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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

 نمایشگاه بین المللی گردشگری،  بهترین فرصت
 برای رونق اقتصادی

مردم: چــرا دولت 
مالیات بــر عایدی 
ســرمایه را زودتر 

تصویب نمی کند؟
در حالی که تدویــن و تصویب 
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه 
هنــوز در دولت به ســرانجام 
نرسیده، مردم تصویب و اجرای 
هرچــه ســریعتر آن را بــرای 
جلوگیری از قیمت سازی دالالن 
در بازار مسکن ضروری می دانند.

 افزایش افسارگسیخته قیمت 
مسکن در ۱۵ ماه گذشته منجر 
به تشدید فشــار بر سبد هزینه 
مردم شــده و ناتوانی دولت در 
سیاســت گذاری مؤثــر برای 
کنترل بــازار ســبب تذکرات 
گوناگون از سوی مقامات ارشد 
نظام، ســران قــوا، نمایندگان 
مجلس، کارشناسان اقتصادی 
و به خصوص مردم و شهروندان 
شده است؛ بویژه آنکه همزمان 
با صعود قیمت ها در بازار مسکن، 
کارشناســان وضع »مالیات بر 
عایدی ســرمایه« را بــه عنوان 
راهکاری آزموده شــده در ۳۷ 
کشــور جهان، برای جلوگیری 
از رشــد حباب گونه قیمت که 
توسط سوداگران و دالالن رقم 

زده می شود، مؤثر می دانند...

مهر
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

بازار طال و سکه 98/3/22 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه بهار 
45,490,00045,490,000آزادی 

47,250,00047,550,000سکه امامی 

24,470,00024,670,000نیم سکه

16,480,00016,480,000ربع سکه

9,990,00010,190,000سکه گرمی

1,334,511,341,57انس طال

18,660,00018,850,000مثقال طال

طالی 18 عیار 
750 /4,308,0004,352,000

5,744,0005,802,000طالی 24 عیار
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قیمت کاالهای پرمصرف را از اپلیکیشن ها 
استعالم کنید

رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیکی ایران از فراهم شدن امکان استعالم قیمت 
کاالهای اساسی و پرمصرف از طریق اپلیکیشن های موبایلی، در آینده نزدیک خبر داد.

 علی رهبری با اعالم این خبر اظهار کرد: پیرو دســتور وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
براساس هماهنگی های انجام شده با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قرار 

است که قیمت حدود ۱۰۰ قلم کاالی اساسی و پرمصرف از طریق اپلیکیشن های موبایلی 
شناخته شده و مطرح انجام شود.وی اضافه کرد: مذاکره با متولیان اپلیکیشن های 

موبایلی معروف به زودی انجام خواهد شد و امکان استعالم قیمت کاالهای 
مذکور یکی از گزینه های اضافه شده به اپلیکیشن های موبایلی همچون آپ، 

روبیکا و… خواهد بود...

کارآفرینی متفاوت در قرن جدید
ورزشــکاران حرفه ای عالوه بر تمرین سخت، 
نظارت دقیقی بر تغذیه خــود دارند و از وجود 
تیم و افراد حرفه ای برای رســیدن به بهترین 
وضعیــت بــدن و ذهــن کمــک می گیرند و 
می دانند این روش مناســبی برای عالی ترین 
ســطح موفقیت اســت. کارآفرینان موفق نیز 
روش مشــابهی را در زندگی دنبــال می کنند. 
خواندن مقاالت و تماشــای ویدئوهایی درباره 
کار و زندگی کارآفرینان موفق، به روز رســانی 
کردن و باال بردن سطح اطالعات در موفقیتشان 
نقش بســزایی دارد. همچنین با اســتفاده از 
راهکارها و تفکرات متفــاوت درباره کارآفرینی 
 و تاثیرات آن، تغییرات مثبتــی در دنیا ایجاد 
می کنند. اما نکته مهم و قابل توجهی که باید به 
خاطر داشت برای کارآفرینی الزم نیست حتما 
مشهور باشــید یا تمام ویژگی ها و خصوصیات 
کارآفرینان موفق را داشــته باشید. فقط کافی 

است با به کارگیری چهار روش...

آگهـی مزایـده  عمومـی آگهـی شناسایی پیمانکار

آگهـی مزایـده  عمومـی 

شرکت صنایع هواپیما سازی ایران - هسا در نظر دارد، انجام خدمات ذیل را از طریق آگهی مناقصه به صورت 
کلی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت انجام مصاحبه از روز شنبه 98/4/1 الی 
سه شنبه 98/4/4 از ساعت 8 الی 12 به محل شرکت واقع در کیلومتر 28 جاده اصفهان - تهران )اتوبان معلم(، 
شرکت صنایع هواپیماسازی ایران )هسا( ، معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل، مدیریت ارشد بازرگانی مراجعه 
نمایند. بدیهی است در صورت پذیرش از سوی کمیته ارزیابی فنی و کیفی پیمانکاران اسناد مناقصه به متقاضیان 

واگذار خواهد شد. 
1- انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایش و گرمایش موتورخانه ها و تاسیسات آب، برق،  گاز ، 

فاضالب، تهویه و موارد ساختمانی 
2- انجام خدمات راهبری سامانه تصفیه خانه مرکزی و پساب صنعتی 

مدارک مورد نیاز: 
1- تایید صالحیت اداره کل از وزارت کار  و امور اجتماعی 

2- رزومه کاری، اساسنامه، آگهی روزنامه، گواهی آخرین تغییرات شرکت و...
3- صورت های مالی حسابرسی شده سال 97-96

4- داشتن رضایت نامه از کارفرماهای قبلی برای انجام کار الزامی می باشد.
تلفن تماس: 031-45967345

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه در نظر دارد  ساختمان  مجتمع  نگین  نقش جهان  
واقع  در سپاهان شهر، بلوار غدیر، جنب  دانشگاه  شهید اشرفی را  از طریق  مزایده  به افراد  واجد  
شرایط  با  شرایط  مورد نظر تعاونی  مصرف جهت اجاره  واگذار نماید . متقاضیان محترم می توانند 
جهت بازدید و اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده , در ساعات اداری با شماره تلفن 

36517048 امور قراردادهای شرکت تعاونی مصرف فوالد مبارکه  تماس حاصل فرمایند .
-  پیشنهاد قیمت به همراه تکمیل فرم مربوطه در پاکت دربسته به همراه یک فقره چک   تضمینی 
شرکت در مزایده  به مبلغ 10% از مبلغ پیشنهادی در وجه شرکت تعاونی مصرف  فوالد مبارکه تحویل 

امور قراردادهای تعاونی مصرف  فوالد گردد  .
-  متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی به مدت 8 روزحداکثر  تا تاریخ 1398/04/03      )پایان وقت اداری ( 

مهلت دارند  نسبت به تکمیل فرم و تحویل  پیشنهاد  و قیمت  مزایده خود اقدام  نمایند .
-  به پیشنهادات بعد از این تاریخ  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-  شرکت  تعاونی مصرف  فوالد مبارکه در  رد و یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
-  محل تحویل پاکات: سپاهانشهر ، بلوار غدیر، بلوار قائم جنوبی ، مجتمع نگین نقش جهان ، دفتر 

تعاونی مصرف ، امور قراردادها می باشد .

شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه در نظر دارد  حدود 10 تن  ضایعات فلزی  را  از 
طریق مزایده  به افراد  واجد شرایط  واگذار نماید . متقاضیان محترم می توانند جهت اطالعات 
بیشتر و دریافت فرم مزایده در ساعات اداری با شماره تلفن 36517048 امور قراردادهای 

شرکت تعاونی مصرف فوالد مبارکه  تماس حاصل فرمایند .
-  پیشنهاد قیمت به همراه تکمیل فرم مربوطه درپاکت دربسته به همراه یک فقره چک   
تضمینی شرکت در مزایده  به مبلغ 10% از مبلغ پیشنهادی در وجه شرکت تعاونی مصرف  

فوالد مبارکه تحویل امور قراردادهای تعاونی مصرف  فوالد گردد  .
 -  متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی به مدت  یک هفته   حداکثر  تا تاریخ 1398/04/02 
)پایان وقت اداری( مهلت دارند  نسبت به تکمیل فرم و تحویل  پیشنهاد  و قیمت  مزایده 

خود اقدام  نمایند .
-  به پیشنهادات بعد از این تاریخ  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-  شرکت  تعاونی مصرف  فوالد مبارکه در  رد و یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
-  محل تحویل پاکات: سپاهانشهر ، بلوار غدیر- بلوار قائم جنوبی ، مجتمع نگین نقش 

جهان ، دفتر تعاونی مصرف - امور قراردادها می باشد.

 صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان در نظر دارد
اموال اسقاطی و مستعمل موجود شامل آهن آالت، لوازم 
واقالم اداری و...  را از طریق ارائه باالترین قیمت پیشنهادی 
به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند. متقاضیان محترم 
می توانند جهت دریافت لیست اموال مذکور به مدیریت 

استان مراجعه نمایند.
مهلت مراجعه از تاریخ 98/3/28 به مدت یک هفته

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، بین چهار راه 
گلزار و ملک کوچه 26

تلفن تماس: 03132648120 – داخلی 206

نوبت اول



مردم: چرا دولت مالیات 
بر عایدی سرمایه را 

زودتر تصویب نمی کند؟
ادامه از صفحه یک:

... با این وجود و علیرغم گذشت بیش 
از یکسال از طرح موضوع در رسانه ها 
و در جلسات کمیسیون های مختلف 
مجلس، دولت قول داده این مالیات را 
در قالب یک الیحه تقدیم مجلس کند 

اما هنوز خبری از آن نیست.
متأســفانه دولت به جــای پیگیری 
جدی و مؤثر این الیحه و تالش برای 
تدوین و تصویب هرچه ســریع تر آن 
در مجلس، هر روز طرحی نخ نما در 
حوزه مسکن را بعنوان راهکاری تازه 
جهت مهار قیمت مســکن رونمایی 
می کند و به گفته برخی کارشناسان، با 
مطرح کردن این طرح ها بیشتر بدنبال 
آن است تا میزان فشاری که از سوی 
افکار عمومی به دولــت می آید را کم 
کند؛ طرح هایی که سالهاست از آنها 
حرف زده می شود اما هرگز به مرحله 
اجرا درنیامده اند و به فرض اجرا شدن 
نیز نمی توانند تأثیر چندانی بر قیمت 

مسکن داشته باشند.
با این وجود، تبدیل شدن الیحه مالیات 
بر عایدی سرمایه - که مالیات بر عایدی 
مســکن هم جزئی از آن خواهد بود- 
به قانون و اجــرای دقیق و کارآمد آن 
از ســوی دولت به مطالبــه عمومی 

شهروندان تبدیل شده است.
الیحه ای که قرار است توسط دولت 
تدوین شود و نیز طرح مشابهی که به 
طور موازی با دولت از سوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس پیگیری می شود، 
مخالفانی دارد که عمده آنها دالالن، 
ســفته بازان و بازیگران ســودجوی 
بازار مسکن و امالک هستند و دلیل 
مخالفت شأن نیز کاماًل واضح است: 
با تصویب و اجرایی شدن این قانون، 
ســفته بازان از ســودهای آن چنانی 
خودســاخته در بازار مسکن محروم 
می شــوند. با وضع این قانون، دالالن 
مسکن در هنگام فروش امالک، باید 
بخش عمده سود )تفاوت قیمت خرید 
و فروش( را به عنوان مالیات به دولت 
بپردازند. با این حساب، انگیزه دالالن 
برای قیمت ســازی نامعقول و انجام 
معامالت مکرر سودجودیانه در بازار 

مسکن عمالً از بین خواهد رفت.
ضمن اینکه دیگر نخواهند توانست از 
محل احتکار مسکن )خرید آپارتمان 
و خالی نگهداشــتن به امید افزایش 
قیمت( به ســودهای نجومی دست 
یابند. البته غیر از ســودجویان بازار 
مسکن، الیحه یا طرح مالیات بر عایدی 
ســرمایه، مخالفان دیگری هم دارد. 
مدیران معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی از جمله این 
مخالفان هستند و معتقدند تصویب 
و اجــرای این مالیــات، باعث خروج 
سرمایه از بخش مسکن می شود. یعنی 
سازندگان به عنوان مهم ترین سرمایه 
گذاران بخش مسکن در دوره ای که با 
کمبود شدید واحد مسکونی مصرفی 
روبه رو هستیم، بدلیل وضع این مالیات 
از بازار مسکن خارج می شوند و این به 
نوبه خود منجر به کاهش بیشتر عرضه 

و رشد بیشتر قیمت می شود.
اگرچه مازیار یزدانی معاون مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی در 
آخرین اظهار نظر خود از تهیه الیحه 
مالیات بر عایدی امــالک در وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی و ارائه آن به 
کمیســیون اقتصاد دولت خبر داده 
اســت، اما به نظر می رسد عزم جدی 
برای پیگیری و تصویــب الیحه در 
هیئت دولت از سوی سیاست گذاران 

اصلی حوزه مسکن وجود ندارد.
این انتقاد در حالی است که در مالیات 
بر عایدی سرمایه و امالک، قرار نیست 
از ساخت و ســاز مالیات گرفته شود؛ 
بلکــه از دالالن و ســفته بازانی که 
با معامالت مکرر به دنبــال افزایش 
صوری قیمت مسکن در کوتاه مدت و 
سپس فروش آن هستند مالیات اخذ 

خواهد شد.

اقتصاد استان
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ISFAHAN
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امضای تفاهم نامه همکاری شرکت عمران بهارستان و بنیاد مسکن اصفهان
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: تفاهم نامه همکاری بین شرکت عمران 
بهارستان و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان با موضوع مشارکت در اجرای محله 
سازی بخشی از بلوک ۲۳۲ فاز سه شهر جدید بهارستان با ارزش یکهزار و ۳۵۱ میلیارد ریال به 

امضای طرفین رسید.
 غالمحسین خانی اظهار کرد: این تفاهم نامه همکاری برابر دستورالعمل ابالغی شرکت مادر تخصصی 

عمران شهرهای جدید در تاریخ ۱۵ دیماه ۱۳۹۷ به امضا رسیده است.وی با اشاره به مفاد این موافقتنامه 
اظهار کرد: مشارکت در اجرای محله سازی بخشی از فاز سه شهر جدید بهارستان به مساحت ۷۶هزار متر 

مربع در قالب  ۱۰۸ قطعه زمین مســکونی به متراژ عرصه ۳۸ هزار و ۲۸۶ مترمربع و شامل ۷۰۰ واحد مسکونی 
درمجموع با زیربنای اعیانی ۵۷ هزار و ۴۳۰ مترمربع، همچنین چهار قطعه زمین تجاری برای احداث یک هزار و ۱۴۰ متر مربع ساخت، 
یک قطعه زمین ورزشی روباز برای  احداث چهار هزار و ۶۰۰ متر مربع ،یک قطعه زمین آموزشی برای احداث مدرسه به مساحت سه 
هزار و ۳۰۰ مترمربع ، یک قطعه زمینی مذهبی برای احداث مسجد به مساحت هزار مترمربع  و سه قطعه زمین با کاربری فضای سبز 

به مساحت ۲۵ هزار و ۸۰۰ متر مربع از مفاد این تفاهم نامه همکاری دوطرفه است.

نمایشگاه گردشگری امسال به صورت بین المللی برگزار می شود
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: نمایشگاه بین المللی گردشگری و 
صنایع دستی از ۲۸ خردادماه به مدت چهار روز در محل برگزاری نمایشگاه های شهر اصفهان برگزار خواهد 
شد، در این نمایشگاه بین المللی از کشورهایی همچون سوئیس، مجارستان، روسیه، پاکستان، چین و مالزی 
حضور خواهند داشت.فریدون اله یاری اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی از ۲۸ 

خردادماه به مدت چهار روز در محل برگزاری نمایشگاه های شهر اصفهان برگزار خواهد شد، در این نمایشگاه 
بین المللی از کشورهایی همچون سوئیس، مجارستان، روسیه، پاکستان، چین و مالزی حضور خواهند داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان افزود: نمایشگاه بین المللی بستری را جهت 
حضور استان های مختلف و کشورهایی که مایل به حضور در نمایشگاه هستند فراهم می کند که مهم ترین نکته این است که 

ما در شهرستان به عنوان یک مرکز و پایگاه مهم گردشگری کشور این امکان را ایجاد می کنیم که تعامالت گردشگری در سطح ملی 
و بین المللی رقم بخورد.وی اضافه کرد: یکی از اتفاقات مهمی که برای اصفهان خواهد افتاد این است که با بین المللی شدن این نمایشگاه گام 
بعدی در جهت تثبیت این نمایشگاه به صورت ساالنه در اصفهان با تغییر در تقویم و رویدادهای دنیا است با ثبت رویداد در گردشگری جهان که 

به صورت ساالنه است آن را برگزار کنیم.

مهر
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

تاج الدین:

قانون منع به کارگیری بازنشستگان به خوبی اجرا نمی شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که هزار نفر از بازنشستگان که مشمول قانون منع به 

کارگیری بازنشستگان می شوند هنوز از مسئولیت خود کناره گیری 
نکردند، تاکید کرد: این قانون آن طور که ما انتظار داشــتیم اجرایی 

نمی شود.
 ناهید تاج الدین در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: سالم به مردم 
ایران ملتی که صورت امیدهای خود را با سیلی سرخ نگه می دارند. و برای اینکه ایران 
گوهری تابان شــود خون دل ها خورده اند. امروز فکر می کردم که از پشت تریبون 
برای مردم چه بگویم اساساً چه می توان گفت. برای کارگران چه بگویم کارگرانی 
که افزایش قیمت ها و تورم لجام گسیخته افزایش حقوق ها آنها را خنثی کرده است. 
کارگرانی که هزینه ماهانه زندگی آنها سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده است. 
اما این با حداقل دستمزد فاصله دارد. کارگرانی که همه افزایش ۳۶ درصد حقوقشان 

را تورم لجام گسیخته بلعیده و چیزی برای سبد خانواده آنها باقی نگذاشته است.
وی افزود: مستمری بگیران و بازنشستگانی که بحران صندوق های بازنشستگی را با 
گوشت، پوست و استخوان لمس می کنند و شریک بحران صندوق ها شده اند. وقتی 
دولت با برداشت های نادرست از قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
مطالبات به روز شده ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تأمین اجتماعی را به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان 

کاهش داده و در حق مستمری بگیران اجحاف می کنند و قوانینی همچون همسان سازی 
حقوق بازنشستگان را اجرایی نمی کند.

وی افزود: داشتم فکر می کردم از پشت این تریبون برای جوانان چه بگویم جوانانی که ۴۰ درصد 
جمعیت ایران را تشکیل می دهند اما براساس اطالعات مرکز آمار ایران ۲۵.۳ درصد آنها در سال 
۹۶ بیکار بوده اند. جوانانی که به رغم گذشت نزدیک به یک سال از تصویب قاطعانه قانون منع 
به کار گیری بازنشستگان در مجلس هنوز دچار مشکل هستند این قانون آن گونه که باید اجرا 
نشده است و سرعت و دقت اجرای آن برخالف انتظار نمایندگان بوده است. این در حالی است 
که نص صریح این قانون بر بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب بر جوان گرایی و بر تحرک بین 

نسلی در انقالب اسالمی تاکید دارد.
تاج الدین ادامه داد: متأسفانه باید بگویم طبق برآوردهایی که همکاران ما تا پایان سال گذشته 
داشتند حدود هزار بازنشسته که شامل قانون منع به کارگیری بازنشسته ها می شود هنوز از 
مسئولیت خود کناره گیری نکرده اند این دهن کجی به نسل جدید است. از پشت این تربیون 
برای زنان چه بگویم. سهمشان در پستهای کالن کشور هنوز به ۳۰ درصد که تعیین شده بود 
نرسیده است فکر می کردم برای اصفهان چه بگویم اصفهانی که خشکی زاینده رود و رکود 

صنعت گلویش را فشار می دهد و با وجود برخوردار بودن شاهد بی مهری مسؤوالن است. ایسنا
خـــبــــر

 پیش از این 73 معدن گچ 
در استان اصفهان وجود 
داشت که بخشی از آنها 

از سوی محیط زیست 
تعطیل شد، اما با برخی 

پیگیری ها متاسفانه 
بخشی از این معادن در 

اصفهان مشغول فعالیت 
شدند، البته تا دو سال 
آینده قرار است تمام 

این معادن تعطیل شوند، 
اما بهتر بود این معادن 

اکنون تعطیل شده 
بودند.

تیشه در معادن، گسترش بیابان

مطابق آمارهای رسمی 10 درصد اراضی خشک دنیا بیابانی 
است که این آمار در ایران 20 درصد و در استان اصفهان 30 
درصد است، همچنین کل مساحت اراضی بیابانی کشور 
32.5 میلیون هکتار است که 10 درصد آن در استان اصفهان 
واقع شده و با توجه به وجود 22 استان بیابانی کشور، این 

نسبت قابل توجه است.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
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      شدت زیاد کانون های بحران حادثه ساز استان در منطقه سگزی و محور انارک- نایین است و با توجه به اینکه این کانون ها به مناطق زیستی و اقتصادی خسارت وارد می 
307 هزار هکتار جنگل دست کاشت در کنند، آنها را کانون های بحران می نامند و در اولویت اجرا برای مقابله با بیابان زایی هستند.

اصفهان وجود دارد
معاون فنــی اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان گفت: طی نیم 
قرن گذشته در حدود 307 هزار هکتار از 
مساحت استان اصفهان طرح های بیابان زدایی با ایجاد جنگل های 

دست کاشت، انجام شده است.
 عبدالرضا مهاجری در بازدید از  طرح های بیابان زدایی شهرســتان آران 
و بیدگل با اشاره به اینکه یکی از چالش های جهانی نیم قرن اخیر  پدیده 
بیابان زایی بوده است، اظهار کرد : با توجه به آمار مرگ و میر و فقر در آفریقا، 
کنوانسیون مقابله با بیابان زایی تشکیل شد و حدود ۲۵ سال پیش نیز ایران 

به این کنوانسیون پیوست.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد مساحت خشکی جهان را بیابان تشکیل 
می دهد، افزود: حدود ۲۰ درصد از مســاحت ایران و ۳۰ درصد از استان 
اصفهان مناطق بیابانی اســت که شهرستان های شــمالی و مرکزی این 
استان را شامل می شــود.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان اظهار کرد: در ۵۰ سال گذشته مناطق بیابانی استان مورد 
مطالعه قرار گرفته و خوشبختانه امروز در ۳۰۷ هزار هکتار از وسعت استان 
طرح های بیابان زدایی انجام شده است درحالی که کل فضای سبز شهری 
اصفهان ۳۵۰۰ هکتار است.وی با اشاره به پیامدهای نامطلوب معضل بیابان 
زایی گفت:  استفاده غیر صحیح  از عرصه ها، چرای بی رویه دام، شخم زدن 
اراضی مرتعی، از بین بردن پوشــش گیاهی، جنگل زایی و همچنین بهره 
برداری غیراصولی از معادن عوامل اصلی تشدید بیابان است.مهاجری افزود: 
قبل از اجرای طرح های مقابله با بیابان زایی کشــاورزان آران و بیدگلی به 
دلیل هجوم ریزگردها مشکالت فراوانی در مزارع خود داشتند اما امروز در 
پی اجرای طرح های تثبیت و گسترش جنگل های دست کاشت، از هجوم 
ریزگردهای ماسه ای جلوگیری و سبب رونق اقتصادی در منطقه شده است.

وی افزود: در طرح های مقابله با بیابان زایی اولویت ما مناطقی است که مردم 
سکونت دارند و تاکنون در شهرستان های خور و بیابانک، اردستان، بادرود، 
کاشان، آران و بیدگل و اصفهان این طرح اجرایی و جنگل های تاغ توسعه 
یافته است و بیشتر اجرای طرح ها با مشارکت مردم بوده استمعاون فنی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به معضل قاچاق چوب 
در جنگل های تاغ، اظهار کرد: به رغم مراقبت و گشــت های شبانه روزی 
نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، برخی افراد سودجو با نابودی عرصه 
های جنگلی دست کاشت، اقدام به قاچاق چوب می کنند که از شهروندان 
می خواهیم در صورت مشاهده با شماره تماس ۱۵۰۴ به اداره منابع طبیعی 

اطالع رسانی کنند.

عابدی:خارج از مصوبات شورای توزیع 
عادالنه آب، عمل نمی کنیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: توزیع آب 
برای کشت تابســتان کار کاماًل تخصصی و بر عهده شورای عالی 
توزیع آب زاینده رود است و همیشه گفته ایم که در هر صورت تابع 
قوانین کارشناسی هستیم و خارج از مصوبات شورای توزیع عادالنه 

آب حرفی نمی زنیم.
حیدرعلی عابدی، در خصوص سفر وزیر نیرو به اصفهان، اظهار کرد: وزیر 
نیرو قرار بود برای ســتاد احیای زاینده رود کاری انجام دهد که امیدواریم 
در آینده این مهم را انجام دهد، اردکانیان کاماًل به مشکالت اصفهان آشنا 
است و طبق صحبت هایی که قبال با نمایندگان داشته امیدواریم مشکالت 
حوضه آب زاینده رود را مرتفع کند. وی در پاســخ به این سؤال که هیچ 
جلسه یا برنامه ای با وزیر نیرو در این سفر ندارید؟ افزود: به اندازه کافی با 
آقای اردکانیان در تهران با حضور رییس مجلس جلسه داشته ایم و ایشان 
در حضور رییس مجلس قول داده بود برنامه زمانبندی اجرای مصوبات را 
به نمایندگان اصفهان بدهد و آیین نامه ستاد احیای زاینده رود را عملیاتی 
کند که امیدواریم این قول ها عملی شود. منتظریم ببینیم چه کار عملی 
ایشــان می کند، اما قرار نیست جلســه ای با اردکانیان در اصفهان داشته 
باشیم.عابدی در خصوص درخواست کشاورزان از وزارت نیرو درباره توزیع 
آب برای کشت تابســتان، تصریح کرد: این کار کاماًل تخصصی و بر عهده 
شورای عالی توزیع آب زاینده رود است و همیشه گفته ایم که در هر صورت 
تابع قوانین کارشناسی هستیم و خارج از مصوبات شورای توزیع عادالنه 

آب حرفی نمی زنیم.

گــزارش

 نیاز انسان ها به توسعه 
از یــک ســو نــه تنها 
عاملی برای پیشرفت و 
زندگی بهتر می شــود، 
اما از ســوی دیگر برای 
این پیشــرفت بعضاً با 
دخل و تصرف بسیاری 
در طبیعــت، تخریــب جنــگل ها، 
چرای مفرط، بوته زنــی و بوته کنی، 
آبیاری غلط، عدم اســتفاده بهینه از 
زمین  و قابلیــت آن، تبدیل بی رویه 
زمین های مرتعی به دیم زار، رعایت 
نکردن موازین علمی در شخم زمین، 
کشت فشرده و نامناسب در زمین های 
کشــاورزی، تغییــرات آب و هوایی، 
افزایش جمعیت و نیاز انســان ها به 
موادغذایی بیشتر و شــرایط متغیر 
اجتماعــی و اقتصادی شــرایطی را 
در مســیر حرکت طبیعت به سمت 

بیابان زایی فراهم می کند. 
باید توجه داشت که جدای از عوامل 
زیستی، تغییرات آب و هوایی و کمبود 
بارش ها، فعالیت های انسانی نقش 
بسزایی در فرسایش زمین و پیشروی 
بیابان ها دارند، از ایــن رو در تقویم 
جهانی امروز )۱۷ ژوئــن مصادف با 
۲۷خــرداد( روز جهانی بیابان زدایی 
اعالم شده و کشورهای مختلف سعی 
می کنند برنامه هایی را در این زمینه 

به اجرا درآورند.
باید توجه داشــت کــه اصفهان در 
منطقه خشک کشور واقع شده است 
و این اســتان در برهــه ای از زمان و 
در طول سال درگیر باد و ذرات گرد 
و غبار است و از ســوی دیگر بحران 
آب و گسترش بیابان به خصوص در 
منطقه شرق اصفهان و خشکی تاالب 
گاوخونی  شرق اصفهان مزید بر علت 

شده است. 
بنابر آمارهای رسمی هشت شهرستان 
بیابانی از جمله نائین، خور و بیابانک، 
اردستان، نطنز، آران وبیدگل، کاشان، 
اصفهان و برخوار در اســتان اصفهان 
هســتند که یک میلیون و ۹۲ هزار 

هکتار از اراضی بیابانی استان کانون 
بحران فرسایش بادی و یک میلیون 
و ۸۹۰ هزار هکتار مناطق تحت تاثیر 

فرسایش بادی است.
در دنیــا دو نــوع بیابــان طبیعی و 
اقلیمی و بیابان انســانی وجود دارد 
که بیابان های طبیعی ناشی از اقلیم 
و فرایندهای زمین شناســی است و 
انتظار باد، طوفان، شوری خاک و ... 
از آن می رود، چــرا که ذات طبیعت 
است، اما مشکل اصلی در بیابان زایی 

انسانی است.
به گفته رئیس اداره امور بیابان منابع 
طبیعی اســتان اصفهان، شدت زیاد 
کانون های بحران حادثه ساز استان 
در منطقه ســگزی و محور انارک- 
نایین اســت و با توجه به اینکه این 
کانون ها به مناطق زیستی و اقتصادی 
خسارت وارد می کنند، آنها را کانون 
های بحران می نامند و در اولویت اجرا 

برای مقابله با بیابان زایی هستند.
حســینعلی نریمانــی می گویــد: 
بیابان هــای محــور انارک-ناییــن 
طبیعی و در روند مشــخص اشکال 
ایجاد می کند، اما و بیابان های دشت 
ســگزی انســانی و بنابر مداخالت 
انسانی پیشروی دارد، با این وجود از 
سال ۱۳۴۹ موضوع بیابان زدایی در 
استان اصفهان آغاز شده و تا به امروز 
۳۰۷ هزار هکتار از کانون های بحران 
استان از طریق نهال کاری سازگار با 
اقلیم اســتان و یا جنگل های دست 

کاشت مهار شده است.
به طور قطع شناسایی مناطق بیابانی 
و مطالعه آن می تواند مقابل پیشروی 
بیابان ها بــه خصوص بیابــان های 

انســانی را بگیرند. بنابر اعالم رئیس 
اداره امور بیابان منابع طبیعی استان 
اصفهان، از سال ۸۱ مطالعات بیابان ها 
استخراج شده است و مبنای فعالیت 
دفتر بیابان و ادارات استان ها، همان 
مطالعات اســت و بیابان زدایی ۳۰۷ 
هزار هکتار در اســتان براساس این 
مطالعات انجام شــده اســت و یکی 
از دســتاوردهای آن محافظــت از 
۷۳۰ کیلومتر جاده هــای ترانزیت 
و آســفالت، ۲۷۰ کیلومتر راه آهن، 
۳۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و 
۱۶۰۰ کیلومتر تاسیسات و شبکه های 
آبیاری بود، همچنین از دو فرودگاه 
شهید بهشتی و فرودگاه نظامی شهید 
بابایی و بیش از ۲۰ شهر و ۲۱۶ روستا 

از این طریق حفاظت شده است.
اما باید توجه داشت که با وجود طرح 
های بیابان زدایــی همچنان بیابان 
زایی اقلیمی ناشــی از خشکسالی و 
کم بارشی البته با روندی مشخص در 
دنیا و همچنین ایران در حال رخ دادن 
است، اما به گفته نریمانی، بیابان زایی 
انســانی نه تنها در ایران بلکه در دنیا 
هنوز اندازه گیری نشده است و به طور 
قطع هر چه قدر دستگاه ها و سرمایه 
گذاران بــه طبیعــت و حفظ خاک 
اهمیت کمتری دهند به همان اندازه 

تخریب خاک بیشتر خواهد شد.
او از جمله دالیل پیشروی بیابان در 
مناطقی بحرانــی اصفهان همچون 
دشــت ســگزی را معــادن گــچ و 
خاک رس و هرگونه برداشت سطحی 
از خاک می داند و می گوید: متاسفانه 
در برهه ای از زمان برداشــت از این 
معادن و کوره های گچ، میزان تخریب 

و بیابان زایی ایــن منطقه را افزایش 
داد.

نریمانی ادامه مــی دهد: پیش از این 
۷۳ معدن گــچ در اســتان اصفهان 
وجود داشت که بخشی از آنها از سوی 
محیط زیست تعطیل شد، اما با برخی 
پیگیری ها متاســفانه بخشی از این 
معادن در اصفهان مشــغول فعالیت 
شدند، البته تا دو سال آینده قرار است 
تمام این معادن تعطیل شــوند، اما 
بهتر بود این معــادن اکنون تعطیل 

شده بودند.
رئیس اداره امور بیابان منابع طبیعی 
اســتان اصفهــان می گویــد: حتی 
موافقت شده تا کوره های گچ پزی به 
شرط تغییر کاربری، جای آنها تغییر 
کند و در صورت این اقدامات شرایط 
ایجاد گــرد و غبار از بیــن می رود و 
امیدواریم تا ســال ۱۴۰۰ تمام این 
موارد به خصوص در دشــت سگزی 
برطرف شود.او تصریح می کند: دشت 
ســگزی یکی از کانون هــای بحران 
فرسایش بادی استان اصفهان است 
که با اقدامات صورت گرفته شــرایط 
آن اکنون به صورت پایدار باقی مانده، 
اما در صورت عدم کنترل برداشــت 
و تعطیلی نشــدن کوره هــای گچ و 
همچنین تخصیص نیافتن پساب از 
تصفیه خانه شمال برای مقابله با طرح 
بیابان زدایی، این پایداری از بین می 
رود و دوباره به سمت شرایط ناپایدار 
خواهیم رفت، همچنین دشت انارک 
و نصرآباد آران و بیــدگل اکنون در 
شرایط پایدار قرار دارند و اگر بر روی 
آن کار نشود، دوباره به مرحله بحران 

می رسند.

اخبار اصفهان
گــزارش

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
صنعت نساجی با واردات بی رویه پارچه در آستانه ورشکستگی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: با وجود قابلیت های بسیار نساجی در سال های اخیر به دلیل بی توجهی و واردات بی رویه این صنعت نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه در 
آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی، با انتقاد از اینکه محصوالت قاچاق بازارهای داخلی را اشباع می کنند اظهار داشت: مصرف کنندگان ایرانی کمتر 
به سراغ تولیدات داخلی می روند و فروشندگان عمده نیز به دلیل سود بیشتر گرایشی به سمت محصوالت نساجی کشور ندارند و تمامی این عوامل ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کند.

وی پیرامون اینکه نساجی در کشور ما قدمت دیرینه و چندین هزار ساله دارد، اما با واردات بی رویه منسوجات به ایران نساجی ما فلج می شود، افزود: صنعت نساجی برای جلوگیری از رکود و 
تعطیلی، نیازمند حمایت دولت از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابله با واردات بی رویه پارچه و نخ است.
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Shushtar 
Historical 
Hydraulic System; 
Masterpiece of 
Engineering in 
Ancient Times

Shushtar historical 
hydraulic system, which 
is known as a masterpiece 
of creativity, engineering 
and art, traced back to the 
Achaemenid period, the 
reign of Darius the Great, 
in the 5th century B.C; 
however, the main part of 
its construction dates back 
to the Sassanid era. This 
system was registered in 
UNESCO World Heritage 
List in 2009, with the 
registration number of 
1315.
Much of the Shushtar's 
fame is due to the fact that 
it is one of the world's most 
impressive structures 
and has been called as 
"the largest industrial 
complex" in the world 
before the Industrial 
Revolution.
The system is composed 
of large water channels, 
mills, bays, bridges, 
dams, waterfalls, and 
interconnected tunnels 
that work together with 
great harmony and 
continuity. This large scale 
system has numerous 
functions in irrigation, 
supplying urban water, 
and acts as a defensive 
system.There are two 
main channels in this 
site that pass through 
the Karun River; one of 
them is called Gargar; an 
artificial watercourse 
which was constructed on 
the channel by the order 
of Ardeshir I, the founder 
of the Sassanid dynasty, 
is still in use providing 
water for the residents of 
Shushtar through several 
tunnels.The handmade 
ancient stairway which 
has more than 200 steps, 
is located in the southern 
side of the water cascades, 
and connects this site 
to the residential area. 
Shadorvan Grand weir 
or Caesar Weir is the core 
structure of this system 
which has 44 floodgates, 
that only 37 of them have 
remained intact up to the 
present time.
It is very amazing to see 
the engineering of such 
sophisticated system 
dating back to the ancient. 
You will be excited when 
you enter this beautiful 
area after crossing a 
narrow stairway!
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Subatan in North of 
Iran, A Gift of Nature

Attraction

About Amir Chakhmaq Complex, Yazd
The Amir Chakhmaq Complex in the name 
of a square in Yazd which was constructed 
almost 400 years ago (during the Timurid 
dynasty). This complex consists of a square, a 
reservoir, a monastery, a school, a caravanserai, 
a water well, a bazaar and a mosque. Although, 
several buildings such as the bathhouse, the 
caravanserai, the monastery, the cold water 
wells, and the confectionery have destroyed 
over time and there is no trace of them today.
The Amir Chakhmaq Complex is notable by 
its symmetrical sunken alcoves. The stunning 
three-story façade of this complex in one of 
the largest of its kind in Iran. It’s a great place 
to take photography at night because the 
exteriors glow and make brilliant scenery in 
the darkened of the night. Somehow it is known 
as the symbol of the city.
A Brief History of Amir Chakhmaq Complex
Amir Jalaleddin Chakhmaq was the governor 
of Yazd during Timurid dynasty (15th-16th 
century). With the help of his wife, Fatemeh 
Khatun, they decided to build a place in the 
center of the city for people to gather for the 
big events. Based on this decision, he ordered 
to build this complex. The Amir Chakhmaq 
Complex became one of the most significant 
historical sites of Yazd.
Many Parts of the complex destroyed until 
the 18th century, such as the caravanserai. 
But then it was reconstructed in the same 
place. However, till the 19th century, the 
complex still had some erosion and needed 
reconstruction. Most of the changes in the 
square were formed in the Pahlavi era which 
related to modernization. In that time, new 
streets connected the Bazaar to the Amir 
Chakhmaq Complex. They also made some 
big changes in the square which also led to 
the demolition of the caravanserai. It was 
according to developing the square in a more 
orderly rectangular shape.
Amir Chakhmaq Complex Mosque
There is a mosque in this square is even older 
than the whole complex. Its previous name 
was the Old Mosque but now it is known as 
Amir Chakhmaq mosque. The Amir Chakhmaq 
Complex was established on the north side 
of this mosque. The mosque has a huge dome 
with a beautiful gallery and is built with marble 
stones.  It is the second most important mosque 
in the city after the Jame Mosque of Yazd.
The wooden palm in the Amir Chakhmaq 
Square
Amir Chakhmaq Complex wooden palm
In Muharram, the wooden palm in the Amir 
Chakhmaq Complex is covered with black 
clothes.
There is a huge wooden palm located under the 
Amir Chakhmaq Complex. It is more than 200 
years old. It is a place
where people gather during Ashura and do 
their ceremonies. For one or two days, the 
wooden palm dresses in black clothes.
Places nearby
The Amir Chakhmaq Complex locates in the 
old texture of the city which makes it so close 
to other tourist attractions of Yazd, such as the 
Yazd Water Museum. It will just take 4 minutes 
to walk to this museum from the square. The 
Yazd Khan bazaar and Mesgarha Bazaar are 
among the other tourist attractions of Yazd 
which are close to the Amir Chakhmaq Square. 
The nearest hotel to this site is Malek Al-Tojjar 
hotel which is a 4-star traditional hotel in one 
of the oldest houses of the city.
How to go to Amir Chakhmaq Complex
If you are staying in of the hotels in the old 
texture of the city, the Amir Chakhmaq Complex 
is easily accessible on foot. But if anyone 
would like to take a car from other parts of 
the city, it is a famous square where all the taxi 
drivers know. Otherwise, you can just go to the 
crossroad of the Imam and Qiyam Street.

Vardij, Varish: Touristy Villages near 
Iranian Capital 

Introducing Vardij Village
One of the places to visit in Tehran is 
“Vardavard” area. Above this area, 
there is a mountainous asphalted 
road. The structure of which is 
like the road to the Imamzadeh 
of Davood. This beautiful path is 
along the river that runs deep in 
the west of the “Can” area. And 
ultimately ends up in the village of 
Vardij village.
Vardij village is part of Sulqan 
district of Tehran and recently it is 
part of Tehran’s 22nd city district.
At an altitude of 1850 meters 
above sea level, the “Shahid Vahidji 
Street” marks the entrance to the 
first village of this route, which is 
the village of Vardij. Vardij is the 
largest village in the northwest part 
of Tehran. And its water is supplied 
by numerous springs, especially the 
Shah spring.
Pools in the north of this village 
are used to collect waters from 
rivers, springs and surface waters 
that is for irrigation of gardens and 
drinking water in the village. In the 
middle of the village, widespread 
gardens of walnut, apples, 
persimmons, berries and shattute 
have created beautiful scenery.
Villagers are located in the 
southernmost part. The broken 
windows show that a large number 
of them are empty. Among the 
houses of the natives, there are 
large, small, colorful villas that are 
the place for the weekend of the 
Tehranians. These buildings are 
considered to be a patchwork for 
the architecture of this village.
Due to its location in the 
mountainous region, the climate 
of this village is warm and cool in 
the warm seasons of year. And in 
cold seasons is cold and dry. The 
coldness of the area is so hard that 
it causes the villagers to leave the 

village during the cold seasons.
The Tourism Attractions of Vardij 
Village
The “Lat Mal” waterfall and the 
slope of “stone ghosts” are two 
unique attractions in the Vardij 
village.
Lat Mal waterfall
“Lat” means stone and “Mal” means 
rubbing. And this waterfall name 
is an allegory of rubbing water on 
rocks. Seasonal rivers flow from 
mid-winter to late spring. It takes 
about an hour to walk from the 
main road to reach the “Lat Mal” 
waterfall. This cascade consists 
of three small and submerged 
waterfalls that have created a 
special beauty. The first waterfall 
is 5 meters high and the second 
cascade is slightly taller, but the 
third cascade is actually the main 
waterfall of the Lat Mal, which is 
35 meters tall and flows down like 
stairs.
Slope of Stone Ghosts
There are many myths and beliefs 
about these rocks. Some believe 
that these gems are full of caverns 
left over by an old castle that built 
along the road. These Stones have 
created a fascinating landscape 
with their particular shapes. These 
shapes are mostly in the form of 
human skulls and bodies of wild 
animals. And maybe for many, there 
is the question of whether the rocks 
have been alive or livers have been 
rocks?
Geological science recognizes this 
due to a particular type of wind 
erosion. That depicts a unique 
example of the changes in the 
texture of the earth.
Best time to travel to the Vardij 
village
This tourist spot is spectacular in all 
four seasons of year. The blooms in 
the spring give a new looks to nature 

and create scenic landscapes. In 
summer it is green everywhere and 
a cool breeze is flowing. Autumn 
throws up thousands of colors 
everywhere. And the snow blurs 
everywhere in the Tehran winter 
uniformly.
But it’s one of the good destinations 
to escape the heat of summer and 
the polluted air of Tehran. You Need 
a caution to travel to this area in 
the winter. But the experience of 
walking on the new snow is a special 
attraction.
If you are interest in walking, the 
route of the Lat Mal waterfall is a 
good choice for you.
There are no accommodation 
facilities in this village. But you can 
stay in Tehran’s hostels or hotels or 
its neighboring towns and spend 
one day visiting these villages. Also, 
camping in this area can bring you 
an exciting experience. Camping 
in this beautiful area is also very 
enjoyable and there are good places 
to go.
How to access to Vardij Village
If you are planning to go to this 
beautiful area, you will see the 
“Vardij” sign in the end of “Hemmat 
-West” highway along with the lake. 
You can enter to Vardij Village by 
passing a mountain road about 10 
km in length, with a height of about 
500 meters altitude.
Also on the “Tehran-Karaj” 
Highway, you can go to the “Shahid 
Ardestani” street from the back of 
the “Vardavard” Petrol Station and 
enter the mountain road of this bay.
Some of the nearby hotels are:
“Pazhohesh” Hotel with an 
approximate time of 20 minute to 
“Mehrabad” Airport
“Olympic” Hotel near the “Azadi” 
Stadium (one of the famous places 
in Iran)
“Academy” Hotel near the “Azadi” 
Stadium with 18 rooms
Some of the other tourist 
attractions near the Vardij Village 
are:Chitgar artificial lake
Chitgar Park
Javanmardan Park
Eram park
Azadi Stadium

The Vardij Village in the Tehran, Iran
In the west of the capital city of Iran and along the road in the heart of the Alborz-
mountains, there is a small and quiet village called Vardij. Vardij Village the tourist 
place has the most spectacular stone structures in nature. This beautiful place is very 
popular for its stone giants. The stones of mountains are look like giant human head.

Geological 
science 
recognizes 
this due to a 
particular type 
of wind erosion. 
That depicts a 
unique example 
of the changes 
in the texture of 
the earth.



Currency

USD 42000

47127

52908
42029

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,333.6 $

SudokuNO 241   Solution: NO 240

Iranian Minister of Energy Reza 
Ardakanian said that the North 
Caucasian Federal District is a 
gateway for enhancing economic 
ties between Iran and Russia.
Making the remarks in a Monday 
meeting with Russian Minister 
for North Caucasus Affairs Sergei 
Chebotarev in Tehran, he added, 
“this gate will play a major role in 
the expansion of bilateral ties.”
Iran is hosting the 15th meeting 
of Iran-Russia Joint Trade 
and Economic Cooperation 
Commission as well as the 2nd 
Conference on the Perspective for 

Business and Cultural Cooperation 
between Iran and the North 
Caucasian Federal District of the 
Russian Federation.
The Iranian minister, who is 
also the head of joint trade 
and economic cooperation 
commission of Iran and North 
Caucasus, called for appointing 
special representatives to 
follow up the results of current 
conferences in Iran.He went 
on to highlight the necessity of 
informing businesspersons about 
achievements and agreements 
made in this commission.

Envoy: 
Russian 
embassy 
ready to 
issue visa 
to Iranian 
businessmen  
R u s s i a n 
Ambassador to 
Tehran Levan 
Dzhagaryan said 
on Sunday that the 
Russian Federation 
d i p l o m a t i c 
mission in Iran 
is ready to issue 
visa for Iranian 
businessmen in the 
near future.
Addressing Iran-
North Caucasus 
2nd trade and 
culture conference 
in Tehran, 
D z h a g a r y a n 
said issuing 
visa to Iranian 
entrepreneurs and 
businessmen will 
result in developing 
ties between two 
countries.
He added 
that Iranian 
b u s i n e s s m e n 
will be able to use 
experiences of 
the Russian trade 
representat ive 
office in Tehran.
The Northern 
Caucasus region 
is included in the 
North Caucasian 
and Southern 
Federal Districts 
consisting of 
Krasnodar Krai, 
Stavropol Krai, and 
the constituent 
r e p u b l i c s , 
a p p rox i m a t e ly 
from west to east: 
the Republic of 
Adygea, Karachay–
C h e r k e s s i a , 
K a b a r d i n o -
Balkaria, North 
Ossetia–Alania, 
I n g u s h e t i a , 
Chechnya, and 
the Republic of 
Dagestan.
The 15th joint 
e c o n o m i c 
c o o p e r a t i o n 
meeting of Iran and 
Russia was held 
with the attendance 
of secretaries and 
members of work 
groups in Tehran on 
Sunday.
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Iranian min. says North Caucasus gateway for 
enhancing economic ties with Russia

Hossein Zeinali added that 
206,000 hectares are under 
medicinal plant cultivation in 
Iran, producing 675,000 tons 
annually, IRNA reported.
He expects the exports to 
reach $700 million this year 

(March 2019-20).
Iran is home to about 8,500 species of 
medicinal herbs, Financial Tribune 
reported.
According to Zeinali, the area under 
cultivation of medicinal plants will 
increase to 280,000 hectares by the 
fiscal 2021-22.
Saffron Earns Highest Medicinal Plant 
Export Revenues
Saffron is the main medicinal plant 
exported from Iran in terms of value.
Iran is the world’s biggest producer of 
saffron and accounts for more than 90% 
of global production.
According to Mohsen Ehtesham, the 
head of National Saffron Council, Iran 
produces an average of 370 tons of 
saffron on over 108,000 hectares of land 
annually and ranks as the world’s top 
producer of the precious spice.
Saffron is cultivated across 22 
provinces in the country. More than 
two-thirds of Iran's saffron are grown 
in the northeastern Khorasan Razavi 
Province. 
“With around 84,000 hectares under 
saffron cultivation, Khorasan Razavi 
produces more than 290 tons of the 
spice, while South Khorasan Province 
produces 54 tons on over 16,000 
hectares. The other 20 provinces 
account for the remaining 32 tons,” 
Ehtesham was quoted as saying by 
the news portal of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture. 
The saffron industry in Iran, the official 
said, has created 120,000 jobs across 
the pre-harvest, harvest, post-harvest, 
processing, sorting and packaging 
chain.
“This is a small number compared 
with our competitive advantage in the 
field and our leading position in global 
saffron production,” Ehtesham said.The 

National Saffron Council, he added, is 
planning to increase revenues and value 
added as well as job opportunities in the 
field by expanding saffron processing, 
packaging and branding within the 
country. 
Per capita consumption of saffron in 
Iran stands at 1 gram. Annually, 80 tons 
of saffron are consumed domestically.  
According to Webmed.com, saffron 
is used for asthma and cough, as 
well as an expectorant. It is also used 
to cure sleep problems (insomnia), 
cancer, “hardening of the arteries” 
(atherosclerosis), depression, 
Alzheimer’s disease, fright, shock, 
hemoptysis, pain, heartburn and dry 
skin.
In foods, saffron is used as a spice, food 
coloring and as a flavoring agent.
In manufacturing, saffron extracts are 
used as fragrance in perfumes.
Dominating 90% of World Market for 
Damascus Rose
Iran’s is also the world’s number one 
producer of Damask rose.
Zeinali, who is also the executive 
manager of National Medicinal 
Plants Project, said Iran supplies 90% 
of rosewater in global markets and 
accounts for 8-10% of rose essence 
production in the world. 
“Iran ranks first in the production of 
rosewater and Damask rose, and fourth 
in the production of rose essence,” he 
was quoted as saying by IRNA.
Noting that the country exported $10 
million worth of rose, rosewater and 
essence last year (March 2018-19), 
the official said, exports of 194,000 
kilograms of Damask rose last year 
generated $1.4 million.
“About 3.85 million kilograms of 
rosewater worth $8 million were 

exported to Persian Gulf littoral states 
last year,” he noted. 
He put the annual export of rose essence 
from Iran at 186 kilograms worth 
$689,000. 
Iranian farmers added 5,000 hectares 
for Damask rose production last year. 
At present, 24,000 hectares of land are 
currently being used for rose cultivation 
in the country. 
Fars Province has the largest area under 
rose cultivation whereas the city of 
Kashan in Isfahan Province is the main 
hub of rosewater production.  
Rosewater is a flavored water made 
by steeping rose petals in water. 
Additionally, it is the hydrosol portion 
of the distillate of rose petals, a 
byproduct of rose oil production for use 
in perfumes. It is used to flavor food and 
tea, as a component in some cosmetic 
and medical preparations, and for 
religious purposes throughout Europe 
and Asia.According to Mizan Online, 
Kuwait was the biggest importer of 
rosewater from Iran last year. 
Other major buyers of Iranian 
rosewater were Germany, Italy, the UAE, 
Sweden, Japan, Turkey, France, the UK, 
Iraq, Lebanon, Pakistan, Qatar, Austria, 
Bahrain and Afghanistan.
World No. 1 Caraway Producer
World caraway production is also 
dominated by Iran. People use its oil, 
fruit and seeds as medicine.
Some people consume caraway for 
treating digestive problems, such as 
heartburn, bloating, loss of appetite and 
mild spasms of the stomach. 
Its seeds are used as a spice in many 
cuisines.Caraway oil is also used to 
help people cough up phlegm, improve 
control of urination, kill internal 
bacteria and relieve constipation. 

Iran, Russian Republics 
Discuss Closer Economic 
Ties
 High ranking officials from Iran and Russia held 
the third meeting of a working group on economic 
cooperation between the Islamic Republic’s 
northern provinces and Russia’s southern 
republics.    
Iranian Energy Minister Reza Ardakanian and 
Russian Minister for North Caucasus Affairs Sergei 
Chebotarev attended the meeting, which was held 
in Tehran on Monday on the sidelines of a session of 
the Iran-Russia joint economic commission.
The deputy prime minister of the Russian 
Republic of Dagestan and eight other regional 
ministers of Russia’s southern republics, including 
economic ministers of North Ossetia, Karachay-
Cherkessia, Kabardino-Balkaria, and Chuvash, 
have participated in the meeting of the working 
group. 
Last month, Ardakanian and his Russian 
counterpart, Alexander Novak, had agreed 
to hold the next meeting of the permanent 
intergovernmental commission on trade and 
economic cooperation in mid-June.
As the co-chairmen of “the Russian-Iranian 
permanent intergovernmental commission” on 
trade and economic cooperation, the two ministers 
discussed preparations for the 15th session of the 
commission taking place in Tehran and Isfahan 
from June 16 to 18, according to a statement by the 
Russian Energy Ministry.
In November 2018, the ministers discussed joint 
projects, including the Sirik thermal power plant 
in Iran and the electrification of the Garmsar-
Incheboron railway section.
According to Novak at the time, ten working 
groups were operating in the framework of the 
intergovernmental commission, including groups 
for the fields of transport, finance and energy.

Blast-hit tankers to be 
assessed off UAE coast; 
Reuters
The two oil tankers crippled in attacks in the Gulf of 
Oman last week that Washington and Riyadh have 
blamed on Iran are being assessed off the coast off 
the United Arab Emirates before their cargos are 
unloaded, the ships’ operators said on Sunday.
According to Reuters, Damage assessment on 
Japan’s Kokuka Courageous and preparation 
for ship-to-ship transfer of its methanol cargo 
would start after authorities in Sharjah, one of the 
UAE’s seven emirates, complete security checks, 
Bernhard Schulte Shipmanagement said.
Thursday’s attacks, which also hit Norwegian 
tanker Front Altair, have heightened tensions 
between Iran and the United States and its allies 
after similar blasts in May struck four ships, 
including two Saudi oil tankers, off the UAE.

Iran exported 570$ million worth of medicinal 
plants during the last fiscal year (ended March 
2019 ,20) to register an increase of 120$ 
million compared to the year before, an official 
with the Agriculture Ministry said.

Iran's Medicinal Plant Exports 
Reach 570$m Last Year
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The world 
economy is 
headed for its 
weakest growth in 
a decade, buffeted 
by a prolonged 
tariff battle 
between the US 
and China.
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11m People Work for Global 
Renewable Sector
 An estimated 11 million people were employed in renewable 
energy worldwide in 2018, according to the latest analysis by 
the International Renewable Energy Agency (IRENA). This 
compares with 10.3 million in 2017.
As more and more countries manufacture, trade and install 
renewable energy technologies, the latest Renewable Energy 
and Jobs—Annual Review finds that renewables jobs grew 
to their highest level despite slower growth in key renewable 
energy markets, including China, 
Diversification of the renewable energy supply chain is 

changing the sector’s geographic footprint, Arab News reported.
Until now, renewable energy industries have remained 
relatively concentrated in a handful of major markets, such as 
China, the US and the European Union, according to Financial 
Tribune.
Increasingly, however, East and Southeast Asian countries have 
emerged alongside China as key exporters of solar photovoltaic 
panels. Countries including Malaysia, Thailand and Vietnam 
were responsible for a greater share of growth in renewables 
jobs last year, which allowed Asia to maintain a 60% share of 
renewable energy jobs worldwide.
 “Renewables deliver on all main pillars of sustainable 
development — environmental, economic and social. As 

the global energy transformation 
gains momentum, this employment 
dimension reinforces the social 
aspect of sustainable development 
and provides yet another reason 
for countries to commit to 
renewables,” said Francesco La 
Camera, director-general of IRENA. 
Solar photovoltaic and wind remain 
the most dynamic of all renewable energy 
industries. Accounting for one-third of the total renewable 
energy workflow, solar PV retains the top spot in 2018, ahead 
of liquid biofuels, hydropower, and wind power.



Senior EU Diplomat 
Expresses Support for JCPOA
The EU’s second most senior diplomat affirmed the 
bloc’s support for the 2015 nuclear deal between 
Tehran and world powers, including via the use 
of a new payment system for trade designed to 
circumvent US sanctions.
Helga Schmid, the secretary general of European 
Union external action service who visited Tehran 
last week, had helped negotiate the deal in 2015.
The European Union’s foreign service said that, 
in Tehran, Schmid had reiterated the bloc’s 
commitment to the deal, which has been “delivering 
on its primary goal ... to ensure that Iran does not 
acquire material or equipment to develop a nuclear 
weapon.”
She had also discussed “EU efforts ... to enable 
the continuation of legitimate trade with Iran,” 
including working to put into operation the INSTEX 
payment channel set up by France, Britain and 
Germany to facilitate non-dollar trade.
INSTEX is planned to be based in Paris and be 
managed by a German banking expert. Britain will 
head the supervisory board.
The European countries are reportedly going to use 
the channel initially only to sell food, medicine and 
medical devices in Iran.
In May 2018, the US president pulled his country 
out of the JCPOA, the nuclear deal that was achieved 
in Vienna in 2015 after years of negotiations among 
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, the US, 
Britain, France and Germany).
Following the US exit, Iran and the remaining parties 
launched talks to save the accord.
The European parties to the JCPOA have so far failed 
to do anything to preserve the nuclear deal beyond 
making statements.

If I were Iran, I would pull 
out of JCPOA: Mogherini’s 
adviser
 Commenting on the US withdrawal from the JCPOA 
Nathalie Tocci, special adviser to the EU’s foreign policy 
chief, Federica Mogherini says if she were Iran she 
would want to pull out of the deal.
Answering a question about possibility of Iran’s 
withdrawal from the JCPOA after end of its 60 day 
ultimatum, she told RT, “I think, and all I can say about 
this is, putting myself in Iranian shoes, and if I were an 
Iranian decision maker I would probably be making 
these threats rightly so. I mean, it's clear that if one side 
of a contract lives up to their commitments, meaning 
Iran and the other side, meaning the other E3+3, and 
obviously this includes Russia as well, it's only fair for 
one side to say, “Hang on, you know, if you continue 
acting this way I'm going to pull out”. Now having 
said that, I also think that it would be actually fairly 
irrational for Iran to leave the JCPOA before 2020 
simply because it is basically a year and a few months 
time before there could be a change in the United 
States…”Tocci went on to say, “If I were Iran I would 
probably not stick with the JCPOA.”
Commenting on the legitimacy of Iran’s acts she said 
Tehran’s expectations from the EU are absolutely 
legitimate.

Tehran ready to cement ties with 
Dushanbe in all fields: Rouhani

He made the remarks in 
a Monday meeting with 
the new Ambassador 
of Tajikistan to Tehran 
Nizomoddin Zohidi after 
receiving his credentials.
President underscored 
the common historical, 

linguistic, cultural and religious 
roots of the Iranian and Tajik 
nations, stressing, “relations 
between the two countries are 
rooted in the culture and literature 
of the two nations,” official website 
of Iranian Presidency reported.
 “Relations between the two 
countries should deepen to serve 
both nations as a basis for further 
development of relations.”
“The Islamic Republic of Iran 
welcomes the promotion of 
cooperation with the government 
of Tajikistan in all economic, 
cultural and international fields, 

considering these ties beneficial for 
both nations and the region,” said 
Rouhani.He also went on to refer to 
the importance of Chabahar Port 
for the development of the region, 
adding, “with the development of 
corridors, especially those related 
to rail transport, economic relations 
will also develop.”
“The Islamic Republic of Iran 
welcomes the promotion of 
cooperation with Tajikistan in 
agriculture, energy, arts, culture, 

academia, and technology,” he said.
He also appreciated Tajikistan’s 
hosting of the Conference on 
Interaction and Confidence-
Building Measures in Asia (CICA).
For his part, Nizomoddin Zohidi 
said that the development of 
relations between Iran and 
Tajikistan is very important, 
also describing Rouhani’s visit 
to Tajikistan as a new chapter 
in relations between the two 
countries.

Iranian President Hassan Rouhani said that Tehran is 
ready to develop its relations with Dush anbe in all fields 
of mutual interest.
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A former Iranian 
ambassador and 
Foreign Ministry 
spokesperson said the 
US and Israel launched 
the recent attack on two 
oil tankers in the Sea of 
Oman to overshadow 
the Japanese prime 
minister’s visit to Iran.
Hamid Reza Asefi told 
Tasnim that during 
Shinzo Abe’s official 
visit to the Islamic 
Republic “a sabotage 
operation” was carried 
out near the Persian Gulf 
in a bid to overshadow 
the visit and blame the 
Islamic Republic for the 
incident.
However, the Japanese 
officials rejected US 
claims that Iran was 
behind the attack on 
their oil tanker in the Sea 
of Oman, he added.
Asefi went on to say that 
the attacks on the two 
oil tankers were a plot 
hatched by the Zionist 
regime of Israel and 
the US to exert more 
pressure on the Islamic 
Republic. 
The remarks came 
after US Secretary of 
State Mike Pompeo 
offhandedly blamed 
Tehran for the attacks 
on the two oil tankers.
On Thursday, the Iranian 
maritime rescue forces 
evacuated the crew of 
two large oil tankers hit 
by two successive blasts 
in the Sea of Oman.
A total of 44 sailors were 
transferred to Iran's 
port city of Jask in the 
southern province of 
Hormozgan.
The incident took place 
while Japan’s visiting 
prime minister was 
holding a meeting with 
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei in 
Tehran.
Abe arrived in Tehran on 
Wednesday and became 
the first Japanese leader 
to visit Iran in more than 
4 decades.
Iran has denied any 
role in the event, and 
some observers have 
raised questions 
about whether the 
intelligence was being 
used as a pretext for the 
US to escalate conflict 
with the country and 
bring back Tehran to the 
negotiating table.

US, Israel be-
hind Tanker 
Incidents in 
Sea of Oman: 
Iran’s  
Ex-Envoy
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Iran to mull leaving NPT if EU fails to 
save JCPOA by 60-day deadline
 Iran will consider leaving the Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) 
if the European sides to the JCPOA fail to do their share of saving 
the agreement before the 60-day deadline, Chairman of Iranian 
Parliament’s Nuclear Committee told MNA on Monday.
Speaking to Mehr correspondent on Monday, Mojtaba Zonnour, 
Chairman of Iranian Parliament’s Nuclear Committee, said Europe 
has no will to preserve the Iran nuclear deal and pay the price that the 
measures needed to preserve the agreement entail.  
“The volume of our economic transactions with Europe at best is 
$20 billion in a year, whereas the volume of economic transactions 

between Europe and the US is something between $900-1,000 billion. 
Of course, Europe would not sacrifice $1,000 billion for $20 billion,” 
he said.
The MP added that preserving the nuclear deal in its current state is 
beneficial to Europe, “because they don’t want to pay the price. They 
just want to control Iran, and make sure that we won’t gain anything 
from the agreement.”
About Iran’s options in case Europe fails to take concrete steps to 
save the JCPOA before the 60-day deadline runs out, Zonnour said 
Iran would increase uranium enrichment to whatever percentage 
necessary for peaceful purposes, and bring the Arak reactor back on 
stream.
“We could also stop the voluntary implementation of the Additional 

Protocol, reconsider the level of our 
cooperation with the International 
Atomic Energy Organization, and 
mull over leaving the NPT,” he added.
On May 8, exactly a year after the 
US pulled out from the JCPOA, Iran 
revealed countermeasures to US’ 
withdrawal, giving the other remaining 
parties to the JCPOA 60 days to comply 
with their commitments, particularly those 
regarding Iran’s economic interests in the banking and energy sectors, 
before reducing portions of its own commitments to the agreement 
stage by stage.

“Relations 
between the two 
countries should 
deepen to serve 
both nations as a 
basis for further 
development of 
relations.”

Iran registers four-fold 
growth of uranium output
 Spokesman of the Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI) Behrouz Kamalvandi said on Monday that output 
of uranium has increased four-fold and will surpass 300kg 
in the next ten days.
"In the field of heavy water, we had valuable achievements, 
including health and disease diagnosis," Kamalvandi told 
reporters at heavy water facility of Arak.
He said that there is still time for Europeans, but if they 
want more time, to see whether they don’t want or aren’t 
able to do their commitments.
"Europeans have expressed inability to their commitments 
and the Islamic Republic will no longer wait for."

He added that after making the two moves said in the first 
step of the statement of the Supreme National Security 
Council, the second step will be easy to take passing the 
3.7% enrichment level in matter of one or two days.
"If it is important for the Europeans to keep the nuclear 
deal they need to do their best; Iran acts in the context of 
the JCPOA."He added that Iranian officials have numerous 
scenarios at hand and overhaul was done on the heavy 
water plant and is ready to increase its capacity.
"If Iran doesn’t have a market in two and a half months, 
heavy water stock of Iran may exceed 130 tons."
He added what Iran had accepted in the Joint 
Comprehensive Plan of Action was to sell the extra heavy 
water but Iran will stop that.

In the next stage of development of the nuclear technology, 

I r a n 
will use the extra heavy 

water.He said that all the tools are ready for moving fast 
in nuclear industry to help economic development of the 
nation.
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Iran’s Stockpile of 
Enriched Uranium 
to Exceed 300-
kg Limit in Days: 
Official
TEHRAN (Tasnim) – Spokesman for 
the Atomic Energy Organization of 
Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi 
announced on Monday that the 
country has accelerated uranium 
enrichment activities and its stockpile 
of enriched uranium is going to 
surpass a 300 kg limit within the next 
ten days.
Speaking to reporters at the Khandab 
heavy water facilities at the Arak 
nuclear site on Monday, Kamalvandi 
announced a further halt to certain 
commitments of Iran under the 2015 
nuclear deal, including plans for an 
unlimited rise in the stockpile of 
enriched uranium.
Iran has increased the output of 
enriched uranium in Natanz nuclear 
site, he said, adding that a countdown 
started today.
“We will have surpassed the 300-
kg limit (on stockpile of uranium) 
within ten days,” the spokesman said, 
stressing that the pace of uranium 

enrichment to 3.67 percent purity will 
also rise.
He further said that Iran may not need 
to export the surplus heavy water 
anymore in coming years.
The spokesman dismissed the US 
notion that the Arak heavy water 
facilities will be automatically closed 
if the Iranian heavy water finds no 
international customers, highlighting 
the local needs and the growing 
internal market for the product.
Kamalvandi went on to say that as 
soon as the European parties to the 
2015 nuclear deal take “practical 
measures” to ensure Iran’s interest, 
Tehran will be able to return to the 
previous commitments.
More than 70 representatives of 
Iranian media visited the heavy water 
nuclear facilities of Arak on Monday 
to hear the announcement about a 
second step that Iran could take to 
scale back commitments under the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, 
US, Britain, France, and Germany) on 
July 14, 2015, reached a conclusion 
over the text of the 2015 nuclear deal.
The accord took effect in January 2016 
and was supposed to terminate all 

nuclear-related sanctions against Iran 
all at once, but its implementation was 
hampered by the US policies and its 
eventual withdrawal from the deal.
On May 8, 2018, US President Donald 
Trump pulled his country out of the 
nuclear accord.
Following the US withdrawal, Iran and 
the remaining parties launched talks 
to save the accord.
However, the EU’s failure of ensure 
Iran’s economic interests forced 
Tehran to stop honoring certain 
commitments under JCPOA in May 
2019.
Iran has also set a 60-day deadline for 
the remaining JCPOA parties to fulfill 
their undertakings.
In a meeting with Secretary General of 
the European External Action Service 
(EEAS) Helga Schmid on Saturday, 
Iran’s Deputy Foreign Minister Abbas 
Araqchi reminded the EU parties that 
the two-month deadline will by no 
means be extended.
For the first step in halting certain 
commitments under the JCPOA, Iran 
has ceased to observe the limits on 
uranium enrichment and begun to 
produce an unlimited amount of heavy 
water at the Arak nuclear facility 
during the 60-day deadline.



Council of Mins. approves 3 bills on Caspian Sea security
The Council of Ministers during a Sunday cabinet meeting approved three bills regarding cooperation 
agreements on Caspian Sea security.The three additional protocols to the law on cooperation 
agreement on the Caspian Sea security were related to cooperation and interaction between border 
authorities, the fight against organized crime and combating terrorism in the Caspian Sea.Speaking 
at the cabinet session, President Rouhani described development of tourism important for economic 
prosperity, new employment opportunities and social vitality, as well as friendship among cultures 
and societies.He also called on the Central Bank to provide the necessary loans for the development of 
ecotourism based on domestic potentials.He went on to stress the need for the removal of obstacles on 
the way of development of ecotourism in the country.At the session, the Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism Organization also presented a report regarding Tourism with an Ecotourism Approach.

Iran’s President 
described development 
of tourism important for 
economic prosperity, 
new employment 
opportunities and 
social vitality, as well as 
friendship among cultures 
and societies.Speaking 
in a cabinet session late 
on Sunday, President 
Hassan Rouhani also 
called on the Central Bank 
to provide the necessary 
loans for the development 
of ecotourism based on 
domestic potentials.
He went on to stress that 
obstacles on the way of 
ecotourism need to be 
removed.The Council of 
Ministers also discussed 
and approved three bills 
regarding Caspian Sea 
security cooperation 
agreements.
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Iran's Medicinal Plant Exports 
Reach 570$m Last Year

The meeting was held in presence of 
Saleh al-Arouri, deputy head of Hamas, 

Husam Badran is the former 
leader of Hamas military wing 
in the northern West Bank, the 
top representative of Hamas 
in Lebanon Osama Hamdan 
and Hamas representative in 
Lebanon Ahmed Abdul Hadi.
During the meeting, both sides 

discussed ways for confronting the threats 
posed by the US-Zionist regimes to the 
region especially with regard to Palestine 
issue.They called for regular consultations 
to confront dangers of the US attempt to 
impose the so-called 'Deal of Century' which 
has been rejected by Palestinians and the 
regional nations.  
Both sides reiterated that the 'Deal of 
Century' is at the behest of the Zionist 
regime of Israel in the region serving the 
occupier in the region.  
There is no doubt that a series of decisions 
made by US President Donald Trump 
emanated from recognizing Holy Quds 
as capital of Israel, relocation of US 

embassy from Tel-Aviv to Holy Quds and 
the continued construction of Jewish 
settlements in the West Bank and the Golan 
Heights, the underscored.
They said that the 'Deal of Century' is a plan 
suggested by the US administration and 
the Israeli regime enjoying the support of 
the Saudi Arabia to challenge the resolve of 
the international community to recognize 
the State of Palestine in the name of 
normalization of ties with Israel.
On December 6, 2017, the US President 
Donald Trump decided to relocate the US 
diplomatic mission from Tel Aviv to Holy 
Quds and to recognize Quds as the capital 
city of the Zionist regime of Israel.
Some 58 Palestinians were killed and 
thousands of others were injured by the 
Zionist troops on that day while protesting 
against the US relocation of embassy from 
Tel Aviv to Holy Quds.Then he tweeted 
earlier that after 52 years it is time for the 
United States to fully recognize Israel's 
sovereignty over the Golan Heights.

While coverage surrounding the 
US government's Huawei ban 
has focused primarily on how 
the Chinese tech giant will be 
affected, it's worth remembering 
that the company's US suppliers 
also stand to lose a great deal of 

money in the fallout of President Trump's 
executive order, TechRadar reported.
Now, it appears that US chipmakers, 
including Intel, Qualcomm and Xilinx 
Inc, have been quietly lobbying the US 
government in an effort to ease the Huawei 
ban, as reported by Reuters.
Citing sources close to the situation, 
executives from Intel and Xilinx Inc 
reportedly met with the US Commerce 
Department in late May to discuss a response 
to the Trump Administration's decision to 
place Huawei on the 'entity list', effectively 
barring US companies from trading with the 
Chinese brand.
According to four other sources, Qualcomm 
has also reportedly met with the Commerce 
Department to discuss the issue. The 
Semiconductor Industry Association 
trade group has confirmed that it arranged 
meetings with US government on behalf of 

the chipmakers.
While the American chip suppliers don't 
deny the potential threat to national security 
that Huawei's 5G networking technology 
could present, the US companies also 
argue that the Chinese firm's servers and 
smartphones use commonly available 
components and are far less likely to pose a 
risk, sources also suggest.
Of course, the discussions are just that – 
a representative for the Commerce 
Department told Reuters that the 
governmental body “routinely responds 
to inquiries from companies regarding 
the scope of regulatory requirements,” but 
that the discussions do not “influence law 
enforcement actions.”
Looking out for number one
One thing that shouldn't be confused is the 
real reason for the US chipmakers' interest in 
the matter, which is to prevent the potential 
loss of billions in revenue.
"This isn’t about helping Huawei. It’s about 
preventing harm to American companies," 
said one of Reuters' sources.
The report also states that of the "$70 billion 
that Huawei spent buying components in 
2018, some $11 billion went to U.S. firms 
including Qualcomm, Intel and Micron 
Technology Inc."
Singaporean-owned (but US-based) 
chipmaker Broadcom has already reported 
a decline in Q2 revenues and has lowered its 
expectations for the rest of the year, citing the 
US Huawei ban as the chief cause.

Iran, Hamas officials discuss US challenges 
to Middle East

US Tech Giants Quietly Lobby against 
Huawei Ban

 Iranian Intelligence Minister Mahmoud Alavi and senior 
members of the Palestinian resistance movement Hamas 
reviewed the US challenges to the Middle East.

Highly concerned over an imminent loss of billions of 
dollars in trade with Huawei, Silicon Valley giants such as 
Intel and Qualcomm have been quietly lobbying the Trump 
administration to ease its ban on sales of components to the 
Chinese tech firm.

politics
News

ISFAHAN
N E W S

politics
News

ISFAHAN
N E W S

Both sides 
reiterated 
that the 'Deal 
of Century' is at 
the behest of the 
Zionist regime 
of Israel in the 
region serving the 
occupier in the 
region.  

"This isn’t 
about helping 
Huawei. It’s about 
preventing harm 
to American 
companies," said 
one of Reuters' 
sources.

UN chief warns against losing 24 billion tons of fertile soil, annually
United Nations Secretary-General Antonio Guterres warned on Monday that the world loses 24 
billion tons of fertile soil every year.Guterres issued the warning through a message on World 
Day to Combat Desertification on June 17, according to the UN Information Center (UNIC) in 
Tehran.The full text of his message reads:Desertification, land degradation and drought are 
major threats affecting millions of people worldwide, particularly women and children.Twenty-
five years ago, 197 Parties adopted a landmark Convention aimed at mobilizing global action.Yet 
much remains to be done.Every year, the world loses 24 billion tons of fertile soil.And dryland 
degradation reduces national domestic product in developing countries by up to 8 per cent 
annually.We must urgently change such trends. Protecting and restoring land – and better using 
it – can reduce forced migration, improve food security and spur economic growth. It can also help 
us to address the global climate emergency.On this World Day, let us recognize the imperative 
of combating desertification as part of our efforts to achieve the Sustainable Development 
 Goals.

Greek PM Says May Seek Sanctions against Turkey in Gas Row
 Greece and Cyprus will push their EU partners to penalize Turkey, including the possible option of 
sanctions, if Ankara is verified to have started drilling for gas west of Cyprus, Greek Prime Minister Alexis 
Tsipras said on Sunday.The discovery of lucrative energy reserves in the eastern Mediterranean has 
drawn into sharper focus long-standing tensions between Turkey and the Greek Cypriot government.
A Turkish drill ship has been anchored west of Cyprus since May. Cyprus and Greece say the vessel is 
encroaching into Cyprus's exclusive economic zone (EEZ) - an area which Cyprus can use for commercial 
exploitation. Turkey says the area is on its continental shelf."We have agreed .. to prepare the ground in 
the coming week that the (European Union) summit take the relevant decisions, even sanctions against 
Turkey, if it is verified that there has been a drill (by Turkey) in the Cypriot EEZ," Tsipras told reporters.



قیمت کاالهای پرمصرف را از اپلیکیشن ها استعالم کنید
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از فراهم شدن امکان استعالم قیمت کاالهای اساسی و 

پرمصرف از طریق اپلیکیشن های موبایلی، در آینده نزدیک خبر داد.
 علی رهبری بــا اعالم این خبر اظهــار کرد: پیرو دســتور وزیر صنعت، معدن و تجارت و براســاس 
هماهنگی های انجام شده با ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قرار است که قیمت 

حدود ۱۰۰ قلم کاالی اساسی و پرمصرف از طریق اپلیکیشن های موبایلی شناخته شده و مطرح انجام 
شود.وی اضافه کرد: مذاکره با متولیان اپلیکیشن های موبایلی معروف به زودی انجام خواهد شد و امکان 

استعالم قیمت کاالهای مذکور یکی از گزینه های اضافه شده به اپلیکیشن های موبایلی همچون آپ، روبیکا و… 
خواهد بود.رئیس مرکز تجارت الکترونیکی ایران از مذاکره با وزارت ارتباطات برای اضافه کردن گزینه استعالم قیمت 

کاال از طریق اپلیکیشن "دولت همراه" خبر داد و گفت: به زودی این امکان از طریق این اپلیکیشن موبایلی فراهم خواهد شد.وی 
با اشاره به توسعه فناوری در حوزه ارتباطات و راه اندازی اپلیکیشن های موبایلی گفت که ترجیح بر این است که از امکانات مناسبی که 
وجود دارد؛ استفاده کرد. در زمینه استعالم کاالهای پرمصرف از موازی کاری و تولید اپلیکیشن های جدید خودداری خواهد شد و در 

این زمینه اپلیکیشن جدیدی تولید نخواهد شد و از اپ هایی که وجود دارند، استفاده خواهد شد.

پیشنهاد حذف ارز دولتی 
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با بیان اینکه سیاست گذاران کشور سناریوی حذف 

ارز دولتی را انتخاب کنند، گفت: دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه به واردات علیه تولید است.
محمدرضا نعمت زاده امروز در ششمین جلســه راهبردی توسعه صادرات ایران که در نمایشگاه 
بین المللی برگزار شد با اشاره به انتخاب دو سناریوی ارزی در مورد حذف ارز دولتی )۴۲۰۰ تومانی( 

و باقی ماندن آن در جلسه روز پنجشنبه ستاد اقتصادی شورای سه قوه گفت: پیشنهاد من اجرای 
سناریوی دوم یعنی حذف ارز دولتی است.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     تجربه نشان داده که ارز ترکیبی همواره به تولید لطمه زده 
است و نتیجه آن دادن یارانه به واردات، علیه تولید است.

نعمت زاده بیان داشت: بنابراین پیشنهاد ما آن است که سیاست گذاران در این خصوص سناریوی دوم که حذف ارز دولتی را انتخاب 
کنند.

وی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  البته در صورتی سناریوی دوم نتیجه بخش خواهد بود که بروکراسی ها و دخالت های بانک مرکزی و دولت کاهش یابد 
و این دخالت ها مانند سال گذشته نباشد؛ چراکه سیاست های ارزی دولت در فروردین ماه گذشته تاسف بار بود.

نمایشگاه های گردشگری 
فرصت مناســبی را برای 
جاذبه هــای  معرفــی 
گردشــگری منطقــه ای 
ایجاد می کند، به شــکلی 
که هر غرفه این نمایشگاه 
ها به یک شــهر، روستا و 
منطقه اختصاص داده می شــود و در آن 
افراد مسؤول به معرفی جاذبه های طبیعی 
فرهنگی، تاریخی و یا مذهبی منطقه مورد 

نظر خود می پردازند.
همچنین در این نمایشگاه ها آداب، رسوم، 
پوشش، سوغات و بسیاری موارد فرهنگی 
دیگر به بازدید کنندگان ارائه می شــود و 
همین امر تأثیر بسیاری در جذب گردشگر 

به مناطق مختلف کشور دارد.
یکــی از مهمتریــن تأثیــرات برگزاری 
نمایشگاه های گردشــگری قرار گرفتن 
متولیان و صاحبان ایــن صنعت در کنار 
یکدیگر و فرصتی برای بررسی چالش های 
مشترک و یافتن راهکارهای مناسب برای 

رفع آن است.
ناگفته نماند که اهمیت صنعت گردشگری 
به عنوان پدیده ای مهــم و یکی از منابع 
اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی واضح 
است و تأثیر بســیار زیادی بر درآمدزایی 
و ایجاد کارآفرینی بســیار گسترده دارد و 
همچنین نزدیک تر کردن ملــل، اقوام و 

فرهنگ ها به یکدیگر شده است.
بر این اساس گردشــگری به عنوان یک 

رویکرد مهم می تواند در صورت برنامه ریزی 
اصولی و شناسایی مزیت ها و محدودیت ها، 
نقش مؤثری در توسعه و تنوع بخشی به 

اقتصاد بر عهده داشته باشد.
بسیاری از کشورها به صورت فزاینده ای 
به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود 
وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به 
خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای 
برای توسعه صنعت توریسم، به ویژه برای 
کشورهای در حال توسعه که با معضالتی 
همچون میزان بیــکاری باال، محدودیت 
منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه 

هستند داشته باشد.
در این راستا گردشگری در ایران به لحاظ 
وجود مناطق تاریخــی، فرهنگی، اماکن 
مقدس و مذهبــی و جاذبه های دیدنی از 
ظرفیت باالیی برای رشد برخوردار است و 
همچنین بنا بر اذعان کارشناسان فرهنگی، 
نیم درصد اشتغال کشور از این حوزه تأمین 

می شود.
بر این اساس اگر به صنعت گردشگری در 
ایران توجه بیشتری شود، می تواند به رفع 
بحران اشتغال کشور کمک بسیار کند و به 
دلیل تنوع باالیی که در صنعت گردشگری 
وجود دارد، این صنعت می تواند در اقتصاد 

کشور تأثیرات بسیار زیادی داشته باشد.
با امید به اینکه اهمیت صنعت گردشگری 
در حوزه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در 
ایران و جهان پر واضح است، در این راستا 
باید با معرفی هر چه بهتــر جاذبه ها، ارائه 
تسهیالت و خدمات بیشتر گردشگری و 
در کنار آن رفع چالش های زیرساختی به 

توسعه این صنعت مهم دست یافت.
اصفهان یکی از ۱۰ شــهر زیبا و پرجاذبه 
جهان است که با برخورداری از جاذبه های 
گردشگری بســیار در زمینه های هنری، 
تاریخی، طبیعی و انسان ساخت و وجود آثار 
تاریخی منقول و غیرمنقول بازمانده از ادوار 
مختلف به عنوان قطب مهم گردشگری 

ایران مطرح است.
این استان با مساحتی بیش از ۱۰۷ هزار 

کیلومتر مربع دارای بالغ بــر ۲۲ هزار اثر 
تاریخی اســت که یکهــزار و ۸۵۰ مورد 
آن به ثبت ملی و هفت اثــر آن به نام های 
میدان نقش جهان، کاخ چهلســتون، باغ 
فین کاشان و مســجد جامع و سه قنات 
به نام های وزوان، مــزد آباد و مون به ثبت 

جهانی رسیده است.
بر این اســاس یازدهمین نمایشگاه بین 
المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان 
بمنظور تثبیت جایگاه محوری این استان 
در این بخش از صنعت از ۲۸ تا ۳۱ خرداد در 
محل نمایشگاه های بین المللی واقع در پل 

شهرستان اصفهان برگزار می شود.
برگزاری نمایشــگاه گردشگری، کانونی 
برای گردآمدن فرهنگ ها و تعامل فعاالن 

این صنعت است
یک فعال حوزه فرهنگی و گردشگری در 
اصفهان گفت: برگزاری نماشــیگاه های 
گردشگری به لحاظ گردآمدن نمایندگان 
فرهنگ های مختلف ایران در یک مکان و 
تسهیل ارتباط و تعامل با یکدیگر در زمینه 
رصد مشــکالت و یافتن راهکارها بسیار 

مؤثر است.
احمدرضا دهاقانی افزود: از سویی برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی هم رویدادی مهم 
در این صنعت به شمار می رود و هم اینکه 
ابزاری کارآمد و مؤثر در جذب گردشگران 

داخلی و خارجی است.
وی اظهــار داشــت: این نمایشــگاه ها 
فرصتــی فراهــم می کننــد تــا امکان 
ارتبــاط چهره به چهــره و از نزدیک بین 
عرضه کنندگان و مصرف کنندگان خدمات 
و ایجاد بستر مناسب برای افزایش تعامالت 
و همکاری های درون بخشی و بین بخشی 

بین فعاالن این صنعت ایجاد شود.
این راهنمای تور و فعال حوزه گردشگری 
افزود: ضــرورت دارد تا با توجه به اهمیت 
این صنعت مهم و مؤثر در زمینه اقتصادی، 
تعــداد نمایشــگاه های گردشــگری در 

استان ها در طول سال فزایش یابد.
دهاقانی یادآور شد: در نمایشگاه گردشگری 

همچنین فرصتی برای متولیان و دست 
اندرکاران عرصه تورهای گردشگری ایجاد 
می شود تا هر چه بهتر و بیشتر با مکان ها و 
دیدنی های تاریخی و فرهنگی استان های 

دیگر آشنا شوند.
نمایشگاه های گردشگری مهمترین 
عامل بازاریابی و ارائه مقاصد ســفر 

هستند
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: نمایشگاه های گردشگری مهمترین 
عامل بازاریابی، معرفی و ارائه مقاصد سفر 

محسوب می شوند.
محسن یارمحمدیان افزود: از سویی حضور 
و شرکت در نمایشــگاه های گردشگری 
عامل مهمی در جذب گردشگر محسوب 
می شــود و بهترین ابزار برای تبلیغ این 

صنعت است.
وی اظهار داشــت: یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشــگری و صنایع دستی 
می تواند قابلیت آن را داشته باشد که منابع 

گردشگری را معرفی کند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه اصفهان 

قطب گردشگری است و پتانسیل برگزاری 
نمایشگاه ملی و منطقه ای را دارد، برگزاری 
نمایشگاه می تواند عامل موثری در جذب 

گردشگران باشد.
وی یــادآور شــد: در مجموع تو ســعه 
گردشگری عالوه بر جنبه های تبلیغاتی 
نیازمند تقویت زیرساخت های فرهنگی 

در کنار بسترهای فیزیکی و اقامتی است.
وی با اشاره به برپایی همزمان ۲ نمایشگاه 
صنایع دستی و گردشــگری در اصفهان 
افزود: این تقارن بسیار مهم و موثر است زیرا 
این دو صنعت از یکدیگر جدایی ناپذیر و 

مکمل هم هستند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان با اشــاره به برگزاری یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری در اصفهان 
در سه روز آینده افزود: نمایشگاه امسال به 
طور ویژه ای برگزار می شود و برای برپایی 
آن سازمان های مختلفی از جمله شهرداری 

اصفهان همکاری کرده اند.
یارمحمدیان ادامه داد: همچنین عالوه بر 
دستگاه های دولتی شرکت های گردشگری 
خصوصی که می توانند در جذب توریست 
فعال باشــند نیز به این نمایشگاه دعوت 

شــده اند و حدود ۳۰ برنامه جانبی اعم از 
نشست ها، کنفرانس ها، سخنرانی ها وغیره 
برای این نمایشــگاه در نظر گرفته شده 

است.
وی ابزار امیدواری کــرد که برگزاری این 
نمایشگاه گام موثری برای ارائه ظرفیت های 
گردشگری استان در ســطح بین المللی 

باشد.
نمایشگاه گردشگری فرصت مهمی 

برای عرضه توانمندی هاست
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: نمایشگاه 
گردشگری، فرصت مهم و مناسبی برای 
عرضه توانمندی هاســت و هیچ نگاهی 
صرف بازاریابی به این نمایشگاه نمی شود 
و در مجموع هدف از برپایــی این رویداد 

فرهنگی ارتقای سطح گردشگری است.
فریدون اله یاری افزود: یکی از مزیت های 
برپایی انی نمایشگاه فرصتی برای گردآمدن 
و معرفی ظرفیت های گردشگری شهرهای 
کوچک است تا بتوانند از این فرصت از یک 
سو جایگاه گردشگری آن منظقه را رشد و 
توسعه بدهند و از سوی دیگر اقتصاد ناشی 

از این صنعت را رونق بدهند.

نمایشگاه بین المللی گردشگری، بهترین فرصت برای رونق اقتصادی

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

بانک  برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی 
در اصفهان به اعتقاد کارشناسان بهترین فرصت برای رونق 
اقتصادی ، ارتقا و تبلیغ صنعت گردشگری استان است که برنامه 

ریزان امر باید برای تحقق این مهم نهایت بهره را ببرند.
یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی 
اصفهان از ۲۸ تا ۳۱ خرداد در محل نمایشگاه های بین المللی 

استان برگزار خواهد شد.

بر این اساس 
یازدهمین 
نمایشگاه 

بین المللی 
گردشگری 

و صنایع دستی 
اصفهان بمنظور 

تثبیت جایگاه 
محوری این استان در 

این بخش از صنعت 
از ۲۸ تا ۳۱ خرداد در 
محل نمایشگاه های 

بین المللی واقع در پل 
شهرستان اصفهان 

برگزار می شود.
برگزاری نمایشگاه 
گردشگری، کانونی 

برای گردآمدن 
فرهنگ ها و تعامل 
فعاالن این صنعت 

است
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دیپلمه ها زودتر جذب 
بازار می شوند

به اعتقاد یک فعال حوزه کار"مدرک 
گرایی" در جامعه سطح توقعات و 
انتظارات فرد از شغل را باال می برد 
و او را به پشــت میزنشینی عادت 

می دهد.
عبدالــه مختــاری اظهــار کرد: 
متأسفانه با سیاســت هایی که در 
پیش گرفته ایم جامعه را تنها مدرک 
گرا کرده ایم به نحوی که داشتن یک 
مدرک از دانشــگاه آزاد، پیام نور و 
علمی کاربردی یک افتخار شــده 
اســت، ولی ما به دنبال کار و تولید 
علم نیســتیم و پز دادن مدرک به 
یک آفت برای جامعه تبدیل شده 

است.
وی ادامــه داد: امروز رشــته های 
مختلفی از کتابداری و گل ســازی 
تا آشپزی و خیاطی در دانشگاه ها 
تدریس می شــود، ولــی مگر قباًل 
تجربه عملی کار خیاطی نداشتیم 
که خیاطی را وارد دروس دانشگاهی 
کرده ایم تا جوانان مدرک خیاطی 
بگیرند و خانه نشــین شوند؟ فارغ 
التحصیل رشــته خیاطی تا پشت 
چرخ ننشســته باشــد از البه الی 
کتابهای تئوریک نمی تواند خیاط 

ماهری شود.
مدرک گرایی مانع ارزش گذاری 

به کار است
این فعال حوزه کار تصریح کرد: در 
اداراتی که بــه مدرک گرایی روی 
آورده انــد تصور می شــود هرچه 
مدرک تحصیلی باالتر باشــد، کار 
افراد مقبولیت بیشــتری دارد در 
حالی که نیروهــای کار این ادارات 
بهره وری بسیار پایینی دارند و مدام 
از کار می زنند اما در عوض نیروی 
خدماتی که در چنیــن اداراتی در 
ســاعات طوالنی کار یــدی انجام 
می دهــد از حقــوق و ارزش کار 
کمتری برخوردار اســت به همین 
دلیل معتقدم باید شغل ها را ارزش 
گذاری و بر اساس جایگاه واقعی آنها 

تعریف مزد کنیم.
مختاری با بیان اینکه مدرک گرایی 
مانع ارزش گذاری به کار می شود، 
گفت: وقتی یک پزشک به مطبش 
نرود یا مدیرعامــل در دفتر کارش 
حاضر نشود منشی یا مدیر دفتر او 
کارش را انجام می دهد ولی اگر یک 
نیروی خدماتی حاضر نشــود داد 

همه در می آید.
دیپلمه ها زودتر جذب بازار کار 

می شوند
وی متذکــر شــد: بــر اســاس 
نظرســنجی ها، افراد دارای مدرک 
دیپلم و فوق دیپلم سریع تر جذب 
بازار کار می شوند؛ دلیلش این است 
که مدرک سطح توقع و انتظارات 
افراد را باال می برد و این تلقی در فرد 
به وجود می آید کــه چون مدرک 
گرفته حتماً باید در یک اداره دولتی 
استخدام شود و پشت میز بنشیند 
و کسر شأنش می شود در کاری غیر 
دولتی مشغول شود اما یک دیپلمه 
بر اساس توقعی که از کار خود دارد 
عمل می کند. او کار را نه تنها یک 
وسیله برای کسب درآمد بلکه مورد 

ارزش و احترام می داند.
 آمارها نشــان می دهــد ۴۰ تا ۵۰ 
درصد افرادی که به قصد اشــتغال 
وارد دوره های مهارتی می شوند، به 
بازار کار راه می یابند. کارشناسان بر 
این باورند که بسیاری از رشته های 
دانشگاهی بدون توجه به مالحظات 
بازار کار و توجه به ظرفیت پذیرش 
در لیست رشته های دانشگاهی قرار 
می گیرند؛ به زعم آنها به جای حذف 
رشته های دانشگاهی باید ظرفیت 
رشــته های پر تقاضا افزایش یابد 
و رشته های دانشــگاهی بدون در 
نظر گرفتن صندلی هــای خالی، 
متناســب با نیازهای جامعه و بازار 

کار تعریف شوند.

ایسنا
خـــبـــر
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آگهی حصر وراثت
آقای سهراب صادقی فرزند محمدابراهیم دارای شماره شناسنامه 39 شرح دادخواست به 
کالسه 76/98/ش ح 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مجید صادقی به شماره شناسنامه 127 در تاریخ 1397/1/1 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سهراب صادقی فرزند 
محمدابراهیم ش ملی 39 متولد 1329 صادره از سمیرم پدر متوفی 2- اشرف اسکندری 
فرزند عباسعلی ش ش 106 متولد 1343 صادره از سمیرم مادر متوفی 3- زهرا کریمی 
فرزند ابراهیم ش ملی 3209 متولد 1363 صادره از سمیرم همسر متوفی 4- سنا صادقی 
ش ش 1276549806 متولد 1391 صادره از سمیرم فرزند متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان 

سمیرم شناسه: 502312
آگهی حصر وراثت

آقای حجت اله قدرتی فرزند علی دارای شماره شناسنامه 858 شرح دادخواست به کالسه 
105/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صدیقه قدرتی شاهتوری به شماره شناسنامه 18 در تاریخ 1397/10/17 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- یک همسر 
دایمی دارد علی قدرتی هالرته فرزند حیدر متولد 1322 کدملی 5659739725، 
2- دو فرزند پسر به نامهای 1- حسین قدرتی هالرته فرزند علی متولد 1354 کدملی 
له قدرتی هالرته فرزند علی متولد 1358 کدملی  2- حجت ا  ،5659235557
5659235573، 3- دارای سه فرزند دختر به نامهای 1- نصرت هالرته فرزند علی متولد 
1345 کدملی 1281794783، 2- زهره قدرتی هالرته فرزند علی متولد 1349 کدملی 
1281794775، 3- لیال قدرتی هالرته فرزند علی متولد 1356 کدملی 5659235565، 
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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شورای حل اختالف بخش 

جلگه شناسه: 502974
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست آقای جعفر داوری به طرفیت 
خانم فریبا شاهرخ شاهی شهرکی به خواسته مطالبه به این شعبه تسلیم نموده است که 
به کالسه 890 / 97  ثبت و برای روز 98/4/19  ساعت 6  وقت رسیدگی تعیین شده است 
، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت چاپ در یکی از روزنامه های کثیراالنشار طبع و نشر می شود و 
از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. در صورت عدم 
حضور خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود . چنانچه 
بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است . ضمنا جلسه جهت 
استماع شهادت شهود می باشد. مدیر دفتر شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان 

برخوار شناسه : 501132
آگهی اخطار اجرایی

شماره: )7/633/96( 28/255/95-96/2/25 به موجب رای شماره 432/95 تاریخ 
95/12/7 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم 
علیهم 1- غالمرضا مرتاضی تکمه تاش 2- سعید حاجی 3- مصطفی هیرمندی 4- حمید 
رضا هیرمندی به نشانی مجهول المکان محکومند به پرداخت تضامنی 112/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 2/860/000 ریال خسارت دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و پرداخت مبلغ 100/200 ریال به صورت روزانه از تاریخ 87/6/22 لغایت ادای 
دین خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له بانک قوامین به نشانی میدان کمال الملک و 
پرداخت نیم عشر دولتی. رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 
ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه هفتم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

کاشان شناسه: 552248
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان یاسر واحدی زاده دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 25 میلیون 
ریال بابت باقیمانده سه برگ فاکتور همراه با هزینه های قانونی به طرفیت مهدی امامی به 
مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه اول حقوقی شورای 
حل اختالف به کالسه 959/97 ثبت و برای تاریخ 98/5/1 ساعت 9/30 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 

ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا 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 اول شورای حل اختالف کاشان شناسه: 502240

آگهی
ریاست محترم شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کاشان؛ عطف به پرونده کالسه 
1211/97 ش1 موضوع دعوی اقای غدیری بطرفیت آقای حسینی مبنی بر تعیین امور 
معوقه به استحضار می رساند اینجانب کارشناس منتخب ضمن حضور در دفتر شعبه و 
مطالبعه پرونده با راهنمایی خواهان از ملک مسکونی ایشان واقع در فاز یک ناجی آباد 
خیابان بعثت کوچه میالد 6 غربی بازدید بعمل آورده و نظریه کارشناسی به شرح ذیل ارائه 
می گردد: مطابق قرارداد اجاره موجود در پرونده بنای مسکونی خواهان از تاریخ 96/3/20 
لغایت 97/3/20 بمدت یک سال در برابر اجاره ماهیانه به میزان شش میلیون ریال در 
اختیار خوانده محترم قرار گرفته و پس از سپری شدن مدت قرارداد و عدم تخلیه خوانده 
خواهان از طریق مراجع قضایی موفق شده است مورخ 97/12/5 ملک مسکونی را تحویل 
بگیرد و بجهت خسارات وارده در طول مدت بهره برداری خوانده طبق نظر کارشناسی مبلغ 
دوازده میلیون ریال تعیین شده است. حال با عنایت به متن قرارداد اجاره با این مضمون 
که چنانچه به محض اتمام مدت اجاره مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضای قرارداد 
تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیل از تسلیم آن خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ 
500/000 ریال بعنوان اجرت ایام تصرف به موجر بپردازد و تهاتر این مبلغ با مبلغ قرض 
الحسنه بال اشکال است لذا خواهان محترم عالوه بر مطالبه وجوه قانونی قرارداد اجاره 
یکساله از 96/3/20 لغایت 97/3/20 و همچنین مطالبه وجه خسارت وارده طبق نظریه 
دادگاه متنی در نظر کارشناس از بابت تاخیر در تخلیه ملک از موعد پایان قرارداد 97/3/20 
لغایت تاریخ صورتجلسه قضایی تخلیه ملک مورخ 1397/12/5 طبق مفاد قرارداد اجاره 
شد از 500/000 ریال خسارت به میزان 259 روز بمبلغ 129/500/000 ریال خسارت 
تاخیر در تخلیه محاسبه و اعالم می گردد. رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان کاشان شناسه: 502252
آگهی ابالغ اجراییه 139804002126000058

شماره نامه: 139804902126000481 شماره پرونده: 139804002126000058/1 
283 به کدملی  بدینوسیله به شمسی مومنی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
1260701816 بدهکار پرونده اجرایی کالسه که 9800071 که آدرس شما به نشانی 
کاشان خ امام کوچه محمدی طبق گواهی مامور پست شناخته نگردیده ابالغ می گردد که 
به موجب رای کمسیسون ماده 77 شهرداری مبلغ 47/307/731 ریال به اجرای احکام 
شهرداری کاشان بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می 
باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و 
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان شناسه: 502246
آگهی ابالغ اجراییه پرونده 139804002126000060

شماره پرونده: 139804002126000060/1 شماره بایگانی پرونده: 9800073  
شماره ابالغیه: 139805102126000542 بدینوسیله به حسین منصوری نژاد فرزند 
1352 بدهکار پرونده اجرایی  محمد به شماره شناسنامه 49 به تاریخ تولد 10/14/
کالسه 9800073 که آدرس شما به نشانی کاشان خ طالقانی طبق گواهی مامور پست 
شناخته نگردیده ابالغ می گردد که به موجب رای کمسیسون ماده 77 شهرداری مبلغ 
108/171/000 ریال به اجرای احکام شهرداری کاشان بدهکار میباشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه 
صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرایی 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 
 اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان

 شناسه: 502226
آگهی اجرائیه

شماره اجرائیه : 9810423657400095  تاریخ تنظیم: 98/03/21 شماره پرونده : 
8809983657400440 شماره بایگانی شعبه: 880458 محکوم له/محکوم لهم:  انجمن 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان  نشانی محل اقامت: استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، اصفهان ، آبشار سوم بعد از پل غدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی محکوم 
علیه/ محکوم علیهم: محسن هاشمیان نام پدر حسین نشانی : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، اصفهان، ناهید توتون چیان نام پدر ...... نشانی: مجهول المکان، پری هاشمیان نام 

پدر ...... نشانی: مجهول المکان، سید عباس طاهرمفرد نام پدر سید محمد نشانی : استان 
اصفهان ، شهرستان کاشان، خیابان امیرکبیر میدان الغدیر سیلک2 پ 18، فاطمه کیهان 
نام پدر ...... نشانی : استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، مجهول المکان، حسین هاشمیان 
نام پدر ...... نشانی: مجهول المکان، مجید کیهان نام پدر: حسن نشانی: مجهول المکان، ناصر 
هاشمیان نام پدر ...... نشانی: مجهول المکان، ناهید توتون چیان نام پدر ...... نشانی: مجهول 
المکان، حمیرا توتون چیان نام پدر ...... نشانی: مجهول المکان، مرتضی کیهان نام پدر 
حسن نشانی: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، اصفهان، هایده هاشمیان نام پدر : ....... 
نشانی: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، اصفهان،  سید محمد طاهر مفرد نام پدر : سید 
عباس نشانی : استان اصفهان ، شهرستان کاشان، خیابان امیرکبیر میدان الغدیر سیلک2 
پ 18 ، منزل شخصی،  اکبر توتون چیان نام پدر ...... نشانی: مجهول المکان،  حمید 
هاشمیان نام پدر ...... نشانی: مجهول المکان،  محمد سرکرده نام پدر : علی نشانی : استان 
اصفهان ، شهرستان کاشان، کاشان ، خیابان میدان جهاد بلوار دانش کوچه شهید رحیمی 
علمدار3 روبروی موزایک سازی بهرامی ، منزل شخصی ،  فریده فر کیهان نام پدر حسین 
نشانی : استان تهران ، شهرستان تهران ، خیابان سرلشگر فالحی ، سپید کوه یک پالک1 
، زنگ 4 غربی،  طاهره کیهان نام پدر : محمود نشانی: مجهول المکان،  فریدون کیهان نام 
پدر : حسین نشانی: مجهول المکان،  سینا کیهان نام پدر : حسن آقا نشانی: مجهول المکان،  
مهین السادات محمدیان نام پدر ..... حسن آقا نشانی: مجهول المکان، مشخصات نماینده یا 
قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم لهم، حبیب اهلل آقاجانی کوپانی نام پدر: جعفر نشانی 
: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان- شهر اصفهان ، خ بزرگمهر ، خ هشت بهشت شرقی 
، بعد از امام زاده زید ، مجتمع تجاری بهشت ط اول ، وکیل، مهدی پیرحاجی نام پدر تقی 
نشانی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان- شهر اصفهان ، وکیل، محکوم به: به موجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9809970368200049 
نتقال رسمی شش دانگ یک باب منزل مسکونی جزء  محکوم علیه محکوم است به ا
پالک ثبتی 11/379 بخش 2 کاشان مقوم به 51/000/000 ریال )واقع در میدان معلم 
بلوار مفتح جنب پارک بوستان( به انضمام پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی 
مبلغ 4/712/112 ریال در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق دولت. مدیر دفتر 
 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشان ، محمد رضا رضائی فرد 

شناسه: 502282
آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگرددو در صورتی که افراد نسبت به 
صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و پس از 
اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضائی تسلیم نمایند:
1- کالسه 97/28 برابر راي شماره 139860302020000029 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي مریم زاهدی شناسنامه شماره 
66 میمه فرزند منصور درپنج سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 1014.61 مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 378 فرعي از 1 اصلي  واقع 
در میمه جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث سیف 

اله  زاهدی محرز گردیده است .
2- کالسه 97/29 برابر راي شماره 139860302020000030 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي مریم زاهدی شناسنامه شماره 
66 میمه فرزند منصور در ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 556.50  مترمربع واقع 
شده بر روی قسمتی از پالک 5035 فرعي از 1 اصلي  واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه 
که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث سیف اله  زاهدی محرز گردیده است .

3- کالسه 97/30 برابر راي شماره139860302020000027 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي مریم زاهدی شناسنامه شماره 
66 میمه فرزند منصور ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 480مترمربع واقع شده 
بر روی پالک 7206از 1 اصلي  واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به 

عنوان خریدار عادی از وراث سیف اله  زاهدی محرز گردیده است .
4- کالسه 97/26 برابر راي شماره 139860302020000028 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي رضا زاهدی شناسنامه شماره 
45 میمه فرزند منصور درپنج سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 1399.84  مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 605 فرعي از 1 اصلي  واقع 
در میمه جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث سیف 

اله  زاهدی محرز گردیده است .
5- کالسه 97/25 برابر راي شماره 139860302020000026 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي رضا زاهدی شناسنامه شماره 
45 میمه فرزند منصور درششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 1075.93  مترمربع 
واقع شده بر روی قسمتی از پالک 3674 فرعي از 1 اصلي  واقع در میمه جزء بخش 
 ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث سیف اله  زاهدی محرز 

گردیده است .
6- کالسه 97/31 برابر راي شماره 139760302020000396 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي عزت اعراب شناسنامه شماره 
3 میمه فرزند علی بابا در ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 690/74 واقع شده بر 
پالک2111 فرعي از 35 اصلي  واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به 

عنوان خریدار عادی از وراث میرزا عبداله اقدامی محرز گردیده است .
7- کالسه 97/22 برابر راي شماره 139760302020000372 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي رضا  توکلی شناسنامه شماره 
396 میمه فرزند حسین در نیم   دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ محصور به مساحت 
1721.55 مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 81 فرعي از 89 اصلي  واقع در الیبید  
جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث زینت توکلی 

محرز گردیده است .
8- کالسه 97/23 برابر راي شماره 139760302020000371 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي پری  توکلی شناسنامه شماره 
386 میمه فرزند محمدعلی در یک و نیم  دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ محصور 
به مساحت 1721.55 مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 81 فرعي از 89 اصلي  
واقع در الیبید  جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث 

زینت توکلی محرز گردیده است .
9- کالسه 96/73 برابر راي شماره 139860302020000013 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي فرید جمالی شناسنامه شماره 
155 میمه فرزندعباسعلی در ششدانگ یک باب اتاق به مساحت 21.77 مترمربع واقع 
شده بر روی قسمتی از پالک 11718 فرعي از 1 اصلی  واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه 

که مالکیت متقاضی به عنوان خریداری عادی از مرتضی هاشمی محرز گردیده است .
10- کالسه 97/8 برابر راي شماره 139760302020000246 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي فیض اله هادی شناسنامه شماره 
23 میمه فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 52.78 مترمربع واقع شده 
بر روی قسمتی از پالک 17 فرعي از 90  اصلي  واقع در الیبید جزء بخش ثبتی میمه که 

مالکیت متقاضی به عنوان خریدار رسمی و مشاعی محرز گردیده است .
11- کالسه 96/55 برابر راي شماره 139760302020000138 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي حسن احقاقی شناسنامه 
شماره 3116 میمه فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه مفروزی به مساحت 193.29 
مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 2673و2676 فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان 
جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی وراث سید اقا فاضل و 

عباسعلی احقاقی محرز گردیده است .
12- کالسه 97/12 برابر راي شماره 139760302020000370 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي علیرضا فرد پور شناسنامه شماره 
1319 میمه فرزند حسین  در ششدانگ یکباب خانه مفروزی به مساحت 588 مترمربع 
واقع شده بر روی قسمتی از پالک 2252 فرعي از 26 اصلي  واقع درروستای ونداده جزء 
بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار رسمی و مشاعی محرزگردیده 
است. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:98/03/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/28
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شناسه: 489279

9 سه شنبه 21  خرداد 1398
سال بیست و هشتم | شمـاره 5978
11 ژوئن 2019 | 7 شوال 1440

 naslefardanews  
  naslfarda

بازرگانی
              Commercial



کسب و کار
08

سه شنبه 28 خرداد 1398  | شمـاره 251

Ciitizen استارت آپ سالمتی برای کمک به بیماران
Ciitizen استارت آپی در حوزه سالمتی است که با جمع آوری دیتابیسی از اطالعات و رکوردهای بیماران 
به یکی از اهداف خود که کمک به بیماران سرطانیست کمک می کند . این استارت آپ در ژانویه 2019 

مبلغ 17 میلیون دالر جذب سرمایه کرده است . 
اگر بخواهیم روال این استارت آپ را در سه مرحله تشریح نماییم :

در مرحله اول شــما داده های خود را در این اســتارت آپ آپلود می کنید که مــی تواند تمامی اطالعات 
پزشکی شما باشــد . در مرحله دوم این داده ها مدریت و ســازمان دهی خواهند شد و به صورت دیجیتالی 

مرتب می شوند و در مرحله نهایی اطالعات پزشکی شــما به صورت کامل امن و محرمانه در اختیار شما خواهد 
 Health بود تا بتوانید آن را با هر پزشک دلخواه خود به اشتراک بگذارید . این استارت آپ عملکردی شبیه سیستم آتی

care اپل خواهد داشــت که این موضوع برنامه مهم و گسترده اپل در ســال 2020 خواهد بود و تیم کوک یکی از مهمترین برنامه 
های خود را در رابطه با این موضوع قرار داده اســت . از طرفی این موضوع یکی از مهمترین برنامه های درمانی اوباما در سال 2009 نیز بوده 
 است . گروه سرمایه گذاری این استارت آپ سرمایه گذاران مهمی هســتند که می توان به نام شرکت مادرگوگل یعنی آلفابت در میان آنها 

اشاره کرد . 
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راهاندازیکســبوکارخانگیپردرآمدیاکسبو
کارهایکوچکپرسوددرتمامحوزههایتخصصیوعادیامکانپذیرمی
باشد.عالوهبرجوانان،کسبوکارهایخانگیمورداستقبالخانمهایخانه

دارنیزقرارگرفتهاست.

در جامعه امروزی، آقایان نیز می توانند از مشاغل خانگی پرسود و پردرآمد بهره مند 
شوند. هر فرصت شغلی که در زمینه فروش محصوالت یا ارائه خدمات بتواند توسط 
افراد ارائه شود قابلیت تبدیل به یک ایده کارآفرینی استارت آپ یا مشاغل خانگی موفق 
را دارد؛ به طور مثال، مشاغل نویسندگی، گرافیک رایانه ای، تولید فایل های متنی و 

صوتی، نمونه هایی از مشاغل خانگی موفق و پردرآمد هستند.
در حال حاضر هم خانم ها و هم آقایان می توانند در منزل به این مشاغل کار کنند. ایده 
های استارت آپی بسیار متنوعی در این حوزه وجود دارد که با اندکی تغییر و خالقیت می 
توان آن را به فضای کاری مشترک یا شتاب دهنده ها معرفی کرد و اگر ایده به قدر کافی 
جذاب و کارآمد باشد سرمایه گذاران قابل توجهی را نیز به سمت خود جذب می کنند.

در حقیقت شتاب دهنده های کسب و کار نیز بر همین اساس عمل می کنند؛ به این 
معنا که اگر گروهی از جوانان در زمینه گرافیک رایانه ای مهارت کافی و الزم را دارند 

می توانند با اندکی خالقیت، یک فضای کسب و کار خانگی پرسود 
را در زمینه تهیه گرافیک رایانه ای به سبک های کاماًل نوین و جدید 
راه اندازی کرده و برای تجهیز کردن کسب و کار خود، ایده های خود 
را به فضای شتاب دهنده ها ارائه دهند تا سرمایه الزم را برای ادامه کار 
را تأمین کنند. قطعاً در ســال های بعدی، این چنین ایده کسب و کار 
نیازمند تأسیس یک شرکت کوچک و فراهم ساختن فضای تبلیغاتی 

موثر می باشد.
سودآورترین مشاغل خانگی می توانند در حوزه های مختلف راه اندازی 
شوند؛ به طور مثال، تمام حوزه های کسب و کارهای هنری جزو مشاغل 
خانگی با سود باال محسوب می شود؛ نقاشی در خانه و فروش آثار هنری، 
مجسمه سازی، آشپزی، منشی تلفنی به صورت غیرحضوری، نویسندگی 
به صورت غیر حضوری، هنر بافتنی، خیاطی، گلدوزی، خدمات طراحی 

رایانه ای در منزل و … نمونه ای از پردرآمدترین مشاغل خانگی است.
در این قسمت در مورد کســب و کار خانگی پردرآمد الزم است یک نکته 
اصولی و فنی را شرح دهیم. بســیاری از طرح های سودآور صنعتی که در 
مقیاس کوچک اجرا می شوند، مشاغل خانگی سودآور تلقی می گردند؛ به طور مثال، 
تولید قارچ، تهیه و تولید سبزی های آماده، تهیه و بسته بندی صبحانه برای دانش 
آموزان، تهیه و بســته بندی صبحانه برای اداره ها و سازمان ها، تهیه غذای بیرون بر 
و موارد مشابه، اگرچه جزو کسب و کارهای کوچک با سرمایه کم اما بسیار سودآور 
هستند، اما افرادی که قصد دارند وارد این مشاغل شوند باید مراحل قانونی و اداری 

کسب مجوز کار و همچنین تأییدیه از وزارت بهداشت را دریافت کنند.

چطورمیتواندرروستاکارآفرینیکرد؟
در حالت فوق، تهیه برخی از تجهیزات یا دستگاه های ساده نیاز به یک سرمایه مختصر 
و اندک دارد؛ اگر شما در فکر راه اندازی این چنین کسب و کارهای پرسودی هستید می 
توانید ایده خود را به فضای شتاب دهنده استارت آپی ارائه دهید و سرمایه گذار مورد 
نظر خود را جذب کنید. مشاغل معرفی شده در گروه دوم که بیشتر جنبه صنعتی دارند 

برای آغاز به کار، نیازمند چند ماه فرصت می باشند.
راه اندازی کسب و کارهای خانگی پردرآمد که در گروه اول به آن اشاره شد نیاز به مجوز 
ویژه ای ندارند و هر فرد در خانه می تواند بنا بر استعداد یا سلیقه خود محصوالت زیبایی 
را تولید کند و آنها را به فروش برساند؛ اما اگر ایده کارآفرینی آنها بتوانند در اشتغال دو یا 
تعداد بیشتری از جوانان موثر باشد و به طور مثال در تولید یک محصول ویژه، خالقیت 

قابل توجهی ارائه دهند،  می توانند طرح خود را به شرکت های شتاب دهنده کارآفرینی 
ارائه داده و سرمایه گذاران مورد نیاز را برای ایده جذب نمایند.

لیستمشاغلخانگیپردرآمدبرایآقایان
تنها خانم های خانه دار نیستند که می توانند کسب و کار کوچک با سرمایه کم یا کسب 
و کارهای کوچک پرسود را راه اندازی کنند؛ بسیاری از کسب و کارها و مشاغل خانگی 
وجود دارند که آقایان نیز می توانند از آنها کسب درآمد کنند؛ به طور مثال، خدمات 
حسابداری به صورت غیر حضوری، خدمات نصب و راه اندازی پکیج، خدمات نصب و 
راه اندازی آنتن تلویزیون، خدمات بازاریابی و فروش به صورت غیر حضوری، خدمات 
تعمیرات لوازم برقی خانگی، خدمات تبلیغات برای شرکتهای معتبر در شبکه های 
اجتماعی، خدمات حمل و نقل، کارهای خالقانه با چوب، راه اندازی یک کافی شاپ با 
فضای مدرن، مدیریت، برنامه ریزی و نگارش طرح های مدیریتی برای کسب و کارها، 
خدمات نظافتی، تعمیر وسایل نقلیه یا دوچرخه و موتور و مواردی مشابه این ها می 

توانند برای آقایان بسیار پردرآمد باشد.
ایده های کار در خدمات تاکسی آنالین یا پیک تلفنی برای آقایان جزو مشاغل خانگی 
پرسود است. معموالً این چنین خدماتی با ظاهر ساده جزو ایده های نوین کارآفرینی 
تلقی نمی شوند و اگر به فضای شتاب دهنده ها معرفی شوند کمترین طرفدار را از آن 

خود می کند.
اگر آقایان عالقه دارند ایده های استارت آپی را در حوزه کسب و کارهای خانگی ارائه 
دهند بهتر است مشاغل معرفی شده در فوق یا سایر موارد خدماتی را با اندکی خالقیت 
یا یک ویژگی برجسته در طرح کسب و کار ارائه داده و در فضای پیش شتاب دهنده ها 
یا شتاب دهنده ها به سرمایه گذاران معرفی کنند. اجازه دهید این مورد را با ذکر یک 

مثال توضیح دهیم.
اگر گروهی از جوانان در زمینه خدمات تعمیرات لوازم برقی و وسایل نقلیه دوچرخه 
موتور و هر دســتگاه فنی دیگری تخصص دارند، اینکه ایده استارت آپی آنها صرفاً با 
موضوع خدمات تعمیرات ماشین آالت و دســتگاه ها به شتاب دهنده ها ارائه شود، 
احتمال موفقیت و جذب سرمایه گذار برای آنها کمتر است ۵0 درصد خواهد بود؛ چرا 
که این خدمات در حال حاضر به همین صورت توسط کارگاه ها و تعمیرگاه ها به مردم 
ارائه می شوند و هیچ جنبه نوآوری و خالقانه ای در آن مشاهده نمی شود؛  اما اگر همین 
ایده خدماتی تعمیرات ماشین آالت و دستگاه ها با اندکی خالقیت صورتی ارائه شود 
که هم جنبه کارآفرینی در آن رعایت شده و هم سود آور باشد می تواند سرمایه گذاران 

بیشتری را به سمت ایده این کسب و کار جذب کند.

تیوان
گـــزارش

شتابدهندههابهترینفرصتبرایحمایتازکسبوکارهاینوپا

خوانــدن مقــاالت و 
تماشــای ویدئوهایی 
دربــاره کار و زندگــی 
کارآفرینــان موفــق، 
به روز رسانی کردن و باال 
بردن ســطح اطالعات 
در موفقیتشــان نقش 
بســزایی دارد. همچنین با استفاده 
از راهکارهــا و تفکــرات متفــاوت 
دربــاره کارآفرینی و تاثیــرات آن، 
 تغییــرات مثبتــی در دنیــا ایجاد 

می کنند.
 اما نکته مهــم و قابل توجهی که باید 
به خاطر داشت برای کارآفرینی الزم 
نیست حتما مشهور باشــید یا تمام 
ویژگی ها و خصوصیــات کارآفرینان 
موفق را داشــته باشــید. فقط کافی 
اســت با به کارگیری چهار روش زیر 
عالوه برکسب مهارت، پیشرفت قابل 
مالحظه ای در کســب و کار داشته 

باشید:

۱-شناختشخصیتواهدافخود
خودآگاهی یکی از اولین و مهم ترین 
کارهایی اســت که باید انجام دهید. 
هر اندازه شناخت شما نسبت به خود 
بیشتر باشــد بهتر متوجه می شوید 
چه زمانــی به فعالیت و اســتراحت 
نیاز داریــد و چه کارهایــی به نفع و 
ضرر شما اســت که باید انجام داده 
یــا از آنهــا دوری کنید. بــا رعایت 
این مورد می توانید همــان طور که 
کارهای مربــوط به کســب و کار را 
انجام می دهید، کارآمدتر باشــید و 

با شناخت بیشــتری نسبت به خود، 
برای کارهــا، برنامه ریزی دقیق تری 
داشــته باشید. پیشــرفت به معنای 
کار مداوم است. بدون داشتن هدف، 
هرگز به مقصد نخواهید رسید. بهتر 
است نسبت به کســب و کار ایده آل، 
با شناخت بیشــتر، اهداف بزرگی را 
در ســر بپرورانید. کارآفرینان موفق 
مشــکلی با خودبــاوری ندارند و از 
شخصیت و توانایی های خود به خوبی 
مطلع هســتند همچنین نسبت به 
مسیر زندگی،کسب و کار و چراهای 

مهم زندگی، نظرات مثبتی دارند.

۲-حذفموضوعاتنامناســباز
زندگیوکسبوکار

اطرافیان، تاثیر مستقیمی بر رفتار و 
کارهایتان می گذارند. افراد منفی یا 
خودپسند بسیار زیان آور هستند، زیرا 
نگرش و نظریاتشان، تاثیرات منفی بر 
ذهنیت شــما خواهد گذاشت. سعی 
کنید تمام موارد منفــی از زندگی را 
کنار بگذارید تنها در این صورت است 
که احساس سبکی و آرامش خواهید 
کرد. تمام اتفاقات در زندگی یا کسب 
و کار، دائمی نیستند. برخی از اهداف 
در برهه ای از زمان مناســب به نظر 
می رسند، اما پس از مدتی باید از آنها 
به عنوان پله ترقی و در جهت پیشرفت 
استفاده کرد. خودآگاهی کارفرمایان 
در تصمیم گیری ها و انتخاب کارهای 
مناســب و نامناســب نقش مهمی 
دارد. آنها هرگز از تصمیم گیری های 
دشوار نمی ترســند. در ضمن از کنار 
گذاشــتن آنچه به نفع اهداف کسب 
 و کار نیســت هم ترســی به دل راه 

ندهید.

۳-واقعبینیدربارهدرگیریهای
ذهنی

برای برگزیده بودن ابتدا الزم اســت 
به صورت ذهنی بر مشــکالت فایق 
آیید. ذهن انســان در عین حال که 

محلی برای پرورش زیبایی ها است، 
می تواند مســائل را به ترسناک ترین 
وجه ارائه کند. انسان ها اغلب مسائل 

را بزرگ تر از واقعیت می بینند. کنترل 
افکار و احساســات موجــب دنبال 
کردن کســب و کار به طور متفاوت 

و موفق تری می شــود. افکار منفی و 
غم انگیز از ذهن تمام افراد می گذرد 
اما می توان عکس العمــل متفاوتی 
نسبت به آنها نشــان داد، برای مثال 
تســلیم شــد یا آنها را بررسی کرد و 
برای رشد و پیشرفت، قدم برداشت. 
کارآفرینان نخبــه می دانند برای هر 
موقعیت و مشکلی، راه چاره ای وجود 
دارد. ســعی کنید هــر روز بر جدال 
ذهنی پیروز شوید. یاد بگیرید چگونه 
می توان در بیشتر مواقع در موقعیت 
عالی ماند و اقداماتی با کارآیی بیشتر 

انجام داد.

۴-انجامکاربهطورمداوم
افکار، کلمــات، برنامه هــا و مقاصد 
تماماً برای شــروع عالی هستند اما 
باید با کار همراه باشند. برای پیشرفت 

قابل مالحظه و نخبه بودن الزم است 
کارهایــی مانند راه اندازی کســب و 
کار قوی، بازاریابــی، مدیریت تولید، 
اجرا، تولید محتوا و مشارکت را به طور 
مداوم انجــام دهید و برای رشــد و 
پیشــرفت، تالش کنید. بسیاری از 
کارفرمایان رفتار افراطی نســبت به 
کسب و کار دارند. سعی کنید سازگار 
و مراقب پیشرفت کار باشید و به این 
مــورد اهمیت زیادی دهیــد. اجازه 
ندهید ترس مورد قبول واقع نشدن از 
سوی دیگران یا عقاید محدود کننده 
شــما را از رســیدن به اهداف اصلی 
بازدارد. خود را باورداشــته باشــید 
که شایســتگی انجام تمام کارهای 
دشوار را دارید و می توانید در زندگی 
 و کســب و کار، خوشــحال و راضی

 باشید.

به روز باشید؛   

کارآفرینی متفاوت در قرن جدید

اطرافیان،تاثیر
مستقیمیبررفتارو

کارهایتانمیگذارند.
افرادمنفییاخودپسند

بسیارزیانآور
هستند،زیرانگرشو
نظریاتشان،تاثیرات
منفیبرذهنیتشما

خواهدگذاشت.

ورزشــکارانحرفهایعالوهبرتمرینسخت،نظارت
دقیقیبرتغذیهخوددارندوازوجودتیموافرادحرفهای
برایرســیدنبهبهترینوضعیتبدنوذهنکمک
میگیرندومیداننداینروشمناسبیبرایعالیترین
ســطحموفقیتاســت.کارآفرینانموفقنیزروش

مشابهیرادرزندگیدنبالمیکنند.

منبع:ایراناستارتآپ
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
خودآگاهییکیازاولین

ومهمترینکارهایی
استکهبایدانجامدهید.
هراندازهشناختشما
نسبتبهخودبیشتر

باشدبهترمتوجه
میشویدچهزمانیبه

فعالیتواستراحتنیاز
دارید.
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