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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

سنا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/9/20 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,581,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,529,0004,007,000جدید

2,468,0002,060,000نیم سکه

1,569,0001,247,000ربع سکه

929,000859,000سکه گرمى

یک مثقال 
2,051,0001,764,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18462,600407,700 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24616,900543,600 عیار
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

واتساپ در میلیون ها 
گوشى همراه متوقف مى شود

نرم افزار پیام دهى واتساپ اعالم کرد بسیارى از 
مدل هاى اندروید، آیفون و ویندوز فون را از اول فوریه 
2020 پشتیبانى نخواهد کرد.
واتساپ به زودى عملکرد خود را در میلیون ها گوشى 
همراه متوقف مى کند. این نرم افزار پیام دهى اعالم 
کرد دیگر دستگاه هاى تلفن همراه قدیمى را پشتیبانى 
نخواهد کرد.
 این شرکت که تحت مالکیت فیسبوك قرار دارد در...
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معاون پژوهشى دانشگاه جامع علمى کاربردى در پنجمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینى عنوان کرد 

رفع نیازها باآموزش مهارت در دانشگاه ها
      چهار رویداد شتاب یا استارت آپ را در استان اصفهان داریم که شامل رویدادهاى شتاب موسیر، سنگ، نمک و فوالد مى شود
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آسیایى هاى پولدار 
دیوانه

نابرابرى همیشه یکى از مسایل 
عمده در همــه جوامع از جمله 
در ایران بوده و حساسیت مردم 
به نشانه هاى نابرابرى بسیار زیاد 
بوده است. حتى در ایران قدیم 
نیز فردى مانند مزدك نابرابرى 
را ریشه نفرت، گناه و فروریزى 
بنیان هاى جامعه مى داند. این 
موضوع را  مى توانیم در کوچه و 
خیابان هاى خودمان جســتجو 

کنیم.
پشــت چراغ قرمــز، آینه یک 
اتومبیــل از قیمــت اتومبیل 
کنارى اش بیشتر است. آن سوتر 
در یک رســتوران، غذایى سرو 
مى شود که هزینه آن از حقوق 
ماهیانه یک کارگــر تمام وقت 
باالتر مى زند. حال این را داشته 
باشــیم که بعضاً با پدیده هایى 
مانند باستى هیلز روبرو مى شویم 
که خود سمبل یک ثروت اندوزى 
افسانه اى شده است. اینها همه 
باعث شده اســت تا خواه ناخواه 
حساسیت عجیبى به ثروتمندان 
ایجاد شود و این نفرت ها در زمانه 
التهابات اقتصادى جلوه بیشترى 

پیدا مى کند و...

معاون استاندار اصفهان:

 الزمه موفقیت استان استفاده 
حداکثرى از مشوق هاى بودجه  

است
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان 
گفت: بودجه ســال آتى انقباضى است و استانى 
موفق اســت که از مشــوق هاى بودجه حداکثر 

استفاده را بکند.
حجت اهللا غالمى در مراسم معرفى مدیرکل راه و 
شهرسازى استان اصفهان در این اداره کل افزود: 
بودجه امســال انقباضى بود و در بودجه 99 هم 
چون متکى به درآمدهاى نفتى نیست و از منابع 
داخلى استفاده مى شود باز هم شاهد بودجه اى 

انقباضى خواهیم بود.
وى افزود: فصل یازدهم برنامه ششم توسعه که 

مرتبط با وزارت راه و شهرسازى ...

ایمان اسالمیان| خبرآنالین
یادداشــــت

ISFAHANISFAHANISFAHANISFAHANISFAHANISFAHAN
N E W SN E W SN E W SN E W SN E W SN E W SN E W S

2 ادامه در صفحه 

وى ادامــه داد: در حال حاضر 
30 نفر نیروى آموزش دیده در 
سه شــیفت پاسخگوى تماس 
شهروندان هستند اما در شرایط 
ویژه و بحرانى، به علت افزایش 
حجم تماس هــاى مردمى به 
این تعداد افزوده خواهد شد تا 
پاسخگویى به بهترین شکل ممکن انجام شود.

وى با اشاره به واحد بازخورد اداره ارتباطات 
مردمى 137، تصریح کرد: در این واحد تمام 
تماس هاى مردم پیگیرى و پس از ارســال 
جوابیه منطقه، نتیجه نهایى به شهروند تماس 
گیرنده، اعــالم مى شــود. همچنین میزان 
رضایت شهروندان، بررسى شده و بازخوردها 
گرفته مى شود. رییس اداره ارتباطات مردمى 
137 شهردارى اصفهان با بیان اینکه در این 
اداره دو بخش پاسخگویى به شهروندان وجود 
دارد، افزود: یکى از ایــن بخش ها مربوط به 
تماس هایى است که به اطالع رسانى، مشاوره 
و پاســخگویى در حوزه مدیریت شــهرى و 
شهردارى اصفهان مربوط مى شود و 42 درصد 
پیام ها را شامل مى شــود. بخش دیگر که در 
حدود 58 درصد پیام ها را شــامل مى شود، 
پیام هایى اســت که نیاز به زمان بیشتر براى 
حل مشــکل دارند. در این مورد، مناطق یا 
سازمان هاى شهردارى مهلتى 5 روزه دارند 
تا به این اداره جواب بدهند و اداره با شهروند 
تماس گرفته و جواب منطقه یا سازمان را اعالم 
مى کند. در ادامه هم 137، جویاى اقدام انجام 
شده از سوى آن سازمان یا منطقه مى شود تا 
بداند آیا جوابیه و یا اقدام منطقه، مورد قبول و 

رضایت شهروندان بوده است یا خیر.

    رضایتمندى 90 درصدى شهروندان
وى با بیان اینکه میزان رضایت شهروندان از 
137 طبق آمار اخذ شده از شهردارى بیش از 
90 درصد است، اضافه کرد: تعهد و وظیفه این 
اداره، اقدام و پیگیرى تا حصول نتیجه است. در 
خصوص مواردى که داراى فوریت است مانند 
اعالم شهروندان در خصوص آبگرفتگى معابر، 
آســیب درختان، تصادف در معابر و ریختن 

خورده شیشه و ضایعات ناشــى از تصادف، 
هدررفت آب و ... تعهد داریم این موارد را در 
کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه رسانده و رفع 
کنیم. سایر موارد درخواست هاى شهروندان 
مانند درخواست روکش آسفالت، درخواست 
احداث پل عابر پیاده، روشنایى هاى بوستان ها 
و ... به مناطق اطالع داده و به شهروند اعالم 
مى کنیم با در دســت داشــتن مــدارك به 
قسمت مربوطه در شهردارى مراجعه کنند. 
البته این موارد نیز ثبت و پیگیرى شــده و 
سعى مى شــود تا حصول نتیجه دنبال شود. 
سحاریان گفت: در بســیارى از موارد مانند 
آلودگى هوا یا شیوع آنفوالنزا، شهروندان حتى 
در خصوص تعطیل بــودن یا تعطیل نبودن 
مدارس هم که به شهردارى ارتباطى ندارد، 
با 137 تماس مى گیرنــد. در زمان نوروز هم 
اطالع رســانى هاى زیادى از جمله اطالعات 
هتل ها، ســاعات کار مراکز گردشگرى و ... و 
بسیارى از مواردى که مسافران در سفر خود 
به آن نیاز دارند، در اختیار گردشــگران قرار

 مى گیرد.

    پیگیرى هاى ویژه
وى اضافه کرد: واحد دیگرى نیز در این اداره 
با نام واحد پیگیرى هاى ویژه وجود دارد تا در 
صورتى که یک بخش شهردارى در خصوص 
درخواست شهروند، سهل انگارى کرد، موضوع 
را به صورت ویژه پیگیرى کنــد و یک نفر تا 
زمان حصول نتیجه در واحد پیگیرى، مسئول 
ویژه پیگیرى مى شود. رییس اداره ارتباطات 
مردمى 137 شــهردارى اصفهان با اشاره به 
بخش تحلیل و آمار این اداره، گفت: این بخش 

به صورت ماهیانه، فصلى، شش ماهه و یکساله 
به صورت جامع و تحلیلى گزارش هایى براى 
اعضاى شوراى شــهر و مدیران شهرى ارائه 
مى دهد تا خواسته هاى شهروندان و موضوعات 
آن ها مورد توجه مدیران براى تصمیم گیرى، 

برنامه ریزى و بودجه ریزى ها قرار گیرد.

    پل میان مردم و شهردارى
سحاریان با بیان اینکه این اداره پل ارتباطى 
میان مردم و شهردارى اســت، اضافه کرد: 
عالوه بر شماره 137 که در اختیار شهروندان 
قرار دارد دو ســامانه پیامکــى و همچنین 
ســامانه پیام صوتى پیام شهروند فعال است 
که شهروند با شــماره گیرى عدد سه بعد از 
شماره گیرى تلفن 137 مى تواند پیام خود 
را به صورت صوتى قرار دهد. این دو راه براى 
ارتباط مستقیم شهروندان با شهردار اصفهان 

نیز در نظر گرفته شده است.
وى افزود: در طول سال مباحث ویژه اى براى 
کمک به بخش هاى دیگر شهردارى وجود دارد 
که از طریق این اداره پیگیرى و به شهروندان 
اطالع داده مى شــود. به طور مثال موضوع 
حذف قبــوض کاغذى نوســازى و عوارض 
خودرو و کسب و پیشه شــهردارى از طریق 
137 به شهروندان اطالع رسانى و راهنمایى 
شد و در تماس ها به شهروندان اعالم مى شد 
که براى کاهش مصرف کاغذ و جلوگیرى از 
آسیب به محیط زیست مى توانند اطالعات 
و شماره تلفن همراه خود را به صورت تماس 
با تلفن 137 یا ارسال شماره شناسایى ملک 
خود به ســامانه پیامکى 20000137 اعالم 

کنند تا قبض کاغذى آن ها حذف شود.

در جریان بازدید خبرنگاران از اداره ارتباطات مردمى 137 عنوان شد:

پیگیرى درخواست شهروندان تا حصول نتیجه

در بسیارى از موارد 
مانند آلودگى هوا 
یا شیوع آنفوالنزا، 

شهروندان حتى 
در خصوص تعطیل 

بودن یا تعطیل نبودن 
مدارس هم که به 

شهردارى ارتباطى 
ندارد، با 137 تماس 

مى گیرند

رییس اداره ارتباطات مردمى 137 شهردارى اصفهان گفت: این اداره به عنوان مرجع پیوند مردم با شهردارى اصفهان، در تمام ایام سال به صورت 24 ساعته 
حتى روزهاى تعطیل، با شعار « پاسخگوى همیشه بیدار» فعالیت مى کند و با اطالعات کامل پاسخگوى شهروندان عزیز در بخش هاى مختلف است. حامد 
سحاریان در جریان بازدید خبرنگاران از اداره ارتباطات مردمى 137 شهردارى اصفهان در قالب چهل و پنجمین برنامه خبرى « سه شنبه ها با رسانه» گفت: 
بیشترین تماس هاى شهروندان با اداره ارتباطات مردمى 137 از ساعت 7,5 صبح تا 14 بعدازظهر است اما در مواقع بحرانى مانند بارندگى ها، باد و طوفان و یا 
شرایط ویژه اى مانند ایام نوروز تعداد تماس هاى مردم با شماره 137 بیشتر بوده و ما نیز با پرسنل بیشترى به صورت 24 ساعته پاسخگوى تلفنى شهروندان 

عزیز هستیم.

مریم محسنى
گـــزارش
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گزارش

مرکز ملى فرش ایران بدنبال فروش اینترنتى فرش دستباف در بازار خارجى

 رییس مرکز ملى فــرش ایران گفت: به 
دنبال آن هستیم تا فروش اینترنتى فرش 
دستباف را به عنوان یکى از اولویت هاى 
این بخش براى توســعه بازار داخلى و 

خارجى ایجاد کنیم.

فرشته دستپاك در اصفهان افزود: چالش هاى 
حوزه فرش دســتباف، عمیق و مربوط به گذشته بوده که بیش از 50 
سال است که در این حوزه دچار مشــکل شدیم، دلیل آن نگاه و تفکر 
سنتى حاکم بر این بخش اســت که تاکنون نتوانستیم از این موضوع 

فاصله جدى بگیریم.
وى با بیان این کــه توجه الزم به طراحان فــرش و بافندگان صورت 
نگرفته است، ادامه داد: یکى از مشکالت در حوزه قالیبافان رفع نشدن 
مشــکل بیمه قالیبافان است، برغم این که در ســال گذشته مجلس 
شوراى اســالمى مصوب کرد که بتوانیم تمامى افراد واجد شرایط را 
زیر پوشش بیمه داشته باشیم و بودجه اى هم به این منظور تخصیص 
داده شد اما به دلیل شرایط اقتصادى کشور تاکنون محقق نشده است.
رییس مرکز ملى فرش ایران تصریح کرد: برندینگ جزو مشکالت حوزه 
فرش دستباف است که خوشــبختانه در 2 سال گذشته سعى کردیم 

توجه به آن و شناسنامه دار کردن فرش را جز اولویت ها قرار دهیم.
وى با اشــاره به این که از مرداد سال گذشته اولین کاالیى که پیش از 
نفت مورد تحریم هاى ظالمانه قرار گرفت، فرش دستباف بود، گفت: 
حدود 2 میلیون نفر در حوزه فرش دستباف فعالیت دارند که بیش از 

80 درصد از فعاالن این حوزه را زنان تشکیل مى دهند.
رییس مرکز ملــى فرش ایران اظهارداشــت: یکى از مشــکالتى که 
صادرکنندگان در حوزه فرش دستباف داشتند، بحث پیمان سپارى و 
تعهد ارزى بود که خوشبختانه با هماهنگى ها و پیگیرى هاى صورت 
گرفته تعهد ارزى را به یکســال رســاندیم که تاثیر فراوانى بر توسعه 

صادرات فرش دستباف کشور دارد.
وى با بیان این که جلوى صادرات پشــم داخلى به دیگر کشــورها را 
گرفتیم، اظهارداشــت: در خصوص تعرفه واردات ابریشــم اقداماتى 
صورت گرفت که سال گذشــته اجازه ندادیم تعرفه صادرات ابریشم 

را افزایش دهند.
دســت پاك خاطرنشــان کرد: از طرفى به دنبال آن هستیم که در 
مکانیزم 5 ســاله با تشــکیل کارگروه مواد اولیه در مرکز ملى فرش 
نوســازى مربوط به تولید مواد اولیه از ابریشم تا پشم را انجام دهیم تا 

کشور را در راستاى مواد اولیه به خودکفایى برسانیم.
وى با اشاره به تشکیل کارگروه فرش در استان ها به ریاست استانداران 
گفت: کارگروه فرش باعث توسعه صنعت فرش شده به این دلیل که 
مسائل و مشکالت فرش به صورت استانى مورد بررسى قرار مى گیرد.

رییس مرکز ملــى فرش ایران بیان کــرد: باالى 70 درصــد از مواد 
اولیه فرش دســتباف تولید داخل اســت و مقدار کمى ابریشــم از 
کشــور چین و ازبکســتان براى فرش هاى ابریشــمى وارد مى کنیم 
و مقدارى کمى هم پشــم و کرك از کشور نیوزلند و اســترالیا وارد

 مى کنیم.
وى با اشــاره به تاثیر تحریم ها بر صادرات فرش دستباف ایرانى ادامه 
داد: حدود 80 درصد از تولیدات فرش دستباف کشور صرف صادرات 

مى شد.
دست پاك خاطرنشــان کرد: نزدیک به 30 درصد از صادرات فرش 
دستباف به کشــور آمریکا صورت مى گرفت که متاســفانه به دلیل 
تحریم ها این میزان از سبد صادراتى حذف شده و به دنبال آن هستیم 

تا بازارهاى جدیدى از چین و روسیه جایگزین کنیم.
وى اضافه کرد: اتفاقات خوبى در راستاى صادرات فرش دستباف در 
حال رخ دادن است و شــرکت ها و اتحادیه هاى مختلف در این راستا 

اعالم آمادگى کردند.
در اســتان اصفهان 289 هزار نفر بافنده فرش فعالیت دارد که از این 

تعداد 10 هزار نفر را مردان تشکیل مى دهند.
نجف آباد ، فالورجان، قمشه (شهرضا)، گلپایگان ، نائین ، نطنز، فریدن، 
سمیرم ، کاشــان و خوانســار مهمترین مراکز بافت و تولید فرش در 

استان اصفهان هستند.

ایرنا
گـــزارش
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قابل توجه شــهروندان گرامى آیا 
مى دانید با مفقود شــدن مدارك 
شناســایى خود ممکن است شما 
به عنوان مجرم شــناخته شوید؟

                         021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir



ادامه از صفحه یک:
...   گاهى در گفتگوهاى خودمانى؛ 
ثروتمندان و حتــى کارآفرینان با 
دشنام نام آورده مى شوند. شبکه هاى 
اجتماعى مان پر شده از محتواهایى 
درخصوص زشتى بى پایان این همه 
تصاویر بى عدالتى و اختالف طبقاتى.

گذشته از احساس نابرابرى در میان 
مردم، یکى از شاخص هاى کلیدى 
ســنجش تفاوت طبقاتى و میزان 
نابرابرى؛ ضریب جینى اســت که از 
عدد صفر بیانگــر برابرى مطلق و تا 
عدد یک نشان دهنده نابرابرى مطلق 
است. در دنیا سوئد بهترین وضعیت 
در زمینه برابرى اقتصادى را داشته 
و نامیبیا ناگوارترین شرایط را داشته 
است. ایران نیز عمدتا جزء کشورهاى 
داراى ضریب جینى متوســط بوده 
است. اما بنظر مى رسد آثار روانى و 
اجتماعى اختالف باالى طبقاتى در 
ایران از کشورهایى با ضریب جینى 
باالتر مانند چین بســیار شدیدتر، 

مهیب تر و ملتهب تر است.
بــراى فهــم چرایى ایــن موضوع 
مى بایست در فضا و مجالى وسیع تر 
به این موضوع پرداخت. لیکن شاید 
بررسى تطبیقى ایران و چین از منظر 
نابرابرى و رشــد اقتصادى، مقدارى 
راهگشا باشد. کوزنتس اقتصاددان 
برنده نوبل معتقد است که درهنگام 
رشد اقتصادى سریع، پذیرش میزانى 
از نابرابرى طبیعى اســت.  لذا بنظر 
مى رسد یکى از عوارض جانبى توسعه 
ســریع اقتصادى، گسترش شکاف 
طبقاتى است و همین موضوع بعضاً 
باعث شکســت گام هاى توسعه در 
بسیارى از کشورها شــده است. از 
همین رو یکى از تاکیدات دنگ شیائو 
پنگ معمار توســعه چین مدرن در 
هنگام آغاز انقــالب اقتصادى چین 
همواره این جمله بــود؛ «بگذارید 
نخست عده کمى ثروتمند شوند». 
خیز اقتصــادى همراه بــا بردبارى 
اجتماعى، نقش دولت در گسترش 
رفــاه و بازتوزیــع درآمدها موجب 
شــد تا بزرگترین پروژه فقرزدایى 
طول تاریخ محقق شــود. در سال 
1981 در حــدود 90 درصــد
 چینى ها زیرخط فقــر بودند و این 
نرخ در سال 2012 به حدود 7 درصد 
کاهش یافته است. این نتیجه بدون 
بردبارى سى ساله چینى ها و تحمل 
اختالف طبقاتى هولناك امکان پذیر 

نبود.
باز به سوالمان برگردیم؛ چرا تحمل 
نابرابرى شدید در کشورهایى مانند 
چین باالســت؟ در چین امروز هر 
هفته یک میلیــاردر جدید متولد 
مى شــود. ولخرجى هاى قشر مرفه 
چین، باورنکردنى و حتى دیوانه وار 
است. این اشرافى گرى بى حد و حصر 
حتى به هالیوود هم راه پیدا کرده و 
فیلم «آســیایى هاى پولدار دیوانه» 
بر همین اساس ساخته شده است. 
اما مى توان با اغماض چنین نتیجه 
گرفت که چینى ها توانسته اند این 
نابرابرى وحشتناك را تحمل کنند. اما 
چگونه؟ جواب این معما  را مى توان 
به ویژگى هاى فرهنگى و اعنقادى 
ملت چین و چینى تبارها تقلیل داد. 
اما در نگاهى وســیع تر، این پدیده؛  
بیشتر ثمره فرهنگ کنفوسیوسى 
حاکم برکشور، اطالع رسانى منظم 
حاکمیــت و مهمتر از همــه تاثیر 
مستقیم شهد شیرین توسعه در کام 

همه شهروندان بوده است.
ریشه  این رفتار صبورانه، کارآمدى 
حکمرانى در ایجــاد تحول مثبت 
و پیشرفت اســت. اگر بى عدالتى و 
اختــالف طبقاتى همراه بــا نتایج 
ملموس و فراگیر توســعه باشــد؛ 
براى مردم قابل تحمل است. اما اگر 
نابرابرى همراه با بى چشــم اندازى 
وضعیت زیســت و ابهام گســترده 
درآینده باشــد؛ مى تواند جامعه را 

زخمى، عصبى و آماده انفجار کند.

اقتصاد استان
02
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رویداد همخوان؛ فرصتى براى دیده شدن نوجوانان
برنامه «همخوان»، 21 آذرماه به منظورآشنایى نوجوانان با کتاب خوب در دفتر تخصصى نوجوان 
برگزار مى شود. مدیر دفتر تخصصى نوجوان گفت: برنامه «همخوان» براى آشنایى نوجوانان 
با کتاب خوب از سوى دفتر تخصصى نوجوان وابسته به ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان برنامه ریزى شده که 21 آذرماه از ســاعت 15:30 در خانه نوجوان برگزار 

مى شود. اسماسادات نکویى اظهار داشت: قرار است رویداد همخوان هر فصل برگزار شود که در 
فصل اول «خودم و اجتماع» و فصل دوم «خودم و خانواده» بررسى مى شود. وى با بیان اینکه در 

این رویداد 5 کتاب بررسى مى شود، افزود: کتاب هاى اتاق، موو، مرباى شیرین، بابالنگ دراز و زمانى که 
یک اثر هنرى بودم که قبًال توسط نوجوانان خوانده شده توسط 5 نفر از خود آن ها که مورد داورى قرار گرفته اند 

در 10 دقیقه ارائه مى شود. مدیر دفتر تخصصى نوجوان با بیان اینکه نوجوانان دوست دارند دیده شوند و همخوان این فرصت را 
براى آن ها فراهم مى کند، گفت: این نوجوانان تمام تمرین هاى خود را در خانه نوجوان انجام دادند و مربیان روى فن بیان و نحوه 
ارائه آنها تمرکز کردند تا با تم هاى مختلف سخنرانى این کتاب ها را ارائه کنند. وى در پایان تصریح کرد: در همخوان فصل پاییز 

5 کتاب براى زمستان اعالم مى شود تا نوجوانان فرصت مطالعه آن را داشته باشند و در زمان مقرر ارائه دهند.

میزبانى باغ ناژوان از دانش آموزان درجشن «میالد خورشید»
«میالد خورشید» توسط معاونت ورزشــى و تفریحى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان از 23 تا 27 آذرماه ویژه یلدا درباغ بانوان ناژوان برگزارمى شود. مدیر باغ 
بانوان ناژوان وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان گفت: «میالد 
خورشید» عنوان جشنى است که توسط معاونت ورزشى و تفریحى سازمان فرهنگى اجتماعى 

ورزشى شهردارى اصفهان از 23 تا 27 آذرماه ساعت 10 صبح ویژه یلدا در باغ بانوان ناژوان برگزار 
مى شود. زهره ابوالقاسمى اظهار داشت: این برنامه ویژه عموم مدارس است که روزانه 300 نفر از 

دانش آموزان مى توانند در آن شرکت کنند. وى با بیان 4 قسمت اصلى این برنامه ادامه داد: سفره یلدا 
براى دانش آموزان مدارس آماده شده که با کم ترین هزینه کنار آن قرار گرفته و عکس یادگارى بگیرند. مدیر 

باغ بانوان ناژوان گفت: حافظ خوانى و فال حافظ به گونه اى طراحى شــده که دانش آموزان با جایگاه فال آشنا شوند 
و با گرفتن فال حافظ متناسب با سنشان فال هاى از امید و عشــق به آینده بگیرند. ابوالقاسمى افزود: برنامه شاهنامه خوانى 
با هدف معرفى جایگاه شاهنامه و قصه هاى آن و آشنایى دانش آموزان با ضرب المثل هاى فولکلورى نیز از دیگر برنامه هاى 

این جشن است.

ایمان اسالمیان| خبرآنالین
یادداشت
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معاون استاندار اصفهان:
 الزمه موفقیت استان استفاده 

حداکثرى از مشوق هاى بودجه  است
معــاون هماهنگــى امــور عمرانى 
استاندارى اصفهان گفت: بودجه سال 
آتى انقباضى است و استانى موفق است 

که از مشوق هاى بودجه حداکثر استفاده را بکند.

حجت اهللا غالمى در مراسم معرفى مدیرکل راه و شهرسازى استان 
اصفهان در این اداره کل افزود: بودجه امسال انقباضى بود و در بودجه 
99 هم چون متکــى به درآمدهاى نفتى نیســت و از منابع داخلى 

استفاده مى شود باز هم شاهد بودجه اى انقباضى خواهیم بود.
وى افزود: فصل یازدهم برنامه ششم توسعه که مرتبط با وزارت راه 
و شهرسازى است تمام سیاست گذارى وزارت در سطح استان ها در 
بخش ریل، جاده، مسکن و بازآفرینى را مشخص کرده و باید از این 

دستورالعمل ها استفاده کرد.
وى بیان کرد: در اســتان اصفهان شــبکه راه هاى مدنظر اســت و 
هدف گذارى در این راستا پیشرفت خوبى داشته و باید تکمیل شود.

غالمى با اشاره به طرح توســعه فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان افزود:  بعد از آغاز تحریم ها شــرکت فرانســوى وینستى 
تفاهم نامه توســعه این فرودگاه را نادیده گرفت در حالى که  400 

هکتار زمین آماده  اجراى طرح توسعه است.
وى با بیان اینکه ریل گذارى مترو محور اصفهان- بهارستان آغاز شده 
است، اظهار کرد: امیدواریم تا سال آینده کار ریل گذارى مترو در این 

محور به اتمام برسد.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهــان ادامه داد: با 
مساعدت هاى وزیر راه و شهرسازى مجوزهاى الزم براى عبور مترو 
از محور اصفهان شاهین شهر از مجاورت بزرگراه آزادگان اخذ شده 
در حالى که این وزارت خانه به ســبب مرکزیت اصفهان در کشور و 
استقرار انبوه صنایع و حجم باالى حمل کاال و مسافر داراى وظایف 

سنگینى است.
وى با اشاره به اینکه مسکن مهر پروژه بزرگ بر سر راه و شهرسازى 
بود، گفت: طرح ساخت و ساز بیش از 161 هزار واحد مسکن مهر در 
استان در دست اجرا بود که  بخش عمده اى از آن در دولت یازدهم 

به اتمام رسید.
معاون اســتاندار اصفهان همچنین  با اشــاره به  وجود بافت هاى 
فرسوده و ناکارآمد شهرى، خاطرنشان کرد: یکى از بندهاى بخش 
یازدهم برنامه ششــم توســعه شناسایى بافت فرســوده استان ها 
بود از این رو بافت فرسوده در اســتان اصفهان با مساحت 15 هزار 
هکتار شناســایى شــده و نیازمند اقدامات دســتگاه هاى اجرایى

 است.
به گفته غالمى، طبق برنامه ششــم توسعه باید ساالنه 10 درصد از 

بافت فرسوده استان ها کاسته شود.
رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان نیز در ادامه این جلسه با 
بیان اینکه از استان اصفهان به عنوان استان برخوردار یاد مى شود اما 
مشکالت زیادى دارد، گفت: از جمله اقدامات رها شده استان کمربند 

جنوب- غرب و شرق است که نیازمند پیگیرى جدى است.
حجت االسالم سید ناصر موســوى الرگانى ادامه داد: دلیل موفق 
نبودن  مدیران در حوزه هاى مختلف به نوع نگاه به استان باز مى گردد  
و  باید عزم ملى براى محل مسائلى  چون معضل ترافیک و آلودگى 
اصفهان صورت بگیرد از این رو نیاز اســت مســووالن استان با هم 
همکارى کرده تا در بخش راهدارى و راه و شهرسازى مشکل کمترى 

داشته باشیم.
 در پایان این مراســم، علیرضا قارى القرآن به عنوان مدیرکل راه و 

شهرسازى استان اصفهان معرفى شد.  
قارى القرآن، سابقه 4 ســال معاونت شهرســازى و امور زیربنایى 
شهردارى قم و هشت سال معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان 

بود.
پیش از قارى القران، امیرخانى  14 ماه مدیرکل راه و شهرســازى 

استان اصفهان بود.

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

خـــبــــر

در 8 ماهه سالجارى؛

آبرسانى سیار به روستاهاى استان اصفهان کاهش یافت

معاون بهره بردارى آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
گفت: تابستان امسال به 255 روستاى این استان آبرسانى 

سیار شد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته 
است .

کاظم جعفرى با اشاره به کاهش عملیات آبرسانى سیار به روستاهاى استان اصفهان در 
سال جارى، اظهار کرد: سال 97 به دلیل کمبود بارش و خشکسالى شمار روستاهایى 

که به آنها آبرسانى سیار مى شد بیشتر بود اما امسال کمتر شده است.
 وى با بیان اینکه در سال 97 به حدود 380 روستا آبرسانى سیار شد، افزود: این آمار در 

برخى ماه ها کاهش و در برخى ماه ها به ویژه تابستان افزایش مى یابد.
معاون بهره بردارى آب و فاضالب روستایى استان اصفهان ادامه داد: از این 380 روستا 
که به آنها آبرسانى سیار شد 210 روستا تحت پوشش و 170 روستا غیر تحت پوشش 
بودند. جعفرى با اشاره به بارندگى هاى مطلوب بهار امسال و آبگیرى چشمه ها، قنات و 
چاه ها در برخى روستاها، گفت: تابستان امسال به 255 روستا آبرسانى سیار شد که از 

این شمار 132 روستا نیز تحت پوشش و 123 روستا در پوشش نیستند.
وى با بیان اینکه عملیات آبرسانى سیار در هشت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت 
مشابه روند کاهشى داشته است، اضافه کرد: آبان ماه امسال نیز به 194 روستا آبرسانى شد که 

از این شمار 60 روستا در اردستان و 53 روستا در نایین قرار دارد.
معاون بهره بردارى آب و فاضالب روستایى استان اصفهان با بیان اینکه آبرسانى سیار به دو دلیل 
براى تامین شرب انجام مى شود، گفت: گاهى شــرایط اضطرارى مانند وقوع سیل یا حوادث 
طبیعى اتفاق مى افتد که تا رفع شرایط اضطرارى، آبرسانى سیار مى کنیم؛ بهار امسال در منطقه 
پادنا سمیرم پدیده سیل را داشتیم و به این دلیل آبرسانى شبکه مختل شده بود، چند روز از 

طریق آبرسانى سیار آب شرب مردم را تامین کردیم.
جعفرى افزود: برخى روستاها نیز به دلیل پراکندگى، جمعیت کمتر از 50 خانوار، نداشتن منابع 
محلى و نبود زیرساخت ها براى شبکه گذارى و لوله کشى هزینه سنگینى دارد و به نوعى هنوز 
در اولویت نیستند که زیرساخت آبرسانى براى آنها ایجاد شود. از این رو به صورت سیار آب شرب 
آنها تامین مى شود.  وى با بیان اینکه عمده این روستاها در اردستان و شهرستان نایین موجود 
است، اظهار کرد: براى خدمات رسانى به برخى روستاها قبض صادر مى شود که روستاهاى تحت 

پوشش شرکت آب و فاضالب استان محسوب مى شوند.
 معاون بهره بردارى آب و فاضالب روستایى استان اصفهان افزود: موضوع تامین آب در برخى 
روستاها نیز توسط شوراى روستایى اداره مى شود و هنوز تحت پوشش و خدمات رسانى شرکت 

آب و فاضالب روستایى استان نیستند.

سیار شد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته 
است .

کاظم جعفرى با اشاره به کاهش عملیات آبرسانى سیار به روستاهاى استان اصفهان در 
سال جارى، اظهار کرد: سال 

که به آنها آبرسانى سیار مى شد بیشتر بود اما امسال کمتر شده است.
 وى با بیان اینکه در سال 

معاون بهره بردارى آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
255گفت: تابستان امسال به 255گفت: تابستان امسال به 255 روستاى این استان آبرسانى 

برخى ماه ها کاهش و در برخى ماه ها به ویژه تابستان افزایش مى یابد.
معاون بهره بردارى آب و فاضالب روستایى استان اصفهان ادامه داد: از این 

که به آنها آبرسانى سیار شد 
بودند. جعفرى با اشاره به بارندگى هاى مطلوب بهار امسال و آبگیرى چشمه ها، قنات و 

چاه ها در برخى روستاها، گفت: تابستان امسال به 
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وى با بیان اینکه عملیات آبرسانى سیار در هشت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت 
مشابه روند کاهشى داشته است، اضافه کرد: آبان ماه امسال نیز به  معاون بهره بردارى آب و فاضالب روستایى استان اصفهان معاون بهره بردارى آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 

کاظم جعفرى با اشاره به کاهش عملیات آبرسانى سیار به روستاهاى استان اصفهان در 
سال جارى، اظهار کرد: سال 

که به آنها آبرسانى سیار مى شد بیشتر بود اما امسال کمتر شده است.
 وى با بیان اینکه در سال 

برخى ماه ها کاهش و در برخى ماه ها به ویژه تابستان افزایش مى یابد.
معاون بهره بردارى آب و فاضالب روستایى استان اصفهان ادامه داد: از این 

که به آنها آبرسانى سیار شد 
بودند. جعفرى با اشاره به بارندگى هاى مطلوب بهار امسال و آبگیرى چشمه ها، قنات و 

چاه ها در برخى روستاها، گفت: تابستان امسال به 
این شمار 

وى با بیان اینکه عملیات آبرسانى سیار در هشت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت 
مهر

خـــبــــر

معاون پژوهشى دانشگاه جامع علمى کاربردى در پنجمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینى عنوان کرد 

رفع نیازها باآموزش مهارت در دانشگاه ها

معاون پژوهشى دانشگاه جامع علمى کاربردى با اشاره 
به اینکه این دانشگاه به سمت مهارت آموزى رفته است، 
اظهار داشت: امروز یکى از راه حل هاى مؤثر براى کشور 

رشد اشتغالزایى است.

دریا قدرتى پور
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   چهار رویداد شتاب یا استارت آپ را در استان اصفهان داریم که شامل رویدادهاى شتاب موسیر، سنگ، نمک و فوالد مى شود

مهدخــت بروجردى در 
جمع خبرنگاران در پاسخ 
به خبرنــگاران ما مبنى 
بــر آموزش مهــارت در 
دانشگاه ها براى نیازهاى 
اســتان اظهار داشــت: 
یکــى از اهــداف اصلى 
اســتارت آپ ها شناســایى مزیت هاى 
منطقه است، تمام اســتارت آپ ها در 
مناطق خاص خود برگزار مى شــوند و 
هدف از این کار به خودباورى رساندن 
مردم آن منطقه اســت که مســائل و 
مشکالت تولید را شناسایى و رفع کنند.
وى از دو مجوز جدید دانشــگاه علمى 
کاربــردى در اصفهــان خبــر داد و 
تصریح کرد: تجارى سازى محصوالت 
کشــاورزى در تیران و کروند و خورو 
بیابانک از جمله این مجوزها به شــمار 
مى رود کــه مى تواند در اشــتغالزایى 

مناسب باشد.
معاون پژوهشى دانشگاه جامع علمى 
کاربردى با اشــاره به اینکه دانشگاه در 
طول زمان از رســالت خود غافل شده 
و به بیراهه رفته بود بیــان کرد: هدف 
اصلى و حداکثــرى ما این اســت که 
فارغ التحصیالنى داشــته باشــیم که 
بتوانند کارآفرین باشند و خوداشتغالى 
داشته باشند. وى گفت: در 10 سال اول 
فعالیت 313 مرکز علمى کاربردى ایجاد 
شده است که عمدتاً بر اساس معیارها 
و اصول بودند و مراکزى مى توانســتند 
دانشــجو بگیرند که محیط واقعى کار 
داشته باشند و این در حالى است که در 
ده سال دوم تأسیس دانشگاه این تعداد 
مرکز به 842 مرکز رسید و نزدیک 290 

درصد افزایش بى رویه داشت.
بروجردى ادامه داد: در سال 94، تعداد 
هزار و 70 مرکز آموزشى در آمار دانشگاه 
ثبت شد که بخش عمده اى فاقد محیط 
کار، آموزشگاه، مدرس و کالس مناسب 
بودند و کیفیت آموزش در آن ها ضعیف 

بودند.
معــاون پژوهشــى دانشــگاه علمى 
کابردى با بیان اینکه وى با اشــاره به 
اینکه نخستین کار در راستاى کیفیت 
بخشى به مراکز توقف دادن مجوز بود، 
ابراز کرد: حدود 570 مرکز که کیفیت 
نداشتند تعطیل شــدند، در سال 94 
تعداد 14 هزار کدرشته محل داشتیم 
در تمام شــهرها بدون داشتن شرایط 
دانشجو گرفته بودند که متوقف شدند و 

تعداد کدرشته ها به 5 هزار و 200 مورد 
کاهش پیدا کرده است.

بروجردى همچنیــن تصریح کرد: در 
حوزه مدرسان در ســال 95 فراخوانى 
داده شد و قرار شد در رابطه با هرکسى 
در این دانشگاه تدریس مى کند فرآیند 
جذب رعایت شــود، تا قبل از این سال 
دانشگاه جامع علمى کاربردى 90 هزار 
مدرس داشت که در حال حاضر به 40 
هزار کاهش پیدا کرده است؛ همچنین 
دانشــگاه در حال تهیه سامانه جذب-
مدرسان است که امروز آزمایشى ارائه 
مى شود و 2 اســتان پایلوت مى شوند و 
در آخر آذر یا اوایل دى فراخوان جذب 

داده مى شود.
وى تاکید کرد: در دوره مدیریت جدید 
بسیار تالش شد که دانشگاه به کارکرد 
و رســالت اصلى خود برگردد، عنوان 
کرد: از هــزار و 70 مرکز 20 درصد در 
تهران بود، با وجود اینکه سال هاســت 
توسعه آموزش عالى در تهران ممنوع 

بوده است.
معــاون پژوهشــى دانشــگاه علمى 
کابردى خاطرنشان کرد: قانون گرایى، 
مأموریت گرایــى و کیفیت گرایــى 
3 رســالت اصلى بود که دانشگاه براى 
خودش تعریف کرد، در همین راســتا 
مراکز به 4 ســطح تقســیم شدند که 
ســطح یک همه ویژگى هــا را دارند و 
سطح 4 اگر خود را به سطح 3 نرسانند، 
دانشجویى به آن ها داده نخواهد شد و به 

مرور تعطیل مى شوند.
وى گفت: اکنون بیــن 30 تا 40 مرکز 
سطح 4 داریم که باید تا آخر همین ترم 

مشکالت خود را حل کنند.
معاون پژوهشى دانشگاه علمى کابردى 
از افزایش 20 درصدى جذب دانشجو 
در سال جدید خبر داد و افزود: حدود 

92 هزار دانشجو پذیرش شدند.

وى با اشــاره به اینکه دانشــگاه جامع 
علمى کاربــردى مى تواند بــه اهداف 
خوداتکایى، خودباورى، خواشــتغالى 
و اقتصــاد مقاومتــى در جامــه عمل 
بپوشــاند که نیاز فعلى و اصلى جامعه 
است، تاکید کرد: در حال حاضر حدود 
800 رشته داریم اما یکى از دغدغه ها 
ایجاد رشته هاى جدید به عنوان مثال 
تعمیرکار ماشین هاى برقى است، براى 
مشاغل جدید باید به مراکز فراخوان داد 
البته جامعه هم نیازمند شغل هاى جدید 
اســت اما در مرحله اول از طریق تک 
پودمان مى توان ضروریات را پاسخ داد.

سرپرســت دانشــگاه علمى کاربردى 
استان اصفهان نیز با اعالم اینکه توسعه 
مراکز نوآورى از جمله مباحثى است که 
در دستور کار قرار داده ایم بیان کرد: این 
مباحث شامل دو خوشه فوالد و فرش و 

صنایع وابسته است.
مهدى قیصرى ادامه داد: سه مرکز هم 
درخواست دادیم که شامل مرکز نوآورى 
تجارى ســازى محصوالت کشاورزى 
براى تیران، شهر هوشمند و حمل و نقل 
شهرى براى دانشــگاه علمى کاربردى 
شهردارى و مرکز نوآورى خور و بیابانک 

مى شود.
وى با اشاره یه اینکه چهار رویداد شتاب 
یا استارت آپ را در استان اصفهان داریم 
که شــامل رویدادهاى شتاب موسیر، 
ســنگ، نمک و فوالد مى شــود که تا 
پایان امسال اجرایى خواهد شد، گفت: 
رویدادهاى شتابى که انتخاب مى شوند 
نیاز جامعه بوده و ارزش افزوده خواهند 

داشت.
سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى 
اســتان اصفهان اقدام دیگــرى که در 
دانشــگاه جامع علمى کاربردى انجام 
مى شود را شــامل خدمات مشاوره در 
دفتر خدمات مشــاوره اى کارآفرینى 

و شــغلى اســت که فارغ التحصیالن و 
دانشجویان دانشگاه علمى کاربردى و 
همچنین سایر افراد مى توانند مشاوره 
بگیرند، دانست و گفت: در طول چهار 
ماهى که از فعالیت این مرکز مى گذرد، 
حدود 130 مورد مشاوره به افرادى که 

ایده داشته اند؛ داده شده است.
سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى 
استان اصفهان در ادامه با اشاره به برپایى 
پنجمین نمایشگاه اشــتغال و توسعه 
کارآفرینى اســتان اصفهان، گفت: این 
نمایشــگاه محلى براى ارائه تمام آثار 
و دستاوردهاى دانشــجویان دانشگاه 
علمى کاربردى اســت کــه دقیقاً آثار 

مرتبط با رشته شغلى شان است.
وى افزود: در زمینه فرصت شــغلى نیز 
با چند شرکت خصوصى صحبت شده 
است که در نمایشگاه حضور پیدا کنند، 
معرفى رشــته هاى مهارتى یکى دیگر 
از ویژگى هاى این نمایشــگاه است تا 
بتوانیم افراد کارآفرین را پرورش دهیم 
که حداقل بتوانند براى خودشان شغل 
ایجاد کننــد، یک ســرى کارگاه هاى 
آموزشــى نیز در این نمایشگاه برگزار 
خواهد شد که عموماً رایگان و مهارتى 
اســت که همه افراد مى توانند از آن ها 
اســتفاده کننــد، از هنرســتان ها و 
دبیرستان ها نیز دعوت شده که با حضور 
در این نمایشــگاه با رشته هاى مهارتى 
و همچنین خوددانشــگاه جامع علمى 

کاربردى آشنا شوند.
قیصرى گفت: 167 شاخص و نشانگر 
در این رابطه ارزیابى شده که 60 درصد 
ساماندهى و 40 درصد گزارش است، بر 
این اساس در کل کشور مرکز سطح یک 
نداریم، اما مراکز سطح 2، 3 و 4 داریم، 
در مورد اســتان اصفهان 11 مرکز در 
سطح 2، 20 مرکز در ســطح 3 و یک 

مرکز در سطح چهار داریم.

قانون گرایى، 
مأموریت گرایى و 

کیفیت گرایى 3 رسالت 
اصلى بود که دانشگاه 

براى خودش تعریف کرد، 
در همین راستا مراکز به 4 

سطح تقسیم شدند
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رامسر
رامسر یکی از رویایی ترین 
شــهرهای خطه ی شمال 
ایران محســوب می شود 
که در ســمت غرب استان 
مازندران قرار دارد. این شهر 
پر از جاذبه هــای تفریحی 
و توریستی اســت که هرگز بازدید از آنها 
در یک ســفر پایان نخواهد داشت. جالب 
است که بدانید ســفر به رامسر می تواند 
هر بیننده ای را عاشق زیبایی های وصف 

ناشدنی خود کند.
شهر دوست داشــتنی رامسر با قرارگیری 
در حاشــیه ی جنگلی کوه هــای البرز و 
دریای زیبای خزر از چشــم اندازی بکر و 
منحصربه فرد برخوردار است؛ به گونه ای 
که در بین مردم ایران این شهر به عروس 
شــهرهای ایران معروف شــده  و جایگاه 
مناســبی را در بخش گردشگری بدست 
آورده است. پیشنهاد می کنم در تور رامسر 
جواهرده حتما از قلعه ی مارکوه، تله کابین 

رامســر، روســتای جواهرده، کاخ مرمر، 
بوستان جنگلی صفارود، منطقه ییالقی 
گرسماسر، آب گرم سادات محله، جنگل 
دالخانی، غــار یاغی لوکا و ســد میجران 

دیدن کنید.
چابهار

اگر دلتان می خواهد در زندگی، راه رفتن 
در مریخ را تجربه کنید، حتما در فصل پاییز 
سری به چابهار همیشــه بهار بزنید. بندر 
چابهار به دلیل داشتن جاذبه های تفریحی 
و توریستی فراوان در حال حاضر محبوبیت 
زیادی بین گردشگران داخلی و خارجی 
پیدا کرده اســت. شما با ســفر به چابهار 
می توانید از غروب های دل انگیز، ساحل 
شــب تاب و صخره های تراش خورده این 
شهر حیرت انگیز که جلوه و زیبایی خاصی 

دارد دیدن کنید و نهایت لذت را ببرید.
همچنین شــما با ســفر به این شهر زیبا 
می توانید در کنار ورزش هــا و تفریحات 
آبی، از مراکز خرید ارزان و متعدد هر آنچه 
را که می خواهید خریــد نمایید، چرا که 
چابهار مقصد سفر مناســبی برای فصل 
پاییز شماســت. اگر می خواهید از دیدنی 
های چابهــار همچون قلعــه پرتغالی ها، 
تاالب صورتی لیپار، تپه های گلفشان، کوه 
های مریخی، ســاختمان قدیمی تلگراف 
خانه دیدن کنید،پاییز فصل خوبی است  
تا از تفریحاتی دیگری چون غواصی، موج 
سواری و رالی در سواحل زیبای مکران که 
آب وهوای مطبوع پاییزی دارد، لذت ببرید. 
جالب است بدانید تنها دریایی که می توان 
در آن به راحتی سوار بر موج های بیکران 

شد و آسمان را در نوردید چابهار است.
بندرعباس

پاییز فصل ســفر به جنوب کشور است. . 
مهمترین چیزی اســت که گردشگران را 
به خطه جنوب کشور می کشاند، تماشای 

آبی بیکران خلیج همیشه فارس به ویژه در 
هنگام طلوع و غروب خورشید آرامش بی 

مانندی را به شما هدیه می کند.
آب وهوای متعادل، جاذبه هــای فراوان، 
آب های شفاف خلیج فارس، مردم خونگرم 
و بســیاری دالیل دیگر، شــما را ترغیب 
می کند که برای یک مســافرت فراموش 
نشدنی خودتان را آماده کنید و راهی سفر 
به بندرعباس استان هرمزگان شوید. این 
شــهر بندری یکی از مناطق زیبای ایران 
اســت که مردمی مهربان و خونگرم دارد. 
شــما می توانید با تور بندرعباس به این 
شهر ساحلی ســفر کنید و از دیدنی های 
بندعباس همچون مســجد و حمام گله 
داری، قلعه فین، کاله فرنگی و پل لتیدان 
بازدید کنید تا لذت سفرتان چندین برابر 

شود.

بوشهر
شــهر کوچک و مثلثی شکل بوشهر همه 
جایش بــوی خلیج فــارس می دهد. اگر 
در همین روزهای پاییزی کــه هوا رو به 
خنکی است، قصد سفر دارید با تور بوشهر 
خود را میهمان این شهر زیبا کنید. نسیم 
عصرهای بنــدر، روحتــان را می نوازد و 

نفستان را تازه می کند.
دریا زیباترین دیدنی بوشهر است. بوشهر 
دو بافت مجزا دارد که یکی بافت قدیمی 
شــهر و دیگری بافت تازه آن اســت. اگر 
سری به بافت قدیمی بزنید، حتما با دیدنی 
هایی رو به رو خواهید شد که جای دیگری 
نمی توانید آن ها را ببینید. منظره شهر از 
این بافت، آمیزه ای است از ترکیب سه رنگ 
ســفید، زرد و قهوه ای بر زمینه آبی رنگ 
دریا و شاید این زیباترین تصویری باشد که 

از این شهر برای تان به یادگار خواهدماند.
کرمان

اگر از هیاهوی شهر خســته شده اید و به 
دنبــال محلی برای آرامش و ســکوت در 
دل طبیعت بکر و دیدنی کرمان هستید و 
می خواهید شبی را در زیر نور ستارگان در 
کنار آتش بگذرانید و یا پاهایتان شن های 
داغ صحرایی را لمس کند و تا چشمانتان 
کار می کند دریایی بی کران از شن را ببیند 
راهی سفر به شــهر کرمان شوید. چرا که 
کلوت های شهداد، دشت گندم بریان، باغ 
هرندی، باغ فتح آباد و باغ شاهزاده ماهان 
از پرطرفدارتریــن و معروف ترین دیدنی 
های کرمان به شــمار می روند که در دل 
کویرهای توریستی ایران جا خوش کرده 
است  و بسیاری از گردشگران تور کرمان را 

به سوی خود جذب می کند.

کویر مصر
زمانی که از ازدحام و هیاهوی شهر خسته 
و درمانده می شویم و به بیرون از شهر روی 
می آوریم ، کجا بهتر از کویر که ممکن است 
به سکوتش نیاز داشته باشیم یا به آسمان 
پر از ستاره اش، ســتاره هایی که وقتی به 
آنها نگاه می کنیم و فاصله شان را با دنیای 
خودمان مقایسه می کنیم، متوجه می شویم 
که چقدر از آنها دور هستیم، اما وقتی آنها 
را با دنیای خودشــان مقایسه کنیم، تازه 
می فهمیم چقدر به ما نزدیک هستند، شما 
می توانید با تور کویــر مصربه این منطقه  
بروید و در این شهر از جاذبه های بی بدیل 
طبیعت که به زیبایــی در کنار هم چیده 
شدند، بازدید نمایید ، پیشنهاد می کنیم در 
این روزهای پاییزی خوب لذت کویرنوردی 

در کویر مصر را از دست ندهید.

شهرهایی که در پاییز تماشایی ترند
پاییز فصل زیبایی هاست و از آنجا که هوا در این فصل نه زیاد 
گرم و نه زیاد سرد است، فرصت مناسبی را برای سفرهای شما 
فراهم می کند، پس فرصت را غنیمت شمارید و راهی سفر به 
مناطق مختلف ایران شوید، به راستی در این فصل کجا می توان 
سفر کرد که از نزدیک بتوان دگرگونی فصل را احساس کرد؟ 
شــاید االن با خود فکر کنید که رفتن به دریا یا کوه را به شما 
پیشــنهاد می دهیم؟ باید بگوییم خیر، در اینجا ما لیستی از 
مقاصد مختلف گردشگری ایران که در پاییز دیدنشان تماشایی 
است، را در اختیارتان می گذاریم که ممکن است این مناطق 
دیدنی یک شهر و یا تنها یک نقطه بی نظیر و یا یک روستای 

رویایی باشد.

عالالدین تراول
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یکهزار میلیارد ریال برای مرمت آثار تاریخی خسارت دیده 
از سیل اختصاص می یابد

یکهزار میلیارد ریال برای مرمت آثار تاریخی خسارت دیده از سیل اختصاص می یابد
سمنان- ایرنا- معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گفت: یکهزار میلیارد ریال اعتبار برای مرمت آثار تاریخی خسارت دیده از سیل در کشور 

درنظرگرفته شد.
محمد خیاطیان اظهار داشــت: ســیل کمترین آســیب را به حوزه تاریخی وارد کرد و 
براساس بررسی ها، سیل به ۲ اثر تاریخی کشور خســارت جدی وارد کرد که یک هزار 
میلیارد ریال اعتبار برای مرمت این بناهــا اختصاص یافت که با تخصیص این اعتبارات 

مرمت شروع می شود.
وی با بیان اینکه اعتبارات سال گذشته و امسال حوزه میراث فرهنگی به پنج هزار میلیارد 

ریال نمی رسد، بیان کرد: اعتبارات در این حوزه کافی نیست.

معاون توســعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی تصریح 
کرد: اســتفاده از ظرفیت مشــارکت مردمی رویکرد این وزارتخانه برای مرمت،حفظ و 

بهره برداری از آثار تاریخی است.
وی اضافه کرد: بیش از ۸۰ بنای تاریخی تحت تملک وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی برای مرمت و بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی ابراز داشــت: در گذشــته وزارت میراث فرهنگی اجازه واگذاری بناهای تاریخی به 
اشخاص را نداشت و به تازگی براساس برنامه ششم توســعه این امکان ایجاد شد و کار 

جدیدی است.
خیاطیان خاطرنشان کرد: روند قانونی واگذاری ۵۷ خانه تاریخی به تازگی انجام شده و 

در مرحله فراخوان قرار دارد.
معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی بیان کرد: 
کسانی که متقاضی مشارکت و فعالیت در زمینه گردشگری هستند می توانند درخواست 

خود را در سامانه ثبت کنند و بعد از بررسی درخواست، مجوز همکاری دریافت کنند.

وی یادآور شــد: راه اندازی این سامانه روند طوالنی 
اداری و نامه نگاری را کاهش داده است.

خیاطیان خاطرنشــان کرد: متقاضیان در قالب 
تبصره ۱۸ با پشــتوانه صندوق توسعه ملی در 
حوزه شهری و روستایی می توانند از تسهیالت 

در زمینه گردشگری بهره مند شوند.
به گفته وی، پرداخت تسهیالت سقف ندارد و بسته 

به وسعت طرح در مناطق شهری، تسهیالت با نرخ ۱۲ 
درصد و در مناطق روســتایی با نرخ ۶ درصد تسهیالت 

پرداخت می شود.
معاون توســعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی گفت: 
فعالیت های گردشــگری، صنایع دســتی و مرمت بناهای تاریخی مشــمول دریافت 

تسهیالت می شود.

همچنین شما با 
سفر به این شهر زیبا 

می توانید در کنار 
ورزش ها و تفریحات 

آبی، از مراکز خرید 
ارزان و متعدد هر 

آنچه را که می خواهید 
خرید نمایید، چرا که 

چابهار مقصد سفر 
مناسبی برای فصل 

پاییز شماست.

هجوم گردشگران 
چینی روسیه را به 

دردسر انداخت
صدور ویزاهــای الکترونیکی 
راه  را برای ورود گردشــگران 
بیشــتری بــه روســیه فراهم 
کرده که این امر موجب ایجاد 
مشکالتی برای موزه های بزرگ 
روسیه همچون موزه »ارمیتاژ« 

)هرمیتاژ( شده است.
 از آن جایی که آمار گردشگران 
چینی در روسیه هرساله با ۲۰ 
درصد افزایش روبه رو اســت، 
می توان گفت گردشگران چینی 
برای موزه های روســیه بسیار 

تاثیرگذار و مهم هستند.
حاال  انتظــار مــی رود پس از 
اجرای ویزای الکترونیکی »سن 
پترزبورگ« برای شــهروندان 
برخی از کشورها از جمله چین، 
شمار گردشگران خارجی این 
شــهر با افزایش بیشــتری نیز 

مواجه باشد.
با توجــه به اظهارات شــهردار 
»ســن پترزبــورگ«، تــا ماه 
سپتامبر سال جاری حدود ۴۰۰ 
هزار گردشگر چینی از این شهر 
بازدید کرده اند. کنســولگری 
چین نیز آمار گردشگران چینی 
شــهر »ســن پترزبورگ« را تا 
پایان ســال حدود ۱.۳ میلیون 

نفر برآورد کرده است.
همچنین مقام های »مســکو« 
آمار گردشگران چینی این شهر 
در سال ۲۰۱۸ را بیش از ۸۰۰ 

هزار نفر اعالم کرده اند.
حاال ایــن افزایــش  جمعیت 
گردشــگران بــرای روســیه 
مشکل ساز شده است. به گفته 
وزیر فرهنــگ روســیه، کاخ 
» کاترین« در نزدیکی »ســن 
پترزبورگ« بــه دلیل افزایش 
جمعیت گردشــگران چینی با 
وضعیت هشــداردهنده مواجه 

شده است.
وزیر فرهنگ روسیه اواخر ماه 
ســپتامبر بیان کــرد: »وزارت 
فرهنگ شــکایت های بسیاری 
مبنــی بــر ازدحــام جمعیت 
گردشگران در کاخ »کاترین« 

 دریافت کرده است.«
با ایــن حــال وزارت فرهنگ 
این کشــور  تصویــب هرگونه 
اقــدام بــرای محــدود کردن 
بازدیــد گردشــگران چینی از 
مکان های دیدنی روسیه را رد 
کرد و افزود: »موزه های روسیه 
پذیرای گردشگران کشورهای 
مختلف هســتند و هیچ اقدام 
محدودکننده ای برای آن ها در 

نظر گرفته نشده است.«
بر اســاس حکمی که چندی 
پیــش توســط »والدیمیــر 
پوتین«، رئیس جمهور روسیه 
به امضا رســید،  از تاریخ یکم 
اکتبر ورود شهروندان خارجی 
بــه »ســنت پترزبــورگ« و 
»لنینگــراد«  از طریــق ویزای 
الکترونیکی امکان پذیر شــده 
اســت. مدت زمان اقامت مجاز 
در این مناطــق برای دارندگان 
ویزای الکترونیکی هشــت روز 
خواهد بود. مدت اعتبار استفاده 
از ویــزای الکترونیکی هم ۳۰ 
روز پس از اخذ آن تعیین شده 

است.
روسیه پیش تر در سال ۲۰۱۷ 
از برنامــه خود مبنی بــر ارائه 
ویزای الکترونیکــی رایگان به 
مسافران » ســنت پترزبورگ« 
خبر داده و اعــالم کرده بود که 
این ویزا شامل تمامی کشورها 
نمی شود و بیشــتر دارندگان 
پاســپورت های معتبر اروپایی 

و آمریکایی را شامل می شود.

گردشگری
خبر
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راهنمای سفر

 

 
مسجد امام اصفهان را می توان یکی از دلرباترین مساجد 

جهان دانست که رنگ و معماری جادوی اش شما را غرق خیال می کند و انرژی خوب 
مسجد در تار و پود وجودتان بافته می شود. این مســجد که با نام های مسجد شاه، 
مسجد جامع شاه عباس شناخته می شــود یکی از آثار ارزشمند تاریخی است و در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اســت. برای اینکه بند بند از این اثر پر شگفتی را 
بشناسیم با جمله به جمله سفرزون همراه شوید تا در این جادوی هنری قدم بزنیم 

و آن را بخوانیم.
مسجد امام اصفهان ؛ هدیه ای  از شاه عباس به جدش

در سال های حکومت شاه عباس اول بود که دستور بنای مسجد امام صادر شد و طبق 
اسناد تاریخی شاه عباس این مسجد را به روح جدش شاه طهماسب تقدیم کرد. در  
بیست و چهارمین سال سلطنت شاه عباس اول پایه های ابتدایی مسجد شاه بر زمین 

گذاشته شد و به مرور این اثر در دوره های بعد تکمیل شد.
مسجد شاه اصفهان ؛ جایی برای حض هنری

جزئیات مسجد امام اصفهان نه تنها در کالم که شــاید در چشم نیز نگنجد و برای 
کشــف دقیق این اثر هنری باید ســاعاتی طوالنی را به آن پرداخت. این بنا حاصل 
هنرمندی و آفرینش بزرگان بســیاری اســت و نمادی اســت از زیبایی بی پایان 

همنشینی هنر ایرانی اسالمی.
جزئیات مسجد امام اصفهان

برای شناخت بیشتر مسجد شاه به فضای داخلی آن وارد می شویم.
گنبد های مسجد امام

برای بازدید از این مسجد از در اصلی که در جنوب میدان امام اصفهان قرار دارد قدم 
به دل بنا می گذاریم. مسجد امام چند در دیگر در محله های اطراف برای دسترسی 
راحت ساکنان بخش های مختلف شهر دارد اما آنچه که ما را به این سمت می کشاند 

سردر بنا است که در همان بدو ورود شما را به آغوش می کشد.
جادوی سر در اصلی مسجد شاه

زمانیکه به سردر اصلی مسجد می رسیم کافی است کمی سر را به عقب ببریم و غرق 

در تصویر خیال انگیز کاشی های آبی باالی سرمان شویم. این 
بخش از مسجد امام یکی از زیباترین استقبال ها در معماری 

است.
کاشی های هفت رنگ و معرق در نهایت توازن در کنار هم قرار 
گرفته اند. قوس اصلی داری سه ردیف مارپیچ است و از بخش 
داخلی گلدان هایی قوس را فرا گرفته انــد. در بخش باال خانه 
ســردر می توانیم قابی از طرح دو طاووس ببینیم که در مقابل 

هم قرار دارند و یادآور معنای ابدیت در فرهنگ ایرانی هستند.
در کنار این ها نقش پرنــده و طرح هایی چــر از گل و بته جان 
گرفته  اند که حال و هوای بهشــت را تداعی می کنند. در این جا 
می توانیم عبارات “اهلل”، “محمد” و “علــی” را ببینیم که با خط 

کوفی نوشته شده اند.
ادامهی مسیر و گذر از در

درب گذرگاه از مسجد امام 
روی در اصلی که نگاه کنیم اشعاری را می بینیم که به خط نستعلیق 

درآمده اند و اطالعاتی در خصوص سال ساخت بنا به ما می دهند. از بــه رســم 
زیر دو قابی که طرح سجاده دارند می گذریم و قدم به داخل مسجد می گذاریم، اگر 
پشت سرمان را نگاه کنیم می بینیم که چقدر جالل و شکوه سایر بخش های میدان 

در برابر مسجد امام شکننده است و این همان خاصیت برتری روح بر مال است.
مناره های مسجد شاه اصفهان

وارد مسجد که بشویم و ســری بچرخانیم، جادوی هنر اســت که از چشم هایمان 
سرازیر می شود.

مدارسی در دل مسجد صفوی
مسجد امام یک مسجد چهار ایوانی است و در جبه ی جنوب شرقی و جنوب غربی 
صحن، دو مدرسه دارد به نا م های ناصری و سلیمانیه مسجد دو مدرسه بنام ناصری 
و سلیمانیه وجود دارد. اولی به دست ناصرالدین شاه و دومی به دست شاه سلیمان 

تعمیر شده اند و هر کدام حجره های مختلفی دارند.
همچنین مسجد شاه دو شبســتان دارد که هر کدام زیبایی های بسیاری دارند اما 

شبستان غربی از رنگ کاشی ها و محراب بی نظیرش جان گرفته است.
مدرسه سلیمانیه و ساعت سنگی مسجد شاه اصفهان

در بخشی از مدرسه سلیمانیه قطعه سنگی را می بینیم که بر اساس آن ظهر حقیقی 
در شهر اصفهان در هر فصل را می شد به طور دقیقی تعیین کرد. بر اساس روایت ها 
این اثر یادگار هوش و ذکاوت شیخ بهایی استســطح فوقانی این شاخص به شکل 
مثلث قائم الزاویه است که وتر مثلث در جهت طرفی است که ظهر را تعیین می کند 
و یک ضلع مجاور زاویه ی قائمه وصل به دیوار است و ضلع دیگر نماینده قبله مسجد 

است.
 برابری انسان ها زیر سقف مسجد عباسی

وارد فضای اصلی مسجد که می شویم هیچ پله و طبقه ای را نمی بینیم و همین یکی 
از شاخص های اصلی مسجد شاه است که بر برابری انسان ها تاکید می کند. این بنا 
به  گونه ای طراحی شده که دسترسی و گردش در فضا کامال آزادانه و راحت است و 

درســت مانند زمان مناجات، هیچ محدودیتی حس نمی کنیم. در این مسجد هیچ 
جایگاه ممتازی در نظر گرفته نشده و سلسله مراتبی نمی بینیم.

تزئینات مسجد امام ، نقش موزون کاشی ها
تمام دیوارهای مســجد را گل ها و طبیعت روی کاشــی ها در برگرفته اســت، در 
بخش های مختلفی از این تزئینات طال و نقره به کار رفته. می توان ساعت ها به آن ها 
خیره ماند و در خیال باغ ها را مجسم کرد. ستون هایی هشت گوش بار مسجد را روی 
شانه گذاشته اند و وسعتی بی نظیر ایجاد شده. این هنرمندی وزین تا محراب پیش 

می رود و همان جا بلندی طاق ها مانند موج در هم فرو می روند.
گنبد مسجد امام ؛ اثری مستقل

این گنبد عظیم دارای دو پوسته ی گسسته است که پوشش زیرین آن از گنبدهای 
سبویی اســت و دهانه ی آن حدود ۲۰ متر اســت. فضایی که میان ایین دو گنبد را 
پوشانده داربست هایی از جنس چوب اســت. معماری این اثر خاص فریدون نائینی 
اســت.از دیگر ویژگی های مهم این گنبد انعکاس صدا در آن است، به طوری که اگر 
در مرکز گنبد حتی زمزمه ای کنید صدا سراسر محیط را می گیرد. اما اگر بخواهیم 
یکی از زیباترین ویژگی های گنبد را بازگو کنیم طاووسی است که در مرکز آن قرار 
دارد و با چرخش نور آفتاب در طول روز و گذر از منافذ، پرهای این طاووس در طول 
داخلی گنبد هم جت با نور حرکت می کند. ارتفاع گنبد از ســطح زمین ۵۲ متر و 
ارتفاع مناره های داخل آن ۴۸ متر و ارتفاع مناره های سردرآن در میدان نقش جهان 

۴۲ متر است.
سنگاب های مسجد امام اصفهان

سنگاب ظرف سنگی بزرگی است که در بخش های مختلف مساجد قرار می گرفت و 
داخل آن پر از آب می شد تا مردم برای وضو گرفتن یا نوشیدن آب از آن ها استفاده 
کنند. این سنگاب ها به روی پایه هایی سنگی قرار داشــتند و سطح و اطراف آن ها 
را نقش و طرح می زدند. مسجد شاه هفت ســنگاب دارد که در بخش های مختلفی 
از مسجد قرار گرفته اند:  ســنگاب در ورودی، سنگاب چهلســتون غربی، سنگاب 
چهلستون شرقی، سنگاب گنبد غربی، سنگاب گنبد شرقی، سنگاب داالن مشرف 

به حیاط و انتهای مدخل اصلی.
آفرینندگان مسجد امام

کتیبه سر در مسجد به خط ثلث علیرضای عباسی و مورخ به سال ۱۰۲۵ حاکی از آن 
است که شاه عباس این مسجد را از مال خالص خود بنا کرده و ثواب آن را به روح جد 
اعظم خود شاه طهماسب اهدا کرده. در بخش پایینی این کتیبه به خط ثلث محمد 
رضا امامی، کتیبه دیگری نصب شــده که به موجب آن از مقام معماری و مهندسی 
معمار مسجد شاه، اســتاد علی اکبر اصفهانی و ناظر ساختمان محب علی بیک اهلل 

تجلیل شده است.
جزئیاتی دیگر در خصوص مسجد شاه اصفهان

در بخش های مختلفی از مسجد می توانیم الواحی در خصوص دستورات شاه عباس 
اول را ببینیم همچنین یکی دیگر از اجزای تاریخی مسجد منبر آن است که از چوب 
سماق ساخته شده و ۱۴ پله دارد و بیشتر در فصول ســرد سال مورد استفاده قرار 
می گیرد. داالن ها و بخش های مختلف مسجد ما را به قدم زدن و لذت بردن دعوت 

می کنند.

مسجد امام اصفهان ؛ نمایشی خوش آهنگ از معماری ایرانی اسالمی
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Iranian Energy Minister Reza 
Ardakanian unveiled plans for 
exchanging energy with Russia.
Speaking to reporters on the 
sidelines of inauguration of a 
combined-cycle power plant 
in Iran’s western province 
of Kermanshah on Tuesday, 
Ardakanian said Iran can 
currently exchange energy with 
all of its neighboring countries.
He noted that Iran can even have 
access to other countries’ power 
grids via the neighbors, adding, 
“The next plan is connecting 

(the power grid of Iran to that 
of) Russia, with which energy 
exchange is possible.”Unveiling 
plans to increase the capacity of 
power generation in the country 
by 20,000 megawatts until the 
next two years, the minister 
said more than 60 percent of 
the power plants across the 
country are operated by the 
private sector.Iran and Russia 
have been working on plans in 
recent years to connect their 
national grids and promote 
energy trade.

Rise in Iranian 
Departure Tax 
Next Year
The Iranian 
government has set 
next year’s departure 
tax at 2.64 million rials 
($20) for travelers 
who take their first 
overseas trip of the 
year, as per the budget 
bill of the next fiscal 
year (March 2020-
21), 3.96 million rials 
($30) for their second 
trip and 5.28 million 
rials ($40) for the 
third or more trips.
Last year’s departure 
tax was set at 2.2 
million rials ($16.6) 
for the first-time 
travelers, 3.3 million 
rials ($25) for second-
time travelers and 4.4 
million rials ($ 33.2) 
for travelers making a 
third or more trips. 
Notably, last year, 
the departure tax 
increased almost 
threefold compared 
to the year before.
Departure tax 
imposed on travelers 
to Saudi Arabia for 
hajj pilgrimage will 
be at 1.32 ذmillion 
rials ($10) next year, 
according to Financial 
Tribune.
Latest available 
statistics provided 
by the Central Bank 
of Iran show the 
government earned 3 
trillion rials ($22.64 
million) from 
departure tax in the 
first four months of the 
last fiscal year (March 
21-July 22, 2018). The 
figure showed a rise 
of 177.2% compared 
with the same period 
of last year. 
Revenues from 
departure tax, which 
is a subcategory of tax 
on goods and services 
of indirect taxes, were 
estimated to hover 
around 2.7 trillion 
rials ($20.37 million) 
in the four-month 
period. 
The target set in the 
budget law for last 
year's revenues from 
departure tax was 8 
trillion rials ($60.37 
million). 
There is no report as to 
how much of the target 
was realized.
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Iran Plans Energy Exchange with 
Russia

According to data 
announced by the 
Persian economic 
daily Donya-e-
Eqtesad, Iran 
produced 487,096 
passenger cars 

during the period.
Previously, the Industries 
Ministry regularly published 
statistics about car production. 
However, following 
consecutive declines, the 
ministry stopped the practice, 
Financial Tribune reported.
The following data are 
extracted from the financial 
statements submitted by 
automakers to Tehran Stock 
Exchange:
The number of passenger 
vehicles produced during 
the period was 445,774, 
32.8% lower than the 
figure registered in the 
corresponding period of last 
year.
The production of passenger 
vans, minibuses, buses 
and commercial vehicles 
respectively saw a decline 
of 87.4%, 67.8%, 43.1% and 
76.3% all.
The sharp pressure of US 
sanctions, heightened by 
pervasive mismanagement 
and corruption, has derailed 
Iran’s auto industries. The 
semi-state car companies, 
SAIPA and Iran Khodro (IKCO), 
have struggled with numerous 
scandals over the past few 
months, including the arrest of 
several of their managers.
Industry insiders and local 
media have speculated that 
the two companies are on the 
verge of bankruptcy and, as 
usual, need the government to 
bail them out to save thousands 
of jobs at risk in the chronically 
dysfunctional automotive 
companies.
laring Disarray
Iran Khodro’s production 
dropped 35.8% in the eight-
month period to reach 202,695 
units. Besides passenger 

vehicles, IKCO manufactures 
commercial vehicles, including 
vans, pickups, trucks and 
buses. 
However, in the period under 
review, IKCO halted the 
production lines of several 
models of commercial vehicles.
In addition, IKCO produced 
20,588 passenger vehicles 
during the month ending 
Nov. 21, which is 12.4% fewer 
compared to its output in the 
year-ago month.
IKCO’s competitor, SAIPA, is 
also in disarray, as it produced 
259,362 vehicles in the eight-
month period, marking a 
decline of 17.2% year-on-year.
However, SAIPA produced 
30,495 passenger vehicles 
in the month ending Nov. 21, 
which shows a 20.7% growth 
compared with the same 
month of last year.
Shrinking Choices
The types of cars available 
to Iranian customers have 
declined over the previous year 
after the US reimposed harsh 
sanctions against Tehran.
Almost all foreign partners of 
Iranian carmakers pulled out of 
the country after US sanctions 
targeted Iran’s automotive 
industries.
Even international auto parts 
makers with decades-old ties 
with Iran halted sales to Iranian 
firms, as the US embargo 
threatened the former’s access 
to American markets and 
disrupted the latter’s global 
banking relations.
As a result, even if a foreign firm 
wished to work with domestic 
companies, Iranian payments 

for the goods and services 
could not get through.
All these have taken a harsh toll 
on Iran’s auto producers and 
assemblers.
As a result, the production of 
20 car models has been halted 
over the past year. Some of 
the cars, which were largely 
assembled in Iran, such as 
Renault’s Sandero and Sandero 
Stepway, as well as Suzuki’s 
Grand Vitara, stopped rolling 
out of IKCO.
IKCO also makes several 
Chinese Haima and Dongfeng 
models. The company is yet to 
announce whether it is able to 
sustain the production of these 
models. Industry insiders say 
their production rates have 
been declining rapidly.
The Iranian firm also produces 
several Peugeot models, 
including 405, 206 and 2008. 
Reportedly, IKCO will be able 
to sustain the production of 
206 and 405 since it has been 
making them for decades 
and only relies on the foreign 
supplier for some of the key 
parts. 
However, the CKD production 
of 2008 will most likely end.
Iranian car company SAIPA 
also used to make several 
models in collaboration with 
China’s Brilliance Auto Group 
and South Korea’s Kia. The 
production of these cars has 
stopped.
Pars Khodro, which used 
to make Renault Sandero 
and Logan, has halted their 
production lines.
South Korea’s Hyundai 
Motor also had a deal with 

Iranian private carmaker 
Kerman Motor to produce 
Hyundai i10 and i20 in Iran, 
which partnership has been 
suspended.
Several other Chinese brands 
were assembled by private 
Iranian automakers, such as 
BYD, Great Wall, MG and Lifan, 
which have entirely stopped 
their production activities in 
Iran.
eak Performance
Despite an automotive 
background of nearly 
six decades and a four-
decade-long history of auto 
management since the 1979 
victory of Islamic Revolution, 
the sector has remained under 
state control and failed to stand 
on its own feet.
The highly monopolized 
sector, which has hampered 
the entry of affordable imports 
by imposing hefty tariffs, is 
chronically bankrupt, despite 
extracting exorbitant prices for 
its substandard products from 
presales.
Since June 2018, Iran’s 
auto production has been 
plummeting.
Data issued by the Industries 
Ministry indicate that the 
slump has continued in the 
second month of the current 
fiscal year (ended May 21). 
Since then, analysts are in the 
dark as the ministry stopped 
releasing auto production data.
Iranian carmakers produced 
185,478 cars and commercial 
vehicles during the first two 
months of the last fiscal year, 
which figure plummeted to 
140,917 this year.

Iran Electricity 
Consumption Declines
Electricity consumption during peak demand 
season (June to August) declined by 1,000 
megawatts compared to the year before, a deputy 
energy minister said.
“Load was expected to surpass 61 gigawatts last 
summer, but it did not cross 57 GW,” Homayoun 
Haeri was quoted as saying by IRNA.
Unlike 2017 and 2018 when consumption reached 
58,000 megawatts during the peak seasons, this 
year it was 57 GW -- down 2%.
Power consumption in Iran was among the highest 
in the world from 2014 to 2018, but this growth has 
started to slow down, Financial Tribune quoted him 
as saying.
Referring to the main contributors to the declining 
consumption, he said based on a contract with the 
agriculture sector, farmers were obliged to turn off 
their water pumps during peak hours and most of 
them complied. 
"Demand Response (DR) Program" has helped 
reduce load on the national grid in previous years.
DR changes in electric usage by end-use customers 
from their normal consumption patterns in 
response to changes in the price of electricity 
over time. Demand response programs decrease 
electricity consumption or shift it from on-peak 
to off-peak periods depending on consumer 
preferences and lifestyle.
Highlighting other measures, the senior official said 
close to “10 million fluorescent lamps were replaced 
with energy saving bulbs in state organizations, 
smart meters were installed and five million 
evaporative coolers and one million air conditioners 
underwent tuning-up with the help of the ministry.”

Gov’t Generates $300m in 
Bond Sales
The government sold Manfa’at Sukuk bonds worth 
40 trillion rials ($300 million) on Sunday to meet 
its budgeting needs for the fiscal year that ends in 
March.
Bonds were offered in the Modern Financial 
Instrument Market of the junior stock market Iran 
Fara Bourse, according to the IFB website. 
With interest at 17.9%, the Manfa’at bonds mature 
in 36 months. Interest will be paid every six months 
by the Central Securities Depository of Iran, the 
capital market’s clearing house.
The bonds are backed by the government’s future 
tax earnings as outlined in annual budgets and the 
treasury will be responsible for settlement of the 
principal and interest thereof, Financial Tribune 
reported.
Manfa’at Sukuk is a type of Islamic financial 
instrument that states ownership of a certain 
service or future profit of a lasting commodity 
transferred for a certain price. The security can help 
meet businesses’ immediate needs for liquidity with 
no access to end-users to finance their operations.
Sunday’s bond sale was the third of its kind. During 
the past two offers the government sold bonds 
worth 100 trillion rials to reduce its budgetary 
constraints.   
In the current fiscal budget, government revenues 
from the sale of a variety of Islamic securities are 
projected at 400 trillion rials.  
The figure is expected to rise to 800 trillion rials 
in the next fiscal year (March 2020-21) as per the 
budget bill  President Hassan Rouhani presented to 
the Majlis on Sunday.
This year’s budget deficit is projected between 
1,000 trillion and 1,500 trillion rials ($8 billion -$12 
billion) and is to be fixed partly by cutting general 
expenses and improving ways to generate new 
revenues.  

Iran’s automotive output fell by %32.3 
during the eight months ending Nov. 21 
compared to a year earlier.

Iran Auto Output Down %32
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In addition, IKCO 
produced 20,588 
passenger vehicles 
during the month 
ending Nov. 21, 
which is %12.4 
fewer compared 
to its output in the 
year-ago month.
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Pakistan invites Iran to take 
part at maritime exercise 
'AMAN-20': Iran Navy 
Cmdr.
Iranian Navy commander Rear Admiral Khanzadi said 
that Pakistan invited the Iranian Navy to join maritime 
exercise 'AMAN-20' which will be held in February.
He made the announcement after his meeting with his 
Pakistani counterpart Admiral Zafar Mahmood Abbasi 
on Tuesday in Pakistan.
“No country will be able to disrupt Iran's security,” 
he said, adding, “This security can certainly provide 
good synergy and convergence to achieve collective 
security, especially at sea alongside neighboring 
countries, including our eastern neighbor Pakistan.”
“Iran and Pakistan have secure borders and territories 
in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz, the Oman 
Sea and the northern Indian Ocean region,” noted 
Khanzadi.
He went to say, “The real aim of some Western states 
and arrogant powers for creating coalitions in the 
Strait of Hormuz is somehow to consolidate their 
illegitimate presence, while their presence has nothing 
but creating insecurity.”
“The Pakistani side agreed Iran's stance regarding the 
illegitimate presence of foreign troops in the region,” 
he added.

Iranian FM advises citizens 
to postpone traveling to 
France
 In a statement on Tuesday, the Iranian foreign 
ministry calls on citizens intending to travel to France 
to postpone it to another time."Considering the 
continuing popular protests in France in the past 
year besides general strikes in recent days, which 
were changed into tensions in various French cities, 
especially Paris, serious advice is directed to Iranian 
travelers and tourists to postpone their trips to 
France in order to preserve their security and safety," 
the statement said.As Guardian reported, French 
unions are staging a second round of mass street 
demonstrations as the country entered its sixth day 
of a nationwide strike and transport standstill over 
proposed plans to change the pension system.
The government’s standoff with unions continued 
as the prime minister, Édouard Philippe, said he 
would stand firm and announce details of the pension 
changes on Wednesday, with speculation over possible 
concessions on the start date in order to diffuse 
growing tensions on the streets.
The government will be watching Tuesday’s turnout 
after being caught off-guard by the scale of last week's 
protests when at least 800,000 people took part in one 
of the biggest demonstrations of trade union strength 
in a decade.

US Democrats to impeach Trump on abuse 
of power, obstruction of congress probe

A c c o r d i n g 
to Sputnik, 
D e m o c r a t s 
running the 
impeachment 
probe into 
US President 

Donald Trump have 
revealed two articles of 
impeachment accusing 
him of abuse of power 
and obstruction of 
Congress.
"Our president 
holds the ultimate 
public trust. When he 
betrays that trust and 
puts himself before 
country, he endangers 
the constitution, 
he endangers our 
democracy and 
he endangers our 
national security", 
Jerry Nadler, chairman 
of the House Judiciary 
Committee and one of 
the Democratic leaders 
running the probe, 

stated.
Trump has already 
reacted to the 
announcement of the 
impeachment articles 
against him, calling 
them "ridiculous" and 
accusing Nadler of 
deliberately ignoring 
facts that undermine his 
accusations.
Nadler just said that I 
“pressured Ukraine to 
interfere in our 2020 
Election.” Ridiculous 
and he knows that 
is not true. Both the 
President and Foreign 
Minister of Ukraine said, 
many times, that there 
“WAS NO PRESSURE.” 
Nadler and the Dems 
know this, but refuse to 
acknowledge!
US House Intelligence 
Panel chief Adam 
Schiff, another leading 
Dem in charge of 
the impeachment 

efforts, defended the 
introduction of the 
obstruction article by 
stating that if Trump's 
refusal to cooperate 
with the probe remains 
unaddressed, future 
US presidents accused 
of corruption will 
also be able to evade 
accountability for 
their actions. Schiff 
went on to accuse 
Trump of continuing to 
"undermine" future US 
elections.
"The evidence of the 
president's conduct 

is overwhelming and 
uncontested", Schiff 
said.
US House Democrats 
suspect Trump 
of pressuring the 
Ukrainian president to 
meddle in the 2020 US 
presidential election 
by initiating a criminal 
probe into Joe Biden; one 
of Trump's most likely 
rivals in the race. They 
believe POTUS used US 
military aid to Kyiv and 
a promise of meeting 
at the White House as 
leverage on President 

Volodymyr Zelensky.
US President Donald 
Trump denies any 
wrongdoing and has 
called the impeachment 
a "witch hunt". He insists 
that the Democrats 
should subpoena 
Biden in order to 
verify allegations 
that the former vice 
president pressured 
the previous Ukrainian 
administration to end a 
criminal probe into the 
Burisma gas company 
and his son Hunter 
Biden in 2016.

US House Democrats have repeatedly accused Donald Trump of 
trying to obstruct their impeachment probe by ordering officials 
not to cooperate.
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China opposes US illegal anti-
Iran sanctions: envoy
Chinese Ambassador to the Islamic Republic of Iran 
Chang Hua said that his country is against the unilateral 
and illegal sanctions imposed by the United States on 
Iran.China has repeatedly emphasized its full support 
for the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
and has always opposed US illegal and unjust sanctions 
against the Islamic Republic of Iran, the Chinese 
ambassador said on Tuesday in a meeting held to 
review Iran-China Economic ties.
He pointed to the meeting of Iranian and Chinese 

presidents on the sidelines of the United Nations 
General Assembly (UNGA) and added, “the strategic 
bilateral relations between Iran and China have 
entered a new phase where political trust between 
the two countries has increased.”He termed JCPOA 
as a landmark multilateral deal which was inked 
between Iran and world’s six major powers in Vienna 
in July 2015 and said, “preserving the JCPOA means 
maintaining multilateralism and also safeguarding 
peace and order at the international arena. “Trade 
volume exchanged between Iran and China registered 
a considerable growth from 2016 to 2017, from 
$31 billion to $37 billion, he said, lamenting the US 

pullout from JCPOA 
and reimposition of 
sanctions on Iran.
He put the 
volume of trade 
e x c h a n g e d 
between Iran and 
China in 2018 at 
$35 billion, the rate 
of which hit about 
$20 billion in the first 
10 months of the current 
year in 2019.

US House 
Democrats 
suspect Trump 
of pressuring 
the Ukrainian 
president to 
meddle in 
the 2020 US 
presidential 
election by 
initiating a 
criminal probe 
into Joe Biden; 
one of Trump's 
most likely rivals 
in the race. 
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Iran Dismisses EU Foreign 
Policy Chief’s Allegations
 Iran’s Foreign Ministry spokesperson slammed as 
biased and wrong a statement issued by the new High 
Representative of the European Union for Foreign Affairs 
and Security Policy, Josep Borrell, that alleges violations of 
human rights during the recent unrest in Iran.
In remarks on Tuesday, Abbas Mousavi deplored the 
recent statement from Borrell, saying it has been based on 
incorrect and biased information.
“The Islamic Republic of Iran rejects any instrumental 
and political use of human rights against independent 
countries,” Mousavi said.
“Respecting the rights of people is a principle and a necessity 
of national security to the Islamic Republic of Iran, as a 
democratic establishment, and the Islamic Republic of Iran’s 
performance over the past four decades clearly indicates 
our country’s seriousness in promoting human rights and 
protecting the rights of people. Popular protests and holding 
demonstrations are among the recognized rights of people 

in the Islamic Republic, but exploiting this right to loot or 
attack people and public places is intolerable, as it is not 
tolerated in Europe itself, an obvious example of which is 
the police action against demonstrators in Paris which has 
resulted in large casualties, injuries and arrests so far,” he 
added.
The spokesperson further highlighted the Islamic Republic 
of Iran’s determination to study the various aspects of the 
recent incidents in Iran, and expressed regret over the 
harms done to a number of demonstrators.
“Measures will be definitely taken to compensate those hurt 
in the demonstrations, just as necessary legal action will 
be taken against armed thugs and looters of properties of 
people,” Mousavi said.
“We call on the European Union to seriously consider 
violation of human rights in a number of the (EU) member 
states or in its allied countries, and honor its commitments 
regarding the JCPOA and violation of rights of more than 80 
million Iranian citizens under the inhumane and unilateral 
sanctions imposed by the United States of America,” the 
Iranian spokesman added.

In an official 
statement on December 8, Borrell deplored the Iranian 

authorities for what he called a disproportionate response 
to recent protests.
"The European Union addresses all issues of concern in its 
bilateral exchanges with Iran, including human rights, and 
will continue doing so," he said.

News

Borrell’s 
remarks about 
unrest in Iran 
rely on false 
information: 
Mousavi
The spokesman of 
the Iranian Foreign 
Ministry Abbas 
Mousavi reacted to 
the latest statement 
made by newly chosen 
High Representative 
of the European Union 
for Foreign Affairs and 
Security Policy, Josep 
Borrell, saying that the 
made remarks about 
the recent unrest in 
Iran are based on 
false and misleading 
information.
Borrel said on 
Monday that "For the 
European Union and 
its Member States, 
the widespread and 
d i s p ro p o r t i o n a t e 
use of force 
against nonviolent 
protesters (in Iran) is 
unacceptable."
“The Islamic Republic 
lambastes any misuse 
and political use of 
human right issues 
against independent 
countries,” Mousavi 
said.
He drew the attention 
of the EU to violation 
of human rights in 
some of its allied 
countries and also 
to fulfilling its JCPOA 
commitments and 
violation of the rights 
of above 80 million 
Iranians under the 
inhuman US-led 
sanctions.
Noting that 
preserving human 
rights is of the main 
principals of the 
Islamic Republic, 
Mousavi said “staging 
protests is among the 
rights of people in 
the Islamic Republic 
but using this right 
for attacking other 
people, looting public 
places and damaging 
public and private 
properties is not 
accepted, as it is not 
in the Europe,” he said.
“We are witnessing 
how the French 
Police is dealing with 
protesters in Paris, 
which has brought 
up a large number of 
detained and injured 
ones.”
The spokesperson 
expressed regret 
about the losses 
incurred by Iranian 
people in the recent 
unrest and vowed that 
the government will 
seek to compensate 
for them.
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US money consumed to 
back recent unrest in 
Iran:govt. spox
Government Spokesman Ali Rabeie said on 
Tuesday that the recent unrest in Iran was 
the result of US hostile measures against 
Iran and its consumed money on the issue.
Condemning US acts against the Islamic 
Republic, he regarded financial support 
of the US as the main cause of the recent 
unrest in Iran.
On November 13, the Iranian government 
started rationing of subsidized gasoline 
and increased fuel prices as it plans 
to use the revenue for supporting 
underprivileged families.
According to a statement published by 
National Iranian Oil Products Distribution 
Company, the price for a liter of regular 
gasoline was increased to 15,000 rials 

(nearly 35 cents at the official rate of 
42,000 rials per dollar) from 10,000 rials 
and the monthly ration for each passenger 
car was set at 60 liters. Additional 
purchases would cost 30,000 rials per liter.
Using a recent hike in the price of gasoline 
as a pretext, foreign-backed riotous 
elements began staging acts of violence 
across the country, setting fire to, looting, 
and vandalizing public facilities, including 
banks, gas stations, and department 
stores.
Shortly after the price hike was 
announced, Ayatollah Khamenei warned 
that the protests against the decision 
could be used by agitators, who were being 
provoked and equipped by the country’s 
enemies. The note of caution prompted 
sweeping pro-establishment rallies across 
the country.
The Leader described the great 

national movement, which began in the 
northwestern cities of Zanjan and Tabriz, 
and even reached some rural areas before 
culminating in Tehran, as “a slap” dealt to 
the global arrogance and Zionism, forcing 
them to retreat.
On December 3, Iranian President Hassan 
Rouhani ordered a committee to be formed 
to survey the ways for compensating 
for the losses inflicted on some of the 
Iranian citizens during the recent  
riots.



Stramaccioni ready to come back to Iran: agent
Football Players Agent Federico Pastorello informed in a tweet on Tuesday 
that the Italian coach Andrea Stramaccioni is ready to go straight back to Iran 
to coach Esteghlal in case the made commitments are fulfilled.“The great 
affection shown by Esteghlal fans and their players in the last few days has 
been extraordinary and left Andrea Stramaccioni deeply touched," Pastorello 
wrote."Andrea’s decision to leave Tehran has been deeply considered as well 
as very suffered, and it has not been due by his intention to sign for any another 
club of course!!! Such decision has exclusively been dictated by the several, serious and 
continuous breaches of contract committed by the Club during these months, with reference 
to which the Club has not given yet any concrete signal to comply with," he claimed.

Following media reports 
on Bahrain's leading 
Shia cleric death, the 
representative of Ayatollah 
Sheikh Isa Ahmed Qassim 
in Iran said that he is in 
good health condition.He 
said that Sheikh Isa Ahmed 
Qassim in good health 
condition and in need of 
a cardiac surgery course 
and is currently under 
medical supervision.
Previously top Bahraini 
Shiite cleric Sheikh Isa 
Ahmed Qassim had a trip to 
the UK for cardiac surgery 
at a London hospital.The 
cleric has been living under 
virtual siege since Manama 
revoked his citizenship 
in June 2016, prompting 
protests and sit-ins in his 
home-town of Diraz. 
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Total exports stood at 88.36 million tons worth 
$27.04 billion during the period to register 
a 16.44% growth in weight but a 10.86% 
decrease in value year-on-year. 
Imports stood at 22.12 million tons worth 
$28.38 billion, indicating an increase of 1.58% 
in weight but a decline of 4.87% in value YOY. 
The country registered a trade deficit of $1.34 
billion during the eight months to Nov. 21, 
according to Financial Tribune.
China, Iraq, the UAE, Turkey and Afghanistan 
were Iran’s main export destinations. 
Exports to China stood at $6.8 billion, which 
accounted for 25.15% of total exports.
Iraq imported $5.71 billion worth of non-oil 
goods from Iran (21.12%) while imports to the 
UAE hovered around $2.93 billion (10.84%).
Non-oil goods sold to Turkey were worth 
$2.8 billion (10.35%) and those exported to 
Afghanistan reached $1.49 billion (5.54%).   
Top exporters to Iran during the period under 
review were China with $7.26 billion and a 
share of 25.59% of Iran’s total imports, the 
UAE with $5.33 billion and a share of 18.81%, 
Turkey with $3.36 billion and a share of 
11.86%, India with $2.51 billion and a share 
of 8.85% and Germany with $1.37 billion and 
a share of 4.85%.
The IRICA report also shows that Iran’s non-oil 
foreign trade during the 30-day period ending 
Nov. 21 stood at $5.84 billion, indicating a 
3.63% year-on-year decline and a 21.19% 
decrease month-on-month.
Exports during the one-month period 
amounted to 8.93 million tons worth $2.63 
billion while imports reached 2.32 million tons 
worth $3.21 billion to register a trade deficit 
of $576 million for the country, according to 
Persian daily Donya-e-Eqtesad.

 74% of Exports Have Seven Destinations
A new report by Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and Agriculture 
shows 74% of Iran’s total exports during the 
seven months of the current Iranian year 
(March 21-Oct. 22) had only five countries as 
destinations.
More than a year has passed since the US pulled 
out from the landmark nuclear agreement, 
formally known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action.
Europe has been working on a special financial 
mechanism, known as the Instrument in 
Support of Trade Exchanges (INSTEX), to 
bridge the gap between Iranian and European 
firms and conduct transactions away from US 
prohibitive sanctions. However, new trade 
figures show no sign of European countries 
among Iran’s top trading partners, indicating 
that US sanctions have had a direct effect on 
Iran’s commercial exchanges with European 
nations.
EU countries Germany, France and Italy were 
among Iran’s top trading partners in the recent 
past.
According to First Vice President Es'haq 
Jahangiri, Iran’s exports to Afghanistan alone 
exceeded the country’s exports to Europe.
In the absence of its European partners, Iran 
has been focusing its trade on neighboring 
countries and those in the region.
IRICA's data on Iran's non-oil foreign trade 
during the seven months to Oct. 22 show China 
had a 25% share in Iran’s exports during the 
seven-month period ($6.1 billion), followed 
by Iraq with 21% ($5.17 billion), the UAE with 
12% ($2.78 billion), Turkey with 11% ($2.67 
billion) and Afghanistan with 5% ($1.28 
billion).
This is while figures from last year’s 
corresponding period show Iraq had a 21% 
share in Iran’s exports, followed by China with 
20%, the UAE with 17% and Afghanistan with 
7%.
China was also the top exporter of goods to 
Iran during the first seven months of the year, 
making up 26% of Iran’s imports. China was 
followed by the UAE with 18%, Turkey with 
12%, India with 9% and Germany with 5%. 

The investment volumes show a respective decline 
of 16.1% and 37.2% compared with the similar 
period of last year, the latest report released by the 
Ministry of Industries, Mining and Trade shows.
Establishment Permits 
A total of 15,020 establishment permits were 
issued over the six months under review, 
registering a 16.7% growth year-on-year. These 
projects are expected to create 349,523 jobs, 
which is 14.9% more compared with last year's 
corresponding period. 
Yazd Province with 1,599, Semnan Province with 
1,394 and Khorasan Razavi Province with 1,242 
had the largest share of establishment permits 
issued during the period, according to Financial 
Tribune.
Kerman Province, with more than 153.39 trillion 
rials (over $1.15 billion) worth of investments for 
331 establishment permits, attracted the highest 
amount of investments.
The number of establishment permits issued for 
industrial units located in free trade and special 
economic zones decreased by 15.1% to 169. 
Over 180.33 trillion rials ($1.36 million) worth 
of investments are estimated to be made in these 
projects to generate 9.125 jobs and register a 
41.9% and 8.3% fall YOY respectively.
The field of foodstuff and beverages saw the highest 
number of establishment permits (1,930) to create 
the largest number of jobs among other fields 
(46,648). 
The highest volume of investment in these units 
is expected to be made in projects related to coke 
and oil derivatives production with 312.52 trillion 
rials (close to $2.36 billion). The volume accounts 
for 19.3% of all investments to be made in projects, 
for which establishment permits were issued over 
the period. 
 Operating Licenses

A total of 3,492 operating licenses were issued 
during the period under review, which shows a 
5.9% growth YOY. These projects are expected to 
create 54,365 jobs, 9.4% less compared with last 
year's corresponding period.
East Azarbaijan Province with 313, Isfahan 
Province with 300 and Tehran Province with 
233 had the biggest share of all operating licenses 
issued during the six months. 
Tehran Province, with more than 48.8 trillion rials 
($368.35 million), attracted the highest volume of 
investments in projects with operating licenses. 
This accounted for 21.4% of all investments made 
in projects with operation licenses. 
The number of operating licenses issued for 
industrial projects located in free trade and special 
economic zones stood at 210, indicating a 25% 
growth YOY. Close to 20.3 trillion rials ($153.12 
million) worth of investments were made in these 
projects to create 5,559 jobs, registering a 6.5% and 
20.3% growth respectively YOY.
The field of food and beverages saw the highest 
number of operating licenses, namely 498. 
The highest volume of investments in this regard 
were also made in projects related to food and 
beverage production with close to 61.19 trillion 
rials ($461.78 million), accounting for 26.9% of 
all investments made in industrial units for which 
operating licenses were issued. The same field 
created the highest number of jobs (8,606) over 
the seven-month period.
The number of greenfield projects for which 
operating licenses were issued stood at 1,805, 
some 134 of which were for those located in free 
trade and special economic zones. The remaining 
1,687 permits were issued for the operation of 
brownfield projects, 76 of which were located in 
FTZs and special economic zones.
Mineral Production Permits
A total of 333 mineral production permits were 
issued during the period, registering a 0.3% rise 
compared with the similar period of last year. 
These permits are expected to create 2,933 jobs, 
which indicate a 14.2% increase year-on-year. 
The nominal mineral extraction capacity of these 
projects stands at more than 12.95 million tons, 
which shows a 5.8% growth compared with the 
corresponding period of last year.

Iran's Non-Oil Foreign Trade Falls 7.8 
Percent to 55$ Billion

Iran Industrial Investments on the Decline

Iran's non-oil foreign trade (excluding crude oil, mazut, kerosene 
and exports via suitcase trade) during the first eight months of the 
current Iranian year (March -21Nov. 21) stood at 55.42$ billion, 
indicating a %7.88 decline compared with the same period of last 
year, the Islamic Republic of Iran Customs Administration reported.

More than 1.61 quadrillion rials (12.19$ billion) worth of 
investments have been made in industrial units with establishment 
permits were issued while more than 227.54 trillion rials (1.71$ 
million) were invested in projects with operating licenses during the 
first seven months of the current Iranian year (March -21Oct. 22).

Kerman 
Province, with 
more than 
153.39 trillion 
rials (over 1.15$ 
billion) worth 
of investments 
for 331 
establishment 
permits, 
attracted the 
highest amount 
of investments.

According 
to First Vice 
President 
Es'haq Jahangiri, 
Iran’s exports 
to Afghanistan 
alone exceeded 
the country’s 
exports to 
Europe.



جلوگیرى از شفافیت مالى منجر به بروز فساد مالى مى شود
رئیس انجمن مدیران مالى اصفهان با بیان اینکه هدف حســابدارى مبارزه با فساد مالى است، گفت: سیاسى 
نگاه کردن به حســابدارى و جلوگیرى از شــفافیت مالى منجر به بروز فساد مى شــود. رضا صنعتى زاده در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: برخى از افراد به حسابدارى به شکل یک مســئله سیاسى نگاه مى کنند و 
نمى خواهند گزارشات مالى شفاف شود و این در حالى است که اگر شفافیت مالى نباشد فساد پیش مى آید. 

وى با بیان اینکه مسیر شفافیت اقتصادى از کانال حسابدارى مى گذرد، ادامه داد: وضعیت بانک ها به خصوص 
در چند سال گذشته که گزارشات حسابرسى شده از آن ها اســتخراح شده است، نشان دهنده اشتباهاتى در این 

صورت هاى مالى است. رئیس انجمن مدیران مالى اصفهان با اشاره به اینکه دریافت واقعى مالیات نیازمند شفاف بودن 
صورت هاى مالى است، ابراز داشت: بانک ها در گذشته صورت هاى مالى صحیحى ارائه نکردند و مسئول این اتفاقات عمدتاً افراد 

غیرحرفه اى و در سمت هاى فراتر از مدیریت اجرایى بوده اند. وى با بیان اینکه ســالمت اقتصادى جامعه وابسته به حسابداران است، 
گفت: همانطور که پزشکان بانى سالمت جسمى و روانى جامعه هستند، حسابداران نیز مسئول سالمت اقتصادى جامعه هستند. صنعتى زاده با 
بیان اینکه رونق تولید در راستاى شفافیت اقتصادى مى تواند انجام شود، گفت: توسعه بازارهاى پولى و اقتصاد دانش بنیان نیز در گرو شفافیت

 اقتصادى است.

گسترش همکارى هاى علمى و پژوهشى ایران و آلمان
معاون پژوهشى جهاد دانشگاهى واحد اصفهان گفت: تیمى متشکل از اعضاى علمى دانشگاه دورتموند آلمان 

به منظور گسترش همکارى هاى علمى با جهاد دانشگاهى اصفهان به این شهر سفر کردند.
 ecology) مهدى ژیان پوراظهارکرد: این جلســه با اعضاى دانشکده بوم شناســى منظره دورتموند
landscape ) به منظور گسترش همکارى ها در بخش پژوهش جهاد دانشگاهى واحد اصفهان انجام شد.

وى افزود: در کشورهاى اروپایى و آمریکایى بنیادهایى وجود دارد که مختص حمایت مالى هستند، یکى از این 
بنیادهاى حامى، بنیاد DAAD است. معاون پژوهشى جهاد دانشگاهى واحد اصفهان، ادامه داد: دانشگاه صنعتى 

دورتموند (TU) یکى ازحلقه هاى شبکه اى است که در کشور آلمان مورد حمایت DAAD قراردارد. وى تصریح کرد: 
در ایران نیز در حوزه علوم مطالعات شهرى، موسسه دانش پژوهان با دانشگاه دورتمند در ارتباط است. ورود به این نت وورك 

مورد استقبال جهاد دانشگاهى قرار گرفت تا همکارى سه نهاد دانشگاه دورتموند، جهاددانشگاهى اصفهان و موسسه دانش پژوهان شکل گیرد.
ژیان پور توضیح داد: گام نخست ایجاد تفاهم نامه اى میان جهاد دانشگاهى اصفهان و موسسه دانش پژوهان و گام دوم پیوستن ضلع سوم یعنى 
دانشگاه دورتموند است. معاون پژوهشى جهاد دانشگاهى واحد اصفهان اضافه کرد: از این پس نیز به سمت موضوعات مشترك مورد عالقه، انجام 

پروژه هاى تعریف شده و کار مشترك علمى خواهیم رفت.
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واتساپ در میلیون ها 
گوشى همراه متوقف 

مى شود

نرم افزار پیام دهى واتساپ اعالم کرد 
بسیارى از مدل هاى اندروید، آیفون 
و ویندوز فون را از اول فوریه 2020 

پشتیبانى نخواهد کرد.
واتســاپ به زودى عملکرد خود را 
در میلیون ها گوشى همراه متوقف 
مى کند. این نرم افزار پیام دهى اعالم 
کرد دیگر دستگاه هاى تلفن همراه 

قدیمى را پشتیبانى نخواهد کرد.
 این شــرکت که تحــت مالکیت 
فیســبوك قرار دارد در صفحه خود 
اعالم کرد که چه گوشى هایى دیگر 
نمى توانند به این نرم افزار دسترسى 
داشته باشــند و ادعا کرد این اقدام 
براى حفظ امنیت کاربران ضرورى 

است.
 بسیارى از مدل هاى اندروید، آیفون 
و ویندوز فــون از اول فوریه 2020 
تحت تاثیر قرار مى گیرند. واتساپ 
دیگر در آیفون هایى که iOS 8 یا قبل 
از آن را دارنــد کار نخواهد کرد. این 
گوشى ها اولین بار در 2014 توسط 
اپل معرفى شدند. یعنى افرادى که 
آیفون6 یا مدل هــاى جدیدتر آن را 
دارند نگران از دســت دادن واتساپ 

نباشند.
 واتســاپ اعالم کرد:« ما پیشنهاد 
میدهیــم از جدیدتریــن iOS در 
دســترس بــراى گوشــى هایتان 
استفاده کنید». اندروید هایى که از 
مدل هاى قدیمى تر از 2.3.3 با عنوان 
اندروید هاى جینجربرد استفاده مى 
کنند هم دیگر تحت حمایت واتساپ 
نخواهند بود و هر کــه تالش کند 
حساب جدیدى ایجاد کند یا حساب 
قبلى خود را با اســتفاده از اندروید 
هاى قدیمى تر تاییــد کند، بالك 
خواهد شد. اندرویدهاى جینجربرد 
در 2010 به بازار آمدند. گوشى هاى 
هوشمند هواوى، سونى و گوگل از این 

اطالعیه معاف هستند.
ویندوز فون هایى که سیستم عامل 
8.1 یا بعد از آن را دارند هم همچنان 
واتساپ را در اختیار خواهند داشت.
کاربران واتساپ مى توانند سیستم 
عامل هاى خود را به روز رسانى کنند 
و همچنان از واتساپ استفاده کنند 
ولى مدل هاى قدیمى تر گوشــى 
هاى همراه با راه اندازى سیســتم 
عامل هاى جدید هم مشکل خواهند 
داشت و اجازه نصب آنها را نمى دهند.
این اولین بار نیســت که واتســاپ 
حمایت خود را از گوشیهاى قدیمى 
برمیدارد. واتساپ قبًال قطع حمایت 
از کاربرانــش را به خاطر امنیت آنها 

تصمیمى سخت مى دانست.
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در 17 روز ابتــداى آذرماه 
1398 بالغ بر 5508 فقره 
معامله ملک در شهر تهران 
به امضا رسیده که نسبت 
به 17 روز ابتداى آبان ماه 
امسال 181 درصد و نسبت 
به زمان مشابه سال گذشته 
هشــت درصد افزایش نشــان مى دهد. 
کارشناســان، پایان ماه صفــر، کاهش 
قیمت هاى پیشــنهادى، نزدیک شدن 
به ماه هاى پایانى ســال و ثبات بازارهاى 
رقیب را در افزایش معامالت مسکن موثر 
مى دانند. البته قیمت ها باال نرفته و بازار 
مسکن به نوعى در شــرایط  پیش رونق 

غیرتورمى قرار دارد.
واسطه هاى ملکى در پایتخت مى گویند 
که معامالت مسکن از نیمه دوم آبان ماه 
به طور مرتب رشد کرده اما قیمت افزایش 
نیافته است. شکستن یخ رکود در آخرین 
ماه پاییز این نمایه را ارســال مى کند که 
قیمت ها متناســب با توان خریداران به 
کف رســیده و طرف تقاضا با قیمت هاى 
فعلى کنار آمده اســت. افزایش تدریجى 

معامالت در شرایطى که به ماه هاى پایانى 
سال نزدیک مى شویم قابل پیش بینى بود 
اما علت این حجم از رشد ماهیانه ممکن 
اســت به  تغییر نرخ بنزین، نهایى کردن 
خرید قبل از پایان ســال و سرریز شدن 
تقاضاى بالقوه ماه قبل به آذرماه با توجه به 

اغتشاشات آبان ماه مربوط باشد.

     گرم شدن بازار کشورى ملک
به دنبــال افزایش قراردادهــاى خرید و 
فروش مسکن در شهر تهران، معامالت 
در کل کشــور نیز افزایش پیدا کرد. آمار 
ارایه شده از سوى اتحادیه مشاوران امالك 
گویاى آن اســت کــه در 17 روز ابتداى 
آذرمــاه 1398بالغ بر 24  هــزار و 565 
قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور 
به امضا رسیده که نسبت به همین زمان در 
ماه قبل 72 درصد افزایش و نسبت زمان 
مشابه سال گذشــته 10 درصد کاهش 

یافته است.

     اجاره نامه هم افزایش یافت
بازار اجاره هم با رشــد تعــداد قراردادها 
در آذرماه مواجه  شــد. در 17 روز ابتداى 
آذرمــاه 1398 تعــداد 6826 قــرارداد 
اجاره در تهران به امضا رسیده که نسبت 
به زمان مشــابه ماه قبل و ســال قبل به 
ترتیــب 27 درصد و 1 درصــد افزایش 
نشــان مى دهد.  در کل کشــور نیز طى 
17 روز ابتداى آذرماه 26 هــزار و 188 
اجاره نامه امضا شده که نسبت به 17 روز 
ابتداى ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب 32 درصد و 17 درصد رشد یافته

 است.

    روند کاهشــى قیمت طى چهار 
ماه اخیر

آبان ماه 1398میانگین قیمت مســکن 
شهر  تهران 12 میلیون و 460 هزار تومان 
در هر متر مربع بوده است. طى چهار ماه 
گذشــته قیمت ها نزولى بوده؛ به طورى 
که قیمت در مردادمــاه 2.4 درصد و در 
شــهریورماه 2.8 درصــد کاهش یافت. 
در مهرماه 0.4 درصــد افزایش پیدا کرد 
و مجددا در آبان ماه 1.8 درصد نســبت 
به ماه قبل پاییــن آمد. از ســوى دیگر 
قیمت هاى پیشنهادى در تمامى مناطق 
شــهر تهران، بخصوص نیمه شــمالى 
شهر افت چشمگیرى یافته است. دفاتر 
امالك مى گویند نرخ هاى پیشــنهادى 
نسبت به تیرماه امسال 10 تا 40 درصد 
کاهش یافته و همین موضوع به افزایش 
نسبى معامالت در مهر و آبان منجر شد. 
مشاهدات حاکى از آن است که در بخش 
واحدهاى لوکس قیمت هاى پیشنهادى 
تا 70 درصد کاهش را نیز نشان مى دهد. 
قیمت قطعى هم بر اساس معامالت انجام 
شده در کل شهر تهران 6.6 درصد نسبت 
به تیرماه پایین آمده است. در شرایط فعلى، 
کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه 
و تقاضا در بازار مسکن به درك مشترك 
رســیده اند. از یک طرف مالکان به این 
نتیجه رسیده اند که ظرفیتى براى رشد 
قیمت وجود ندارد. خریداران نیز مى دانند 
که نمى توان انتظار ریزش شدید قیمت را 
داشت. آبان ماه 1398 با این که معدل کلى 
قیمت مسکن شهر  تهران دو درصد نسبت 
به ماه قبل از آن  کاهش داشته اما جزئیات 
گویاى آن است که قیمت در 15 منطقه 

نیمه جنوبى و پرتقاضاى شــرق و غرب، 
رشد یافت اما با توجه به افت نسبتا زیاد 
قیمت ها در مناطق 1، 2، 3، 6، 8، 11 و 20 

میانگین کل دو درصد کاهش نشان داد.
نمایه هــاى دریافتى حاکى از آن اســت 
که قیمت مســکن به کف نزدیک شده 
و متقاضیــان موثر که خانــه را به قصد 
سکونت خریدارى مى کنند براى خرید 
آماده مى شــوند. البته با وجود افزایش 
قیمت آهن آالت و نرخ دســتمزد که به 
دنبال افزایش قیمــت بنزین اتفاق افتاد 
کارشناســان، تورم مجدد را بــراى بازار 

مسکن متصور نیستند.

    معاون وزیر: پیش بینى ثبات قیمت 
مسکن را داریم

محمود محمودزاده، معــاون وزیر راه و 
شهرسازى درباره پیش بینى از آینده بازار 
مسکن به ایســنا گفت: اگر مسکن را به 
شکل جداگانه از ســایر حوزه ها بررسى 
کنیم به یک نتیجه مشــخص مى رسیم 

اما تحوالت بازار مســکن همیشه تحت 
تاثیر بازارهاى ثانویه قــرار دارد و همواره 

در سال هاى گذشته این گونه بوده است.
وى افزود: در حال حاضر براى گران شدن 
مسکن هیچ دلیل فنى و علمى نداریم ولى 
اگر تحت تاثیر بازارهاى دیگر قرار گیرد 
بحث جداگانه اى است. با این حال برآورد 
این است که مســکن  از ثبات برخوردار 
خواهد بود تا پایان سال بتوانیم برنامه هاى 

جدید را براى کنترل آن ارایه کنیم.

    یک کارشــناس:  تورم مجدد در 
بازار مسکن امکان پذیر نیست

هم چنین ســید محمد مرتضوى، عضو 
هیات مدیره کانون انبوه ســازان با بیان 
این که حداقل تا سه ســال آینده قیمت 
مســکن افزایش پیدا نمى کند، تصریح 
کرد: کاهــش قیمت نیز بــه دالیلى  که  
براى  همه روشــن  است اتفاق نمى افتد. 
در همین هفته هاى گذشته بعد از تغییر 
قیمت بنزین، قیمت آهن آالت باال رفت 

و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرد. با وجود 
این که  دولت تالش مى کند نرخ کاالها را 
ثابت نگه دارد، عمال افزایش قیمت بنزین 
بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر گذاشته و 
هزینه هاى سازندگان باال  رفته است. در 
واقع تورم روى دوش تولیدکننده اســت 
ولى شرایط آن وجود ندارد که این تورم را 

به مصرف کننده تحمیل کند.
 آبان ماه ســال جارى تعــداد معامالت 
آپارتمان هاى مسکونى شــهر تهران به 
4100 واحد مسکونى رسید که نسبت به 
ماه گذشته 19.5 درصد افزایش و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل 40.7 درصد کاهش 
داشته اســت. هم چنین متوسط قیمت 
خرید فروش یک مترمربع زیربناى واحد 
مسکونى معامله شده از طریق بنگاه هاى 
معامالت ملکى شهر تهران 12 میلیون 
و 460 هزار تومان بود که نســبت به ماه 
گذشته و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
دو درصد کاهش و 35.8 درصد افزایش 

را نشان مى دهد.

اولین نشانه ریزش قیمت هاى پیشنهادى 

وزش نسیم رونق در بازار مسکن
کاهش 10 تا 40 درصدى قیمت هاى پیشنهادى و هفت درصدى 
قیمت هاى قطعى در تهران، رشد معامالت مسکن را در پى داشته 
است؛ به طورى که قراردادهاى خرید و فروش طى دو هفته اخیر 
بیش از دو و نیم برابر شده و به سطح ماه مشابه سال قبل رسیده 
است. تحریک تقاضاى واقعى مسکن در تهران به عنوان خروجى 
ریزش قیمت هاى پیشنهادى بروز کرد. پس از افزایش 19 و 22 
درصدى ماهیانه تعداد معامالت در مهرماه و آبان ماه، آمار ارایه 
شده توسط اتحادیه مشاوران امالك تهران از حدود سه برابر 

شدن قراردادهاى خرید و فروش در آذرماه حکایت دارد. 

خبر

روحانى: کمک هاى معیشتى ادامه مى یابد

رئیس جمهورى با تأکید بر اینکه کمک هاى معیشتى 
دولت به مردم در راستاى اصالح نرخ بنزین همچنان ادامه خواهد داشت، 
گفت: مردم نسبت به تبلیغات هدفدار که در این زمینه انجام مى شود، 

مبنى بر اینکه دولت براى یک الى دو ماه کمک هاى نقدى را ادامه داده 
و سپس آن را قطع خواهد کرد، توجه نداشته باشند و این صحیح نیست 
و مطمئن باشند که از طرف دولت این پوشش حمایتى همچنان انجام 

خواهد گرفت.

حسن روحانى روز چهارشــنبه در جلسه هیأت دولت با اشــاره به اینکه در آغاز 
دولت دوازدهم 2 تعهد اساســى به مردم دادم که بر روى آنها بیش از سایر موارد 
تالش و ایستادگى کرده ایم، گفت: در راستاى تحقق وعده اشتغال، تقویت تولید 
و شــرکت هاى دانش بنیان در دســتور کار جدى قرار گرفته است و براى جذب 
ســرمایه گذارى در این زمینه اقدامات بزرگى انجام شده است و تا امروز به وعده 

خود در این زمینه وفادار بوده ایم.
رئیس جمهورى خاطر نشان کرد: در زمینه مبارزه با فقر مطلق نیز بندى در تبصره 
14 بودجه گنجانده ایم که هر سال اعتبار آن نسبت به سال قبل افزایش یافته است 
و در این راستا رئیس کمیته امداد امام(ره) در اجتماع بزرگى صراحتاً به من اعالم 

کرد که شما فقر مطلق را پشت سر گذاشته اید و امروز در کشور فقر مطلق وجود 
ندارد، البته اگر در هر منطقه اى شاهد فقر مطلق بودیم باید با جدیت نسبت به از 

بین بردن آن و تأمین رفاه مردم تالش کنیم.
روحانى گفت: در این ایام موفق شــدیم با اصالح نرخ بنزین کمک جدیدى براى 
اقشار کم درآمد و متوســط به پایین داشته باشــیم، البته در این خصوص قصد 
داشتیم که کارت اعتبارى بدهیم تا مردم اجناس ایرانى خریدارى کنند، اما از آنجا 
که اجراى آن با دشوارى هایى همراه بود، به تأخیر انداختیم و فعًال کمک نقدى در 

حساب مردم واریز مى شود.
رئیس جمهورى با تأکید بر اینکه کمک هاى معیشتى دولت به مردم در راستاى 
اصالح نرخ بنزین همچنان ادامه خواهد داشت، اظهارکرد: مردم نسبت به تبلیغات 
هدفدار که در این زمینه انجام مى شود، مبنى بر اینکه دولت براى یک الى دو ماه 
کمک هاى نقدى را ادامه داده و سپس آن را قطع خواهد کرد، توجه نداشته باشند و 
این صحیح نیست و مطمئن باشند که از طرف دولت این پوشش حمایتى همچنان 

انجام خواهد گرفت.

رئیس جمهورى با تأکید بر اینکه کمک هاى معیشتى 
دولت به مردم در راستاى اصالح نرخ بنزین همچنان ادامه خواهد داشت، 

و سپس آن را قطع خواهد کرد، توجه نداشته باشند و این صحیح نیست 
و مطمئن باشند که از طرف دولت این پوشش حمایتى همچنان انجام 

خواهد گرفت.

حسن روحانى روز چهارشــنبه در جلسه هیأت دولت با اشــاره به اینکه در آغاز 
دولت دوازدهم 

تالش و ایستادگى کرده ایم، گفت: در راستاى تحقق وعده اشتغال، تقویت تولید 
و شــرکت هاى دانش بنیان در دســتور کار جدى قرار گرفته است و براى جذب 
ســرمایه گذارى در این زمینه اقدامات بزرگى انجام شده است و تا امروز به وعده 

خود در این زمینه وفادار بوده ایم.
رئیس جمهورى خاطر نشان کرد: در زمینه مبارزه با فقر مطلق نیز بندى در تبصره 
14 بودجه گنجانده ایم که هر سال اعتبار آن نسبت به سال قبل افزایش یافته است 
و در این راستا رئیس کمیته امداد امام(ره) در اجتماع بزرگى صراحتاً به من اعالم 
 بودجه گنجانده ایم که هر سال اعتبار آن نسبت به سال قبل افزایش یافته است 
و در این راستا رئیس کمیته امداد امام(ره) در اجتماع بزرگى صراحتاً به من اعالم 
 بودجه گنجانده ایم که هر سال اعتبار آن نسبت به سال قبل افزایش یافته است 

حسن روحانى روز چهارشــنبه در جلسه هیأت دولت با اشــاره به اینکه در آغاز 
دولت دوازدهم 

تالش و ایستادگى کرده ایم، گفت: در راستاى تحقق وعده اشتغال، تقویت تولید 
و شــرکت هاى دانش بنیان در دســتور کار جدى قرار گرفته است و براى جذب 
ســرمایه گذارى در این زمینه اقدامات بزرگى انجام شده است و تا امروز به وعده 

خود در این زمینه وفادار بوده ایم.
رئیس جمهورى خاطر نشان کرد: در زمینه مبارزه با فقر مطلق نیز بندى در تبصره  ایران اکونومیست

خـــبــــر

آگهی 
شماره پرونده: 139604002126000135/1 ، شماره بایگانی 
پرونده: 9600141، شماره ابالغیه: 139805102126002692، 
وراث آقایان امراله و مهدی شافوری )کبری اسماعیل زاده فینی، 
الهه شافوری روییده، ریحانه شافوری، حمیدرضا شاپوری و خانم 
فاطمه حمامی فینی( موضوع پرونده  اجرایی کالسه 9600141 
له خانم فاطمه حمامی فینی و علیه شما برابر ماده 19 آیین نامه 
ی اجرا بدین وسیله اخطار می گردد به درخواست زوجه )فاطمه 
حمامی فینی( به شرح وارده شماره 139805002126005321- 
1398 و به استناد استعالم انجام شده از صنف طال و  /09 /16
جواهر کاشان بهای هر عدد سکه تمام بهار آزادی مندرج در سند 
نکاحیه شماره 3295 مورخه 1384/10/18 تنظیمی در دفترخانه 
ازدواج شماره 23 شهر کاشان در تاریخ 1398/09/16 به مبلغ 
45.380.000 ریال تسعیر مجدد گردید که مراتب بدین وسیله 
 به شما ابالغ می گردد. سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کاشان - 

شناسه: 691088
آگهی حصر وراثت 

شماره 1315/98-98/9/16، خانم معصومه ذاکری به شناسنامه 
شماره 53 به شرح دادخواست به کالسه 1315 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اسداله ذاکری به شماره شناسنامه 71 در تاریخ 
1397/3/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
بوالفضل ذاکری فرزند  الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ا
اسداله به ش.ش 53، 2- مهدی ذاکری فرزند اسداله به ش.ش 2 
، 3- اعظم ذاکری فرزند اسداله به ش.ش 30 ، 4- معصومه ذاکری 
فرزند اسداله به ش.ش 53، 5- فرزانه ذاکری فرزند اسداله به ش.ش 
31، همگی فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان - شناسه: 
691083

آگهی حصر وراثت 
شماره 1314/98-98/9/16، خانم معصومه ذاکری به شناسنامه 
شماره 26 به شرح دادخواست به کالسه 1314 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مرضیه مومنی طاهری  به شماره شناسنامه 62 در تاریخ 
1393/12/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اسداله ذاکری فرزند استاد 
محمد به ش.ش 71 همسر متوفی، 2- ابوالفضل ذاکری فرزند اسداله 
به ش.ش 53، 3- مهدی ذاکری فرزند اسداله به ش.ش 2 ، 4- اعظم 
ذاکری فرزند اسداله به ش.ش 30 ، 5- معصومه ذاکری فرزند 
اسداله به ش.ش 26، 6- فرزانه ذاکری فرزند اسداله به ش.ش 31، 
همگی فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان - شناسه:691080
آگهی حصر وراثت 

آقای مجتبی سودائی به شناسنامه شماره 45903 و شماره ملی 
1260449114 به شرح دادخواست به کالسه 1334/98 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی سودائی  به شماره شناسنامه 966 در تاریخ 98/6/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مرتضی سودائی فرزند علی به ش.ش 47838 ، 
2- مجتبی سودائی فرزند علی به ش.ش 45903 ، 3- فریده سودائی 
فرزند علی به ش.ش 346 ، 4- مهناز سودائی فرزند علی به ش.ش 
577 ، همگی فرزندان متوفی، 5- طاهره دواتگران به ش.ش 830 
فرزند استاد احمد همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان - شناسه:691070
آگهی حصر وراثت 

آقای ماشااله یوسف پور کاشی به شناسنامه شماره 4384 به شرح 
دادخواست به کالسه 1335/98 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فخریه شهدریز  به 
شماره شناسنامه 108 در تاریخ 98/5/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدی 
یوسف پور کاشی فرزند حسن به ش.ش 341، 2- جواد یوسف پور 
کاشی فرزند حسن به ش.ش 263، 3- فاطمه یوسف پور کاشی 
فرزند حسن به ش.ش 40566، 4- محسن یوسف پور کاشی فرزند 
حسن به ش.ش261 ، 5- صدیقه یوسف پور کاشی فرزند حسن به 
ش.ش 572 ، 6- ماشااله یوسف پور کاشی فرزند حسن به ش.ش 
4384 فرزندان متوفی والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان - شناسه: 691066

آگهی حصر وراثت 
آقای امین فخار زاده نایینی به شناسنامه شماره 1471 به شرح 
دادخواست به کالسه 408/98 ش 2  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم فخار 
زاده نایینی به شماره شناسنامه 4758 در تاریخ 1398/07/27 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- متقاضی: امین فخار زاده نایینی )پسر متوفی(، 
2- عبدالهادی فخار زاده نایینی )پسر متوفی(، 3- حامد فخار زاده 
نایینی )پسر متوفی( ، 4- محمد مهدی فخار زاده نایینی )پسر 
متوفی(،5- محمد هاشم فخار زاده نایینی )پسر متوفی( 6-  حوریه 
فخار زاده نایینی )دختر متوفی(، 7- نیره فخار زاده نایینی )دختر 

متوفی(، 8- حورا فخار زاده نایینی )دختر متوفی(، 9- خدیجه 
انواری نایینی )همسر متوفی(  . اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رییس 
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین - شناس: 

692004
آگهي حصروراثت

شماره پرونده :895/98حل -1 تاریخ 98/09/12 -آقاي حمید 
ناطقي داراي شماره شناسنامه1393 به شرح دادخواست به 
کالسه895/98 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حیدر ناطقي به شماره شناسنامه 
12 در تاریخ 98/07/16در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به:1پسر،1 همسر دائمي به شرح ذیل: 
1 حمید ناطقی -  فرزند حیدر-ش ش 1393 2   صدیقه اشراقي-
فرزند حبیب ا...- ش ش 323 متوفي ورثه دیگري ندارد.اینک با 
انجام تشریفات  مقدماتي درخواست مزبور رادر یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي 
باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهي به شورا تحویل دارد ، بدیهي 
است با انقضاي مهلت مقرر گواهي انحصار وراثت صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان گلپایگان - شناسه: 

689839
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

شماره: 912/98 ش 12 مورخ 98/9/19 نظر به اینکه خواهان میثم 
قربانی دادخواستی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 170.000.000 ریال بابت چک های 845862-
96/2/10 و 845860-95/12/10 و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه به طرفیت مهدی صباحی به مجتمع شوراهای حل اختالف 
کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 12 حقوقی شورای حل 
اختالف به کالسه 912 ثبت و برای تاریخ 98/10/25 ساعت 9:30 

صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمناً نامبرده می 
تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف 

کاشان - شناسه: 689576
آگهی حصر وراثت 

شناسنامه  شماره  دارای  مجتبی  فرزند  صانعی  رضا  آقای 
1220004987 به شرح دادخواست به کالسه 1398/690 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مجتبی صانعی فرزند رضا به شماره شناسنامه 436 در 
تاریخ 1398/05/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- حمیدرضا صانعی فرزند مجتبی 
به شماره شناسنامه 96 صادره از خوانسار - فرزند متوفی، 2- علیرضا 
صانعی فرزند مجتبی به شماره شناسنامه 34 صادره از خوانسار، 
فرزند متوفی، 3- رضا صانعی فرزند مجتبی به شماره شناسنامه 
1220004987 صادره از خوانسار، فرزند متوفی ، 4- شیرین 
دخت صانعی فرزند مجتبی به شماره شناسنامه 18 صادره از 
خوانسار، فرزند متوفی، 5- ژاله محقق فرزند محمد ابراهیم به شماره 
شناسنامه 284 صادره از خوانسار، همسر متوفی، 6- زیبا استاد 
رحیمی فرزند مشهدی محمد صادق به شماره شناسنامه 3620 
صادره از خوانسار - مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی به شورا تحویل دهید، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر 
گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. رئیس شورای حل اختالف 

شعبه دوم شهری خوانسار - شناسه: 693790
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اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان

تبدیل سریع جنازه به خاك توسط یک استارت آپ
یک استارت آپ آمریکایى مى خواهد تا سال 2021 یک سایت کمپوست انسانى افتتاح کند تا جنازه مردگان 

را به روش سازگارترى با محیط زیست به خاك تبدیل کند.
استارت آپ "ریکامپوز"(Recompose) واقع در سیاتل آمریکا اولین سایت کمپوست انسانى جهان را در 
سال 2021 افتتاح خواهد کرد و به مردم این امکان را مى دهد که متوفیان خود را در فرآیندى سریع و حافظ 
محیط زیست به خاك تبدیل کنند، چرا که فرآیندهاى سنتى به خاك سپردن براى محیط زیست مضر است.

فرآیند کمپوست حدود 30 روز طول مى کشد و راهى سبزتر و پاکتر از خاکسپارى مرسوم و سوزاندن جنازه است.
طبق گفته این شرکت، ساالنه 2.7 میلیون نفر در ایاالت متحده جان خود را از دست مى دهند، در حالى که اکثریت 

آنها در قبرستان ها دفن مى شوند یا به خاکستر تبدیل مى شوند که این کار منجر به انتشار دى اکسید کربن و ذرات آالینده 
در جو مى شود. ناگفته نماند که دفن، زمین شهرى را مصرف مى کند و سوزاندن مردگان، هوا و خاك را آلوده مى کند و در تغییر اقلیم نقش دارد. 
اما این شرکت مى گوید با تبدیل جسم انسان به خاك، با به حداقل رساندن ضایعات، از آلوده شدن آب هاى زیرزمینى جلوگیرى مى کند و مانع 
انتشار CO2 مى شود. این شرکت در وب سایت خود گفته است: با اجازه دادن به فرآیندهاى ارگانیک براى تبدیل بدن عزیزانمان به یک خاك 

مفید، ضمن غنى سازى زمین به تقویت روابط خود با چرخه هاى طبیعى کمک مى کنیم.

دکتر گودال معتقد است 
متخصصین یک حوزه به 
دالیل مختلف مى توانند 

مدیران خوبى در آن بخش 
باشند: آنها مى دانند 

چگونه باید شرایط 
مساعدى براى کارکنان 

کلیدى به وجود آورند

،،
برترین ها

یــادداشـت
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مرکز استارت آپ 
ایمیدرو تا پایان آذر 
راه اندازى مى شود

رئیس هیات عامــل ایمیدرو از 
راه اندازى مرکز استارت آپ این 

سازمان تا پایان آذر خبر داد.
به گزارش پایگاه تحلیلى خبرى 
بانک و صنعت بــه نقل از روابط 
عمومى سازمان توسعه و نوسازى 
معادن و صنایــع معدنى ایران، 
خــداداد غریب پور در مراســم 
امضــاى تفاهم نامــه همکارى 
ایمیــدرو و دانشــگاه صنعتى 
امیرکبیر ضمن بیان این مطلب 
اظهار داشت: مرکز استارت آپ 
ایمیدرو با هدف جذب ایده هاى 
نوین توسعه اى در بخش معدن 
و صنایع معدنى ایجاد شده و مى 
تواند همگام با توســعه دانش و 
فناورى ها، در این بخش ایفاى 

نقش کند.
وى افزود: دانشگاه هاى مختلف 
از جملــه دانشــگاه صنعتــى 
امیرکبیر مى توانند در این مرکز 

فعالیت کنند.
رئیس هیــات عامــل ایمیدرو 
خاطرنشــان کــرد: براســاس 
آمارهاى موجود، ایمیدرو امسال 
در حوزه بودجه پژوهشــى رشد 
50 درصدى و در حوزه آموزشى 
رشد 100 درصدى داشته است.

توســعه  کــرد:  تاکیــد  وى 
اکتشافات، ورود ســرمایه گذار 
خارجى به بخش معدن و احیاى 
معادن کوچک از برنامه هاى این 
سازمان است که دانشگاه ها براى 
پیشبرد این برنامه ها، مى توانند 

را ایمیدرو یارى کنند.
رئیس هیات عامــل ایمیدرو با 
بیان اینکه این ســازمان، فعال 
ســازى معادن غیر فعــال را در 
قالب طرح احیا و فعال سازى و 
توسعه معادن کوچک مقیاس، را 
در برنامه قرار داده است، تصریح 
کرد: حدود 4 هزار معدن کوچک 
غیر فعال در کشور وجود دارد که 
تاکنون 55 معدن فعال شــده 

است.
وى همچنین با اشاره به برگزارى 
جشنواره بهره ورى گفت: تاکید 
داریم که در جشــنواره امسال، 
موضوع بومى ســازى و توجه به 
فناورى و دانــش روز نیز مالك 

ارزیابى ها قرار گیرد.

 تالش براى اجراى طرح هاى 
اثرگذار با ایمیدرو

رئیــس  معتمــدى،  احمــد 
دانشــگاه صنعتى امیرکبیر نیز 
در این مراسم با اشاره به شروع 
همکارى ها میان این دانشگاه و 
ایمیدرو، گفت: باید تالش کنیم 
طرح هاى اثرگذار با این سازمان 

داشته باشیم.
وى افزود: این ســازمان بودجه 
مناســبى براى تحقیقات دارد 
که دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتى 
و محققان مى تواننــد با تدوین 
طرح هاى تحقیقاتى موثر، از این 

بودجه استفاده کنند.
معتمدى خاطرنشــان کرد: این 
دانشگاه براساس قراردادى که با 
اتاق بازرگانى تهران دارد، درحال 
پیگیرى پروژه هــاى مختلف از 
جملــه پــروژه هــاى معدنى

 است.
بنا به این گزارش، براساس تفاهم 
نامه مذکور، قرار است جشنواره 
بهره ورى در حوزه صنایع معدنى 
بــا محوریت دانشــگاه صنعتى 

امیرکبیر برگزار شود.

اقتصاد آنالین
گــزارش
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نمایشــگاه هاى بین المللى همواره یکى از راه هاى 
گسترش روابط با سایر کشــورها براى توسعه بازار 
محسوب مى شــود. در این راســتا، این روزها حضور در نمایشگاه 
باکوتل آذربایجان نیز فرصتى اســت که در اختیار استارت آپ هاى 
ایرانى قرار گرفتــه تا روابط خود را توســعه داده و در حوزه فناورى 
اطالعــات و صنایــع هاى تک، با کشــورهاى دیگر ارتبــاط برقرا

ر کنند.

بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللى ارتباطات، نوآورى و فناورى هاى پیشرفته 
باکو موســوم به «باکوتل» طى روزهاى 12 تا 15 آذرماه جارى با حضور 238 
شرکت از 23 کشور برگزارشد. وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات ایران هم براى 
شرکت در این نمایشــگاه در رأس هیاتى متشکل از 14 استارت آپ ایرانى وارد 

باکو شد.
علت حضور استارت آپ هاى ایرانى در این نمایشگاه، تالش براى یافتن 
بازارهاى بین المللى است، کما این که آذرى جهرمى ابراز امیدوارى کرد 
که استارت آپ هاى ایرانى حاضر در این نمایشگاه بین المللى بتوانند با 
برنامه ریزى و مذاکرات صورت گرفته، موفق به پیدا کردن بازارهاى جدید 

منطقه اى و بین المللى شوند.

  فضاى خوب براى توسعه استارت آپ ها
به دلیل نزدیکى فرهنگى که میان جمهورى آذربایجان با مناطق شمال 
غربى کشــور ما وجود دارد این بازار توانسته به رشــد خوبى برسد و در 
عین حال در این منطقه فضاى بسیار خوبى هم براى توسعه شرکت هاى 
دانش بنیان و استارت آپى ایران وجود دارد. شرکت هاى ایرانى هم ظاهرا 

با حضور در نمایشگاه باکوتل بازار خوبى در این منطقه ایجاد کرده اند.

حضور در نمایشــگاه باکوتــل به گفته وزیــر ارتباطات سال به ســال از جانب 
شــرکت هاى ایرانى با اســتقبال بیش ترى روبه رو شده اســت و در نتیجه این 
حضور و عالقمندى زمینه همکارى هاى مشــترك میان کشــورهاى منطقه 
توســعه پیدا مى کند. به نظر این طــرح «منطقه قوى تر» در حــال جا افتادن 
است که در نمایشگاه هاى منطقه اى شرکت هاى منطقه حضور فعال ترى پیدا 
مى کنند، این اتفاق قطعا روى رشــد اکو سیستم اســتارت آپى اثرگذار است و 
میزان تاثیر آن را هم باید از زبان خود شــرکت هاى حاضر در نمایشگاه باکوتل

 شنید.
اما در ســفر آذرى جهرمى به آذربایجــان او دیدارى با الهــام على اف، رئیس 
جمهورى آذربایجان و وزیر ارتباطات و حمل و نقل این کشور به منظور توسعه 
همکارى هاى دوجانبه داشته و خاطرنشان کرده که ما دنبال یک پروژه مشترك 

با آذربایجان در حوزه آى سى تى به عنوان پروژه اى در سطح ملى بین دو کشور 
هستیم که در دیدار با الهام على اف کلیات آن به نتیجه رسید و ایشان دستورات 
خوبى صادر کردند. قرار شــد تفاهم نامه نهایى بین دو کشــور با سفر ایشان در 

تهران توسط دو وزیر امضا شود.

  فعالیت مشترك با ترکیه در حوزه فناورى اطالعات
در حاشیه باکوتل هم دیدارى بین آذرى جهرمى و همتاى ترکیه اى او برقرار و 
عنوان شد که ما موضوعات مشترکى با ترکیه داریم که الزم بود مسائل سریع تر 
به نتیجه برســد، چه در حوزه ترانزیت بین الملل فى مابین دو کشــور و چه در 
حوزه پست مسائل مشــترکى داریم که نیازمند بررســى مجدد بود. در حوزه 
فعالیت شرکت هاى ایرانى در ترکیه هم به خصوص در زمینه فناورى اطالعات 
و کســب وکارهاى نوپا مســائلى را از قبل مطرح کرده بودیم کــه این هم جزو 

موضوعات مذاکراتمان بود.
بر این اساس توافق شده که هفته آینده نماینده اى از ترکیه در سطح معاون وزیر 
سفرى به تهران داشته باشد تا تفاهم نامه هاى فى مابین یکبار دیگر مرور شود تا 
زمینه براى تشکیل کمیسیون مشترك دو کشور در حوزه آى سى تى با حضور 
وزرا در اسرع وقت در سال نو میالدى در استانبول فراهم شود که مقدمات آن از 

هفته آینده پیگیرى خواهد شد.
همچنین رییس جمهورى آذربایجان، با حضور در پاویون ایران در نمایشــگاه 
باکوتل، از غرفه شــرکت ها و اســتارت آپ هاى ایرانى بازدید کرد و در جریان 
توانمندى ها و پیشرفت هاى جوانان ایرانى قرار گرفت. در این بازدید غرفه هاى 
پژوهشــگاه فضایى و دو شــرکت حوزه فضایى بیش از ســایرین مورد توجه 
رییس جمهورى آذربایجان قرار گرفت و دســتاوردهاى شرکت هاى ایرانى در 
حوزه فضایى را ســتود و دانش فضایى را براى توســعه پایدار و پیشرفت مهم

 تلقى کرد.

گشایش درهاى بین المللى به  روى استارت آپ هاى ایرانى

مى گوینــد  خیلى هــا 
داشتن تخصص در حوزه 
کارى شــما یک ویژگى 
حیاتى اســت؛ اما فردى 
مثــل ریچارد برنســون 
مى تواند ایــن عقیده را 
به چالش بکشــاند. او در 
صنعت هواپیمایى یا قطار یا هر بخش 
دیگــرى که در آن کســب وکارهاى 
موفقى را راه اندازى کرده، هیچ دوره 

آموزشى تخصصى را نگذرانده است.
با ایــن حــال، بحث موجــود کمى 
پیچیده تر از این مثال است. برنسون 
مى تواند اســتثنایى براى این قانون 
باشــد و کیفیــت مدیریــت و ذهن 
زیرك او مى توانســت کم تجربگى او 
در بازار را جبران کند. دیدگاه شــما 
هر چه باشــد، باید بدانیم افرادى که 
در صدر یک سازمان قرار مى گیرند، 
باید چه ویژگى هایى داشــته باشند. 
ســازمان هاى بزرگ نیازمند رهبران 
بزرگ هستند و بدون علم به اینکه این 
رهبران چــه ویژگى ها و مهارت هایى 
باید داشته باشند، کشورها در معرض 
خطر عــدم توســعه اســتعدادهاى 
مدیریتــى بــراى آینــده قــرار

 مى گیرند.
تحقیقات در مورد صنایع خاص نشان 
مى دهد که داشتن دانش فنى عمیق 
از یک بخش خاص ارزش زیادى دارد. 
دکتــر آماندا گــودال، مدرس بخش 
مدیریت مدرســه کســب وکار کاس 
در لندن، تحقیقات متعــددى را در 
بخش هاى گوناگون شامل تحصیالت 
عالى تا مســابقات فرمول یک انجام 

داده است.
این تحقیقــات او را به ایــن نتیجه 
رسانده که ســازمان هایى که توسط 
مدیرانــى اداره مى شــوند که دانش 
تخصصى دارند و البته مقتدر هستند، 
نسبت به شــرکت هایى که مدیران 

معمولــى دارند، از عملکــرد بهترى 
برخوردار بوده اند.

  مدیران باید تخصص داشــته 
باشند یا تجربه مدیریتى؟

دکتــر گــودال در ایــن تحقیقات 
دریافت کــه از میان 100 دانشــگاه 
تحقیقاتى برتر دنیا، بیشتر آنها توسط 
متخصصان تحقیقاتى اداره مى شوند 
یا در رتبــه بندى بیمارســتان هاى 
آمریکا مشخص شد که امتیاز کیفى 
بیمارســتان هایى کــه توســط یک 
پزشــک متخصص اداره مى شــوند، 
نسبت به بیمارســتان هاى دیگر 25 
درصد بیشتر است. تحقیقات در مورد 
مســابقات فرمول یک نیز نشان داد 
که احتمال برنده شدن تیم هایى که 
سرپرســتان آنها راننده یــا مکانیک 
هستند، نسبت به رقبا دو برابر بیشتر 

است.
دکتر گودال معتقد است متخصصین 
یک حوزه به دالیل مختلف مى توانند 
مدیران خوبى در آن بخش باشند: آنها 
مى دانند چگونه باید شرایط مساعدى 
براى کارکنان کلیدى به وجود آورند، 
چون خودشان زمانى در این موقعیت 
بوده انــد؛ هنگام تعیین اســتراتژى، 
تجربه و تمرکز کارى آنها بر صنعتى 
که فعالیت مى کننــد، بینش بزرگى 
ایجــاد مى کنــد و در نهایت تالش 
مى کنند اســتانداردها را ارتقا دهند، 
چون کارمندانى را استخدام مى کنند 
و توسعه مى دهند که مثل خودشان 

کارآمد هستند.

  مدیر مهندس یا مهندس مدیر؟
اما دکتر گــودال ادعا مى کند که این 
روزها بیشــتر افرادى به سمت هاى 
مدیریتــى انتخــاب مى شــوند که 
مهارت هــاى مدیریتــى دارنــد تا 
تخصص علمى. او به ســواالتى مانند 
«آیا مدیر عامل شــرکت BMW باید 
یک مهندس باشد؟ یا آیا در مدیریت 
یک بیمارستان ارائه دهنده خدمات 
بهداشــتى، پزشــکان بهتــر عمل 
مى کنند؟» پاســخ مثبت مى دهد و 
مى افزاید: مدیران چه بانکدار باشند، 
چه مدیر بیمارستان، چه رستوران دار 
یا نوآوران عرصــه تکنولوژى، باید در 

مورد هسته فعالیت کسب وکارشان 
تخصص داشــته باشند و قابلیت هاى 
عمومى مدیریتى بــه تنهایى کافى 

نیست.»

چارلز الویــن، مدیر اجرایى ارشــد 
موسسه رهبرى و مدیریت (ILM)، با 
این نظر موافق است که برخوردارى 
از تخصص فنى در موفقیت یک مدیر 

بسیار تاثیرگذار اســت. او مى گوید: 
«اگــر در مدیریــت منابع انســانى 
یا حســابدارى تخصــص دارید، باید 
بدانید که مهارت هاى شــما مى تواند 
در محیطــى کاربردپذیرى داشــته 
باشــد. اما ســازمان ها عالوه بر این 
قابلیت هاى شخصى، باید مهارت هاى 
فنى مدیران را هم مــورد توجه قرار 
دهند و به آنها در نــوآورى، انگیزش 

و هوش احساســى کمــک کنند تا 
براى نیازهاى مدیریتى قرن بیســت 
و یکم آمادگى داشــته باشــند.» اما 
همه افراد با اهمیت داشتن تخصص 
در ویژگى هاى مدیریتى افراد موافق

 نیستند.
تــام کوئیــل، تحلیلگر امور کســب 
وکار در تغییرات سازمانى، مى گوید 
داده هاى جمع آورى شــده در مورد 
مدیران ارشد شرکت او نشان مى دهند 
که ویژگى هاى یــک مدیر کارآمد به 
تخصص آن فرد در حــوزه مدیریت 
مربوط نیست. او بخش تکنولوژى را به 
عنوان نمونه مثال مى زند که مدیران 
فنى بسیار حرفه اى در آن کار مى کنند 
که از دیگر جنبه هــاى مدیریت یک 

شرکت سر در نمى آورند.

  متخصصان تازه کار
کوئیل اضافه مى کند که «استیو جابز، 
از نظر توانایى مدیریت و انگیزه دادن 
به دیگران، یک نمونه از یک میلیون 
نفر است. براى تربیت مدیران مناسب 
در کســب وکارهاى مربوط به حوزه 
تکنولوژى، معموال با مشــکل مواجه 

مى شویم، چون اساسا آن چیزى که 
باعث مى شــود این افراد در کار فنى 
خود تخصص داشته باشــند، دقیقا 
بر خــالف چیزى اســت کــه از آنها 
یک مدیر بزرگ مى ســازد.» کوئیل 
معتقد اســت ویژگى هــاى کلیدى 
مدیران کارآمد این اســت که دایما 
تمایل دارند عملکرد خود را توســعه 
دهنــد و قابلیت هــاى شایســته در 
میــان کارمندان خود ایجــاد کنند. 
به عقیده او در کار مدیریــت، با اتکا 
بــر رفتارهــا، ارزش هــا و انگیزه ها 
بیشــتر از تجربه مى توان موفقیت را 
پیشــگویى کرد. «شــناخت کارآیى 
یک صنعــت آســان تر از یادگیرى 
اصول مدیریتى است. همچنین این 
مساله به این ســوال برمى گردد که 
شرکت ها چه رویکردى به کارمندان 
بااســتعداد خود دارند و چگونه آنها 
را ارتقا مى دهند. آنها پتانســیل ها را 
به روش اشتباهى مى ســنجند. اگر 
فردى امروز وظیفــه خود را به خوبى 
انجام مى دهد، دلیل نمى شود که به 
عنوان یک مدیــر فروش، فرد موفقى

 باشد.»

بررسى یک پرسش ؛ مدیر باید تخصص داشته باشد یا تجربه؟   

دود  از کنده بلند مى شود 

 اگر فردى امروز وظیفه 
خود را به خوبى انجام 

مى دهد، دلیل نمى شود 
که به عنوان یک مدیر 

فروش، فرد موفقى
 باشد

آیا مدیران باید در مورد بخشى که در آن فعالیت مى کنند، 
دانش فنى داشته باشند یا مهارت هاى کلى مدیریتى و یک 
رویکرد بیرونى تازه مى تواند مفید باشد؟ این پرسش که آیا 
مدیران باید در حوزه فعالیت خود تخصص علمى باشند یا نه، 

جاى بحث زیادى دارد.
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