 
و ســي و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابي و قطعي شده 
است. 4- ششدانگ پالک ثبتي دو هزار و یکصد و نود و دو فرعي 
مفروز و مجزي شده از شماره پانصد و ده فرعي از یک اصلي قطعه 
22 به مساحت 6/۱۵ مترمربع در بخش دو حوزه ثبتي کاشان که 
بنام صدیقه صباغیان به میزان دو دانگ مشــاع از ششدانگ با 
شماره دفتر الکترونیکي ۱39۵203020340۱3200 و مجید 
شــفق به میزان دو دانگ مشــاع از ششدانگ با شــماره دفتر 
الکترونیکي ۱39۵203020340۱320۱ و محمدجابر شفق به 
میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ با شماره دفتر الکترونیکي 
۱39۵203020340۱3202 و کتایون شفق به میزان یک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــي 
۱39۵203020340۱3۱98 ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده با حدود و مشخصات شماال بطول 2/3۵ متر درب و دیوار 
به محوطه جزء شماره 2۱93 فرعي شرقا اول بطول ۱/70 متر 
دوم که شمالي است بطول 2 متر و سوم 0/۵0 متر دیوار به شماره 
2۱93 فرعي مشاعي جنوبا بطول 4/3۵ متر درب و دیوار به راهرو 
جزء شمار 2۱933 فرعي غربا بطول 2/20 متر دیوار مشترک با 
مغازه شــماره 2۱9۱ فرعي که طبق نظر کارشــناس رسمي 
ششدانگ پالک مذکور در حال حاضر به صورت واحد تجاري زیر 
راه پله زیرزمین با قدمت ۱7 سال با مصالح مصرفي اسکلت فلزي 
نما سنگ کف سرامیک سقف آجر و آهن که توسط کارشناس 
رسمي به مبلغ یک میلیارد و هفتاد و شش میلیون و دویست و 
پنجاه هزار ریال ارزیابي و قطعي شده است. ۵- ششدانگ پالک 
ثبتي دو هزار و دویست و ســیزده فرعي مفروز و مجزي شده از 
شماره پانصد و ده فرعي از یک اصلي قطعه 42 به مساحت ۱0/9۵ 
مترمربع واقع در بخش دو حوزه ثبتي کاشــان که بنام صدیقه 
صباغیان به میزان دو دانگ مشاع از ششــدانگ با شماره دفتر 
الکترونیکي ۱39۵203020340۱28۱2 و مجید شــفق به 
میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ با شــماره دفتر الکترونیکي 
۱39۵203020340۱28۱۱ و شایان شفق به میزان یک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــي  
۱39۵203020340۱2809 و کتایون شفق به میزان یک دانگ 
دفتــر  شــماره  بــا  ششــدانگ  از  مشــاع 
الکترونیکي۱39۵203020340۱28۱0 ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده با حدود و مشــخصات شماال اول بطول 
۱/۱0 متر دوم بطول ۱ متر و سوم بطول 0/40 متر و چهارم بطول 

۱/30 متر درب و دیوار به محوطه مشــاعي 22۱4 فرعي شرقا 
بطول 3/4۵ متر دیوار مشترک با مغازه 22۱2 فرعي جنوبا اول 
بطول 2/03 متر دیــوار دوم بطول ۱/40 متر پــخ درب و دیوار 
بکوچه و پیاده رو خیابان غربا بطــول 2/۵۵ متر درب و دیوار به 
پیاده رو خیابان مورد ثبت وسطایي است و تحتاني آن قسمتي از 
مغازه 2۱87 فرعي طبقه زیرزمین و فوقاني آن قسمتي از واحد 
222۱ فرعي طبقه اول واقع کف سقف و فاصل اشتراکي است که 
طبق نظر کارشناس رسمي ششــدانگ پالک مذکور در حال 
حاضر به صورت واحد تجاري )طبقه همکف( با قدمت ۱7 سال با 
مصالح مصرفي اسکلت فلزي نما سنگ کف سرامیک سقف آجر 
و آهن که توسط کارشناس رسمي به مبلغ نه میلیارد و هشتاد و 
هشت میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابي و قطعي شده است. 6- 
ششدانگ پالک ثبتي دو هزار و یکصد و نود و پنج فرعي مفروز و 
مجزي شده از شماره پانصد و ده فرعي از یک اصلي به مساحت 
۱2/۵۵ مترمربع قطعه 24 واقع در بخش دو حوزه ثبتي کاشان 
که بنام صدیقه صباغیان به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ با 
شماره دفتر الکترونیکي ۱39۵203020340۱2408 و مجید 
شــفق به میزان دو دانگ مشــاع از ششدانگ با شــماره دفتر 
الکترونیکي ۱39۵203020340۱24۱0 و شــایان شفق به 
میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ با شماره دفتر الکترونیکي  
۱39۵203020340۱24۱۱ و کتایون شفق به میزان یک دانگ 
الکترونیکــي  دفتــر  شــماره  ششــدانگ  از  مشــاع 
۱39۵203020340۱2409 ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده با حدود و مشخصات شماال بطول 3/۱0 متر دیوار به یوار 
شماره ۵02 فرعي شرقا بطول 3/9۵ متر دیوارمشترک با مغازه 
2۱96 فرعي جنوبا اول بطول ۱/04 متر و دوم بطول 0/40 متر و 
ســوم بطول ۱/۵0 متر و چهارم بطول 0/36 متر و پنجم بطول 
0/۱۵ متر درب و دیوار به محوطه مشاعي شماره 22۱4  فرعي 
غربا بطول 3/82 متر دیوار مشترک با مغازه شماره 2۱94 فرعي 
مورد ثبت وسطایي است و تحتاني آن قسمتي از شماره 2۱7۱ 
فرعي طبقه زیرزمین و فوقاني آن قسمتي از شماره هاي 22۱6 
و 2222 فرعي طبقه اول واقع و کف و سقف فاصل اشتراکي است 
که طبق نظر کارشناس رسمي ششدانگ پالک مذکور در حال 
حاضر به صورت واحد تجاري )طبقه همکف( با قدمت ۵ سال بعد 
از بازسازي با مصالح مصرفي اسکلت فلزي نما سنگ کف و دیواره 
ها گچ و کاغذ دیواري سقف فلزي که توسط کارشناس رسمي به 
مبلغ پنج میلیارد و هشتصد و نود و هشت میلیون و پانصد هزار 
ریال ارزیابي و قطعي شده اســت. همگي موارد بنشاني کاشان 

خیابان شهید رجایي پایین تر از ســه راه میدان پاساژ شفق که 
کلیه رقبات طبق سند رهني شــماره 3۵337-۱394/8/۱6 
دفترخانه اسناد رسمي ۱70 کاشان در رهن بانک مهر اقتصاد 
کاشان مستقر شده است از ساعت 9 الي ۱2 روز یکشنبه مورخ 
۱398/۱0/۱۵ در واحد اجراي ثبت کاشان واقع در بلوار باهنر 
نبش میدان جهاد به مزایده گذارده مي شود. مزایده از مبلغ پایه 
)قیمت کارشناســي هر یک از پالکها( شــروع و به هر کس که 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي نقدا فروخته مي شود. 
همچنین پرداخت بدهیهاي مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مزایده داراي آنها 
باشد و نیز بدهیهاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شــده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مي گردد. نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول مي 
گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رســمي غیر 
مترقبه گردد مزایده اولیــن روز اداري بعد از تعطیلي در همان 
ساعت و مکان مقرر خواهد بود. این آگهي در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار چاپ اصفهان مورخ ۱398/9/۱7 درج و منتشر مي 
گردد. سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک کاشــان شناسه:  

68۵862
آگهي ابالغ وقت رسیدگي

نظر به اینکه خواهان علي عظیمي جو دادخواستي به خواسته 
مطالبــه چــک 40/000/000 ریــال به شــماره 37۵707-

96/۱0/۱۵ بانک ملي کلیه خســارات دادرسي و تاخیر تادیه تا 
زمان اجراي حکم در حق خواهــان به طرفیت عباس علواني به 
مجتمع شوراهاي حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به 
شعبه ۱2 حقوقي شوراي حل اختالف به کالسه ۱۵9/98 ثبت 
و براي تاریخ 98/۱0/2۱ ســاعت 9/30 وقت رسیدگي تعیین 
گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني مراتب به نامبرده ابالغ مي گردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادرسي حاضر شوند ضمنا نامبرده مي تواند تا قبل از 
جلسه رسیدگي جهت دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهي به منزله ابالغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضي اتخاذ 
خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه ۱2 شوراي حل اختالف کاشان  

شناسه: 687۵66
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اصفهــان ســیزده خواهر 
خواهــر  دارد،  شــهر 
شهرهایی که می توانستند 
در دیپلماســی شــهری  
ظرفیت خوبی به شــمار 
آیند و در توسعه فرهنگی، 
گردشــگری و اقتصادی با 
هدف گذاری های سنجیده تر و کارشناسی 
تر با حضور بخــش خصوصی به کمک 

نهادهایی اجرایی و شهری بیایند.
برآیندها نشان می دهد متاسفانه اصفهان 
نتوانســته در ســی ســالی که از پیوند 
با خواهرشــهرهایش می گــذرد از این 
ظرفیت ها بهره برداری کافی را داشته باشد، 
در ماجرای خواهرخواندگی های اصفهان 
حرف و سخن زیاد اســت؛ پاشنه این در 
اما بر دیپلماسی شهری می چرخد اینکه 
چگونه می توان از برخی از این قراردادها 
که هیچ تعهدی هم برای طرفین ایجاد 
نمی کند برای توسعه بخش های مختلف 

شهر  اصفهان بهره گرفت.
 براســاس آمار موجود ایران با ۸۹ شهر 

جهان خواهر خواندگی دارد.
مدیران شــهری اصفهان، از ســالهای 
پایانی دهه شصت تا حاال با سیزده شهر 
جهــان، قــرارداد خواهرخواندگی امضا 
کردند. قراردادهایــی که به گفته برخی 
از کارشناســان بیشــتر بــوق و کرنای 
شهرداری ها برای شــهروندان بوده اند تا 
آنچه که از آنها برای توســعه و گسترش 
همکاری ها در  زمینه های مدیریت شهری، 

گردشگری و فرهنگی انتظار می رفت.
اساسا پیوند شهرهای خواهر خوانده  بر 
اساس مشابهت ها و زمینه های مشترک 
فرهنگــی و تاریخی اســت؛ چیزی که 
موجب شکل گیری و پایداری  این پیوند 
و در نتیجه همیاری و همکاری در حفظ 
و نگهداری داشته ها و پتانسیل های خواهر 

شهرها می شود.
اصفهان بیشتر از هر چیز به میراث فرهنگی 
و بناهای تاریخی اش شهره است؛ شهری 
که برای ایران بیشتر به  شهرموزه می ماند 
و به همین جهت ظرفیت های گردشگری 
زیادی دارد، اما اصفهان با چند شــهر از 
خواهرخوانده هایش از این منظر سنخیت 
و پیوند واقعــی دارد؟ و اگر پیوند واقعی 
ای وجود داشته آیا تونســته از ظرفیت 
خواهر خواندگی اش برای معرفی پتانسیل 
های گردشــگری ای که به موجب این 
میراث فرهنگی ایجاد شــده بهره کافی 
ببرد؟ و باز هم اگر چنین پیوندهای واقعی 
و متناسب با شهر اصفهان وجود داشته 
آیا مدیران شهری توانسته اند از تجربه ها 
و همکاری های کارشناسی آنها از دریچه 
دیپلماسی شهری استفاده کنند و در حفظ 
و نگهداری میراث تاریخی و فرهنگی شهر 
قدمی بردارند؟ آنها تا چه اندازه توانسته اند 
از تجربیات موفق آنهــا به جا و اصولی در 
شهر اصفهان استفاده کنند بدون آنکه به 
میراث تاریخی و طبیعی باغ موزه اصفهان 

لطمه ای زده باشند؟
اینها سواالتی است که در صورت داشتن 
پیوند واقعی و سنخیت و تناسب اصفهان 
با خواهر شهرهایش پاسخ خواهد داشت. 
برخی از کارشناسان معتقدند که بسیاری 
از قراردادهای خواهر خواندگی اصفهان، 
صوری و بدون هدف گذاری مشــخص 
بوده؛ و از این گذشته برآورد آنها از نتیجه 
پیوند اصفهان با خواهرشهرهایش به طور 

تقریبی هیچ یا ناچیز است.
از الگوهای مالزیایی تا تجربه های 

آلمانی در اصفهان
شهرداری اصفهان در سایت خود حاصل 
پیوندهای اصفهان با خواهر شهرهایش 
را تحوالتی می داند که در این ســالها در 
اصفهان رخ داده اما هیچ اشاره ای به این 

که کدام تحوالت مورد نظر بوده، نشــده 
است. باغ پرندگان، باغ گلها و باغ پروانه ها 
در اصفهان از نتایج الگوبرداری مدیریت 
شهری اصفهان از کواالمپور، خواهرشهر 
مالزیایی اش بوده که با مشــارکت بخش 

خصوصی اجرا شده اند.
طرح هایی که گرچه از نگاه بســیاری از 
مدیران شهری امروز و دیروز اصفهان از 
تجربه های موفق به حساب می آیند اما 
فعاالن محیط زیست و میراث طبیعی با 
جانمایی برخی از آنها به جهت تخریب 
چهره طبیعی پهنه ناژوان مخالف بوده و 
آنها را حاصل الگوبرداری های غیراصولی 

از خواهر شهرهای اصفهان می دانند.
اصفهان در فرآیند تبدیل زباله به کمپوست 
و یا تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی 
و پروژه هــای خورشــیدی از تجربه ها و 
نظرات کارشناسی خواهرشهرهایش مثل 

فرایبورگ استفاده کرده است.
تبادل دانشــجو بین اصفهــان و برخی 
خواهرشــهرها  و هم چنین سفرهای دو 
جانبه و برگزاری رویدادهای فرهنگی برای 
معرفی پتانسیل های گردشگری اصفهان از 
دیگر اقداماتی هستند که همواره مدیران 
شهری و دیگر مسئوالن، آنها را در راستای 
پیوند و همکاری اصفهان و شــهرهای 

خواهر خوانده اش می دانند.
اصفهان و توسعه پایدار در تاریک و 

روشن دیپلماسی شهری
معرفی ظرفیتهــای فرهنگی، تاریخی و 
رونق گردشگری شهر موزه اصفهان یکی 
از نتایج مورد انتظار دیپلماســی شهری 
اصفهان با خواهرشهرهایش است. شواهد 
نشان می دهدکه تاکنون پیوند اصفهان 
و خواهرشهرهایش نتوانســته بر رونق 
گردشگری این شهر بیفزاید و شاید یکی 
از دالیل آن هم حضــور کمرنگ بخش 

خصوصی باشد.
از سوی دیگر شهرداری به عنوان متولی 
دیپلماسی شــهری بین خواهرشهرها 
کمتر توانسته به عنوان تسهیل گر، ارتباط 
موثری بین نهادهــای اجرایی و یا بخش 
خصوصی دو شهر ایجاد کند. به واقع برای 
اینکه دســتگاه هایی اجرایی و یا بخش 
خصوصی بتوانند از ظرفیت های همکاری 
و کارشناسی خواهرشهرها بهره برداری 
کنند باید دید مدیریت شهری چقدر برای 
این مهم در دیپلماسی شهری قدم های 
موثری برداشته و تالش کرده است. آنها 
چقدر به نظر کارشناسان و دغدغه های آنها 

اهمیت داده اند؟!
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اصفهان در پاسخ به این پرسش 
که به عنوان متولی اصلی میراث فرهنگی 
و گردشگری شــهر چقدر توانسته اند از 
دریچه دیپلماسی شهرداری اصفهان با 
خواهر شهرها بهره مند شوند می گوید: 
وقتی از موضوعات مختلف همکاری  بین 
شهرهای خواهر خوانده  صحبت می کنیم 
در هر موضوعی که باشد، عوامل مدیریت 
شهری هستند که آن را  راهبری می کنند. 
یکی از  اشکاالتی که وجود دارد این است 
که کمتر در بحث دیپلماســی شهری از 

دستگاه های دیگر  استفاده شده است.
وقتی در بحث خواهرخواندگی ها قرار است 
از ظرفیت های مختلف  استفاده شود باید 
از دستگاه های مختلف هم خواسته شود 
که در این پیوند  و همکارهای مشــترک 

شرکت کنند.
فریدون اله یاری معتقد است که شهرداری 
باید بتواند از دیپلماسی شهری به عنوان 
تســهیل گر، راه را بــرای همکاری های 
دوجانبه باز کند، مسلم است که شهرهای 
خواهرخوانده می توانند در گردشــگری 
تاثیر  زیادی داشته  باشــند یا در بحث 
مرمت بناهای تاریخــی همکاری های 

مشترک داشته باشند.
وی ادامــه داد اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان از طریق دیپلماسی فرهنگی حوزه 
وزارتی خودش بحث های مرمتی ، معماری 
و گردشگری را  با بسیاری از کشورهای دنیا 
پیگیری می کند اما اله یاری معتقد است 
می توان از ظرفیت های خواهرخوانده های 
اصفهان هم استفاده و این موضوع را باید 

در حوزه دیپلماسی شهری جستجو کرد.
وی ادامــه داد: ارتبــاط بــا شــهرهای 

خواهرخوانــده باید فراتر از نشســت ها، 
رویدادها و ســفرها صورت گیرد وقتی 
برای شهر اصفهان با شهر دیگری در حوزه 
گردشــگری تعامالتی تعریف می شود، 
دستگاه های متولی حاکمیتی که طبیعی 
است در حوزه سیاست گذاری برنامه ریزی 
می کنند ولــی باید ببینیم کــه در این 
ارتباطات  تا چه میزان آژانس ها، هتلداران 
و فعاالن صنعت گردشگری به عنوان یک 
بخش خصوصی فعال درگیر شده اند؟! آن 
زمان می توان  ارزیابی کرد که این ارتباطات 

چه خروجی و نتیجه ای داشته است.
برای فعــال کــردن قــرارداد 

خواهرخواندگی باید هزینه کرد
نماینــده وزارت خارجــه در اصفهان بر 
این باور اســت که حتی اگر استفاده ای 
از قرارداد های خواهر خواندگی  نشود و 
صرف قراردادی بســته شده باشد همان 

کفایت می کند.
علیرضا ساالریان با اشاره به لزوم سفرهای 
هیات های استانی و شهرداری به شهرهای 
خواهرخوانده می گوید که باید برای معرفی  
برند و اعتبار اصفهان در جهان هزینه کرد: 
ما می توانیم از طریق اصفهان با دیپلماسی 
عمومی با دنیا تعامل داشته باشیم. برای 
فعال کردن قرارداد خواهرخواندگی باید 
هزینه کرد.وی در ادامه با انتقاد از برخی 
تفکرات مبنی بر مطالبه خروجی سفرها 
می گوید: دست آوردها را نمی شود شمرد 
یا چرتکه انداخت. در مقابل این دیدگاه،  
وقتی رفت و آمد بشود حداقل دست آورد 
برای اصفهان رونق گردشگری و صنایع 
دستی خواهد بود. مشکل ما این است که 
برخی می گویند این سفرها چرا باید صورت 
بگیرند؟! با این تفکر و با این تنگ نظری ها 
نمی توانیم اصفهان را آن طور که در خور و 

شان اصفهان هست به دنیا معرفی کنیم.
رونق گردشــگری اصفهان از واقعیت تا 

عمل
یک پژوهش دانشگاهی با عنوان" بررسی 
نقش شهرهای خواهرخوانده اصفهان در 
توسعه گردشگری این شهر" نشان می دهد 
شهرهای خواهر خوانده اصفهان نقشی در 

توسعه گردشگری این شهر نداشته اند.
محمد زاهدی، پژوهشــگر گردشگری 
در این مــورد به ایرنا می گویــد: یکی از 
حوزه هایی که باید طــرف توجه بوده و 
منظور از ایجاد روابط خواهر خواندگی را 
توجیه نماید، توســعه روابط گردشگری 
بین شــهرهای خواهر خوانده است. در 
پژوهشی که در سال ۱۳۹۳ انجام پذیرفت 
با کمال تاسف روشن شد که این شهرهای 
خواهر خوانده تاثیری ملموس بر توسعه 

گردشگری شهر اصفهان نداشته اند.
وی معتقد است که اگر برنامه ریزی دقیق 
و صحیحی در حوزه بازاریابی اصفهان به 
عنوان مقصد گردشــگری در شهرهای 
خواهر خوانــده انجام شــود می توان از 
این ابزار دیپلماسی شهری بهره برداری 
کرد. برنامه ریزی و دخیل نمودن بخش 
خصوصی و پشتیبانی این بخش از سوی 
نهاد دولت و بخش عمومی از نگاه او  چاره 
توفیق در جذب گردشگر از خواهرخوانده 

های شهر اصفهان است.

زاهــدی تصریح کرد: تــردد هیات های 
مختلف به طور معمول میان نهاد عمومی 
یعنی شهرداری های آن ها انجام می پذیرد، 
لیکــن از آن جا که نقش شــهرداری در 
توســعه گردشــگری در حوزه تسهیل 
امور معنی می یابد، پس شهرداری ها به 
عنوان یک نهاد عمومی باید زمینه حضور 
فعاالن گردشــگری با تاکیــد بر فعاالن  
بخش خصوصی گردشگری اصفهان در 
شــهرهای خواهر خوانده  و بر عکس را 

تامین و تسهیل نمایند.
زاهدی اضافه کــرد: رفتارهایی از قبیل 
دیپلماســی شــهری رفتارهای متقابل 
هســتند بنابراین مــا نمی توانیم انتظار 
داشته باشــیم که در پی جذب گردشگر 
از خواهر خوانده هایمان باشیم و به طور 
مثال با برگزاری هفته هــای فرهنگی و 
نمایشــگاه های اختصاصــی یــا اعزام 
هیات های تخصصی گردشگری به طرف 
مقابل، فضا را برای طرف مقابل باز ننماییم، 
یعنی اگر باید به بارســلون رفت و هفته 
فرهنگی اصفهان یا نمایشگاه تخصصی 
اصفهــان را با حضــور متولیــان حوزه 
گردشگری در دولت، نهادهای عمومی، 
هنرمندان، صاحبان حرف و صنایع دستی، 
راهنمایان تور و دفاتر خدمات گردشگری، 
مالکان امکانات اقامتــی و دیگر فعالین 
گردشگری در این شهر برگزار نمود، آیا 
آماده برنامه متقابلی از سوی بارسلون در 
اصفهان هستیم یا این ابتکار عمل ممکن 
است برخی را مورد پسند نیاید، چرا که 
وقتی به یاد بارسلون می افتیم این تنها 
معماری و جلوه های تاریخی آن نیست 
که جذاب است و آیا پذیرای هنر مدرن، 
فرهنگ جاری، موسیقی اسپانیولی هم 

هستیم یا باید آن ها را فاکتور بگیریم؟
جــای خالی بخــش خصوصی در 

دیپلماسی شهری اصفهان
رییس کمیتــه برند گردشــگری اتاق 
بازرگانــی اصفهان گفت کــه تا بخش 
خصوصی واقعی، اختیارات، مسئولیتها 
و مصونیــت الزم و کافــی در خصوص 
تصمیم گیری و اجرا را در شــهر به عهده 
نداشته باشد هیچ اتفاقی مهمی نخواهد 
افتاد.وی معتقد است که خواهر خواندگی 
کاربرد تشریفاتی دارد و احیاناً چند سفر 
و مآموریت  متقابل اداری برای دســت 
اندرکاران مهیا می کنــد و نباید بیش از 
آن انتظاری داشت.در پی تعامالت اخیر 
مدیریت شهری با فرایبورگ، خواهرشهر 
آلمانی اصفهان، اتاق بازرگانی این دو شهر 
با هم قرارداد خواهرخواندگی امضا کردند 
اما گویا  این معاهدات در چنبره سیاست 
محدود شدند.گوهریان در این خصوص 
می گوید: به هر حال تا زمانی که جایگاه 
و محدوده های سیاست و اقتصاد در نقشه 
قدرت کشور بر کارآمدی و منطق مشخص 
نشــوند نباید منتظر اتفاقات مهمی بود. 
ارتباطات طرفین خواهر خواندگی باید 
به الیه های مردمی، اصناف، هنرمندان، 
فعاالن اجتماعی و خیرین نفوذ کند و در 
آنصورت است که می توان انتظار اثر گذاری 

واقعی از آن داشت.
گوهریان در خصــوص آنچه که در زمان 

حاضر مدیران شهری تحت عنوان طرح 
»اصفهان، شهر گردشگری، هنر و میراث « 
پیش روی توسعه گردشگری اصفهان قرار 
دادند بیان کرد:  انتخاب گردشگری بعنوان 
یک انتخاب استراتژیک برای توسعه شهر 
اتفاق مهمی است که در ارکان مدیریت 
شهری دیده می شود. ماهیت این صنعت 
بگونه ای است که نمی تواند دولتی باشد این 
هم خوب است ولی نگرانی در عدم تمرکز 
عوامل تأثیرگذار و تشدد آرا در موارد این 

حوزه است.
وی ادامه داد: شــهر ما در ابتــدای راه و 
صنعت گردشگری اســت. اینکه بتوانیم 
راهی نــو و منبعث از فرهنــگ، تاریخ و 
مزیتهای خودی بیافرینیم که هم جذاب 
باشــد و هم در چارچوب موازین ارزشی، 
عرفی و دینی کاری است بزرگ که در آن 
تقلید کور از مدلهای خارجی جایگاهی 
نخواهد داشت. اصفهان باید گردشگری 

متناسب خود را خلق کند.
از پیوندهای واقعــی تا قرارداهای 

سوری خواهرشهرها
شــیآن، کواالالمپور، فلورانــس، یاش، 
بارســلونا، ایروان، کویــت، فرایبورگ، 
هاوانا، الهور، ســن پترزبــورگ، داکار و 
بعلبک شهرهایی  هستند که در سالهای 
گذشته با اصفهان پیمان خواهر شهری 
بســتند. پیمانهایی که به زعم بسیاری 
از کارشناســان و حتی مدیران شهری و 
فعاالن گردشگری در برخی موارد هدف 
گذاری مشخصی نداشته و نتوانسته اند 

کمکی به توسعه اصفهان کنند.
کارشناسان حوزه گردشگری می گویند 
که برخی از این شهرها از اهمیت اقتصادی 
چندانی برای آنکه  بتوانند مبدا ارســال 
گردشــگر به اصفهان باشــند برخوردار 

نیستند.
رییس کمیســون اقتصاد و گردشگری 
شورای شــهر اصفهان در این باره به ایرنا 
می گوید:برخی از شهرهایی که اصفهان 
با آنها قــرارداد خواهــر خواندگی دارد 
شهرهایی هســتند که هیچ تناسبی با 
اصفهان ندارند و ارتباط بین ما و آنها نمی 
تواند قاعدتا کمکی به توســعه اصفهان 
داشته باشــد.نصیر ملت افزود : در واقع 
در این ســالها ارتباط و دیپلماســی  با 
خواهرشهرهایی که بتوانند در ابعاد مختلف 
چه برای بخش مدیریت شهری  و چه برای 
دستگاه های اجرایی و دولتی و چه برای 
بخش خصوصی شهر  دست آوردها و به 
نوعی  کمک کننده برای توســعه ایجاد 

کنند در اولویت نبوده است.
وی از طرحی می گوید که قرار است او در 
کمیسیون اقتصادی و گردشگری تهیه 
کند تا در شورای شهر بررسی شود. طرحی 
که به نوعــی به اصالح فراینــد انتخاب 
خواهرخوانده ها و چگونگی همکاری با آنها 
خواهد پرداخت.به گفته ملت، کمیسیون 
اقتصاد و گردشگری شورای شهر به دنبال 
این است که با تصویب این طرح  هم در 
خصوص نــوع ارتباط بــا خواهر خوانده 
های  موجود و هــم در خصوص  انتخاب 
خواهرخونده های جدیــد  و چگونگی 
همکاری و برداشت از این خواهر خواندگی 

ها جمع بندی مثبتی در راستای توسعه 
اصفهان داشته باشد.

پرسش برخی از کارشناسان این است که 
برای بهره برداری از پیوند خواهرشهرها 
به عنوان ابزار دیپلماســی شهری چقدر 
بخش خصوصی و همین طور نهادهای 
اجرایی در طرح مذکور و همین طور سند 
دیپلماسی شــهری که به تصویب شورا 
رسیده سهیم خواهند شــد تا بتوانند از 
ظرفیت های همکاری بیشتری استفاده 
کنند؛ همکاری هایی کــه می توانند به 
توسعه اصفهان در زمینه های گردشگری، 

فرهنگی و اقتصادی بینجامد.
این عضو شورای شهر اصفهان در پاسخ 
این سواالت تصریح کرد: برای هماهنگی 
تشکیل  اولین جلسه  بین دستگاه های 
اجرایی  مرتبط استان با استانداری مکاتبه 
کرده ایم. این جلسه به طور مشخص در 
خصوص هم اندیشی  چگونگی همکاری 
بین اصفهان و سن پترزبورگ است؛ البته 
این جلسه در مورد سن پترزبورگ می تواند 
نمونه ای برای نگاه ما بــرای ارتباطات با 

خواهر شهرهای دیگر هم باشد.
او در ادامه با اشــاره بــه اهمیت حمایت 
از بخش خصوصی در رابطــه با موضوع 
خواهرشــهرها یادآور می شود: تالش ها 
بر این است که اگر قرار است از این به بعد 
سفرهایی اتفاق بیفتد، گروه های مختلف 
بتوانند در این ســفرها با مدیران شهری 
همراه شوند  و به واســطه این همراهی 

ظرفیت های فعال را شناسایی کنیم. 
وی ادامه داد نمونه مشخص در این رابطه، 
سفر اخیر به ســن پترزبورگ بود که دو 
نفر از اتاق بازرگانی، نمایندگان مدیریت 
شــهری اصفهان را همراهی کردند. در 
این سفر نشست مشــترکی با اعضا اتاق  
سنپترزبورگ  برگزار و  ظرفیت های دو 
طرف برای همکاری معرفی شد. نتیجه 
کار به این شکل بود که دو کارگروه  از سن 
پترزبورگ و اصفهان ظرفیت های بالقوه دو 
شهر را شناسایی کنند  و در نهایت نشست 
مشــترکی با حضور  مدیران ارشد سن 
پترزبورگ برگزار شود و تفاهم نامه نهایی 
که ظرفیت عملیاتی شدن داشته باشد را 

به امضا برسانیم.
باید منتظر بود و دید طرحی که رییس 
کمیسیون اقتصاد و گردشگری شورای 
شهر اصفهان می گوید چقدر از کارشناسان 
و فعاالن گردشگری و اقتصادی استفاده 
خواهد کرد و آیــا می تواند به عنوان یک 
طــرح عملیاتــی گره گشــای ماجرای 
پرحاشیه خواهرشهرهای اصفهان باشد 
یا اینکه در دیپلماســی شهری می تواند 
بخش خصوصی را به صحنه بیاورد. این 
اما مســتلزم گذشت زمان اســت و باید 
دید شــورای پنجم و مدیریت شــهری 
در جبران کوتاهی مدیران پیشــین چه 
راهبردها و راهکارهای را پیش خواهند 
گرفت و در فراز و نشــیب دیپلماســی 
شهری با خواهرشــهرهای اصفهان چه 
قدم هایی بر می دارند. امید که همه اهداف 
پیمان نامه های خواهرخواندگی در همه 
 جای کشــور به معنای واقعــی اجرایی

 شود. 

خواهرخواندگی اصفهان، پیمان صوری یا واقعی
 کالنشهر اصفهان با ۱3 شــهر جهان قرارداد خواهرخواندگی 
امضا کرد، آیا تاکنون به معنای واقعی در ابعاد مختلف مربوط 
تاثیرگذار بوده است؟ آیا این پیمان نامه ها توانست ظرفیت های 
بخش گردشــگری، اقتصادی و فرهنگی شهرهای طرفین را 
بشناساند یا تحولی یا توسعه ای برای این کالنشهر رقم بزند؟ 
آیا برای تحقق اهداف این راهبرد، اتاق فکری به معنای واقعی 

با داشتن نقشه راه و چشم انداز معین فعال است؟ و...

ایرنا

گزارش

ISFAHAN
N E W S

همکاری سازمان جهانی گردشگری با ایران توسعه می یابد
مشاور سازمان جهانی گردشگری با ابراز خرســندی از اینکه »گردشگری« از اولویت های جمهوری 
اسالمی ایران محسوب می شود، از آمادگی این سازمان برای توسعه همکاری و تهیه برنامه جامع و کامل 

گردشگری با این کشور خبر داد.
مارچلو نوتاریانی در دیدار با ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، با ابراز خرسندی حضور در جمهوری اسالمی ایران، یادآور شد: درحدود ۳۰ کشور جهان به 

عنوان مشاور حوزه گردشگری فعالیت داشته است.
وی ادامه داد: این که همه دست اندرکاران صنعت گردشــگری در این حوزه مشارکت داشته باشند 
موضوع بسیار با اهمیتی است ازاین رو اینجا هستم تا اطالعات و داده ها را برای تهیه یک برنامه جامع 

جمع آوری کنم.
مشاور سازمان جهانی گردشگری با بیان اینکه هر دپارتمان نقش و جایگاه خودش را در این برنامه جامع 
دارد، اظهارداشت: اولویت ها به ترتیب در حوزه آموزش، قوانین و مقررات )استاندارد و پایداری(، بحث های 

مالی و جذب سرمایه برای توسعه صنعت گردشگری، بازاریابی و تبلیغات، موضوعات مربوط به ویزا و 
تسهیالت ورود گردشگران، مدیریت مقاصد، مدیریت تجربه و ایجاد تجربه منحصربه فرد، گردشگری 

روستایی و مباحث مربوط به جوامع محلی است.
نوتاریانی تصریح کرد: در حوزه توسعه گردشگری ممکن است با برخی بخش ها دستگاه ها چالش داشته 
باشیم، یکی از نکات دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت ریسک است، چراکه بحران ها و حوادث 

طبیعی ممکن است به وجود بیاید و باید برنامه ای برای مدیریت ریسک داشته باشیم.
او افزود: بحث برنامه ریزی، پروســه ای زمان بر و شکل پذیر است و باید از تجربیات تخصصی برای این 

برنامه ریزی استفاده شود، هر پیشنهادی که وجود دارد را به ما منعکس کنید تا در برنامه لحاظ شود.
آغاز روند اجرایی تهیه برنامه جامع گردشگری

همچنین در این دیدار معاون گردشگری نیز با بیان اینکه صنعت گردشگری برای ایران اهمیت زیادی 
دارد و در اسناد باالدستی ما در سه دهه اخیر تاکید ویژه ای به حوزه گردشگری شده  تا جایی که این 
صنعت جایگزینی برای اقتصاد بدون نفت در نظر گرفته شده است، ابراز امیدواری کرد تا بتوان کارها و 

فعالیت های خوب و مهمی را با سازمان جهانی گردشگری پیش ببریم.

ولی تیموری ادامه داد: با توجه به ظرفیت های موجود در کشور 
ما این امکان وجود دارد که گردشگری جای نفت را بگیرد، 
ایران با ســابقه تمدنی مکتوب بیش از ۷هزار ساله و تنوع 
آب و هوایی جزو مقاصد گردشگری در دنیاست، در کنار 
جاذبه های تاریخی و طبیعی، کشــور ما دارای سنت ها و 
آیین های تاریخی بسیار زیادی اســت که هر کدام از این 

فرهنگ های بومی، غذا، پوشاک و موسیقی خاص خود را دارند 
که برای گردشگران جذابیت دارد.

تیموری در تشریح وضعیت برنامه جامع گردشگری و روند آغاز تهیه 
این برنامه، اضافه کرد: با توجه به این ظرفیت ها، کشور ما امروز بیش از هر زمان 

دیگری مصمم است که صنعت گردشگری را توسعه دهد، بعد از انقالب اسالمی، در سال ۲۰۰۱ 
یک مستر پالن گردشگری با همکاری سازمان جهانی گردشگری تهیه شد، آن برنامه برای یک بازه 

زمانی ۱۵ ساله ترسیم شده بود.

شیآن، کواالالمپور، 
فلورانس، یاش، 

بارسلونا، ایروان، 
کویت، فرایبورگ، 
هاوانا، الهور، سن 

پترزبورگ، داکار و 
بعلبک شهرهایی  

هستند که در 
سالهای گذشته 
با اصفهان پیمان 

خواهر شهری 
بستند. پیمانهایی 
که به زعم بسیاری 

از کارشناسان 
و حتی مدیران 

شهری و فعاالن 
گردشگری در 

برخی موارد هدف 
گذاری مشخصی 

نداشته و نتوانسته 
اند کمکی به توسعه 

اصفهان کنند.

 عضو جامعه هتلداران 
اصفهان هشدار داد:

فرار سرمایه گذاران از 
این شهر توریستی

عضو جامعه هتلداران اصفهان با اعالم 
این که سطح اشــغال هتل های این 
شهر توریستی به زیر ۳۰ درصد رسیده 
است، هشــدار داد ادامه این روند به 
فرار سرمایه گذاران از اصفهان منجر 

خواهد شد.
امیرمســعود لوافان که مدیریت یک 
هتل و آژانــس مســافرتی را نیز در 
اصفهان به عهــده دارد، با اشــاره به 
وضعیت موجود گردشــگری کشور 
به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام 
اظهار کرد: در شــهری مثل اصفهان 
که همه اذعان دارند در فصل شلوغی 
سفر با کمبود اتاق مواجه است، سطح 
اشغال هتل های آن از ماه آذر تا نوروز 
)فروردین( بسیار پایین می آید. درحال 
حاضر کمتــر از ۳۰ درصد ظرفیت 
هتل های این شــهر تکمیل اســت. 
چنین آماری طبیعتا صرفه اقتصادی 
و انگیزه های سرمایه گذاری را از بین 
می برد؛ وقتی  قرار است چهار پنج ماه از 
سال درآمدی نداشته باشید و هزینه ها 
را نتوانید تامین کنید و هتل تان هم 
خالی از مسافر باشــد، دیگر رغبتی 
نمی ماند تا سرمایه تازه ای به این بخش 
وارد شود. باید برای این معضل فکری 

کرد.
او ادامه داد: اطالع دارم همه هتل های 
اصفهان با کمبود مسافر مواجه اند. اگر 
سطح اشغال همه هتل های اصفهان را 
درنظر بگیریم میانگین اشغال ظرفیت 
آن ها زیر ۳۰ درصد اســت که باعث 
می شود سرمایه گذار از این شهر فرار 
کند و اتفاقات خوبــی در اصفهان رخ 

ندهد.
وی ادامه داد: اصفهان شهری توریستی 
اســت و از لحاظ آب و هوا برای تدوام 
جریان گردشگری در فصل زمستان 
مشــکلی ندارد. مسلما سطح تحمل 
مســافر هم آنقدر پایین نیســت که 
جغرافیا و شرایط اقلیمی این منطقه 
را نپذیــرد، در نتیجه بهتر اســت با 
برگزاری جشنواره و طراحی تورهایی 
مناسب برای فصل خلوت، به این شهر 

توریستی رونق داد.
عضو جامعه هتلداران اصفهان تاکید 
کرد: اگر قرار است سرمایه گذاری در 
اصفهان رونق بگیرد، نخست باید بحث 
اشــغال هتل ها در فصل کم مسافر را 

حل کرد.
او با مقایسه وضعیت سفر به این استان 
در چند سال اخیر، اظهار کرد: آمارهای 
حال حاضر اصال با ابتدای برجام قابل 
مقایسه نیســت. با آغاز تحریم های 
آمریکا با افت و ریزش مســافر مواجه 
شدیم. البته بررسی آمار سال به سال 
نشان می دهد امسال به نسبت سال 
گذشته وضعیت ۵ تا ۱۰ درصد بهتر 
بوده، ولی با برجام اصال قابل مقایسه 
نیست. آن موقع گردشگران خارجی 
تا اواسط آذرماه به ایران سفر می کردند 
حتی در دی و بهن ماه مسافر داشتیم. 
فصل بعدی سفر از اواسط اسفندماه 
شروع می شد ولی االن اینگونه نیست.

وی درباره شرایط سفرهای داخلی نیز 
گفت: وضعیت سفر ایرانی کمی بهتر 
شده است. آن افزایش ۵ تا ۱۰ درصد 
سفرها شاید به مسافر ایرانی برگردد، 
هرچنــد ادامه این روند بــه بنزین و 

سوخت بستگی دارد.
لوافان ادامه داد: بازار توریســت ایران 
روند ثابتی پیدا کرده و به شوک نیاز 
دارد. فکر می کنم اقداماتی که متولی 
گردشگری در بازارهای چین و عمان 
آغاز کرده تا سال آینده اثر خود را نشان 
دهد. به هر حال نباید از مسائل سیاسی 
غافل شویم، برای گردشگری امنیت 
مساله مهمی است، از سویی تبلیغات 
جهانــی روی تصمیم گیری ها او اثر 
زیادی دارد. طــرف ایرانی باید تالش 

بیشتری داشته باشد.

گردشگری
خبر
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A total of 182,241 tons of 
commodities worth $170 
million were exported from 
the central Iranian province 
of Semnan during the eight 
months to November 21, a 
senior official at the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration said.
“The figures indicate a 19% 
fall in terms of volume but a 
considerable increase of 62% 
in terms of rial value, compared 
with the corresponding period 
of last year,” Semnan Customs 

Administration’s Director 
General Ali Sa'deddin said.
He added that forty-
six countries were the 
destinations of Semnan 
exports during the period 
under review.
Lead ingot, sodium hydroxide, 
light hydrocarbon and other 
metal products, as well as 
plastic, wires and cables 
were the main commodities 
exported from Semnan in the 
eight months period, Sa’deddin 
said.

Iran to 
interlink 
Caspian 
Sea states to 
Central Asian 
nations
Iranian Minister 
of Trade, Mine 
and Industry Reza 
Rahmani said on 
Saturday that Iran 
as member state 
of North-South 
Transport Corridor 
will interlink the 
Caspian states to 
the Central Asian 
nations to boost 
trade relations 
between Caspian 
Sea littoral states 
in north and the 
Central Asian 
countries in south.
Rahmani made 
the remarks at 
the 18th meeting 
of Iran-Oman 
joint economic 
c o m m i s s i o n 
underway in 
Tehran.
N o r t h – S o u t h 
Transport Corridor 
is a sea, rail, and 
road route expected 
to facilitate and 
boost exchange 
of goods between 
India, Russia, Iran, 
Europe and the 
Central Asian states.
At the commission 
meeting, Rahmani 
expressed hope that 
this economic event 
would be taken as 
an opportunity 
for reviewing 
new capacities 
for maximum 
d e v e l o p m e n t 
of bilateral 
cooperation.
About the presence 
of the Omani 
delegation in 
Tehran, Rahmani 
said the Omani 
delegation is 
one of the top-
ranking delegation 
including the 
private sector 
coming to Iran over 
the past several 
years.
The minister hoped 
the Iranian private 
sectors would 
hold fruitful talks 
with the Omani 
businesspersons.
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Exports from Seman province top 
170$m in 8 months

O P E C + 
production cuts 
increased by 
503,000 barrels 
per day, secondary 
s o u r c e s 
d e s i g n a t e d 

as OPEC and non-OPEC 
production reference 
sources, gas condensate 
was removed from crude 
oil production calculation 
of non-OPEC producers, 
Algeria's Energy Minister 
was selected as OPEC 
Conference President 
alphabetically, and 
eventually, Iran became 
the vice-chairman of the 
OPEC board of governors.
The 14-member 
Organization of the 
Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) agreed 
to deepen its output cuts in 
Vienna at the 177th OPEC 
meeting by 503,000 bd as 
of January 1, 2020 from 1.2 
mbd to 1.703 mbd.
Iran, Venezuela and Libya 
remained exempted from 
any output cuts. 

Secondary sources were 
designated OPEC and 
non-OPEC production 
reference sources, while 
some countries had stated 
prior to the 177th OPEC 
meeting that they would 
not accept secondary 
sources as such, and that 
it was preferable for each 
country to report their oil 
output.
Removal of condensate 
from crude oil output 
figures for non-OPEC 
producers was also 
endorsed at the 177th 
OPEC meeting. Russian 
Energy Minister Alexander 
Novak believed that by 
removing condensate from 
the crude oil production 

calculation, his country’s 
production in December 
would be about 225 to 
230,000 barrels a day 
lower.
Venezuelan Oil Minister 
Manuel Quevedo, the 
former President of OPEC 
Conference in 2019 was 
replaced with Algerian 
Energy Minister Mohamed 
Arkab for 2020. Angola 
Energy Minister will be his 
deputy.
Hossein Kazempour 
Ardebili, the Iranian 
representative to the OPEC 
Board of Governors, was 
elected Vice Chairman 
of the OPEC Board of 
Governors in 2020. 
President of the board 

will be representative of 
Gabon.
OPEC Board of Governors 
is the executive pillar 
of OPEC, whose main 
functions are to 
manage the affairs of 
the Organization and 
to execute conference 
decisions, to review 
and decide on reports 
submitted by the 
Secretary-General, to 
provide reports and 
r e c o m m e n d a t i o n s 
to the Conference on 
Organization Affairs, to 
arrange the organization's 
budget for each calendar 
year and submit it to the 
conference for approval, 
etc.

Energy min.:
Iranian firms to rebuild 
Syria’s water, electricity 
industry
Iranian Minister of Energy Reza Ardakanian said that 
competent Iranian companies will reconstruct Syria’s 
water and power industry.
He made the remarks on Sat. in an interview with IRNA 
and pointed to the signing and sealing a Memorandum 
of Understanding (MoU) for improving Syria’s 
electricity industry and added, “therefore, it is tried 
to renovate and develop Syria’s water and electricity 
industry by eligible Iranian companies.”
A few days ago, a Memorandum of Understanding 
(MoU) was inked between energy ministers of Iran and 
Syria in Tehran, he added.
Under the agreement, Iranian Ministry of Energy 
promised to improve Syria’s electricity industry in 
a comprehensive three-year program, including 
construction of power plants, correcting damaged 
electricity grids and also training Syrian manpower.
In addition, the two sides agreed to set up a joint 
strategic committee within a month to follow up 
execution of provisions as stipulated in the 
Memorandum of Understanding (MoU).
The meetings of the committee were decided to be held 
once every three months both in the Islamic Republic 
of Iran and Syria, Energy Minister Ardakanian added.

Iran-Oman Joint Economic 
Committee meeting kicks off 
in Tehran
The 18th Iran-Oman Joint Economic Committee 
meeting kicked off in Tehran Saturday morning with 
ministers of two sides in attendance.
Iranian Minister of Industry, Mine and Trade Reza 
Rahmani and Ali bin Masud Al Sunaidi, Minister of 
Commerce and Industry of Oman, took part at the 
meeting this morning.
According to the Head of Iran Trade Promotion 
Organization, Hamid Zadboum, documents on sports 
cooperation, standard cooperation and maritime 
shipping would be signed between the two sides at the 
meeting.
He added that trade, investment, industry, chambers of 
commerce, free zones, the environment, electricity and 
gas are some common areas of cooperation between 
Iran and Oman.
According to Head of Iran-Oman Joint Economic 
Committee, Iran's exports to Oman reached $728 
million this year, while the two countries’ trade 
turnover hit $1.16 billion, indicating a 5.3 percent 
increase in trade between the two countries in about 
five years.

8th batch of Tabriz 
Machinery products exported 
to Armenia
The eighth batch of exports to Armenia from Tabriz 
Machinery Manufacturing Company was forwarded 
by trucks in the current Iranian year, Director of 
Tabriz Machinery Manufacturing Company Nasser 
Farajzadeh said on Saturday.
Farajzadeh told IRNA that The shipment includes a 
variety of 3 and 4 meter TN 71 carving machines.
He estimated the value of the latest batch of exports to 
Armenia at $ 67,400.
Tabriz Machine Manufacturing Company (Machine 
Sazi Tabriz) is a machine tool manufacturing factory 
established in 1969 in Tabriz, Iran.
The major products of the factory are machinery tools 
such as turning machines, milling, drilling, and grinding 
machines. A large variety of MST's products are CNC 
controlled machines. 

 Iranian Oil Ministry's news agency Shana 
has published five key decisions of the 
177th OPEC meeting which was held in 
Vienna on Thursday.

OPEC decisions in 177th meeting 
announced

news

Venezuelan Oil 
Minister Manuel 
Quevedo, the 
former President of 
OPEC Conference 
in 2019 was 
replaced with 
Algerian Energy 
Minister Mohamed 
Arkab for 2020. 
Angola Energy 
Minister will be his 
deputy.
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Iran, JCCME review ways 
to develop cooperation on 
renewable energies
 Iranian Energy Ministry Advisor Mohammad 
Ali Farahnakian and Managing Director of 
Japan Cooperation Center for the Middle 
East (JCCME ) Seiji Hirota discussed ways to 
develop cooperation in educational field.
In the meeting, both sides exchanged views 
on organizing training courses and expert 
seminars in presence of the Japanese 
professors.
Farahnakian said that based on the 
negotiations, Iran is supposed to hold five 
training courses and six expert seminars on 
water and electricity field in 2020.
After approving the courses by the 
Japanese side, Iran will provide within a 

month a specific timetable for the regular 
implementation of courses, he added.
He noted that if both sides agreed, Iran will 
also take advantage of Japanese experts and 
trainers.
He expressed concern about global warming, 
calling for sharing Japan's experiences in 
this regard, saying that both sides agreed on 
construction of buildings without using fossil 
energies and with air conditioning systems in 
one of the Iranian academic centers.
He said that reviewing and assessing the 
efficiency of training courses in cooperation 
with the Japanese side were among 
other topics on which both sides reached 
agreement.

"Japan Cooperation Center for the Middle 
East (JCCME) was founded in October 
1973 during the first oil crisis by the joint 

efforts of the Japanese government and the 
private sector as a non-profit incorporated 
foundation authorized by the then Ministry 
of International Trade and Industry," JCCME 
website reported.
"Since its inception, JCCME has engaged 
in a broad range of activities with the 
wholehearted support and active 
cooperation of supporting member 
companies and organizations, for which we 
are deeply appreciative."
"Specifically, JCCME promotes direct 
investment from Japan to the Middle East and 
North African (MENA) countries by providing 
information on the investment environment, 
and facilitating corporate missions to 
research local conditions critical to business, 
feasibility studies, and the establishment of 
joint ventures."



Trump Calls for World 
Bank to Stop Loaning to 
China
US President Donald Trump on Friday called for the 
World Bank to stop loaning money to China, one day 
after the institution adopted a lending plan to Beijing 
over Washington's objections.
The World Bank on Thursday adopted a plan to aid 
China with $1 billion to $1.5 billion in low-interest 
loans annually through June 2025. The plan calls for 
lending to "gradually decline" from the previous five-
year average of $1.8 billion.
"Why is the World Bank loaning money to China? Can 
this be possible? China has plenty of money, and if they 
don't, they create it. STOP!" Trump wrote in a post on 
Twitter.
"World Bank lending to China has fallen sharply and 
will continue to reduce as part of our agreement with 
all our shareholders including the United States," the 
World Bank said in an emailed statement to Reuters.
"We eliminate lending as countries get richer."
Spokespeople for the White House declined to 
comment on the record.
The World Bank loaned China $1.3 billion in the fiscal 
2019 year, which ended on June 30, a decrease from 
around $2.4 billion in fiscal 2017.
But the fall in the World Bank's loans to China is not 
swift enough for the Trump administration, which has 
argued that Beijing is too wealthy for international aid.

All parties ‘fully united’ to 
support JCPOA: Russia
Russia’s permanent representative to international 
organizations in Vienna said that all signatories to the 
Joint Comprehensive Plan of Action have once again 
voice support to preserve the deal.
“The last meeting of the Joint Commission in 2019 
proved that despite all the difficulties and all the 
differences its participants remain fully united in 
their support and commitment to #JCPOA. This is the 
major conclusion emerging from today’s discussions,” 
Mikhail Ulyanov tweeted.
The meeting was held today in Vienna with 
representatives of the remaining signatories to the 
deal in attendance.
A Chinese official said after the meeting that Beijing is 
not interested in activating the snapback mechanism. 
Director-General of Chinese Foreign Ministry’s 
Department of Arms Control, Fu Cong, told reporters 
after the meeting that bringing the case before the UN 
Security Council is to the benefit of nobody except the 
US.
He also said that all parties believe Washington is the 
main culprit to be blamed for the current status of the 
JCPOA.

Iran missile program not in violation of 
JCPOA: prof. Entessar

“The letter of 
the E3 to the 
UN Secretary-
General was 
not only 
p rovo c a t ive 
but also full 
of lies; Iran’s 

missile program does 
not violate UNSC 
Resolution 2231,” 
Entessar told Mehr 
News Agency on 
Friday.
“The three European 
countries aim to 
undermine Iran’s 
deterrence and 
defense power and 
since they were not 
successful in forcing 
Iran into destroying 
its missile and 
defense program, 
they want to fulfill 
this aim via the United 
Nations,” he said.“If 
the issue is referred 
to the UN Security 
Council, three 
permanent members 
of the council will 
vote against Iran, 
so Russian and 
China will have an 
important role in 
approval or rejection 
of an anti-Iranian 
resolution.”
The remarks came as 
France, Germany and 
the United Kingdom 
penned a letter to 
the United Nations 
Secretary-General 

Antonio Guterres, 
making allegations 
that Iran’s ballistic 
missile activity is 
“inconsistent” with 
the call in a council 
resolution endorsing 
the 2015 nuclear deal 
with Iran. "Latest 
E3 letter to UNSG on 
missiles is a desperate 
falsehood to cover 
up their miserable 
i n c o m p e t e n c e 
in fulfilling bare 
minimum of their own 
JCPOA obligations," 
FM Zarif wrote in a 
tweet on Thursday in 
reaction to E3’s letter.
European signatories 
of the deal have so 
far failed to fulfill 
their obligations 
under the nuclear 
deal and safeguard 
Iran’s economy 
from damages of US 
unilateral sanctions 
after Washington 
withdrew from 
the deal in 2018. 
Meanwhile, Iran 
has announced 

that it is reducing 
commitments to the 
deal in a transparent 
and reversible 
manner to create 
a balance. Tehran 
says it has the right 
to do so according 
to Paragraphs 26 
and 36 of the deal. 
E3 has called on 
Iran to return to full 
implementation of 
the deal and even 
threatened Tehran 
to use a mechanism 
in the deal which 
can return the UN 
sanctions against 
I r a n . E u r o p e a n 
countries consider 
the trigger 
mechanism as their 
winning card against 
Iran, Entessar said, 
adding, “If Iran 
officially withdraws 
from the JCPOA like 
what US did, Europe 
will lose the tool of 
‘trigger mechanism’ … 
of course, Westerners 
will try to adopt anti-
Iranian resolution 

in the UNSC but 
this will become 
harder without 
this mechanism.”“I 
believe the four steps 
that Iran has taken to 
reduce commitments 
to the JCPOA not has 
failed to influence the 
behavior of the E3, 
but also has turned 
them into claimants 
with aggressive 
behavior.”He went on 
to say that “Bringing 
up the missile 
program and in 
particular, following 
the case in the UN 
Security Council 
would be the last 
blow to the body of the 
JCPOA that is now in a 
coma.”
“One of Iran’s biggest 
mistakes after US 
withdrawal [from the 
JCPOA] was pinning 
hope on the Europe,” 
said the professor, 
adding that European 
countries can never 
distance themselves 
from the United 

States and play an 
independent role.
He confirmed that 
there are no legally-
binding term in the 
JCPOA to limit Iran’s 
missile program 
and on the other 
hand there is no 
legal framework 
in the international 
community to define 
or restrict missile 
programs of other 
countries, adding that 
Western countries 
“have stripped Iran 
missile program of 
any legal perspective, 
turning it into a totally 
political issue so as to 
achieve their aim.”
“Enemies of Iran seek 
to turn the country 
into a defenseless 
body that has no 
important role 
in the region,” he 
said, noting, “they 
consider Iran’s 
missile program as 
the biggest obstacle 
in achieving their 
 aim.

Nader Entessar, Professor Emeritus of 
Political Science from the University of 
South Alabama, highlights that Iran’s 
missile program doesn’t violate the 
terms of JCPOA and that European 
countries seek other aims by their 
letters and threats.
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JCPOA Parties See US as Root 
Cause of Tensions: Iranian 
Diplomat
All of the remaining parties to the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) believe that the US is at the center of tensions around 
the 2015 Iran nuclear deal, an Iranian deputy foreign minister said.
Speaking to reporters at the conclusion of the 14th meeting of the 
JCPOA Joint Commission in Vienna, Iranian Deputy Foreign Minister 
for Political Affairs Abbas Araqchi said all of the signatories have 
blamed the US for the existing tensions surrounding the nuclear 
deal.“In this meeting, all parties acknowledged that the US is the root 

cause of the tensions around the JCPOA. All members emphasized 
that the international agreement could not continue without Iran 
enjoying the (advantages of the) JCPOA,” added the senior diplomat, 
who was heading an Iranian delegation in the meeting.
In the three-hour meeting, which was held at the level of deputy 
foreign ministers and Foreign Ministry director generals on 
Friday, the representatives of Russia and China once again voiced 
opposition to the employment of the so-called snapback mechanism 
against Iran.Iran and the Group 5+1 (Russia, China, US, Britain, 
France, and Germany) on July 14, 2015, reached a conclusion over 
the text of the 2015 nuclear deal. The accord took effect in January 
2016 and was supposed to terminate all nuclear-related sanctions 
against Iran all at once, but its implementation was hampered by 

the US policies and its eventual 
withdrawal from the deal.
On May 8, 2018, US President 
Donald Trump pulled the US 
out of the nuclear accord. 
Afterwards, Iran and the 
remaining parties launched 
talks to save the accord.
However, the EU’s failure to 
ensure Iran’s economic interests 
forced Tehran to stop honoring 
certain commitments under JCPOA in May  
2019.

“I believe the 
four steps 
that Iran has 
taken to reduce 
commitments to 
the JCPOA not has 
failed to influence 
the behavior of 
the E3, but also 
has turned them 
into claimants 
with aggressive 
behavior.”
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French MPs pass pro-Zionism 
resolution, defy warnings by 
advocates of Palestine rights
Russia vows to complete Fordow modernization project
Russia vows to complete Fordow modernization project
TEHRAN, Dec. 07 (MNA) – Russia will implement the 
project on the modernization of Iran’s nuclear facility at 
Fordow, which has been suspended as of now, Russian 
Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov said on Friday.

"We are taking a break now. We don’t abandon the project. 
It will be fully implemented," Tass News Agency quoted 
him as saying.

He noted however that Russia will need time to react 
to the new circumstances, i.e. Iran’s injecting gas to the 
centrifuges at Fordow and the United States’ imposing new 
sanctions against this facility from December 15.

"The subject of the Fordow project was raised [at the 
meeting on the Iran nuclear deal] by Iran’s and China’s 
representatives. We made two big presentations on this 

matter with the participation of Rosatom 
representatives. We stressed that gas 
injection to the [centrifuges’] cascades, 
which are located in the same premises 
where the works on reconfiguration for 
the production of stable isotopes are to be 
conducted, has somewhat hampered the 
original plan of reconfiguration. We will 
need time to assess the consequences and, 
probably, elaborate some technological 
solutions and it will inevitably mean some 
delays," he noted.
On the other hand, he drew attention 
to the United States’ notification of the 
resumption of sanctions against Fordow 
from December 15. "We need to understand 
what kind of risks may be linked with further 
works on this project," Ryabkov added.
On December 5, Russia’s TVEL fuel company (incorporated 
into the Rosatom state nuclear corporation) informed 
Tehran that it had suspended work on a project to revamp 
two chains of gas centrifuges at Iran’s Fordow facility for 
the production of stable isotopes for medical purposes 

following 
Tehran’s steps to further reduce 

its commitments under the nuclear deal.
After Iran started on November 6 the process of injecting 
gas into centrifuges at its underground Fordow facility, 
which de-facto meant the start of the fourth stage of Iran’s 
reduction of its nuclear commitments, the United States 
said it would re-impose sanctions against the Fordow 
facility starting from December 15.

News

Resistance 
against US 
Leads to 
Production 
of Science: 
Iranian Cleric
Tehran's Provisional 
Friday Prayers 
Leader Hojjatoleslam 
Mohammad-Hassan 
Aboutorabi Fard 
highlighted the 
positive effects of 
Iran’s resistance 
against the US 
sanctions and said 
the struggle has led to 
the Islamic Republic’s 
progress.
“The resistance to the 
hegemonic system 
means resistance to 
excessive demands 
and violations of 
the rights of the 
Muslim people of 
Iran,” Hojjatoleslam 
Aboutorabi Fard said, 
addressing worshipers 
here in Tehran on 
Friday.
Today, Iran’s academic 
community is able 
to stand up to the 
US, which means 
the production of 
science and the 
commercialization 
of knowledge and 
the construction of a 
prosperous Iran with 
the highest per capita 
income, the cleric 
noted.
The path to change can 
only pass through the 
clear path of modern 
knowledge and 
technologies, the cleric 
added.
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei 
has on various 
occasions highlighted 
the role of science as 
a means of power and 
development, urging 
efforts to maintain 
the pace of scientific 
growth in Iran despite 
enemy efforts to 
undermine it.
In an address to a 
gathering of young 
Iranian elites in 
October 2018, 
Ayatollah Khamenei 
highlighted the need 
for scientific progress 
in the country, saying 
employment of the 
potential of elites will 
boost the country’s 
power and minimize 
its vulnerabilities.
“If we make scientific 
progress, the threats 
from our civilizational, 
political, and economic 
enemies will not be 
permanent and will 
diminish,” the Leader 
had announced.
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Iran to hold 40 exhibitions to spur export by yearend
 Chief Executive of Iran International Exhibitions Company (IIECO) Bahman 
Hosseinzadeh said that as many as 40 exhibitions will be organized in the 
country for increasing the volume of exports.He made the remarks on Friday, 
adding that 40 exhibitions will be organized for exporting products to 15 
neighboring countries.He put the number of exhibitions held last year (ended 
March 20, 2019) at 75, adding that as many as 107 exhibitions will be organized 
in the country by the end of this year (March 20, 2020).The Ministry of Industry, 
Mine and Trade has focused on boosting domestic production in the current year, he 
said, adding “supporting knowledge-based companies, startups and their active presence on the 
sidelines of each exhibition have been prioritized by Iran International Exhibitions Co. (IIECO).”

Iran’s Foreign 
Minister, Mohammad 
Javad Zarif in a tweet 
referred to US and 
European countries’ 
silence against Israel’s 
provocative measures, 
criticizing Zionist 
regime's recent nuclear 
test.“Israel today tested 
a nuke-missile, aimed at 
Iran,” Zarif wrote on his 
official Twitter account.
“E3 and US never 
complain about the 
only nuclear arsenal 
in West Asia—armed 
with missiles actually 
DESIGNED to be capable 
of carrying nukes—but 
has fits of apoplexy 
over our conventional 
& defensive ones,” he 
added.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:26:47  
Noon call to prayer : 
11:55:06   
Evening call to prayer: 
17:16:36  
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Every year, on September 5, FAO celebrates the 
World Soil Day. This year’s campaign "Stop soil 
erosion, Save our future" is envisaged to raise 
awareness on the importance of sustaining 
healthy ecosystems and human well-being 
by addressing the increasing challenges in 
soil management and, raise the profile of 
healthy soil by encouraging governments, 
organizations, communities and individuals 
around the world to engage in proactively 
improving soil health.
The organization’s statement on the occasion 
of this day comes in the following:
Soils are the foundation for vegetation
Today FAO celebrates World Soil Day to draw 
attention to the importance of healthy soil and 
advocates for the sustainable management of 
soil resources.
Healthy soils are crucial for ensuring the 
continued growth of natural and managed 
vegetation, providing feed, fiber, fuel, 
medicinal products and other ecosystems 
services such as climate regulation and 
oxygen production.
Fertile soil encourages plant growth by 
providing plants with nutrients, acting as 
a water holding tank, and serving as the 
substrate to which plants anchor their roots.
In return, vegetation, tree cover and forests 
prevent soil degradation and desertification 
by stabilizing the soil, maintaining water and 
nutrient cycling, and reducing water and wind 
erosion.
Key challenges
Soil degradation is in many cases the 
direct result of poor soil management. The 
consequent decline in vegetation and its 
products such as feed, fiber, fuel and medicinal 
products has an adverse effect on soil 
productivity, human and livestock health, and 
economic activities.
Conversely, vegetation cover, particularly 

dense and healthy vegetation, protects soil 
from erosion agents such as wind and water 
and can improve its productivity.
FAO supports national endeavors in 
implementing sustainable management 
systems in pastures, forests and other 
vegetated lands to control erosion and 
preserve the soils, and consequently 
support rural livelihoods, maintain livestock 
production, promote the growth of vegetation 
and ensure current and future use of raw 
materials.
FAO celebrates this year’s World Soil Day 
calling people and stakeholders all around the 
world to take action to “Stop Soil Erosion” and 
preserve planet vegetation that are crucial for 
“Our Future.”
Soil helps to combat and adapt to climate 
change
Today FAO celebrates World Soil Day to draw 
attention to the importance of healthy soil and 
advocates for the sustainable management of 
soil resources.
Healthy soil provides the largest store 
of terrestrial carbon. When managed 
sustainably, soil can play an important role in 
climate change mitigation by storing carbon 
(carbon sequestration) and decreasing 
greenhouse gas emissions in the atmosphere.
Conversely, if the soil is managed poorly or 
cultivated through unsustainable agricultural 
practices, soil carbon can be released into the 
atmosphere in the form of carbon dioxide 
(CO2), which can contribute to climate 
change.
By restoring degraded soils and adopting 
soil conservation practices, there is a 
major potential to decrease the emission of 
greenhouse gases from agriculture, enhance 
carbon sequestration and build resilience to 
climate change.
Key challenges
As reported by FAO, climate change represents 
a serious threat to global food security, not 
least because of its effects on soils. Changes 
in temperature and rainfall patterns can have 
a great impact on the organic matter and 
processes that take place in our soils, as well 
as the plants and crops that grow from them.

The test was carried out at Palmachim 
Airbase south of Tel Aviv on Friday, Israeli 
television channel i24 News reported, 
according to Press TV.
The military “conducted a launch test 
a few minutes ago of a rocket motor 
system,” Israel’s Ministry for Military 
Affairs said in a statement, the channel 
said. “The test was scheduled in advance 
and was carried out as planned,” the 
statement added.
The involved system, it added, could be 
used to carry interceptor missiles, such 
as the Arrow 3, “or attack missiles like 
the Jericho 3, said to have a range of 2,000 
kilometers, capable of carrying nuclear 
warheads.”
Footage aired by i24 showed a white 
trail shooting up across the sky over the 
greater Tel Aviv area after the alleged 
test, of which, the channel said, residents 
had not been “warned in advance.” The 
reported test also disrupted the normal 
pattern of takeoffs and landings at Ben 
Gurion airport.
The television’s correspondent Jonathan 
Regev said the propulsion system could 
carry the projectiles it is fitted with “even 
above the atmosphere.”
Israel is the only possessor of nuclear 
weapons in the Middle East, but its policy 
is to neither confirm nor deny having 
atomic arms. Former US president 
Jimmy Carter and various high-profile 
newspapers and media reports have, 
however, verified the regime’s ownership 
of the non-conventional arms. Estimates 
show that the regime is currently 
in possession of 200 to 400 atomic 
warheads.
The regime is also believed to possess the 
capability to deliver its nuclear warheads 
in a number of methods, including by 

aircraft, on submarine-launched cruise 
missiles, and the Jericho series of 
intermediate to intercontinental-range 
ballistic missiles.
The United States, Israel’s most dedicated 
and biggest ally, has invariably cast its 
veto against the United Nations’ measures 
seeking to hold the regime to account 
for its various grave actions, including 
its refusal to join the nuclear Non-
Proliferation Treaty.
In November, both Washington and 
Tel Aviv avoided the Conference on the 
Establishment of a Middle East Zone Free 
of Nuclear Weapons and Other Weapons 
of Mass Destruction’s first session at UN 
Headquarters in New York.
Speaking at the conference, Iran’s 
UN envoy Majid Takht-e Ravanchi 
called the duo the main obstacles 
to ridding the region of nuclear arms. 
"Their irresponsible policies and 
actions to proliferate WMD should 
not be acceptable to the international 
community," he added.
Later on Friday, Iran’s Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif reacted on 
Twitter to the report about the Israeli test.
“E3 (UK, France, and Germany) & US 
never complain about the only nuclear 
arsenal in West Asia—armed with 
missiles actually DESIGNED to be 
capable of carrying nukes,” he tweeted in 
reference to the Israeli regime.
Nevertheless, the foursome states have 
“fits of apoplexy over our conventional & 
defensive ones,” Zarif added.
The quartet has continually sought to 
have the Islamic Republic attend talks 
over its defensive missile capability. 
Tehran, however, has roundly rejected 
any such prospect, asserting that its 
defensive might is beyond all negotiation.
The Islamic Republic has also avowed, 
on countless occasions, that its missile 
arsenal comprises projectiles that can 
reach the occupying entity, and that 
Tehran would not hesitate to deploy 
them in the event Tel Aviv perpetrated a 
blunder.

FAO calls for sustainable management of soil 
resources

Israel Tests Nuclear Missile Aimed at Iran: Report

The Food and Agriculture Organization (FAO) has released 
a statement marking the World Soil Day, in which the top 
organization draws attention to the importance of healthy soil 
and sustainable management of soil resources.

The Israeli military has tested a propulsion system used for carrying 
nuclear-capable and other missiles, with the occupying entity’s 
media billing the alleged display as “a show of force aimed at Iran”, a 
report said.

The television’s 
correspondent 
Jonathan 
Regev said the 
propulsion 
system could 
carry the 
projectiles it 
is fitted with 
“even above the 
atmosphere.”

Healthy soil 
provides the 
largest store 
of terrestrial 
carbon. When 
managed 
sustainably, 
soil can play an 
important role in 
climate change 
mitigation 
by storing 
carbon (carbon 
sequestration) 
and decreasing 
greenhouse gas 
emissions in the 
atmosphere.
Conversely, 
if the soil is 
managed poorly 
or cultivated 
through 
unsustainable 
agricultural 
practices, soil 
carbon can be 
released into 
the atmosphere 
in the form of 
carbon dioxide 
(CO2), which 
can contribute to 
climate change.



صدور کارت تردد برای افراد دارای معلولیت شدید در اصفهان
رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: درراستای رسیدن به هدف شهر زیست پذیر طرح 
رایگان شدن هزینه حمل و نقل شهری برای افراد دارای معلولیت شدید اجرا می شود. کوروش محمدی با اشاره به 
اینکه شورای اسالمی پنجم در تالش برای رسیدن به شهر زیست پذیر برای تمام شهروندان است اظهارداشت: 
تمام هدف ما تحقق عدالت اجتماعی برای آحاد جامعه است و یکی از اهداف مدیریت شهری زمینه حضور فعال 

تمامی شهروندان در فضای شهری است.
 وی افزود: کمیسیون اجتماعی شورای شهر با برگزاری کارگروه هایی با افراد دارای معلولیت به نیازسنجی پرداخته 

است و درراستای رفاه حال آنها و تحقق حضور افراد دارای معلولیت در فضاهای عمومی شهری، معابررا متناسب با نیازهای 
آنها بهسازی کرده است. 

این عضو شورای شهر با اعالم اینکه اتوبوس های ویژه و مجهزی برای افراد دارای معلولیت درنظر گرفته شده است تصریح کرد: این عزم در 
شورای شهر وجود دارد تا کارت حمل و نقل عمومی رایگان برای افراد دارای معلولیت شدید برای تسهیل و سهولت تردد آنها به زودی در اختیارشان 
قرار داده شود. وی گفت: درحال حاضر لیست این افراد تهیه شده است و در آینده نزدیک این امکانات در اختیار این افراد قرار داده خواهد شد تا 

بتوانند بیش از گذشته از امکانات شهری بهره مند شوند.

دالر ۴۵۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی تکذیب شد
با وجود انتشار اخباری مبنی بر افزایش نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۴۵۰۰ تومان برای تامین کاالهای 

اساسی، این نرخ تکذیب شد.
اخیرا ســخنگوی دولت در اظهارات خود اعالم کرده بود که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین 

کاالهای اساسی به ۴۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
این درحالی اســت که پیش از این بارها از ســوی دولت و بــه ویژه نوبخت - رییس ســازمان 

 برنامه و بودجه - تاکید شــده بود که نرخ تامین ارز با دســتور رییس جمهور همان ۴۲۰۰ تومان
 است.

به دنبال انتشار این خبر، پرس وجوی ایسنا از منابع مطلع با این توضیح همراه شد که نرخ ارز برای تامین کاالهای 
اساسی به طور حتم ۴۲۰۰ تومان است و اعالم ۴۵۰۰ تومان اشتباه بیان شده است.

برایــن اســاس تامین کاالهــای اساســی در ســال آینــده نیــز همچــون روال امســال بــا نــرخ ۴۲۰۰ تومــان انجام 
 می شــود که طبق اعالم دولــت، میزان منابــع برای تامیــن کاالی اساســی در ســال آینــده ۱۰.۵ میلیــارد دالر تعیین

 شده است.

خبرآنالین
گــزارش
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 به دنبال افزایش 
قیمت بنزین در 

دنیا، الگوی مصرف 
تغییر کرده و قیمت 

محصوالت خودرویی 
به طور معمول کاهش 
می یابد، اما در ایران 

عکس این اتفاق 
رخ داد
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رونمایی از سامانه 
شناسایی خانه های 
خالی تا پایان سال

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و 
شهرسازی از راه اندازی سامانه امالک 
و اســکان به منظور اخذ مالیات از 
خانه های خالی تا پایان امسال خبر 

داد.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، 
»محمود محمودزاده« اضافه کرد: 
بیش از دو میلیون و ۶۰۰ واحد خالی 
با راه اندازی این سامانه می تواند وارد 
بازار عرضه مســکن شود که شاهد 
تاثیر آن بر بازار اجاره بها خواهیم بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به اینکه تولید و اســتفاده از مسکن 
فرایندی میان مدت اســت، گفت: 
به منظور کنترل و ساماندهی بازار 
اجاره بهــا، برنامه هــای وزارت راه 
و شهرسازی شــامل اخذ مالیات از 
خانه های خالی، تکمیل واحدهای 
مســکونی مهــر، تولیــد و عرضه 
مســکن با اجرای طرح اقدام ملی و 
در نهایت راه اندازی نظام اجاره داری 
حرفه ای است. قبل تر مدیرکل دفتر 
ســرمایه گذاری و اقتصاد مســکن 
وزارت راه و شهرسازی با وعده آغاز 
به کار ســامانه ملی امالک و اسکان 
در شــش ماه دوم سال به ایرنا گفته 
بود: با راه اندازی این سامانه مالکان 
خانه های خالی تا قبل از پایان سال 

شناسایی می شوند.

ایران اکونومیست
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

موتور افزایش قیمت خودرو 
چند هفته ای است روشن 
شــده است. دســته ای از 
عوامل متعــدد همزمان با 
شــرایط خاص در صنعت 
خــودرو و کشــور، باعث 
شــده که حبــاب کاذبی 
در قیمت های خودرو ایجاد شــود و روند 
آرامشی که در اوایل ســال وجود داشت، 

تغییرات ملموسی پیدا کند.
به نظر می رسد قیمت خودرو تحت عوامل 
مختلف از جملــه خریدهای به اصطالح 
هیجانی، کمبود عرضه و همچنین رواج 
داللی و ســفته بازی، روندی افزایشــی 
داشته است. البته تحلیلگران بازار خودرو 
معتقدند افزایش قیمــت بنزین هم تنور 
رشد قیمت ها در بازار خودرو را گرم کرده 
است؛ هر چند به طور معمول با افزایش نرخ 
بنزین پیش بینی می شود قیمت ها در بازار 

خودرو روندی کاهشی به خود بگیرد.
تجربه نشان داده به دنبال افزایش قیمت 
بنزین در دنیا، الگوی مصرف تغییر کرده 
و قیمــت محصوالت خودرویــی به طور 

معمول کاهش می یابد، اما در ایران عکس 
این اتفاق رخ داد و همراه با رشــد قیمت 
گازسوزها و کم مصرف ها، پرمصرف ها نیز 

روند صعودی در قیمت ها داشتند.

    افزایش ۵00 هــزار تا ۳ میلیون 
تومانی قیمت خودرو

آن طــور کــه از گزارش هــای میدانی 
برمی آید، این است که در حال حاضر هر 
فروشــنده ای قیمتی جداگانه برچسب 
محصول خود می کند. همین موضوع باعث 
شده که حداقل در سه هفته اخیر، قیمت 
خودروهای داخلی ۵۰۰ هزار تا ۳ ملیون 

تومان گران شود.
طی ســه هفته اخیر پژو۲۰۶ تیپ پنج ۲ 
میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ دو ۲ میلیون 
تومان، دنــا ۳ میلیون تومــان، تیبا یک 
میلیون تومان و ساینا یک میلیون تومان 
افزایش قیمت داشــته است. همچنین 
قیمت پرایــد۱۳۱ حــدود ۱.۵ میلیون 
 EF۷ تومان، رانا ۵۰۰ هزار تومان، سمند
یک میلیون تومان، ســاندرو استپ وی ۲ 
میلیون تومان، چانگان ۳ میلیون تومان، 
پژو۲۰۷ اتومات یک میلیون تومان افزایش 

یافته است.
در حال حاضر پژو۲۰۶ تیپ پنج در بازار 
۱۰۲ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ دو ۸۸ 
میلیون تومان، دنــا ۱۱۴ میلیون تومان، 
تیبا ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ساینا 
۶۲ میلیــون تومان، پرایــد۱۳۱ حدود 

۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، رانا ۸۳ و 
۵۰۰ هزار تومان، ســمند EF۷ حدود 
۹۳ میلیون تومان، ســاندرو اســتپ وی 
۱۹۰ میلیون تومان، چانگان ۱۹۰ میلیون 
تومان، پــژو۲۰۷ اتومــات ۱۷۳ میلیون 

تومان قیمت دارد.
در شرایط کنونی پرتقاضاترین خودروهای 
داخلی پراید، پژو ۴۰۵ و البته انواع وانت ها، 
به خصوص وانت هایی با قیمت های پایین تر 
هستند. این وضعیت ســبب شده است 
قیمت این دسته از خودروها چسبندگی 
باالیی داشته باشد و کمتر کسی احتمال 
ریزش شدید آن را در روزهای آینده بدهد.

    ارتباط افزایــش قیمت خودرو با 
بنزین

افزایش ۵۰۰ هزار تــا ۳ میلیون تومانی 
قیمت خودرو بعد از افزایش قیمت بنزین 
نشان می دهد که هیچ دست اندازی برای 
توقف افزایش قیمت ها در بازار خودرو وجود 
ندارد تا از سرعت رشــد قیمت ها بکاهد. 
اگرچه مسووالن عنوان کرده اند که روند 
صعودی قیمت ها در بازار خودرو ارتباطی 
به افزایش قیمت بنزین ندارد. بنا به گفته 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، »تورم خودرو 
در بازار واقعی نبوده و متاثر از سهمیه بندی 
بنزین نیست، بلکه سوءاستفاده هایی در این 

بازار رخ داده است.«
عباس تایش، معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نیز اعتقــاد دارد »با افزایش نرخ 

بنزین باید قیمت خودروها کاهش یابد و 
این که قیمت خــودرو در این مدت گران 
شــده، به دالیل دیگری است و ربطی به 

گرانی بنزین ندارد.«
به گفته وی، »هیچ تغییــری در قیمت 
محصوالت خودروســازان داخلی اتفاق 
نیفتاده و اکنون به دلیل آغاز پیک تقاضای 
خرید خودرو، برخی دالل ها به قیمت ها 
دامن می زنند و خودرو نیز از کاالی مصرفی 

به سرمایه ای تغییر کرده است.«

    افت دامنه دار تولید
آنچه مشــخص اســت، از اوایل مهرماه 
ســال جاری روند صعودی قیمت ها آغاز 
شد. این در شرایطی است که در این مقطع 
آرامش در دیگر بازارها حاکم و هنوز قیمت 

بنزین افزایش نیافته بود.
در این بین، بســیاری از فعاالن خودرو، 
عرضــه نامناســب به بــازار از ســوی 
خودروسازان را تنها دلیل صعودی شدن 
قیمت ها عنوان می کردنــد؛ هر چند که 
این دلیل، از ســوی تولیدکنندگان مورد 
انتقاد قرار گرفت. در هر صورت آمارهای 
منتشر شده از سوی خودروسازان در سایت 
کدال نیز حکایت از افت تولید طی ماه های 
گذشته از پاییز دارد و مشخص است که با 
نزول تولید، خودروسازان نیز نمی توانند 

عرضه مناسبی به بازار داشته باشند.

طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز، وضعیت تولید شرکت های خودروساز 
کشور در پایان هشتمین ماه از سال گویای 

افت ۳۲.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل است.

طبق همین آمــار تــا پایان آبــان ماه 
سال جاری ۴۸۷ هزار و ۹۶ دستگاه انواع 
خودرو در کشور تولید شده است. در مدت 
یاد شده تولید انواع ســواری ۴۴۵ هزار و 
۷۷۴ دســتگاه بود که در مقایسه با آمار 
تولید ۸ ماهه سال گذشته کاهش ۳۲.۸ 

درصدی را تجربه کرده است.
تولید سواری در ایران خودرو طی ۸ ماهه 
امســال با کاهش ۳۵.۲ درصدی روبه رو 
شده و به ۲۰۰ هزار و ۲۹۲ دستگاه رسیده 
است. تولید سواری در سایپا نیز طی ۸ ماهه 
امسال با افت ۲۱ درصدی نسبت به ۸ ماهه 
ســال قبل به ۲۲۷ هزار و ۴۲۲ دستگاه 

رسیده است.

پیش بینی فعاالن بازار از وضعیت قیمت خودرو تا ۳ ماه آینده؛  

پشت پرده افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو
گزارش های میدانی از بازار خودرو نشــان می دهد که در 
حال حاضر هر فروشنده ای قیمتی جداگانه برچسب محصول 
خود می کند و همین موضوع باعث شده که حداقل در سه 
هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی ۵00 هزار تا ۳ میلیون 

تومان گران شود.



استارتآپ

داورینهایی۲۰استارتآپبرایانتخاباولیندورسرمایهگذاری»۱۰۰استارتآپ«

مجموعه»۱۰۰استارتآپ«کهبرایکمکبهاکوسیستم
استارتآپیکشورشروعبهفعالیتکردهبابرگزاریاولین
رویدادفصلی»سکویپرتاب«وباگردآوریحدود۲۰داوراصلیاینمجموعه،

قصدداردتاتیمهایمنتخبخودرامشخصنماید.

 مجموعه ۱۰۰ استارت آپ قرار است روز شنبه ۱۶ آذر، داورانی از فعالین شاخص زیست بوم 
کارآفرینی را گرد هم آورد تا درباره سرمایه گذاری روی استارت آپ های راه یافته به داوری نهایی 
فصلی تصمیم بگیرند. قرار است منتخبین پس از پایان این رویداد، فرایند راستی آزمایی و عقد 

قرارداد را طی کنند و فرآیند جذب سرمایه آنها به سرعت آغاز شود.
استارت آپ هایی که در اولین رویداد »سکوی پرتاب« داوری می شوند از میان ۱۴۰ درخواستی 

انتخاب شده اند که در دوماه گذشته پس از رویداد اعالم موجودیت »۱۰۰ 
استارت آپ« به دبیرخانه این مجموعه ارسال شده اند و چندین مرتبه 
بررسی روی آنها انجام شده است. این درخواست ها پس از اعتبارسنجی و 
سپس داوری غیرحضوری اولیه به مرحله داوری نهایی راه یافته اند. از ۲۰ 
استارت آپ حاضر در داوری نهایی، ۸ استارت آپ خدماتی و ۱۲ استارت آپ 

محصول محور هستند.
داوری نهایی این استارت آپ ها در حوزه کسب وکار توسط حمزه قطبی نژاد، 
محمد عظیمی، مهدی مظاهری و ...، در حوزه محصول توسط مریم قدیری، 
محمدحسین حمیدی، ایمان عقیلیان، محمدحسین نیری و چند تن دیگر 
خواهد بود و در حوزه مالی نیز داوری توسط جواد احمدپور، سیدسعید 
موســوی و ناصر غانم زاده و درباره کیفیت گروه بنیان گذار توسط حامد 
ساجدی، حمیدرضا علوی، رضا کالنتری نژاد و چند فرد دیگر انجام می شود.

»نوید نظری« مدیر اجرایی »۱۰۰ استارت آپ«، درباره رویداد سکوی پرتاپ 
اظهار دارد که این رویداد نقطه عطفی برای مجموعه ۱۰۰ استارت آپ خواهد 
بود: »مجموعه ما بیش از همه رسالت خود را در ایجاد اشتیاق در زیست بوم کارآفرینی و کمک 
به آغاز رشد استارت آپ های بذری می بیند. با انجام اولین سرمایه گذاری ها دوماه پس از اعالم 
موجودیت رسمی، جدیت و انگیزه خود برای سرمایه گذاری و کمک به زیست بوم کارآفرینی 

را اثبات می کنیم«.
نظری درباره کیفیت استارت آپ های سرمایه پذیر ادامه می دهد: »شرایط اقتصادی چندسال 
گذشته و تبعات آن در کنار خالهای آموزشی و رسانه ای، تولد استارت آپ های با کیفیت از 
نظر ایده، اعضا و توانمندی را کاهش داده است. به همین دلیل نگرانیم تعداد استارت آپ های 
سرمایه پذیر مناسب به سرعت کم شوند. البته برگزاری رویداد سکوی پرتاب با اثبات جدیت ما 
در سرمایه گذاری اعتمادبخش گروه هایی خواهد بود که هنوز برای جذب سرمایه درخواست 

نکرده اند. با این حال برنامه ریزی و فعالیت اجرایی برای حرکت سریع به سمت آموزش و کمک 
به تیم سازی را شروع کرده ایم«.

گفتنیست تصمیم گیری درباره چگونگی تقسیم منافع استارت آپ با سرمایه گذار چالش 
همیشگی استارت آپ ها خصوصا استارت آپ های مراحل بذری است که در ابهام بیشتری به 
سر می برند. »۱۰۰ استارت آپ« برای حفظ چابکی و سرعت فرایند سرمایه گذاری تفاهم با 
کارآفرینان را از طریق دو مدل قرارداد Convertible Note و RBF پیگیری می کند. 
در این مدل قراردادها، تصمیم گیری درباره سهم سرمایه گذار به آینده ای موکول می شود که با 
سرمایه گذاری مراحل بعدی یا رسیدن استارت آپ به درآمدزایی، امکان ارزش گذاری واقع بینانه 
فراهم باشد. به این شکل اختالف نظر در تفاهم کاهش پیدا کرده و رسیدن به توافق در دوره نیاز 

کسب وکار به سرمایه، ساده تر و سریع تر می شود.
در رویداد »سکوی پرتاب« عالوه بر انجام فرایند داوری و اعالم سرمایه گذاری ها، کارگاهی برای 
آشنایی با این مدل قراردادها نیز برگزار می شود تا کارآفرینان قبل از عقد قرارداد سرمایه گذاری 
آشنایی کافی با چگونگی این مدل قراردادها آن داشته باشند و ابهامات خود را قبل از عقد 
قرارداد رفع کنند. حضور در این کارگاه عالوه بر استارت آپ های حاضر در داوری، برای دیگر 
فعالین زیست بوم کارآفرینی نیز فراهم است و عالقه مندان می توانند از صفحه ایوند این کارگاه 

برای حضور ثبت نام کنند.
»۱۰۰ استارت آپ« مجموعه سرمایه گذاری و شتابدهی توزیع شده مرحله بذری و پیش بذری 
است که تالش می کند در استارت آپ های این مراحل و دیگر تیم های نیازمند »سرمایه گذار« 
فعل سرمایه گذاری را به مرحله عملیاتی برساند. تصمیم گیری درباره این سرمایه گذاری ها در 
یک فرایند کوتاه و سریع از اعتبارسنجی، داوری غیرحضوری و سپس داوری نهایی توسط 
فعالین زیست بوم کارآفرینی انجام می شود. استارت آپ های پذیرفته شده عالوه بر اختصاص 
منابع سرمایه، به یک راهبر ارشد با تجربه فعالیت در صنعت هر استارت آپ مرتبط می شوند 
تا به عنوان فردی آشناتر به صنعت و توانمندتر در کســب وکار، واسط ارتباط کسب وکار با 

سرمایه گذار باشد.

دیجیاتو
گــــــزارش
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جلسه غیرعلنی مجلس با موضوع استارت آپ ها
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از جلسه غیر علنی نمایندگان با حضور وزیر کار و تیم اقتصادی 

دولت در روز )سه شنبه( هفته  جاری خبر داد.
 اسداهلل عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از جلسه غیر علنی پارلمان در 
هفته آینده خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده مجلس در روز)سه شنبه ۱۹ آذر( 

جلسه غیر علنی دارد.
وی در توضیح موضوع و محور جلسه غیر علنی هفته آتی مجلس، با حضور مسئوالن دولتی اظهار 

داشت: در این جلسه موضوع استارت آپ ها، تجارت الکترونیک و تجارت های نوپا بررسی  و مسئوالن 
دولتی و نمایندگان گزارشات خود را در این زمینه مطرح می کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد جواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و همچنین رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت میهمان جلسه غیر علنی نمانیدگان هستند.

عباسی تصریح کرد: وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی نیز در جلسات علنی هفته آینده مجلس برای پاسخ به سواالت نمایندگان 
حضور می یابند.

دومیناستارتآپ
ویکنددانشگاهآزاد

برگزارمیشود

استارت آپ ویکند دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد تهران مرکزی، یک 
برنامه سه روزه آخر هفته است، که در 
آن گروهی ازکارشناسان، مدیران، 
صاحبنظــران، توســعه دهندگان 
اســتارت آپ ها،عالقه منــدان به 
راه اندازی شــرکت  نوپا، هنرمندان 
حوزه گرافیک و صاحبان ایده با هم 
جمع می شوند و تیم هایی تشکیل 
می دهند تا یک شرکت نوپای جدید 
راه اندازی و نمونه اولیه ای از کار خود 
ارائه نمایند، و در انتهای آخرین روز، 
ماحصل کار خود را به داوران مسابقه 

ارائه دهند.
 اولین رویداد اســتارت آپ ویکند 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد تهران 
مرکزی در آذرماه ســال ۱3۹7 و با 
شــرکت بیش از 3۰۰ تیم استارت 
اپی تشــکیل که طــی آن ۹ تیم 
برترشناسایی شده وبه سه تیم اول 
جوایزنقدی تعلــق گرفت . دومین 
رویداد استارت آپ ویکند دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد تهران مرکزی، 
به مــدت 3 روز و در روزهای ۲7 تا 
 ۲۹ آذرماه ۱3۹۸ برگــزار خواهد 

شد.
 در این برنامه ســخنرانان، مربیان، 
کســب وکارهای نوپا، نمایندگان 
شــرکت های بــزرگ، کوچــک و 
متوسط حضور یافته و نمایندگان 
شــرکت های ســرمایه گذاردر آن 
حضور خواهند داشــت. از این نظر، 
این برنامه فرصت بسیار خوبی برای  
شناخته شدن جوانان صاحب ایده و 

دارای پتانسیل رشد است.
 همچنین تجربه ایــن کار گروهی، 
باعــث ایجاد پیونــد محکمی بین 
اعضای تیم ها می شود و بسیاری از 
تیم ها پس از اتمام برنامه به همکاری 
با یکدیگــر ادامــه می دهند تا یک 

استارت آپ فعال شکل دهند. 
دربرنامه جنبی ایــن رویداد، پیش 
بینی های الزم برای اعطای جایزه 
اســتارت آپ های ایرانــی نیز به 
 استارت آپ های موفق پیش بینی 

شده است.

جوایزتیمهایبرتر
به سه تیم برتر و اول که توسط گروه 
ارزیابان تعیین می گــردد، جوایز 
نقدی به ترتیب زیر پرداخت خواهد 

شد:
- تیم اول: مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- تیم دوم: مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- تیم سوم : مبلغ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

به شــش تیم بعدی نیــز هدایایی 
نفیش شامل کمک هزینه سفرهای 

زیارتی پرداخت خواهد شد.

موضوعاتپیشنهادیبه
تیمهایاستارتآپی

انتخاب موضوع برای کار بر روی آنها، 
در این رویداد آزاد می باشد. برخی از 
موضوعات اصلی که می تواند مورد 

توجه تیم ها قرار بگیرند عبارتند از:
- ســرمایه گذاری و پول - محیط 
زیســت - صنعت و معــدن- بیمه 
و بانــک - گردشــگری - تفریــح 
وســرگرمی - بازی های رایانه ای - 
ارز دیجیتال - امالک - محصوالت 
غذایی - آرایشــی و بهداشــتی - 
آموزش مجــازی - خرید وفروش 
- درآمد مجازی - پوست و زیبایی - 
جمالت قصار - آب وهوا - کسب وکار 
و کارآفرینی - عمران و ســاختمان 
- دکوراسیون - مشــاوره - جهت 
یابی - ترجمه - سبک زندگی - فیلم 

و صدا - کتاب - چت

آیسیتینیوز
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

بسیاریازشرکتها
برایاستخدامنیروی
انسانیموردنیازشان،
دانشجویانیرامورد

هدفقرارمیدهندکهدر
دورانتحصیلدردانشگاه
توانستهاندکسبوکاری

راراهاندازیکنند.
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 البتــه چالش هایــی در 
مسیرشان وجود دارد. یکی 
از نکات مهــم در راه اندازی 
اســتارت آپ های موفــق 
برخورداری از »ســرعت« 
کافی اســت. اما تمام وقت 
بودن تحصیالت دانشگاهی 
این مســئله را با چالش جــدی مواجه 
می کند. شــاید این به معنای نه گفتن به 
شــرکت در دورهمی های دوستانه، وقت 
گذراندن با همکالسی ها و حتی نه گفتن 
به کسب و کارهای ســازمانی و شرکت در 

رویدادهای اجتماعی باشد.
با این وجود، اگر مصمم هستید، کسب وکار 
خودتان را شروع کنید، دانشگاه می تواند 

بهترین مکان برای انجام این کار باشد.
در ادامــه دلیل ایــن امر را از زبان ســه 

دانشجوی کارآفرین موفق می خوانیم:

۱.»انــدروکوزلوســکی«و
:"BrainzPower"استارتآپ

»کوزلوسکی« از 5 ســال پیش به عنوان 
دانشجوی سال اولی ۱۸ ساله در دانشگاه 
کالیفرنیــای جنوبــی اســتارت آپش را 
راه اندازی کرد. Brainz Power، روی 
داروهای تقویت حافظــه و عملکردهای 
شناختی تمرکز دارد. هدف این استارت آپ 
تقویت تمرکــز و حافظه افــراد از طریق 
تقویت سالمت مغز به کمک ویتامین ها 

و مواد معدنی خاص است.

با گذشت چهار سال، این کسب و کار به 
درآمدی بالغ بر ۲5۰،۰۰۰ دالر رســید. 
کوزلوسکی به سه دلیل دانشگاه را بهترین 
مکان برای راه اندازی کسب و کار می داند که 

عبارت است از:

ازسایرهمساالنخودمتمایز
باشید:

هر ساله هزاران دانشجو از دانشگاه ها فارغ 
التحصیل می شوند، با خواندن کتاب های 

مشــابه ، شــرکت در دوره ّهای آموزشی 
مشابه، استادان مشابه و پشت سرگذاشتن 
امتحانات مشــابه؛ اما تنها راه تمایز شما 
با ســایر همکالسی ها و همســاالن تان 
در این اســت که با بهره گیری از دانش و 
آموخته های مشــابه، بتوانید کسب و کار 

خودتان را راه اندازی کنید.

ایجــادمهارتهــایکلیدی
زندگی:

 بسیاری از شرکت ها برای استخدام نیروی 
انسانی مورد نیازشان، دانش جویانی را مورد 
هدف قرار می دهند که در دوران تحصیل 
در دانشگاه توانســته اند کسب و کاری را 
راه اندازی کنند. زیرا آن ها می دانند چگونه 
ایده  پردازی کنند، استراتژی ها را توسعه 
دهند و به اجرا درآورند، رفتار مشــتریان 
را مهندســی معکوس کنند و حتی برای  

محصول شان بازارسازی کنند.  
در واقــع مهارت هایی کــه به عنوان یک 
کارآفرین جوان به دســت می آورید، شما 
را برای موفقیت بیشــتر در زندگی آماده 
می کند، چه در مسیر کارآفرینی به راه خود 
ادامه دهید و چه به عنوان نیروی کار جدید 

به سازمان بزرگ تری بپیوندید.

تخصصدردستانشماست:
کوزلوسکی می گوید: »دانشگاهی که من 
در آن درس خواندم از نظر وجود اساتید 
و مربیان آموزش دیده در حوزه کارآفرینی 
فوق العاده بــود. من می توانســتم با هر 
استادی که در زمینه کارآفرینی و راه اندازی 
کسب و کار تبحر داشت به راحتی مالقات و 
مشورت کنم؛ صرف نظر از اینکه با او درسی 
را گذرانده بودم یا خیر. شما باید از این منابع 
نهایت استفاده را ببرید. در غیر اینصورت 
پس از فارغ التحصیلی باید ریسک از دست 
دادن گزینه ها و فرصت های گذشته را به 

جان بخرید.«
 »دانشگاه یکی از معدود مکان هایی است 
که می توانید در هر زمان با دانشــجویان 
گفتگــو کنید. ایــن به معنــی بازخورد 
نامحدود و دسترسی عالی به کاربران بالقوه 

است.« 
 

۲.»ســیدنیلیو«واستارتآپ
"Commaful"

لیو همزمان بــا تحصیل علــوم رایانه و 
کسب وکار در دانشــگاه، »کمافول« را با 
یکی از دانشجویانش به نام »رایان چوی« 

هم بنیان گذاری کرد.
عالقه مشــترک آنها به خواندن و نوشتن 
و کمبود وقت شــان برای قرار دادن این 
ســرگرمی ها در برنامه  زمان بندی روزانه 
باعث شــد تا برای به اشتراک گذاشتن و 
کشف داســتان هایی که درآمدی معادل 
3۰،۰۰۰ دالر دارند، پلتفرم آنالین فراهم 

کنند.
دالیل »لیو« برای اینکه دانشگاه بهترین 
مکان برای راه اندازی کســب و کار است، 

عبارتند از:

بستریآمادهازکاربرانبالقوه:
لیو می گوید: »دانشــگاه یکی از معدود 
مکان هایی است که می توانید در هر زمان 
با دانشجویان گفتگو کنید. این به معنی 
بازخورد نامحدود و دسترســی عالی به 

کاربران بالقوه است.«

آزمونوخطابالمانعاست:
لیو می گوید: »کامفول اولین ایده ای نبود 
که مــن در دانشــگاه روی آن کار کردم. 
همچنین اولین ایده هایی که دانش جویانم 
روی آن کار کردند، با شــکل گیری یک 
استارت آپ متوقف نشدند. بلکه آنها بعدها 
هم روی توسعه این ایده ه ها و استارت آپ ها 

تمرکز کردند.«
ما توانســتیم ایده های زیادی را امتحان 
کنیم و از آنها بیاموزیم. در واقع هر پروژه 
جدیدی که انجام می دادیم به ما درس های 

جدیدی می آموخت.«

دسترسیبهفارغالتحصیالن:
لیو می گوید: »مواقعی بود که نمی توانستم 

تخصص الزم را از میان اساتید پیدا کنم. 
درحالی کــه تخصص یــا مهارتی خاص 
برای کســب و کار ما بسیار مهم و حیاتی 
بود. اینجا بود که شبکه فارغ التحصیالن 
 LinkedIn شروع به کار کردند«. لیو از
استفاده کرد و ســعی کرد متخصصانی 
را در رشــته های مورد نیاز از میان فارغ 

التحصیالن پیدا کند.

۳.»آدامبارلو«واســتارتآپ
”SimplyTrios“

»بارلو« هم زمــان با تحصیل در رشــته 
جغرافیا در دانشــگاه کمبریج، شــرکت 
شیرینی پزیش را راه اندازی کرد. محصول 
این استارت آپ نوعی شیرینی سرد شده 

به نام “Trio” بود که ترکیبی بود از ترافل 
شکالت، خمیر توپی کوکی و خمیر کیک.  
او توانســت با اســتفاده از کمک هزینه 
تحصیلی و پس انداز شخصی خود، کسب 
و کارش را تأمین مالی کنــد. به عالوه با 
دریافت حمایت بیشــتر مالــی از پدر و 
مادرش تقریبا توانســت تــا ۲۰۰۰ پوند 
بودجه مورد نیاز برای شروع کسب و کارش 
را افزایــش دهد. اندازه این کســب و کار 
اکنون نسبت به زمان راه اندازی آن تقریبا 
۴ برابر شده است. گردش مالی آن ۴۰۰۰۰ 
پوند در سال است که از این مقدار تقریبا 
۲5۰۰۰ پوند آن ســود کســب و کارش 

محسوب می شود.
دالیل »بارلو« برای اینکه دانشگاه بهترین 
مکان برای راه اندازی کســب و کار است، 

عبارتند از:

دسترسیبهمهارتها
بارلو می گوید: »حضور در دانشــگاه زمان 
بسیار خوبی برای شــروع کار بود زیرا من 
با دامنه وسیعی از افراد با استعداد، خالق 
و ماهر محاصره شده بودم. حضور در چنین 
فضایی به ویژه زمانی ارزشــمند است که 
درحال طراحی وب سایت، لوگو و ... هستیم. 
افراد غالبا از انجــام چنین کارهایی چه به 
صورت رایگان، چه از روی عالقه شخصی 
و چه با هدف کســب تجربه اســتقبال 
می کنند.« بارلو بــا انجام چنین اقداماتی 
توانســت حدود ۱5۰۰ پوند در کسب و 

کارش صرفه جویی کند.

نگرانیهایمالیکمتر
»شــاید چندان منطقی به نظر نرسد اما 
شروع به کار در دانشگاه از نظر مالی بسیار 
مقرون به صرفه اســت. مــن از دریافت 
تســهیالت دانشــگاهی برای کمک به 
شروع کسب و کارم استفاده کردم و نرخ 
بهره آن بسیار پایین بود. نگران پرداخت 
کرایه و قبض های پرداختی نبودم زیرا در 
طول ترم در خوابگاه دانشــجویی اقامت 
 داشتم و تعطیالت را هم در خانه سپری 

می  کردم.«
بارلــو در ادامــه می گویــد: »مــن فکر 
می کنم راه انــدازی کســب و کار بعد از 
اتمام دانشــگاه خیلی ســخت تر خواهد 
بود زیــرا هزینه های زیــادی وجود دارد 
 که اکنون به عنوان دانشــجو نگران آنها 

نیستم.«

ارزشبرند
بارلو می گویــد: »تجلیــل از راه اندازی 
کسب و کار در دانشــگاه قطعاً بر شهرت و 

ارزش برند کسب و کار می افزاید.«
به عالوه او معتقد اســت: »ارزش برند در 
کنار ارتباطات دانشجویی مثل ارتباط با 
کارکنان بخش های اجرایی و انجمن های 
مختلــف، می توانــد امــکان دریافــت 
ســفارش های بزرگ تر را برای برگزاری 
همایش ها، کنفرانس ها، دورهمی  های فارغ 
التحصیالن و ... در مقایسه با کسب و کارهای 
معمول خارج از جامعه دانشگاهی بسیار 

آسان تر  کند.«

چرا زمان دانشگاه بهترین زمان برای کارآفرینی است؟

دوران طالیی دانشجویی

تنهاراهتمایزشمابا
سایرهمکالسیهاو
همساالنتاندراین
استکهبابهرهگیری
ازدانشوآموختههای

مشابه،بتوانید
کسبوکارخودتانرا

راهاندازیکنید

علیرغموجودکالسها،دورههایآموزشــی،امتحانات
وتکالیفیکهپیشرویدانشــجویانقراردارد،راهاندازی
کســبوکاردردوراندانشــجویی،میتواندیکجرقه
آیندهسازدرذهنآنهاباشد.امروزهدراغلبکشورهاینوآور
دانشجویانبهدنبالیافتنراههاییهستندکهبتوانندضمن
اشتغالبهتحصیل،مطالعاتوآموختههایدانشگاهیشانرا

بامفاهیمکارآفرینیترکیبکنندونقشینودراندازند.
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