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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

سایه سنگین آلودگی  بر سر نصف جهان:   

طرح های کاغذی به نتیجه نرسید!

در آستانه حج تمتع 98؛

حاجیان امسال 
چشم بر بازارهای 

عربی ببندند
زائران بیت ا... آهســته آهسته 
بار ســفر را بســته و برای حج 
تمتع امســال فوج فوج در حال 
خروج از کشور و پیش به سوی 
 سرزمین وحی در حرکت هستند. 
 عــده ای رفتــه اند و عــده ای 
 ساک ها و وسایلشــان را آماده 
کرده اند و در چند روز آینده عازم 
سفر هستند. داشتن استطاعت 
بعد از داشتن عقل کامل از شروط 
اصلی واجب الحج بودن اســت. 
اما استطاعت چیســت؟ مراد از 
استطاعت، داشتن توانایی مالی 
و برخورداری از سالمت و قدرت 
بدنی و باز بودن راه و امنیت مسیر  
و وســعت وقت و کافی بودن آن 
برای حج است. همچنین فراهم 
و تامین بودن هزینه افراد تحت 
تکفل انســان در طول سفر نیز 
از شروط این ســفر است. گفته 
می شود  شخص بعد از برگشت 
و مراجعت از حــج،  باید کاری یا 
چیزی که زندگــی او را کفایت 

می کند داشته باشد،...

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

    بعد از گذشت سال ها نتیجه ای از »طرح جامع کنترل آلودگی هوای اصفهان« عاید نشده و این طرح به دلیل عملکرد صحیح نهادهای تأثیرگذار بی فایده و بدون نتیجه بوده است.

بازار طال و سکه 98/4/22 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,290,0004,360,000قدیم

سکه طرح 
4,437,0004,523,000جدید

2,308,0002,328,000نیم سکه

1,409,0001,449,000ربع سکه

979,000979,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,845,0001,862,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18425,900429,900 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24567,300573,200 عیار

در اولین نشست فراکسیون تولید و 
صادرات اتاق ایران مقرر شد:

اتاق اصفهان؛ دبیرخانه 
فراکسیون تولید و صادرات 

ایران
در اولین نشست فراکسیون تولید و صادرات اتاق 
ایران، اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان دبیرخانه 

فراکسیون تولید و صادرات انتخاب شد. 
بــه گــزارش روابط عمومــی اتــاق بازرگانی 
اصفهان مســعود گلشــیرازی در این نشست 
که باحضور روســا و اعضای هیات رئیسه  اتاق 
های  بازرگانی  اصفهان ،تبریز ،اهواز ،یاســوج، 
بیرجند،قزوین،گرگان،شیراز و البرز  در سالن 
اجتماعات اتاق بازرگانی تبریز برگزار شــد، بر 
ضرورت حفظ قوام نهاد اجتماعــی اتاق ایران 

تاکید کرد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان...

۱۱سال اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده؛   

نواقص،نفس تولید را بُرید
اجرای پر نقص قانون مالیات بر ارزش افزوده طی ۱۱ سال 
گذشته از دغدغه های جدی فعاالن اقتصادی بوده است و 
اگرچه وعده های بسیاری برای اصالح آن داده شده اما باز 

هم اصالح نهایی به پایان سال موکول شد.
نزدیک به ۱۱ سال از اجرای آزمایشــی مالیات بر ارزش 
افزوده در اقتصاد ایران می گــذرد؛ قانونی که اجرای آن از 
مهرماه سال ۱۳۸۷ آغاز شد و قرار بود با پنج سال اجرای 

آزمایشی، در سال ۹۲ از حالت آزمایشی خارج و با رفع نواقص به ...

وی گفــت: در مناطق ۱۵ 
گانــه شــهرداری اصفهان 
۴۰۰ عنــوان برنامه در نظر 
گرفته شــده که ۵۸ عنوان 
از ایــن برنامه هــا مربوط 
بــه برنامه های ورزشــی و 

تفریحی است.
وی افزود: بــرای برگــزاری برنامه های 
تابســتانی به معاون فرهنگی شهرداری 
اصفهــان تاکید شــده تا ایــن برنامه ها 
تمام نقاط شــهر به ویــژه مناطق کمتر 
برخوردار را در بر گیرد که خوشــبختانه 
برنامه ریزی ها به همین شکل انجام شده و 
امیدواریم تابستان پُر بهره ای را برای تمام 
 کودکان و نوجوانان و جوانان شــهر رقم

 بزنیم.
شهردار اصفهان با اشــاره به معضل ورود 
موتورسواران به پارک های سطح شهر به 
ویژه حاشیه رودخانه زاینده رود، تصریح 
کرد: از موتورســواران شهر انتظار می رود 
از ورود به پارک هــا که محلی برای تامین 
آرامش، آســایش و رفاه شهروندان است، 

خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: روز گذشته با معاون 
خدمات شــهری و معاون حمــل ونقل و 
ترافیک مذاکراتی انجام و تاکید شــد در 

اولین فرصت برای تامین امنیت و آسایش 
هر چه بیشتر مردم، اقدامات الزم را برای 
جلوگیــری از ورود موتورســیکلت ها به 

پارک های شهر انجام دهند.
نوروزی ابراز امیدواری کرد: شــهروندان 
به ویژه موتورســواران باید همکاری الزم 
را انجام دهند تا پارک ها تبدیل به محلی 
برای آرامش و تفریح مردم به ویژه کودکان 
و ســالخوردگان در تمام روزهای سال به 

ویژه در ایام تابستان شود.
وی بــا اشــاره به دهــه کرامــت افزود: 
امروز)شنبه( در شــادباش این مناسبت 

در منطقه ۹ شهرداری اصفهان مجموعه 
ورزشی که به صورت ویژه بازسازی شده 
را در اختیار شــهروندان این منطقه قرار 
خواهیم داد همچنیــن عملیات اجرایی 
احداث خیابان حدفاصل بزرگراه شــهید 
خرازی و خیابان شهید احمد حجازی آغاز 

خواهد شد.
شــهردار اصفهان ابراز امیــدواری کرد: 
شــهروندان به ویژه جوانان این منطقه از 
مجموعه ورزشــی نور که پس از چندین 
سال بازســازی و مجهز شــده، به خوبی 

استفاده کنند.

نوروزی در برنامه رادیویی»سالم اصفهان« مطرح کرد:

برگزاری ۵00 عنوان برنامه ویژه تابستان

 از موتورسواران شهر 
انتظار می رود از ورود 
به پارک ها که محلی 
برای تامین آرامش، 

آسایش و رفاه 
شهروندان است، 

خودداری کنند.

شهردار اصفهان گفت: بیش از 400 عنوان برنامه ویژه فصل تابستان در مناطق 1۵ گانه شهرداری اصفهان برای عموم شهروندان پیش بینی 
شده و در حال اجرا است.

قدرت اهلل نوروزی در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« با بیان اینکه شــهرداری اصفهان در فصل تابستان بیش از ۵00 برنامه فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی ویژه اوقات فراغت شهروندان را طراحی کرده است، اظهار کرد: ویژه برنامه های تابستانه در پارک های مناطق 1۵ گانه 

با برنامه های ورزشی و مسابقات والیبال، فوتسال، تنیس روی میز و بازی های فکری اجرا می شود.

ایمنا
گـــزارش
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محمد اسماعیل زاده - مدیر آموزش و پرورش شاهین شهر 

ابالغ نامه 
بدینوسیله به استحضار خانم ندا پور عیدی وند فرزند شکرخدا، کارمند پیمانی مدیریت آموزش و پرورش شاهین شهر 
به شماره پرسنلی 11940178 می رساند، جهت تحویل نامه 2۵3/هـ /4 – 98/2/8 صادره از هیئت بدوی رسیدگی به 
تخلفات اداری استان اصفهان حاوی ابالغ شماره 2۵2/ه/4-98/2/08 با موضوع ابالغ اتهام غیبت، به این مدیریت مراجعه 

نماید. 
شناسه:۵29082

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

فراخون مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت دوم

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 8۵193768
۵- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

اجرای عملیات کارهای سازه ای ایستگاه پمپاژ فاضالب 1
۵۵/42098001434000049-2-98علی آباد منطقه برخوار

8۵/320980014340000۵0—2-98محوطه سازی و آسفالت ایستگاه پمپاژ شماره 2 دهاقان2

تاریخروزساعتعنوان

98/04/2۵سه شنبه 16:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

98/0۵/0۵شنبه16:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

06//98/0۵یکشنبه08:00زمان بازگشایی پاکت ها

گردشگری

نایب رئیس شورای شهر شانگهای:

امیدوارم روابط بین اصفهان و شانگهای 
افزایش یابد

نایب رئیس شورای شهر شــانگهای گفت: شهر اصفهان شهری با سابقه 
تاریخی بوده و در ایران دارای رتبه گردشــگری خوبی است و به عنوان 
 نایب رئیس شورای شهر شــانگهای امیدوارم روابط این دو شهر افزایش

 یابد.
 شاو هایلین  در جلسه مشترک دیدار اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان با اعضای 
کمیته دائمی کنگره خلق شهرداری شانگهای در اصفهان، اظهار کرد: از دیدن این 
همه زیبایی بسیار خرسندم برخالف تصورها برخورد در اصفهان برایم بسیار جالب 

و قابل احترام بود.
وی افزود: دو کشور ایران و چین ســابقه تاریخی طوالنی مدت دارند که تا به امروز 
ادامه داشته است و به نمایندگی از شورای شهر شانگ های امید دارم روابط دو کشور 

گسترش داشته باشد.
نایب رئیس شورای شهر شانگهای ادامه داد: تغییرات در چین بسیار سریع است و به هر 
ترتیب قصد داشتم از ایران بازدید کنم و هیچ اجباری در کار نبوده است. از دوهزار سال 
پیش که جاده ابریشم وجود داشته ارتباطات بین ایران و چین ایجاد شده و تا به امروز 
ادامه داشته است. دیروز در بازدیدی که از میدان نقش جهان داشتم کاشی های آب 

زیبایی دیدم که یادآور ظرف های چینی قدیمی است.
وی تاکید کرد: شهر اصفهان شــهری با ســابقه تاریخی بوده و در ایران دارای رتبه 
گردشگری خوبی است. به عنوان نایب رئیس شورای شهر شانگهای امیدوارم روابط 

این دو شهر بیشتر شود.



حاجیان امسال چشم بر 
بازارهای عربی ببندند

ادامه از صفحه یک:
...  از قبیل تجارت، کشــاورزی، 
صنعت، یا منافع ملکی مانند باغ 
و دّکان و ماننــد این ها، بطوری 
که بعد از برگشتن نیازمند دست 
دراز کردن جلوی مردم نباشد و 
به مشقت و سختی و حرج نیفتد. 
پس در شرایط فعلی کشور که با 
کمبود دالر مواجه هستیم ندادن 
دالر بیش از حــد به حجاج، فعل 
صحیحی بود که امسال انجام شد 
زیرا کسی که اســتطاعت ندارد 
الزم نیســت خود را به ســختی 

بیندازد تا به حج رود .
 بــا ذکر اوصــاف باال مشــخص 
می شــود در شــرایط اقتصادی 
کنونی اندکی ســخت است که 
سفر حج تمتع برای کسی واجب 

شود. 
امسال در بازار آزاد فروش فیش 
حج تمتع تــا 40میلیون تومان  
نیز پیــش رفتــه اســت. البته 
ســازمان حــج و زیــارت اعالم 
کرده تمامی هزینــه های زائران 
خانه خدا امســال با دالر 7 هزار 
 تومانی پرداخت شــده تا اندکی

 هزینه های زائــران کاهش یابد 
اما با این وجود افــرادی هم که 
فیش ثبت نامی از سال های پیش 
داشته اند بسته به نوع کاروانشان 
بیش از 20 میلیون تومان هزینه 
ثبت نام نهایی شــان شده است. 
برای هزینه های احتمالی در سفر 
هم دولت به هر زائر 200 دالر با 
ارز 12 هزار و 800 تومانی واگذار 
کرده که البته اگر زائران بخواهند 
ســوغاتی بخرند این میزان زیاد 

نیست. 
به همین دلیل ســازمان حج و 
زیارت سایتی اعالم کرده  به نام 
برکت در خانه تا در این ســایت 
زائــران بتوانند ســوغاتی های 
مشابه بازار های عربستان را تهیه 
کنند. راه اندازی سایت »برکت به 
خانه« برای تهیه سوغات حجاج 
با هدف صرفه جویــی در هزینه 
دالری انجام شــده و این فرصت 
را به زائران داده تا فرصت حج را 

صرف بازارگردی نکنند.
گفته می شود این سایت بستری 
است تا زائران ســوغات خود را با 
قیمت مناســب خریداری کرده 
و در این راســتا نیازسنجی های 
الزم برای ذائقه زائران کشورمان 

اندیشیده شده است.
 ایــن ســامانه در گوشــی های 
هوشــمند نیز قابل بهره برداری 
بوده و حجاج در عربســتان هم 
می توانند با مراجعه به آن نسبت 
به اطــالع از قیمت اجناس مورد 
نظر در ایران اقدام و بدین وسیله 
 تهیه ســوغات خود را مدیریت

 کنند. 
البته بــا نگاهی به این ســایت 
متوجــه می شــویم هــر چند 
همه اجناســی که یک مسافر از 
عربستان می تواند سوغاتی بیاورد 
در این سایت وجود دارد اما قیمت 
ها در سایت با بازار تفاوت چندانی 
ندارد و چه بسا در بازارهای ایران 
که گشتی بزنیم بتوانیم با قیمت 
مناســبت تر هم این اجناس را 

تهیه کنیم .
 البته مسلما مالک بازار های ایران 
نیســت و این ســایت جایگزین 
خرید از بــازار های عربســتان 
شده است اما باید دید قیمت ها 
توان رقابت با بازار عربســتان را 
 دارند و تنوع الزم در این ســایت 
مــی توانــد حجــاج را از خرید 
ســوغاتی منصرف کند یا زرق و 
برق بازار های عربی دل حاجیان 

را می لرزاند؟!

اقتصاد استان
02
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رکودگریبانگیربازارخدماترایانهنیزشدهاست
رییس اتحادیه خدمات رایانه اصفهان گفت: رکود شامل حال واحد های صنفی اتحادیه خدمات رایانه نیز 

شده و خرید و فروش در موارد محدودی انجام می گیرد.
مجید کرباسچی با بیان اینکه آماری از میزان فروش کاالهای قاچاق در بازار خدمات رایانه در دست نیست، 
اظهار کرد: تا کنون گزارشی پیرامون فروش کاالی قاچاق در واحد های صنفی مربوط به اتحادیه خدمات 

رایانه وجود نداشته و بازرسی اصناف به صورت کامل از تمام واحدهای صنفی بازرسی و نظارت می کند.
وی افزود: باید نرخ مصوب اتحادیه برای ارائه خدمات به مشــتریان در تمام واحدهای صنفی رعایت شود و 

درصورتی که بازرسان با اجرا نشدن نرخ ها در یک واحد صنفی مواجه شوند از ادامه تخلف آن جلوگیری خواهند کرد. 
همواره نظارت محسوس و نامحسوس درباره نظارت بر واحدهای صنفی از سوی بازرسی اتاق اصناف صورت گرفته است.

رییس اتحادیه خدمات رایانه اصفهان با بیان اینکه اجرای طرح شبنم در اتحادیه خدمات رایانه متوقف شده است، خاطر نشان کرد: افزایش قیمت 
همگانی که مربوط به اثرات تحریم ها و نوسانات ارزی بود شامل خدمات رایانه ای و کاالهای الکترونیک از جمله نوت بوک ها نیز شده است.

کرباسچی ادامه داد: تغییرات قیمتی و افزایش نرخ ها مربوط به سال ۹8 نیست بلکه چند ماه پیش افزایش قیمت ها رخ داده و نرخ های مصوب 
اتحادیه برای ارائه خدمات به مشتریان تاکنون ثابت بوده است.

حضورخادمینحرمحضرتمعصومه)س(درجشنوارهشهرمن،خانهمن
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شــورای اسالمی شهر فالورجان؛   پنجشنبه شب گذشته  همزمان 
با ایام دهه کرامت دومین هفته از »جشنواره تابستانی شهر من، خانه من« با حضور خادمین حرم مطهر 
حضرت معصومه)س()کاروان سفیران کریمه اهل بیت)ع((، شهروندان عزیز و تنی چند از مسئولین شهر و 
شهرستان پس از اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت حجت االسالم و المسلمین شیخ روح اله نیکان، همچون 

هفته قبل در پارک ساحلی میثم شهر فالورجان برگزار شد. 
معاونت مالی اداری شهرداری فالورجان در گفتگویی با اشاره به اهمیت وجود برنامه های شاد فرهنگی در فصل 

تابستان از اجرای »جنگ های شاد شهروندی« در راستای ایجاد روحیه شور و نشاط شهروندی، پر کردن اوقات 
فراغت خانواده ها با آموزه های شهروندی با استفاده از ابزار هنر و استفاده از توان هنرمندان بومی استان و شهرستان فالورجان 

را از دیگر برنامه های تابستانی ذکر کرد که تیرماه و مرداد ماه سال جاری در پارک ساحلی میثم برگزار می شود. 
حمید رضا قاسمی همچنین به اجرای برنامه های شاد و متنوع در هفته دوم جشنواره  اشاره کرد و افزود: حضور خادمین حرم مطهر حضرت 
معصومه)س()کاروان سفیران کریمه اهل بیت(  به مناسبت دهه کرامت     را در دومین هفته از برگزاری جشنواره را ارج می نهیم و  امیدواریم 

حضور این عزیزان موجبات ترویج سیره اهل بیت)ع( را بیش از پیش در شهر و شهروندان فراهم آورد. 

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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خـــبــــر

در اولین نشست فراکسیون تولید و صادرات اتاق ایران مقرر شد:

اتاق اصفهان؛ دبیرخانه فراکسیون تولید و صادرات ایران

در اولین نشست فراکسیون تولید و صادرات اتاق ایران، 
اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان دبیرخانه فراکسیون تولید 

و صادرات انتخاب شد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی در این نشست که 
باحضور روسا و اعضای هیات رئیسه  اتاق های  بازرگانی  اصفهان ،تبریز ،اهواز ،یاسوج، 
بیرجند،قزوین،گرگان،شیراز و البرز  در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، 
بر ضرورت حفظ قوام نهاد اجتماعی اتاق ایران تاکید کرد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
وظیفه اصلی همه منتخبین اتاق ایران و اتاق های بازرگانی سراسر کشور را ادای دین به 
فعاالن اقتصادی بر مبنای گفتمان تولید مدار عنوان و تصریح کرد: به منظور حفظ جایگاه 
اتاق ایران و ارتقاء خدمت رسانی به فعاالن اقتصادی و اقتصاد کشور،  مهم ترین اقدامی که 
باید قبل از هر کاری مد نظر قرار گیرد، امانت داری و  وفای به عهد همه منتخبین پارلمان 
بخش خصوصی کشور است. رییس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین بر ضرورت تعیین ساز 
و کارهای اجرایی جهت حمایت از بقای تولید و صادرات در اتاق ایران تاکید کرد و افزود: 
امروز تولد فراکسیون تولید و صادرات یک اتفاق میمون و مبارک است که می تواند به نحو 
مطلوبی در این زمینه ثمر بخش و تاثیرگذار باشد. گلشیرازی انجام هماهنگیهای الزم جهت 
تشکیل مستمر و منظم جلسات این فراکسیون را یکی از مهم ترین اولویت های امروز اتاق 
ایران دانست و اظهار داشت :بدون تردید این فراکسیون  به یکی از بازوهای توانمند اتاق ایران 
تبدیل خواهد شد و همگام با هیات رییسه اتاق ایران در مسیر تحقق اهداف توسعه تولید و 

صادرات بویژه در بخش خصوصی کشور خواهد بود. یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز 
نیز با اظهار امیدواری از اینکه نشست های مشترک بین اتاق های شهرستان  بتواند در توسعه 
اقتصاد کشور موثر واقع گردد؛ در خصوص آسیب شناسی تمرکز گرایی اقتصاد کشور گفت: 
تمرکز منابع مالی و اقتصادی در مرکز کشور سبب عقب ماندگی بیش از پیش مناطق مختلف 
کشور شده و مهاجرت نیروی انسانی و کارآفرینان از استان های مختلف به مرکز کشوررا در 
پی داشته که امیدواریم با تشکیل فراکسیون  »رونق تولید و صادرات« بتوانیم روند و توسعه 
اقتصاد کشور را در راستای توسعه پایدار و متوازن تمام مناطق آن  فراهم آوریم.رئیس اتاق تبریز 
با اشاره به کاهش صادرات محصوالت تولیدی بنگاههای تولیدی و صنعتی کشور در شرایط 
سخت اقتصادی یادآورشد: باید در مجمعی که با حضور اتاق های سراسر کشور در راستای 
حمایت از تولید و صادرات ایجاد می شود یک برنامه منسجم و عملیاتی به منظور حمایت از 
تولید و افزایش صادرات محصوالت تولیدی کشور تدوین نماییم. وی در همین خصوص افزود: 
 این فراکسیون راهکارهای اصالحی و عملیاتی خود را تقدیم هیات رئیسه و شورای روسای

 اتاق های سراسر کشور خواهد نمود.در ادامه این جلسه راهبردها و پیشنهادات توسط حاضرین 
ارایه شد و انتخاب مهدی بخشنده رییس اتاق قزوین به عنوان سخنگوی فراکسیون و اتاق 

اصفهان به عنوان دبیرخانه فراکسیون به تصویب رسید.
اتاق بازرگانی اصفهان
خـــبــــر

به گفته کارشناسان 
محیط زیست، علت 

عمده آلودگی های اخیر 
ریزگردهای حاصل از 
فرسایش خاک است؛ 

موضوعی که مسئوالن 
محیط زیست استان 

اصفهان در مورد آن اظهار 
بی اطالعی می کنند.

سایه سنگین آلودگی  بر سر نصف جهان:   

طرحهایکاغذیبهنتیجهنرسید!

سال هاست سایه آلودگی تابستانی و زمستانی بر سر اصفهان 
سنگینی می کند و طرح های متعدد مسئوالن استانی و کشوری 
در ارتباط با کاهش آلودگی و گردوغبــار نتیجه ای جز تداوم 

آالیندگی ها نداشته است.
 از اواخر خردادماه امسال بود که بعد از سپری کردن روزهایی با 
هوایی نسبتاً پاک و سالم، به یک باره حجمی از آلودگی بر آسمان 
شهر اصفهان چیره شد به گونه ای که در برخی از روزها، شاخص 
آلودگی از خط قرمز نیز عبور و نفس کشیدن را برای شهروندان 

اصفهانی سخت کرد.

مهر
گـــزارش
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    بعد از گذشت سال ها نتیجه ای از »طرح جامع کنترل آلودگی هوای اصفهان« عاید نشده و این طرح به دلیل عملکرد صحیح نهادهای تأثیرگذار بی فایده و بدون نتیجه 
بوده است.

شاملی:

کوره های گچ تهدیدی جدی برای اصفهان 
است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان وجود کوره های گــچ و بیابانزایی 
در شرق اصفهان را تهدیدی برای این شهر 
دانست و گفت: باید فضای سبز مناسب در شرق ایجاد کرد تا اصفهان 

از حمله کویر در امان بماند.

محمد حسین شاملی وجود کوره های گچ و گسترش مناطق بیابانی شرق 
اصفهان را تهدیدی جدی برای این شــهر دانســت و اظهار کرد: برای حفظ 
تمدن و فرهنگ کالنشهر اصفهان عالوه بر توجه به تاسیسات داخلی، زیبایی و 
مبلمان شهری، نباید از اطراف این شهر غافل شد، کانون های گرد و غبار اطراف 
اصفهان باید تثبیت و معادن گچ و آجرپزی بیرون شهری تعطیل شود، باید 
فضای سبز مناسب را در مناطق شرقی اصفهان ایجاد کرد تا اصفهان از حمله 

کویر در امان بماند.
وی افزود: اداره منابع طبیعی استان تاکنون در ۹ هزار هکتار از اراضی شرق 
اصفهان جنگل های دست کاشت ایجاد کرده است درصورتی که کل فضای 
سبز کالنشهر اصفهان تحت پوشش شهرداری ۳700 هکتار است، یعنی حدود 
سه برابر فضای سبز شهری اصفهان در بیابان های سجزی با وجود محدودیت 

آب جنگل های دست کاشت ایجاد شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: حدود یک هزار و 
800 هکتار از اراضی شرق اصفهان در سال های گذشته برای ایجاد سایت دفن 
پسماند به شهرداری واگذار شد مشروط به اینکه در 800 هکتار آن فضای سبز 
ایجاد کند، شهرداری در آن منطقه برای توسعه فضای سبز خیلی زحمت کشید 

و با خریداری پساب پوشش گیاهی را ایجاد کرد.

  اعالم آمادگی منابع طبیعی برای ایجاد پارک بیابانی
شاملی با اشاره به اینکه در حال حاضر هنوز به شهرداری اصفهان برای فضای 
سبز آب تخصیص داده نمی شود، گفت: باید همه دستگاه ها تالش کنیم حقابه 
شهرداری تامین شود تا بتوان به طور کامل منطقه شرق اصفهان را به فضای 

سبز تبدیل کرد.
وی تصریح کرد: اداره منابع طبیعی استان آمادگی دارد ۹ هزار هکتار از اراضی 
جنگل کاری شده شرق را به شــهرداری اصفهان واگذار کند تا این سطح با 
1800 هکتاری که در اختیار دارد به یک پارک بیابانی تبدیل شود، اقدامی که 

در کشوری مانند چین اجرایی شده است.

  ایجاد فضای سبز در دل کویر برای زیست پذیری اصفهان مفید 
است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: در شرایط کنونی اگر 
می خواهیم اصفهان شهری قابل سکونت و زیست پذیر باشد در حالی که به 
دلیل کم آبی امکان توسعه فضای سبز شهری وجود ندارد، می توان در مناطق 
کویر اطراف اصفهان فضای سبز منطبق با شرایط و سازگار با کم آبی جنگل 
کاری ایجاد و از پیشــروی بیابان و کویر جلوگیری کرد. وی با تاکید بر اینکه 
مناطق بیابانی شرق اصفهان تهدیدی برای این شهر محسوب می شود، گفت: 
اداره منابع طبیعی و محیط زیست طی هشت سال اخیر برای تعطیلی معادن 
و کوره های این منطقه تالش کرد اما هنوز به صورت کامل به نتیجه نرسیده 
است. شاملی با بیان اینکه در حال حاضر از ۹ معدن گچ، هفت واحد تعطیل 
شده و هنوز دو واحد در حال فعالیت است، افزود: در سال 88 شورای برنامه 
ریزی استان تمدید مجوز بهره برداری این معادن از سوی سازمان صمت را 
ممنوع کرد اما متاسفانه فعالیت این معادن تمدید شد با این حال با پیگیری های 

انجام شده هفت واحد تعطیل شدند.
وی با بیان اینکه وقتی از فعالیت واحدهای گچ جلوگیری شد ما را در دادگاه 
محکوم کردند، ادامه داد: باید همه دســتگاه ها و سازمان ها برای جلوگیری 
از فعالیت ایــن واحدها ورود کننــد، زیرا برای هوا و خاک و ســالمت مردم 
مخاطره آمیز است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان 
اینکه باید خطرات ناشی از وجود کوره های گچ و آجر در اطراف شهر را برجسته 
کرد تا همه دستگاه ها برای جلوگیری از فعالیت آنها همکاری کنند، گفت: 
تعطیلی این واحدها، مشکل از دست رفتن اشتغال و معیشت فعاالن در این 
واحدها را به دنبال دارد اما آنها باید برای معیشت به جای ایجاد کوره، صنایع 

سازگار با محیط زیست راه اندازی کنند

گــزارش

شاخص آلودگی اصفهان 
در این روزهــا از مرز ۳۵0 
یعنی وضعیت خطرناک 
عبور کرد و آسمان اصفهان 
در میان گردوغبار گم شد؛ 
خطری که هنوز سایه آن 
از سر اصفهان و کشور رد 
نشده است، گویی هشدارهای کارشناسان 
در ارتباط با خشــکی تاالب گاوخونی و 
بیابان زایی در شرق استان اصفهان روبه 
تحقق می رود تا بازهم بــا بی توجهی به 
هشدارها از طبیعت عقب مانده و پس از 

واقعه به فکر عالج درد بیفتیم.
کارشــناس و فعــال محیط زیســت 
دراین ارتباط اظهار داشت: اگرچه آلودگی 
هوای شــهر اصفهان موضــوع جدیدی 
نیســت اما این روزها موضوعی که توجه 
را جلب می کند، آن اســت که مسئوالن 
مربوطه از پاســخگویی در مــورد علت 
آلودگی شانه خالی می کنند و بعضاً اداره 
دیگری را به عنوان مســئول پاسخگویی 

معرفی می کنند.
پدرام حاجی افزود: این رفتارها در حالی 
است که قرار بود در شهر اصفهان نهادها 
دست به دســت یکدیگــر داده و بحران 
آلودگی را با اجرای یک طرح جامع و کامل 
با نام »طرح جامع کنترل آلودگی هوای 

اصفهان« رفع کنند.

  طرح جامع کاهش آلودگی هوای 
اصفهان نیز بی نتیجه بود

وی با بیان اینکه بنیان این طرح از ســال 
1۳۹2 گذاشته شد و گویا امروز به دست 
فراموشی سپرده شده است، ابراز داشت: 
هنوز بعد از گذشت سال ها نتیجه ای از این 
طرح ارائه نشده است و حتی مدیرکل سابق 
محیط زیست اصفهان در مصاحبه های 
متعدد بیان داشت که برخالف گفته های 
برخی مسئوالن محیط زیست طرح جامع 
کاهش آلودگی هــوای اصفهان به دلیل 
عملکرد برخی نهادهای تأثیرگذار بی فایده 

و بدون نتیجه بوده است.
کارشــناس و فعال محیط زیست تأکید 
کرد: این موضوعی اســت که تا آن زمان 
هیچ یک از مسئوالن جرأت اذعان به آن 
را نداشــتند و حتی در مصاحبه ها بیان 

می داشتند که تنها برخی نهادها به این 
طرح عمل نکرده اند و سال های سال نیز 
قرار بود لیست نهادهایی که به این طرح 

عمل نکردند منتشر شود.
وی اضافه کرد: در نهایت نه تنها این لیست 
هیچ گاه منتشر نشد بلکه این حقیقت بر 
همگان آشکار شد سازمان هایی که نقش 
تأثیرگذار و مؤثری در موفقیت این طرح 
داشتند هیچ عملکرد مثبتی دراین ارتباط 
نداشته اند و تنها نهادهایی که وظیفه ذاتی 
آن ها مرتبط با این طــرح بوده به وظایف 
خود عمل کرده اند که ایــن امر موضوع 

افتخارآفرینی نیست.
حاجی تصریح کرد: این موضوع که زمان 
زیادی اســت شــاهد بهبود آلودگی هوا 
در اصفهان نیســتیم بیانگر آن است که 
برنامه های اجراشــده و یا طرح های روی 
کاغذ مانده مسئوالن، متناسب با شدت 
آلودگی ها نبوده و ایــن برنامه ها نیاز به 
تجدیدنظر و شناخت و مدیریت بهتر در 
کنار جدیت در برخورد با نهادهای متخلف 
در زمینه آلودگی را دارد، نهادهایی که از 
اجرای برنامه های موظف تعیین شده در 

طرح شانه خالی می کند.

  آلودگی هوای اصفهان چهار منبع 
اصلی دارد

وی با ابراز این نکته کــه به لحاظ علمی 
آلودگی هوای اصفهان چهار منبع اصلی 
دارد، تأکید کرد: بارگــذاری بیش ازحد 
صنایع، خودروها، مصرف های خانگی و 
تجاری که بیشتر در فصل سرما خودنمایی 
می کند و تشدید فرسایش خاک ناشی از 
بحران آب در اصفهان که منشأ آن طبیعی 
است و بیشتر در فصل های گرم سال شاهد 
آن هستیم از منابع اصلی آلودگی هوای 

اصفهان است.
کارشــناس و فعال محیط زیســت بیان 
داشت: از سویی آستانه فرسایش پذیری 
خاک باال رفتــه و از نواحــی مختلف از 
محدوده تاالب تا اصفهان به خصوص در 
منطقه سگزی شــاهد ایجاد کانون های 

فرسایشــی و در نتیجه تولید ریزگرد و 
گردوغبار هستیم و از طرفی ترکیب این 
چهار عامل دالیل ثانویــه ای را در ایجاد 

آلودگی هوای اصفهان رقم می زند.
به گفته کارشناســان محیط زیســت، 
علــت عمــده آلودگی هــای اخیــر 
ریزگردهای حاصل از فرســایش خاک و 
ناشــی از کانون های گردوغبار داخلی و 
خارجی اســت؛ موضوعی که مسئوالن 
محیط زیست استان اصفهان در مورد آن 
اظهار بی اطالعی می کننــد و اظهارنظر 
در مورد موضــوع آلودگی های اخیر را به 
اداره هواشناسی پاس می دهند و اعتقاد 
دارند رسیدگی به این موضوع وظیفه این 

اداره نیست!
زمانی کــه از اداره هواشناســی پیگیر 
موضوع می شویم جز عصبانیت کارشناس 
هواشناسی چیزی دستمان را نمی گیرد؛ 
کارشناســی که مدام به دنبال کلماتی 
می گردد که دلیل آلودگــی اخیر هوای 
اصفهان را نه ریزگردها بلکه خودروهای 
در حال تردد در سطح شهر عنوان کند؛ 
موضوعی که تیتر خبرهای آلودگی اخیر 

نیز آن را رد می کند.
در ارتباط بــا این موضوع کارشــناس و 
فعال محیط زیســتی بیان داشت: همه 
می دانند استان اصفهان با مساحتی بالغ بر 
10 میلیون و 700 هزار هکتار، 10 درصد 
از بیابان های کشور را دارد؛ بیابان هایی که 
وسعت آن ها به ســه میلیون و 200 هزار 

هکتار می رسد.
حاجی تأکید کــرد: از همه مهم تر آن که 
از این مقدار یک میلیون و ۹2 هزار هکتار 
آن را کانون های بحرانی فرسایش بادی 
تشکیل می دهد؛ کانون هایی که به دلیل 
تشــدید عوامل فرســوده کننده خاک، 
آسیب های اقتصادی فراوانی را به منابع 

زیستی وارد می کنند.

  ســجزی و انارک بحرانی ترین 
کانون های گرد و غبار اصفهان

رئیــس اداره امــور بیابــان اداره کل 

منابــع طبیعی اســتان اصفهــان نیز 
دراین ارتباط، اظهار داشــت: اگرچه در 
مناطق بیابانی استان اصفهان 1۶ کانون 
بحران فرســایش بادی وجــود دارد، اما 
باید گفت دو کانون موســوم به سجزی 
 و انــارک بحرانی ترین آن ها محســوب

 می شوند.
حسین علی نریمانی ادامه داد: مطالعات 
دفتر امور بیابان کشــور بیانگر خسارت 
بیش از ۳۹0 میلیارد ریالی کانون بحران 
دشت سگزی در طول یک سال اخیر است.

وی تأکیــد کــرد: مطابــق بــا تعاریف 
کنوانســیون مقابله با بیابان زایی، در هر 
اکوسیستم که توسط انســان یا عوامل 
طبیعی تخریب ســرزمین اتفاق بیفتد 
ســرانجام منجر به ظهور و توسعه بیابان 

می شود.
رئیس اداره امور بیابــان اداره کل منابع 
طبیعی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
نمی توان به سه میلیون و 200 هزار هکتار 
بیابان موجود دل خوش کرد، گفت: سو ء 
مدیریت در اکوسیستم یا توسعه و عمران، 
مغایر با سند آمایش استان می تواند منجر 

به توسعه بیابان ها شود.
تأکید کرد: گرچه اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان در طول 4۵ 
سال گذشــته با اجرای پروژه های مقابله 
با بیابان زایی بیــش از ۳00 هزار هکتار 
جنگل دست کاشت برای کنترل طوفان 
و فرســایش ایجاد کرده است ولی نباید 
فراموش کنیم که مــدت نیم قرن طول 
کشیده اســت تا ۳0 درصد کانون های 
بحرانی فرســایش بادی استان کنترل و 

تثبیت شوند.
وی اضافه کــرد: حاال اگر فــرض کنیم 
شــدت بیابان زایی کاهش یابــد یا صفر 
شود حداقل 200 سال زمان برای تثبیت 
کانون های باقیمانده زمان و اعتبار نیاز است 
درحالی که می توان با مدیریت سرزمین و 
با مشــارکت مردمی در کمترین زمان از 
 اثرات سو تخریب سرزمین یا بیابان زایی 

کاست.

ایمنا
خـــبــــر



چین میزبان اجالس کمیته میراث جهانی یونسکو ۲۰۲۰ شد
چهل و سومین دوره اجالس کمیته میراث جهانی یونسکو در باکوی آذربایجان با ثبت ۲۹ اثر در فهرست جهانی و 
معرفی میزبان سال آینده به کار خود یاپان داد.چهل و سومین اجالس کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر باکو 
در کشور آذربایجان از تاریخ در حالی به کار خود پایان داد که شهر »فوجو« در کشور چین نیز به عنوان میزبان سال 
آینده این رویداد معرفی شد.در جریان چهل و سومین اجالس کمیته میراث جهانی یونسکو که از تاریخ ۹ تا ۱۹ در 

باکو برگزار شد در مجموع ۳۵ محوطه در کشورهای مختلف برای جهانی شدن مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت 
۲۹ محوطه )یک محوطه در آفریقا، دو محوطه در کشورهای عربی، ۱۰ محوطه در منطقه آسیا پاسیفیک، ۱۵ محوطه 

در اروپا و آمریکای شمالی و یک محوطه در آمریکای التین( توانستند به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شدند.این ۲۹ 
میراث جهانی جدید یونسکو شامل ۴ محوطه طبیعی، ۲۴ محوطه فرهنگی و یک محوطه مختلط )طبیعی- فرهنگی( می شود.

جنگل های هیرکانی در شمال ایران که امسال پرونده آن از سوی ایران از سوی یونسکو مورد بررسی قرار گرفت در نهایت به عنوان دومین 
میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.شهر تاریخی بابِل در عراق که در ۸۵ کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد نیز 
یکی دیگر از مهم ترین پرونده هایی بود که جهانی شد. این محوطه جهانی شامل بقایای شهر بابل است که بین سال های ۶۲۶ تا ۵۳۹ قبل از میالد 

مسیح پایتخت امپراتوری بزرگ بابِل نو بوده است که روستاها و مناطق کشاورزی هم اکنون آن را احاطه کرده است.

ارز مسافرتی چند؟
دیروز قیمت یورو و دالر در صرافی های مجاز کاهش یافت و ارز مســافرتی نیز ۱۴ هزار و ۹۵۰ 
تومان قیمت گذاری شد. بانک ها دیروز )۲۲ تیر( قیمت دالر را نسبت به هفته گذشته کاهش 
دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر در بانک ها که چهارشنبه گذشته ۱۲ هزار و ۳۸۲ تومان 

بود، امروز ۱۲ هزار و ۳۳۳ تومان خریداری شد.
شــعب ارزی بانک ها دیروز هر یورو را ۱۳ هزار و ۹۰۶ تومان می خرند که قیمت این ارز اندکی 

افزایش قیمت داشته است.هر پوند انگلیس نیز در شــعب ارزی بانک ها به قیمت ۱۵ هزار و ۵۲۴ 
تومان خریداری می شد.قیمت ارز مسافرتی در بانک ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار باالتر بود؛ 

به طوری که قیمت فروش ارز مســافرتی در بانک ها ۱۴ هزار و ۶۰۵ تومان اعالم شدکه با احتساب کارمزد به 
حدود ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان  رسید.اما صرافی های مجاز بانک مرکزی قیمت دالر را نسبت به هفته گذشته ۱۰۰ تومان 

کاهش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر در این صرافی ها ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان بو.
این صرافی ها همچنین، دیروز هر یورو را به قیمت ۱۴ هزار و ۴۵۰ تومان می خرنــد و ۱۴ هزار و ۵۵۰ تومان می فروختند که 

نسبت به چهارشنبه گذشته ۱۰۰ تومان کاهش یافته است.

گردشگری
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واکنش انجمن 
متخصصین مرمت 

آذربایجان شرقی درباره 
کشف آثار تاریخی در 
یک پروژه شهری تبریز

انجمــن متخصصیــن مرمــت 
آذربایجــان شــرقی در واکنــش 
به کشــف آثار تاریخــی در حین 
گودبرداری در محله والمان تبریز، 
بیانیه ای صادر کردند. در متن این 
بیانیه بــا عنوان »دســت از گلوی 
تبریز بردارید«، آمده است: »بافت 
تاریخــی و فرهنگی شــهر تبریز 
به عقیــده صاحب نظــران یکی از 
قدیمی ترین بافت های باســتانی و 
تاریخی در سطح کشور و حتی جهان 
است که لزوم حفظ صحیح و اصولی 
این بافت ارزشــمند بر هیچ کسی 
پوشیده نیست. متأسفانه مداخالت 
صورت گرفته در این بافت با ارزش 
و منحصر به فرد توسط ارگان های 
مختلف در سایه نبود نظارت کافی و 
موثر سازمان متولی آن یعنی میراث 
فرهنگی، در سال های اخیر به حدی 
گسترش یافته و دست اندازی های 
بی رحمانه به عرصه، حریم کالبدی 
و منظری آن صورت گرفته است که 
در صورت ادامه این روند و بی توجهی 
مسئوالن شهری، اســتانی و حتی 
ملی باید منتظر از بین رفتن هویت 
فرهنگی-تاریخی شــهر تبریز در 
سال های آتی باشــیم.  اخیراً آثاری 
از بافت تاریخی کهن تبریز طی یک 
حفاری در منطقــه والمان تبریز از 
دل خاک بیرون آمده که نشــان از 
قدمت این منطقه است، متأسفانه 
در کمال تعجب و ناباوری مسئوالن 
میراث فرهنگی از احداث این پروژه 
و حفاری آن ابــراز بی اطالعی کرده 
و پس از آن دســتور توقف عملیات 
ســاختمانی داده انــد!الزم به ذکر 
اســت که پروژه های تجاری، کالن 
مقیاس و مگامال ســازی در بافت 
تاریخی شــهر تبریز طی سه دهه 
اخیر و در ســایه حمایت شهرداری 
و مسئوالن شهری ضربات جبران 
ناپذیری بر موجودیت بافت تاریخی 
این شهر وارد کرده است«. این بیانیه 
می افزاید: »نمونه های این بی توجهی 
و بی عملی و به تبع آن تایید مسئوالن 
ذی ربط را در پروژه های بازار ابریشم 
در جنب گوی مســجد، پروژه موزه 
فرش در همجواری گوی مسجد و 
موزه آذربایجان، پروژه بازار مشروطه 
در بخش شــمال غربی بازار تبریز، 
پروژه میدان شهید بهشتی )منصور 
سابق(، پروژه آیسان در باغ گلستان 
در حریم منظری بازار تبریز، پروژه 
ساخت مجتمع تجاری در محوطه 
میدان صاحب آبــاد و پروژه هایی از 
این دست می توان مشــاهده کرد. 
یکی از مهم ترین آســیب هایی که 
طی سالیان اخیر در سازمان میراث 
فرهنگی اســتان، به عنوان ارگان 
اصلی حفاظت و حمایت از بافت های 
تاریخی و میراث فرهنگی استان رخ 
داده اســت، به کارگیری نیروهای 
سیاسی، غیر متخصص و نا آشنا به 
حوزه قوانین و علم میراث فرهنگی 
است که در این مدت باعث به حاشیه 
راندن کارشناســان نام آشنا، زبده، 
متخصص و بومی در این ســازمان 
شده است.از دیگر دالیل مهمی که 
باعث به وجــود آمدن تخریب های 
فراوان در حوزه بافت تاریخی تبریز 
و میراث فرهنگی شده است، فقدان 
توجــه و اهتمام به فــاز پژوهش و 
مطالعات قبل از هــر گونه عملیات 
مطابق با هر پروژه در سطح مدیریت 
شهری و شهرداری است که متاسفانه 
این موضوع به رویه ای تشریفاتی در 
بدنه اداری و مدیریتی شــهر تبریز 
بدل شــده و جایــگاه آن را به یک 
مرحله بسیار بی ارزش و بی اهمیت 

تنزل داده است«.

میراث فرهنگی
گفت و گو
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مســجد ســید اصفهان 
یکــی از پرطرفدارترین 
و زیباترین مســاجد این 
شهر به حساب می آید که 
یادگاری از قرن سیزدهم 
هجری و دوران حکومت 
قاجاریــان اســت. این 
مسجد زیبا به دســتور حجت االسالم 
حاج سید باقر شــفتی از علمای بزرگ 
امامیــه و در زمان محمدشــاه قاجار 
ساخته شده اســت. در روایتی تاریخی 
اینگونه آمده اســت که حاج سید باقر 
شفتی، در ازای کار خیری که در زمان 
قحطی بزرگ انجام داده و زندگی که به 
یک سگ و توله هایش بخشیده، مورد 
رحمت خداوند قرار می گیرد و پس از آن 
با تاجری آشنا می شود که از هندوستان 

بار پارچه وارد می کرده.
این تاجر نذر کرده بود تا اگر خودش و 
کشتی باری اش سالم به ایران رسیدند، 
پولی را به سید باقر شفتی ببخشد و او را 
در معامله های پارچه با خود شریک کند. 
اینگونه بود که با پول هنگفتی که در هر 

بار تجارت پارچه به این ســید بزرگوار 
می رسید، او توانست این مسجد زیبا و 

مشهور را بنا کند.
معماری مسجد؛ جلوه ای از ظرافت 

هنرمندانه استادکاران قاجاری
مسجد ســید اصفهان از قسمت های 
مختلفی تشــکیل شده  اســت که هر 
کدام با زیبایی و ظرافت هنرمندانه ای 
تزیین شده و چشم را خیره می کند. از 
قسمت های اصلی این مسجد می توان 
به چهار در اصلی، دو شبستان بزرگ، 
دو گنبد کوچک و بزرگ، دو چهلستون، 
سه ایوان و یک گلدســته بزرگ اشاره 
کرد. در این مسجد بیشتر از ۴۵ حجره 
و دهلیز نیز وجود دارد که ترکیبی زیبا 
به محیط مسجد بخشــیده است. این 
بنای تاریخی مشهور و ارزشمند در ضلع 
جنوبی خیابان ســید در شهر اصفهان 
قرار دارد. مطالعه دربــاره معماری بنا، 
هنر کاشــیکاری مخصوصاً گره کشی، 
خط بنائی و کاشــی ۷ رنگ، مشخص 
می کند که این مسجد در زمره بهترین 
شاهکارهای قرن سیزدهم هجری است.

سردر شمالی مسجد سید اصفهان، در 
واقع ورودی اصلی این مسجد به حساب 
می آید که با دری بزرگ و بلند مشخص 
می شود. در دو طرف در اصلی سکوهایی 
با سنگ پارسی قرار دارند که با تزیینات 
و کاشــیکاری های ۷ رنــگ، گل و بته 
و کتیبه هایی با خــط ثلث خودنمایی 
می کنند. بر روی کتیبه ها آیاتی از قرآن 
کریم نوشته شده که جلوه بی مثالی در 

طرح و خط دارد.

ســردر جنوب غربی این مســجد نیز 
در نوع خــود زیبا و قابل توجه اســت. 
کاشــیکاری های ۷ رنــگ، کتیبه ها و 
اســپرهای مکتوب که بــا خط محمد 
باقر شیرازی خوشــنویس بزرگ عصر 
قاجار نوشته شده، از جمله زیبایی های 
این سردر است. ســردر جنوب شرقی 
با زیبایی منحصر به فرد خود همچون 
نگینی از بیرون می درخشــد. زیبایی 
سردرهای مسجد سید اصفهان، در نوع 

خودشــان بی مثال و خیره کننده اند و 
نمونه های آن را در کمتر جایی می توان 

یافت.
جزئیاتی دیگر از مســجد سید 

اصفهان
این مسجد سه ایوان زیبا دارد که ایوان 
جنوبی آن، جلوی شبستان و زیر گنبد 
قرار گرفته اســت. ایوان های شرقی و 
غربی نیز در جلوی شبستان زمستانی 
قرار دارند. هر کدام از ایوان های مسجد 

ســید اصفهان با هنرهای خاص دوره 
قاجار و ظرافت هنرمندانه استادکاران 
قاجاری تزیین شده است. در ایوان های 
مسجد سید اصفهان، حجره هایی برای 
طالب علوم دینی ســاخته شــده که 
زیبایی و جلوه خاصی به ایوان های این 

مسجد بخشیده.
مقبره حجت االســالم حاج سید باقر 
شفتی در قسمت شمال شرقی مسجد 
قــرار دارد کــه رواقــی در مقابل آن 

اســت. این رواق با تزیینات چشم نواز 
کاشــیکاری و گچبری تزیین شــده و 
در باالی ســردر ورودی بقعــه، تاریخ 
درگذشــت مرحوم حجت اهلل سید را 
با خط ثلث نگاشــته اند. مســجد سید 
اصفهان هم از نظر تاریخی و هم از منظر 
هنر و معماری، جایگاه ویژه ای در میان 
مساجد اصفهان دارد که همچنان مورد 
اســتفاده مردم شــهر، طالب دینی و 

مریدان حاج سید باقر شفتی است.

مسجد سید اصفهان ؛ شاهکار معماری قرن سیزدهم هجری

سفرزون
گــزارش
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در شهر اصفهان مســجدهای زیادی وجود دارند  که از نظر 
تاریخی و زیبایی هنر و معماری مثال زدنی اند. یکی از بزرگترین 
و مشهورترین این مساجد، مسجد سید اصفهان است که مورد 
توجه خاص گردشگران و توریست های این شهر قرار گرفته 
و از نظر قدمت تاریخی و معماری هنرمندانه قابل ارزشــمند 
است. این مسجد که در دوران قاجار و زمان حکومت محمدشاه 
بنا شده است، همچنان پابرجاست و در شهر زیبای اصفهان 

خودنمایی می کند.

شهر اصفهان آب و 
هوایی گرم و خشک 
دارد و به همین دلیل 

تابستان های این شهر 
گرم و سوزان است. 
برای آن که در هوای 

خنک تری به این 
شهر زیبا سفر کنید، 

سفرتان در برای فصل 
پاییز آغاز کنید تا 

در کنار زیبایی های 
اصفهان و هنر خیره 
کننده مسجد سید، 
از هوای مطبوع این 
شهر هم لذت ببرید.

آگهي حصر وراثت
خانم نیره ره پیما به شناسنامه شــماره ۱۰۰۵۸ به شرح دادخواست به 
شماره کالسه ۵۸۴ از این شــورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رضا بنائي بشماره شناسنامه ۲۹ در تاریخ 
۱۳۹۸/۳/۷ اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: ۱- نیره ره پیما فرزند محمد ش ش ۱۰۰۵۸ همسر 
۲- محمدامین بنائي فرزند رضا ش ش ۱۲۵۰۸۴۹۷۶۴، ۳- بیتا بنائي 
فرزند رضا ش ش ۱۲۵۰۵۵۶۱۷ فرزندان. اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد 
و یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 
به این شورا تقدیم نماید و اال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد. قاضي 

شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه: ۵۲۸۵۹۴
آگهي

کالسه پرونده: ۹۶۰۵۸۲ شماره دادنامه: ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۵۲۰۱۱۲۱ مرجع 
رسیدگي شعبه۲۲ شوراي حل اختالف اصفهان خواهان: مهدي جرکوئي 
اسپارتي به نشاني اصفهان دولت آباد خ ۴۴ سر کوچه آجر رفیعي انتهاي 
کوچه کارخانه کاشي زرقام وکیل: رســول ذوالفقاري به نشاني اصفهان 
میدان آزادي ابتداي خ هزار جریب جنب بانک تجارت ساختمان فراز ط 
۳ خوانده: محمد بهروزي راد به نشاني مجهول المکان خواسته: مطالبه، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضا شورا ختم رسیدگي 
را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي شورا: 
در خصوص دعوي آقاي مهدي جرکوئي اسپارتي به طرفیت آقاي محمد 
بهروزي راد به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال وجه چک به 
شماره ۱۰۷۲۲۴ به عهده بانک کشاورزي به انضمام مطلق خسارت قانوني 
با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهي عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علي 
رغم قانوني در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز 
وارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مي رســد که 
مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت اصل خواسته و ۳/۱۷۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانوني و خسارت تااخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف ۹۵/۴/۲۰ تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مي 
نماید. راي صادره غیابي و ظرف ۲۰ روز پــس از ابالغ قابل واخواهي در 
همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. قاضي شعبه ۲۲ شوراي حل اختالف 

اصفهان شناسه: ۵۲۷۷۹۵
آگهي

نظر به اینکه برابر نامه شماره ۹۸۱۰۶۲ مورخه ۹۸/۴/۱۵ اجراي احکام 
شعبه سوم حقوقي دادگستري کاشان آقاي محسن هاشمیان و خانم ناهید 
توتون چیان و پري هاشمیان و فاطمه کیهان و آقاي حسین هاشمیان و 
مجید کیهان و ناصر هاشمیان و ناهید توتون چیان و حمیرا هاشمیان و 
مرتضي کیهان و خانم هایده هاشمیان و اکبر توتون چیان و حمید هاشمیان 
و طاهره کیهان و فریدون کیهان و مینا کیهان و خانم مهین الســادات 
محمدیان محکوم به انتقال ششدانگ یک باب خانه منزل مسکوني جزء 
پالک ثبتي ۳۷۹ فرعي از ۱۱ اصلي بخش دو کاشان به نام انجمن کتابهاي 
عمومي استان اصفهان هستید لذا از تاریخ رویت این اخطاریه ظرف مدت 
ده روز مهلت دارید تا در دفترخانه ۱۶ کاشان میدان کمال الملک نسبت 
به امضاي ذیل اسناد و دفاتر اقدام نمایید. انتشار این آگهي به منزله ابالغ 

محسوب شده درصورت عدم حضور از طریق اجراي احکام دادگستري 
اقدام خواهد شد. کفیل سردفتر اسناد رسمي شماره ۱۶ کاشان 

آگهي
شماره پرونده: ۱۰۵۲/۹۷ شــماره دادنامه: ۱۰۸/۹۸ بتاریخ ۹۸/۲/۹ در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه ۸ شوراي حل اختالف کاشان به تصدي امضاء 
کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضي شورا 
از توجه اوراق و محتویان پرونده ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به اتخاذ تصمیم مي نماید. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي علیرضا 
بحق به طرفیت خانم زهرا یگانه قناعتي به خواسته مطالبه وجه به میزان 
۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به موجب یک فقره چک به شماره ۷۶۷۷۳۹ به تاریخ 
۹۵/۱۲/۲۳ عهده بانک مسکن شعبه مرکزي کاشان به انضمام خسارات 
دادرسي و تاخیر تادیه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمي و منضمات آن 
و وجود چک و گواهي عدم تادیه در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده داشته و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسي علیرغم ابالغ وقت 
رسیدگي حســب ماده ۷۳ قانون آیین دادرسي مدني و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه که دعوي خواهان مصون از هر گونه ایرادو اعتراض باقیمانده است 
دعوي مزبور را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ و 
۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسي 
مدني و تبصره الحاقي به ماده ۲ قانــون صدور چک حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهي عدم تادیه ۹۷/۴/۱۱ لغایت 
اجراي حکم بر مبناي شاخص بانک مرکزي و مبلغ ۷۳۷/۵۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. راي صادره غیابي 
و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و پس از انقضاي 
مهلت واخواهي ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي 
حقوقي دادگستري کاشان مي باشد. قاضي شعبه ۸ حقوقي شوراي حل 

اختالف کاشان شناسه: ۵۲۹۵۶۵
آگهي مزایده اموال منقول )نوبت دوم(

به موجب ماده ۱۱۴ قانون اجراي احکام مدني در رابطه با پرونده اجرایي 
به شماره ۹۷۰۴۲۷ مطروحه در شعبه ۲۰ اجراي احکام مدني اصفهان ده 
قطعه سنگ گرانیت نطنز که حسب نظریه کارشناس رسمي دادگستري 
ارزیابي و توصیف گردیده است با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده 
به فروش مي رسد. ۱- نام مالک محمد وطن خواه فرزند رمضانعلي مي 
باشد. ۲- اوصاف و مشخصات مورد مزایده وفق نظریه کارشناس رسمي 
دادگستري: سنگهاي کوپ مورد بازدید و معرفي شده در ۱۰ قطعه سنگ 
گرانیت نطنز بوده است. رنگ این سنگها سفید است و از نظر منشا از نوع 
سنگ هاي اسیدي حد واسط هستند که دانه هاي ریز آنها نیز معرف همین 
موضوع است. سنگ کوپهاي مشاهده شــده اکثرا به صورت ناقواره بوده 
بدین معني که در آنها سنگ کوپ مکعب مستطیل چهار برابرش قابل 
مشاهده نیست و وجوه اضافي برش خورده نیز در آنها وجود دارد مضافا 
به اینکه در موردي حتي سطح چال حفاري راسول در آنها قابل مشاهده 
است و برخي سطوح هم پله شدگي دارند این موضوع باعث ریخت سنگ 
در ضمن برش خواهد بود. برخي سنگ ها در سطح داراي ترک هاي موازي 
به صورت شکستگي ثانویه هستند. شایان ذکر است که فروش این سنگها 
به خصوص در این حجم کم سهل الوصول نبوده و بسادگي قابلیت تبدیل 
به نقد را نخواهد داشت. وزن متوسط هر قطعه سنگ ها بین ۱۰ تا ۲۰ تن با 
توجه به شکل ناهموار آنها تخمین زده مي شود و مجموع وزن این سنگها 
به طور متوسط تا ۱۵۰ تن تخمین زده مي شود. بهاي این سنگ ها با توجه 
به جمیع حاالت موصوف ۸۰۰۰۰۰ ریال بر تن ارزیابي مي شود. لذا ارزیابي 
بهاي این سنگها بالغ بر ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یکصد و بیست میلیون ریال 
است. ۳- فروش و مزایده از قیمت پایه ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و برنده 

مزایده کسي است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. ۴- متقاضیان شرکت 
در مزایده باید ده درصد از قیمت پایه را پس از اخذ شناسه واریز از این اجرا به 
حساب سپرده دادگستري بابت کالسه فوق پرداخت و اصل فیش واریزي 
به همراه تقاضاي کتبي و رونوشت کارت ملي را به این شعبه ارائه نمایند. 
در ضمن برنده مزایده مکلف خواهد بــود حداکثر ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقي ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت مبلغ ده درصد واریزي به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. ۵- متقاضیان در صورت تمایل مي توانند حداکثر ظرف مدت ۵ روز 
قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلي از این اجرا از مورد مزایده 
بازدید نمایند. ۶- زمان مزایده روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۷ ساعت ۹ الي 
۱۰ و مکان مزایده شعبه ۲۰ اجراي احکام مدني اصفهان واقع در مجتمع 
قضایي شهید مطهري مي باشد. دادورز شــعبه ۲۰ اجراي احکام مدني 

اصفهان شناسه: ۵۲۸۴۰۴
آگهي مزایده

شــماره نامــه: ۱۳۹۸۰۰۹۰۰۰۶۰۰۳۴۸ شــماره پرونــده: 
۹۷۰۹۹۸۶۹۰۳۱۰۰۰۷۲ شماره بایگاني پرونده: ۹۷۰۱۲۳ محکوم له: 
رضا قدیري محکوم علیه: صادق امیني، اجراي احکام شوراي حل اختالف 
کوهپایه در نظر دارد در اجرایي موضوع پرونده کالسه ۹۷۰۱۲۳ ارجاعي 
بنا به درخواست محکوم له آقاي رضا قدیري طبق اموال توقیفي شامل 
۱- یک دستگاه موتور سیکلت شــارژي مکس ۲- یک دستگاه اتومبیل 
شــارژي آیودي ۳- یک دستگاه اتومبیل شــارژي شاسي بلند ۴- یک 
دستگاه دوچرخه المپیاد دنده اي ۲۶ ســفید ۵- یک دستگاه دوچرخه 
کروالن معمولي ۶- یک دستگاه دوچرخه کروالن رینگ اسپورت ۷- یک 
دستگاه دوچرخه ادیداس که طبق نظریه کارشناسي ارزش آن معادل مبلغ 
۱۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال مي باشد در ازاي طلب خود به فروش برساند لذا به 
این منظور جلسه مزایده در روز یکشنبه ۹۸/۵/۶ ساعت ۱۰ در محل اجراي 
احکام شوراي حل اختالف کوهپایه برگزار مي گردد. متقاضیان خرید مي 
توانند ۵ روز قبل از جلسه مذکور با بازدید از دستگاه موصوف در جلسه 
مزایده شرکت نمایند شرکت کنندگان در جلسه مزایده مي بایست میزان 
۱۰ درصد از قیمت پیشنهاد بخود را في المجلس پرداخت نمایند مابقي 
آن را به مدت یک ماه به حساب ســپرده دادگستري واریز نمایند. مدیر 
دفتر واحد اجراي احکام مدني شعبه ۱ اجراي احکام شوراي حل اختالف 

کوهپایه شناسه: ۵۲۵۸۷۴
آگهي دادنامه 

شــماره دادنامــه: ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۸۴۰۰۶۶۷ ، شــماره پرونــده: 
۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۹۰۰۷۵۰، شماره بایگاني شــعبه: ۹۶۰۵۴۶، شعبه ۴ 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان، تجدیدنظر خواه: آقاي رضا یحیي ئي 
خوندابي فرزند جعفر با وکالت آقــاي مهدي جهان بخش هرندي فرزند 
حسن به نشاني: اصفهان، چهار راه شیخ صدوق شــمالي، پالک ۳۸۴ ، 
واحد ۶ و آقاي محمدرضا یزدان پناه فرزند عبدالکریم به نشاني: اصفهان، 
خیابان رودکي، نبش خیابان عالمه جعفري، ســاختمان بهشت، طبقه 
پنجم، تجدید نظر خواندگان: ۱- آقاي ستار مومني ۲- آقاي اصغر واثقي 
فرزند احمد با وکالت آقاي امیر حسین یوسفي فرزند غالمحسین به نشاني: 
اصفهان، چهار باغ باال، خ شریعتي، بعد از دنیاي گل، پ ۱۱۰، طبقه سوم، 
۳- آقاي علیرضا واثقي فرزند احمد به نشاني: شاهین شهر، خ مدرس، پالک 
۸۶ ، ۴- آقاي رضا فرزند احمد به نشاني: شاهین شهر، دهخدا، نبش نیم 
ف ۶ ، پ ۲ ، ۵- آقاي حسین مومني دهقي فرزند ستار به نشاني: خ رباط 
بعد از مهدیه ک صداقت ۳۴ پالک پنجم ک سمت چپ زنگ ۲ ، ۶- آقاي 
مجید ایرجي زاد فرزند علي به نشاني اصفهان، خیابان آپادانا دوم، ک اکبر 
السادات ، بن بســت رازي، پ ۴۳ واحد ۴، تجدید نظر خواسته: دادنامه 
شماره ۵۳-۹۷/۱/۲۰ شعبه ۹ دادگاه عمومي حقوقي اصفهان، گردشکار: 

دادگاه با بررسي محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگي را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به انشاء راي مي نماید. راي دادگاه: تجدیدنظر خواهي 
آقاي رضا یحیائي خواندابي با وکالت آقایان مهدي جهانبخش هرندي و 
علیرضا یزدان پناه از دادنامه شماره ۵۳-۹۷/۱/۲۰ صادره از شعبه ۹ دادگاه 
عمومي حقوقي اصفهان متضمن صدور حکم بر بطالن دعوي ایشان به 
خواسته صدور حکم ورشکستگي وي با تاریخ توقف ۹۱/۱۰/۲۶ با توجه به 
محتویات پرونده و رسیدگي هاي انجام شده وارد مي باشد زیرا اوالً همگي 
تجدید نظر خواندگان قبول دارند که تجدید نظر خواه تاجر بوده و به صورت 
عمده در کار ساخت و خرید و فروش طالجات فعالیت داشته است ثانیا 
حسب مدارک ابرازي و احکام صادره مشارالیه محکوم به پرداخت وجه یا 
تحویل طال گردیده لکن از پرداخت دیون خود عاجز بوده و حتي بخاطر 
نپرداختن بدهي مدتي را در زندان بوده است تجدیدنظر خواندگان مدعي 
هستند مشارالیه طالجات تحویلي به وي را مخفي کرده و توان پرداخت 
دارد تجدید نظر خواه و وکالي ایشان مدعي هستند که این طالجات از 
کارگاه متعلق به وي به سرقت رفته است لکن آنچه که محرز و مسلم است 
نامبرده فعال توانایي پرداخت محکوم به را نداشته و تجدید نظر خواندگان 
نیز در خصوص مالئــت وي دلیل و مدرکي ارائه ننمــوده اند آنچه که از 
نظریه کارشناس رسمي دادگستري استنباط مي گردد دو چیز است ۱- 
بدهکاري نامبرده به دیگران ۲- عدم توانایي پرداخت این بدهي مي باشد و 
با توجه به مفاد ماده ۴۱۲ قانون تجارت که بیان مي دارد ورشکستگي تاجر 
یا شرکت تجاري در نتیجه توقف از تادیه وجوهي که بر عهده او است حاصل 
مي شود لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و مواد ۴۱۲ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۳۳ و ۵۴۲ )بند ۲( قانون 
تجارت حکم ورشکستگي تجدید نظر خواه آقاي رضا یحیایي خوندابي با 
تاریخ توقف ۹۱/۱۲/۲۹ صادر و اعالم مي گردد نوع ورشکستگي به تقصیر 
مي باشد و اداره تصفیه استان اصفهان موظف است نسبت به تصفیه و مهر 
و موم اموال ورشکســته وفق مقررات اقدام نماید. این راي قطعي است. 

دفتر شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان- شناسه: ۵۲۸۴۳۷
آگهي دادنامه 

شــماره دادنامــه: ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۰۹۰۱۴۶۴ ، شــماره پرونــده: 
۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۹۰۰۷۵۰، شــماره بایگاني شعبه: ۹۵۰۸۶۶، خواهان: 
آقاي رضا یحیي ئي خوندابي فرزند جعفر با وکالت آقاي مهدي جهان بخش 
هرندي فرزند حسن به نشــاني: اصفهان، چهار راه شیخ صدوق شمالي، 
پالک ۳۸۴ ، واحد ۶ خواندگان: ۱- آقاي اصغر واثقي فرزند احمد۲- آقاي 
ستار مومني با وکالت آقاي امیر حسین یوســفي فرزند غالمحسین به 
نشاني: اصفهان، چهار باغ باال، خ شریعتي، بعد از دنیاي گل، پ ۱۱۰، طبقه 
سوم، ۳- آقاي رضا واثقي به نشاني: استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر 
و میمه، جنب نیروي انتظامي، نیم فرعي غربي، پالک۳ ، ۴- آقاي حسین 
مومني به نشاني: اصفهان، خیابان رباط اول، کوچه صداقت، سمت چپ، 
منزل پنجم، ۵- آقاي علیرضا واثقي فرزند احمد به نشاني:استان اصفهان، 
شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر شاهین شهر، خ مدرس، پالک ۸۶ 
، ۶- آقاي مجید ایرجي زاده فرزند علي به نشاني اصفهان، خیابان طیب 
اصفهاني، بن بست شماره ۱۶، شهید محمدي، پالک ۴ ، خواسته: صدور 
حکم ورشکستگي، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: 
در خصوص دعوي خواهان رضا یحیي ئي خوندابي فرزند جعفر به طرفیت 
خواندگان ۱- مجید ایرجي زاده فرزند علي ۲- اصغر واثقي، ۳- علیرضا 
واثقي، ۴- رضا واثقي، ۵- حسین مدني ۶- ستار مومني به خواسته صدور 
حکم ورشکستگي از تاریخ توقف ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ دادگاه هر چند که به ظاهر 
به جهت عدم پرداخت دیون توقف از پرداخت حادث شده است ولي با توجه 
به ادعاهایي راجع به سرقت از مغازه که به اثبات نرسیده و به نظر مي رسد 

این صحنه سازي )سرقت( به منظور از پرداخت دین مي باشد به نحوي 
که در دادنامه مشروح و مبسوط ۹۴۰۹۹۷۰۳۶۹۵۰۰۸ مورخ ۹۴/۱/۱۹ 
کالسه ۹۳۰۷۲۱ شــعبه ۱۳ دادگاه محترم تجدید نظر استان، این ادعا 
اثبات نشده و موضوع از حیث اصل ادعا از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار 
شده است و از سوي دیگر خواهان جهت اخذ توضیح و حصول اقناع وجدان 
دادگاه و احراز ادعا )دعوي مطروحه( حاضر نشده است و دفاع ننموده لذا 
ورشکستگي واقعي محرز و ثابت تشخیص مستندا به اصل ۴۰ قانون اساسي 
و جلوگیري از سوء استفاده از حق حکم بر بطالن دعوي خواهان را صادر و 
اعالم مي گردد. راي صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 
نظر خواهي در دادگاه هاي تجدید نظر استان مي باشد. رییس شعبه نهم 

دادگاه عمومي حقوقي اصفهان- شناسه: ۵۲۸۴۴۶
آگهي دادنامه 

شــماره دادنامــه: ۹۷۰۹۹۷۰۳۵۰۹۰۰۰۵۳ ، شــماره پرونــده: 
۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۹۰۰۷۵۰، شــماره بایگاني شعبه: ۹۵۰۸۶۶، خواهان: 
آقاي رضا یحیي ئي خوندابي فرزند جعفر بــا وکالت آقاي مهدي جهان 
بخش هرندي فرزند حســن به نشــاني: اصفهان، چهار راه شیخ صدوق 
شمالي، پالک ۳۸۴ ، واحد ۶ خواندگان: ۱- آقاي ستار مومني، ۲- آقاي 
اصغر واثقــي فرزند احمد با وکالت آقاي امیر حســین یوســفي فرزند 
غالمحسین به نشــاني: اصفهان، چهار باغ باال، خ شریعتي، بعد از دنیاي 
گل، پ ۱۱۰، طبقه سوم، ۳- آقاي مجید ایرجي زاد فرزند علي به نشاني 
اصفهان، خیابان آپادانا دوم، ک اکبر السادات، بن بست رازي، پ ۴۳، واحد 
۴، ۴- آقاي حسین مومني به نشــاني: اصفهان، خیابان رباط اول، کوچه 
صداقت، ســمت چپ، منزل پنجم ۵-  آقاي رضا واثقي به نشاني: استان 
اصفهان، شهرســتان شاهین شهر و میمه، شهر شــاهین شهر، دهخدا 
نبش نیم ف ۶ پ ۲ ، ۵- آقاي علیرضا واثقي فرزند احمد به نشاني:استان 
اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر شاهین شهر، خ مدرس، 
پالک ۸۶ ، ۶- ، خواســته: صدور حکم ورشکستگي، گردشکار: دادگاه با 
بررسي جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 
به صدور و انشــاء راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص دعوي خواهان 
رضا یحیي ئي خوندابــي فرزند جعفر به طرفیــت خواندگان ۱- مجید 
ایرجي زاده فرزند علي ۲- اصغر واثقي، ۳- علیرضا واثقي، ۴- رضا واثقي، 
۵- حسین مدني ۶- ستار مومني به خواسته صدور حکم ورشکستگي از 
تاریخ توقف ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ دادگاه همانگونه که در دادنامه نقض شده به 
شماره ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۰۹۰۱۴۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ آمده و استدالل 
شده است و با توجه به اعتقاد این دادگاه مبني بر اینکه توقف از پرداخت 
دیون باید به لحاظ توقف واقعي از پرداخت باشد و نه به صورت صوري و 
ظاهري و به قصد فرار از پرداخت دیون و با توجه به اینکه به هر حال توقف 
واقعي را محرز ندانسته هر چند در ظاهر متوقف بوده است و این مهم نیز به 
این دلیل است که ادعاهایي راجع به سرقت از مغازه به اثبات نرسیده و به 
نظر مي رسد این صحنه سازي )سرقت( به منظور از پرداخت دین مي باشد 
به نحوي که در دادنامه مشروح و مبسوط ۹۴۰۹۹۷۰۳۶۹۵۰۰۸ مورخ 
۹۴/۱/۱۹ کالسه ۹۳۰۷۲۱ شعبه ۱۳ دادگاه محترم تجدید نظر استان، 
این ادعا اثبات نشده و موضوع از حیث اصل ادعا از اعتبار امر قضاوت شده 
برخوردار شده است و از سوي دیگر خواهان جهت اخذ توضیح و حصول 
اقناع وجدان دادگاه و احراز ادعا )دعوي مطروحه( حاضر نشــده است و 
دفاع ننموده لذا ورشکســتگي واقعي محرز و ثابت تشخیص مستندا به 
اصل ۴۰ قانون اساسي و جلوگیري از سوء استفاده از حق حکم بر بطالن 
دعوي خواهان را صادر و اعالم مي گردد. راي صادره ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهي در دادگاه هاي تجدید نظر اســتان 
 مي باشد. رییس شــعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان- شناسه:

۵۲۸۴۴۷ 
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 Iran exported some 43,500 
tons of goods worth $40 
million to Pakistan through 
Pishin border crossing in 
the southeastern Sistan and 
Baluchestan province in 
the first three months of the 
current fiscal (started on 
March 21), a senior official 
said.
Head of Chabahar Main 
Customs Office Majid 
Mazloomi said the exports 
through the border crossing 
included bitumen, cement, 
ceramic and dairy products.

The border crossing, 
located in Pishin town, 
Sarbaz county, was 
launched in 2017 in a bid to 
boost the trades between 
the two neighbors.
Pakistan was Iran’s eighth 
export destination in the 
period.
According to Mazloomi, 
"During the three months, 
360,000 tons of goods 
worth $388 million have 
been imported through the 
Chabahar customs and the 
Free Trade Zone.”

ISA head:
Iranian 
airlines to be 
equipped with 
Wi-Fi internet 
sys.

Head of Iranian 
Space Agency 
Morteza Barari 
said Saturday that 
Iranian airlines 
will be equipped 
with Wi-Fi internet 
system with the 
cooperation of 
the Civil Aviation 
Organization (CAO).
He added, “in this 
c o m p r e h e n s i v e 
plan, Wi-Fi internet 
connection in 
airplane will be 
made possible using 
satellite reception 
system.”
For this purpose, 
Iranian Space 
Agency (ISA) has 
organized several 
e x p e r t - l e v e l 
meetings with 
the Civil Aviation 
Organization (CAO) 
in line with resolving 
and meeting users’ 
demand to Internet 
system in Iran’s air 
routes, he added.
He pointed to the 
agreement made 
between ISA and 
CAO and added, 
“it is planned that 
Civil Aviation 
Organization will 
provide an aircraft 
to us in order to carry 
out preliminary and 
initial tests on the 
aircraft’s internet 
system.”In this plan, 
satellite reception 
system can provide 
internet through 
satellite inside the 
aircraft in the Wi-Fi 
form, the deputy ICT 
minister highlighted.
This sophisticated 
system has been 
installed on 
the plane and 
receives waves, 
he said, adding, 
“this cooperation 
agreement will be 
finalized within the 
next weeks.”
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Iran’s Q1 exports to Pakistan through 
Pishin crossing reach 40$mn

By: Morteza Rahmani
Iran is a country of immense 
beauty, charm, and ancient-
world mystery. From the 
Caspian Sea in the north to the 
Persian Gulf in the south, Iran 
is filled with numerous tourist 

attractions–mostly untouched.
Among many attractions, astronomy 
tourism, a type of tour which can flow a 
big sum of money to the sector’s pockets, 
has garnered a lot of attention lately.
Iran – a land covered with wide deserts 
in the eastern and central parts, where 
the melody of the wind is the only sound 
that reaches the visitor's ears – offers 
some of the most pristine star-gazing 
conditions in the world.To make the pest 
of such opportunities, travel agencies 
have been trying to organize tours 
on this ancient fascination to allow 
interested individuals to witness the 
beauty of the night sky it all its glory, far 
away from cities’ light pollution.Worth 
to mention, the deserts of Dasht-e Kavir 
and Dasht-e Lut provide clear skies 
for astronomy enthusiasts, making 
them some of the greatest places on the 
planet to witness the Heavens, and learn 
about the mythology of the stars, find 
constellations in the sky, listen to their 
stories in an interactive experience.
There are many other ancient sites in 
the country used to be the centers for 
mathematical astronomy. It should 
come as a little surprise that such 
places have now become top travel 
destinations for the aficionados.
Mathematical astronomy was used 
to build multistory ziggurat towers, 
such as Chogha Zanbil in Susa (in 
present-day Khuzestan province), 
dating back to the Elamite Era. Ziggurats 
functioned as observatories; at seven-
floors high, ziggurats were used by 
astronomers to observe and record the 
movement of celestial bodies. Tables 
with astronomical computations of 
the distances between stars have been 
preserved and contain information on 
the basic fixed stars and constellations, 
their relative positions, and periods 

of the solar rising and settings, among 
others.Ka'ba-ye Zartosht in Naqsh-e 
Rostam (located in present-day 
Shiraz), which was built during the 
Achaemenid Era, bears surprisingly 
detailed inscriptions of the cycle of 
days.In the following centuries, more 
advanced structures called Chahar 
Taghi (meaning 'four arches' in Farsi) 
were used by astronomers to create 
calendars and almanacs. The most 
famous of such structures are the Niasar 
Chahar Taghi, Isfahan Province and the 
Radakan Chahar Taghi, Khorasan Razavi 
Province. Sadly, not everyone has the 
time to take an astronomy tour; life has 
a habit of getting in the way of living; so, 
the stars have been brought to the city.
Gonbad-e Mina Planetarium
The Gonbad-e Mina Planetarium, 
located in the Abbasabad Hills area of 
Tehran, is designed to show the night 
sky in all its glory – even during the day. 
The planetarium makes sure everyone 
gets a chance to gaze upon the starts 
without the nuisance of light pollution.
Featuring a full-dome 3D planetarium, 
Gonbad-e-Mina is said to be the 
largest in the Middle East. It provides 
astounding views of the sky reflected 
upon the ceiling.There is a projector 
at the center of the planetarium and 
separate projectors for the Sun, the 
Moon and other planets and stars. It 
has been primarily built for presenting 
educational and entertaining shows on 
astronomy.One of the most intriguing 
star shows at the planetarium is the 
projections of the night sky at various 
latitudes and longitudes at any moment 
in the past. Visitors are also treated to 
the position of unique constellations as 

seen from the northern and southern 
hemispheres.The projection system, 
paired with the digital surround sound 
channels provide a surreal experience 
as you are taken on a journey through 
space.The planetarium also houses a 
museum, showcasing ancient artifacts 
used thousands of years ago to observe 
and study the sky. One such artifact is 
the 2000-year-old Parthian Battery 
- discovered in the ancient city of 
Ctesiphon in 1936 – which is said to have 
been used as an electrical storage device. 
Another item of note is an astrolabe; a 
very ancient astronomical computer 
for solving problems relating to time 
and the position of the Sun and stars in 
the sky.
Other projects
There are a few other projects 
underway across the country to boost 
astronomical tourism capacities.
A major one is the Iran National 
Observatory in Kashan, Isfahan 
province.The observatory is currently 
under construction and is slated to 
become operational by Autumn 2020.
Its design includes three stations with 
one large and two smaller telescopes, 
making it possible for the aficionados to 
enjoy looking deep into the skies.
The government is paying special 
attention to the tourism sector in line 
with the policies to diversify its revenue 
sources and reduce reliance on selling 
crude oil.According to World Travel and 
Tourism Council’s annual research, the 
travel and tourism sector grew at 1.9% 
to contribute 1,158 trillion rials ($8.83 
billion) or 6.5% of overall GDP and 1,334 
jobs (5.4% of total employment) to the 
economy in 2018.

Turkish investors to build 
tourism complex on Kish 
Island
A large residential-recreational complex will be 
built for tourists on Kish Island, southern Iran, with 
the Turkish investment of $100 million.
As per an agreement signed by the managing 
director of Kish Free Zone Organization (KFZO) 
and managers of “a Turkish company” active in 
the tourism industry this week, the construction 
operation of the complex will start soon in a 
10-hectares area.
The complex will include 1,000 bedrooms 
equipped with advanced residential facilities for 
guests, grand reception halls, meeting rooms, 
a number of restaurants, sports grounds, a 
waterpark, swimming pools and amusement 
parks.
Speaking at the signing ceremony, CEO of the free 
zone, Gholamhossein Mozaffari, said this huge 
tourist complex will attract many domestic and 
foreign visitors to the coral island.
Mozaffari, earlier in March, said that the Persian 
Gulf island is prepared to host major events both 
in regional and international scales, saying “With 
the proper environment, coastlines, transport and 
recreational infrastructures, tourist attractions 
and suitable sports amenities, Kish Island enjoys 
high capacity for hosting regional and international 
events.”

Iran mulls increasing 
presence in Iraq oil, gas 
projects
A number of heads of industrial chambers in 
different Iraqi cities, who had visited Tehran to 
explore cooperation opportunities of Iranian and 
Iraqi companies, assessed various solutions to 
increase participation of Iranian companies in Iraqi 
oil and gas projects.
A meeting was held in Tehran by the Energy 
Industries Engineering & Design (EIED) which 
addressed cooperation between Iranian and Iraqi 
companies in refining and gas distribution sectors 
in the cities of Babel, Nasiriyah and Basra of Iraq, 
according to SHANA.
During the meeting Morteza Behia, head of the 
Babel Chamber of Commerce, who led the Iraqi 
business delegation, expressed optimism that 
his country would benefit from the capabilities of 
Iranian companies in the oil and gas industry.
He also stated that the Iraqi market was a favorable 
opportunity for Iranian industrialists, and said 
that the two sides could take advantage of this 
opportunity by developing cooperation schemes.

Iran ready to establish joint 
innovation fund with Russia
 Iran is ready to establish a mutual fund for the 
purpose of expanding scientific and technological 
collaboration with Russia, announced head of 
Iran National Innovation Fund on Friday.Ali 
Vahdat, President and Chairman of the Executive 
Board of Directors of Iran National Innovation 
Fund announced the country's preparedness 
to establish a mutual Fund for the purpose of 
expanding innovation collaboration between Iran 
and Russia. He also mentioned mutual credit line 
as a means to support further collaborations.In 
his speech at International Industrial Trade Fair 
(INNOPROM) in Russia, the chairman mentioned 
Iran- Russia ties, and the potential for further 
innovation collaborations between the two sides. 
“Iranian startups and knowledge-based firms 
(KBFs) have shown great capabilities in the field of 
biotechnology, IT and nanotechnology. 

Tourism industry has gained momentum in 
recent years with the government redoubling 
efforts to boost the sector for increasing 
foreign currency revenues and creating jobs 
under the current economic conditions.

Astronomical tourism; What Iran 
has to offer to stargazers
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on the planet 
to witness the 
Heavens, and 
learn about the 
mythology of 
the stars, find 
constellations 
in the sky, listen 
to their stories 
in an interactive 
experience.

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz 
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

economy
News

ISFAHAN
N E W S



Iranian envoy, Indonesian min. 
confer on legal and judicial coop.
Iran's Ambassador to Jakarta and Indonesian 
Minister of Law and Human Rights held talks in 
Jakarta on expanding cooperation in the legal and 
judicial areas besides the issues related to migration 
and extradition of prisoners.
Expressing content about the constructive and 
growing relations between the two countries, 
the Iranian Ambassador Valiollah Nasrabadi said 
that both sides can share experiences on legal and 
migration affairs as well as combat against drug 
trafficking.
Nasrabadi further described the exchange of visits 
between Iranian President Hassan Rouhani and 
his Indonesian President Joko Widodo as a turning 
point in promotion of bilateral cooperation in the 
recent years.
The Indonesian diplomat Yasonna Laoly, for his part, 
said that Jakarta-Tehran political, cultural and legal 
cooperation is at an acceptable level and both sides 
hope for improvement of economic ties as well. 
He informed that Indonesia is getting the required 
regulations and infrastructure to be used as a legal 
ground for extraditions of prisoners after being 
approved.
Referring to ratification of the agreements between 
Iran and Indonesia, he added that Indonesia 
welcomes Iran's suggestion for exchanging 
experience on legal and migration affairs as well as 
fight against drug trafficking.

Assad Says Talks on Post-
War Syria Constitution to 
'Continue'
Syria's President Bashar Assad said discussions 
would "continue" over the composition of a body to 
draw up a post-war constitution for the Arab country.
Meeting with Russian envoy Alexander Lavrentiev, 
the Syrian president discussed ongoing efforts 
towards "creating a committee to discuss the 
constitution", the presidency said, AFP reported.
Assad and Moscow's representative "agreed to 
continue working and intensely coordinate between 
both sides on the next steps", it said in a statement.
On Wednesday, the Syrian government and visiting 
UN envoy Geir Pedersen announced "progress" 
towards forming the body, whose composition has 
dragged for more than 17 months.
Disagreements have raged over the names to be 
included in the committee, a third of which are to 
be nominated by the government, another by the 
opposition, and a final third by the UN envoy.
Damascus hopes to amend the current constitution, 
while the opposition wants to write a new one from 
scratch.The UN envoy met the Syrian Negotiation 
Commission opposition grouping late Thursday 
"to discuss the results of Pedersen's latest visit 
to Damascus", it said on Twitter, without further 
details.
According to local reports, a body could start work as 
early as September if Damascus agreed to Pedersen's 
list.

Family embarks on Iran Tourism 
taking 400 days

A family from Isfahan 
decided to go around Iran in 
400 days; they started their 
more-than-a-year long trip 
334 days ago and now they 
have reached Hamedan, 
which is the de facto capital 

of Iranian civilization and history.
Travel has always had so special 
a status in the Iranian culture 
that Iranian world-renowned 
Poet Saadi said, "A lot of trips are 
needed to cook the raw", in Persian 
language "raw" and "cooked" are 
metaphoric ways to call someone 
"inexperienced" and "experienced" 
respectively.
The Latifis are trying to prove that 
anyone can go on a tour through 
time management.
Mr. Mohammad Latifi told IRNA that 
travel is a must and provides us with 
invaluable experience.
He also said that they have a plan to 

travel to 10 countries in their car.
"Some additional visits coming our 
way, the trip may become about 
longer than 400 days."
Mrs. Latifi said their aim with the 
trip is to make public the unknown 
tourist attractions.
Some tourists visit certain 
attractions repeatedly, which make 
their trip less pleasant, she said, 
adding that they are planning to 
publish their experiences in the 
long journey in a book.
Mrs. Latifi said that their trip to visit 
10 foreign countries in their car will 

start the middle of spring next year 
after they publish their book.    
Being away from our kinsmen 
is sometimes hurting, but our 
planning and programs, alongside 
the hospitality of people in different 
cities, ease it to some extent, she 
added.
Saying that they have cooking 
utensils and cook meals while 
camping, she said they were trying 
to keep their expenses low so that 
they wouldn’t be in hot water after 
they have finished their adventure.
"But we mostly taste local foods."

Iran Condemns US, 
UK Interference 
in China’s Internal 
Affairs
Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Seyed Abbas Mousavi condemned 
“destructive” moves by the US and 
British governments to interfere in the 
internal affairs of China.
July, 13, 2019 - 10:40 Politics Comments 
Iran Condemns US, UK Interference in 
China’s Internal Affairs
In a statement released on Friday 
night, Mousavi expressed the Islamic 
Republic’s full support for the One China 
policy.
He further condemned London and 
Washington for their “destructive” 
interference in China as well as 
provocative acts in Taiwan and Hong 
Kong in recent days.
His comments came after Chinese 
Foreign Minister Wang Yi warned the 
United States “not to play with fire” 
regarding Taiwan, as a possible US arms 
sale to the self-ruled island looms.
The Pentagon said on Monday that the US 

State Department had approved the sale 
of 2.2 billion dollars in arms to Taiwan, 
including 108 M1A2T Abrams tanks, 
Stinger missiles, and related equipment.
“We urge the US to fully recognize the 
gravity of the Taiwan question… (and) 
not to play with fire on the question of 
Taiwan,” Wang said at a press conference 
in Hungary on Friday.He stressed that no 
foreign force could stop the reunification 
of mainland China and Taiwan and that 
there had to be no foreign interference in 
Chinese internal affairs.
China considers the possible arms sale 
to Taiwan a breach of its sovereignty 
over the island, which is self-ruled but is 
part of Chinese territory. Beijing has also 
said it would impose sanctions on the US 
companies that would sell the weapons 
to Taiwan.
Earlier this month, Beijing also criticized 
London for interfering in its internal 
affairs, telling Britain to keep its hands 
off Hong Kong.
On July 3, China denounced British 
Foreign Secretary Jeremy Hunt as 
“shameless” and said it had made a 
diplomatic complaint to London after 
Hunt warned of consequences if China 

neglected its commitments to guarantee 
basic freedoms in Hong Kong.
“In the minds of some people, they 
regard Hong Kong as still under British 
rule. They forget ... that Hong Kong has 
now returned to the embrace of the 
Motherland,” China’s ambassador to 
London, Liu Xiaoming, said.
“I tell them: hands off Hong Kong and 
show respect. This colonial mindset is 
still haunting the minds of some officials 
or politicians,” Liu told reporters.
The growing war of words between 
China and Britain followed mass protests 
in Hong Kong against a now suspended 
bill that would allow extradition to 
mainland China.

An Iranian couple and their two children have 
embarked on Iran tourism to visit a big portion of 
the innumerable tourist attractions of the country 
to take 400 days.
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US Deputy Secretary 
of State John 
Sullivan will hold 
talks on strategic 
security with 
Russian Deputy 
Foreign Minister 
Sergey Ryabkov in 
Geneva of July 17-
18, US Department 
of State said in a 
statement.
on July 17-18
"Deputy Secretary 
of State John J. 
Sullivan will travel 
to Switzerland and 
Belgium July 16-18," 
the document said 
Friday.
"In Geneva, 
S w i t z e r l a n d , 
Deputy Secretary 
Sullivan will lead 
the US delegation's 
participation in a 
US-Russia strategic 
security dialogue 
with Russian 
Deputy Foreign 
Minister Ryabkov, 
in furtherance of 
discussions by 
Secretary Pompeo 
and Russian 
Foreign Minister 
Lavrov during their 
meeting in Sochi, 
Russia on May 
14," the document 
added, TASS news 
agency reported.
"Under Secretary 
of State for Arms 
Control and 
I n t e r n a t i o n a l 
Security Andrea 
Thompson will 
accompany the 
Deputy Secretary," 
the document 
noted adding that 
"Deputy Secretary 
Sullivana and 
Under Secretary 
Thompson will 
then travel to 
Brussels, Belgium 
on July 18 to brief 
Allies at NATO 
headquarters."
Ryabkov last 
held talks with 
Thompson on June 
12 in Prague. The 
Russian deputy 
foreign minister 
said he hopes that 
the meeting in 
Geneva will help 
launch a structured 
dialogue process 
on arms control, 
including on the 
New Strategic Arms 
Reduction Treaty 
(New START).

US, Russian 
Diplomats to 
Discuss Stra-
tegic Stability 
in Geneva 

Iran
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US House Votes to Limit Trump’s 
Use of Force against Iran
The US House of representatives voted 251-170 to approve an 
amendment intended to block President Donald Trump from taking 
military action against Iran.
The amendment would prohibit funding US military action against 
Iran unless Congress has declared war or enacted another specific 
statutory authorization, The Hill reported on Friday.
Some Republicans broke rank to support it, including vocal Trump ally 
Rep. Matt Gaetz, who co-sponsored the amendment to the National 
Defense Authorization Act (NDAA). Twenty-seven Republicans sided 
with Democrats to support the amendment, while seven Democrats 

voted against it.
Rep. Ro Khanna, the amendment’s chief sponsor, touted the measure 
as sending a strong signal to Trump.
“It reminds the president that the American people, both Democrats 
and Republicans, don’t want another war in the Middle East,” Khanna 
told reporters.
“The president was fully aware of this. This is what he said when 
he campaigned, and he’s probably going to want to say it again 
when he campaigns again. So I think it’s a reminder to him of where 
public sentiment is and that he shouldn’t get too influenced by the 
Washington establishment.”
The amendment was a key demand of progressives as Democratic 
leaders seek their votes to pass the NDAA without Republican support.

Progressives think the NDAA’s $733 
billion price tag is too high. But 
they have indicated they will 
support the bill anyway if key 
amendments pass, particularly 
ones related to Trump’s war 
powers.
The Iran amendment specifically 
was seen as urgent amid spiking 
tensions with Tehran. Trump said last 
month he was minutes away from launching 
a military strike on Iran after it shot down a US spy drone over 
Iran’s territorial waters.

the world’s 
population 
continues to 
increase with an 
uneven pattern 
and therefore, for 
many of the world’s 
least developed 
countries, the 
challenges to 
sustainable 
development are 
compounded by 
rapid population 
growth as well as 
vulnerability to 
climate change.
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Military Threats against 
Iran Don’t Work: Ex-IRGC 
Commander
The former commander of the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) highlighted Iran’s major advances in the defense sector 
and said military threats against the country are not effective 
anymore.
“The fruit of the power we have today thanks to the blood 
of martyrs and the people’s efforts has led us to have a good 
indigenous development in the field of security and defense,” 
Major General Jafari, who is also the head of Hazrat Baqiatollah 
al-Azam Cultural and Social Headquarters, said in a speech on 
Saturday.
He further referred to a recent move by the IRGC forces to shoot 
down an advanced US spy drone and said the move as well as the 

high-precision missiles that Iran has show the grandeur of the 
country’s military achievements.
The enemy is witnessing the Islamic Republic’s grandeur and 
keeps silent so that it will not lose the game, the commander 
added.
In the fifth decade after the victory of the Islamic Revolution, 
the nature of anti-Iran threats has changed, he said, adding that 
security and military threats do not work any longer because the 
enemy knows that making a mistake will end in disgrace. 
The remarks came against the backdrop of increased tensions 
between Iran and the US after the Islamic Republic shot down an 
advanced US spy drone over its territorial waters.
The Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) said on June 20 that 
a US spy drone that violated the Iranian territorial airspace in 
the early hours of the day was shot down by the IRGC Aerospace 
Force’s air defense unit near the Kooh-e-Mobarak region in the 
southern province of Hormozgan.

The intruding drone 
was reportedly shot by Iran’s homegrown air defense 

missile system “Khordad-3rd”.
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Intelligence forces disband gun-smuggling ring in N Iran
Forces of Iran’s Intelligence Ministry disbanded a major gun-smuggling circle in the northern 
Iranian province of Golestan.
According to the Intelligence Ministry’s provincial office, the operation against the biggest 
gun-smuggling ring in Golestan was launched after weeks of constant intelligence and security 
activities.The forces seized 191 illegal weapons and arrested four people in the operation.
Iran’s Revolution Leader Ayatollah Khamenei had called for a tougher fight against gun-
smuggling gangs. In a meeting with Police commanders of the country in late April, he referred 
to ‘the prohibition of arms trade’ as another important duty to be fulfilled by the Police Forces 
and stated “in some countries like the United States, the sale and purchase of weapons are 
allowed due to the profit arm manufacturers win; nevertheless, it causes problems for the 
people. In our country, however, this is not allowed and the prohibition must be enforced.”

Gibraltar police said 
all four crew members 
of the Iranian Grace 
1 tanker have been 
released on bail without 
charge after it was 
seized last week.In a 
statement on Friday, the 
police said all four crew 
members were granted 
bail with conditions, 
according to Reuters.It 
did not elaborate, but 
said the investigation 
was ongoing and that 
the Grace 1 continues to 
be captured.Gibraltar 
police said earlier on 
Friday that they had 
arrested the two second 
mates from the tanker, 
a day after the vessel’s 
captain and chief officer 
were arrested.
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Astronomical tourism; What Iran 
has to offer to stargazers

Taiwan on Saturday defended the 
weapons purchase saying it will 
strengthen Taiwan's self-defense in 
the face of a growing military threat 
from China.
"The national army will continue to 
strengthen its key defense forces, 

ensure national security, protect its homeland, 
and ensure that the fruits of freedom and 
democracy won't be attacked," the defense 
ministry said in a statement, Al Jazeera reported.
The planned weapons sale, the first transfer of 
big-ticket US military gear to democratically 
governed Taiwan in decades, came as ties 
between Washington and Beijing are already 
strained by a trade war.
"The US arms sale to Taiwan has severely 
violated the basic norms of international law 
and international relations," Chinese foreign 
ministry spokesman Geng Shuang said in a 
statement on Friday."In order to safeguard 
national interests, China will impose sanctions 
on US enterprises participating in this sale of 
weapons to Taiwan," he said.
Foreign Minister Wang Yi, during a visit to 
Hungary, asked the US to "recognize the gravity 
of the Taiwan question".
China, which views Taiwan as part of its territory 
and has vowed to one day seize it, bristles at 
any country that lends the island state any 
diplomatic support or legitimacy.Even though 
Taiwan, which split from China following a 
civil war in 1949, doesn't have diplomatic ties 
with the US, Washington provides Taipei with 
military and other support. Beijing regards this 
as interference in its internal affairs.
On Monday, the US State Department announced 
the $2.2bn potential arms sale to Taiwan, which 
includes 108 Abrams tanks and 250 Stinger 
surface-to-air missiles.
Following the announcement, Beijing lodged 
formal complaints through diplomatic channels 

expressing "strong dissatisfaction and resolute 
opposition" and demanded the US "immediately 
cancel" the arms sale.
Taiwan would be massively outgunned in terms 
of troop numbers and firepower in any conflict 
with China, and has sought to upgrade much of 
its increasingly obsolete military equipment, 
especially in its air force.
"Taiwan stands in the frontline of China's 
ambitious expansion and faces enormous 
threats and pressure from Beijing," the 
Taiwanese foreign ministry said in a statement.
"This arms sale of M1A2 tanks and various 
missiles will help greatly to increase our 
defensive capabilities."
Abrams tanks and Stinger missiles - which are 
portable and can be quickly moved by soldiers in 
the field - would significantly increase Taiwan's 
ability to counter Chinese armor and warplanes 
in the event of an invasion.
"The M1A2 tanks are very reliable and will 
become an essential part of our ground defense" 
because of their maneuverability, Lieutenant 
General Yang Hai-ming of the Taiwanese army 
told reporters.
"Having the M1A2 to replace our older tanks 
will quickly and effectively boost our defense 
capability."The US shrugged off China's 
complaints, saying the military equipment 
would contribute to "peace and stability" in Asia.
The State Department responded by saying the 
transaction doesn't change US recognition of 
Beijing as China's sole government."Our interest 
in Taiwan, especially as it relates to these military 
sales, is to promote peace and stability across the 
strait, across the region," spokeswoman Morgan 
Ortagus told reporters.
"So there is no change of course in our 
longstanding one-China policy," she said.
Meanwhile, Taiwan's President Tsai Ing-wen 
arrived in New York City on Friday on a two-
night "transit" stop on her way to four Caribbean 
nations - Haiti, St Kitts and Nevis, St Vincent and 
the Grenadines, and St Lucia - for an official visit.
The Caribbean island nations are among the 
few countries that recognize Taiwan instead of 
China.

“They are applying a 
waterboarding method to Iran, 
drowning Iran and then looking 
and then asking them: let’s 
have a dialogue without any 
preconditions … No country is 
going to cooperate under these 

humiliating conditions,” he told BBC Radio 
4, The Telegraph reported on Friday.
“If they (the US) want to go to war they are 
doing a perfect job,” he also added.
The United States unilaterally pulled 
out of the Iran nuclear deal in May 
2018 and imposed sanctions on Iran in 
several stages. The move was politically 
condemned by the international 
community, especially by other 
signatories to the deal namely UK, France, 
Germany, Russia and China, yet, during 
the next one year, no practical measure 
was taken to shield Iran’s economy from 
harsh US sanctions.
Exactly one year after the US withdrawl, 
Iran announced that it would reduce its 
commitments to the deal within some 
60-day stages. So far Iran’s enriched 

uranium stockpile and enrichment level 
has exceeded those agreed in the deal. 
Tehran says all its measure are according 
to paragraphs 26 and 36 of the deal 
while IAEA endorsing that all of Iran’s 
steps are taken in a transparent manner. 
Iran says all these steps are reversible if 
other parties safeguard Iran’s economic 
interests, including its oil export and 
banking relations which are under US 
sanctions.
At the same time, US officials repeatedly 
say that they are ready for talks without 
preconditions while the Iranian officials 
say that there will be no talks with the US 
under pressure.
ElBaradei went on to say that Iran’s 
actions are a ‘cry for help’ noting that 
‘they are not an imminent threat’. He said 
that Iran is too far from 90% uranium 
enrichment needed for a nuclear bomb 
while Iran has always reiterated that 
nukes have no place in its defense doctrine 
and that uranium enrichment is solely 
done for peaceful purposes.
“It’s a symbolic reaction from a country 
that can’t even import medicines because 
of sanctions imposed by the US,” he said, 
also describing President Donald Trump's 
decision to back out of the nuclear accord 
when it was “working” as “lacking 
rationale, legal basis and any common 
sense”.

Oman eyes investing in 
Chabahar development projects
 In his meeting with the Minister of Industry, 
Mine and Trade Reza Rahmani on Fri., Ahmed bin 
Mohamed Al Fatisi, Omani Minister of Transport 
and Communication voiced readiness of his 
country for investing in Chabahar development 
projects.In this meeting, Minister of Industry, 
Mine and Trade Reza Rahmani said, “activating 
Ashgabat Agreement and cooperation of Oman in 
North-South Corridor with the aim of using port 
and rail capacities between the two countries 
as well as accessing Central Asian market have 

been considered as one of the main objectives 
behind development and promotion of bilateral 
relationship.”
Rahmani pointed to the high potentials and 
capacities of Iranian cities including Chabahar 
and Bandar Abbas and added, “Islamic Republic of 
Iran attaches great importance to its relations with 
neighbors, so that the country thinks to this issue 
as a win-win and strategic tie.”Omani side pointed 
to the brotherly and friendly relationship between 
Iran and Oman and emphasized on the need to 
strengthen transportation and infrastructural 
cooperation as well as presenting facilities in line 
with promoting bilateral trade volume.  

China Vows Sanctions on US Firms 
over Taiwan Arms Sale

US waterboards Iran then asks for talks: 
former IAEA head

US companies involved in a potential arms sale worth 2.2$bn 
to self-ruled Taiwan will face sanctions, China said, warning 
Washington "not to play with fire".

Washington is waterboarding Iran then asks for talks, said 
former head of the International Atomic Energy Agency 
Mohamed ElBaradei, adding that no country will cooperate 
under such ‘humiliating conditions’.
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"The US shrugged 
off China's 
complaints, 
saying the military 
equipment 
would contribute 
to "peace and 
stability" in Asia.

“It’s a symbolic 
reaction from 
a country that 
can’t even import 
medicines 
because of 
sanctions 
imposed by the 
US,”



۸۲ کارگاه تولیدی در اردستان از طرح بخشودگی جرائم برخوردار شدند
سرپرست تامین اجتماعی اردستان گفت: پرداخت بخشودگی جرائم مشمول کارگاه های متاثر از تحریم های 

ظالمانه، نوسانات ارزی و بحران کارگاهی می شود و ۸۲ کارگاه اردستان از این طرح برخودار شدند.
علیرضا تاجرزاده در نشست خبری به مناسبت هفته تامین اجتماعی اظهار داشت: سال ۹۸ برای تامین اجتماعی 

سال توسعه غیر حضوری نامگذاری شده و پنج خدمتی که قبالً ارائه می شد به ۴۰ خدمت افزایش یافته است.
وی افزود: ۶۸ درصد از جامعه ۴۲ هزار نفری شهرستان اردستان از خدمات تامین اجتماعی برخوردار هستند.

سرپرست تأمین اجتماعی شهرستان اردستان گفت: تامین اجتماعی اردستان جمعیتی حدود ۲۸ هزار نفر را خدمات 
رسانی می کند که از این مقدار تعداد سه هزار و ۵۰۰ نفر آن را مستمری بگیران تشکیل می دهند.

تاجرزاده افزود: ابالغ الکترونیکی احکام مطالباتی و همچنین بازرسی الکترونیکی در این اداره انجام می شود که بخش بازرسی 
قبالً به صورت کاغذی اجرا می شد. وی ابراز داشت: پرداخت بخشودگی جرائم برای سه گروه از جمله تحریم های ظالمانه، نوسانات ارزی و 

بحران کارگاهی پرداخت می شود و بر این اساس در سال گذشته ۹۰ مسئول کارگاه برای دریافت خدمات این بخش مراجعه و ۸۲ کارگاه از خدمات 
این طرح برخوردار شده اند. سرپرست تأمین اجتماعی شهرستان اردستان افزود: در بخش امور بیمه شدگان برای وصول کمک هزینه های ازدواج 

و درآمدها ۹۳۵ سند تعهدات کوتاه مدت انجام شده است.

مقابله شهرداری کاشان با ساخت و سازهای غیرمجاز
 معاون شهرسازی شهرداری کاشان ضمن تاکید بر مقابله شهرداری کاشان با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: 
صدور پروانه های ساختمانی در سه ماهه نخست سال نسبت به مشابه سال گذشته ۴۱ درصد افزایش داشت.

حسن نعناکار در جمع خبرنگاران با تاکید بر مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی و تخلفات در این حوزه 
اظهار داشت: از شهروندان درخواست داریم تا پیش از هر ساخت و سازی، به صورت کامل و دقیق نسبت به 

دریافت مجوزهای الزم و به ویژه پروانه ساختمان اقدام کنند تا در میانه فرآیند اجرا با مشکالت مختلف در این 
زمینه مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه ستاد انضباط شهری و شهربان ها بر ساخت و سازهای شهری شهرستان کاشان نظارت دارند، افزود: 
این واحدهای نظارتی با شرح وظایف نظارت بر ساخت و سازهای شهری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز با مشاهده 

هرگونه تخلف در این زمینه در مرحله نخست اخطار و در مراحل بعدی برخوردهای قانونی همانند ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰، تعطیلی فرآیند 
ساخت و ساز و غیره را پیگیری می کنند. معاون شهرسازی شهرداری کاشان با بیان اینکه احکام منجر به تخریب سال گذشته در کمیسیون بدوی 
۲۹۳ و در کمیسیون تجدیدنظر ۱۶۴ مورد بوده است، ابراز داشت: در کمیسیون بدوی ۲۰۱ جلسه برای بررسی دو هزار و ۸۳۶ پرونده تشکیل و 

۹۸ جلسه نیز برای بررسی مجدد یک هزار و ۳۶۵ مورد پرونده در کمیسیون تجدیدنظر برگزار شده است.
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 اجرای ناقص قانون 
مالیات بر ارزش 

افزوده مصائبی را بر 
بخش تولید تحمیل 
کرده و یکی از اصلی 

ترین خواسته های 
تولیدکنندگان، شفاف 

شدن این قانون در 
تمام ابعاد است.

اقتصاد ایران
07

یکشنبه 23 تیر 1398  | شمـاره 272

ISFAHAN
N E W S

بدعهدی کره ای ها کار 
دست بازار لوازم خانگی داد

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان 
لوازم خانگی با بیان اینکه کره ای ها 
در تأمین مــواد اولیه کارخانه های 
تولیدی در ایران بدعهدی کرده اند، 
گفت: ممنوعیــت واردات، حجم 
قاچاق و تقلب محصوالت را افزایش 
داد و بارها دیده شــده محصوالت 
به نام ایرانی با برند و لوگو محصوالت 
به نام جهانی خارج از فرآیند قانونی 
عرضه، به فروش می رسند. رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
گفت: برخی از محصــوالت به نام 
جهانی همچون محصوالت کشور 
کره در ایــران تولید می شــود که 
محصوالت تولیدی تحت لیسانس 
و تولید داخلی، از مواد اولیه وارداتی 
اســتفاده می کنند که در چند ماه 
اخیر به دنبال تحریم های یکجانبه 
و غیرقانونی آمریکا بر علیه اقتصاد 
ایران، شرکت های کره ای بدعهدی 
کرده و مواد اولیه تولید را در اختیار 
کارخانه های داخلی قرار ندادند. وی 
خاطرنشان کرد: بدعهدی کره ای ها 
عاملی شد تا بازار با کمبود کاال مواجه 
شود و شرکت های کره ای با افزایش 
قیمت محصوالت، بــازار را با وجود 
کمبود کاال، راکد کردند و شرایط به 
سمتی رفت که قیمت لباسشویی 
ایرانی ۱ میلیون تومانی به حدود ۴ 

میلیون تومان افزایش یافت.

خبرآنالین
خـــبـــر
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آگهي حصر وراثت
آقاي مجتبي حسني فرزند محمدحسن داراي شناسنامه  شــماره ۴۹ به شرح دادخواست به 
کالسه ۲7۴ /۱۳۹۸ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدحسن حسني فرزند کربالئي علي آقا بشناســنامه ۱۴۲۰ در ۱۳7۶/۲/۱۲ در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- عصمت 
حسیني فرزند محمدحسن ش ش ۳۵۵ صادره از خوانسار فرزند دختر ۲- بتول حسني فرزند 
محمدحسن ش ش ۵۲ صادره از خوانسار فرزند دختر ۳- سکینه حسني فرزند محمدحسن ش 
ش ۲۳ صادره از خوانسار فرزند دختر ۴- علي حسیني فرزند محمدحسن ش ش ۵۳ صادره از 
خوانسار فرزند پسر ۵- مجتبي حسني فرزند محمدحسن ش ش ۴۹ صادره از خوانسار فرزند 
پسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مینماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 
شورا تحویل دهید بدیهي است با انقضاي مهلت مقرر گواهي انحصار وراثت صادر خواهد شد. 

رئیس شوراي حل اختالف شعبه دوم شهري خوانسار شناسه: ۵۲۸۱۱7
آگهی حصر وراثت

آقای مهدی دهقانی بشناسنامه شماره ۶۴-۵۶۴۹7۰۳۲۹۹ به شــرح دادخواست به شماره 
کالسه ۹۸/۶۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حمیده شفیعی ینگابادی بشماره شناسنامه ۳۹۳۸-۵۶۴۹۳۵۶۳۲7 در تاریخ ۹۸/۳/۱۱ اقامتگاه 
خود را بدرود گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- حسین شفیعی ینگابادی 
ش ش ۴-۵۶۴۹۵۹۱۸۴۹ پدر متوفی ۲- صغری دهقانی ش ش ۱۴۱-۵۶۴۹۲۴۵۵۱7 مادر 
متوفی ۳- مهدی دهقانی ش ش ۶۴-۵۶۴۹7۰۳۲۹۹ همسر متوفی ۴- سجاد دهقانی ش ش 
۵۶۴۰۱۰7۹۰۱ فرزند متوفی ۵- زهرا دهقانــی ش ش ۱۲7۶7۸7۹۳۶ فرزند متوفی و بجز 
نامبردگان ورثه دیگری نداردو  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. دفتر شورای 

حل اختالف بخش جرقویه شعبه سوم شناسه: ۵۲۸۴۴۸
آگهی حصر وراثت

آقای سید محمد موسوی فرزند سیدجواد به شناسنامه شماره ۵7۶ به شرح دادخواست به شماره 
کالسه ۹۳/۹۸ ش ح ۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیدجواد موسوی بیده بشماره شناسنامه ۴ در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ اقامتگاه خود 
را بدرود گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- شهربانو ریگی بارند فرزند 
جعفر ش ش ۱ صادره از سمیرم همسر متوفی ۲- سید ابوالقاسم موسوی بیده ش ش ۳ صادره 
از ســمیرم فرزند متوفی ۳- مطلب موســوی بیده ش ش ۶۵۳ صادره از سمیرم فرزند متوفی 
۴- سیدمحمد موسوی بیده ش ش ۵7۶ صادره از سمیرم فرزند متوفی ۵- سیدعلی موسوی 
ش ش ۶۵۲ صادره از سمیرم فرزند متوفی ۶- سید طهماسب موسوی بیده ش ش ۵77 صادره 
از سمیرم فرزند متوفی 7- فرحناز موسوی بیده ش ش ۴۹7 صادره از سمیرم فرزند متوفی ۸- 
سیده فریده موسوی بیده ش ش ۴۹۶ صادره از سمیرم فرزند متوفی ۹- سیده ماهگل موسوی 
بیده ش ش 7 صادره از سمیرم فرزند متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد 

شد. قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم شناسه: ۵۲7۸۰۶
آگهی حصر وراثت

آقای عبدالرسول عاشقی حسین آبادی به شناسنامه شماره ۱۵۵۰ به شرح دادخواست به شماره 
کالسه ۱۶۵/۹۸ ش ۲ از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قربانعلی عاشقی حسین آباد بشماره شناســنامه ۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۳/7 اقامتگاه 
خود را بدرود گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- متقاضی عبدالرسول 
عاشقی حسین آبادی پسر ۲- علی عاشقی حسین آباد پسر ۳- جواهر عاشقی حسین آباد دختر 
۴- اشرفه عاشقی حسین آبادی دختر ۵- زهرا عاشقی حسین آباد دختر ۶- آمنه خاتون عاشقی 
حسین آباد دختر 7- محترم عاشقی حسین آباد دختر ۸- فرشته  عاشقی حسین آباد )دختر( 
۹- معصومه زارعی همسر، اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. رئیس شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین شناسه: ۵۲7۸۲۶
آگهی حصر وراثت

آقای حسنعلی احمدی فرزند عباس به شناسنامه شــماره ۵7۸ به شرح دادخواست به شماره 
کالسه ۱۴۰/۹۸ از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس احمدی فیض آبادی بشماره شناســنامه ۱۳۴ در تاریخ ۱۳۹۵/7/۱۶ اقامتگاه 
خود را بدرود گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- یک همســر دایمی 
بنام صدیقه احمــدی فیض آبادی فرزند قــدم علی متولد ۱۳۳۶ کدملــی ۵۶۵۹77۸۱۹۴، 
۲- دارای ســه فرزند پســر به نامهای ۱- حســنعلی احمدی فیض ابادی فرزند عباس متولد 

۱۳۵۲ کدملی ۲۲۱۸7۸۹۴۳۴، ۲- حسینعلی احمدی فیض آبادی فرزند عباس متولد ۱۳۵۶ 
کدملی ۱۲۸7۰۳۳۶۲۸، ۳- محســن احمدی فیض آبادی فرزند عباس متولد ۱۳۶۱ کدملی 
۵۶۵۹۴۰۳۵۴۲، ۳- دارای ســه فرزند دختر به نامهای: ۱- فاطمه احمدی فیض آبادی فرزند 
عباس متولد ۱۳۵۸ کدملی ۵۶۵۸۸۸۴7۵۶، ۲- زهره احمدی فیض آبادی فرزند عباس متولد 
۱۳7۲ کدملی ۵۶۵۳۶۱۸۰۰7، ۳- زهرا احمدی فیض آبادی فرزند عباس متولد ۱۳7۰ کدملی 
۵۶۵۰۰۱۱۴۸۶. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به این دادگاه تقدیم نماید و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شــد. شورای حل اختالف 

بخش جلگه شناسه: ۵۲۸۴۴۹
آگهی حصر وراثت

آقای احمد عباسی فرزند قدرت اله به شناسنامه شماره ۸7۸ به شــرح دادخواست به شماره 
کالســه ۱۳۹/۹۸ از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قدرت اله عباسی علی آبادی بشماره شناســنامه ۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۸ اقامتگاه 
خود را بدرود گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- یک همسر دایمی بنام 
صدیقه عباســی علی آبادی فرزند عبدالمجید متولد ۱۳۴۶ کدملی ۵۶۵۹۸۱۶۲۸۲، ۲- مادر 
بنام: صدیقه آقاجانزاده بهرامی فرزند عباسعلی متولد ۱۳۱۹ کدملی ۵۶۵۹7۳۱۸۹۹، ۲- دو 
فرزند پسر به نامهای: ۱- احمد عباسی فرزند قدرت اله متولد ۱۳۶7 کدملی ۵۶۵۹۹۳۸۶۳۹، 
۲- حمید عباســی علی آبادی فرزند قدرت الــه متولد ۱۳۶۴ کدملــی ۵۶۵۹۹۳۹۶7۸، ۳- 
دارای دو فرزند دختر به نامهای: ۱- مریم عباســی علی آبادی فرزنــد قدرت اله متولد ۱۳۵۸ 
کدملی ۵۶۵۹۱۹۰۹۴۴، ۲- زهرا عباســی علی آبادی فرزند قــدرت اله متولد ۱۳۶7 کدملی 
۵۶۵۹۹۳۸۶۴7، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به این دادگاه تقدیم نماید و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شــد. شورای حل اختالف 

بخش جلگه شناسه: ۵۲۸۴۵۰
آگهی ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: ۱۳۹۸۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۳۹۵/۱ شــماره بایگانی پرونــده: ۹۸۰۰۶۰۰/۱ 
شــماره آگهی ابالغیه: ۱۳۹۸۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۱۲۹  بدینوســیله به ۱- جــواد انوری فرزند 
محمد به شماره ملی ۱۲۹۱۳۶۲۵۱7 به نشــانی اصفهان خیابان کاوه تربیت معلم کدپستی 
۸۱۵۹۹۴7۶7۴، ۲- ســهراب رضائی فرزند نظرعلی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۴۵۴۹ به نشانی 
اصفهان جی ابهر جنب مســجد امام حسین کردآباد مدرســه مطهری بدهکار پرونده کالسه 
۱۳۹۸۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۳۹۵/۱ که برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده 
اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی ۶۶۰۳۰۴۹۰۳۸۰۰۴-۹۵/۳/۹ بین شما و بانک ملی 
شعبه سروستان جی اصفهان مبلغ ۲۲7۵۸7۳۱۱ ریال بابت اصل، ۵۲۱۳۶۶۹7 ریال خسارت 
تاخیر تا تاریخ ۹۸/۱/۲۰ و از آن به بعد روزانه مبلغ ۱۸۶۶۲۱ ریال بدهکار می باشــید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه 
صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا مفاد اجراییه 
فقط یک مرتبه در روزنامه اخبار اصفهان آگهی می شــود و طبق تبصره دوم ماده ۱۱۳ قانون 
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. ادره اجرای اسناد رسمی اصفهان شناسه: ۵۲۶۶۱۹

آگهی ابالغ اجراییه
شماره پرونده: ۱۳۹7۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۴۱77/۱ شــماره بایگانی پرونده: ۹7۰۵7۶7/۱ شماره 
آگهی ابالغیه: ۱۳۹۸۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۱۱۸ بدینوسیله به آقای حمید صاحب کرم فرزند مجید 
و زهرا صاحب کرم فرزند مجید با قیمومیت عباس ابراهیمی قهساره از جمله وراث مرحوم مجید 
صاحب کرم به آدرس اصفهان و اعالمی متعهد له اصفهان خ وحید ک مســجد بن بست فریبا 
پ ۱۱۸ که به گزارش مامور مربوطه ابالغ واقعی میسر نگردیده است ابالغ می گردد که خانم 
زهره ابراهیمی برابر سند ازدواج شــماره ۱۵۱۳ مورخ 7۲/۹/۵ دفترخانه ازدواج 7۳ اصفهان 
جهت وصول تمام صداق مندرج در ســند ازدواج به شــرح صداق هدیه کالم اهلل مجید یکصد 
هزار ریال تمام و مهرالسنه حضرت زهرا دویست و شــصت و دو ریال و نیم بها یک دانگ منزل 
مسکونی پنج میلیون ریال تمام پول نقد رایج مملکت جمهوری اسالمی ایران ده میلیون ریال 
تمام بابت چهارده عدد ســکه بهار آزادی یک میلیون و چهارصد هزار ریال تمام بابت دو دست 
لباس کامل دویست هزار ریال که کال بر ذمه زوج است که عندالمطالبه به زوجه خود بپردازد. 
مبادرت به صدور اجراییه نموده و پس از تشــریفات قانونی اجراییه صــادر و پرونده اجرایی به 
شماره  ۱۳۹7۰۴۱۸۱7۴۸۰۰۰۰۱7 در این اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه اخبار اصفهان چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد،  
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 
دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد. رییس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان شناسه: ۵۲۶۶۱۳

آگهی ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: ۱۳۹7۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۵7۱۴/۱ شماره بایگانی پرونده: ۹7۰7۹۵۳/۱ شماره 
آگهی ابالغیه: ۱۳۹۸۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۱۳۶ بدینوسیله به منصوره وثوق نیا فرزند نعمت اله به 
شماره ملی ۱۲7۲۲۶۵۰۱۳ به نشانی اصفهان خیابان شریف واقفی کوچه ۱۹ مهدی نژاد بن 
بست شریعت بدهکار پرونده کالسه ۱۳۹7۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۵7۱۴/۱ که برابر گزارش اداره پست 
نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی ۶۲۰۱۰۲7۸۹۱۰۰۴-

۹۳/۱۲/۱۰ بین شــما و بانک ملی شــعبه خواجو اصفهان مبلغ ۳۹7۰۹۰۰۰ ریال بابت اصل 
۲۱7۹۰۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تا تاریخ ۹7/۱۱/۲۴ و از آن به بعد روزانه مبلغ ۲۶۴7۲ ریال 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق ماده ۱۸ 
آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه اخبار اصفهان آگهی می شــود و طبق 
تبصره دوم ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری 
اسالمی ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. ادره اجرای اســناد 

رسمی اصفهان شناسه: ۵۲۶۸۸۲
آگهی 

شماره پرونده: ۱۱۱۴/۹7 شــماره دادنامه: ۲۰7/۹۸ بتاریخ ... در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
یک شــورای حل اختالف کاشان به تصدی امضاء کننده ذیل تشــکیل است پرونده کالسه ... 
تحت نظر قرار دارد. قاضی شــورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خواهان 
علی بارفروش با وکالت الهام اکبری اســحاق آبادی به طرفیت خوانده فرمان خانی به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد ۵ فقره چک به شماره ۹۶/۶/۲۸-۳۹7۲۶۶ 
و ۳۹7۲۶۹-۹۶/۹/۲۸ و ۳۹7۲۶۸-۹۶/۸/۲۸ و ۳۹7۲۶۴-۹۶/۴/۲۸ و ۹۶/۳/۲۸-۳۹7۲۶۳  
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با بررسی اوراق پرونده و اصل تجریدی بودن 
اسناد تجاری و اینکه خوانده دعوی علیرغم وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور به هم 
نرسانده اند و دالیل و مدارکی که حکایت از ابراء نامبرده را نماید ارائه ننموده اند فلذا با عنایت 
به مراتب فوق العشار و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در 
دعوی مطروح و صدور آن از ناحیه خوانده و توجها به نظریه مشورتی اعضا محترم شورای حل 
اختالف دعوی خواهان را وارد دانسته لذا به اســتناد مواد ۱۲۵7-۱۳۰۱ از قانون مدنی و مواد 
۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۴ از قانون تجارت و مواد ۱۹۴-۱۹7-۱۹۸-۵۰۲-۵۱۵-۵۱۹ از قانون 
آیین دادرسی مدنی  و ماده واحده قانون استفساریه تبره الحاقی ماده ۲ قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده 
فوق به پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواســته و هزینــه ابطال تمبر و حق 
الوکاله وکیل بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان وصول برمبنای نرخ تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه تعیین 
می شــود در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی بدوا ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی دادگستری کاشان می باشد. قاضی شــعبه ۱ حقوقی شورای حل اختالف 

کاشان شناسه: ۵۲۹۶۳۵
آگهی 

شماره پرونده: ۱۱۱۳/۹7 شماره دادنامه: ۲۰۸/۹۸ بتاریخ ... در وقت فوق العاده جلسه شعبه یک 
شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه ... تجدیدنظر 
قرار دارد. قاضی شــورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان علی بارفروش با 
وکالت الهام اکبری اسحاق آبادی به طرفیت خوانده فرمان خانی فرزند فرج به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به اســتناد ۵ فقره چک به شــماره ۳۹7۲۶۵-۹۶/۵/۲۸ و 
۳۹7۲۶7-۹۶/7/۲۸ و ۳۹7۲۶۲-۹۶/۲/۲۸ و ۳۹7۲7۰-۹۶/۱۰/۲۸ و ۹۶/۱۱/۲۸-۳۹7۲7۱ 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با بررسی اوراق پرونده و اصل تجریدی بودن 
اسناد تجاری و اینکه خوانده دعوی علیرغم وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور به هم 
نرسانده اند و دالیل و مدارکی که حکایت از ابراء نامبرده را نماید ارائه ننموده اند فلذا با عنایت 
به مراتب فوق العشار و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در 
دعوی مطروح و صدور آن از ناحیه خوانده و توجها به نظریه مشورتی اعضا محترم شورای حل 
اختالف دعوی خواهان را وارد دانسته لذا به اســتناد مواد ۱۲۵7-۱۳۰۱ از قانون مدنی و مواد 
۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۴ از قانون تجارت و مواد ۱۹۴-۱۹7-۱۹۸-۵۰۲-۵۱۵-۵۱۹ از قانون 
آیین دادرسی مدنی  و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده ۲ قانون اصالح موادی 
از قانون صدور چک مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام پیرامون خســارت قابل مطالبه 
خوانده فوق به پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواســته و هزینه ابطال تمبر و 
حق الوکاله وکیل بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا زمان وصول برمبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه تعیین 

می شــود در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی بدوا ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی دادگستری کاشان می باشد. قاضی شــعبه ۱ حقوقی شورای حل اختالف 

کاشان شناسه: ۵۲۹۹۵۵
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان محمد عمیدی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۹7/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
تضامنی بابت یک فقره چک به شماره ۸۹۴۸۶7-۹7/۱۲/۸ نزد بانک ملی به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت خانم نجمه کریمیان مفرد فرزند اسماعیل به مجتمع شوراهای 
حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
۱۱۶۵/۹7 ثبت و برای تاریخ ۹۸/7/۳ ساعت ۱۰:۰۰ صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا 
که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 7۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنــی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه 
دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب 
شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول شعبه هشتم شورای 

حل اختالف کاشان شناسه: ۵۲۸۶۰۵
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان علیرضا خبازی نیاسر دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۴/۱۵۰/۰۰۰ تومان 
بابت قبوض چهارگانه به همراه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت مهدی ارزنده به 
مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
به کالسه ۳۰/۹۸ ثبت و برای تاریخ ۹۸/۵/۲۸ ساعت ۱7:۴۵ صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا 
که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 7۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف کاشان شناسه:۵۲۸۶۰7

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان محمدرضا شربتی دادخواستی به خواســته مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ به 
همراه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت ۱- محمدمهدی خرازی فرد ۲- سامان 
رحیم نیا ۳- اسداله افشون به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
دوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۴۸/۹۸ ثبت و برای تاریخ ۹۸/۵/۲7 ساعت ۱۰:۴۵ صبح 
وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 7۳ 
قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که 
در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول شعبه دوم 

شورای حل اختالف کاشان شناسه:۵۲۸۶۶۶
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان حامد عباسی فرزند محمدرضا دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک 
به شماره ۹۴۹۸۴۹-۹7/۸/۳۰ به مبلغ ۶۹/۳۰۰/۰۰۰ ریال به همراه هزینه های دادرسی و تاخیر و 
تادیه تا زمان وصول به طرفیت میالد عزیزی )مجهول المکان(، نادیا احسانی، محمد نیکوکار به مجتمع 
شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سیزده حقوقی شورای حل اختالف به 
کالسه ۱۱۳/۹۸ ثبت و برای تاریخ ۹۸/۶/۶ ساعت ۱۲:۰۰ صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا 
که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 7۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول شعبه سیزده شورای حل اختالف کاشان شناسه: ۵۲۹۶۲۹

آگهی حصر وراثت
خانم مهتاب مسعودزادگان به شناسنامه شماره ۸۶7 به شــرح دادخواست به شماره کالسه ۴۹۹ 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین 
مسعودزادگان بشماره شناسنامه ۳۳ در تاریخ ۹7/۹/۱۵ اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- معصومه مسعودزادگان ش ش ۱۳۲۱، ۲- میترا مسعودزادگان 
ش ش 7۲۳، ۳- پــوران خبازی فرزند حبیب اله ش ش ۲۸۳ همســر ۴- مهدیه مســعودزادگان 
ش ش ۵۳، ۵- مهتاب مســعودزادگان ش ش ۸۶7 همگی فرزندان محمدحســین. 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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 
 نماید و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شــد. قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان

 شناسه: ۵۲۸۵۸۹

نزدیک بــه ۱۱ ســال از 
اجرای آزمایشــی مالیات 
بر ارزش افزوده در اقتصاد 
ایران می گذرد؛ قانونی که 
اجرای آن از مهرماه سال 
۱۳۸7 آغاز شد و قرار بود با 
پنج سال اجرای آزمایشی، 
در ســال ۹۲ از حالت آزمایشی خارج و با 
رفع نواقص به صورت دائمی اجرا شود، اما 
به دلیل تعلل متولیان و با توجه به تاکید 
برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، 
اخذ مالیات بر ارزش افــزوده همچنان با 
نواقص متعدد و به صورت آزمایشی ادامه 

یافته است.
حدود دو سال پیش دولت الیحه اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس 
فرستاد و قرار بود در سال ۹7 در مجلس به 

تصویب نهایی برسد.
حال در تیرماه سال ۹۸ و پس از تصویب 
کلیات الیحه در صحن و در حالی که انتظار 
می رفت به دلیل تحریم های ظالمانه علیه 
کشور که تولید را نشانه رفته است و البته 
تاکید شعار امسال بر رونق تولید، اصالح 

مالیات بر ارزش افزوده در جهت تسهیل 
شرایط تولیدکنندگان در نیمه اول سال 
نهایی شود اما آنطور که پورابراهیمی عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است، 
تصویب الیحه اصالحیه تا پایان سال جاری 
به طول خواهد کشید که البته این سخن 
پورابراهیمی همراه با اظهار امیدواری بوده 
است یعنی باز هم شفاف نیست تکلیف این 

قانون در پایان سال مشخص شود یا خیر.

  مالیات بر ارزش افزوده و تعلل مجلس
تعلل مجلس و به تعویق انداختن تصویب 
نهایی قانون مالیات بــر ارزش افزوده در 
حالی اســت که خود نماینــدگان طی 
ســال های گذشــته با اصرار فــراوان به 
دولتمردان، خواســتار ارائه الیحه اصالح 
این قانون بودند کــه در نهایت نیز دولت 
در اسفند ســال ۹۵ الیحه اصالحیه را به 

مجلس فرستاد.
حال با گذشت بیش از ۲ سال از ارائه الیحه 
اصالح مالیات بر ارزش افزوده به مجلس و 
مطلع بودن نمایندگان از مشکالت تولید 
و مخل بودن برخی بندهای کنونی قانون 
مالیات بر ارزش افــزوده، اما باز هم وعده 
داده می شود که »امیدواریم اصالح قانون 

مذکور تا پایان سال نهایی شود.«
این موضوع با نگاهی به تاریخچه بررسی 
مالیات بر ارزش افــزوده در مجلس نمود 
بیشــتری پیدا می کنــد. آن زمانی که 
نمایندگان ارســال الیحه بــه صحن را 

هر مــاه تمدیــد می کردند؛ بــه عنوان 
نمونه، محمدرضــا پورابراهیمی رئیس 
وقت کمیســیون اقتصــادی مجلس در 
اظهارنظری در اردیبهشت ماه سال ۹7، 
اوایل فصل تابســتان را زمان اجرای این 
الیحه عنوان کرده و گفته بود: »در طول 
بیش از یک سال کار کارشناسی در کمیته 
مالیاتی کمیسیون اقتصادی، جمع بندی 
آن در ۳۰ محور اساســی با احصاء اصلی 
ترین مشــکالت بخش تولید از اتاقهای 
اصناف، بازرگانی، تعاون و فعاالن اقتصادی 
به انجام رسید که مبنای تصمیم گیری 
ما در این اصالحات شــد. خوشــبختانه 
این اصالحات بــا نظر دولــت، اتاق ها و 
دســتگاه های اجرایی در کمیته مالیاتی 
جمع بندی شده است که پس از تصویب 
در صحن اوایل تابستان ۹7 در مرحله اجرا 
قرار می گیرد که امیدوارم این قانون کمک 

زیادی به رونق تولید کند.«
وعده مذکور عملی نشــد و پورابراهیمی 
در اظهارنظر دیگری اواسط شهریور ماه 
سال ۹7 را زمان ارسال قانون اصالح شده 
مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس و 
اجرا از نیمه دوم ســال را مورد تاکید قرار 

داده بود.

  چشم تولیدکنندگان به مجلس
بی توجهی مجلس به تصویب نهایی اصالح 
مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که 
طی دیدارهایی که وزیر امور اقتصادی و 

دارایی با کارآفرینــان و فعاالن اقتصادی 
طی ماه های گذشته داشته و همچنین در 
نشست های فعاالن اقتصادی در اتاق های 
بازرگانی، یکی از دغدغه های جدی فعاالن 
اقتصادی، نواقص متعدد مالیات بر ارزش 
افزوده بوده و اصالح هرچه ســریع تر این 
قانون و رفع نواقص آن را یکی از مطالبات 

مهم خود عنوان کرده اند.
در این راستا هادی حق شناس، کارشناس 
اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با 
تاکید بر اینکه تولید کشور نیاز به حمایت 
دارد، گفت: اگر دولت انواع مالیات را بدون 
در نظر گرفتن شرایط و رفع اشکاالت بر 
تولید داخل اعمال کند، با سیاست های 
کالن اقتصادی در تعــارض خواهد بود. 

دولت ها نباید سیاســت های مالیاتی را 
بر بخش تولید به گونــه ای تنظیم کنند 
که قیمت تمام شــده تولید افزایش یابد 
زیرا به اندازه کافی بروکراسی های اداری 
هزینه های مختلف به بخش تولید تحمیل 

می کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اجرای 
ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصائبی 
را بر بخش تولید تحمیــل کرده و یکی از 
اصلی ترین خواسته های تولیدکنندگان، 
شفاف شدن این قانون در تمام ابعاد است.

حق شناس تاکید کرد: در کشور ما بنیان 
تولید به اندازه کافی به دلیل نوسانات نرخ 
ارز، نوسانات هزینه های زیرساختی، گران 
بودن تسهیالت بانکی و سیستم عریض 

و طویل بروکراســی تضعیف شده است 
بنابراین نباید عامل دیگری همچون مالیات 
بر ارزش افزوده بدون رفع اشکاالت و در نظر 
گرفتن شرایط، بر مصائب تولید اضافه کند.

وی گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس 
با اصالح دقیق این قانــون، زمینه را برای 
حمایت از تولید فراهم کرده و هزینه های 

این بخش را کاهش دهند.
این کارشــناس اقتصادی افــزود: به هر 
حال بایــد گفت که یکــی از اصلی ترین 
خواســته های تولیدکنندگان شفافیت 
این قانون در تمام ابعاد بوده و انتظار است 
اصالحات مجلس در این قانون به سمت 
شفافیت بیشتر باشــد و مجلس سرعت 

عمل بیشتری در این کار به خرج دهد.

۱۱سال اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده؛   

نواقص،نفس تولید را بُرید
اجرای پر نقص قانون مالیات بر ارزش افزوده طی ۱۱ سال 
گذشته از دغدغه های جدی فعاالن اقتصادی بوده است 
و اگرچه وعده های بسیاری برای اصالح آن داده شده اما 

باز هم اصالح نهایی به پایان سال موکول شد.
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www.esfahan-news.comهمکاری تکنولوژیکی ترکیه، روسیه، آذربایجان و ایران
ایران با سه کشور همسایه به همکاری در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات می پردازد.

 ایران در چشم انداز ۲۰ ساله خود قرار است تا سال ۱۴۰۴ به هاب منطقه تبدیل شود و رسیدن به این هدف 
نیازمند همکاری در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با کشورهای منطقه است.

در همین رابطه، ایران گام هایی را برای رسیدن به این هدف برداشته که از آن جمله می توان به اشتراک 
این خدمات با ۳ کشور دیگر اشاره کرد. قرار است امسال اجالس چهارگانه ای بین کشورهای ترکیه، روسیه، 

آذربایجان و ایران در راستای ایجاد مرکزی بین المللی و گسترش بازار جهانی استارت آپ ها برگزار شود.
در این زمینه اعالم شده که هفته آینده وزرای ارتباطات این ۴ کشور در تهران نشست چهارجانبه ای را برای ایجاد 

بازار مشترک حوزه فناوری اطالعات و فعالیت های مشترک خواهند داشت که هدف آن حمایت از همکاری استارت آپ 
های این کشورها با یکدیگر در قالب رویدادهای مشترک و نیز ایجاد بازار مشترک ICT و خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات در سطح 

منطقه ای و بین المللی است. این همکاری ها می تواند دانش فنی و توان رقابتی استارت آپ های ایرانی در بازارهای خارج از کشور را ارتقا بخشد 
و نقش مهمی در رونق کسب و کار دیجیتالی در ایران داشته باشد. این همکاری ها در سطح منطقه ای و بین المللی است که می تواند اوضاع 

رقابتی استارت آپ های ایرانی را در بازارهای خارجی ارتقا دهد.

در واقعیــت این صاحبان 
کسب و کار های کوچک 
) کارآفرینــان ( از رشــته 
تحصیلــی و زمینه های 
متفاوتی پا بــه این عرصه 
گذاشته اند . برخی از آنها 
خرده فروش بوده و برخی 
دیگر دانشجوی حقوق و یا حتی برخی از 
آن ها از صنعت تلوزیــون پا به این عرصه 
نهاده انــد . در واقعیت مشــخصات یک 
کارآفرین چه چیز هایی می تواند باشد ؟ 
مجموعه مهارت های مورد نیاز برای یک 
کارآفرین چه چیز هایی است ؟ مقدار کمی 
شهامت و بی باکی ؟ مقداری شم اقتصادی 

؟ مقداری … .
تمامی موارد گفته شده درست است و یک 
کارآفرین تمامی اطالعات و تجارب مربوط 
به کار خود را به عنوان تجربه از کســب و 
کار هایی که در گذشته در آن ها کار می 
کرده است ، بدست می آورد . این تجارب 
ممکن است ناخودآگاه بدست آید و یا اینکه 
کارآفرین به منظور به حقیقت رســاندن 
رویای خود ، به سراغ کار هایی مرتبط رفته 
باشد یا مسائل کاری متفاوتی را تجربه کرده 
باشد تا بتواند از آن تجربه کسب نماید . هر 
کارمند می تواند با پرسدین سوال های زیر 
از خود متوجه این شود که محل کارش ، 
می تواند به او در رســیدنش به رویای راه 
اندازی کسب و کار خود کمک کند یا خیر . 

این سواالت به صورت زیر می باشد :
۱-  آیا شــرکتی که در آن به کار مشغول 
هستید ، قصد تامین سرمایه کنفرانس ، 

کارگاه و برنامه های آموزشی را دارد ؟
۲- آیا شخص یا اشخاصی ) مانند مربیان 
کسب و کار ( در شرکت شما وجود دارند 
که بتوانند شما در زمینه کسب و کار تربیت 

نمایند ؟
۳- چه توانایی های جدیدی می توانید از 
محیط کار خود یاد بگیرید و یا اینکه چه 

منابعی آموزشی برای شما وجود دارد ؟
در ادامه این مقاله با 7 کارآفرین مصاحبه 

شده است که قبل از ساخت کسب و کار 
خودشان در محیط هایی همچون زنبور 
داری ، شــو لباس و یا بانــک به فعالیت 
پرداخته اند . همچنین ممکن اســت کار 
جدید آن ها با فعالیت های کاری گذشته 
 رابطه ای نداشــته باشــد اما آن ها از هر 
تجربه ای استفاده کرده اند . در ادامه با ما 

همراه باشید .

 Taylor  : 1- نــام کارآفریــن  
Scarboro

محل کار قبلی : کارمند باغ وحش
کسب و کار فعلی : صاحب یک فروشگاه 

اینترنتی وسایل دکوری قدیمی
مهارت های بدست آورده از شغل قبلی : 
چند وظیفه ای بودن – مدیریت ساعت 

کاری نامنظم – خدمات مشتریان
من بیشتر وقتم را با حیوانات می گذراندم 
اما برایم مهم بود کــه آموزش هایی را نیز 
به بازدید کنندگان از باغ وحش بدهم . از 
همین راه توانستم ُ توانایی خدمت رسانی 
به مشتریان و پشتیبانی آن ها را در خودم 
تقویت کنم . من یادگرفتــم تا چطور با 
سازش ، مشتریانم را شاد نگه دارم . برای 
مثال ممکن بود به آن ها بگویم که ُ نه شما 
نمی توانید از این غذا به حیوانات بدهید اما 
در عوض به آن ها غذای حیوانات می دادم 

تا خودشان غذا دادن را تجربه کنند .
فکر می کنم که یــک کار منحصر به فرد ُ 
ساعت کاری و نیاز های عجیب و غریب، 
باعث شد تا من برای وضعیت فعلی آماده 
شوم . در باغ وحش ُ مداوم بر روی پا ایستاده 
اید ُ کار های متفاوت انجــام می دهید و 
هیچ روزی شــبیه روز دیگر نیست ، بنابر 
این طبیعی اســت که یاد بگیرم تا چنین 

وضعیتی را مدیریت نمایم . 

Gustavia Lui  : 2- نام کارآفرین  
محل کار قبلی : توسعه دهنده شبکه 

های اجتماعی
کسب و کار فعلی : صاحب یک فروشگاه 

اینترنتی کفش های زنانه
مهارت های بدست آورده از شغل قبلی: 
گوش کــردن – خدمات و پشــتیبانی 
مشــتریان – تطبیــق پذیــری – حل 

مشکالت
کار قبلی من پیدا کردن مشکالت مردم 
و حل آن بود و باید به ســرعت و زیر فشار 
فکر می کردم تا بتوانم بهترین خدمات را 
به مشــتریان عرضه کنم . من در گذشته 
هیچ آموزشی در زمینه کسب و کار ندیده 
بودم اما هر لحظه از کارم برای من آموزشی 
به حساب می آمد . همچنین توانستم هر 
چیزی را که یاد گرفتم در کسب و کار فعلی 
نیز اعمال نمایم . برای مثال تالش کردم 

بیشتر از این که حرف بزنم گوش کنم .
در فرایند کسب و کار اگر به مشتریانتان 
گوش ندهید ، بخش بزرگی از آن را از دست 
داده اید و بسیار کمتر رشد خواهید کرد . 
این مهم است که مشــتریان خود را از هر 
چشم اندازی بشناسید و لزومی ندارد که 
همیشه با آن ها موافقت کنید ، فقط کافی 
است مهربان باشید و با روی شاد با آن ها 
برخورد کنید . همچنین از انجام کار های 
جدید هراس نداشته باشید . در کار قبلی 
من همه چیز سیاه و سفید نبود و من تالش 
می کردم برای حل مشکالت از روش های 
متنوع و جدید استفاده کنم . در هر کسب 
و کاری این مهم اســت که شما از شرایط 
راحت خودتان بیرون بیایید و چیز هایی 
را امتحان کنید که هرگز انجام نشده اند . 
درست است که این کار قدری ترسناک 
است اما یک کسب و کار موفق ، به شدت به 

آن نیازمند است .

Barcus Patty : 3- نام کارآفرین  
محل کار قبلی : کارمند شرکت بیمه

 Thrice کسب و کار فعلی : صاحب برند
)محصوالت بهداشتی مردانه (

مهارت های بدست آورده از شغل قبلی : 
سازماندهی کردن کار ها ، صبر

کار در شرکت بیمه به خصوص در موقعیت 
های سخت آن می تواند استرس بسیاری 
به شما وارد نماید . برای مثال افراد بسیاری 
به شما مراجعه می کنند که تحت حوادث 
طبیعی قرار گرفته اند و شما باید پرونده 
آن ها را به خوبی مورد برسی قرار دهید . 
از طرفی بیمه نیز قوانین خود را دارد و در 
این میان صبر و سازماندهی کردن کار ها 

بهترین کلید برای موفقیت می باشند .

Leanne Mai-  : 4- نام کارآفرین  
ly Hilgart

محل کار قبلی : مدل
کسب و کار فعلی : بنیان گذار و مدیر یک 

شرکت مد لباس
مهارت های بدست آورده از شغل قبلی : 

عکاسی – بازاریابی و فروش – مد لباس
به نظر من مهم ترین کاری که هر فرد می 
تواند در راه اندازی کسب و کار خود انجام 
دهد ، پرسش یک سوال مشخص است . چه 
ویژگی در من و زندگی من نهفته است که 
می تواند باعث موفقیت من در کار شود؟ 
من مدل برند Ford بــودم و به همین 
خاطر ، با چند ریختی آشنایی فراوانی دارم . 
عکاسی را نیز در آنجا فرا گرفتم و همچنین 
می توانم تشخیص دهم که آیا یک لباس 
مناسب یک فرد اســت یا نه . برای همین 
یک سایت بازاریابی و فروش اینترنتی مد 

لباس راه اندازی کردم .

Lewis Phillips : 5- نام کارآفرین  
محل کار قبلی : مدیر توسعه کسب و 

کار در شرکت های صنایع غذایی
کسب و کار فعلی : بنیان گذار و مدیر یک 

فروشگاه اینترنتی زیرور آالت
مهارت های بدست آورده از شغل قبلی : 

گزینش – تجربه کاربری – برند سازی
 من در بخش تکنولــوژی مواد غذایی کار 
می کردم و وظیفــه اصلی من پیدا کردن 
افرادی بود که قصد ساخت یک برند معتبر 
مواد غذایی را در سر داشــتند و به آن ها 
کمک می کردم تا بتواند برنــد خود را از 
طریق نرم افزار های موبایل به مردم معرفی 
کنند . بدون شــک به نمایش گذاشتن 
محصوالت یک برنــد آن هم از یک کانال 
مجازی کاری دشوار بود و باعث شد بتوانم 

با تجربه کاربری آشنا شوم .
تجربه کاربری اهمیت باالیی دارد و باعث 
می شود مشتری به بهترین نحو با سرویس 
ها و محصوالت تعامل داشــته باشد . این 
تجربه برای من از اهمیت باالیی برخوردار 
بود به طــوری که در کســب و کار فعلی 
خودم، مداوم در حال استفاده از آن هستم 
. بدون شــک کار فعلی من یک فروشگاه 
اینترنتی است و باید تمام تالشم را بکنم تا 

مشتری از آن راضی باشد .
از دیگر موارد مهمی که در کســب و کار 
قبلی یاد گرفتم ، تالش برای این است که 
مردم عاشق یک برند شوند تا اینکه از آن 
خوششان بیاید و برای این کار الزم است تا 
با طیف گسترده ای از مشتریان آشنا شویم 

و با آن ها صحبت کنیم .

Simon Cavill : 6- نام کارآفرین  
محل کار قبلی : کار در زنبور داری

کسب و کار فعلی : بنیان گذار و مدیر برند 
محصوالت مراقبت از پوست

مهارت های بدست آورده از شغل قبلی : 
صبر – استقامت

من از سال ۲۰۰۵ به زنبور داری مشغول 
بودم و این کار را عالوه بر عالقه ، به خاطر 
فرار از استرس راه اندازی یک استارت آپ یا 
یک کمپانی انجام می دادم . تقریبا از سال 

۲۰۰۸ من و همسرم در آشپزخانه آزمایش 
هایی برای ساخت محصوالتی چون براق 
کننده لب و کرم دســت از عســل انجام 
دادیم . همچنین در این راه تجربیاتی را از 
کسب و کار قبلی ام مانند صبر و استقامت 
فرا گرفته بودم کــه در این راه از آن ها نیز 
استفاده کردم . سپس محصوالت خود را 
به بازار عرضه کردیم و با فیدبک هایی که 
از مشتریان دریافت کردیم ، به این نتیجه 
رسیدیم که برند خود را راه اندازی کنیم . در 
این راه نیز تجربیات زیادی کسب کردم و 
معتقدم که در هنگام راه اندازی یک کسب 
و کار ، یک دسته مشکالت پدید می آیند 
که بهترین کار ، دور کردن هر چه بیشتر 

آنها ست .

 Diane  : 7- نــام کارآفریــن  
Danforth

محل کار قبلی : حوزه ســامت – 
کارمند بانک – مدیر روابط عمومی 

– مدیر برند
کســب و کار فعلی : فروشــگاه اینترنتی 

فروش وسایل حیوانات
مهارت های بدست آورده از شغل قبلی : 
روابط عمومی – مذاکره – برند سازی – 

شبکه سازی – حسابداری
مــن در دو صنعتی کامال مجــزا از هم ) 
بانکداری و حوزه سالمت ( و در دو نقش 
کامال متفاوت ) امور مالــی و بازاریابی ( 
فعالیت کردم که این امر کمک بسیاری 
در راه اندازی کسب و کارم به من کرد . به 
نظر من برای راه اندازی یک کسب و کار 
، نیاز اســت تا در مورد همه چیز مقداری 
اطالعات کســب کنیــد . همچنین این 
مهم است که بدانیم تمامی قسمت های 
 یک کسب و کار چگونه در کنار همدیگر

 کار می کنند .

همه کارآفرینان جهان، به مدارس کسب و کار نرفته اند؛   

7 کارآفرین با سابقه کاری عجیب

مشخصات یک 
کارآفرین چه چیزهایی 

می تواند باشد ؟ 
مجموعه مهارت های 

مورد نیاز برای یک 
کارآفرین چه چیز هایی 

است ؟ مقدار کمی 
شهامت و بی باکی ؟ 

مقداری شم اقتصادی ؟ 
مقداری … .

ساعت 4:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه است و ساعت کاری شما 
تا 5:00 بعد از ظهر ادامه دارد اما تمامی کار های خود را از قبیل 
انجام کار مشتریان ، پر کردن رسید های اداری و ...  انجام داده اید 
. حال وقت خوبی برای رویا پردازی وجود دارد . شاید پیش خود 
فکر کنید که چطور می شد اگر جای یک کارآفرین یا بنیان گذار 
شرکت خود بودید و در آخر ممکن است آهی بکشید و بگویید این 
هم یک رویای غیر ممکن دیگر است . اما باید بیشتر فکر کنید . 
آیا این امر امکان ناپذیر است ؟ با کمی فکر و جستجو در اینترنت 
متوجه این خواهید شد که بیشتر کارآفرینان جهان، به مدارس 
کسب و کار نرفته اند ! هیچ کدام از آن ها در یک خانواده ای که 
صاحب یک کمپانی بزرگ باشد نبوده اند ! آنها حتی هیچ آموزش 
مشخصی در این زمینه ندیده اند و یا اینکه هیچ کارآفرینی آن ها 

را راهنمایی نکرده است !

 
استارت آپ

تفاهم نامه ایجاد خط اعتباری ســرمایه گذاری 
خطرپذیر بین معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و صندوق 

ضمانت سرمایه گذاری تعاون منعقد شد.

بر اســاس جزئیات ایــن تفاهم نامــه منابــع مالی مورد نیــاز برای 
توســعه و تجاری ســازی محصوالت و خدمات شــرکت های تعاونی 
دانش بنیــان و نــوآور از محل خطر اعتبــاری تخصیصــی از طرف 
صندوق شــکوفایی و نوآوری تامین خواهد شــد. صنــدوق نوآوری 
و شــکوفایی قرار اســت نســبت به راه اندازی و توســعه شرکت های 
 تعاونــی بــا تامین مالــی از محــل اعتبــارات جســورانه تخصیصی

 اقدام کند.

  وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در کشورهای در حال 
توسعه

بر اساس این تفاهم نامه خدمات تجاری ســازی فناوری به شرکت های 
تعاونی دانش بنیان مشــتمل بر خدمات مشــاوره ای و آموزشــی، اخذ 
اســتانداردها و گواهینامه های مورد نیاز برای ورود بــه بازارهای داخلی و 
خارجی، بازاریابی، برندســازی و تهیه طرح های توجیهی ارائه می شــود. 
همچنین ارزیابی، ارزشــگذاری و مدیریت پروژه طرح های فناورانه و نوآور 
 در شــرکت های تعاونی دانش بنیان و نوبنیان از دیگر مفاد این تفاهم نامه

 است.
برای ایجاد خط اعتباری سرمایه گذاری ریسک پذیر، شرکت های تعاونی دانش 
بنیان اعتبارسنجی و تضامین مورد نیاز برای آنها تامین می شود. همچنین قرار 
است ابزارهای مالی و حمایتی جدید در زمینه تجاری سازی فناوری متناسب با 
نیازهای شرکت های تعاونی دانش بنیان در چارچوب ضوابط و قوانین طراحی 

شوند.
بر اســاس این تفاهم نامه معاونت امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موضوع 
تخصیص خط اعتباری برای پرداخت تســهیالت به شرکت های تعاونی دانش 
بنیان و نوآور از طریق صندوق پژوهش را پیگیری می کند. عالوه بر این منابع 
مورد نیــاز از صندوق نوآوری و شــکوفایی برای تامین مالی جســورانه جهت 
 تعاونی های دانــش بنیان و نــوآور از طریق صندوق پژوهــش باید تخصیص

 یابد.
جلب مشــارکت ســایر نهادهای مالی در تامین منابع فرایند توسعه و تجاری 
سازی فناوری و تقویت زنجیره ارزش شــرکت های تعاونی دانش بنیان و نوآور 
از تکالیف وزارت تعاون در این تفاهم نامه اســت.این وزارتخانه باید نســبت به 
 معرفی تسهیالت و خدمات صندوق پژوهش و ضوابط و شرایط بهره مندی آن به

 شــرکت های تعاونی دانش بنیان و نوآور اقدام کند. طرح های فناورانه واجد 
شرایط شرکت های تعاونی دانش بنیان و نوآور به صندوق پژوهش نیز از سوی 

وزارت تعاون معرفی خواهند شد.
همچنیــن صنــدوق پژوهــش فنــاوری دانشــگاه تهــران مکلــف اســت 
ظرفیت هــا و امکانات موجود خــود را در راســتای اجرای مفــاد این تفاهم 
نامه و انجــام تعهدات ناشــی از آن بــر اســاس اســتانداردهای تخصصی و 
حرفــه ای به کار گیــرد. پذیرش و ارزیابــی طرح های معرفی شــده معاونت 
تعاون وزارت تعــاون و تامین مالی جســورانه با مدل خط اعتباری ســرمایه 
 گذاری ریســک پذیــر از تکالیــف صنــدوق پژوهــش و فناوری دانشــگاه

 تهران است.

منبع: کاموا
یـــادداشت
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 یک کارآفرین تمامی 
اطاعات و تجارب مربوط به 
کار خود را به عنوان تجربه 
از کسب و کار هایی که در 

گذشته در آن ها کار می کرده 
است ، بدست می آورد . 

اکوموتیو
گـــزارش

تفاهم نامه ایجاد خط اعتباری سرمایه گذاری خطرپذیر منعقد شد

برگزاری کارگاه 
روابط عمومی در 

استارت آپ ها

کارگاه روابــط عمومــی در 
اســتارت آپ هــا بــا هدف 
آشنایی با نقش روابط عمومی 
در اســتارت آپ ها، تبلیغات 
و روابط عمومــی، بودجه در 
روابط عمومــی و خالصه ای 
از هک رشد در روابط عمومی 

برگزار می شود.
 Public  روابــط عمومــی 
Relation و یا به اختصار 
PR بــه معنــی مدیریــت 
ارتباط میان ســازمان و همه 
ی افرادی اســت که با آن سر 

و کار دارند.
حدود ۱۰۰ سال پیش ایوی 
لــی و ادوارد برنیــز، مفهوم 
روابط عمومی به شکل مدرن 
را مطــرح کردنــد و در این 
خصوص شــرکت هایی به راه 
انداختند که به سازمان های 
سرویســی های  مختلــف 
مربوطه را ارائه می داد. شاید 
باورتان نشــود اما فلســفه و 
استراتژی هایی که این دو در 
آن زمان مطرح کرده اند، هنوز 
هم برای بهبود روابط عمومی 
سازمان ها مورد استفاده قرار 
می گیرند. با ایــن وجود بعد 
از به میان آمــدن اینترنت و 
فضــای مجازی شــیوه های 
جدیدی مطرح شد که روابط 
عمومی ها ناگزیر به استفاده 

از آن شدند.
در این برهه  از زمان که همه 
سعی در ایجاد تمایز با دیگر 
کســب و  کارها دارند، روابط 
عمومی هــا باید خــود را با 
شیوه های جدید و با استفاده 
از بسترهای دیجیتالی موجود 
هماهنگ کننــد تا خاص تر و 

متفاوت تر از بقیه باشند.
در این دوره بــا نقش روابط 
عمومی در اســتارت آپ ها، 
تبلیغــات و روابــط عمومی، 
بودجه در روابــط عمومی و 
خالصه ای از هک رشــد در 
روابط عمومی آشنا می شویم.

  سرفصل ها
روابط عمومی چیست؟

نقــش روابــط عمومــی در 
استارت آپ ها

تبلیغات و روابط عمومی
بودجه در روابط عمومی

خالصه ای از هک رشــد در 
روابط عمومی

مدرس ایــن دوره از کارگاه 
روابط عمومی در استارت آپ 
ها خانم مهرین نظری)مدیر 
روابط عمومی نیک استارتر( 

می باشد. 
این کارگاه در روز پنجشنبه 
۱7 مرداد از ساعت 9 الی ۱۲ 
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
دانشــکده فیزیک توســط 
آکادمی اکوموتیو برگزار می 

شود.
جهــت  منــدان  عالقــه 
ثبــت نــام و کســب اطالع 
آدرس بــه  تــر   بیــش 

 evand.comمراجعه کنند.

اکوموتیو
گــزارش
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