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

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

استاندار اصفهان: 

آب پشت سد مطلوب است 

کشت طالى سفید 
مقدمه افتخار ایران

پنبه داراى ارزش اقتصادى زیادى 
در جهان است و به همین دلیل 
به عنــوان طالى ســفید از این 
محصول زراعى یاد مى شــود. از 
آنجایى که ایــن گیاه در مناطق 
گرم و خشــک و نیمه خشــک 
کاشت مى شود به نظر مى رسد 
بیشــتر نقاط ایران به خصوص 
شهرهاى مرکزى جون اصفهان 
توانایى کاشــت این محصول را 
دارند. پنبه در تأمین پوشــاك، 
روغــن، خــوراك دام، صنایع و 
نســاجى نقش مهمى ایفا مى 
کند. یعنى دقیقا صنایعى که در 
کشور ما به شدت نیاز به رشد  و 

توسعه اش احساس مى شود.
در دو دهه گذشته رشد تولید در 
صنعت کشت پنبه حدود سه  برابر 
کاهش یافته  اما گفته مى شود 
امسال به دلیل شرایط اقتصادى 
و نیاز به کشــت این محصول در 
کشور ، تشویق هایى براى کشت 
این محصول انجام شده که منجر 
به افزایش ســطح زیر کشــت 
پنبه در ایران شــده است. طرح 
خودکفایى پنبه از سال 94 کلید 

خورده اما...

فرزانه مستاجران
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

     احتماالً هفته آینده آب جارى خواهد شد اما زمان قطعى آن مشخص نیست، ضمن احترام به هموطنان عزیزمان در استان چهار محال و بختیارى اعالم مى کنیم که هیچ حق اضافه اى 
نمى خواهیم و حق و حقوق آنها رعایت خواهد شد

بازار طال و سکه 98/4/3 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,488,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,724,0004,449,000جدید

2,430,0002,520,000نیم سکه

1,625,0001,640,000ربع سکه

1,120,000989,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,899,0001,766,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18441,600407,500 عیار

یک گرم طالى 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالى 
24588,900543,300 عیار

آب کردن طال براى جذب اسکناس...

نون به نرخ روز، مالیات هم به روز!
ابالغ طرحى با عنوان مالیات بر سکه قبل از اینکه بستر قانونى آن (طرح 
مالیات بر عائدى سرمایه) فراهم شود، مقوله اى است که ابهامات فراوانى را 
به لحاظ اجرایى و قانونى به وجود آورده و با اعالم آخرین شرط آن مبنى بر 
«اخذ مالیات از سکه هاى فروخته شده به قیمت روز» گالیه ها پررنگ تر 

شده است.
طرح مالیات بر سکه پازلى از یک طرح بزرگ تر به نام طرح مالیات 
بر عائدى سرمایه است؛ طرحى که پیش از این وزیر اقتصاد وعده 

داده بود تا پایان خردادماه الیحه آن براى ارائه به مجلس...

حمیدرضــا  ســید 
ابطحــى مأموریــت 
را  ســازمان 
ى  ز ســا نمند ا تو
شهردارى اصفهان در 
جهت جلب رضایت 
شــهروندان و تحقق 
تعالى سازمانى شــهردارى با به کارگیرى 
قابلیت ها و ظرفیت هاى فاوا عنوان کرد و 
گفت: هوشمندسازى هدفمند شهر؛ ارتقاء 
و یکپارچه ســازى خدمــات الکترونیکى 
شــهروند محور؛ ارزش آفرینى با استفاده 
از سرمایه هاى ICT شــهردارى؛ افزایش 
مشــارکت فراســازمانى با اســتارتاپ ها 
و ســرمایه گذاران؛ کاهــش وابســتگى 
غیرضرورى به پیمانکاران؛ سازماندهى و 
یکپارچه ســازى تمام داده هاى شهردارى 
 ICT و ارائــه خدمات داده؛ ارتقــاء نقش
در تعالى سازمانى شهردارى؛ ارتقاء نقش 
ICT در تحول کســب وکار شهردارى و 
 ICT حفظ و ارتقاء زیرســاخت هاى فنى
شهردارى از اولویت هاى راهبردى فناورى 
اطالعات و ارتباطات شــهردارى در سال 

1398 است.
وى همچنین ارائه مشاوره هاى کارشناسى 
و عملیاتى جهت کاهش هزینه ها و انجام 
بهینه امور ICT سازمان هاى شهردارى، 
پرهیــز از خرید نــرم افزارهــاى موازى 
توســط ســازمان هاى مختلف شهردارى 
و پرداخــت هزینه هاى اضافى، تســهیل 
یکپارچه ســازى و برقــرارى ارتباط نرم 

افزارهاى شــهردارى و استفاده از ظرفیت 
مرکز آموزش ســازمان فاوا جهــت ارائه 
آموزش هــاى شــهروندى و کارکنــان 
شــهردارى را از دیگر مزایاى این سازمان 

برشمرد.
ابطحى خط مشــى مدیریت این سازمان 
در سال 98 را شــامل هم افزایى، اعتماد و 
احترام متقابل با شهردارى دانست و اضافه 
کرد: ارتقاى تخصص تا کســب مرجعیت؛ 
مدیریت بهینه زمان؛ توجه به درآمدزایى 
جلب مشارکت بخش خصوصى؛ استفاده 
بهینه از ســرمایه هاى انسانى، اطالعاتى و 
ســازمانى؛ همکارى اثربخش کارکنان و 
تقویت کار گروهى؛ به کارگیرى حداکثرى 
ابزارهاى فناورى اطالعات و کاهش مصرف 
انرژى و کاغــذ از دیگر مواد خط مشــى 

سازمان فاوا در سال جارى است.
مدیرعامل سازمان فاوا شهردارى اصفهان 
در پایان ضمن قدردانى از حضور معاونین، 
مدیران و مســئوالن فنــاورى اطالعات 
و ارتباطات ســازمان هاى شــهردارى در 
این جلســه خاطر نشــان کرد: ســازمان 
فاوا شــهردارى به منظور اجراى رســالت 
واقعى خود، آماده همکارى و مشــارکت با 
تمامى معاونت ها، مناطق، ســازمان ها و 
مدیریت هاى مجموعه بزرگ شــهردارى 
اصفهــان جهت ارائــه خدمات ســریع، 
بهنگام، بى وقفه و با کیفیت مى باشد و در 
راستاى خدمات رسانى به شهروندان عزیز 
اصفهان، پذیراى نظرات، پیشــنهادات و 
همکارى هاى مشترك با سایر قسمت هاى 

شهردارى خواهد بود.

مدیر عامل سازمان فاوا در نشست مسؤوالن فناورى اطالعات و ارتباطات سازمان هاى شهردارى اصفهان؛ 
مزیت هاى سازمان فاوا بى نظیر است

 استفاده بهینه از 
سرمایه هاى انسانى، 
اطالعاتى و سازمانى؛ 

همکارى اثربخش 
کارکنان و تقویت کار 
گروهى؛ به کارگیرى 
حداکثرى ابزارهاى 
فناورى اطالعات و 

کاهش مصرف انرژى 
و کاغذ از دیگر مواد 
خط مشى سازمان 
فاوا در سال جارى 

است.

مدیر عامل سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى اصفهان در جمع معاونین، مدیران و مســؤوالن فناورى اطالعات و ارتباطات 
سازمان هاى شهردارى گفت: وجود تخصص هاى مختلف حوزه هاى ICT در سازمان فاوا، پرهیز از فعالیت هاى موازى و استفاده از توانمندى هاى 
موجود، پایدار بودن خدمات سازمان فاوا، وجود مرکز داده امن در سازمان فاوا و عدم نیاز به مرکز داده در سازمان هاى مختلف، تاکید بر تسهیل 
امور سازمان ها در حداقل زمان ممکن و ایجاد شرایط مطلوب جهت ارائه خدمات و پرهیز از ایجاد مانع در امور جارى سازمان ها، از مزایاى خدمات 

سازمان فاوا به مجموعه شهردارى اصفهان است.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

معاون علمى و فناورى رئیس جمهور 
در کاشان:

افزایش فعالیت شرکت هاى 
دانش بنیان از رونق خام 

فروشى مى کاهد
معاون علمى و فناورى رئیس جمهور از فعالیت 
بالغ بر چهار هزار شرکت دانش بنیان در کشور 
خبر داد و گفت: افزایش فعالیت شــرکت هاى 
دانش بنیان از رونق خام فروشى خواهد کاست.

سورنا ستارى صبح دوشنبه در دیدار با نماینده 
ولى فقیه در کاشان نیروى انسانى در اقتصاد را 
مقوله اى مهم دانست و اظهار داشت: کشور ایران 
در حوزه نیروى انســانى در وضعیت مطلوبى 
قــرار دارد و این مزیت باعث مى شــود اقتصاد 
را به سمت دانش بنیان شــدن پیش ببریم اما 

متأسفانه با وجود تالش هاى...
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مراسم تکریم و معارفه رئیس پلیس راهور فرماندهى انتظامى شهرستان نجف آباد
مراسم تکریم سرهنگ رشید عسگریان و معارفه سرهنگ ســعدى صفیان بعنوان رئیس جدید پلیس راهور فرماندهى انتظامى 

شهرستان نجف آباد درمحل سالن اندیشه فرهنگسراى خارون برگزار شد.
 در این مراسم توسط سرهنگ مولوى رییس پلیس راهور انتظامى استان اصفهان، سرهنگ سعدى صفیان که قبًال در شهرستان 
فالورجان فعالیت داشت به بعنوان رئیس جدید پلیس راهور فرماندهى انتظامى شهرستان نجف آباد معارفه و از زحمات سرهنگ 
رشید عسگریان که از تاریخ 1395/4/27 در این سمت بوده تقدیر و تکریم نمود و ایشان در شهرك آزمایش به فعالیت مشغول شد.

فوالد

اخبار اصفهان
گـــزارش

فوالد

با تالش متخصصان داخلى و در 
سال تولید ملى محقق شد؛

گام هاى استوار و آهنین 
توسعه

 فــوالد مبارکه 
همــکارى  و 
ى  کت ها شــر
داخلى بــراى اولین بار در ایـــران، 
صفحات مسى قالب هاى ریخته گرى 
مداوم بــه روش پاشــش حرارتى 
(HVOF) پوشــش دهى شد و عمر 
کارى این صفحــات از 30 به 70 هزار 
تن تختال افزایــش یافت که نه تنها 
در کشــور، بلکه در دنیا نیز رکوردى 

قابل مالحظه به شمار مى آید.

 رئیــس تعمیــرگاه ریخته گــرى مداوم 
فوالد مبارکــه ضمن اعالم ایــن خبر و با 
بیان این که فرایند سرد شــدن و تشکیل 
تختال با قالب اولین تجهیز ماشــین هاى 
ریخته گرى مــداوم آغاز مى شــود، افزود: 
به عبارت دیگر مهم ترین و حســاس ترین 
مرحلهٴ تولیــد تختال، کنتــرل و نظارت 
بر نحوهٴ شــروع انجماد مواد مذاب اســت 
و ایــن خنــک کارى را آب دمیــن در 
گــردش صفحات مســى قالب هــا انجام

 مى دهد. 

روح اله بیرانوند تصریح کرد: فلز مس هدایت 
حرارتى بسیار زیادى دارد و به خوبى فوالد 
مذاب را ســرد مى کند، اما به لحاظ خواص 
مکانیکى، فلزى بســیار ضعیف است و به 
علت داشتن ســختى و تراکم کم، در زمان 
کوتاهى دچار فرسایش و ترك هاى فراوان 
مى شــود و ممکن اســت بــه تختال هاى 

تولیدى آسیب بزند. 
وى با تأکید بر این که میــزان زیاد ضریب 
انتقال حــرارت مس گاهى اوقات ســبب 
سرمایش سریع و بیش از انتظار تختال و در 
نتیجه بروز ترك در تختال مى شود، گفت: 
سال هاست انواع پوشش هاى متالورژیکى 
و شــیمیایى در کشــورهاى پیشــرفتهٴ 
دنیــا اختــراع و در این صفحــات اعمال 

شده است. 
رئیس تعمیــرگاه ریخته گرى مداوم فوالد 
مبارکه جدیدترین نوع این پوشــش دهى 
را روکش کارى صفحات مســى به وسیلهٴ 
پودر فلزى-ســرامیکى به روش پاشــش 
حرارتى (HVOF) دانست و اظهار داشت: 
تا ســال 1397 تحقیقــات و تالش هاى 
زیــادى براى اجــراى این پوشــش ها در 
کشورمان صورت گرفته بود، اما متأسفانه 
به دالیل گوناگون هیچ یک موفق نشــده 

بودند. 
وى در ادامــه از کســب موفقیت هــاى 
ارزشــمند در این زمینه خبر داد و اذعان 
کرد: در ســال 1397 با همکارى شرکت 
((پارس پالسماپوشــش)) و کارشناســان 

ناحیــهٴ فوالدســازى و 
ریخته گــرى مداوم فوالد 
مبارکهٴ، پوشش سرمت پایهٴ 
 HVOF نیکلى به روش
بــر روى یــک دســت از 
صفحــات مســى قالــب 
ماشــین هاى ریخته گرى 
اعمال و به خط تولید ارسال 

شد.

  عمــر کارى این صفحات 
از 30 بــه 70 هزار تن تختال 

افزایش یافت
بیرانوند با بیــان این که قالب 
مذکور به مدت 53 روز کارى 
در خط تولید مورد بهره بردارى 
قرار گرفت، تصریــح کرد: عمر 
کارى ایــن صفحــات پــس از 
عملیــات ایــن پوشــش دهى، 
از 30 بــه 70 هــزار تن تختــال افزایش 
یافت که نه تنها در کشــور، بلکــه در دنیا 
نیــز رکــوردى قابل مالحظــه به شــمار

 مى آید.
 وى هــدف اصلــى ایجاد این پوشــش را 
افزایــش کیفیت و عمر تختال دانســت و 
تأکید کــرد: نتایــج کیفــى تختال هاى 
تولیــدى به همــت کارشناســان کنترل 
کیفى ناحیهٴ فوالدسازى و دفتر فنى تولید 
فوالدســازى و ریخته گرى مداوم بررسى

 شد. 
خوشبختانه به لحاظ کیفى ترك تختال هاى 
تولیدشــده با این صفحات بــه میزان 55 
درصد و وضعیت جدایش و کنارهٴ پروفیلى 
به ترتیب به میزان 15 و 50 درصد کاهش 
یافته است که موفقیت بسیار ارزنده اى به 

شمار مى آید. 
رئیس تعمیــرگاه ریخته گرى مداوم فوالد 
مبارکه دســت یابى بــه ایــن موفقیت را 
افتخار ملى دانســت و در همین خصوص 
از زحمات و حمایت هــاى مدیریت ناحیهٴ 
فوالدسازى و ریخته گرى مداوم، دفتر فنى 
تولید فوالدسازى و ریخته گرى، کارکنان 
واحدهاى تولید و تعمیــرگاه ریخته گرى، 
دفتر فنى تعمیرات ریخته گرى، تعمیرگاه 
مرکزى فوالد مبارکه، مدیریت خرید مواد 
مصرفــى و تمام عزیزانى کــه از این پروژه 
ملى حمایت کردنــد، تشــکر و قدردانى

 نمود.



کشت طالى سفید 
مقدمه افتخار ایران

ادامه از صفحه یک:
...  امسال اولین نتایج آن مشهود 
شده است. البته تا خود کفایى 
پنبــه گام هاى بســیارى باید 
برداشته شــود اما همین گام 
اول هم مى تواند امیدوار کننده 
باشد. زیرا  میزان تولید طالى 
سفید در کشــورمان  طى 17 
سال گذشــته از بیش از 411 
هزارتن به 160 هزارتن رسیده و 
بیش از 75 درصد کاهش داشته 
است. اگر شــرایط جوى یارى 
کند ضریب خودکفایى امسال 

به 58 درصد مى رسد.
 با این وجــود 55 درصد پنبه 
مورد نیاز کشــور هنوز وارداتى 
اســت و مســلما اگــر صنعت 
نســاجى در کشــور پیشرفت 
کند این میزان واردات نیز باید 
افزایش یابد.  توســعه پنبه به 
توســعه صنایع باالدستى آن 
مانند نساجى منجر مى شود و 
با توسعه صنایع نساجى، تقاضا 
براى پنبه افزایش مــى یابد و 
مى تواند باعث تقویت تولید این 

محصول شود.
در ســال هاى گذشته معضل 
اصلى صنایع نســاجى قاچاق 
پوشاك به کشور بوده است. با 
نزدیک شــدن به قیمت واقعى 
ارز شرایط براى این صنعت بهتر 
شــده و صرفه اقتصادى قاچاق 
پوشاك کمتر شــده است. این 
مســاله به تولید داخلى کمک 

مى کند. 
هر چند پنبه گیاهى اســت که 
براى کشــت نیاز به آب کافى 
دارد و کمبــود آب و افزایــش 
حرارت باعث زود رسى شده و 
گیاه ســریعاً به گل مى رود  و 
روند کشت این محصول را دچار 
مشــکل مى کند اما به عنوان

 ایده اى براى کشــت مى تواند 
مورد اســتفاده قــرار بگیرد . 
شاید براى یک کشــاورز نوپا و 
کم  تجربه این پیشــنهاد کمى 
زود باشــد اما با اندکى کسب 
تجربه در کشــت این محصول 
مى توان به ســود آورى باالیى 
دست یافت. ضمن اینکه  کشور 
را در خود کفایى طالى سفید 

یارى نمود. 
البتــه دولت هم مســلما براى 
موفقیــت در ایــن امــر باید 
قــدم هایــى بــردارد. طبق 
طرح هــاى توســعه اقتصادى 
کشــور پایــان برنامــه طرح 
اقتصاد مقاومتى پنبه تا ســال 
1404 اســت و تــا آن زمــان 
ضریب خوداتکایى 100 درصد 
پیش بینى شــده است. اما این 
مهم محقق نمى شــود مگر با 
حمایت هاى بى چون و چراى 
دولت از کشــاورزان پنبه کار. 
اگر حمایت هایــى که در طرح 
دیده شــده انجــام و اعتبارات 
تأمین شود، هدف طرح محقق 
خواهد شد.   در واقع درخواست 
کشاورزان این است که پنبه نیز 
اعتبارات ویژه از ســتاد اقتصاد 
مقاومتى دولت و نه وزارت جهاد 
کشــاورزى دریافت کند ولى 
فعًال این محصــول در اولویت 
قرار نگرفته است. امید است در 
آینده با بها دادن بیشتر به طالى 
سفید کشور در امر خودکفایى 
این محصــول موفق شــود و 
نساجى کشور رشد روز افزون 
داشته باشد تا بچه هاى ایرانى 
دیگر مجبور نباشند لباس هاى 
چینى که معلوم نیست الیاف آن 
از چه ساخته شده را بپوشند و با 
افتخار بگویند ما لباس ایرانى بر 

تن داریم.

اقتصاد استان
02
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12 تن مواد مخدر در اصفهان کشف شد
فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان گفت: در بخش مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان و خرده فروشان 
بالغ بر 12 تن انواع مواد مخدر کشف شده است و حدود 214 نفر از قاچاقچیان در این راستا دستگیر شده اند 

و با آنها برخورد شده است.
سردار مهدى معصوم بیگى در حاشیه رونمایى از کشــفیات نیروى انتظامى اصفهان در قالب طرح هاى 

عملیاتى ظفر یک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سلسله طرح هاى عملیاتى که در راستاى افزایش نظم و 
امنیت و مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر انجام شد امروز بخشى از توفیقات و دستاوردها را در قالب نمایشگاهى 

به نمایش گذاشتیم.
وى تصریح کرد: در این ماموریت بالغ بر 370 میلیارد ریال کاالى قاچاق کشف شد و حدود 800 نفر در این راستا دستگیر 

شدند که بخش عمده این کشفیات مربوط به یک ماه اخیر بوده است.
فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان با اشاره به این که امسال از سوى مقام معظم رهبرى سال رونق تولید نام گذارى شده است و یکى از اهداف 
نیروى انتظامى استان اصفهان مبارزه با قاچاق کاال است خاطرنشان کرد: در بخش مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان و خرده فروشان بالغ بر 

12 تن انواع مواد مخدر کشف شده است و حدود 214 نفر از قاچاقچیان در این راستا دستگیر شده و با آن ها برخورد شده است.

زاینده رود همچنان جارى خواهد بود
معاون آب و آبفاى وزارت نیرو گفت: با دستور مساعد وزیر نیرو آب مورد نیاز کشت تابستانه کشاورزان استان 

اصفهان تامین مى شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى وزارت نیرو «پاون» قاسم تقى زاده خامسى با اشاره به برگزارى نوزدهمین 
جلسه شوراى هماهنگى مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز زاینده رود در وزارت نیرو، گفت: این 

نشست پس از سفر هفته گذشته وزیر نیرو به استان اصفهان و دستور وى به منظور بررسى آخرین وضعیت 
حوضه براى تخصیص آب کشت تابستانه برگزار شده است.

وى با اشاره به دستور مساعد وزیر نیرو در این جلسه براى تخصیص آب براى کشت تابستانه کشاورزان اصفهانى، 
افزود: با توجه به اینکه بایستى حداقل 450 میلیون مترمکعب آب در پایان سال آبى جارى به منظور کشت پاییزه در سد 

زاینده رود باقى بماند، از این رو مقرر شده است تا ضمن رعایت تخصیص هاى مربوط به بخش شرب، صنعت و... بخشى از آن نیز براى 
کشت صیفى در تابستان براى کشاورزان در نظر شود. معاون آب و آبفاى وزارت نیرو با اشاره به اینکه حدود 350 تا 370 میلیون مترمکعب براى 
کشت تابستانه اختصاص خواهد یافت، ادامه داد: زمان و نحوه رهاسازى آب مورد نیاز براى کشت یاد شده پس از تشکیل جلسه کمیته 15 نفره 
متشکل از نمایندگان شرکت آب منطقه اى اصفهان، صنف کشاورزى و سازمان جهاد کشاورزى استان تصمیم گیرى و به زودى اعالم خواهد شد.

فرزانه مستاجران
یـــادداشت
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خـــبــــر

استاندار اصفهان: 

آب پشت سد مطلوب است 

استاندار اصفهان با بیان اینکه به دلیل ساختار قانونى 
شــورا، نمایندگان هیچ کدام از استان هاى اصفهان و 

چهارمحال و بختیارى در نشست هماهنگى شوراى عالى مقابله با 
کم آبى حضور نداشتند، گفت: در حال حاضر 780 میلیون متر مکعب 

آب پشت سد زاینده رود جمع شده و وضعیت سد مطلوب است.

عباس رضایى در مورد وضعیت زاینده رود با بیان اینکه اخیراً جلسه هماهنگى 
شوراى عالى مقابله با کم آبى به ریاست اردکانیان، وزیر نیرو در محل وزارت نیرو 
برگزار شد، گفت: در این نشست رهاسازى آب براى کشت بهاره کشاورزان استان 
اصفهان تصویب شد به شرط اینکه 450 میلیون متر مکعب آب در اول شهریور 

براى کشت پاییزه در شهر تأمین باشد.
 وى با بیان اینکه مدیریت آب رها شده به استان اصفهان واگذار شده است، افزود: 
در این نشست وزراى نیرو، جهادکشــاورزى، صمت، سازمان محیط زیست و 
معاونت هاى این دستگاه ها، نماینده صنف کشاورزان و استانداران استان هاى 

اصفهان و چهار محال و بختیارى حضور داشتند.
رضایى با تاکید بر اینکه به دلیل ســاختار قانونى شورا نمایندگان هیچ کدام از 
استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى در این نشست حضور نداشتند، ادامه داد: در 

حال حاضر آب زاینده رود قطع است و باید با برگزارى نشست و هماهنگى هاى الزم بر 
اساس ضوابط در مورد جارى شدن آن تصمیم گیرى شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه وضعیت سد زاینده رود مطلوب است، گفت: در حال حاضر 
780 میلیون متر مکعب آب پشت سد جمع شده در حالى که سال گذشته در چنین زمانى 

میزان آن حدود 300 میلیون متر مکعب بود.
وى در مورد تأثیر تشکیل کارگروه احیا بر وضعیت زاینده رود، یادآور شد: به طور قطع اگر 
مصرف بهینه آب را داشته باشیم و صرفه جویى در مصرف آب که یکى از راه هاى شکرگزارى 
خداوند متعال براى بارش ها است انجام شود؛ انتظار مى رود مردم قدر آب را بدانند، آن را 
بیهوده هدر ندهند و در مصارف آب کشاورزى، صنعت و خانگى نهایت دقت را داشته باشند.
رضایى با بیان اینکه هفته آینده جاى شــدن آب در زاینده رود عملى مى شــود، ادامه 
داد: احتماالً هفته آینده آب جارى خواهد شــد اما زمان قطعى آن مشــخص نیست، 
ضمن احترام به هموطنان عزیزمان در اســتان چهار محال و بختیارى اعالم مى کنیم 
که هیچ حق اضافه اى نمى خواهیم و حق و حقوق آنها رعایت خواهد شــد و با همدلى 
و هماهنگى مى توان مصالــح و منافع هــر دو اســتان را در کمال بــرادرى و برابرى 

احصا کنیم.
بیان اینکه به دلیل ساختار قانونى استاندار اصفهان با بیان اینکه به دلیل ساختار قانونى استاندار اصفهان با بیان اینکه به دلیل ساختار قانونى 
از استان هاى اصفهان و شــورا، نمایندگان هیچ کدام از استان هاى اصفهان و شــورا، نمایندگان هیچ کدام از استان هاى اصفهان و 

چهارمحال و بختیارى در نشست 
کم آبى حضور نداشتند، گفت: 

آب پشت سد 

عباس رضایى در مورد وضعیت زاینده رود با بیان اینکه اخیراً جلسه هماهنگى 
شوراى عالى مقابله با کم آبى به ریاست اردکانیان، وزیر نیرو در محل وزارت نیرو 
برگزار شد، گفت: در این نشست رهاسازى آب براى کشت بهاره کشاورزان استان 

اصفهان تصویب شد به شرط اینکه 
براى کشت پاییزه در شهر تأمین باشد.

 وى با بیان اینکه مدیریت آب رها شده به استان اصفهان واگذار شده است، افزود: 
در این نشست وزراى نیرو، جهادکشــاورزى، صمت، سازمان محیط زیست و 
معاونت هاى این دستگاه ها، نماینده صنف کشاورزان و استانداران استان هاى 

اصفهان و چهار محال و بختیارى حضور داشتند.
رضایى با تاکید بر اینکه به دلیل ســاختار قانونى شورا نمایندگان هیچ کدام از 
استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى در این نشست حضور نداشتند، ادامه داد: در 

بیان اینکه به دلیل ساختار قانونى استاندار اصفهان با بیان اینکه به دلیل ساختار قانونى استاندار اصفهان با بیان اینکه به دلیل ساختار قانونى استاندار اصفهان با 

کم آبى حضور نداشتند، گفت: 
آب پشت سد 

عباس رضایى در مورد وضعیت زاینده رود با بیان اینکه اخیراً جلسه هماهنگى 
شوراى عالى مقابله با کم آبى به ریاست اردکانیان، وزیر نیرو در محل وزارت نیرو 
برگزار شد، گفت: در این نشست رهاسازى آب براى کشت بهاره کشاورزان استان 

اصفهان تصویب شد به شرط اینکه 
براى کشت پاییزه در شهر تأمین باشد.

 وى با بیان اینکه مدیریت آب رها شده به استان اصفهان واگذار شده است، افزود: 
در این نشست وزراى نیرو، جهادکشــاورزى، صمت، سازمان محیط زیست و 
معاونت هاى این دستگاه ها، نماینده صنف کشاورزان و استانداران استان هاى 

اصفهان و چهار محال و بختیارى حضور داشتند.
رضایى با تاکید بر اینکه به دلیل ســاختار قانونى شورا نمایندگان هیچ کدام از  خانه ملت

خـــبــــر

 امروز صنایع دستى با 
هنر، علم و دانش پیوند 

خورده است. این امر 
در دانشگاه ها تدریس 

مى شود و مراکز 
دانش بنیان نیز در این 

زمینه ورود کرده اند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان:

ظرفیت هاى اصفهان در حوزه صنایع دستى را نشان دهیم

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: باید با نصب نمادهاى شهرجهانى صنایع 
دستى، نامگذارى خیابان ها و معابر به نام هنرمندان این 
رشته و نمایش نشان هنر اصفهان، ظرفیت هاى این شهر 

در حوزه صنایع دستى را نشان دهیم.
فریدون الهیارى با حضور در جلسه علنى شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان با بیان اینکه اصفهان دومین شهر جهانى 
صنایع دستى دنیاست و به شبکه جهانى شهرهاى خالق 
پیوسته است، اظهار کرد: این دو عنوان مهمترین عناوین 

اصفهان در عرصه جهانى است.

ایمنا
گـــزارش
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    با ورود مصنوعات ماشینى صنایع دستى به مرور از چرخه استفاده  در زندگى هاى روزمره خارج شد و  در این شرایط فعاالن این عرصه از نظر اقتصادى متضرر شدند.

معاون علمى و فناورى رئیس جمهور در کاشان:

افزایش فعالیت شرکت هاى دانش 
بنیان از رونق خام فروشى مى کاهد

معاون علمى و فناورى رئیس جمهور از 
فعالیت بالغ بر چهار هزار شرکت دانش 
بنیان در کشور خبر داد و گفت: افزایش 
فعالیت شرکت هاى دانش بنیان از رونق خام فروشى خواهد 

کاست.

سورنا ستارى صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولى فقیه در کاشان 
نیروى انســانى در اقتصاد را مقوله اى مهم دانست و اظهار داشت: 
کشور ایران در حوزه نیروى انسانى در وضعیت مطلوبى قرار دارد و 
این مزیت باعث مى شود اقتصاد را به سمت دانش بنیان شدن پیش 
ببریم اما متأسفانه با وجود تالش هاى بسیار زیاد در حوزه اشتغال 
از ابتداى انقالب تاکنون به دلیل عدم سوق به سمت اقتصاد دانش 

بنیان اصفهان در بیکارى رتبه سوم یا چهارم را دارد.
وى ضمن اشاره به تاریخ و فرهنگ کهن کاشان افزود: فرش دستباف 
ما تاریخى کهن دارد و هر قومى عشــق خود را با این هنر به تصویر 
کشیده است اما متأسفانه صنعتى شدن شهرها تا جایى پیش رفته 
اســت که نابودى این هنر را تهدید مى کرد اما از آنجا که هنر فرش 
دستباف و قالیبافى از بوم نشأت گرفته عدد صادراتى قابل توجهى 
در کاشان به خود اختصاص داده است و صنعت نتوانسته است آن 

را از رقابت خارج کند.

  پایان خام فروشى در کشور با فعالیت شرکت هاى دانش بنیان
معاون علمى و فناورى رئیس جمهور ضمن انتقاد از خام فروشــى 
در کشور ابراز داشت: شرکت هاى دانش بنیان مى توانند به این خام 
فروشى پایان دهند و دانشگاه ها نیز باید در حل مشکالت مردم سهم 
بسزایى داشته باشند؛ باید بپذیریم در برخى از راه ها اشتباه حرکت 

کردیم و به ظرفیت ها و توان هاى داخلى توجهى نکردیم.
وى از فعالیت بیش از چهار هزار شرکت دانش بنیان در کشور طى 
پنج سال اخیر خبر داد و گفت: در کاشان نیز سرمایه گذارى خوبى 
کردیم و آمار شرکت هاى دانش بنیان رشد قابل توجهى داشته است 
که این موضوع مى تواند در بهبود فضاى کسب و کار و کاهش نرخ 

بیکارى منطقه کاشان نقش بسزایى داشته باشد.

  53 هزار دانشجو در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند
ســتارى با بیان اینکه ابتداى انقالب 270 هزار دانشجو در کشور 
داشتیم، اظهار داشت: از تعداد این دانشجویان 100 هزار دانشجو 
خارج از ایران بودند و از این 100 هزار نفر 56 هزار نفر آنها در آمریکا 
درس مى خواندند اما امروزه چهار و نیم میلیون دانشجو در کشور 
درس مى خوانند که تنها 53 هزار نفر از آنها خارج از کشــور درس 

مى خوانند.
وى با بیان اینکه ما بر روى بازگشــت دانشــجویان تمرکز کردیم، 
افزود: یک هزار و 300 نفر از دانشــجویان پس از فارغ التحصیلى از 
دانشگاه هاى خارج از کشور به میهن بازگشتند به نحوى که 300 نفر 
این دانشجوها از بهترین دانشگاه هاى جهان فارغ التحصیل شدند اما 
باید در نظر داشته باشیم که این دانشجوها نیازمند زمینه اى براى 

فعالیت در عرصه هاى مختلف هستند.

گــزارش

وى بــا بیــان اینکه در 
اصفهان صنایع دســتى 
از جایــگاه ویــژه اى 
برخوردار است، ادامه داد: 
هنرمندان صنایع دستى 
مهمتریــن ذخیره هاى 
این شهر هستند و باید 

به ارزش آنها توجه شود.
مدیرکل میــراث فرهنگــى، صنایع 
دستى و گردشگرى با بیان اینکه یکى 
از مهمترین عناصر هویتى کشــور و 
شهر اصفهان صنایع دستى و هنرهاى 
ســنتى اســت، تصریح کرد: از منظر 
اجتماعى و فرهنگى در یک شهر براى 
همزیستى مناســب نیز باید به هنر و 
صنایع دســتى توجه بیشترى داشته

 باشیم.

  فعالیت 40 هزار هنرمند صنایع 
دستى در اصفهان

وى با بیان اینکه در اســتان اصفهان 
بیش از 40 هزار هنرمند صنایع دستى 
داریم، اضافه کرد: چنانچه به این صنعت 
و هنر توجه و در فضاهاى شهرى تجلى 
بحث هنر و صنایع دســتى را داشــته 
باشیم مى توانیم شاهد تاثیرات خوبى 

باشیم.
الهیارى بــا بیان اینکه امــروز صنایع 
دســتى با توجه به تحوالت 100 سال 
اخیر با تهدیــد و فرصت هایى مواجه 
بوده است، ادامه داد: در گذشته به آثار 
هنرى صنایع دستى نگاه فانترى نبوده 
و این صنایع جزئى از ملزومات زندگى 
بوده است و با ورود مصنوعات ماشینى 
صنایع دســتى با تهدیدات جدى رو 

به رو شد.
وى با بیــان اینکه بــا ورود مصنوعات 
ماشینى صنایع دستى به مرور از چرخه 
استفاده  در زندگى هاى روزمره خارج 
شــد، افزود: در این شرایط فعاالن این 

عرصه از نظر اقتصادى متضرر شدند.
مدیرکل میــراث فرهنگــى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان با 
بیان اینکه استفاده از صنایع دستى به 
عنوان هویت و پیشینه کشور که امروز 

مورد توجه قرار گرفته اســت، یکى از 
فرصت هاى ایجاد شده براى این صنعت 
اســت، تصریح کرد: این صنعت از نظر 
ارزآورى نیز بســیار مناسب است و با 
صادرات این محصوالت مى توان ارزش 
افزوده صد برابــرى را براى هنرمندان 

ایجاد کرد.
وى با بیان اینکه امــروز در اصفهان و 
کشــور توجه ویژه اى به گردشــگرى 
مى شود، ادامه داد: در این زمینه ابتدا 
گردشگرى خالق و سپس گردشگرى 
فرهنگى و تاریخــى را مورد توجه قرار 
داده ایــم و از ظرفیت هــاى ویــژه اى 

برخورداریم.
الهیــارى بــا بیــان اینکــه در حال 
حاضر عمده گردشــگرى ایــران در 
حــوزه فرهنگــى و تاریخى اســت، 
افزود: گردشــگرى خالق  نسل سوم 
گردشگرى است که در دنیا مورد توجه 
بــوده و اصفهان با توجه به پیوســتن 
به شــبکه شــهرهاى خالق، ظرفیت 
خوبى در حــوزه گردشــگرى خالق 
دارد و باید از این ظرفیت بهره بردارى

 کنیم.
وى با بیــان اینکه امــروز در اصفهان 
صنایع دستى به فضاهاى محدودى از 
شهر خالصه مى شود، گفت: در محیط 
شهر هنوز نمادهاى شهر جهانى صنایع 
دســتى را نداریم و باید بــا ایجاد این 
فضاها ظرفیت هــاى اصفهان در حوزه 

صنایع دستى را به نمایش بگذاریم.
مدیرکل صنایع دستى استان اصفهان با 
بیان اینکه باید در المان هاى شهرى از 
صنایع دستى استفاده شود، ادامه داد: 
در نامگذارى ها باید خیابان ها و معابرى 
را به نام هنرمندان و هنرهاى شاخص 

صنایع دستى داشته باشیم.
وى با بیــان اینکه امروزه بســیارى از 
هنرهاى اصفهان به نام دیگر شهرها و 
کشورها مى رود، اضافه کرد: باید نشان 
هنر اصفهان در این شــهر به نمایش 

درآید تا کسى نتواند این رشته ها را به 
نام خود ثبت کنند.

  ثبت ملى نشــان 9 هنر صنایع 
دستى به نام اصفهان

الهیارى با بیان اینکــه ما باید در بحث 
شناساندن نشــانه هاى صنایع دستى 
برنامه ریزى خوبى داشته باشیم، ادامه 
داد: اصفهان 9 هنر نشــان جغرافیایى 
ملى و یک رشــته میناکارى را نشانه 
جغرافیایى بین المللى دارد و درصدد 
ثبت دیگر رشته ها در سطح بین المللى 

هستیم.
وى با بیان اینکه ثبت مهارت رشته هاى 
صنایع دستى در میراث ناملموس نیز 
مورد توجه است، افزود: تاکنون 130 
هنر در این زمینــه در اصفهان به ثبت 

رسیده است.

  لــزوم راه انــدازى خانه هاى 
ترویجى صنایع دستى در مناطق 

15 گانه
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه در اصفهان فضاى رقابتى به وجود 
آمده است که هر هنرمندى با ظرافت 
و خالقیت بیشــترى در بــازار رقابت 
حضور پیدا کند، افزود: همچنین باید 
خانه هاى ترویجى صنایع دستى در 15 
منطقه شهر اصفهان راه اندازى شود که 
این امر مى تواند در کنار مجموعه هاى 
فرهنگى مناطق جریان صنایع دستى 
را به صورت گسترده در شهر اصفهان 

فعال تر کند.
وى با بیان اینکه امروز صنایع دستى با 
هنر، علم و دانش پیوند خورده اســت، 
افزود: این امر در دانشــگاه ها تدریس 
مى شود و مراکز دانش بنیان نیز در این 

زمینه ورود کرده اند.
الهیارى با بیان اینکه ســازمان میراث 
فرهنگى متصدى امور در حوزه میراث 

فرهنگى و صنایع دستى نیست، ادامه 
داد: ما در این زمینه وظیفه تســهیل 
و  نظــارت داریم و حاضر بــه تعامل و 

همکارى هستیم.
الهیارى به راه اندازى دبیرخانه شــهر 
جهانى صنایع دستى در اداره کل میراث 
فرهنگى اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: 
چنانچه بتوانیم همه اقدامات را هدایت 
کنیم، این امر مى تواند هم افزایى ایجاد 
کند و شتاب پیشرفت برنامه ها را داشته 

باشیم.

  همکارى خوب شهردارى براى 
برگزارى نمایشگاه گردشگرى

وى برگزارى نمایشــگاه گردشگرى را 
تجربه خوب و جدید بین بخشى اعالم 
کرد و گفــت: شــهردارى اصفهان در 
این زمینه همکارى خوبى را داشــت و 
در صدد هســتیم این نمایشگاه براى 

همیشه در اصفهان بماند.
وى در خصوص معرفى صنایع دستى 
اصفهان اضافه کرد: پیوستن اصفهان به 
شبکه شهرهاى خالق نوعى دیپلماسى 
شهرى اســت و اگر رایزنى هایى انجام 
شود مى توان در نمایشگاه هاى جهانى 
حضور بیشــتر هنرمندان را داشــته 
باشیم. الهیارى در خصوص پروژه پیاده 
راه ســازى چهارباغ اظهار کرد: در دو 
محور سواره رو چهارباغ اقدامات خوبى 
صورت گرفته و اداره کل میراث بر این 
اعتقاد اســت که  کارهایــى که انجام 
مى شــود باید با حفظ میراث فرهنگى 

منافات نداشته باشد.
وى در خصوص آخرین وضعیت گذر 
آقا نوراهللا نجفى گفت: بر اساس مصوبه 
کمیســیون ماده پنج تمام فعالیت ها 
در این گذر متوقف شده است تا طرح 
پیشنهادى ارائه شــود و مورد بررسى 
قرار گیرد و ســاماندهى وضع این گذر 
یک دهه است در چالش هاى تصمیم 

گیرى قرار دارد.

مهر
گــزارش
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Isfahan to 
implement 
urban 
handicraft 
elements

Attending the public 
hearing at the Islamic 
City Council of 
Isfahan, Fereydoun 
Allah Yayri, Director 
General of Isfahan's 
Cultural Heritage, 
Handicrafts and 
Tourism Organization 
said, " Isfahan holds the 
second place of world 
of handicrafts cities and 
it has also joined the 
World Cities Culture 
Forum; so, we need 
to present the city's 
handicrafts potential 
by installing symbols 
manifesting the concept 
of Isfahan's being the 
city of crafts and naming 
streets and passages to 
the name of the artists."
 Referring to the 
presence of 40,000 
handicraftsmen in 
Isfahan, he said, "the 
handicraft industry 
is facing multiple 
challenges and 
losing the potential 
opportunities due to the 
emergence of artifacts."
Arguing that handicrafts 
are considered as the 
identity and background 
of the country, Director 
General of Isfahan's 
Heritage, Handicrafts 
and Tourism 
Organization said, 
"in case of exporting, 
the industry can 
bring currency into 
the country and act 
as a money making 
industry."
"In our urban spaces, 
we still do not have the 
symbols displaying 
Isfahan's being a global 
handicraft city. So, we 
have to present the 
handicraft potential 
of Isfahan through 
designing urban 
elements and out of 
home advertising," he 
said.
Pointing to the good 
cooperation of the 
municipality of Isfahan, 
Allah Yari said, "11th 
edition of International 
tourism and handicraft 
exhibition was a new 
inter-organizational 
experience; so, we are 
intended to hold the 
exhibition in Isfahan 
permanently."

Iran
attractions
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Stepping into Fahraj 
mosque, one of 
the oldest Islamic 
structures in Iran

Attraction

Standing tall in Iran’s Yazd province, Jameh 
Mosque of Fahraj, which dates over 1400 
years, is of great significance as one of the 
oldest extant mosques in Iran. It represents 
an important evolutionary stage in mosque 
construction from very modest materials to 
wooden roofs on arcades, finally to full scale 
vaulting with permanent materials.
Some archeologists believe that the 
congregational mosque is the oldest 
surviving Islamic structure in the country, 
being constructed following the conquest of 
Persia (637–651) by Muslims that put an end 
to the mighty Sasanian Empire (224–651).
In Islamic countries, Jameh mosque (in 
Persian Masjed-e Jameh) is referred to as a 
large center of community worship and a site 
for Friday prayer services.
Fahraj mosque is located in a town of the 
same name, some thirty kilometers east of 
the city of Yazd. Fahraj lies on an old route 
that connects Yazd to Bafq and it was an 
important urban settlement in Sassanid 
times, known by various names such as 
Mihrpadeen, Mihreez, Fahrashan or Pahreh.
The Jameh Mosque of Fahraj primarily 
consists of an internal courtyard, vaulted 
sanctuary and arcades, and a clay minaret 
which are essentially built of sun-dried, 
unfired clay tiles and mud bricks. It is largely 
built of sun-dried, unfired clay tiles and mud 
bricks. Its modest internal courtyard is lined 
with clay tiles and contains a now dry central 
ablution tank.
According to masjed.ir, the internal facades 
are near symmetrical and consist of three 
arched bays defined by thick piers, partly 
relieved by vertical niches. The court’s 
roofline is uninterrupted and a decorative 
cornice emphasizes horizontality that is 
challenged by the mosque’s minaret and 
arched silhouette of barrel vaults over the 
jamaat khana (main prayer hall).
The roofing system is made up of five linear 
vaults oriented east-west, three of which are 
interrupted by the central courtyard. Two 
additional vaults orient north-south, and 
the roof extends to the mosque’s northwest 
corner. The minaret were added to the 
mosque later as a lighthouse for caravans 
around 400 years ago. It features a tapering 
cylinder with an internal spiral staircase.
The mosque design’s simplicity and lack 
of ornamentation have denied it the public 
attention and preservation efforts deserved 
by a building emblematic of so pivotal a 
stage in Iranian Islamic architecture and 
heritage. However, the mosque represents 
a little documented innovation in Islamic 
architecture that was soon lost to the 
dominant four-iwan prototype patronized 
by the Seljuks in the eleventh century.
Its internal courtyard is lined with clay tiles 
and contains a now dry central ablution tank. 
The internal facades are near symmetrical 
and consist of three arched bays defined 
by thick piers, partly relieved by vertical 
niches, according to the Islamic Architecture 
Community.
In the surrounding area, there are a 
crumbling castle, a hammam (bathhouse) 
and an ab-anbar (water reservoir) with four 
badgirs (wind tower or ventilation shaft) 
used to catch breezes and funnel them down 
into a building to cool it.
The central province of Yazd, is referred to as 
a “don’t miss” destination while traversing 
Iran. Forests of badgirs (wind catchers), 
mud-brick houses, atmospheric alleyways 
and more importantly its hospitable people 
make it a delightful place to visit.

Qazvin The glorious capital of Persia

Qazvin is an ancient city in Iran which 
had seen its most glorious days under the 
Persian Empire. This city must be included 
in their travel list of every traveller who 
seeks to visit new places. The city is full 
of ancient monuments decorated with 
marvellous calligraphies. It represents the 
art and culture of ancient Persia.
This ancient capital of Persian Empire 
is also a stronghold for the natural 
attractions. The nature lovers who try 
to escape the city limits to be one with 
nature can find their salvation here. The 
city is also in close proximity to the mythic 
donjon of the Ismaili assassins, Alamut.  
Alamut is also a major attraction for the 
Iran tourism.
This hotspot of tourism is the perfect 
admixture of Nature, Culture and 
Adventure. Cherish the natural beauty 
and celebrate the ancient arts and culture. 
It is time to relive the stories from the 
Arabian Nights by visiting Qazvin. The 
city will leave you awe-inspired along with 
beautiful memories to reminisce in the 
future with pride.
Explore the Ancient City That Holds 
History
The city of Qazvin is the biggest city in the 
province and one of the biggest cities in 
Iran. Tehran is in the North-west of the 
city. The mythic city of Alamut is just 30km 
away. This calligraphy capital of Iran is the 
perfect amalgamation of nature, culture 
and adventure.  Thus there is no denying of 
the rocky beauty of the province. It is also 
a major tourist attraction of the country. 
Lots of people visit the province just to get 
a taste of nature, culture and adventure 
that the region offers.
Qazvin generally witnesses a dry climate 
but the temperature is mostly moderate 
in the summer. However, the winters are 
very chilly with the temperature dropping 
below the freezing point. No matter in 
which time of the year you visit, the city 
will always have a new attraction to offer. 
Escape and connect with the nature as 
nothing can be better than spending your 
weekends in the midst of history.

The glorious past:
The ancient ruler Shapur II found the city 
of Qazvin. It happened during 3rd Century 
AD in Sassanian Period. It was the capital 
of ancient Persian Empire for a brief 
period of time. Esfahan was afterwards 
made the capital of the glorious Persian 
Empire. The Arab forces invaded the 
city and captured it in the 644AD. Even 
the fierce force of Mongols ravaged this 
historical city. Since this province of 
Iran serves as the connector between 
Tehran and the Caspian Sea, the city has 
seen many fights for its possession. The 
Russians also seized Qazvin during the 
World War I as well as World War II. The 
enriched history of this travel and tourism 
attraction of Iran has also made it an 
attraction for the archaeologists.
People and customs of Qazvin:
Qazvin, the travel and tourism hotspot 
of Iran offer the beauty of nature, culture 
and adventure to the tourists. The rich 
culture, their customs and cuisine is also 
a major attraction for most of the tourists. 
The people living there are generally of 
Qazvin origin. For this reason, most of the 
people speak the Persian language but 
with a beautiful Qazvini accent. The Tats 
and Azerbaijanis are the two largest ethnic 
groups inhabiting the city and them most 
use their colloquial language.
The home to many famous celebrities:
The ancient city is also famous for being 
the home for many notable people. Thus it 
attracts several people thereby boosting 
the travel and tourism of Iran. It was the 
native land of the famous calligrapher 
Mir Emad Qazvini who is a major cultural 
icon. This Iranian city is also famous for 
Dehkhoda who gifted the world with 
Persian dictionary. The great poet of Iran 
Ubayd Zakani was also a resident of this 
city. The resting places of these famous 
people are a major attraction of Qazvin 
for those who like to visit the places taken 
directly from the history pages.
Many contemporary celebrities also 
belong to this historical city. Monir 
Shahroudy Farmanfarmaian and 

renowned artist Shirin Neshat are other 
famous Qazvinis.  Each of them has gifted 
Qazvin with the glory of its bygone times. 
The city is waiting for welcoming the 
tourists who love to travel and explore 
every corner of the world.
The popular tourist attractions of Qazvin:
The tourism of Iran has been promoting its 
tourist attractions. It allows the visitors to 
make the most of their  visit in the land full 
of mystery.  Qazvin was known for its regal 
past. The rich art of the city is a testament 
to that. The unblemished beauty cannot 
be missed and hence make your luxurious 
stay a memorable one by planning short 
trips to the most exotic tourist attractions.
Imamzadeh Hossein:
The shrine was built in the memory of 
Imam Raja’s son. His name was Hossein. 
He was a descendant of Prophet 
Muhammad. The shrine is a major 
attraction for the Iran tourism. This 
historical building dates back to the Qajar 
Period. It has a very beautiful blue dome 
along with a fountain at the front.
Jameh Mosque:
This mosque was built on the ruins 
of the fire temple of the Zoroastrians. 
Jameh Mosque was originally built in the 
10th century. But the mosque has been 
reinstated many times over the ages. The 
major attraction of the Qazvin tourism is 
famous for its real life calligraphy. If you 
are visiting the ancient city then it must be 
on your travel.
Jangal-e Bashmak:
Ready for a weekend gateway in a lush 
green jungle? Follow the road that leads 
you to Jangal-e-Bashmak situated in 
The greenery will just provide you 
ultimate satisfaction. You will be away 
from the chaos of daily life where we 
cannot experience nature to its fullest.
Qazvin Museum:
The Qazvin Museum is a major 
attraction of the city. It is famous for 
its huge collection of ancient artefacts 
from Alamut and different modern 
artistic marvels.
Alamut:
Although it is 30KM away from the city 
but it is a major sightseeing place for 
everyone visiting. On the other hand, 
Alamut has ruins of the forts of Ismaili 
assassins. Travel to the ancient ruins of 
Alamut and relive the times of the fierce 
assassins.

We all like to travel and places with historical importance produce a strange attraction 
for each one of us. Thus, the tourism of Iran has introduced you with one of the major 
historical places in the world. Who can ignore the alluring beauty of Qazvin which is the 
calligraphy capital of Iran?

Other 
Attractions:
Kantur Church,  
Masjed al-Nabi 
Mosque, Chehel 
Sotun,  Sanjideh 
Mosque, Sardar 
School are 
some other 
popular tourist 
attractions of 
the Qazvin. 
It has many 
unattended 
places that are 
waiting for the 
visitors.
Explore the 
diverse nature, 
culture and 
adventure of the 
beautiful city 
Qazvin. It is time 
to create your 
own travel a 
memorable one 
by visiting every 
block of the city. 
The vacation to 
Qazvin will be 
cherished.
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 The central Iranian city of 
Kashan, Isfahan province, 
exported 50,000 tons of non-oil 
commodities worth $46 million 
during the first quarter of the 
current Iranian year (March 21- 
June 21), an official affiliated 
with the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration said.
According to Ali-Morad Noruzi, 
a deputy at IRICA’s provincial 
customs department, 
Kashan’s exports in the past 
three months observed a 10% 
growth in terms of volume in 
comparison with the similar 

period of last year.
The main exports included 
machine-made carpets, and 
steel products, followed by 
dairy foods, brake pads, PVC 
pipes, copper, rosewater, 
tiles, travertine stones and 
detergents, he said.
The central Iranian city is 
internationally famous for 
manufacturing carpets, silk 
and other textiles. It houses a 
majority of Iran’s mechanized 
carpet-weaving factories and 
has a flourishing marble and 
copper mining industry.

CBI governor:
INSTEX not to 
work miracles, 
Europeans 
should purchase 
Iranian oil
“I do believe that 
INSTEX will not work 
miracles; monetary 
transactions should 
be done via it and for 
that Europeans should 
purchase our oil or 
open credit lines for 
Iran,” the Governor 
of the Central Bank of 
Iran (CBI) Abdolanser 
Hemmati said in a 
televised interview last 
night.
“Europeans should 
buy oil from us as did 
Italy and Greece in the 
past or in other case, 
they can provide us 
with $10 million to $15 
million credit lines in 
order to have monetary 
transactions take place 
in INSTEX to meet 
Iran’s needs under the 
US sanctions,” he said.
“As the CBI governor, I 
am not pessimist about 
Europeans but we do 
not wait for them,” he 
said.
Elsewhere in his 
remarks, Hemmati 
addressed Iran-Russia 
cooperation for 
reducing US sanctions' 
pressures.
“Russia’s tendency 
towards cooperating 
with Iran, whether 
the country wants to 
purchase Iranian oil 
or to open credit line 
for us is good news,” he 
said.
“Iran has regarded 
Russia’s capacities for 
supplying some of its 
needs for basic goods 
and if the cooperation 
is done, that would 
be a positive step in 
expanding Iran-Russia 
relations,” he added.
Last Wednesday, 
Hemmati announced 
that while Iran’s 
coordinating financial 
mechanism to INSTEX, 
Special Trade and 
Finance Instrument 
between Iran and 
Europe (STFI), is ready 
to start operation and 
Europeans should 
purchase Iranian oil 
or establish a financial 
line with Iran.
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Kashan exports 46$mn of non-oil 
goods in three months

But before turning down a steady job or packing 
away the interview suit, recent grads need to 
evaluate if they truly have what it takes to start 
a business.
Business News Daily asked business experts 
and entrepreneurs, many of whom started 
their first business right out of college, for 
entrepreneurial advice for this year's 
graduating class. Here are some of the key 
lessons they shared. [Ready to start a business? 
Follow our step-by-step guide.]
1. Follow your passion
As an entrepreneur, the importance of doing 
work that brings you joy and fulfillment cannot 
be overstated. In fact, a founder's passion is key 
to ensuring that a business thrive. "You have 
to do what you love to have a fulfilling career," 
said John Tabis, founder and CEO of The Bouqs 
Company. "You need to find a job or career path 
within a field that you are passionate about, 
then get in there quickly, dig in, learn and add 
value."  
Doing work that has meaning to you will 
provide the motivation needed to get through 
the rough patches and tumultuous times that 
are an inevitable part of building any new 
venture. 
2. Do the research
The only way to know if what seemed like a 
great idea in your dorm room can become a 
viable business is to do the research. Take the 
time to thoroughly study all the elements that 
go into establishing your new business.
Will Manders, managing director of Zoonibo, 
recommends really getting to know your 
market and its particular needs.
"Market research is … heavily overlooked by 
first time entrepreneurs and I've seen countless 
people fail, including myself in previous 
projects, because the market really wasn't 
there for the idea to be scalable," said Manders.
Christopher K. Lee, founder and career 

consultant with Purpose Redeemed, suggests 
immersing yourself in the minutiae of your 
chosen industry.
"Understand the operations and finance of the 
business. Too many new grads want to jump to 
strategy and innovation — the sexier topics," 
said Lee. "But spend[ing] time … developing 
depth of experience will pay off many times 
over." 
3. Learn from the inside 
Regardless of when you decide to start your 
business, there's always value in taking 
some time to learn from more seasoned 
professionals. Working for someone else for a 
short time can help you build an extensive list 
of contacts, pick up best practices and learn 
from leaders in your industry. "There are job-
related functions you are not taught in school 
and really only learn on the job," said J. Kelly 
Hoey, angel investor, speaker and author of 
"Build Your Dream Network" (TarcherPerigree, 
2017) "Why not learn those tasks – and endure 
the mistakes of doing them wrong – as an 
employee?"Additionally, gaining experience in 
a variety of companies and work environments 
may help you refine your own ideas about what 
exactly you want to accomplish."You may start 
out in one area only to find you prefer focusing 
on another element of the work," said Michelle 
Garrett of Garrett Public Relations. "As you 
begin your journey, know there may be twists 
and turns along the way – and that's perfectly 
OK."
4. Find mentors
Finding experienced and trusted advisers who 
can offer guidance and support will help a new 
entrepreneur navigate the pitfalls of business 
development and ownership.
"Nothing shortens a learning curve more 
than someone with been-there-done-that 
experience," said Mark Babbitt, founder and 
CEO of YouTern. "Graduates should find a 
stable of mentors and build mutually beneficial 
relationships."Mentors are important on so 

many levels, according to Lindsey Nickel, owner 
and wedding planner at Lovely Day Events. 
They can refer you to a job, connect you with a 
potential client, provide honest and unbiased 
advice and offer support during challenging 
times."You can talk to them about topics that 
seem very daunting, ask questions that feel 
amateurish, discuss pricing candidly, and 
share your wildest dreams for your business," 
said Nickel.
5. Network constantly
A strong professional network often makes the 
difference between success and failure for your 
business. One way to build this network is to 
make connections as often as possible and with 
as many people as you can, said Sarah LaFave, 
board president of Lori's Hands, a nonprofit she 
co-founded as a college student.
"I've called on people for support, advice or 
referrals whom I had met in passing ... often 
from other sectors [and] whom I didn't imagine 
having a lot in common with at the time I met 
them," said LaFave.
While building your network, don't ignore the 
potential power of your existing relationships. 
According to Hoey, the biggest mistake new 
graduates can make in their enthusiasm to get a 
venture off the ground is to overlook the web of 
classmates, family, neighbors, past employers 
and community leaders that has shaped their 
lives."Your existing network is the one that 
most wants you to succeed," said Hoey. "Realize 
they not only will help you, but can provide 
solid advice, valuable introductions, ongoing 
support and real guidance."
In addition to using a variety of social 
networking tools to expand your circle of 
contacts, aspiring entrepreneurs also should 
seek out strategic volunteer opportunities. 
Julia Bonner, president of Pierce Public 
Relations, recalls that during the first year of 
starting her business, she sought out volunteer 
opportunities with groups where she could 
both network and have an impact.

Oil prices climb as 
Middle East tensions 
simmer
Oil prices climbed on Monday as tensions 
remain high between Iran and the United 
States, with U.S. Secretary of State Mike 
Pompeo saying “significant” sanctions on 
Tehran would be announced.
Brent futures were up 25 cents, or 0.4%, at 
$65.45 a barrel by 0325 GMT. West Texas 
Intermediate crude was up 37 cents, or 0.6%, 
at $57.80 a barrel.
U.S. President Donald Trump said last week 
that he called off a military strike to retaliate 
for Iran’s downing of an unmanned U.S. 
drone, and he said on Sunday that he was not 
seeking war with Iran.
But Pompeo also said “significant” sanctions 
on Iran would be announced on Monday 
aimed at further choking off resources 
that Tehran uses to fund its activities in the 
region.
“The Middle East clashes should support 
oil prices at the start of the week as crude 
markets will wait to see Iran’s response 
to the threat of additional sanctions,” said 
Edward Moya, senior market analyst at 
OANDA in New York.
Oil prices surged last week after Iran shot 
down a drone that the United States claimed 
was in international airspace and Tehran 
said was over its territory.
Amid the escalating tensions, Brent racked 
up a gain of about 5% last week, its first 
weekly gain in five weeks, and WTI jumped 
about 10%, its biggest weekly percentage 
gain since December 2016.
Trump said he had aborted a military strike 
on Iran because such a response to Tehran’s 
downing of the unmanned U.S. surveillance 
drone would have caused a disproportionate 
loss of life.
Iranian officials told Reuters that Tehran had 
received a message from Trump through 
Oman overnight warning that a U.S. attack 
on Iran was imminent.
“We’re prepared to negotiate with no 
preconditions,” Pompeo told reporters on 
Sunday. “They know precisely how to find 
us. I am confident that at the very moment 
they’re ready to truly engage with us we’ll 
be able to begin these conversations. I’m 
looking forward to that day.”
Meanwhile, U.S. energy companies last week 
increased the number of oil rigs operating 
for the first time in three weeks.
Companies added one oil rig in the week 
to June 21, bringing the total count to 789, 
Baker Hughes said in a closely followed 
report on Friday.

In the next few weeks, thousands of 
bright-eyed, ambitious graduates 
will walk out of the hallowed halls 
of institutions of higher learning 
and into the larger world. Among 
these graduates will be the next 
generation of innovators, founders, 
entrepreneurs and small business 
owners. These adventurers, some 
armed with well-defined business 
plans and others with nothing but 
dreams and moxie, are determined 
to follow the road less traveled and 
carve out their own unique career 
paths.

Starting a Business After College? 
Advice for Entrepreneurial Grads
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Strengthening int’l cooperation 
tops Kish Free Zone policies 
agenda: Official
Managing director of Kish Free Zone Gholam Hossein 
Mozaffari at a joint press conference with Ghana 
Free Zone's Head Michael Okiebafa announced 
that strengthening international and development 
cooperation with the free zones of the world, are among 
the policies of Kish Free Zone.
At a joint news conference with Ghana Free Zones’ 
Head on Sunday, Mozaffari described the results of 
Okiebafa’s trip to Kish positive and influential, adding 

that these kinds of trips will introduce a wider range of 
perspectives, modifications, capabilities, provide the 
ground to attract tourists and investors and promote 
economic and commercial cooperation on a global scale.
The official underscored that such trips are being carried 
out in implementing the Kish Free Zone policy to develop 
cross-border cooperation with the free zones of the 
world, to strengthen international relations, to bring 
about a transformation in economic growth and the 
development of the tourism industry.
Mozaffari referred to his meetings, and those of the 
economic activists and regional officials with the 
Free Zones’ Head of Ghana and the delegation, and 

highlighted trade exchanges 
on cocoa and gold and 
higher education as the 
most important axis of 
cooperation between Kish 
Island and Ghana.
Managing director of the Kish 
Free Zone mentioned plans to 
turn the island into a regional 
and global gold market, adding 
that the Ghana Republic as one of the 
regions with the resources of this precious metal can be 
a good ground for cooperation.



Iran ready to hold joint 
military drills with Iraq: 
Gen. Heidari
Commander of Iran's Army Ground Force 
Brigadier General Kioomars Heidari said Mon. 
the force is ready to expand the level of military 
cooperation with Iraq through joint drills and the 
transfer of knowledge.
In a meeting with visiting Deputy Commander 
of the Iraqi Army Tariq Abbas Ibrahim 
Abdulhussein in Tehran, Brigadier General 
Heidari called for holding joint wargames 
between the Iraqi and Iranian militaries in order 
to enhance the forces' coordination in the fight 
against terrorism.
Referring to the religious commonalities, 
geopolitical situation and the common enemies 
that have aligned Iran and Iraq, General Heidari 
said uprooting the ISIL terrorists in Iraq was 
the result of the joint efforts between the two 
neighbors.
He added that the force is ready to help boost the 
Iraqi military’s power by transferring knowledge 
and expertise in various defense aspects.
The Iraqi official, for his part, expressed gratitude 
to Iran's help and support in fighting terrorist 
groups and called for boosting all-out relations 
in different defensive sectors.
General Abbas Ibrahim Abdulhussein, pointed 
to the Islamic Republic’s advanced capability in 
designing and manufacturing defensive systems 
and said following the previous visits by Iraqi 
delegations to Iran and observing the country's 
defensive capabilities Baghdad had requested to 
boost military cooperation with Iran.
"We are willing to pass different military training 
courses in Iran" to improve the capabilities of the 
Iraqi army, he said.

Iran, leading country in fight 
against drug trafficking: 
Official
Despite the international sanctions and lack of 
modern equipment, Iran is the world’s number 
one country in the fight against drug trafficking, 
Secretary-General of Iran's Anti-Narcotics 
Headquarters Brigadier General Eskandar 
Momeni said on Monday.
Speaking in a conference in Tehran on the eve of 
the International Day Against Drug Trafficking 
and Abuse of Illicit Drugs, Momeni said that 
Iran accounts for some 76% of the opium seized 
around the world.
He said that Iran views the fight against drug 
trafficking as a transnational and global duty 
so that some 4,000 of Iranian forces have been 
martyred for this goal.
We care for health and prosperity of Iranian 
young people and think that it is not different 
from that of young people of other nations, 
Momeni said.
He said that UN reports suggest that drug 
cultivation in 2018 has set a record high 
unprecedented over the past two decades.

Official: Era of gunboat diplomacy 
has ended

In an Instagram post which 
was released on Sunday, 
Behrouz Kamalvandi urged 
Americans to learn that their 
destructive policies will have 
no outcome but will further 
escalate tensions.

Kamalvandi released the post after 
his meeting with UK Undersecretary 
of Foreign and Commonwealth Office, 
Andrew Morrison.
It added that both sides discussed the 
latest developments regarding Iran 
nuclear deal and the international 
issues.
Reminding the importance of 
implementing commitments to the 
Joint Comprehensive Plan of Action, 
Kamalvandi underlined Iran's 
seriousness for implementation 
of the measures mentioned in 
paragraphs 26 and 36 of the JCPOA.
He added the enriched uranium 
production will continue based 
on what Iranian President Hassan 
Rouhani and the Supreme National 
Security Council have assigned.
In response to Morrison's remarks 
who expressed UK's support 
of the JCPOA and called for Iran's 

self-restraint in preserving the 
deal, Kamalvandi said that the US 
maximum pressure is doomed to 
failure.
Earlier, Andrew Morrison in a 
meeting with President of Iran's 
Strategic Council Kamal Kharrazi 
reviewed regional issues and the 
tensions in the Middle East.
Meanwhile, speaking to Radio BBC, 
Former UK Ambassador to Tehran 
Richard Dalton said Morrison's visit 
is aimed at conveying an important 
message about putting into operation 
of the Instrument in Support of Trade 
Exchanges (INSTEX).
INSTEX was adopted by foreign 
ministers of the European trio on 
the sidelines of a European Union 
summit in the Romanian capital 
Bucharest on January 1.

INSTEX has been registered at the 
address of France's Economy and 
Finance Ministry in Paris. German 
banker Per Fischer has been 
appointed for six months long to 
run it.
In the meantime, Kharrazi said after 
the end of the 60-day moratorium to 
the three European Union countries 
Iran will take serious action, adding 
that the Iranian officials are serious 
in their decisions.
He added the three European 
countries and the UK did not take 
serious action to implement the 
JCPOA, so Iran will stop some of its 
commitments.
Morrison also noted that INSTEX will 
be implemented soon and London 
will support Iran deal.

Spokesman of the Atomic Energy Organization of 
Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi said on Monday 
that Iran's reciprocal action to reduce its JCPOA 
commitments will be taken on scheduled, saying 
the era of the gunboat diplomacy has come to an end.
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Iran’s Foreign Ministry 
spokesperson slammed 
British Foreign Office 
Minister Andrew 
Murrison for making 
u n c o n s t r u c t i v e 
comments about Iran 
just after meetings with 
Iranian officials.
Speaking at a weekly 
press conference on 
Monday, Abbas Mousavi 
decried Murrison’s 
“unconstructive” stances 
after his recent visit to 
Tehran.
The British minister was 
in Iran and held meetings 
with a number of officials 
to get acquainted with 
the Islamic Republic’s 
stances, the spokesman 
said, adding that the 
Iranian authorities have 
reiterated Tehran’s 
views, because Murrison 
is a newcomer and has 
recently entered this 
profession.
“We do not view with 
favor what he (Murrison) 
has said after the visit (to 
Iran) and do not deem 
them constructive,” 
Mousavi added.
The British move to align 
its policies with the US’ 
(anti-Iran) policies is 
unacceptable to Iran, he 
underlined, saying the 
UK is mired in a host of 
internal problems and is 
grappling with Brexit.
Murrison met with 
senior Iranian officials in 
Tehran on Sunday. After 
the meetings, the UK 
government quoted him 
as saying, “In Tehran I was 
clear about the UK’s long-
held concerns over Iran’s 
activities in the region.”
“I reiterated the UK’s 
assessment that Iran 
almost certainly bears 
responsibility for recent 
attacks on tankers 
in the Gulf of Oman. 
Such activity, which 
carries a high risk of 
miscalculation, needs 
to stop to allow for 
immediate de-escalation 
of rising tensions,” 
Murrison has said.
In one of Murrison’s 
meetings on Sunday, 
Iran’s Deputy Foreign 
Minister for Political 
Affairs Seyed Abbas 
Araqchi criticized the 
UK government’s one-
sided stances on regional 
issues, including its 
baseless accusations 
against Iran after recent 
attacks on oil tankers.

Spokesman 
Raps British 
Minister’s 
Anti-Iran 
Comments

Iran
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 Iran’s Crushing Response to US 
Drone Intrusion Repeatable: 
Commander
Commander of the Iranian Navy Rear Admiral Hossein 
Khanzadi hailed a recent move by the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) to shoot down an intruding US spy drone 
as a “crushing response” and said it can be repeated anytime.
“The enemy dispatched its most sophisticated, smartest and 
most complicated surveillance aircraft to the banned area, 
and everyone saw the shooting down of the unmanned aerial 
vehicle (UAV),” Rear Admiral Khanzadi said in a speech in the 
southern province of Fars on Monday.

“We confidently say that this crushing response (to the 
intrusion) can be repeated ..., and the enemy is aware of this,” 
the commander added.
Relying on the revolutionary youths of the Islamic Republic, 
the country has reached a point where it can powerfully 
stand on its own feet, establish regional security, and cut the 
enemy's hands from the region, Rear Admiral Khanzadi went 
on to say.
The IRGC said on Thursday that a US spy drone that violated 
the Iranian territorial airspace in the early hours of the day 
was shot down by the IRGC Aerospace Force’s air defense unit 
near the Kooh-e-Mobarak region in the southern province of 
Hormozgan.

The intruding drone was reportedly 
shot by Iran’s homegrown air 
defense missile system 
“Khordad-3rd”.
In comments made a few 
hours after the incident, 
IRGC Commander Major 
General Hossein Salami said 
the shooting down of the US 
aircraft had a straightforward 
message that any foreign intrusion 
into Iran’s sovereign territories would 
draw a crushing response.

He added the 
three European 
countries and the 
UK did not take 
serious action to 
implement the 
JCPOA, so Iran 
will stop some of 
its commitments.
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US’ claim about attacking 
Iran only psychological 
warfare: MP
A member of the Parliament Presiding Borad Ahmad 
Amirabadi on Monday called Tramp's threats to attack Iran a 
psychological operation.
"The United States has been trying to make the Islamic 
Republic's borders insecure and give hope to regional officials 
who have paid a lot to the US,” he told Mehr News Agency.
Referring to the IRGC’ downing of the US spy drone in Iranian 
territories last Thursday, Amirabadi said that “the Islamic 
Republic proved its deterrent power to the extent that it could 
eliminate most of the advanced American equipment”.

Trump said on Friday that officials had been "cocked and 
loaded" to retaliate against Iran after he learned an Iranian 
missile system shot down a US military drone. However, the 
president claimed he decided to call off the mission after he 
learned 150 Iranians would die as a result of the strike.
A US Global Hawk spy drone intruded into Iranian airspace 
on Thursday and the Islamic Revolutionary Guards Corps 
brought it down after the drone ignored Iran’s several 
warnings. IRGC says there was another intruding US manned 
plane beside the Global Hawk but the force ‘refrained’ from 
targeting it.
Iran has provided sufficient evidence proving that the UAV 
had violated Iran’s airspace, including exact coordinates of 
the place as well as sections of the vehicle’s wreckage which 
were retrieved from Iranian waters. Tehran also says it will 
take the case to the UN.

“Our armed forces 
can destruct 
any aircraft if 
they decide,” the 
Iranian MP added.
“The Islamic 
Republic must sue 
the intrusion of 
the US drone into 
its territories in 
international courts, the United Nations and the Security 
Council,” the MP said.
“Also, countries that have made their skies available to 
American planes should be sued by the Islamic Republic 
in international cases, the United Nations and the Security 
Council,” he added.

News

Iran ‘openly embraces’ 
talks with Persian Gulf 
states: FM spox
Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Abbas Mousavi said Monday that 
Tehran welcomes talks with Persian 
Gulf countries.
Aksed about UAE’s claim on its 
readiness to hold talks with Iran, 
Mousavi answered in his weekly 
presser, “if they mean talking with the 
Persian Gulf countries, it’s a long time 
that Iran has expressed readiness 
for such talks. Iran believes that 
dialogue benefits all sides and it has 
also proposed inking non-aggression 
pacts. It is up to them to decide."
“Iran openly embraces talks with them 
despite having some differences,” he 
highlighted.
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif said on May 26 that he 
has proposed the “regional non-

aggression pact” with Persian Gulf 
Arab countries during his three-day 
trip to Iraq.
During a joint press conference with 
Iraqi Foreign Minister Mohamed Ali 
Alhakim, Zarif said that Iran sought the 
best of relations with the Persian Gulf 
littoral countries and would welcome 
any proposals for dialogue and de-
escalation toward that end.
Also, Deputy Foreign Minister for 
Political Affairs Abbas Araghchi said 
on Tuesday that a “regional non-
aggression pact” will pave the way for 
neighboring countries to build trust 
and have constructive interaction.
Iran does not seek tension
Elsewhere Mousavi said that “we don’t 
want to build tensions and we embrace 
efforts to de-escalate tensions in the 
region,” adding, “we refer all those 
who are after de-escalating tensions 
to the root cause of this strain which 
is lack of commitment and economic 

terrorism.”
Despite all pressures, diplomatic 
initiatives are being pursued by Iran 
and some regional and trans-regional 
countries to reduce tensions in the 
Middle East, the spokesman noted.
Tensions initially built up between 
US and Iran after President Trump 
withdrew Washington from the 
2015 Nuclear Deal, officially known 
as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), and imposed severe 
sanctions against Tehran. Trump 
administration insists that they are 
ready for talks with Iran but Tehran 
says it will resist in face of all pressures 
and that there will be no talks with a 
party which has already violated many 
international agreements.
Strains jumped to a record high after a 
US spy drone violated Iran’s airspace 
on Thursday before being brought 
down by the Islamic Revolutionary 
Guards Corps air defense.



Top Judge Says Strict about Disclosure of Assets of Iranian 
Officials
Iran’s Judiciary Chief Hojatoleslam Seyed Ebrahim Raeisi said all Iranian officials in every branch 
of power must report in detail on their financial interests.In comments in a TV talk show on 
Sunday night, Raeisi said the Expediency Council has ratified a bill that forces the disclosures of 
assets of public officials.He said all Iranian officials, including lawmakers, the Judiciary’s judges, 
and all managers in the administration are required to report all their assets and properties.
The Judiciary has set up a system for registration of assets of officials, the top judge said, adding 
that he will be the first person to report to Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei and also to the public on his own assets.At a press conference on Saturday, Iran’s 
Judiciary spokesman unveiled a reform of the Judiciary’s structure to optimize its performance.

Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif on Monday 
reiterated the country’s 
stance on Washington’s 
economic sanctions 
against Tehran and said 
the Islamic Republic is 
resolved to resist such 
pressures “with full 
power”.
Speaking to Tasnim 
on Monday, the 
spokeswoman for the 
Iranian Parliament’s 
Hope Faction, Fatemeh 
Saeedi, pointed to a 
meeting between Zarif 
and the members of 
the parliamentary 
faction earlier in the 
day and said during the 
session, Zarif briefed 
the lawmakers on the 
latest developments in 
the Middle East.
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Oil prices climb as Middle East 
tensions simmer

"We are convinced that 
Europe’s lack of commitment to 
its JCPOA undertakings was not 
because of its incapability, but 
lack of determination,"Seyyed 
Abbas Araghchi said in a 
Sunday meeting with British 
Deputy Foreign Secretary for 

the Middle East Andrew Murrison in 
Tehran, Iran Press reported.
Iran says it is now convinced that the 
Europeans’ political unwillingness, and 
NOT their inability, is to blame for their 
failure to fulfill their commitments under 
the 2015 agreement.
"Europe is not ready to pay any cost for 
preserving the JCPOA," he added.
"The European companies dare not to 
disobey the US Treasury Department’s 
orders, which means Europe’s lack of 
sovereignty, even inside its own borders," 
Araqchi added.
Back on May 8, on the first anniversary of 
the US withdrawal from the nuclear deal, 
Iran announced that it would suspend 
the implementation of some of its 
commitments under the deal, adding that 

it would stop exporting excess uranium 
and heavy water, setting a 60-day deadline 
for the five remaining parties to the deal to 
take practical measures towards ensuring 
its interests in the face of the American 
sanctions.
In his Sunday comments, Araqchi said the 
decision to reduce Iran’s commitments 
under the JCPOA is a national and 
irreversible decision, and Tehran will 
keep scaling down its commitments until 
its demands are met.
Earlier in the day, Iran had vowed that it 
would suspend more commitments if the 
Europeans do not act seriously as per the 
accord.
"Be sure that if the opposite side does 
not carry out an appropriate measure 
within the next two weeks, we will take 
more steps to stop implementing our 
commitments," Kamal Kharrazi, who 
serves as the head of Iran's Strategic 
Council on Foreign Relations, said in a 
meeting with Murrison.
He however, emphasized that Iran's 
suspension of fulfilling its commitments 
would not be tantamount to the country's 
exit from the nuclear accord, officially 
known as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA).
He added that Iran is resolute on the 
suspension of parts of its commitments 
under the JCPOA in accordance with the 
deal's text.

“This Iranian measure does 
not mean that they want a 
military clash with the United 
States, because the advanced 
drone and its presence 
around its waters were a sign 
of the American invasion of 

their waters and imagined a danger.” 
He added that on the other hand, the 
drone was unmanned, which means 
that the invasion against it should not 
be a pretext for the beginning of the war.
Tensions have escalated since the 
U.S. withdrew from the 2015 nuclear 
deal with Iran last year and began a 
policy of "maximum pressure." Iran 
has since been hit by multiple rounds 
of sanctions. Tensions spiked this past 
week after Iran shot down an unmanned 
U.S. drone - an incident that nearly led 

to a U.S. military strike against Iran on 
Thursday evening.
Speaking to ILNA, Greenberg said 
that the war does not happen because 
this is not the first time that Iran has 
targeted a US drone in its airspace. Iran 
has already done this and at that time 
the Americans also realized that they 
should not engage in military conflicts 
with Iran.“Politicians know that this 
event does not need to show a military 
response, since in this case many lives 
are at risk. I know that the overthrow of 
a drone is not a good pretext for war. You 
should not decide for a military conflict 
based on emotions.”International 
expert believed, “Trump does not want 
a war. He knows that this cannot be 
the cause of the war, even he himself 
said if the plane was occupied, it would 
have been different. Trump got a lot of 
criticism when he issued an attack.”“The 
Trump government should refrain from 
engaging in a military conflict with Iran, 
because this war is a disaster and is not 
in the interest of anyone, and only the 
lives of innocents in this terrible war 
are at stake.”

Europe not ready to pay any cost for 
preserving the Iran’s deal

Downing of U.S. drone is not a good pretext 
for war; International expert

Iranian Deputy Foreign Minister said in a meeting with British 
counterpart that now Iran is convinced that the Europeans’ 
political unwillingness, and NOT their inability, is to blame 
for their failure to fulfill their commitments under the 2015 
agreement.

Arryl Lynn Greenberg, professor of international relations at 
Stanford University told ILNA news agency that overthrow 
of an American drone has increased the tension between the 
two countries; but both sides must be careful not to direct 
their current tensions to direct military conflict.

politics
News

ISFAHAN
N E W S

politics
News

ISFAHAN
N E W S

"The European 
companies dare 
not to disobey 
the US Treasury 
Department’s 
orders, which 
means Europe’s 
lack of sovereignty, 
even inside its own 
borders," Araqchi 
added.

Politicians 
know that this 
event does not 
need to show a 
military response, 
since in this case 
many lives are at 
risk. 

U.S. cyber attacks 
on Iranian targets 
not successful, Iran 
minister says
U.S. cyber attacks against 
Iranian targets have not been 
successful, Iran’s telecoms 
minister said on Monday, 
within days of reports that 
the Pentagon launched a 
long-planned cyber attack to 

disable the country’s rocket 
launch systems.
“They try hard, but have 
not carried out a successful 
attack,” Mohammad Javad 
Azari-Jahromi, Iran’s 
minister for information and 
communications technology, 
said on social network 
Twitter.
“Media asked if the claimed 
cyber attacks against Iran 

are true,” he said. “We have 
been facing cyber-terrorism 
for a long time…Last year we 
neutralised 33 million attacks 
with the (national) firewall.”

Turkey's opposition 
strikes blow to 
Erdogan with 
Istanbul mayoral win
Turkey’s opposition has dealt 
President Tayyip Erdogan 
a stinging blow by winning 
control of Istanbul in a re-run 
mayoral election, breaking 
his aura of invincibility and 
delivering a message from 
voters unhappy over his policies.
Ekrem Imamoglu of the 
Republican People’s Party 
(CHP) had secured more than 
54% of votes, with nearly all 
ballots opened, Turkish 

broadcasters said - a far wider 
victory margin than his narrow 
win three months ago.
The previous result was 
annulled after protests from 
Erdogan’s Islamist-rooted 
AK Party, which said there 
had been widespread voting 
irregularities. The decision to 
re-run the vote was criticized 
by Western allies and caused 
uproar among domestic 
opponents who said Turkey’s 
democracy was under threat.
On Sunday, tens of thousands 
of Imamoglu supporters 
celebrated in the streets of 
Istanbul after the former 

businessman triumphed 
over Erdogan’s handpicked 
candidate by almost 800,000 
votes.
“In this city today, you have fixed 
democracy. Thank you Istanbul,” 
Imamoglu told supporters who 
made heart signs with their 
hands, in an expression of the 
inclusive election rhetoric that 
has been the hallmark of his 
campaigning.
“We came to embrace everyone,” 
Imamoglu said. “We will build 
democracy in this city, we will 
build justice. In this beautiful 
city, I promise, we will build the 
future.”



هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

رسمى

آگهى موضوع مــاده  3 قانون و مــاده  13 آئین 
نامه قانون تعین تکلیــف وضعیت ثبتى و اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراى شــماره هاى ذیل هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار بخــش  16 ثبت اصفهان 
باستاد استناد رسمى مالکیت مشاعى و اسناد عادى 
تسلیمى تصرفات مفروزى و مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 
3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15  روز آگهى 
مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند 
. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت 
صادر خواهد شــد . صدور ســند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
برابر راى شــماره  139860302018000359  
کالســه پرونده  1391114402018002881  
آقاى  حســن زارع نریمانى فرزند عباس  بشماره 
شناســنامه 957  صــادره از  دولت آباد  نســبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با اعیانى 
احداثى به مســاحت  159/48 متر مربع احداثى 
بر روى قسمتى از پالك 101 اصلى واقع در دولت 
آباد بخش 16 ثبــت اصفهــان در ازاى مالکیت 

مشاعى اولیه  
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/4/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/19
حبیبى – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك برخوار

شناسه : 509632

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

رسمى

آگهى موضوع مــاده  3 قانون و مــاده  13 آئین 
نامه قانون تعین تکلیــف وضعیت ثبتى و اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراى شــماره هاى ذیل هیات موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار بخــش  16 ثبت اصفهان 
باستاد استناد رسمى مالکیت مشاعى و اسناد عادى 
تسلیمى تصرفات مفروزى و مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 
3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15  روز آگهى 
مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند 
. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت 
صادر خواهد شــد . صدور ســند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
برابر راى شماره 1398603020180000312 
کالســه پرونده 1397114402018000085  
آقاى حســن معمار فرزند محمد على بشــماره 
شناســنامه 1077 صادره از اصفهان نســبت به 
ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 1412/90 
متر مربع احداثى بر روى قســمتى از پالك 435 
اصلى واقع در منطقه صنعتى دولت آباد بخش 16 
ثبت اصفهان  خریدارى بطور مع الواسطه از آقاى 

حاج حسین متین فر
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/4/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/19
حبیبى – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك برخوار

شناسه : 509756

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد 
رهنى)

شــماره آگهــى: 139803902123000004 
شــماره پرونده: 139604002123000029 بر 
اســاس پرونده اجرایى کالسه 9600035 اجراى 
ثبت سمیرم: 1- ششدانگ یک باب خانه به شماره 
پالك 1/5441 واقع در ســمیرم خیابان طالقانى 
کوچه تربیــت بدنى به مســاحت 400 مترمربع 
که ســند مالکیت آن در صفحــه 247 دفتر 17 
امالك ذیل شــماره 3213 به نام آقاى علیقربان 
آصفى فرزند حبیب اله ثبت و صادر گدیده است و 
حدودات آن به حکایت دفتر امالك شماال در سه 
قسمت که قسمت دوم شرقى است به طولهاى 7/1 
متر و 90  سانتى متر و 12/15 متر دیواریست به 
کوچه شرقا در سه قسمت که قسمت دوم شمالى 

است به طولهاى 9/5 متر و 80 سانتى متر و 12/5 
متر درب و دیواریســت به کوچــه عمومى جنوبا 
بطول 18/7 متر بدیــوار پالك 892 فرعى غربا به 
طول 23/85 متر درب و دیواریســت به کوچه بن 
بست و طبق نظر کارشــناس رسمى دادگسترى 
ملک مذکور به مســاحت عرصــه 400 مترمربع 
و کل اعیانى ها 360 مترمربــع (همکف و اول) و 
اعیانى ها به شــرح: 2-1- طبقه همکف: کاربرى 
مســکونى به مســاحت 180 مترمربع با اسکلت 
بنایى، دیوار باربــر آجرى با انــدود داخلى گچ و 
خاك و سفیدکارى شده سقف تیرآهن کف مالت 
ماسه ســیمان دربهاى خارجى و پنجره ها فلزى 
دربهاى داخلى چوبى آشپزخانه کاشى و سرامیک 
با کابینت فلــزى 2-2- طبقه اول مســکونى: به 
مساحت 180 مترمربع با اسکلت بنایى، دیوار باربر 
آجرى با اندود داخلى گچ و خاك سقف تیرآهن کف 
موزاییک دربهاى خارجى و پنجره ها فلزى دربهاى 
داخلى چوبى مى باشد. حیاط با دیوار آجرى درب 
ورودى فلزى محصور شده و فاقد نما است و ملک 
مذکور داراى انشــعابات آب و برق و گاز هر کدام 
یک انشعاب مى باشد و طبق نظر کارشناس ملک 
مذکور به مبلــغ دو میلیارد و هفتصد و بیســت 
میلیون ریــال 2/720/000/000 ریــال ارزیابى 
گردیده است. 2- ششدانگ یک باب خانه تحتانى 
و فوقانى به شماره پالك 1/5323 واقع در سمیرم 
خیابان مولوى کوچه ســروش بن بست هالل به 
مساحت 218 مترمربع که ســند مالکیت آن در 
صفحه 562 دفتر 24 امالك ذیل شماره 4717 به 
نام آقاى یداله نادرى سمیرمى فرزند محمد ثبت و 
صادر گردیده است و حدودات آن به حکایت دفتر 
امالك شماال بطول 11 متر مرزیست به کوچه 6 
مترى شرقا بطول 18 مترمرزیســت اشتراکى با 
پالك 1/5322 جنوبا به طــول هاى 2/8 متر و 9 
متر مرزیست به کوچه بن بست غربا به ول 20 متر 
مرزیست مشترك با زمین پالك 1/5324  و طبق 
نظر کارشناس رسمى دادگســترى ملک مذکور 
به مســاحت عرصه 218 مترمربع و اعیانى حدود 
340 مترمربع یک ســاختمان مسکونى دو طبقه 
با دیوار باربر آجرى ســقف اول تیرآهن و همکف 
تیرچه بلــوك داراى نماى شــمالى آجر و نماى 
جنوبى ســرامیک دربهاى داخلى چوبى خارجى 
فلزى طبقه اول نقاشى شــده و در طبقه همکف 
بخشى دیوارکوب و سقف pvc کار شده است. کف 
هر دو موزاییک و آشــپزخانه و سرویس بهداشى 
کاشى و سرامیک اجرا شده است مساحت همکف 
128 مترمربــع طبقــه اول 132 مترمربع و نیم 
طبقه با مشخصات اول 29/4 مترمربع مى باشد و 
همچنین 2 واحد سوئیت دو طبقه در ضلع جنوبى 
ملک به مساحت 50 مترمربع با مشخصات طبقه 
اول با تفاوت کف مالت ماسه ســیمان و دربهاى 

داخلــى آلومینیوم احداث گردیده اســت حیاط 
سرامیک درب ورودى فلزى و ملک مذکور داراى 
انشــعابات آب، 2- برق و 3- گاز مى باشد و طبق 
نظر کارشــناس ملک مذکور به مبلغ دو میلیارد 
و پانصــد و ده میلیون ریــال 2/510/000/000 
ریال ارزیابى گردیده است. 3- ششدانگ یک باب 
خانه به شــماره پالك 1/5393 واقع در سمیرم 
خیابان مولوى کوچه نماد به مســاحت 305/59 
مترمربع که ســند مالکیــت آن در صفحه 122 
دفتر 30 امالك ذیل شــماره 5762  به نام آقاى 
محمدعلى یزدانى ســمیرمى فرزند عبداله ثبت 
و صادر گردیده اســت و حدودات آن به حکایت 
دفتر امالك شــماال بطول 15/5 متر مرزیست به 
پالك 1/5418 شرقا بطول 20/5 متر دیواریست 
به دیوار پالك 1/5394 جنوبــا بطول 15/5 متر 
مرزیســت به زمین پالك 1/5312 غربا به طول 
19 متر به کوچه 6 مترى و طبق نظر کارشــناس 
رسمى دادگسترى ملک مذکور به مساحت عرصه 
305/59 مترمربــع و اعیانــى 225/7 مترمربع 
مى باشــد که 157/2 مترمربع آن یک ساختمان 
مســکونى یک طبقه با دیوار باربر آجرى ســقف 
تیرچه بلوك کف مالت ســیمان دربهاى داخلى 
چوبى خارجى فلزى با قدمت 17 ســال ساخت و 
45 مترمربع ســوئیت در ضلع غربى آن با قدمت 
حدود 35 سال با دیوار باربر آجرى سقف تیرچوبى 
کف موزاییک اندود داخلى سیمان سفید و دربهاى 
فلزى و زیرزمین آن با دیوار باربــر درب و پنجره 
فلزى و انبارى داخل حیاط نیز با دیوار باربر آجرى 
و سقف تیرچوبى جمعا به مساحت 23/5 مترمربع 
مى باشــد ســاختمان داراى درب فلزى محوطه 
سازى و فاقد نما و ضلع غربى داراى پالستر سیمان 
سیاه و ملک مذکور داراى انشعابات آب برق و گاز 
مى باشد و طبق نظر کارشــناس ملک مذکور به 
مبلغ یک میلیارد و ســیصد و هفتاد میلیون ریال 
1/370/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت 
4- ششــدانگ یک باب ســاختمان گاوبندى به 
شــماره پالك 374/116 واقع در پادنا روســتاى 
کهنگان جنب  رودخانه ماربر به مساحت 5590 
مترمربع طبق دفتر امالك که سند مالکیت آن در 
صفحه 142 دفتر 53 امالك ذیل شماره 10367 
به نام آقاى موســى رامشــگر فرزند نصراله ثبت 
و صادر گردیده اســت و در حــال حاضر بصورت 
کارگاه تیرچه بلــوك فعال مى باشــد حدودات 
آن به حکایت دفتر امالك شــماال بطول 55 متر 
مرزیست به حریم رودخانه ماربر شرقا بطول 130 
متر مرزیست به جوى و جدول و کهله جنوبا بطول 
32 متر مرزیست به جوى و جدول غربا بطول 123 
متر مرزیست به پالك 374 اصلى و طبق گزارش 
هیئت کارشناسى رسمى ملک مذکور به مساحت 
5590 مترمربع مى باشد که از این میزان 1650 

مترمربع آن در محدوده حریم رودخانه بوده و جزء 
حقوق ارتفاقى وزارت نیرو مى باشــد ساختمان 
هاى ملک شامل الف: انبارهایى با دیوارهاى بلوکى 
و آجرى و ســقف تیرچه بلوك کــه بعضا بصورت 
شیبدار با سقف فلزى ســبک با پوشش از ایرانیت 
و ورق گالوانیزه کرکره اى مى باشــد. قســمتى 
از دیوار انبارها از داخل و بیرون پالســتر ماســه 
سیمان و کف تعدادى از انبارها سیمانى است. ب) 
دفتر کار و نگهبانى بانضمام ســرویس بهداشتى 
و حمام با دیوارهاى باربر آجرى و ســقف تیرچه 
بلوك که دیوارها گچ و ســرامیک و پالستر ماسه 
سیمان و سقف آن گچ است. کف ساختمان ماسه 
سیمان و درب و پنجره ها آهنى است. ج) محوطه 
ســاختمان خاکى و قســمتى از آن به مساحت 
حدود 950 مترمربع بتنى است. دیوار ضلع غربى 
بلوکى و مابقى با تورى فلزى محصور شده است و 
داراى برق سه فاز مى باشــد. مساحت کل زیربنا 
شــامل انبارها دفتر کار نگهبانى و ســایر اعیانى 
ها به شــرح جدول ضمیمه گزارش کارشناســى 
برابر 1536 مترمربع مى باشــد (که خریداران در 
صورت تمایل جهت بازدید از کارگاه مى توانند به 
محل وقوع ملک مراجعه نمایند) و ملک مذکور با 
توجه به مصالح مصرفــى کیفیت و قدمت بنا و در 
نظر گرفتن کلیه عوامل موثر به مبلغ چهار میلیارد 
و ششــصد میلیون ریال 4/600/000/000 ریال 
ارزیابى گردیده اســت پالك هاى فوق الذکر در 
قبال اخذ تسهیالتى به موجب سند رهنى شماره 
13918-1387/10/5 دفتر اســناد رسمى 178 
سمیرم در رهن بانک کشــاورزى شعبه بیده قرار 
گرفته و از ســاعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخه 
1398/4/25 در محل اداره ثبت اســناد و امالك 
سمیرم به مزایده گذاشــته مى شود مزایده پالك 
ها از مبالغ پایه ارزیابى شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین مبلغ پیشنهادى نقدا بفروش مى 
رســد پالك هاى فوق الذکر فاقد بیمه مى باشد. 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیزبدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعــم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول 
مى گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى 
گردد مزایده روز ادارى بعــد از تعطیلى در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهى 
یک نوبت در روزنامه اخبار اصفهان چاپ و منتشر 
مى گردد. رئیس ثبت اســناد و امالك ســمیرم

 شناسه: 508311

افزایش استفاده از پساب براى آبیارى فضاى سبز
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان گفت: استفاده از پساب براى آبیارى فضاى سبز 
نسبت به دو یا سه سال گذشته چند برابر افزایش پیدا کرده است که تحقق این مهم مى تواند به استفاده از 
منابع آب زیرزمینى کمک کند. فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: عمده ترین منبع آبى که براى آبیارى فضاى 
سبز استفاده مى شود، منابع زیرزمینى و چاه هاى آب است البته از دوسال گذشته زیرساخت هاى استفاده 

از پساب نیز فراهم شده است. وى افزود: خوشبختانه از سال هاى گذشته تنها در بخش جنوبى شهر(بخش 
سپاهان شهر) تصفیه خانه وجود داشت که درصد کمى از تأمین آب مورد نیاز را انجام مى داد، اما با پیگیرى هاى 

انجام شده این زیرساخت در سطح شمال اصفهان براى استفاده از پساب و تصفیه ثانویه فراهم شد و خوشبختانه 
انتقال پساب به بسیارى از مناطق شمالى و جنوبى شهر در حال انجام است. مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 

اصفهان ادامه داد: استفاده از پساب نسبت به دو یا سه سال گذشته چند برابر افزایش پیدا کرده است که البته این موضوع مى تواند 
به استفاده از منابع آب زیرزمینى کمک کند. وى با بیان اینکه طبق برنامه ریزى هاى انجام شده در سال جارى حدود 30 درصد آب مورد نیاز 
براى آبیارى فضاى سبز از پساب ها تامین خواهد شد، افزود: تاکید سازمان پارك ها استفاده از پساب براى فضاى سبز بخش هاى حاشیه اى 

و کمربندى شهر است و حدود 70 درصد آب مورد نیاز دیگر از منابع زیرزمینى استفاده شود.

کوچکترین کم توجهى در حوزه خدمات آموزشى آسیب زاست 
در پانزدهمین جلسه شوراى تخصصى آموزشى و تحصیالت تکمیلى استان اصفهان که به میزبانى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد خمینى شهر برگزار شد ، مسائل و مشکالت آموزشى واحدها و مراکز این استان مورد 
بررسى قرار گرفت . رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان در این جلسه با تأکید 
بر افزایش کیفیت خدمات آموزشى در واحدها و مراکز دانشگاهى گفت : کوچکترین کم توجهى در حوزه 

خدمات آموزشى ، موجب رشد ضریب انحراف در اهداف و سیاست گذارى هاى دانشگاه خواهد شد .
دکتر مسعود جعفرى نژاد افزود : معاونان علمى و آموزشى دانشگاه ها مسئولیت دارند که عالوه بر رصد صالحیت 

هاى علمى مدرسان بویژه اساتید حق التدریس ، شاخص هاى صالحیت عمومى ایشان را نیز با دقت و ظرافت کنترل 
کنند . وى در همین رابطه به هدف عالى دانشگاه در رابطه با ایجاد زمینه هاى حیات طیبه اشاره کرد و گفت : براى دستیابى به 

رشد و تعالى و ایفاى نقش در حوزه ایجاد تمدن اسالمى همه ما مکلف به نظارت عمومى و امر به معروف و نهى از منکر هستیم . رئیس دبیرخانه 
هیأت امناء دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان همچنین به نقش و جایگاه استان اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمى اشاره 
کرد و گفت : جایگاه علمى و پایگاه مستحکم دینى در این استان مى طلبد که دانشگاه ها نیز دین خود را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبرى 

در ایجاد و عمق بخشى به تمدن اسالمى ادا کنند .

 طرح مالیات بر سکه پازلى 
از یک طرح بزرگ تر به نام 
طرح مالیات بــر عائدى 
سرمایه است؛ طرحى که 
پیش از ایــن وزیر اقتصاد 
وعــده داده بود تــا پایان 
خردادماه الیحه آن براى 
ارائه به مجلس آماده خواهد شد تا در نهایت 
مجلسى ها بتوانند پیش از اتمام این دوره 
مجلس آن را در کنار طرح مالیات بر عائدى 
مسکن تصویب کنند و نام نیکى از خود هم 

به جاى بگذارند.

  مالیات بر عائدى به حاشیه مى رود؟!
اما چرا وقتى که هنوز هیچ خبرى از آماده 
شــدن طرح مالیات بر عائدى ســرمایه 
(به عنوان مرجعى محکــم و قانونى براى 
طرح هاى امثال مالیات بر سکه) نیست؟ 
و پیش از آن طرح مالیات بر سکه به یکى 
از عجیب ترین حاالت فقط با یک بخشنامه 
آن هم درســت قبل از تعطیالت اواسط 
خرداد و آمدن رئیس جدید سازمان امور 

مالیاتى ابالغ مى شود؟

به نظر نمى رسد به تعویق انداختن طرحى 
مهم و جنجالى مانند مالیات بر سکه هاى 
فروخته شده توسط بانک مرکزى به بعد 
از تصویب طرح مالیات بر عائدى سرمایه 
ایرادى داشــته باشــد، مخصوصاً وقتى 
که مى دانیم هدف این طرح، ســکه هاى 
فروخته شده در ســال گذشته است و به 

همین خاطر فوریتى ندارد.
عالوه بر حواشى زیادى که طرح عجیب 
مالیات بر سکه هاى فروخته شده آن هم 
در سال قبل (با تاکید بانک مرکزى مبنى بر 
معاف بودن از مالیات) به وجود آورده است، 
این طرح باعث شده طرح مهم و راهبردى 
مانند مالیات بر عائدى سرمایه در هیاهوى 
این طرح به فراموشى سپرده شود و چه بسا 

مورد بدبینى هم قرار بگیرد.

  خرید به نرخ پیش فروش، مالیات 
به نرخ روز!

ســازمان امور مالیاتى کشــور سیزدهم 
خردادماه با ابالغیــه اى مالیات مقطوع 
دریافت کنندگان سکه در سال 1397 از 
بانک مرکزى را تعیین کرد. بر این اساس 
تمامى خریداران سکه که در سال 1397 
نســبت به دریافت حداکثر 20 ســکه از 
سیستم بانکى اقدام کرده اند، مشمول این 
دستورالعمل و از نگهدارى اسناد و مدارك 

و تسلیم اظهارنامه مالیاتى معاف هستند.
این طــرح از همان نخســتین روزهاى 
ابالغش انتقادات زیادى را در پى داشت. 

یکى از اصلى ترین این انتقادات این بود که 
چرا سازمان امور مالیاتى باید از سکه هایى 
مالیات بگیرد که بر اساس گفته مسئوالن 
بانک مرکزى قرار بود معاف از مالیات باشد.

این انتقادات وقتى شدیدتر شد که گفته 
شده قرار است این مالیات به نرخ روز سکه 
اخذ شود. در این حالت ممکن است فردى 
سکه را از چند ماه قبل با یک مبلغ مشخص 
پیش خرید کرده باشد اما مالیات بر سکه به 

نرخ روز از او گرفته خواهد شد.
در بخشــى از ابالغیه جدید صادر شــده 
توسط رئیس سازمان امور مالیاتى آمده 
اســت: در مواردى که مؤدى از تســلیم 
اظهارنامه مالیاتى در موعد مقرر خوددارى 
کرده و اســناد و مدارك مثبته مبنى بر 
فروش و یا عدم واگذارى سکه خریدارى 
شــده از بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
را ارائه نکند، در این صورت چنانچه اسناد 
و مدارك مثبته اى مبنى بر احراز قیمت 
فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت 
مقررات، تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزى 
با بهاى روز سکه در تاریخ تحویل از سیستم 
بانکى مبناى محاسبه مالیات قرار مى گیرد.

آب کردن طال براى جذب اسکناس!
یکى از توجیهاتى که براى فروش ســکه 
آورده مى شــد کنترل نقدینگى بود، در 
حالى که با فروش منابع محدود طال بعید 
بود بتوان از پس کنترل غول 1700 هزار 
میلیارد تومانى نقدینگى برآمد؛ غولى که 

هر روز هم در حال رشد است.
با اینکه مســئوالن وقت بانک مرکزى در 
سال گذشته سعى داشتند با اجراى طرح 
فروش سکه جلوى التهاب بازار ارز را بگیرند 
اما شاید در عمل باعث ایجاد التهاب در این 
بازار سرمایه اى شدند. ضمن اینکه حجم 
زیادى از طال را به عنوان پشتوانه پول ملى 

آب کردند و فروختند.

  سکه هایى که سلطان ساختند
در ســال گذشــته بود که بانک مرکزى 
پیش فروش ســکه هاى طال را با شرایط 
قیمتى خوبى آغاز کرد. بسیارى از کسانى 
که سرمایه اى را در بانک ها یا جاهاى دیگر 
داشتند آن را به بازار سکه آوردند که این 
مساله خود چه بســا باعث التهاب بیشتر 

فضاى کلى بازارهاى مالى شد.

شــاید اگر بانک مرکزى خود چنین بازار 
جذابى را براى خرید سکه راه نمى انداخت 
یا ســازمان امور مالیاتى از همان اول بر 
خریدهاى این حوزه مالیات مى بست باعث 
ایجاد جذابیت در این بازار نمى شــدند و 
پدیده هایى چون سلطان سکه هم هرگز 

به وجود نمى آمدند.
از طرفى نرخ تــورم به طــور فزاینده اى 
در همه حوزه ها در حال افزایش اســت 
و کسانى که سرمایه خود را به بازار سکه 
آورده اند اگر این ســرمایه را در هر حوزه 
دیگرى سرمایه گذارى مى کردند باز هم 
مى توانستند ارزش سرمایه خود را حفظ 

کنند.

  ســرمایه اجتماعى کمتر از پول 
نیست

از همــه اینها کــه بگذریم شــاید با این 
طرح جدیــد، ســازمان امــور مالیاتى 
به عنوان نماینــده دولــت بتواند مبالغ 
بیشــترى (حــدوداً 1000 میلیــارد 
تومان) را راهى خزانه کنــد اما مطمئناً 
هزینه ســنگین ترى را به دولت تحمیل 
مى کند و آن هزینه ســرمایه اجتماعى 
یــا از بین رفتــن اعتماد ســرمایه داران 

به دولت است.
واقعیت این اســت کــه ســازمان امور 
مالیاتــى در چنین طرح هایــى نماینده 
بیت المال است و اگر بتواند واقعاً به هدف 
بزند و ســفته بازان را تنبیــه کند، عالوه 
بر کســب درآمد، مى توانــد جلوى رواج 
ســفته بازى ها در بازار را هــم بگیرد، به 
شرطى که براى برداشــتن ابرو چشم را

 کور نکند!

آب کردن طال براى جذب اسکناس...

نون به نرخ روز، مالیات هم به روز!

ایسنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

ابالغ طرحى با عنوان مالیات بر سکه قبل از اینکه بستر قانونى 
آن (طرح مالیات بر عائدى سرمایه) فراهم شود، مقوله اى است 
که ابهامات فراوانى را به لحاظ اجرایى و قانونى به وجود آورده و با 
اعالم آخرین شرط آن مبنى بر «اخذ مالیات از سکه هاى فروخته 

شده به قیمت روز» گالیه ها پررنگ تر شده است.

یکى از توجیهاتى 
که براى فروش سکه 
آورده مى شد کنترل 

نقدینگى بود، در 
حالى که با فروش 
منابع محدود طال 

بعید بود بتوان از پس 
کنترل غول 1700 

هزار میلیارد تومانى 
نقدینگى برآمد.

اقتصاد ایران
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الزام استفاده از کارت 
سوخت شخصى

 از 20 مرداد

مدیر عامل شــرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى از الزام استفاده 
از کارت سوخت شخصى از تاریخ 
20 مردادماه خبــر داد و گفت: 
این طرح را با هــدف جلوگیرى 
از سوءاستفاده و مقابله با قاچاق 

سوخت اجرایى خواهیم کرد.
امیر وکیل زاده  با تاکید به اینکه 
باید فرهنگ اســتفاده از کارت 
سوخت شخصى در جامعه نهادینه 
شود، اظهار کرد: بخشى از قاچاق 
ســوخت به دلیل سوءاستفاده از 
کارت هاى شخصى دیگران است.

وى افزود: کارت سوخت هر فردى 
باید توسط همان فرد و در همان 
شهرى که زندگى مى کند، مورد 
اســتفاده قرار گیرد؛ در غیر این 
صورت سوءاستفاده هایى را شاهد 
خواهیم بود و این یک منطق است 
که گفته مى شود هر کسى از کار 
سوخت خودش اســتفاده کند، 
به رونق و اقتصاد کشــور کمک 

کرده است.

  کارت ســوخت، تابلو ورود 
ممنوع قاچاقچیان

مدیرعامل شــرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى ایران تصریح 
کرد: این وظیفه همه افراد است 
تا این کار را انجــام دهند چراکه 
این مساله کمک شایانى به اقتصاد 
مى کند و از این که یارانه اى که مال 
مردم و کشور است از مسیر درست 
خارج شــود، جلوگیرى مى کند. 
بنابراین توصیه مى کنم که همه 
از کارت ســوخت شخصى خود 
استفاده کنند و اصرار ما نیز تنها 

جلوگیرى از سوءاستفاده است.
وکیل زاده ابراز کــرد: در همین 
راستا از مردم درخواست کردیم 
تا از 20 مردادماه در جایگاه ها از 
کارت سوخت شخصى خودشان 
اســتفاده کنند و امیدواریم که 
با این کار بتوانیــم در این حوزه 
ســاماندهى بیش تــرى را انجام 

دهیم.

  افرادى که کارت سوخت خود 
را گم کردند، چه کنند؟

طبق آخرین اطالعیه شرکت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى آن دسته 
از صاحبان خودروهــا که کارت 
هوشمند سوخت خود را گم کرده 
و بر اساس فراخوان قبلى شرکت 
ملى پخــش فرآورده هاى نفتى 
ایران، نســبت به درج اطالعات 
خود در سامانه دولت همراه اقدام 
و با طى کردن فرایند الزم، شماره 
حســاب کارت اعتبارى خود را 
ثبت کرده اند، نیــازى به ثبت نام 
مجدد ندارند و کارت هوشــمند 
ســوخت آن ها بر اساس ثبت نام 
انجام شده قبلى، صادر مى شود 
و توسط شرکت پست جمهورى 
اسالمى ایران به آنها تحویل داده 

خواهد شد.
این هموطنان، هزینه صدور کارت 
ســوخت المثنــى را برابر تعرفه 
مصوب، هنگام دریافت کارت به 
مأموران شرکت پست جمهورى 
اســالمى ایران پرداخت خواهند 
کــرد. هم چنین اگر عــده اى از 
شــهروندان که کارت هوشمند 
سوخت خود را گم کرده اند و در 
فراخوان قبلى نسبت به ثبت نام 
از طریق سامانه دولت همراه اقدام 
نکرده اند، مى توانند با مراجعه به 
دفاتر پلیس +10 یا سامانه دولت 
همــراه (به ترتیبى کــه متعاقباً 
اعالم مى شود) براى صدور کارت 
هوشمند ســوخت المثنى اقدام 

کنند.

ایرنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S



کسب و کار
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دومین دوره جذب استارت  آپ در«مبین لند» آغاز شد
«مبین لند» دومین دوره جذب استارت آپى خود را براى استارت آپ ها و صاحبان انواع خدمات، انواع بازى و 
انواع محتوا (ویدئویى، صوتى و …)، که مایل به کسب درآمد از طریق بستر ارزش افزوده هستند را منتشر 
کرد. از مزایاى این طرح پس از ثبت نام مى توان به راه اندازى کسب وکارهاى استارت آپى و استفاده از امکانت 
و تسهیالت ویژه این مرکز نام برد. بر همین اساس، پس از طى مرحله داورى، استارت  آپ  هاى برگزیده در 

مرکز نوآورى «مبین لند» عالوه بر راه اندازى کسب وکار خود و کسب درآمد مى توانند به مدت 4 ماه از امکانات 
و تسهیالت مورد نیاز خود بهره  مند گردند.

گفتنى اســت، «شــرکت مبین وان کیش» به عنوان تجمیع کننده محتواى دیجیتــال (اگریگیتور)، با هدف 
کیفیت بخشى به سرویس هاى دیجیتال و رساندن کسب وکارهاى نوپا به درآمد بر این بستر، از سال 1397 «مرکز نوآورى 

مبین لند» را راه اندازى کرد و از این طریق به حمایت و هدایت استارت آپ ها پرداخت.
صاحبان ایده   و محصوالت و به ویژه کسب وکارهاى نوپا، درخصوص نحوه دریافت و مهلت ارسال طرح، مى توانند از طریق سایت «مرکز نوآورى 
مبین لند»، به نشانى http://mobinland.com/register تا تاریخ 7 تیرماه 1398 در دومین دوره فراخوان جذب این مرکز ثبت نام 

کنند و یا براى کسب اطالعات بیشتر در این زمینه با «مرکز نوآورى مبین لند» به شماره 02142854530 ارتباط برقرار نمایند.
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استارت آپ

 وزیر راه و شهرسازى با بیان این که با ایجاد مؤسسات 
اجاره دارى، بازار اجاره بهاى مسکن کنترل خواهد 
شد، گفت: از طریق اســتارت آپ ها مى توانیم رابطه مالک و مستأجر را 
معنادار سازیم و واسطه گرى ها را کاهش دهیم تا به قشر مستأجر آسیب 

کمترى وارد شود.

محمــد اســالمى درخصــوص عملکــرد وزارت راه 
و شهرســازى در زمینه مســکن اظهار کرد: در بحث 
وضعیت مســکن در بدو ورود بــه وزارتخانه مهمترین 
اقدام ما روان سازى و ایجاد گشــایش در تولید و عرضه 
آن بود تا بتوانیم تولید مسکن را به جریان پایدار تبدیل 

کنیم.
وى با ابــراز اینکــه «مهم تریــن دغدغه ما ایــن بود که 
بتوانیم شــرایط را براى خانه اولى ها همواره کنیم»، ادامه 
داد: ما باید مى توانســتیم مســکن مهرهــاى نیمه تمام 
را تعییــن تکلیف کنیــم، در حال حاضر جــز مواردى که 
داراى مباحــث حقوقــى و قضایــى هســتند، همگــى 
تعیین تکلیف شــده اند و برخى از واحدهــا فاقد متقاضى

 هستند.
وى با تأکید بر اینکه توانسته ایم برنامه تولید 400 هزار واحد 
مسکونى را در سال هاى 98 و 99 کنار پروژه هاى مسکن مهر 
در برنامه خود قرار دهیم، اضافه کرد: یکى از شاخص هاى نیاز 
مسکن میزان ازدواج ها است، در سال 97 در حدود 537 هزار 
ازدواج ثبت شده که اگر 20 درصد آن توان خرید مسکن داشته باشند، باید براى 
80 درصد باقى مانده برنامه ریزى کنیم. یکى از دو محور براى توانمندسازى ساخت 
مســکن، فراهم کردن زمین بوده، باید با فراهم کردن شــرایط ارائه جواز ساخت 
مسکن و عرصه زمین، تولید را روان کنیم. فراهم کردن زمین در روستاها و شهرها 
در دستور کار قرار گرفته و سازمان ملى زمین و مسکن مأموریت یافته تا در جهت 

پشتیبانى در عرضه زمین اقدام کند.
وزیر راه و شهرســازى با بیان اینکه در شوراى عالى شهرســازى و معمارى، این 
سیاست روان ســازى شده تا در مکان هایى که زیرســاخت ها فراهم است و معابر 
پاسخگو هستند، افزایش تراکم صورت بگیرد و در شــهرهاى کوچک که عرضه 
زمین کم اســت در قالب ایجاد شــهرك ها زمین هاى الزم فراهم شود، گفت: با 
هماهنگى در شوراى پول و اعتبار، تالش شده منابع مالى که در اختیار سازندگان 
قرار مى گیرد، بــه خریداران منتقل شــود و به این منابع افزایــش قابل توجهى

 داده شود.
اسالمى اظهار کرد: تالش شــده تا منابع مالى که سال گذشته 100 هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده بود، افزایش یابد و عدد فرضى ساالنه حدود 27 هزار 
میلیارد تومان را براى پشــتیبانى این برنامه که بتواند 60 درصد مبلغ ساخت را 

به عنوان معدل قیمت تمام شده در نظر گرفته شده است، تأمین کند.
وى با یا دآورى اینکه اگر دوره تسلسل تحوالت قیمت مسکن در بازار را مشاهده 
کنید رابطه مستقیمى با تحوالت نرخ ارز دارد، گفت: در زمینه اجاره بها براساس 
قانون ساماندهى، ایجاد مؤسسات اجاره دارى که بتواند به صورت حرفه اى بازار را 
ساماندهى کند، در دستور کار قرار گرفته و از طریق استارت آپ ها مى توانیم رابطه 
مالک و مستأجر را معنادار سازیم و واسطه گرى ها را کاهش دهیم تا به قشر مستأجر 

آسیب کمترى وارد شود.
عضو کابینه دولت دوازدهــم با تأکید بر اینکه باید توجــه کنیم التهابات موجود 
در بازار که متأثر از تحرکات دشمن اســت، دامن مسکن را نیز گرفته، اضافه کرد:  
باید با هوشیارى و پایدارى با تولید حداقل 500 هزار واحد با این تحرکات مقابله 

کنیم.

تسنیم
گـــزارش

استارت آپ ها؛ برنامه جدید وزارت راه براى کنترل بازار اجاره بها

   1. همیشــه حق با 
مشترى نیست.

از روز اول بــه ما گفته 
شده که «همیشه حق 
با مشترى است». از ما 
انتظار مى رود که تحت 
هر شرایطى هر مشترى 
را راضى نگه داریم، حتى اگر به طور 
مشــخص این مشــتریان در اشتباه 
باشند. ولى این تفکر مى تواند صدمه 
اى جدى به ما، کارکنان ما و مشتریان 
ما بزنــد. هیچ وقت حــق را تحت هر 
شــرایطى به بهاى کرامــت خود (و 

کارکنانتان) به مشتریان ندهید.

  2. زمان، پول است.
پول، مشــتریان، ایده ها: تمام این ها 
منابعى هســتند که شما همیشه مى 
توانید مقدار بیشترى از آن را به دست 
آورید. ولى زمان تنها دارایى شماست 
که همیشــه مقدارى محدود از آن را 
دارید. یک راه بــراى اینکه مطمئن 
شوید از زمان خود بهترین استفاده را 
مى برید این است که مقدارى پول در 
هر ساعت را به هر یک از کارهاى خود 

اختصاص دهید.
از خود بپرسید: دســتمزد منصفانه 
براى کارى کــه انجام مى دهم چقدر 
اســت؟ اگر کس دیگرى بتواند این 
کارها را به ازاى پــول کمترى انجام 
دهد، اجازه دهیــد آن را انجام دهد 
تا شــما بتوانید روى کارهاى سطح 
باالتــرى تمرکــز کنید کــه منجر 
بــه درآمدزایى مى شــوند. به عنوان 
صاحب کسب و کار، شــما تنها باید 
کارهایى را انجام دهید که فقط شما 

مى توانید انجام دهید.
 

  3. هر پولى، پول خوب نیست.
این درسى است که خیلى کارآفرینان 

در اوایــل حرفه خود با آن مشــکل 
دارند. وقتى کســب و کار خود را تازه 
به موفقیت مى رسانید، آسان است که 
در دام گرفتن پول از هر کسى که آن 
را به شما ارئه مى دهد بیفتید. مشکل 
اینجاســت که، همه مشتریان ارزش 

آن را ندارند.
از مشــتریانى که وقت زیادى از شما 
را مى گیرند دورى کنید. مشتریانى 
که مدام انتظــارات غیرمعقول دارند 
یا از کار کردن با آن ها وحشت دارید. 

ارزشش را ندارد!

  4. هیــچ میانبــر ارزانى در 
بازاریابى وجود ندارد.

خیلى از صاحبان کســب و کار که به 
دنبال توصیه هایى بــراى بازاریابى 
هســتند، اغلب این توصیــه ها را به 
خاطر «بیش از انــدازه گران بودن» 
نادیده مى گیرند. حقیقت این است 
که، بازاریابى ارزان مى تواند برند شما 

را نیز ارزان و کم ارزش جلوه دهد.
محتواى کم کیفیــت، تبلیغات ارزان 
و سئو کم هزینه شاید در کوتاه مدت 
برایتــان در پول صرفــه جویى کند، 
ولى آسیبى که به شــهرت برند شما 
وارد مى کند براى مدت زمان بسیار 

بیشترى باقى مى ماند.

  5. تا حد امکان برونســپارى 
کنید.

اگر در سازمان خود کارکنان به تعداد 
کافى ندارید که حجــم کارى را با آن 
ها تقســیم کنید، به برونسپارى فکر 
کنید. بسیارى از کارآفرینان متوجه 
شده اند که سپردن کار به نیروهایى 
بیرون از سازمان، زمانى که الزم است 
روى کارهاى روتین ســپرى کنند را 
کاهش داده و وقت آن ها را آزاد کرده 

تا روى وظایف درآمدزا کار کنند.
 

6. همراه با برنــد کمپانى، برند 
شخصى خود را نیز بسازید.

بســیارى از کارآفرینان این اشتباه را 
مى کنند که ساخت برند شخصى خود 
را فراموش کرده و فقط روى ساخت 
برند شــرکت خود تمرکز مى کنند. 
ولى برند شخصى شما را از رقبایتان 
متمایز مى کند، به شما اقتدار و اعتبار 
در زمینــه کاریتان مى دهــد، و اگر 
شــرکتتان با شکســت مواجه شود 
همچنان همراه با شــما باقى خواهد 

ماند.

  7. کار زندگى است، و زندگى 
کوتاه تر از آن است که از کار خود 

متنفر باشید.
تعادل بین کار و زندگى چیزى است 
که بسیارى از کارآفرینان با آن مشکل 
دارند. وقتى شــما راجع به کارى که 
انجام مى دهید اشتیاق زیادى داشته 
باشید، و وقتى روى شادمانى تمرکز 
کنید (هم شما و هم کارمندانتان)، کار 
دیگر چیزى نخواهد بود که فقط براى 
کســب درآمد براى «زندگى واقعى» 
خود انجــام دهید. بلکــه چیزى بى 
نهایت لذت بخش و بامعنى مى شود، 

و احتمال به وجود آمدن فرســودگى 
ناشى از کار را در شما کاهش مى دهد.
تونى هســیه مدیرعامل فروشــگاه 

آنالین لباس Zappos مى گوید:
«در حالى کــه در طول ســال هاى 
مختلف صحبــت زیــادى راجع به 
جدایى کار و زندگى یــا تعادل کار و 
زندگى شــده، موضوع اصلى راجع به 
یکپارچگى کار و زندگى است. چرا که 
زندگى همین است، و حالت ایده آل 
این است که شما بتوانید همان کسى 
در خانه باشــید کــه در اداره، و یا بر 

عکس، هستید.»

  8. افرادى را استخدام کنید که 

باهوش تر از شما هستند.
این واقعیت را قبول کنید: همیشــه 
افرادى وجود دارند که از شما باهوش 
تر هستند. اگر به اندازه کافى خوش 
شانس باشــید که چنین آدم هایى را 
پیدا کنید، آن ها را اســتخدام کنید. 
روى مســائلى تمرکز کنید که شما 
در آن بهترین هستید، و به آن ها نیز 
این آزادى را بدهید که همین کار را 

انجام دهند.
دانى داچ شخصیت تلویزیونى معروف 

آمریکایى مى گوید:
«فلســفه من این اســت که همیشه 
باهوش ترین کسانى که مى توانى را 
پیدا کن. افرادى باهوش تر از خودت 

را استخدام کن»
 

  9. بهترین شیوه ها شاید براى 
مشتریان شما بهترین نباشد.

به ویــژه وقتى که کســب و کارى را 
شروع مى کنید، آســان است که در 
ایــن دام بیفتید کــه کارى را به این 
خاطر انجــام دهید کــه دیگران مى 
گویند «بهتریــن راه» بــراى انجام 
است. مشکل اینجاست که «آن ها» 
مشــتریان شــما را نمى شناسند. از 
بهترین شیوه ها به عنوان نقطه شروع 
اســتفاده کنید، ولى آن ها را طورى 
تغییر دهید کــه نیازهاى منحصر به 
فرد کسب و کار و مشــتریان شما را 

برآورده سازد.

  10. انجام دهید.
برنامه ریزى، درست کردن استراتژى 
و بررســى گزینه ها همه نقشى مهم 
در یک کســب و کار دارد. ولى نقطه 
اى از راه مى رسد که دیگر فقط باید 
آن را انجام دهید. شاید این نقل قول 
را شنیده باشید که «بهتر است کارى 
را ناقص انجام دهید تا این که هیچ کار 

را کامل انجام دهید.»
فلج تحلیلى یا عدم توانایى در اجراى 
یک طــرح جلوى رشــد، نــوآورى 
و پیشــرفت را در هر کســب و کارى 
خواهد گرفت. حتى اگر نتیجه کارى 
که اکنون انجام مى دهید تا چند سال 
حاصل نشــود. افراد موفق تحت هر 
شــرایطى کار را انجام مى دهند چرا 
که مى دانند چگونه لذت و خشنودى 
را به تأخیر بیندازند، و همین توانایى 
اســت که افراد موفق را افراد ناموفق 

جدا مى کند.

این هــا 10 درســى بودنــد که هر 
کارآفرین بایــد یاد بگیرد تــا بتواند 
کسب و کارى سودآور و پایدار بسازد. 
مطمئناً درس هاى آســانى نیستند، 
ولى تضمین مى کنند که شما بهترین 
شانس ممکن براى موفقیت درازمدت 

را داشته باشید.

10 درسى که هر کارآفرین باید یاد بگیرد؛   

کسب و کارى سالم و پایدار داشته باشید

اگر در سازمان خود 
کارکنان به تعداد کافى 

ندارید که حجم کارى را 
با آن ها تقسیم کنید، به 

برونسپارى فکر کنید. 

هر کارآفرینى مسیر مخصوص به خود را دنبال مى کند. براى 
برخى، رسیدن به موفقیت مالى فرایندى طوالنى، آهسته و 
رنج آور است. براى برخى دیگر، به نظر مى رسد همه چیز به 
طرزى جادویى سر جاى خود قرار مى گیرد. البته نمى توان 
گفت که این مورد دوم نتیجه جادو است، بلکه نشانه اى مسلم 
از کارآفرینى است که اهمیت یادگیرى از انطباق و رشد پیدا 

کردن همراه با کسب و کار خود است.
در زیر 10 درسى را آورده ایم که هر کارآفرینى باید یاد بگیرد 

تا بتواند کسب و کارى بلندمدت، سالم و پایدار بسازد.

منبع :  برترین ها
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،

تعادل بین کار و زندگى چیزى است 
که بسیارى از کارآفرینان با آن مشکل 

دارند. وقتى شما راجع به کارى که 
انجام مى دهید اشتیاق زیادى داشته 

باشید، و وقتى روى شادمانى تمرکز 
کنید (هم شما و هم کارمندانتان)، کار 
دیگر چیزى نخواهد بود که فقط براى 

کسب درآمد براى «زندگى واقعى» 
خود انجام دهید.

ایران صاحب بزرگترین
 استارت آپ منطقه 

 ایران در میان کشورهاى منطقه 
بزرگترین استارت آپ را به خود 

اختصاص داده است.
معاون علمى و فنــاورى رئیس 
جمهورى از رتبــه اول ایران در 
میان کشورهاى منطقه به منظور 
داشــتن بزرگترین استارت آپ 

خبر داد.
ســورنا ســتارى گفــت: ایران 
بزرگترین اســتارت آپ منطقه 
را دارد و طى چندســال گذشته 
برنامه هاى خوبــى در این حوزه 

داشته ایم.
وى افــزود: ما توانســته ایم 55 
پله صعود در شــاخص نوآورى 
داشته باشــیم و اتفاقات خوبى 
براى زیست بوم کشور رخ خواهد 
داد که امیدواریــم در این عرصه 

موفق باشیم.
وى گفت: البته ایجاد استارت آپ 
ها نیاز به یک اکوسیســتم دارد 
که این اکوسیستم باید بازیگران 
متعددى داشته باشد و همه باید 
با هم هماهنگ باشــند، ما باید 
مدل توسعه را تکثیر کنیم تا جاى 
محصوالت خــود را در بازارهاى 

بین المللى بیابیم.
یادآور مى شود، استارت آپ هاى 
ایرانــى در زمینه هــاى مختلف 
مورد حمایت بخش هاى دولتى 
از جمله معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى قرار مى گیرند و 
در آخرین گام نیز این معاونت به 
منظور حمایت بیشتر از استارت 
آپ ها تفاهم نامــه اى را به امضا 
رسانده که طى آن اینترنت اشیا 
نیــز در خدمت آن ها قــرار مى 

گیرد.
ارتقاى ســطح علمى کشور در 
زمینــه اینترنت اشــیا و هوش 
مصنوعى، توانمندســازى فارغ 
التحصیــالن و دانشــجویان در 
جهت راه اندازى کسب و کارهاى 
مرتبط، ایجــاد فرصت هاى کار 
گروهى و اســتارت آپى در حین 
برگزارى بوت کمپ و فراهم سازى 
فرصت هاى کارآفرینى و حمایت 
از گروه هاى کاربردى تشکیل شده 
در حین برگــزارى بوت کمپ از 
جمله اهداف تعریف شده در این 

تفاهم نامه است.
همچنیــن پوشــش نیازهــاى 
فناورانه ســازمان و شرکت هاى 
ایرانــى از طریــق پیاده ســازى 
نمونه هاى کاربردى و عملیاتى، 
همــکارى و مســاعدت طرفین 
درجهت ارتقاى آموزشــى و نیز 
اتخاذ سیاســت هاى مشــترك 
جهت دستیابى به باالترین معدل 
کارى از نظر اقتصادى و آموزشى 
از دیگر محورهاى تعریف شده در 

این تفاهم نامه است.
تامین فضاى برگزارى دوره شامل 
کالس هــا، کارگاه هــاى رایانه، 
سالن هاى تئورى، عملى، گروهى 
و ســمینارى ، امــکان برگزارى 
برخى از جلســات با حامیان در 
محل ایــن ســتاد، به کارگیرى 
تمامى ابزارهاى رسانه اى جهت 
تبلیغــات یا اطالع رســانى بوت 
کمپ و ارسال معرفى نامه جهت 
حمایت از بوت کمپ به اسپانسر 
مورد نظر مجرى و یا جهت تبلیغ 
در رســانه ازجمله تعهدات ستاد 
توسعه فناورى هاى حوزه اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازى معاونت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى 
بــراى اجــراى ایــن تفاهم نامه

 است.

کاال سودا،
گــزارش
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