
2
2

سه شنبه| 25 تیر 1398| 16 جوالی 2019 | 13 ذی القعده 1440 | سال اول| شماره 274|  صفحه اول

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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

شهردارمنطقه 10 شهر اصفهان: خط اتوبوس حصه تا ترمینال باقوشخانه راه اندازی می شود:   

حلمشکالتحصهنیازمندمشارکتهمهسازمانها

بهزیستی و تامین 
اجتماعی حلقه 

گمشده رفاه اجتماعی

 بعــد از انقــاب در کشــور ما
 سازمان های متعددی به منظور 
تحقق عدالت اجتماعی  شــکل 
 گرفت. از جمله این ســازمان ها 
می توان ســازمان بهزیســتی 
و تامین اجتماعی را نــام برد. از 
اهداف تشکیل سازمان بهزیستی 
در ســال 59 می توان کمک به 
اقشــار ضعیف و محروم جامعه، 
انســان هایی که بنا بــه دالیل 
محیطی، اجتماعــی، اقتصادی 
و ارثی و نیز داشــتن مشکات 
جسمی، روانی، عاطفی، گرفتار 
مشــکات و دچار عــدم تعادل 
شــده اند، اشــاره کرد در واقع 
بهزیستی، ســازمانی فرهنگی، 
اجتماعی و امدادی اســت که به 
منظور گسترش رفاه جامعه در 
کنار حفظ ارزش هــا و کرامات 
واالی انسانی، خدمات و سیعی را 
ارائه می دهد. بد نیست بدانید این 
سازمان نزدیک به 40 سال است 
که  با کمترین حمایت ها از سوی 
دولت و بر پایه کمک های انسان 
دوستانه مردمی  توانسته در راه 
گسترش خدمات توان بخشی، ...

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

    به زودی دو فرهنگسرا در منطقه 10 افتتاح می شود همچنین احداث پروژه مرکز اشتغال و کارآفرینی و باغ بانوان نیز در دستور کار قرار دارد.

بازار طال و سکه 98/4/24 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,164,0004,360,000قدیم

سکه طرح 
4,256,0004,523,000جدید

2,228,0002,328,000نیم سکه

1,369,0001,449,000ربع سکه

969,000979,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,788,0001,862,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18412,800429,900 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24550,400573,200 عیار

یوگا چه شباهت هایی با کارآفرینی 
دارد؟   

3 درس موثر یوگا در دنیای 
کسب و کار و برندسازی

در ورزش یــوگا، اصلی وجــود دارد که معتقد 
است برای رشــد کردن باید ریشــه دواند. در 
زمســتان ها، درختان ریشــه هایشــان را در 
عمق بیشتری از خاک رشــد می دهند تا مواد 
مغذی را برای روزهای سخت این فصل ذخیره 
کنند. درســت به همین صورت، یک کمپانی 
 تازه شــکل گرفته هم باید برای روبرو شدن با

 چالش هــا و موانعی کــه در دنیای کســب 
و کار وجــود دارند، انرژی ذخیــره کند. یوگا و 
 کارآفرینی، هر دو شــخصیت هــای تیپ A را 
می طلبند. یعنی شــخصیتی که رقابت پذیر، 
بلندپرواز وصبور باشد. اما اگر از این دسته افراد 

نیستید، نگران نباشید. ...

وی به یکی دیگر از عواملی 
که منجر به وقوع حادثه شد 
پرادخت و اظهار داشت: در 
ماههای اخیــر که بارندگی 
قابل توجهی صورت گرفت 
متاســفانه آب های سطحی 
ناشی از بارندگی ها به شبکه 
فاضاب هدایت شــدند که این امر شوک 
هیدرولیکی به شبکه وارد نمود و حوادثی 

را رقم زد. 
صالح با اشــاره به وقوع حــوادث در این 
منطقه افزود: در بهار سال جاری کلکتور 
1600 خیابان الله، کلکتور 1000 خیابان 
اوحدی، کلکتور 150-70 خیابان چمران 
دچار حادثه شــدند که عمق، قطر و دبی 
زیاد از مهمترین عواملی بود که باید در مها 

ر این حوادث در نظر گرفته می شد.
وی به عمق بیش از 9 متر شبکه فاضاب 
اشاره کرد و تصریح نمود: عمده تاسیسات 
فاضاب در عمق 9 متری با قطر 1600 و 
1000 میلیمتر بوده کــه فاضاب با دبی 
بسیارباال در آن جریان داشــته اما با این 
وجود ایــن حوادث، با تــاش و تخصص 
کارکنان در کوتاهترین زمان ممکن رفع 

شد. 
مدیر آبفا منطقه 4 وقوع حادثه خیابان الله 
را یکی از بزرگترین حوادث شبکه فاضاب 
دانست و بیان کرد: این حادثه بدلیل ریزش 
منهول فاضــاب رخ داد و حجم زیادی 
فاضاب در این شــبکه در جریان بود اما 
بدون کوچکترین پس زدگی، با هماهنگی 
پلیس راهور بدون ایجاد ترافیک سنگینی 

مهار شد.
وی طول شــبکه فاضاب در منطقه 4 را 
800 کیلومتر برآورد کرد و خاطر نشــان 
ساخت: طول شــبکه فاضاب در منطقه 
4 حدود 800 کیلومتر اســت که بخش 
زیادی از این شبکه به دلیل قدمت بیش 
از 40 سال نیاز به بازســازی دارد چرا که 
جنس لوله های بکار رفته بتنی ست که به 
مرور زمان دچار خوردگی گردیده است. 

صالح به پروژه بازســازی شبکه فاضاب 
منطقه 4 اشــاره کرد و اعــام کرد: مقرر 
گردید در قالب طرحی بیــش از 5 هزار و 
500 کیلومتر از شبکه فرسوده فاضاب در 
این منطقه، با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد 
تومان بازسازی شود. وی ادامه داد: اعتبار 
مورد نیاز بازسازی شبکه فاضاب منطقه 
4 قرار شــده از طریق فایناس خارجی و 

اعتبارات جاری تأمین گردد.

در سه ماهه اول سال صورت گرفت:

مهار پیاپی چهار حادثه کلکتور فاضالب در محور شمال اصفهان

طول شبکه فاضالب 
در منطقه 4 حدود 

800 کیلومتر است که 
بخش زیادی از این 

شبکه به دلیل قدمت 
بیش از 40 سال نیاز به 

بازسازی دارد.

مدیر آب و فاضالب منطقه 4 اصفهان با توجه به مهار پیاپی حادثه شبکه فاضالب در این منطقه گفت: درسه ماه اول سال جاری، حوادث 
شبکه فاضالب کنار گذر اتوبان شهید چمران، خیابان الله، اوحدی و عطار در اسرع وقت مهار شد. سید محمد حسین صالح دلیل وقوع 
این حوادث را فرسودگی شبکه فاضالب دانست و عنوان کرد: قدمت شبکه فاضالب در منطقه به بیش از 40 سال می رسد و خوردگی ناشی 

از فرسودگی شبکه باعث بروز حادثه گردید.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

آگهیمناقصهعمومی)نوبتدوم(
شرکتکشاورزيودامپروریفجراصفهان)سهامیخاص(در نظر دارد عملیات های 
مشروحه ذیل در واحد نطنز )دامداری رحمت آباد( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید ، لذا متقاضیان و شرکتهای دارای صالحیت می توانند جهت بازدید 
از محل ، اخذ اسناد مناقصه و یا کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به آدرس ذیل مراجعه 

و پیشنهادات خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت تحویل نمایند.  
- اجاره سه دستگاه لودر 

- اجاره حداقل چهار دستگاه خودرو حمل شیر به کارخانجات لبنی
- اجاره دو دستگاه کامیون جهت حمل کود دستگاه کود روب داخل گاوداری 

- اجاره حداقل سه دستگاه کامیون جهت حمل و نقل کود )تر و خشک( از گاوداری به واحد 
چهارمیل اردستان

تاریخبرگزاریمناقصه: 1398/05/06 راس ساعت 10 صبح         
مهلتبازدیدوزماندریافتاسنادمناقصه:تا ساعت 16بعد از ظهر مورخ 1398/05/05

مهلتارائهپیشنهاد: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 9 صبح مورخ 1398/05/06
محلبرگزاریمناقصه:شهرستان نطنز ،  کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز - اصفهان ، روستای 

رحمت آباد  
تلفن:  54335314-031           فاکس: 031-54335313

در شهر

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:

تسریع در روند احداث متروی اصفهان 
از طریق فروش اوراق مشارکت

مجوز انتشــار هفت هزار میلیــارد ریال اوراق 
مشارکت برای توسعه خطوط »بی آر تی« و اجرای 
فاز دوم خط 2 قطار شهری اصفهان صادر خواهد 

شد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، نادر آخوندی 
با اشــاره به دریافت مجوز انتشــار اوراق مشــارکت توســعه ســامانه 
اتوبوســرانی تندرو )BRT( بــه مبلغ دو هــزار میلیارد ریــال، اظهار 
داشــت: این اوراق با توجه به تبصره 5 قانون بودجه سال 97 کل کشور، 

مصوبه شــورای اسامی شــهر و ســازمان برنامه و 
 بودجه کل کشــور و با مجوز بانک مرکزی منتشــر 

می شود.
وی با بیان اینکه ناشــر این اوراق شهرداری اصفهان 
است، تصریح کرد: موضوع مشارکت در این طرح اجرای 
طرح سامانه اتوبوســرانی )BRT( بوده و مبلغ انتشار 

آن دو هزار میلیارد ریال و به عاملیت بانک شهر است.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان ضامن این طرح را 
بانک شهر اعام کرد و افزود: مدت اوراق مشارکت چهار 
سال و با نرخ سود علی الحساب 18 درصد ساالنه است 

که پرداخت سود آن هر سه ماه یک بار انجام می شود.
وی با اشــاره به ویژگی هــای این اوراق، بیان داشــت: 
ایــن اوراق بی نام، معــاف از مالیات و قابــل معامله در 
بورس اســت که فروش آن از هفته آینده انجام می شود 
 و بانــک مرکــزی تاریــخ دقیــق آن را اعــام خواهد 

کرد.
آخوندی در ادامه به دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت فاز دوم خط دو 
قطار شهری اصفهان اشاره کرد و افزود: انتشــار این اوراق نیز با توجه به 
تبصره 5 قانون بودجه سال 97 کل کشــور، مصوبه شورای اسامی شهر 
اصفهان، موافقت سازمان برنامه و بودجه کل کشور و مجوز بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران مورخ 28 اسفندماه 98 است.
وی ناشر این اوراق را نیز شهرداری اصفهان دانست و بیان داشت: موضوع 
مشارکت در این طرح اجرای فاز دوم خط دوم قطار شهری اصفهان به مبلغ 

انتشار پنج هزار میلیارد ریال است.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان بانک عامل در این طرح را همه شعب 
بانک توسعه تعاون عنوان و تصریح کرد: ضامن این اوراق بانک شهر و مدت 
مشارکت در آن چهار سال با نرخ سود علی الحساب 18 درصد ساالنه است.

وی با بیان اینکه سود این طرح نیز هر ســه ماه یک بار پرداخت می شود، 
تاکید کرد: این اوراق بدون نام، معاف از مالیات و قابل معامله در بورس اوراق 

بهادار ایران است.

 فراخوان »جشنواره فناوری و نوآوری در
 زنجیره ارزش گیاهان دارویی«

بانک کشاورزی »جشــنواره فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان 
دارویــی )Herbal Tech( « را بــا حضــور حرفــه ای منتخبی از 
 استارت آپ های فعال در حوزه گیاهان دارویی، به منظور تسهیل حضور 
شرکت های دانش بنیان در حوزه اقتصاد و با هدف رونق تولید در بخش 

کشاورزی برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، درپی برگزاری موفق رویداد 
استارت آپی »فین تک فارم« توسط بانک کشاورزی در سال گذشته، این 

بانک قصد دارد رویداد »هربال تک« را در راستای توجه به...
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اخبار اصفهان
خـــبــــر



بهزیستی و تامین 
اجتماعی حلقه گمشده 

رفاه اجتماعی

ادامه از صفحه یک:
... امدادی، بازپروری و کمک به 
تأمین حداقل نیازهای گروه های 
کم درآمدی که قــادر به توانایی 
و خودکفایی اقتصادی نیستند، 

خدمات رسانی و کمک کند.
سازمان تامین اجتماعی نیز یکی 
از سازمان های بزرگ کشور است 
که سعی دارد دامنه رفاه اجتماعی 
را در سطح کشور گسترش دهد. 
تفاوت شرایط و امکانات زندگی 
باعث می شود همه افراد جامعه 
در یک طبقه رفاهی نباشــند  و 
از این رو بــه دلیل متفاوت بودن 
 درآمــد افــراد جامعه ، شــاهد 
محرومیــت هــا و کمبودهای 
فراوانی  در کشــور هســتیم که 
متاسفانه در ســال های اخیر به 
دلیل افزایش تورم و مشــکالت 
اقتصادی در کشــور این شکاف 
طبقاتی افزایش هم یافته است. 
شــکافی که باعث عدم توانایی 
برخی از افراد جامعه با معضالت 
بیکاری، بیمــاری، نقص عضو، 
سوانح و حوادث می شود و برای 
التیام آن راهی وجــود ندارد جز 
مداخله سازمان تامین اجتماعی  
 که هر چنــد خدمــات بهتری 
می توانند ارائه کنند و هزینه ای 
که در طول ســال های متمادی 
دریافت می کنند با خدماتی که 
می دهند همخوانی ندارد اما باز 
هم کفش کهنه در بیابان نعمت 

است.
بیســت و پنجم تیر هر سال، روز 
بهزیستی و تأمین اجتماعی نام 
گذاری شده اســت. نام گذاری 
چنین روزی، از میــزان اهمیت 
آن در کشــور خبر می دهد.در 
آموزه های آســمانی دین مبین 
 اســالم، پیوســته به احسان و

 دست گیری از کسانی سفارش 
شده که به کمک و یاری نیازمند 
هستند. آزمون همه انسان ها در 
این دنیا با فقر و ضعف نیســت، 
بلکه بعضی با ثروت و قدرت مالی 
 یا توانمندی جســمانی آزموده 
می شوند. در دین اسالم نیز مالک 
قبولی در آزمون های الهی، میزان 
اخــالص در کمک اســت.  امام 
باقر علیه السالم در مورد نتیجه 
نیکوکاری می فرماید: نیکوکاری 
 و صدقــه پنهانی، فقــر را از بین 
می برد، عمر را زیاد و هفتاد مرگ 

بد و ناگوار را دفع می کند.
از مهــم ترین وظایف  ســازمان 
و  سرپرســتی  بهزیســتی، 
 کمک مالی به زنــان و کودکان 
بــی سرپرســت اســت. در هر 
 جامعه افرادی هســتند که جزو

 گــروه هــای آســیب دیدگان 
اجتماعی شــمرده می شــوند. 
 در ایــن میــان، بایــد فرزندان

 بی سرپرســت، بدسرپرست یا 
محروم از پدر و مــادر را جزو این 
گــروه قــرار داد. همچنین زنان 
آبرومند و بی ســرپناهی هستند 
که برای تأمین مخــارج زندگی 
 تحت پوشش این ســازمان قرار

 گرفته اند. متاسفانه این روزها ما 
شاهد ســیل عظیمی از کودکان 
کار و زنان متکدی هســتیم که 
به دلیــل احتیاجــات مالی در 
 ســطح جامعه به تکدی گری و 
دست فروشی می پردازند مسلما 
یکی از وظایف سازمان بهزیستی 
کشور رســیدگی به امور همین 

عزیزان است .
 به امید روزی که مــا در جامعه 
شــاهد چنین افرادی نباشیم و 
شــکاف طبقات اجتماعی نزول 

پیدا کند.

اقتصاد استان
02
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فرماندار اردستان: نظارت بر قیمت کاال و خدمات تشدید شود
فرماندار اردستان افزایش بازرسی ها و نظارت بر قیمت کاال و خدمات در این شهرستان را خواستار شد و گفت: 

مردم نباید برای تهیه و خرید کاال، افزون بر فشار تحریمها، ظلم عده ای سودجو را تحمل کنند.
حمیدرضا تأملی در نشست تعزیرات حکومتی این شهرستان با تاکید بر لزوم مداخله دولت در برخورد با 

گرانفروشی، آن یک وظیفه ملی و قانونی دانست و گفت: مسؤوالن باید با جدیت این اقدام را انجام دهند.
وی یکی از دغدغه های دولت را تأمین و عرضه مناســب کاالهای اساســی بین مردم عنوان کرد و افزود: 

دستگاه های نظارتی باید به یک وحدت رویه در مأموریت ها در شرایط خاص کنونی برسند و هر دستگاه در 
حوزه تخصصی، هدف مشخصی داشته باشد. فرماندار اردستان لزوم استفاده از توانمندی انجمن حمایت از مصرف 

کنندگان را یادآور شد و از اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان خواست نسبت تأسیس این انجمن در نخستین فرصت 
اقدام کند. وی تصریح کرد: دولت درموقعیت سخت کنونی که در جنگ اقتصادی بسر می بریم، تالش کرده ذخیره کاالهای اساسی را در شرایط 

خوبی نگهدارد که برخی کاالها برای دو سال کشور ذخیره سازی شده و باید جامعه از آرامش الزم برخوردار باشد.
تأملی علت گرانی برخی کاالها را نوسان های ارزی، فشار تحریم های ظالمانه و افزایش تقاضا اعالم کرد و گفت: آنچه مهم است جلوگیری از سو 
استفاده برخی افراد است که با ارز دولتی جنس وارد کرده آن را با نرخ آزاد می فروشند که باید در این خصوص برخورد قاطعانه ای انجام پذیرد.

تجهیزات شهربازی های استان اصفهان استانداردسازی شدند
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی اصفهان گفت : به مردم اطمینان داده می شود که تمام تجهیزات و 

دستگاه های فعال در شهربازی های استان استاندادسازی شده و مشکلی ندارند.
غالمحسین شفیعی افزود: سازمان ملی استاندارد، سامانه ای دارد که تمام تجهیزات واقع در شهربازی ها و 

مراکز تفریحی به تفکیک در آن ثبت شده و آنها دارای اعتبار فعالیت هستند.
وی اظهار داشت: اگر اعتبار و مجوز استاندارد هر کدام از این تجهیزات خاتمه پیدا کند ادارات استاندارد نسبت 

به توقیف آن اقدام می کنند که این موضوع به جد در استان دنبال و رصد می شود.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی اصفهان ادامه داد: در زمان حاضر حدود ۲۰ شهربازی در اصفهان به دلیل 

استاندارد نبودن تجهیزات بازی و یا پایان یافتن اعتبار استفاده از آنها پلمپ است.
وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲۰۰ دستگاه یا تجهیزات بازی در شهربازی های اصفهان پلمپ و از دور استفاده خارج شد گفت: این 

تجهیزات به محض رفع مشکل و بررسی مجدد و تأیید کارشناسان استاندارد و اطمینان از رعایت نکات ایمنی برای استفاده رفع پلمب می شوند.
شفیعی تاکید کرد: تجهیزات و وسایل بازی شهربازی ها، پارک های بازی و پارک های بادی مشمول استاندارد اجباری است و پلمب تجهیزات 

تا زمان رفع مشکل ها و نواقص آنها و رعایت موارد ایمنی و استاندارد پابرجاست.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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شهرداری و اعضای 
شورای شهر عزم خود را 
جزم کرده اند که عدالت 
محوری در شهر اجرایی 

شود به همین دلیل توجه 
ویژه ای به فرهنگسراها و 

ورزشگاه ها شده است.

شهردارمنطقه 10 شهر اصفهان: خط اتوبوس حصه تا ترمینال باقوشخانه راه اندازی می شود:   

حل مشکالت حصه نیازمند مشارکت همه سازمان ها

شهردار منطقه 10 اصفهان با اشــاره به اینکه متاسفانه در 
گذشــته حمل و نقل عمومی در محله حصــه فعال نبوده 
است، از راه اندازی خط مستقیم اتوبوس از حصه تا ترمینال 

باقوشخانه خبر داد. 

اخبار اصفهان
گـــزارش
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    به زودی دو فرهنگسرا در منطقه 10 افتتاح می شود همچنین احداث پروژه مرکز اشتغال و کارآفرینی و باغ بانوان نیز در دستور کار قرار دارد.

 امضای تفاهم نامه ایجاد ظرفیت تولید
 10 میلیون تن فوالد در منطقه ویژه اقتصادی 

خلیج فارس
تفاهم نامه توسعــــه و افزایش ظرفیت 
تولید فوالد تا ســقف 10 میلیون تن در 
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فــــارس 
با حضــــــور مدیرعامل ایمیـــدرو، مدیرعامل صندوق 
بازنشســتگی، جمعی از مسئوالن ارشد اســتان هرمزگان و 
مشارکت فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان، شرکت های فوالد کاوه 
جنوب کیش، مادکوش، صبا فوالد خلیج فارس، گل گهر، ایمیدرو 

و شرکت ملی فوالد ایران امضا شد.
 

به گزارش خبرنگار فوالد، در جریان امضای این تفاهم نامه که روز سه شنبه 
18 تیرماه 98 در محل ساختمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( انجام شد، مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد 
مبارکه، با اشــاره به اینکه این طرح در راستای طرح جامع فوالد کشور 
است، گفت: اجرای این طرح در اقتصاد کشور بسیار تأثیرگذار است، اما 

اراده جدی می طلبد.
وی تأکید کرد: باید آورده های شرکت ها بررسی شود تا در آینده برای ادامه 

مسیر دچار مشکل نشویم.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه عزم این شــرکت را در این طرح، استوار 
دانست و افزود: یک دست صدا ندارد. باید همه باهم باشیم تا پروژه زودتر 

به نتیجه برسد.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در راستای تولید ۵۵ میلیون تن فوالد 
در افق 1۴۰۴ کشور و حفظ سهم تولید خود، دستیابی به تولید 1۰ میلیون 
تن فوالد را در اســتان هرمزگان و در منطقه ویژه صنعتی خلیج فارس 

هدف گذاری کرده است.
 مهندس عظیمیان تصریح کرد: این ایده با توجــــــه  به موقعـــیت 
جغرافیــــــایی مناسب منطقه اقتصادی خلیج فارس در امر صادرات 
محصوالت، واردات مواد اولیه و قطعات و همچنین وجود زیرساخت های 
موردنیاز منطقه که ظرفیت بســیار درخورتوجهی جهت توسعه دارند، 

شکل گرفت.
وی افزود: با توجه به حضور شرکت های فوالدی مستقر در منطقه، جهت 
بهره وری هرچه بیشتر، کاهش هزینه ها و ایجاد مدیریت یکپارچه، مزایا و 
توانایی هایی کنار هم قرار می گیرند و شرکت جدیدی را شکل می دهند. در 
واقع شرکت های موجود آورده های خود را در قالب شرکت جدیدی برای 
توسعه 1۰ میلیون تنی به کار خواهند گرفت. این افزایش ظرفیت زمینه 
اشتغال بسیار مناسبی را در استان هرمزگان ایجاد خواهد کرد؛ تاجایی که 
حدود ۵۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پایین دست و 
باالدست به تدریج مشغول به کار خواهند شد و این امر آثار مثبت آن در 

اقتصاد استان قابل مالحظه خواهد بود.
مدیرعامل فــوالد مبارکه در بخش پایانی ســخنان خــود از حضور و 
همراهی سهام داران شرکت های فوالدی در این طرح ملی و همچنین 
از حمایت های بســیار خــوب مدیرعامــل ایمیــدرو و پیگیری ها و 
 مساعدت های استاندار و سایر مسئوالن استان هرمزگان تشکر و قدردانی 

کرد.
این گزارش حاکی است در ابتدای این مراسم، یونسان مدیرعامل شرکت 
ملی فوالد ایران گفت: پس از چهار سال، موضوع تولید 1۰ میلیون تن 
فوالد در منطقه خلیج فارس عملیاتی شد. در ابتدا شرکت فوالدتکنیک 
به عنوان شرکت مشاور انتخاب و گزارش ها به  تمامی شرکت های صنایع 

معدنی ارسال شد.
یونسان در ادامه افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد با محدودیت زمین 
مواجهیم؛ در نتیجه تجمیع شرکت های موجود در منطقه در اولویت قرار 
گرفت. در این راستا شرکت های هرمزگان، صبافوالد و شرکت های بخش 

خصوصی اعالم آمادگی کردند.
وی با اشاره به همکاری سازنده فوالد مبارکه در این راستا گفت: شرکت 

گل گهر به عنوان تأمین کننده مواد اولیه معرفی شده است.
در ادامه جلسه، تبادار مشاور اجرایی مدیرعامل ایمیدرو این طرح را یک 
طرح ملی دانست و گفت: امروز را برای توسعه فوالد به فال نیک می گیریم، 
اما در این بین الزم است مســئوالن در هرمزگان همکاری الزم را برای 

فراهم سازی زیرساخت ها به عمل آورند.

گــزارش

حمیــد شــهبازی با 
اشــاره بــه تشــکیل 
کارگروه ارتقــای امور 
اجتماعی و فرهنگی و 
سالمت استان اصفهان 
بــا محوریــت محالت 
حاشیه نشــین منطقه 
1۰ شــهرداری، با بیان اینکه یکی از 
سیاســت ها و راهبردهای فرهنگی و 
اجتماعی در اصفهان توجه به مناطق 
حاشیه ای شهر است، اظهار کرد: این 
مناطــق نیازمند توجه و رســیدگی 
بیشــتر هســتند به همین دلیل با 
هماهنگــی اداره کل امور اجتماعی 
و فرهنگی اســتانداری جلســه ای با 
محوریت محله حصه جنوبی برگزار 
شــد تا به صورت جدی به بررسی و 
رفع مشــکالت و معضالت این محله 

پرداخته شود. 
وی افزود: مدیــران اداراتی که با این 
موضوع در ارتباط هســتند باید در 
جلســات کارگروه حضــور یابند و 
معاونان نیز با اختیارات تام در جلسه 
شــرکت کنند تا به یــاری خداوند 
بتوانیم در جهت حل مشکالت مردم 
این محله تصمیمات قابل اجرا اتخاذ 

کنیم.
مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان 
در خصــوص مشــکالت و معضالت 
این منطقه گفــت: بخشــی از این 
مشــکالت مربوط به حوزه مدیریت 
شهری است که طی دو سال اخیر و 
با نگاه ویژه شهردار اصفهان و اعضای 
شورای شهر به مناطق کم برخوردار، 
 فعالیت هــا و اقدامات موثری صورت

 گرفته است. 
وی به آســفالت کــردن معابر محله 
حصه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد 
تومان اشاره کرد و افزود: پروژه شبکه 
گذاری فاضالب ایــن محله با کمک 
شــهرداری مرکزی به منطقه 1۰ و 
همکاری شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان انجام شده است.

  مشکل وقفی بودن زمین های حصه
شــهبازی، فرهنگســرای در دست 
ســاخت این محله را یکی از بهترین 
فرهنگسراهای سطح استان دانست 
و گفــت: امیدواریــم با یــک برنامه 
ریزی دقیق و مدون و همکاری سایر 
دستگاه های ذی ربط به نقطه مطلوب 

در این محله برسیم. 

وی یکی از مشکالت مردم را اوقافی 
بودن زمین های منطقه عنوان و اظهار 
کرد: امیدواریم بــا همکاری و کمک 
مدیر کل اوقاف اســتان، نمایندگان 
مجلس و اســتاندار این مشکل حل 

شود.
شهبازی با اشاره به اینکه در گذشته 
حمــل و نقل عمومــی در این محله 
فعال نبوده اســت، تصریــح کرد: با 
همکاری سازمان اتوبوسرانی بخشی 
از نیازهای مردم در ایــن حوزه رفع 
شده است و ایجاد خط مستقیم حصه 
تا ترمینال باقوشخانه را نیز در دستور 

کار شهرداری داریم.
وی افزود: این امکان برای شهرداری 
وجود ندارد که تمام مشــکالت را به 
تنهایی حل کند و از دســتگاه های 
فعال در حوزه اجتماعــی و مدیران 
مســئول توقع داریم که بــرای رفع 
 مشــکالت با شــهرداری همکاری 

کنند.
وی در خصوص ســایر توقعات مردم 
از دســتگاه ها گفت: دانشــگاه علوم 
پزشــکی، اداره آموزش و پرورش و 
اداره کل ورزش و جوانــان بایــد 
 امکانات بهتــری را برای مردم فراهم 

کنند.

  تالش شهرداری برای رفع مشکالت 
حصه به تنهایی کافی نیست

در ادامــه فریــده روشــن، رئیس 
کمیسیون فرهنگی، ورزشی شورای 
شــهر اصفهان نیز اظهار کرد: باعث 
تأسف است که کودکان این منطقه 
از حداقــل امکاناتــی کــه باید در 
 اختیار یک شــهروند باشــد محروم 

هستند. 
وی افزود: میــزان کــم کاری و بی 

عدالتی در حصه بســیار زیاد اســت 
و برای رفع آن تالش شــهرداری به 
تنهایی کافی نیست بلکه نیاز به یک 
عزم و هم افزایی جدی در این زمینه 

است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی 
شورای شهر اصفهان با بیان اینکه از 
اداره ورزش و جوانان می خواهیم که 
اقدامات اجرایی بیشــتری در حصه 
انجام دهد، ادامه داد: شــهرداری و 
اعضای شورای شهر عزم خود را جزم 
کرده اند که عدالت محوری در شــهر 
اجرایی شــود به همین دلیل توجه 
ویژه ای به فرهنگسراها و ورزشگاه ها 

شده است. 
وی با اشاره به اینکه در مناطق محروم 
به زیر ســاخت ها توجه داریم، گفت: 
بــه زودی دو فرهنگســرا در منطقه 
1۰ افتتاح می شود همچنین احداث 
پروژه مرکــز اشــتغال و کارآفرینی 
 و باغ بانوان نیز در دســتور کار قرار 

دارد.

  دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در 
حصه ایجاد می شود

همچنین ســید محســن ســجاد، 
مدیرکل امور اجتماعــی و فرهنگی 
اســتانداری اصفهــان در ادامــه به 
اقدمات انجام شده توسط شهرداری 
منطقــه 1۰ در محله حصه اشــاره 
کرد و از مدیر منطقه 1۰ شــهرداری 
اصفهان خواســت کمیته هایی را با 
محوریت معاونین خود جهت اولویت 
بندی مشــکالت و رفع آن ها ایجاد 
کند و دســتگاه های اجرایی نیز در 
 این خصــوص حضور فعال داشــته

 باشند. 
همچنیــن ســازمان های مــردم 

نهاد، دفاتر تســهیلگری و توســعه 
محلی و پایگاه های بســیج با توجه 
بــه اینکــه در الیه هــای اجتمــاع 
حضــور دارنــد اطالعــات جامع و 
 کاملــی در اختیار ایــن کمیته قرار 

دهند.
 وی ادامه داد: احداث کیوسک نیروی 
انتظامی در این محلــه و همچنین 
روشــنایی معابر که نقش موثری در 
ایجاد حس امنیــت و تأمین آن دارد 
 در دســتور کار این کارگــروه قرار 

گرفت.
وی با بیان اینکه یک دفتر تسهیلگری 
و توســعه محلــی در حصــه ایجاد 
می شــود، گفت: اولین وظیفه دفاتر 
تسهیل گری این است که معضالت 
و مشکالت مردم را به صورت محلی 
ببینند و به مسائل سیاسی ورود پیدا 

نکنند. 
گفتنی است، تخلیه حدود 1۰ هزار 
تن آسفالت، نصب ۶۰۰ سرچراغ به 
منظور افزایش روشــنایی و کاهش 
مناطــق ناامــن، احداث بوســتان 
کوثر، احداث مرکــز خدمات جامع 
ســالمت، پوشــش اورژانس منطقه 
از طریــق اورژانس قهجاورســتان و 
الله، توزیع کتــاب در کتابخانه های 
منطقه از جمله اقدامات صورت گرفته 
توسط شهرداری منطقه 1۰ و سایر 
دستگاه های ذی ربط در محله حصه 

بوده است.
از جمله نیازهای این محله می توان 
به زیباسازی شــهر، پیاده روسازی و 
آسفالت کشــی معابر فرعی، احداث 
مهدکودک و پیش دبســتانی، ارائه 
امکانات رایگان آمــوزش و پرورش، 
احداث خانه کودک، احداث درمانگاه 

و اورژانس اشاره کرد.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

آگهي هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمي شهرستان گلپایگان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد سندرســمي شهرستان 
گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اســت در صــورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.
1- راي شماره 778- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
باقر عبدلي فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۵۰97 صادره از تهران در 
ششدانگ یک باب انباري به مساحت 1۵۶.37 مترمربع مجزي شده از  

پالک3۴۲ اصلي واقع در بخش 1محرز گردیده است.
۲- راي شماره  73۶- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي 
اصغر مهدوي فرزند مظفر بشماره شناسنامه 13۲ صادره از گلپایگان 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 179.۵8 مترمربع مجزي 

شده از  پالک ۲۴۰1 اصلي واقع در بخش1محرز گردیده است.
3- راي شماره 7۲3-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 

شریفي فرزند علي بشــماره شناســنامه 1۶7 صادره از گلپایگان در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 1۶8.3 مترمربع مجزي شده از  
پالک۵1۴ اصلي واقع در بخش1خریداري مع الواسطه از مالک رسمي 

آقاي زین العابدین محسني محرز گردیده است.
۴- راي شــماره 718  - تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
مجتبي شادماني فرزند ناصر بشماره شناسنامه ۶17 صادره ازگلپایگان 
در3۵1۰.۵ سهم مشاع از ۵۰3۰.۵ ســهم ششدانگ یک درب باغ به 
مساحت ۵۰3۰.۵ مترمربع پالک11۲ فرعي از ۴۶ اصلي واقع در بخش 
۴خریداري مع الواســطه از ورثه مرحوم یداله مدني به صورت تبدیل 

مالکیت عادي به رسمي محرز گردیده است.
۵- راي شــماره 7۲7 و 7۲۶- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمدرضا خامســي فرزند حسن بشــماره شناسنامه ۶ صادره 
ازگلپایگان  در یک چهارم دانگ مشــاع و  آقاي عباس خامسي فرزند 
حسن بشــماره شناســنامه ۲ صادره ازگلپایگان در پنج و سه چهارم 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک واحد مرغداري به مساحت 3۴8۰.1۵ 
مترمربع مجزي شده از  پالک 13۴۰ فرعي از ۵ اصلي  واقع دربخش۴  

محرز گردیده است.
۶- راي شــماره  797 و 888 و 79۶- تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضي آقاي بهمن نوري فرزند ولي اهلل بشماره شناسنامه ۵۰۲ صادره 
از تهران در یک و نیم دانگ مشاع وخانم نســیم توکل فرزند مرتضي 
بشماره شناسنامه ۵3۵ صادره از گلپایگان در  یک و نیم دانگ مشاع 
و آقاي احمدناصر نوري فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1۴7۶9 

صادره از گلپایگان درسه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه به 
مساحت 33.1۴مترمربع مجزي شده از پالک ۲ فرعي از 3981 اصلي  

واقع در بخش1 محرز گردیده است.
7- راي شــماره 777-  تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
حسین خاموشي فرزند علي بشماره شناسنامه ۶۲۲9 صادره از گوگد 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 177.9۰ مترمربع مجزي 
شــده از پالک 1۰۶۰ فرعي از ۶ اصلي واقع در بخش۴ محرز گردیده 

است.
8- راي شــماره  7۲۴- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
محمد زماني فرزند حسن بشماره شناسنامه 1۲1۰۰7۴79۶ صادره 
از گلپایگان درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 39.7۲ مترمربع 
مجزي شــده از  پالک 1۲۶9 فرعي از ۶ اصلي  واقع در بخش۴محرز 

گردیده است.
9- راي شــماره 717-    تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
بهروز فروغي فرزند حسن بشماره شناسنامه 99 صادره ازخوانسار در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 1۶۴.۵9 مترمربع مجزي 
شــده از پالک 17۲۵ فرعي از 1 اصلي واقع در بخش۲محرز گردیده 

است..
1۰- راي شــماره7۲۰-  تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي  
قربانعلي گورابي فرزند ولي اله بشماره شناسنامه 8 صادره ازگلپایگان 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۶۵.9۶ مترمربع مجزي 

شده از پالک۲۴۰1 اصلي واقع در بخش1 محرز گردیده است.

11- راي شــماره 71۶- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
مهدي حقیقت فرزند محمد بشماره شناسنامه 88 صادره از گلپایگان 
در ششــدانگ یک باب ساختمان وتاسیســات محل احداث مجتمع 
استخر آبي به مســاحت 17۲۶.7۲ مترمربع مجزي شده از پالک ۲9 
اصلي واقع دربخش۴خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي قدرت 

اله حقیقت محرز گردیده است.
1۲- راي شــماره 7۲1- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي  
علي محمد اشراقي فرزند نعمت اله بشــماره شناسنامه 31۰ صادره 
از گلپایگان در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 139.۲8 
مترمربع مجزي شده از پالک  9۶ اصلي  واقع در بخش1 محرز گردیده 

است.
13- راي شــماره   719- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد علي ساماني فرزند تقي بشماره شناسنامه 8 صادره ازگلپایگان 
در 1۵۲۰ سهم مشــاع از ۵۰3۰.۵ سهم ششــدانگ یک درب باغ به 
مســاحت ۵۰3۰.۵ مترمربع پالک11۲ فرعــي از۴۶ اصلي  واقع در 
بخش۴خریداري مع الواســطه از ورثه مرحوم یداله مدني به صورت 

تبدیل مالکیت عادي به رسمي محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/۰۴/1۰
تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/۰۴/۲۵

مهدي صادقي وصفي
رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان

شناسه: ۵۰۵۴3۴



زبان "راجی" در معرض خطر نابودی
رئیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان گفت: زبان "راجی" در بسیاری از شهرها و روستاهای منطقه 
کاشان با چالش های جدی برای بقا روبرو و در حال نابودی است.محمد مشهدی نوش آبادی اظهار کرد: منطقه 
فرهنگی کاشان از جمله مناطق ایران است که در بسیاری از شهرها و آبادی های آن به زبان یا گویش پهلوی که 

همزاد زبان اوستایی مشهور به زبان "راجی" است، تکلم می کنند.
وی افزود: زبان باستانی یکی از مهم ترین میراث ارزشمند گذشــتگان در منطقه کاشان است که متأسفانه توجه 

چندانی به آن نمی شود به طوری که در شهرهایی مانند نوش آباد به کلی از بین رفته و در شهرهایی چون آران و بیدگل 
نیز در حال نابودی است.رئیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان، تصریح کرد: در برخی از مناطق کاشان مانند 

برزک همچنان این زبان کاربرد دارد، ولی جوانان و حتی برخی میان ساالن و کودکان به کلی از این زبان بی اطالع هستند.مشهدی 
نوش آبادی تأکید کرد: هر روز تعداد زیادی زبان در جهان نابود می شود و زبان راجی منطقه کاشان نیز با این خطر روبرو است، بنابراین باید 

با برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی مانند آموزش مستمر، برگزاری کارگاه ها و همایش های ملی و  بین المللی در حفظ این زبان تالش کرد.
رئیس مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشــان، گفت: باید به صورت علمی این مسئله مورد بررسی قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی و توجه به 

زبان های فرهنگی و گویش باستانی، راهکارهای موجود را با استفاده از تجربه دیگر کشورها بررسی و بومی سازی کرد.

احتمال یکی شدن »ارسباران« با پرونده جهانی »هیرکانی«
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می گوید: با توجه به محدودیت هایی 
که در سهمیه بندی یونسکو برای ثبت های جهانی ایجاد شده می توانیم، پرونده »ارسباران« را نیز به پرونده 
»جنگل های هیرکانی« الحاق کنیم. محمدحســن طالبیان در نشســت خبری ثبت جهانی جنگل های 
هیرکانی که دوشنبه ۲۳ تیر در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، با بیان این که یونسکو از سه سال گذشته، 

محدودیت هایی را برای ثبت جهانی در نظر گرفته و هر کشور می تواند فقط یک سهمیه »طبیعی«، یا »فرهنگی« 
یا »منظر فرهنگی« در سال داشته باشد، توضیح داد: در آینده این امکان وجود دارد که اگر کشور آذربایجان قصد 

اضافه کردن بخش جنگل های هیرکانی خود به پرونده ایران را داشته باشد، برای یکپارچه کردن این پرونده و جنگل ها، 
پرونده ی ارسباران را نیز به پرونده هیرکانی اضافه کنیم، در واقع این امکان برای یکپارچه کردن جنگل ها یکپارچه تر پیشنهاد 

می شود.او تاکید کرد: این بحث در حد پیشنهاد و برای بررسی است، ایران یا می تواند از این پیشنهاد استفاده کند و سهمیه ای را برای یک 
سال نسوزاند یا با گرفتن یک سهمیه می توانیم آن را به صورت جداگانه ارائه کنیم.بررسی پرونده ی »جنگل های ارسباران« به عنوان دومین پرونده ی 
میراث طبیعی »ارسباران« که یک بار در سال ۲۰۱۷ به عنوان میراث طبیعی به یونسکو فرستاده شده بود، به اجالس چهل و دومین یونسکو در 

منامه بحرین موکول شده بود که در این اجالس نیز این پرونده در مرحله ی فنی از سوی »IUCN« - اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت - رد شد.

گردشگری
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بازگرداندن نام باستانی 
»هیرکانی« به استان 

گلستان
معــاون میــراث فرهنگــی گفت 
که با ثبــت جهانــی جنگل های 
هیرکانی پیشــنهاد برگرداندن نام 
استان گلســتان به نام باستانی اش 
»هیرکانی« را به میراث  فرهنگی و 
اســتانداری این منطقه اعالم کرده 

است.
 محمدحســن طالبیــان - معاون 
میــراث فرهنگی ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
- در نشســت خبری ثبت جهانی 
جنگل های هیرکانی که روز دوشنبه 
۲۴ تیرماه در سازمان میراث جهانی 
برگزار شد، بیان کرد: با ثبت جهانی 
این محوطه طبیعی بزرگ کشــور 
به میراث فرهنگی استان گلستان، 
بازگردانــدن نــام باســتانی آن را 
درخواست دادیم که میراث فرهنگی 
نیز این درخواست را به استانداری 
اعالم کرده است، اما هنوز جوابی از 

سوی استانداری اعالم نشده است.
او با بیان این که هر ســال بخشی از 
عرصه جنگل های هیرکانی را بدون 
گرفتن سهمیه ای به پرونده جهانی 
می توان اضافه کرد، گفت: هر سال 
می توانیم ۲۵ درصد از این عرصه را 
اضافه کنیم؛ اتفاقی که باعث می شود 
حتی پای سوداگران چوب را از این 

مناطق حذف کنیم.
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ISFAHAN
N E W S

تشریح کلی خانه طباطبایی ها
صاحب خانه طباطبایی ها یکی از 
تاجران به نام کاشــان و نطنز بوده 
اســت. به دلیل تمکن فوق العاده 
ای که داشته تصمیم می گیرد در 
ســال ۱۲۵۰ این خانه را بسازد. او 
برای این کار، معمار معروف کاشان 
یعنی استاد علی مریم را به کار می گیرد. استاد علی 
مریم، سازنده خانه بروجردی ها و سرای امین الدوله 
است. شاید به همین دلیل است که خانه طباطبایی 
ها از خانه بروجردی ها و امیــن الدوله زیباتر و با 
شکوه تر است. ســاخت این خانه حدودا ده سالی 

طول می کشد.
معماری این خانه که تمام شد کار گچ بری و نقاشی 
آن به یکی از شاگردان مطرح صنیع الملک سپرده 
می شود گرچه صنیع الملک عزیز دربار ناصرالدین 
شــاه همواره به کار او نظارت داشــت. چابکی و 
جسارت گچ بر جوان همراه با تجربه صنیع الملک 
این بنا را از نظر گچ بری یک سر و گردن از خانه های 
تاریخی کاشــان باالتر قرار داده است. نکته ای که 
بد نیست در مورد گچ بری ها بدانید این است که 
بسیاری از نقوش کچ الهام گرفته از نقشه های فرش 
ایرانی و مرغ اسلیمی است. دلیل این الهام گیری بر 

می گردد به پیشه صاحب خانه که تجارت فرش 
بوده است.

معماری خانه طباطبایی ها
شیوه معماری خانه طباطبایی ها از شیوه معماری 
درونگــرا و حجاب دار پیروی می کنــد که در آن 

گودال باغچه به کار گرفته می شود.
شیوه گودال باغچه سبب شده خانه طباطبایی ها 
را در موقعیتی گود و تقریبا یک طبقه پایین تر از 
همکف قرار بگیرد.دلیل استفاده از این شیوه متداول 
در کاشان بر می گردد به گرمای زیاد این منطقه در 
طول سال که تحمل آن کار سخنی است. البته یک 
دلیل ساخت این شکلی خانه بر می گردد به زلزله 
عظیمی که در کاشان رخ داده است. زلزله ای که به 
معماران نشان داد خانه های با شیوه گودال بغچه 
استحکام بیشتری جلوی زلزله نشان داده اند.شیوه 
درونگرای استفاده شده در خانه طباطبایی های به 
خوبی در این خانه پیاده ســازی شده است. نمود 
بیشتر خانه بسیار در درون اتفاق می افتد و خانه از 
بیرون آنچنان هیجان انگیز به نظر نمی رسد.شیوه 
حجاب دار در خانه طباطبایی ها سبب شده که از 
محیط بیرونی خانه به درون آن دیدی وجود نداشته 
باشد.خانه طباطبایی ها چهل اتاق، چهار حیاط، 
سه بادگیر و چهار زیرزمین دارد که همگی به طرز 
ماهرانه ای به یکدیگر مرتبط هستند. دو حیاط این 
بنا درونی بوده و از بیرون به آن دیدی وجود ندارد. 
ایجاد ارتباط مابین اعضای خانه یکی از نشانه هایی 
است که وفاداری معمار به شیوه درونگرا و حجاب 
دار را بیش از بیش آشکار می کند. در حیاط بیرونی 
خانه طباطبایی ها شما یک درخت هشتاد ساله 

می بینید.
قدم به قدم در خانه طباطبایی ها

برای رسیدن به این خانه باید از داالن ها و گذرگاه 
های پر پیچ و خم بگذرید. این خانه به دلیل وسعت 
باالیی که دارد پنج در ورودی دارد که امروزه یک در 
اصلی بیشتر ندارد. بعد از ورود به خانه طباطبایی ها 
پس از ورود به حیاطی چشم نواز با سنگ های سفید 
بر می خورید که حوض بزرگی در میان خود دارند. 
این خانه در دورن خود چهار قطب زیبایی دارد.شاه 
نشین بزرگترین قطب زیبایی در خانه طباطبایی ها 
است. این قسمت از خانه به دلیل اینکه مخصوص 
پذیرایی از مهمان ها و بازرگان ها بوده و در آن قرار 
بوده جشن برگزار شود بسیار مورد توجه معمار و 
هنرمندان سازنده خانه طباطبایی ها بوده است. 
تزئینات نقاشی در کنار مقرنس و قطار بندی سبب 
شده که سقف همانند یک پارچه خوش رنگ و نگار 
به نظر برسد که در بعضی جاها به بهترین شکل پف 
کرده است. برای اینکه این فضا بزرگتر به نظر برسد، 
آیینه کاری زیادی در آن به کار رفته است.پنجره 
های مشبک که عموما با چوب ساخته می شدند 
اینجا به واســطه خالقیت و جسارت گچ بر جوان 
نصیر الملک همگی با گچ ساخته شده اند. نورگیر ها 
 و پنجره های مشبک رنگی نور را به دورن این اتاق 
می کشانند. این اتاق به دو اتاق کناری متصل می 
شود تا جایی برای راحتی مهمان ها باشد.در روبه 
روی تاالر شاه نشین ایوانی وجود دارد که هنر آیینه 
کاری و گچ بری در آن به سر حد کمال رسیده است. 
سقف آن همانند نقش فرش بسیار ریز و بهم پیوسته 
است هنگامی که در زیر آن دراز می کشید احساس 

می کنید فرشی بر روی سقف قرار دارد.
نقش سقف از طرح های لچک و ترنج فرش های 
کاشانی پیروی می کند. آینه کاری های این قسمت 
به شکل ستاره است و هنگامی که فانوس ها در آن 

قرار بگیرد شما بی نیاز از دیدن ستاره می شوید.
اتاق بخش های بیرونی

اتاق های اطراف بخش هــای مهم همگی تقریبا 
شبیه هم هستند، آیینه های رنگی در آنها قرار دارد 
و هنگام تابش نور در آنها، فضای جالبی به اتاق می 
دهد. معلوم نیست ما از چه زمانی به جای آینه های 

رنگی از اینه های ساده استفاده کردیم.
حیاط های کوچک ولی بزرگ در معماری

حیاط ها عموما جایی برای هوا خوری و ورود نور به 
ساختمان هستند ولی در خانه طباطبایی ها حیاط 
به منزله هنرنمایی استفاده شده است و معماری و 
گچ بری در آن بسیار دقیق و چشم نواز است.نقاشی 
های روی دیوار منعکس کننده تاریخ زندگی مردم 
است. هم طبقه یک و هم طبقه دو به این حیاط ها 

دسترسی دارند. حوض آن هشت ضلعی و در وسط 
است. این حیاط ها توسط اتاق های کوچک و بزرگی 
محاصره شده است.واقعیت اش این است که خانه 
طباطبایی ها مابین مردمان ساکن کاشان، عروس 
خانه های تاریخی به حساب می آید. حتی اگر این 
عنوان شــما را اغوا نکرد ، باید بگوییم دیدن خانه 
طباطبایی ها یک اجبار است چرا که این خانه در 
مرکز خانه های تاریخی کاشان قرار دارد. فاصله خانه 
بروجردی ها و خانه عباسیان به این خانه کمتر از 
سیصد متر است. از طرف دیگر امامزاده سلطان امیر 
احمد و حمام سلطان امیر احمد در فاصله دویست 
متری از این خانه قرار دارند. رفتن به نزدیکی خانه 
طباطبایی ها فرصت دیدن چهار خانه دیگر را به 

شما می دهد.

خانه طباطبایی ها ؛ عروس خانه های تاریخی

 بسیاری از نقوش کچ 
 الهام گرفته از

 نقشه های فرش ایرانی 
و مرغ اسلیمی است. 
دلیل این الهام گیری 
بر می گردد به پیشه 

صاحب خانه که تجارت 
فرش بوده است.

 آنان که به خانه طباطبایی ها رفته انــد حتما این را تصدیق
 می کنند که زیبایی موجود در این خانه از زیبایی بســیاری از 
شهرها بیشتر است. معماری در این خانه در اوج خود است و تا 
حدی می تواند گفت خانه طباطبایی ها زیباترین خانه تاریخی 

کاشان است.
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Boris Johnson, the 
frontrunner to become 
Britain’s next prime 
minister would want to 
meet U.S. President Donald 
Trump within the first two 
months of becoming prime 
minister to negotiate a post-
Brexit trade deal, the Times 
newspaper reported on 
Sunday citing an ally of the 
former London mayor.
“The key to the whole 
thing is the US. If we get a 
trade deal with America 

we will be very quickly 
in the market for other 
deals. It encourages others 
to realize that we mean 
business,” the newspaper 
quoted Johnson’s ally as 
saying.
The former foreign 
secretary is ready to travel 
to the United States as soon 
as possible if he becomes 
the prime minister to 
secure a limited agreement 
before the Brexit deadline 
of Oct. 31, the paper said.

Kish Air, 
Oman to 
increase 
airport service 
cooperation
Kish Airlines, 
which operates 
in Iran’s southern 
tourist hub and free 
trade zone of Kish 
Island, and Oman 
Holding signed 
an agreement on 
Sunday to broaden 
airport services 
cooperation.
During a visit to 
Oman by the Iranian 
airline’s caretaker, 
Farzaneh Sharafbafi, 
the two sides 
agreed to increase 
their cooperation 
in airport services 
in a bid to facilitate 
handling the tourists 
visiting the two 
countries.
In another 
meeting between 
Sharafbafi and 
Iran's Ambassador 
to Muscat 
Mohammad Reza 
Nouri Shahroudi, 
they discussed 
the ways to boost 
aviation cooperation 
between Iran and 
Oman.
I m p l e m e n t a t i o n 
of cargo flights 
for strengthening 
activities of the 
Iranian industrial 
craftsmen was also 
discussed during 
the meeting.The 
Iranian ambassador 
highlighted the 
important role of 
the country's air 
fleet in developing 
political, cultural 
and trade relations 
between the two 
countries, and 
stressed establishing 
new routes and 
s t r e n g t h e n i n g 
c o o p e r a t i o n 
between the two 
countries.
At the end of the 
meeting, it was 
decided to review 
the new flight routes 
through Kish Air 
Airport's Business 
and Airport Services 
D e p a r t m e n t 
to enhance the 
satisfaction of Kish 
Airline passengers.
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UK's Johnson would meet Trump to 
negotiate trade deal

Rasouli, who was appointed 
as the first vice chairman 
of the Regional Assembly 
for Middle East (RAME) 
during its 23rd meeting 
held on July 6 in Aqaba, 
Jordan, informed that, 

currently, RAI’ main policies include 
reducing the tensions with members 
of International Union of Railways 
(UIC), increasing cooperation with 
regional countries, and developing 
Iran’s rail transit capacities.
“Iran will cooperate with Jordan on 
technical and engineering sector and 
improving railway infrastructure and 
will produce wagons and construct 
railroads for the country,” he said, 
“Jordanians are to visit Iranian rail 
companies in this regard.”
“In the Middle-East, we severely 
seek expansion of ties with regional 
countries,” he said referring to the 
held RAME in Aqaba, “We have 
singed bilateral protocols with each 

of Turkey and Turkmenistan and we 
have also signed a trilateral protocol 
with Syria and Iraq.”
“Iran enjoys high manufacturing 
capacities in railway sector and is 
ready to exports products to regional 
and neighboring countries to find 
new markets for its companies,” the 
RAI head added.
The 22nd RAME was held on 
November 26, 2018 in Isfahan, Iran in 
the presence of UIC Director General, 
RAME chairman and Vice-Chairmen, 
Acting Governor General of Isfahan, 
UIC coordinator for Middle East, 
Railways Presidents of the member 
states, some RAI managers, and 

representative of ECO. 
Addressing the Isfahan assembly, 
the time Managing Director of RAI 
Saied Mohammadzadeh called for 
establishment of an integrated 
railway network in the region saying, 
“Iran expects this regional assembly 
meeting to focus on establishing 
an integrated network and a 
coordinated management in order to 
achieve higher efficiency.”
The official further praised UIC’s 
supports for Middle East railway 
activities stressing the needs for 
acceleration of cooperation and 
strong support for regional programs 
and projects.

Foreign tourists 
visiting Shiraz on rise
Tourists visiting historical and cultural 
attractions of Shiraz, Fars province, 
have increase by %12 in the past three 
months of the Iranian year (starting on 
March 20).
The head of the Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization 
of Fars province said that more than 

2,013,000 Iranian and 147,389 non-
Iranian tourists have visited the 
province's tourist attractions.
Amir Mosayyebi said that the Tomb of 
Hafez, aka Hafezieh, (381,342 visits); 
Persepolis (381,342 visits), and the 
Tomb of Saadi, aka Saadieh, (357,094 
visits) stand on the top of the list.
More than four thousand years old, 
Shiraz is the fifth most populated city in 
Iran, one of the oldest cities in the world, 
and one of the most important cities 

throughout Iran's history.
Shiraz hosts innumerable attractions, 
including Hafezieh, Saadieh, the 
Persepolis, Imamzadeh Ali ebn e 
Hamzeh, Delgosha Garden, Qavam 
House, Nasir ol Molk Mosque, Afif-Abad 
Garden (Arms Museum), Eram Garden, 
Shapouri House, Tomb of Saadi, Khwaju 
Kermani's tomb,  the Qur'an Gate Vakil 
Bazaar, Vakil Mosque, Vakil Bath and 
Shah Cheragh, all of which are centuries 
old.

Non-oil exports from 
southern Iranian port 
rise up
 Export of oil and non-oil products from 
southern port of Shahid Rajaei rose up in 
the past three months of the Iranian year 
(started on March 21, 2019) compared 
with the preceding year.

Director general of port and maritime 
organization of Hormuzgan province 
Allah Morad Afifipour made the remarks 
speaking to reporters in south of the 
country on Monday.Oil and non-oil 
exports witnessed three and 10 percent 
growth respectively during the period, 
the official said.Shahid Rajaei port is the 
biggest and the most equipped port of its 

kind that covers 80 percent of container 
operations in Iran.
As Afifipour said, about 19.9 million tons 
of oil and non-oil products have been 
loaded onto and offloaded from Shahid 
Rajaei Port during the past three months.
Meanwhile, some 1,047 vessels have 
operated to ship the merchandises from 
the port.

Exports from Markazi prov. 
exceed $225mn in three 
months
More than 381,479 tons of non-oil commodities 
were exported from the central Iranian province 
of Markazi in the first three months of the current 
fiscal (March 21- June 21), a senior official at the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration 
said.According to Esmaeil Hosseini, the head of 
Markazi Customs Administration, the figures on 
the province’s exports show a 4% growth in terms 
of value and a 12% decline in terms of tonnage 
compared with the similar period of last year.
Markazi province currently offers its products in 
58 international markets, including Afghanistan, 
Pakistan, Turkey and Turkmenistan.Exports 
mainly included iron rebars, slabs, hydrocarbons, 
linear low-density polyethylene, polypropylene, 
high-density polyethylene, fruit juice, glass, 
crystalware and potato chips.The province’s 
imports during the three-month period amounted 
to $110 million, up by 30% year-on-year.The 
imports mainly included machinery, fruit juice 
package, concentrate, puree, aluminum can and 
coil.Markazi province, consisting of 12 counties and 
home to 1.41 million people, is one of Iran’s major 
industrial and agricultural hubs.

Peugeot ‘301’ production 
line inaugurated in IKCO
Peugeot ‘301’ production line was inaugurated in 
Iran Khodro Industrial Group (IKCO) this morning 
in the presence of Vice President for Science and 
Technology Sorena Sattari.Accordingly, 60 percent 
of parts needed for manufacturing Peugeot 301 
will be provided through domestic production, 
expandable to 80 percent in upcoming programs, 
VP Sattari said, adding, “some 300 Iranian parts 
suppliers have been employed for manufacturing 
parts of this passenger car.”He went on to say that 
Peugeot 301 sedan fully observes requirements 
of international standards.  Peugeot 301 is 
manufactured in IKCO while France’s Peugeot 
Company left Iran in the wake of US sanctions, 
he said, adding, “earlier, it was supposed that all 
parts and equipment needed for manufacturing 
this passenger car would have been provided 
by French companies.”After France’s Peugeot 
left Iran, this giant project was handed over to 
domestic manufacturers, the vice president added.
According to the scheduled program, Peugeot 301 
passenger car will hit the domestic car market by 
the yearend.Some 2,123 parts are required for 
manufacturing this passenger car, 565 of which 
have been indigenized by Iranian manufacturers, 
Vice President for Science and Technology added.

Iran registers five orbit 
points each year: Space 
official
 Each year, Iran registers five orbit points which will 
be left to use by other countries if not used by Iran in 
the time limit, according to the head of the Iranian 
Space Agency.Speaking to IRNA correspondent on 
Monday, Morteza Barrari said that orbit points are 
the points registered by different countries in the 
International Telecommunications Union (ITU) 
to send radio and television signals.  Clarke belt, 
which is a geostationary orbit, often referred to 
as a geosynchronous equatorial orbit, is a circular 
geosynchronous orbit 35,786 km above Earth's 
equator all the telecommunications and television 
satellites are put on.Barrari said that Iran is seeking 
to build or buy its needed telecommunications 
satellites and put them in the registered orbit 
points.

Managing director of the Islamic Republic of 
Iran Railways (RAI) Saeed Rasouil said in an 
interview with Mehr news agency that Iran 
is resolved to improve its regional railway 
ties and will help Jordan improve its railway 
infrastructure and fleet by producing wagons 
and constructing railroad for the country.

Iran resolved to expand regional 
railway ties: RAI head

news

“Whenever 
we import oil, 
the money is 
paid by the oil 
companies 
in India and 
credited to this 
account. 
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Iran responsible for over 70% 
drugs busts in world: police chief
Head of Iranian Anti-Narcotics Police said Sunday 
that Iran is responsible for over 70 percent of illicit 
drug busts in the world.Speaking at a regional 
working group meeting on prevention of industrial 
drug precursors, Head of Iranian Anti-Narcotics 
Police, Brigadier General Masoud Zahedian said 
that “despite unjust sanctions, the Islamic Republic 
of Iran has managed to take remarkable measures 
in countering drug trafficking, the results of which 
are enjoyed by all countries in the world.”He went on 
to add that “Iran is responsible for over 70 percent 
of illicit drug busts in the world. In the past seven 
months, the Iranian police has busted 364 tons 
of various types of narcotics during operations 
that left 3,814 of its forces martyred and 12,000 
wounded.”“Production of crystal in Afghanistan is 
a serious threat,” said Zahedian, adding “since its 
revenues are in the hands of smuggling networks 
which then inject a part of these revenues into the 
countries' economies.”

Aljazeera doc reveals Bahrain 
king’s coop. with al-Qaeda, 
terrorists in SE Iran
A documentary published by Aljazeera reveals 
the support of Bahrain’s Al Khalifa for al-Qaeda 
and a terrorist group in southeast Iran.The Arabic 
documentary, titled ‘Players with Fire’, includes a 
classified videotape of Hosham Baluchi who was 
killed in 2015 in southeast Iran. Baluchi, leader 
of a terrorist group, says in the tape that Bahrain 
had hired him in 2006 to do espionage and other 
operations in Iran.Elsewhere in the documentary, he 
voices concern that Al Khalifa may kill him because 
of the secrets he knew.The documentary also shows 
Mohammad Saleh, head of al-Qaeda in Bahrain 
confessing that the security officials of Bahrain 
wanted him in 2003 to assassinate the Shia dissidents 
of the rulers, including Abdulwahab Hussain. It also 
adds that Bahrain's King Hamad bin Isa al-Khalifa 
had personally wanted Saudi Arabia to release the 
al-Qaeda leader of Bahrain, Mohammad Saleh, who 
was then imprisoned in Saudi Arabia.

France, Britain, Germany to 
Discuss JCPOA in Brussels 
Monday
The foreign ministers of France, Britain, and 
Germany are scheduled to convene in Brussels 
on Monday to discuss the latest developments 
around the 2015 nuclear deal between Tehran 
and world powers.According to Reuters, the three 
European foreign ministers will seek to flesh out 
how to convince Iran and the United States to 
reduce tensions and initiate dialogue when they 
meet in the Belgian capital.In a joint statement on 
Sunday, the three countries, who are party to the deal 
alongside Russia and China, said the time has come 
to “act responsibly and to look for ways to stop the 
escalation of tension and resume dialogue.”

Time for US to Return to 
International Community: Zarif

Speaking to reporters upon 
arrival in New York, where he 
is going to attend a high-level 
UN meeting, Zarif referred to 
the recent meeting of the UN 
Security Council and a meeting 
of the Board of Governors of the 

International Atomic Energy Agency 
(IAEA), and described them as a proof of 
the US' isolation in the world.
“In all these meetings, the US' unilateral 
policies have been condemned; now 
it's time for Washington to return to the 
international community,” he added.
The UN nuclear watchdog’s special 
meeting was held on Wednesday at 
Washington’s request to win the Board of 
Governors’ support for its anti-Iran claims, 
but it finally turned into another failure for 
Americans.
It came a few days after Iran increased 
the level of its uranium enrichment to 
4.5%, which is beyond the limit set by the 
2015 Iran nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

The move was part of the second phase 
of the country’s May 8 decision to reduce 
its commitments under the multilateral 
deal in reaction to the US violations and 
Europe’s inaction.
Elsewhere in his remarks, Zarif said the 
Europeans need to make investments in 
Iran if they are willing to save the JCPOA, 
but they do not seem ready to do so yet.
He said the Europeans have yet to do what 
it takes to maintain the JCPOA despite 
claiming they are willing to save it.
Expressing one’s interest and 
preparedness to save an international 
agreement “is totally different from being 
ready to make the investments required 

to save that deal,” the Iranian top diplomat 
said.
“We have yet to see that they (Europeans) 
are prepared to invest in Iran,” he 
reiterated.
Britain, France, and Germany in January 
announced the establishment of a 
mechanism aimed at enabling non-dollar 
trade between the 28-nation bloc and Iran, 
officially called the Instrument in Support 
of Trade Exchanges (INSTEX).
The apparatus is supposed to circumvent 
the sanctions that the United States began 
re-imposing against Iran after leaving 
the 2015 nuclear deal with the Islamic 
Republic, the E3, and Russia and China.

Iran to Emerge 
Victorious from 
Sanctions: President 
Rouhani
Iranian President Hassan Rouhani 
reiterated the country’s policy to resist 
economic pressures and expressed 
confidence that the Iranian people will 
successfully pass through the current 
difficult conditions caused by US 
sanctions.  
In a speech in the northeastern 
province of North Khorasan on Monday, 
Rouhani pointed to Iran’s stance on 
the 2015 nuclear deal following the 
US withdrawal from the international 
accord and said Tehran has given a 
deadline to the remaining parties to the 
deal (Russia, China, Britain, France, and 
Germany).
Iran’s strategy has changed since May 8 
from “strategic patience” to reciprocal 
measures, the president said.
If the other parties return and meet their 
obligations, Iran will return as well; if 
they fail to meet their obligations, so will 
Iran and if they fully implement the deal, 
Iran will do the same, he added.

“Our path is the right path and we 
continue this path,” Rouhani said, adding 
that the Iranian people have come to 
the conclusion that they should not be 
patient in the face of bullies.
“Definitely, in our new situation, we will 
emerge victorious and our enemies will 
fail; the future is very bright,” he went 
on to say. 
The remarks came after the 
International Atomic Energy Agency 
(IAEA) held a special meeting on 
Wednesday at Washington’s request to 
win the Board of Governors’ support 
for its anti-Iran claims about the 
2015 nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
The emergency meeting of the 
35-member Board of Governors of the 
IAEA was held in Vienna to discuss Iran’s 
nuclear program, which wrapped up 
with no conclusion.
The meeting came a few days after 
Iran increased the level of its uranium 
enrichment to 4.5%, which is beyond 
the limit set by the JCPOA. The move 
was part of the second phase of the 
country’s May 8 decision to reduce its 
commitments under the multilateral 
2015 nuclear deal in reaction to the US 

violations and Europe’s inaction.
In May 2018, US President Donald 
Trump pulled his country out of the 
JCPOA.Iran and the remaining parties 
launched talks to save the JCPOA after 
the US withdrawal, but the three EU 
parties to the deal (France, Britain, 
and Germany) have failed to ensure 
Iran’s economic interests.The EU’s 
inaction forced Tehran to stop honoring 
certain commitments to the nuclear 
deal, including a rise in the stockpile of 
enriched uranium.
Iran maintains that the new measures 
are not designed to harm the JCPOA but 
to save the accord by creating a balance 
in the commitments.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
highlighted rejection of the US’ unilateral policies by 
world countries, saying it’s time for Washington to 
“return to the international community”.
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US Secretary of 
State Mike Pompeo 
showed reaction to 
Iran’s precondition 
for talks with the 
US.
 Iran is ready to 
hold talks with 
the United States 
if Washington 
lifts sanctions and 
returns to the 2015 
nuclear deal it quit 
last year, Iranian 
President Hassan 
Rouhani said in a 
televised speech 
on Sunday, CNN 
reported.
“We have always 
believed in talks 
… if they lift 
sanctions, end 
the imposed 
economic pressure 
and return to 
the deal, we are 
ready to hold talks 
with America 
today, right now 
and anywhere,” 
Rouhani said in his 
Sunday speech.
US President 
Donald Trump 
will make the final 
decision for talks 
with Iran, Pompeo 
said, adding, 
“recent remark of 
Iranian President 
Hassan Rouhani is 
the same offer that 
he offered to John 
F. Kerry and Barack 
Obama,” referring 
to the former US 
secretary of state 
and president.”
“President Trump 
will obviously 
make the final 
decision. But 
this is a path that 
the previous 
a d m i n i s t ra t i o n 
had gone down 
and it led to the 
(Iran nuclear 
deal) which this 
administrat ion, 
President Trump 
and I both believe 
was a disaster,” 
Pompeo said.
Pompeo’s remarks 
came at a time 
that US President 
Donald Trump 
has voiced his 
readiness for 
unconditional talks 
with Iran.

Pompeo shows 
reaction to 
Iran’s precon-
dition for talks 
with US

Iran
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 Iran to Unveil New Military 
Vehicle
Iran’s Defense Ministry is developing a new military 
vehicle that will come into service in near future, 
Defense Minister Brigadier General Amir Hatami said.
In comments on Sunday, Brigadier General Hatami 
said the ministry’s experts have been working on a 
new military vehicle that will be soon delivered to the 
Armed Forces.Highlighting the Defense Ministry’s 
technological capabilities, he said it has signed 
contracts with Iranian carmakers to manufacture 
the critical auto parts whose production has been 

hampered after the withdrawal of foreign contractors 
from Iran.In November 2018, the Defense Ministry 
unveiled a homegrown armored military vehicle, 
dubbed Toofan (hurricane).
The armored, mine resistant and ambush protected 
vehicle has been designed to carry out logistical and 
combat missions in the theater.
Toofan has been delivered to the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) Ground Force.
The four-wheel drive truck is protected against land 
mines and improvised explosive devices (IEDs) 
with explosion power of several kilograms of TNT 
equivalent.The high mobility multipurpose truck 

is also resistant to steel-
core bullets and can move 
in difficult terrain, drive 
through 1.5 meters of 
water and climb barriers 
as high as 50 centimeters.
Iranian military 
experts and technicians 
have in recent years 
made great headways in 
manufacturing a broad range o f 
indigenous equipment, making the armed forces self-
sufficient in the arms sphere.

CPOA is the only 
and the greatest 
achievement 
of diplomacy 
in the Middle 
East. Europeans 
rightly call it the 
central element 
of the nuclear 
non-proliferation 
regime. It’s main 
advantage- 
intrusive 
verification in Iran 
which allows to 
remove effectively 
all possible 
concerns.
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Scaling down JCPOA 
commitments Iran giving chance 
to diplomacy: Kamalvandi
The spokesman for the Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI) Behrooz Kamalvandi said on Monday that Iran decision 
to reduce its JCPOA obligations was not due to obstinacy but the 
country sought to give diplomacy a chance and make the other 
parts act upon their duties.“JCPOA is a deal and what we were 
giving in its framework was much more than what we were 
gaining,” he said. “What the Islamic Republic is doing now is in 
accordance with JCPOA and based on paragraphs 26 and 36 of 
the deal,” he added.
 “After our 60-day ultimatum to Europeans our uranium stockpile 
has surpassed 300 kilograms and we are not obliged to provide 
the surplus heavy water anymore,” Kamalvandi said.

“Presently, we are above 3.67 percent enrichment and are 
producing enriched materials required for nuclear fuels, which 
is 4.5 percent,” he added.The spokesperson underscored that 
according to the reports if the IAEA, Iran has fulfilled all its 
commitments to JCPOA.In early May, Iranian President Hassan 
Rouhani declared Iranian reciprocal action to US over the breach 
of JCPOA by scale-down of Iran's commitments envisaged by 
Note 26 of the nuclear deal.The president noted that "it does not 
mean that Iran leaves the nuclear agreement.”Noting that the 
pact is “beneficial to the region and the world and detrimental 
to the enemies of Iran,” Rouhani said Iran has always been and 
will remain committed to its responsibilities to the nuclear deal.
The president said the country will continue the efforts to stay 
in the pact despite the enemies' wishes.On July 8, a day after 
announcing the decision to increase uranium enrichment, Iran’s 
atomic organization spokesman said that the country started 
enriching uranium at 4.5% level from previous from 3.67%.Iran 

insists 
that the reductions in 

commitments do not violate the nuclear deal, but they are based 
on paragraphs 26 and 36 of the agreement.

News



Attack on Iranian MP’s Car Injures 
Driver
Unknown motorcyclists attacked the car of Iranian lawmaker 
Ahmad Salek in Tehran on Sunday, injuring the driver.
Speaking to Tasnim, Salek said his car was attacked by 
unidentified bikers on Sunday evening, noting that his driver 
has been shot in the leg and undergone surgery.
He has recovered from the injury, said the cleric who represents 
the city of Isfahan in the Parliament.
Salek further dismissed reports of an assassination attempt, saying 
that the motive behind the attack was under Police investigation.
The 73-year-old cleric has been elected to the Iranian Parliament for five terms.

Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei appointed 
a new member to the 
Guardian Council’s board 
of Fuqaha (Islamic jurists) 
and extended the tenure of 
two other members.
In a decree on Monday, 
Ayatollah Khamenei 
appointed Hojjatoleslam 
Alireza A’rafi as a new 
member of the Guardian 
Council’s board of Fuqaha.
A’rafi is replacing Ayatollah 
Mohammad Mo’men, 
who died in February.
In separate decrees, 
Ayatollah Khamenei also 
extended the terms of 
two other members of the 
board.According to the 
Leader’s decree, Ayatollah 
Mohammad Yazdi and 
Ayatollah Sadeq Amoli 
Larijani will remain in the 
council for six more years.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
04:30:44  
Noon call to prayer : 
3:09:24    
Evening call to prayer: 
20:31:30  

High: 40  ° c
Low: 22  ° c

10000 Rials

Leader Assigns 
Clerics to Iran’s 
Guardian 
Council

Time for US 
to Return to 
International 
Community: Zarif

Kish Air, Oman to 
increase airport 
service cooperation

Non-oil exports from 
southern Iranian 
port rise up
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Foreign tourists visiting 
Shiraz on rise

"The JCPOA was a trading 
deal that what Iran gave 
was much more than what it 
received, because the other 
side, particularly after the US 
withdrawal from the deal, 
forgot their obligations," 

Behrouz Kamalvandi, spokesman of 
AEOI said.
"What Iran is doing in terms of nuclear 
measures is aimed at reminding the 
signatories their obligations," Kamalvandi 
said.
Recently, Tehran said that at the second 
phase of its measures to preserve the 
nuclear deal, it officially launches 
enriching uranium beyond the 3.67 
percent limit that is set by the deal. The 
first stage came on the anniversary of the 
US withdrawal from the JCPOA in May 
2018 when Iran announced the reduction 
of its commitments to the deal.

Referring to President Rouhani's letter to 
the signatories to the deal, he said, "The 
president has reminded that if the chances 
given by Iran are not used, the Islamic 
Republic will reduce its commitments 
based on the content of the deal through 
two-month periods."
He added that at the end of the first period, 
Iran exceeded the 300 kg ceiling for 
stockpiling enriched uranium and heavy 
water, breaking the limit of 3.67 percent 
in enrichment and producing enriched 
fuel for nuclear power plant with a purity 
of 5.4 percent.
The measures are not taken out of 
stubbornness, rather it is meant to keep 
the window of diplomacy open for the 
other side, he said.
"If the European signatories and the US 
do not stick to their commitments, we will 
strike a balance in the deal by reducing 
our own commitments and roll back the 
situation to what it was in four years ago," 
he explained.
"In the meantime, let's keep in mind that 
Iran has fulfilled all its obligations, as 
the reports of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) also verified," he 
noted.

President Hassan Rouhani made 
the comments at a session of 
Administrative Council of North 
Khorasan Province on Sunday 
evening.
“We are always ready for 
negotiation. I tell you this hour 

and this moment to abandon bullying 
and lift the sanctions and return to logic 
and wisdom. We are ready,” the Iranian 
president said in response to the US offer 
of talks despite continuing to its maximum 
pressure policy against Iran.
He said that on May 8, the anniversary of the 
US illegal withdrawal from the nuclear deal, 
Iran converted its approach from ‘strategic 
patience’ to ‘reciprocal action’.
Rouhani meanwhile said that “if they act to 
reduce their commitments, we too reduce 
our commitments. If they violate the JCPOA, 
we do that in kind. If they fully implement 
their commitments, we will fully implement 
ours. Of course, we have many negotiations 
these days, but we will continue going the 
right path we have chosen.”
He said that Iran is for logic and wisdom and 

sticks to its promises, but it has no other 
choice when the other side does not live up 
to its commitments.
The president said that Iran’s loyalty to 
the deal so far despite the other parties’ 
disloyalty is a moral and ethical victory.
The President went on to say that Iran did 
not violate its commitments, saying “the 
party that violated its commitment is the 
United States, and it could not reach any 
legal success against Iran.”
“In nuclear negotiations, Iran’s political 
and legal power was proved to the entire 
world,” he said, adding, “If the JCPOA was to 
our detriment, the United States would not 
withdraw from it 14 months ago.”
Rouhani added “the only country whose 
right to enrichment of uranium is 
recognized by the United Nations Security 
Council is Iran.”
Saying that “the JCPOA paved the way for 
faster opening of 14 phases of South Pars 
Gas Field,” he continued, “The production 
of petrol has increased two-fold in this 
government.”
“After the JCPOA, our oil export increased to 
2.8 million bpd,” he said.
He continued “the head of the Zionist 
Regime officially announced that the United 
States’ withdrawal from the nuclear deal 
was the result of their pressures.”

US' limitations on Zarif in NY 
won't affect his work plan: FM spox
Following the imposition of restrictions on Foreign 
Minister Zarif 's commutes in New York by the US 
administration, Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Abbas Mousavi said such measures will not affect the 
minister's work plan.
“Certainly, imposing restrictions on the minister’s 
movements on some streets in New York does not 
affect his work plan. Dr. Zarif usually commutes 
between UN headquarters, Iran’s mission and 
the residence of Iran’s UN ambassador and all his 
meetings and speeches will be held in these places,” 
he told IRNA on Sunday night, local New York’s time.
“As US Secretary of State admitted in his interview, 

he is worried about the influence of Dr. Zarif ’s 
diplomatic trips and his presence in different media 
and consequently, his influence on the US and 
world’s public opinion,” Mousavi added.
Secretary of State Mike Pompeo said Sunday night 
that he granted a visa to Iran's foreign minister to 
visit New York primarily to meet US obligations to 
the United Nations but that his movements will be 
sharply curtailed, the Washington Post reported. 
Under the limitations, the Iranian delegation “will 
be permitted to travel between UN headquarters 
and the Iranian mission six blocks away, and to the 
residence of Iran’s UN ambassador nearby.”
“Foreign Minister Zarif, he uses the freedoms of 
the United States to come here and spread malign 
propaganda,” Pompeo claimed.

'Small window' to save Iran deal, 
says Jeremy Hunt
Foreign Secretary Jeremy Hunt says there is a 
"small window" to save the Iran nuclear deal, as he 
launches a fresh bid to ease tensions in the Persian 
Gulf.Mr Hunt is meeting EU foreign ministers in 
Brussels to raise concerns about Iran breaching 
some of its commitments.
The deal, which involves Iran limiting nuclear 
activities in return for the easing of economic 
sanctions, is under pressure after the US withdrew 
in 2018.The summit comes amid heightened 
tensions between the UK and Iran.
The UK seized an Iranian oil tanker earlier this 
month and, in response, Iran threatened to detain 

a British oil tanker.However, Hunt said on Saturday 
the tanker could be released if the UK is guaranteed 
the oil it was carrying is not bound for Syria.
Speaking on his way into the meeting, Hunt said 
the Iran nuclear deal was not dead "yet", but he 
warned that if Iran acquired nuclear weapons it 
would become "a very, very toxic and dangerous 
situation".He added: "Iran is still a good year away 
from developing a nuclear weapon. We think there 
is still a cosing, but small, window to keep the 
deal alive."He Hunt is working with the European 
partners of the deal - France and Germany - to 
find a way to "preserve" the agreement.In a joint 
statement issued ahead of the meeting, Britain, 
France and Germany reiterated their support for 
the deal.

Iran keeping window of diplomacy 
open: AEOI spox

Iran ready for talks if sanctions lifted, 
bullying behaviour abandoned: Rouhani

The Atomic Energy Organization of Iran spokesman said 
on Monday that the reduced commitment to the Joint 
Comprehensive Plan of Action is not made out of pertinacity, 
rather it aims to open a window to diplomacy and awaken the 
other states parties to the JCPOA to honor their obligations.

Iranian President Hassan Rouhani says that if the United 
States lifts the sanctions and ends its bullying behavior, Iran 
is ready for negotiations.
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"The president 
has reminded 
that if the chances 
given by Iran 
are not used, the 
Islamic Republic 
will reduce its 
commitments 
based on the 
content of the deal 
through two-
month periods."

 “the JCPOA paved 
the way for faster 
opening of 14 
phases of South 
Pars Gas Field,” 
he continued, 
“The production 
of petrol has 
increased 
two-fold in this 
government.”
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعی
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: گلریز
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.comنمایشگاهساختداخلفرصتمغتنمیبرایشناساییظرفیتها
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت گفت: باید از ظرفیت نیروی انسانی جوان و کارآمد برای رفع نیازهای 
داخلی کشورمان استفاده بهینه کنیم و نخستین نمایشگاه ساخت داخل که ۲۷ تیرماه برگزار می شود، 
فرصت مغتنمی برای شناسایی این ظرفیت ها است. به گزارش روابط عمومی وزارت صمت، صادق نجفی 
در خصوص برگزاری نخستین نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید، بیان کرد: این نمایشگاه در راستای 

اهداف و برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تعمیق ساخت داخل و رونق تولید است. وی 
با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تکیه بر توان داخلی و رونق تولید، افزود: باید به سمت رفع 

نیازهای داخل با استفاده از ظرفیت و توانمندی های تولیدکنندگان و محققان کشورمان برویم. مشاور عالی و دستیار 
ویژه وزیر صمت ادامه داد: امروز ظرفیت های خوبی در حوزه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها وجود دارد که باید از 

این ظرفیت ها استفاده بهینه کنیم. نجفی با بیان اینکه در کشورمان نیروی انسانی متخصص و کارآمدی وجود دارد، گفت: جوانان این 
مرز و بوم با تکیه بر دانش روز و فناوری های نوین نقش تعیین کننده ای می توانند ایفا کنند که باید به این جوانان فرصت و میدان داد، تا کار 
کنند و این نمایشگاه یک فرصت مناسب برای شناسایی آنها است. گفتنی است، نخستین نمایشگاه ساخت داخل با هدف معرفی و شناسایی 
نیازهای صنایع کشور در زمینه خودرو،  لوازم خانگی، صنایع دریایی، نفت، پتروشیمی و مخابرات ۲۷ الی ۳۰تیرماه در تهران برگزار می شود.

  ۱- احترام و افتخار 
به خود:

 یــوگا مــا را تشــویق
ث می کند تــا با توجه 
صرف به خودمان، نفس 
کشــیدن مان، بازتاب 
تصویرمــان در آینه و 
جریان افکارمان، برای تمرینات مان 
ارزش و احترام قایل بشویم. زمانی که 
ما به اطراف و کارهای دیگران توجه 
می کنیم، تمرکز و توجه مان نسبت 
به  خود را از دست می دهیم. توجه به 
درون خودمان، چه در تمرینات یوگا 
و چه در کسب و کار می تواند مشکل 
باشد. این توجه خصوصا برای کمپانی 
های جدید مشــکل تر است؛ چرا که 
باید بر روی بازارهــای رقابتی و دیگر 
کمپانی های صنعت خودشان تحقیق 
کنند و اطالعات کاملی داشته باشند. 
این موضوع توجه زیادی را به سمت 
خــارج از کمپانی تازه شــکل گرفته 

می کشاند.

ما به طور ذاتی برای حل مشــکالت 
مان، دیگران و راه حل هایشان را مورد 
توجه قرار می دهیم تا بتوانیم بهتر و 

متفاوت تر از آن ها برای حل مسایل 
تالش کنیم. در ابتدا حتی ممکن است 
از روش ها، ایده ها و نظرات کارســاز 
افراد دیگر برای حل مشکالت خودمان 
استفاده کنیم. تقلید و یا الهام گرفتن 
از دیگران در حل مشــکالت اشتباه 
نیست. چرا که مطالعه ی رفتار دیگران 
در برابر مســایل مختلــف، می تواند 
چیزهای زیادی را برای شروع کار به ما 
بیاموزد. اما در نهایت، رشد واقعی باید 
از درون اتفاق بیافتد. درون اندیشی و 
باطن بینی، حس ارزشمندی بیشتر 
و هدفمنــدی بیشــتری را برای فرد 
صاحب برنــد و خوِد آن برند شــکل 
داده شده، ایجاد می کند. برای اینکه 
برندتان را بــا توجه بــه ارزش های 
درونی خود و سازمان تان بسازید، این 

سه نکته را رعایت کنید:
ماموریت اصلی ســازمان را مشخص 

کنید.
یک داستان شــخصی برای برندتان 

داشته باشید.
روی نقــاط قــوت و توانایــی های 

تخصصی تان تمرکز کنید.

  ۲- تمرکز بر آگاهی:
در یوگا، توجه بــه جزییات تمرینات 
اهمیت زیادی دارد. چرا که این توجه 
شما را از کوچک ترین تغییرات آگاه 
می کند و کمک می کند که درست به 
موقع آن ها تغییر بدهیم. ممکن است 
موقع انجام تمرینات، فشار زیادی به 
عضالتتان بیاوریــد و در نتیجه دچار 
نفس تنگه بشوید. بنابراین تشخیص 
این موضوع برای جلوگیری از صدمات 
آتــی اهمیت دارد. ایــن موضوع چه 

کمکی به برند سازی می کند؟
زمانی که کســب و کاری را آغاز می 
کنید، توجه به جزییات اهمیت زیادی 
دارد. با این کار می توانید بخش هایی 
از سازمان را که فشــار زیادی بر آنها 

وارد اســت تشــخیص بدهیــد و از 
صدمات احتمالــی جلوگیری کنید. 
این موضوع در طوالنی مدت، کمک 
زیادی به رشد و پیشــرفت کمپانی 
شما می کند. زمانی که کارهای غیر 

 ضروری ای کــه در ســازمان انجام 
می شوند و از هدف اصلی دور هستند 
را تشخیص می دهیم، باید به سرعت 
آنها را تغییر داده و حل و فصل کنیم. 
این تغییرات باید زمانــی رخ بدهند 

که انجام یک ســری کارها در زمان 
حال، سودی برای شرکت و برند شما 
نداشته باشد. در واقع، همان زمانی که 
در حال انجام کارهایی بیهوده و زمان 

بر هستید.
برای توجه بیشــتر به جزییات کارها 

در کمپانی:
اجــازه ندهید فومو )ترس از دســت 
دادن(، منجر به تصمیمات احساسی 

بشود.
اهداف تان را به طور مرتب برای رشد 
و پیشرفت، بررســی و ارزش گذاری 

کنید.
متوجه بشــوید نقاط قوت و کارهای 
 موثــر بــرای پیشــرفت برندتــان 
کدام ها هستند و به آن بخش ها توجه 

بیشتری بکنید.

  ۳- اتصال به قدرت درون:
توانایی اتصال به قدرت مرکزِی درون 
وجود انسان، اســاس تمرینات یوگا 

است. یک مرکز درون قدرتمند، باعث 
رشــد ظرفیت های ذهنی و فیزیکی 
می شود. در هر کسب و کاری، نیروی 
انسانی آن کسب و کار و به طور کلی 
افراد، مرکز محسوب می شود. توجه بر 
تحکیم این روابط، منجر به قدرتمند 
تر کردن استراتژی های رشد می شود 
و عملکردی ضروری است که در کل 
به بهبود سازمان و برندتان منجر می 
شود. رشد و پیشرفتی که با حمایت 
افرادی که به رشــد و موفقیت شما 
اهمیت می دهند مــی تواند صورت 

بگیرد، فراتر از حد تصور است.
این افراد می توانند هر شــخصی، از 
کارکنان شرکت گرفته تا مشتریان، 
رســانه ها، حامیان و یا دیگر برند ها 
باشند. موفقیتی که یک برند در سایه 
ی جلب اعتماد و ارزش ســازی می 
تواند به دست بیاورد، ریشه در روابط 
معنی داری دارد که با افراد و کمپانی 

های دیگر شکل می دهد.

یوگا چه شباهت هایی با کارآفرینی دارد؟   

۳درسموثریوگادردنیایکسبوکاروبرندسازی

متوجه بشوید نقاط 
قوت و کارهای موثر 

 برای پیشرفت برندتان 
کدام ها هستند و به آن 
بخش ها توجه بیشتری 

بکنید.

در ورزش یوگا، اصلی وجود دارد که معتقد اســت برای رشد 
کردن باید ریشه دواند. در زمستان ها، درختان ریشه هایشان 
را در عمق بیشتری از خاک رشــد می دهند تا مواد مغذی را 
برای روزهای ســخت این فصل ذخیره کنند. درست به همین 
 صورت، یک کمپانی تازه شکل گرفته هم باید برای روبرو شدن با
 چالش ها و موانعی که در دنیای کسب و کار وجود دارند، انرژی 
 ذخیره کند. یوگا و کارآفرینی، هر دو شخصیت های تیپ A را 
می طلبند. یعنی شخصیتی که رقابت پذیر، بلندپرواز وصبور 
باشد. اما اگر از این دسته افراد نیستید، نگران نباشید. به کمک 
خودساخته می توانید این ویژگی ها را در خودتان پرورش دهید. 
اما چگونه می شود با استفاده از درس های یوگا، مسیر بهتری را 

برای شکل دهی و پیشبرد برند خودمان در پیش بگیریم؟

 
استارت آپ

رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و 
طراحی تورهای گردشگری با سلیقه  مسافر، تنها بخشی 

از ایده های خالقانه  استارت آپ های صنعت گردشگری است.

هدف مشترک تمامی استارت آپ های صنعت گردشگری این است که تجربه  بهتری را برای 
مسافران رقم بزنند و هزینه های سفر را تا جای ممکن کاهش دهند. خدمات مربوط به رزرو 
محل اقامت، رزرو پرواز و حتی رزرو رستوران و فعالیت های تفریحی در مقصد مورد نظر، 
تنها بخش کوچکی از خدماتی است که استارت آپ های صنعت گردشگری ارائه می دهند. 
 در ادامه  این مقاله  بنا داشــتیم در دو بخش به معرفی بیشتر اســتارت آپ های بزرگ و 
متحول کننده  صنعت گردشگری و توریسم بپردازیم. بخش دوم این مقاله را با هم بخوانیم.

)Traveloka( ۳- استارت آپ تراِولُکا   
تراولکا یک استارت آپ یونیکورن اندونزیایی و یک موتور جستجوی پرواز است که عمدتا 
مسیر و هواپیمایی های داخلی این کشور را پوشش می دهد. این استارت آپ عالوه بر رزرو 
پرواز، خدمات رزرو هتل، رزرو رستوران و اجاره ی ماشین را نیز فراهم می کند و قصد دارد 
خدمات خود را در ۶ کشور دیگر گسترش دهد و مسیرهای جدیدی را به موتور جستجوی 

خود اضافه کند.
ایده ی راه اندازی این استارت آپ زمانی به ذهن فری اوناردی، بنیان گذار آن رسید که همیشه 
برای رزرو هواپیما بین آمریکا و زادگاه خود در اندوزی مشکل داشت؛ تا اینکه درنهایت به 

اندوزی بازگشت و به همراه دو نفر دیگر، استارت آپ تراولکا را بنیان گذاری کرد.
تراولکا در آغاز، به عنوان موتور جستجویی فعالیت می کرد که قیمت بلیت های 
خطوط هواپیمایی را از ســایت های مختلف جمع آوری و مقایسه می کرد. این 
استارت آپ در سال ۲۰۱۳ خدمات خود را گسترش داد و به محلی برای رزرو بلیت 
هواپیما تبدیل شد. یک سال بعد از این اتفاق، تراولکا خدمات رزرو اتاق هتل را نیز 

به سایت خود اضافه کرد.

)Away( ۴- استارت آپ اِِوی   
زمانی که صحبت از سفر به میان می آید، یکی از دغدغه ها خریدن چمدان مناسب 
است و استارت آپ اوی با تولید چمدان های زیبا، باکیفیت و کاربردی که با قیمت 
مناسب ارائه می دهد، این مشکل را حل کرده است. چمدان های این استارت آپ، 
طراحی و ویژگی های منحصربه فردی دارند که بسیاری از مشکالت مسافران را حل 

کرده اند.
استارت آپ اوی در ســال ۲۰۱۵ توسط اســتفانی کری و جنیفر رابیو در نیویورک 
بنیان گذاری شده و با دریافت ۱۸۱ میلیون دالر سرمایه، یکی از سرمایه گذاری شده ترین 

استارت آپ هایی است که بنیان گذار خانم داشته اند.
اوی محصوالتی مرتبط با سفر تولید می کند که معروف ترین آن ها چمدان هایی با بدنه ای 
محکم، بادوام و ضد خش از جنس پلی کربانت، زیپ های YKK، پدهای فشرده سازی برای 
افزایش فضا، قفل های تضمین شده، الیه ی قابل جداسازی و شستشو و چرخ هایی با قابلیت 
چرخش ۳۶۰ است. این محصوالت درنتیجه ی نظرسنجی و جمع آوری اطالعات از بیش 
از صدها مسافر طراحی شده اند و در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ عرضه می شوند. 

استارت آپ اوی نیز یکی از استارت آپ های یونیکورن صنعت گردشگری است.

OYO ۵- استارت آپ   
OYO یک مجموعه هتل زنجیره ای است که تجربه ی یک اقامت استاندارد و بدون دردسر 
را برای مسافر فراهم می کند. این اســتارت آپ هندی بزرگ ترین شرکت مهمان نوازی 
هند اســت که همکاری نزدیکی با همکاران خود در صنعت هتل داری دارد و همچنین 
با کنترل کامل تمامی خدمات هتل های خود، کیفیت سفر مسافران را تضمین می کند. 
این استارت آپ در سال ۲۰۱۳ توســط ریتش آگاروال بنیان گذاری شد و اکنون یکی از 

استارت آپ های یونیکورن صنعت گردشگری و مسافرت محسوب می شود.
استارت آپ او وای او از زمان بنیان گذاری تابه حال، خدمات خود را در بیش از ۵۰۰ شهر در 
هند، چین، مالزی، نپال، انگلیس، دوبی، عربستان صعودی، فیلیپین، اندونزی و ژاپن ارائه 

می دهد و ۴۵۰ هزار اتاق در سراسر جهان را مدیریت می کند.
داستان راه اندازی این استارت آپ به زمانی باز می گردد که آگاروال ۱۸ ساله در سال ۲۰۱۲، 
وب سایتی را برای رزرو ارزان محل اقامت راه اندازی کرد و بعد از گذشت سه ماه، استارت آپ 

OYO را در سال ۲۰۱۳ بنیان گذاری کرد. مکانیزم رزرو و ثبت نام اتاق ها دیجیتال است و 
این استارت آپ اطالعات مشتری های خود را با دولت به اشتراک می گذارد و دولت می تواند 

اطالعات کامل مسافران را در لحظه دریافت کند.

)KLOOK( ۶- استارت آپ کلوک   
کلوک یکی دیگر از اســتارت آپ های یونیکورن صنعت گردشگری است که دفتر اصلی 
آن در هنگ کنگ واقع شده و در ۱۵ شهر بزرگ آســیا شعبه دارد. این استارت آپ امکان 
شخصی سازی برنامه های سفر را برای هر مسافر فراهم می کند و بزرگ ترین پلتفرم رزرو 
خدمات در آسیا و بزرگ ترین پلتفرم خدمات داخل و خارج چین است. مسافران با استفاده 
از خدمات این استارت آپ می توانند به آسانی در سریع ترین زمان به اطالعات جاذبه های 
دیدنی و خدمات مختلف در شهری که به آن سفر کرده اند، دسترسی داشته باشند و آن ها را 
رزرو کنند. به عنوان مثال تصور کنید در خیابان های فوکت تایلند مشغول قدم زدن هستید 
و به جای مذاکره با آژانس های مختلف، اپلیکیشن خود را باز می کنید و خدمات مورد نظر را 

به طور مستقیم و با بهترین قیمت رزرو می کنید.
این استارت آپ در سال ۲۰۱۷ اعالم کرد ماهانه حدود یک میلیون رزرو ازطریق اپلیکیشن 
ثبت می شود که اکثر آن ها در آسیا است. کلوک روزانه به مسافران زیادی کمک می کند 
برنامه ی تفریحی مورد نظر خود را از بین ۳۵ هزار فعالیت تفریحی ثبت شــده در بیش از 
۱۸۰ مقصد گردشگری رزرو کنند. طبق اعالم کرانچبیس، استارت آپ کلوک بیش از ۵۲۱ 

میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.

)Hopper( ۷- استارت آپ هاپر   
یکی از بزرگ ترین دغدغه های هر مسافری این است که هزینه های سفر را تا جای ممکن 
کاهش دهد و استارت آپ هاپر دقیقا برای رفع همین نیاز بنیان گذاری شده است. اپلیکیشن 
استارت آپ هاپر از داده ی حجیم برای پیش بینی و تحلیل قیمت بلیت هواپیما استفاده 
می کند. درواقع این استارت آپ مقصد مورد نظر کاربران را می گیرد و با استفاده از تحلیل 
داده ها به کاربر می گوید که بهتر است برای خرید بلیت اقدام کنند یا قیمت آن در روزهای 
آینده کاهش می یابد و بهتر است صبر کنند. زمانی که قیمت پرواز مورد نظر به پایین ترین 

حد ممکن برسد، اپلیکیشن این موضوع را به کاربر خبر می دهد.
استارت آپ هاپر در سال ۲۰۰۷ توسط فردریک اللند، جوست آورکرک و سباستین رینولیل 

در مونترئال کانادا بنیان گذاری شد و یک شعبه ی دیگر در بوستون آمریکا دارد.
استارت آپ هاپر چندین سال ابزارها، تکنولوژی و الگوریتم های مختلف برای جمع آوری و 
مدیریت حجم زیادی از داده های مرتبط با سفر را امتحان کرد و امروزه با تحلیل میلیاردها 
قیمت پرواز به صورت روزانه، مدل های پیش بینی ارائه می دهد که قادر است قیمت بلیت 
هواپیما به مقصد مورد نظر کاربر را پیش بینی کند. طبق اعالم کرانچ بیس، استارت آپ هاپر 

بیش از ۱۸۳ میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
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،،
در یوگا، توجه به جزییات 

تمرینات اهمیت زیادی دارد. 
چرا که این توجه شما را از 

کوچک ترین تغییرات آگاه 
می کند و کمک می کند که 
درست به موقع آن ها تغییر 

بدهیم. 

زومیت
گـــزارش

استارت آپ هایی که صنعت گردشگری را متحول کرده اند    )بخش دوم(

فراخوان »جشنواره 
فناوری و نوآوری در 

زنجیره ارزش گیاهان 
دارویی«

بانک کشــاورزی »جشــنواره 
فنــاوری و نــوآوری در زنجیره 
 Herbal( ارزش گیاهان دارویی
Tech( « را با حضور حرفه ای 
منتخبــی از اســتارت آپ های 
فعال در حــوزه گیاهان دارویی، 
 بــه منظــور تســهیل حضور 
شــرکت های دانــش بنیان در 
حــوزه اقتصاد و با هــدف رونق 
 تولید در بخش کشاورزی برگزار 

می کند.
به گزارش روابــط عمومی بانک 
کشاورزی، درپی برگزاری موفق 
رویداد اســتارت آپی »فین تک 
فارم« توســط بانک کشاورزی 
در سال گذشته، این بانک قصد 
دارد رویــداد »هربال تک« را در 
راستای توجه به سرمایه  انسانی 
خالق و نوآور -که از اساسی ترین 
زیرســاخت های اقتصاد دانش 
 بنیان و کارآفرین و با ارزش ترین 
دارایی  کشــور اســت- و نیز به 
منظور توجه به اســتارت آپ ها 
و بهــره گیری از تجــارب دیگر 
جوامع در چارچوب منافع ملی با 
هدف رشد و تعالی اقتصاد کشور 

برگزار کند.
بر اســاس این گــزارش، بانک 
کشاورزی با برگزاری »جشنواره 
نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان 
دارویی« می کوشــد تا به عنوان 
بانک پیشرو در اقتصاد مقاومتی، 
به حوزه شــرکت هــای دانش 
بنیان و تعامل با اســتارت آپ ها 
به صورت جــدی ورود کند و با 
حمایت از ایده های نو و صاحبان 
آن ها در راستای تجاری سازی و 
تولید محصول متناسب با شرایط 
روز ، عالوه بــر تالش برای ایجاد 
اشتغال، رونق تولید و به کارگیری 
و فعال سازی ظرفیت  های نهفته 
در کشور، به جلوگیری از خروج 
نخبگان نیز کمــک کند که این 
روال در دراز مدت عالوه بر خلق 
ثروت از دانش، زمینه ساز تقویت 
و حمایت تولید داخلی و اقتصاد 

ملی خواهد بود.
این گزارش می افزاید، این رویداد 
در ســه محور اصلــی »تامین 
گیاهــان دارویــی«، »فرآوری 
گیاهان دارویــی« و » بازاریابی 
گیاهان دارویی« برگزار می شود و 
پس از داوری نهایی، جوایز ارزنده 
ای شامل ۱۵ میلیون تومان وجه 
نقد، تســهیل در دریافت امتیاز 
شــرکت خالق و اســتقرار در 
شــتابدهنده ها و کارخانه های 
نوآوری ، به طرح های برتر اهدا 

خواهد شد.
شــایان ذکر است آخرین مهلت 
ثبت نام در این جشــنواره، ۲۳ 
مرداد سال جاری است و مراسم 
اختتامیه روزهای پنجم و ششم 

شهریور ماه برگزار می شود.
برای کســب اطالعات بیشتر و 
ثبت نام در این رویداد اســتارت 
آپی بانک کشاورزی می توانید به 

نشانی زیر مراجعه فرمایید:
http://yon.ir

بانک کشاورزی
گــزارش
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