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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

فقدانمهارتحلقهمفقودهدانشگاهها

به بهانه روز جهانی 
جمعیت؛

فرزندآوری در گرو 
مشکالت اقتصادی

جمعیــت کنونی جهــان 7/7 
میلیارد نفر است. در سال 1950 
جهان جمعیتی کمتــر از دو و 
نیم میلیارد نفر داشته است. به 
نظر می رسد 70 سال برای سه 
برابر شدن جمعیت جهان مدت 
کوتاهی باشد. رشد جمعیت به 
نوبه خود رشد توسعه ،آموزش، 
بهداشــت و... را می طلبد و هر 
فردی که به جهان افزوده شــود 
نیــاز دارد تا از شــرایط زندگی 
مطلوب بهره مند شود. هر چند 
طی این 70 سال تکنولوژی نیز 
پیشرفت شایانی کرده است اما 
به نظر می رسد رشد تکنولوژی 
پاسخگوی رشد جمعیت نبوده 
و هرچه جمعیت جهان بیشــتر 
می شود شاهد فقر و تنگدستی 
افرادی در سراسر جهان هستیم 
که عمدتــا هم در کشــورهای 
توسعه نیافته مشاهده می شود. 
در سال 1989 میالدی،  سازمان 
ملل متحد پیشــنهاد داد تا 11 
جوالی هر ســال به عنوان »روز 

جهانی جمعیت«...

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

     هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت آموزش با هدف ارتقای سطح علمی مردم اصفهان و ایجاد ارتباط دو سویه میان مردم و متولیان آموزشی آغاز شد.

نا 
 ایم

س:
عک

بازار طال و سکه 98/4/19 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,362,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,527,0004,449,000جدید

2,329,0002,520,000نیم سکه

1,480,0001,640,000ربع سکه

979,000989,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,859,0001,766,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18429,600407,500 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24572,200543,300 عیار

استاندار اصفهان :

استارت آپ ها زمینه ساز 
 فعالیت های جدید و
 غیرسنتی هستند

 اســتاندار اصفهان گفــت: کارهای ســنتی 
نتیجه ثمر بخشی برای پیشــبرد امور ندارد و 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها زمینه 

ساز فعالیت های جدید در استان هستند.
عباس رضایی در جلسه مدیران عامل سازمان ها 
و شرکت های وابسته به استانداری اصفهان افزود: 
ایستایی نشان دهنده ضعف یک سازمان و پویایی 
و نشاط نشان دهنده موفقیت یک سازمان است 

که می تواند آن را ماندگار کند.
وی بر جلوگیری از فعالیت جزیره ای سازمان ها 
و شرکت های وابسته به استانداری تاکید کرد و 

گفت: تاکنون برخی از سازمان ها و...

آخرین وضعیت وام مسکن مهر؛

چه واحدهایی شامل افزایش سقف وام می شوند؟
شورای پول و اعتبار با افزایش سقف وام مســکن مهر برای ۲00 هزار واحد دیگر موافقت کرده 

است؛ اما این ۲00 هزار واحد به کدام شهر یا پروژه ها اختصاص دارد ؟
در نشست شورای پول و اعتبار که با حضور وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی از اعضای حقوقی 
این نهاد برگزار شده بود، پس از توضیحات محمد اسالمی، اعضای این شورا به ریاست عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی، با افزایش سقف تســهیالت فردی مسکن مهر برای ۲00 هزار 

واحد موافقت کرد.
در این مصوبه هیــچ جزئیاتی از میزان افزایش ســقف این تســهیالت و نیز 

واحدهای مشمول این مصوبه سخنی به میان نیامده است. ...

به گــزارش اتــاق بازرگانی 
اصفهــان، عبــداهلل صالــح 
الجبوری در  نشست بررسی 
فرصت های تجاری و سرمایه 
گذاری ایران و عــراق، اظهار 
کرد: سرمایه گذاری مشترک 
تولیدکنندگان استان اصفهان 
با همتایان عراقی می توانــد همکاری های 

اقتصادی دو طرف را تعمیق بخشد.
وی ایجاد واحدهای تولیدی در کربال و نجف 
توسط فعاالن اقتصادی استان اصفهان را گام 
مهمی در  تقویت روابط اقتصادی دو کشور 
ایران و عراق عنوان کــرد و افزود: نباید وقت 
و انرژی در تدارک کمیته های مشــترک و 
پروتکل های همکاری گذاشت بلکه اقدامات 
عملی می تواند ســطح مروادات  دو کشور را 
افزایش دهد. وزیر صنایع عراق با اشــاره به 
سابقه بلند مدت روابط تجاری ایران و عراق، 
گفت: هر دو کشور خواستار توسعه و تقویت 
روابط اقتصادی در زمینه های مختلف هستند 
و بخش خصوصی بهتــر از بخش دولتی می 
تواند در این توسعه روابط نقش مهمی را ایفا 
کند. وی با اشاره به توانمندی استان اصفهان 
در دو صنعت پالستیک و فوالد، اظهار کرد: 
اتاق های بازرگانی مــی تواند زمینه حضور 

صنعتگران اصفهان را در عراق فراهم کند.
الجبوری خاطر نشان کرد: 190 پروژه سرمایه 
گذاری از سوی وزارت صنایع عراق معرفی می 
شود و  از شــرکت های  ایرانی به ویژه استان  
اصفهان  استقبال می کنیم که در این پروژه 
سرمایه گذاری مشترک کنند و دولت عراق 

ضمانت آن را بر عهده می گیرد.
 وی خواســتار ســرعت بخشــی مشارکت 
شرکت های استان اصفهان در صنعت  عراق 
شد و افزود: عراق شرکت هایی که در شرایط 
سخت به این کشور کمک کنند، در شرایط 

آرامش و با ثبات فراموش نمی کند.

  اصالح تعرفه عراق بــر روی کاالی 
ایرانی خواسته فعاالن اقتصادی است

نایب رئیس اتاق بازرگانــی اصفهان نیز در 
این نشست گفت: اســتان اصفهان با 9۲00 
واحد صنعتی و معادن متنوع و قطب تولیدات 
کشاورزی می تواند نیاز بازار عراق را در بخش 

های مختلف تامین کند.
بهرام سبحانی تصریح کرد: اصفهان در بخش 
فوالد می تواند عالوه بر ایجاد واحدهای تولید 
میلگرد مــواد اولیه مورد نیــاز این بخش را 

تامین کند.
وی خواستار اصالح تعرفه ورود محصوالت 
فوالدی به عــراق شــد و افــزود: برخی از 
محصوالت فوالدی امکان تولیــد در عراق 

 نیســت و تا زمان خودکفایی عــراق ، ایران 
می تواند با تعرفه مناسب نیاز بازار این کشور را 
برطرف کند. سبحانی خواستار تسهیل نقل و 
انتقال مالی بین شرکت های عراقی و اصفهانی 
شد و گفت: تغییر شیوه خرید و فروش پیله 
وری در مرزها باید به فروش پر تعداد و مبتنی 
بر سیستم بانکی تغییر کند تا شاهد استمرار و 

افزایش حجم تجارت دو طرف باشیم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از توانایی 
استان اصفهان در تامین مصالح ساختمانی 
مورد نیاز عراق خبر داد و افزود: استان اصفهان 
در تولید مصالح ساختمانی جایگاه ویژه ای در 
کشور دارد. رئیس اتاق صنایع بابل عراق در 
این نشست خواستار تقویت و توسعه روابط 
اقتصادی و تجاری ایران - عــراق با الهام از 
گذشته شد. سید متقی جاســم، خواستار 
فعال شدن سفارتخانه و کنسولگری های دو 
کشور در بستر سازی توسعه روابط  اقتصادی 
شــد و گفت: نمایندگی دو کشور می توانند 
نقش موثری در معرفی فرصت های تجاری 

و سرمایه گذاری عراق و ایران داشته باشند.

وزیر صنایع عراق اعالم کرد:

معرفی 190 پژوه سرمایه گذاری عراق به شرکت های ایرانی

 استان اصفهان با 
9200 واحد صنعتی و 
معادن متنوع و قطب 

تولیدات کشاورزی 
می تواند نیاز بازار 

عراق را در بخش های 
مختلف تامین کند.

وزیر صنایع عراق گفت: 190 پروژه سرمایه گذاری از سوی وزارت صنایع عراق معرفی می شود و از شرکت های ایرانی به ویژه استان اصفهان 
استقبال می کنیم که در این پروژه سرمایه گذاری مشترک کنند و دولت عراق ضمانت آن را بر عهده می گیرد.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی 
تامین تجهیزات  امور پشتیبانی، رفاهی و  یا سایت مدیریت   www.mui.ac.ir به آدرس اصفهان 
تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه   /www.afa.mui.ac.ir/khadamat آدرس  به  دانشگاه  پزشکی 

37924005-37924003-031 واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند. 

شناسه: 527645
شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

فراخونمناقصهعمومییکمرحلهای
نوبتاول

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/04/19 می باشد. 

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8-36680030-031 ، اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
4-1- مرکز تماس: 021-41934

4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
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آگهیمناقصهعمومیواگذاریخدماتعمومیومشاغلگروه
پرستاریمراکزوبیمارستانهایتحتپوششدانشگاه

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

اجرای عملیات کارهای سازه ای ایستگاه پمپاژ فاضالب 1
55/42098001434000049-2-98علی آباد منطقه برخوار

85/32098001434000050—2-98محوطه سازی و آسفالت ایستگاه پمپاژ شماره 2 دهاقان2

تاریخروزساعتعنوان

98/04/25سه شنبه 16:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

98/05/05شنبه16:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

06//98/05یکشنبه08:00زمان بازگشایی پاکت ها

رضارمضانی-شهردارآرانوبیدگل

رضارمضانی-شهردارآرانوبیدگل

شناسه : 520150

شناسه : 520157

آگهیمزایده)مرحلهاول(

آگهیمناقصه)مرحلهدوم(

نوبتدوم

نوبتدوم

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 607 مورخ 98/3/30 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری 
ششدانگ قطعه زمین به پالک ثبتی 7 فرعی از 1766 اصلی با کاربری مسکونی به متراژ 56/40 م.م به ازای هر مترمربع 12/000/000 
ریال واقع در خیابان محمدهالل )ع(، کوچه هالل 4 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می 
آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری 

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

پیرو آگهی مناقصه شماره 5617 مورخ 98/3/26 شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر به شماره 
467 مورخ 1398/3/8 نسبت به انتخاب پیمانکار خرید آسفالت جهت محدوده شهرداری مرکزی با اعتباری بالغ بر 6/000/000/000 ریال 
با شرایط خاص موجود در دفتر فنی شهرداری و از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد 
شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط اخذ مدارک و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 

آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.



فرزندآوری در گرو 
مشکالت اقتصادی

ادامه از صفحه یک:
...  از سوی تمام کشورهای جهان با 
هدف حفظ زندگی انسان ها، کاهش 
فقر، ایجاد تعادل در رشد جمعیت 
 و ایجاد خانواده ها و جوامع ســالم 
و خوشــبخت و یک دنیای بهتر و 
سالم تر ؛ در نظر گرفته شود. امروز 11 

جوالی و روز جهانی جمعیت است.
گفته می شود نیمی از  رشد جمعیت 
 به کشــورهای آفریقایــی مربوط 
می شود. کشــورهایی که در فقر به 
ســر می برند و هر نوزاد متولد شده 
باید با انبوهی از مشــکالت دست و 
پنجه نرم کند تا بتواند زنده بماند و 
زندگی کند. اما آن ســوی داستان 
کشورهای توسعه یافته ای قرار دارند 
که برای تولد هر نــوزاد هزاران دالر 
ســرمایه گذاری می کنند و باز هم 
رشــد جمعیت در این کشور ها رو 
به کاهش و یا حتی منفی است. به 
عنوان مثال در ژاپن  به دلیل تعداد 
بســیار محدود زاد و ولد، جمعیت 
1۲۷ میلیونی امروزی ژاپن، تا سال 
۲۰۵۰ به ۹۵ میلیون کاهش خواهد 
یافت . جمعیت کشور  آلمان نیز در 
این مدت بــه ۷1 میلیون نفر یعنی 
11 میلیون نفر کمتر از امروز کاهش 
می یابد. کاهش رشــد جمعیت در 
کشورهای توسعه یافته سبب خواهد 
شد نمودار جمعیتی در این کشورها 

به سوی کهنسالی برود.
ایــران نیز در ســال هــای اخیر با 
کاهش رشــد جمعیت مواجه شده 
اســت  از ســوی دیگر از آنجا که 
 جمعیت جوان یکــی از مهم ترین 
شاخصه ها و سرمایه یک کشور است 
که می تواند حرکت و پیشرفت آن را 
سرعت بخشد؛ ایران نیز احتیاج به 
تشویق جامعه برای افزایش جمعیت 
دارد. کشورهایی چون چین، برزیل، 
روسیه، ژاپن، ویتنام، آلمان، ایران، 
تایلند و انگلستان  در سیاست های 
خود تا سال ۲۰۵۰ افزایش جمعیت 
را اتخاذ نموده انــد اما این تصمیم 
تنها با حرف و شعار عملی نخواهد 
شد و کشورهایی که عالوه بر هدف 
راه فرزنــد آوری را نیزهموار کرده و 
موانع اقتصادی و اجتماعی آن را بر 
طرف می کنند موفق تر خواهند بود. 
بسیاری از کشورهای این رده برای 
جلوگیری از رشــد منفی جمعیت 
سیاســت حمایت از فرزند آوری را 
برنامه های خود گنجانده اند . برای 
مثال در کشور سوئد به مهاجرینی 
که فرزندشان را در آن کشور به دنیا 
بیاورند؛ عالوه بر مجوز اقامت دائم، 

پاداش نیز پرداخت می شود.
در کشــورهای مختلف با توجه به 
شــرایط اقتصادی  و رفاهی جامعه 
افزایــش جمعیــت، می تواند هم 

فرصت و هم تهدید باشد.
 جمعیــت با کیفیــت و دارای رفاه 
و توانمند برای هر کشــور فرصت 
اســت، اما اگر این جمعیت دارای 
کیفیت نباشد، افزایش جمعیت می 
 تواند به هر نظام و کشــوری آسیب 

برساند.
در ایران نیز با وجود نیاز به افزایش 
جمعیت و یا حفظ میزان جمعیت 
موجود ، مشــکالت جوانــان برای 
فرزنــد اوری به قدری زیاد اســت 
 که اگــر حمایــت ویژه از ســوی

 دســتگاه هــای مربوطه نشــود 
مســلما در ســال هــای آتــی به 
مشــکل بــر خواهیــم خــورد 
 و بــا یــک نســل پیــر رو بــه رو

 می شویم . 
بــرای افزایش جمعیــت در ایران 
بزرگترین مشکل عدم حمایت های 
اقتصادی است زیرا هنوز هم ایرانیان 
 به کانــون خانــواده و فرزند آوری 
عالقه مند هســتند اما مشــکالت 
اقتصادی باید از سر راهشان برداشته 

شود.

اقتصاد استان
02
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5پروژهفرهنگی-ورزشیدرخمینیشهرتکمیلمیشود
سرپرست اداره راه و شهرسازی خمینی شهر گفت: ۵ طرح خانه کشتی، دو سرای محله وازیچه و جوی آباد 
و چمن مصنوعی جوی آباد و اجرای سقف و بدنه بازار مرکزی با اعتبارات ستاد بازآفرینی شهری تکمیل 

می شود.
سعید حاجی احمدی از تخصیص اعتبارات کمک های فنی اعتباری در قالب ستاد بازآفرینی شهری به 

خمینی شهر خبر داد و اظهار کرد: اعتبارات کمک های فنی اعتباری موضوع بند الف تبصره 18 در طرح ملی 
بازآفرینی شهری است که توسط ستاد بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی پیگیری و تخصیص اعتبار داده شده 

است. سرپرست اداره راه و شهرسازی خمینی شــهر افزود: این مبلغ اعتبار از اعتبارات سال ۹۷ است که کارهای 
اجرایی آن انجام گرفته و به ۵ طرح خانه کشتی، دو سرای محله وازیچه و جوی آباد و چمن مصنوعی جوی آباد و اجرای سقف 

و بدنه بازار مرکزی تخصیص یافته است.  وی در مورد اعتبار تخصیص یافته هر طرح، گفت: خانه کشتی با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان، تکمیل 
دو سرای محله وازیچه و جوی آباد با اعتبار دو و نیم میلیارد تومان، احداث زمین چمن مصنوعی در محله جوی آباد با اعتبار دو میلیارد تومان 
و مشارکت در اجرای سقف و بدنه بازار به اعتبار یک و نیم میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین پروژه هایی نیز مثل تکمیل روشنایی 

دوشنبه بازار نیز از طریق ستاد بازآفرینی شهری تخصیص بودجه شده است. 

ـنائین ترمیمفیبرنوریمسیراصفهان
عملیات ترمیم فیبر نوری ماکس فایبرهوم اصفهانـ  نائین از سوی معاونت مخابرات شرکت خطوط لوله و 

مخابرات منطقه اصفهان انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، وحید راجی خواه 
معاون مخابرات منطقه در تشریح انجام این عملیات گفت: پس از اطالع رسانی همکاران اتاق رادیو تهران در 

خصوص قطع فیبر نوری مسیر فوق، گروه نگهداری تعمیرات فیبر نوری منطقه جهت بررسی مشکل به محل 
مورد نظر اعزام شدند که پس از تست OTDR و تحلیل گراف خروجی دستگاه توسط مناطق اصفهان و جنوب 

شرق مشخص شد فیبر نوری در فاصله ۵۵ کیلومتری نائین دچار قطعی شده است. وی با بیان اینکه این قطعی در 
اثر بارندگی های فصلی و جاری شدن سیل در محدوده کیلومتر 4۲۷ خطوط لوله 16 و ۲۰ اینچ انتقال فرآورده از رفسنجان 

بوجود آمده بود، افزود: با استفاده از ماشین آالت سنگین دو سر قطع شده کابل در بستر رودخانه نمایان و پس از ۲ روز کار عملیات فیوژن 
و اتصال نهایی دو سر کابل انجام شد. راجی خواه با اشاره به اینکه عملیات جوش نوری تارها به صورت استاندارد صورت گرفته است، گفت: برای 
جلوگیری از قطعی مجدد 6۰ متر از کابل مورد نظر پس از قرار گیری در داخل لوله پلی اتیلن )63 میلیمتر و فشار کاری 1۰ اتمسفر( به عمق 3 

متری از سطح بستر رودخانه منتقل و مفصل های فیبر نوری در کناره های رودخانه کارگذاشته شد.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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 ارتباط صنعت و دانشگاه 
در آلمان بسیار قوی است 

و بسیاری از دانشجویان 
این کشور، در کنار علم 

خود، مهارت آموزی را نیز 
تجربه می کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

فقدانمهارتحلقهمفقودهدانشگاهها

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: 
دانشگاه های کشور روشی کامالً اشتباه را در پیش گرفته اند و به 
جای مهارت آموزی به دانشجو، صرفاً از منظر تئوریک با وی کار 
می کنند و نتیجه آن، نیروی تحصیل کرده بیکار برای اقتصاد و 

کشور است.

ایمنا
گـــزارش
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     هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت آموزش با هدف ارتقای سطح علمی مردم اصفهان و ایجاد ارتباط دو سویه میان مردم و متولیان 
آموزشی آغاز شد.

به گزارش اداره رســانه 
شــرکت نمایشگاه های 
اســتان  بین المللــی 
اصفهان، حســن قاضی 
نشســت  در  عســگر 
خبری پیش از هفتمین 
نمایشــگاه تخصصــی 
صنعت آموزش، اظهار کرد: قبل از اینکه 
آموزش مطرح شود باید اهداف خود از 
آموزش را مشخص کنیم؛ از دید برخی، 
آموزش برای رشد و توســعه مادی و 

معنوی کشور انجام می شود.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل کلیدی 
در کشورهای پیشرفته، آموزشبوده و 
این کشورها رشد خود را مدیون آموزش 
صحیح و هدفمند هســتند، افزود: در 
مطالعاتی که چندی پیش در خصوص 
مسائل و معضالت آموزش کشور انجام 
شد به این نتیجه رسیدیم نظام آموزشی 

کشورهای آلمانی زبان، جزو سرآمدترین 
نظام های آموزشی کشور است و نتایج 
این نظام آموزشــی در رشد اقتصادی 

کشور قابل مشاهده است.
وی یادآور شد: ارتباط صنعت و دانشگاه 
در آلمان بسیار قوی است و بسیاری از 
دانشجویان این کشور، در کنار علم خود، 

مهارت آموزی را نیز تجربه می کنند.
معاون استاندار تاکید کرد: دانشگاه های 
کشور روشــی کاماًل اشتباه را در پیش 
گرفته اند و به جــای مهارت آموزی به 
دانشجو، صرفاً از منظر تئوریک با وی کار 
می کنند و نتیجه آن، نیروی تحصیل 

کرده بیکار برای اقتصاد کشور است.

  دانش آموزان امروز را با امکانات 
دیروز نمی توان تربیت کرد

نایب رییس شــورای اســالمی شهر 
اصفهان در این جلسه با تاکید بر اینکه 
با امکانات دیروز، نمی توان دانش آموزان 
امروز را برای فردا تربیت کرد زیرا شرایط 
نســبت به قبل بســیار متفاوت شده 
اســت، اظهار کرد: برای بهبود آموزش 
به ابزارهای ملمــوس و ناملموس نیاز 
است در همین راستا برگزاری چنین 

نمایشــگاه هایی امری مؤثر در تجهیز 
کشــور به این ابزارهــا و بهبود فرآیند 

آموزش است.
علیرضــا نصر اصفهانــی با انتقــاد از 
شکل گیری برخی باورها در خصوص 
الزام وجود مؤسســات کمک آموزشی 
برای دانش آموزان، گفــت: نباید این 
باور که آموزش و پرورش جوابگوی نیاز 
دانش آموزان نیست،  اگر کسانی در این 
کشور درصدد این باشند که در جایگاه 
مدرسه، کالس درس و معلم بنشینند، 

حتماً در اشتباه هستند.

   صنعت آموزش در کشور مغفول 
مانده است

رییس کمیســیون اجتماعی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان نیز بــا بیان 
اینکه صنعت آموزش از جمله صنایع 
مغفول در کشور است، گفت: در چنین 
نمایشــگاه هایی فرصت برای احیای 
آن ایجاد می شود بنابراین باید تمرکز 

بیشتری بر آن صورت گیرد.
کوروش محمدی افزود: آموزش؛ سند 
توســعه و موجودیت هر جامعه است 
چنانچه شعاری در دنیا وجود دارد که 

می گوید، »آمــوزش مهم ترین عامل 
توسعه در دنیاست.«

وی خاطرنشــان کــرد: آســیب های 
اجتماعی، اصالح معضــالت جامعه، 
کمبودهــای تربیتــی کــودکان و 
موضوعاتی نظیر آن تنهــا با آموزش 

صحیح قابل رفع است.
محمدی تاکید کرد: بزرگ ترین ضعف 
کشورهای در حال توسعه، شیوه های 

اشتباه آموزشی است.

   رمز ماندگاری نمایشگاه ها، بُعد 
اقتصادی و فرهنگی آن است

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهــان نیز در 
این نشســت گفت: رمــز ماندگاری 
نمایشگاه ها توانمندی آنها در دو بُعد 

اساســی اقتصادی و فرهنگی اســت 
 زیرا نمایشــگاه ها با حواس پنج گانه

 انسان ها در ارتباط است.
علی یارمحمدیان با بیــان اینکه این 
نمایشگاه بعد از گذشت هشت سال به 
صورت تخصصی برگزار شد، یادآور شد: 
نمایشگاه یک رویداد تجاری و اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی است که می توان 
همه ابعاد یک جامعه را در ویترین آن 

مشاهده کرد.
هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت 
آموزش با هدف ارتقای ســطح علمی 
مردم اصفهان و ایجاد ارتباط دو سویه 
میان مردم و متولیان آموزشی آغاز شد.

هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت 
آموزش شامگاه سه شــنبه در ۲3۰۰ 
مترمربــع فضــای نمایشــگاهی و با 

حضور 38 موسسه آموزشی از استان 
اصفهــان کار خــود را آغاز کــرد. در 
این نمایشــگاه، مدارس غیرانتفاعی، 
مهدکودک ها، مدارس و مجتمع های 
آموزشی، موسســات آموزشی کنکور 
و کمک آموزشی، ناشران کتب کمک  
آموزشــی، موسســات آموزش عالی 
شامل دانشگاه های آزاد، دانشگاه های 
غیرانتفاعــی، دانشــگاه های علمــی 
کاربــردی و دانشــگاه های دولتــی، 
آموزشــگاه های خصوصــی زبــان، 
آموزشگاه های مشاغل فنی و حرفه ای، 
فعاالن حــوزه تجهیزات آموزشــی و 
کمک آموزشــی، تولیدکننــدگان و 
عرضه کنندگان نرم افزارها و شبکه های 
اجتماعی و موسسات شاغل در مبحث 

خالقیت و موفقیت حضور دارند.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )نوبت دوم(
شــماره نامه: 13۹8۰۰۹۰۰۰6۲۲1۰۲ شــماره پرونده: ۹۵۰۹۹8۰361۷۰۰6۲۹ 
شماره بایگانی پرونده: ۹8۰۰۲1 بدینوسیله اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپایه در 
نظر دارد در پرونده اجرایی کالسه ۹8۰۰۲1 مدنی در جهت وصول مطالبات شرکت لوح 
سبز جنوب از آقای محمد قدوسی اقالم مذکور بشرح ذیل الذکر که شرکت مالمین سازه 
آپادانا توقیف شده است 1- کد کاال 11۵114۰، دیوارکوب MDF چوبین فر ۲۰×۲8۰ 
 MDF سانتی متر به تعداد 3۰۰ شاخه ۲- کد کاال 11331۰6 روکش کاغذ مالمینه
به تعداد ۵۰۰۰ عدد 3- کد کاال 11۵11۵1 صفحه کابینت ۵ سانتتی MDF با روکش 
HPL چوبین در 6۰ و 6۵×41۰ سانتی متر به تعداد 1۰۰ شاخه 4- کدکاال 11۵61۲1 
قرنیز ۹ سانتی MDF چوبین فر ۹×۲8۰ سانتی متر به تعداد ۲3۰۰ شاخه ۵- کد کاال 
11۵61۲3 قرنیز اسکوتی 3/۲ سانتی MDF چوبین فر 3/۲×۲8۰ سانتی متر به تعداد 
۲۰۰ شاخه 6- کدکاال 11۵61۲۵ روکوب 3/۲ سانتی MDF  چوبین فر 3/۲×۲8۰ 
سانتی متر به تعداد ۲۰۰ شاخه ۷- کدکاال 1۰۲6۲1۰ ورق MDF  هایگالس رنگی 
چوبین فر 1۲۲×۲8۰ سانتی متر به تعداد 4۵۰ عدد 8- کدکاال 11۵61۲۷ تاج پروفیل 
قابی ۹ سانتی MDF   چوبین فر و درخت سبز ۹×۲8۰  سانتی متر به تعداد 3۰۰ شاخه 
۹- کدکاال 11۵61۲8 میت MDF    درخت سبز ۲8۰ سانتی متر به تعداد 38۰ شاخه 
1۰- کدکاال 1۰341۲۲ روکوب ۵ سانتی MDF   درخت سبز ۵×۲8۰ سانتی متر به 
تعداد ۲۰۰ شاخه 11- کدکاال 11۵61۲۹ ورق MDF رنگی مغز واناچای 183×36۰ 
سانتی متر به تعداد ۲۰ عدد 1۲- کد کاال 11۵61۲4 قرنیز تاشو MDF درخت سبز 
    MDF ۲8۰ سانتی متر به تعداد 1۲۰۰ شاخه 13- کدکاال 11۵61۲۲ قرنیز ۷ سانتی
چوبین فر ۷×۲8۰ سانتی متر به تعداد 11۰۰ شــاخه 14- کدکاال 11۵613۰ درب 
چوبی با رویه HDF به تعداد 66 لنگه 1۵- کد کاال 11۵6131 قرنیز صفحه به تعداد 
۵۰۰ شاخه 16- کدکاال 11۵613۲ ریل کشو تلسکوپی به تعداد ۷۵۰ دست با توجه به 
بررسی و استعالم های انجام شده قیمت پایه 13 آیتم فوق با کیفیت و وضعیت موجود 
مشاهده شده در انبار شرکت مالمین سازه آپادانا جمعا به مبلغ 8/۹11/3۵۰/۰۰۰ ریال 
معادل هشتصد و نود و یک میلیون و یکصد و سی و پنج هزار تومان برآورد قیمت شده 
را به مزایده گذاشته و به فروش برساند لذا جلسه مزایده برای 13۹8/۵/1 ساعت ۹ صبح 
الی 1۰ و محل اجرای مزایده اجرای احــکام دادگاه عمومی کوهپایه تعیین می گردد 
طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده از چوبها و اقالم مذکور که در شــرکت 
مالمین سازه آپادانا واقع در شهرک صنعتی کوهپایه توقیف می باشد بازدید و در جلسه 
مزایده شرکت نمایند شرکت کنندگان در مزایده شخص یا اشخاصی خواهند بود که 
مبلغ ده درصد از قیمت مزایده را فی المجلس پرداخت نماینــد. دفتر اجرای احکام 
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اجرای احکام حقوقی شــعبه ۲۰ اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه ۹8/143 ج ۲ له شــرکت تعاونی مسکن میالد آیندگان و علیه 
آقای علی رحیمی فرزند محمدعلی مبنی بر فروش امتیاز و واگذاری از طریق محکوم له 
در تاریخ ۹8/۵/1۰ ساعت 8 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان ساختمان 
شهید مطهری )مجتمع قضایی امور تجاری و بازرگانی( جهت فروش انتشار مذکور با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است و امتیاز محکوم علیه 
اکنون در تصرف مالکانه شرکت تعاونی مسکن میالد آیندگان می باشد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردید برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف ۵  روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده 
درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابی مهم 
مالکیت اعضا قطعه زمین این تعاونی واقع در اصفهان خیابان کاوه خیابان تاکسیرانی 
خیابان خردمند. اینجانب کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده های مابین تعاونی 
مسکن را امضا با راهنمایی جناب مهندس جانثاری از محل ملک بازدید نموده و ضمن 
بررسی و معاینه تحقیقات محلی نتیجه خدمتتان تقدیم شود. محل در حال حاضر و 
زمان بازدید قطعه زمینی به ابعاد ۲۵/38۷۵/1۰ متر با مســاحت 1۹۰۰ مترمربع در 
حال ساخت و اجرای اسکلت بود که دارای پروانه ســاختمانی 1۷/68۷۵ بوده که در 
سال ۹3 مجددا تمدید شده و دارای اعتبار و مجوز احداث بنا در 11 طبقه و پیش بینی 
حوادث 16۰ واحد آپارتمان مسکونی می باشد. مشخصات سند ملک عبارتند از یک 
برگه واگذاری وضعیتی به شماره 61۵3۲۵ دفترخانه شماره ۹ اصفهان همگی و تمامی 
مقدار 1۹۰۰ سهم مشاع از 16۰۰ سهم مشاع از ۲۰۰۰۰ سهم دوازده حبه مشاع از ۷۲ 
حبه ششدانگ یک طاق مشاع از 11 طاق مفرد از ۲8 طاق قریه فضل آباد 13۰۹ ملی 
بخش 16 ثبت بوده کد زمین به تعاونی و موسسه تامین مسکن بسیجیان انتقال قطعی 
یافت و در زمان بازدید در حال اجرای اسکلت ساختمانی بوده و 4 طبقه از اسکلت نیز 
اجرا شــده بود. لذا با توجه به موقعیت ملک، متراژ، ابعاد پالک، نوع کاربری مسکونی، 
ارتفاع مجاز و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قیمت ارزش عرصه مذکور با توجه به 
در نظر گرفتن نداشتن سند شش دانگ و مشاع بودن و وجود تراکم باالی پالک ارزش 

هر مترمربع 13/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و سیصد هزار تومان و ارزش کل 
پالک ۲4/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل دو میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون تومان 
برآورد و اعالم می شود. در نهایت با توجه به اعالم و اذعان تعاونی به داشتن 16۰ عضو 
و مالک برای پالک فوق ســهم هر کدام از اعضا از عرصه پالک فوق 11/88 مترمربع 
بدون در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار از جمله افراد و رتبه بندی محاســبه می شــود 
که با توجه به قیمت پایه پالک ارزش ســهم مالکیت افراد عضو 1۵4/44۰/۰۰۰ ریال 
برآورد و اعالم می شود. مطابق رای داوری صرفا امتیاز واگذار شده به محکوم علیه به 
علت عدم رعایت مقررات و شرایط قانونی قرارداد و اساسنامه شرکت محکوم له مطابق 
نظریه کارشناسی ارزش امتیازبه مبلغ 1۵4/44۰/۰۰۰ ریال برآورد و اعالم می شود 
مطلق رای داوری صرفا امتیاز واگذار شده به محکوم علیه به علت عدم رعایت مقررات 
و شرایط قانونی قرارداد و اساسنامه شرکت محکوم له مطابق نظریه کارشناسی ارزش 
امتیاز 1۵4/44۰/۰۰۰ریال ارزیابی که مقدار 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن بابت هزینه ها کسر 
می گردد. مضافا خریدار پس از برنده شدن مکلف اســت جهت اخذ قرارداد و رعایت 
مقررات وفق شرایط شرکت تعاونی محکوم له مراجعه و سایر هزینه ها بر اساس شرایط 
آن تعاونی انجام خواهد شد. )این آگهی به منزله ابالغ به علی رحیمی می باشد( دادورز 
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به موجب ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی به شــماره 
۹۷۰۹4۹ مطروحه در شعبه ۲۰ اجرای احکام مدنی اصفهان یک باب منزل مسکونی 
)فاقد سابقه ثبتی( به نشــانی اصفهان خیابان رباط اول خیابان آیت اله صادقی کوچه 
شهید منجزی بین مدرســه معین امین و بن بست امینی که حسب نظریه کارشناس 
رسمی دادگســتری ارزیابی و توصیف گردیده اســت با در نظر گرفتن شرایط ذیل از 
طریق مزایده به فروش می رسد. 1- ملک موضوع مزایده دارای سابقه ثبتی نمی باشد. 
۲- نام مالکان خانم سادات عاملی خوراسگانی فرزند رضا و آقای قدرت اله حقیقی زاده 
فرزند حسین می باشد. 3- اوصاف و مشــخصات مورد مزایده وفق نظریه کارشناس 
رســمی دادگســتری: ملک مورد نظر دارای حدود ۷6 مترمربع عرصه و حدود ۲18 
مترمربع اعیانی در ســه طبقه با دیوار باربر و سقف ضربی و نمای آجری درب حیاط و 
پارکینگ فلزی و پنجره ها آلومینیوم معمولی اســت ولی طبقات دوم و سوم و راه پله 
نازک کاری آنها انجام نشده و در حد اجرای تاسیسات و چهارچوب و مقداری مصالح 
پای کار می باشد ولی نما و نصب پنجره ها انجام شده و طبقه پایین نازک کاری ضعیف 
و قدیمی دارد. مجموعه با قدمت حدود ۲۰ سال و دارای انشعاب برق، آب، گاز و تلفن 
می باشد. با عنایت به موقعیت محلی، قدمت بنا و کیفیت ساخت، نداشتن سابقه ثبتی 
و سائر جهات کارشناسی و با در نظر گرفتن کلیه امکانات و احداثات انشعابات، ارزش 
ششــدانگ عرصه و اعیان ملک یاد شده برابر با ســه میلیارد و هشتصد میلیون ریال 
معادل سیصد و هشــتاد میلیون تومان ارزیابی می گردد. 4- فروش و مزایده ازقیمت 
پایه 3/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شــروع و برنده مزایده کسی اســت که باالترین مبلغ را 
پیشــنهاد نماید. ۵- متقاضیان شــرکت در مزایده باید ده درصد از قیمت پایه را به 
صورت چک تضمین شده بانکی الزاما در وجه شعبه ۲۰ اجرای احکام مدنی اصفهان 
به همراه تقاضای کتبی و رونوشت کارت ملی به این شعبه ارائه نمایند در ضمن برنده 
مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت 
مابقی ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت مبلغ ده درصد واریزی به نفع دولت 
ض۲ط و مزایده تجدید خواهد شــد. 6- پس از پرداخت تمام ثمــن معامله و صدور 
دستور تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد.  ۷- متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند حداکثرظرف مدت ۵ روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز 
قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند. 8- زمان مزایده روز پنجشــنبه مورخ 
۹8/۵/1۰ ساعت ۹ الی 1۰ و مکان مزایده شعبه ۲۰ اجرای احکام مدنی اصفهان واقع در 
 مجتمع قضایی شهید مطهری می باشد. دادورز شعبه ۲۰ اجرای احکام مدنی اصفهان 
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اجرای احکام حقوقی شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه ۹6۲۹8۲ ج/1۲ له خانم زینب زهری زاده و علیه آقای مهدی 
نوروزی مبنی بر مطالبه مبلغ 11۰ عدد سکه بهار ازادی که در روز مزایده ارزیابی می 
گردد مبلغ 6۰/66۵/۰۰۰ ریال بابت حق االجرای دولتی بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ ۹8/۵/13 ســاعت 8/3۰ صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش سهم مشاع از 4/4۲۹ 
حبه بمشاع به استثنای بهای ثمنیه سهم مرحوم متوفی از ۷۲ حبه ششدانگ ملکی 
به پالک ثبتی شــماره ۲۲ فرعی از 1۲8 اصلی بخش ۵ اصفهان با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی مرحوم حبیب اله نوروزی و اکنون 
در تصرف مالکانه ورثه می باشــد که توسط کارشناس رســمی به شرح ذیل ارزیابی 
شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و 
در روز مزایده با همراه داشــتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایــده خواهد بود. هزینه های اجرایی بــر عهده محکوم علیه 

می باشــد و مابقی ثمن حداکثر ظرف یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع 
دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: در اجرای قرار کارشناسی صادره 
در پرونده کالســه ۹6۲۹8۲ مطروحه در آن ارجای محترم و بازگشت به شماره نامه 
6۷3۹-۲۰-۹۷ مورخ ۹۷/11/13 مرکز کارشناسان رسمی استان اصفهان منضم به 
نامه شــماره 13۹۷۰۰۹۰۰1۷۰۷۷۷3 مورخ ۹۷/11/13 آن شعبه محترم موضوع 
دعوی خانم زینب زهری زاده به طرفیت آقای مهدی نوروزی در خصوص ارزیابی پالک 
ثبتی متعلق به مرحوم حبیب اله نوروزی اینجانب کارشناسان منتخب پس از مطالعه 
پرونده و اطالع از قرار صادره در تاریــخ ۹۷/1۲/6 از محل مورد نظر به آدرس اصفهان 
خیابان ارتش جنب سجادیه فرعی 3 بازدید به عمل آورده و نتایج بررسی های انجام 
شده به شــرح زیر تقدیم می گردد. محل معرفی شده عبارت است از ششدانگ پالک 
ثبتی ۲8۷۰/۲۲ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که سند مالکیت آن زیر شماره 1۲41۷ 
صفحه 16۹ دفتر 1۰6 جهت ششدانگ بنام مرحوم آقای حبیب اله نوروزی دارای سابقه 
ثبت بوده و دارای عرصه به مساحت 1۹8 مترمربع می باشد. محل معرفی شده دارای 
پروانه ساختمانی به شــماره 1۵/4۹۵۷ مورخ 63/۵/11 صادره از شهرداری منطقه ۵ 
اصفهان با کاربری مسکونی بوده و در حال حاضر ساختمان با اسکلت فلزی و دیوار باربر 
و سقف های طاق ضربی در ۰6- و در دو طبقه روی آن و جمعا به مساحت حدود 38۰  
مترمربع بنا گردیده است ساختمان فاقد نماسازی و به صورت آجر زبره می باشد درب 
ورودی به صورت فلزی دستگاه پله دارای کف سنگ و دیوارها رنگ آمیزی مشخصات 
و مصالح واحدها مشابه و دارای کف ها موزاییک و موکت و سرامیک دیوارها و سقف ها 
گچ کاری و رنگ آمیزی آشپزخانه کاشی کاری و کف سرامیک و دارای کابینت فلزی 
درب و پنجره های خارجی آلومینیوم یا با شیشــه تک جداره دربهای داخلی چوبی و 
چهارچوبها فلزی سرمایش از طریق کولر آبی و گرمایش از طریق بخاری گازی دارای 
انشعابات آب و برق و گاز می باشد الزم به ذکر است در ضلع شمالی ساختمان پارکینگ 
تبدیل به تجاری دو مغازه که با دیوار چوبی جدا شــده و دارای کف سرامیک شیشه 
سکوریت و حفاظ فلزی و جمعا به مساحت حدود ۲۵/۲6 مترمربع می باشد گردیده 
است که مجوزی در این خصوص به اینجانب ارائه نشــده بنا بر مراتب فوق و با در نظر 
گرفتن موقعیت محل و منطقه کاربری ملک مقدار عرصه و اعیان عرف بازار و شرایط 
بورس عرضه و تقاضا کیفیت و قدمت ساختمان و کلیه عوامل موثر در ارزیابی ششدانگ 
پالک فوق الذکر عرصه و اعیان جمعا به مبلغ نوزده میلیارد ریال 1۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی و اعالم می گردد همچنین با توجه به ارائه کپی گواهی حصر وراثت شماره 
4۲1۲ مورخ ۹۵/8/13 ارزش ســهم آقای مهدی نوروزی ســه میلیارد و بیست و دو 
میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار و دویست و هفتاد و سه ریال 3/۰۲۲/۷۲۷/۲۷3 
ریال برآورد و اعالم نظر می گردد لذا اظهار نظــر جهت انجام اقدامات بعدی و قضایی 
و در صورت نیاز اخذ اســتعالمات الزم تقدیم و تصمیم نهایی با آن شعبه محترم می 
باشد. در نتیجه ارزش 4/4۲۹ حبه مشاع به استثنای بهای ثمنیه سهم زوج متوفی به 
 مبلغ 1/۰۲۲/۷۲۷/۲۷3 ریال ارزیابی می گــردد. دادورز اجرای احکام مدنی اصفهان 

شناسه: ۵1۵۲4۷
آگهی حصروراثت

آقای مهدی رشیدی به شناســنامه شماره 4۷ به شرح دادخواســت به کالسه ۵۷۰ 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمدآقا رشــیدی به شــماره شناســنامه ۵6 در تاریخ ۹8/1/۷ اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهدی رشیدی 
فرزند احمدآقا ش ش 4۷، ۲- مهرداد رشــیدی فرزند احمدآقا ش ش ۹، 3- حسین 
رشیدی فرزند احمدآقا ش ش 31، 4- حمیدرضا رشیدی فرزند احمدآقا ش ش1۷، 
۵- مهین رشــیدی فرزند احمدآقا ش ش 66، 6- زهرا رشــیدی فرزند احمدآقا ش 
ش 1۰۹، ۷- اعظم رشــیدی فرزند احمدآقا ش ش ۲۵ فرزنــدان متوفی 8- فاطمه 
اخوان فرزند علی محمد ش ش 3۹ همســر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: ۵۲64۷4
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 13۹8/۰۲/۵۷۲۹۲8 تاریخ ثبت صادره: 13۹8/4/13 نظر به اینکه سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 388 فرعی از 18 اصلی واقع 
در بخش ۵ خوانسار ذیل ثبت ۲148 در صفحه ۵3۰ دفتر امالک جلد 11 به نام علی 
نوروزی طراری تحت شماره چاپی مسلسل ۰6۷۹۵۷4 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است و به موجب سند انتقال شماره 14۲۷۷ دفترخانه شــماره ۷۷4 تهران در رهن 
صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است. 
سپس جعفر نوروزی به موجب قیم نامه ۹۰۰۰1۰ مورخ 13۹۲/۹/۹ با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده ۹8۰۲۰۵۲1۹413۰1 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضاء شهود آن ذیل شــماره 13۹8۰۲1۵۵864۰۰۰3۲۷ به گواهی دفترخانه ۲۵ 
خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 

شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مرتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. رئیس اداره اسناد و 

امالک خوانسار شناسه: ۵۲۵116
آگهی ابالغ ارزیابی اولیه پالک ثبتی 49/10325

شماره پرونده: 13۹۷۰4۰۰۲1۲6۰۰۰۵۰۲/1 شــماره بایگانی پرونده: ۹۷۰۰۵36 
شماره ابالغیه: 13۹۷۰۵1۰۲1۲6۰۰4۰43 بدینوســیله به اقای رضا قربانی فرزند 
محمد ضامن تعداد 4۲ عدد سکه تمام بهار آزادی و آقایان رضا و ابوالفضل هر دو قربانی 
و خانم ها فاطمه رضوان نژاد و ملیحه شــجری وراث مهدی قربانی )زوج( و بدهکاران 
پرونده کالســه 13۹۷۰4۰۰۲1۲6۰۰۰۵۰۲ و شــماره بایگانــی ۹۷۰۰۵36 طبق 
گزارش کارشناس رســمی دادگســتری مورخ 13۹۷/1۲/۲۲ ششدانگ پالک ثبتی 
1۰3۲۵ فرعی از 4۹ اصلی واقع در بخش ۲ کاشــان که به استناد سند ازدواج شماره 
61۹8 مورخ 1381/1۰/۲۵ تنظیمی دفترخانه ۵۹ کاشان بازداشت گردیده به مبلغ 
1/۷3۰/6۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلــغ ارزیابی پالک مذکور 
معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این آگهی 
به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر بمبلغ 4/۰۰۰/۰۰۰ ریال به دفتر 
این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

کاشان شناسه: ۵۲64۰8
آگهي مفادآراصادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقردرثبت نایین
شــماره: ۹8۰۲۰4۷61۹3۹8۹3-۹8/4/۲ دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وبر حسب ماده 3قانون مذکور  
آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی برتایید انتقال عادی ویاســهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده دردونوبت به فاصله 1۵روزآگهی  می شودتاشخص یااشخاصی که به آرا 
مذکوراعتراض دارندازتاریخ اولین انتشارآگهی ظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه این 
اداره تسلیم نموده ودرمهلت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارندنسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه وارایه گواهی مبنی برطرح دعوی اقدام نمایند دراین صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ودرصورت انقضامهلت وعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدورسند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
رای شــماره 13۹86۰3۰۲۰31۰۰۰3۵۹-۹8/3/۵ خانم عصمت فرزانیان محمدی 
فرزند تقی ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 1۹۹۹4  
اصلی واقع درمحمدیه  بخش۲  ثبت نایین  به  مساحت  ۹۷/4۵  متر مربع نسبت به تمام 

مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 
رای شماره 13۹86۰3۰۲۰31۰۰۰3۹3-۹8/4/1 خانم سکینه بقائی نائینی فرزند 
حسین ششدانگ یک باب  دکان  به پالک ثبتی 1۰16   اصلی واقع در نائین بخش 1  
ثبت نایین به مساحت 1۹/1۰  متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از محمد حسن 

صارمی مالک رسمی
رای شماره 13۹86۰3۰۲۰31۰۰۰3۹4-۹8/4/1 خانم فریما بنی طبانائینی فرزند  
سید فرج اله نسبت به ۹ سهم و سه پنجم از یکسهم مشاع از ۷۲ سهم ششدانگ یک باب 
باغ به پالک ثبتی یک فرعی از 14۲۷  اصلــی واقع در نائین بخش  ۲ حوزه ثبت نایین 
به مساحت ششدانگ ۵۲64/۷۰ متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از وراث سید 

محمود نقیب زاده مالک رسمی
رای شماره 13۹86۰3۰۲۰31۰۰۰3۹۵-۹8/4/1 خانم اشرف قرشی محمدی فرزند 
سید ابوالحسن نسبت به  ششدانگ یک باب باغ  به پالک ثبتی  قسمتی از 3۰31اصلی 
واقع درمحمدیه  بخش ۲ ثبت نایین به مســاحت  ۲۷4/8۰متر مربع خریداری عادی 

از فاطمه توسلی نایینی ومع الواسطه از وراث زهرا نظری محمدی مالکین رسمی
رای شماره 13۹86۰3۰۲۰31۰۰۰3۹6-۹8/4/1 خانم رباب خنجری فرزند حسن 
نسبت به ششــدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 11۷16 
اصلی واقع درروستای هندچوب بخش ۲ ثبت نایین بمساحت 3۵۲ مترمربع خریداری 
عادی از مهدی ومعصومه خنجری ومع الواســطه ازوراث سکینه ورضا قلی وغالمرضا 

خنجری مالکین رسمی
رای شــماره 13۹86۰3۰۲۰31۰۰۰3۹۷-۹8/4/1 آقای رمضانعلی رحمتی انارکی 
فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به پالک ثبتی ۲۵4 اصلی واقع درانارک 
بخش 4 ثبت نایین به مساحت ۷3 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از خانم خدیجه 

بیگم سلطانی انارکی مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۹8/4/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۹8/4/۲۰
رییس ثبت اسناد وامالک نایین – اباذر مهیمن

شناسه: ۵1۰4۹8



سقوط پادشاه سنگی در »خونگ اژدر«
نقش برجسته »خونگ اژدر«، نشــاِن تنفیذ قدرت حاکم از سمِت پادشــاه اشکانی، در طول ۶ سال 
گذشته، به مرور تخریب می شود، اما هنوز میراث  فرهنگی ایذه در استان خوزستان، نسب به این اتفاق 

واکنشی نشان نمی دهد.
مجید کیوانی - دبیر انجمن میراث فرهنگی و تاریخی نوژان کارون در استان خوزستان با اعالم این 

خبر می گوید: سنگ نگاره »خونگ اژدر« با دو نقش برجسته متعلق به عیالمیان و اشکانیان در نزدیکی 
ایذه که در سال ۱۹۶۱ میالدی توسط لویی واندنبرگ کشف شد، تا امروز به جز بررسی مطالعاتی برای 

ثبت، می توان گفت هیچ اقدام دیگری برای آن انجام نشده است.او با بیان این که به نظر می رسد نقش برجسته 
متعلق به عیالمی ها تقریبا محو شده باشد، ادامه می دهد: نقش برجسته اشکانی نشانگر آیین تنفیذ قدرت حاکم از 

سوی مهرداد اشکانی است، اما متاسفانه در این چند دهه اخیر شاهد تخریب تدریجی این اثر فاخر باستانی متعلق به دوران 
الیمایی_اشکانی هســتیم.وی با تاکید براین که  تاکنون هیچ اقدام جدی برای حفاظت از این نقش برجسته منحصر بفرد دوران 
اشکانی نشده، بیان می کند: در ۶ سال گذشته با تغییرات پی در پی مدیران کل در این سازمان، شاهد فراموشی و تخریب بیشتر 

نقوش برجسته باستانی در مناطق ایذه و باغملک بوده ایم.

توسعه گردشگری در ابرکوه بسترساز درآمدزایی و ایجاد اشتغال
معاون فرماندار ابرکوه گفت: توجه به توسعه گردشگری می تواند زمینه رسیدن به اهداف توسعه درآمدزایی و 

اشتغال را فراهم و ابرکوه را به عنوان یکی از نقاط مهم باستانی، فرهنگی و تاریخی در دنیا معرفی کند.
»علی اکبر اسحاقی« تصریح کرد: با توجه به جمعیت جوان رو به گسترش، نرخ باالی بیکاری، لزوم افزایش 
درآمد، سرمایه گذاری و رونق تولید، توجه بیش ازپیش در حوزه گردشگری می تواند زمینه رسیدن به اهداف 

توسعه همه جانبه شهرستان را فراهم و از سوی دیگر ابرکوه را به عنوان یکی از نقاط مهم باستانی، فرهنگی و 
تاریخی در دنیا معرفی کند.

معاون فرماندار ابرکوه بر ضرورت آموزش و یادگیری بیشتر و تخصصی شدن بحث گردشگری تأکید تصریح کرد: تعامل 
فعاالن حوزه گردشگری با مسئوالن، ارتقا سطح کیفی خدمات، برقراری ارتباط با آژانس های مهم گردشگری و همچنین ارتباط 

با محورهای گردشگری شهرهای مهم در این حوزه، می تواند به عنوان راهکارهای جذب گردشگر محسوب شود.
در ادامه رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابرکوه با اشاره به وضعیت مطلوب سرمایه گذاری گردشگری در ابرکوه، اظهار کرد: 
سهم استان یزد در سال ۲۰۱۷ از تعداد ۵ میلیون نفر گردشگری که در ایران حضور یافتند، ۱۲۰ هزار نفر و سهم ابرکوه از این آمار تنها یک درصد 

از جمعیت گردشگر استان یزد بوده است.

گردشگری
03
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ISFAHAN
N E W S

یک عضو کمیسیون 
اقتصادی:

نباید برای توسعه 
صنعت گردشگری 
به دنبال اعتبارات 
محدود دولتی بود

نماینده مــردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکــه صنعت گردشــگری با 
ادبیات بخشنامه ای توسعه نمی 
یابد، گفت: نباید برای توســعه 
صنعت گردشــگری بــه دنبال 

اعتبارات محدود دولتی بود.
محمدرضــا پــور ابراهیمــی 
در دیدار سرپرســت اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان با بیان 
اینکه کل درآمد نفتی کشور بین 
۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
اســت، اظهار کرد: بررسی های 
اقتصادی نشان می دهد صنعت 
گردشگری ایران می تواند بیش 
از ۱۴ میلیارد دالر درآمد عاید 
کشور کند که بســیار بیشتر از 

درآمدهای نفتی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه حوزه های 
صنایع دســتی و گردشــگری 
ماهیت اقتصادی دارند، افزود: 
حوزه میــراث فرهنگی نیز می 
تواند در کســب درآمد به سایر 

حوزه ها کمک کند.
این عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه نباید برای توسعه صنعت 
گردشــگری به دنبال اعتبارات 
محدود دولتی بود، تصریح کرد: 
باید راه و مســیر برای سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در این 

صنعت بیش از پیش باز شود.
پورابراهیمــی خواهان تفویض 
اختیــارات کامل بــه مدیران 
استانی سازمان میراث فرهنگی 
کشــور شــد و تاکید کرد: باید 
بسیاری از تصمیم گیری ها در 
داخل اســتان ها انجام گیرد و 
از پیچیدگی های بروکراســی 
اداری در صنعت گردشــگری 

کاسته شود.
وی با اشــاره به عملکرد مثبت 
سازمان میراث فرهنگی کشور 
در تغییــر کاربــری و واگذاری 
بناهــای تاریخــی بــه بخش 
خصوصی افزود: خوشــبختانه 
امتیاز این سازمان در همکاری و 
تعامل با بخش خصوصی مثبت 
اســت.نماینده مردم کرمان و 
راور با تقدیــر از عملکرد رئیس 
سازمان میراث فرهنگی کشور 

در حوزه های مختلف
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری، اظهــار کــرد: 
خوشــبختانه دکتر مونســان 
ارتباط بســیار خوبی بــا بدنه 
دولت و همچنین مجلس دارد 
و باید از این ظرفیت برای توسعه 
گردشگری استان کرمان بهره 

برد.
پور ابراهیمی با دعوت از رئیس 
سازمان میراث فرهنگی کشور 
جهت سفر به اســتان کرمان، 
گفت: این استان ظرفیت های 
منحصربفــردی در بخش های 
تاریخی و گردشــگری دارد که 

باید از حالت بالقوه خارج شوند.
وی بــا بیان اینکه کمیســیون 
گردشگری اتاق بازرگانی استان 
کرمان بسیار فعال است، افزود: 
در حال حاضر مسئوالن اداری 
و قضایی، بخش خصوصی و به 
ویژه نمایندگان اســتان کرمان 
در مجلس شــورای اسالمی با 
اداره کل میراث فرهنگی استان 
همــراه هســتند و از مدیریت 
جدید این اداره کل در راستای 
توسعه صنعت گردشگری خطه 

کریمان حمایت می کنند.

اقتصاد گردشگری
گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

 
آموزش

یکی 
از جذاب ترین و بحث برانگیزترین شیوه های 

سفر رفتن، هیچهایکری اســت. هیچهایک به نوعی از 
سفرها گفته می شود که مسافر آن برای رفت و آمد و رسیدن به مقصد خود از 
ماشین های بین راهی و البته به صورت رایگان استفاده می کند. به مسافری هم 
که اینگونه ســفر می رود، هیچهایکر گفته می شود. امروزه با گسترش صنعت 
گردشگری و آشنایی بیشتر مردم با سفرهای هیچهایکی، به تعداد افرادی که 
این چنین سفر می کنند، افزوده شده است اما شاید بسیاری از آن ها از نکات 
هیچهایک مطلع نباشند. جهان پر از دیدنی های فراوان است و اگر بخواهید همه 
آن ها را ببینید، باید یا بســیار ثروتمند باشید یا اینکه از هزینه های سفر خود 
بکاهید. یک هیچهایکر با انتخاب این چنین ســفرهایی، حداقل از هزینه های 

حمل و نقل سفر خود می کاهد. 
 آشنایی با قوانین منطقه ای که درون آن هستید

یکی از نکات هیچهایک توجه به ایمنی در سفر است. قبل از اینکه به سراغ هیچهایک در 
منطقه ای بروید، مطمئن شوید که هیچهایک در آن منطقه غیرقانونی و خطرناک نباشد. 
می توانید در این رابطه از مردم محلی سوال بپرسید یا موقعیت ها را بسنجید. هیچهایک در 
همه کشورها قانونی نیست. اگر در کشوری که هیچهایک را غیرقانونی می دانند، اینگونه 
سفر کنید ممکن است که با مشکل روبرو شوید. پلیس ها می توانند جلوی شما را گرفته و 

در مورد این موضوع شما را سوال جواب کنند.
 برای هیچهایکری، همراه داشته باشید

شاید این موضوع برای افرادی که آزادی و انعطاف بیشتری در سفرهایشان می 
خواهند، صدق نکند اما بیشتر در نکات هیچهایک توصیه می کنیم که به تنهایی 
هیچهایک نکنید. اگر برای اولین بار است که می خواهید هیچهایکر شوید یا 
حتی می خواهید به مناطقی بروید که بیشتر برایتان ناآشناست، حتما در گروه 
های حداقل دو نفره هیچهایک کنید. دیدن دو هیچهایک که با یکدیگر دوست 
بوده و با هم سفر می کنند، برای دیگر افراد شاید خوشایندتر از دیدن فردی است 
که به تنهایی هیچهایک می کند. همچنین میزان خطر را برای این گونه افراد 
پایین می آورد. این در حالی است که کسانی که به تنهایی هیچهایک می کنند، 
می توانند بیشتر در معرض خطر باشند. تجربیات هیچهایکرهای دیگر این گونه 
نشان می دهد که یک گروه نفره تشکیل شده از یک زوج راحت تر سفر می کنند.

 مکان خوبی پیدا کنید
مکانی که برای هیچهایکری انتخاب می کنید، بســیار اهمیت دارد. ممکن است 
در هر نقطه ای جاده یا مسیر باشد که هیچ ماشینی شــما را سوار نکند. از نکات 
هیچهایک پیدا کردن نقطه مناسب برای سفر است. به جای اینکه در بزرگراه های شلوغی که 
هیچ ماشینی نمی تواند توقف داشته باشد، بایستید، به مکان هایی از جاده بروید که امکان 
توقف ماشین ها وجود داشته باشد. همچنین از ترافیک هایی که در مناطق خارج شهری 
به وجود می آیند، دوری کنید. مطمئن شوید که در مکانی بایستید که راننده ها بتوانند به 
خوبی شما را ببینند. همچنان باید در پیدا کردن مکان های امن نیز مهارت خود را باال ببرید.

 برای نوشتن تابلوی خود بیشتر فکر کنید
همیشه جمله اولی که به ذهنتان می رسد را بر روی تابلویی که می خواهید به دست بگیرید، 
ننویسید. کمی بیشتر فکر کنید. نوشتن نام مقصد به صورت مختصر و مفید برای مکانی که 
می خواهید به آنجا بروید، کار هوشمندانه ای است. هر چند که یک عیب بزرگ هم دارد. در 
این صورت بسیاری از راننده هایی که تا نیمه راه می روند، دیگر برای شما متوقف نخواهند 
شد. برای همین در مورد مقصد خود به درستی فکر کنید و بدون هیچ گونه غلط امالیی و 

خط خوردگی آن را بر روی تابلوی خود بنویسید.
لباس های تمیز و به رنگ روشن بپوشید

در سفرهای هیچهایک همیشه سعی کنید که لباس های روشن بپوشید. از نکات هیچهایک 
می توان به راحت دیده شدن شما در جاده ها اشاره کرد. منظور این نیست که لباس هایی با 
رنگ هایی بپوشید که آزاردهنده چشم باشند. رنگ سفید می تواند انتخاب خوبی باشد اگر 

بتوانید آن را تمیز نگه دارید. این رنگ به دیگر افراد حس خوبی منتقل می کند. همچنین 
سعی کنید تا تمیز به نظر برسید. هیچ راننده ای دوست ندارد پس از پیاده شدن مسافری که 

داشته، تمام صندلی های ماشین خود را دوباره تمیز کند.
 بی خیال کاله های لبه دار شوید

ســعی کنید که کاله های لبه دار یا هر آنچه که باعث ندیده شــدن صورت شما می شود، 
نپوشید. از نکات هیچهایک این است که به راننده ها اجازه دهید تا کامال چهره شما را ببینند. 
با راننده ها ارتباط چشمی برقرار کنید و لبخند ساده ای هم داشته باشید. به این شیوه می 
توانید خود را بیشتر قابل اعتماد نشان دهید. همچنین به نحوه ایستادن خود و زبان بدنتان 

هم دقت داشته باشید.
 برای ماشین هایی که توقف ندارند، دست تکان دهید

لبخند بزنید و برای ماشین هایی که شما را سوار نمی کنند، دست تکان دهید. حتی بهتر می 
شود اگر از آن ها تشکر کنید و لبخند به لب داشته باشید. مخصوصا برای راننده هایی که اعالم 
می کنند که نمی توانند شما را برسانند. این کارها می تواند ترسی را که پیرامون هیچهایکرها 

وجود دارد از بین ببرد. همچنین تصور هیچهایک را در ذهن دیگر افراد تغییر می دهد.
 امن سفر کنید

مهم ترین نکات هیچهایک امن سفر کردن اســت. از اینکه ماشینی که برای شما ایستاده 
است را رد کنید، نترسید. یک روش این اســت که از راننده مقصد او را بپرسید و در نهایت 
بگویید که مقصد شما با آن ها متفاوت است یا اینکه بسیار ساده از آن ها تشکر کنید و از آن 

ها جدا شوید.
مشخصات ماشین را داشته باشید

اگر سوار ماشینی شدید که کم کم به شما احساس ناامنی داد یا حتی قبل از سوار شدن به 
ماشین ها، شماره پالک، رنگ و نوع ماشین را بردارید و در صورت امکان برای دوست خود 

مسیج کنید. همیشه از اینکه در کجای سفر هستید به کس دیگری اطالع دهید.
 در ماشین ها سعی کنید صندلی جلو بنشینید

اگر سوار ماشینی می شوید، سعی کنید اگر می شود روی صندلی جلو بنشینید. همیشه 
صندلی جلوی ماشین هم برای شما و هم برای راننده احساس ایمنی بیشتری دارد.

 کمی زبان یاد بگیرید
اگر در کشور دیگری زندگی می کنید، کمی زبان مردم آن کشور را بیاموزید. ارتباط کالمی با 
مردم محلی بسیار اهمیت دارد. همچنین سعی کنید روی تابلوی خود، مقصد خود را به خط 
الفبایی کشوری که در آن هستید، بنویسید. نیاز نیست کامال زبان آن مردم را بدانید. همین 

که چند جلمه و عبارت از زبان آن ها بدانید، کافی خواهد بود.

الی گشت
گـــزارش

چند توصیه مهم برای آنهایی که هیچهایک می کنند

خانه بروجــردی ها 
یادگاری از عشق

کاشان شــهری تاریخی 
در شمال استان اصفهان 
اســت که عمدتا آن را به 
گالب قمصر و حمام فین 
اش می شناسند. غافل از 
آن کــه در دل محله هــای قدیمی اش 
هم گنج هایی نهفته است تماشایی. در 
خیابان علوی و محله تاریخی ســلطان 
امیراحمد خانه ای واقع شده که داستان 
جالبی دارد. بازرگانی نطنزی به نام سید 
مهدی که به علت مــراودات تجاری و 
سفرهای زیادش به شــهر بروجرد، به 
بروجردی معروف شــده، عاشق دختر 
یکی از اعیان شــهر به نام ســید جعفر 

طباطبایی می شود.
ســید جعفر که خود در خانه بســیار 
مجللی که امروز به نام خانه طباطبایی 
ها مشهور است ســکونت داشته، کسی 
را الیق ازدواج با دخترش می دانســته 
که بتوانــد خانه ای هماننــد خانه خود 
او بسازد. این شــرط باعث می شود که 
ســید مهدی بروجــردی معمار همان 
خانه طباطبایی ها را به خدمت گرفته 
و خانه ای در خور شأن عروس خانم بنا 
کند. از همین جا می توان حدس زد که 
سرنوشت خانه ای که سنگ بنایش را با 

عشق گذاشته باشند، چه خواهد بود!
بخش های مختلف خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها در زمینی به مساحت 
۱۷۰۰ متر مربع و در دو بخش بیرونی و 
اندرونی ساخته شده است. تنها بخشی 
که بین هر دو مشترک است سردر اصلی 
و هشتی ورودی اســت. اندرونی خانه 
شامل دو قسمت شمالی و جنوبی است 
و هنوز تحت مالکیــت خصوصی قرار 
دارد. قسمت جنوبی دارای یک حیاط 
مرکزی و تاالر بزرگ پذیرایی مزین به 
آیینه کاری اســت و در دو طرف تاالر 
باالخانه هایی ســاخته شــده که رو به 
داخل تاالر باز می شود. قسمت شمالی 
هم عبارت اســت از یک حیاط خلوت، 
اتاق پنج دری ساده، صندوق خانه، اتاق 
نشیمن و سردابی بزرگ که این سرداب 
در حقیقت طبقه ی تحتانی تاالر بزرگ 

قسمت اندرونی است.
قسمت بیرونی خانه در حقیقت همان 
عمــارت و حیاطی اســت کــه اکنون 
مــورد بازدیــد عالقه مندان قــرار می 
گیرد. بــرای ورود به بخــش بیرونی از 
راهروی طوالنی و شــیب داری که مانع 
از دید مســتقیم به داخل خانه اســت، 
گذشــته و به میانســرا وارد می شویم. 
این راهرو به مهتابی مســتقر در جبهه 
ضلع شــمالی حیاط متصل می شــود. 
مهتابــی فضای ایــوان ماننــد و بدون 
سقفی اســت که باالتر از سطح حیاط 
قرار می گیرد و معموال از سه طرف بسته 
 و از جهت چهارم به فضای باز مشــرف

 است.
در قســمت شــمالی و در پس مهتابی 
وســیع آن اتاق پنج دری واقع اســت 
که محل پذیرایــی میهمانان بوده و در 
طرفین آن اتاق های سه دری قرار دارند. 
بدنه بیرونی این اتاق ها و نیز داخل اتاق 
پنج دری با گچبری های بسیار ظریف و 
هنرمندانه ای با طــرح گل و مرغ زینت 
یافته است. در زیر این بخش نیز یکی از 
زیرمین های خانه قرار دارد. این بخش 
از خانه به علت نورگیری مناسب، بیشتر 
در زمستان مورد استفاده قرار می گرفته 
و به بخش زمستان نشین خانه معروف 

است.
جزئیات معماری خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها متناسب با خصوصیات 

اقلیمی و شــرایط آب و هوایی منطقه 
کویری کاشــان طراحی و ساخته شده 
اســت، به گونه ای که در گرمای شدید 
تابستان هوای خنک و بسیار مطبوعی 
از طریــق بادگیرهای واقــع در باالی 
پشــت بام به  صورت طبیعــی و دائمی 

به زیرزمین ها ســرازیر شده و در آن ها 
جریان می یابد.

تابستان نشــین، کــه مهم تریــن و 
اصلی تریــن بخش خانــه بروجردی ها 
اســت، مقابل ورودی اصلی و پشــت 
به آفتاب واقع شــده و شــامل دو اتاق، 

تاالر اصلی، دو سرپوشــیده فرعی، یک 
سرپوشــیده اصلی، دو گوشــواره، یک 
شاه نشین و تاالر َطَنبی است. در مرکز 
آن، گنبدی با نورگیرهای زیبا و تزئینات 
مقرنــس کاری قــرار دارد. ایوان اصلی 
در محور تقارن تابستان نشــین، پس از 
حیاط، عامل دوم در تقسیم فضا و برای 
استفاده ساکنان در فصل گرما است. در 
دو جانب ایوان و تاالر طنبی، راهروهای 
ورودی و اتاق های نشیمن قرار گرفته اند 
که چشمگیرترین آثار تزئینی در همین 

قسمت به کار رفته است.
نکاتی در خصــوص تزئینات خانه 

بروجردی ها
اما شــاید جالبترین نکته در تزئینات 
خانه بروجردی ها نقاشــی های این بنا 
باشــد که زیر نظر دو هنرمند بزرگ و 
نامدار نقاشــی ایران در دوره قاجاریه، 
یعنی میرزا ابوالحســن غفاری کاشانی 
ملقب به صنیع الملک )بنیانگذار اولین 
مدرسه نقاشی در ایران( و برادرزاده اش 
میرزا محمد خان غفاری کاشانی )کمال 

المک( در شــیوه های متنوع با رنگ و 
روغن و آبرنگ ترســیم شده. همچنین 
طرح های گچبری خانــه با نظارت این 
دو اســتاد تهیه و به انجام رسیده است 
در فرآیند ســاخت خانه بروجردی ها 
که قدمتش به ســال ۱۲۹۲ ه.ق بازمی 
گــردد بیــش از ۱۵۰ بنــا و هنرمند 
گچ کار و آینه کار در طی هجده ســال 
نقش داشــته اند و تمام فنون معماری 
 ســنتی ایرانی را در حد کمــال به کار 

گرفته اند.
خانه بروجردی ها با دارا بودن تزئینات 
متنوع و بسیار ظریف و هنرمندانه و نبوغ 
و خالقیت شــگرف معماری، به نوعی 
معروف ترین و مهم ترین خانه تاریخی 
ایران و ســمبل بناهای مسکونی ایران 
به شمار می رود. تمامی ایده آل های یک 
سکونت گاه تاریخی یکجا جمع شده اند 
تا شما با بازدیدی یک ســاعته آنچه را 
می توانستید در خیالتان بپرورانید، در 
عالم واقعیت و درست مقابل چشمانتان 

ببینید.

 خانه بروجردی ها ؛ مظهر تکامل خانه های ایرانی

خانه بروجردی ها در 
زمینی به مساحت 

۱۷00 متر مربع و در دو 
بخش بیرونی و اندرونی 
ساخته شده است. تنها 

بخشی که بین هر دو 
مشترک است سردر 

اصلی و هشتی ورودی 
است.

شاید کمتر خانه ای بتوان یافت که در آن همه چیز به حد 
کمال مطلوب رسیده باشد. از جانمایی و فضای سبز و 
تهویه طبیعی گرفته تا نقشه و تزئینات و ریزه کاری ها، 
همه و همه طوری کنار هم قرار گرفته باشند که در یک 
کل منســجم، ایده آل و اعجاب انگیز به نظر برسند. به 
گونه ای که نتوان بهتر از آن را به تصور درآورد. اگر در 
تاریخ به دنبال چنین خانه ای می گردید، بدون تردید 
خانه بروجردی ها شــما را راضی خواهد کرد! این خانه 
که در شهر تاریخی کاشان واقع شده و از پر بازدیدترین 
جاذبه های این شهر است، در ســال ۲0۱۵ به عنوان 
انتخاب برتر یونســکو از نظر محبوبیت جاذبه تاریخی 

اعالم شد.

سفرزون
جاذبه
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،،
خانه بروجردی ها با دارا بودن 

تزئینات متنوع و بسیار ظریف و 
هنرمندانه و نبوغ و خالقیت شگرف 

معماری، به نوعی معروف ترین 
و مهم ترین خانه تاریخی ایران 
و سمبل بناهای مسکونی ایران 

به شمار می رود. 
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Export of non-oil 
commodities from South 
Pars Customs increased 23 
percent in terms of weight in 
the last month of the current 
year (May 21 – June 21).
The Director General of Pars 
Special Energy Economic 
Zone (PSEEZ) Ahmad 
Pourheidar made the 
remarks on Wed. and said, 
“despite US imposition of 
sanctions on Iran, non-oil 
exports from the customs 
office experienced a 
significant hike.”

In the same period, export of 
non-oil commodities from 
South Pars Customs Office 
recorded a 23 and 2 percent 
increase in terms of weight 
and value respectively 
as compared to the last 
year’s corresponding 
period, Pourheidar 
reiterated.He went on 
to say that 1,570,474 
tons of non-oil goods, 
valued at $706,573,971, 
were exported from the 
customs office in the same  
period.

Iranian, Syrian 
labor ministers 
ink MoU for 
broadening 
bilateral coop.

Iranian and Syrian 
labor ministers signed 
and a Memorandum 
of Understanding 
(MoU) in Tehran late 
on Tue. for enhancing 
cooperation in 
relevant field.
The cooperation 
agreement was 
inked between 
Iranian Minister of 
Labor, Cooperatives 
and Social Welfare 
M o h a m m a d 
Shariatmadari and 
Syrian Minister 
of Social Affairs 
and Labor Rima 
Qadiri within the 
framework of a five-
year cooperation in 
the field of training 
technical and 
vocational trainers, 
dispatching workforce 
and boosting bilateral 
cooperation and 
collaboration in 
relevant field.In this 
meeting, Iranian 
Labor Minister 
S h a r i a t m a d a r i 
pointed to the 
current situation 
of Syria which has 
come out of war and 
said, “Iran is ready to 
take part in Syria’s 
reconstruction.”In 
addition, Islamic 
Republic of Iran is 
ready to transfer 
technical knowhow 
and expertise to Syria, 
he added.For her 
part, Syrian Minister 
of Social Affairs 
and Labor Rima 
Qadiri seixed this 
opportunity to express 
his thanks to the 
Iranian government 
and nation that stood 
by Syrian nation in the 
course of resistance 
and added, “we expect 
Iranian government to 
help Syria accelerate 
r e c o n s t r u c t i o n 
activities.”
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Non-oil exports from South Pars 
customs at %23 hike

Tensions between Iran and 
the United States reached 
a record high after a US 
spy drone violated Iran’s 
airspace last month and 
ignored Iran’s warnings 
before being targeted by 

IRGC’s air defense on June 20.
US created tensions in the Persian 
Gulf which many experts believe 
are intentionally provide weight to 
Tehran’s threat that it will inflict a 
heavy toll on US allies in the region 
if attacked by American forces and 
will not allow these same countries 
to export their oil if it can’t export 
its own.
The impact on oil markets of an 
Iranian closure of the Strait of 
Hormuz would be enormous. In this 
regards, analysts believe that one 
of these three scenarios is likely to 
occur.
In the Optimistic Scenario, where 
the Strait of Hormuz is only closed to 
commercial traffic for a few days, the 
impact on global oil supplies would 

be relatively minimal, but we would 
still see a brief spike above $100 per 
barrel due to the initial uncertainty 
surrounding its outcome. Crude 
prices would then quickly fall back 
to pre-crisis levels. In this scenario, 
the capacity of oil and pipelines in 
Saudi Arabia and the United Arab 
Emirates will be effective bypassing 
the Strait of Hormuz.
Under the Pessimistic Scenario, the 
world’s oil emergency response 
system would be taxed to its 
maximum in the first two months 
of the crisis – assuming the Strait of 
Hormuz is fully closed for the first 45 

days, and a straight line resumption 
in oil tanker traffic over the next 
45 days – leading to historically 
high crude oil prices on an inflation-
adjusted basis for an extended 
period.
Finally, in a Doomsday Scenario, 
where there is significant damage 
to Persian Gulf oil-producing and 
export infrastructure as well as a 
three-month closure of the Strait 
of Hormuz, crude oil prices would 
rocket into the stratosphere. They 
would not begin to fall back until the 
global economy collapses into deep 
recession.

Insurance rates 10-folded 
after attacks in Strait of 
Hormuz: shipping CEO 
says
 Insurance rates for tankers transiting through 
the world’s most important oil choke point have 
skyrocketed in recent weeks, CNBC quoted the 
CEO of a US-listed shipping company as saying.
“As a shipping company and part of the global 
shipping industry, we are taking the threat to our 
crew and ships very seriously,” Anthony Gurnee, 
CEO of Ardmore Shipping, said on Tuesday.
Ardmore Shipping is a US-listed company 
based in Ireland, with a business of owning and 
operating a fleet of tankers that move refined oil 
products.
“At the moment, it is business as usual (but) 
insurance to transit the Strait of Hormuz, 
a strategically important waterway which 
separates Iran, Oman and the United Arab 
Emirates, has actually increased 10-fold in the 
last two months as a consequence of the attacks,” 
Gurnee said.
Insurance rates
Every ship needs various forms of insurance, 
including annual war-risk cover as well as an 
additional ‘breach’ premium when entering 
high-risk areas. These separate premiums are 
calculated according to the value of the ship, or 
hull, for a seven-day period, Reuters reported.
Last month, a Nikkei Asian Review report citing 
Japanese industry sources said additional 
insurance for tankers sailing through the Strait 
of Hormuz now cost 10 times what it did before 
two ships were attacked earlier in June.
CNBC has not been able to independently verify 
these sources.
The Nikkei Asia Review report said insurers 
began imposing an additional charge of 0.025% 
of ship value on tankers transiting through 
the Strait of Hormuz after four tankers were 
attacked off the coast of the United Arab 
Emirates in late May. This extra charge has since 
jumped up to 0.25% since the June 13 attacks, 
the report added.
In mid-June, two oil tankers – one sailing 
under a Panama flag and owned by Japan and 
another bearing the Marshall Islands’ ensign 
owned by Norwegian Frontline – were hit by 
yet unspecified accidents in the Sea of Oman. 
Iranian rescuers rushed to the assistance, 
transferring all of their 44 crew members to 
Iran's southern shores. Following the attack, US 
Secretary of State Mike Pompeo accused Iran 
of carrying out the attacks without providing 
any evidence to back up his accusation. In 
a statement, the Iranian mission to the UN 
strongly rejected the “unfounded” US claims, 
warning of "another Iranophobic campaign" 
being waged by Washington and its allies.
A week later, A US Global Hawk spy drone 
intruded into Iranian airspace and the Islamic 
Revolutionary Guards Corps brought it down 
after the drone ignored Iran’s several warnings. 
IRGC says there was another intruding US 
manned plane beside the Global Hawk but the 
force ‘refrained’ from targeting it. Iran had 
earlier revealed other sections of the US drone 
which were retrieved from the Iranian waters 
after the incident. Iran has provided sufficient 
evidence proving that the UAV had violated 
Iran’s airspace, including exact coordinates 
of the place as well as sections of the vehicle’s 
wreckage which were retrieved from Iranian 
waters. Tehran also said it will take the case to 
the UN.

In a report on the effects of the tensions in 
the Persian Gulf on the world oil market, OIL 
PRICE mentioned that Persian Gulf conflict 
could send oil beyond 325$.

Persian Gulf conflict could send oil 
beyond 325$

news

The impact on 
oil markets of an 
Iranian closure 
of the Strait of 
Hormuz would 
be enormous. 
In this regards, 
analysts believe 
that one of these 
three scenarios 
is likely to occur.
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U.S., Chinese 
negotiators hold 
'constructive' phone 
talks on trade
U.S. and Chinese trade officials held a 
“constructive” phone conversation on 
Tuesday, White House economic adviser 
Larry Kudlow said, marking a new round 
of talks after the world’s two largest 
economies agreed to a truce in a year-long 
trade war.
U.S. Trade Representative Robert 
Lighthizer and Treasury Secretary Steven 
Mnuchin spoke with Chinese Vice Premier 
Liu He and Trade Minister Zhong Shan 
on Tuesday in a further effort to resolve 
outstanding trade disputes between the 
countries, a U.S. official said earlier in an 
emailed statement.
Kudlow said the talks “went well” and were 

constructive. He said the two sides were 
talking about a face-to-face meeting, but 
warned that there was not a magic way to 
reach what has so far been an elusive deal.
“There are no miracles here,” Kudlow told 
reporters at the White House. “There was 
headway last winter and spring, then it 
stopped. Hopefully we can pick up where 
we left off, but I don’t know that yet.”
China’s Commerce Ministry said in a 
short statement that the two sides had 
“exchanged views on implementing the 
consensus of the two countries’ leaders at 
the Osaka meeting”. It gave no other details.
The United States and China agreed during 
a Group of 20 nations summit in Japan 
last month to resume discussions, easing 
fears of an escalation. After meeting with 
Chinese President Xi Jinping at the G20, U.S. 
President Donald Trump agreed to suspend 
a new round of tariffs on $300 billion worth 
of imported Chinese consumer goods while 
the two sides resumed negotiations.
Trade talks stalled in May after China 

backed away from commitments it had 
made to secure legal changes to its system, 
according to U.S. officials.
Kudlow’s comments suggested it was 
still unclear whether the two sides would 
resume work from the draft text agreed 
before that pull-back, as U.S. officials want, 
or whether they will use a different starting 
point.
A face-to-face meeting between the two 
negotiating teams would be a good thing 
and could take place in Beijing, Kudlow 
said, but no details were available yet.
“Both sides will continue these talks as 
appropriate,” the separate U.S. official said 
in an email, declining to provide details on 
what was discussed and the next steps for 
talks.
The negotiations picked up after a two-
month hiatus, but a year since a tit-for-
tat tariff battle began between the two 
countries. Washington wants Beijing to 
address what U.S. officials see as decades of 
unfair and illegal trading practices.
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Zairf:
Seizure of Iranian-operated 
supertanker, implementing 
'snapback mechanism' violation 
of JCPOA
 Iranian Foreign Ministry named UK’s seizure of 
Iranian-operated super tanker in Gibraltar and 
Europeans' discussed option for implementation of 
the so-called 'snapback' mechanism as violation of 
their commitments to JCPOA.
Making the remarks on the sidelines of Cabinet 
meeting, Mohammad Javad Zarif also added that 
the 'snapback' mechanism, to renew United Nations 
sanctions, cannot become operational since according 
to section 26 of JCPOA, this is violation of the nuclear 
deal.
“Iran has utilized compensatory mechanisms defined 
in the JCPOA, i.e. section 26,” he said, “Europeans 
have used the mechanism as an instrument and they 
know the snapback mechanism cannot become 
operational.”
He underlined that Iran will not accept to negotiate 
under pressure adding that all the pressures and the 
economic war against Iran must be removed before 
any talks.
He blamed Europeans for not being ready to pay to 
guarantee their security and named the US the main 
problem of the Europeans.
“We act upon our rights and the other side breaches 
JCPOA. The solution is halting economic terrorism 
against Iran. Then we can take necessary measures,” 
Zarif said.
About the seizure of the super tanker he went on to say 
that the tanker is not Iran’s property and had not been 
sailing under an Iranian flag, therefore, legal measures 
must be taken by its owners.
He called UK’s act a banditry adding that the act has 
been done under US demand to sanctions Iran’s oil 
exports and has nothing to do with Syria.
Addressing Iran’s further measures about scaling 
down its JCPOA obligations, the Iranian minister 
explained that Iran will decide about its future 
measures independently and based on its own 
interests.
Zarif also referred to his meeting with Emanuel 
Macron, which is to take place on Wednesday evening, 
emphasizing that Iran has fully implemented JCPOA.
Netanyahu has called on European signatories to the 
nuclear deal to impose "snapback sanctions" on Iran, 
which are the UN Security Council sanctions that were 
lifted under the nuclear deal.
Netanyahu has the gall to make such remarks while 
the Islamic Republic of Iran has fully lived up to all of 
its JCPOA commitments and exercised responsible 
and strategic patience, Iranian officials say.
It was the Americans who abandoned the JCPOA, and 
the Europeans, while they did not leave the accord, 
practically did nothing else, Iranians add, The Islamic 
Republic of Iran has complied with its commitments, 
and from now on, the level of our commitment to the 
JCPOA will match the level of commitment of other 
parties; this is the solid and acceptable logic of Iran.

Rouhani calls US request for BoG 
meeting on Iran ‘funny story’

“On one side, Americans 
described the JCPOA as the 
worst possible deal and 
withdraw from it without 
any excuse and on the other 
side, when Iran reduces its 
commitments to the deal, 

they all express concern; while 
all should concern about US that 
has violated the whole deal,” said 
Rouhani in a Wednesday cabinet 
session.
“They have called for an emergency 
meeting of Board of Governors, 
asking why Iran has abandoned 
some of its JCPOA commitments. 
This is a funny story that US is 
following and such measures are 
rare in the world’s political history,” 
he added.
Upon the US request, IAEA Board of 
Governors will hold a meeting today 
to discuss the latest status of Joint 
Comprehensive Plan of Action. Iran 
says US request for a BoG session is a 
‘sad irony’ as it was the United States 
who ruined the deal in the first place.
Americans say that Iran’s uranium 
enrichment is a bad measure but 
they don’t elaborate that why they 
do it themselves as the sole country 
in the world which has used nukes, 
Rouhani said.
“Does enrichment which leads 
to the construction of fuel for a 

power reactor, satisfies people's 
needs for water desalination or 
electricity, leads to the production 
of radiopharmaceuticals for 
the treatment of illnesses, and 
has thousands of other peaceful 
applications bad for Iran and good 
for others?” he framed.
Iran has announced cuts to its 
JCPOA commitments after other 
signatories to the deal failed to 
comply with their obligations. Iran 
is asking other signatories to shield 
its economy from US unilateral 
sanctions which were imposed after 
Washington withdrew from the deal 
in 2018.
Tehran says all its current measures 
to reduce its JCPOA commitments 
are according to paragraphs 26 and 
36 of the deal.
Warning to the UK
“I warn England that you are the 
initiator of insecurity in seas 
and you will later understand 

its repercussions,” Rouhani said 
elsewhere in his remarks referring 
to the illegal seizure of an oil tanker 
laden with Iranian oil by British 
forces on Thursday.
“The enemy is looking for creating 
insecurity in the region so it violated 
Iran’s airspace and of course, faced 
a firm response. And on the other 
hand, they seized Iranian oil tanker 
by a proxy which was a very wrong 
action.”

“English forces seized this vessel 
unjustly in Giblartar,” he said adding 
that the region is Spain’s territory 
and the UK is occupying there.
London claims that the tanker had 
been carrying Iranian oil to Syria, 
which is under European Union’s 
sanctions but Iran says first, the 
tanker was not headed to Syria, and 
second, Iran is not an EU member 
and also not subject to any European 
oil embargo.

UK Seizure of 
Iranian Tanker 
‘Clear Case of 
Piracy’: Envoy
Iran’s ambassador to the UN said there 
would be consequences if the UK did not 
release an Iranian oil tanker it seized 
recently, describing the move as a “clear 
case of piracy”.Britain’s seizure of the 
Iranian tanker is a "clear case of piracy 
and violation of international law,” 
Majid Takht Ravanchi told the BBC on 
Wednesday."It is better for the British 
government to release this ship as 
soon as possible otherwise there will 
be consequences," he said.Elsewhere 

in the interview, Takht Ravanchi said 
he did not think US President Donald 
Trump wanted a war with Iran but 
believed his National Security Adviser 
John Bolton did.The ambassador said 
negotiations with the US could not take 
place unless the Trump administration 
lifted sanctions "at the least"."For the 
time being we are in the deal and we 
invite others to stay in the deal," he said. 
But Iran would move to the "third phase" 
of its stepped-up uranium enrichment 
program unless the Europeans kept 
promises to uphold the economic 
benefits of the accord."Apparently, 
besides the US, the Europeans have not 
been up to the job and have not honored 
all their commitments up to now," he 
said.Ravanchi said reports that Iran may 
dramatically raise levels of uranium 

enrichment to 20% purity in "phase 3" 
were hypothetical."We have said we are 
not going to honor the cap of 3.67%," the 
ambassador said."What will happen in 
the third phase we have not said it yet, 
but if we reach to that point, definitely 
we will announce beforehand."Iran 
on Sunday declared the second step to 
reduce its commitments by ramping 
up the level of uranium enrichment to 
over 3.67 percent.President Hassan 
Rouhani had warned on Wednesday 
that the second step of reduction in 
Iran’s commitments would take place 
on Sunday, saying, “On July 7, the level 
of (uranium) enrichment in Iran will 
not be 3.67 percent anymore, as we 
will abandon such a commitment and 
increase it (enrichment) to any amount 
that we need.”

Iranian President Hassan Rouhani said new US’ 
call for holding Board of Governors session in Iran 
nuclear deal is a funny story.
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Cultural Deputy 
C o m m a n d e r 
of the Islamic 
Revolution Guards 
Corps (IRGC) 
General Hossein 
Nejat said that the 
response of the 
US government 
to downing of 
US drone, in fact 
would be the key to 
an endless war in 
the region.
He made the 
remarks at Tabriz 
Conference on 
Tuesday evening.
General Nejat 
said that the US 
President did not 
respond to Iran 
after the US drone 
was downed as he 
knew well if he had 
responded to that 
action, an endless 
war would have 
begun.
He also added 
that war is not 
on Trump’s 
agenda and the US 
president wants 
to drag Tehran to 
negotiate through 
the maximum 
pressure.
The US pullout 
prompted the 
deal's other 
s i g n a t o r i e s , 
including Russia, 
China and several 
European powers, 
to scramble to 
try and keep it. 
Following the 
pullout, the US 
reimposed a 
series of sanctions 
against Iran that 
had been lifted 
under the terms 
of the JCPOA. 
A d d i t i o n a l l y , 
Washington has 
continued to 
introduce new 
sanctions against 
Tehran.
Tensions between 
Iran and the 
United States 
reached a record 
high after a US spy 
drone violated 
Iran’s airspace 
last month and 
ignored Iran’s 
warnings before 
being targeted by 
IRGC’s air defense.

US respond to 
downed drone 
could start 
endless war

Iran
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Today’s BoG session to prove true 
direction of Europe regarding 
JCPOA
Hamid Reza Asefi, former Iranian foreign ministry spokesman, 
said that today’s session of the Board of Governors is a chance 
for European countries to prove that their stance regarding Iran 
nuclear deal is different from that of US.
“Another chance that remains for Europeans to prove what 
approach they are going to take is Wednesday’s session of [IAEA] 
Board of Governors. If Europeans deem America responsible 
for current problems, one can hope that their route would be 
separated from US. However, if they address Iran instead of US 

hostile policies, it would be clear that nothing has changed and 
that Europe has become a shield for US,” he told Mehr News 
Agency on Wednesday.Upon the US request, IAEA Board of 
Governors will hold a meeting today to discuss latest status of 
Joint Comprehensive Plan of Action. Iran says US request for a 
BoG session is a ‘sad irony’ as it was the United States who ruined 
the deal in the first place.Iran has announced cuts to its JCPOA 
commitments after other signatories to the deal failed to comply 
with their obligations. Iran is asking other signatories to shield its 
economy from US unilateral sanctions which were imposed after 
Washington withdrew from the deal in 2018.Tehran says all its 
current measures to reduce its JCPOA commitments are according 
to paragraphs 26 and 36 of the deal.

European countries have established 
a financial mechanism dubbed 
INSTEX (Instrument in Support 
of Trade Exchanges) which they 
claim to be operational but its 
first transactions are yet to be 
completed. The mechanism 
aims to facilitate trade with Iran 
through bypassing US sanctions, 
however, it will just, at least for now, 
cover trades regarding food, medicine, and 
humanitarian aid. Iran says this is not enough and the 
mechanism should cover oil trades and banking relations as well.

“They have called 
for an emergency 
meeting of Board 
of Governors, 
asking why Iran 
has abandoned 
some of its JCPOA 
commitments. 
This is a funny 
story that US is 
following and 
such measures 
are rare in the 
world’s political 
history,” he 
added.
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 US seeking more military 
presence in Persian Gulf 
under old pretexts
Washington has developed a plan to create a military coalition 
to safeguard strategic waters in the Persian Gulf region, 
chairman of Joint Chiefs of Staff, Marine General Joseph 
Dunford said."We're engaging now with a number of countries 
to see if we can put together a coalition that would ensure 
freedom of navigation both in the Straits of Hormuz and 
the Bab al-Mandab," Dunford was quoted by Reuters as 
saying."And, so I think probably over the next couple of weeks 
we'll identify which nations have the political will to support 
that initiative and then we'll work directly with the militaries 
to identify the specific capabilities that'll support that," he 
added.Earlier, US Fifth Fleet Commander Vice Admiral Jim 

Malloy said the Navy would not rule out sending the USS 
Abraham Lincoln carrier strike group through the Strait 
of Hormuz if doing so was found to be necessary. The strait 
is a strategic narrow body of water separating the Persian 
Gulf from the Arabian Sea.The sharp escalation of tensions 
between Iran and the United States began in May 2018, 
when US President Donald Trump announced Washington's 
unilateral withdrawal from the 2015 Iran nuclear deal. Last 
month, a year after Trump's announcement, Iran said the 
country would suspend some of their voluntary commitments 
under the nuclear deal, citing the other signatories' apparent 
inability to withstand US pressure.According to many 
international thinkers, creating tensions in the Persian Gulf 
region by the US is also aimed at containing other countries' 
access to the energy resources of the region, especially that of 
China, which is in a trade war with the US.Many experts believe 
that the US' withdrawal from Iran’s nuclear deal, known as the 

JCPOA, 
under false pretexts not only 

aims at pressurizing Iran but also it is a way to pressurize 
China to compromise in the trade war that Washington has 
waged against it. 
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70 Iranian firms to attend INNOPROM 2019 in Russia
Some 70 Iranian knowledge-based companies will take part in the International Industrial 
Trade Fair (INNOPROM 2019) in Jektarienburg, Russia.
The Iranian companies, specialized in the fields of medicine, electronics, medical 
equipment, energy, and handicrafts, left Tehran in the form of a delegation led by Iranian Vice 
President for Science and Technology Sorena Sattari.The trip is made to increase Iran-Russia 
technical cooperation and improve the ties among knowledge-based companies of the two 
sides.On Tuesday, Vladimir Putin visited the INNOPROM-2019 International Industrial 
Trade Fair as part of his working trip to Yekaterinburg. The Russia President examined 
products displayed at the stands of a number of corporations.INNOPROM is an international 
industrial trade fair that has been held in Yekaterinburg since 2010. It is considered to be 
Russia’s main industrial, trade and export platform.

Iran is a main victim 
of terrorist groups 
and transnational 
criminals that have 
inflicted heavy losses 
and damage on Iran 
over the past four 
decades, but the 
country has remained 
at the forefront of 
combating terrorism 
and drug trafficking, 
Iran’s UN ambassador 
said.In an address to 
the United Nations 
Security Council 
meeting on Tuesday, 
Takht Ravanchi 
highlighted the Islamic 
Republic’s efforts 
in the fight against 
international terrorism 
and transnational 
organized crimes over 
the past 40 years.
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Morning call to prayer : 
04:26:41  
Noon call to prayer : 
13:08:50   
Evening call to prayer: 
20:33:25  

High: 38  ° c
Low: 21  ° c
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UN Envoy: 
Iran Victim 
of Terrorists, 
Transnational 
Criminals

Rouhani calls US 
request for BoG 
meeting on Iran 
‘funny story’

UK Seizure of 
Iranian Tanker 
‘Clear Case of 
Piracy’: Envoy
Iranian, Syrian 
labor ministers ink 
MoU for broadening 
bilateral coop.
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Persian Gulf conflict could send 
oil beyond 325$

The report on progress toward 
achieving the 17 UN goals notes 
achievements in some areas, 
including a 49% fall in child 
mortality between 2000 and 
2017 as well as electricity now 
reaching nearly 90% of the world's 

population.
But Liu Zhenmin, the UN undersecretary-
general for economic and social affairs, said 
that despite some advances, "monumental 
challenges remain."
He said at a news conference the most urgent 
area for action is climate change, which "may 
impact the progress made over the last several 
decades" in reducing poverty and improving life 
for millions of people around the world.
According to the report, biodiversity loss is 
happening at an accelerated rate, and "the 
risk of species extinction has worsened by 
almost 10 percent over the last 25 years." Global 
temperatures have risen, ocean acidity has 
increased 26% since pre-industrial times and 
"investment in fossil fuels continues to be higher 
than investment in climate activities," it said, AP 
reported.
Liu said the report also shows "inequality is 
rising and too many people are left behind." He 
said that "is another big challenge for the world."
The first of the 17 goals adopted by world 
leaders in 2015 is to eliminate extreme poverty 
— people living on less than $1.90 a day — and 
the second goal is to end hunger, achieve food 
security and promote sustainable agriculture. 
According to the report, neither goal is likely to 
be achieved by 2030.
While the number of people living in extreme 
poverty declined to 8.6% of the world's 
population in 2018, the report said the pace 
is slowing and projections suggest that 6% of 
people will still be living in extreme poverty by 
2030 if current trends continue.

Francesca Perucci, chief statistician in the UN 
Department of Economic and Social Affairs, said 
an estimated 736 million people still living in 
extreme poverty globally, including 413 million 
in sub-Saharan Africa.
"Extreme poverty today is concentrated and 
overwhelmingly affects rural populations," the 
report said. "Increasingly, it is exacerbated by 
violent conflicts and climate change."
While Liu said there has been "good progress" 
on 16 of the UN goals, he said that "there's 
been no good progress" on ending hunger, 
which he called "a tragedy for the international 
community." He said the most direct impact of 
climate change is on agricultural production, a 
key factor in increasing hunger.
According to the report, the number of 
people going hungry has increased since 
2014. "An estimated 821 million people were 
undernourished in 2017," up from 784 million 
in 2015 and the same number as in 2010, it said.
The worst hit region is sub-Saharan Africa, 
where the number of undernourished people 
increased from 195 million in 2014 to 237 
million in 2017, the report said.
On education, it warned that proficiency in 
reading and mathematics is "shockingly" low. 
"Globally, an estimated 617 million children and 
adolescents of primary and lower secondary 
school age — more than 55 percent of the global 
total — lacked minimum proficiency in reading 
and mathematics in 2015."
The report said women represent 39% of the 
workforce but hold only 27% of managerial 
positions. It said 785 million people had no 
access to clean drinking water in 2017 while 
673 million lacked good sanitation systems, the 
majority of them in southern Asia.
Perucci said 80% of people worldwide are 
online, but only 45% of those living in 
developing countries and just 20% in the least 
developed countries have access to the internet.
"It is abundantly clear that a much deeper, 
faster and more ambitious response in 
needed to unleash the social and economic 
transformation needed to achieve our 2030 
goals," UN Secretary-General Antonio Guterres 
said in the report's forward.

“The French are a signatory 
to the JCPOA [the Joint 
Comprehensive Plan of Action], 
and we consider their efforts 
within the framework of the 
nuclear deal and in line with 
keeping it alive,” Foreign 

Ministry Spokesman Abbas Mousavi told 
IRNA on Tuesday.
Referring to the upcoming visit of French 
president’s top diplomatic advisor, 
Emmanuel Bonne, who is scheduled 
to meet Iranian Secretary of Supreme 
National Security Council Ali Shamkhani 
and Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif later today, Mousavi said, 
"We are facing diplomatic struggle in 
regional and international levels and 
proper actions should be taken to ease 
the tensions."
"After the US withdrawal from the nuclear 
deal and its renegade on the JCPOA, the 
Islamic Republic resorted to reciprocity 
vis-a-vis imposing US unilateral 
sanctions by adopting a mechanism to 
reduce commitments to JCPOA," he said.
However, the diplomat expressed 
concerns about the different reactions 
by the parties to the deal when to the US 
withdrew from the pact in 2018 and when 
Iran took its reciprocal steps a year later.
“When the US pulled out of the deal, we 
observed no struggle since US act was 
the blatant violation of the deal,” Mousavi 
said adding, “Now that Iran has reduced 
some of its commitments for creating 
balance between its commitments and 
rights enshrined by the JCPOA, some 
states express concern and issue 
statements.”
We had earlier told the other parties 
that Iran will not overlook its people's 

rights and will at the same time remain 
committed, he said.
The issue had also been raised in Iranian 
President Hassan Rouhani's letter to 
P4+1 and in officials' remarks and 
statements, he said. 
Mousavi said, “Despite taking such 
position by Iran, doors to diplomacy are 
still open.”
He noted that different European 
officials' trips to Iran are in line with de-
escalation and avoiding confrontation.
Elsewhere in his remarks, Iranian 
diplomat referred to US illegal and 
unilateral withdrawal from the nuclear 
deal and consequently, the imposition of 
the so-called crippling sanctions and the 
maximum pressure as examples of US 
acts against Iran.
Mousavi said that Iran considers such 
measures as economic terrorism and 
economic warfare.
JCPOA was signed between Iran and six 
international mediators (the United 
Kingdom, Germany, China, Russia, the 
United States, and France) on July 14, 
2015. On January 16, 2016, the parties 
to the deal announced the beginning of 
its implementation. Under the deal, Iran 
undertakes to curb its nuclear activities 
and place them under the total control of 
the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) in exchange of abandonment of 
the sanctions imposed previously by 
the United Nations Security Council, the 
European Union and the United States 
over its nuclear program.
Last year, US President Donald Trump 
announced that Washington would 
unilaterally quit the landmark accord. 
Anti-Iranian sanctions, including a ban 
on purchasing oil, were reinstated in 
November.
After the US’ withdrawal, the European 
signatories of the deal said they were 
still trying to keep the accord alive by 
launching the long-awaited INSTEX to 
help Iran reap some benefits from the 
deal.

UN Report: Climate Change Is Undermining 
Poverty Eradication

Iran appreciates France efforts to save nuclear 
deal: FM spox

Hunger is growing and the world is not on track to end extreme 
poverty by 2030 and meet other UN goals, mainly because 
progress is being undermined by the impact of climate change 
and increasing inequality, a UN report said Tuesday.

Iran says it welcomes France’s efforts to ease the tensions 
recently raised over the 2015 nuclear deal and contribute 
to preserving the deal, which has been challenged by the US.
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"Extreme 
poverty today is 
concentrated and 
overwhelmingly 
affects rural 
populations," 
the report said. 
"Increasingly, it 
is exacerbated by 
violent conflicts 
and climate 
change."

"After the US 
withdrawal from 
the nuclear deal 
and its renegade 
on the JCPOA, the 
Islamic Republic 
resorted to 
reciprocity vis-
a-vis imposing 
US unilateral 
sanctions by 
adopting a 
mechanism 
to reduce 
commitments to 
JCPOA," he said.



۱۷۰۰پایگاهاوقاتفراغتدراصفهاندایرمیشود
رییس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: سال گذشته ۲۵۰ هزار دانش آموز جذب 
پایگاه های اوقات فراغت تابستانه آموزش و پرورش شدند و تالش آموزش و پرورش بر این است که امسال با 

برنامه ریزی های به عمل آمده این رقم به ۳۵ درصد برسد.
مرتضی شکری با اشاره به شعار امسال اوقات فراغت دانش آموزان درطرح تابستانه آموزش و پرورش اظهار کرد: 

سال گذشته هزار و ۶۷۰ پایگاه اوقات فراغت در تابستان برای دانش آموزان فعال بود و امسال پیش بینی می شود 
که این رقم به هزار و ۷۰۰ پایگاه برسد،»اوقات فراغت با نشاط در فعالیت های تابستان« شعار امسال اوقات فراغت 

دانش آموزان در کشور بوده است. 
وی با تاکید به شــعار اســتانی غنی ســازی اوقات فراغت دانش آموزان در اصفهــان گفت: باتوجه بــه فرمایش مقام معظم 

رهبری شــعار اســتانی »رونق تولید با مهارت دانــش آموزان برای فراغت« تعیین شــده اســت، برنامه ریزی ها برای تابســتان به 
وسیله ســتاد اوقات فراغت از فروردین ماه شــروع شــد و همه دســتگاه ها خارج از آموزش و پرورش هم می توانند در این برنامه مشارکت 
 کنند و با دعــوت ادارات داخلی آمــوزش وپرورش و ابالغ سیاســت ها و هماهنگی هــای به عمل آمده و شــیوه نامه این برنامه نیزارســال

 شده است.

کاهشتعرفهگازوبرقازمطالباتجدیمردماردستاناست
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: یکی از مطالبات مردم شهرستان اردستان کاهش 

تعرفه گاز در مناطق سردسیر و کاهش تعرفه برق در مناطق گرمسیر شهرستان است.
حجت االسالم سید صادق طباطبایی نژاد در جمع مردم اردستان اظهار داشت: با توجه به مشکالتی مالی 

که مساجد دارند اگر در آمد پایداری برای آنها دیده شود دیگر شاهد مشکالتی در این زمینه نخواهیم بود.
وی افزود: سوله های چینی گستر که بیش از دو دهه است به حال خود رها شده تندیس بیکاری شهرستان 

اردستان است که با پیگیری های انجام شده توسط سرمایه گذار به زودی بار دیگر راه اندازی خواهد شد.
وی ابراز داشت: در منطقه اردستان نیاز به ایجاد شغل داریم و این موضوع از مسائل اصلی شهرستان به شمار می رود 

که اقدام های خوبی تاکنون صورت گرفته است.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی افزود: یکی از اقدامات خوب و از نیازهای مردم شهر مهاباد ساختمان مرکز جامع 

سالمت بود که بعد از ۵۰ سال ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
حجت االسالم طباطبایی نژاد افزود: یکی از مطالبات مردم شهرستان اردســتان کاهش تعرفه گاز در منطقه سردسیر برزاوند و 

همچنین کاهش تعرفه برق منطقه گرمسیر است که پیگیری هایی انجام شده که تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.

در ایــن مصوبــه هیــچ 
جزئیاتی از میزان افزایش 
سقف این تسهیالت و نیز 
واحدهای مشــمول این 
مصوبه ســخنی به میان 

نیامده است.

  ساخت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد 
در ۱۰ سال

مســکن مهر که پرونده آن از ســال ۸۸ 
گشوده شد، اکنون در آستانه یک دهگی 
عمر خود، همچنان مفتوح اســت و از ۲ 
میلیون و ۵۰۰ هــزار واحدی که قرار بود 
احداث شــود، کمی بیــش از ۴۰۰ هزار 
واحد باقی مانده اســت. این تعداد، غیر از 
واحدهایی اســت که به دالیل قضائی یا 
داشتن معارض و شکایت مالکان اراضی 
محل ســاخت پروژه های مسکن مهر یا 
درگیری های داخلی تعاونی های مسکن 
مهر و شکایت اعضای تعاونی ها با دستور 

قضائی متوقف مانده است. همچنین بنا به 
اعالم مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
پردیس، ۷ هزار و ۵۰۰ متقاضی مسکن مهر 
پردیس در زمان باز بودن سامانه ثبت نام 
کرده بودند ولی در هنگام انتخاب واحد، 
واحد مسکونی به آنها تعلق نگرفته است. 
از این تعداد برای ۴ هزار متقاضی امکان 
جانمایی واحــد در یکی از ســایت های 
ساخت و ساز در فاز ۸ پردیس فراهم شده 
است اما به ۳۵۰۰ متقاضی دیگر که فاقد 
واحد هستند، پیشنهاد شده تا در پرند یا 
هشتگرد به آنها واحد معادل آورده هایشان 
داده شــود که هیچیک نپذیرفته اند. اما 

وضعیت این افراد هنوز مشخص نیست.

  سه + یک مرتبه افزایش سقف وام 
مسکن مهر در یک دهه

تسهیالت طرح مســکن مهر در ابتدا ۲۵ 
میلیون تومان برای کل کشور بود که به 
تدریج با افزایش قیمت تمام شده ساخت 
و ســاز با مصوبه هیئت دولت های دهم 
و یازدهم در دو مرحلــه برای متقاضیان 
مسکن مهر در شــهرهای جدید پردیس 
و پرند به ۳۰ و سپس به ۴۰ میلیون تومان 
افزایش یافت. این افزایش سقف تسهیالت، 
غیر از مصوبه شب گذشته شورای پول و 

اعتبار است. 
طی ده سال گذشته نرخ سودهای مسکن 
مهر بسته به شهر یا روستایی بودن محل 
ســاخت آنها و همچنین تعاونی ســاز یا 
شخصی ساز بودن آنها در سه حالت ۴، ۷ و 

۹ درصد از سوی بانک عامل بخش مسکن 
از محل خط اعتباری ۵۰ هــزار میلیارد 
تومانی بانک مرکزی به متقاضیان واگذار 
شده است. بانک عامل بخش مسکن برای 
تعداد زیادی از متقاضیانی که هنوز واحد 
خود را دریافت نکرده اند، دفترچه اقساط 
صادر کرده و علی رغم عدم تکمیل واحد 
مسکونی، متقاضی بازپرداخت تسهیالت 

را آغاز کرده است.

  مصوبه جدید شامل کدام شهرها 
می شود؟

طی ســال های اخیر با توجه به باال رفتن 
هزینه ساخت و ســاز در سال های اخیر و 
ناتوانی پیمانکاران در تکمیل واحدهای 
مســکن مهر باقی مانده در شــهرهای 
جدید اســتان تهران علی رغــم کامل 
بودن آورده های سهم متقاضی به همراه 
تسهیالت بانکی به خصوص در دو اقالم 
آسانســور و نصبیات )پکیج(، وزارت راه 
و شهرســازی اخیــراً از شــورای پــول 
و اعتبار افزایش سقف تســهیالت را در 
واحدهای باقی مانده و با پیشرفت فیزیکی 
 کمتر درخواســت داده بود کــه به نظر

 می رسدمصوبه اخیر شورای پول و اعتبار 
ناظر به این دسته از واحدهای مسکن مهر 
باشد که عمدتاً در دو شهر جدید پردیس 

و پرند باشد.
بخش مهمی از متقاضیان مســکن مهر 
پردیس به دلیل ناتوانی در تأمین ســهم 
آورده های خود، با توقف فعالیت ساخت 

و ساز در پروژه های خود از سوی پیمانکار 
مواجه شده اند، مصوبه اخیر شورای پول 
و اعتبار برای افزایش ســقف تسهیالت 
 فردی مســکن مهر، می تواند به تأمین

 آورده های نقدی این دسته از متقاضیان 
و از سر گیری فعالیت ساخت و ساز کمک 

قابل توجهی کند.

  منبع نامشخص وام جدید مسکن 
مهر / اقساط بازگشتی برای ۱۰ سال 

بعد »پیش خور« شد
از جمله موارد مبهم در مصوبه شورای پول و 
اعتبار، محل تأمین اعتبارات مورد نیاز برای 
تسهیالت جدید مسکن مهر است. چراکه 
بر اساس اعالم ابوالقاسم رحیمی انارکی 
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، همه 
منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن 

مهر تا ۱۰ سال آینده به دو حوزه تسهیالت 
مسکن مهر )افزایش سقف تسهیالت از ۳۰ 
به ۴۰ میلیون تومان که به واجدان شرایط 
پرداخت شد( در سه سال نخست و سپس 
صندوق پس انداز مسکن یکم در ۷ سال 
پس از آن اختصاص یافتــه و همه منابع 
حاصل از این محل، »پیش خور« شــده 
است. از ســوی دیگر نیز بر اساس مصوبه 
هیئت دولت، بانک مرکزی به هیچ عنوان 
امکان تخصیص منابع مالی به طرح مسکن 
مهر را به دلیل آنچــه افزایش پایه پولی و 

تورم و نقدینگی عنوان شده، ندارد.
به نظر می رسد بانک مرکزی باید هر چه 
سریع تر پیش از ابالغ مصوبه شورای پول و 
اعتبار، جزئیات این مصوبه را شفاف سازی 
کند تا متقاضیان مسکن مهر در شهرهای 
جدید پردیس و پرند و دیگر سایت هایی 

که هنوز نتوانسته اند این طرح را به پایان 
برسانند، از نگرانی رهایی یابند.

  تغییر مکرر ضرب االجل اتمام طرح 
مسکن مهر

گفتنی اســت رئیس جمهور در نشست 
نوروزی با وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده 
بود پرونده طرح مســکن مهر در سراسر 
کشور باید تا پایان ســال جاری به اتمام 
برسد. هرچند که ضرب االجل های داده 
شده به وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل 
پروژه های مسکن مهر، چند بار تغییر کرده 
است بطوری که پیشــتر، آخرین مهلت 
زمانی اعالم شده از سوی رئیس جمهور، 
پایان نیمه نخست ســال ۹۷ بود که در 
حال حاضر به پایان ســال ۹۸ تغییر پیدا 

کرده است.

آخرین وضعیت وام مسکن مهر؛

چهواحدهاییشاملافزایشسقفواممیشوند؟

مهر
گــزارش
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شورای پول و اعتبار با افزایش سقف وام مسکن مهر برای ۲۰۰ 
هزار واحد دیگر موافقت کرده است؛ اما این ۲۰۰ هزار واحد به 

کدام شهر یا پروژه ها اختصاص دارد ؟
در نشست شورای پول و اعتبار که با حضور وزیر راه و شهرسازی 
به عنوان یکی از اعضای حقوقی این نهاد برگزار شــده بود، 
پس از توضیحات محمد اسالمی، اعضای این شورا به ریاست 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، با افزایش ســقف 

تسهیالت فردی مسکن مهر برای ۲۰۰ هزار واحد موافقت کرد.

 بنا به اعالم مدیرعامل 
شرکت عمران شهر 

جدید پردیس، ۷ هزار 
و ۵۰۰ متقاضی مسکن 

مهر پردیس در زمان 
باز بودن سامانه ثبت 

نام کرده بودند ولی در 
هنگام انتخاب واحد، 

واحد مسکونی به آنها 
تعلق نگرفته است.

اقتصاد ایران
۰۷
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قیمت خودرو شکسته 
می شود

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران گفت: با 
عرضه خودروهای ناقص موجود در 
کف کارخانه های خودروسازی شاهد 
شکسته شدن و ریزش قیمت ها در 

بازار خودرو خواهیم بود. 
سعید موتمنی اظهار کرد: آن طور 
که مسئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کرده اند حدود ۱۹۰ 
هزار دســتگاه خودروی ناقص در 
کارخانه های خودروسازی بوده که 
این خودروها به تدریج تکمیل شده 
و وارد بازار می شود. وی ادامه داد: با 
عرضه این حجم از خــودرو و ورود 
حداقل ۲۰ هزار دستگاه آن به بازار، 
قیمت ها ریزش خواهد کرد. به طور 
مثال قیمت پــژو ۲۰۶ تیپ ۵ که 
هفته گذشته ۱۰۳ میلیون تومان 
بود؛ اکنون بــه ۹۷ میلیون تومان 
رسیده، بنابراین در عرض یک هفته 
حدود شش میلیون تومان کاهش 
قیمت داشته است. رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران ادامه داد: با عرضه خودروهای 
ناقص قیمت ها در بازار شکســته 
خواهد شــد. در حال حاضر میزان 
خرید و فروش در بازار کم شــده و 
خریدار بسیار کم است؛ لذا هرچه 
عرضه خودرو به این بازار بیشتر شود، 
بازار اشباع شده و قیمت ها شکسته 

خواهد شد.

ایسنا
خـــبـــر
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جهرمی با دست پر به استقبال ساخت اندروید ایرانی می رود 
وزیر ارتباطات در حاشیه اختتامیه گردهمایی اســتارت آپ های فضایی واقع در مرکز صندوق نوآوری و 
شکوفایی، خبر داد که به جز شرکت جی ال ایکس، شرکت های داخلی دیگری هم هستند که برای رشد 
اندروید ایرانی همکاری خواهند کرد. او همچنین در پاسخ به این سوال که اگر شرکت های سازنده موبایل 
خارجی با این پروژه همکاری نکنند، می توان اندروید ایرانی را شکست خورده نامید یا خیر، عنوان کرد که 

برای به تفاهم رسیدن با شرکت های خارجی راهکارهایی وجود دارد. او البته اعالم این راهکارها را به آینده 
موکول کرد. از ســوی دیگر معاون وزیر ارتباطات، »امیر ناظمی« نیز ضمن تایید گفته های جهرمی و تاکید 

براینکه شرکت های داخلی دیگری جز GLX نیز در زمینه همکاری با اندروید ایرانی وجود دارند، می گوید که معموالً 
سازنده های موبایل حساسیتی روی سیستم عامل ندارند: »در حال حاضر بسیاری از گوشی های سامسونگ و چند مدل گوشی 

دیگر قابلیت نصب اندروید ایرانی را دارند، به خصوص مدل های جدید سامسونگ. کاربر ایرانی اگر تمایل داشته باشد می تواند این نسخه را 
نصب کند، اگر تمایلی وجود نداشته باشد هم اجباری نیست. معموال تولید کننده موبایل، سیستم عامل را الزام نمی کند. ممکن است بگوید اگر 
از یک سیستم عامل دیگر استفاده کردید، دیگر برخی سرویس ها را گارانتی نمی کنم. اینجا کاربر می تواند تصمیم بگیرد که از این نسخه اندروید 

استفاده کند یا نکند.« ناظمی می گوید: آنها چرخ را از اول اختراع نکردند که حاال اسم آن را سیستم عامل بومی بگذارند.
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استارتآپ

امیدهاشمی-متخصصحوزهکارآفرینی،نوآوریواستارتآپها
چندیپیشآییننامهحمایتازشرکتهاینوپاویاهمانطرحنوآفرینتصوب
شد؛طرحیکهفارغازنقدآن،نقطهآغازوامیدیدراکوسیستماستارتآپی

ایرانبود.

به یاد دارم وقتی فعاالن بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، میزبان جدی ترین گزینه برای 
تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بودند تا طرح ها و برنامه هایشان را از نزدیک بشنوند 
و نقد کنند، در حین جلسه و حتی پس از آن اعتراضاتی از طرف فعاالن با سابقه صنعت فناوری 
اطالعات و ارتباطات شکل گرفت. اما موضوع این اعتراضات جالب بود، محتوای صحبت های 
آقای جهرمی تقریباً به کلی حول مساله استارت آپها بود و وی توجهی به سایر بخش های 

صنعت اطالعات و ارتباطات نداشت.
از آن پس بود که جهرمی و تیم جوانش امیدهای زیادی در اکوسیستم استارت آپی کشور 
بوجود آوردند و تا حدودی توانستند وظیفه ای که پیشتر، بیش از ۱۰ سال بر دوش معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری بود را طی دو سال تا حدودی انجام دهند.
قصد ندارم به این نکته بپردازم که حقیقتاً از نظر سیاست گذاری و حکمرانی، معاونت علمی 
ریاست جمهوری می بایست پیشتر بهبود دهنده اکوسیستم استارت آپی می بود یا وزارت 
ارتباطات، اما به ذکر همین نکته در اینجا اکتفا می کنم که با توجه به شناختی که از دکتر 
ستاری به عنوان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دارم و نظرات و دیدگاه های مثبت 
ایشان در خصوص توسعه اکوسیستم استارت آپی را می دانم، اما متاسفانه وجود یک نگاه 
ساختاری و ریشه ای نسبت به نیاز کشور به توسعه فناوری های پیشرفته و بعضاً راهبردی و 
عدم لزوم توجه به نوآوری های فرآیندی و مساله محور در یک دهه اخیر باعث شده معاونت 

علمی کمی با رسالت اصلی خود فاصله بگیرد، هرچند در سالهای اخیر 
بهبودهای چشمگیری حاصل شده است. من اسم این پدیده را برای 

خودم گذاشته ام "اپیدمی شیفتگی فناوری"!
اما از این مساله که بگذریم، طی دو سال اخیر آقای جهرمی با همکاری 
تعداد انگشت شماری از مدیران جوان خوشفکرش توانسته زاویه دید 
دولتی ها را تا حدی به اســتارت آپها تغییر دهد و فضای فکری این دو 
گروه را بیشتر به هم نزدیک کند. البته از حضور پررنگ مدیران وزارت 
ارتباطات و شخص وزیر در رویدادهای استارت آپی طی دو سال گذشته 
می توانستیم این برداشت را داشته باشیم که به دنبال شناخت بیشتری 
از اکوسیستم هســتند. به هرحال چندی پیش ماحصل فعالیت های 
این تیم فعال در قالب آیین نامه حمایت از شــرکت های نوپا و یا همان 
طرح نوآفرین بود. طرحی که فارغ از نقــد آن، نقطه آغاز و امیدی بود در 
اکوسیستم استارت آپی ایران. اما در خصوص نقد این طرح اگر بخواهیم 
منصفانه صحبت کنیم، نکات زیادی را نمی توانیم اضافه کنیم. قطعاً این طرح 
می توانست بهتر از این هم باشد اما ما باید محدودیت های ساختارهای دولتی 
را در نظر بگیریم و بعد این طرح را تحلیل کنیم. نکته اصلی در طرح نوآقرین 
نیست، نکته اصلی در خصوص نامناسب بودن فضای کسب و کارهای نوین 
در کشور، عدم وجود سیاست یکپارچه و حکمرانی مناسب در این خصوص است. فقدان یک 
نظام ملی نوآوری کارا که چارچوب های سیاست گذاری را تبیین کرده و الهام بخش حکمرانی 
باشد، شاید اصلی ترین مشکلی است که باعث می شود نیاز به چنین آیین نامه هایی وجود 
داشته باشد. نفس صدور آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل امتیاز خاصی ندارد و در نظر 
برخی صاحب نظران حتی مخل فضای کسب و کار است. تعیین چارچوب برای شرکت های 
مورد حمایت، ایجاد ساز و کار ارزیابی )ماده ۱(، درگاه ارائه خدمات، صدور پروانه بهره برداری 
)ماده ۲( و … هم انرژی و تمرکز بخش های دولتی را که می بایست بابت اصالح ساختاری 
صرف شود، می گیرد و هم ذاتاً رانت پرور است و به هرحال بخشی از کارآفرینان تالش بیش از 

معمولی خواهند داشت تا از مزایای چنین طرح هایی بهره مند شوند.
مطالعه آیین نامه نوآفرین نشان می دهد تدوین کنندگان آن قطعاً دانش و نگرش باالیی در 
زمینه حکمرانی و سیاست گذاری داشته اند و در بسیاری موارد قصد اصالح رویه و یکپارچگی 
اقدامات دستگاه های اجرایی داشته اند، اما این نکته هم به وضوح مشهود است که کماکان 
دولت تصویری نزدیک و نه چندان شفاف از اکوسیستم استارت آپی دارد، که البته در ویرایش 

های بعدی این طرح قطعاً بهبود خواهد یافت.

نقصهاومزایایطرحنوآفرین
اگر فارغ از ادبیات شبه علمی در یک بخش بندی ساده استارت آپها را به سه بخش تقسیم 
کنیم می توانیم بخش اول را استارت آپ های بذری و پیش بذری، بخش دوم را در حال رشد 
و بخش سوم را استارت آپهای رشد یافته عنوان کنیم. شناختی که من از اکوسیستم دارم، 
با اندکی دست پایین گرفتن رقم ها به این صورت است که اگر استارت آپ پیش بذری طرح 
و محصول خود را موفقت آمیز ارائه کند و از چالش های دره مرگ عبور کند در یک ســال 

اول در قالب یک استارت آپ بذری در رده درآمدی ساالنه کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان قرار 
می گیرد، پس از یکسال استارت آپ در مراحل رشد خود در رده درآمدی ساالنه ۱۰۰ میلیون 
الی دو میلیارد تومان قرار می گیرد و در رده درآمدی ساالنه بیش از ۲ میلیارد تومان می توان 
استارت آپ را یک استارت آپ رشد یافته و پایدار تلقی کرد. البته بسیاری فاکتورهای دیگر 
نظیر تعداد سال فعالیت، تعداد منابع انسانی، میزان جذب سرمایه محقق شده و حتی بازاری 

که استارت آپ در آن فعالیت می کند می تواند این رقم ها را تغییر دهد.
بنابراین می توان این نتیجه را گرفت که هدف این طرح بیشتر استارت آپهای در حال رشد 
هستند یعنی همان هایی که کمتر از سه سال از تاسیس آنها گذشته و درآمدی بطور میانگین 
در حدود ساالنه یک میلیارد تومان دارند )البته در این طرح عدد ۵۰۰ میلیون تومان است( 
توجه به ماده ۳ و ماده ۸ آیین نامه و اشارات مکرر به شتاب دهنده ها هم تاییدی بر این مدعا 
است که تعریف وزارت ارتباطات از استارت آپ همان هایی هستند که در یک شتاب دهنده 

مشغول فعالیت هستند، یعنی آنهایی که تازه از مرحله پیش بذری عبور کرده اند.
خوب نکته اول اینجاست که تکلیف دو طیف دیگر چه می شــود؟ استارت آپ های پیش 
بذری و بذری و استارت آپهای بزرگ و رشد کرده، آیا این کارآفرینان به حمایت و توجه نیاز 
ندارند؟ هرچند اســتارت آپهای بذری و پیش بذری هم در این طیف حمایتی هستند، اما 
مزایای این طرح بیشتر با نگاه به استارت آپهای در حال رشد است، یعنی استارت آپهایی که 
تبدیل به شرکت شده اند. تقریباً این طرح دردی از تیم های استارت آپی پیش بذری و بذری 
که با ریسک های باالتری مواجه هستند درمان نمی کند. استارت آپهایی که نیاز به کد بیمه و 
مالیات ندارند و صرفاً در حال توسعه کمینه محصول پذیرفتنی خود هستند و نیاز به دسترسی 
به بانک های اطالعاتی، فضای کاری اشتراکی رایگان، همراهی سیستم آموزشی دانشگاهی 
و نظام وظیفه عمومی و تسهیالتی از این دست دارند. عدم توجه به امکان بیمه شدن این 
کارآفرینان و پاک کردن صورت مساله تحت ماده ۷ نشانگر این است که فکری به حال شکست 
این تیم ها نشده است. اینکه ممکن است کارآفرین جوان ما بعد از چند سال تجربه و شکست 
در کارآفرینی سراغ شغل کارمندی برود، تکلیف سابقه بیمه و کار چه خواهد شد!؟ البته حدس 
من این است که ساختار بروکراتیک و سنتی سازمان تامین اجتماعی و عدم وجود منابع مالی 
در دولت باعث شده ماده ۷ بوجود بیاید، چرا که قطعاً به ذهن تدوین کنندگان هم رسیده است 
که می شود با هزینه کمتری و یا حتی از محل بودجه دولت و … این کارآفرینان بیمه شوند!

مشکل بعدی استارت آپهای مراحل ابتدایی، دسترسی به اطالعات مختلف است که عموماً 
در انحصار نهادهای دولتی است تا بتوانند مدل های نوآورانه خود را بر روی آن پیاده کنند.

آن ها نیازمند حمایت سیستم آموزشی دانشگاه خود هستند که بابت فعالیت های کارآفرینانه 
امتیازاتی در ادامه تحصیل داشته باشند، نیازمند تسهیل در فرآیند خدمت سربازی هستند 
تا حتی پس از شکست در اولین تجربه کارآفرینی خود سرخورده نشوند و امتیازاتی را کسب 
کرده باشند. در خصوص استارت آپ های بزرگ تر هم از دیرباز نگرشی در حاکمیت کشور 
وجود دارد که مجموعه هایی که رشد کرده اند و دارای سهم بازار خوبی هستند به حمایت 
نیازی ندارند! این مساله یکی از اصلی ترین دالیلی است که در کشور علی رغم وجود کسب و 
کارهای بزرگ و توانمند، کسب و کاری در حد بازارهای جهانی نداریم. بنابراین یکی از نواقص 
این طرح عدم توجه به استارت آپهایی است که رشد خوبی داشته اند و دولت باید از آنها حمایت 

کند تا در بازارهای جهانی هم حضور یابند.
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بیمهاوامیدهایاستارتآپی

روشامتیازبندی
در ایــن روش هر یک از 
ویژگی های مورد توجه 
و نیاز سازمان، به ترتیب 
نوشته شــده و برای هر 
یک، امتیاز بخصوصی در 
نظر گرفته می شود. در 
پایان جلسه، مجموع امتیازات هر یک 
از کارکنان، مشــمول یکی از سطوح 
می شوند که نشاندهنده سطح موجود 
کارکنان نسبت به سطح مورد انتظار 

سازمان خواهد بود. 
این روش از روش های متداول و رایج 
در ارزیابی عملکرد کارکنان بشــمار 
می رود و دلیل رواج استفاده از آن نیز 
اینست که استفاده از آن برای ارزیاب 
آســان بوده و نتیجه گیری از آن برای 
افرادی  که بعداً به سوابق ارزیابی رجوع 
می کنند آسان تر خواهد بود. البته در 
استفاده از این روش باید مراقبت نمود 
تا ارزیاب تحت تأثیــر عوامل ظاهری 
)مثل ســر و وضع کارکنان، قومیت یا 
نژاد( و عوامل آنی )مثل برخورد خالف 
انتظار ارزیابی شونده در جلسه ارزیابی( 

قرار نگیرد.
چنانچه ارزیابی شونده در جلسه ارزیابی 
بر خالف عادت و رویه های قبلی از خود 
واکنشی نشان دهد که ناگهان ارزیاب 
غافلگیر گردد، اصطالحاً ارزیاب را تحت 

تأثیر قرار داده اســت. بنابراین ارزیاب 
نباید تحت تأثیر رویــه ناگهانی و آنی 

کارکنان در جلسه ارزیابی قرار گیرد.

روشرتبهبندیمستقیم 
این روش بعنوان ساده ترین و در عین 
حال از جمله روش های قابل استفاده 
غیر حرفه ای ارزیابی مورد استفاده قرار 
می گیرد. در ایــن روش ویژگی های 
مورد توجه و نظر ســازمان، به ترتیب 
در جدولی نوشــته می شوند و سپس 
سطوح مورد انتظار ســازمان برای هر 
یک از ویژگی ها در جلوی آنها نوشــته 
شده و سطوح هر یک از کارکنان تعیین 

می گردد.

روشهایغیرمتدوال
روش های غیر متداول دیگری نیز جهت 
ارزیابی عملکرد کارکنــان وجود دارد 
که به جهت عدم حوصله، از این بحث 
خارج می باشد که می توان به روشهای 

زیر اشاره کرد:
روشنمودارســنجشکارکنان:
بعنوان اهم روشه ای مزبور می توان به 
این اشاره کرد که در این روش اسامی 
کلیه پرسنل ارزیابی شونده نسبت به 
هر یــک از عوامل مورد نظر ســازمان 
بترتیب از بهترین ســطح تا نازلترین 
سطح نوشته شده و سنجیده می شوند 
که بدالیل متعددی این روش در حال 
حاضر متداول نمی باشد. یکی از دالیل 
عدم استفاده از این روش این است که 
امکان دارد هر یــک از کارکنان بدلیل 
برتری که در پرســنل دیگر نسبت به 
خود احســاس می نماید آنها را مالک 
و سرمشــق خود قرار دهند. حال آنکه 
امکان دارد فرد مزبور از انواع تخلفات 
سازمانی یا ایرادهای اخالقی برخوردار 

باشــد یا در بهترین وضعیت، ارزیاب 
در ارزیابی خود اشتباه کرده باشد که 

موجب تخریب کارکنان خواهد شد.
البته در موارد محدودی می توان از این 
روش استفاده کرد، که اوالً تمام کارکنان 
ارزیابی شــونده، در یک رتبه و جایگاه 
سازمانی مشابه قرار داشته باشند، تعداد 
کارکنان محدود باشد و نتیجه ارزیابی 
هیچگاه به اطالع کارکنان رسانده نشود 
و نهایتاً اینکه هدف از انجام ارزیابی این 
باشــد که در یک گروه خاص، بهترین 
و بدترین یا نازلترین ها را شناســایی 

نماییم.
روش غیر متداول دیگر، روش انتخاب 
اجباری اســت. در این روش در مقابل 
هر یک از ویژگیهای مورد عالقه و نظر 
ســازمان، چند جمله از قبل طراحی 
شده نوشته شده است که ارزیاب باید 
الزاماً یکی از آنها را انتخاب نماید. ایراد 
وارده بــه این روش نیز این اســت که 
امکان دارد عملکرد هر یک از کارکنان از 
توصیف های طراحی شده خارج باشد و 
بنابراین عالوه بر اینکه می تواند اعتراض 

بحق کارکنان را بدنبال داشــه باشد، 
نتیجه ارزیابی را نیز می تواند بر باد دهد.

روشحصولاطمینانازبرابری

ارزیابیهایانجامشدهدرمورد
کلیهکارکنان

جهت حصول اطمینان از اینکه کلیه 
کارکنانی که ارزیابی می شــوند با یک 
دقت و حساســیت ارزیابی می شوند 
بهتر است بصورت فهرست وار، نیازها 
و الزامات هر جایگاه ســازمانی را تهیه 
نموده و در مورد کلیه کارکنان استفاده 
نمود. چنانچه قباًل هم اشاره شد، بهتر 
است پاسخ  سئواالت یا موارد فهرست 
شده، بصورت باز باشد تا امکان اظهار 
نظر کارکنان نیز وجود داشــته باشد. 
در اینصورت صحت ارزیابی نیز بیشتر 
مورد تأیید ارزیاب خواهد بود. این موارد 
فهرســت وار می توانند مواردی مانند 
روابط ســازمانی، اجتماعی، ارتباطی، 
موارد الزامات قانونی و اظهار نظر های 
شخصی کارکنان در مورد محیط کار 

باشد.

نکته بعدی برای صرفه جویی در وقت 
سازمان این اســت که قبل از ورود به 
جلسه ارزیابی، ارزیاب فرم های واحدی 
را تهیه نماید که شــامل مشــخصات 
پرسنلی کارکنان، موارد فهرست وار، 
اظهار نظرهای شــخصی کارکنان در 
مورد محیط کار و اظهــار نظر ارزیاب 

باشد.

نکته دیگری که باید در نظر داشت این 
اســت که پس از انجام ارزیابی، کلیه 
سوابق ارزیابی های غیر رسمی انجام 
شده از هر یک از کارکنان )که در پرونده 
پرسنلی ایشان وجود دارد ( به انضمام 
نتایج ارزیابیهای احتمالی گذشته، باید 
ضمیمه شــده و بصورت یکجا بررسی 
گردد. نباید فراموش کــرد که فرایند 
ارزیابی کارکنان، بــا انجام این مرحله 

تکمیل و قابل اتکاء می گردد.

معیارهای سنجش کارکردن در سازمان؛   

کارمندان خود را ارزیابی کنید

جهتحصولاطمینان
ازاینکهکلیهکارکنانی
کهارزیابیمیشوندبا
یکدقتوحساسیت
ارزیابیمیشوندبهتر
استبصورتفهرست
وار،نیازهاوالزاماتهر
جایگاهسازمانیراتهیه

کنید.

همهافرادحقدارندوعالقمندهستندکهازنتایجعملکرد
روزانهخودآگاهباشند.اینمسألهدرموردکارکنانوجهدیگری
همپیدامیکندوآناینستکهکارکنانعالقهدارندازنظرات
سازماندرموردخودمطلعگردند.درادامهباماهمراهباشید.

روشــهایمدونمختلفیجهتهدایتجلســاتارزیابی
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سازمانقبلازورودبهجلسه
ارزیابی،ارزیابفرمهای

واحدیراتهیهنمایدکهشامل
مشخصاتپرسنلیکارکنان،

مواردفهرستوار،اظهار
نظرهایشخصیکارکناندر
موردمحیطکارواظهارنظر

ارزیابباشد.

استانداراصفهان:
استارتآپهازمینه
سازفعالیتهای
جدیدوغیرسنتی

هستند
 اســتاندار اصفهان گفت: کارهای 
ســنتی نتیجه ثمر بخشــی برای 
پیشــبرد امور ندارد و شرکت های 
دانــش بنیــان و اســتارت آپ ها 
زمینه ســاز فعالیت های جدید در 
استان هســتند. عباس رضایی در 
جلســه مدیران عامل سازمان ها و 
شرکت های وابســته به استانداری 
اصفهان افزود: ایستایی نشان دهنده 
ضعف یک سازمان و پویایی و نشاط 
نشان دهنده موفقیت یک سازمان 
است که می تواند آن را ماندگار کند.

وی بر جلوگیری از فعالیت جزیره ای 
سازمان ها و شــرکت های وابسته 
به اســتانداری تاکید کرد و گفت: 
تاکنــون برخــی از ســازمان ها و 
شرکت ها جزیره ای عمل کرده اند و 
از امروز هیچ شرکت و سازمانی نباید 

جزیره ای عمل کند.
اســتاندار اصفهان ادامه داد: عادت 
کرده ایم وقتی پشت میز می نشینیم 
فکرکنیم که اختیــار کل آدم ها و 
آخرت دست ماســت در حالی که 
اینگونه نیست و اختیارات مدیران 
و مسئوالن چارچوب هایی دارد که 
باید در این چارچوب ها و ضوابط و 

مقررات عمل کنیم.
وی خواســتار تغییر عنوان شورای 
هماهنگی به شورای سیاستگذاری 
سازمان ها و شــرکت های وابسته 
به استانداری اصفهان شد و اظهار 
داشــت: همــه تصمیم هــا برای 
سازمان ها و شــرکت های یادشده 
باید در این شــورا اتخاذ شود و این 
راهبر موجب می شود تا از جزیره ای 
عمل کردن ســازمان و شرکت ها 

جلوگیری شود.
رضایی با بیان اینکه هرگونه انتصاب 
و جا به جایی مدیران پس از طرح و 
موافقت این شورا باید عملیاتی شود، 
بیان کرد: از چابک سازی سازمان ها 
و شرکت های وابسته به استانداری 

اصفهان باید جلوگیری شود.
وی مدیران سازمان و شرکت های 
دولتی اســتان را به ساده زیستی و 
حفظ بیت المال توصیه کرد و گفت: 
از انجام رفتارها و اقدام هایی که به 
سازمان ها و شــرکت ها هزینه وارد 
می کند و به بیت المال ضربه می زند 
باید خــودداری کنیم. اســتاندار 
اصفهــان همچنین مدیــران را به 
اخالق مداری و برخورد شایسته با 
کارکنان توصیه کرد و گفت: کارکنان 
برده ما نیســتند و در مواردی که 
رفتاری بر خالف قانون سر زده باشد 
باید براساس قانون با آن برخورد کرد. 
وی طرح این پرسش که مدیریت 
صحیح و شایســته نیاز بــه ایجاد 
فضای پلیسی و امنیتی ندارد، گفت: 
فضای کار در ادارات و شرکت ها باید 
فضای همدلی، نشاط و پویایی باشد 
و مدیری موفق اســت که بر دل ها 
حکومت کند. رضایی حسابرســی 
دقیق از شرکت ها و سازمان ها برای 
جلوگیری از فساد مورد تاکید قرار 
داد و گفــت: باید از تجــارب دیگر 
استان ها برای اداره امور سازمان ها 
و شرکت های وابسته به استانداری 
اصفهان استفاده کرد. رئیس سازمان 
همیاری شــهرداری های اســتان 
اصفهان نیز در این جلسه بودجه کل 
این سازمان را ۱۲۵ میلیارد تومان 
اعالم کرد و افــزود: ۱۰۰ میلیارد 
تومان از این اعتبار برای اجرای طرح 
کنارگذر شرق اصفهان اختصاص 

یافته است.
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