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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

رئیس سابق بنیاد علمى اکو تاکید کرد:

سرمایه گذارى بر روى کودکان، برنامه آینده بنیاد علمى اِکو

نقدینگى به 
درستى هدایت 

نمى شود
آمارهــا نشــان مى دهد در 
کشــورهاى عضو ســازمان 
بین المللى همکارى و توسعه 
اقتصادى(OECD) نســبت 
درآمدهاى مالیاتى به تولید 
ناخالص ملى (GDP) تقریباً 
پنج برابر ایران اســت. این به 
معنــاى فاجعــه مالیاتى در 

ایران است.
زمانى رهبران و پادشــاهان 
کشــورها بــراى تأمیــن 
هزینه هاى قلمــرو خود، از 
مردم چیزى به عنوان خراج 
دریافت مى کردند. این خراج 
ممکن بود پول صرف نباشد 
و برخى از مــردم محصوالت 
کشــاورزى یا دام هاى خود 
را براى خــراج مى دادند؛ اما 
قرن ها از آن زمان گذشــته 
اســت و اکنون خــراج نام 
مالیات به خود گرفته است؛ 
پولى که مردم بابت خدمات 
ارائه شــده از ســوى دولت 
به ایــن نهــاد مى پردازند؛ با 
وجود این در ایران همه چیز 

متفاوت است و...

مسعود دانشمند |  خبرآنالین
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

   هفت کشور ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان دیگر اعضاى این بنیاد هستند که در کنار یکدیگر براى دستیابى به توسعه و رشد اقتصادى از 
طریق فعالیت هاى فناورانه و نوآورانه و ارتقاى تکنولوژى تالش مى کنند.

نا 
 ایم

س:
عک

بازار طال و سکه 98/4/18 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,370,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,571,0004,449,000جدید

2,360,0002,520,000نیم سکه

1,549,0001,640,000ربع سکه

989,000989,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,874,0001,766,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18432,900407,500 عیار

یک گرم طالى 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالى 
24575,900543,300 عیار

پاى سیاست در بساط اقتصاد؛

«نرخ ارز واقعى نیست» اما 
واقعیت چیست؟

معاون اقتصادى وزارت اقتصاد معتقد است که 
نرخ فعلى در بازار ارز به هیچ وجه واقعى نیست و 
این اصل را هر اقتصاددانى قبول دارد. همچنین 
وزیر اقتصاد هم نرخ دالر را بدون در نظر گرفتن 
مسائل سیاسى 8000 تومان عنوان کرده است 

اما تحلیل واقعى از این قضیه چیست؟
 معاون امور اقتصادى وزارت اقتصاد با اشاره به 
آرامش و ثبات در بــازار ارز طى روزهاى اخیر، 
اظهار کرده که نرخ فعلى در بازار ارز به هیچ وجه 
واقعى نیست و این اصل را هر اقتصاددانى قبول 
دارد، زیــرا نرخ واقعى در زمــان تعادل اقتصاد 

کشور به دست مى آید.
بر اســاس گزارش تارنمــاى وزارت اقتصاد، 

محمدعلى دهقان دهنوى، گفته که...
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5 عدد مهم اقتصاد ایران را ببینید
گزارش فصلى اقتصاد ایران مربوط به زمستان 1397 منتشر شد.

مرکز آمار ایران گزارشى مربوط به شاخص هاى مهم اقتصاد ایران 
مربوط به فصل زمستان 1397 را منتشر کرد.

1- نرخ بیکارى جمعیت 10 ساله و بیشتر 12.1 درصد بوده است که 
نسبت به فصل پاییز 0.4 واحد افزایش داشته است.

2- محصول ناخالص داخلى به قیمت ثابت سال 1390 
به رقم 1716703 میلیارد ریال رسیده است که نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل 8.4 درصد کاهش داشــته

 است. ...

شرکت کشاورزي و  دامپرورى فجر اصفهان ( سهامى خاص ) در نظر دارد
 عملیات هاى مشروحه ذیل در واحد نطنز ( دامدارى رحمت آباد ) را از طریق مناقصه 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان و شرکت هاى داراى صالحیت 
مى توانند جهت بازدید از محل ، اخذ اسناد مناقصه و یا کسب اطالعات بیشتر در 
ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه 

دفتر مرکزى شرکت تحویل نمایند.  
- اجاره تعداد 6 دستگاه تراکتور( 399و 285 اسب بخار) جهت ساخت خوراك دام ، 

برداشت کود در سالن ها به وسیله دستگاه کود روب و زنبرکشى   
- اجاره 2 دستگاه مینى بوس جهت ایاب و ذهاب پرسنل  

- اجاره 2 دستگاه کامیون کمپرسى  جهت حمل مواد اولیه ، مصالح و غیره داخلى 
گاودارى   

تاریخ برگزارى مناقصه : 1398/04/27 راس ساعت 10 صبح 
مهلت بازدید و زمان دریافت اسناد مناقصه  : تا ساعت 16 بعدازظهر مورخ 

 1398/04/26
مهلت ارائه پیشنهاد : از تاریخ انتشار آگهى تا ساعت 9 صبح مورخ 1398/04/27 

محل برگزارى مناقصه  : شهرستان نطنز ،  کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز - اصفهان ، 
روستاى رحمت آباد  

تلفن: 54335314-031                         فاکس : 031-54335313

یک شرکت (سهامى خاص)
 در نظر دارد نسبت به فروش سه دستگاه 

کامیون با مشخصات زیر اقدام نماید:

1- کامیون بنز تیپ 911 مدل 1974
2- کامیون بنز تیپ 608 مدل 1353
3- کامیون بنز تیپ 808 مدل 1975

از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36605045 

تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه 

اخطاریه
سرکار خانم نرجس خاتون هاشمى به شماره ملى 1285963881 فرزند فریدون مقتضى است در اسرع وقت براى رویت برگ ابالغ موارد 
اتهامى به شماره 155 مورخ 97/6/4 هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى کارکنان (از تاریخ نشر این آگهى به مدت 30 روز) به محل 

اداره کل ثبت احوال استان اصفهان حضور به هم رسانید. بدیهى است پس از انقضاى مهلت قانونى برابر مقررات اقدام خواهد گردید. 
شناسه: 526059

بــه گــزارش اداره ارتباطات 
رسانه اى شهردارى اصفهان، 
فریده روشن در جلسه مردمى 
برنامه جامع اصفهــان ویژه 
جامعه زنان، با اشاره به اینکه 
برنامه جامع شهر اصفهان براى 
توسعه شــهر در حال تدوین 
و آماده ســازى با رویکرد مشارکتى و جلب 
نگاه گروه هاى مختلف اســت، اظهار کرد: 
متاسفانه در گذشــته براى تهیه برنامه هاى 
جامع، کنشگران شــهر حضور نداشتند اما 
در برنامــه جدید این اقدام بــا رویکرد نوین 
مشارکتى انجام خواهد گرفت به این معنا که از 
نظرات گروه هاى مختلف در تدوین این طرح 

استفاده مى شود.  
وى ادامه داد: در تدوین برنامه هاى شــهرى 
نقصان وجود داشت و مســئوالن همواره از 
نگاه خود به توسعه شهر مى نگریستند و این 
دیدگاه مانع ایجاد هم افزایى در شهر مى شد.  
رئیس کمیســیون فرهنگــى، اجتماعى و 
ورزشى شوراى شــهر اصفهان با بیان اینکه 

نگاه جزیره اى سبب شده بود تا تصمیمات 
مانند طنابى دور گردن اصفهان پیچیده شود و 
شاهد مشکالت عدیده در شهر باشیم، گفت: 
على رغم هزینه هایى که در سال هاى گذشته 
براى تهیه برنامه هاى توسعه اى شهر شده 
اســت، این برنامه ها همانند بادکنکى پر از 
منابع است که در زمان اجراى پروژه ها این 
بادکنک ترکیده و با ســرعت زیاد در جهات 

مختلف حرکت مى کند.  
وى افزود: اگر در طرح جامع شهر از بهترین 

منابــع علمى اســتفاده کــرده و جمعى از 
متخصصان را هم همراه خود داشته باشیم اما 
طرح بدون حمایت مردمى باشد و از سرمایه 
اجتماعى برخوردار نباشد، قطعا نمى تواند 

موفق عمل کند.   
روشن تصریح کرد: از این رو، این بار در تهیه 
برنامه جامع شهر اصفهان تصمیم گرفته شد 
در تصمیم سازى ها از مشارکت مردمى در 
قالب توانمندى هاى بخش خصوصى، دولتى 

و شبه دولتى استفاده کنیم.

مشارکت بانوان در تهیه برنامه جامع اصفهان 

على رغم هزینه هایى 
که در سال هاى گذشته 

براى تهیه برنامه هاى 
توسعه اى شهر شده 

است، این برنامه ها 
همانند بادکنکى پر از 

منابع است که در زمان 
اجراى پروژه ها این 
بادکنک ترکیده و با 

سرعت زیاد در جهات 
مختلف حرکت مى کند.  

رئیس کمیسیون فرهنگى شوراى شهر اصفهان: انتظارات بانوان شهر در تصمیم گیرى هاى مردانه دیده نمى شوند
رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى شهر اصفهان گفت: بانوان شهر نظرات و انتظارات «حق به شهر» دارند اما اکنون 

تصمیم گیرى هاى ما مردانه است و زنان دیده نمى شوند و نیاز است انتظارات آنها مورد بررسى قرار گیرد. 

اخبار اصفهان
گـــزارش
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ریشه فرار مالیاتى 
کجاست؟

ادامه از صفحه یک:
...   آن هایى کــه باید در ردیف 
اول پرداخــت مالیــات قــرار 
گیرند، از دادن مالیات ســرباز 

مى زنند.
در شــرایطى که کشــورهاى 
توســعه یافته با اتکا به بخشى 
از درآمدهــاى مالیاتى، اهداف 
بلندمدت و بودجه سالیانه خود 
را اجرا مى کنند، در ایران هنوز 
هم مهم ترین و اصلى ترین منبع 
درآمد، درآمدهاى نفتى است. 
آن هم در شــرایطى که قیمت 
نفت به کمترین میزان خود در 
یک دهه اخیر رســیده است و 
کشورهاى بزرگ تولیدکننده 
نفت بــا مشــکالت بودجه اى 
شــدیدى مواجــه شــده اند؛ 
بنابراین دولت باید تا دیر نشده 
براى حل بحران مالیات دهى در 

کشور چاره اى بیندیشد.
آمارهــا نشــان مى دهــد در 
کشــورهاى عضــو ســازمان 
بین المللى همکارى و توســعه 
OECD) نسبت  اقتصادى (
درآمدهاى مالیاتــى به تولید 
ناخالص ملى (GDP) تقریباً 
پنج برابر ایران اســت. این به 
معناى فاجعه مالیاتى در ایران 
است. ســال گذشــته بود که 
تقوى نژاد، رئیس وقت سازمان 
امور مالیاتى، آمارى فجیع؛ اما 
قابل باور از میزان فرار مالیاتى 
در کشــور اعالم کرد. بر اساس 
گفته هاى او در کشورمان شاهد 
موارد فــرار مالیاتى از 13 هزار 
میلیــارد تا 30 هــزار میلیارد 

تومان هستیم.
ریشه این میزان فرار مالیاتى و 
عمل خالف قانون کجاســت؟! 
جداى از نبود نظارت و کنترل 
کافى بر مشــاغل و افرادى که 
مالیات بر آن ها واجب اســت، 
فرهنگ سازى مهم ترین بحث 

در این زمینه است.
درصورتى که مردم و صاحبان 
مشاغل بدانند و مشاهده کنند 
پولى که بابت مالیات به دولت 
پرداخت مى کننــد صرف چه 
کارهــاى بــزرگ و پروژه هاى 
عظیمى مى شود، به طور قطع 
مشارکت خود را بیشتر خواهند 
کــرد. مالیات ابــزارى مهم در 
جهت تحقق عدالت، سالمت، 
بهداشــت و باالبردن ســطح 

فرهنگ در کشورهاست.
بــا اعتبــار حاصــل از مالیات 
بسیارى از پروژه هاى نیمه تمام 
کامل مى شود و دیگر از کسرى 
بودجه هــاى ســالیانه خبرى 
نیست. بر اساس آنچه مسؤوالن 
اعــالم کرده انــد، از میزان 9 
درصد مالیــات بر ارزش افزوده 
کاال و خدمــات، یــک درصد 
آن به حوزه ســالمت و درمان 
و 3 درصــد به شــهردارى ها 
اختصاص داده مى شود که در 
ایــن خصوص مى تــوان نقش 
سهم مالیاتى را در طرح جامع 
نظام سالمت که به اجرا درآمده 
و هزینه هاى درمان را بســیار 
پایین آورده است مشاهده کرد.

البته اگر همه مــردم در بحث 
مالیات مشارکت داشته باشند 
و مالیــات خــود را به موقع و 
بدون ابزارهاى فشــار قانونى 
پرداخت کنند، مسأله درست 
هزینه کردن مالیات ها هم باید 
در نظــر گرفت. اگــر این پول 
دریافتى در جاى درست هزینه 
نشــود، اعتماد مــردم از بین 
مى رود و به طور قطع مشارکت 
در مالیات دهــى کاهش پیدا 

مى کند.

اقتصاد استان
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برگزارى 50 دوره آموزشى مبارزه با مواد مخدر در اردستان
رئیس بهزیستى شهرستان اردستان گفت: در سال گذشته 50 دوره آموزشى مبارزه با مواد مخدر در اردستان 

برگزار شد و یک هزار و 500 نفر از مردم این شهرستان در این کالسها حضور یافتند.
 محمد على مطلب زاده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کمیته فرهنگى و پیشگیرى از اعتیاد اظهار داشت: 
عمده موضوعاتى که در کمیته مبارزه با مواد مخدر پیگیرى مى شود آگاه سازى، تبلیغات و آموزش است 

که باید با جدیت پیگیرى شود.
وى افزود: شناسایى و پیشــگیرى یکى دیگر از وظایف کمیته فرهنگى مبارزه با مواد مخدر است که توسط 

دستگاه هاى عضو پیگیرى مى شود.
رئیس اداره بهزیستى شهرستان اردستان گفت: استفاده از مواد مخدر نو ظهورى همچون ُگل در بین جوانان شایع شده است 

که باید مسئوالن متولى در خصوص آگاهسازى تمام اقشار جامعه از عوارض مصرف این گونه مواد اقدام کنند.
مطلب زاده افزود: نمایشگاه اطالع رسانى و پیشگیرى از مواد مخدرهاى نوین در راستاى عمل به وظایف فرهنگى این کمیته برپا شده است.

وى با بیان اینکه در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیازمند برگزارى کالس هاى آموزشى هستیم، افزود: در سال گذشته تعداد 50 کالس آموزشى 
مبارزه با مواد مخدر در اردستان برگزار و بالغ بر یک هزار و 500 نفر از مردم این شهرستان در این کالسها شرکت کردند.

300 مجتمع فرهنگى جدید در کشور ساخته مى شود
معاون حقوقى، امور مجلس و استان هاى وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: در حال حاضر 800 مجتمع 

فرهنگى در کشور وجود دارد و 300 مجتمع هم در حال احداث است.
اصغر کاراندیش در آیین تجلیل از فرهیختگان و هنرمندان شهرستان هاى شهرضا و دهاقان، اظهار کرد: تنها 
15 درصد از اعتبارات حوزه فرهنگ به این وزارتخانه اختصاص مى یابد و مجموع اعتبارات وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمى در بودجه سالیانه دولت سه درصد است که 15 درصد از این سه درصد محقق مى شود.
وى با بیان اینکه وزارت ارشاد توزیع یارانه نقدى بین مطبوعات را جایگزین توزیع کاغذ کرده است، خاطرنشان 

کرد: ساالنه به 400 هزار تن کاغذ در کشور نیاز است که 90 تن از این مقدار را مطبوعات مصرف مى کنند این در 
حالى است که تاکنون کمتر از 30 هزار تن کاغذ وارد کشور شده است.

معاون حقوقى، امور مجلس و استان هاى وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى از واگذارى یکصد مجتمع فرهنگى هنرى به بخش خصوصى 
خبر داد و افزود: با نمایندگان مجلس شوراى اسالمى رایزنى شده تا مصوبه اى براى اداره مجتمع هاى فرهنگى هنرى به صورت هیئت امنایى 
تصویب کنند.  کاراندیش عنوان کرد: در حال حاضر 800 مجتمع فرهنگى در کشور وجود دارد و 300 مجتمع نیز در حال ساخت است که از 

این تعداد 230 مجتمع در شهرستان ها ساخته مى شود و 70 مجتمع ملى است.

مسعود دانشمند |  خبرآنالین
ســرمقاله
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خـــبــــر
رئیس سابق بنیاد علمى اکو تاکید کرد:

سرمایه گذارى بر روى کودکان، برنامه آینده بنیاد علمى اِکو

رئیس سابق بنیاد علمى اکو گفت: سرمایه گذارى بر  
روى کودکان، از برنامه هاى پیش روى بنیاد علمى 

اکو است.

پروفسور منظور حسین سومرو در حاشــیه چهارمین اجالس هیئت امنایى 
بنیاد علمى اکو و پنجمین نشست کمیته اجرایى آن در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: چهارمین نشست اعضاى هیئت مدیره بنیاد علمى اکو با هدف، تشویق به 
انجام فعالیت هاى فناورانه، نوآورانه و تکنولوژى در منطقه به صورت ســاالنه 

انجام مى شود.
وى افزود: 10 کشور عضو هر دو سال یک بار در این نشست تصمیماتى را اتخاذ 

مى کنند.
وى با بیان اینکه کشورهاى ایران، پاکستان و ترکیه سه عضو اصلى بنیاد علمى 
اکو هستند، تصریح کرد: این کشــورها این بنیاد را پایه گذارى کرده اند، هفت 
کشور ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان 
و ازبکستان دیگر اعضاى این بنیاد هستند که در کنار یکدیگر براى دستیابى به 
توسعه و رشد اقتصادى از طریق فعالیت هاى فناورانه و نوآورانه و ارتقاى تکنولوژى 

تالش مى کنند.
رئیس سابق بنیاد علمى اکو با تاکید بر اینکه نشست امروز مهمترین جلسه بنیاد 
علمى اکو است و درباره مباحث مهمى مانند بودجه و فعالیت هاى پیش روى بنیاد 

بحث و تبادل نظر شد، خاطرنشان کرد: در دوره گذشته، پاکستان رئیس این بنیاد 
بود که امروز ایران به عنوان رئیس جدید آن انتخاب شد و برنامه هاى اکو را هدایت 

خواهد کرد.
وى دربــاره مهمتریــن اقدامــات و برنامــه بنیاد علمــى اکو در آینــده، گفت: 
ســرمایه گذارى بر روى کودکان و آموزش آنها براســاس روش هاى کاوشــگرانه 
به آنها از سطح دبســتان برنامه بعدى ما اســت. اغلب برنامه هاى آینده پیرامون 
کودکان اســت که در رشــد اقتصادى کشــورهاى عضو بســیار موثــر خواهد

 بود.
سومرو خاطرنشــان کرد: همکارى علمى بین دانش آموزان، اساتید و معلمان در 
کشورهاى منطقه ســهم زیادى در فعالیت هاى آینده بنیاد علمى اکو دارد و قرار 
است در زمینه سرمایه گذارى در پارك هاى علمى و فناورى نیز اقدامات مناسبى 

صورت گیرد.
دومین روز چهارمین اجــالس هیئت امناى بنیاد علمى اکو و پنجمین نشســت 
کمیته اجرایى آن سه شنبه 18 تیر با حضور وزراى علوم کشورهاى پاکستان و ایران 
و دبیرکل اکو و هیئت بلند پایه کشورهاى عضو در سالن اجالس معاونت پژوهش و 

فناورى دانشگاه اصفهان برگزار شد.

رئیس سابق بنیاد علمى اکو گفت: سرمایه گذارى بر 
روى کودکان، از برنامه هاى پیش روى بنیاد علمى 

پروفسور منظور حسین سومرو در حاشــیه چهارمین اجالس هیئت امنایى 
بنیاد علمى اکو و پنجمین نشست کمیته اجرایى آن در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: چهارمین نشست اعضاى هیئت مدیره بنیاد علمى اکو با هدف، تشویق به 
انجام فعالیت هاى فناورانه، نوآورانه و تکنولوژى در منطقه به صورت ســاالنه 

انجام مى شود.
وى افزود: 

مى کنند.
وى با بیان اینکه کشورهاى ایران، پاکستان و ترکیه سه عضو اصلى بنیاد علمى 
اکو هستند، تصریح کرد: این کشــورها این بنیاد را پایه گذارى کرده اند، هفت 
کشور ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان 
و ازبکستان دیگر اعضاى این بنیاد هستند که در کنار یکدیگر براى دستیابى به 
توسعه و رشد اقتصادى از طریق فعالیت هاى فناورانه و نوآورانه و ارتقاى تکنولوژى 

تالش مى کنند.
رئیس سابق بنیاد علمى اکو با تاکید بر اینکه نشست امروز مهمترین جلسه بنیاد 
علمى اکو است و درباره مباحث مهمى مانند بودجه و فعالیت هاى پیش روى بنیاد 

رئیس سابق بنیاد علمى اکو تاکید کرد:رئیس سابق بنیاد علمى اکو تاکید کرد:

رئیس سابق بنیاد علمى اکو گفت: سرمایه گذارى بر 

کرد: چهارمین نشست اعضاى هیئت مدیره بنیاد علمى اکو با هدف، تشویق به 
انجام فعالیت هاى فناورانه، نوآورانه و تکنولوژى در منطقه به صورت ســاالنه 

انجام مى شود.
وى افزود: 

مى کنند.
وى با بیان اینکه کشورهاى ایران، پاکستان و ترکیه سه عضو اصلى بنیاد علمى 
اکو هستند، تصریح کرد: این کشــورها این بنیاد را پایه گذارى کرده اند، هفت 
کشور ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان 
و ازبکستان دیگر اعضاى این بنیاد هستند که در کنار یکدیگر براى دستیابى به 
توسعه و رشد اقتصادى از طریق فعالیت هاى فناورانه و نوآورانه و ارتقاى تکنولوژى 

تالش مى کنند.
ایسنا

خـــبــــر

استان اصفهان در منطقه 
گرم وخشک قرار دارد 

به طورى که میزان بارش 
در این استان 50 درصد 

متوسط بارندگى در 
کشور است.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد:

مدال کمترین میزان مصرف سرانه آب شرب همچنان گردن اصفهانى ها

در حال حاضر سرانه مصرف آب شــرب در بخش خانگى در 
اصفهان 149 لیتر است، در حالى که هم اکنون این رقم در کشور 

به طور میانگین حدود 157 لیتر است.
ســید اکبر بنى طبا در پاســخ به اینکه در چند روز اخیر در 
خبرگزارى تسنیم خبرى آمده مبنى بر اینکه، 4 کالنشهر از 
جمله اصفهان رکورددار مصرف آب شرب در کشور هستند، 
عنوان کرد: بیش از 10 سال است که از افق طرح آبرسانى اصفهان 
بزرگ مى گذرد ولى به رغم افزایش جمعیت، آب شرب به صورت 

عادالنه میان مشترکان در سطح استان توزیع مى شود.

مریم محسنى
گـــزارش

ISFAHAN
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     در فصول گرم ســال با باال رفتن دماى هوا به بیش از 33 درجه نیاز آبى اصفهان افزایش مى یابد و شاهد کمبود دو و نیم مترمکعب آب بر ثانیه در آبرسانى هستیم که 
خوشبختانه با مدیریت مصرف این کمبود جبران شده است.

رشد چشمگیر 334 درصدى سودآورى 
شرکت فوالد هرمزگان

مجمع عمومى عادى ساالنۀ شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب روز چهارشنبه 12 تیرماه 
در محل هتل هرمز بندرعباس برگزار شد. 
در ایــن مجــــمع، فـــــرزاد ارزانـــى مدیرعامل فوالد 
هرمزگان از طـــرف هیئــت مدیره گـــزارش اقدامات و 

دستاوردهاى این شرکت را به سهام داران ارائه کرد.
 

مدیرعامل فوالد هرمزگان در این گــزارش با اعالم افزایش 58 درصدى 
فروش تختال به بازار داخل در ســال 97 گفت: شــاهد افزایش 35,5 
درصدى درآمد شرکت در سال 97 بودیم و این مهم با همکارى و همدلى 
کارکنان شــرکت فوالد هرمزگان و حمایت سهام داران ازجمله شرکت 
فوالد مبارکه، و با درك متقابل و اقدامات استراتژیک در راستاى اهداف 

تعریف شده صورت پذیرفت.
وى راه اندازى کمیته هاى تحول را یکى از اقدامات اســتراتژیک در این 
شرکت دانست و گفت: اقداماتى از این دست باعث شده مصرف الکترود 
و نسوز در شرکت فوالد هرمزگان کاهش یابد و همچنین متوسط تولید 
تختال خــارج از رنج آنالیزى در ســال 97 به 0,55 درصد رســیده که 

جالب توجه است.
ارزانى با اشاره به این که سرمایۀ شرکت طى چند مرحله افزایش به 1500 
میلیارد تومان رسیده افزود: در سال 97 با توجه به اقدامات شرکت، مبلغ 
1867 میلیارد تومان سود عملیاتى حاصل شــد که از این میان 1643 
میلیارد تومان سود خالص شناسایى شده است؛ بنابراین شاهد افزایش 

334 درصدى سودآورى شرکت فوالد هرمزگان در سال 97 هستیم.
وى در ادامــه افزایــش تولید زیر ســقف فوالدســازى از 1,5 میلیون 
تن به 2 میلیون تن در ســال را بخشــى از برنامه هاى شرکت عنوان و 
خاطرنشان کرد: فوالد هرمزگان در حال حاضر به عنوان یکى از برترین 
تولیدکنندگان فوالدى توانسته حدود 8 درصد از تولید فوالد خام کشور 
را به خود اختصاص دهد و در رتبۀ چهارم تولید فوالد خام کشــور قرار 
گیرد که امیدواریم با تکمیل پروژه هاى یادشده، رتبۀ این شرکت در بین 

تولیدکنندگان فوالد کشور ارتقا یابد.
مدیرعامل فوالد هرمزگان دســتیابى به تندیس ساخت محصول نوآور 
برتر ایرانى، کســب عنوان شــرکت پیشــرو در بین 100 شرکت برتر 
ایران، تقدیرنامۀ دوستارة جایزة ملى تعالى سازمانى ایران، گواهى ملى 
حمایت از مصرف کنندگان براى دومین سال متوالى، عنوان صادرکنندة 
نمونه اســتانى براى چهارمین سال متوالى و نشــان لیاقت حمایت از 
تولید ملى را از دیگر دستاوردهاى شــرکت فوالد هرمزگان در سال 97 

دانست.
در این مجمع به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب سهام داران، 10 درصد 
سود خالص سال 97، معادل مبلغ 110 ریال به ازاى هر سهم جهت توزیع 
در بین ســهام داران تعیین گردید. همچنین در ترکیب هیئت مدیره، 

شرکت فلز تدارك جایگزین شرکت توکافوالد شد.

گــزارش

وى بــا بیــان اینکــه 
ســاالنه بیــش از 30 
هزار انشعاب به استان 
اضافه مى شود، تصریح 
کــرد: همه ســاله به 
طور میانگین 30 هزار 
مشــترك به اســتان 
اصفهان افزوده مى شوند به طورى که 
هم اکنون بیش از چهار میلیون نفر 

تحت پوشش شرکت آبفا قرار دارند.
مدیــر روابــط عمومــى و آموزش 
همگانــى شــرکت آب و فاضــالب 
استان اصفهان با اشاره به تنها سامانه 
آبرسانى اصفهان بزرگ تصریح کرد: 
به دلیل حداکثر ظرفیت تنها سامانه 
آبرسانى اصفهان بزرگ هم اکنون در 
تأمین آب شرب مشترکان با کمبود 
2/2 تا 2/5متر مکعب در ثانیه مواجه 
هســتیم، اما با این همــه، خللى در 
تأمین آب شرب مشترکان به صورت 

پایدار پدید نیامده است.
بنى طبا فرهنگ صحیح مصرف آب 
در اصفهان را یکى از عوامل موثردر 
تأمین پایدار آب شــرب مشترکان 
بر شــمرد و خاطر نشان کرد: استان 
اصفهان در منطقه گرم وخشک قرار 
دارد به طورى که میزان بارش در این 
استان 50 درصد متوسط بارندگى در 

کشور است و بعضاً در فصل تابستان 
دماى هوا به حدود 40 درجه مى رسد 
ولى مصرف بهینه باعث دسترســى 
پایدار مردم به آب شرب در اصفهان 

شده است.
مشاور مدیرعامل با اشاره به افزایش 
دماى هوا در فصل تابســتان اعالم 
کرد: در فصول گرم سال با باال رفتن 
دماى هوا به بیــش از 33 درجه نیاز 
آبى اصفهان افزایش مى یابد و شاهد 
کمبود دو و نیم مترمکعب آب بر ثانیه 
در آبرسانى هستیم که خوشبختانه با 
مدیریت مصرف این کمبود جبران 

شده است.
وى با بیان اینکه بیش از 10 سال از 
افق طرح آبرسانى اصفهان مى گذرد، 
اما بــا رویکرد ســازگارى با کم آبى، 
آب شــرب مشــترکان تأمین شد، 
اظهار داشــت: هم اکنون 90 درصد 
مشترکان که بالغ بر دو میلیون و 200 
هزار آحاد را تشکیل مى دهند، الگوى 

مصرف آب را رعایت مى کنند که این 
مهم به دلیل ترغیب و تشویق مردم 

به فرهنگ درست آب به دست آمد.
وى به نقش رسانه در فرهنگ سازى 
مصرف درســت در جامعه پرداخت 
و بیان داشــت: در چند ســال اخیر 
فعاالن رســانه جمعى اعم از رسانه 
ملى، مکتوب، سایبرى و شبکه هاى 
اجتماعى نهایت همکارى با شرکت 
آب وفاضالب استان اصفهان پیرامون 
نهادینــه کردن مصــرف بهینه آب 
در جامعه با شــرکت آبفاى اســتان 
اصفهان را داشته اند که جاى تقدیر 
و تشکر دارد. سخنگوى شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان با تاکید 
بر محدودیت منابع آبى خاطر نشان 
کرد: در چند سال گذشته با افزایش 
جمعیت نه تنها به منابع آبى استان 
اضافه نشد بلکه به دلیل عدم جارى 
بودن رودخانه در بســتر زاینده رود 
بســیارى ازچاه هاى متفرقه از مدار 

بهره بردارى خارج شــدند و آبدهى 
چاه هاى فلمــن که یکــى از منابع 
اصلى تأمین آب در استان به حساب 
مى آمدند از 3/5 مترمکعب در ثانیه به 
300 لیتر در ثانیه کاهش یافت. سید 
اکبر بنى طبا با تاکید بر مصرف بهینه 
آب در فصل تابســتان عنوان کرد: از 
مردم مى خواهیم مصرف صحیح آب 
را مد نظر قرار دهند به ویژه در ساعات 
پیک مصرف که بین ســاعت 11 تا 
17 است و همچنین از نصب پمپ به 
صورت مستقیم بر روى شبکه توزیع 

آب پرهیز کنند.
وى با اشــاره به فرهنگ ســازى آب 
درجامعه گفت: از پــدران و مادران 
مى خواهیــم در مصــرف بهینه آب 
دقــت الزم را مد نظر قــرار دهند تا 
کودکان نیز که آینده ســازان کشور 
هســتند، فرهنگ مصــرف صحیح 
آب را در کانــون گرم خانــواده یاد

 بگیرند.

اخبار اصفهان
گــزارش

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

آگهى موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده  کالســه   1398603020180000312 شــماره  راى  برابــر 
1397114402018000085  آقاى حسن معمار فرزند محمد على بشماره شناسنامه 
1077 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 1412/90 متر 
مربع احداثى بر روى قسمتى از پالك 435 اصلى واقع در منطقه صنعتى دولت آباد بخش 

16 ثبت اصفهان  خریدارى بطور مع الواسطه از آقاى حاج حسین متین فر
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/4/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/19

حبیبى – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك برخوار
شناسه : 509757

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان سیدمصطفی تهمتنی دادخواستی به خواسته استرداد مال و توقیف 
و استرداد بیع مورد معامله موضوع بیع نامه مورخ 96/12/12 و پرداخت خسارت دادرسی 
اعم از هزینه دادرسی و غیره به طرفیت میترا اشرفی فینی فرزند سهراب و آقاي مسیب 
نصیري نژاد فرزند سیف اله به مجتمع شوراهاي حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع 
به شعبه هشتم حقوقی شوراي حل اختالف به کالسه 36/98 ثبت و براي تاریخ 98/6/31 
ساعت 11:00 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در 
صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول شعبه هشتم حقوقی 

شوراي حل اختالف کاشان شناسه: 523561
آگهی اخطار اجرایی

شماره: 58/97/7-98/2/18به موجب راي شماره 946 تاریخ 97 حوزه هفتم شوراي حل 
اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه ها 1- فاطمه فروهیده فرزند 
اکبرآقا 2- سیدعباس موسوي فرزند سیدعلی اکبر 3- اکبر آقا فروهیده فرزند حسن به 
نشانی 1- مجهول المکان (فاطمه فروهیده) 2- کاشان روستاي استرك شهرك مطهري 
روبروي دبستان 3- مجهول المکان (اکبر آقا فروهیده) متضامنا محکوم هستند به پرداخت 
144/271/123 ریال بابت اصل و سود تسهیالت اعطائی شماره 101417655 و پرداخت 

مبلغ 3/678/900 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت مبلغ 94/900 ریال به صورت 
روزانه از تاریخ 96/6/30 تا زمان اداي دین بابت خسارات تاخیر تادیه قراردادي در حق بانک 
خواهان محکوم می نماید. راي صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوري است و در 
خصوص خوانده ردیف دوم و سوم غیابی اســت. وفق تبصره 2 ماده 306 ق آ د م رعایت 
گردد. هزینه نیم عشر دولتی پرداخت گردد. مشخصات محکوم له: بانک قوامین شعبه 
کمال الملک به نشانی کاشان میدان کمال الملک بانک قوامین. 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 هفتم شوراي حل اختالف کاشان 

شناسه: 525182
آگهی اخطار اجرایی

شماره: 1093/97 به موجب راي غیابی شــماره 1606/97 تاریخ 98/1/26 حوزه سوم 
شوراي حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه عادل صمدي 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 24/200/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/010/000 ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 97/9/11 لغایت اجراي حکم هزینه اجرا به میزان نیم عشر 
از بهاي محکوم به از محکوم علیه قابل دریافت می باشــد. مشخصات محکوم له: حمید 
سروش راد فرزند لطیف به نشانی میدان امام رضا خ شهید صالحی پیتزا ساندویچ امید. 
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 شوراي حل 

اختالف کاشان شناسه: 525041
آگهی

شماره پرونده: 1211/97 شــماره دادنامه: 315/98 بتاریخ 97/4/4 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه اول شوراي حل اختالف کاشان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. راي قاضی شورا: در 
خصوص دعوي خواهان روح اله غدیري به طرفیت خوانده حســن حسینی به خواسته 
مطالبه مبلغ 160/500/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بابت 
اجور معوقه و خسارت ناشی از عدم به موقع تخلیه یا بررسی اوراق پرونده و ارائه مستندات 
تقدیمی از ناحیه خواهان و نظریه کارشناس رسمی دادگستري و عدم حضور خوانده دعوي 
علیرغم وصف ابالغ قانونی و توجها به نظریه مشورتی اعضا محترم شوراي حل اختالف 
دعوي خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 194-197-502-519-522 از قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 160/500/000 ریال با بت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 3/691/250 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از زمان مطالبه الی وصول بر مبناي نرخ تورم اعالمی از سوي بانک مرکزي در حق خواهان 
محکوم می نماید. راي صادره غیابی / بدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از انقضاي مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی دادگستري کاشان می باشد. قاضی شعبه 1 حقوقی شوراي حل اختالف کاشان  

شناسه: 523279



مقررات لغو ویزای ایران با چین اعالم شد
به دنبال تصویب لغو یک طرفه ویزای ایران با چین، قرار اســت این مصوبه از ۲۵ تیرماه امسال در مبادی 
ورودی کشور اجرا شود. اتباع چینی در هر بار سفر به ایران، ۱۵ روز اجازه اقامت بدون روادید خواهند داشت.

 هیات وزیران در پنجم تیرماه به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 
وزارت امور خارجه، طرح لغو یکطرفه روادید ایران با چین را تصویب کرد. پس از ابالغ اسحاق جهانگیریـ  

معاون اول رییس جمهورـ  به تمام نهادها، وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط، وزارت امور خارجه نیز شرایط 
برقراری مقرارت لغو یکطرفه روادید برای ورود اتباع کشور چین به ایران را تبیین و به سایر دستگاه های مرتبط 

اعالم کرد.درنظر است مقرارت لغو یک طرفه روادید از ۲۵/۴/۱۳۹۸ به اجرا گذاشته شود. اتباع چینی در هر بار ورود 
بدون روادید به ایران، ۱۵ روز اجازه اقامت دارند.  محمدابراهیم الریجانیـ  مدیرکل بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری 

ـ به دنبال این مصوبه و اعالم شــرایط ورود بدون روادید اتباع چینی به ایران، از تهیه و اجرای برنامه ضربتی برای نفوذ به بازار 
چین خبر داد و گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از دریافت تصویب نامه هیات وزیران از سوی معاون اول 
رییس جمهور، اقداماتی را در دستور کار قرار داد و در گام نخست به بازبینی برنامه عملیاتی نفوذ به بازار چین که حدود هفت هشت ماه 

پیش تهیه شده بود، پرداخت تا با شرایط واقعی سازگار شود.

ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های هیرکانی
اخیرا رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفته است: »با ثبت جهانی جنگل های هیرکانی طرح 
تنفس و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های شمال کشور برای همیشه ماندگار و اهمیت آن دوچندان 
شده است.« خلیل آقایی با اشاره به ثبت جهانی جنگل های هیرکانی ایران گفت: »تنها راه برای رونق تولید 
کارگاه ها و کارخانه های مصرف کننده چوب در کشــور واردات و زراعت چوب است.«او در پاسخ به برخی 

انتقادات از طرح تنفس جنگل گفت: »هیچ کس حق ندارد طرح تنفس جنگل را زیر سوال ببرد و همه باید بدانند 
که این طرح تنها یک طرح پنج ساله نیست، بلکه باید تداوم داشته باشد و هم باید قبول کنیم که برای تامین چوب 

واحدهای تولید راهی غیر از واردات و زراعت نداریم.« طرح تنفس جنگل از مصوبات مجلس شورای اسالمی است که 
از اواخر سال ۹۵ به اجرا گذاشته شد.

براساس این طرح هرگونه برداشت چوب از جنگل ممنوع است و همچنین تمامی شرکت های فعال در برداشت چوب طی مدت سه سال از آغاز 
اجرا باید فعالیتشان را تعطیل کنند و دولت نیز حق تمدید قرارداد آن ها را ندارد. آقایی، زراعت چوب را از سیاست های اصلی وزارت جهاد کشاورزی 
برای تامین چوب مورد نیاز کشور دانست و افزود: »برای برداشت درختان شکسته و افتاده هم طبق مقررات باید مزایده برگزار شود و هر شرکت 

کننده ای که بیشترین قیمت را اعالم کند می تواند این کار را انجام دهد.«

گردشگری
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سرپرست اجرایی تئاتر »خانه«  
مدیر موسسه »آدمک«:

چرخ اقتصاد تئاتر با این 
حمایت ها نمی چرخد    

اقتصــاد تئاتر مســاله ای اســت که 
باید به آن توجه شــود و در واقع نمی 
توان بدون دغدغه های مالی از تئاتر 
خصوصی حرف بزنیم. این موضوعی 
است که شــفق کاظمی، سرپرست 
 اجرایــی تئاتــر خانه از آن ســخن

 می گوید. به اعتقاد او تئاتر ما اکنون به 
سمت خصوصی شدن رفته و تئاترها 
باید برای ســالن و بقیه عوامل هزینه 
کنند و این موضوع باید باحمایت ارگان 

ها همراه شود.
وی ادامه می دهد: نمی توان توســعه 
تئاتر را به دور از دغدغه های مالی در 
نظر گرفت به این خاطر که به هر حال 
وقتی بخواهی تئاتری را روی صحنه 
ببری، باید به بسیاری از مسائل از جمله 
سالن، تجهیزات، اکسسوارها و هزینه 
حق تالیف نمایشنامه و ... فکر کرد. به 
گفته کاظمی متاسفانه مساله ای که 
اکنون با آن روبرو هستیم این است که 
بسیاری از تئاتری ها به سمت کمدی 
های سخیفی رفته اند که به هر قیمتی 
می خواهند مخاطب را بخندانند.وی 
تصریح می کنــد: البته نمی گویم که 
نباید تئاتر کمدی داشته باشیم بلکه 
موضوع این است که نباید به هر قیمتی 
و تنها به خاطر جذب مخاطب بیشتر و 
کسب هزینه ها از همه چیز حرف بزنیم 

و به سمت هزل گویی برویم.
سرپرست اجرایی تئاتر خانه با اشاره 
به اینکه تئاتر جدی ما نیاز به فرهنگ 
سازی برای جذب مخاطب و حمایت 
ارگان هــا دارد ،می افزایــد: برخی از 
ارگان ها مانند فــوالد مبارکه، تی ان 
تی و غیره اقدام به تهیه بلیط از برخی 
تئاترها برای پرســنل خود می کنند، 
اما این شامل همه تئاترها نمی شود. 
برخی از اسپانسرها هم گاهی اوقات در 
دکورها هزینه هایی را تقبل می کنند 
اما اینها برای قوی تر شدن تئاتر جدی 
ما کافی نیست. کاظمی تاکید می کند: 
ازنظر من تئاتر خصوصی لزوماً تئاتری 
نیســت که خودگردان باشد و نیاز به 
تعریف های مالی از طرف ارگان های 
فرهنگی دارد و باید در سبد هزینه های 
ارگان های فرهنگی و ادارات بگنجد.

وی حمایت های خصوصی توســط 
عالقه مندان این هنر، حمایت بنگاه 
ها و ســازمان های فعال اقتصادی را 
راهکاری برای کمک به تئاتر دانست و 
ادامه داد: تالش برای جذب مخاطب 
بیشتر، برطرف کردن مشکل فضاهای 
فیزیکی نمایشــی و اختصاص دادن 
فضای مناسب از جمله مباحثی است 

که تئاتری ها با آن روبرو هستند.
سرپرست اجرایی تئاتر خانه در ادامه 
با تاکید بر اینکه مردم ما هنوز نیاز به 
تئاتر جدی را در سبد هزینه های خود 
نیــاورده اند و همین باعث شــده که 
تنها به سمت تئاترهای کمدی روی 
بیاورند، اظهار داشت: اگر مردم نسبت 
به کاری احساس نیاز کنند به سمت 
آن خواهند رفت، مــردم هنگامی که 
احساس می کنند روی صحنه تئاتر ما 
اتفاقی می افتد که نیازی به آن ندارند 
یا ارتباطی با مسائل فرهنگی و دغدغه 
های زندگی شان ندارند، مسلماً توجه 
کمتری نســبت به آن دارند، در این 
صورت نمایش از وضعیت یک کاالی 

ضروری و مورد نیاز فاصله می گیرد .
کاظمی در پایان تصریــح کرد: برای 
رونق این هنر باید منابع مالی آن هم 
تامین شــود به این خاطر که یکی از 
موانع بــزرگ پیــش روی تئاتری ها 
مســائل و هزینه هایی اســت که بر 
دوش آنها ســت و جلوی رونق تئاتر 
را می گیرد. گفتنی اســت تئاتر خانه 
به نویسندگی نغمه ثمینی که سریال 
شهرزاد را در کارنامه خود دارد تا ۲0 
تیرماه سال جاری در تاالر فرشچیان 

اجرا دارد.

هنر
گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

 
آموزش

از  یکی 
مشکالت اصلی گردشگران هزینه های سفر است. 

هزینه های سفر گاه چنان باال و کمرشکن است که باعث 
می شود به طور کامل ازمسافرت انصراف دهیم! در این مقاله به شما خواهیم گفت 
که چگونه می توانید تا حد ممکن سفر ارزان تری داشته باشید و از هزینه های 

سفر خود بکاهید.
هزینه ها و وظایف را تقسیم کنید

افراد زیادی برای کم کردن هزینه های سفر با همسفرانی که یا خانواده هستند یا دوست یا 
همکار به سفر می روند. مطمئنا در سفر گروهی هزینه های مختلفی مانند ایاب و ذهاب، 
محل اقامت و ... تا اندازه ای کاهش خواهد یافت. با پرهیز از هرگونه اشتباهی به دقت تمام 
موارد خرج گروهی را یادداشت کنید تا بعدا بتوانید سهم تان را بپردازید.یادتان نرود که یک 
مادر خرج هم تعیین کنید. سفر گروهی به معنای تقسیم مسئولیت های سفر هم هست 
و بهتر اســت هر کدام وظیفه ای را برعهده بگیرید تا کمتر دغدغه نحوه انجام دادن امور را 

داشته باشید.
وسیله سفر

اگر راه تان چندان دور نیست، می توانید با توجه به تعداد همسفران یک
 مینی بوس یا ون را به صورت دربست کرایه کنید. یادتان نرود حتما با چند 
جا تماس بگیرید و قیمت ها را با هم مقایسه کنید. معموال هیچ معیاری برای 
این نرخ ها وجود ندارد. اکنون پس از گرفتن پایین ترین قیمت، آن را به تعداد 
نفرات تقسیم کنید؛ اگر به نفع شــما بود چه بهتر، در غیر اینصورت با قطار و 

اتوبوس به سفر بروید.
از غذای محلی استفاده کنید

بسیاری از غذاهای محلی که ساده وسالم هستند، از نظر مالی بسیار به صرفه ترند 
و استفاده از این غذها تا اندازه ای هزینه های شما را کاهش خواهد داد. عالوه بر 
صرفه جویی، خوردن غذاهای محلی تجربه بسیار جدید و لذتبخشی خواهد بود.

 صرفه جویی در پول
 دنبال فعالیت های مجانی باشــید. اگــر کمی تحقیق کنیــد، خواهید دیدکه 
فعالیت های رایگان زیادی در شــهر مقصدتان وجود دارد. مثال می توانید تاریخ 
رویدادهای کانون های مختلف آن شهر را ببینید. کمی در شهر قدم بزنید و با آن 

آشنا شوید. موزه ها نیز در روزهای خاص تخفیف در نظر می گیرند.
قبل از رزرو هتل، مکان آن را چک کنید

حمل و نقل می تواند هزینه ی زیادی روی دستتان بگذارد. پس شاید بهتر باشد یک هتل در 
مرکز شهر رزرو کنید. یا جایی که بتوانید با پیاده روی کوتاه خودتان را به مکان هاب توریستی 

برسانید. یا حداقل نزدیک به یک ایستگاه مترو یا اتوبوس باشید.
بهترین اتاق را نگیرید

چه قدر قرار است در اتاقتان اقامت کنید؟ آیا فقط یک جای خواب می خواهید؟ آیا اتاقی 
بزرگ با منظره  زیبا می خواهید؟ آیا از امکانات هتل مثل استخر و باشگاه بدنسازی استفاده 

می کنید؟
در فصل شلوغی سفر نکنید

اگر در فصلی غیر از "های سیزن" سفر کنید، بلیت هتل و پرواز ارزانتری پیدا خواهید کرد. به 
عالوه انتخاب های بیشتری دارید و جاذبه های گردشگری را هنگامی که خلوت تر و ارزان 

تر هستند، می بینید.
ناهار را مفصل بخورید

رستوران ها معموال ناهارهای ویژه با قیمت های ارزانتری دارند. پس ناهارتان را پر و پیمون 
بخورید و حتی غذای اضافه برای شامتان هم بگیرید.

در نزدیکی مکان های توریستی غذا نخورید
این یک توصیه بهداشتی نیست! در بعضی شهرها قیمت غذای رستوران ها ر نزدیکی مکان 
های توریستی بیشتر است. تنها چند بلوک آن طرف تر، قیمت ها به شدت افت می کند. پس 

حوصله به خرج بدهید و کمی راه بروید.
بودجه تعیین کنید و به آن پایبند باشید

بدانید چه زمانی و چه مقدار می توانید خرج کنید. همیشه می خواهیم شب آخر سفر در 
بهترین رستوران بهترین غذا را بخوریم. از راه های مختلف برای کمتر خرج کردن استفاده 

کنید. ولی سعی کنید خوش بگذرانید.
 الزم نیست میلیونر باشید تا به سفر بروید

 الزم نیست میلیونر باشید تا سفر کنید و تجربه ای خاطره انگیز برای خود رقم بزنید، کافیست 
تا مهارت درست و به جا مصرف کردن را یاد بگیرید. خیلی از مواقع دانستن بیش تر به درست 

مصرف کردن و درنتیجه کم خرج شدن مسافرت شما کمک خواهد کرد.
بهترین بلیت را رزرو کنید.

پیش از توضیح بیش تر بگویم که از رزرو بلیت استفاده کنید و خرید بلیت قطار و اتوبوس 
خود را برای دقایق پایانی پیش از سفر نگذارید. چند هفته و یا چند ماه قبل از سفر وضعیت 
قیمت ها و نرخشان را بررســی کنید و با توجه به آن خواهید دریافت چه زمانی بهترین و 
کم خرج ترین بلیت ها فروخته می شــوند. واگذار کردن خرید بلیت به دقایق پایانی شما 
را محدود به خرید تنها چندین گزینه می کند. عالوه بــر این موارد اگر بخواهید در فصول 
سفرخیز مسافرت داشته باشید ، رزرو بلیت باعث می شود تا شامل افزایش قیمت ها در آن 

زمان نشوید .
از کوچ سرفینگ استفاده کنید.

سایت کوچ سرفینگ  سایت مرجع و معروفیست که امروزه بسیاری از گردشگران در حین 
سفر از آن استفاده می کنند. با استفاده از کوچ ســرفینگ هم می توانید از خدمات رایگان 
گسترده ای بهره مند شوید و هم تعداد زیادی دوستان محلی  در شهرها و کشورهای مختلف 
بیابید. از راهنمای رایگان بگیرید تا اقامت و تهیه غذا رایگان می توانید روی کوچ سرفینگ 

حساب کنید . ارائه این خدمات و نوع آن بستگی به توافق شما با فرد داوطلب دارد. 

گردشگری
گـــزارش

چگونه ارزان سفر کنیم!؟

مگر می شود مسافر دشت 
اصفهان شــد و بــه ورزنه 
نرفت. برای توریست هایی 
کــه بــه شــوق اصفهان 
گردی به ایــران می آیند، 
ورزنــه نامی آشناســت. 
ورزنه یا شــهر ســفید، با 
فرهنگ غنی، تمدنی کهــن، جاذبه های 
طبیعــی و آثار تاریخی ارزشــمند، پکیج 
کاملی برای تور های گردشگری اصفهان 
اســت. حس کنجکاوی و کشــف حقایق 
ورزنه، توریست ها و گردشگران زیادی به 
این بخش از اصفهان می کشــاند. در پس 
دروازه های شهر سفید چه می گذرد؟ راز 
شهر سفید چیست؟ اگر ســواالتی از این 
قبیل ذهنتان را مشغول کرده، خواندن این 

مطلب را از دست ندهید.
ورزنه کجاست؟

با اینکه ورزنه هنوز شهرســتان نشده؛ اما 
به اندازه یک شهر تاریخی بزرگ در مرکز 
بخش بن رود اســتان اصفهــان جوالن 
می دهد، پس شایسته اســت آن را شهر 
بنامیم. شــهر ورزنه با مساحتی در حدود 
۲۳00 کیلومتــر مربع و بــا ۱۷000 نفر 
جمعیــت، در نزدیکی تــاالب بین الملی 
گاوخونی قرار دارد و یکی از قدیمی ترین 
شهر های شــرق اســتان اصفهان است 
که تمدنی کهــن را به دوش می کشــد. 
زیرخاکی ها و گنجینه هــای تاریخی این 
شهر خبر از کهن سالی شــهر می دهند. 
ورزنه با جاذبه هــای طبیعی خارق العاده، 
گنجینه ی آثار باســتانی و فرهنگی غنی، 
همچون نگینی در مرکز ایران می درخشد.

ورزنه، شهر سفید
هیج جادوی در کار نیست؛ نه ساختمان ها 
سفید است و نه گرد ســفید به روی شهر 
پاشــیده اند. تنها ســفیدی بارزی که در 

این شهر به چشــم می خورد، چادر های 
زنان اســت. گرمای طاق فرسای کویری 
با چادر های ســیاه میانه ی خوبی ندارد؛ 
قبل از اینکه ورزنه جلوه ی شــهر بگیرد، 
زنان ســرزمینش چادر های سفید بر سر 
می کردند. همین رســم از دیرباز تاکنون 
در میان فرهنگ مردمانــش حرف اول را 
می زند. اگر بخواهیم موشــکافانه فرهنگ 
پوشیدن چادر های سفید را بررسی کنیم 

دالیل مختلفی به دست می آید.
برخی معتقدند که گرمای تابستان مسبب 
آن اســت و برخی دلیــل آن را به وجود 
کشــتزار های پنبه و رونق پارچه بافی در 
ورزنه نســبت می دهند. قدمت این شهر 
تاریخی به زمان زرتشتیان می رسد؛ برخی 
رنگ ســفید چادر ها را برگرفته از لباس 
روحانیان زرتشت می دانند. با وجود تمام 
این تعابیر، هرجای شهر ورزنه را که بنگرید 
ســفیدی چادر های زنان به چشم می آید 
همین امر باعث شــده تا آن را شهر سفید 

بنامند.
خانه های قدیمی و زنان سفید پوشی که 
در هر گوشــه از کوچه های آن به چشــم 
می خورند، ســوژه عکاسی بســیاری از 
مستندسازان شده اند. پیشنهاد می کنیم 
شــما هم این صحنه های زیبا را از دست 
ندهید و آلبومی پر از خاطره و تجربه های 

ناب را از این سفر گردآوری کنید.
جاذبه های طبیعی ورزنه

تنها با یک ســاعت رانندگــی می توانید 
خارق العاده ترین بخش سفرتان را تجربه 
کنید. کویر ورزنــه از زیباترین بیابان های 
کشورمان اســت که در ۱00 کیلومتری 
اصفهان قرار دارد. شــب های کویر ورزنه 
گویی شفاف تر، ستارگان درخشنده تر و 
طلوع و غروب خورشــید زیباتر از جا های 
دیگر است. منظره  فوق العاده  تپه های شنی 
و تفریحات کویری، این مــکان را به یکی 
از بهترین کمپینگ هــای منطقه تبدیل 
کرده است.پوشسورترینگ، شتر سواری، 
ماشین ســواری، زیپ الین و ... از جمله 
سرگرمی های مهیج در کویر ورزنه است. 
پیشــنهاد می کنیم در یک عصر پاییزی 
خودتان را به صرف یــک فنجان چای در 
کویر ورزنه دعوت کنید و از تماشای منظره  
غروب خورشید لذت ببرید؛ چرا که بهترین 

تجربه در طول عمرتان خواهد بود. 

امکانات تفریحی هیجــان انگیزی مانند 
آفرود و موتور های چهار چرخ و همچنین 
زیپ الین شرایطی را فراهم می کنند که 
بتوانید آرامش و هیجــان را با هم تجربه 
کنیــد. در ســال های اخیــر گروه های 
کویرنــوردی زیادی به این منطقه ســفر 
می کنند و از این امکانــات هیجان انگیز 

استفاده می نمایند.
دریاچه نمک خارا

جاذبه های طبیعی ورزنه تنها به تپه های 
ماســه ای و کویر هــای زیبایــش ختم 
نمی شــود. ۵0 کیلومتر که از کویر ورزنه 

فاصله بگیرید و به سمت تاالب گاوخونی 
پیش بروید تا یکی از زیباترین دریاچه های 
نمک ایران را ببینید. قطعــا این دریاچه 
در اســتخراج و تامین نمــک صادراتی و 
داخلی ســهم بزرگی دارد. تبخیر در این 
دریاچه به شدت باالست؛ همین امر سبب 
رسوب نمک به شــکل های مختلف شده 
است. کویری از نمکزار با طرحی از اشکال 
هندسی از جذابیت های دریاچه نمک خارا 
می باشــد. در این میان گودال های بزرگ 
آب همچون سرآبی در جا های مختلف این 

نمک زار دیده می شوند.

تاالب گاو خونی
تاالب گاو خونی از معروف ترین تاالب های 
کشــورمان اســت که به عنــوان منطقه  
گردشــگری بین الملی اصفهان شناخته 
شده است. این تاالب معروف در مجاورت 
شهر ورزنه و بعد از تپه های شنی قرار دارد. 
تاالب گاو خونــی از رودخانه های زاینده 
رود، زر چشمه و رود ایزد خواست، سیراب 
می شــود. البته زاینده رود تامین کننده  
اصلی آب این تاالب می باشد. سراسر تاالب 
را نیزار ها و جنگل های گــز فرا گرفته اند. 
تپه های ماسه بادی در بخش غربی و کوه 
سیاه در شــمال غربی تاالب گاوخونی، از 
جاذبه های دیدنی این منطقه محســوب 

می شوند.
پارک ساحلی ورزنه

در کنار مناطق کویری و تپه های پر از شن 
و ماسه، دیدن منظره ای زیبا با قایق هایی 
روان بر روی آب می توانــد کمی عجیب 
باشــد، اما واقعیت دارد. در پارک ساحلی 
ورزنه می توانید لذت قایق سواری را تجربه 
کنید. الزم به ذکر اســت که این پارک در 
حاشیه زاینده رود خاطره انگیز واقع شده 

است.
گنجینه ای از آثار باستانی 

شهر تاریخی ورزنه، گنجینه ای غنی از آثار 
باستانی اســت که از کاوش در آن خسته 

نمی شوید. در گوشه و کنار این شهر تاریخی 
می توان حضور تمدن های کهن را احساس 
کرد. مسجد جامع ورزنه معروف ترین بنای 
تاریخی این شهر می باشد که قدمتی بالغ 
بر ۶00 سال دارد؛ اما متاسفانه نفس های 
آخرش را می کشد و در آســتانه  تخریب 
است. این مسجد با شکوه از دیر باز محل 
برگزاری مراسم مذهبی در منطقه می باشد. 
در لیست مجموعه تاریخی ورزنه، یک پل 
قدیمی، رباط شاه عباسی، کاروانسرا های 
تاریخــی، بادگیر های قدیمــی، برج ها و 
قلعه های متعدد، آسیاب های آبی و چند 
کبوترخانه ثبت شده است. بقعه  امامزاده 
شاه زین العابدین از دیگر بنا های تاریخی 
برزنه می باشــد کــه از ارکان اصلی ثبات 
مذهب شیعه در منطقه محسوب می شود.

بهترین زمان سفر به ورزنه
با توجه به اینکه کشوری چهارفصل داریم؛ 
اقلیم های مختلف، بهترین زمان ســفر را 
تعیین می کنند. ورزنه در شــرق اســتان 
اصفهان و در قلب کویری ایران قرار گرفته 
و طبعا از آب و هوای گرم و خشک بیابانی 
طبعیت می کند. مســلما تابستان گزینه 
مناســبی برای ســفر به ورزنه نیست؛ اما 
اگر در فصل پاییز و زمستان برای سفرتان 
برنامه ریزی کنید، می توانید از آب و هوای 

معتدل و دنج آنجا لذت ببرید.

 مسافر دشت اصفهان 

ورزنه؛ شهر فرشته های سفید پوش

شب های کویر ورزنه 
گویی شفاف تر، 

ستارگان درخشنده تر 
و طلوع و غروب 

خورشید زیباتر از 
جا های دیگر است. 

 مگر می شود مسافر دشت اصفهان شد و به ورزنه نرفت. 
برای توریست هایی که به شوق اصفهان گردی به ایران 
می آیند، ورزنه نامی آشناست. ورزنه یا شهر سفید، با 
فرهنگ غنی، تمدنی کهــن، جاذبه های طبیعی و آثار 
تاریخی ارزشمند، پکیج کاملی برای تور های گردشگری 
اصفهان اســت. در پس دروازه های شــهر سفید چه 

می گذرد؟ راز شهر سفید چیست؟

کوله پشتی
جاذبه
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،،
ورزنه در شرق استان اصفهان و در 

قلب کویری ایران قرار گرفته و طبعا 
از آب و هوای گرم و خشک بیابانی 

طبعیت می کند. مسلما تابستان 
گزینه ی مناسبی برای سفر به 

ورزنه نیست؛ اما اگر در فصل پاییز 
و زمستان برای سفرتان برنامه 

ریزی کنید، می توانید از آب و هوای 
معتدل و دنج آنجا لذت ببرید.
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The Italian ambassador to 
Tehran Giuseppe Perrone 
announced the readiness of 
the Italian Embassy for any 
cooperation with the Iranian 
parties.
He made the remarks at 
Iran-Italy Joint Chambers of 
Commerce Assembly which was 
held in Tehran at the presence 
of Iran's Head of Chamber of 
Commerce.
Given the level and type of 
relations between Iranian and 
Italian economic activists, it 
seems that there is high interest 

for cooperation between the 
two countries, Perrone said.
Both sides are in a special 
condition created as the result 
of sanctions pressure and under 
such circumstances, Iranian 
and Italian governments and 
private sectors have a double 
responsibility to remove the 
barriers, he mentioned.
Expressing his satisfaction 
over the eagerness of Iranian 
and Italian private sectors for 
cooperation, the envoy said 
Italian embassy is ready for any 
kind of cooperation with Iran.

OPEC Calls 
for Quick 
Resolution 
to Tensions 
between 
US, Iran, 
Venezuela

OPEC has asked for 
a timely settlement 
to the tensions 
that have flared up 
between the United 
States and Iran and 
Venezuela, a report 
said.
“For us we will 
welcome a resolution 
of the issues that are 
at stake between 
these countries and 
the US sanctions 
distort markets and 
further complicate 
our efforts with non-
OPEC members to 
maintain stability,” 
OPEC’s Secretary 
General Mohammad 
Sanusi Barkindo said 
on Monday, This Day 
reported.
Iran and Venezuela, 
both founding 
members of OPEC, 
are both exempt 
once again from 
the production cut 
extensions that the 
cartel announced 
last week, and will 
remain exempt for as 
long as they remain 
under sanction.
Both Iran’s and 
V e n e z u e l a ’ s 
production woes 
have contributed 
s i g n i f i c a n t l y 
to the cartel’s 
o v e r c o m p l i a n c e 
to the group’s 
production cut quota, 
with Iran’s crude 
production falling 
from an average of 
3.813 million barrels 
per day in 2017 to 
2.370 million barrels 
per day in May 2019, 
and Venezuela’s 
crude production 
falling from 1.911 
million bpd on 
average in 2017, to  
741,000 bpd in May 
2019.
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Italy ready to expand economic 
cooperation with Iran: envoy

“Offering oil and gas condensate in 
the international ring of IRENEX 
has become a legal obligation, 
and it will definitely be a lasting 
move,” Amir Hossein Tebyanian 
said briefing the press about the 
procedures and processes of 
NIOC’s oil and gas condensate 
offerings at IRENEX.
“We will continue offering oil at the 
IRENEX in order to institutionalize 
the necessary procedures which 
are a prerequisite for improving 
IRENEX to the level of world class 
stock exchanges,” he added.
According to the official, IRENEX 
was initially founded in an attempt 
to permit the Iranian private sector 
export crude oil since Washington 
aims to cut Iran's oil sales. 
However now, foreign buyers have 
also expressed willingness to get 
engaged in IRENEX oil offerings. 
Welcoming the idea, NIOC is 
preparing necessary bases for 
them to be able to do so, he said.
NIOC offered crude oil at IRENEX 
first on October 28, 2018 just few 
days before new U.S. sanctions on 
Iran’s petroleum sector took effect 
(November 4). In the first round, 
NIOC could sell some 280,000 
barrels of crude oil at $74.85 per 
barrel. 
“After two unsuccessful offerings 
of light crude oil in the current 
Iranian calendar year (started 
on March 21), NIOC codified new 
guidelines for the oil offering which 
were mainly pertain to pricing 
and lowering risks for buyers and 
facilitating purchases,” Tebyanian 
explained.
Facilitated oil trades in IRENEX
According to the NIOC 
representative, based on the new 
guidelines, buyers are offered 
several incentives and facilitative 
features including lower prices, 

the right to stay anonymous, 
flexible shipping destinations 
and terminals, no need for 
authentication and etc.
Tebyanian emphasized that all 
the information regarding the 
domestic and foreign buyers 
will be completely confidential 
in IRENEX, adding “the buyer’s 
information will be taken out of 
stock information systems and will 
be saved in the physical form.”
The official further mentioned 
the attractive base prices in oil 
offerings, saying “Mediterranean 
oil prices which are most of the 
time the lowest prices compared 
to the Asian ones are set as the base 
price in IRENEX oil deals.”
Delivery and transportation of 
oil cargoes
Regarding the delivery and 
transportation of the purchased 
cargoes Tebyanian explained that 
“three methods are provisioned 
for delivery and transportation 
of crude oil shipments: loading 
from Kharg export terminal, 
ship to ship transportation and 
land transportation through the 
refinery of Tabriz.”
“Of course, land transportation will 
be for small cargoes,” he added.
“The purchased cargos can be 
transported and exported freely 
to all countries across the globe 
expect the occupied Palestinian 
territories by the Zionist regime of 
Israel,” he noted.
Payment procedures
Regarding the payment procedure, 
Tebyanian stated applicants have 

to initially pay six percent of the 
total value of the contract.
“This prepayment can be in cash 
or in the form of credit, and in 
case of credit payments, bidders 
must provide banking guarantees 
approved by the National Iranian 
Oil Company,” he explained.
Asked about the allowed 
currencies for the purchases, 
the official noted that NIOC has 
determined a currency basket 
which includes Iranian rials, 
Yuan, Euro and Dirham; while U.S. 
dollar is not among the accepted 
currencies.
Tebyanian further explained that 
Central Securities Depository of 
Iran (CSDI) has provided necessary 
facilities for the buyers to be able to 
pay for their purchase with foreign 
currencies inside the country and it 
is also taking necessary measures 
to make it possible for making 
payments from abroad.
Asked about the impact of U.S. 
sanction on the oil sales in IRENEX, 
the official said offering oil and 
gas condensates in IRENEX is a 
fairly new step, and it takes time 
for the buyers and applicants to 
adapt their conditions to these 
offerings. Therefore, the sanctions 
have not had a particular impact 
on IRENEX’s acceptance by the 
foreign customers.So far 15 rounds 
of oil (including heavy and light 
crude) offerings have been held at 
IRENEX through which 1.1 million 
barrels of oil was sold, while the six 
offerings of gas condensate have 
been concluded with no sales.

Vic president:
Tourism sector accounts 
for $8.11bn GDP share
 Head of Iran Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Organization (CHTHO) Ali Asghar 
Moonesan put the value share of tourism from 
gross domestic product (GDP) at $8.11 billion.
According to the Central Bank of Iran (CBI), 
Iran’s share of tourism industry is equivalent to 
three percent of gross domestic product (GDP), 
the figure of which is negligible as compared to 
the share of regional and international rivals.
Islamic Republic of Iran enjoys high potentials 
and capacities in tourism sector.
He made the remarks late on Monday in 
an exclusive interview with IRNA and 
emphasized, “in the current situation, tourism 
sector can overcome many problems and 
bottlenecks overshadowing the country 
appropriately.”
According to the planning defined by 
CHTHO, gross domestic product (GDP) can 
be promoted from three percent to above 
six percent, the rate of which is negligible as 
compared to the leading countries such as 
Turkey.
If objectives of this are realized, Iran’s tourism 
share in gross domestic production (GDP) will 
hit from $8.11 billion to above $24 billion.
Elsewhere in his remarks, Moonesan pointed 
to the 52% growth of entry of foreign tourists 
to the Islamic Republic of Iran and added, 
“according to statistics, the number of foreign 
tourists visited the country in the past year 
(ended March 20, 2019) registered a 52 
percent growth as compared to the same 
period of last year.”
He said that 7.8 million foreign tourists visited 
Iran in 2017.

British Oil Tanker Makes 
U-Turn, Shelters in Saudi 
Arabia: Report
An oil tanker run by the British energy giant, BP 
Plc, is being kept inside the Persian Gulf in fear it 
could be seized by Iran after the UK government 
captured an Iranian oil tanker in international 
waters, a report said.
The British Heritage, able to haul about 1 
million barrels of oil, was sailing toward Iraq’s 
Basrah terminal in the south of country when 
it made an abrupt U-turn on July 6, Bloomberg 
reported.
It is now off Saudi Arabia’s coast and a person 
with knowledge of the matter says BP’s concern 
is that it could become a target after British 
Royal Marines seized Iran’s Grace 1 on July 4.
The report added that British Heritage won’t be 
able to exit the Strait of Hormuz, the chokepoint 
through which about a third of global seaborne 
oil moves, without sailing close to Iran’s coast, 
thereby placing it at greater risk.
Chief of Staff of the Iranian Armed Forces 
Major General Mohammad Hossein Baqeri 
on Tuesday denounced the UK for seizing the 
Iranian oil tanker on bogus charges.
The British navy has captured the supertanker 
in retaliation for the “direct, transparent and 
courageous” move by the Iranian Armed Forces 
to shoot down an intruding US spy drone in the 
Iranian airspace in June, he added.
“This measure (seizure of the oil tanker) 
will not go unanswered, and if necessary, the 
response to such a shameful move will be put on 
the agenda, at an appropriate time and place,” 
the general underlined.

In a press conference hosted by Mehr news 
agency on Monday, National Iranian Oil 
Company (NIOC)’s representative in Iran 
Energy Exchange (IRENEX) announced that 
new financial instruments are to be activated 
at the stock market and Iranian crude will 
also be offered in the regional stock markets 
as well.

New financial instruments to be 
activated for oil sales at IRENEX

news

According to the 
official, IRENEX 
was initially 
founded in 
an attempt 
to permit the 
Iranian private 
sector export 
crude oil since 
Washington 
aims to cut 
Iran's oil sales. 
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All Parties Must Stick to 
JCPOA: Germany
 A spokesman for the German Foreign Ministry 
said all parties to the 2015 nuclear deal between 
Tehran and world powers must stick to the 
international agreement and preserve it.
“The ball is clearly in Iran’s court. We want to 
preserve the deal. For this, parties must stick to it,” 
the spokesman told a regular government news 
conference on Monday.
Asked at which point a red line would be crossed 
for the German government, the spokesman said, 
“Our objective is that Iran abides by the deal.”
He added that Tehran must reverse all steps that 
contradict the landmark accord.
Iran on Sunday declared the second step to reduce 
its commitments by ramping up the level of 
uranium enrichment to over 3.67 percent.
Iran maintains that the new measures are not 
designed to harm the Joint Comprehensive Plan of 
Action (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.

 Foreign Ministry protests 
US treatment of Iranian 
athletes
 The Iranian Foreign Ministry has expressed 
protest at the US’ move to keep Iran’s volleyball 
players at the Chicago Airport for hours upon 
their arrival in the country.
The protest was conveyed by Director of the 
Iranian Foreign Ministry’s Department for 
the Americas Mohsen Baharvand to the Swiss 
ambassador to Tehran, whose country protects 
the US interests in the Islamic Republic.
“If the US cannot host all athletic teams in a fair 
and even-handed way, it had better refrain from 
playing host to athletic competitions,” Baharvand 
said, slamming the US authorities’ treatment of 
Iranian athletes.
The Iranian Foreign Ministry’s protest against the 
US administration came after members of Iran’s 
national volleyball team were reportedly held at 
a Chicago airport for four hours upon their arrival 
in the US.

JCPOA to survive only if all parties 
remain committed: Russia

The JCPOA will be fully 
implemented only when 
the balance of interests 
and the principle of 
reciprocity that forms the 
basis of the nuclear deal 
are observed, the ministry 

said in a statement after Iran 
announced the second phase of 
its reduced commitment to the 
JCPOA.On Sunday, Tehran said 
that at the second phase of its 
measures to preserve the nuclear 
deal, it officially launches enriching 
uranium beyond the 3.67 percent 
limit that is set by the deal. The first 
stage came on the anniversary of 
the US withdrawal from the JCPOA 
in May when Iran announced it 
reduces its commitments to the 
JCPOA.
The statement also emphasizes 
that the current situation requires 
all signatories to make effort 
for preservation of the deal as a 
guarantee for international peace 
and security, as well as the non-
proliferation of nuclear weapons.
The context of the nuclear deal 
has been extensively and blatantly 

breached, the statement said, but 
as it is obvious, it was not Tehran 
that violated it.
The Russian Foreign Ministry 
statement said that all the issues 
will be discussed at an emergency 
meeting of the IAEA Board of 
Governors ironically requested 
by the US who breached all its 
obligations under the deal, as well 
as the UN Security Resolution 2231 
a year ago, and is still urging Iran to 
implement the deal.
Calling the JCPOA the worst deal 
the US has ever entered, President 
Donald Trump pulled out of the 
deal in May 2018. Washington, 
then, re-imposed sanctions on 
Iran that were supposed to be lifted 
under the deal.
The statement acknowledged that 

Iran's voluntary commitments 
including the IAEA Safeguards 
Agreement Iran signed do not 
have to do with Non-Proliferation 
Treaty.
Iran has implemented all its 
legal obligations under the Non-
Proliferation Treaty (NPT) and 
the agreements it has signed with 
IAEA, the nuclear site in Natanz is 
under the strict inspection of the 
agency and Iran has been doing 
its best to cooperate with the 
inspectors transparently.
It highlighted the fact that Iranian 
officials have never proposed 
stopping or reviewing the plan of 
modernization of Arak research 
reactor, and all the agreed 
measures on the site are being 
conducted on schedule.

US sanctions 
affect 
humanitarian 
activities
Head of Iran Red Crescent Society Ali 
Asghar Peyvandi and new head of the 
International Committee of the Red 
Cross Reto Stocker on Tuesday reviewed 
ways to proceed with humanitarian 
operation of the two agencies, saying 
that the humanitarian services must not 
be hampered by the US sanctions.
In his meeting with Reto Stocker, Ali 
Asghar Peyvandi referred to close ties 
between Iran Red Crescent Society and 
the ICRC office in Tehran, saying Iran Red 
Crescent hails boosting relations since 
it considers itself as strategic partner of 
the ICRC.

Alluding to US unilateral and cruel 
sanctions, he said based on the 
international regulations, sanctions 
should not damage humanitarian 
services.
Due to blocking Iran's bank accounts, 
it was not possible to transfer the 
assistance offered by other countries 
and the International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies to Iran.
Stressing the fact that Iran Red Crescent 
society is in charge of distribution and 
production of drugs, medical equipment 
and artificial limbs, Peyvandi said Iran 
needs special facilities to buy basic 
materials.
Meanwhile, Former Representative of 
the International Committee of the Red 
Cross (ICRC) Mark Ackerman referred 
to strategic cooperation between two 
humanitarian agencies, saying Iran Red 
Crescent Society is an important partner 
of the ICRC and their cooperation is not 

limited to inside the country.
He noted that there are short-term 
solutions to the problem of transferring 
credits and international aid to Iran.
ICRC will spare no efforts for solving this 
problem, he reiterated.
He pointed to Moot court competitions 
as a context for displaying capacity 
of Iranian high qualified lawyers for 
international justice, saying ICRC needs 
Iran's support for continuation of 
these competitions.He also alluded to 
launching humanitarian studies center 
in Qom as a context for supporting 
researches.In the Meantime, Stocker said 
it would be an honor to have cooperation 
with Iran Red Crescent Society as a body 
which has high capacities not only at 
domestic but also at international level. 
He said that good plans are organized 
in Iran which will be effective solutions 
with regard to informing and preventing 
people from damages.

Russian Ministry of Foreign Affairs said that 
the sustainable implementation of the Joint 
Comprehensive Plan of Action is only viable if each 
and every party remain fully committed to their 
obligations.
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G o v e r n m e n t 
Spokesman Ali 
Rabiei said on 
Tuesday that Iran 
will meet its JCPOA 
commitments to 
the same level as 
the European 
partners of the 
nuclear deal do.
He made the 
remarks on the 
sidelines of the 
ceremony to 
c o m m e m o r a t e 
International Co-
operative Day.
Describing Iran’s 
second measure 
taken for scaling 
down its JCPOA 
o b l i g a t i o n , 
Rabeie said that 
“our message is 
crystal clear and 
whatever we do 
is to preserve the 
JCPOA.”
“We will meet our 
commitments to 
the same level as 
the other partners 
of the nuclear deal 
do,” he added.
He underlined that 
Iran does not seek 
m a n u f a c t u r i n g 
nuclear bombs and 
by increasing the 
level of uranium 
enrichment it only 
wants to guarantee 
its national 
interests.
Addressing the 
US-led sanctions, 
he said that “the 
sanctions were 
to make Iranian 
society’s mindset 
collapse but when 
the US witnessed 
the unity among 
Iranians against 
sanctions, Trump 
said the US will 
put aside all the 
conditions for 
holding talks with 
Iran in case Iran 
does not make a 
nuclear bomb.”
"The government 
has paid 81 trillion 
rials (above $6.2 
billion) to supply 
basic goods as of 
the beginning of 
the present Iranian 
calendar year 
(started March 21, 
2019)," he added.

Iran commit-
ted to JCPOA 
as much as 
Europeans do: 
Govt. spox

Iran
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Science min.:
Knowledge, science, technology 
unsanctionable
Minister of Science, Research and Technology Mansour 
Gholami said that the brutal and anti-human rights 
sanctions of the US have made it harder to exchange 
scientific and technological information, while knowledge, 
science and technology are not sanctionable.
He made the remarks at the 4th meeting of Board 
of Trustees members of the Economic Cooperation 
Organization Science Foundation (ECOSF) on Tuesday.

Gholami said that cooperation in technology and 
innovation field should be planned considering their 
economic and benefits aspects in the ECO region.
Countries in the region need to enter newer and more 
serious areas of joint scientific and technological 
cooperation, he added.
Referring to the brutal US sanctions against Iran, he 
mentioned that knowledge, science and technology are 
not sanctionable.
ECOSF is an inter-governmental organization comprised of 
10 Muslim countries—Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Turkey and Iran. The main goal of the 

foundation is to contribute to 
economic development 
with promotion of science, 
technology and innovation.
The 4th meeting of Board 
of Trustees members of 
the Economic Cooperation 
Organization Science 
Foundation (ECOSF) kicked off 
Monday in Isfahan. 
ECO, embracing 360 million people 
(one fourth of the world Muslim population) is the 
biggest economic body of the Muslim world.

The Russian 
Foreign Ministry 
statement said 
that all the issues 
will be discussed 
at an emergency 
meeting of the 
IAEA Board 
of Governors 
ironically 
requested by the 
US who breached 
all its obligations 
under the deal, 
as well as the 
UN Security 
Resolution 2231 
a year ago, and is 
still urging Iran 
to implement the 
deal.

politics
News

ISFAHAN
N E W S

UK seizure of Iranian tanker 
not to be left unanswered: 
senior cmdr.
 The illegal move of the United Kingdom in seizing an Iran-
operated supertanker will not be left unanswered, warned 
Major General Mohammad Hossein Bagheri, Chief of Staff of 
the Iranian Armed Forces.
“The UK’s action was in retaliation of the Iranian Armed Forces’ 
brave move to down the enemy's intruding drone. The UK’s 
move will not be left without response; if necessary, Iran will 
give a proper response to the act at an appropriate time and 
place,” he said on Tuesday in a local event in Tehran.
Bagheri went on to say that Iran has achieved a good level of 
military deterrence as it was proved in the case of the downing 
of the US’ Global Hawk drone right after violating the Iranian 

airspace, by using homegrown defense equipment.
“The enemy has failed to achieve its goals and it has been so 
much humiliated that it doesn’t know how to act,” Bagheri 
added.
“We are neither afraid of war, nor embrace it. Iranian Armed 
Forces, under the command of Islamic Revolution Leader, are 
ready with fingers on trigger to respond to any hostile measure 
of the enemy.”
Gibraltar police and customs agencies, aided by a detachment 
of British Royal Marines, boarded and impounded supertanker 
Grace 1, carrying Iranian oil, in the Strait of Gibraltar on 
Thursday, upon a request from the United States.
Later that day, Iran’s Foreign Ministry summoned Britain’s 
ambassador to the country, Rob Macaire, to express its strong 
protest at the move. He was told that the British Royal Marines’ 
move was tantamount to “maritime piracy.”
London claims that the tanker had been carrying Iranian oil to 

Syr ia , 
which is under European 

Union’s sanctions but Iran says first, the tanker was not headed 
to Syria, and second, Iran is not a member an EU member and 
also not subject to any European oil embargo.

News



 Macron’s advisor, Shamkhani to pursue fulfillment of EU’s 
JCPOA commitments
Secretary of Iran's Supreme National Security Council (SNSC), Ali Shamkhani will meet with 
visiting French President Emmanuel Macron's top diplomatic advisor, Emmanuel Bonne 
on Wednesday.
During the meeting, the officials will discuss the latest development over fulfillment of 
European commitments to Iran nuclear deal known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action as well as mechanisms to confront with US’ unilateral sanctions.
Iran recently began the second phase of its decision to reduce its commitments under the 
JCPOA. Iranian officials stressed that Iran will reverse the decision once the other sides of 
the international accords fulfill their commitments.

Iranian Foreign 
Minister, Mohammad 
Javad Zarif stressed 
that B_Team sold US 
President, Donald 
Trump on the folly that 
killing Iran nuclear 
deal through Economic 
Terrorism can get him 
a better deal.“B_Team 
sold DonaldTrump 
on the folly that 
killing JCPOA thru 
EconomicTerrorism 
can get him a better 
deal. As it becomes 
increasingly clear 
that there won’t be a 
better deal, they're 
bizarrely urging 
Iran's full compliance. 
There's a way out, but 
not with B_Team in 
charge,” Mr. Zarif wrote 
on his official Twitter 
account.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:25:55  
Noon call to prayer : 
13:08:41   
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New financial instruments to be 
activated for oil sales at IRENEX

Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh made 
the statement on Sunday in an 
interview with the state TV, IRNA 
reported.
Zanganeh made the remark 
in response to allegations by 
Saudi Arabia's Energy Minister 
Khalid al-Falih who called on the 
international community to stand 

up to Iran's threats to global energy security. 
Insecurity in the Middle East, "politicizing 
oil and using it as a weapon will harm all oil 
producing countries I am not excluding Iran", 
and that would be a lose-lose game, Financial 
Tribune quoted Zanganeh as saying.
“Amid the current turmoil in the energy 
market and international relations, it is 
of high importance for OPEC to retain 
professionalism and try to remain an 
apolitical organization.”
According to the Iranian minister, 
safeguarding regional security is of 
paramount importance as it is linked to Iran's 
national interests.As long as the Persian 
Gulf is safe, major oil producers will have no 
concern selling their crude. Moreover, all of 
them like higher prices, he added.Zanganeh 
asserted that he was very hopeful of an 
improvement in the country’s crude exports, 
in spite of tightened US sanctions on Tehran’s 
main source of income. He did not reveal any 
figures regarding the National Iranian Oil 
Company's sales. 
“I am very hopeful that our oil exports will get 
better,” the official told state TV, adding that 
oil price was not Iran’s main concern.
“The amount of oil that we can export is our 
main concern and not the price,” he added.
Industry sources told Reuters last month 
that Iranian crude exports had dropped in 
June to 400,000 barrels per day or less after 
Washington tightened sanctions on the 
country’s oil exports in May. 
In April 2018, exports stood at more than 2.5 
million bpd.

Implacable Foe
Zanganeh blamed Iran’s implacable foe, the 
United States, for destabilizing the oil market, 
stressing that Washington was “using oil as a 
weapon” to pressure Iran.
“Destabilizing the market is in America’s 
interest ... Cooperation between OPEC 
members and non-OPEC oil producer states 
will stabilize the market,” he said.

Washington tightened sanctions from May 
2018, ordering all countries and companies 
to halt imports of Iranian oil, or be banished 
from the global financial system. It has also 
dispatched extra troops to the region to 
counter what it describes as Iranian threats.

Zanganeh believes that imposing sanctions 
on Iran and Venezuela was a ploy to 
marginalize two major oil suppliers so that 
the US could sell its oil, especially shale whose 
extraction cost has decreased to as low as $40 
per barrel. 
With more than 12 million barrels a day, the 
country's output has already exceeded that of 
Russia and Saudi Arabia.
Suspended Investment
After the United States threatened to impose 
sanctions on companies that do business 
in Iran, France’s Total and China National 
Petroleum Corp suspended investment in 
Phase 11 of the country’s giant South Pars gas 
field in the Persian Gulf last year.
Zanganeh said talks are continuing with 
CNPC.“They have so far failed to start 
developing Phase 11 ... China is a friend of Iran 
and the latter would not opt for severing ties 
by foot-dragging in projects. We are seeking 
alternative solutions,” he said.
China is a signatory to the nuclear deal and 
has condemned Washington’s decision to 
exit the deal.Separately, Zanganeh said Iran 
eyed 300,000 bpd oil production from its 
West Karoun oilfields in the southwest of the 
country.
Referring to the country's gasoline output, he 
said production has surpassed 110 million 
liters per day for the first time in NIOC's 
history. Persian Gulf Star Refinery's output 
has reached 420,000 barrels per day. 

Iran’s May output grew 3.8% 
year-on-year to hit 2.23 million 
tons, according to the Brussels-
based international trade body 
for the iron and steel industry.
Iran’s world ranking remains 
unchanged as the world’s 10th 

biggest crude steel producer. The country 
is placed between Brazil (ninth) with 
14.02 million tons and Italy (11th) with 
10.47 million tons, the new report shows.
The world’s 64 steelmakers produced a 
total of 764.07 million tons of steel over 
the five months, up 5% YOY, Financial 
Tribune reported.
Global steel output stood at 162.74 million 
tons in May, indicating a 5.4% increase 
YOY.
China was the world’s largest crude steel 
producer with 404.87 million tons of steel 
output, up 10.2% YOY.
China was followed by India with 45.31 
million tons, Japan with 42.29 million 
tons, the United States with 37.16 million 
tons, South Korea with 30.48 million tons, 
Russia with 29.76 million tons, Germany 
with 17.26 million tons and Brazil with 
14.02 million tons.

Iran’s crude steel output stood at 24.52 
million tons in 2018, according to 
Worldsteel, up 17.7% YOY.
Crude steel is defined as steel in its first 
solid (or usable) form: ingots and semi-
finished products (billets, blooms and 
slabs). This is not to be confused with 
liquid steel, which is steel poured.
Iran aims to become the world’s sixth 
largest steel producer as per the 20-
Year Vision Plan, which targets annual 
production capacity expansion to 55 
million tons and 20-25 million tons of 
exports per year by 2025. Iranian steel 
mills have so far realized just over 30 
million tons of the capacity target.
The country has been working to 
increase its iron ore processing capacity, 
including both DRI and hot-briquetted 
iron production to feed its steelmaking 
expansion target.According to Deputy 
Minister of Industries, Mining and Trade 
and Chairman of Board of Iranian Mines 
& Mining Industries Development & 
Renovation Khodadad Gharibpour, 
Iranian steel industry is an export-
oriented one and exports more than 40% 
of its steel output.
According to Worldsteel, Iranian steel 
mills produced a total of 25 million tons of 
crude steel in 2018, up 17.7% compared 
with 2017.
Notably, Iran was the second biggest 
producer of direct reduced iron with 
25.54 million tons of output in 2018.

Zanganeh: Using Oil as Weapon Will Harm All Oil Producers %5 Growth in Iran Steel Output
Iran has never been a threat to energy security, nor will it ever 
pose a risk to it, as insecurity in the region is against its national 
interests.

Iranian steel mills produced a total of 10.62 million tons of 
crude steel during the first five months of 2019, up %5.5 
compared with 2018’s corresponding period, the latest 
report released by the World Steel Association shows.
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According to the 
Iranian minister, 
safeguarding 
regional security 
is of paramount 
importance as it 
is linked to Iran's 
national interests.

Global steel 
output stood at 
162.74 million 
tons in May, 
indicating a %5.4 
increase YOY.

Foreign Debts Decline %7
 Iran’s overseas debts have declined from $10.03 
billion reported at the end of the fiscal third quarter 
(Dec. 21, 2018) to $9.3 billion by the end of the fourth 
quarter (March 20, 2019), indicating a 7% decline.
According to the latest report of the Central Bank of 
Iran published on its website, the medium- and long-
term debts amounted to $7.18 billion by March 20, 
accounting for 77% of total foreign debts. Short-term 
debts stood at $2.15 billion during the period, or 23% 
of total foreign debts. 
In a forecast about Iran’s economy, the World Bank 
had said its foreign debt would drop to $9.3 billion 

by the end of the last fiscal year. However, the global 
lender predicted that Iran’s foreign debt would rise 
in the current fiscal year to $10.1 billion. 
The ratio of Iran’s external debt to GDP is projected 
to reach 2.5 for 2019-20 by the World Bank, which 
is comparatively lower than of many countries, 
according to Financial Tribune.
A comparison between Iran’s foreign debt and those 
of developed countries shows the former’s financial 
liabilities are insignificant and among the lowest 
worldwide. 
According to the magazine Global Finance, the United 
States, as the world’s largest economy, was also the 
largest global debtor to foreign creditors in 2017. 



کمبود سرانه ها در منطقه 14 مرتفع مى شود
مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان گفت: در گذشته این منطقه یکى از مناطق کمتر برخوردار شهر به شمار 
مى رفت، اما تا پایان امسال به منطقه اى برخوردار تبدیل و کمبود سرانه هاى مدیریت شهرى آن مرتفع مى شود.

على شمسى اظهار کرد: احداث پروژه هاى بزرگ همچون سومین میدان بزرگ شهرى در منطقه 14، باعث جذب 
سرمایه گذاران و رونق اقتصادى در منطقه خواهد شد.

وى با اشاره به احداث سومین میدان بزرگ شهرى در منطقه 14، تصریح کرد: پس از تصویب طرح نهایى این میدان 
در کمیسیون ماده پنج، استارت احداث آن در سال جارى زده مى شود.

مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان ادامه داد: احداث رینگ چهارم در رونق سومین میدان بزرگ شهرى اصفهان پس از 
میدان حضرت امام (ره) و میدان امام على(ع( تاثیرگذار است و نقطه جاذبى براى سرمایه گذارى خواهد بود.

وى با ابراز خرسندى از اینکه چهار ایستگاه خط دو  قطار شهرى در این منطقه در حال احداث است، افزود: مشکل ترافیکى این منطقه به 
جز مترو با افتتاح خیابان فرهیختگان و احداث تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانى مرتفع خواهد شد.

شمسى گفت: دو ورزشگاه «رستم» واقع در محله ارزنان و «سهراب» واقع در محله عمان سامانى مطابق با استانداردهاى روز دنیا در حال احداث 
است  و در سال جارى توسط شهردار اصفهان افتتاح و در اختیار شهروندان قرار مى گیرد.

تنها 200 دستگاه اتوبوس شهر اصفهان کولر ندارد
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: تنها حدود 200 دستگاه اتوبوس معادل حدود 23 

درصد از اتوبوس ها به دلیل نبود تجهیزات و شرایط اقتصادى کولر ندارد.
قدرت  افتخارى اظهار کرد: در مجموع 167 دستگاه اتوبوس شامل 131 دستگاه اتوبوس دولتى و 36 دستگاه 
مربوط به اتوبوس هاى بخش خصوصى نیاز به تعمیر کولر دارد. وى با اشاره به دلیل روشن نکردن کولر اتوبوس 

توسط بعضى رانندگان شرکت واحد، تصریح کرد: اتوبوس هاى کولردارى که کولر آنها روشن نیست، به علت 
آماده نشدن تجهیزات و قطعات آنها که درگیر با مسائل مالى، اقتصادى، پاسخگو نبودن به استعالم ها توسط 

تأمین کنندگان، افزایش چند برابرى قیمت ها و محدودیت هاى قانونى براى خرید به واسطه تغییر قیمت ها است. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه با بیان اینکه از اسفندماه سال گذشته تجهیز کولر اتوبوس ها آغاز شده بود، 

اما به دلیل وجود مشکالت اقتصادى این شرکت با مشکالت زیادى مواجه شد، گفت: امیدواریم با مساعدت شهردارى مشکل کولر اتوبوس ها در 
تیرماه برطرف شود و همشهریان با مشکل گرما در اتوبوس روبه رو نباشند. وى با بیان اینکه در حال حاضر سطح توقعات شهروندان با توجه به فعالیت 
سامانه هاى تندرو و اتوبوس هاى BRT کولر دار، سریع و با کرایه ارزان افزایش یافته است، تصریح کرد: نزدیک به 100 دستگاه اتوبوس گاز سوز فاقد 
کولر در چرخه حمل ونقل اتوبوسرانى شهر اصفهان وجود دارد که قدرت موتور آن جوابگوى کولر نیست و امکان نصب کولر بر روى آنها وجود ندارد.

بــر اســاس گــزارش 
تارنماى وزارت اقتصاد، 
محمدعلــى دهقــان 
دهنوى، گفته که وجود 
برخى محدودیت هاى 
خارجى، بــه این معنى 
نیست که تعادل نداریم، 
بلکه این محدودیت ها هســتند که 
نرخ هــا را تعیین مى کننــد و هرچه 
سیاســت گذارى ما هوشــمندانه تر 
و مواجهه ما با شــوك ها و تالطم ها 
قوى تر باشد، کمک مى کند بیشتر به 

سمت تعادل حرکت کنیم.

  بازه سه تومانى اقتصادسنج ها 
براى قیمت دالر

با این حــال واقعى بودن یــا نبودن 
نرخ ارز مســأله اى اســت کــه همه 
اقتصاددانان روى آن تفاهم نظر ندارند. 

برخى از اقتصاددانان و اقتصادسنج ها 
بر اســاس مدل هــاى ارزى که خود 
ترســیم کرده اند معتقدند که قیمت 
واقعى دالر در همین محدوده فعلى 

است.

  پیش بینى نرخ دالر
برخــى از دیگــر اقتصاددانــان 
خوش بین تــر ماننــد اقتصاددانان 
وابسته به مؤسســه مطالعات دین و 
اقتصاد معتقدند کــه دالر قیمتى در 
حدود 2,800 تومان دارد و نرخ هاى 
باالتر از ایــن، طرحى بــراى تأمین 

کسرى بودجه است.
هرچند دیگر اقتصاددانان وابســته 
به این مؤسســه در زمان اوج تالطم 
دالر در سال گذشــته هم روى دالر 
40 هزار تومانى شرط بسته بودند که 

خوشبختانه این اتفاق محقق نشد.

  اقتصاددانان معتقد به فنر ارزى
گروه دیگــرى از اقتصاددانان معتقد 
به فرضیه «فنر نرخ ارز» نیز هســتند 
که معتقدند نرخ ارز باید به تناســب 
تورم افزایش داشته باشــد و در غیر 
این صورت زمانى که دولت بخواهد به 
صورت تصنعى و با ابزارهاى دستورى 
نــرخ آن را اصطالحاً ســرکوب کند، 
این فاصلــه با نرخ تورم بعــداً خود را 
به صورت جهشى، دقیقاً مشابه آنچه 

در ســال 1397 اتفاق افتاد، نشــان 
خواهد داد.

  پاى سیاست در بساط اقتصاد
بــا این حــال آنچه مســلم اســت، 
این اســت که وضعیت بــازار ارز این 
روزها پیچیده تــر از هر زمان دیگرى 
اســت؛ به طورى که حتى بسیارى از 
اقتصاددانانى که از مدل هاى اقتصادى 
دقیق و نرم افزارهاى آن چنانى براى 

رصد نوسانات دالر استفاده مى کردند 
دیگر کمتر مى توانند با قطعیت در این 

باره صحبت کنند.
واقعیت این است که بازار ارز امسال 
بیشتر از هر سال دیگرى به تحوالت 
و اخبار سیاسى وابســته شده است 
و دیگــر فاکتورهــاى اقتصــادى به 
تنهایى براى ارزیابى این بازار کفایت 

نمى کنند.
تحــوالت سیاســى پیش آمــده در 

روابط بین الملل کشــور و همچنین 
اظهارنظرهایى که بــه صورت روزانه 
از شبکه هاى خبرى منتشر مى شود، 
باعث شــده بــازار ارز از مالك هاى 

اقتصادى فاصله گیرد.
در این بین البته نمى توان از اقدامات 
ثبات بخش بانک مرکــزى در زمینه 
کنترل نوســانات نــرخ دالر و حتى 
کاهش آن به راحتى چشم پوشى کرد. 
کنترل نرخ دالر آن هم در شرایطى که 

موضع گیرى هاى سیاسى به صورت 
روزافزون در حال افزایش است، کار 
مهمى است که بانک مرکزى به خوبى 

از عهده آن برآمده است.
پیش از ایــن وزیر امــور اقتصادى و 
دارایى تحلیلى بر قیمــت دالر داده 
و گفته بود که قیمت ایــن ارز بدون 
در نظر گرفتن مســائل سیاســى تا 
زیــر 8,000 تومــان هــم مى تواند

 پایین آید.

پاى سیاست در بساط اقتصاد؛
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معاون اقتصادى وزارت اقتصاد معتقد است که نرخ فعلى در بازار 
ارز به هیچ وجه واقعى نیست و این اصل را هر اقتصاددانى قبول 
دارد. همچنین وزیر اقتصاد هم نرخ دالر را بدون در نظر گرفتن 
مسائل سیاسى 8000 تومان عنوان کرده است اما تحلیل واقعى 

از این قضیه چیست؟
 معاون امور اقتصادى وزارت اقتصاد با اشاره به آرامش و ثبات در 
بازار ارز طى روزهاى اخیر، اظهار کرده که نرخ فعلى در بازار ارز به 
هیچ وجه واقعى نیست و این اصل را هر اقتصاددانى قبول دارد، 

زیرا نرخ واقعى در زمان تعادل اقتصاد کشور به دست مى آید.

واقعیت این است 
که بازار ارز امسال 
بیشتر از هر سال 

دیگرى به تحوالت 
و اخبار سیاسى 

وابسته شده است 
و دیگر فاکتورهاى 

اقتصادى به تنهایى 
براى ارزیابى این بازار 

کفایت نمى کنند.

اقتصاد ایران
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5 عدد مهم اقتصاد ایران 
را ببینید

گزارش فصلى اقتصاد ایران مربوط 
به زمستان 1397 منتشر شد. مرکز 
آمار ایران گزارشى مربوط به شاخص 
هاى مهم اقتصاد ایــران مربوط به 
فصل زمستان 1397 را منتشر کرد.

1- نرخ بیکارى جمعیت 10 ساله 
و بیشــتر 12.1 درصد بوده است 
که نسبت به فصل پاییز 0.4 واحد 

افزایش داشته است.
2- محصــول ناخالــص داخلى به 
قیمــت ثابت ســال 1390 به رقم 
1716703 میلیارد ریال رســیده 
است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 8.4 درصد کاهش داشته است.

3- شاخص قیمت کاالها و خدمات 
مصرفى کل کشور (برمبناى سال 
پایــه 1395) رقــم 159.1 بوده 
اســت که درصد تغییرات دوازده 
ماه منتهى به اسفند 1397 نسبت 
به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) 

26.9 درصد بوده است.
4- متوســط قیمت فــروش یک 
مترمربع زیربناى مسکونى در شهر 
تهران 106677 هــزار ریال بوده 
است که نسبت به دوره مشابه سال 
قبل 81,7 درصد رشد داشته است.

5- شاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران با 14.5 درصد رشــد نسبت 
به فصل گذشته به 178659 واحد 

رسیده است.

خبرآنالین
خـــبـــر
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آگهى حصروراثت
آقاى رضا خوش مرام به شناسنامه شماره 3650 به شرح دادخواست به کالسه 552 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کبرى خانم على حاجى به شماره شناسنامه 102 در تاریخ 98/3/1  اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حیدر 
خوش مرام فرزند نصراله ش ش 14 همسر متوفى 2- رضا خوش مرام فرزند حیدر 
ش ش 3650، 3- صدیقه خوش مرام فرزند حیدر ش ش 3370، 4- نجمه خوش 
مرام فرزند حیدر ش ش 3847، 5- محمد خوش مرام فرزند حیدر ش ش3938، 
6- نرگس خوش مرام فرزند حیــدر ش ش 4034، 7- مهدى خوش مرام فرزند 
حیدر ش ش 4142، 8- عباس خوش مرام فرزند حیدر ش ش 55، 9- ربابه خوش 
مرام فرزند حیدر ش ش 32، 10- على اکبر خوش مرام فرزند حیدر ش ش 36، 
11- طاهره خوش مرام فرزند حیدر ش ش 69، 12- اکرم خوش مرام فرزند حیدر 
ش ش 16 فرزندان متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى / 
متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 523562

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139885602025004073 نظر به اینکه خانم بدرالسادات نمازى با 
تسلیم درخواست شماره 25006680 مورخ 98/2/24 و و برگ استشهاد شهود به 
شماره 19518 مورخ 98/2/24 دفترخانه 237 اصفهان مدعى مفقود شدن سند 
مالکیت به علت جابجایى هشت حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك شماره 7124 
فرعى از 11 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان اســت و متقاضى صدور سند مالکیت 
المثنى مى باشد پالك مزبور در صفحه 56 دفتر 1033 امالك ذیل شماره ثبت 
230819 تحت شماره چاپى 722882 د 91 سابقه ثبت دارد. لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهدشد. 

مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 523226

آگهى ابالغ اجراییه قرارداد بانکى
شــماره پرونــده: 139704002003005557/1 شــماره بایگانــى پرونده: 
9707790/1 شــماره آگهى ابالغیــه: 139803802003000105 منصوره 
وثوق نیا فرزند نعمت اله متولد 1375/6/29 شــماره ملى و شــماره شناسنامه 
1272265013 به نشانى اصفهان خیابان شریف واقفى کوچه 19 مهدى نژاد بن 
بست شریعت 8159946687 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه خواجو اصفهان 
به استناد قرارداد بانکى به شماره 6102629824001 تاریخ 1393/8/28 جهت 
وصول مبلغ 12/274/000 ریال بابت اصل طلب مبلغ 2/853/000 ریال خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/11/24 و مبلغ 4/091 ریال ذمه روزانه تا روز وصول علیه 
شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9707790 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مامور محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده لذا 
بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه 
در روزنامه اخبار اصفهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان شناسه: 523596
آگهى ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139804002003000725/1 شــماره بایگانــى پرونده: 
9801077/1 شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000139 بدینوسیله 
به اقاى محمدرضا پاکدل فرزند مصطفى به شــماره شناســنامه و شماره ملى 
1271436639 متولد 1372/2/12 به نشانى اصفهان خیابان هشت بهشت غربى 
کوچه گلها پالك 7 کدپستى 8157666951 که برابر گزارش مامور پست به علت 
عدم شناسایى نشانى ابالغ اجراییه به نامبرده میسر نگردیده است ابالغ مى گردد 
که برابر قرارداد بانکى شماره 9611106768 مورخ 1396/5/9 تنظیمى در بانک 
ملى ایران شعبه میدان انقالب اصفهان مبلغ 118293104 ریال بابت اصل طلب 
مبلغ 6025914 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/2/11 و ذمه روزانه 
به مبلغ 77679 ریال به بانک ملى ایران شعبه میدان انقالب اصفهان بدهکار مى 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از 
تشریفات قانونى اجراییه صادر و به کالسه 139804002003000725 و شماره 

بایگانى 9801077 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا 
به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در 
روزنامه اخبار اصفهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه 
پنجساله ششم توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان شناسه: 523595
آگهى فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602025004117 نظر به اینکه آقاى احمد جهانگیرى به 
موجب وکالتنامه شماره 34538 مورخ 98/3/4 دفترخانه 180 اصفهان از طرف 
خانم بتول کى قبادى با تسلیم درخواست شماره 25011047 مورخ 98/3/23 و 
دو برگ استشهاد شهود به شماره 12588 مورخ 98/3/20 دفترخانه 180 اصفهان 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت به علت جابجایى ششدانگ پالك شماره 2986 
فرعى از 40 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان اســت و متقاضى صدور سند مالکیت 
المثنى مى باشــد پالك مزبور در صفحه 361 دفتر 98 امالك ذیل شماره ثبت 
13315 تحت شماره چاپى 065538 ب 90 ســابقه ثبت دارد و به موجب سند 
رهنى شــماره 30241 مورخ 96/8/10 دفترخانه 180 اصفهــان در رهن آقاى 
سیدعلى رضا سقائیان مى باشد. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهدشد. مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان شناسه: 524701
آگهى ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان حامد عباسى فرزند محمدرضا دادخواستى به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره 988113-97/9/30 به مبلغ 52/500/000 ریال 
به همراه هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه تا زمان وصول و محکومیت تضامنى 
خواندگان به طرفیت عبدالخالق ابراهیمى فرزند عبدالحسین و محمد نیکوکار 
به مجتمع شوراهاى حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سیزده 
حقوقى شوراى حل اختالف به کالسه 109/98 ثبت و براى تاریخ 98/6/6 ساعت 
11:45 وقت رسیدگى تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر 
شوند ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهى به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 

مسئول دفتر شعبه سیزده شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 525917
آگهى ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان حامد عباسى فرزند محمدرضا دادخواستى به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره 947139-95/7/5 و محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت وجه چک به مبلغ 85/000/000 ریال به همراه هزینه هاى دادرسى 
و تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت وصول به طرفیت 1- جواد ربیعى فرزند حسین 
2- نادیا احسانى به مجتمع شوراهاى حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع 
به شعبه سیزده حقوقى شوراى حل اختالف به کالسه 111/98 ثبت و براى تاریخ 
98/5/28 ساعت 9 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد که در وقت مقرر در جلسه 
دادرسى حاضر شوند ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهى به 
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد 

نمود. مسئول دفتر شعبه سیزده شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 525919
آگهى ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان حامد عباسى فرزند محمدرضا دادخواستى به خواسته مطالبه 
دو فقره چک 120716-95/10/15 مبلــغ 100/000/000 ریال و 120715-

95/9/15 مبلغ 100/000/000 ریال و محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
200/000/000 ریال به همراه هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه تا زمان وصول 
به طرفیت 1- افشین ربیعى 2- نادیا احسانى به مجتمع شوراهاى حل اختالف 
کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه ســیزده حقوقى شوراى حل اختالف به 
کالسه 112/98 ثبت و براى تاریخ 98/5/28 ساعت 9:15 وقت رسیدگى تعیین 
گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 

آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى 
گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل 
از جلسه رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا 
مراجعه نمایند. انتشار این آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور 
شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه سیزده شوراى حل 

اختالف کاشان شناسه: 525948
آگهى ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان حامد عباسى فرزند محمدرضا دادخواستى به خواسته تقاضاى 
مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 918386-97/9/18 به مبلغ 55/000/000 
ریال به همراه هزینه هاى دادرســى و تاخیر تادیه تا زمــان وصول و محکومیت 
تضامنى خواندگان و هزینه چاپ روزنامه (آگهى) به طرفیت نسیم سبزى باقله 
(مجهول المکان)، محمد نیکوکار به مجتمع شوراهاى حل اختالف کاشان تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه سیزده حقوقى شوراى حل اختالف به کالسه 106/98 
ثبت و براى تاریخ 98/6/6 ساعت 11:30 وقت رسیدگى تعیین گردیده از آنجا که 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد که در 
وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 
نمایند. انتشار این آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه سیزده شوراى حل اختالف 

کاشان شناسه: 525950
آگهى حصروراثت

آقاى نادر نیک اقبال فرزند غضنفر به شناسنامه شماره 84 به شرح دادخواست به 
کالسه 91/98 ش ح 1 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غضنفر نیک اقبال به شــماره شناسنامه 31 در تاریخ 
95/7/14  اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- ملکى جان جعفرى خو فرزند جعفر ش ش 2468 صادره از 
کازرون همسر متوفى 2- ساالر نیک اقبال ش ش 1968 صادره از کازرون فرزند 
متوفى 3- نادر نیک اقبال ش ش 84 صادره از شیراز فرزند متوفى 4- ماه جان نیک 
اقبال ش ش 85 صادره از شیراز فرزند متوفى 5- شیرین جان نیک اقبال ش ش 
127 صادره از شیراز فرزند متوفى 6- خاتون جان نیک اقبال ش ش 126 صادره 
از شیراز فرزند متوفى 7- صاحب جان نیک اقبال ش ش 86 صادره از شیراز فرزند 
متوفى 8- سهیال نیک اقبال ش ش 1532 صادره از کازرون فرزند متوفى و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شوراى حل اختالف 

شماره یک شهرستان سمیرم شناسه: 525193
آگهى ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002141000203/1 شماره بایگانى پرونده: 9700322 
شماره ابالغیه: 139705102141001350 بدینوســیله به بدهکاران پرونده 
اجرایى شماره 139704002141000203/1 بدهکاران پرونده متعهد غالمرضا 
الیاسى فرزند جهانگیر متولد 1363/3/20 شماره ملى 1286100240 شماره 
شناسنامه 709 به نشانى اصفهان خیابان هشت بهشت غربى نبش چهارراه ملک 
جنوبى ساختمان فدك طبقه 2، ضامنین: هوشــنگ رضازاد فرزند رضا متولد 
1325/1/20 شماره ملى 5418664468 شماره شناســنامه 4446 به نشانى 
اصفهان خیابان نگارستان کوچه الفت پالك 21-24، رضا رضازاد فرزند هوشنگ 
متولد 1361/6/21 شــماره ملى 1287255558 شــماره شناسنامه 2895 به 
نشانى اصفهان خیابان کاوه خیابان عادل پور کوچه نساج بن بست نسترن ابالغ 
مى گردد که بانک توسعه تعاون شعبه شاهین شــهر برابر قرارداد بانکى شماره 
سند 2155595 تاریخ سند 1394/9/29 مبلغ 137/176/784 ریال بابت اصل 
طلب و مبلغ 26/293/180 ریال سود و مبلغ 16/164/316 ریال خسارت تاخیر 
تادیه جمعا به مبلغ 179/634/280 ریال صد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و سى 
و چهار هزار و دویست و هشتاد ریال تا تاریخ 1397/3/27 و خسارت تاخیر روزانه 
به مبلغ 122/321 ریال از تاریخ 1397/3/28 به بدهى شما اضافه مى گردد علیه 
شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى بشــماره بایگانى 9700322 در واحد 
اجراى اسناد رسمى شاهین شهر و با شــماره بایگانى 9702612 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان تشکیل شده و طبق گزارش مامور مربوطه ابالغ به علت عدم 
شناسایى در محل اقامت شما به شرح صدراالشاره میسر نگردیده لذا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب فقط در یک نوبت 
در روزنامه اخبار اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهى در 
روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب مى گردد و آگهى دیگرى منتشر نخواهد شدو 
پس از 10 روز عملیات اجرایى علیه شــما اقدام خواهد شد. مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى شاهین شهر شناسه: 523598

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
پرونــده:  شــماره   139803902004000123 آگهــى:  شــماره 
9204002004000701 پرونده اجرایى به شماره بایگانى 9202152 ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان پالك شماره سى و شش فرعى مجزى شده از پالك یکصد 
و هشتاد و پنج اصلى مفروز از شانزده فرعى به مساحت 183/53 مترمربع واقع در 
سمت شمالى طبقه پنجم که مقدار  8/38 مترمربع آن پیشرفتگى در فضاى خیابان 
است بانضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 5 به مساحت 12/5 مترمربع واقع در بخش 
5 اصفهان به آدرس اصفهان خیابان توحید شمالى حدفاصل پل آذر و خیابان نظر 
بر غربى خیابان مجتمع الماس (بنتون) طبقه پنجم واحد شماره 13 با کدپستى 
8173641991 که سند مالکیت آن در صفحه 47 دفتر 1320 امالك با شماره 
ثبت 245619 و ورقه مالکیت 250757 الف/90 ثبت و صادر شده است با حدود 
آپارتمان شماال اول بطول 17 متر دیواریست به فضاى پالك 26 فرعى دوم بطول 
1/45 متر دیواریست به فضاى خیابان شرقا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبى 
اســت بطول هاى 1/08 متر، 0/30 متر و 5/89 متر دیوار و پنجره است به فضاى 
خیابان جنوبا اول در پنج قسمت که قسمت دوم شرقى و چهارم مورب شرقى و 
پنجم شرقى است بطولهاى 0/75 متر و 0/10 متر و 8/65 متر و 0/88 متر و 5/92 
متر دیوار اشتراکى است با آپارتمان شماره 37 فرعى دوم بطول 1/52 متر دیواریست 
به داکت مشاعى سوم در شش قسمت که قسمت هاى اول غربى و سوم و پنجم 
شرقى است بطولهاى 0/58 متر و 1/85 متر و 0/37 متر و 3/19 متر و 2/02 متر و 
1/60 متر دیوار و درب است به راه پله و آسانسور مشاعى غربا بطول 15/45 متر دیوار 
است بفضاى پالك 15 فرعى دوم حدود پارکینگ شماال بطول 5 متر خط مستقیم 
مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ و شرقا بطول 2/5 متر خط مستقیم 
مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ جنوبا بطول 5 متر خط مستقیم مفروض 
است به پارکینگ 51 فرعى غربا به طول 2/5 متر خط مستقیم مفروض است به 
محوطه مشاعى پارکینگ و طبق نظر کارشناسان رسمى پالك فوق به صورت یک 
دستگاه واحد آپارتمان سه خوابه به مساحت 183/53 مترمربع با قدمت 12 ساله 
در طبقه پنجم و در گوشه شمال شرقى مجتمع 18 واحدى واقع و ساختمان داراى 
اسکلت بتنى و سقف تیرچه و بلوك و در داخل آپارتمان دیوارها کاغذ دیوارى و 
PVC و سقف ها کناف و نورپردازى و رنگ آمیزى شده و کف اتاق ها پارکت و کف 
سالن و آشپزخانه و سرویسها سرامیک دربهاى داخلى چوبى و پنجره ها آلومینیوم 
دو جداره و کابینت آشپزخانه MDF و سیستم سرمایش و گرمایش چیلر و نماى 
ساختمان سنگ و شیشه و کمپوزیت مى باشد. این واحد داراى اشتراکات خدمات 
شهرى بطول کامل (آب، فاضالب، برق، گاز) و مشاعات شامل دستگاه پله و آسانسور 
و فضاى ورودى و ... و نیز یک واحد پارکینگ اختصاصى در زیرزمین بمساحت 12/5 
مترمربع (قطعه 5) است و این واحد طبق اعالم کارشناسان رسمى در زمان بازدید به 
صورت رهن در اختیار مستاجر بوده است. فاقد بیمه مى باشد ملکى آقاى علیرضا نژاد 
محتشمى که طبق سند رهنى شماره 128716-1391/4/27 تنظیمى دفترخانه 
31 اصفهان در رهن بانک ملت اصفهان واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه 
شنبه مورخ 1398/5/8 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى، چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 
پایه پانزده میلیارد و ششصد میلیون و پنجاه هزار ریال 15/600/050/000 ریال 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته میشود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبــت در روزنامه اخبار اصفهان چاپ اصفهان 
مورخ 1398/4/19 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینى بانک 
ملى به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالك سپرده نماید. رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان شناسه: 525768
آگهى ابالغ اجرائیه کالسه : 139704030011001590/1

 بدین وسیله به آقاي محمد جعفر آزادى فرزند على به شماره 3711 بدهکار سند 
ازدواج شماره 2158 مورخ 1355/05/23 دفتر ازدواج 55 قم ابالغ مى گردد که 
خانم زهرا گلذارى باستناد ســند مذکور جهت وصول مبلغ سیصد هزار ریال که 
طبق تبصره یک ماده 1082 قانون مدنى به مبلغ 325/693/069 ریال به نرخ روز 
محاسبه گردیده، مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده تحت کالسه 9701684 
در شعبه اجراى ثبت قم در جریان است چون نشانى شما (گوگد-گلپایگان) در سند 
مزبور شناخته نشده است و بستانکار نیز نتوانسته شما را معرفى نماید، لذا حسب 
تقاضاي بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاداسناد رسمى اجرائیه فوق الذکر 

در روزنامه منتشر می شود لذا الزم است ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی 
(که به منزله ابالغ اجرائیه است ) ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،در غیر 
این صورت عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد این آگهى فقط در یک نوبت منتشر 
و آگهى دیگرى جز مزایده (در صورت بازداشت اموال ) منتشر نخواهد شد. مسئول 

واحد اجراي اسناد رسمی گلپایگان-زهرا نوري شناسه: 522978
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتى 

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

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
برابــر راى شــماره  139860302018000359  کالســه پرونــده  
1391114402018002881  آقاى  حسن زارع نریمانى فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 957  صادره از  دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
با اعیانى احداثى به مساحت  159/48 متر مربع احداثى بر روى قسمتى از پالك 
101 اصلى واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازاى مالکیت مشاعى اولیه  

تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/4/4
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/19

حبیبى – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك برخوار
شناسه : 509635

آگهى تحدید حدود اختصاصى پالك 12/116 بخش 14 ثبت 
اصفهان

شــماره نامه: 139885602025004102 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانه پالك شــماره 12/116 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام نفیسه غالمعلیان فرزند على 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن بــه عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 98/5/10 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل 
حضوریابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: چهارشنبه 98/4/19 مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

شناسه: 523842

آگهى تحدید حدود اختصاصى
شماره صادره: 1398/40/572186 تاریخ ثبت صادره: 1398/4/10 نظر به 
اینکه تحدید حدود ششــدانگ یک باب اتاق و پس اتاق به مساحت 40/40 
مترمربع به شماره پالك 2264 فرعى از 346 فرعى از 36 اصلى واقع در بخش 
یک حوزه ثبتى قمصر که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام خانم سیده فاطمه 
سیدناصرى فرزند سیدعلى در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانون 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
98/5/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهى در محل حضــور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
30 قانون ثبت از تاریخ تنتظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشــار: 98/4/19 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك قمصر 
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رویکردى نوین به اقتصاد عکس در ایران
مراسم رونمایى استارت آپ «عکستیک» بخش پایانى کارگاه آموزشى توانمندسازى مسئوالن روابط عمومى 
مراکز آموزش علمى کاربردى واحد استانى غرب تهران بود که صبح امروز دوشنبه 17 تیرماه در سالن 9 دى 
ساختمان مرکزى دانشگاه علمى کاربردى برگزار شد. محمدحسین موسى زاده سرپرست دفتر امور پژوهش و 
فناورى دانشگاه جامع علمى کاربردى، در این مراسم با تاکید بر اهمیت استارت آپ، از توجه دستگاه هاى مختلف 

به آن گفت و افزود: عالوه بر چند وزارت خانه، جهادکشاورزى و سازمان توسعه تجارت نیز مشاور استارت آپ 
دارند. از اول سال 1398 نیز در نمایشگاه هاى بین المللى یک بخش به استارت آپ اختصاص داده شد. استارت آپ 

مبحثى جهانى است و ایده هاى جهانى مى طلبد.همچنین مهدخت بروجردى  علوى معاون پژوهش و فناورى دانشگاه 
جامع علمى کاربردى، با توضیحاتى درباره راه اندازى کسب و کار در جامعه زودپذیرنده و دیرپذیرنده، اظهارداشت: براى آغاز یک 

کسب و کار جدید باید ببینیم جامعه هدف، سنتى یا مدرن است؟ در تهران با این دو طیف طرف هستیم و مى توانیم انتخاب داشته باشیم. 
او افزود: استارت آپ «عکستیک» اقتصاد عکس در ایران را دنبال مى کند و به این جهت متولد شده است.

سپس مدیر پروژه استارت آپ «عکستیک» درباره نحوه استفاده از آن توضیحاتى ارائه داد و گفت: استارت آپ «عکستیک» با بهره گیرى از تجربه 
افراد از جمله اساتید و دانشجویان عرصه عکاسى با پشتیبانى دانشگاه جامع علمى کاربردى تجارى سازى شده است. 
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استارت آپ

رضا شکورى، رئیس مرکز رشد دانشگاه هنر، به بیان نکاتى درباره لوازم موفقیت  
استارت آپ ها و همچنین نقش آنها در پیشرفت اقتصادى کشورها پرداخت و گفت: 
کشورهایى که به معناى امروزى آن به ویژه در حوزه فناورى پیشرفت کرده اند، 
کشورهایى هستند که از گام هاى ابتدایى و نخستین سرمایه گذارى مى کنند. این 
گام هاى ابتدایى از آموزش هایى کودکان آغاز مى شود تا جنبه هاى خالقانه را در 

کودکان شکوفا کنند.

شکورى گفت: سال هاست که آموزش هاى کشورهاى صنعتى دنیا در مراحل ابتدایى و پیش 
از ابتدایى، از آموزش هاى صرفاً کالسیک و ارائه داده  به کودکان عبور کرده و حالت تعاملى 
پیدا کرده است. لذا کودکان را از همان سنین کودکى به گونه اى تربیت مى کنند که ذهن وى 
خالق باشد و به عرصه هاى جدید ورود پیدا کند؛ هرچند اگر حرف هاى جدید وى عجیب و 

غریب و به قول معروف بى سروته باشد.
رئیس مرکز رشد دانشگاه هنر اظهار کرد: کشورهاى پیشرفته این فضا را در اختیار کودکان 
مى گذارند تا ذهن وى شکوفا شود و خالقیت رشد کند. طبیعتاً وقتى این دانش آموز وارد مقطع 
دبیرستان مى شود، براى درس هایى که به وى ارائه مى شود فقط حالت یادگیرى ِصرف ندارد، 
بلکه خودش به مسائل مختلف ورود مى کند و اولین جاهایى که این خالقیت، خودش را نشان 

مى دهد در درس هاى تجربى است.

  لزوم پرورش ذهن جست وجوگر
این کارشناس استارت آپ بیان کرد: امروزه از نقاطى شروع مى کنیم 
که به فناورى دست پیدا کنیم و در این زمینه سعى ما بر این است که 
مشابه استارت آپ هایى را که در کشورهاى پیشرفته وجود دارد در کشور 
خودمان داشته باشیم اما آنها از این نقطه شروع نکردند بلکه نقطه آغاز 

آنها از همان جایى بود که عرض کردم.
شکورى یادآور شد: دانش آموزى که ذهن خالق وى شکوفا شده است، 
وقتى وارد دانشگاه مى شود به جاى اینکه دنبال جواب باشد، به دنبال سؤال 
است. این در حالى است که در سیستم آموزشى ما سعى بر این است که 
یک سرى جواب را به دانش آموزان و دانشجویان بدهیم. در واقع یک سرى 
دیتا را به آنها مى دهیم و دیتاى بدون زمینه هم یعنى فقط به آنها جواب 

مى دهیم، نه تمرین پرسشگرى.

  به شدت کنکورزده هستیم
وى افزود: این فضا مى تواند در ابتدا یک فضاى فیزیکى و بعداً حمایتى باشد؛ 
یعنى تشویق و حمایت شوند براى اینکه جرئت و جسارت ورود به عرصه هاى جدید در حوزه 
تخصصى را پیدا کنند و طبیعتاً چون این کشورها بنیه مالى هم دارند، انواع و اقسام کمک هاى 
بالعوض یا وام هاى با شرایط بسیار مناسب در اختیار این افراد قرار مى گیرد تا در هر حوزه اى 

که پرسشگرى و سؤال دارند و اصطالحاً مى خواهند پیمایش کنند، دست شان باز باشد.
این کارشناس استارت آپ اظهار کرد: اینچنین است که استارت آپ ها به عنوان هسته هایى که 
قرار است شروع کننده یک اتفاق باشند که مبتنى بر خالقیت و نوآورى است شکل مى گیرند. 
این روندى است که شکل گیرى استارت آپ در کشورهاى پیشرفته طى کرده است. طبیعتاً 

در کشور ما شرایط مى تواند بسیار متفاوت از این وضعیت باشد.
عضو هیئت علمى دانشگاه هنر تأکید کرد: آن فضاى آموزشــى که بیان شد را ما در دوران 
ابتدایى و متوسطه نداریم و به شدت کنکور زده هستیم. ذهن دانشجوى کنکور  زده هم وقتى 
وارد دانشگاه شد اصالً شکوفا نیست. کسى که چهار سال طراوت دوره دبیرستان را هزینه کرده 
تا وارد دانشگاه شود، وقتى وارد دانشگاه مى شود چند اتفاق رخ مى دهد که ما به عنوان مدرس 

دانشگاه، هر ساله آن را مشاهده مى کنیم.

  مشکالت نظام آموزشى کشور
شکورى تصریح کرد: اوالً هم روح و هم جسم دانشجو در ترم اول به خاطر چهار سال پشت 

کنکور بودن و کارهایى همانند شرکت در کالس هاى کنکور بسیار خسته است. دوم اینکه 
وقتى کنکور و قبولى در آن تبدیل به نقطه منتهاى آرزوى یک دانش آموزش مى شود بنابراین 
وقتى به آن رسید، انگار دچار یک سیرِى کاذب مى شود. البته بنده نمى خواهم این موضوع را به 
همه فضاى دانشگاه تعمیم دهم اما چنین موضوعى کامالً قابل مشاهده است و هرچقدر هم که 
دانشگاه بهتر باشد انگار سیرى آنها بیشتر است و معتقد هستند به هدف خودشان رسیده اند.

شکورى بیان کرد: اگر هم شــخصى هدفگذارى کند که دانشگاه خاصى قبول شود اما آن 
دانشگاه را قبول نشود، دچار سرخوردگى مى شود و هر رشته اى هم قبول شود، چون هدفش 
رشته دیگرى بوده است، دو پله پایین تر وى را راضى نمى کند. لذا نوعى نارضایتى آسیب زا در 

وجود وى ایجاد خواهد شد.
عضو هیئت علمى دانشــگاه هنر ادامه داد: با این اوصاف، فضاى مناســبى براى پا گرفتن 
استارت آپ ها در محیط دانشگاهى و پژوهشى ما به خاطر مسائلى که در مورد دوران دانش 
آموزى اشاره شد وجود ندارد، چراکه شخص، همان مسائل را وارد دانشگاه مى کند و نهایتاً به 
نقاط متعالى دست پیدا نمى کنیم. اینها مسائل مهمى است که باید به آن توجه کرد، چراکه 
براى داشتن استارت آپ هاى موفق از لحاظ کمى و کیفى باید فعالیت خود را از دوره پیش 

از دبستان آغاز کنیم.

  دالیل ضرورت حمایت از استارت آپ ها
رئیس مرکز رشد دانشگاه هنر در پاسخ به این پرسش که چرا حمایت از استارت آپ ها اهمیت 
دارد؟ اظهار کرد: به این دلیل که اگر مى خواهیم به توسعه به معناى امروزى برسیم باید از 
استارت آپ ها حمایت کنیم. البته خود این موضوع هم جاى بحث دارد که آیا توسعه مطلوب 
به این معنى است که ما تبدیل به یک کشور صنعتى همانند ژاپن شویم؟ دولتمردان ما هم 
پنهان نمى کنند که الگوى مطلوب توسعه آنها به لحاظ توسعه فناورى ژاپن است. این خودش 
جاى سؤال دارد اما موضوع بحث ما نیست. فرض کنید که این درست است و نقطه آرمانى ما 

چیزى شبیه ژاپن است که منتهاى توانمندى فناورانه در دنیاى امروز است.
وى ادامه داد: ما با درس خواند ِصرف که نمى توانیم کشورى صنعتى شویم، بلکه آن فضاى 
کمک آموزشى و ذهن پرسشگرى که ما پرورش مى دهیم است که مى تواند دست به خالقیت 
بزند و حاصل آن خالقیت هم اکتشاف، اختراع و حرف نو باشد. چنین فضایى در محیط هاى 
استارت  آپى شکل مى گیرد، نه در کالس هاى درس ما. اساساً چنین جاهایى طراحى شده 
است تا اگر پیش میز دانشجویى باعث رضایت وى نمى شود، سعى کند در حوزه اى تالش کند 
که در آن آینده اى براى وى وجود دارد. عضو هیئت علمى دانشگاه هنر تأکید کرد: بنابراین اگر 
کشور ما هدف توسعه خود را رسیدن به نقطه اى قرار داده است که با کشورهاى پیشرفته در 
زمینه فناورى برابر شود، نقطه آغاز آن طبیعتاً حمایت از فضاهاى استارت آپى است. این همان 

نیازى است که ما به استارت آپ ها داریم.

جهان اقتصاد
گـــزارش

چرا باید از استارت آپ ها حمایت کنیم

  پوشش
نوع لباس و ظاهر افراد، 
توجهــات  بى تردیــد 
را جلــب مى کنــد. بر 
خالف باور رایــج، طرز 
لبــاس پوشــیدن افراد 
در منازعــات اقتصادى، 
جدى تر و قاطعانه تر است زیرا افراد باید 

محکم و حرفه اى به نظر برسند.
همیشه باید متناسب با سن، موقعیت 
شغلى و فرم بدن لباس بپوشید. فرم و 
ویژگى هاى بدن خانم ها در تعیین اینکه 
چه بپوشند، تأثیرگذار است. سادگى و 
تواضع را فراموش نکنید چون هرگز از 

مد نمى افتد.
کار آقایان ساده تر اســت، تنها باید از 
میان چند کت وشلوار، یکى را انتخاب 
کنند. مردان باید با توجه به طرز لباس 
پوشــیدن همکاران و مشتریان خود، 
سعى کنند خوش پوش تر از آنها به نظر 
برسند. اگر تردید دارید و نمى دانید چه 
دوست دارید، یکى از خوش پوش ترین 
همکارانتان را به ناهــار دعوت کنید و 
از او بخواهید در خرید لباس به شــما 
کمک کنــد. لباس خوب، بى شــک 
گران تمام مى شــود، پس غیرمنطقى 
نیست اگر تنها تعداد محدودى لباس با 

کیفیت باال داشته باشید.
در مواقــع غیررســمى مى تــوان به 
روش هــاى گوناگونى لباس پوشــید. 
یک ژاکت همــراه با پیراهــن یقه باز 

ســفید یا صورتى با شلوار خاکسترى، 
ظاهر مناسبى براى آقایان است. بهتر 
اســت براى مواقع ضــرورى که یک 
مالقات کننده مهم از راه مى رسد، یک 
کراوات قرمز یا آبى همراهتان باشــد. 
پوشیدن تى شــرت هاى خاکى لک دار 
با لوگوهاى شــرکتِى رویشان، خیلى 

قدیمى و از مد افتاده است.
برخى معتقدند اشــکالى ندارد که با 
کفش ورزشــى به محــل کار بروند. 
خوب، آنها در اشــتباهند. یک جفت 
کالج شیک بپوشید و کفش ورزشى را 
براى دویدن نگه دارید. تا پیش از آخر 
هفته ها، جــاى صندل هایتان در کمد 
لباس امن است. بهتر است پاها پوشیده 
باشند، پوشیدن صندل با جوراب هم 
مخصوص توریست هاست، نه بازرگان ها 

و کاسب ها.

  به آداب صرف غذا در جمع توجه 
کنید

اگر با همکاران یا مشترى(ها) قرار شام 
داریــد، از پیش به جاى نشســتن هر 
شخص فکر کنید. متأسفانه در قرارهاى 
کارى بــه ندرت به این مســئله توجه 
مى شود. وظیفه  میزبان است که جاى 
هر کــس را تعیین کنــد، این موجب 
مى شــود که مهمان ها نگرانى انتخاب 
یک جاى نامناســب را نداشته باشند. 
مهمان ها باید در جایى که برایشــان 
تعیین شده بنشــینند. تغییر جا و از 
این میز به آن میز رفتن، نشانه  بى ادبى 

است.
میزبــان باید از پیش به پیشــخدمت 
تأکیــد کند که نخســت ســفارش 
مهمان ها و در آخر سفارش او را بگیرد. 
اگر میزبان به طور مشخص اشاره کند 
«باقالى  پلوى اینجا فوق العاده است!»، 
مودبانه است که مهمان ها همان مورد 
را سفارش دهند. هنگامى که تنها یک 
نفر مایل به صرف پیش غذا است، ادب 
حکم مى کند که او هم از سفارش خود 

صرف نظر کند. این امر در مورد دســر 
هم صدق مى کند. بى ادبانه و موقعیت 
ناخوشایندى اســت که در میان یک 
جمع، تنها یک نفر مشــغول خوردن 
«ژله» باشد در حالى که دیگران منتظر 
او هستند. هنگام سفارش غذاى اصلى، 
فورا به سراغ «آبگوشت بزباش» نروید، 
با توجه به قیمت غذاها، غذایى با قیمت 

متوسط انتخاب کنید.

نــکات بســیارى دربــاره  آداب غذا 
خوردن در جمع وجــود دارد. مرتب 
از دســتمال اســتفاده کنید تا لیوان 
آب تان چرب نشــود. اگــر چند قطره 
آب روى میز ریختید، آن را تمیز کنید. 
چنانچه ناخواســته چیزى روى لباس 
یکى از همراهــان ریختید، ادب حکم 
مى کنــد هزینه شست وشــو را تقبل 
کنید. اگر احساس کردید چیزى بین 

دندان هایتان گیر کرده اســت، پوزش 
بخواهید و به دست شویى بروید. یک بار 
من خانمى را دیدم که با سوهان ناخن، 
دندان هایش را تمیز کرد! با خودم فکر 
کــردم «این آدم از کــدام جنگل فرار 

کرده است؟!»
لقمه هــاى بزرگ بــر نداریــد و اگر 
برداشتید تا پیش از پایان بلع صحبت 
نکنید. اگر در این میان کســى سؤالى 
از شما پرسید، وظیفه  اوست که عذر 
بخواهد و طرف صحبتش را عوض کند.

مؤدبانه تر اســت که هنگام صرف غذا، 
آقایان کت شان را در نیاورند، مگر اینکه 
میزبان این کار را بکند. پیشنهاد شریک 
شــدن در غذا را ندهید. افــراد باید از 
مصاحبت با یکدیگر و از غذایشان لذت 
ببرند و همچنین از رفتــار و برخورد 

خوب دیگران.

  شما؟!
براى همه  مــا پیش آمده اســت که 
گاهى نام شخصى را که نباید، فراموش 
کرده ایم. دفعه  بعد که این اتفاق افتاد، 
صادقانه آن را بیــان کنید؛ با جمله اى 

مانند «این روزها خیلى فراموشــکار 
شده ام! اسم شــما را به یاد نمى آورم!» 
معموال طرف مقابــل لبخندى مى زند 
و نامــش را به شــما مى گویــد. اگر 
دیگران درباره  نام شما تردید داشتند، 
راهنمایى کردن آنها به شــما بستگى 
دارد. یک بار من رئیس شــرکتى را به 
همراه همســرش به دیگــران معرفى 
کردم، اما نام همسر ســابق او را به کار 
بردم. آن دو به حدى متعجب شــدند 
که اشتباه مرا اصالح نکردند. نخستین 
معرفى، اشــتباه من بود، اما در مورد 
معرفى دوم و ســوم و چهارم، آن مدیر 
و همسرش مقصر بودند که هیچ حرفى 
نزدند. سعى کنید فرد خاصى را از جمع 
جدا نکنید. از آن دسته افرادى نباشید 
که به عضو تــازه وارد گروه بى توجهى 
مى کنند یا درباره  دیگران سخن چینى 
مى کنند. بهتر است به دیر رسیدن و تا 

دیروقت ماندن معروف نشوید.
رفتار و برخورد مناسب بیش از هر چیز 
ناشــى از آگاهى از آنچه در اطرافتان 
مى گذرد و داشــتن واکنش مناســب 

است.

شاخصه هاى یک جنتلمن شاغل؛   

در جمع هاى کارى چطور باید رفتار کنیم؟

در مواقع غیررسمى 
مى توان به روش هاى 

گوناگونى لباس پوشید. 
یک ژاکت همراه با 

پیراهن یقه باز سفید 
یا صورتى با شلوار 
خاکسترى، ظاهر 

مناسبى براى آقایان 
است.

شما احتماال به خوبى از وظایف شغلى خود آگاه هستید، ولى 
براى بقاى کارتان این فقط کافى نیست. اینکه در یک جمع کارى 
چطور باید رفتار کرد، اهمیت ویژه اى دارد. مثال آیا مى دانید این 
روزها پوشش مناسب در محیط کارى چیست؟ یا اینکه هنگام 
صرف غذا در یک قرار کارى، چه موقع باید طرف مقابل را به 
سفارش غذا ترغیب کرد؟ و یا اگر در مالقات ها، نام فرد مهمى 
را فراموش کردید، چه کار باید کنید؟ پس خواندن این مقاله را 

از دست ندهید.
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،،
مؤدبانه تر است که هنگام 

صرف غذا، آقایان کت شان را 
در نیاورند، مگر اینکه میزبان 

این کار را بکند.

سیستم عامل بومى 
روى گوشى  داخلى 

نصب شد
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات از 
طراحى سیستم عامل بومى موبایل 
و نصب آن روى گوشى جى ال ایکس 

خبر داد.
با پیشــرفت تکنولوژى و روى کار 
آمدن خدمات و ابزارهاى گوناگون، 
یکى از مواردى که ذهن مسؤوالن و 
کارشناسان حوزه را درگیر مى کند، 
تولید محصوالت مشابه، بومى سازى 
ابزار و ارائــه ى خدمات با هدف رفع 
نیازهاى شــخصى اســت. یکى از 
مواردى که با پیشــرفت تلفن هاى 
همراه، نمود بیش ترى پیدا کرده، 
سیســتم عامــل گوشى هاســت 
و تصمیــم بــراى بومــى کردن 
سیســتم عامل هم به دنبال حذف 
اپلیکیشن هاى ایرانى از مارکت هاى 
خارجى و با هدف تأمین دو فاکتور 

امنیت و استقالل، گرفته شد.
محمدجــواد آذرى جهرمى -وزیر 
ارتباطات و فناورى اطالعات- چندى 
پیش درباره ى ایجاد سیستم عامل 
بومى اظهار کرده بود: مدت زیادى 
بود که مى خواستیم سیستم عامل 
اندرویــد را در گوشــى هاى ایرانى 
تغییر دهیم تا از اســتارت آپ هاى 
داخلــى حمایــت کنیــم. ایــن 
موضوع پیش نمى رفــت تا این که 
اپلیکشــین هاى داخلى را حذف 
کردند و این همدلى ایجاد شد و به 

زودى نتیجه کار را اعالم مى کنیم.
پیش از این آن هــم امیر ناظمى - 
معــاون وزیر ارتباطــات و فناورى 
اطالعات - با اشــاره بــه تصمیم 
براى ایجاد سیســتم عامل بومى 
موبایــل، گفته بود: یــک درصد از 
نیازمندى هاى ما به سیستم عاملى 
نیاز دارد که نســبت به دو فاکتور 
امنیــت و اســتقالل آن مطمئن 
باشیم؛ این که نفوذى به آن نباشد 
و تصمیم دیگرى بر آن تأثیر نگذارد. 
سیستم عامل بومى یعنى سیستم 
عاملى که پاسخگوى نیاز بومى بوده 
و براى نیازهاى ما شخصى ســازى 
شده باشد؛ درواقع قرار نیست به نیاز 
همه پاسخ دهد، بلکه براى یک سرى 

نیازمندى هاى خاص است.

   اندروید داخلى طراحى شد
در این راســتا اخیراً آذرى جهرمى 
در صفحات اجتماعى خود، با اشاره 
به راه اندازى سیستم عامل بومى و 
نصب آن روى گوشى جى ال ایکس 
ویدئویى منتشــر کرد کــه در آن 
آمده اســت: یک گروه دانشجویى 
در دانشــگاه صنعتى شریف براى 
مقابله با تحریم هاى گوگل سیستم 
عاملى طراحى را کرده اند که گوگل 
امکان حــذف آن را نــدارد. براى 
اطمینان بیشــتر کاربــران ایرانى 
یک گوشى توســط جى ال ایکس 
تولید شــده که این سیستم عامل 
را پشتیبانى مى کند. این سیستم 
عامل این امکان را به کاربران ایرانى 
مى دهد که اپلیکیشن هاى مربوط 
به کســب وکارهاى خــود را بدون 
نگرانى از تحریم هاى آمریکا، فعال

 کنند.
باید دید سیســتم عاملى که عزم 
براى ایجــاد آن به دنبــال حذف 
اپلیکیشن هاى داخلى جزم شده تا 
چه اندازه مى تواند نیاز کاربران را حل 
کند، نیازى که بیش از همه چیز، باید 
حائز دو فاکتور امنیت و اســتقالل 
باشد و از طرفى کارآمدى آن باید به 
اندازه اى باشد که با قرار گرفتن روى 
گوشى هاى داخلى، بتواند به خوبى 

مورد استفاده قرار گیرد.
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