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

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

ورزش ظرفیت بسیار زیادى براى اشتغال زایى دارد

اندر مصائب راه هاى 
تکرارى در اقتصاد

ســال 1397 اقتصــاد ایــران 
گرفتار تورم فزاینده، رشد منفى 
اقتصادى، نوســان هاى شدید 
ارزى و تحریم هاى سنگین شد؛ 
ورطه اى که جامعه هنوز با تبعات 

آن دست و پنجه نرم مى کند.
بسیارى از سیاست هاى تجارى 
و ارزى وضع شــده در این سال 
به جاى کاســتن از مشــکالت 
خانواده ها و بنگاه هاى اقتصادى، 
نه تنها به محدود شــدن دامنه 
بحــران اقتصادى پیــش آمده 
نینجامیــد، بلکــه در عمــل 
زمینه هاى توزیع رانت هاى ارزى 
و تعمیق فساد را فراهم کرد و در 
نتیجه جامعه ایران عالوه بر دست 
و پنجه نرم کردن با انواع مشکالت 
ناشــى از تورم و بیکارى، هر روز 
شاهد گســترش فساد و شنواى 
اخبار باور نکردنى از توزیع رانت 

بود.
واقعیت این اســت که طى چند 
ماه گذشته شــاهد اجراى یکى 
از ســنگین ترین تحریم هــاى 
چند دهه اخیر بر علیــه ایران و 
اقتصادش بوده ایم. تحریم هایى 

که هنوز هم کسى به درستى...

مجید سلیمى| خبرآنالین
یادداشـت

ISFAHAN
N E W S

     استان اصفهان در رشته هاى گوناگون ورزش پتانسیل باالیى دارد و حیف است که مدیران این ظرفیت را نبینند و از آن استفاده نکنند.
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بازار طال و سکه 98/4/16 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,355,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,541,0004,449,000جدید

2,347,0002,520,000نیم سکه

1,519,0001,640,000ربع سکه

988,000989,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,862,0001,766,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18429,400407,500 عیار

یک گرم طالى 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالى 
24572,500543,300 عیار

تقدیر رییس جمهور 
از تخصیص آب کشت 

تابستانه اصفهان
 رئیس جمهور ضمن تقدیر از وزارت نیرو براى 
موافقت با تخصیص آب براى کشــت تابستان 
اصفهان، نشاط مردم این اســتان و همچنین 
گردشگران را براى دولت حائز اهمیت دانست و 
ابراز امیدوارى کرد که با نزول رحمت الهى بتوان 

خدمات بیشترى به مردم ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى وزارت نیرو (پاون)، 
بروز خشکسالى در 11 سال اخیر مشکالتى را در 
تامین آب کشاورزى ایجاد کرده و موجب کاهش 
درآمد اقتصادى بخش زیادى از کشاورزان شده 
است. در حوضه آبریز زاینده رود عالوه بر این امر، 
با خشک شدن جریان آب در مسیر رودخانه و 

داخل شهر اصفهان، رونق صنعت...

77

سرنوشت بازار خودرو چه خواهد شد؟

حرکت الك پشتى کاهش قیمت ها 
در بازار خودروهاى داخلى

بازار این روزهاى خودروى پایتخت حاکى از روند بطئى و 
کند کاهش قیمت خودروهاى داخلى و رکود سنگین 

حاکم بر خرید و فروش خودروهاى خارجى و تعادل 
نســبى قیمت ها در این بازار است. با بررسى هاى 
میدانى، بطور نمونه پژو 405 که هفته گذشــته در 

حدود قیمت 80 میلیون و 500 هزار تومانى ...

اداره اوقاف وامور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان در نظر دارد تعدادى  از رقبات موقوفات را 
بشرح ذیل از طریق مزایده کتبى برابر قانون موجر ومستاجر مصوب سا ل 76 وآئین نامه اجرائى 

آن با شرایط ذیل به متقاضیان واجدشرایط بمدت یکسا ل شمسى به اجاره واگذارنماید:
1  -یکباب مغازه به مساحت 43 مترمربع از موقوفه مسجدحمزه سیدالشهداءواقع درشهرك 

امیریه جنب مسجد با اجاره ماهیانه 000 /500 /8 ریال ومبلغ 000 /000 /50 ریال ودیعه.
2 -یکباب مغازه به مساحت 30 مترمربع از موقوفه مسجد حمزه سیدالشهدا شهرك امیریه جنب 

مسجد با اجاره ماهیانه 000 /500 /6 ریال ومبلغ 000 /000 /30 زیال ودیعه.
3 -یکباب مغازه ازموقوفه مسجد الصادق(ع) به مساحت 26 مترمربع واقع درکوى امام جعفر 

صادق(ع) جنب مسجدبا اجاره ماهیانه 000 /500 /5 ریال ومبلغ 000 /000 /40 ریال ودیعه.
4 -یکباب مغازه از موقوفه مسجدالصادق (ع) به مساحت 48 مترمربع واقع در کوى امام جعفر 

صادق(ع)  جنب مسجد با اجاره ماهیانه 000 /200 /8 ریال ومبلغ 000 /000 /40 ریال ودیعه.
5 -یکباب مغازه ازموقوفه مسجدالصادق (ع) به مساحت 31 مترمربع واقع در کوى امام جعفرصادق 

جنب مسجد با اجاره ماهیانه 000 /000 /7 ریال ومبلغ 000 /000 /30 ریال ودیعه.
6 - -یکباب منزل مسکونى ازموقوفه باغ مهدیخان به مساحت 322 متر مربع واقع در خیابان 
بزرگمهر روبروى مسجدالکریم بن بست بهزاد  با اجاره ماهیانه 000 /000 /20 ریال ومبلغ 000 /000 /50 

ریال ودیعه.
7 - -یکباب منزل مسکونى ازموقوفه باغ مهدیخان به مساحت 189 مترمربع عرصه و378 
مترمربع اعیانى دردوطبقه  واقع در خیابان بزرگمهرنبش بن بست بهزاداول کوچه با اجاره ماهیانه 
000 /000 /50 ریال ومبلغ 000 /000 /100 ریال ودیعه.(ضمناٌ اولویت با متقاضیانى است که ردیفهاى 6 

و7  را باهم درخواست نمایند).
8 -یکباب مغازه به مساحت 24 مترمربع واقع درخیابان بزرگمهر روبروى مسجدالکریم با اجاره 

ماهیانه 000 /000 /27 ریال ومبلغ 000 /000 /100 ریال ودیعه.
9 -یکباب انبار(زیرزمین) به مساحت 47 مترمربع واقع در خیابان بزرگمهر روبروى مسجدالکریم  

با اجاره ماهیانه 000 /000 /8 ریال ومبلغ 000 /000 /50 ریال ودیعه.
10 - -یکباب منزل مسکونى ازموقوفه امامزاده اسحاق واقع در خوراسگان جنب امامزاده  به 

مساحت 240 مترمربع با اجاره ماهیانه 000 /000 /9 ریال ومبلغ 000 /000 /30ریال ودیعه.
11 -یکباب مغازه(زیرزمین) ازموقوفه احمد لفزوانى به مساحت 105 مترمربع واقع در خوراسگان 
خیابان جى شرقى جنب کانال آب با اجاره ماهیانه 000 /500 /7 ریال ومبلغ 000 /000 /40 ریال ودیعه.

12 -یکباب مغازه نانوائى ازموقوفه مسجد برکت پاچنار واقع درخیابان جکیم نظامى جنب مسجد 
به مساحت 40 مترمربع با اجاره ماهیانه 000 /500 /6 ریال ومبلغ 000 /000 /20 ریال ودیعه. (ضمنٌا 

نانوائى فاقد مجوز اتحادیه صنف نانوایان و سهمیه آرد مى باشد).
13 -یک واحد دفتر کار از موقوفه مدرسه صدر به مساحت 41 متر مربع  واقع درخیابان وحید 

زیرزمین مجتمع تجارى امین با اجاره ماهیانه 000 /700 /8 ریال ومبلغ 000 /000 /50 ریال ودیعه. 
14 -یکباب مغازه از موقوفه مسجد حجت اکبر به مساحت 38 مترمربع واقع در خیابان شیخ 
صدوق شمالى نرسیده به سه راه شیخ مفید با اجاره ماهیانه 000 /000 /16 ریال ومبلغ 000 /000 /50 

ریال ودیعه . 
15 -یکباب مغازه ازموقوفه مسجدلسان االرض به مساحت 78 مترمربع واقع در خیابان فیض 

کوچه مسجد لسان االرض با اجاره ماهیانه 000 /500 /9 ریال ومبلغ 000 /000 /50 ریال ودیعه.
16 -یکباب مغازه ازموقوفه مسجد الفتح به مساحت 50 مترمربع واقع درخیابان بزرگمهر خ رکن 

الدوله جنب مسجد با اجاره ماهیانه 000 /000 /5 ریال ومبلغ 000 /000 /50 ریال ودیعه .
17 -یک واحد دفترکار از موقوفه مسجد جواداالئمه  به مساحت 217 متر مربع واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى جنب مسجد با اجاره ماهیانه 000 /500 /12 ریال ومبلغ 000 /000 /40 ریال ودیعه.

18 -یکباب زیرزمین (باشگاه ورزشى)از موقوفه مسجد جواداالئمه به مساحت 293 مترمربع واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى جنب مسجدبا اجاره ماهیانه 000 /500 /15 ریال ومبلغ 000 /000 /50 

ریال ودیعه. 
شروط وتعهدات

1    -متقاضیا ن میبایست تقاضا ى کتبى خود را با نضمام یک فقره چک تضمینى بانک ملى به مبلغ 
ودیعه  وضمانت در وجه اداره اوقاف وامور خیریه ناحیه دوشهرستان اصفهان لغایت پایان وقت 
ادارى سه شنبه مورخ 01  /5  /1398 به دبیرخانه این اداره واقع درخیابان بزرگمهراول کوى فرهنگیا 

ن تحویل ورسید دریا فت نمایند.
2    -کمیسیون مزایده راس ساعت 10صبح روز چهار شنبه مورخ 02  /5  /1398 تشکیل وبه 

پیشنهادات واصله رسیدگى خواهد شد.
3    -کمیسیون مزاید ه در رد یا قبول هریک از پیشنها دات  بر طبق ضوابط مختاراست وبه 

پیشنهادات رسیده ناقص ویا مخدوش ترتیب اثرداده نخواهد شد.
4    -برنده مزایده موظف است پس ازاعالم کمیسیون مزایده ظرف مدت یک هفته کارى نسبت 
به تنظیم قرارداد اجاره نامه وفق قانون موجرومستاجر مصوب سال 1376 وآئین نامه اجرائى آن 
اقدام نماید. درغیر اینصورت موضوع بمنزله انصراف تلقى وضمن ضبط سپرده بنفع موقوفه برابر 

مقررات نسبت به تنظیم قرارداد با نفردوم اقدام خواهد شد.
5    -سپرده نفراول در هنگام تنظیم سنداجاره نامه بعنوان ودیعه محسوب وتا پایان قرارداد دراداره 
اوقاف باقى خواهد ماندو سپرده نفردوم پس ازتنظیم سنداجاره با نفراول مزایده مسترد خواهد 

شد.
6    -هزینه انتشار آگهى  مزایده وکارشناسى بعهده برنده مزایده خواهد بود.

7    -درپایان مدت زمان اجاره مستاجر هیچگونه حق وحقوقى درارتباط با موقوفه ندارد.
8 -ازمستاجروثیقه معتبر وتضمین کافى جهت تخلیه محل درپایان مدت قراردادوتادیه اجاره 

بهاء اخذ خواهد شد.
9 -مزایده به صورت کتبى برگذار مى گردد و حضور شخص شرکت کننده در مزایده الزامى نمى 

باشد. 
تلفن تماس 32646078    -32646077

آگهى مزایده

اداره اوقاف وامور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان
شناسه :  525427

شناسه: 522203

قابل توجه مودیان محترم مالیاتى
 (اشخاص حقوقى و صاحبان درآمد امالك اجارى)

مهلت ارایه الکترونیکى اظهارنامه مالیاتى عملکرد سال 97 و پرداخت مالیات مربوطه 
از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جارى است.

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

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

نوبت دوم



اندر مصائب راه هاى 
تکرارى در اقتصاد

ادامه از صفحه یک:
...   نمى دانــد کــه آیــا در روزها و 
هفته هاى پیش رو باز هم تشدید 
مى شوند و یا برعکس. در حقیقت 
ما هنوز مسیر مشخصى نداریم که 
بگوییم ما االن کجاى این مســیر 
ایســتاده ایم. اگر دولتمــردان و 
سیاســیون نتوانند شــرایط را به 
خوبى تحلیل کرده و مدیریت کنند، 
تحریم ها این توانایى را دارند که باز 
هم فشــار خود را بر پیکره اقتصاد 
ایران و سفره ایرانیان بیشتر کنند 
و اگر مدیریت درســت و منطقى 
عملیاتى شود و به نوعى تحریم ها 
کاهش یابد، ممکن است وضعیت 

بهتر شود.
متاسفانه دولتمردان عادت کرده اند 
که بــا روش هاى آزمــون و خطا و 
هزینه هاى چند برابرى، به دنبال 
حل مشکالت بروند. موضوع مهم 
این است که راه حل هاى حاصل از 
آزمون و خطا منجر به یک مساله 
هســتند و قابلیت تعمیم ندارند. 
همان گونه که هیــچ فرمانده اى از 
روى مسیر باز شده در میدان مین 
اول نمى توانــد راه امن را در میدان 
دوم کشف کند. سوال این جاست 
که آیا تحمیل هزینه هاى سنگین 
و تکــرارى بر اقتصاد و مــردم، اثر 
یادگیــرى با کشــف راه حل هاى 
سیاستى بدیع و تجربه نشده در یک 
سازوکار و آزمون و خطاست یا تنها 

تکرار خطاى سیاستى؟
پاسخ به این ســوال بیش از آن که 
دالیل اقتصادى یا تکنیکى داشته 
باشــد، در بســتر نظام سیاسى و 
قدرت و ظرفیــت حکمرانى دولت 
نهفته است. انگیزه سیاستمدار از 
تکرار خطاى آزمون شــده، کشف 
یک راه حل اقتصادى بهینه اول یا 
دوم نیست، بلکه هزینه فردى این 
رویکرد براى سیاستمدار پایین و 
منفعت بالفاصله آن باالســت. در 
نتیجه مطلوبیت فردى سیاستگذار 
بــه دلیــل ســاختار سیاســى و 
بوروکراتیــک کشــور بــا منافع 

بلندمدت هم راستا نمى شود.
به جرات مى توان گفت که اکثریت 
قریب به اتفاق مردم طى یک سال 
گذشته فشــارهاى اقتصادى را با 
پوست و گوشت و استخوان احساس 
کرده اند و همچنان نگران رسیدن 
روزهاى سخت تر هســتند. آمار و 
ارقام مى گویند که رشد اقتصادى 
ســال 1397 نزدیک بــه منفى 5 
درصد بوده و مردم حداقل 7 درصد 
فقیرتر شــده اند. با توجه به رشد 
نرخ تبدیل دالر به ریــال ایران و با 
توجه به پیروى نرخ و قیمت کاالها 
از رشــد قیت دالر، به نظر مى سد 
که نرخ تورم امسال از نرخ تورم در 
ســال 1374 هم سبقت بگیرد. به 
نظر مى رســد که آمریکا همه جور 
تحریم را علیه ایران امتحان مى کند 
و مواردى که قبال نمى دانستند را 
هم به صورت پشت سر هم اضافه 
مى کنند. بنابراین نمى توان انتهایى 
براى تحریم هــاى موجود متصور 
بود. به نظر مى رسد بهتر این است 
که مسئوالن دولتى به مردم بگویند 
که ایران و اقتصادش در شــرایط 
دشوارى قرار گرفته اند و تالش کنند 

که مردم را امیدوار نگه دارند.
تجربه نشــان داده که حرف هاى 
دولتمردان زمانــى مى تواند مورد 
پذیرش مردم قرار گیرد که بتوانند 
مصداقى از آن را در زندگى شان از 
نزدیک لمس کننــد. واقعیت هاى 
اقتصاد قابل تغییر نیستند و این ما 
هســتیم که با خود را با آن تطبیق 
دهیم. بسیارى از مشکالت اقتصاد 
ایــران داخلى اســت و بــا اتخاذ 
سیاســت هاى اصالحــى علمى و 

درست اصالح خواهند شد. 

اقتصاد استان
02
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زاینده رود فصلى، دستاورد قطب صنعتى شدن اصفهان است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: مشکالت امروز اصفهان و زاینده رود دستاورد قطب 

صنعتى بودن است بر این اساس از توسعه انرژى خورشیدى در این شهر استقبال و حمایت مى کنیم.
ناهید تاج الّدین در حاشیه همایش شهر خورشیدى ضمن ابراز خرسندى از برپایى این همایش، اظهار کرد: 
همه شهروندان اصفهانى لزوم استفاده از انرژى هاى پاك را احساس مى کنند زیرا اصفهان سال ها است که 

به عنوان قطب صنعتى شناخته مى شود.
وى افزود: صنعتى شدن به رغم ایجاد اشتغال و پیشرفت و درآمدزایى براى کل کشور، براى شهروند اصفهانى 

چندان دستاوردى نداشته به غیر از اینکه هوا را آلوده کرده و سبب افزایش مصرف آب شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اســالمى اضافه کرد: بارگذارى هاى صنعتى در اطراف زاینده رود مصرف آب را 

افزایش داد و در نهایت منجر به مشکالتى براى این رودخانه شد که امروز برخى مسائل اقتصادى و اجتماعى را در اصفهان به وجود آورده است.
تاج الّدین گفت: درصد افسردگى مردم اصفهان افزایش یافته و جوانان ما که روزگارى اوقات فراغت سالم را در کنار این رودخانه تجربه مى کردند 
امروز دچار بسیارى از مشکالت روحى و جسمى شده اند. وى اظهار کرد: صنعتى شدن اصفهان سبب شد که امروز زاینده رود به صورت دائمى 

از سراب تا پایاب جارى نباشد و امروز گاوخونى تمدن ساز خشک شده است.

زندگى آراِم شهروندان در گرو آتش نشانان است
شهردار اصفهان گفت: مانور شما آتش نشانان تزریق کننده آسایش و آرامش به مردم اصفهان است 
و مردمى که در جریان این توانمندى ها قــرار مى گیرند راحت زندگى مى کنند و آســوده خاطر 

خواهند بود.
 قدرت اهللا نوروزى در مانور سازمان آتش نشانى، آتش نشانان را مورد خطاب قرار داد و اظهار کرد: 

مردم اگر دچار بالیى شوند مى دانند که فرشتگان نجات با سرعت هرچه تمام براى رهایى آنان اقدام 
خواهند کرد.

وى ادامه داد: مانور شما آتش نشانان تزریق کننده آسایش و آرامش به مردم اصفهان است و مردمى که در 
جریان این توانمندى ها قرار مى گیرند راحت زندگى مى کنند و آسوده خاطر خواهند بود.

شهردار اصفهان تصریح کرد: من از همه آتش نشانان سپاسگزارم و امیدوارم با این تمرین ها بتوانید هر روز بر توانمندى خود 
اضافه کنید چراکه شما امید همه ما هستید و زندگى آرام شهروندان در گرو توانمندى شما است.

نوروزى گفت: از مدیر کل بحران کشور درخواست دارم تا تجهیزات الزم در اختیار سازمان آتش نشانى اصفهان گذاشته شود و باید 
گفت شما آتش نشانان براى همه کشور الگو و نمونه هستید.

مجید سلیمى| خبرآنالین
یادداشــت
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خـــبــــر

تقدیر رییس جمهور از تخصیص آب کشت تابستانه اصفهان

رئیس جمهور ضمن تقدیر از وزارت نیرو براى موافقت  
با تخصیص آب براى کشت تابستان اصفهان، نشاط 
مردم این استان و همچنین گردشگران را براى دولت حائز اهمیت دانست 

و ابراز امیدوارى کرد که با نزول رحمت الهى بتوان خدمات بیشترى 
به مردم ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانى وزارت نیرو (پاون)، بروز خشکسالى در 11 سال 
اخیر مشکالتى را در تامین آب کشاورزى ایجاد کرده و موجب کاهش درآمد 
اقتصادى بخش زیادى از کشــاورزان شده اســت. در حوضه آبریز زاینده رود 
عالوه بر این امر، با خشــک شدن جریان آب در مســیر رودخانه و داخل شهر 
اصفهان، رونق صنعت گردشــگرى و کســب و کارهاى مرتبــط را نیز تحت 
تاثیر قرار داده بود که با دســتور رئیس جمهور از اواخر ســال گذشته تاکنون 
آب در این مسیر جارى شــده و خوشــبختانه اثرات و برکات فراوانى به همراه 

داشته است.
در سفر اخیر وزیر نیرو به استان اصفهان، درخواست تخصیص آب براى کشت 
تابستانه و حفظ وضعیت موجود توسط جمعى از کشاورزان، نمایندگان استان و 
استاندار مطرح شده بود که بدین منظور، موضوع در شوراى هماهنگى مدیریت 
حوضه آبریز زاینده رود مطرح و در جهت بهبود وضعیت اقتصادى و جبران سال هاى 
گذشته، براى اولین بار در 11 ســال اخیر موافقت شد در سال آبى جارى عالوه بر 

تامین آب کشت پاییزه، براى کشت تابستانه نیز آب تخصیص داده شود، به طورى 
که در پایان شهریورماه موجودى مخزن ســد زاینده رود به کمتر از 450 میلیون 

مترمکعب کاهش نیابد.
همچنین با هدف تقویت و ایجاد روحیه نشــاط شــهروندان و رونق گردشگرى، 
آب در رودخانه زاینده رود تا پایان تابســتان همچنان جارى باشــد که در صورت 
بارش مناسب در سال آبى آینده، جاى امیدوارى اســت که عالوه بر تامین حقابه 
کامل کشــاورزان جریان پایدار آب در این رودخانه تا پایان سال جارى همچنان 

ادامه یابد.
براساس این گزارش، طبق برنامه وزارت نیرو در سال رونق تولید و به منظور توجه 
جدى به معیشت کشــاورزان زحمتکش، به تمامى اســتان ها ابالغ شده است که 
برنامه ریزى منابــع آب با لحاظ درآمد اقتصادى مردم، خصوصا اقشــار کم درآمد 

صورت بگیرد.
این دو مسئله (موافقت با تخصیص آب براى کشت تابستان استان اصفهان و ابالغ 
برنامه ریزى منابع آب با لحاظ درآمد اقتصادى مردم به تمام اســتان ها) اخیرا طى 
گزارشى از سوى وزیر نیرو به رئیس جمهور ارسال شده بود که رئیس جمهور در این 

زمینه در پى نوشت این نامه از وزارت نیرو تقدیر کرده است.

و ابراز امیدوارى کرد که با نزول رحمت الهى بتوان خدمات بیشترى 
به مردم ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانى وزارت نیرو (پاون)، بروز خشکسالى در 
اخیر مشکالتى را در تامین آب کشاورزى ایجاد کرده و موجب کاهش درآمد 
اقتصادى بخش زیادى از کشــاورزان شده اســت. در حوضه آبریز زاینده رود 
عالوه بر این امر، با خشــک شدن جریان آب در مســیر رودخانه و داخل شهر 

رئیس جمهور ضمن تقدیر از وزارت نیرو براى موافقت 
با تخصیص آب براى کشت تابستان اصفهان، نشاط 
مردم این استان و همچنین گردشگران را براى دولت حائز اهمیت دانست 

اصفهان، رونق صنعت گردشــگرى و کســب و کارهاى مرتبــط را نیز تحت 
تاثیر قرار داده بود که با دســتور رئیس جمهور از اواخر ســال گذشته تاکنون 
آب در این مسیر جارى شــده و خوشــبختانه اثرات و برکات فراوانى به همراه 

داشته است.
در سفر اخیر وزیر نیرو به استان اصفهان، درخواست تخصیص آب براى کشت 
تابستانه و حفظ وضعیت موجود توسط جمعى از کشاورزان، نمایندگان استان و 
استاندار مطرح شده بود که بدین منظور، موضوع در شوراى هماهنگى مدیریت 
حوضه آبریز زاینده رود مطرح و در جهت بهبود وضعیت اقتصادى و جبران سال هاى 

گذشته، براى اولین بار در 

رئیس جمهور ضمن تقدیر از وزارت نیرو براى موافقت 

به گزارش پایگاه اطالع رسانى وزارت نیرو (پاون)، بروز خشکسالى در 
اخیر مشکالتى را در تامین آب کشاورزى ایجاد کرده و موجب کاهش درآمد 
اقتصادى بخش زیادى از کشــاورزان شده اســت. در حوضه آبریز زاینده رود 
عالوه بر این امر، با خشــک شدن جریان آب در مســیر رودخانه و داخل شهر 
اصفهان، رونق صنعت گردشــگرى و کســب و کارهاى مرتبــط را نیز تحت 
تاثیر قرار داده بود که با دســتور رئیس جمهور از اواخر ســال گذشته تاکنون 
آب در این مسیر جارى شــده و خوشــبختانه اثرات و برکات فراوانى به همراه 

داشته است.
در سفر اخیر وزیر نیرو به استان اصفهان، درخواست تخصیص آب براى کشت 
تابستانه و حفظ وضعیت موجود توسط جمعى از کشاورزان، نمایندگان استان و 
استاندار مطرح شده بود که بدین منظور، موضوع در شوراى هماهنگى مدیریت 

اخبار اصفهان
خـــبــــر

قطعاً هر شغلى راه اندازى 
مى شود براى دولت 

بار مالى به همراه دارد 
و ممکن است آلودگى 

صوتى یا زیست محیطى 
نیز ایجاد کند، اما در 

بخش ورزش این طور 
نیست.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

ورزش ظرفیت بسیار زیادى براى اشتغال زایى دارد

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
گفت: ورزش از ظرفیت بسیار زیادى براى اشتغال زایى برخوردار 

است و باید از این ظرفیت بهترین استفاده را برد.
علیرضا امین ازاده شــامگاه یکشــنبه در مراسم تجلیل از 
برترین هاى هیئت بدنسازى و پرورش اندام استان اظهار داشت: 
رئیس هیئت بدنسازى و پرورش اندام استان از نیروهاى کارآمد 
در این هیئت استفاده کرده و موفقیت هاى کسب شده حاصل 

کار تیمى بوده است.

تسنیم
گـــزارش
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     استان اصفهان در رشته هاى گوناگون ورزش پتانسیل باالیى دارد و حیف است که مدیران این ظرفیت را نبینند و از آن استفاده نکنند.

بازنگرى در آمایش سرزمین براى توسعه 
اصفهان ضرورى است

آمایش سرزمین شامل برنامه ریزى و سازمان  
دادن به نحوه اشغال فضاها، تعیین کاربرى 
مکان ها و مدیریت کنش هاى نظام اجتماعى 
اقتصادى با در نظر گرفتن ظرفیت هاى اقتصادى، طبیعى و انسانى 
است که توجه به آن براى تداوم توسعه نقاطى مانند اصفهان ضرورى 

به نظر مى رسد.

آمایش ســرزمین ارزیابى نظام مند عوامل طبیعى، اجتماعى، اقتصادى و 
فرهنگى به منظور یافتن راهى براى تشویق و کمک به جامعه بهره برداران در 
انتخاب گزینه هایى مناسب براى افزایش و پایدارى توان سرزمینى و توزیع 
متوازن و هماهنگ فعالیت هاى اقتصادى اجتماعى نسبت به ظرفیت ها در 

جهت برآورد نیازهاى جامعه تعریف شده است.
جامع نگرى کیفیت و ســازماندهى فضایى جزو مهمترین ویژگى هاى آن 
به شمار مى آید و با توجه به زیست سازگان درونى و بیرونى زمین و همچنین 
میزان اثرگذارى و نقش آفرینى عوامل گوناگون براى زندگى بهتر و تعامل 
بیشتر با طبیعت تنظیم مى شود که شناخت آنها مى تواند میزان تعامل جامعه 
با محیط در جهت برآورده کرده نیازها و تاب آورى در برابر حادثه ها مؤثر باشد.
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان یکشنبه شب در این 
زمینه در همایش اعضاى شوراهاى اسالمى، شــهرداران و دهیاران بخش 
مرکزى اصفهان گفت: امروزه توسعه نامتوازن یکى از ایرادهاى کشور است و 

بدون آمایش سرزمین نمى توان به توسعه دست یافت.
حیدر قاســمى افزود: اگر آمایش ســرزمین را نتوانیم به خوبى اجرا کنیم، 
دست کم باید ظرفیت نیروى انسانى در قالب دهیاران، شوراها و بدنه اجتماعى 

مردم بهتر مورد بهره بردارى قرار گیرند.
وى تصریح کرد: امروز دشمن با ناامیدى از حوزه نظامى، وارد جنگ اقتصادى 

و فرهنگى شده که این شرایط کشور را با تنگناهایى روبه رو کرده است.
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى اســتاندارى اصفهان اضافه کرد: نظام 
سلطه فشار را بر مردم متمرکز کرده که با این شرایط ویژه، باید نگاه متفاوتى 

به مسائل کشور داشته باشیم.

  حاشیه نشینى، نتیجه کم توجهى به روستاها
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى در ادامه بى توجهى 
به وضعیت و مشکالت روســتاها را موجب پدیدار شدن حاشیه نشینى و 
آسیب هاى اجتماعى در کالنشهرها و در نهایت مشکالت امنیتى براى شهر 

و استان دانست.
ناهید تاج الدین بیان کرد: باید برنامه ریزى ها چنان باشد که از جمله سه شهر 
و 80 روستاى بخش مرکزى اصفهان شرایطى متفاوت داشته و روند مهاجرت 

آنها معکوس شود.
وى، مهمترین مشکل این خطه را زاینده رود عنوان کرد و گفت: اصفهان را با 
تأسف به عنوان استانى برخوردار در کشور مى شناسند، در حالى که مناطقى 

از جمله شرق این شهر شرایط مناسبى ندارد.
نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه خشــکى بیشتر تاالب گاوخونى، 
تهدیدى براى 14 استان همجوار به شمار مى آید، افزود: مشکل آب منطقه 
به راحتى برطرف نخواهد شد زیرا در دولت هاى پیشین نه تنها به زاینده رود، 

بلکه به فالت مرکزى ستم روا داشتند.
شهردار اصفهان نیز در این همایش گفت: محور فعالیت هاى عمرانى در منطقه 
شرقى شهر متمرکز شده چرا که براى سال ها این منطقه مورد بى توجهى 
قرار گرفته و با انتقال زباله ها و نخاله ها به مرکز آالیندگى، آلودگى و ترافیک 

تبدیل شد.
قدرت اهللا نوروزى با اشاره به فرآورى روزانه یکهزار تن زباله در شرق اصفهان و 
دفع 400 تن آن افزود: دفن چهار هزار تن نخاله آسیبى براى زیست سازگان 

این منطقه است.
وى یادآور شد: طرحى با عنوان مسیر گذر شرق اصفهان دوباره در دستور 
کار قرار گرفته که آغازى براى راه سازى و تکمیل گذر شرق به شمار مى شود.

شهردار اصفهان همچنین مساله آب زاینده رود را اولویت نخست برشمرد 
و اضافه کرد: این آب نه تنها براى شــرق اصفهان و کشــاورزى بلکه براى 
نجات تاالب گاوخونى اهمیت دارد زیرا با سیراب شدن این تاالب، آب براى 

کشاورزى شرق و مسیر رودخانه نیز جریان خواهد داشت.

گــزارش

وى با بیان اینکه هیئت 
بدنســازى و پرورش 
اندام اســتان اصفهان 
در سال هاى 94 تا 96 
هیئت اول یا دوم کشور 
بوده است، افزود: هنوز 
آمــار ســال 97 اعالم 
نشده است، اما به احتمال فراوان این 
هیئت رتبه نخســت کشور را کسب 

مى کند.
معــاون توســعه ورزش اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان اصفهان 
ادامه داد: اخیراً مقرر شــده 4000 
نفر از ســربازان نیروهاى مســلح را 
آموزش دهیم تا با کســب مهارت، 
پس از پایــان دوران خدمت مقدس 
ســربازى بتوانند از این مهارت خود 
اســتفاده کننــد. قطعاً هر شــغلى 
راه اندازى مى شود براى دولت بار مالى 

به همراه دارد و ممکن است آلودگى 
صوتى یا زیســت محیطى نیز ایجاد 
کند، اما در بخــش ورزش این طور 

نیست.
وى با اشــاره به وجود 1470 باشگاه  
ورزشى در استان اصفهان گفت: اگر 
در هرکدام از این باشــگاه ها به طور 
متوســط 5 نفر به طور ثابت مشغول 
به کار باشــند، به رقم قابل توجهى از 
اشتغال زایى مى رسیم و این موضوع 
نشان مى دهد ورزش از چه ظرفیت 
بزرگى براى اشــتغال زایى برخوردار 

است.
همچنیــن در ایــن مراســم ناهید 
تاج الدین نماینده اصفهان در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: ورزشکاران 
رشــته  هاى گوناگون ضمن تزریق 
نشاط به جامعه، سالمت جسم افراد 

را نیز تضمین مى کنند.
وى با اشــاره به وضعیت نامناســب 
اقتصادى و مشکالت معیشتى مردم 
اضافه کرد: در این وضعیت موفقیت 
ورزشکاران موجبات شادى جامعه را 

فراهم مى کند.

تاج الدین افزود: اســتان اصفهان در 
رشته هاى گوناگون ورزش پتانسیل 
باالیى دارد و حیف است که مدیران 
این ظرفیت را نبینند و از آن استفاده 
نکنند و امیدوارم این اتفاق رخ دهد 
و ورزشــکاران اصفهانى همواره در 
جایگاه هاى ملــى و بین المللى قرار 

گیرند.
در این مراســم از پیشکســوتان و 
قهرمانان بدنســازى و پرورش اندام 
استان در طول 4 سال گذشته تجلیل 

شد.

ایسنا
گــزارش

دانشگاه و آموزشبازرگانى

ارزش صادرات کاال از اصفهان 174 درصد
 افزایش یافت

 صادرات کاال از گمرك اصفهان در سه ماه اول سال 98 در مقایسه مدت مشابه سال 
گذشته 174 درصد از نظر ارزش افزایش داشته است.

مدیرکل گمرك استان اصفهان افزود: بیش از یک میلیون و 655 هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد 
و 391 میلیون و 288 هزار دالر بهار امسال از استان اصفهان به مقصد 73 کشور جهان صادر شد 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته از نظر وزن 34 درصد و از لحاظ ارزش 174 درصد رشد 
داشته است. اسداله احمدى ونهرى گفت: امسال بیش از 955 میلیارد و 141 میلیون ریال درآمد 
توسط گمرك اصفهان کسب و به خزانه واریز شد که نسبت به مدت مشابه سال پیش 90 درصد 

رشد داشته است.
وى افزود: آهن و فوالد به ارزش 623 میلیون دالر، محصوالت پتروشــیمى 264 میلیون دالر، 
محصوالت شیمى آلى 88 میلیون دالر و فرش 54 میلیون دالر بیشترین کاالهاى صادراتى از این 

استان را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل گمرك استان اصفهان اظهار داشت: عراق با 342 میلیون دالر و 25 درصد، چین با 170 
میلیون دالر و 12 درصد، افغانستان با 121 میلیون دالر و 9 درصد، پاکستان با 99 میلیون دالر و 
هفت درصد و امارات متحده عربى با 86 میلیون دالر و 6 درصد مهمترین کشورهاى مقصد کاالهاى 
صادراتى استان اصفهان محسوب مى شــوند. احمدى ونهرى بیان کرد: 32 هزار و 58 تن کاال به 
ارزش 126 میلیون و 595 هزار دالر در بهار 98 به گمرك اصفهان وارد شده که در سنجش با مدت 
مشابه سال پیش از نظر وزن 77 درصد و از دید ارزش 53 درصد افزایش یافته است. وى ادامه داد: 
ماشین آالت برقى 32 میلیون دالر، وسایل مکانیکى 26 میلیون دالر و آهن و چدن 20 میلیون دالر 

مهمترین کاالهاى وارداتى گمرك اصفهان در سه ماه نخست امسال محسوب مى شود.

چهارمین اجالس بنیاد علمى اکو در اصفهان
 آغاز شد

 چهارمین اجالس هیات امناى بنیاد علمى اکو و پنجمین نشست کمیته اجرایى آن روز 
دوشنبه در سالن اجالس معاونت پژوهش و فناورى دانشگاه اصفهان آغاز شد.

مدیر اجرایى بنیاد علمى اکو افزود: در جلسه کمیته اجرایى این بنیاد در نشست امروز در زمینه 
طرح هاى علمى مشترك بحث و تبادل نظر مى شود.

ســید کمیل طیبى افزود: 15 نفر از اعضا و بالغ بر 30 نفر از مدیران و اعضا فردا ســه شــنبه در 
نشست هاى مرتبط شرکت مى کنند.

به گفته وى این رویداد روز سه شنبه با حضور وزراى علوم کشورهاى پاکستان و ایران و همچنین 
دبیرکل اکو و هیأت بلند پایه کشورهاى ادامه مى یابد.

طیبى ادامه داد: انتخابات ریاست جدید بنیاد، بررسى و تبادل نظر براى مشکالت علمى این سازمان و 
همچنین بحث و بررسى درباره موضوع برنامه منطقه اى علم و فناورى در حوزه اکو از دیگر برنامه هاى 

این اجالس 2 روزه است.
وى نقش دانشگاه اصفهان را در مدت 2 سال اخیر در این بنیاد بسیار برجسته ارزیابى کرد و گفت: 
نشست روز اول اجالس مربوط به کمیته اجرایى و در قالب کارشناسى و فعالیت هاى بنیاد تهیه و 

تنظیم مى شود.
بنیاد علمى اکو(ECOSF) سازمانى بین دولتى متشکل از 10 کشور اسالمى شامل افغانستان، 
پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه و ایران 

است که هدف اصلى آن توسعه اقتصادى در منطقه اکو بر پایه ارتقا علم، فناورى و نوآورى است.
این سازمان با پوشش 360 میلیون نفر که یک چهارم جمعیت مسلمانان جهان را تشکیل مى دهد، 

بزرگترین تشکل اقتصادى جهان اسالم محسوب مى شود.
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INSTEX is enough to solve Iran economic 
problems; New Hampshire professor

Kurk Dorsey is political science professor 
at New Hampshire University believes that 
Europeans are working very hard to keep 
the Iran and U.S. from stumbling into war. "I 
would conclude that U.S. President and the 
Europeans are cooperating, one taking a hard 
line and one taking a soft line."
Below is his interview with ILNA news 
agency:
Q: What is your analysis of Iran-US relations?
A: Each country has a deep distrust 
of the other because of events in the 
20th century. Iranians recall that the US 
overthrew Mohammed Mosaddegh in the 
1950s and supported the Shah right up to 
1979.  Americans recall that Iranians took 
Americans hostage at the US embassy in 1979.  
With that background, the two nations would 
need to have an urgent common interest to 
forge a breakthrough, the way that the US and 
Vietnam have normalized relations because 
both distrust China.  But right now the two 
sides are deeply split about the right of Israel 
to exist and who will have more influence in 
Iraq.
It appears that the Iranian government 
believes that it needs either the threat 
of a nuclear weapon or an international 
agreement that manages its nuclear program 
to prevent the United States from intervening 
to topple its government the way it toppled 
Saddam Hussein and Moammar Qaddafi.  
North Korea seems to have made a similar 
conclusion. I don't see the US changing its 

position any time soon, since both Obama 
and Trump agree that Iran should not have a 
nuclear weapon and Israel should be allowed 
to exist, even though they disagree on the 
exact policies to pursue.
Q: Given the likelihood of a war, is it not better 
for Europe to prevent from war by helping to 
Iran?
A: The Europeans would certainly not support 
a war between the US and Iran, but I think 
they see Iran as more of a force for instability 
in the region than the US. I am confident that 
the Europeans are working very hard to keep 
the two countries from stumbling into war.  
If Trump were a smart guy, I would conclude 
that he and the Europeans are cooperating, 
one taking a hard line and one taking a soft 
line; but Trump isn't that smart.  Europe needs 
Iranian oil far more than the US needs it, and 
Europe needs to be as important as the US, so 
the nuclear deal was very good for Europe.  
Hence, the Europeans will work very hard to 
restore it, but they won't get involved in a war.  
In any case, I think war is unlikely.
Q: Why does not the United States work for the 
disarmament of Israel?
A: This is a very big question which reaches 
back to the 1940s and World War II. The 
US made a controversial decision in 1948 
to support Israeli independence, in large 
part because of the suffering of Jews in the 
Holocaust. I should note that Holocaust denial 
by Iranian officials is one of the things that 
keep US leaders from reaching out to them 
on a friendly basis. Since then, the US had 
been committed to defending Israel's right to 
exist, but often at odds with Israel about how 
to do that.  The US was, for instance, opposed 
to Israel getting a nuclear weapon, but 
eventually concluded that Israel would not 
give it up and would not be the first to use it. 
US presidents have agreed that Iran might use 

a nuclear weapon on Israel, but Israel would 
not use a bomb on its neighbors unless it was 
attacked first Israel without nuclear weapons 
would be vulnerable to being attacked by Iran 
or another country with such weapons.
Q: Does Iran's recent move mean a nuclear 
agreement violation? Does Iran have right to 
force other parties to do their tasks?
A: It appears that Iran has violated one piece 
of the agreement, but it also appears that 
Iran has not violated the core part of the 
agreement, which is that it will not build 
a nuclear weapon. Iran can demand that 
other nations live up to the treaties it signed 
with them, but it cannot force anyone to do 
anything. Almost every treaty signed has 
a piece that allows a signatory nation to 
withdraw from the treaty without penalty. 
Otherwise, if a nation fails to live up to its 
agreements, all that other nations can do is 
shame them to do better and then refuse to 
sign future agreements with them.
Q: What is the probability of a war between 
Iran and the United States?
A: The fact that President Trump wisely pulled 
back from retaliating for the attack on the US 
drone tells me that he does not want war.  He 
wants to bluff the Iranians into changing their 
language and maybe their policy. The most 
important thing about Trump is that he hates 
Barack Obama more than he hates any foreign 
leader, so he wants to do the opposite of what 
he thinks Obama would do.  I suspect that he 
actually respects the Iranian leaders for being 
strong in their response to US positions--he 
respects strong leaders, even if they are not 
US allies.  At the same time, it is also clear that 
lower-level people in the US government 
want a confrontation with Iran --hence the 
recent sanctions-- so maybe there is a 10-20% 
chance of war this year.
Q: Is Europe willing to continue to trade with 
Iran?
A: Yes, Europe needs to get oil from Iran, so it 
will do what it can to keep the trade flowing 
through the Straits of Hormuz.
Q: Can Iran trust US and negotiate with United 
States?
A: Yes, I believe that the US will negotiate 
in good faith if the two sides ever sit down.  
President Obama was correct in his 
willingness to meet Iranian officials, and I 
think Trump would love to be able to get a deal 
with Iran that he could say was better than the 
one Obama got (as he did in his trade deal with 
Canada and Mexico). The main problem with 
dealing with the US right now, is that Trump 
is hard to predict. Any country might think 
it knows what the US wants to accomplish, 
but even Trump does not know what he 
wants. It's hard to deal with someone like  
that.

A political science professor told ILNA 
in an exclusive Interview "I don't think 
INSTEX is enough to make a difference. 
It mainly shows that Europe is willing 
to work with Iran while the US will not."

Iran hopeful of future oil 
sales: Minister
 Iran says it’s hopeful that it can sell oil in the future 
despite the US unilateral sanctions.
“We are currently trying our best to defeat the enemies 
and resolve problems of selling our oil. We are hopeful 
of crude sales in the future,” said Iran’s Petroleum 
Minister Bijan Zanganeh cited by the national TV.
His comments come after the British Marines seized a 
Very Large Crude Carrier (VLCC), carrying Iranian oil, 
in the Strait of Gibraltar, claiming it was headed to Syria.
Iran denied on Sunday that the oil was destined for the 
Arab country, sanctioned by the European Union (EU) 
and the US since 2011.
“The oil tanker was not headed for the Syrian port that 
has been mentioned by the British officials. Because 
the port they said doesn't have a capacity for a super 
tanker of this size to berth there,” said Iran’s Deputy 
Foreign Minister Abbas Araghchi in a press conference 
on Sunday in Tehran.
Iran has been hard at work to sell its oil despite the 
renewed US sanctions.

Oil prices tread water as 
market eyes global risks
Crude prices were little changed on Monday as 
traders weighed geopolitical risks against the impact 
of the Sino-U.S. trade war on the global economy, 
although last week’s better-than-expected U.S. jobs 
data offered some supprt.
Brent crude futures LCOc1 were down 3 cents by 
0300 GMT at $64.20. U.S. West Texas Intermediate 
(WTI) CLc1 was up 6 cents at $57.57 a barrel.
“A very cautious open this morning supported by 
a better than expected (non-farm payrolls),” said 
Stephen Innes, managing partner at Vanguard 
Markets in Bangkok. “Traders remain incredibly 
cautious about the dimmer global economic 
overhang.”
Both oil benchmarks fell last week as concerns about 
a slowing global economy outweighed risks to supply. 
Brent fell more than 3% and WTI shed more than 
1.5%.
U.S. job growth rebounded strongly in June, 
with government payrolls surging, the Labor 
Department’s closely watched employment report 
showed on Friday, suggesting May’s sharp slowdown 
in hiring was probably a one-off.
Employers added 224,000 jobs last month, the most 
in five months, the report showed.
But the U.S.-China trade war has dampened 
prospects of global economic growth and oil demand.
The lack of concrete progress in resolving the 
acrimonious trade war between the United States 
and China, however, means the bar could be very high 
for the U.S. Federal Reserve not to lower borrowing 
costs at its July 30-31 policy meeting.
White House Economic advisor Larry Kudlow has 
confirmed top representatives from the United States 
and China will meet in the coming week to continue 
trade talks.Still, Japan’s core machinery orders fell for 
the first time in four months in May, posing the biggest 
monthly drop in eight months in a worrying sign that 
global trade tensions are taking a toll on corporate 
investment.
Oil received some support from simmering tensions 
over Iran and after an extension last week to output 
cuts by OPEC and its allies.
Iran said on Sunday it will shortly boost its uranium 
enrichment above a cap set by a landmark 2015 
nuclear deal, prompting a warning ‘to be careful’ 
from U.S. President Donald Trump, who pulled out of 
the pact last year.“Geopolitical risks remain plentiful, 
but the start of the week could see Iran worries ease,” 
said Edward Moya, senior market analyst at OANDA.
Meanwhile, U.S. energy companies this week 
reduced the number of oil rigs operating for the first 
time in three weeks as drillers follow through on 
plans to cut spending this year.
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Iran's Trade 
With Russia 
Tops $87m 
in 1 Month
Iran traded 
213,886 tons 
worth $87.84 
million with Russia 
during the first 
Iranian month 
(March 21-April 
20), registering 
a 48.45% rise in 
tonnage and a 
54.61% decline in 
value compared 
with the year 
before, latest data 
released by the 
Islamic Republic 
of Iran Customs 
Administrat ion 
show.
Russia was Iran's 
11th biggest 
trading partner 
during the period.
Iran’s exports to 
Russia stood at 
65,000 tons worth 
$25.71 million to 
register a 1.77% 
rise in tonnage and 
a 8.58% decrease in 
value year-on-year. 
It was Iran’s 13th 
export destination 
in the world.
Iran exported kiwi, 
tomatoes, cabbage, 
pistachios and 
dairy products to 
Russia during the 
month, Financial 
Tribune reported.
Russia exported 
148,386 tons of 
c o m m o d i t i e s 
worth $62.12 
million to Iran, 
up by 86.15% in 
tonnage and down 
62.44% in value 
YOY respectively. 
It was the 10th 
exporter of goods 
to Iran during the 
period.
Iran mainly 
imported field 
corn, sunflower oil, 
barley and radio 
navigation devices 
from Russia.

SudokuNO 257   Solution: NO 256

 Iran exported $2.5 billion 
worth of commodities and 
services to neighboring 
Iraq during the 100 days 
ending July 1, registering 
an increase of 20% 
compared with last year’s 
corresponding period.
In other words, goods 
worth an average $250 
million were exported to 
the neighboring country 
per day, according to 
Secretary-General of Iran-
Iraq Chamber of Commerce 
Hamid Hosseini.

He announced the figures 
during the Iran-Iraq 
Commercial Forum held at 
Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and 
Agriculture on Saturday, 
IRIB News reported.
President of Iran-Iraq 
Chamber of Commerce 
Yahya Al-e Es’haq, who was 
also present at the forum, 
said Iran’s bilateral trade 
with Iraq is ten times more 
than that with the whole 
Europe, according to 
Financial Tribune.

News

Iran's Exports to Iraq Reach 2.5$b 
in 100 Days
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Iran not 
subject to any 
European 
oil embargo: 
Zarif
 Iranian Foreign 
Minister Zarif 
questioned the 
legalities of the 
UK seizure of an 
Iran-operated oil 
tanker, saying 
Iran is not subject 
to any European 
oil embargo and 
EU is against 
extraterritoriality.
“Iran is neither 
a member of the 
EU nor subject 
to any European 
oil embargo. 
Last I checked, 
EU was against 
extraterritoriality. 
UK's unlawful 
seizure of a tanker 
with Iranian oil on 
behalf of #B_Team 
is piracy, pure 
and simple. It 
sets a dangerous 
precedent and must 
end now,” wrote 
Zarif in a tweet on 
Monday.
The same sentiment 
was shared by Co-
Chair of European 
Council on Foreign 
Relations, Carl 
Bildt, whose tweet 
was seconded by 
Zarif.
In the tweet, Bildt 
wrote that “The 
legalities of the 
UK seizure of a 
tanker heading for 
Syria with oil from 
Iran intrigues me. 
One refers to EU 
sanctions against 
Syria, but Iran 
is not a member 
of EU. And EU 
as a principle 
doesn’t impose its 
sanctions on others. 
That’s what the US 
does.”
On early Thursday 
morning, British 
Royal Marines in 
Gibraltar stormed 
an Iran-operated 
3 0 0 , 0 0 0 - t o n n e 
Grace 1 
s u p e r t a n k e r 
and detained 
it, accusing it of 
carrying oil to Syria 
in possible violation 
of the European 
Union’s sanctions 
on the war-torn 
Arab country.
Iran has 
condemned the 
move as “piracy” 
and summoned 
B r i t a i n ’ s 
ambassador in 
protest over it.
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"The end of JCPOA would be an 
admission of collective failure 
and a regrettable move, so … 
JCPOA needs to be preserved to 
help de-escalate tensions," he 
said, using the abbreviation of 
the Joint Comprehensive Plan 
of Action, the formal name of the 
agreement, Iran's presidential 
website reported.  
The nuclear deal started to 
fray after the United States 
walked away from it last year 
and imposed several rounds of 
sanctions on Tehran. 
Iran remained committed 
and waited for a year for the 
remaining parties to make up for 
the negative economic impacts 
of US restrictions, Financial 
Tribune reported.
As the signatories, particularly 
the European Union, failed to 
address Iran's core concerns 
during this period, Tehran 
announced its decision 
to take reciprocal action 
by gradually scaling back 
JCPOA commitments as per a 
paragraph of the deal, which 
allows such a measure once 
a party is deemed out of 
compliance. 
Macron said the EU has always 
strongly opposed the US pullout 
and has sought to keep it alive 
with all its might. 
"I admit that European 
measures to make up for the 
US sanctions have not been 

successful and efficient," he said, 
pledging to continue all-out 
efforts to meet this goal.  
Need for End to All Sanctions 
Rouhani said over the past 14 
months, Iran has tried to save 
the deal by showing "strategic 
patience", despite the US 
sanctions and pressure against 
the Iranian nation that he 
described as a "terrorist move 
and a full-scale economic war" 
whose continuation could lead 
to other threats in the region and 
the world. 
He stressed that Iran's nuclear 
measures have been taken 
within the framework of JCPOA 
and called on Europe to fulfill its 
duties under the international 
agreement and the related 
United Nations Security Council 
resolution, and work harder to 
salvage the deal. 
"An end to all sanctions could 
be a beginning for a new 
development between Iran and 
5+1," Rouhani said, referring to 
the five permanent members 
of the UNSC (France, Britain, 
Russia, China and the US), plus 
Germany.  

Macron had earlier said he 
would try to convince US 
President Donald Trump to 
suspend some sanctions on Iran 
to allow for negotiations to de-
escalate the crisis in the region.
"I want to convince Trump that 
it is in his interest to reopen a 
negotiation process [and] go 
back on certain sanctions to give 
negotiations a chance,” he had 
told reporters. 
During the phone call, the two 
presidents agreed to seek 
conditions for a resumption of 
dialogue on the Iranian nuclear 
question by July 15, according to 
a statement by Macron's office. 
The statement added Macron 
will keep on talking with Iranian 
authorities and other involved 
parties to "engage in a de-
escalation of tensions related to 
Iranian nuclear issue", Reuters 
reported. 
The European powers are 
seeking to pull Washington 
and Tehran back from direct 
confrontation and want to 
avoid escalating the diplomatic 
standoff in the United Nations.

Official: 
Iran May 
Opt for 20% 
Enrichment in 
Next Step
Iran has a range of options 
for taking as the third step 
in a phased reduction of 
commitments to the 2015 
nuclear deal, the spokesman 
for the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI) 
said, adding that they include 
enrichment of uranium to a 20 
percent purity level.
Behrouz Kamalvandi said on 
Monday that increasing the 
level of uranium enrichment 
to 20 percent purity would be 
a viable option for Iran in the 
third step in halting certain 
commitments under the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
The current level of uranium 
enrichment is fulfilling Iran’s 
demands for fuel necessary 
for running the reactors 
of nuclear power plants, 
Kamalvandi noted, adding that 

Tehran could easily produce 
20-percent enriched fuel 
whenever it wants to.
As regards other plans that 
Iran could carry out in the third 
step to scale down its JCPOA 
undertakings, Kamalvandi 
pointed to the possible 
employment of IR-2 and IR-
2M centrifuge machines or a 
rise in the number of active 
centrifuges.  
“There are a lot of options for 
the next step in reducing the 
JCPOA commitments, but their 
implementation should be 
economically and technically 
feasible,” the spokesman 
added.Kamalvandi also 
made it clear that the level 
of uranium enrichment in 
Iran has surpassed the 3.67 
percent limit.Iran on Sunday 
declared the second step in 
reduction of its commitments 
by ramping up the level of 
uranium enrichment to 
over 3.67 percent.President 
Hassan Rouhani had warned 
on Wednesday that the second 
step of reduction in Iran’s 
commitments would take 
place on Sunday, saying, “On 

July 7, the level of (uranium) 
enrichment in Iran will not 
be 3.67 percent anymore, 
as we will abandon such a 
commitment and increase it 
(enrichment) to any amount 
that we need.”
Iran maintains that the new 
measures are not designed to 
harm the JCPOA, but to save the 
accord by creating a balance in 
the commitments.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 
nuclear deal.
The accord took effect in 
January 2016 and was 
supposed to terminate all 

nuclear-related sanctions 
against Iran all at once, but 
its implementation was 
hampered by the US policies 
and its eventual withdrawal 
from the deal.
On May 8, 2018, US President 
Donald Trump pulled his 
country out of the nuclear 
accord.Following the US 
withdrawal, Iran and the 
remaining parties launched 
talks to save the deal.
However, the EU’s failure 
of ensure Iran’s economic 
interests forced Tehran 
to stop honoring certain 
commitments, including an 
unlimited rise in the stockpile 
of enriched uranium.

Pompeo warns Iran of 
further sanctions after 
expansion of its nuclear 
program
US Secretary of State Michael Pompeo has warned 
Iran of further sanctions and isolation following its 
expansion of the nuclear program, Trend reports 
citing TASS.
"Iran’s latest expansion of its nuclear program will 
lead to further isolation and sanctions. Nations 
should restore the longstanding standard of no 
(uranium - TASS) enrichment for Iran’s nuclear 
program.
Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would 
pose an even greater danger to the world," he wrote 
on his Twitter account.
Earlier on Sunday, Iranian Deputy Foreign Minister 
Abbas Araghchi announced that starting from 
July 7 Teheran was switching to the second stage 
of scaling down its commitments under the Joint 
Comprehensive Plan of Action on the nuclear 
program and was beginning to enrich uranium 
beyond the level of 3.67%.
Soon, Teheran plans to raise the level of enrichment 
to 5%, above the level set by the JCPOA, in order to 
build power units for the Bushehr power plant. The 
senior diplomat said Iran would continue scaling 
down its commitments under the nuclear deal 
every 60 days unless its parties stick to the previous 
agreements.

Iran condemns UK's seizure 
of oil tanker as 'threatening 
act'
Iranian defence minister, Amir Hatami said the 
tanker's seizure "will not be tolerated by us and will 
not go without a response".
Describing the act as "threatening", he added: 
"This is an incorrect and wrong action, an action 
similar to maritime robbery ... certainly these kind 
of robberies will not be tolerated."
Echoing Hatami's sentiments, Abbas Mousavi, 
spokesman for Iran's foreign ministry, told 
reporters the incident was a case of "piracy" and 
denied allegations that the 330-metre tanker, 
capable of carrying two million barrels, was taking 
crude to Syria.Authorities in Gibraltar, a British 
overseas territory on Spain's southern tip, say the 
crude was destined for Syria's Baniyas refinery.
Abbas Araghchi, Iran's deputy foreign minister, told 
reporters in Tehran on Sunday that "the port named 
in Syria does not even have the capacity for such a 
supertanker to dock".
"Its destination was somewhere else," he said, 
without elaborating.
British Royal Marines, police and customs agents 
on Thursday stopped and seized the Grace 1 vessel 
in Gibraltar on suspicion it carried Iranian crude 
oil to Syria in breach of European Union sanctions 
against President Bashar al-Assad's government.

Iran’s third cut on JCPOA 
maybe impossible to reverse: 
MP
An Iranian lawmaker said that it will be hard and 
even impossible to reverse course if Iran takes its 
third step in reducing commitments to the nuclear 
deal.“If Iran decides to take the third step, it will be 
hard and even impossible to reverse [decisions],” 
Abolfazl Hassanbeigi, a member of the Iranian 
Parliament’s National Security and Foreign Policy 
Commission, told IRNA on Monday.
The remarks came as Iran announced on Sunday 
that it is taking the second step in reducing its 
commitments to the nuclear deal. This time, Tehran 
has decided to increase its uranium enrichment 
level, no longer sticking to the 3.67% limit it had 
agreed to in the deal. In the first step, Iran’s enriched 
uranium stockpile exceeded the amount agreed on 
JCPOA. Iran has acted transparently in informing 
about its gradual steps.

French President Emmanuel Macron said in a phone 
conversation with President Hassan Rouhani on Saturday 
that Paris is ready to maximize its efforts to preserve the 
2015 nuclear deal, particularly by working to accommodate 
Iran's demand for an end to the American economic war.

France Ready to Redouble Efforts to 
Save Nuclear Deal

news

If US wants full JCPOA 
implementation, it should stop 
sanctions
A senior Russian diplomat urged Washington to stop 
sanctions against Iran in exchange for full JCPOA 
implementation.
“For 1 year US did its best to ruin the #IranDeal. Since 
last week US behaves as if it were a strong supporter 
of the deal demanding that Iran must strictly comply 
with it. There is a way out of this paradox: stop 
ruining the deal through sanctions and it will be fully 
implemented,” Russia's Permanent Representative to 

Int'l Organizations in Vienna Mikhail Ulyanov tweeted 
on Sunday.
“Tehran stated that its decisions not to implement 
certain provisions of #JCPOA are reversible. Very 
good. There is a room for further diplomatic efforts. 
The main task is to find ways and means to mitigate 
destructive effect of US extraterritorial sanctions as 
much as possible,” he also tweeted earlier on Sunday.
Iran announced on Sunday that it is taking the second 
step in reducing its commitments to the nuclear deal. 
This time, Tehran has decided to increase its uranium 
enrichment level, no longer sticking to the 3.67% limit it 
had agreed to in the deal.

Iranian official stress that the 
reduction of commitments 
does not violate the nuclear 
deal, but is based on 
paragraphs 26 and 36 of the 
agreement itself.
Tehran's decision came as 
other signatories' to the deal 
have so far failed to protect 
Iran's economic interests from 
the damage of US sanctions which 
were imposed after US President Donald Trump 
unilaterally withdrew from the JCPOA.

He stressed that 
Iran's nuclear 
measures have 
been taken 
within the 
framework 
of JCPOA 
and called 
on Europe to 
fulfill its duties 
under the 
international 
agreement 
and the related 
United Nations 
Security Council 
resolution, and 
work harder to 
salvage the deal. 



Iran not seeking war with any country: Army Commander
 Iran's Army Commander Major General Abdolrahim Mousavi said Iran’s enemies are 
looking forward to destroy the “we-can” spirit among people and reiterated that Iran doesn’t 
seek war with any country but “it has learned defense very well”.
Stressing that US has a “long-standing grudge” against Iran, General Mousavi said, “The 
enemy hasn’t given up pressure and conspiracy, so bolstering people’s resistance and public 
endurance against the greed of enemy strategically matters”.
“As it has been frequently announced, Iran doesn’t seek war with any country but it has 
learned defense very well. As the Supreme Leader said, the era of hit and run is now over, 
and the US knows that if it gets entangled in military action against Iran, it will receive much 
harsher blows,” he added, mentioning the recent statement by Iran’s Supreme Leader 
Ayatollah Khamenei.

Iranian Minister of Defense 
Amir Hatami has rebuked 
Israeli PM Netanyahu for his 
‘brazen audacity’ in calling 
on European leaders to 
impose ‘snapback’ sanctions 
on Iran.
Speaking to reporters on 
Monday, Iranian Minister 
of Defense Brigadier 
General Amir Hatami said 
the recent remarks by the 
Israeli prime minister after 
Iran took the second step 
in reducing commitments 
to the nuclear deal (JCPOA) 
showed Netanyahu’s brazen 
audacity.Netanyahu called 
on European signatories to 
the nuclear deal to impose 
"snapback sanctions" on 
Iran, which are the UN 
Security Council sanctions 
that were lifted under the 
nuclear deal.
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“The rising death toll of civilians 
killed by Saudi bombs in Yemen, 
the horrific slaughter of Jamal 
Khashoggi at the Saudi Consulate 
in Istanbul, and Riyadh’s 
aggressive approach to the Iran 
crisis have led some of Saudi 

Arabia’s Sunni allies to reconsider their 
unwavering support for the kingdom,” said 
the report, carried by the American magazine 
Foreign Policy.
Khashoggi, a former advocate of the Saudi 
royal court who later became a critic 
of bin Salman, was killed and his body 
dismembered by a Saudi hit squad after being 
lured into the Saudi consulate in Istanbul on 
October 2, 2018. The Washington Post, for 
which Khashoggi was a columnist, said last 
November the CIA had concluded that bin 
Salman personally ordered his killing.
Saudi Arabia and a number of its regional 
allies launched a devastating campaign 

against Yemen in March 2015, when bin 
Salman was just the kingdom's defense 
minister, with the goal of bringing the 
government of former president Abd Rabbuh 
Mansur Hadi back to power and crushing the 
Houthi Ansarullah movement.
The US-based Armed Conflict Location and 
Event Data Project (ACLED), a nonprofit 
conflict-research organization, estimates 
that the Saudi-led war has claimed the lives 
of over 60,000 Yemenis since January 2016.
The Riyadh regime has spent much of its 
annual income on major arms deals with 
the US, the UK and several other European 
nations. The spending has been so huge that 
the kingdom overtook France and India last 
year to become world's third biggest military 
spender after only the US and China.
In late April, Libya’s Grand Mufti Sadiq al-
Ghariani urged Muslims to abstain from 
traveling to Saudi Arabia for pilgrimage 
more than once, saying the kingdom uses 
Hajj revenues to commit crimes against 
"fellow Muslims."Depending on the pilgrim's 
nationality, Hajj costs thousands of dollars 
per person. Hajj and Umrah make up 20 
percent of Saudi Arabia’s non-oil-related 
GDP.Ghariani is not the first notable Muslim 
scholar to back a ban on the pilgrimage.

“I suppose the British and 
many other Europeans are 
well aware of the Islamic 
Republic’s capacities and 
power and should release 
the illegally seized tanker as 
soon as possible,” Raeisi said 

on Monday.
“It is for their own benefit, otherwise, 
they should await the consequences of 
this illegal measure and violation of the 
international pacts,” he stressed.
The official rebuked the Europeans’ 
double standards regarding the 
international rules and rights, saying, 
“How come those who brag about 
respecting international laws remained 
silent when the ISIL terrorists looted 
the Iraqi and Syrian oil, but now, 
they seize an Iranian tanker, which is 
lawfully passing through international 
waters?”Raeisi called on the UK to 
abandon such hostile acts, which are 
conducted "on behalf of the US".
British Royal Marines in Gibraltar 

stormed an Iran-operated 
300,000-tonne Grace 1 supertanker 
and detained it on Thursday, accusing 
it of carrying oil to Syria in possible 
violation of the European Union’s 
sanctions on the war-torn Arab country.
According to Gibraltar authorities, the 
28 crewmembers, who are nationals 
of India, Pakistan and Ukraine, are 
currently staying aboard the tanker, 
along with local police and customs 
officers boarding the vessel for a period 
of a probe.
Later on Thursday, Acting Spanish 
Foreign Minister Josep Borrell said 
Gibraltar detained the supertanker 
Grace 1 after a request by the United 
States to Britain.
Iran has condemned the move as 
“maritime piracy” and summoned 
Britain’s ambassador in protest over  
it.

Saudi Crown Prince Making Muslims Boycott Hajj: Report Iran Judiciary chief urges UK to release tanker, 
or face consequencesThe Saudi crown prince’s regional aggression and disdain for 

human rights have prompted religious scholars and pious 
pilgrims to refuse to go on this year’s Hajj ceremony, according 
to a report.

Iranian Judiciary Chief Seyyed Ebrahim Raeisi says the UK, 
aware of Iran’s power, should release the detained Iranian 
supertanker in Gibraltar as soon as possible, otherwise, it 
will face the consequences of its illegal act.
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Conflict 
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estimates that the 
Saudi-led war has 
claimed the lives 
of over 60,000 
Yemenis since 
January 2016.

“It is for their 
own benefit, 
otherwise, they 
should await the 
consequences 
of this illegal 
measure and 
violation of the 
international 
pacts,” he 
stressed.

Trading Bitcoin Illegal in 
Iran, Official Warns
 The sale and purchase of Bitcoin is illegal in Iran, 
an official with the Central Bank said, warning 
against advertisements luring people into trading 
the cryptocurrency.
In an interview with Tasnim, the Central Bank 
of Iran’s deputy governor for new technologies, 
Nasser Hakimi, said it is illegal to trade Bitcoin, a 
cryptocurrency and a form of electronic cash that 
is growing in popularity across the world.
He also cautioned people against the 
advertisements and marketers of pyramid 
style network companies that promote Bitcoin 
like a tree with gold coins in the Adventures of 
Pinocchio.
The Supreme Council on Countering Money 
Laundering has prohibited the sale and purchase 
of Bitcoin in Iran, Hakimi noted, adding that a 

distinction should be drawn between production 
and trade of cryptocurrencies.
The official also warned Bitcoiners about the legal 
risks of trading in the digital currency and the 
substantial fluctuation in its price.
The cheap energy in Iran has spurred 
cryptocurrency miners in recent years.
Officials say every Bitcoin mining machine, 
powered by the same cheap source of electricity 
available to houses, consumes the equivalent of 
24 dwellings.
The Police have detected dozens of illegal Bitcoin 
farms in various parts of Iran in recent weeks. 
The criminals usually choose derelict factories in 
outlying suburbs to consume subsidized power to 
run hundreds of mining machines.
Authorities said the daily power consumption in 
one of the biggest Bitcoin farms found recently 
inside a large factory in Tehran equaled the 
electricity used by 60 houses in a year.

Raising enrichment 
level strictly for peaceful 
purposes: govt. spox
Government spokesperson Ali Rabiei said Iran’s 
move to increase the level of uranium enrichment 
over the 3.67% limit is according to the country’s 
economic needs and is of a ‘deeply peaceful’ 
nature.
“Increasing the level of enrichment is in line 
with our needs for economic development and 
is of a deeply peaceful nature,” Government 
spokesperson Ali Rabiei said in a tweet after 

Iran announced further reductions to JCPOA 
commitments as its 60-day deadline for the 
European signatories to the 2015 nuclear deal 
expired.
In the second stage, Iran said it would increase the 
purity of its enriched uranium, no longer sticking 
to the 3.67% limit it had agreed to in the deal.
Rabiei went on to add, “the Leader’s fatwa on a 
decisive ban on all shapes and forms of weapons 
of mass destruction at all stages (possession, 
storage and proliferation) serves as our guideline. 
Iran, based on this fatwa, is at the front line of 
making efforts for a Middle East and a world free 
from nuclear weapons.”



آگهى
کالسه پرونده: 115/90 شماره دادنامه: 90/7/28-161 
مرجع رسیدگى: شعبه 37 شوراى حل اختالف اصفهان، 
خواهان: موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به مدیریت 
مراد على نیکوپناه به نشانى اصفهان خ توحید جنب تاالر 
فرشچیان سرپرستى موسسه وکیل: علیرضا جهانگردى به 
نشانى ك چهارباغ باال مجتمع پارسیان طبقه زیرین واحد 
104، خوانده: جعفر رضایى شرین همتى به نشانى مجهول 
المکان گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا: در خصوص دعوى خواهان موسسه 
قرض الحسنه مهر بسیجیان بوکالت علیرضا جهانگردى 
بطرفیت خواندگان 1- جعفررضایى به عنوان صادر کننده 
و شیرین همتى به عنوان ظهرنویســى بخواسته مطالبه 
مبلغ 9/200/000 ریال وجه چک شماره 459511 عهده 
بانک ســپه مورخه 88/6/18 به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با توجه به بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که 
ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خواندگان با توجه به 
ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده اند. 
بر شورا ثابت است لذا به اســتناد مواد 310 و 313 و 249 
قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى 
مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 9/200/000 ریال بابت اصل خواسته و سى هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام 
مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه مى باشد. قاضى شعبه 37 شوراى حل اختالف 

اصفهان شناسه: 522190

آگهى مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 3/960301 ج 
3 له آقاى رجبعلى کیانى علیــه اقاى حمیدرضا صابرى فر 
مبنى بر مطالبه مبلغ 966667825 ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى اجرایى وحق االجراى دولتى در تاریخ 98/5/8 
ساعت 12 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شده و 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى اصفهان خ هاتف کوچه یخچال خ هارونیه انبار کفش 
بن بست خندان اموال زیرزمین در مجاورت فروشگاه کفش 
ترکان مراجعــه و از اموال بازدیــد و در روز مزایده با همراه 
داشــتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشــد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده 
درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف اموال 
مورد مزایده:اوصاف اموال مورد مزایده: 1- شــرح: بولونیا 
(اروند) مردانه 5000 پیام، تعداد (جفت): 12، قیمت واحد: 
248000، قیمت کل: 2976000، 2- شرح: پژمان مردانه 
707، تعداد (جفت): 72، قیمت واحد: 240000، قیمت کل: 
17280000، 3- شرح: مزدا مردانه پیام، تعداد (جفت): 48، 
قیمت واحد: 248000، قیمت کل: 11904000، 4- شرح: 
اروند مردانه 3737 پیام، تعداد (جفت): 12، قیمت واحد: 
248000، قیمت کل: 2976000، 5- شرح: طبى مردانه 
بهزاد 6200 پیام، تعداد (جفت): 72، قیمت واحد: 248000، 
قیمت کل: 17856000، 6- شرح: طبى اروند 3715 پیام، 
تعداد (جفــت): 10، قیمت واحــد: 248000، قیمت کل: 
2480000، 7- شــرح: رکابى مردانه ارونــد 3702 پیام 
جور، تعداد (جفت): 126، قیمت واحد: 260000، قیمت 

کل: 32760000، 8- شــرح: رکابى ارونــد 3702 بزرگپا 
45-42، تعداد (جفت): 48، قیمت واحد: 270000، قیمت 
کل: 12960000، 9- شــرح: رکابدار مردانه پژمان 708، 
تعداد (جفــت): 72، قیمت واحــد: 240000، قیمت کل: 
17280000، 10- شرح: ســرپایى مردانه الجزیره دکمه 
دار، تعداد (جفت): 24، قیمت واحد: 240000، قیمت کل: 
5760000، 11- شــرح: پایور مردانه چسبدار پیام، تعداد 
(جفت): 16، قیمت واحد: 248000، قیمت کل: 3968000، 
12- شرح: رکابى اشکان پیام 35-39، تعداد (جفت): 32، 
قیمت واحد: 240000، قیمت کل: 7680000، 13- شرح: 
رکابى ســاها حلقه دار پیام 30-35، تعــداد (جفت): 32، 
قیمت واحد: 240000، قیمت کل: 7680000، 14- شرح: 
رکابى ادیســون پیام 30-43، تعــداد (جفت): 60، قیمت 
واحد: 188000، قیمت کل: 11280000، 15- شرح: ارس 
رکابدار پیام 30-34، تعداد (جفــت): 100، قیمت واحد: 
188000، قیمــت کل: 18800000، 16- شــرح: رکابى 
پســرانه 329 پیام 30-34، تعداد (جفــت): 140، قیمت 
واحــد: 188000، قیمت کل: 26320000، 17- شــرح: 
رکابى 314 پیــام 35-39، تعداد (جفــت): 100، قیمت 
واحــد: 260000، قیمت کل: 26000000، 18- شــرح: 
رکابى 316 پیام 35-39، تعداد (جفت): 120، قیمت واحد: 
260000، قیمــت کل: 31200000، 19- شــرح: رکابى 
کامران پیام 25-29 بچه گانــه، تعداد (جفت): 90، قیمت 
واحــد: 188000، قیمت کل: 16920000، 20- شــرح: 
جیمبو 5404 پیام بچه گانــه، تعداد (جفت): 210، قیمت 
واحــد: 110000، قیمت کل: 23100000، 21- شــرح: 
رکابى آدینا پیــام 35-40 زنانه، تعداد (جفت): 40، قیمت 
واحــد: 260000، قیمت کل: 10400000، 22- شــرح: 
رکابى ســتایش پیام 35-40 زنانه، تعــداد (جفت): 162، 
قیمت واحد: 260000، قیمــت کل: 42120000، 23- 
شرح: ســرپایى آنژال 610 زنانه، تعداد (جفت): 64، قیمت 
واحــد: 195000، قیمت کل: 12480000، 24- شــرح: 
طبى النــاز پیام زنانه، تعــداد (جفــت): 16، قیمت واحد: 
210000، قیمــت کل: 3360000، 25- شــرح: رکابى 

پریوش پیام 30-43 دخترانه، تعــداد (جفت): 20، قیمت 
واحد: 188000، قیمت کل: 3760000، 26- شرح: رکابى 
329 پیام 25-29 بچگانه، تعداد (جفت): 23، قیمت واحد: 
188000، قیمــت کل: 4324000، 27- شــرح: احرامى 
مردانه 333 پیام 40-44، تعداد (جفت): 40، قیمت واحد: 
120000، قیمــت کل: 4800000، 28- شــرح: احرامى 
مردانــه 333 پیــام 35-39، تعداد (جفــت): 16، قیمت 
واحــد: 110000، قیمــت کل: 1760000، 29- شــرح: 
رکابدار آســیا مردانه پیام، تعداد (جفت): 16، قیمت واحد: 
240000، قیمت کل: 3840000، 30- شــرح: سیروس 
مردانه بزرگپا، تعداد (جفت): 16، قیمت واحد: 188000، 
قیمت کل: 3008000، 31- شرح: دوکاره آلمان 34-30 
پسرانه، تعداد (جفت): 54، قیمت واحد: 225000، قیمت 
کل: 12150000، 32- شرح: الیور پیام 25-29 بچه گانه، 
تعداد (جفــت): 20، قیمت واحــد: 180000، قیمت کل: 
3600000، 33- شــرح: چکمه بلند دماونــد مردانه پیام 
مشکى 35-40، تعداد (جفت): 72، قیمت واحد: 170000، 
قیمت کل: 12240000، 34- شــرح: چکمه کوتاه مردانه 
کارگرى پیام مشــکى، تعداد (جفت): 280، قیمت واحد: 
170000، قیمت کل: 47600000، 35- شــرح: چکمه 
بلند مردانه پیام مشکى، تعداد (جفت): 165، قیمت واحد: 
170000، قیمــت کل: 28050000، قیمت کل جدول 
الف (چهارصد ونود میلیون و ششــصد و هفتــاد و دو هزار 
ریال) 490672000، جدول ب- گزارش اقالم سرى دوم: 
1- شــرح: رکابى مردانه پژمان 708، تعداد (جفت): 24، 
قیمت واحد: 240000، قیمت کل: 5760000، 2- شرح: 
رکابى ادیســون پیام 30-34، تعداد (جفت): 40، قیمت 
واحد: 188000، قیمت کل: 7520000، 3- شــرح: ارس 
رکابدار پیــام 30-34، تعداد (جفــت): 80، قیمت واحد: 
188000، قیمت کل: 15040000، 4- شرح: رکابى 329 
پیام 34-30، تعداد (جفت): 20، قیمت واحد: 188000، 
قیمت کل: 3760000، 5- شــرح: رکابى 314 پیام 35-
39، تعــداد (جفت): 40، قیمت واحــد: 260000، قیمت 
کل: 10400000، 6- شــرح: رکابــى 316 پیام 39-35، 

تعداد (جفــت): 40، قیمت واحــد: 260000، قیمت کل: 
10400000، 7- شــرح: جیمبو 5404 پیــام بچه گانه، 
تعداد (جفت): 180، قیمت واحــد: 110000، قیمت کل: 
19800000، 8- شــرح: رکابى آدینا پیام 35-40 زنانه، 
تعداد (جفــت): 40، قیمت واحــد: 260000، قیمت کل: 
10400000، 9- شرح: طبى الناز پیام زنانه ، تعداد (جفت): 
16، قیمت واحد: 210000، قیمت کل: 3360000، 10- 
شرح: احرامى مردانه 333 پیام 40-44، تعداد (جفت): 20، 
قیمت واحد: 120000، قیمت کل: 2400000، 11- شرح: 
احرامى مردانه 333 پیام 35-39، تعداد (جفت): 64، قیمت 
واحد: 110000، قیمت کل: 7040000، 12- شرح: چکمه 
بلند دماوند مردانه پیام مشکى 35-40، تعداد (جفت): 24، 
قیمت واحد: 170000، قیمت کل: 4080000، 13- شرح: 
رکابى پریوش پیام 30-34 دخترانــه، تعداد (جفت): 20، 
قیمت واحد: 188000، قیمت کل: 3760000، 14- شرح: 
رکابى 329 پیــام 25-29 بچه گانه، تعــداد (جفت): 24، 
قیمت واحد: 150000، قیمت کل: 3600000، 15- شرح: 
رکابدار آســیا مردانه پیام، تعداد (جفت): 16، قیمت واحد: 
240000، قیمــت کل: 3840000، 16- شــرح: چکمه 
بلند مردانه پیام مشکى، تعداد (جفت): 180، قیمت واحد: 
170000، قیمت کل: 30600000، 17- شــرح: دوکاره 
آلمان 30-34 پســرانه، تعداد (جفــت): 36، قیمت واحد: 
225000، قیمــت کل: 8100000، 18- شــرح: چکمه 
پســرانه پیام، تعداد (جفت): 24، قیمت واحد: 170000، 
قیمت کل: 4080000، 19- شرح: شبرو مردانه پایاب چرم 
پیام، تعداد (جفت): 430، قیمت واحد: 675000، قیمت 
کل: 290250000، قیمت کل جدول ب (چهارصد و چهل 
و چهار میلیون و یکصد و نود هــزار ریال) 444190000، 
قیمت کل محاســبه شــده: ارزش برآورد شده جدول الف 
(ســرى اول) 490/672/000، ارزش برآورد شــده جدول 
ب (ســرى دوم) 444/190/000، جمع کل اقالم: (نهصد 
و سى و چهار میلیون و هشتصد و شــصت و دو هزار ریال) 
934/862/000، دادورز اجراى احکام مدنى دادگســترى 

اصفهان شناسه: 517320

پلى که با شش جفت 
دست ساخته شده است 

اتحاد دیدنى ونیز

لورنزو کوئین، مجسمه ساز معروف، 
بار دیگر و با یک اثر بــه یاد ماندنى 
دیگــر، پیروزمندانــه بــه ونیز باز 
مى گردد. 6 جفت دســت، از روى 
آبگیر تاریخى آرسنال، عبور کرده و 
در میان راه به هم رسیده اند، و به این 
ترتیب، پل اتحاد را به وجود آورده اند. 
"Building Bridges"، با 15 
متر ارتفاع و 19/5 متر عرض، عالوه 
بر اینکه یک مورد به نقاط شاخص و 
چشمگیر شهر اضافه کرده، شرکت 
در فستیوال دو ســاالنه ونیز را هم 

تجربه کرده است.
این اثر، براى خود لورنزو کوئین هم 
یک نمونه کار تماشایى به حساب 
مى آید که به دیگر اثر هنرى او با نام 
"حمایت" (مجســمه غول پیکرى 
از یک جفت دســت، کــه از کانال 
بزرگ ونیز بیــرون آمده و انگار یک 
ساختمان را نگه داشته است)، که در 
سال 2017 در ونیز ساخته شده بود، 
اضافه شده و تحسین هاى بسیارى، 
از سرتاســر جهان را نصیب او کرده 

است.
در حالى که مجســمه "حمایت" 
با طبیعت دوگانه اى از انســانیت و 
قابلیت محیــط پیرامونى مبنى بر 
ســازندگى و مخرب بودن ســخن 
 Building ،مى گفت، این اثر یعنى
Bridges، تماما بر روى نگرشى 
مثبت تمرکز کرده است. در دورانى 
که دیوارها بلند و بلندتر مى شــوند 
تا ما انســان ها را از هم جدا کنند، 
کوئین به دنبال اشاعه پیام وحدت، 
یکپارچگى و صلح در شهرى است 
که گویى بر روى پل ها ساخته شده

 است.
لورنزو کوئین، پســر بازیگر مشهور 
و برنده اســکار، آنتونى کوئین مى 
گوید: «هــر جفت از دســت هاى 
این مجســمه، به احتــرام یکى از 
ارزش هاى 6 گانه ى مفهوم انسانیت، 
ساخته شده اند: دوســتى؛ تا آن را 
در آینــده و در کنار هم بســازیم، 
خرد؛ تا بــا آن تصمیمات متقابل و 
مفید بگیریم، یارى؛ تا با آن دوستى 
هایمان را محکم و همیشگى کنیم، 
وفادارى؛ تا با آن به ارزش هاى فردى 
و قلب هایمان اعتمــاد کنیم، امید؛ 
تا با آن به تالش هــاى با ارزش خود 
ادامه بدهیم و عشق؛ هدف بنیادى 
همه مــا در زندگــى.» هر جفت 
از ایــن دســت ها، از طریق حالت 
تماســى که با هم برقرار کرده اند، 
این ارزش هاى انسانى را به نمایش

 مى گذارند. 
چه به صورت آرام یکدیگر را لمس 
کرده باشــند، چه بســیار محکم 
همدیگر را گرفته  باشند، فرقى نمى 
کند، چون کلیت ماجرا، حالتى غیر 
قابل انکار را نمایش مى دهد که در 
سراســر جهان، ترجمه اى یکسان 
دارد. مفاهیمى چون قدرت، عشق 
و همدلى در بین این مجسمه ها، که 
حالتى گروهــى دارند، موج مى زند 
و به همین دلیل، همــه اطمینان 
دارنــد که همــان جلــب توجه و 
استقبالى که در  فستیوال دو ساالنه 
ونیز در ســال 2017 از مجســمه 
«حمایت» به عمــل آمد، درباره اثر 
جدید این مجسمه ســاز هم تکرار 
خواهد شــد. تِم جهان شموِل این 
اثر هم بــا محل قرارگیــرى آن در 
آرســنال به طور کامل، هماهنگ

 است. 
کارخانه کشتى سازى تاریخى ونیز، 
درست در جایى است که جمهورى 
قدرتمند ونیزى، از قرن 12 به بعد، 
ناوگان دریایى خودش را بر پا کرده 
است. همچنین کشتى هاى تجارى 
که به ونیز کمک مى کنند تا همچنان 
نام امپراتور تجارت را حفظ کند، در 

اینجا ساخته مى شوند. 

گردشگرى
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ساماندهى خانه هاى شبانه کیش براى نخستین بار   
طرح ساماندهى خانه هاى اجاره اى شبانه در جزیره گردشگرى کیش با هدف ارایه خدمات مطلوب تر به 
گردشگران و مسافران با همکارى دستگاه هاى مختلف براى اولین بار به اجرا گذاشته شد.سروان محمدعلى 
ابراهیمى رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومى کیش ضمن اشاره به اجراى طرح ساماندهى، سازماندهى 
و قانونمندسازى روند اجاره منازل مسکونى شبانه یا موقت در این جزیره گفت: یکى از شاخصه هاى بارز 

جزیره کیش که همواره از سوى مسئوالن، مردم و گردشگران مورد تاکید قرار گرفته است موضوع امنیت و 
ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و مسافران است، این در حالى است که خانه هاى شبانه غیرمجاز فاقد هرگونه 

ضمانتى در جهت ارائه خدمات بهینه و تأمین آسایش و امنیت افراد متقاضى هستند.سروان ابراهیمى با بیان اینکه با 
ساماندهى خانه هاى شبانه مى توان امنیت مسافران و گردشگران را تأمین کرد گفت: با این اقدام ضمن نظارت بر این مراکز و 

پیشگیرى از ناهنجارى ها، خدماتى مطلوب به گردشگران ارائه مى شود.سروان محمد زنگانه معاون اجتماعى فرمانده انتظامى کیش در خصوصى 
چگونگى اجراى ساماندهى منازل اجاره اى گفت: آمارگیرى و ثبت این منازل، نخستین مرحله اجراى این طرح است لذا بر اساس شیوه نامه 
تدوین شده به عنوان فراخوان از همه مالکان خواسته مى شود با مراجعه به معاونت گردشگرى سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به ثبت منازل 

خود در این سامانه و اخذ مجوز الزم اقدام کنند.

قهوه یزدى ثبت ملى شد
یزد یکى از شهرهاى خالق و خوشــمزه در زمینه خوراکى هاست. شیرینى هایش حسابى معروف و 
شیرینى فروشى هاى قدیمى اش همیشه شلوغ هســتند. اما کمتر کسى قهوه خاص این شهر خبر 
دارد.قهوه یزدى نوعى قهوه سنتى و بومى در شهر یزد اســت که به جهت استفاده از هل، گالب و 
نبات در تولید آن و همچنین مدت زمان پخت طوالنى داراى طعم بسیار خوشمزه و دلچسبى است 

و با توجه به اسناد و مدارك شفاهى که از زمان تولید قهوه یزدى موجود، قدمت تولید این نوع از قهوه 
به دوره قاجار مى رسد. قهوه یزدى به جهت بومى سازى یک نوشیدنى غیر ایرانى و قدیمى شاهدى بر 

تعامالت فرهنگى مردمان یزد است که هر عنصر جدید را با ذائقه و میل خود سازگار ساخته و نوع جدیدى 
از این نوشیدنى را ساخته اند. این نوشیدنى در طى چند قرنى که وارد ایران و یزد شده با تغییراتى که مردمان یزد در 

مراحل ساخت آن داده اند، جایگاه خود را در فرهنگ، آداب و رسوم یزدى باز کرده و تبدیل به عنصرى جدانشدنى وشاخص در 
مراسم هاى مذهبى این شهر شده است. قهوه یزدى به دلیل نوع پخت طوالنى و مواد اولیه مصرفى با طبع یزدى بسیار سازگار است و 
استفاده آن در مراسم سوم درگذشتگان در طول سالیان دراز به شکل یک سنت حسنه در آمده و بخشى از فرهنگ مردم یزد محسوب 

مى شود. قهوه یزدى به تازگى در فهرست آثار ناملموس کشور ثبت شده است.

ایسنا
گزارش
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 اگر آب به تاالب 
گاوخونى برسد آب براى 

کشاورزى شرق هم 
فراهم مى شود و به قول 
حقوقدانان این موضوع 

یک تحصیل حاصل 
است.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

  تداوم خطر ریزگردهاى سمى گاوخونى تا پایتخت ایران

 شهردار اصفهان گفت: احداث حلقه حفاظتى شهر اصفهان راه 
را براى شهر هموار مى کند و این کار به معناى جابجایى آبادانى 
در شهر اصفهان و انتقال آن به مناطق مورد نیاز از جمله شرق 
است. قدرت اله نوروزى در مراسم روز شهردارى ها و دهیارى ها 
در روستاى هفتشویه با اشاره به اینکه زمانیکه فرماندار اصفهان 
بودم در شرق اصفهان مشکالت متعددى از جمله ساماندهى 
مسیر شش راه، تأمین آب شرب و گذر شرق مطرح بود، اظهار 
کرد: گردهمایى شهرداران روستاها و شهرهاى استان اصفهان 

مى تواند چاره اى براى گره هاى کور محالت پیدا کند.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   احداث حلقه حفاظتى، آبادانى را به شرق اصفهان مى آورد

زانوشکودى، شهر مرده اى که به دست گردباد از نقشه 
محو شد

شهرى که محو شد 
در میانه تنگه پالک بین هند و ســریالنکا جزیره 
دراز و کوچکى به نام پامبان وجود دارد که از طریق 
یک پل راه آهن صدساله 2 کیلومترى به شبه جزیره هند متصل شده است. 
پل پامبان که تنها راه ارتباطى با شبه جزیره هند است، یکى از خطرناك ترین 
نقاط هند شمرده مى شــود. باد در ناحیه پل آن قدر شدید است که قطارها 
هنگام گذر از آن، سرعت خود را بسیار پایین مى آورند تا باد آن ها را از ریل 
به پایین پرتاب نکند. به طراحى پل نیز نمى توان اطمینان چندانى داشت. با 
یک نگاه دل شما خواهد لرزید؛ خطوط ریلى مستقیماً زیر پایه هاى پل قرار 

گرفته اند و حفاظى نیز ندارند. مى توانید به  راحتى از ریل ها دریا را ببینید.
ساالنه ده ها هزار مسافر هندى جرئت مى کنند و این سفر خطرناك روى پل 
دریا را به جان مى خرند تا احترام خود را به راما به جاى آورند. طبق افسانه ها 
گفته مى شود راما خدایى است که این پل سنگى معلق را روى دریا ساخت تا 

همسر خود سیتا را از دست پادشاه شیطانى شرورى به نام راوانا نجات دهد.
بیشتر جمعیت این جزیره در دو شهر به نام هاى پامبان و رامسوارام زندگى 
مى کنند. این شهرها در انتهاى شمال غربى جزیره و نزدیک به شبه جزیره هند 
قرار گرفته اند. البته نیم قرن پیش انتهاى دیگر جزیره که به  ظاهر باریکه اى 
از ماسه روى دریاست نیز به  اندازه انتهاى شمال غربى جمعیت داشت. شهر 
زانوشکودى واقع در جنوب شرقى جزیره پامبان زمانى یک شهر تجارى فعال 
بود که از نظر اندازه و جمعیت با رامسوارام قابل  مقایسه بود و بیش از 600 خانه، 
مدرسه،کلیسا و بیمارستان و یک ایستگاه راه آهن داشت. زانوشکودى که تنها 
حدود 30 کیلومتر از جزیره مانار در سریالنکا فاصله داشت، یک نقطه ارتباطى 
مهم بین دو کشور هند و سریالنکا بود و به طور منظم خدمات حمل ونقل در 

آن براى جابه جایى مسافران و تجار ارائه مى شدند.
حدود پنجاه سال پیش این شهر در اثر یک گردباد وحشتناك از نقشه محو 

شد.
زانوشکودى در موقعیت مکانى بسیار آســیب پذیرى قرار گرفته است. از 
آنجایى که خلیج بنگال در یک  طرف و اقیانوس هند در طرف دیگر آن واقع 
شده اند، این جزیره پى درپى در معرض طوفان ها و گردبادها و امواج طوفانى 
قرار مى گیرد. در واقع چیزى کمتر از یک کیلومتر شن ناپایدار خلیج بنگال و 

اقیانوس هند را از هم جدا مى کند.
شب بعد از 22 و قبل از 23 دسامبر سال 1964 میالدى، یک اَبَرگردباد که از 
قدرتمندترین طوفان هاى سریالنکا و ساحل هند بود، با سرعت 240 کیلومتر 
بر ساعت جزیره پامبان را از هم فروپاشید. این باد شدید موج طوفانى اى را به 
ارتفاع 8 متر بلند کرد که تمام شهر زانوشکودى را از بین برد و هر ساختمان 
و سازه بلندى را به خاك نشاند. قطارى که با 115 نفر مسافر حرکت مى کرد 
از ریل خارج شد و تمام مسافران و خدمه آن کشته شدند. حداقل 800 نفر 
در زانوشکودى مردند و مجموع تعداد کشته هاى جزیره پامبان به 1800 نفر 
رســید. پس ازاین گردباد، دولت هند اعالم کرد که این جزیره براى زندگى 
شهروندان مناسب نیست و کسانى را که از سانحه جان سالم به در برده بودند 

به رامسوارام و دیگر نقاط منتقل کرد.
امروزه خرابه هاى متروك شهر زانوشکودى بر جاى خود باقى مانده اند. طى این 
سال ها ماهیگیران سعى کردند تا به زانوشکودى بازگردند و این شهر مخروبه را 
به خانه خود تبدیل کنند. آن ها در خانه هاى حصیرى موقتى زندگى مى کنند 
و با دست هاى خالى در دل شن و ماسه چاه مى کنند تا آب آشامیدنى پیدا 
کنند. هیچ برق یا امکانات دیگرى در شهر نیست. دولت از ماهیگیران تقاضا 
کرده اســت تا زندگى خود را جاى دیگرى بســازند، اما این 500 ماهیگیر 
بر تصمیم خود اصرار دارند. در ســال 2017 جــاده اى براى متصل کردن 
زانوشکودى به رامسوارام ساخته شد تا شهر مرده بتواند به عنوان مقصدى 

براى گردشگرى قد علم کند.

گــزارش

وى ادامــه داد: با توجه 
به اینکه عضو شــوراى 
سازمان شــهردارى ها 
و دهیارى هاى کشــور 
هستم خوشــحالم که 
در جمع تعــداد زیادى 
از شهرداران روستاها و 
شهرهاى استان هستم و زمینه گفتگو 

ایجاد شده است.
شهردار اصفهان با اشاره به فعالیت هاى 
شــهردارى اصفهان در حوزه عمرانى 
تصریح کرد: ما در شهردارى اصفهان 
محور فعالیت هاى عمرانى را شــرق 
اصفهان قرار دادیم بــه این دلیل که 
شــرق را مظلوم مى بینیم. در گذشته 
هرچه آوار، نخاله، زباله و آرامستان بود 
را به شرق اصفهان آوردند و این میراث 
هنوز هم باقى اســت و این بخش را با 
آالیندگى و ترافیــک مواجه کرده که 

باید براى آن چاره اى اندیشید.
تکمیل گذر شرق اولین گام مدیریت 

شهرى براى آبادانى شرق اصفهان
وى با بیان اینکــه روزى هزار تن زباله 
در شهر باید فرآورى شود که متاسفانه 
400 تن آن دفن مى شود، گفت: روزانه 
چهار هزار تن نخاله در بخش شــرق 
اصفهان دفن مى شــود و اکوسیستم 
منطقه را دچار مشــکل مى کند اما ما 
اراده کرده ایم که مســیرى که تحت 
عنوان گذر شرق، قرار بود 15 سال پیش 
خاتمه یابد و روســتاها را به بزرگراه ها 

متصل کند، تکمیل کنیم.
نوروزى با اشاره به اینکه به عنوان عضو 
هیئت مدیره ســازمان همیارى هاى 
اســتان اصفهان، اعالم مى کنم اولین 
گامى که در شــهر اصفهان برداشته 
شد، آغاز تکمیل گذر شرق بود، گفت: 

تکمیل گذر شــرق به معناى آبادانى، 
تسهیل دسترسى به مسیرى هموار، 
کوتاه کردن راه هــا، کاهش تصادف، 
کاهش مصرف سوخت و همه اینها به 

معناى استفاده بهینه از امکانات است.
وى با بیان اینکه عالوه بر تکمیل گذر 
شرق، شهردارى اصفهان اراده کرد حلقه 
حفاظتى شــهر را احداث کند، افزود: 
مردم شرق هم اکنون شاهد عملیات 
عمرانى بخشــى از این حلقه در کنار 
کارخانه قند و جاده فرودگاه هستند. 
براى اجراى پل یک و نیم کیلومترى 
با ارتفاع 15 متر و پل در هم پیچیده 5 
پله در کنار کارخانه قند 123 میلیارد 

تومان اعتبار تخصیص دادیم.
شــهردار اصفهان افزود: احداث حلقه 
حفاظتى راه را براى شهر هموار مى کند 
و این کار به معنــاى جابجایى آبادانى 
در شهر اصفهان و انتقال آن به منطقه 
مورد نیاز از جمله شــرق اســت. این 
پروژه شــعاعى ایجاد مى کند که نور 
آن تاریکى هاى دوردست را نورافشانى 

خواهد کرد.

  اعالم خطر شهردار اصفهان در 
پى خشک شدن تاالب گاوخونى

وى بیان کرد: رهایى از گره کور و هموار 
کردن مســیر خاتون آباد، رسیدن به 
اتوبان چمران و عبور از خیابان فرزانگان، 
اتصال اتوبان همت به ســیتى سنتر و 

ارتباط آن به جاده قلعه شور بخشى از 
مزیت هاى حلقه حفاظتى است که با 
این اقدام، یک حلقه اهالى بهارستان 
و جرقویه را از حرکت به سمت دروازه 
شــیراز و ایجاد ترافیک دور مى کند و 
12 کیلومتر مسیر برآن و جرقویه به 

اصفهان نزدیک تر مى شود.
نوروزى بیان کرد: در کنار این جاده ها 
آبادانى ایجاد مى شود و راه نجات بخش 
عظیمى از روستاهاى ما ایجاد شاهراه و 

اتصاالت منطقى است.
وى به لزوم ایجاد زمینه هاى مناسب 
فرهنگى براى جوانان روستاهاى شرق 
تاکید کرد و گفت: اگــر مى خواهیم 
جوانان گرفتار گرداب هاى تند و ُکشنده 
نشــوند و طوفان ناهنجارى ها آن ها را 
درگیر نکند، باید به احداث ورزشگاه ها، 
کتابخانه ها و مدارس بیندیشیم و تفکر 

استراتژیک فرهنگى داشته باشیم.
شــهردار اصفهان با اشاره به اینکه آب 
زاینده رود، اولویت اول ماست و آب نه 
براى اصفهان و نه براى کشاورزى بلکه 
براى تاالب گاوخونى و نجات همه مردم 
ایران ضرورى اســت، تصریح کرد: اگر 
آب به تاالب گاوخونى برسد آب براى 
کشاورزى شــرق هم فراهم مى شود 
و به قــول حقوقدانان این موضوع یک 

تحصیل حاصل است.
وى افزود: اگر تــاالب گاوخونى با این 
سطح وســیع به زودى آبگیرى نشود 

اعالم خطر مى کنم که مى تواند تمام 
کشور را به خطر بیندازد. ریزگردهاى 
سمى در مسیر جهت وزش باد نه تنها 
اصفهان، دلیجان و قــم که پایتخت 
ایران را به خطر مى اندازد و اگر مسئولى 
احساس مســئولیت مى کند باید به 
مسئله آب اصفهان به عنوان مسئله اول 

کشور بیندیشد.
نوروزى افزود: در این زمینه ما در حد 
وسع خود هرکارى که الزم بوده انجام 
داده ایم و تالش خود را ادامه خواهیم 
داد تا شاهد جارى بودن زاینده رود از 

ابتدا تا انتها باشیم.
وى بیان کرد: ما اجازه ندادیم آب زاینده 
رود فقط در محــدوده 12 کیلومترى 
شــهر اصفهان، چرخش داشته باشد 
چراکه این کار اشــتباهى است، آب 
بایــد از صفر تــا 420 کیلومترى این 
مسیر حرکت کند و این خواست همه 

کشاورزان است.
شهردار اصفهان تصریح کرد: اطمینان 
دارم دغدغه هــاى فرمانــدار اصفهان 
نیز همین مسائل اســت و در تعامل با 
شهرداران مختلف استان و بخشدارها 
هر روز شــاهد بهبود وضع روســتاها 
خواهیم بود. ما نباید محلى فکر کنیم 
باید با هم باشیم تا هم افزایى ایجاد و 
جامعه قدرتمند شــود چراکه جامعه 
قدرتمند بهتر مى تواند مسائل را حل 

کند.

ایسنا
گــزارش



بسیارى از کانال هاى تلگرامى فروش کاال جعلى هستند
رئیس پلیس فتاى اصفهان گفت: بسیارى از کانال هاى تلگرامى فروش کاال جعلى هستند و با بهانه نبود امکان 

پرداخت در محل ، هزینه کاال را پیش از ارسال دریافت و از مردم کالهبردارى مى کنند.
سرهنگ سید مصطفى مرتضوى با اشاره به افزایش جرائم اینترنتى در سه ماهه نخست سال جارى نسبت به 
سال گذشته اظهار داشت: بیشترین جرایم اینترنتى شامل برداشت هاى غیرمجاز از حساب شخصى افراد و کاله 

بردارى هاى رایانه اى به شیوه هاى مختلف است و مجرمان تحت این عناوین اقدام به کالهبردارى هاى مالى از 
مردم مى کنند.

وى درباره کالهبردارى برخى کانال هاى تلگرامى از مردم تحت عنوان فروش کاال تاکید کرد: مردم باید دقت کنند که 
بسیارى از کانال هاى فروش کاال جعلى هستند و با این عناوین که فروش حضورى و پرداخت در محل ندارند هزینه کاال را قبل از 

ارسال محصول دریافت کرده و در نهایت نیز کاالیى براى مراجعان ارسال نمى کنند. رئیس پلیس فتاى استان اصفهان بیان داشت: گاهى 
نیز این کانال ها ادعاى پرداخت در محل دارند اما با دریافت هزینه ارسال کاال که براى هر فرد مبلغ کمى را شامل مى شود و عدم ارسال محصول 
خریدارى شده، به کالهبردارى از کاربران فضاى مجازى مى پردازند. وى ادامه داد: در بسیارى از این موارد افراد کالهبردار حتى کانال هاى جعلى 

در ارتباط با رضایت مشترى دارند اما عناوین رضایت مشترى هاى خود را از دیگر کانال هاى واقعى فروش کاال برداشت مى کنند.

ایجاد اشتغال براى بیش از یک هزار نفر در اردستان
 فرماندار اردستان گفت: تا پایان سال جارى براى بیش از یک هزار نفر در شهرستان اردستان اشتغال ایجاد 
مى شود. حمید رضا تاملى در حاشیه جلسه مهارت آموزى دانش آموزان در آموزش و پرورش اردستان اظهار 

داشت: تا کنون کار کارشناسى براى آینده دانش آموزان اردستانى انجام نشده است.
وى افزود: دانش آموزان اردستانى به جاى استقبال از رشته هاى فنى به دنبال رشته هاى تجربى هستند که 

همین مسئله موجب شده تا این دانش آموزان تنها یک مدرك تحصیلى داشته باشند بدون اینکه مهارت هاى 
شغلى الزم را کسب کنند. فرماندار اردستان گفت: نوع استقبال دانش آموزان از کالسهاى اوقات فراغت در اردستان 

نیز این مسئله را تایید مى کند و نشان از این مطلب دارد که دانش آموزان چندان به دنبال مهارت آموزى نیستند. وى با 
بیان اینکه دانش آموزان شناخت درستى از شغل ها و مهارتهاى موردنیاز جامعه ندارند، افزود: در کنار اهمیت به موضوع نشاط 

اجتماعى باید هر دانش آموز را با ورزش، هنر و یک مهارت آشنا کنیم تا خال موجود در این ارتباط رفع شود.
تاملى ابراز داشت: تا پایان سال براى بیش از یک هزار نفر در شهرستان اردستان اشتغال ایجاد مى شود و ما در انتظار مسائل فرهنگى و خدمات 
جانبى این اشتغال خواهیم بود.  وى با بیان اینکه دانش آموزان باید با مشورت دستگاه هاى خدمات دهنده با رشته هاى فنى آشنا شوند، افزود: نباید 

دانش آموزان را با امکانات موجود محدود کنیم بلکه باید اجازه دهیم تا خودشان در این ارتباط تصمیم بگیرند.

عالوه براین دیگر خودرو 
ساز داخلى، سایپایى ها 
تغییر قیمت چندانى در 
یکى دو هفته اخیر تجربه 
نکرده انــد و پراید 111 
همچنان 49.5 میلیون 
تومان و پرایــد 131 به 
ا رزش 45 میلیون تومان داد و ســتد 

مى شود.
بررسى قیمت ها نشان دهنده کاهش 
شدید قیمت خودروســازان داخلى با 
مشخصه مونتاژ اســت. به طورى که 
هایما اس 7 بــه 285 میلیون تومان، 
هایما اس 5 بــه 260 میلیون تومان، 
پــژو 2008 به 322 میلیــون تومان، 
ســراتو 305 میلیون تومان، چانگان 
180 میلیون تومان، جــک اس 5 به 
280 میلیون تومان و سیتروئن سى 3 
مدل 97 به 360 میلیون تومان و همین 

خودرو در مدل 98 بــه 390 میلیون 
تومان قیمت دارند.

همچنیــن در برخى مــوارد فروش 
کارتکسى خودروها از سوى نمایندگى 

ها با تحویل روز گزارش شده است.
برخى کارشناسان، دلیل تداوم ریزش 
هر چند اندك قیمت ها را سخنان وزیر 
صنعت مبنى بر تکمیل تعداد زیادى از 
خودروهاى باقى مانده در کف کارخانه 
ها و عرضه آنها به بازار مى دانند که اثر 

روانى خود را بر جاى گذاشته است.
آنــان همچنیــن بــه وعــده هاى 
خودروسازان مبنى بر تکمیل 20 تا 30 
هزار دستگاه خودرو طى روزهاى آینده 
استناد کرده و همین موضوع را عاملى بر 
کاهش بیشتر قیمت ها در بازار کنونى با 

خریدار کم عنوان مى کنند.
یک نمایشگاه دار در شــرق تهران در 
این زمینه گفت: قیمــت هاى کنونى 
خودروها بــه هیچ عنوان بــا واقعیت 
تناســبى ندارد، حتى اگر فرض کنیم 
در یک سال گذشــته قیمت ها 100 
درصد افزایش یافته باشــد، پژو 206 
که پارســال 36 میلیون تومان قیمت 
داشــت باید 72 میلیون تومان باشد 
نه 86 میلیون تومــان، یا پژو 405 که 
پارسال 33 میلیون تومان قیمت داشت 
با دو برابر شدن قیمت باید 66 میلیون 

تومان و نه 78.5 میلیون تومان باشد.
وى که خواســت نامى از او در گزارش 

ذکر نشــود، افزود: بازار هنوز با قیمت 
هاى 18 فروردین ماه که خارج از انتظار 
و بى ضابطه افزایش یافته بود، فاصله 
دارد و اگر ســیگنال هاى منفى مثل 
نبود قطعه، ورشکستگى خودروسازان 
و غیره به آن وارد نشــود، کاهش هاى 

بیشترى انتظار مى رود.
این بنگاه دار معتقد اســت کــه بازار 
خودرو به شــدت روانى و احساســى 
است و مشترى براى خرید خودرو صف 

نکشیده است.
بررسى خبرنگار ایرنا همچنین حاکى از 
قیمت 82 میلیون و 500 هزار تومانى 
سمند ال. ایکس و یکصد میلیونى پژو 

پارس است.
برخى منابع آگاه خبــر مى دهند که 
حدود 10 هزار دستگاه خودرو از سوى 
خودروســازان فاکتور شده و به زودى 
به دست مشتریان مى رسد. اکثر این 
خودروها نیز پژو 206 تیپ پنج و پژو 

پارس است.

  رکود سنگین بازار خارجى ها
«کــوروش طواحن» نمایشــگاه دار 
خودروهاى خارجى در منطقه یوسف 
آباد تهران نیــز گفت: طى هفتنه هاى 
گذشــته قیمت هاى تعادلى را شاهد 
بودیم، اما رکودى خیره کننده بر بازار 

حاکم اســت، به طورى کــه از اواخر 
خرداد ماه که شکست قیمت ها و رکود 
بر معامالت را شــاهد بودیم، تا امروز 

تغییر خاصى مشاهده نمى شود.
وى اظهار داشــت: این روزها کســى 
براى سرمایه گذارى در زمینه خودرو 
به نمایشــگاه ها مراجعــه نمى کند و 
خریداران واقعى نیز بــه دلیل انتظار 
کاهش بیشــتر قیمت ها، دست نگه 
داشته و خرید خود را به تعویق انداخته 

اند.
طواحن، شــایعات اخیــر درخصوص 
احتمــال واردات خــودرو از ســوى 
خودروســازان براى پاســخگویى به 

تعهدات معوق مانده مشتریان را بعید 
دانست و گفت: شــرایط ارزى کشور 
اجازه چنین تصمیمــى را نمى دهد، 
عالوه بر آن ثبت سفارش خودروهاى 

خارجى مسدود است.
وى افزود: اگر شــرایط براى ترخیص 
بیش از 10 هزار خودروى باقى مانده 
در گمرك روان ســازى مى شد، مى 
توانســت بر نزولى شــدن قیمت ها 
تاثیرگذار باشــد، اما عملى نشدن این 
موضوع و باال بودن تعرفه هاى گمرکى 
که براى برخى خودروها تا 400 و حتى 
500 میلیون تومــان آب مى خورد، 

مانعى بر سر آن است.

سرنوشت بازار خودرو چه خواهد شد؟

حرکت الك پشتى کاهش قیمت ها در بازار خودروهاى داخلى

ایرنا
گــزارش
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بازار این روزهاى خودروى پایتخت حاکى از روند بطئى و کند 
کاهش قیمت خودروهاى داخلى و رکود سنگین حاکم بر خرید 
و فروش خودروهاى خارجى و تعادل نســبى قیمت ها در این 
بازار است. با بررسى هاى میدانى، بطور نمونه پژو 405 که هفته 
گذشــته در حدود قیمت 80 میلیون و 500 هزار تومانى قرار 
داشت، دو روز گذشته به 78 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 206 
تیپ پنج از 105 میلیون تومان به 99 میلیون تومان، همچنین پژو 
206 تیپ دو ظرف یک هفته از 85 میلیون به 84 میلیون تومان 

کاهش یافته است.

برخى منابع آگاه خبر 
مى دهند که حدود 10 
هزار دستگاه خودرو 

از سوى خودروسازان 
فاکتور شده و به 
زودى به دست 

مشتریان مى رسد. 
اکثر این خودروها نیز 

پژو 206 تیپ پنج و 
پژو پارس است.

اقتصاد ایران
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ساخت 400.000 واحد 
مسکونى چه تاثیرى بر 
قیمت مسکن مى گذارد؟

 رضایى کوچى گفــت: آزاد کردن 
اراضى دستگاه هاى دولتى و افزایش 
تولید حبــاب قیمت مســکن را 
مى شکند. محمدرضا رضایى کوچى 
رئیس کمیســیون عمران مجلس 
با بیان اینکه دســتگاه هاى متولى 
تولید مسکن و سیاست گذاران در 
این حوزه باید سهم  قابل توجهى از 
نیاز کشور به مسکن را داشته باشند، 
گفت: متاسفانه در سال هاى گذشته 
وزراى سابق مانع تولید مسکن شده 
و اعتقادى به ساخت و افزایش تولید 
مسکن نداشتند، که از این رو در حال 
حاضر با کمبود شــدید مسکن در 
کشور رو به رو هســتیم. وى افزود: 
بر اساس آمارهاى ارائه شده از سوى 
مرکز آمار  با کمبود  تولید حدود 4 
تا 5 میلیون مسکن در کشور رو به 
رو هستیم که همین موضوع سبب 
افزایش قیمت مســکن مى شود. 
رئیس کمیسیون عمران مجلس با 
اشاره به اینکه، خوشبختانه سیاست 
وزیر راه و شهرسازى آن است که بین 
عرضه و تولید مسکن تعادلى ایجاد 
کند، افزود: وزارت راه و شهرسازى 
هم اکنون ساخت 400 هزار واحد 
مسکونى را در کشور آغاز کرده و با 
همکارى سایر دستگاه ها به زودى 

مسکن مهر را به اتمام مى رسند.

تسنیم
خـــبـــر
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آگهى اخطار اجرایى
شــماره: 1181/97 به موجب راى غیابى شــماره 1542/97 تاریخ 
97/12/14 حوزه سوم شــوراى حل اختالف شهرســتان کاشان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه کاووس خالقى فرزند عبدالحسین به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 13/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسى و کارشناسى به مبلغ 
330/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 97/10/4 لغایت اجراى حکم هزینه اجرا به 
میزان نیم عشر از بهاى محکوم به از محکوم علیه قابل دریافت مى باشد. 
مشخصات محکوم له: مهدى فاضلى فرزند سیدعلى با وکالت اقاى رویان 
به نشانى بلوار کشــاورز جنب اتومبیل رضایى طبقه فوقانى فروشگاه 
رفاهى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا 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 شوراى حل اختالفشهرستان کاشان شناسه: 522376

آگهى حصروراثت
آقاى سید ســیف اله خرماقمصرى به شناسنامه شــماره 38 به شرح 
دادخواســت به کالســه 549 از این شورا درخواســت گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آغابگم خرما به شماره 
شناسنامه 5353 در تاریخ 71/7/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سیدعلى اکبر 
خرماقمصرى فرزند ســید عباس ش ش 521 فرزنــد. 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: 522463

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره: 41398-98/4/15 بموجب تقاضــاى وارده 41398 مورخ 
1398/4/3 به استناد 2 برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود 
رسما گواهى گردیده آقاى امیرحســین شادیانى به موجب وکالتنامه 
164183-1398/3/13 دفترخانه 16 کاشان مدعى است ششدانگ 
یکقطعه زمین به مساحت 233/40 مترمربع به شماره 16025 فرعى 
مفروز و مجزى شــده از 10764 فرعى از 15 اصلــى واقع در بخش 2 
کاشان ذیل دفتر 625 صفحه 391 ذیل شماره 104650 به نام خانم 
زهرا صباغى ثبت و ســند مالکیت 170915 صادر و تسلیم گردید که 
به علت اثاث کشى مفقود گردیده و تاکنون پیدا نگردیده است و چون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره 1 ماده 120 
اصالحى آیین نامه قانون ثبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 

98/4/18 رئیس ثبت اسناد و امالك کاشان شناسه: 522459

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره: 39940-98/4/13 خانم مریم کرمى فرزند محمدعلى برابر 
تقاضاى وارده 39940 مورخ 1398/4/2 و باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى هستند که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین به مساحت 247/56 

مترمربع به شــماره پالك 9302 فرعى مفروز و مجزى از 300 فرعى 
مجزى از 11 اصلى واقع در بخش دو حوزه ثبتى کاشان که ذیل شماره 
الکترونیکى 139620302034017569 به نام خانم مریم کرمى فرزند 
محمدعلى ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است که به 
علت جابجایى مفقود شده است چون درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت 
آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/18 رئیس اداره ثبت و 

امالك اسناد کاشان شناسه: 522388

آگهى فقدان سند 
نظربه اینکه آقاى خانم انوشــا آذرى نجف آبادى  باتســلیم یک برگ 
استشهادیه شهود دفترخانه 14 میمه مدعى مفقودشدن سندمالکیت 
تمامت ششدانگ  پالك شماره 499 فرعى از11 اصلى واقع دربخش 
میمه که درذیل ثبت 138صفحه 535 دفترجلد1امالك صادروتسلیم 
گردیده اظهارداشته که ســندمالکیت مرقوم دراثرجابه جایى اثاثیه 
منزل مفقودگردیده وتقاضاى صدورسند مالکیت المثنى نموده است 
لذادفترچه ســندمالکیت مذکورازدرجه اعتبار ساقط ومقتضى است 
چنانچه ســندمالکیت مفقودى جهــت انجام هرگونــه معامله به آن 
دفترخانه ارائــه گردید ازانجام معامله خــوددارى وآن راجهت اعمال 
مقررات به این ادره ارسال نمایید .انجام هرگونه معامله باسندمالکیت 
المثنى موکول به اســتعالم ازاین اداره مى باشــد. محمدرضا بیکیان 

مسئول دفتر امالك میمه شناسه: 523072

آگهى ابالغ ارزیابى اولیه پرونده اجرایى شماره 
139604002004000608

شماره پرونده: 139604002004000608/2 شماره بایگانى پرونده: 
9600441 شماره ابالغیه: 139805102126001122 بدینوسیله 
به حسین رحیمى و زهرا کرباسیان که برابر گزارش مامور محترم پست 
کاشان آدرس شما شــناخته نگردیده ابالغ و اخطار مى گردد موضوع 
پرونده اجرایى کالســه 9600441 اجراى کاشــان بنا به درخواست 
بانک تجارت طبق گزارش وارده مورخ 1398/4/10 کارشناس رسمى 
دادگسترى مورد وثیقه پالك ثبتى 1/2528 واقع در بخش 2 کاشان 
به مبلغ 4/059/000/000 ریال ارزیابى گردیده. لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشــید اعتراض کتبى خود را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ انتشار این آگهى به ضمیمه فیش بانکى دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 6/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم 

نمایید. رئیس اداره ثبت اسناد و امالك کاشان شناسه: 522375

آگهى
شــعبه دوم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده کالسه 980164 ش /1/1/2/م ش له خانم سیده فاطمه هاشمى 
ده چى علیه على محمد منتظرالقائم به نشانى اصفهان خ آتشگاه کوى 
شهید رسول هاشمى مجد ده چى روبروى قبرستان بابت محکوم به و 
هزینه هاى اجرایى به مبلغ 13/164/500/000 ریال اموال توقیفى به 
شــرح ملک توقیفى به آدرس اصفهان خیابان آتشگاه ابتداى خیابان 
کوچه برلیان پالك هاى 3-278 و 3-1795 بخش 14 ثبت اصفهان در 
مالکیت آقاى على محمد منتظرالقائم از پالك ثبتى 3-278 به مساحت 
970 موازى یک سهم مشــاع از 81 سهم عرصه و اعیان ششدانگ مى 
باشد و مالکیت آقاى على محمد منتظرالقائم از پالك 3-1795 بخش 
14 به مساحت 993/60 مترمربع مقدار ده ســهم مشاع از 90 سهم 

عرصه و اعیان ششدانگ پالك مذکور مى باشد بر اساس آخرین گزارش 
تکمیلى و اصالح شده ثبتى و گزارش کارشناس نقشه بردارى که در آنها 
مساحت پالك هاى 3/278 و 3/1795 بخش 14 ثبتى و نقشه موقعیت 
پالك ها و نیز سهم آقاى منتظرالقائم از پالك هاى مشخص مى باشد به 
ارزش ریالى سهم مالکیت نامبرده از هر یک از پالك هاى دوگانه فوق به 
لحاظ نمودن کلیه عوامل موثر در موضوع و به لحاظ موقعیت محل نوع 
کاربرى راه دسترسى و میزان عقب نشینى طرح گذر به شرح زیر مى 
باشد: 1- ارزش ریالى پالك ثبتى 3/278 به مساحت 970 مترمربع و 
موازى مقدار یک سهم مشاع از 81 سهم مشاع از ششدانگ پالك برابر 
420/000/000 چهارصد و بیست میلیون ریال 2- ارزش ریالى پالك 
ثبتى 3/1795 به مساحت ناخالص 993/6 مترمربع و موازى مقدار 10 
سهم مشاع از 90 سهم ششدانگ پالك برابر 9/625/000/000 ریال 
نه میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال ارزیابى و مجموعه برابر 
10/045/000/000 ریال ده میلیارد و چهل و پنج میلیون ریال ارزیابى و 
اعالم مى گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در 
نظر دارد جلسه مزایده اى در مورخ 98/5/13 در ساعت 9 تا 10 صبح در 
محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین ساختمان 
شماره2 شــوراى حل اختالف برگزار گردد. طالبین شرکت در جلسه 
مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلســه 
مزایده و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند شــماره 
حساب جهت پرداخت 2171350205001 مى باشد. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. مدیر اجراى احکام شوراى حل 

اختالف اصفهان شناسه: 517461

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده : 97/186 ش 3 ح وقت رسیدگى :19 / 5 / 98 ساعت : 
17 خواهان : على اکبر گودرزى خوانده: محمد زیبایى آدرس : مجهول 
المکان خواســته :  مطالبه، خواهان دادخواســتى تسلیم دادگاههاى 
عمومى نموده که جهت رســیدگى به شعبه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف برخوار ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر 
االنتشار آگهى مى شــود . تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف 
یک ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى 
حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود فقط یک 
نوبت منتشر و مدت آن ده روز اســت. مدیر دفتر شعبه سوم حقوقى 

شوراى حل اختالف برخوار شناسه : 522988

آگهى
کالسه پرونده :519_97 شماره دادنامه:192 98/4/9 مرجع رسیدگى 
: شــعبه دوم شــوراى حل اختالف برخوار خواهان : اسماعیل فتاحى 
وکیل : اصغر داورى نشــانى :دولت آباد _ ابتداى خیابان اباذر غربى _ 
دفتر وکالت خوانده : وحید منصــورى حبیب آبادى به آدرس مجهول 
المکان، به تاریخ 98/4/5 در وقت فوق العاده شــعبه دوم شوراى حل 
اختالف شهرستان برخوار به تصدى امضا کننده ذیل تشکیل شده است 
و پرونده کالسه 97/519 تحت نظر قرار دارد شورا باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید : راى شــورا:  در این پرونده آقاى 
اسماعیل فتاحى دولت آبادى  فرزند حسن  با وکالت آقاى اصغر داورى 
دادخواستى به طرفیت آقاى وحید منصورى حبیب آبادى  به خواسته 
مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال بابت اجور معوقه قرارداد اجاره عادى 
مورخ 96/2/15 و بیست و پنج میلیون ریال اجرت المسمى تعیین شده 
براى بعد از پایان اجاره با احتساب خسارات دادرسى مطرح نموده است 
با این توضیح که خواهان مغازه را از تاریخ 96/2/15 تا 97/2/15 به مدت 
یک سال با اجاره بهاى ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال به خوانده 

واگذار نموده و چنین توافق شده است که در صورت عدم تخلیه در پایان 
قرارداد خوانده دو برابر اجاره بها را به خواهان بپردازد که نهایتا با هشت 
ماه عدم پرداخت اجاره بها در تاریخ 97/7/14 محل تخلیه و تحویل موجر 
شده است شورا با بررسى محتویات پرونده که از جمله متن دادخواست 
تقدیمى خواهان ، اظهارات ایشان ، قرارداد اجاره منعقده بین طرفین و 
عدم حضور خوانده جهت ارائه دفاع دعوى خواهان را وارد تشخیص و با 
استناد به مواد 469 ، 494، 1291 و 1301 قانون مدنى و 198 ، 519 
و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
خوانده را به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرســى طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان محکوم نموده و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل 
تجدید نظر خواهى در دادگسترى شهرستان برخوار مى باشد. قاضى 
شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان برخوار حبیب ایزد 

پناه شناسه:  522241

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم به اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمى شهرستان برخوار

بدینوسیله به اســتحضار مى رســاند که با توجه به دادخواست  آقاى 
محمدحسین بخشى به طرفیت آقاى منصور اسدى، به خواسته مطالبه 
وجه چک به این شعبه تسلیم نموده است که به کالسه  147_98 ثبت 
و براى روز 98/5/20  ساعت  18/30 وقت رسیدگى تعیین شده است ، 
نظر به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد . لذا حسب ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت چاپ در یکــى از روزنامه هاى 
کثیراالنشار طبع و نشر مى شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل مى 
آید جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و 
در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگى حاضر شود. در صورت عدم حضور 
خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود 
. چنانچه بعدا نیازى به آگهى باشــد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده 
روز است. مدیر دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان برخوار 

شناسه  :511395

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم به اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمى شهرستان برخوار

بدینوسیله به اســتحضار مى رســاند که با توجه به دادخواست  آقاى 
محمدحسین بخشى به طرفیت آقاى اســماعیل قربانى، به خواسته 
مطالبه به این شعبه تسلیم نموده است که به کالسه 9/98 ثبت و براى 
روز 98/6/6  ساعت  17 عصر وقت رسیدگى تعیین شده است ، نظر به 
اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت چاپ در یکى از روزنامه هاى کثیراالنشار 
طبع و نشر مى شــود و از خوانده مذکور دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت 
مقرر فوق نیز جهت رسیدگى حاضر شود. در صورت عدم حضور خوانده 
دادخواست ابالغ شده محسوب و شــورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود . 
چنانچه بعدا نیازى به آگهى باشــد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده 
روز است. مدیر دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان برخوار 

شناسه :511361

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم به 
خانم سحر احمدوند دادخواستى به خواسته مطالبه، به طرفیت  مرتضى 
هاشمیان، به این شورا تسلیم که به کالسه 1351_97 ثبت و براى روز 
98/5/28 ساعت 17 وقت رسیدگى تعیین شــده است نظر به اینکه 
خوانده مجهول المکان مى باشد لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و نشر 
مى شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل مى آید جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز 

جهت رسیدگى حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده 
محسوب و شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعد نیازى 
به آگهى باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است. دبیر شعبه 4 

شوراى حل اختالف برخوار _ خورزوق شناسه : 511352

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم به 
 آقاى : محمد احمدوند، دادخواســتى به خواسته مطالبه، به طرفیت 
آقاى محمدرضا بخشى، به این شورا تسلیم که به کالسه  1352_97 
ثبت و براى روز 98/5/28 ســاعت 5/30 عصر  وقت رسیدگى تعیین 
شده است نظر به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد لذا حسب ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار طبع و نشر مى شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل مى 
آید جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه 
و در وقت مقرر فوق نیز جهت رســیدگى حاضر شود. در صورت عدم 
حضور دادخواست ابالغ شده محســوب و شورا تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد نمود چنانچه بعد نیازى به آگهى باشد فقط یک نوبت درج و مدت 
آن ده روز است. دبیر شعبه 4 شوراى حل اختالف برخوار _ خورزوق 

شناسه : 511350

آگهى تحدید حدود اختصاصى
شماره: 45990-98/4/13 چون تحدید حدود اختصاصى ششدانگ 
یک باب اطاق بشماره 1 فرعى و یک باب اطاق و سرداب تحتانى آن 
و ایوان جلو آن بشــماره 4 فرعى به انضمام مشاعات مذکور هر یک 
از پالك 3423 اصلى واقع در درب یالن بخش 1 کاشــان که طبق 
پرونده ثبتى بنام زهرا و امیرحسین تجلیان منفرد در جریان ثبت 
اســت بعلت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده  بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/5/12 در ساعت 8 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد. لذا بموجب این اگهى به کلیه مجاورین و 
مالکین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر 
شــوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم 
دادخواست را اخذ نموده و باین اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشار: 

1398/4/18 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 523009

آگهى تحدید حدود اختصاصى
شماره: 44606-98/4/11 چون تحدید حدود اختصاصى ششدانگ 
قطعه زمین بمساحت 9862 مترمربع بشــماره 11153 فرعى از 
پالك 33 اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان که طبق پرونده 
ثبتى بنام فاطمه فراســت نیا و اصغر ریاضى و غیره در جریان ثبت 
اســت بعلت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده  بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/5/9 در ساعت 8 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد. لذا بموجب این اگهى به کلیه مجاورین و 
مالکین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر 
شــوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم 
دادخواست را اخذ نموده و باین اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشار: 

1398/4/18 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 521199
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گردهمایى شرکت هاى دانش بنیان فضایى
گردهمایى شرکت هاى دانش بنیان و کسب و کار هاى نوپا (استارت آپ) حوزه فضایى در صندوق نوآورى و 

شکوفایى درحال برگزارى است
رئیس صندوق نوآورى و شکوفایى در مصاحبه اختصاصى با خبرنگار خبرگزارى صدا و سیما در حاشیه این 
گردهمایى گفت: رویکرد جدید صندوق نوآورى و شکوفایى براى حضور فعال در اکوسیستم نوآورى کشور به 
ویژه بخش هاى اولویت دار است تا با ایجاد شرایط، حمایت هاى دقیق تر و مستقیم ترى از شرکت ها داشته باشیم.

على وحدت با بیان اینکه بخش فضایى یکى از اولویت ها براساس اسناد باالدستى کشور است، افزود: نزدیک به 200 
شرکت فعال در این موضوع شناسایى شده اند و از یک ماه قبل جلساتى براى آن ها برگزار و همچنین نیاز هاى آن ها 

احساس شده است.
وى گفت: در این گردهمایى که به مدت سه روز برگزار مى شود، توانمندى هاى این شرکت ها به نمایش گذاشته شده است و همچنین 7 دستگاه 

و نهاد اصلى که مى تواند به این شرکت ها کاال سفارش دهد و یا ارتباط داشته باشند، در این رویداد با شرکت هاى دانش بنیان و کسب و کار هاى نوپا 
(استارت آپ) تعامل نزدیکى خواهند داشت.

وحدت افزود: امیدواریم بتوانیم با برگزارى این گردهمایى به توسعه بازار این شرکت ها و همچنین حجم اقتصادى آن ها کمک کنیم.
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استارت آپ

«هیچ تضمینى وجود ندارد که «آمازون» Amazon.com به یک شرکت 
موفق و پردرآمد تبدیل شود». این جمله را «جف  بیزوس» در سال 1999 و 
درست 5 سال پس از تاسیس شرکتش مطرح کرد. میزان شک و دو دلى این 

جمله براى بنیانگذار شرکتى در این ابعاد «شگفت انگیز» است.

 به گزارش بى بى سى، اینک و  25  سال پس از تاسیس این شرکت، آمازون یکى از 
ارزشمندترین  شرکت هاى سهامى عام  جهان است و آقاى بیزوس به لطف ابتکارات 

«آمازونى »اش یکى از ثروتمندترین مردان جهان به حساب مى آید.
این شرکت که در ابتدا به عنوان یک «خرده فروش آنالین کتاب» شروع به کار کرد، 
این روزها یک غول بزرگ جهانى با مشــترکان ثابت، فروشگاه هاى فیزیکى، خرده 
فروشى، مراکز فروش دستگاه  و تجهیزات هوشمند است  و برخى مشتریان آن (در 

اقصى نقاط جهان) در کمتر از یک ساعت قادر به دریافت سفارش خود هستند.
نوآورى هاى آمازون در نتایج مالى آن دیده مى شود.

در سال گذشته این شرکت پس از «اپل» به بزرگترین شرکت سهامى عام با ارزش 

یک تریلیون دالر تبدیل شــد. در طبقه بندى دیگرى نیز این 
شــرکت دومین شــرکت ارزشــمند بازارهاى جهانى پس از 

مایکروسافت است.
 درآمدهاى کالن نشان موفقیت بزرگ این غول آنالین است.

انتظار مــى رود آمازون تا پایان ســال جارى رکــورد درآمدى 
جدیدى حدود 275,06 میلیارد دالر را به ثبت برساند. براساس 
پیش بینى ها  میــزان این درآمدها تا پایان ســال 2020 از 320 

میلیارد دالر بگذرد.
گســترش جهانى آمازون در بخش هاى دیگر موفقیت بیزوس را 

رقم زد.
ســرویس ویدئوهاى آنالین و تجهیزات ویژه، سرویس هاى ابرى 
و فروشــگاه هایى شــعبه هاى مواد غذایى با مالکیت خود شرکت 
به این کمپانى امکان رقابت مســتقیم با غول هــاى فناورى مانند 

«فیس بوك»، «اپل»، «گوگل» و «نت فلیکس» را مى دهد.
و همه اینها با فروش «کتاب» شروع شد.

1995: آمازون با فروش آنالین کتاب آغاز به کار کرد.
جف بیزوس جوان در سال 1999 گفت: 4 سال پیش، زمانى که فروش آنالین کتاب 
آغاز شد، بسیارى خطاب به ما اعالم کردند که شما مردان دنیاى کامپیوتر هستید و 

چیزى از فروش کتاب نمى دانید. مسئله اى که واقعیت داشت.
اگرچه آمازون در آن زمان فضاى ذخیره بسیار گسترده اى داشت اما با حمایت هاى 
دولت آمریکا به یک پیشرو و راهبر در زمینه حرفه اى خود تبدیل شد. به همین دلیل 

آمازون موفق به فروش طیف گسترده ترى از کتاب ها در برابر رقباى خود شد.
پس از آن کتاب هاى الکتریکى وارد چرخه فروش آمازون شد و نقش کلیدى خود 

را نشان داد.

1999- آمازون به بزرگترین پلت فرم  آنالین جهان تبدیل شد
در اواخر دهه 1990، آمازون تصمیم خود براى فــروش کاالهاى دیگر را آغاز کرد. 

اولین مرحله با فروش «موسیقى» و «دى وى دى» آغاز شد.

آقاى بیزوس سریعا امپراطوى خود را با تجهیزات الکتریکى، اسباب بازى و وسایل 
آشپزخانه گسترش داد.

رشد شبکه اینترنتى آمریکا در سطوح خانگى، باعث گسترش مشتریان و محبوبیت 
آمازون در آن زمان  شد.

یکسال بعد آمازون به بزرگترین سامانه آنالین در آمریکا و جهان تبدیل شد.

2005- آمازون سیستم «پرایم» خود را راه اندازى کرد
به دنبال ایجاد بخش «آمازون مارکت پلیس»  Amazon Marketplace  در 
سال 2000، که زیرساخت بیش از 1000 اقتصاد خورد را رقم زد، آمازون سیستم 

ارسال را براى مشتریان وفادار خود شکل داد.
آمازون پرایم، در سال 2005 راه اندازى شد. در این سیستم اجناس انتخابى با سرعتى 
بیشتر و توسط کشتى به مشتریان انتقال داده مى شوند.  این روش میزان فروش انواع 

کاال در آمازون را افزایش داد.
در حال حاضر بیش از 100 میلیون نفر مشترك سامانه «آمازون پرایم» هستند و 

مى توانند از موسیقى و ویدئوهاى آنالین بهره ببرند.
در آن زمان دومین جمعیت بزرگ براى ثبت نــام در آمازون پرایم هزینه پرداخت 

کردند.

2007- آمازون اولین محصول مصرفى خود را عرضه کرد: نرم افزار کیندل
آمازون هرگز ریشه هاى  «کتاب فروشــى» خود را فراموش نکرد. زمانى که فروش 
کتاب هاى الکتریکى در آمازون رونق گرفت، بیزوس به معرفى «نرم افزار کیندل» در 

سال 2007 پرداخت و در نهایت به رهبرى جهانى در این بخش تبدیل شد.
بخش تجهیزات هوشمند آمازون نیز رشد چشمگیرى از خود نشان داد و  در اوایل 

دهه 2010 به رقیب سرسخت «گوگل» و «اپل» تبدیل شد.
در حال حاضر آمازون سومین فروشنده تجهیزات هوشمند در آمریکاست.

 امروزه آینده آمازون بسیار پیچیده تر از فروش محصوالت در اینترنت به نظر مى رسد.

نیمه دوم سال 2018، روزهاى سخت آمازون محسوب مى شود و به سقوط ارزش 
سهام این شرکت منجر شد.

عصر ایران
گـــزارش

آمازون 25 ساله شد
داستان یک غول فناورى

  بــه کارى که انجام 
عالقه مند  مى دهید 

باشید
مجبور نیستید که عاشق 
هرچیزى باشــید که به 
کســب وکارتان مربوط 
اســت و نباید هم باشید 
اما دســت کم باید به کارى که انجام 
مى دهید عالقه  داشــته باشید. به هر 
حال میخواهید وقت و انرژى بســیار 
زیادى را صرف راه اندازى کســب وکار 
شــخصى خود کنید و در نهایت آن را 
به یک ســرمایه گذارى موفق تبدیل 
کنید، بنابراین خیلى مهم اســت که 
از کارى کــه انجام مى دهیــد عمیقا 
لذت ببرید. مطمئن شــوید که در راه 
درستى قدم مى گذارید. براى تشخیص 
این موضوع به این ســواالت پاســخ

 دهید:

آیا واقعا مى خواهید بدون وابســتگى 
خارجى مدیریت را شروع کنید و کسى 
باشــید که همه تصمیم ها با اوست و 
بار همــه ى مســئولیت ها را به دوش 

مى کشد؟

آیا مایل هستید به سختى کار کنید و 
فداکارى هاى الزم براى یک کسب کار 

کوچک نوپا را بپذیرید؟

آیا انقدر اعتماد بــه نفس و نظم دارید 
که باعث شــود در این راه ثابت قدم و 
استوار باشــید و کسب وکار کوچکتان 
را تا یک سرمایه گذارى موفق و پربازده 

پیش ببرید؟

   کسب کارتان را شروع کنید اما 
کار فعلیتان را رها نکنید

اکثر افراد چه مــدت مى توانند بدون 
پول زندگى کنند؟ قطعــا براى مدت 
طوالنى ممکن نیســت و ممکن است 
زمان خیلى زیادى طول بکشــید که 
کســب وکار جدیدتان به ســود دهى 
واقعى برســد. داشــتن کار فعلیتان 
زمانى که در حال شــروع کســب کار 
جدیدتــان هســتید باعث مى شــود 
زمانى که با ســختى ها و مشکالت به 
خصــوص راه اندازى کســب وکارتان 
مواجه مى شوید در حد نیاز پول داشته

 باشید.

  به تنهایى شروع نکنید
وقتى در حال شــروع کســب کارتان 
هســتید و حتى بعد از آن هم به یک 
پشــتیبان خوب نیاز داریــد. یکى از 
اعضاى خانواده یا دوستى که مى توانید 
ایده هایتان را با او به اشتراك بگذارید، 
کسى که با دلسوزى تمام به بحران هاى 
شــروع ایــن کار اهمیــت مى دهد 
پشتیبانى با ارزش است. در حالت بهتر 
مى توانید یک مشاور داشته باشید که 
در این زمینه تجربه و اطالعات کافى و 
الزم را داشته باشد. وجود راهنمایى با 
تجربه و حرفــه اى در کنارتان بهترین 

پشتیبان شما است.

  مشترى  جذب کنید
صبر نکنید تا کسب وکارتان به صورت 
رســمى شــروع شــود و بعد به فکر 
جذب مشــترى بیوفتید، چون حیات 
کسب کارتان بدون مشترى امکان پذیر 
نیست. به صورت  شــبکه اى و دهان 
به دهان محصول یا ســرویس خود را 
معرفى کنید و بــراى آن تبلیغ کنید. 
ارتباطــات الزم و مفید با کســانى که 
شما را به مخاطب هدفتان مى رسانند 

را برقرار کنید.

 Business ) نقشه کسب وکار  

Plan ) بنویسید
اولین نکته مثبت براى نوشــتن نقشه 
کســب وکار این اســت کــه هزینه و 
وقتتان را صرف شــروع کسب وکارى 
نمى کنید که قرار نیست موفق باشد. 
داشتن برنامه کسب وکار مشخص قبل 
از شروع کلیدى براى موفقیت است. با 
این کار مى توانید امکان عملى شــدن 
ایده هایتان را بررســى کنید، آنها را از 
لحاظ مدیریتى و اقتصادى بسنجید و 
هزینه ها را بــرآورد کنید. برنامه ریزى 
کسب وکارتان را موثرتر و مدیریت آن 

را مفیدتر مى شــود و در نهایت کمک 
مى کند که سرمایه گذار جذب کنید.

  تحقیق کنید
حتما براى تهیه نقشــه کسب وکارتان 
خیلى تحقیق و جست و جو کرده اید اما 
این فقط شروع کار است، براى اینکه در 
کسب وکارتان موفق باشید باید در آن 
زمینه ى کارى، محصول یا ســرویس 
متخصص شوید. پیوســتن به صنایع 
مرتبط و انجمن هاى حرفه اى مى تواند 

ایده ى خوبى باشد.

   از افراد حرفه اى  و با تجربه کمک 
بگیرید

از طرف دیگر فقط به خاطر اینکه یک 
کســب وکار را راه اندازى مى کنید به 
این معنى نیســت که باید در همه ى 
زمینه ها متخصص باشــید. مثال اگر 
حســابدارى نمى دانید یا نیــاز دارید 
قراردادهاى قانونى بنویسید ولى وکیل 
نیستید، شــخصى را براى انجام این 
کارها استخدام کنید. مطمئن باشید در 
دراز مدت باید وقت و احتماال هزینه ى 
بیشــترى را صرف یادگیــرى و انجام 
کارى کنیــد که هیــچ مهارتى در آن 

ندارید.

  منابع مالى را فراهم کنید
 حتما پس انداز کنید و اگر نیاز هست 
وام بگیرید و سرمایه گذارهاى احتمالى 
را جذب کنید. هزینه هاى شروع کار را 
تخمین بزنید اما انتظار نداشته باشید 
که به محض شــروع کارتــان به بانک 
بروید و پــول دریافت کنیــد. صبور و 

واقع بین باشید.

  از همین ابتــداى کار حرفه اى 
عمل کنید

همه  چیــز در مــورد شــما و کارى 
انجام مى دهید باید به شــکلى باشــد 
که به مخاطب نشــان دهد به صورت 
حرفه اى درحال مدیریت و پیش بردن 
کسب وکارى جدى هســتید. این به 
معنى است که باید همه ملزومات این 
کار مثل وبســایت حرفه اى، بیزینس 
کارت، تلفــن و آدرس ایمیل کارى و 
غیره را فراهم کنیــد و از همه مهم تر 
با اشــخاص برخــوردى حرفــه اى و 

متواضعانه داشته باشد.

  به مسائل قانونى و مالیاتى قبل از 
شروع کار رسیدگى کنید

همیشــه رفع پیچیدگى ها و ابهامات 
بعد از به هم ریختگى و بروز مشــکل 
ســخت تر و پر هزینه تر اســت. پس با 
آینده نگرى از این اتفاقــات احتمالى 
جلوگیرى کنید. آیا باید کسب وکارتان 
را ثبت کنید؟ آیا باید کارمندان را بیمه 
کنید یا به فکر پرداختن مالیات باشید؟ 
مدل کســب وکار و در آمد آن که روى 
مالیات و پرداخت هــا تاثیر مى گذارد 
را مشــخص کنیــد. یــاد یگیرید که 
مسئولیت مراحل قانونى و مالیاتى قبل 
از شروع کسب وکار و به طبع مدیریت 

آن است.

نکات کلیدى براى شروع یک کسب وکار موفق؛   

از کجا شروع کنیم؟

صبر نکنید تا 
کسب وکارتان به صورت 
رسمى شروع شود و بعد 

به فکر جذب مشترى 
بیوفتید، چون حیات 

کسب کارتان بدون 
مشترى امکان پذیر 

نیست. به صورت  
شبکه اى و دهان 

به دهان محصول یا 
سرویس خود را معرفى 

کنید و براى آن تبلیغ 
کنید. 

قصد دارید کسب وکار شخصى خود را  شروع کنید اما نگران 
هستید که شکست بخورید؟ درست اســت که راه اندازى 
کسب و کار شخصى همیشه چالش ها و دشوارى هاى مخصوص 
به خود را دارد اما با کمى برنامه ریزى و پشــتکار همه ى این 
چالش ها به تجربیاتى شــیرین تبدیل مى شوند. با خواندن 
این مقاله و توجه به این نکات مهم که نتیجه تالش هاى سایر 
کارآفرینان موفق و با تجربه است، به خود و کسب و کارتان 

شانس بیشترى براى موفقیت بدهید.

منبع:  برترین ها
یـــادداشت
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،،
 بهتر مى توانید یک مشاور 

داشته باشید که در این زمینه 
تجربه و اطالعات کافى و الزم 

را داشته باشد. وجود راهنمایى 
با تجربه و حرفه اى در کنارتان 

بهترین پشتیبان شما است.

خدمات دیجیتال 
مارکتینگ به 
استارت آپ ها

مرکز نوآورى بانک ایران زمین 
با حضور مدیــران بانک ایران 
زمین و جمعى از فعاالن نظام 
بانکى وپرداخــت و اصحاب 

رسانه رونمایى شد.
پورســعید،  عبدالمجیــد 
مدیرعامل بانــک ایران زمین 
ســخنران مراســم افتتاحیه 
مرکــز نــوآورى ایران زمین 
با اشــاره به اینکه از دوســال 
پیــش بــراى تبدیــل بانک 
ایران زمین به بانک دیجیتال 
برنامه ریزى کرده بودیم، گفت: 
خوشحالیم که اکنون با ایجاد 
فضاى نوآورانه توانســته ایم، 
بسترى را براى ارائه خدمات 
به استارت آپ ها و کسانى که 

ابتکار دارند، فراهم کنیم.
فرهاد اینالویى، معاون فناورى 
اطالعات بانک ایران زمین نیز 
در این مراســم از تفاوت این 
مرکز با دیگــر مراکز نوآورى 
گفت. به گفتــه او، اگر درباره 
اســتارت آپ هاى فین تکــى 
صحبت مى کنیم باید در کنار 
آن بانکدارى دیجیتال و باز نیز 
وجود داشته باشد.ما پلتفرم 
باز را در این مرکز ارائه داده ایم 
و به زودى در حوزه پراخت و 
بیمه نیز خدمــات خود را در 

پلتفرم باز ارائه مى دهیم.
اینالویــى دربــاره فــروش 
اســتارت آپى گفــت: فروش 
همــه  اساســى  مشــکل 
اســتارت آپ ها اســت و مــا 
خدمات دیجیتال مارکتینگ 
را با همکارى دو شــرکت به 

استارت آپ ها ارائه مى دهیم.
او ادامه داد: از دیگر خدماتى 
که در این مرکز ارائه مى شود، 
به حوزه مالى مربوط است. در 
حال حاضر استارت آپ ها در 
حوزه مالى مشکالت بسیارى 
دارنــد. مــا در ایــن مرکز با 
سیستم مشــاوره مالى سعى 
کرده ایم خدمات مناســبى 
را براى اســتارت آپ ها ارائه 
دهیــم. ارائه خدمــات فنى 
براى اســتارت آپ ها از دیگر 
خدماتى اســت که به گفته 
اینالویى در ایــن مرکز ارائه 

مى شود.
سیدمحمد حســینى ناظر، 
مدیرعامــل مرکز نــوآورى 
ایران زمین ســخنران دیگر 
این مراســم گفت: این مرکز 
به عنــوان جدیدتریــن عضو 
زیست بوم کشور با همکارى 
بانک ایران زمیــن خردادماه 
امسال راه اندازى و بهره بردارى 

شد.
او هدف از راه اندازى این مرکز 
را حمایت از تمامى زیست بوم 
نوآورانه کشــور دانســت و 
گفــت: زیســت بوم نوآورانه 
بدون هم زیستى ارکان اصلى 
آن یعنــى مراکــز علمــى و 
صندوق هاى سرمایه گذارى 
و غیره قدرت زیســت  حیات 
ندارد. مــا در این مرکز تالش 
مى کنیم همه این ارکان را با 

هم جمع کنیم.
او ادامــه داد: امیدواریم افراد 
توانمند بتوانند در این فضا با 
اطمینان فعالیت خود را انجام 
دهنــد و از ظرفیت هاى آن 
در کســب وکار خود استفاده

 کنند.

فصل اقتصاد
گــزارش
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