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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

نشانه هاى بحران آب روز به روز روشن تر مى شود:

اشتهاى بى انتهاى صنایع بزرگ براى دریافت آب در اصفهان

در روز قلم؛

براى ما بنویسید
 نه بیگانه

اگر بخواهیم زبــان دومى براى 
بدن انسان متصور شویم باید از 
دستى یاد کنیم که قلم را حمل 
مــى کنــد و عقــل ، معرفت  و 
احســاس انســان ها را بر دوش 
مى کشــد . چهاردهم تیرماه به 
عنوان روز قلم در تقویم جمهورى 
اسالمى ایران به ثبت رسیده است 
. روز قلم در ایران تاریخچه دیرینه 
دارد . نقل است  در این روز پادشاه 
پیشــدادى ایران، نویسندگان و 
کاتبان را به رسمیت شناخت و 
آنان را گرامى داشت.محمد على 
سپانلو نویســنده و شاعر ایرانى، 
براى اولین بار پیشنهاد داد این 
روز به عنوان روز قلم شــناخته 
شود و بعد از مدت ها این پیشنهاد 
پذیرفته شد اما متاسفانه  هنوز 
چندان در میان مــردم و حتى 
اصحاب قلــم و اندیشــه مورد 
پاسداشت قرار نمى گیرد. عجیب 
است که تاریخ بیست هزار ساله 
نوشتن در جهان هنوز نتوانسته 
مطلبى بنویسد که نویسندگان در 
آن جایگاه واقعى یشان مشخص 

شود و هر کسى که...

فرزانه مستاجران 
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

    مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان: با توجه به مشکالت کم آبى منطقه باید توسعه صنایعى در دستور کار قرار گیرد که از مصرف آب مناسب و حداقلى برخوردار باشند.

بازار طال و سکه 98/4/12 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,348,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,546,0004,449,000جدید

2,328,0002,520,000نیم سکه

1,509,0001,640,000ربع سکه

989,000989,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,876,0001,766,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18433,600407,500 عیار

یک گرم طالى 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالى 
24578,100543,300 عیار

رهنان به قطب گردشگرى 
و اقتصادى اصفهان تبدیل 

مى شود
معاون شهرســازى و معمارى شهردار اصفهان 
گفت: منطقه رهنان با داشــتن پتانسیل هاى 
فراوان بســتر مناسبى اســت تا با برنامه ریزى 
اصولى و هوشمندانه در زمینه توسعه اقتصادى 
اســتان به یکــى از قطب هاى گردشــگرى و 

اقتصادى تبدیل شود.
سید احمد حسینى نیا اظهار کرد: امروزه صنعت 
گردشگرى به عنوان یکى از عوامل مهم توسعه 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگــى در جهان روز 
به روز گســترش یافته و مورد تاکید دولت ها، 
شهردارى  ها و بخش هاى خصوصى در ارتباط 

با مقاصد اقتصادى و فرهنگى قرار گرفته است.
وى افزود: اصفهان به عنوان شهرى با...
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رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

شناسه: 515994

شناسه : 520150

شناسه : 520157

شناسه: 519550

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده

آگهى مزایده (مرحله اول)

آگهى مناقصه (مرحله دوم)

آگهى مزایده اجاره

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 607 مورخ 98/3/30 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى 
ششدانگ قطعه زمین به پالك ثبتى 7 فرعى از 1766 اصلى با کاربرى مسکونى به متراژ 56/40 م.م به ازاى هر مترمربع 12/000/000 
ریال واقع در خیابان محمدهالل (ع)، کوچه هالل 4 از طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى 
آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى 

آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

پیرو آگهى مناقصه شماره 5617 مورخ 98/3/26 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 
467 مورخ 1398/3/8 نسبت به انتخاب پیمانکار خرید آسفالت جهت محدوده شهردارى مرکزى با اعتبارى بالغ بر 6/000/000/000 ریال 
با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد 
شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 

آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهاى بالاستفاده خود را از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در 
اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به شرح ذیل واگذار نماید.

در صورتى که شرکت کنندگان داراى صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند و یا مدارك خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد در صورت برنده 
شدن حذف خواهند شد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت 

تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده قابل مشاهده بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) شماره 41934-021 مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه 
تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت 
بیش ترى دارند؟ 

آمارها حاکیست که ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده همچون 
بیت کوین در ترکیه و منطقه آمریکاى التین از محبوبیت 

بیش ترى برخوردار شده اند.
تازه ترین آمارهاى مؤسســه تحقیقاتى استاتیســتا 

(statista) نشان مى دهد که کاربران ترکیه و کشورهاى 
آمریکاى التین نسبت به ســایر نقاط جهان از خریدارى، 
استخراج و ســرمایه گذارى در ارزهاى دیجیتال رمزنگارى 

شده استقبال بیش ترى...
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ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت 

آمارها حاکیست که ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده همچون آمارها حاکیست که ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده همچون آمارها حاکیست که ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده همچون آمارها حاکیست که ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده همچون آمارها حاکیست که ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده همچون آمارها حاکیست که ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده همچون آمارها حاکیست که ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده همچون آمارها حاکیست که ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده همچون آمارها حاکیست که ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده همچون 
بیت کوین در ترکیه و منطقه آمریکاى التین از محبوبیت بیت کوین در ترکیه و منطقه آمریکاى التین از محبوبیت بیت کوین در ترکیه و منطقه آمریکاى التین از محبوبیت بیت کوین در ترکیه و منطقه آمریکاى التین از محبوبیت بیت کوین در ترکیه و منطقه آمریکاى التین از محبوبیت بیت کوین در ترکیه و منطقه آمریکاى التین از محبوبیت 

تازه ترین آمارهاى مؤسســه تحقیقاتى استاتیســتا تازه ترین آمارهاى مؤسســه تحقیقاتى استاتیســتا تازه ترین آمارهاى مؤسســه تحقیقاتى استاتیســتا تازه ترین آمارهاى مؤسســه تحقیقاتى استاتیســتا تازه ترین آمارهاى مؤسســه تحقیقاتى استاتیســتا تازه ترین آمارهاى مؤسســه تحقیقاتى استاتیســتا 
) نشان مى دهد که کاربران ترکیه و کشورهاى ) نشان مى دهد که کاربران ترکیه و کشورهاى ) نشان مى دهد که کاربران ترکیه و کشورهاى ) نشان مى دهد که کاربران ترکیه و کشورهاى ) نشان مى دهد که کاربران ترکیه و کشورهاى ) نشان مى دهد که کاربران ترکیه و کشورهاى 

آمریکاى التین نسبت به ســایر نقاط جهان از خریدارى، آمریکاى التین نسبت به ســایر نقاط جهان از خریدارى، آمریکاى التین نسبت به ســایر نقاط جهان از خریدارى، آمریکاى التین نسبت به ســایر نقاط جهان از خریدارى، آمریکاى التین نسبت به ســایر نقاط جهان از خریدارى، آمریکاى التین نسبت به ســایر نقاط جهان از خریدارى، آمریکاى التین نسبت به ســایر نقاط جهان از خریدارى، 
استخراج و ســرمایه گذارى در ارزهاى دیجیتال رمزنگارى استخراج و ســرمایه گذارى در ارزهاى دیجیتال رمزنگارى استخراج و ســرمایه گذارى در ارزهاى دیجیتال رمزنگارى استخراج و ســرمایه گذارى در ارزهاى دیجیتال رمزنگارى استخراج و ســرمایه گذارى در ارزهاى دیجیتال رمزنگارى استخراج و ســرمایه گذارى در ارزهاى دیجیتال رمزنگارى استخراج و ســرمایه گذارى در ارزهاى دیجیتال رمزنگارى استخراج و ســرمایه گذارى در ارزهاى دیجیتال رمزنگارى 

تاریخ نام مزایده
انتشار

تاریخ 
دریافت 

اسناد

تاریخ بازدید 
از سامانه

پایان زمان 
ارسال پیشنهاد 

قیمت

تاریخ 
شماره مزایده در سامانهبازگشایى

واگذارى کارگاه آموزشى مرکز 
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000024خواهران مبارکه

واگذارى کارگاه آموزشى مرکز 
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000025شهید بهشتى

واگذارى زمین تنیس مرکز 
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000026شهید رجائى

واگذارى کارگاه آموزشى مرکز 
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000027خوانسار

واگذارى کارگاه آموزشى مرکز 
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000028فناورى اصفهان

واگذارى 4 کارگاه آموزشى مرکز 
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000029شهرضا

واگذارى سوله کارگاهى مرکز 
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000030شهرضا

واگذارى مکان ارائه خدمات 
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000031مشاوره در مرکز شهید رجایى

واگذارى مکان ارائه خدمات 
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000032چاپ و تکثیر در اداره کل

واگذارى کارگاه آموزشى 
دپارتمان عمران مرکز فناورى 

اصفهان
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000033

واگذارى ساختمان دو طبقه 
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000034اصفهان جهت کارگاه آموزشى

واگذارى زمین ورزشى (فوتبال) 
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000035مرکز شهید رجایى

واگذارى سالن على ابن ابیطالب 
98/4/1498/4/1498/4/141398/4/2498/4/255098003343000036جهت ارائه آموزش

مهلت ارائه الکترونیکى اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 98 از طریق سامانه 
www.evat.ir حداکثر تا 15 تیرماه سال جارى است.

1526 مرکز ارتباط مردمى
35019-021 ستاد خبرى دفتر مرکزى حراست

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان



براى ما بنویسید 
نه بیگانه

ادامه از صفحه یک:
...  نویســنده اســت مجبور نباشد 
به دنبال شــغل دوم و سوم باشد تا 
مایحتاج اولیه زندگى اش برآورده 

شود
به راستى قلم تنها اسلحه اى است 
که هر کســى مى تواند در دســت 
بگیرد و تنها کسانى در این مبارزه 
پیروز هستند که عقل را پشتوانه قلم 

کنند.
هر کس مــى تواند قلمــى را بین 
انگشتانش بفشــرد و فرمانش دهد 
که بنــگارد و هر آنچــه را از مخیله 
صاحب انگشــت تراوش مى کند، 

بنویسد.
 قلم، تخریب مى کند. مى ســازد. 
واقعیــت ها را آشــکار مــى کند. 
آشکارها را نهان مى کند. به واقع قلم، 
معجزه اى جاودان است. به شرطى 
که نویســنده بداند چه مى خواهد 
نه اینکه تحت استعمار افکار بیگانه 

باشد.
آنقدر این قلم مهم و نفوذ پذیر است 
که ســوگند خداوند در قرآن به نام 
قلم، گویاترین شــاهد بر شرافت و 

قداست آن است. 
هر چند در ادوار تاریخ شکل و ظاهر 
قلم دچار دگرگونــى هاى مختلف 
شده است اما  همان طور که در طول 
تاریخ، شــکل ظاهــرى قلم عوض 
مى شده اســت، روز به روز همراه 
با صنعت رو به رشــد نیــز تغییر 

مى کند.
 اگر چه هنــوز کتــاب خانه هاى 
الکترونیکــى و اداره هــاى بدون 
کاغذ و قلــم و جامعه هــاى بدون 
کتاب نیامده اســت و شاید هرگز 
نیاید، ولــى موقعیت ابــزار و مواد 
نوشــتنى از بنیاد دگرگون شــده

 است.
 این دگرگونــى در ظاهــر قلم ها 
و نوشــته ها، نه تنها از ارزش قلم و 
صاحبان آن نمى کاهد، بلکه به دلیل 
انتقال لحظه اى نوشته ها، هرآینه 
مسئولیت و وظیفه قلم را صدچندان 

مى کند.
به خصوص در دوران کنونى که تمام 
نوشته ها براى همیشــه در دنیاى 
مجازى ثبت مى شود و مورد استفاده 

عموم قرار مى گیرد.
در صدر اسالم، پس از پایان برخى 
جنگ ها، پیامبر دستور مى فرمود 
اســیرانى که به ده نفر از مسلمانان 
خواندن و نوشــتن بیاموزنــد، آزاد 

شوند.
 این عمل در جامعه محروم از تمدن 
آن دوره، زیباترین و مؤثرترین پیام 
براى ارج نهادن به جایگاه قلم و علم 

بوده و هست.
 به راستى بیهوده نبوده که خداوند 
در قرآن به قلم قسم خورده است زیرا 
کدام علمى است که بدون نوشتن 
در تاریخ و در یاد هــا بماند؟ کدام 
واقعه تاریخى اســت که بدون قلم 
به آیندگان منتقل شــود؟ و کدام 
گفته اى است که به اندازه جمله اى 
ارزشــمند عمق و استخوان داشته 

باشد؟
امیر مؤمنان علی علیه الســالم در 
ســخنى می  فرماید: «دانــش را با 
نوشتن در بند کنید» تا باقی بماند 

و از کفتان نرود.
 متاسفانه ارج ننهادن به اهل قلم در 
تمام دنیا باعث شــده نویسندگان 
قرن حاضر بیشتر سفارشى بنویسند 

تا دلى!
هرچنــد ایــن عمــل  خیانتى به 
خواننــدگان و توهینى به شــعور 
مخاطب اســت اما مى گویند فقر، 

ایمان را زایل مى کند.
در روز قلــم بــه قلم در دســتان 
اطرافمان توجه بیشــترى کنیم تا 

براى ما بنویسند نه براى بیگانه.

اقتصاد استان
02
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جلوگیرى از واردات پوشاك با راه اندازى شهرك نساجى در اصفهان
طراح شهرك پو شاك اصفهان با اشاره به برپایى نخستین گردهمایى تخصصى صنایع نساجى و پوشاك در 
اصفهان، گفت: با راه اندازى شهرك پوشاك اصفهان براى 700 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

شغل ایجاد مى شود.
ســید آرش امامى  در خصوص آخرین اقدامات انجام شــده براى راه اندازى شــهرك پوشاك اصفهان، 

اظهار کــرد: با پیگیرى صــورت گرفته، زمینى به مســاحت 950 هــزار مترمربع در حومه پاالیشــگاه 
به این شــهرك اختصاص یافته که در مرحله ارجاع از اســتاندارى به اداره کل راه و شهرســازى اســتان

 است.
وى با بیان اینکه معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى اصفهان و نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 

براى راه اندازى این شهرك پاى کار آمده و تالش مى کنند، افزود: با احداث این شهرك حدود 120 هزار شغل مستقیم ایجاد مى شود و این به 
معناى تحول بزرگ در اشتغال است که مى تواند مشکالت بزرگى را برطرف کند.

طراح شهرك پوشاك اصفهان تصریح کرد: تولید در شهرك پوشاك به روش مدرن صورت خواهد گرفت و به صورت غیرمستقیم نیز حدود 600 
هزار اشتغال ایجاد مى  شود و همچنین رونق صنعت نساجى اصفهان و حتى کشور را در پى دارد.

تبدیل ضایعات نفتى پاالیشگاه اصفهان به سیمان در اردستان
مدیر عامل کارخانه سیمان اردســتان گفت: در راستاى کمک کردن به محیط زیست استان اصفهان و 
لجن هاى نفتى پاالیشگاه اصفهان را به کارخانه سیمان انتقال مى دهیم و آن ها را تبدیل به کلینکر مى کنیم.
احمدرضا عمرانى فر به مناسبت روز صنعت در گفت گو با خبرنگاران اظهار داشت: کارخانه سیمان اردستان 

واحد نمونه برتر معدنى در استان اصفهان است.
مدیرعامل کارخانه سیمان اردستان در رابطه با تبدیل لجن هاى نفتى به کلینکر گفت: در راستاى کمک 

کردن به محیط زیست استان اصفهان و لجن هاى نفتى پاالیشگاه اصفهان را به کارخانه سیمان انتقال مى دهیم 
و آن ها را تبدیل به کلینکر مى کنیم.

وى افزود: بالغ بر 3 میلیارد و 500 میلیون ریال براى تبدیل لجن هاى نفتى هزینه شده است.
عمرانى فر گفت: پیش از این کلینکر را به کشور چین صادر مى کردیم که در این راستا مدتى است به علت هزینه هاى باالى حق ریلى 

و حق لوکوموتیو و حق واگن براى  صادرات به مشکل برخورده ایم.
مدیرعامل سیمان اردستان گفت: با وجود این که کشور چین بزرگ ترین صادر کننده سیمان در دنیا است و ما به این کشور مواد کلینکر 

صادر مى کردیم.

فرزانه مستاجران
یـــادداشت
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هر چند نمى توان ماجراى 
بحران آب و کمبودهاى 

این حوزه را تماماً مرتبط 
با صنایع فوالد و آب بر 
دانست، باید بررسى و 
ارزیابى کرد که چرا و 
چگونه این اتفاق هاى 

غیرمنطقى و غیرمعقول 
در دهه هاى گذشته در 

نصف جهان رخ داده 
است.

نشانه هاى بحران آب روز به روز روشن تر مى شود:

اشتهاى بى انتهاى صنایع بزرگ براى دریافت آب در اصفهان

سرمایه گذارى و رشد صنعت در کشور، اقتصادى و منطقى 
به نظر مى آید؛ مشروط بر اینکه محل احداث، فرایند تولید، 
تامین منابع طبیعى، انرژى و مدیریت پروژه صحیح انتخاب 

شده باشد.
اصفهان به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم از دیرباز 
محور استراتژیک براى حمل  و نقل و مبادالت کاال به شمار 
مى رفته و امــروز نیز میراث دار تجــارب صنعت و تجارت 
گذشتگان است و با بیش از 9 هزار واحد صنعتى و بزرگترین 
کارخانجــات از جمله فوالدمبارکــه، ذوب آهن و غیره در 
جایگاه نخست صنایع کشور قرار دارد. اما استقرار صنایع 
آب بر با توجه به کمبود آب و بدون در نظر گرفتن معیارهاى 
ضرورى در شعاع 50 کیلومترى شرق، غرب، جنوب و شمال از 
مرکز شهر اصفهان نفس هاى زاینده رود همیشه جارى را در 

سال هاى اخیر به شماره انداخته است.

تسنیم
گـــزارش
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    مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان: با توجه به مشکالت کم آبى منطقه باید توسعه صنایعى در دستور کار قرار گیرد که از مصرف آب مناسب و حداقلى برخوردار باشند.

از آنجا که مقوله فوالد و 
صنایع این حوزه نیاز به 
منابع آب فراوانى دارد و 
نشانه هاى بحران آب روز 
به روز روشن تر مى شود، 
تأسیس بخش عمده اى 
از صنایع آب بر مثل فوالد 
و ذوب آهن و دیگر صنایع بزرگ به یکى 
از دغدغه هاى مهم متولیان آب کشور و 

استان بدل شده است.
کارشناسان محیط زیست معتقدند ذوب 
آهن و فوالد مبارکه اصفهان به عنوان 
صنایع بســیار آب بر در منطقه اى کم 
آب، توجیه زیست محیطى و آمایشى 
ندارند. باید در یــک برنامه زمان بندى 
شده، ظرف 10 سال تا دو دهه به مناطق 
مناسب منتقل شوند. چرا که اگر قرار 
باشد این صنایع در مناطق حاضر بمانند 
و به هر قیمتى شده به آنها آب برسانیم، 
نصف جهان با بحران کم آبى شدیدى 

روبه رو مى شود.
هر چند که مدیران مجتمع فوالد مبارکه 
اصفهان اصرار دارنــد که این مجتمع 
کمتر از ســهم خود از زاینــده رود آب 
برداشــت مى کند و حتى در سال هاى 
اخیر برداشت آب شــرکت از رودخانه 
کاهش هم داشته است. اما در این بین 
این سوال مطرح اســت که بزرگترین 
کارخانجات صنعتى اصفهان چقدر آب 
مصرف مى کنند؟ چرا در ماه هاى زیادى 
از سال، آب در زاینده رود جارى نیست؟ 
این آب کجا مى رود؟ برخى مى گویند 
ایــن آب براى صنایع خرج مى شــود. 

مخصوصا ذوب آهن و فوالد مبارکه.
دلیل این ادعا در 30 فروردین امســال 
مصداق یافت هنگامى که شرکت ذوب 
آهن در حال احداث یک خط لوله انتقال 
آب به قطر 600 میلیمتــر از دریاچه 

قایقرانى این شــرکت بود که براساس 
قانون و طبق بنــد 2 مصوبه 9 ماده اى 
شــوراى عالى آب که در سال 1392 
تصویب شد، هر گونه بارگذارى جدید بر 
زاینده رود تا تعیین تکلیف حقابه داران و 

جبران خسارات آنها ممنوع است.
به گفته محمد رضایى عضو هیئت مدیره 
صنف کشــاورزان شهرستان اصفهان، 
شرکت ذوب آهن از زاینده رود حقابه اى 
ندارد، ذوب آهن یک سهم آبه دار است نه 
حق آبه  و براساس مصوبات شوراى عالى 
آب قرار شد که صنایع به مرور از فاضالب 
شــهرهاى اطراف براى مصارف خود 
استفاده کنند و برداشت از آب زاینده رود 

را به صفر برسانند.
هر چنــد صنایع و ذوب آهن پســاب 
شهرهاى اطراف را خریدارى کرده اند 
و از سوى دیگر آبى را که در گذشته از 
زاینده رود برداشت مى کردند همچنان 

برداشت مى کنند.
در همین راستا اکبر بنى طبا سخنگوى 
آبفاى اســتان اصفهان در 5 آبان سال 
گذشــته اعالم کرد؛ 40 درصد صنایع 
اصفهان هنــوز از آب به جاى پســاب 
اســتفاده مى کنند که این روند باید تا 

سال 1398 اصالح شود.
همچنین على مقدس  زاده معاون سابق 
هماهنگــى امور عمرانى اســتاندارى 
اصفهان در  13 خرداد سال گذشته بیان 
کرد؛ 70 میلیون مترمکعب مصرف آب 
صنعت در استان اصفهان است که 80 
درصد آن را فقط صنایع بزرگ استفاده 

مى کنند.
هر چند نمى تــوان ماجراى بحران آب 
و کمبودهاى این حوزه را تماماً مرتبط 
با صنایــع فوالد و آب بر دانســت، باید 
بررسى و ارزیابى کرد که چرا و چگونه 
این اتفاق هاى غیرمنطقى و غیرمعقول 
در دهه هاى گذشته در نصف جهان رخ 

داده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
درباره انتقاداتى که نســبت به مصرف 
آب در صنابــع آبــى همچــون فوالد 
مبارکه مطرح است، گفت: این شرکت 
اکنون از آب اســتفاده مى کند مصرف 
را کاهش داده اما براى فوالد سبا شبکه 
فاضالب قسمتى از لنجان و مبارکه را 
اجرا کرده و پساب این فاضالب را براى 
طرح توسعه اى که ایجاد کرده استفاده 

مى کند.
حجت االسالم موسوى الرگانى با بیان 
اینکه مصوبات 9 ماده اى خیلى به نفع 
اصفهان نیست اما باز هم قانون را بهتر 
از بى قانونى مى دانیم اظهار داشت: یکى 

از مصوبات این است که صنایع ظرف 5 
سال مصرف خود را به کمتر از 20 درصد 
برســانند و مابقى را از پساب استفاده 

کنند.
وى درباره دریافت حق کشــاورزان از 
صنایع آب بر، افزود: این تصمیمى است 
که استاندار اصفهان براى برطرف کردن 
مشکالت کشاورزان عنوان کرده به نظر 
مى رســد این راه بهتر از تغییر کاربرى 

زمین هاى کشاورزى است.
نماینده مردم فالورجــان در مجلس 
شوراى اسالمى پیرامون اینکه با وجود 
تأکیدات شوراى عالى آب، صنایع استان 
اصفهان هنوز کامًال به سمت استفاده 
از پساب براى آب مصرفى خود قدم بر 
نداشته اند، بیان کرد: براساس مصوبه 
شــوراى عالى آب کل صنایع ما باید از 
پساب براى آب مصرفى خود استفاده 
کنند و امکان استفاده از رودخانه را براى 

این مصارف ندارند.
وى با اشاره به بى توجهى صنایع استان 
اصفهان به اســتفاده از پســاب براى 
مصارف خود، گفت: اگر چه شــرکت 
فوالد مبارکه اقداماتى را در این زمینه 
انجام داده و مقدارى از شبکه جمع آورى 
فاضالب شهرستان هاى مبارکه و لنجان 
را به عهده گرفته و آن را اجرا مى کند اما 
با این حال، بقیه صنایع استان که آب بر 
هستند  اقدامات الزم را در این باره انجام 

نداده اند.
موسوى الرگانى اظهار داشت: ما براى 
کشاورزى و به ویژه براى خوراك انسان 
و درختان مثمر امکان استفاده از پساب 
را نداریم و باید از آب استفاده کنیم؛ از 
سوى دیگر آب آشامیدنى نیز در استان 
اصفهان بخش قابل توجهى از جریان 
رودخانه را به خــود اختصاص داده که 

باید در این زمینه نیز توجه الزم صورت 
گیرد.

وى افزود: اگر چــه در دورانى جمعیت 
استان اصفهان نزدیک به یک میلیون 
نمى رسید اما اکنون آب شرب بیش از 5 
میلیون نفر استان توسط اصفهان تأمین 
مى شــود و اگر براى استفاده صنایع از 
پســاب برنامه ریزى هاى الزم صورت 
نگیرد، ما به طور جد دچار مشــکالت 

بسیارى مى شویم.

  لزوم توسعه صنایع با مصارف آب 
حداقلى در منطقه اصفهان

مدیرعامــل شــرکت شــهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان گفت: با توجه 
به مشکالت کم آبى منطقه باید توسعه 
صنایعى در دستور کار قرار گیرد که از 
مصرف آب مناسب و حداقلى برخوردار 

باشند.
محمدجواد بگى با تأکید بر اینکه باید 
از استقرار صنایع بســیار پر مصرف در 
زمینه آب در استان اصفهان ممانعت به 
عمل آید، اظهار داشت: در حال حاضر 8 
شهرك صنعتى به مساحت یک هزار 
و 200 هکتار در دست ساخت است و 
توسعه 2 هزار هکتارى شهرك ها نیز در 

دستور کار قرار دارد.
وى پیرامون اینکه با حمایت مناسب از 
صنایع کوچک و متوسط استان مى توان 
شاهد افزایش چشمگیر اشتغال زایى 
باشــیم، افزود: با توجه به چالش هایى 
که خشکســالى هاى اخیر براى بخش 
کشاورزى استان اصفهان ایجاد کرده 
است، توسعه صنایع کوچک و متوسط 
یکى از راهکار هاى اصلى ایجاد اشتغال 
و افزایش درآمد ســرانه در این مناطق 

است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان با اشاره به سهم بیش از 
50 درصدى صنایع کوچک و متوسط 
در اشتغال کشور و سهم  96 درصدى 
آن در صنعت، بیان کرد: توسعه صنعتى 
استان بدون تامین آب مورد نیاز صنایع 
استان مقدور نخواهد بود و به منظور رفع 
این چالش، عزم ویــژه و حمایت همه 
جانبه تمام بخش هاى تاثیرگذار مانند 
استاندارد، اداره آب و فاضالب استان، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى و غیره 

را نیاز دارد.

  بحران در کمین زاینده رود با عدم 
تغییر الگوى مصارف صنایع  آب بر

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: معتقدم مصرف 
بى رویه و عدم تغییر الگوى مصارف منابع 
آبى در بخش هاى کشاورزى و صنعت 
در کل کشــور به ویژه در حوضه آبریز 
زاینده رود ما را به فاجعه و بحران جدى 

نزدیک خواهد کرد.
ســید محمدجواد ابطحى در پاسخ به 
این ســوال که با توجه به آب بر بودن 
صنایع بزرگ از جملــه فوالد مبارکه و 
وضعیت کم آبــى در مرکز ایران، نحوه 
مدیریت بهره بردارى آب در این صنایع 
بزرگ چگونه است اظهار کرد: باالخره 
هر سهمیه اى را بدون محاسبه ذخایر 
آبى و بدون افتتاح تونل سوم کوهرنگ در 
زمان دولت اصالحات اجرایى کرده اند و 
سهمیه اى را هم به فوالد و کل صنعت 

اختصاص داده اند.
وى افزود: مقرر شده بود که فوالد مبارکه 
از پســاب فاضالب براى تولیدات خود 
اســتفاده کند و قراردادهایى را هم با 

نجف آباد و زرین شهر منعقد کردند.

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس 
شــوراى اســالمى پیرامون اینکه این 
شــرکت در اقدامى درصــدد احداث 
لوله گذارى باالتر از لوله فعلى انتقال آب 
مورد نیاز به مجتمع فوالد مبارکه بود، 
بیان کرد: چنین موضوع مهمى در جلسه 
مجمع نمایندگان بحث و رسیدگى شد 
و همچنین به دلیل مخالفت مردم آن 
منطقه، اجراى این اقدام با وجود اجراى 

لوله گذارى ها متوقف شد.
وى افزود: خشکى زاینده رود را نمى توان 
فقط منتســب کرد به مصــرف فوالد 
مبارکه اصفهان، صنعت و به ویژه تولید 

فوالد همیشه به آب نیاز داشته است.

  اشتهاى بى انتهاى صنایع بزرگ 
براى دریافت آب

اشــتهاى بى انتهاى صنایــع اصفهان 
براى دریافت آب در آینده اى نه چندان 
دور منجر به تمام شــدن مخازن سد 
زاینده رود مى شــود و کارشناســان 
معتقدند اکنــون تنها چــاره برپا نگه 
داشتن این صنایع، مطرح کردن موضوع 
انتقال آب از دریا است و صاحبان صنایع 
اعتقاد دارند اگر این امر محقق نشــود 
میلیاردهــا دالر ســرمایه یکى پس از 
دیگرى از بین مى رود. اما هنوز توسعه 
صنایع فــوالد در مناطق خشــک در 

دستور کار مدیران است.
البته این نکته را نباید فراموش کرد که 
اســتفاده از آب در تمام صنایع امرى 
رایج بوده و بدون حضور این ماده حیاتى 
انجام فعالیت هاى صنعتى غیر ممکن 
است پس کاهش مصرف آب در صنایع 
از هر طریقى که امکان پذیر باشد منافع 
فراوانى را هم بــراى خود صنعت و هم 

براى جامعه و اقتصاد کشور در بر دارد.

خـــبــــر

رهنان به قطب گردشگرى و اقتصادى اصفهان تبدیل مى شود

معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان گفت: منطقه 
رهنان با داشتن پتانسیل هاى فراوان بستر مناسبى است تا با برنامه ریزى اصولى 
و هوشمندانه در زمینه توسعه اقتصادى استان به یکى از قطب هاى گردشگرى و 

اقتصادى تبدیل شود.

سید احمد حســینى نیا اظهار کرد: امروزه صنعت گردشگرى به عنوان یکى از 
عوامل مهم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در جهان روز به روز گسترش 
یافته و مورد تاکید دولت ها، شهردارى  ها و بخش هاى خصوصى در ارتباط با مقاصد 

اقتصادى و فرهنگى قرار گرفته است.
وى افزود: اصفهان به عنوان شهرى با پیشینه تاریخى و فرهنگى که همواره یکى از 
زیباترین مکان ها در سفرنامه گردشگران بوده، مى تواند به عنوان یکى از زیباترین 

مقاصد گردشگرى در جهان مطرح شود.
معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان ادامه داد: منطقه رهنان با داشتن 
پتانسیل هاى فراوان در صنایع دستى، محصوالت خوراکى مختص منطقه، آثار 
باستانى و مجاورت خیابان امام خمینى بستر مناسبى است تا با برنامه ریزى اصولى 
و هوشمندانه در زمینه توسعه اقتصادى استان به یکى از قطب هاى گردشگرى و 
اقتصادى تبدیل شود، اما متأسفانه بدون اینکه توجهى به مسائل شهرسازى و توسعه 
پایدار شده باشد، بافت قدیمى و ارگانیک این منطقه دستخوش ساخت و سازهاى 

جدید شده است. 
وى با بیان اینکه وجود کاستى هاى بسیار عالوه بر فرسودگى بافت، باعث فرسودگى عملکردى 
و نداشتن پویایى در این منطقه شده است به گونه اى که شاهد مهاجرت مردم بومى منطقه به 
مناطق دیگر هستیم، تصریح کرد: براى ایجاد تحول در این منطقه ضرورى است با شناسایى 
و بررسى نقاط ضعف، مشکالت زیرساختى و فرسودگى منطقه، نسبت به ارائه  راهکارهاى 

کارشناسانه و هوشــمندانه در جهت رفع موانع و نیل به هدف توســعه  پایدار اقدام کنیم. 
حسینى نیا اظهار کرد: توجه به اهدافى همچون، استانى برتر در صنعت توریسم با اتکا بر منابع 
فرهنگى هنرى و طبیعى و همچنین رشد صنعت گردشگرى و از طرفى مسئله فرسودگى، 
بافت رهنان مى تواند با یک دید کلى و در ارتباط با هم در راستاى تعریف پروژه هاى محرك 

توسعه مورد توجه قرار گیرد. 
 وى خاطرنشــان کرد: در واقع با توجه بــه وجود بناهاى با ارزش تاریخى، وجود شــاکله و 
مسیرهاى اصلى و با هویت دیرینه، وجود صنایع دســتى و هنرهاى خانگى در بین اهالى و 
وجود هویت و حس تعلق به محله، ایده محور گردشگرى مى تواند به عنوان پروژه محرك 
توســعه، عالوه بر ایجاد مزیت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تا حد زیادى به اصالح بافت 
فرسوده منطقه منجر شود. معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان با اشاره به اهداف 
اصلى محور گردشگرى رهنان، گفت: ایجاد توسعه پایدار و کمک به ماندگارى بافت و طراحى 
محور گردشگرى رهنان به عنوان پروژه محرك توسعه از اهداف اصلى و حفظ و پاسداشت 
هویت دیرینه رهنان، ایجاد اثرات مثبت در بافت فرســوده از طریــق نفوذ یک فضاى پویا 
(مسیر گردشگرى) به قسمت هاى مختلف، معرفى رهنان به اصفهان، ایران و دنیا، افزایش 
سرزندگى رهنان و کاهش فرسودگى روزافزون، افزایش رونق اقتصادى رهنان، ایجاد بازار کار 
و تولید براى جوانان و زنان، ایجاد درآمدى مستمر براى شهردارى و ساکنان، ترغیب ساکنان 
رهنان به ماندن در بافت و پررنگ ساختن نقش انســان پیاده در محله از دیگر اهداف این

 اقدام است.

معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان گفت: منطقه 
رهنان با داشتن پتانسیل هاى فراوان بستر مناسبى است تا با برنامه ریزى اصولى 

سید احمد حســینى نیا اظهار کرد: امروزه صنعت گردشگرى به عنوان یکى از 
عوامل مهم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در جهان روز به روز گسترش 
یافته و مورد تاکید دولت ها، شهردارى  ها و بخش هاى خصوصى در ارتباط با مقاصد 

اقتصادى و فرهنگى قرار گرفته است.
وى افزود: اصفهان به عنوان شهرى با پیشینه تاریخى و فرهنگى که همواره یکى از 
زیباترین مکان ها در سفرنامه گردشگران بوده، مى تواند به عنوان یکى از زیباترین 

مقاصد گردشگرى در جهان مطرح شود.
معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان ادامه داد: منطقه رهنان با داشتن 
پتانسیل هاى فراوان در صنایع دستى، محصوالت خوراکى مختص منطقه، آثار 
باستانى و مجاورت خیابان امام خمینى بستر مناسبى است تا با برنامه ریزى اصولى 
و هوشمندانه در زمینه توسعه اقتصادى استان به یکى از قطب هاى گردشگرى و 
اقتصادى تبدیل شود، اما متأسفانه بدون اینکه توجهى به مسائل شهرسازى و توسعه 
پایدار شده باشد، بافت قدیمى و ارگانیک این منطقه دستخوش ساخت و سازهاى 

جدید شده است. 
وى با بیان اینکه وجود کاستى هاى بسیار عالوه بر فرسودگى بافت، باعث فرسودگى عملکردى 
و نداشتن پویایى در این منطقه شده است به گونه اى که شاهد مهاجرت مردم بومى منطقه به 

عوامل مهم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در جهان روز به روز گسترش 
یافته و مورد تاکید دولت ها، شهردارى  ها و بخش هاى خصوصى در ارتباط با مقاصد 

اقتصادى و فرهنگى قرار گرفته است.
وى افزود: اصفهان به عنوان شهرى با پیشینه تاریخى و فرهنگى که همواره یکى از 
زیباترین مکان ها در سفرنامه گردشگران بوده، مى تواند به عنوان یکى از زیباترین 

مقاصد گردشگرى در جهان مطرح شود.
معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان ادامه داد: منطقه رهنان با داشتن 
پتانسیل هاى فراوان در صنایع دستى، محصوالت خوراکى مختص منطقه، آثار 
باستانى و مجاورت خیابان امام خمینى بستر مناسبى است تا با برنامه ریزى اصولى 
و هوشمندانه در زمینه توسعه اقتصادى استان به یکى از قطب هاى گردشگرى و 
اقتصادى تبدیل شود، اما متأسفانه بدون اینکه توجهى به مسائل شهرسازى و توسعه 
پایدار شده باشد، بافت قدیمى و ارگانیک این منطقه دستخوش ساخت و سازهاى 

جدید شده است.  ایمنا
خـــبــــر
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Iran's 
Meighan 
Wetland: 
Diamond 
in Heart of 
Desert

Meighan wetland, a one-
hundred-acre desert 
to the north of Arak, 
presents a beautiful 
view with the bright sun, 
coolness, and purity 
adding to its beauty.
Iran's Meighan Wetland is 
located 15 km northeast 
of Arak and is one of the 
important habitats of 
140 species of birds, In 
addition to its central 
role in biodiversity, 
its seasonal lake has 
direct effects on the 
containment of sand, salt, 
and air pollution sources 
in Arak.
Iran's Meighan Wetland 
in is like a bowl of water 
stretching over an area of 
5,000 square feet.
The wetland, due to 
its salt compounds, 
sterilizes the water and 
cleans the air of Arak. The 
sunset at the lake and the 
sounds of birds singing 
add to the astonishing 
beauty of the lake.
Meighan wetland is 
habitat to migratory 
birds from Siberia. 
This wetland is also an 
important habitat for 
migratory birds in the 
center of the country.
The region is also home 
to unique species of 
plants and unspoiled 
landscape. It meets 
environmental standards 
and is receptive to 
many tourists and 
nature lovers.Gray 
Crane is one of the most 
important species under 
international protection, 
and the Meghan wetland 
is a valuable resource for 
the temporary hiking 
season with the onset of 
the cold season.Meighan 
Wetland, 15km northeast 
of Arak in central Iran, has 
been rejuvenated by the 
incessant springtime 
showers, which have 
been pouring in the 
country for weeks. The 
wetland hosts over 
130 species of migrant 
birds, including cranes, 
ducks, flamingos, and 
goose throughout the 
year. It is also one of the 
most important sites for 
nature tourism and bird-
watching in the country.
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Tabriz- A Perfect Getaway for Tourists

Tabriz has the distinction of being home to 
scores of museums and universities, and that 
is why Iranian scholars favor it over other cities 
in the country. Its poets and scholars are world 
renowned for their works.
While the younger generation in the city is 
conversant in English, the majority of the 
population speaks Azerbaijani Turkish. 
However, Persian is the official language and 
medium of education.
Geography of Tabriz
Located at an altitude of 1,340 m above sea level, 
Tabriz is surrounded by imposing mountains 
on three sides. It is about 619 km northwest of 
Tehran. Until the 1970s, it was second only to 
the Iranian capital, Tehran. The city is ideally 
located along the shores of Aji and Ghuri rivers, 
on a fertile plain. While it is in a seismic zone and 
has been devastated numerous times, the locals 
have always managed to rebuild it.
Tabriz has a semi-arid climate and receives 
an annual precipitation of about 280mm. It 
receives snow in winter and rainfall is common 
during spring and autumn. The salubrious 
climate, particularly the moderate summers, 
and lush valleys make Tabriz an ideal holiday 
destination.
Historical Significance
Tabriz has etched its name in history, with the 
Assyrian stone tablets from the 3rd and 4th 
centuries BC mentioning the city. The tablets 
describe a castle town, which historians believe 
is a reference to Tabriz.
During the 3rd century AD, Tabriz had the 
distinction of being the capital city of Azerbaijan, 
a privilege it once again acquired between 1256 

and 1353 when the Ilkhanid Dynasty from 
Mongolia ruled the region. This was the period 
when there was an influx of philosophers, artists 
and craftsmen into the city.
The city was once the capital of Iran. This was 
during the start of the Safavid era. However, later 
on Shah Tahmasp I, decided to shift the capital to 
Qazvin so that it is located further away from the 
Turkish Ottoman Empire.
Over the centuries, the Russians, the Ottoman 
Empire and Iranians have fought to own 
Tabriz. In fact, in the 19th and 20th centuries, 
the Russians occupied Tabriz on numerous 
occasions. The city regained its prominence as 
a commercial and trade hub after Iran warmed 
to the West in the late 20th century.
Culture and Tradition
The city has always been steeped in culture and 
tradition, with Iranian writers and poets settling 
down in Tabriz. Many well-known writers and 
poets have drawn inspiration from the city 
and penned down their works. The city is the 
birthplace of the famous Azeri poet from Iran, 
Mohammad Hossein Shariar.
Music played an important role in the culture 
of Tabriz, but autocratic policies of the earlier 
Iranian governments stripped the city of this 
cultural identity. Once Seyyed Mohammad 
Khatami, who was a scholar, became the 
president of Iran, Tabriz enjoyed a cultural 
Renaissance. This saw a resurgence of 
traditional Azeri music forms, Ashugh and 
Mugham. Ashugh is a more popular music form 
and is often performed at concerts and other 
musical performances.
Best Places to Visit
Tabriz offers a plethora of historical sites that 
will leave you in awe. While the city has faced 
numerous earthquakes, it has still managed to 
retain its historical treasures.
Blue Mosque
This iconic blue-tiled mosque was constructed 
in 1465, but was struck down by a massive 
earthquake in 1779, leaving just the blue-tiled 
archway at the entrance intact. The mosque 
has been reconstructed to its former glory and 
the Islamic calligraphy around the mosque is 
mesmerizing.
Tabriz Grand Bazaar
The bazaar is a UNESCO World Heritage Site and 
has retained its ancient ambience, thanks to its 
high dome ceiling and labyrinthine alleys. Here, 
you will find everything, right from cooking 

utensils and spices to jewelry and more. Be sure 
to check out the carpet section as the intricately 
designed and plush Tabriz carpets and rugs are 
world famous.
Tabriz Citadel
The imposing structure in the center of the city 
was constructed in the 14th century. It was 
built to be a mausoleum during the Ilkhanid 
Dynasty. However, in 1911, it was transformed 
into a military installation when the Iranians 
fought the Russians. The citadel suffered severe 
damage, as a result, but has been renovated 
since then.
Kandovan Village
This fascinating attraction boasts troglodyte 
homes that are located in the volcanic cliff face. 
Many families of the village still occupy these 
picturesque and quaint dwellings, though there 
are more modern homes now. You will find that 
the one hour car trip from Tabriz to Kandovan 
Village is well worth the time and effort.
Things to Do in Tabriz
Tabriz is not just about historical monuments 
and landmarks, but it is a place to commune with 
nature. Take leisurely walks along shimmering 
streams or sit at quaint and quirky cafés 
watching people go by.
Leisure Time at El Goli Park:
Be sure to stop at this park, which has an 
outdoor pool and a palace. It is a popular leisure 
destination among locals who want to get away 
from the city. Formerly the summer residence 
of Qajar kings, today, El Goli Park is a family 
attraction with its numerous restaurants and 
cafés. It also has camping facilities, where you 
can sleep in tents that have basic amenities, like 
camping beds and electricity.
Hiking Up the Eynali Mountain Range
Located north of Tabriz, you can hike up the 
Eynali Mountain Range to get a spellbinding 
view of the city below. If you don’t feel like 
sweating it out, don’t worry. You can take a 
funicular railway or drive up to the summit 
where cafes and restaurants await you with 
piping hot Iranian tea and other hearty 
refreshments.
Shopping Therapy
The Tabriz Grand Bazaar is a hot spot for bargain 
hunters and carpet lovers. However, do not miss 
the pedestrian malls located along Shahnaz, 
Tarbiyat and Ferdowsi streets where you can 
find clothes, handicraft, nuts, confectionery and 
even electrical appliances.

Steeped in history, the friendly city of 
Tabriz is located along the northern 
side of Mount Sahand and is renowned 
for its friendly locals who are ready 
to embrace everyone. The city is the 
capital of East Azerbaijan Province of 
Iran and is a treasure trove for visitors 
and history buffs. There are indications 
that Tabriz was home to civilizations 
right from the Stone Age. Today, 
it is an economic hub and thriving 
metropolitan in Northwest Iran, in 
Quru River Valley.

Crystal Craving Of Alborz

Craving crystals is one of the most original and common 
cold methods of decorating crystal works tracing back to 
Achaemenid dynasty. Sassanid artists were very skillful in 
carving crystals and Crystal works from Islamic era were 
influenced by the works from ancient Iran. In fact, the carving is 
the oldest complementary and decorative process that is done 
on crystals from many years ago. But what today we refer to as 
carving glass and crystal in Iran began from 1935 when a crystal 
factory was established and went through many ups and downs 
during the time. In this artistic process, different designs are 
carved on to crystal pieces using specific stones that are harder 
than the production and elevates it to another level. Today the 
carving is done using small electric machines with round stone 
discs that rotate.The speed of the rotation of the disks depends 
directly on the kind of carves. The faster the rotations of the 
discs are, the deeper the carves will be and on the contrary, the 
slower the rotations, the shallower the carvings will be. Also 
by changing the thickness of stone disc, hand movement and 
duration, the form and depth of the carving changes, too. 
In the art of crystal carving, first the points where the intended 
design is to be applied are marked, then carver holds the product 
close to the engraving machine and carves the markings. Finally, 
the carved points are burnished. The designs used in carving are 
mostly imaginative and made from memory, and are inspired by 
personal thought of the carver. They mostly include paisley, “Gol 
e Gandomi”, geometric and arabesque motifs such as six angle 
stars, “Shamseh” or sun and etc. Today, in addition to crystal 
carving by engraving machines, there is another method. 

Tirgan, a feast in honor of rain

Tirgan (also known as Jashn-e Tirgan) is a time-honored 
Iranian festival usually observed as a rain festival. Tiragan, 
along with Noruz, Yalda Night and Mehregan are amongst 
feasts widely celebrated in the ancient land.
Currently, the summer festival is mainly celebrated by 
Iranian Zoroastrians. The celebration is widely attested by 
historians such as Abu Saeid Gardezi, Biruni and Al-Masudi, 
as well as European travelers to Iran during the Safavid era, 
Iran Review reported.
This event is celebrated on the 13th day of the month of Tir, 
(the 4th month of the Persian calendar) which corresponds 
to the 2nd or 3rd July in the Gregorian calendar.
The Tirgan festivity refers to the archangel, ‘Tir’ (meaning 
arrow) or ‘Tishtar’ (lightening), referring to thunder storms 
that bring much needed rain that boost harvest and avert 
drought.
Ancient legend of the Tir (arrow) refers to “Arash of the swift 
arrow” or ‘Arash the archer’ (Arash-e Kamangir).
According to the Zoroastrian calendar, each thirty days of the 
month carries a name. The thirteenth day of the month of Tir 
on the Persian calendar (June 22 - July 22) is named after the 
respective month, Tir.
Legend has it that Arash was the best archer in the Persian 
army. He was selected to settle a land dispute between Persia 
and Turan (present day Central Asia).
When the kings of the two lands - Manouchehr and Afrasiyab 
- decided to settle their dispute and to set a permanent 
boundary between Persia and Turan, they arrived at a 
mutual understanding that Arash should climb to the tall 
Mount Damavand’s peak, and from there shoot an arrow 
toward the east. Wherever his arrow landed, they agreed, 
would determine the boundary between the two kingdoms.
Arash shot his arrow (Tir) on the 13th day of the Persian 
month of Tir, which fell on the banks of the Jeyhun (the Oxus) 
River. Thus, the borders of the two countries were marked.
Legend has it that as soon as the border dispute was settled, 
rain began pouring down on both lands, which had been 
suffering from an eight-year drought.
Thus this day, the 13th of Tir (July 4th) is celebrated as the 
Festival of Rain.
It is customary for Zoroastrians to tie rainbow-colored 
ribbons around their wrists for ten consecutive days and toss 
the ribbons into a stream on the day of the festival.
The Festival of Rain is celebrated by people dancing, singing, 
reciting poetry and serving delicacies such as spinach soup 
and ‘sholeh zard’ (saffron flavored rice pudding).
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 Officials from Khorasan Razavi 
province, northeastern Iran, 
and Herat province, western 
Afghanistan on Wednesday 
held the fourth round of 
meeting in the Afghan city of 
Herat to study ways to develop 
economic cooperation.Head of 
Khorasan Razavi's delegation 
Ali Rasoolian told IRNA 
that the meeting is aimed at 
providing further services to 
facilitate cross-border trade 
cooperation.
Herat City is located 370 km 
east of Mashad, the capital 

city of Khorasan Razavi. And 
Afghanistan is the first trade 
partner for the northeastern 
Iranian province.Rasoolian said 
Khorasan Razavi has taken new 
approach to develop economic 
exchange with Afghanistan.
And the two-day Herat meeting 
is being held to remove the 
existing problems, the Iranian 
official added.He went on to 
say that securing energy for 
Afghanistan and helping Herat 
become industrialized are 
among the goals behind holding 
Herat economic meeting.

 Int'l airliners 
back to Iran's 
airspace

Int'l airliners back 
to Iran's airspace
I n t e r n a t i o n a l 
airliners have 
returned back to 
Iran's airspace after 
a lull over downing 
the US Unmanned 
Aerial Vehicle 
UAV over Iranian 
territorial waters, 
an Iranian official 
said Wednesday.
The lull in routine 
i n t e r n a t i o n a l 
flights over Iranian 
airspace in the 
civilian corridor 
was caused by the 
US warning, Siavash 
Amirmokri, director 
general of Iran 
Airports Company, 
told reporters.
Over the past few 
days, the figure 
increased, he added.
Washington warned 
the international 
airliners of passing 
Iranian airspace 
after Iran shot down 
the UAV last June.
The foreign 
airliners have 
realized that Iran's 
airspace is safe 
and the route is 
economical and 
time-saving, the 
official said adding 
"That's why they 
have returned to 
Iran's airspace."
He predicted that 
the traffic in Iran's 
airspace will soon 
be back to normal.
Amirmokri also 
noted that Iran 
has objected 
the US move at 
I n t e r n a t i o n a l 
Federation of Air 
Traffic Controllers' 
A s s o c i a t i o n s 
(IFATCA), but 
there has been no 
negotiation with 
the airlines to 
encourage them to 
come back to Iran's 
airspace.
He said that a 
monthly average 
of 800 flights pass 
Iran's airspace, but 
it decreased to 40 
flights a day after 
the US warning.
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Iranian, Afghan provincial officials 
meet to develop cooperation

Zangeneh, who left the meeting 
after the opening remarks to depart 
for Tehran, told reporters that 
the statement entails articles to 
extend the agreement to reduce 
production by one million and 
200,000 barrels of OPEC and non-
OPEC members, as well as OPEC 
and Non-OPEC cooperation charter.
After nearly 7 hours of discussion, 
OPEC ministers agreed yesterday 
to extend the agreement to reduce 
oil production for another nine 
months, approve the draft text of 
OPEC and non-OPEC cooperation 
charter and extend Secretary-
General Mohamed Barkindo's 
capacity for another three-year 
period.
Based on an agreement, OPEC 
member states continue to agree 
to reduce their daily production of 
800,000 barrels by the end of March 
2020, and non-OPEC countries will 
today decide on a continuation 
of their 400,000 barrel daily 
reduction commitment.
Iran's Petroleum Minister last 
night told journalists that Iran's 

demands were realized at the 
OPEC summit, saying Iran, like the 
previous meeting of OPEC, was 
exempted from the agreement to 
cut oil production.
He also commented on the OPEC 
and non-OPEC partnership,” 
Fortunately, all of the provisions 
of the OPEC and Non-OPEC 
Charter have been implemented; 
the decisions of this charter are 
not binding and will not create an 
obligation for the countries.
Zangeneh argued that countries 
were allowed to obtain, if necessary, 
government licenses and higher 
authorities, noted, "It was explicitly 
stated in the final statement of the 
OPEC meeting that the Charter does 
not affect OPEC's decisions and 
mechanisms.”

The 176th meeting of the 
Organization of Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) was 
opened on Monday at the presence 
of ministers from 14 member 
states, including Iran's petroleum 
minister, Bijan Namdar Zangeneh, 
at the permanent headquarters 
of the organization in Vienna, the 
capital of Austria.
The OPEC meeting has been held 
at a time when threats of zeroing 
Iran's oil exports, US-China 
trade tensions, increased US oil 
production and exports, increased 
OECD oil reserves, attacks on oil 
tankers in the Oman Sea and The 
G-20 summit has also been one of 
the most important issues in the oil 
market since its previous meeting.

Asian shares weaken 
as trade optimism 
fades
Asian shares fell on Wednesday as initial 
enthusiasm over the latest U.S.-China trade 
truce was overtaken by fresh concerns 
over Washington’s threat of tariffs on 
additional European goods.
Global growth concerns also weighed on 
investor confidence, with South Korea 
the latest trade-reliant economy to cut its 
economic growth and export targets, a day 
after weaker factory readings worldwide.
MSCI’s broadest index of Asia-Pacific 
shares outside Japan was 0.3% lower, 
while Japan’s Nikkei slipped 0.6% in early 
trade.
U.S. stocks managed modest gains on 
Tuesday after holding near the unchanged 
mark for much of the session, with the 

S&P 500 gaining 0.29% to a record close 
of 2,972.98, underpinned by dividend-
oriented utilities and real estate stocks.
Still, a rally in global stocks following the 
U.S.-China summit at weekend is rapidly 
losing steam. While the threat of new 
U.S. tariffs has been postponed for now, 
existing tariffs that have disrupted global 
supply chains are unlikely to be lifted any 
time soon.
The United States and China agreed 
on Saturday to restart trade talks 
after President Donald Trump offered 
concessions including no new tariffs and 
an easing of restrictions on tech company 
Huawei in order to reduce tensions with 
Beijing.“The easing of Huawei ban was a 
bit of surprise so there was a bit of short-
covering. But there remain questions 
over how effective the agreement will 
be,” said Norihiro Fujito, chief investment 
strategist at Mitsubishi UFJ Morgan 

Stanley Securities.
Data published so far this week has 
showed factory activity in the euro zone 
shrank at a faster pace than expected last 
month and U.S. manufacturing activity 
slowed in June. Most Asian factory gauges 
also contracted.Moreover, the U.S. Trade 
Representative’s office released a list of 
additional European products that could 
be subject to tariffs, on top of products 
worth $21 billion that were announced in 
April. These included olives, Italian cheese 
and Scotch whisky.
Global bond yields are also hitting new 
lows as investors bet on further monetary 
easing around the world amid faltering 
global growth.
European bond yields are expected to 
fall further after European Union leaders 
agreed late on Tuesday to name France’s 
Christine Lagarde as the new head of the 
European Central Bank..

Iran, Armenia Reach 
New Deals on Diverse 
Economic Areas
High-ranking officials from Iran and Armenia 
agreed to boost bilateral relations between the 
two neighboring countries in various economic 
spheres, including energy, transport, agriculture, 
and tourism.Speaking at the closing ceremony 
of the 16th meeting of the Iran-Armenia Joint 
Economic Commission in Tehran on Tuesday 
evening, Deputy Prime Minister of Armenia Mher 
Grigoryan hailed the meeting as very useful and 
productive.During this two-day meeting, some 
agreements were reached on energy, transport, 
industry, trade, environment, and tourism, 
whose detailed results are well documented 
in the memorandum of understanding signed 
between the two sides, he stated.The Armenian 
deputy prime minister further emphasized 
that the new deals are in line with the interests 
of both countries.Iranian Energy Minister Reza 
Ardakanian, who attended the ceremony, said all 
existing capacities of the two countries should 
be tapped to boost economic cooperation and 
bilateral trade.Tehran and Yerevan in recent 
years have ramped up efforts to boost bilateral 
relations in diverse economic and political fields.

 EU’s trade mechanism 
not enough without oil: 
Zangeneh
Iran’s Oil Minister Bijan Zangeneh said a 
European mechanism to facilitate trade with his 
country in the face of US sanctions won’t be useful 
if it doesn’t allow for oil sales.“Without oil deal, 
it’s very clear, INSTEX will not work,” Oil Minister 
Bijan Namdar Zangeneh said in a Bloomberg 
Television interview in Vienna on Tuesday, 
referring to the trade conduit established by the 
UK, France and Germany, as the three European 
sides to the nuclear deal, as a way to secure 
Iran's economic interests and encourage the 
country to stay in the agreement despite the 
US' unilateral withdrawal last year and the re-
imposition of sanctions.While EU has announced 
the mechanism as 'operational', Iran says as long 
as it only covers medicine and foodstuff, which 
are not a target of US sanctions, and it fails to cover 
Iran's oil exports, the mechanism is of no use to 
the country. Iran has given the European sides 
until July 7 to deliver on their promises, otherwise 
the country would begin the second stage of its 
reduction in commitments to the nuclear deal. 
Zangeneh also told Bloomberg that Iran is 
working "day and night" to export its oil amid 
"unfair, illegal" US sanctions.
He also discussed the charter agreed on by 
members of the Organization of Petroleum 
Exporting Countries and its allies on long-term 
cooperation.

Iran's Petroleum Minister Bijan Namdar 
Zangeneh said that the statement issued after 
the sixth meeting of OPEC and Non-OPEC 
ministers in Vienna was endorsed by Iran.

Iran confirms OPEC statement at 
OPEC, Non-OPEC ministers' meeting

news

Construction to begin for major Iran-
Iraq railway project
Iran has announced that the construction of a major railway 
connecting the country to neighboring Iraq will begin in a few 
months time.
Officials said on Monday that Iran was waiting for the Iraqi 
side to assign the land needed for the implementation of the 
32-kilometer railway connecting the city of Shalamcheh in 
southwestern Iran to Basra in southern Iraq.
Kheirollah Khademi, who heads the main infrastructure 
company in Iran’s transportation system, said giving the 
go-ahead for the construction of the $150-million railway 

project was only waiting for the Iraqi side to carry out its part of 
commitments. “We are ready to start the execution phase in the 
next three months,” said Khademi, adding that The Mostazafan 
Foundation (MFJ), a semi-governmental charity with years of 
experience in construction activities, will be responsible for 
funding and execution of the entire project in Iran and Iraq.
The border city of Shalamcheh was linked to Iran’s national 
railway in 2011 with a 17-kilometer line from the city of 
Khoramshahr. Iran halted plans for linking Shalamcheh to Basra 
in 2014 when Iraq became involved in a war on Daesh, a terrorist 
group that is now almost obliterated from the Arab country.
Iraqi Republic Railways Company Chief Salib al-Hussaini has 
said Iran, Iraq and Syria are considering a transnational railway 

project.
An agreement for the construction 
of the Iran-Iraq railway was 
finalized during a trip to Iraq 
in March by Iranian President 
Hassan Rouhani.
Rouhani expressed hope during 
the visit that the project would 
be a major step toward expanding 
trade and business between the two 
neighboring countries.
The project is also a major sign of Iran’s growing contribution to 
rebuilding Iraq after years of war and militancy.

Based on an 
agreement, 
OPEC member 
states continue 
to agree 
to reduce 
their daily 
production of 
800,000 barrels 
by the end of 
March 2020, 
and non-OPEC 
countries will 
today decide on 
a continuation 
of their 400,000 
barrel daily 
reduction 
commitment.



IRGC Chief: Enemies Fearful of 
War with Iran
Iran’s deterrence power has reached such a high level 
that has dismayed the enemies and has made them 
afraid of taking any military action, Commander of the 
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Major General 
Hossein Salami said.
In an address to a meeting of IRGC personnel on 
Wednesday, General Salami said Iran’s growing power 
has blocked the way for any hostile military action 
against the country.
Dismissing concerns that the refusal to hold 
negotiations with the US would lead to a war, the 
general said Iran dismantled the components of the 
enemy’s power and policies in such a way that the 
adversaries are afraid of even thinking about a war 
against Iran.
“In the current circumstances, this is the enemies that 
are worried about the outbreak of a war, and these 
concerns are obvious in their physical and tactical 
behavior,” he added.
The top commander also stressed the need for devising 
formulas for defeating the enemy’s scenarios, adding 
that Iran’s great deterrence power has neutralized the 
US psychological warfare.
Iranian military and political officials have repeatedly 
warned the White House rulers against the dire 
consequences of a military action against the Islamic 
Republic.

Assad Reiterates Syria’s Full 
Support for Iran
 Syria fully supports the Iranian nation and the Islamic 
establishment against all threats and acts, President 
Bashar Assad said.
Syria defends Iranians’ strive for their rights and 
stands by them against all threats and acts that violate 
the basis of the international law, President Assad 
said during a meeting with Ali Asghar Khaji, a senior 
assistant on special political affairs to Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif, in Damascus on 
Tuesday, according to Press TV.
Assad was then briefed on the developments 
concerning the Iran nuclear deal, formally known 
as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
following the US departure from the 2015 agreement, 
and Washington’s latest escalatory moves in the Middle 
East region.
The two sides also exchanged viewpoints on Syria’s 
counter-terrorism campaign, counterattacks to 
assaults being carried out by foreign-sponsored 
Takfiri terrorist groups positioned in Syria’s embattled 
northwestern province of Idlib, initiatives for a 
political solution to Syria's crisis, the next round of 
Syria peace talks in Kazakhstan, as well as the latest 
regional and international developments.
Khaji, for his part, pointed to the deeply-rooted 
relations between Tehran and Damascus, emphasizing 
that Iran is determined to bolster such ties in all areas 
in order to serve the interests of both nations.
The Iranian nation and government will continue 
to support Syria until it liberates all its territory and 
rebuilds what has been destroyed by the war, he 
pointed out.

Leader underline political aspect of 
Hajj, Muslim unity to defend oppressed

The Leader made the 
remarks to a meeting held 
this morning with officials in 
charge of Hajj affairs.
It is a political work to 
defend and support the 
Palestinian nation and the 

oppressed including the Yemeni 
people, so it will be meaningless 
if anyone says that Hajj should 
not be politicized, the Supreme 
Leader underlined.Defending of 
the oppressed is peremptory and 
Disavowal of Pagans ceremony is a 
duty, said the Leader stressing that 
all these issues belong to the religion 
[and should be obeyed.]

So, when some are trying to prevent 
such political works, they are 
following anti-religion policies, 
Ayatollah Khamenei noted.
When the message of the Supreme 
Leader is annually read out to the 
annual Hajj congregation, the 
pilgrims chant anti-US and anti-
Zionist slogans.

During the ceremony, the pilgrims 
voice out the preservation of 
Muslims' unity and solidarity and 
the fight against enemies' anti-Islam 
plans.The Leader described the Hajj 
congregation as a show of obedience 
and modesty."Hajj is a social 
factor of unity, brotherhood and  
sincerity."

Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei on Wednesday underlined 
political aspect of Hajjm saying that Hajj pilgrimage 
is an opportunity to develop Muslim solidarity to 
defend the oppressed including the Palestinian 
nation.
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US President Donald 
Trump’s approval rating 
dipped to 44 percent in 
June after hitting a two-
year high the previous 
month, according to a 
Harvard CAPS/Harris 
Poll survey released 
exclusively to The Hill.
The drop coincided 
with a simultaneous 
decrease in approval for 
the president’s handling 
of the economy. Fifty-
six percent of voters 
surveyed said they 
approve of Trump's 
approach to stimulating 
job growth, down from 
62 percent in May.
The poll found that a 
majority of respondents, 
55 percent, still approve 
of the president's overall 
handling of the economy, 
but that is down from 59 
percent in the previous 
survey.
Trump’s overall approval 
rating in the poll dropped 
4 percentage points 
from May, when it was 
48 percent — his highest 
in the Harvard CAPS/
Harris poll since June 
2017.“Trump’s approval 
is see-sawing along 
with attitudes towards 
the economy. When the 
economic indicators 
were at a peak, so was 
his approval rating,” 
said Mark Penn, the co-
director of the Harvard 
CAPS/Harris Poll. “They 
set back a bit this month 
and so did his rating. He 
still is in this range of 44 
to 48 [percent] that we 
have seen through most 
of the last two years.”
The dip underscores a 
challenge for Trump: 
despite a sound economy 
— with 69 percent 
of poll respondents 
saying the economy is 
strong — many voters 
harbor doubts about the 
president.
An Associated Press/
NORC poll released last 
week turned up a similar 
result. While approval of 
Trump’s handling of the 
economy was relatively 
high — 47 percent — 
his overall approval 
rating sat at 38 percent.
According to the Harvard 
CAPS/Harris poll, 
Trump’s lowest approval 
marks were on his 
stewardship of foreign 
affairs and administering 
the government, taking 
42 percent and 43 
percent on those issues, 
respectively.

Trump Ap-
proval Rating 
Dips to 44 
Percent: Poll
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US Sanctions against Iran 
‘Unlawful’: Russian Minister
 Russian Energy Minister Alexander Novak said that Iran 
is not the cause of instability in the Persian Gulf and that 
sanctions against the country are “unlawful.”
“As regards restrictions on Iranian exports, we support Iran 
and we believe that the sanctions are unlawful; they have 
not been approved by the UN,” Novak told CNBC on Tuesday.
The energy minister added that he did not think Iran should 
be considered as the cause of the unstable situation in the 
region.
“These steps seriously destabilize the situation, not only in 

Iran, upon whom the sanctions have been imposed, but, as 
we can all see, in the entire region around the Persian Gulf,” 
he said.
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, US, Britain, France, 
and Germany) on July 14, 2015, reached a conclusion over 
the text of the 2015 nuclear deal.
The accord took effect in January 2016 and was supposed 
to terminate all nuclear-related sanctions against Iran all 
at once, but its implementation was hampered by the US 
policies and its eventual withdrawal from the deal.
On May 8, 2018, US President Donald Trump pulled his 
country out of the nuclear accord imposed fresh sanctions 
against the country. 

Following the US withdrawal, 
Iran and the remaining parties 
launched talks to save the 
accord.
However, the EU’s failure 
to ensure Iran’s economic 
interests forced Tehran 
to stop honoring certain 
commitments under the JCPOA 
in May 2019.
Iran has also set a 60-day deadline 
for the remaining JCPOA parties to fulfill t h e i r 
undertakings.

So, when some 
are trying 
to prevent 
such political 
works, they are 
following anti-
religion policies, 
Ayatollah 
Khamenei noted.
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Pres. Rouhani:
Iran to restore Arak reactor 
to original design from July 7
 Iranian President Hassan Rouhani said that Iran will restore 
Arak reactor to its original design from July 7 if European 
partners to the deal fail to comply with their commitments 
under the 2015 nuclear deal.
Making the remarks at Wednesday’s cabinet session, Rouhani 
said that “from July 7, Iran will start its measures [to reduce 
commitments to JCPOA] and if you [Western countries] want to 
express regret or to issue statements then, do it now.”
Iran’s level of uranium enrichment will no longer be 3.67 
percent after this deadline, he highlighted, adding, “we will 
abandon this commitment and will increase the enrichment 
level to the level required.”

He went on to say that Tehran will restore Arak heavy water 
reactor to its original design, if European countries don’t 
comply with their commitments by July 7.
“Return to logic, the negotiating table, mutual understanding, 
respect for the law and the UN Security Council's resolutions, 
and under these conditions we all will abide by the JCPOA. We 
will remain committed to the deal as long as the other parties 
live up to their commitments.”
Under the JCPOA, Iran undertook to put limits on its nuclear 
program in exchange for the removal of nuclear-related 
sanctions. However, Washington began re-imposing even 
stricter unilateral sanctions on Tehran since May last year.
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, announcing 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 
m e a s u r e s 
t o w a r d s 
ensuring its 
interests in 
the face of 
the American 
sanctions.
The International 
Atomic Energy 
O r g a n i z a t i o n confirmed on Monday 
that Iran’s enriched uranium stockpile exceeded the Nuclear 
Deal’s limits. Zarif tweeted on Monday that Iran has not 
violated the JCPOA. “We triggered & exhausted para 36 after 
US withdrawal. We gave E3+2 a few weeks while reserving our 
right. We finally took action after 60 weeks. As soon as E3 abide 
by their obligations, we'll reverse.”

News

Despite Turkey's 
Assurances, US Still 
Eyes Sanctions, F-35 
Exit
The Trump administration still plans to 
impose sanctions on Turkey and remove 
it from a critical fighter jet program if the 
NATO ally acquires Russian air defenses, 
US officials told Reuters, despite the 
Turkish president's assurances to the 
contrary.
After meeting US President Donald 
Trump over the weekend in Japan, 
Turkish President Tayyip Erdogan said 
Ankara would be spared damaging 
US sanctions once Russia's S-400 air 
defense system starts arriving in Turkey 
in coming days.
Trump appeared sympathetic to Erdogan 

at the talks and reluctant to publicly 
commit to sanctions -- despite being 
repeatedly asked by reporters.
But US government officials told Reuters 
that, at least so far, the administration 
intends to impose sanctions on Turkey 
and pull it from the F-35 fighter jet 
program if it takes delivery of the Russian 
S-400 system, as expected.
"The United States has consistently 
and clearly stated that Turkey will face 
very real and negative consequences if 
it proceeds with its S-400 acquisition, 
including suspension of procurement 
and industrial participation in the F-35 
program and exposure to sanctions 
under the Countering America's 
Adversaries through Sanctions Act 
(CAATSA)," a State Department 
spokeswoman said.
At the Pentagon, spokesman Air Force 

Lieutenant Colonel Mike Andrews said: 
"Nothing has changed."
"Turkey's purchase of the Russian 
S-400 air and missile defense system is 
incompatible with the F-35 program. 
Turkey will not be permitted to have both 
systems," Andrews said.
If the United States removes Turkey from 
the F-35 program, and imposes sanctions 
on the NATO ally, it would be one of the 
most significant ruptures in recent 
history in the relationship between the 
two nations.
Trump, who has shown a rapport with 
Erdogan, could still try to change course 
by seeking to issue a waiver and postpone 
sanctions. Such a move would please 
Ankara but upset some of Trump's allies 
in Congress.
He has broken with his advisors on other 
foreign policy decisions.

FM spox: No one 
dying for INSTEX 
in gov't
Iranian Foreign Ministry 
spokesman said on Wednesday 
that no one is dying for the 
Instrument in Support of 
Trade Exchanges in Iranian 
government, adding that 
INSTEX is not enough and 
should be a prelude to fulfill 11 

commitments by the European 
Union.
Nobody in the government dies 
for INSTEX but we have not 
blocked its way, Abbas Mousavi 
said in a Twitter message.  
We are still in the nuclear 
deal and are following up our 
demands through the deal.
INSTEX was a prelude to 
implementation of the 
commitments, he reiterated.
Meanwhile earlier, commenting 

on the implementation of the 
Instrument in Support of Trade 
Exchanges (INSTEX), Iranian 
Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif said its strategic value 
is that the US' closest allies are 
distancing themselves from 
the US maximum pressure 
against Iran.Today, Iran has to 
stand against the US economic 
sanctions through domestic 
production and relying on 
national potentials, he said.

Zarif expressed hope for Iranian 
businessmen to respond firmly 
to ill-wishers and the US.



Supreme Court sets equal compensation for men-women physical 
injury
 General Assembly of Iran’s Supreme Court gave a ruling requiring equal compensation for physical 
injury of men and women putting an end to a discrimination.
"The Fund for Compensation of Physical Damage" was obliged to pay the balance for the 
compensation for the same physical damage for men and women.
Compensation for death or physical damages to Iranian women used to be half of that paid to men 
in the same cases.
The verdict by General Assembly of Iran’s Supreme Court is binding for all the Iranian courts and 
judges.General Assembly of Iran’s Supreme Court is the highest judicial body of the country and 
acts as the parliament of the Judiciary.  

Chairman of Parliament’s 
national security 
commission said Iran will 
not agree to EU’s trade 
mechanism if it is aimed 
at putting all of Iran’s oil 
revenues into one place 
which could be taken 
advantage of by US.Mojtaba 
Zonnour, chairman of the 
Parliament’s National 
Security and Foreign Policy 
Commission, said the EU’s 
trade mechanism for Iran, 
dubbed INSTEX, will be 
welcomed only if it covers all 
of Iran’s economic relations 
that were defined within the 
framework of the nuclear 
deal.We will not agree to the 
mechanism “if it aims to put 
all of Iran’s revenues into one 
place without giving us the 
freedom to make purchases 
of our own choice.”
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On July 3, 1988, Iran Air Flight 655 
(IR655) bound to Dubai was shot 
down shortly after it took off from 
Bandar Abbas by the United States 
Navy in the Persian Gulf. The attack 
took place in Iranian airspace, 
over Iran's territorial waters in the 

Persian Gulf.
Iran Air Airbus A300 B2-203 flying at the civilian 
corridor, was destroyed by SM-2MR surface-
to-air missiles fired from the Vincennes killing 
all 290 passengers from six nations on board, 
including 66 children and 16 crew. There were 
38 non-Iranians aboard.
This attack ranks tenth among the deadliest 
disasters in aviation history, the incident retains 
the highest death toll of any air disaster in the 
Persian Gulf and the highest death toll of any air 
disaster involving an Airbus anywhere in the 
world.
According to the United States Government, 
the crew mistakenly identified the Iranian 
Airbus A300 as an attacking F-14 Tomcat fighter. 
Contributing to the error was the fact that the 
aircraft did not respond to several inquiries to 
change course and did not identify itself clearly as 
civilian. The Iranian government maintains that 
Vincennes deliberately shot down the civilian 
aircraft.
**** A Flight To Destinies Of Paradise
The event produced a great deal of dispute and 
criticism of the United States. Several analysts 
have blamed U.S. military commanders and 
the captain of Vincennes for irresponsible and 
aggressive behavior in a tense and dangerous 
environment. The airliner was transmitting an 
identification friend or foe code for a civilian 
aircraft, but Captain William C. Rogers III in an 
interview insisted that he believed the code 

alone did not mean the aircraft was non-hostile. 
Captain Rogers described the attack as a self-
defense measure to save his ship and the lives of 
the crew.
While issuing notes of regret over the loss 
of human life, the U.S. government has, thus 
far, neither admitted any wrongdoing or 
responsibility in this disaster, nor apologized, 
but continues to blame Iranian hostile actions 
for the event. The crew of the Vincennes were all 
awarded combat-action.  
More than two decades later, the attack continues 
to pervade Iranian social psychology and fuel the 
strategic thinking of its military leadership. Many 
Iranians remember the event with a bitter sense 
of vulnerability. A foreign government, the United 
States, which was not in war with them, used 
brutal and lethal force against Iranian civilians.
For those with a longer memory span, it’s hard 
to dismiss some of these concerns especially 
when you recall that the irresponsible behavior 
of the USS Vincennes commanding officer 
earned him the Legion of Merits, “a military 
decoration of the United States armed forces that 
is awarded for exceptionally meritorious conduct 
in the performance of outstanding services and 
achievements.” For many Iranians, this is utterly 
incomprehensible.
*** Top Iranian general: We could have downed a 
US plane with crew of 35, but didn’t
The IRGC announced on Thursday, June 20,  that 
its air defense force had shot down an intruding 
American Unmanned spy drone in the country’s 
southern coastal province of Hormozgan.
The IRGC said in a statement that the US-made 
Global Hawk surveillance drone was brought 
down by its Air Force near the Kouh-e Mobarak 
region, which sits in the central district of 
Jask County, after the aircraft violated Iranian 
airspace.

“Iran is committed to the 
full implementation of the 
#JCPOA: as long as E3/EU 
implement THEIR economic 
commitments,” Zarif tweeted 
on Tuesday night.

He went on to add, “So moving forward, 
Iran will comply with its commitments 
under the JCPOA in exactly the same 
manner as the EU/E3 have—and will—
comply with theirs. Fair enough?”
The remarks came as the diplomatic chiefs 
of the European Union, France, Germany 
and Britain said they were “extremely 
concerned,” over Iran's decision to reduce 
commitments to the JCPOA and urged Iran 
to reverse its decision to pass its stockpile 
of enriched uranium above 300 kilograms 
limit.
“We urge Iran to reverse this step and 
to refrain from further measures that 
undermine the nuclear deal,” said the 
joint statement signed by EU High 
Representative for Foreign Affairs and 
Security Policy Federica Mogherini, 
French Foreign Minister Jean-Yves Le 

Drian, German Foreign Minister Heiko 
Maas and Britain's Foreign Secretary 
Jeremy Hunt.
“We have been consistent and clear that 
our commitment to the nuclear deal 
depends on full compliance by Iran,” the 
joint statement noted.
Zarif on Monday announced that Tehran 
has exceeded the 300-kilogram limit on 
its low-enriched uranium production 
in line with paragraphs 26 and 36 of the 
nuclear deal, officially called the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
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, announcing 
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.
Under the JCPOA, Iran undertook 
to put limits on its nuclear program in 
exchange for the removal of nuclear-
related sanctions. However, Washington 
began re-imposing even stricter unilateral 
sanctions on Tehran since May last year.
Iran says its countermeasures fit within its 
rights under paragraphs 26 and 36 of the 
nuclear deal, and that it will reverse the 
measures once its demands are met.

INSTEX cannot deal 
with U.S. sanctions; 
Political Journalist
 A political journalist at Times journal Debura Hynes said 
Iran never wants a nuclear deal to be destroyed. Speaking 
to ILNA news agency, she added that even lowering its 
obligations does not mean that they want the agreement 
to be annihilated; they want to make other members of the 
agreement fulfill their obligations towards Tehran.
"None of the signatories of the consensus wants to eliminate 

it, and everyone emphasizes the need for a continued 
nuclear deal."
Hynes said by regarding Trump's pressures and withdrawal 
from the agreement, it is very difficult to fulfill the European 
obligations, and adding "On the other hand, I see the rise in 
tension between Iran and the United States as a factor in the 
failure of the European commitments to be fulfilled."
"This is very important because Europe cannot be a good 
help for Iran because of increased tensions between Iran 
and the United States and the fear of the United States," she 
said."The implementation of INSTEX can actually hold Iran 
in agreement, and it is hoped that the deal will be secured 
through an INSTEX continuation agreement."

Deliberate downing of Iran Air Flight 655 by 
US bitter air tragedy of century

Iran to comply with JCPOA in European 
fashion: Zarif

Deliberate downing of Iran Air Flight 655 by US warship USS 
Vincennes in the Persian Gulf in 1988 was bitter air tragedy of 
the century took place for Iranians in total despair, the irony 
of the tragedy was that the US did not apologize to Iran and 
instead awarded commander of the warship with certificate 
of valor.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said 
Iran will stay committed to the 2015 Nuclear Deal as long 
as European signatories to the agreement fulfill their 
commitments.
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Iran Air Airbus 
A300 B203-2 
flying at the 
civilian corridor, 
was destroyed by 
SM2-MR surface-
to-air missiles 
fired from the 
Vincennes killing 
all 290 passengers 
from six nations on 
board, including 
66 children and 16 
crew. There were 
38 non-Iranians 
aboard.

 permission 
will be given 
to border 
provinces 
for private sector 
bodies to be able 
to provide suitable 
motivation in 
Iran's relations 
with the 
neighboring 
countries



آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى ایروانى داراى شناسنامه شماره 111 به شــرح دادخواست به کالسه 
98/135 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدعلى ایروانى بشماره شناسنامه 34 در تاریخ 1398/3/17 اقامتگاه 
خود را بدرود گفته که ورثه آن مرحوم حین وفات منحصر است به: 1- مریم بیگى 
معتمدى نصرآبادى ش ش 57 همسر 2- حسین ایروانى ش ش 2912 فرزند متوفى 
3- زهره ایروانى ش ش 55 فرزند متوفى 4- حســن ایروانى ش ش 3239 فرزند 
متوفى  5- محســن ایروانى ش ش 6 فرزند متوفى 6- مجید ایروانى ش ش 3504 
فرزند متوفى 7- مســیح ایروانى ش ش 182 فرزند متوفى 8- مهدى ایروانى ش 
ش 111 فرزند متوفى و بجز نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. دفتر شوراى حل اختالف بخش جرقویه 

شناسه: 517469

آگهى حصر وراثت
خانم مریم طراح داراى شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه  980092 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کبرا محمدى قهجاورستانى بشماره شناسنامه 625 در تاریخ 1390/4/23 اقامتگاه 
خود را بدرود گفته که ورثه آن مرحوم حین وفات منحصر است به: 1- فاطمه طراحى 
مشــکنانى ش ش 5659523129 فرزند متوفى 2- معصومه طراح مشکنانى ش 
ش 5659615996 فرزند متوفى 3- بتول طراح مشکنانى ش ش 5659543227 
فرزند متوفى 4- مریم طــراح ش ش 19 فرزند متوفى 5- زهــرا طراح ش ش 13 
فرزند متوفى 6- عذرا طراح مشکنانى ش ش 5659571204 فرزند متوفى و بجز 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. شوراى حل اختالف کوهپایه شناسه: 517555

آگهى حصر وراثت
خانم مهســا رضایى کوپائى داراى شناســنامه شــماره 5650034532 به شرح 
دادخواست به کالسه  980089 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان زهرا شاکرى بشماره شناسنامه 21-1351 در تاریخ 
82/12/2 اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه آن مرحوم حین وفات منحصر است به: 
1- محمد شاکرى ش ش 65 پدر متوفى 2- فاطمه مهربان کوپائى ش ش 116 مادر 
متوفى 3- تقى رضایى ش ش 2947 همسر متوفى 4- محمدجواد رضائى کوپائى ش 
ش 5650106266 فرزند متوفى 5- مهسا رضائى کوپائى ش ش 5650034532 
فرزند متوفى و بجز نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. شوراى حل اختالف کوهپایه شناسه: 517553

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد غالمى داراى شناســنامه شــماره 7 به شــرح دادخواست به کالسه  
980095 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان زهرا قاسمى بشماره شناســنامه 8 در تاریخ 97/12/6 اقامتگاه 
خود را بدرود گفته که ورثــه آن مرحوم حین وفات منحصر اســت به: 1-  محمد 
غالمــى ش ش 7 فرزنــد مرحومه 2- علــى غالمــى ش ش 6، 3- فاطمه غالمى 
خیرابــادى ش ش 6، 4- عصمــت غالمــى خیرآبــادى ش ش 21 همگى فرزند 
مرحومه و بجز نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مــى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک مــاه به دادگاه 
تقدیــم دارد و اال گواهــى صــادر خواهد شــد. شــوراى حل اختــالف کوهپایه 

شناسه: 517552

آگهى حصر وراثت
خانم ســیده زینب موســوى بیده فرزند ســیدمرتضى داراى شناســنامه شماره 
1200058399 به شــرح دادخواســت به کالســه  84/98 ش ح 1 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وحید بوگرى 
بشماره شناسنامه 28 در تاریخ 1398/2/9 اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه آن 
مرحوم حین وفات منحصر اســت به: 1- پرویز بوگرى فرزند درویشعلى ش ش 3 
صادره از سمیرم پدر متوفى 2- روشن رئیســى فرزند ذوقعلى ش ش 42 صادره از 
اقلید مادر متوفى 3- سیده زینب موسوى فرزند سیدمرتضى ش ش 1200058399 
صادره از سمیرم همسر متوفى 4- شــاهرخ بوگرى ش ش 1200412788 صادره 
از ســمیرم فرزند متوفى و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. قاضى شوراى حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم

 شناسه: 516781

آگهى ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003000966/1 شماره بایگانى پرونده: 9801376/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139803802003000135 بدین وسیله به اقاى پوریا آگاهى 
گشــته فرزند یحیى متولد 1372/7/24 شــماره ملى 1271552485 به نشانى 
اصفهان ملک شهر رباط 3 کدپستى 8196745141 ابالغ مى شود که آقاى سیدرضا 
کالهدوزان فرزند مصطفى متولد 1338/6/25 شماره ملى 1282266438 شماره 
شناسنامه 33897 جهت وصول مبلغ 215/000/000 ریال به استناد چک شماره 
519289 مورخه 1397/5/25 عهده بانک کشاورزى شعبه چهارراه رزمندگان علیه 
شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9801376 در این اداره تشکیل 
شــده و طبق گزارش مورخ 98/3/28 مامور محل اقامت شــما به شرح متن سند 
شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه 
فقط یک مرتبه در روزنامه اخبار اصفهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان شناسه: 516998

آگهى حذف ثمنیه اعیانى پالك 20/35 بخش 14 ثبت اصفهان
شماره نامه: 139885602025003875 سرکار خانم آذرمیدخت زرکش اصفهانى 
نظر به اینکه آقایان وفا و نظام انصارى تقاضاى حذف ثمنیه اعیانى 2938/30 سهم 
مشاع از 385000 سهم ششــدانگ پالك 20/35 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
نموده اند و مراتب جهت ارزیابى طى نامه شــماره 139885602025002481 
مورخه 98/3/2 به کانون کارشناسان رسمى دادگســترى ارسال گردیده و کانون 
مذکور طى نامه شماره 98-1064/20 مورخه 98/3/12 منضم به نظریه کارشناسى 
بهاى ثمنیه اعیانى ششدانگ را 444/370/000 ریال اعالم نموده که هزینه مربوطه 
طى فیش شــماره 366631 مورخ 98/3/27 به صندوق ثبت تودیع گردیده است. 
با عنایت به اینکه متقاضى طى درخواســت وارده به شــماره 25013946 مورخه 
98/4/10 اعالم نموده که دسترسى به ذینفع ثمنیه اعیانى خانم آذرمیدخت زرکش 
اصفهانى ندارد لذا مراتب مطابق تبصره یک ماده 105 اصالحى آیین نامه قانون ثبت 
اسناد و امالك آگهى مى گردد و به جنابعالى اعالم مى گردد در صورت ادعاى تضییع 
حق ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى به این اداره 
ارائه نمایید. عدم مراجعه جنابعالى مانع از ادامه عملیات ثبتى نخواهد بود. مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 516930

آگهى
شعبه سوم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
4150/95 ش ج 3 له آقاى رسول صادقى علیه امیر کاظمى زهرانى به آدرس مجهول 
المکان بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى به مبلــغ 45/597/156 ریال اموال 

توقیفى به شرح یک خودرو سوارى پراید تیپ جى تى ایکس آى مدل 1383 رنگ 
سبز، سبز متالیک ظرفیت 4 نفر تعداد سیلندر 4 نوع سوخت بنزین تعداد محور 2 
تعداد چرخ 4 شماره موتور 01058315 شماره شاسى S1412283434000 به 
شماره انتظامى ایران 53-152 ل 11 در زمان بازدید خودرو از سال 95 در توقیف 
بوده اســت. رنگ بدنه دو پوسته شده بود الستیکها فرســوده شده بودند. تودوزى 
فرسوده شده بود سقف فرورفتگى پیدا کرده بود فاقد رادیو پخش بوده شیشه جلو 
شکسته بدنه کال زدگى داشــت گلگیر عقب ســمت چپ خوردگى داشت. موتور 
و گیربکس خاموش بود. قیمت کارشناســى جهت فروش مزایــده حدودا به مبلغ 
70/000/000 ریال ارزیابى گردیده است که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است طالبین شرکت در جلســه مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ 
پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى 
و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. در مورخ 98/5/1 در ســاعت 12-11 صبح حاضر 
شوید. آقاى امیر کاظمى زهرانى چنانچه مایلید در جلسه مزایده در موعد مقرر در 
محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه ساختمان شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه نمایید.)  مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان شناسه: 511043

آگهى
شعبه سوم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
4150/95 ش ج 3 له آقاى رسول صادقى علیه امیر کاظمى زهرانى به آدرس مجهول 
المکان بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى به مبلــغ 45/597/156 ریال اموال 
توقیفى به شرح یک خودرو سوارى پراید تیپ جى تى ایکس آى مدل 1383 رنگ 
سبز، سبز متالیک ظرفیت 4 نفر تعداد سیلندر 4 نوع سوخت بنزین تعداد محور 2 
تعداد چرخ 4 شماره موتور 01058315 شماره شاسى S1412283434000 به 
شماره انتظامى ایران 53-152 ل 11 در زمان بازدید خودرو از سال 95 در توقیف 
بوده اســت. رنگ بدنه دو پوسته شده بود الستیکها فرســوده شده بودند. تودوزى 
فرسوده شده بود سقف فرورفتگى پیدا کرده بود فاقد رادیو پخش بوده شیشه جلو 
شکسته بدنه کال زدگى داشــت گلگیر عقب ســمت چپ خوردگى داشت. موتور 
و گیربکس خاموش بود. قیمت کارشناســى جهت فروش مزایــده حدودا به مبلغ 
70/000/000 ریال ارزیابى گردیده است که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است طالبین شرکت در جلســه مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ 
پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و 
ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. در مورخ 98/5/1 در ساعت 12-11 صبح حاضر شوید.  مدیر 

اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان شناسه: 511042

آگهى حصروراثت
مرتضى فضائلى به شناسنامه شماره 1263409512 به شرح دادخواست به کالسه 
456 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان على فضائلى به شماره شناســنامه 45 در تاریخ 98/1/5 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد 
فضائلى فرزند على ش ش 1250240662، 2- اکرم طوطیان فرزند حســن آقا ش 
ش 718 همسر 3- مرتضى فضائلى فرزند على ش ش 126340951، 4- محسن 
فضائلى فرزند على ش ش 1261868692، 5- احســان فضائلى فرزند على ش ش 
299، 6- صفیه فضائلى فرزند على ش ش 8352 فرزندان. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف 

کاشان شناسه: 508766

آگهى
شــماره دادنامه: 50-98/2/25 گردشــکار: به تاریــخ 1398/2/18 در وقت فوق 
العاده جلسه شــعبه اول شــوراى حل اختالف جلگه به تصدى امضاء کننده ذیل 
تشــکیل و پرونده کالسه 97/599 تحت نظر است. شــورا با بررسى جمیع اوراق و 
محتویات پرونده به تصدى امضاء کننده زیر ختم دادرســى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا: در خصوص دادخواست محمد ناظمى 
هرندى فرزند یداله به طرفیــت خوانده مهرداد کریمى علویجه فرزند حســین به 
خواســته مطالبه باقى مانده طلب بــه میزان 50/000/000 ریــال به عنوان اصل 
خواســته و مبلغ 1/475/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه و شــورا با توجه به دادخواســت تقدیمى و اظهارات طرفین در جلسه 
مورخ 1398/2/18 خواسته خواهان را ثابت دانســته و راى بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ فوق به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسى و خسارات تاخیر 
تادیــه از تاریخ 1397/12/25 لغایت اجراى حکم بر اســاس شــاخص تورم بانک 
مرکزى در حق خواهان صادر مى نماید. راى صادر شــده غیابى و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در شورا و سپس بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه 
عمومى بخش جلگه مى باشد. قاضى شعبه اول شــوراى حل اختالف بخش جلگه 

شناسه: 508666

آگهى اخطار اجرایى
شماره: 86-1398/4/10 پرونده کالسه: 74/97 ح به موجب راى شماره 17 تاریخ 
1398/2/16 حوزه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان تودشک بخش کوهپایه 
که قطعیت یافته اســت محکوم علیه بهروز فالحى آذر فرزند غالمعلى شغل آزاد به 
نشــانى مجهول المکان (1650553528) محکوم است به 1- حضور در دفترخانه 
و انتقال سند خودروى وانت مزدا به شــماره انتظامى 461 س 34 ایران 72 به نام 
خواهان حسین رحیمى بالن فرزند احمد شــغل آزاد (1249817854) به نشانى 
تودشک تودشکچویه کوى مســجد منزل جاللى، 2- نیم عشر دولتى در حق اجرا 
7/500/000 ریال. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه سوم مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف 

بخش کوهپایه شناسه: 517142

آگهى دعوت افراز موضوع ماده سه آیین نامه قانون افراز مصوب 
اسفندماه 57 و ماده 17 ایین نامه اجرایى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا

شماره صادره: 1398/02/572622 تاریخ ثبت صادره: 1398/4/11 نظر به اینکه 
خانم صدیقه و شــهین کمرانى نایینى فرزندان رضا مالکین شانزده سهم مشاع از 
هفتاد و دو سهم شش دانگ خانه پالك ثبتى 97 فرعى از 1601 اصلى واقع در بخش 
یک ثبت نایین طى درخواست مورخ 98/3/30 تقاضاى افراز میزان مالکیت خود را 
ازپالك فوق الذکر نموده است و اخطاریه دعوت افراز به احدى از ورثه به نام همدم 
کمرانى نایینى فرزند رضا به علت عدم حضور در آدرس اعالم شــده ابالغ نگردیده 
است و درخواست کنندگان افراز تقاضاى ابالغ از طریق جراید را نموده است لذا به 
استناد آیین نامه قانون افراز امالك مشاع وقت رسیدگى افراز براى روز چهارشنبه 
مورخ 98/5/2 ساعت 9 صبح تعیین و بدین وسیله از خانم همدم کمرانى نایینى و 
سایر مالکین مشاعى دعوت مى شود تا در موعد مقرر در این اداره یا در محل وقوع 
ملک حضور یابند بدیهى است عدم حضور مانع رسیدگى نخواهدبود. تاریخ انتشار: 

98/4/13 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نایین شناسه: 518119

بخشنامه فقدان سند 
نظربه اینکه آقاى فقانعلى صمیع باتســلیم یک برگ استشــهادیه شــهودمدعى 
مفقودشدن سندمالکیت تمامت ششــدانگ  پالك شــماره 10669 فرعى از11 
اصلى واقع دربخــش میمه ثبت اصفهــان که درذیل ثبــت 31843صفحه 509 
دفترجلد191امالك صادروتســلیم گردیده اظهارداشــته که سندمالکیت مرقوم 
دراثرجابه جایى اثاثیه منزل مفقودگردیده وتقاضاى صدورســند مالکیت المثنى 
نموده اســت لذادفترچه ســندمالکیت مذکورازدرجه اعتبار ساقط ومقتضى است 
چنانچه ســندمالکیت مفقودى جهت انجام هرگونه معامله بــه آن دفترخانه ارائه 
گردید ازانجام معامله خوددارى وآن را جهت اعمال مقررات به این ادره ارسال نمایید 

.انجام هرگونه معامله باسندمالکیت المثنى موکول به استعالم ازاین اداره مى باشد 
.حمیدرضا نوروز - حوزه ثبت امالك میمه شناسه: 517961

آگهى حصروراثت
خانم صدیقه حمامیان زواره به شناســنامه شــماره 658 به شــرح دادخواست به 
کالسه 523 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قاسم عظیمى شهرابى به شماره شناسنامه 1228 در تاریخ 98/3/16 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- میالد عظیمى شهرابى فرزند قاسم ش ش 1250232082، 2- صدیقه حمامیان 
زواره فرزند على ش ش 658 همسر 3- فاطمه عظیمى شهرابى فرزند قاسم ش ش 
1250478855، 4- صغرا محمدى شهرابى فرزند قاسم ش ش 514 مادر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى 

حل اختالف کاشان شناسه: 517045

 آگهى حصروراثت
خانم طاهره دعاخوان به شناســنامه شماره 434 به شــرح دادخواست به کالسه 
516 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ایران خانم هاشمى زاده به شماره شناســنامه 1582 در تاریخ 98/1/31 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- صدیقه دعاخوان فرزند احمد ش ش 82، 2- طاهره دعاخوان فرزند احمد ش 
ش 434، 3- زهرا دعاخوان فرزند احمد ش ش 508 فرزندان متوفى و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى 

حل اختالف کاشان شناسه: 517136

آگهى حصروراثت
آقاى سیدمحسن اجتهد به شناسنامه شــماره 594 به شرح دادخواست به کالسه 
515 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان خانم آغا وکیل زاده کاشانى به شــماره شناســنامه 23555 در تاریخ 
98/1/17 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- سید احسان اجتهد فرزند سیدفخرالدین ش ش 849، 2- اعظم 
سادات اجتهد ش ش 310، 3- پروین السادات اجتهد ش ش 584، 4- زهرا سادات 
اجتهد ش ش 490، 5- ســید قوام اجتهد ش ش 414، 6- اشــرف سادات اجتهد 
ش ش 921، 7- ســیدعلى اجتهد ش ش 702، 8- سیدمحســن اجتهد ش ش 
594 همگى فرزند سید فخرالدین. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شــد. قاضى شــعبه ششم شــوراى حل اختالف کاشان 

شناسه: 517152

آگهى حصروراثت
آقاى جواد اکرمى ارمکى به شناسنامه شــماره 784 به شرح دادخواست به کالسه 
521 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان طهماسب اکرمى ارمکى به شــماره شناسنامه 1250320283 در تاریخ 
97/3/8 اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- مرضیه رعیت محتشمى فرزند حســن ش ش 11232 مادر 
2- جواد اکرمى ارمکى فرزند ولــى اله ش ش 784 پدر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف 

کاشان شناسه: 517058

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان شــهامت مشیرى دادخواستى به خواســته الزام به حضور در 
دفترخانه و الزام به انتقال ســند رسمى یک دســتگاه خودرو L90 به شماره ایران 
53- 428 هـ 64 به انضمام کلیه خســارات قانونى به طرفیــت امید پوراکبر فرزند 
مجید به مجتمع شوراهاى حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف به کالســه 270/98 ثبت و در تاریخ 98/6/27 ساعت 
10:00 صبح وقت رســیدگى قانونى گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسى 
حاضر شوید ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهى به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 

مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف کاشان  شناسه: 517053

آگهى
شماره پرونده: 860/97 شماره دادنامه: 37/98 بتاریخ 98/1/28 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 8 شــوراى حل اختالف کاشــان به تصدى امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضى شورا از توجه اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مى نماید. راى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى سیدحسین مرتضوى نسب فرزند سیدحسن به 
طرفیت آقاى جواد کامرانى به خواسته مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال طبق رسید 
عادى مورخ 96/10/5 به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده على رغم 
ابالغ وفق ماده 73  در جلسه رســیدگى حضور نیافته و الیحه اى ارسال ننموده و 
دفاعى در مقابل دعوى خواهان و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده لذا قاضى شــورا دعوى خواهان علیه خوانده را ثابت تشخیص داده توجها 
به نظریه مشورتى اعضا محترم حل اختالف و مســتندا به مواد 265 و 301 قانون 
مدنى و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 152/500 ریال 
بابت هزینه دادرسى، خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/9/14 
تا زمان وصول که بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانک مرکزى که حین االجرا 
محاســبه و تعیین مى شــود در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه مى باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى حقوقى کاشان است. قاضى شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف کاشان 

شناسه: 517144

آگهى
شماره پرونده: 518/97 شماره دادنامه: 740/97 بتاریخ 97/12/12 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 11 شــوراى حل اختالف کاشــان به تصدى امضاء کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالســه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضى شورا از توجه اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مى 
نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواست اقاى ســیدمحمد حسینى فرزند 
سیدعلى تبعه افغانســتان بطرفیت ام البنین حسینى تبعه افغانى بخواسته مطالبه 
مبلغ 15/000/000 ریال بانضمام خســارات تاخیر تادیه به شرح دادخواست که 
خواهان مدعى است جهت انتقال مبلغ از کارت خود به کارت دیگرى با atm بانک 
ملى مراجعه نمودم که حین انتقال وجه نقد اشتباها فوق را به حساب دیگرى واریز 
نمودم که با مراجعه به بانک مرجع مشخص شــد حساب واریزى به نام خوانده مى 
باشــد با مراجعه به بانک و دریافت تلفن خوانده مشخص شد حساب خود را خالى 
نموده است و از بازپرداخت آن استنکاف و تلفن خود را خاموش و تغییر آدرس داده 
اســت با عنایت به مجهول المکان اعالم نمودن خوانده و نشر آگهى در روزنامه در 
موعد مقرر جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم مراجعه نکرده الیحه 
اى ارســال نکرده اســت با عنایت به محتویات پرونده پرینت حســاب واریزى از 
بانک نامه شــماره 97/5803/401 مورخ 97/6/18 دادسرا جهت مسدود نمودن 
حســاب فوق و مســتندا به مواد 194 و 198 و 522 و 519 و 515 ق.ا.د.م و مواد 
9 و 25 و 27 ق شوراها مصوب ســال 1394 و مواد 1257 و 1258 ق مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و هزینه دادرســى وفق مقررات و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/8/6 
لغایت اجراى حکم طبق احتساب اجراى احکام مدنى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم عمومى 
حقوقى کاشان مى باشد. قاضى شــعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف کاشان 

شناسه: 518064
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آگهى تحدید حدود اختصاصى پالك 18/9990 بخش 14 ثبت 
اصفهان

شــماره نامه: 139885602025003889 نظر با اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب ساختمان پالك شــماره 18/9990 مجزى شده از 
پالك 18/3235 در اجراى قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام منیره جعفرى فرزند حسین 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز یکشنبه مورخ 98/5/6 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: پنجشنبه 98/4/13 مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان شناسه: 517218
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ارائه جایگاه ویژه به استارت آپ هاى حوزه توان یابى در الکامپ
معاون وزیر ارتباطات از اختصاص جایگاه ویژه به استارت آپ هاى حوزه توان یابى و معلوالن در نمایشگاه 

الکامپ 2019 خبر داد.
امیر ناظمى، معاون وزیر ارتباطات از اختصاص جایگاه ویژه به استارت آپ هاى حوزه توان یابى و معلوالن 
در نمایشگاه الکامپ 2019 خبر داد و گفت: در بخش الکام استارز نمایشگاه الکامپ امسال، یک جایگاه براى 
استارت آپ هاى حوزه توان یابى و کسب و کارهاى متناسب سازى شده معلوالن در نظر گرفته شده است.

وى با اظهار امیدوارى از اینکه این طرح زمینه ساز جامعه اى پذیرنده نیازهاى خاص این شهروندان شود، توضیح 
داد: اختصاص جایگاه ویژه به استارت آپ هاى حوزه توان یابى و معلوالن در نمایشگاه الکامپ 2019 به این معنى 

است که اگر کسب و کارى براى معلوالن مناسب سازى شده و به دنبال معرفى آن است، مى تواند در نمایشگاه الکامپ با 
شرایط ویژه، غرفه بگیرد.

بیست و پنجمین دوره نمایشگاه الکامپ از تاریخ 27 تا 30 تیرماه جارى با شعار آینده بهتر در محل نمایشگاه هاى بین المللى تهران برگزار مى 
شود. در این نمایشگاه بخش هاى تخصصى مانند الکام استارز (مخصوص استارت آپ ها)، الکام ترندز (براى فناورى هاى نوظهور)، الکام جابز 

(براى ایجاد محیط اشتغال) و الکام تاکز (براى رائه آخرین دستاوردهاى فناورى) تعریف شده است.
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استارت آپ

آمارها حاکیســت که 
ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده همچون بیت کوین در 

ترکیه و منطقه آمریکاى التین از محبوبیت بیش ترى برخوردار شده اند.

تازه ترین آمارهاى مؤسســه تحقیقاتــى استاتیســتا (statista) نشــان مى دهد که 
کاربران ترکیه و کشــورهاى آمریکاى التین نســبت به ســایر نقاط جهان از خریدارى، 
اســتخراج و ســرمایه گذارى در ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده اســتقبال بیش ترى 

نشان داده اند.

با توجه به اهمیت روزافزون ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده در جهان، کاربران زیادى به 
استخراج و سرمایه گذارى در آنها روى آورده و از این طریق سعى دارند که ثروت هنگفتى 

را به جیب بزنند.
فناورى ارزهاى دیجیتالى رمز پایه همچون بیت کوین یک پول رمزنگارى شده است، این 
امکان را به کاربران مى دهد که بدون نیاز به هیچ بانکى مبادالت مالى خود را انجام دهند 
و هم چنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقى مى مانند. ارزهاى دیجیتالى رمزنگارى 
شده باید توســط ســخت افزارهاى قدرتمندى که معموالً کارت گرافیک موجود در ابر 

رایانه هاست، استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند.
گفته مى شود ارزهاى دیجیتالى رمز پایه غیرقابل هک هستند و باید به صورت ناشناس و با 
استفاده از سخت افزارهاى قدرتمندى از پلت فرم هاى مخصوص استخراج این نوع ارزهاى 

مجازى، استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند.
بسیارى از کشــورهاى جهان در ابتدا در تالش بودند تا این پول بى افسار را کنترل کرده و 
معامالت با آن را تا حد امکان محدود کنند؛ چراکه آن ها بر این باورند بیت کوین به تجارت هاى 
غیرقانونى و غیرمجاز هم چون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستى، قاچاق دارو و مواد مخدر 
دامن زده و به علت آنکه مقامات قضائى و پلیس نمى توانند طرفین معامله را شناســایى و 
ردگیرى کنند، باعث سهولت استفاده از آن مى شــود. این در حالیست که برخى دیگر از 
کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهاى دیجیتالى رمزنگارى شده را 

مجاز اعالم کرده اند.
بر اساس نمودار زیر که در وب سایت dashnews آمده است، کشورهایى که در آنها ارزهاى 
دیجیتال رمزنگارى شده همچون بیت کوین از محبوبیت و استقبال بیش ترى نسبت به سایر 

نقاط جهان برخوردار شده است، به چشم مى خورد:
طبق نمودار روبرو، ترکیه، 
برزیل، کلمبیا، آرژانتین، 
آفریقاى جنوبى، مکزیک، 
شــیلى، چین، اندونزى، 
اسپانیا، روسیه، دانمارك، 
اســترالیا، انگلســتان، 
ایاالت متحــده آمریکا، 
فرانســه، آلمان و ژاپن 
به ترتیب کشورهایى از 
جهان بوده اند که در آنها 

بیش ترین آمار اســتقبال از ارزهاى دیجیتال رمزنگارى شده همچون بیت کوین به ثبت 
رسیده است.

طى چند سال اخیر ارزهاى دیجیتالى رمزنگارى شده بسیارى هم چون بیت کوین، مونرو، 
ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بى نظیرى برخوردار شده و کاربران بسیارى در جهان 
به دنبال اســتخراج و تبدیل پول هاى خود به ارزهاى دیجیتالى هستند؛ چراکه این روزها 
بسیارى از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته اند به پول زیادى دست پیدا کنند. چندى 
پیش بود که کارشناسان پیش بینى کرده بودند با شکوفایى فناورى بالك چین، روند استخراج 
ارزهاى دیجیتالى رمزنگارى شده نیز صعودى خواهد شد و رشد قابل مالحظه اى را تجربه 

خواهد کرد.

مهر
گـــزارش

ارزهاى دیجیتالى در کدام کشورها محبوبیت بیش ترى دارند؟

براى آماده کردن محیطى 
مناسب براى تالش جمعى 
مثل همکارى در شرکت، 
بایــد اصالح را از ســطح 
فردى شــروع کرد. یک 
جمله کلیشه اى مى گوید 
که ما باید «بــه خودمان 
بنگریم نه به اشــتباهات دیگران» و این 

موضوع نسبتا صحیح است.
اصالح فرآیندى ســاده از اتخاذ عادات 
ساده جدید است که به رشد فردى شما 
در محیط کارى تان کمک مى کند. من 
این کار را انجام داده ام و در زمینه عمل 
به سلســله مراتب و اصطالحات ادارى 
نامحتمل ترین فــرد بــودم. اصطالح 
شستشوى مغزى نباید به بخشى از دیدگاه 
تان بدل شود. این چهار مورد زیر مواردى 

بودند که براى من کارساز بودند.

  1- دانش
یکى از بهترین مزایاى زندگى در این دوره 
این است که شما مى توانید تنها با حرکت 
ساده انگشتان تان به دانش جمعى تمام 
انسان هایى دست پیدا کنید که قبل از 
شما در این دنیا زندگى کرده اند. شما مى 
توانید به کمک دوره هاى آموزشى رایگان 
آنالین، دانشى بیش از آنچه در دانشگاه 

آموخته اید، کسب کنید.
دوره هاى آموزشى رایگان درهمه جاى 
اینترنت پیدا مى شــوند و آموزش همه 
چیز، از اصول کارآفرینى گرفته تا اقتصاد 
مشــارکتى، از برنامه نویســى گرفته تا 
فیزیک کوانتوم و حتى نوشتن یک مقاله 
اصولى را نیز دربر مى گیرند. مغز هم مانند 
دیگر عضالت بدن است. اگر از آن استفاده 

نکنید، از دست اش مى دهید.

  2- نگرش
حفظ رویکردى مثبت در اداره براى شما، 
همکاران تان و اداره امرى حیاتى است. 
اگر تمام آنچه مى شنوید و احساس مى 
کنید بازخوردى از نگــرش هاى منفى 
باشد، محیط اداره براى شما به جهنمى 

از استرس تبدیل خواهد شد.

با اینحال، گاهى اوقــات حفظ رویکرد 
مثبت با وجود فشار زیاد ناشى از کارهاى 
روزمره و ارتباطات، کار ســختى خواهد 
بود. آنجاست که باید جریان انرژى تان را 
به وسیله یک مراسم صبحگاهى تقویت 
کنید و میزان اندروفیــن را به حداکثر 

برسانید.
یک صبحانه طبیعى داشته باشید، 10 
دقیقه ورزش کنید. یک هدف مهم براى 
هر روز مشخص و به آن دست پیدا کنید. 
همچنین مى توانید یک موسیقى آرام و 

زیبا براى خودتان بگذارید.

  3- عملکرد
حفظ نرخ کارآیى باال چیزى است که در 
ازاى آن حقوق مى گیرید. مهمترین جنبه 
کارى شما این است که به صورت مستمر 
بازدهى خود را حفظ کنید و اجازه ندهید 

تا استانداردهایتان پایین بیایند.
با یک جستجوى ساده در گوگل هزاران 
مقاله پیدا مى کنید که به شما مى آموزند 
چگونه در ده مرحله بازدهى خود را افزایش 
دهید. تمام آن مقاالت یک نکته مشترك 
دارند: با تمرکز زیاد و نامنقطع کار کنید و 

به دفعات کم استراحت کنید.
از تایمر اســتفاده و براى یک ساعت کار 
کنید؛ سپس پنج دقیقه به خود استراحت 
دهید و دوباره مرحله قبلى را تکرار کنید. 
این یک عادت ساده اســت که در عین 
حال مى تواند زندگى تان را دستخوش 

تغییرات بزرگى کند.

  4- قابلیت اطمینان و پاسخگویى
کارفرمایان مى دانند که هر کسى روز بد و 
محدودیت هاى خود را دارد. از هیچ کس 
انتظار نمى رود که در 100 درصد اوقات 
100 درصد بازدهى داشته باشد اما دیر 
کردن از زمان موعد و ارائه کار نامناسب 
عادتى است که به منزله خودکشى شغلى 

به حساب مى آید.
اطمینان حاصل کنید که کارهایتان را سر 
موعد انجام مى دهید و کارى ارائه دهید 
که به انجام آن افتخار کنید. اگر خرابکارى 
کردید، بهتر است قبل از آنکه انگشت هاى 
اشاره شما را نشان دهند، خود به شکست 
تان اعتراف کنید. هیچ کس از افرادى که از 
زیر کار درمى روند خوشش نمى آید؛ پس 

مسئولیت کارهایتان را به عهده بگیرید.
زمانى که این عــادات را در خود تقویت 
کردید، مى توانید مدیریــت گروه را در 
دست بگیرید. به زودى چرخدنده هاى 
همکارى و مشــارکت شروع به چرخش 
خواهند کرد و هر کس که از آن تبعیت 
نکند، کنار گذاشــته خواهد شد. اتخاذ 
عادات خوب نکات بسیارى در مورد نحوه 

کسب و کار شما نشان مى مى دهد و این 
تنها به وسیله تکرار کردن چند کلمه آشنا 

در زمینه تجارت به دست نمى آید.

همه مدیران در تالشند با مدیریت درست 
و عملکرد درخشــان خود در شرکت یا 
سازمان تحت رهبرى شان گامى اساسى 
در پیشبرد اهداف تعیین شده بردارند و 
فعالیت هاى کارکنان و همکارانشان در 

بخش هاى دیگر سازمان را تکمیل کنند.
 آنها از ســبک ها و ترفندهاى مدیریتى 
بسیارى براى تحقق این خواسته استفاده 
مى کنند که گاهى اوقات باعث موفقیت و 
کامیابى آنها و گاه موجب زیر سوال رفتن 
موقعیت و حیثیت کارى آنها مى شود. در 
این میان برخى از اقدامات و اصول امتحان 
شده نیز وجود دارند که به خوبى آزموده 
شده و نتایج درخشانى را به بار آورده اند. در 
ادامه به چند مورد از توصیه هاى کاربردى 
و موثر بــراى مدیرانى کــه مى خواهند 
تاثیرگذار و تعیین کننده باشــند اشاره 

شده است.
 1) هدف هاى عملى و شــفافى را براى 
خود و دیگران تعریف کنید. هدف گذارى 
درست و شــفاف براى خود و کارکنان از 
اولین گام هایى است که هر مدیر موفقى 
باید آن را انجام دهد. حداکثرسازى سود، 
به حداقل رساندن ریسک ها و مخاطرات 
و رعایت اصول اخالقى در کار و توجه به 
مســوولیت اجتماعى مى تواند از اهداف 

بنیادین هر مدیرى به حساب آید.

2) اهداف اعالم شده از سوى سازمان را به 
یکسرى ارزش هاى گروهى تبدیل کنید. 
اهداف نوشته شده از سوى هیات مدیره و 
مدیران عالى رتبه سازمان چیزى شبیه 
به میوه اى خام و نرسیده هستند که باید 
توسط کارکنان به پختگى و کمال برسند 
و براى این کار باید به شــکل یک سرى 
ارزش هاى قابل فهــم و ملموس درآیند 

و این وظیفه مدیر اســت کــه اهداف و 
ارزش هاى سازمانى را براى کارکنان قابل 

فهم و دوست داشتنى کند.

3) اهداف تعیین شده را به سرعت اجرایى 
کنید. به محض اینکه اهداف ســازمانى 
توسط سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان 
سازمان تعیین و ابالغ شدند باید به سرعت 
و بدون هیچ مکثى به مرحله اجرا درآیند، 
چرا که در صورت بــروز وقفه بین زمان 
تعیین اهداف و اجــراى آنها احتمال بى 
اثر شدن یا بى خاصیت شدن آنها افزایش 
مى یابد. بنابراین یکى از کارکردهاى اصلى 
مدیران عبارت است از ایجاد شوق و انگیزه 
پیوسته در نیروى انسانى سازمان براى 

تحقق هر چه سریع تر اهداف.

4) با همــه کارکنان ارتباط پیوســته 
و صمیمانــه داشــته باشــید. یکى از 
واقعیت هاى دنیــاى مدیریت امروز این 
است که کارکنان هر شرکت یا سازمانى 
همیشه و به طور فزاینده اى سواالتى در 

ذهن دارند که به دنبال پاســخ هاى قانع 
کننده اى براى آنها مى گردند و این وظیفه 
مدیران است که به این پرسش ها و ابهامات 
پاسخ بگویند. یکى از بزرگ ترین تهدیدها 
براى هر ســازمانى این است که سواالت 
پرشمارى در ذهن و زبان کارکنانش وجود 
داشته باشد که بى پاسخ مانده اند. وجود 
ارتباطات فراگیر و دائمى بین پرسنل و 
مدیران مى تواند از بســیارى از چالش ها 

و سوءتفاهم ها جلوگیرى به عمل آورد.

5) با کارکنانتان مانند همسفرانى رفتار 
کنید که در سفرى مهم و رویایى با شما 
همسفرند. یکى از مشــکالت اصلى در 
شکل گیرى روابط مطلوب و انسانى بین 
مدیران و کارکنان در وجود نوعى احساس 
جدایى و ناهماهنگى بین آنها ریشه دارد 
به طورى که اغلب کارکنان فکر مى کنند 
مدیران مافوق شــان در دنیاى دیگرى 
سیر مى کنند و اهداف متفاوتى را در سر 
مى پرورانند. براى ممانعت از شکل گیرى 
چنین احساســى در میان کارکنان باید 
افــراد را به طور کامل قانع کــرد که آنها 
نیز در کنار مدیران اهداف مشــترکى را 
دنبال مى کنند و در راه رسیدن به اهداف 

سازمان همه با هم همسفر هستند.

6) با تمــام مدیران ســازمان هماهنگ 
و در تماس باشــید. وجود هماهنگى و 
همســویى بین مدیر یک بخش و سایر 
مدیران سازمان از پیش نیازهاى اصلى 
موفقیت مدیران منابع انســانى در عمل 
به وظایفشان به شــمار مى آید، چرا که 
هر مدیرى از بســیارى جهات به عنوان 
حلقه اتصــال بین کارکنــان و مدیران 
عمل مى کند که قادر است دستورات و 
فرامین را به بهترین نحو به مقصد رسانده 

و بازخوردها را نیز به طرف دیگر منتقل 
سازد.

7) در شبکه هاى حرفه اى مدیران عضو 
شــوید. هر مدیرى نیازمند آن است که 
اطالعات و دانسته هاى خود را به روز کند 
و از تجربیات سایر مدیران بهره مند شود. 
به همین منظور الزم است که شبکه هاى 
حرفه اى و بزرگى از مدیران باتجربه و موثر 
تشکیل شود که در آنها افراد اقدام به سهیم 
کردن همدیگر در تجربیات و دانسته هاى 
خود مى کنند. این اقدام مى تواند از بروز 
بسیارى از اشتباهات و اتخاذ تصمیمات 
نادرست از سوى آنها جلوگیرى به عمل 

آورد.

8) هیچ گاه همه اسرار حساس سازمان 
را براى کارکنان بازگــو نکنید. برخى از 
مدیران به اشتباه فکر مى کنند که در میان 
گذاشتن همه اطالعات شرکت یا سازمان 
با کارکنــان مى تواند حــس همکارى و 
دلســوزى آنها با ســازمان را تحریک و 
تقویت کند درحالى که این اقدام به شدت 
نادرست اســت و در اغلب موارد نتیجه 
معکوس به بار مى آورد چــرا که اعتماد 
کارکنان به سازمان را از بین مى برد و آنها 
را نســبت به آینده خود و شرکت دچار 

تردید و نگرانى مى کند.

9) به قوانینى که خود وضع کرده اید پایبند 
باشید و آنها را در همه حال رعایت کنید. 
مدیران از بسیارى جهات مهم ترین الگو 
و سر مشــق کارکنان سازمان به حساب 
مى آیند و ناگفته پیداست که عمل کردن 
آنها به وظایف و رعایت قوانین و مقررات 
سازمان مى تواند سایر کارکنان را نیز به 

این سمت سوق دهد.

چندین روش براى ایجاد حس همکارى بین کارکنان در اداره؛   

اگر مى  خواهید مدیر موثرى باشید...

هدف هاى عملى و 
شفافى را براى خود و 
دیگران تعریف کنید. 
هدف گذارى درست 

و شفاف براى خود 
و کارکنان از اولین 

گام هایى است که هر 
مدیر موفقى باید آن را 

انجام دهد. 

همکارى یکى از پرکاربردترین کلمات در جلسات انگیزه بخش 
اداره هاست؛ جایى که بیشتر شرکت کنندگان به طور پنهانى 
مشغول چک کردن شبکه هاى اجتماعى خود هستند تا شاید 
مسئله جالب ترى را جایگزین لحظات خاکسترى جلسه کنند. 
در واقع همکارى و مشارکت یک عامل کلیدى موفقیت در هر 
کارى است که گروهى انجام شود؛ اما وارد کردن اجبارى آن 
در محیط شرکتى که هنوز آمادگى آن را ندارد، به هیچ وجه 

بازدهى نخواهد داشت.

منبع :  پنجره خالقیت
یـــادداشت
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یکى از بزرگ ترین 
تهدیدها براى هر 

سازمانى این است که 
سواالت پرشمارى در 

ذهن و زبان کارکنانش 
وجود داشته باشد که 

بى پاسخ مانده اند. 

پیگیرى خسارات 
وارد شده به 

کسب وکارها از محل 
خالءهاى قانونى 

ســازمان نظام صنفــى رایانه اى 
از کســب وکارهاى اینترنتــى و 
اســتارت آپ ها دعــوت کــرد تا 
مستندات مربوط به خسارات هاى 
وارده از محــل ســیم کارت هاى 
یا حســاب هاى بانکى فاقد هویت 
واقعى، یا اجبار به پذیرش توافق هاى 
غیرواقعــى از طرف ســازمان امور 
مالیاتى کشور را جهت احقاق حقوق 

خود براى این سازمان ارسال کنند.
ســازمان نظام صنفــى رایانه اى با 
همکارى معاونــت فضاى مجازى 
دادستانى کل کشور در نظر دارد تا از 
کسب وکارهاى فضاى مجازى کشور 
در مقابل خالءهاى موجود در قوانین 
و مقررات مرتبط بــا احراز هویت و 
همچنین اجراى نامناســب برخى 
قوانین جرایم رایانه اى حمایت کند. 
در این راستا از کسب وکارهاى این 
حوزه دعوت مى شود تا مستندات 
رسمى چالش هاى قانونى اخیرى 
که با آن مواجه شده اند را براى این 
سازمان ارسال کنند. موارد دریافتى 
تجمیع شــده و براى شناســایى، 
پیگیرى و رفع به دادســتانى کل 

کشور ارجاع داده خواهند شد.
اکنون نقشــه راهى براى استقرار 
یــک سیســتم یکپارچــه احراز 
هویت حاکمیتى وجود نداشــته و 
مشاهده مى شود که برخى نهادهاى 
حاکمیتى، دولتى و نظارتى به دنبال 
آن هستند تا با استفاده از خالءهاى 
قانونى موجود، این وظیفه را بر عهده 
کسب وکارها قرار دهند؛ در حالى که 
هنوز ابزارى براى این کار در اختیار 
آنها قرار داده نشده است. در نتیجه 
همین اتفاق، مشاهده شده است که 
برخى از مشتریان کسب وکارهاى 
اینترنتــى بــه ســیم کارت ها یا 
حساب هاى بانکى بدون هویت و یا 
شماره کارت هاى بانکى سرقت شده 
دسترسى داشته و با دریافت خدمات 
از کسب وکارها، آنها را با مشکالت 

جدى مواجه کرده اند.
در بســیارى از مواقع کســب وکار 
تعهــدات قانونى خــود را در قبال 
این شرایط به درســتى انجام داده 
و هویت مشــترى خود را از طریق 
اعتبارسنجى سیم کارت یا شماره 
حساب بانکى احراز مى کند، با این 
وجــود تعهداتى فراقانونــى از وى 
درخواســت شــده و به دلیل عدم 
امکان انجام، دچار مشکالت قضایى 

و قانونى مى شود.
همچنین گزارش هــاى دریافتى 
ســازمان حاکــى از آن اســت که 
برخــى کســب وکارهاى فعال در 
فضاى مجازى با مشکالتى از سوى 
سازمان امور مالیاتى کشور روبه رو 
هســتند. در این موارد، اظهارنامه 
مالیاتى کسب وکار پذیرفته نشده و 
ملزم به پذیرش توافقى غیرعادالنه 
مى شود. این موضوع نیز یکى دیگر 
از محورهاى مورد نظر سازمان نظام 
صنفى رایانه اى براى حل با کمک 

دادستانى کل کشور است.
بــر همیــن اســاس، از تمــام 
کســب وکارهاى اینترنتــى که با 
یکى از موارد اشاره شــده، یا سایر 
موارد مشابه روبه رو بوده اند دعوت 
شده است تا شــرح مورد خود را به 
همراه مستندات رسمى به ایمیل 
  ecom@tehrannsr.org
ارسال کنند تا سازمان نظام صنفى 
رایانــه اى اقدامــات الزم را در این 
خصــوص انجــام داده و براى حل 

همیشگى این معضالت اقدام کند.

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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