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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

شهردار اصفهان در دیدار با مدیر کل بانک مرکزی خبر داد:  

توسعه و رونق متروی اصفهان با اجرای تعهدات دولت

 الویت بندی در 
مایحتاج زندگی

تحریم ها، گرانــی دالر و دیگر 
معضالت اقتصادی بر تمام ارکان 
جامعه تاثیر گذار شــده است. 
مخارج افزایش یافته و حقوق ها 
یا افزایش کمی بــرای دولتی ها 
داشــته و یا ثابت بوده و حتی در 
برخی مشــاغل آزاد کاهش هم 
یافته است . البته مثال های نقض 
بسیاری برای این جریان وجود 
دارد اما بیش از 80 درصد جامعه 
 با این مشکل دست و پنجه نرم 
می کننــد. در ماه هــای اخیر  
افزایش نرخ ارز چــه تاثیری بر 
عایدی ناشی از کسب و کار مردم  

داشته است ؟
 گفته می شــود عواید ناشی از 
کســب و کار در بازار ایران پس 
از افزایش قیمــت دالر و به هم 
ریختگی بازار به طور متوسط 30 
درصد قبل شده است یعنی در امد 
ناشی از کار) نه سرمایه( یک سوم 
شده است. البته بسیاری از اقشار 
جامعه از عواید حاصل از سرمایه 
ارتزاق می کنند. مانند اجاره خانه 
یا مغازه اما عده کثیری هستند که 
سرمایه زیادی ندارند تا بتوانند به 

واسطه آن ...     فرآیند انتشار اوراق مشارکت باعث زمین گیر شدن شهرداري در بانک ها می شود.

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/4/24 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,864,0004,164,000قدیم

سکه طرح 
4,063,0004,256,000جدید

2,028,0002,228,000نیم سکه

1,219,0001,369,000ربع سکه

949,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,711,0001,788,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18392,000412,800 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24529,100550,400 عیار

برای دومین بار پیاپی

ذوب آهن اصفهان  تندیس 
زرین سرآمدی روابط عمومی 

را کسب نمود 
در هشتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط 
عمومي ایران، روابط عمومي ذوب آهن اصفهان 

تندیس زرین دریافت کرد.
 عصر روز سه شنبه 25 تیرماه در هشتمین دوره 
آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومي ایران که 
با حضور جمعی از اســاتید دانشگاه، مدیران و 
صاحبنظران روابط عمومی کشــور در دانشگاه 
تربیت مدرس برگزار شد، از روابط عمومي هاي 
برتر کشــور با اهدا تندیس بلورین، سیمین و 

زرین تقدیر به عمل آمد.
در این همایش که به همت موسســه فرهنگی 

روابط عمومی آرمان برگزار شد، ...

کاهش قیمت ارز، نرخ مسکن را تعدیل 
می کند؟

بازار مسکن آماده ریزش 
قیمت ها

ریزش قیمت ها در بازار ارز دوامی دارد؟ نرخ ها بر چه قیمتی تثبیت 
 می شــود؟ تاثیر ریزش قیمت ارز در بازارهای موازی چیست؟ 
این ها ســواالتی اســت که به کــرات این روزهــا از فعاالن و 

کارشناسان اقتصادی پرسیده می شود.
حاال سرمایه گذاران در بازار ارز باور کردند که...
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  تفریح همزمان کودک و خانواده
وی افزود: کودکان نمی توانند به تنهایی به مکان  های 
ورزشــی و تفریحی مراجعه کنند و خانواده ها نیز 
امکان تفریح بدون کودکان را ندارند، به همین دلیل 
برنامه های اوقات فراغــت را به صورت جامع یعنی 
هم برای کودکان و هم برای بزرگساالن برنامه ریزی 

کردیم.
معاون ورزشی تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این معاونــت به عنوان متولی 
برنامه ریزی برای اوقات فراغت تابستان امسال تعیین شد، ادامه 
داد: در این راستا جلسات کارشناسی متعددی برگزار و برنامه های 
تابستان 98 با همکاری معاونت های اجتماعی، فرهنگی، هنری و 

مناطق اجرا می شود.
ناظریان با بیــان اینکه برنامه های معاونت ورزشــی تفریحی به 
دو شــکل طراحی شــده اســت، گفت: از صبح تا بعدازظهر در 
تمام فضاهای روباز در بوســتان های سطح شهر جشن کودکانه 
برگزار می شود. همچنین امســال عالوه بر ایستگاه های ورزش 
صبحگاهی، ایستگاه های ورزش عصرگاهی برای بانوان و آقایان 
راه اندازی شده که خوشــبختانه با استقبال خوب شهروندان نیز 

روبه رو بوده است.

  100 اجرای برنامه در طول فصل تابستان
وی با اشــاره به اجرای برنامــه بزرگ »تاب ســتانه« در مناطق 
15گانه شهر اصفهان تصریح کرد: این برنامه در قالب 100 اجرا 
در طول فصل تابستان در بوستان ها و محالت میزبان شهروندان 

و خانواده ها خواهد بود.
معاون ورزشی تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان با اشــاره به برگزاری این برنامه در مناطق 2، 
9، 10 و 14 بیان کرد: در برنامه اوقــات فراغت خیابانی فضایی 
حدود دو کیلومتر با تجهیزات تفریحی، ورزشی و بازی چیدمان 
شــده و تمام اعضای خانواده  از کودکان گرفته تــا پدر و مادرها 
و حتی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بــازی و تفریح مخصوص به 
 خودشان را دارند که این برنامه با اســتقبال پرشور مردم مواجه 

شده است.

  همه مردم به تفریح و ورزش مشغول هستند
ناظریان با اشاره به استفاده از ظرفیت و استعداد ساکنان محالت 
به ویژه کودکان در اجرای این برنامه ها خاطرنشــان کرد: ویژگی 
مثبت این برنامه این است که استیج نداریم و مردم به جای اینکه 
روی صندلی بنشینند و اجرای بقیه را تماشا کنند، همه به تفریح 

و ورزش مشغول هستند.

وی با اشاره به تحقق شعار »شــهر فعال؛ شهروند شاد« با اجرای 
برنامه های نشاط آفرین گفت: هدف ما از برگزاری برنامه بزرگ 
 »تاب ستانه« تزریق نشاط و شــادی در اوقات فراغت خانواده ها

 است.
معاون ورزشی تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان اظهار داشت: برنامه تاب ســتانه پنجشنبه 
هفته جاری در منطقه 11 و جمعه در منطقه 13 اجرا می شود و 
برنامه های اوقات فراغت با فرا رسیدن ایام سوگواری محرم تعطیل 

و پس از آن از سر گرفته خواهد شد.
به گفته ناظریان به دلیل تجمع مردم و استقبال شهروندان از این 
برنامه شاهد رونق کسب وکار در محالت و همچنین حضور پرشور 
 مردم در مســاجد در جریان برگزاری برنامه های اوقات فراغت

 بوده ایم.
معاون ورزشی تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: حضور مســتمر اعضای شورای 
شــهر در بین مردم در جریان برگزاری جشــنواره تاب ســتانه 
هم باعث تقویت روحیه دســت اندرکاران و هــم تقویت ارتباط 
 مردم با آنها شــده اســت و جا دارد از توجه آنها به این امر تشکر 

کنم.

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اعالم کرد

تحقق شعار »شهر فعال؛ شهروند شاد« با ویژه برنامه »تاب ستانه«

هدف ما از برگزاری 
برنامه بزرگ 

»تاب ستانه« تزریق 
نشاط و شادی 

در اوقات فراغت 
 خانواده ها

 است.

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از اجرای برنامه بزرگ »تاب ستانه« و تحقق شعار »شهر 
فعال؛ شهروند شاد« در تمام مناطق پانزده گانه شهر خبر داد. حبیب اله ناظریان درباره برگزاری برنامه های ویژه اوقات فراغت اظهار داشت: 
طبق تأکید شهردار اصفهان، رئیس و نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان و رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورا و همچنین رئیس 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بر اجرای برنامه های متنوع و شادی آفرین برای شهروندان به خصوص کودکان و نوجوانان، 

برنامه گسترده ای برای اوقات فراغت تدوین شد.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

ISFAHAN
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خبر ویژه

با حضور استاندار اصفهان درمانگاه فوق تخصص قمر بنی هاشم نجف آباد افتتاح شد

شفاف سازی در امور خیر موجب رغبت خیرین می شود
همزمان با والدت امام رضا عیه السالم با 
حضور استاندار اصفهان، رئیس سازمان 
هالل احمر استان، اعضای هئیات مدیره 
خیریه های درمانی استان ودیگر مقامات استانی وشهرستانی 
درمانگاه فوق تخصصی قمر بنی هاشم نجف آباد ویژه بیماران 

تحت پوشش این خیریه افتتاح شد.

      تحریم های اقتصادی دولت را محتاج خیرین کرده است
استاندار اصفهان در مراسم افتتاحیه این مرکز با اشاره به فشار اقتصادی 
موجود اذعان داشت، جنگ اقتصادی شدید و تحریم های ظالمانه ای 
که استکبار علیه کشور ما به وجود آورده دولت رابیش از پیش محتاج 

خیرین می کند. 
به گفته عباس رضایی استکبار با تمام قوا در جنگ اقتصادی به میدان 
آمده وشــهیدان این میدان نیز خانواده های کم بضاعت و واحدهای 

تولیدی هستند. 
وی همچنین خاطر نشــان کرد، به همت تالش وصبری که مردم در 
این میدان کارزار از خود نشان دادند، در سه ماهه اول امسال نسبت به 
سال گذشته 2/6 درصد بیکاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته 
است. این مقام اول استان تصریح کرد، اگر می خواهیم پاسدار خون 
شهدا باشیم باید با صبر واستقامت خشم مقدس خود را به ابر قدرتهای 

دنیا نشان دهیم. 
وی در خصوص نقش دولت در قبال خیریه ها اذعان داشت، خیریه ها 
باید به کمک دولت بیایند و دولت وظیفه دارد به این سمن ها میدان 
بدهد و زمینه را برایشــان فراهم کند، ما نیز در کمال ادب در خدمت 

آنان هستیم. 
دکتررضایی نقش خیرین در اصفهان را بسیار باال دانست و افزود 640 
خیریه در اصفهان بسیار سازنده واساسی در بخشهای مختلف فعالیت 
دارند. در خصوص فعالیت دولت در زمینه اقدام خیر استاندار تصریح 
کرد، بهترین خیریه ای که اخیرا تشکیل داده ایم واز اختیارات اصفهان 

است انجمن خیرین مصرف بهینه آب است.
 وی در خصوص حوزه فعالیت این خیریه گفت با توجه به خشکسالی 
که در اصفهان وجود دارد این انجمن در زمینه پیشــگیری ومصرف 
بهینه آب در بخش صنعت وکشاورزی دســتگاههای اداری واجرایی 

را یاری می کند.

      مرکز دیالیز 57 تخت خوابه قمر بنی هاشم نیازمند یاری 
خیرین

 در ادامه این مراســم مدیر عامل خیریه قمر بنی هاشــم شهرستان 
نجف آباد دلیــل اصلی توفیقات این خیریه در خدمــت به بیماران را 
وجود خیرین ومردمی دانست که همیشه وهمه جا در صحنه حضور 
داشته اند وبا وجود شرایط اقتصادی حاکم بر کشور این خیریه را تنها 

نگذاشته  اند. 
به گفته علی ســلیمان نژاد اگر خیرین نباشــند قدم از قدم برداشته 
نخواهد شــد، چنانچه مردم بدانند کمک هایی کــه به خیریه ها می 
کنند دقیقا صرف چه اموری می شــود ودر این زمینه شفاف سازی 

کامل انجام شود و خیرین نیز نتیجه کمک هایشان را ببینند با وجود 
 همه مشکالت اقتصادی باز هم دست از کمک به هم نوع بر نخواهند 
داشت. وی همچنین در ادامه افزود: مرکز 57 تخت خوابه دیالیز قمر 
بنی هاشم این درمانگاه  ظرف سه سال آینده به بهره برداری خواهد 
رســید که به طبع این مرکز نیز برای به ثمر رسیدن نیازمند حضور 

خیرین ومردم نوع دوست است.

      خیریه قمر بنی هاشم نجف آباد5 هزار وشش بیماراز غرب 
استان تحت پوشش دارد

گفتنی است در ادامه مراسم رئیس هئیت مدیره خیریه قمر بنی هاشم 
نجف آباد ضمن ارائه گزارشــی از علمکرد ایــن خیریه گفت:  خیریه  
قمر بنی هاشــم نجف آباد در حال حاضر حدود 5 هزار وشــش صد 
بیمارکلیوی، قلبی، سرطانی، ام اس ودیالیزی را از غرب استان اصفهان 

تحت پوشش خود دارد .
دکتر افالکیان در خصوص تشــریح درمانگاه فوق تخصصی قمر بنی 
هاشم بیان داشــت: این مرکز شــامل در مانگاههای تخصصی، اتاق 
احیا، بخشهای بستری زنان ومردان، بخش سنجش تراکم استخوان، 
رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، اکو کار دیوگرافی، تست ورزش، 

دستگاه نوار قلب، آزمایشگاه و دندانپزشکی است. 
به گفته وی خدمات این مرکز برای بیماران تحت پوشــش رایگان و 
برای دیگر شهروندان طبق تعرفه خیریه ای وزارت بهداشت ودرمان 

خواهد بود

اخبار اصفهان
گــــــزارش



الویت بندی در مایحتاج 
زندگی
ادامه از صفحه یک:

... کمبودهــای ناشــی از کاهش 
درآمد کسب و کار را جبران کنند. 
 وقتی عایدی یک ســوم شد هزینه 
خانواده ها بایــد چقدر کاهش یابد 
؟و خانــواده ها با چــه الگویی باید 
هزینه را کاهش دهند ؟ بر اســاس 
شواهد بسیاری  در چند ماه اخیراز 
هزینه های خانوار ها حذف شــده 
اســت. هزینــه هایی کــه تنها در 
 کشــور ما کاالی لوکس محسوب 
می شود و در کشورهای پیشرفته جز 
ضروریات زندگی است. هزینه هایی 
مانند مسافرت، تفریح، دندانپزشکی 
و حتی چکاب ساالنه! تنها با کاهش 
مصرف خانوار است که با این بحران 
می توان کنار آمد.  خانواده ها الگوی 
مصرف را باید به شدت تغییر دهند، 
مصرف کاال و خدمات ضروری باید 
١٠ درصــد و کاال و خدمــات غیر 

ضروری ٨٠ درصد کاهش یابد.
البته این نکته را هم باید متذکر شد 
که اقتصاد مقاومتی یکجا نشستن و 
گرسنگی کشیدن نیست بلکه اقتصاد 
مقاومتی یعنی افزایش تالش برای 
رسیدن هرجه زودتر به اهدافمان. اما 
تا روزی که این مهم برای ما محقق 
نشده اســت مســلما تنها با تغییر 
الگویی مصرف است که می توان به 

زندگی ادامه داد. 

اقتصاد استان
02
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10میلیارد ریال برای توسعه روستاهای بخش مرکزی چادگان اختصاص یافت
بخشدار مرکزی چادگان گفت: ١٠ میلیارد ریال برای توسعه، عمران و آبادانی روستاهای بخش مرکزی این 

شهرستان در سه ماهه اول سال، اختصاص یافت که این مبلغ تا پایان سال ۹٨ نیز افزایش می یابد.
سید اسماعیل علوی در چادگان، اظهار کرد: مبلغ تخصیص یافته ١٠ میلیارد ریالی، صرف تکمیل پروژه های 
سال گذشته و شــروع پروژه های جدید شامل زیباسازی معابر روستایی گردشــگری، زیرسازی و سایر 

پروژه های عمران روستایی به ویژه روستای حجت آباد است.
وی با توجه به عمران و آبادانی و خدمت رسانی بهینه به روستاها، افزود: بهسازی فضای روستاها، آسفالت راه های 

سخت گذر و خاکی، ایجاد خانه های ورزشی و پارک کودک از طرح های عمرانی است که در روستاها انجام شده و 
ادامه دار خواهد بود.

بخشدار مرکزی چادگان با تأکید بر اهمیت کار دهیاران و اعضای شوراها در تعامل با همدیگر برای عمران و آبادانی گفت: دهیاران و شوراها 
خادمان پرتالش مردم در روستاها هستند.

علوی وجود روستای مشهد کاوه با جمعیت نزدیک ۳٠٠٠ نفر را امتیاز مهمی برشمرد و افزود: وجود آثار تاریخی متنوع و همجواری با زاینده رود 
از مواردی است که با کمک مردم و دهیاری و همفکری اعضای شورای اسالمی باید از آن ها بهره برداری های الزم انجام شود.

تأمین تسهیالت رفاهی منطقه شرق اصفهان با شهرستان شدن
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: تسهیالتی که مردم شهرستان هایی مانند زرین شهر، 
داران، فالورجان، تیران و کرون و... دارند مردم ورزنه، هرند، تودشک، کوهپایه و حسن آباد ندارند، ولی اگر 

شهرستان بشوند به امکاناتی متناسب با ساختارِ شهرستان مجهز می شوند.
حیدر علی عابدی در خصوص بررسی درخواست تبدیل شدن سه بخش شرق اصفهان به شهرستان در 

کمیسیون شوراهای مجلس، اظهار کرد: این درخواست بنده بود که چنین طرحی در کمیسیون شوراها 
بررسی شود. برای اینکه این موضوع بهتر تبیین شود یک مثال می زنم. فرض کنید اگر یک دختر و پسر در ورزنه 

بخواهند با یکدیگر ازدواج کنند، باید ١2٠ کیلومتر به اصفهان بیایند تا در مرکز بهداشت آزمایش ازدواج دهند یا اگر 
یک راننده بخواهد در هرند آزمایش اعتیاد دهد باید برای انجام این آزمایش یا به نائین برود یا اصفهان!

وی افزود: حال اگر همین فاصله را در غرب اصفهان، ١2٠ کیلومتر به جلو برویم در این فاصله چهار تا هشت  بیمارستان وجود دارد. روز 
گذشته با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جلسه داشتم و این موضوع را با ایشان مطرح کردم که چرا در شرق اصفهان کلینیک تخصصی و 
تسهیالت درمانی ندارید؟ چرا در هرند و ورزنه مرکز مبارزه با سالک نداریم؟ جوابی که دادند این بود که »چون این منطقه بخش است طبق قانون 

نمی توانیم در آنجا شبکه بهداشت و درمان داشته باشیم«. بنابراین در این منطقه مرکز قضایی هم نمی توان تأسیس کرد.

کوثر بابایی
ســـرمقاله
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 خط دوم متروی اصفهان 
به دلیل ایجاد شغل در 

شهر اصفهان باید هرچه 
سریعتر مورد بهره 
برداری قرار گیرد.

شهردار اصفهان در دیدار با مدیر کل بانک مرکزی خبر داد:  

توسعه و رونق متروی اصفهان با اجرای تعهدات دولت

شهردار اصفهان گفت: در صورت اجرایي شدن تعهدات دولت 
خطوط قطار شهری اصفهان به سرعت تکمیل و خط یک قطار 

شهری با حضور مسافر رونق مي گیرد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله 
نوروزی در مراسم بازدید رئیس کل بانک مرکزی ایران از خط دوم 
قطارشهری اصفهان با بیان اینکه طراحی مترو اصفهان در سال 
77 توسط مهندسان فرانسوی آغاز شده است، اظهار کرد: با این 
وجود عملیات اجرایی این پروژه بزرگ در سال 80 کلید خورد و 
در پایان سال 96 توسط مدیریت جدید شهری به طور کامل به 

اتمام رسید. 

اخبار اصفهان
گـــزارش
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    فرآیند انتشار اوراق مشارکت باعث زمین گیر شدن شهرداري در بانک ها می شود.

برای دومین بار پیاپی

ذوب آهن اصفهان  تندیس زرین سرآمدی 
روابط عمومی را کسب نمود 

در هشتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان 
روابط عمومي ایران، روابط عمومي ذوب آهن 

اصفهان تندیس زرین دریافت کرد.

 عصر روز سه شنبه 25 تیرماه در هشتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط 
عمومي ایران که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران و صاحبنظران روابط 
عمومی کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، از روابط عمومي هاي برتر 

کشور با اهدا تندیس بلورین، سیمین و زرین تقدیر به عمل آمد.
در این همایش که به همت موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شد، 
پس از ارزیابي روابط عمومي هاي برتر کشور بر اساس مدل تعالي تخصصی شده 
EFQM در روابط عمومی شــامل ۹ معیار بنیادین سرآمدی و ٨١ شاخص 
فرعی، روابط عمومي هاي ســرآمد در سه ســطح زرین)کسب حداقل ۷٠٠ 
امتیاز(، سیمین)کسب امتیاز بین ۶5١ تا ۷٠٠(  و بلورین)کسب امتیاز بین 

55٠ تا ۶5٠( معرفي شدند.
پس از اعالم بیانیه هیئت داوران، روابط عمومي ذوب آهن که در ارزیابي هاي 
صورت گرفته باالترین امتیاز ارزیابی  را کسب کرده بود، به عنوان روابط عمومي 

سرآمد)تثبیت سرآمدی( معرفی شد و  تندیس زرین دریافت کرد.
هدف این همایش توسعه سرآمدی در حوزه روابط عمومی، ارائه مشاوره و کمک 
به تقویت مستمر شاخص های سرآمدی در روابط عمومی و معرفی و تقدیر از 

روابط عمومی های سرآمد عنوان شده است. 
گفتني است مدل تعالي سازماني EFQM یک استاندارد اروپایي است که 
به عنوان ابزاري قوي براي سنجش میزان استقرار سیستم ها در سازمان هاي 

مختلف بکار گرفته مي شود.
معیارهای اصلی انتخاب روابط عمومی ســرآمد شامل »مخاطب گرایی« ، 
»مدیریت فرآیندی« ، »مســئولیت اجتماعی« ، »توسعه سطح همکاری 
و مشــارکت با محیط پیرامون« ، »یادگیری , و بهبود مستمر« ، »تجهیز و 

نوسازی منابع انسانی« ، »نتیجه گرایی« و »رهبری و مدیریت« بودند.

گــزارش

وی با بیان اینکه با اقدامات 
موثر، خط 2٠ کیلومتری 
شمال به جنوب طی چهار 
ماهه پایاني ســال ۹۶ به 
اتمام رسید، تصریح کرد: 
خط یک ظرفیــت جا به 
جایی٨٠ هزار مسافر را در 
طول روز، صد هزار مسافر را در ایام منتهی 
به نوروز و ١١٠ هزار مســافر را در مهرماه 
دارد اما علت اینکه از این ظرفیت بالقوه به 
خوبی استفاده نمی شود، نبود رام و واگن 

به اندازه کافی است.
شــهردار اصفهان تعداد رام های قطار در 
شهر اصفهان برای جابه جایی مسافران 

را ١2 مورد ذکر کرد و افزود: این در حالی 
اســت که باید ۴٠ رام در خط یک رفت و 
آمد کند؛ البته برای افزایش تعداد رام ها 
تصمیماتی گرفته شده ولی هنوز عملیاتی 

نشده است.
وی تاکید کرد: در صورتی که شهرداری 
بتواند دریافت 2٠ میلیــون یورو مصوبه 
دولت و تعهد پرداخت ۹۳ میلیون یورو به 
کارخانه چیني از سوی دولت را عملیاتی 
کند، مي توان بــا تجهیز صندلي و اضافه 
کردن ســایر تجهیزات از ظرفیت کامل 

خط یک استفاده کرد.  
نــوروزی در ادامه با اشــاره بــه خط دو 
قطار شــهری اصفهان، گفت: شهرداری 
اصفهــان در گذشــته ۷٠٠ میلیــارد 
تومان و در دو سال گذشــته با حمایت 
مدیران بانــک مرکــزی 5٠٠ میلیارد 
تومان اوراق مشــارکت بــرای خط دو 
قطار شــهری اصفهان دریافــت کرده 
اســت. در حــال حاضــر 5٠٠ میلیارد 
تومان اوراق مشارکت دیگر برای انتشار 
آماده شــده و ۶٠٠ میلیــارد تومان نیز 
برای ســال آینده در نظر گرفته شده که 
 درحال انجام مراحــل دریافت مجوز آن 

هستیم.

وی با بیان اینکه خط دوم قطار شــهری 
اصفهان از شمال شرقی اصفهان به سمت 
غرب منتهی می شــود، بیان کرد:  طول 
مسیر خط دو قطار شــهری اصفهان 25 
کیلومتر در دو فاز عملیاتی اســت که فاز 
نخست آن به طول ١۴ کیلومتر از دارک 
تا زینبیه و ســپس به ســه راه کهندژ یا 
مدرس نجفی امتداد می یابد و در فاز دوم 
از ایستگاه مدرس نجفی به سمت خمینی 

شهر امتداد می یابد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه از ایستگاه 
دارک تا میدان امام علی )ع( به طول هشت 
کیلومتر پنج ایستگاه در حال احداث است، 
ادامه داد: مناقصه اجرای فاز دوم خط دو 

قطار شهری اصفهان فردا انجام می شود.

وی با بیان اینکه برای استانداردســازی، 
تامین تجهیزات و مباحث آتش نشانی خط 
یک قطارشهری اصفهان یک هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است، افزود: برای خط دو 
قطار شهری اصفهان جهت انجام همین 
اقدامات ١٠ هزار میلیــارد تومان پیش 

بینی شده است.
نوروزی هزینه احداث هر کیلومتر از مسیر 
قطار شهری را در حال حاضر 5٠ میلیون 
دالر دانست و افزود: براساس توافق انجام 
شده بین شهرداری اصفهان و دولت، دولت 
تعهد کرد حفاری تونل و احداث ایستگاه 
های خط دو بر عهده شــهرداری باشد و 
دولت تجهیزات، برق، مکانیک و قطار را 

تامین کند. 

اخبار اصفهان
گــزارش

آگهي دادنامه
شماره بايگاني شعبه: 970876 خواهان: آقاي ابوالفضل غذاقي فرزند 
عباسعلي به نشاني استان اصفهان شهرستان کاشان فاز 2 ناجي آباد بلوار 
گلستان ميخک 7 پالک 8 خوانده: آقاي محمدرضا جهان ارا فرزند قدرت 
اله به نشاني مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه خسارت دادرسي، گردشکار: دادگاه با 
بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و مبادرت به صدور 
راي مي نمايد. راي دادگاه: در خصوص دعوي آقاي ابوالفضل غزاقي به 
طرفيت آقاي محمدرضا جهان آرا داير به محکوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ ششصد ميليون ريال بابت وجه دو فقره چک به عنوان ضامن به 
انضمام جميع هزينه هاي دادرسي و خسارت تاخير و تاديه با توجه به 
مفاد دادخواست تقديمي، تصوير رو و ظهر دو فقره چک صادر شده به 
شماره هاي 239171/52 و 239172/38 عهده بانک ملت و گواهينامه 
هاي عدم پرداخت چک عدم حضور خوانده و عدم ارسال اليحه دفاعيه 
مبني بر برائت ذمه خود با تعرض نسبت به امضاي خود در ظهر چک هاي 
صادر شده به عنوان ضامن دعوي مطروحه را وارد تشخيص و مستندا به 
مواد 310 و 403 قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 
2 قانون اصالح موادي از قانون صدور چک و مواد 198، 502، 503، 519، 
522 قانون آيين دادرسي مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 600/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسي به 
ماخذ محکوم به در حق صندوق درآمد دولت و تعرفه خدمات الکترونيک 
قضايي در حق خواهان و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور 
چک لغايت اجراي حکم که متعاقبا از سوي واحد اجراي احکام مدني و 
محاسبه خواهد شد صادر و اعالم مي گردد راي صادر شده غيابي و ظرف 
مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف 
مهلت 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم محترم تجديدنظر استان 
اصفهان مي باشد. دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي کاشان 

شناسه: 459366
آگهي مزايده اموال غيرمنقول

اجراي احکام حقوقي شعبه سيزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده اي 
در خصوص پرونده اجرايي کالسه 961163 ج 13 له خانم طيبه عباسي 
و عليه آقاي مسعود ميرزايي مبني بر مطالبه مبلغ 500 عدد سکه بهار 
آزادي که در روز مزايده ارزيابي بابت محکوم به و هزينه هاي اجرايي و حق 
االجراي دولتي در تاريخ 1398/5/19 ساعت 12 صبح در محل اجراي 
احکام دادگستري اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 جهت 1- فروش 9 حبه 
مشاع به استثناء سهم زوجه فرعي از B ب 106 فرعي از 4500/1/4502 
بخش 5 اصفهان 2-35/091 سهم مشاع به استثناء سهم زوجه از پالک 
4128 بخش 5 اصفهان حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکي به پالک 
ثبتي شماره فوق با مشخصات مندرج در نظريه کارشناسي که ذيال درج 
شده است ملکي مرحوم ذبيح اهلل ميرزايي و اکنون در تصرف مالکانه ورثه 
مستاجر دارد مي باشد توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل 
ارزيابي شده و نظريه وي مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار 
نمايد. طالبين خريد مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشاني 
فوق مراجعه و از ملک بازديد و در روز مزايده با همراه داشتن ده درصد بها 
به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي 
در جلسه مزايده شرکت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد شد. هزينه هاي اجرايي بر عهده محکوم عليه مي باشد و 
مابقي ثمن حداکثر ظرف يک ماه پرداخت و اال ده درصد واريزي به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزايده: مورد اول: 1- مشخصات 
سند بر مبناي گزارش ارايه شده توسط کارشناس محترم در امور ثبتي 
که در پرونده موجود مي باشد کل ملک شامل يک جريب و يک قفيز و دو 
ني مي باشد و بر اساس سند انتقال شماره 155910 مورخ 1382/2/13 
دفترخانه 82 اصفهان تماميت 280 سهم و 8/11 سهم مشاع از ششدانگ 
يک باب خانه پالک 4128 بخش 5 ثبت اصفهان تعيين حدود شده است 
و شامل يک دستگاه ساختمان چهار طبقه و يک باب مغازه به آدرس 
اتوبان ذوب آهن ورودی خيابان قايميه نبش خيابان مقداد با کوچه گلزار 
يک پالک 120 و کدپستی 8178664956 می باشد و تاکنون مفروز 
نشده است. 2- حدود پالک و مساحت و مشخصات: ملک موجود دارای 

مساحت عرصه حدود 220 مترمربع و اعيانی حدود 660 مترمربع در چهار 
سقف شامل همکف يک واحد مسکونی بانضمام يک واحد تجاری طبقات 
اول و دوم هر کدام يک واحد مسکونی و طبقه سوم دو واحد مسکونی با 
قدمت حدود 20 سال با اسکلت فلزی سقف تيرچه و بلوک بدنه گچ و رنگ 
درب ورودی اصلی ساختمان و حياط فلزی درب مغازه سکوريتی و درب 
ورودی واحدهای مسکونی چوبی واحدها دارای کف سراميک سرويسهای 
بهداشتی و حمام و اشپزخانه سراميک کابينت فلزی پنجره های داخلی 
آلومينيوم تک جداره سيستم گرمايشی بخاری گازی و سيستم سرمايشی 
کولرآبی نمای ساختمان آجر و سيمان بری کف حياط موزاييک و دارای 
انشعابات آب و برق و گاز و تلفن می باشند. از مغازه در زمان به مسکونی 
نيز در حال استفاده بودند. ارزيابی: با توجه به مشخصات فوق و موقعيت 
پالک ابعاد پالک وضعيت کنونی معامالت ملکی نوع ساخت و جميع 
جهات موثر در ارزيابی ارزش کل ملک و امتيازات آن بدون در نظر 
گرفتن تعهدات و ديون احتمالی به ميزان 14/400/000/000 ريال 
چهارده ميليارد و چهارصد ميليون ريال معادل يک ميليارد و چهارصد و 
چهل ميليون تومان تعيين می گردد. مورد دوم 1- مشخصات سند: طی 
استعالم از اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان ملک ششدانگ با 
شماره پالک ثبتی 106 فرعی از 4500/1، 4502 بخش 5 ثبت اصفهان با 
شماره چاپی 640917 ثبت شده در دفتر 818 صفحه 286 با شماره ثبت 
150770 و مساحت 239 مترمربع بنام ذبيح اهلل ميرزايی و شامل يک 
باب منزل مسکونی به آدرس سه راه سيمين خيابان فرهنگ خيابان سيد 
عظيم مقابل کوچه اتحاد می باشد 2- حدود پالک و مساحت و مشخصات: 
با عنايت به مشخص نبودن حدود اربعه و آدرس محل معرفی شده طی 
هماهنگی به عمل آمده از طرف آن شعبه محترم و حضور در اداره ثبت 
اسناد و امالک و مطالعه پرونده ضمن مشخص نمودن آدرس دقيق حدود 
اربعه بشرح ذيل می باشد. شماال در دو قسمت درب و ديواريست به کوچه 
بن بست بطولهای 7/3 و 2/2 که قسمت دوم به صورت پخ می باشد شرقا 
به طول 24/92 درب و ديواريست به خيابان جنوبا بطول 9/05 متر ديوار 
به ديوار خانه پالک 111 فرعی و غربا بطول 26/6 متر ديوار به ديوار خانه 
پالک 107 فرعی است. بر اساس سند مساحت عرصه 239 مترمربع و 
اعيانی حدود 195 مترمربع در 1/5 طبقه شامل زيرزمين با مساحت 
حدود 45 مترمربع و ارتفاع کف تا زير سقف 2/2 متر و طبقه همکف يک 
واحد مسکونی با قدمت حدود 40 سال با اسکلت بنايی سقف آهن و آجر 
بدنه ترکيب گچ و رنگ و سنگ درب ورودی اصلی ساختمان و حياط 
فلزی فرش کف موزاييک و کفپوش پالستيکی سرويسهای بهداشتی و 
حمام و آشپزخانه سراميک کابينت فلزی پنجره های داخلی آهنی تک 
جداره سيستم گرمايشی بخاری گازی و سيستم سرمايشی کولر آبی 
نمای ساختمان و حياط سنگ مرمريت سفيد. در خصوص ارايه نظريه 
تکميلی مشخص نمودن سهم االرث محکوم عليه از هر دو پالک ثبتی 
موضوع پرونده به شماره بايگانی 961163 به موجب گواهی حصر وراثت 
بدون شماره منضم به پرونده وراث آقای ذبيح اهلل ميرزايی شامل يک نفر 
عيال دايمی 6 پسر و 5 نفر دختر می باشد و سهم آقای مسعود ميرزايی 
به عنوان احدی از اوالد ذکور ايشان به ميزان 0/102941 از دارايی آن 
مرحوم می باشد فلذا سهم خوانده از دو پالک ارزيابی شده بشرح ذيل می 
باشد: مورد اول: 14/400/000/000×0/102941=1/482/350/400 
ريال، مورد دوم: 13/800/000/000×0/102941=1/420/585/800 
ريال، مجموع: 2/902/936/200 ريال )دويست و نود ميليون و دويست 
و نود و سه هزار و ششصد و بيست تومان( کف حياط موزاييک و دارای 
انشعابات آب وبرق و گاز و تلفن می باشد. مکان در زمان بازديد به صورت 
مهد کودک در حال استفاده بود. 2- ارزيابی: با توجه ب مشخصات فوق 
و موقعيت پالک ابعاد پالک وضعيت کنونی معامالت ملکی نوع ساخت 
و جميع جهات موثر در ارزيابی ارزش کل ملک و امتيازات آن بدون در 
نظر گرفتن تعهدات و ديون احتمالی بميزان 13/800/000/000 ريال 
سيزده ميليارد و هشتصد ميليون ريال معادل يک ميليارد و سيصد و 
هشتاد ميليون تومان تعيين می گردد. الزم به توضيح است امالک بنام 
آقای ذبيح اله ميرزايی بوده و بر اساس گواهی حصر وراثت که ضميمه 
پرونده می باشد مرحوم ذبيح اله ميرزايی دارای 6 فرزند پسر و 5 دختر 
و يک همسر است که ماترک مرحوم بين وراث بر مبنای قانون تقسيم 

می شود. در ضمن آقای مسعود ميرزايی با شماره شناسنامه 314 متولد 
1367/1/27 احدی از وراث مرحوم می باشد. دادورز اجرای احکام حقوقی 

اصفهان  شناسه: 529517
آگهي

کالسه پرونده: 93-2090 ش 6 شماره دادنامه: 537-94/4/1 مرجع 
رسيدگی: شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر 
اقتصاد به مديريت عليرضا زمانی به نشانی اصفهان خيابان توحيد جنب 
تاالر فرشچيان سرپرستی بانک مهر اقتصاد وکيل: امير توکلی و بنت 
الهدی کيان ارثی به نشانی اصفهان چهارراه توحيد طبقه دوم بانک 
ملت ساختمان بهسامان واحد 7 موسسه جم خواندگان: 1- محمدعلی 
جهانگيری فرزند مرتضی 2- اسحق چهارده چريک فرزند اسماعيل هر 
دو مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک، با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای توکلی و خانم کيان ارثی به 
طرفيت آقايان 1- محمدعلی جهانگيری 2- اسحق چهارده چريک 
به خواسته مطالبه مبلغ 9/000/000 ريال از وجه يک چک به شماره 
های 285922-22/000/000 ريال به عهده بانک مسکن شعبه شهيد 
بهشتی اصفهان به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتويات 
پرونده و بقای اصول مستندات دريد خواهان و صدور گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين که خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خواندگان ثابت به نظر می رسد که 
مستندا به مواد 249، 313 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 
قانون آ.د.م حکم بر محکوميت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 9/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 200/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی و 800/000 ريال هزينه نشر آگهی و حق الوکاله وکيل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چک های 
موصوف 93/7/9 تا تاريخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

اصفهان شناسه: 532163
آگهي  اخطار اجرايي

شماره: 2105/89 ش 13-96/5/31 به موجب راي شماره 754 تاريخ 
90/4/21 حوزه سيزده شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت 
يافته است محکوم عليه صفدر ميرزايی شمس آبادی فرزند صفر شغل آزاد 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 42/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و سی و چهار هزار ريال بابت هزينه دادرسی و 
بابت هزينه نشر آگهی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
89/12/21 لغايت اجرای حکم در حق محکوم له مهدی بهزاد فرزند 
عليرضا شغل آزاد به نشانی اصفهان ميدان مرکزی ميوه و تره بار تاالر 5 
غرفه 12،  همراه با نيم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين 
که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد 
يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي 
ندارد صريحا اعالم نمايد. دفتر شعبه سيزدهم مجتمع شماره يک شوراي 

حل اختالف اصفهان  شناسه: 531794
آگهی

کالسه پرونده 98/34 ش ح 1شماره دادنامه: 220  98/4/3 مرجع 
رسيدگی شعبه اول شورای حل اختالف برخوار خواهان احمد ستوده 
آدرس:  اصفهان ،ميدان الله، خيابان فروردين، جنب فاطميه - پالک 
2 خوانده:  1- پروين افضلی دليگانی 2-مصطفی جوادی اسدآبادی 
آدرس : 1- دولت آباد - امام زاده نرمی - شهرک امام حسين ، کوی 8  2 

-مجهول المکان بخواسته الزام به تنظيم سند رسمی و انتقال مالکيت 
گردشکار : پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا ، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست آقای احمد ستوده به طرفيت خواندگان 1- پروين 
افضلی دليگانی 2- مصطفی جوادی اسد آبادی به خواسته الزام به تنظيم 
سند رسمی مالکيت سواری پژو RD مدل 1382 با شماره شاسی 
0082701276 به رنگ يشمی سير حسب مفاد دادخواست تقديمی 
خواهان و استعالم به عمل آمده از پليس راهور و اوراق و محتويات پرونده 
شورا مستندا به ماده 198 قانون آئين دادرسی مدنی و 519 قانون آئين 
دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده رديف دوم مصطفی جوادی 
اسدآبادی به الزام به انتقال سند خودروی فوق الذکر و پرداخت 935/000 
ريال بابت هزينه دادرسی صادر و اعالم ميدارد و نسبت به خوانده رديف 
اول پروين افضلی دليگانی با توجه به آنکه دعوی متوجه خوانده رديف اول 
نميباشد مستندا به ماده بند4 ماده 84 قانون آئين دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی صادر و اعالم ميدارد رای صادره غيابی است و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه وسپس ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان برخوار ميباشد. 
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حوزه قضائی برخوار- سيد حسام 

الدين ارشش شناسه :  531674
آگهی مزايده اموال منقول

اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی کالسه 980259 ج 3 له اله کرم آسترکی )صادق( 
عليه آقای شهرام نصری نصرآبادی مبنی بر مطالبه مبلغ 011 /301/317 
ريال بابت محکوم به و هزينه های اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 
98/5/19 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زيرزمين اتاق 18 جهت فروش يک دستگاه اتومبيل پژو 405 
به شماره انتظامی 622 ق 17 ايران 53 که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين 
واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزايده به نشانی اصفهان پارکينگ فجر مراجعه و از اموال بازديد و در 
روز مزايده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. 
پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم مال پس 
از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزينه های اجرايی بر 
عهده محکوم عليه می باشد و مابقی ثمن ظرف حداکثر يک ماه پرداخت 
و اال ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اموال مورد مزايده: 
الف- وضعيت خودرو: خودرو مدت طوالنی است که در پارکينگ از طرف 
مقام محترم قضايی متوقف گرديده است و عمال باطری آن خراب موتور 
خاموش فاقد بيمه نامه مقرر شخص ثالث سقف تورفتگی دارد. درب جلو 
راست ضربه خوردگی دارد سقف درب موتور بدنه خودرو و رنگ زدگی و 
سوختگی رنگ داره الستيکها آن از فرسودگی کامل برخوردار است برای 
راه اندازی خودرو و گرفتن معاينه فنی نياز به خدمات صافکاری جزيی 
و رنگ آميزی و تودوزی دارد و اخذ بيمه نامه شخص ثالث ب- اظهارنامه 
کارشناسی: با توجه به وضعيت خودرو در بند الف و نوع مدل آن و ارزش 
خودروهای مشابه در بازار خريد و فروش اتومبيل در حال حاضر ارزش 
خودروی پژو 405 به شماره انتظامی 622 ق 17 ايران 53 متوقف در 
پارکينگ مبلغ 110/000/000 ريال يکصد و ده ميليون ريال تعيين 
و اعالم می گردد و اين ارزش می تواند به عنوان ارزش پايه کارشناسی 
در مزايده در حال حاضر مطرح می گردد. مدير اجرای احکام مدنی 

دادگستری اصفهان  شناسه: 502214
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره: 139860302028000055-1398/4/10 برابر رای شماره 
139860302028000053 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپايه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عليرضا الماسی کوپائی به شناسنامه شماره 151 کدملی 5659375065 

صادره کوهپايه فرزند محمود در ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 
27/42 مترمربع احداثی در قسمتی از مورد ثبت ششدانگ مورد ثبت 
پالک شماره 669 فرعی باقيمانده از 46 اصلی واقع در کوهپايه بخش 19 
حوزه ثبت ملک کوهپايه خريداری برابر سند انتقال قطعی شماره 45948 
مورخ 1396/5/17 دفتر 70 کوهپايه ثبت شده در دفتر 113 صفحه 349 
ذيل ثبت 11565 بنام متقاضی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 
صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول« 1398/4/12 تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 1398/4/27 رئيس ثبت اسناد و امالک شناسه: 517473
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره: 139860302028000054-1398/4/10 برابر رای شماره 
139860302028000052 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپايه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عليرضا الماسی کوپائی به شناسنامه شماره 151 کدملی 5659375065 
صادره کوهپايه فرزند محمود در ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 
32/17 مترمربع احداثی در قسمتی از مورد ثبت ششدانگ مورد ثبت 
پالک شماره 669 فرعی باقيمانده از 46 اصلی واقع در کوهپايه بخش 19 
حوزه ثبت ملک کوهپايه خريداری برابر سند انتقال قطعی شماره 45948 
مورخ 1396/5/17 دفتر 70 کوهپايه ثبت شده در دفتر 113 صفحه 349 
ذيل ثبت 11565 بنام متقاضی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 
صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/4/12 تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 1398/4/27 رئيس ثبت اسناد و امالک شناسه: 517475
آگهی مزايده

اجرای احکام مدنی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزايده ای در خصوص کالسه اجرايی 20ج 962044 آقای 
اميرگلستان نژاد عليه آقای عباس حکيمی فرد )احدی از خواندگان 
پرداخت تضامنی( مبنی بر مطالبه مبلغ 720/272/037 ريال اصل 
خواسته و خسارت مبلغ 36/000/000 ريال حق االجرای دولتی در 
روز 5 شنبه مورخ 98/5/17 در ساعت 7/30 صبح در محل اين اجرا 
اصفهان بين خيابان آتشگاه و ميرزا طاهر مجتمع قضايی شهيد مطهری 
جهت فروش خودرو ذيل که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
جمعا به 260/000/000 ريال ارزيابی گرديده و نظريه وی مصون از 
تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد لذا طالبين خريد 5 روز قبل 
از جلسه مزايده می توانند به نشانی اصفهان پارکينگ بسيج از آن 
بازديد و با توديع نقدی 10 درصد قيمت پايه در جلسه مزايده شرکت 
نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. 
اوصاف خودرو بر اساس نظر کارشناس: سواری پژو پارس مدل 1385 
رنگ خاکستری متاليک به شماره موتور و شاسی 5050301833 و 
1248528556 می باشد خودرو فوق از قسمت گلگير عقب سمت 
چپ خوردگی داشته که نياز به صافکاری و رنگ آميزی دارد و زه 
های دور درب ها نياز به تعويض دارد بدنه خودرو سالم و الستيک 
ها باالی 80 درصد آج دارد. با توجه به وضعيت خودرو و نوسانات 
همه روزه قيمت ها فعال در بازار مبلغ 260/000/000 ريال ارزيابی 
 و قيمت گزاری می گردد. اجرای احکام شعبه 20 حقوقی اصفهان  

شناسه: 529538



راهنمای سفر

انجمن علمی مرمتگران و معماران برای آسیب شناسی بافت تاریخی یزد
بافت تاریخی

یکی از ناظران عالی بافت جهانی یزد با بیان اینکه شــناخت و آسیب شناسی این بافت از عهده 
انجمن صنفی مرمت گران و معماران خارج اســت، ایجاد انجمنی علمی از این اقشــار را برای 
شناخت کافی این بافت و سپس آسیب شناسی آن پیشنهاد کرد.»علی امیری اردکانی«، با اشاره 
به فرصت ثبت جهانی بافت تاریخی یزد اظهار کرد: ثبت جهانی بافت تاریخی یزد مانند هر پدیده 
دیگری فرصت   ها و چالش هایی را به همراه دارد که باید با انتخاب فرصت ها از آن بهره گیریم و از 
چالش های آن دوری گزینیم.وی افزود: ثبت جهانی بافت تاریخی یزد در واقع فرصت باارزش و 
مغتنمی بود که به مردم یزد و کشورمان تعلق گرفت هرچند که این فرصت ارزنده از آن ما نبود و 
متعلق به گذشتگان ما بود ولی در حین حال باید سعی کنیم این میراث جهانی را حفظ کنیم چرا 
که چنین رویدادی بسیار نادر است و عدم پاسداری از این میراث در حقیقت خیانت به آیندگان 
است.به گفته ی امیری اردکانی، در چنین شرایطی هر قدر زمان صرف این بافت ارزشمند شود 
قطعاً منجر به تولید فرهنگ خواهد شد که می توانیم این فرهنگ را به جهانیان نیز عرضه کنیم اما 

باید این نکته را نیز به خاطر داشته باشیم که با این امانت گرانبها به دقت برخورد کنیم چرا که این 
بافت تبلور باور گذشتگان است و از آنجایی که عرضه فرهنگ نیازمند صدور و استخراج کاالیی 
نیست، هر چه بیشــتر ارزش آن را دریابیم و از آن بهره برداری کنیم، تولید فرهنگ نیز افزایش 
خواهد یافت.وی تاکید کرد: اینکه تولید فرهنگ منجر به باروری بیشتر بافت تاریخی می شود، 
مسئله مهمی است که تنها انسان هایی شایسته و درخور به آن واقف هستند؛ افرادی با فرهنگ و 
دارای جهان بینی قوی، مطالبه گر، آشنا به فرهنگ، هنر، علم و دانش و بینش.وی نگاه کاسب کارانه 
و کاالگونه به بافت تاریخی را فاجعه بزرگی خواند که باید مدیریت شود چرا که این بافت تاریخی 
و جهانی از مولفه های فراوانی مانند مولفه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، باستان شناختی، 
مردم شناختی، روان شناختی و بوم شناختی به عنوان تمام مولفه های یک بافت تاریخی برخوردار 
است.این ناظر عالی بافت جهانی یزد با این باور که انسان هایی جامع باید با این بافت تاریخی سر و 
کار داشته باشند، اظهار کرد: این موضوع مهم از عهده دانشگاه ها برنمی آید چرا که کسب دانش، 

هنر، جامعه شناختی، فرهنگ و ادب، موضوعاتی پرورشی هستند.
وی گفت: راهکار اصلی برای حراست از این بافت تاریخی، رهبری و مدیریت قشر آگاه جامعه است 

که منجر به همسو شدن تمام اقشار شود و مسئولیتی 
نیست که بتوان آن را بر عهده یک نفر گذاشت.وی 
حمایت انســان هایی با بینش قوی و همچنین 
برای طی این مسیر مهم ارزیابی کرد تا بتوان در 
وهله ی بعد بررسی این بافت را از طریق مطالعه 
و شــناخت تمام جوانب آن انجــام داد.امیری 

اردکانی مســئولیت اصلــی در مقوله ی رهبری 
و مدیریت بافت تاریخی را بــر دوش مرمت گران و 

معماران دانست و با تاکید بر اینکه این فعالیت سنگین 
نیازمند دانش کافی اســت و صرفاً انجمن های صنفی این 

مرمتکاران قشر نمی توانند در این امر مهم موفق باشند، تشکیل انجمنی علمی 
و معماران را پیشــنهاد کرد تا در ابتدا نســبت به این بافت به شــناخت کافی برسند و سپس 

آسیب شناسی کالبدی، فضایی و عوامل پس پشت کالبد را انجام دهند.

 نماینده شیراز
 خبر داد:

نامگذاری روز 
کوروش در وزارت 

کشور بررسی 
می شود

نماینــده مــردم شــیراز در 
مجلس شورای اســامی از 
بررســی موضوع نامگذاری 
روز کوروش در وزارت کشور 

خبر داد.
بهرام پارســایی با اشــاره به 
طرح سوال خود و عبدالکریم 
حسین زاده از وزیر ارشاد در 
رابطه با نامگــذاری روزی در 
تقویــم به نــام روز کوروش، 
گفت: ســوال در هفته قبل از 
تعطیات مجلس در دستور 
کار مجلس قــرار گرفت، اما 
فعًا به مدت یک ماه متوقف 
شــده چرا که وزارت ارشــاد 
قول پیگیری جدی تر موضوع 
ســوال را داده و همین طور 
موضــوع از طــرف دولت به 
وزارت کشور ارجاع داده شده 

است.
وی افــزود: البته این موضوع 
باید قاعدتاً به وزارت ارشــاد 
ارجاع می شــد اما به هر حال 
به وزارت کشــور ارجاع شده 
و ایــن وزارتخانه با درایت آن 
را به بخــش اجتماعی برای 
رسیدگی فرستاده و قرار است 
جلسات تخصصی بین وزارت 
کشــور و وزارت ارشاد برگزار 
شود و من هم در این جلسات 
حضور پیدا می کنم تا به جمع 
بندی مشــخصی در این باره 

برسیم.
مجلــس  نماینــده  ایــن 
خاطرنشــان کرد: مــن این 
درایــت را در وزارت کشــور 
تحسین می کنم که به جای 
امنیتی کــردن مســئله، با 
راهبردهــای اجتماعی به آن 

نگاه می کند.
پارســایی با ابــراز امیدواری 
نســبت به حــل و فصل این 
موضوع، یادآور شد: نامگذاری 
روزی به نام روز کوروش برای 
اینکه فرصت استثنایی برای 
جــذب گردشــگر و موجب 
انسجام ملی اســت می تواند 
منجر به تقویت احساس غرور 
و هویت ملی شــود که مورد 
تأیید همه دلســوزان کشور 
اســت و برای استقال کشور 

نیز مورد نیاز است.
وی اضافه کرد: نظــر ما این 
بود کــه چند کارشــناس و 
تاریخ دان روزی که تناســبی 
با کوروش داشــته باشد را به 
نام او نامگــذاری کنند. البته 
روز ۷ آبان بین مردم جا افتاده 
و با انتخاب این روز می توان 
کســانی کــه می خواهند از 
نارضایتی های اجتماعی بهره 
برداری کنند را خلع ســاح 
کــرد، مدیریــت آن نیز کار 

پیچیده ای نیست.
نماینــده مــردم شــیراز در 
مجلس با اشــاره به برگزاری 
مراســم روز حافظ و سعدی 
در شــیراز یادآور شــد: اگر 
همین نامگذاری نیز صورت 
نمی گرفــت مــی توانســت 

مشکاتی را ایجاد کند.

بدیهــی 
است که وقتی از ســفر بدون پول حرف می زنیم، 

یعنی هزینه های سرسام آور را تا حد ممکن کاهش دهیم و سفری با کمترین هزینه 
ها را تجربه کنیم. پیشتر، در مجموعه مقاالت هزینه های سفر، به شما نشان دادیم 
که چطور و در کجاها می توان صرفه جویی کرد و در مجموع کاهشی میلیونی در 
بودجه سفر داشت. در این مقاله می خواهیم با راه های بیشتری برای کاهش قابل 

توجه تر هزینه ها آشنا شویم.
کار در سفر، راهی برای تامین هزینه ها

می توان راهکارهایی را پیدا کرد که با استفاده از آن ها هزینه های سفر را تامین کنید. یکی 
از متداول ترین روش ها، کار در حین سفر است. شغل های بسیاری هستند که به شما این 
امکان را می دهند به کشوری خارجی و دست نیافتنی سفر کنید و با درآمد آن ها زندگی 
روزانه خود را بگردانید. اشتباه نکنید، منظور ما کارهای خاص و مدیریتی نیست که شما را 

با فِرست کاس هواپیما ببرند و بیاورند. بلکه کارهایی معمولی است که از 
هر کسی بر می آید و اتفاقا استفاده از آن ها برای سفر، بسیار رایج است. اغلب 
این شغل ها، در مقابل کاری که انجام می دهید جای خواب، غذا و مقداری 

درآمد به شما می دهند. 
 تهیه پروازهای ارزان

 برای تهیه پروازهای ارزان قیمت، بســته به مقصدتان روش های متفاوتی 
پیش روی شما قرار می گیرد. به طور مثال برای تهیه پروازهای ارزان قیمت 
داخلی باید یک سری روش را در پیش بگیرید و برای سفرهای خارجی، روش 
های دیگری مد نظر است. در ایران بیشتر وقت ها، پروازهای لحظه آخری بسیار 
ارزان تر هستند؛ اما در کشورهای خارجی دقیقا عکس این قضیه برقرار است، 
یعنی اگر بخواهید پرواز ارزان قیمتی گیر بیاورید، یکی از راه ها، رزرو هر چه زودتر 

پروازهاست. 
 پیدا کردن هم مسیر

 سایت هایی هستند که به شما امکان می دهند تا اگر ماشین دارید و بدون همسفر 
پا به جاده گذاشته اید، تنها نباشید و یا اگر سفری انفرادی در پیش دارید و وسیله 
نقلیه هم ندارید، کسی را پیدا کنید که در ماشینش صندلی خالی دارد. به این ترتیب هزینه ها 

بین افراد تقسیم می شود و این گونه می توان سفری کم هزینه تر را رقم زد. 
 هیچهایک

 انتخاب هیچهایک یعنی هیجان مطلق به عاوه سفری رایگان! شاید جالب باشد بدانید که 
هیچهایک سبک سفر شناخته شده ای در دنیاست و ماجراجویان بسیاری به این روش پا در 
سفر می گذراند و جهانگردی می کنند. البته هیچهایک دردسرها و مسئولیت های خودش را 
هم دارد و کسی که این نوع سفر را بر میگزیند، باید برای اتفاقات مختلفی آمادگی داشته باشد.

اقامت رایگان یا صرفه جویی در هزینه های اقامت
 اقامت در هاستل ها: هاستل ها یکی از معمول ترین راه ها برای کاهش هزینه های اقامت 
محسوب می شوند. اگر نمی دانید، هاســتل نوعی خوابگاه است که امکاناتی چون تخت، 

سرویس بهداشتی، کمد و ... را در ازای قیمتی مناسب، در اختیار شما قرار می دهد. 
 استفاده از ایر بی ان بی )Airbnb(: ایر بی ان بی یک شرکت مجازی است که به شما این امکان 

را می دهد تا برای اقامت خود روی خانه افراد بومی مقصد مورد نظر حساب کنید. 
 استفاده از کوچ سرفینگ )couchsurfing(: در سال های اخیر استفاده از سایت کوچ سرفینگ 

در میان هیچهایکرها )سفر رایگان( و بک پکرها )کوله گردها( بسیار رایج شده است. 
 تعویض خانه: یکی از راه های جالب برای اقامت رایگان، همین تعویض خانه است. در این 
روش، خانه خود را به رایگان، با خانه فرد دیگری از یک کشور خارجی، عوض می کنید. به 
این ترتیب در حالی که برای سفر به پاریس رفته اید و روی مبل های یک خانواده فرانسوی 
نشسته اید، این امکان را برای صاحب آن خانه ایجاد کرده اید که در سفرش به ایران در خانه 

شما بماند!
 کمپینگ: اگر اهل طبیعت گردی باشید، برای اقامت و شب مانی می توانید روی کمپینگ ها 
هم حساب کنید. اغلب اوقات برپا کردن چادر در محوطه های کمپ رایگان بوده و یا هزینه 

های بسیار کمی دارد.
به رستوران نروید!

اگر به دنبال یک صرفه جویی قابل توجه در سفرتان هستید، پیشنهاد می کنم خیلی ساده 
بی خیال رستوران ها شوید. تصور کنید هنوز هم در شهر و دیار خودتان هستید. اولین گزینه 
برای رفع گرسنگی چیست؟ به سادگی خود را به سوپرمارکتی بزرگ برسانید و با خرید مواد 

اولیه، خودتان در آشپزخانه دست به کار شوید و غذا بپزید.
از اینترنت رایگان استفاده کنید

امروزه اینترنت و فضای مجازی به یکی از بخش های جدایی ناپذیر زندگی همه ما بدل شده 
است و بسیاری از ما در طول سفر هم دلمان می خواهد به اینترنت دسترسی داشته باشیم. 
بسیاری به سراغ ســیمکارت های محلی مقصد می روند و با پرداخت هزینه های گزاف، 
سیم کارتی می خرند تا بتوانند از اینترنت همراهش استفاده کنند. اگر به دنبال کاهش هزینه 
ها و البته، اینترنت رایگان هستید، باید بدانید راه هایی هست که شما را به راحتی به سوی 

بهشتی از اینترنت رایگان هدایت می کند. 

چگونه بدون پول سفر کنیم؟ 

راه هایی برای کاهش هزینه های سفر

معرفی دریاچه نمک 
خور اصفهان

دریاچه نمک خور در ۴۰ 
کیلومتری شهرســتان 
خور و بیابانک، با وسعت 
۲۰۰۰ کیلومتــری در 
کویــر مرکزی کشــور 
عزیزمان واقع شــده و با داشتن منابع 
غنی و بی نظیر از انــواع مواد معدنی 
مانند پتــاس، که به جــرأت می توان 
گفت بزرگ ترین منبع برای استخراج 
این ماده ی معدنی در کل دنیا خواهد 
بود، گوشه  دیگری از زیبایی های ایران 
محسوب می شود. الزم به ذکر است که 
سطح این دریاچه از آب دریا تنها ۷۰۷ 
متر ارتفاع دارد و تبخیر شدید رطوبت 
خارج شــده از ترک های موجود روی 
زمین، باعث بوجود آمــدن پلی گون 

های نمکی )چند ضلعی( شده اند.
زمین های باتاقی که ورود به آنها در 
فصــل بارندگی بخاطــر درصد باالی 
چسبندگی کمی خطر ناک  است، در 
مناطق غرب، شرق و شــمال دریاچه 
نمک خور وجود دارند. پیشــنهاد می 
کنیم به هیچ عنــوان به تنهایی به این 
منطقه وارد نشوید و از راهنما و تورهای 
کویر نــوردی کمک بگیریــد تا بدون 
دردسر از سفرتان لذت ببرید و چیزی 
جز خاطــرات خوش از ایــن دریاچه 

نداشته باشید.
ویژگــی های زیســت محیطی 

دریاچه نمک خور اصفهان
با توجه به اینکه دریاچــه نمک خور 
اصفهان پوشــیده از چند ضلعی های 
نمکی بوده و خاک آن شور می باشد، 
در نتیجــه نمی تــوان در این منطقه 
انتظار رشد گیاه و سرسبزی را داشت. 
البته اگر کمی از دریاچه فاصله بگیرید، 
در بیابــان های نزدیک بــه آن، نوعی 
پوشش گیاهی را مشاهده خواهید کرد 
که کمیاب بوده و استقامت زیادی در 
برابر خشکی دارد. پوشش گیاهی این 
منطقه اسکنبیل می باشد و با توجه به 

اینکه ریشه آن توانایی حرکت تا ۲۰ متر 
زیر خاک را دارد، در نتیجه به راحتی 
می تواند از آبهای زیر زمینی استفاده 
کند. تقابل طبیعت سرســبز و خاک 
خشک کویری در نزدیکی دریاچه نمک 
خور اصفهان، چهره ای منحصر به فرد 

به آن بخشیده است.
شرایط زیست محیطی دریاچه نمک 
خور به گونــه ای می باشــد که هیچ 
حیوان یا پرنده ای در آن زندگی نمی 
کند و گرداگرد آن را سکوت و آرامش 
فرا گرفته است و بهترین شرایط برای 
قدم زدن و لذت بردن از سکوت را دارد.
بهترین زمان سفر به دریاچه نمک 

خور نمک اصفهان
یکــی از ویژگی های منحصــر به فرد 
 دریاچــه نمــک اصفهان، داشــتن 
چهره های متفــاوت در فصول گرم و 
سرد سال می باشد. چهره سفید رنگ 
دریاچه نمک خور در روزهای گرم بهار 
و تابستان، در روزهای ســرد و بارانی 
پاییز و زمســتان به خاطر ترکیب گل 
رس و نمک، رنگ سیاه به خودش می 
گیرد. به عبارت دیگر، سفر به دریاچه 
نمک خور اصفهان در هر زمان از سال 
خوبی های خاص خــودش را دارد و 
این شما هستید که تصمیم می گیرد 
در گرمای ســوزان قدم به این منطقه 
بگذارید یا چهره خارق العاده و ســیاه 
رنگ دریاچه را در آب و هوای معتدل 

زمستان آن ببینید.
شرایط آب و هوایی دریاچه نمک 

خور اصفهان
دریاچه نمک خور مانند تمام مناطق 
کویری ایران، در حالت کلی آب و هوای 
خشک با بارندگی بســیار کم دارد، به 
طوریکه در تمام طول ســال متوسط 
۲۰ میلیمتر بارندگی را در این منطقه 
شاهد هســتیم. تابســتان برای این 
دریاچه به معنای رسیدن به اوج گرما 
و دمایی حدود ۵۵ درجه ســانتیگراد 
باالی صفر در روز و ۲۵ درجه در شب 
می باشد که شرایط را برای گردشگران 

کمی سخت می کند.
با توجه به اختاف دمــای حدود ۳۰ 
درجه ای بین روز و شــب در دریاچه 
نمک خور، الیه های نمکی در ســطح 
زمین شکســته می شــوند و با خارج 
شــدن رطوبت داخل زمین به بیرون 
و تبخیر ناگهانــی آنهــا، نوعی چند 
ضلعی با ارتفاع حدود ۳۰ ســانتی متر 
در سطح دریاچه نمک خور ایجاد می 
شود که یکی از زیباترین جاذبه های آن 

محسوب می گردد.
جاذبه های دریاچــه نمک خور 

اصفهان
در نگاه اول اگــر بخواهیم جاذبه های 
دریاچه نمک خــور اصفهان را معرفی 
کنیــم، بدون شــک چیدمــان چند 
ضلعی های نمکی منطقــه که گویی 
با مهندســی خاص طراحی شده اند، 
از بهترین دالیل بــرای انتخاب آن به 
عنوان مقصد سفر می باشد. پلی گون 

یا همان چند ضلعی های روی دریاچه 
نمک خور، تنها گوشــه ای از زیبایی 
های آن هســتند و نمی توان از کویر 
طبقه ای کــه هم مرز بــا دریاچه می 

باشد، غافل شد.
شــاید برایتان جالب باشد که برخورد 
اشعه مادون قرمز خورشــید با نمک 
های ســیاه رنگ در زیر زمین، باعث 
انبساط آنها شده و به الیه های سطحی 
زمین فشار وارد شده و به صورت اشکال 

تیز تغییر شکل پیدا می کنند. زمینی 
پوشــیده از اشــکال عجیب و تیز که 
شرایط ورود به آن را کمی سخت می 
کند، در نوع خودش بــی نظیر بوده و 
در کنار پلی گون ها، سوژه ی عکاسی 

بسیاری از افراد می باشد.
امکانات تفریحی و رفاهی نزدیک 

به دریاچه نمک خور اصفهان
دریاچه نمک خور اصفهان از نظر علم 
کانی شناسی و زمین شناسی شرایط 
کاما منحصر به فردی داشــته و یکی 
از غنی ترین مناطق از نظر پتاس می 
باشد. وجود معادن بی نظیر پتاس در 
این منطقه باعث شده است تا در چند 
ســال اخیر، اولین تولید کننده پتاس 
ایران در این منطقه راه اندازی شــود. 
دریاچه نمک خور اصفهــان بعد از راه 
انــدازی این مجتمع و شــکل گرفتن 
شرایط مناسب برای جذب گردشگر، 
به شدت مورد توجه همگان قرار گرفته 
و تورهای کویر نــوردی و برنامه های 
تفریحی زیادی را در این منطقه شاهد 

هستیم.
از جملــه امکانات تفریحــی و رفاهی 
که مجتمــع پتــاس در دریاچه نمک 
خور اصفهان فراهم کرده اســت، می 

توان به دهکده نمکی اشــاره کرد که 
حمام های متنوع نمکی، آبشار نمکی، 
سایت رصد آسمان زیبا در شب های 
کویر و اســتخرهای مجهز و سوئیت 
های اقامتی با شــرایط ایده آل برای 

استراحت را گرد هم آورده است.
رانندگی و آفرود در دریاچه نمک 

خور اصفهان
نبود پوشش گیاهی و شرایط مناسب 
برای زندگــی حیوانــات و خزندگان 
در دریاچه نمک خــور اصفهان، باعث 
شده است تا در چند ســال اخیر تیم 
های آفرود و رانندگــی به این منطقه 
وارد شــوند و به تفریح و خوشگذرانی 
بپردازنــد. متاســفانه عــدم توجه به 
پیامدهای این نــوع تفریح در دریاچه 
نمک خور باعث شده است تا پلی گون 
ها چهــره ای نامتعارف به خودشــان 
بگیرنــد و شــاهد از بین رفتــن آنها 
هستیم. بدون شک قدم زدن و لمس 
زیبایی های این منطقه از نزدیک و با 
پای پیاده و عکاسی در غروب های دل 
انگیز، که در کنار لذت بردن از ســفر، 
حفظ بافت منطقه را به همراه دارد، می 
توانند جایگزین خوبی برای رانندگی 

در دریاچه نمک خور باشند.

دریاچه نمک خور اصفهان، نگین فالت ایران

دریاچه نمک خور 
اصفهان از نظر علم کانی 
شناسی و زمین شناسی 
شرایط کامال منحصر به 

فردی داشته و یکی از 
غنی ترین مناطق از نظر 

پتاس می باشد. وجود 
معادن بی نظیر پتاس 

در این منطقه باعث 
شده است تا در چند 

سال اخیر، اولین تولید 
کننده پتاس ایران در 
این منطقه راه اندازی 

شود. 

دریاچه نمک خور اصفهان ، منطقه ای که تا چشــم کار 
میکند زمینی فرش شده با چند ضلعی های منظم در کنار 
هم دیده می شوند، چهره ای خارق العاده به مرکز ایران 
بخشیده است. اگر به دنبال بازدید از بزرگترین دریاچه 
نمک فصلی ایران هستید، بدون شک جز دریاچه نمک 
خور اصفهان انتخاب دیگری نخواهید داشــت. در این 
مطلب قصد داریم سفری کوتاه به بخش های مختلف این 

دریاچه داشته باشیم.
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 چیدمان چند ضلعی های نمکی منطقه 
که گویی با مهندسی خاص طراحی 

شده اند، از بهترین دالیل برای انتخاب 
آن به عنوان مقصد سفر می باشد. پلی 

گون یا همان چند ضلعی های روی 
دریاچه نمک خور، تنها گوشه ای از 

زیبایی های آن هستند و نمی توان از 
کویر طبقه ای که هم مرز با دریاچه می 

باشد، غافل شد.
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The quadrilateral meeting 
among communications 
ministers of Iran, Azerbaijan, 
Russia, and Turkey was held 
on Wednesday morning at the 
Iranian ICT Ministry in Tehran.
Iranian ICT Minister 
Mohammad Javad Azari 
Jahromi, Chairman 
of the Information 
and Communications 
Technologies Authority board 
of Turkey Ömer Abdullah 
Karagözoglu, Minister 
of Digital Development, 
Communications and 

Mass Media of the Russian 
Federation Konstantin 
Noskov and Mminister of 
Communications and High 
Technologies of Azerbaijan 
Ramin Gholizadeh took part at 
the event in the Iranian capital 
on Wednesday.
The quadrilateral meeting 
sought formation of joint 
IT markets among the 
participating countries besides 
supporting their start-ups via 
establishing joint ICT markets 
for them in the region and 
across the world.

IME 
strengthening 
link between 
agricultural, 
financial markets
Expanding the links 
between financial 
markets and 
commodity markets 
and strengthening the 
existing links between 
these markets is an 
approach Iran’s capital 
market has taken in 
recent years which has 
resulted in significant 
achievements in 
both commodity and 
exchange transactions 
in the country.While 
this approach has been 
seriously followed up 
by the four exchange 
markets of Iran, i.e. 
Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran's over-the-
counter (OTC) market 
known also as Iran 
Fara Bourse (IFB), Iran 
Energy Exchange (IEE), 
and Iran Mercantile 
Exchange (IME), IME’s 
performance in this due 
is in fact prominent.
Of the significant 
measures taken by 
IME to this end it 
could be referred to 
offering agriculture 
products at guaranteed 
price instead of the 
guaranteed purchase 
of these products by 
the government, which 
brought satisfaction 
for both farmers and 
the government.In 
the framework of the 
guaranteed-purchase 
scheme, instead of paying 
the whole price to the 
farmers based on the 
guaranteed purchase, 
the government pays 
them just the difference 
between the base price 
and the price offered at 
the IME. In this way the 
financial burden on the 
government is reduced 
noticeably.Guaranteed-
price plan also brings 
more satisfaction for the 
farmers as they receive 
the payment sooner.  And 
the other advantages 
of this plan are creating 
transparency in the 
trades and also offering 
the products based on 
the specified standards 
in the IME which leads 
to promotion of their 
quality.
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Communications mins. of 4 countries 
attend meeting in Tehran

Speaking to ILNA news agency, 
Lacalle stressed: "Russia 
and China do not need this 
mechanism to trade with Iran, 
and transactions between the 
countries have not suffered 
from US sanctions". He said that 

INSTEX is in very early stages, we need to 
wait and see.
Below is his full interview with ILNA:
Q: How do you analyze INSTEX?
A: It is a barter system. A virtual ledger for 
European companies to offset balances 
with Iran, allowing them to exchange 
goods without direct transfers of money. 
It is quite a challenge to implement 
because it requires upfront injections and 
the transfer of goods and services is not as 
simple, and it does not cover oil products, 
for example. It is a complicated system.
Q: Can it solve the Iranian problem? And 
help the Iran economy?
A: It is a good idea if it works properly, and 
the transactions are made in time and 
swiftly. However, the Iran government 
would need very significant support from 
other countries to make it work and have 
a meaningful impact on the economy. It 
is in very early stages, we need to wait 
and see.
Q: What is the role of Russia and China in 
this mechanism? Is it necessary for them 
to have the same mechanism?
A: The role is very limited. Russia and 
China do not need this mechanism to 

trade with Iran, and transactions 
between the countries have not suffered 
from US sanctions.
Q: INSTEX doesn't have enough budget, 
what is a solution for that?
A: It would have to reach wide 
agreements with individual countries 
and exchanges to capitalize itself. It is a 
difficult process because barter systems 
tend to face strong challenges when they 
start. Maybe a full European Union and 
European Central Bank support would 
allow the system to take off, but it seems 
difficult to see that this can happen in the 
short term.
Q: Can Europe stand opposite of us by 
INSTEX?
A: Europe and the US are allies and at the 
same time have different views about 
sanctions. It is very difficult for Europe to 
completely change its policies as the US 
remains a key ally and trading partner of 
the European Union, but at the same time, 
European countries are committed to 
maintaining trading with Iran.
 Q: Can US sanction affect INSTEX?

A: US sanctions can be very damaging to 
any barter system.
Q: What is the solution for Iran to save its 
economy?
A: Iran can strengthen its economy by 
supporting a transparent and open 
trading system that separates the issues 
subject to sanctions, while it negotiates an 
agreement with the US. The Iran economy 
also needs to have a stronger monetary 
policy that reduces inflation, as a key way 
of strengthening domestic saving and use 
of the local currency.
Q: Can China and Russia help INSTEX?
A: Many countries can support a 
barter system, but usually, they prefer 
to strengthen the position of their 
currency as a means of exchange. The 
key aspect to INSTEX future success 
is the transparency and clarity of the 
transactions involved.
Daniel Lacalle is PhD Economist and Fund 
Manager. Author of bestsellers "Life In 
The Financial Markets" and "The Energy 
World Is Flat" as well as "Escape From the 
Central Bank Trap".

Oil Minister: 
Sanctions unable to 
halt Iranian crude 
exports
Iranian Oil Minister Bijan Namdar 
Zanganeh underlined that the US 
sanctions have failed to stop Iran's oil 
supplies to other countries.
"Zanganeh guaranteed in the meeting 
that Iran's oil sales continue under 
any circumstances, specially under 
sanctions, and we will not allow any 
disruption in oil sales," Ali Sari, a senior 
MP, quoted Zanganeh as saying in Tehran 
on Tuesday in a meeting with the Iranian 

lawmakers.
"Sanctions leave no impact on Iran's oil 
sale," Zanganeh added, according to Sari.
Iran has denied US claims that sanctions 
have cut off the country’s oil exports to 
zero, saying it would exhaust any channel 
to ship its oil to customers around the 
world.Iranian First Vice-President Eshaq 
Jahangiri said earlier this month that 
Tehran was ready to offer oil futures 
contracts for certain international 
buyers to offset the impacts of the US 
sanctions on its supply to the global 
markets, vowing that the country would 
not reduce its production at three to four 
million barrels per day.
Jahangiri said that contracts for buying 
Iran’s oil at pre-determined prices with 

maturity of up to three years would be 
available for “powerful economies”.
 “Any powerful country that wishes to 
work with Iran can pre-order Iran’s oil 
for the next two to three years,” he added.
The second top government official said 
the measure was part of Iran’s efforts to 
minimize the impacts of US sanctions on 
the Iranian economy and its oil revenues.
Offering future oil contracts is a first of 
its kind for Iran, a major global supplier 
which used to earn around $150 billion 
a year from oil exports before the 
sanctions started in November. That 
would create an opportunity for buyers 
who believe oil prices would increase as 
a result of protectionist policies adopted 
by the US government.

Oil prices gain, U.S. 
crude little changed after 
inventory dat

Oil prices rose on Wednesday after steep falls in 
the previous session, although U.S. crude trailed 
gains for international benchmark Brent after 
U.S. crude inventories fell less than expected.
West Texas Intermediate crude futures were up 6 
cents at $57.68 by 0327 GMT, having fallen 3.3% 
on Tuesday.
Brent crude futures were up 25 cents at $64.60, 
or 0.4%. They ended down 3.2% in the previous 
session.
Crude inventories fell by 1.4 million barrels 
in the week to July 12 to 460 million, industry 
group the American Petroleum Institute (API) 
said on Tuesday. That compared with analysts’ 
expectations for a decrease of 2.7 million barrels.
Official data is due out later today from the 
U.S. government’s Energy Information 
Administration (EIA). If it confirms the fall it 
will be the fifth consecutive weekly decline, the 
longest stretch since the beginning of 2018.
“Market participants are looking ahead to the 
weekly IEA oil inventory data for the U.S., which 
is expected to show yet another drawdown,” 
Abhishek Kumar, head of analytics at Interfax 
Energy in London.
“Nevertheless, oil production in the Gulf of 
Mexico returning to normal following Hurricane 
Barry will limit price gains,” Kumar said.
More than half the daily crude production in the 
U.S. Gulf of Mexico remained offline on Tuesday 
in the wake of Hurricane Barry, the U.S. drilling 
regulator said, as most oil companies were re-
staffing facilities to resume production.
The Bureau of Safety and Environmental 
Enforcement said 1.1 million barrels per day of 
oil, or 58% of the region’s total, and 1.4 billion 
cubic feet per day of natural gas output remained 
shut.
The smaller than expected decline in crude 
stocks suggested production shut-ins caused by 
Hurricane Barry late last week had little impact 
on inventories.
Gasoline stocks also fell, declining by 476,000 
barrels, compared with analysts’ expectations 
in a Reuters poll for a 925,000-barrel decline.
Distillate fuels stockpiles, which include 
diesel and heating oil, rose by 6.2 million 
barrels, compared with expectations for a 
613,000-barrel gain, the API data showed.
Oil prices fell on Tuesday after U.S. President 
Donald Trump said progress has been made 
with Iran, signaling tensions could ease in the 
Mideast.
However, Iran later denied it was willing to 
negotiate over its ballistic missile program, 
contradicting a claim by U.S. Secretary of State 
Mike Pompeo, and appearing to undercut 
Trump’s statement.
Tensions between the United States and Iran 
over Tehran’s nuclear program have lent support 
to oil futures, given the potential for a price spike 
should the situation deteriorate.

Daniel Lacalle, a famous Spanish economist 
told ILNA news agency that INSTEX is quite a 
challenge to implement because it requires upfront 
injections and the transfer of goods and services 
is not as simple, and it does not cover oil products.

INSTEX can ineffective U.S. sanctions; 
Spanish economist

news

Europe and the 
US are allies and 
at the same time 
have different 
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UK piracy of Iranian-operated 
oil tanker will receive a strong 
response: Zonnour
Mojtaba Zonnour, chairman of the Parliament’s National 
Security and Foreign Policy Commission, slammed the 
UK’s illegal seizure of an Iranian supertanker in Gibraltar, 
saying the act of “piracy” will receive a definite answer.
“UK piracy of Iranian oil tanker was along with its 
subordination to the US and the British should know 
that their ships have to no way except passing through 
the Staite of Hormuz and their piracy will not remain 
unanswered,” the MP said.
Highlighting Iran’s presence in Indian Ocean, Oman 
Sea and the Persian Gulf, Zonnour added that "at the 
present time, a number of British commercial ships are 
wandering in the Oman Sea and the Indian Ocean, and do 
not dare to enter the Persian Gulf."
“Iranians seek peace. We provide the security of the 
region. The Persian Gulf oil region would be unsettled 
without the Islamic republic,” he underlined.
The British overseas territory Gibraltar seized a 
supertanker on July 4, claiming that the move was done 
on suspicion of carrying crude oil to Syria in violation 
of European Union (EU) sanctions against the Arab 
country.
On July 10, Iranian Foreign Ministry named UK’s seizure 
of Iranian-operated super tanker in Gibraltar as violation 
of their commitments to JCPOA.
Meanwhile, Iran has condemned the move as 
"piracy", with FM Zarif saying that Iran is not subject 
to any European oil embargo and EU is against 
extraterritoriality.

 Iran’s missile not negotiable 
under any condition
Foreign ministry officials have strongly rejected some 
foreign media’s claims about Iran readiness to negotiate 
over its missile program.
"We categorically reject the AP’s characterization of 
FM Zarif’s comments to NBC News that "if the US wants 
to talk about missiles, it should stop selling weapons, 
including missiles, to regional states” as meaning that 
Iran is willing to negotiate on its defensive missile 
program at some point.
Iran’s missiles and its missiles are absolutely and under 
no condition negotiable with anyone or any country, 
period,” tweeted Alireza Miryousefi, head of Media office 
at Iranian Mission to the United Nations.
“Surely AP reporters are familiar enough with 
conversational English to know and understand and 
are able to contextualize comments on the hypothetical, 
as well as parrying with words to make a point. Drawing 
a false conclusion in pursuit of headlines, when what 
was said in the context was obvious, only leads to a 
diminution of the standing of the press with the public,” 
he also added.
The remarks came as US Secretary of State Mike Pompeo 
claimed on Tuesday that Tehran was willing to discuss 
their ballistic missile program. According to CNN, State 
Department spokesperson Morgan Ortagus couldn't 
clarify what Pompeo's comments were based on, saying, 
"I think he was responding" to a media report that Iran 
subsequently appeared to reject.

Necessary Arrangements Made to 
Counter Economic War on Iran: Larijani

Addressing a joint meeting 
of the Parliament and 
Administration in Tehran 
on Wednesday, Larijani 
pointed to the strategies 
to support domestic 

production and said, “The country’s 
current situation is completely 
different to previous years and 
Leader of the Islamic Revolution 
(Ayatollah Seyed Ali Khamenei), 
considering the situation, has 
ordered the formation of the 
economic council of the heads of 
three branches of the government.”
“In the current situation, the 
fundamental issue is to provide 
working capital for factories and 
industries in order to strengthen 
the industrial sector,” he added.
“Today, the country is in a state of 
economic war, however, necessary 
measures have been taken in this 
regard at the macro-management 
level,” Larijani said.
The parliament speaker 
emphasized that efforts should also 
be made to counter the economic 

war at lower levels.
The remarks come against the 
backdrop of increased tensions 
between Iran and the US with 
Washington imposing new 
sanctions against the Islamic 
Republic.The US has ratcheted 
up pressure on Iran since last 
year after withdrawing from 
the 2015 nuclear deal, known as 
the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).Since then, the 
administration of US President 
Donald Trump is trying to reduce 
Iran’s oil exports to “zero,” and has 
sent an aircraft carrier strike group, 
a bomber squad, an amphibious 
assault ship, and a Patriot missile 
battery to the Middle East to try to 
stack up pressure on Tehran.
Iranian officials, however, 
have dismissed such moves as 

psychological warfare, saying 
the country has its own ways of 
circumventing the American bans 
and selling crude oil.
In comments on April 24, Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei said the US’ 
attempts to block the export 
of Iranian oil will get nowhere 
as Tehran will be exporting any 
amount of crude it needs and wants.
Describing a cut in Iran’s reliance on 
the export of oil as an opportunity, 
the Leader said such an opportunity 
will be used for further reliance on 
internal capabilities.
“Although the sanctions pave the 
way for problems in certain cases, 
they will benefit the country if 
they are dealt with correctly and 
logically,” Ayatollah Khamenei said 
at the time.

US lawmakers 
introduce resolution 
for re-entry into Iran 
nuclear deal
Lawmakers in the US House of 
Representatives introduced a resolution for 
US' re-entry into the Iran nuclear deal, which 
President Donald Trump quit last year.
Reps. Barbara Lee (D-CA), David Price 
(D-NC), and Jan Schakowsky (D-IL) 
introduced the resolution Tuesday, urging 
the administration to re-enter the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
according to a report by Foreign Affairs.
In addition to rejoining the JCPOA, 
the resolution encourages the Trump 
administration to engage in immediate de-
escalation measures and to use sustained 
diplomacy as a tool to address other 
challenges with Iran.
“Trump’s Iran policy is responsible for this 

self-inflicted crisis,” said Congresswoman 
Barbara Lee. “As someone who played a 
key role in building Congressional support 
for the JCPOA, it is disappointing to find 
ourselves dangerously close to a military 
confrontation with Iran because of the 
administration’s disastrous decision to 
unilaterally withdraw from the Iran deal on 
May 8, 2018. “
She further called on the administration to 
avoid military confrontation with Iran.
“We need serious and sustained diplomatic 
engagement to remove us from the path to 
war and on to a path of peace and diplomacy, 
and that’s what this critical resolution calls 
for,” she asserted.Price, meanwhile, noted 
that the US unilateral pressure has failed to 
bring Iran to the negotiating table.
“If we look at current events, we see that 
President Trump’s rash decision to pull the 
US out of the Iran nuclear agreement has 
brought us no closer to bringing Iran to the 
negotiating table – it’s only emboldened 
Iranian hardliners, incentivized Iran to 

return to previously prohibited nuclear 
activity, and threatened our own credibility 
and leadership,” said the North Carolina 
congressman.“This resolution sends a 
strong message from Congress to the 
administration: we must return to the 
JCPOA, and we must return to meaningful 
diplomatic engagement—peace, security, 
and United States leadership is at stake.”
Schakowsky, on the other hand, asserted 
that Trump has no Iran strategy or “vision in 
the Middle East.”
“With no strategy in Iran and no vision 
in the Middle East, President Trump’s 
reckless decision to pull out of the JCPOA 
has increased tensions around the world, 
pushed the United States closer to armed 
conflict with Iran, and severely diminished 
US leadership and leverage,” Schakowsky 
said. “We have been isolated from allies, 
have opened the door for Iran to become 
non-compliant, and have dissuaded other 
nations from negotiating agreements with 
the United States."

Iranian Parliament Speaker Ali Larijani highlighted 
efforts made to reduce economic pressures against 
the country and said necessary arrangements have 
been made to counter the economic war waged 
against the Islamic Republic.  
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An Iranian lawmaker said 
that the EU-proposed 
financial mechanism is 
a means to buy more 
time and to humiliate 
the Iranian nation 
which should not be 
accepted by the Iranian 
administration.“Europe 
was trying to humiliate 
the Iranian nation by 
offering oil-for-food 
and oil-for-medicine 
programs. The Islamic 
Republic should not give 
in to the INSTEX. This is a 
new step for buying more 
time,” MP Ahmad Salek, 
told Mehr News Agency 
on Wednesday.“Europe 
and America are disloyal, 
wicked and deceitful 
and they impose their 
interests on the Iranian 
nation,” added the 
principalist lawmaker.
After the US withdrawal 
from the nuclear deal, 
officially known as 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), 
in May 2018, European 
signatories to the deal 
called on Iran to stick to 
the deal, promising that 
they would facilitate trade 
ties with Iran. However, 
after more than one 
year, no practical and 
tangible measure has 
been adopted. Europeans 
have announced that a 
special-purpose vehicle 
called INSTEX has been 
operational but its first 
transactions are yet to be 
completed. The channel 
is aimed at providing food 
and medicine to Iran, 
at least in its first stage, 
but Iran says this is not 
enough and it must also 
cover Iran’s oil export 
and banking relations. 
Tehran is reducing its 
commitments to the deal, 
according to paragraphs 
26 and 36 of the JCPOA, 
asking for other parties 
to comply with their 
commitments under 
the deal and shield its 
economy from damages 
of illegal US sanctions.
“When the Islamic 
Republic gave 60-day 
deadline to Europe and 
those countries didn’t 
complied with their 
obligations, should have 
immediately pulled out of 
the JCPOA and increased 
its uranium enrichment, 
however, since the Islamic 
Republic is complying 
with international 
agreements, it gave 
Europe more time,” said 
Salek who represents 
Isfahan in the Parliament.

Iran should 
not capitulate 
to 'humiliating' 
INSTEX: MP

Iran
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Iranian diplomats, families living in 
New York face US travel curbs
The United States has tightly restricted the travel of more than 
a dozen Iranian diplomats and their families living in New York, 
according to a US diplomatic note to sent to the Iran mission to 
the United Nations.
According to Reuters, the diplomats are subjected to the same 
rules imposed by the United States on Iran’s Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif, who arrived on Sunday amid heightened 
tensions between the two countries.
They may only travel between the United Nations, the Iranian 
UN mission, the Iranian UN ambassador’s residence and John 

F. Kennedy airport. There is also a carve out for the six blocks 
surrounding Queensboro Plaza in Long Island City in the 
borough of Queens. It was not immediately clear why.
The July 12 diplomatic note said the travel rules, which are 
open-ended, apply to “all members of the permanent mission 
of Iran to the United Nations, their immediate family members, 
and representatives of the Iranian government to the United 
Nations.”It said a waiver would be required from US State 
Department Office of Foreign Missions for any other travel and 
requests must be made at least five days in advance. The Iranian 
UN mission is also required to submit residential and hotel 
accommodations for approval.
The Iranian UN mission did not immediately respond to 

a request for comment. A 
spokesman for Iran’s foreign 
ministry said on Monday 
Zarif ’s work in New York was 
unaffected.
The United Nations said on 
Monday that it told the United 
States it was concerned by the 
new tight travel restrictions. A US 
State Department official said the 
United States had acted “in a manner that 
is fully consistent” with its obligations under a 1947 agreement 
with the United Nations.

“Today, the country 
is in a state of 
economic war, 
however, necessary 
measures have 
been taken 
in this regard 
at the macro-
management level,
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Official Refutes Pompeo’s Claim, 
Says Defense Power Iran’s Red 
Line
Iranian President’s Chief of Staff Mahmoud Vaezi rejected the 
claim by US Secretary of State Mike Pompeo that Tehran was 
ready to hold talks on its missile capabilities.
Speaking to reporters on the sidelines of a weekly cabinet session 
on Wednesday, Vaezi categorically dismissed Pompeo’s claim 
that Iran appeared willing to negotiate over its missile program.
“Our defense power is our red line, and we have announced 
repeatedly that we won’t negotiate over it,” the president’s chief 
of staff underlined.
“We have heard a lot of paradoxical remarks from the US officials 
so far, and the current US administration has made paradoxical 
comments more than others,” Vaezi deplored.

Pompeo said on Tuesday that Iran appeared ready for missile 
talks “for the first time,” in what he and US President Donald 
Trump presented as evidence that sanctions and military 
pressure against Iran were working.Only within hours of the 
statement to reporters, delivered before a cabinet meeting at the 
White House, the idea was shot down by Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif, who was in New York for a UN meeting.A 
spokesman for Zarif said Pompeo and Trump had misinterpreted 
the Iranian foreign minister’s public statements, in which he 
reiterated that if Washington “wants to talk about missiles, it 
should stop selling weapons, including missiles, to regional 
states.”Iranian diplomatic and military officials maintain that the 
country’s missile power would be never subject to negotiations.
In comments in May, Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei categorically dismissed the idea of talks with 
the US, saying, “Negotiation is poison. As long as the US continues 
to be what it is now - as Imam once said, ‘as long as he does not act 

l ike 
a decent human being’: this 

is how he worded it - our negotiation with the US is poison, even 
more so with the current administration.”

News



Iran to host 6th intl. gathering on climate change
The Council of Ministers has approved the road ministry’s proposal to 
host the 6th international gathering on climate change this November.
During a session on July 14, the Council of Ministers approved the 
proposal by the Ministry of Roads and Urban Development for the 
hosting of the sixth international gathering on climate change in 
November 2019.The reasons behind the proposal have been cited as 
the importance of climate change in the Middle East and its impact on 
tourism, agriculture, related industries and the country’s Meteorological 
Organization.According to the report, the gathering will be attended by representatives 
from World Meteorological Organization, UNESCO, as well as other notable international 
organizations and academic experts.

Ayatollah Ahmad Jannati 
has been reelected as the 
secretary of the Guardian 
Council as a result of 
Wednesday’s election 
inside the body.
During the annual 
election of the board 
of governors of the 
Guardian Council on 
Wednesday, Ayatollah 
Ahmad Jannati was 
re-elected as the 
secretary, and Abbasali 
Kadkhodaei was also 
reelected as deputy 
secretary and the 
spokesperson.
The election for the 
Guardian Council board 
of governors takes 
place every year on 
the anniversary of the 
establishment of the 
Council.
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Oil prices gain, U.S. crude little 
changed after inventory dat

By Najeeb Maigatari 
The gruesome injustice meted 
on the leader of the Islamic 
Movement in Nigeria, Sheikh 
Ibraheem Zakzaky- courtesy 
of our deafening silence- is to 
say the least, the worst atrocity 
committed in the entire 

democratic history of Nigeria. 
What led to his arrest, his continued 
illegal detention even at the face of 
deteriorating health, the cold blood 
murder of his 3 biological sons before 
his very eyes, the killing and burning 
alive over a thousand of his followers 
including women and young children, 
the demolition of his residence, his 
teaching center, his mother's house 
and the exhumation of her grave and 
that of her grandchildren.. Is there 
justification for any of these? Is there 
any law- domestic or international- that 
could justify any of these atrocities? 
To begin with, the Zaria Massacre 
of 2015, which led to the Sheikh's 
arrest was a breach of Article 6 of the 
International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR, 1976) which 
states: "No one shall be subjected 
to torture or to cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment". 
It also violates what is contained in 
Section 4, Chapter 34 of the constitution 
of the Federal Republic of Nigeria. 
During the Zaria Massacre, however, 
innocent civilians were tortured in 
the most inhuman manner. Women 
were insulted, tortured, raped and 
their modesty desecrated. To this date, 
the whereabout of several hundred 
innocent citizens is still unknown. 
Sheikh Zakzaky was arrested alongside 
his wife Zeenah, after the Nigerian army 

rained bullets on them. They were shot 
severely at very close range. The Sheikh 
lost his left eye at the spot. They were 
then taken very close to death into 
illegal custody- incommunicado for 
the first couple of week- to this date. It is 
worth noting that the illegal detention 
of the Sheikh and his wife is a gross 
violation of section 4 chapter 35 of the 
constitution of the Federal Republic 
of Nigeria which uphold the right to 
personal liberty of every citizen of the 
state. This was in December 2015, 
almost four years ago. Hitherto, the 
Sheikh and his wife have been denied 
access to proper medical attention, 
let alone allow them to attend to their 
failing health. In 2016, the personnel 
assigned to them by the DSS has warned 
the Nigerian government that Sheikh 
Zakzaky and his wife need urgent 
medical attention supposedly outside 
the country, failure of which the Sheikh 
may lose his sight completely. The 
government heeds none of the doctor's 
words, turned deaf ears and left things 
to continue as they were- that is to say, 
lack of proper medical attention- as if all 
is well with the duo. 
Earlier this year, the Sheikh suffered 
from an acute stroke that could 
have cost his dear life- thanks to the 
neurologist for his timely management. 
However, the neurologist again 
strongly pointed out the need for the 
government to release the Sheikh in 
order to attend to his health. Still the 
government, in its attempt to secretly 
and silently kill the Sheikh, failed to 
heed his words. Since then, the health 
condition of the Sheikh and his wife has 
been deteriorating from bad to worse 
with each passing day. 
The refusal to let the Sheikh and his wife 
attend to their health violates Article 10 
of the ICCPR which requires that: "All 
persons deprived of their liberty shall 
be treated with humanity and with 
respect for the inherent dignity of the 
human person". 

A couple of month ago, a team of foreign 
doctors were allowed to carry out 
preliminary investigations onto the 
Sheikh and his wife's health status- for 
the first time ever in their almost four 
years in illegal detention- after which 
they made public their findings.
The Sheikh is diagnosed with 
more than 7 health complications 
among of which include severe 
Lead and Cadmium poisoning, Left 
Ventricular Hypertrophy, Stroke, 
Malignant Hypertension, Spondylitis, 
Anophthalmia in one eye and Open-
Angle Glaucoma on the other. He was 
also diagnosed with Post Traumatic 
Stress Disorder (PTSD) owing to the 
gross emotional trauma the Sheikh 
is subjected to, on daily basis. Each of 
these health complications requires 
immediate hospitalization and proper 
medical attention. 
The story is no different with his 
wife Zeenah who according to the 
findings is diagnosed with bilateral 
osteoarthritis of the knee. A condition 
characterized by literally 'eating away' 
the bony cartilages found in joints. 
Reportedly, she is no longer walking on 
her feet, but with the aid of a wheelchair. 
Hypertension, Hyperthyroidism, 
Chronic Stomach ache, due to shrapnel 
remains in her stomach, are among 
other findings. 
The level of Lead in the Sheikh's blood 
is found to be around 20 times higher 
than what is considered to be normal, 
according to the doctors finding. This 
alone indicates the urgency of the 
situation. The specialists have made it 
clear crystal that the duo are in dire need 
of proper medical attention, like never 
before, failure of which the worst- that 
is death- may occur. 
Over the weekend, the only surviving 
son of the Sheikh, Mohammed Zakzaky, 
was allowed to visit his parents and 
sadly the Sheikh has reportedly 
suffered from another stroke! He not 
only suffered from the stroke, but his 

entire health condition has alarmingly 
deteriorated from bad to worse- within 
this short period of time. The truth 
is, Sheikh Zakzaky has suffered the 
worst atrocities of this government. As 
a democratic nation, his rights need to 
be respected and therefore be released 
immediately. 
There have been numerous calls from 
clergymen and people of conscience, 
well-meaning Nigerians, international 
human right organizations, and 
peace-loving individuals across the 
globe, peaceful protests within and 
outside the country urging the Nigerian 
government to release the Sheikh and 
his wife. It could be recalled that a 
Federal High Court sitting in Abuja 
has since December 2016 ordered the 
unconditional release of the Sheikh and 
his wife. The court also in accordance 
with Section 4 Chapter 35 Subsection 
6 of the constitution of Nigeria ordered 
that the Sheikh be compensated for 
his "unconstitutional arrest and 
detention". To this date, the Nigerian 
government fails to comply with this 
valid order of a competent court of the 
land. 
In addition, last week, the legislators- 
members House of Representatives- 

have inequivovally call upon the Federal 
government to obey court order and 
release the ailing Sheikh and his wife. 
In a democratic nation, the demand 
of the legislators and the judiciary 
always outweighs that of the executive, 
especially when it involves enforcing 
fundamental rights of a citizen or is in 
the best interest of the state. 
All these said, it is obvious that the 
continued detention of Sheikh 
Zakzaky and his wife is "illegal" and 
by far "unconstitutional". There is no 
justification, whatsoever, for their 
detention. It is a clear violation of 
their every right as enshrined in the 
constitution of Nigeria; the right to life, 
right to personal liberty, right to dignity 
of human persons and etcetera. With 
the judiciary and the legislative recently 
making a similar call on the federal 
government- to ensure the Sheikh's 
release- it is obvious that the continued 
illegal detention of the Sheikh and his 
wife is not in the interest of every well-
meaning and peace loving Nigerian.
Therefore, Sheikh and his wife 
should be released immediately 
and unconditionally as par the 
order of a competent court of  
land.

Why Sheikh Zakzaky should be released?

t is obvious that 
the continued 
detention of 
Sheikh Zakzaky 
and his wife is 
"illegal" and by far 
"unconstitutional". 
There is no 
justification, 
whatsoever, for 
their detention. It 
is a clear violation 
of their every right 
as enshrined in 
the constitution 
of Nigeria; the 
right to life, right 
to personal liberty, 
right to dignity of 
human persons and 
etcetera.
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"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We 
are caught in an inescapable network of mutuality, tied in 
a single garment of destiny. Whatever affects one directly, 
affects all indirectly.” -Martin Luther King Jr.
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مهاجران، فرصت و تهدید برای شاهین شهر هستند
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، ساختار فرهنگی متفاوت و مهاجرپذیر بودن شاهین شهر را هم فرصت و 

هم تهدید در حوزه اجتماعی شهر دانست.
مرضیه فرشاد در حاشیه همایش بزرگداشت روز ملی بهزیستی، عدم قدمت شاهین شهر و مهاجرت اقوام 
مختلف به این شهر را فرصت و تهدید برای شاهین شهر دانست و اظهار کرد: افرادی که مهاجرت می کنند از 

لحاظ روانشناسی افرادی با آستانه  تحمل باال هستند که در اصطالح »تاب آور« نامیده می شوند و این فرصتی 
برای شهر است.

وی ادامه داد: مهاجرت اقوام مختلف با آداب و رســوم و دیدگاه های متفاوت باعث بروز شکاف فرهنگی در جامعه 
می شود و این نیز تهدیدی در حوزه اجتماعی است.

فرشاد افزایش حمایت های دوستانه و کاهش حمایت های خانوادگی را تغییر الگوی زندگی اجتماعی دانست و افزود: این تغییر در 
شاهین شهر در حال اجرایی شدن است و اکنون برای اظهار نظر در مورد مفید یا مضر بودن این تغییر الگو زود است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به فعال بودن اورژانس اجتماعی در شاهین شهر، اظهار کرد: به دلیل عملکرد صحیح و فعاالنه این 
اورژانس در شاهین شهر نگرانی خاصی در این شهر وجود ندارد.

۲۸۵ میلیارد ریال وام خسارت سیل در اصفهان پرداخت می شود
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان گفت: ۲۸۵ میلیارد ریال تسهیالت 

برای جبران خسارتهای مربوط به سیل سال جاری به واحدهای مسکونی این استان پرداخت می شود.
محسن قوی بیان افزود: تا کنون و بعد از خسارت به هشت هزار و ۲۶۲ واحد مسکونی ناشی از بارندگی 
فروردین امســال، حدود ۶۶۰ متقاضی در مرحله انعقاد قرارداد برای دریافت تسهیالت بانکی در استان 

اصفهان هستند.
وی تصریح کرد: کمک بالعوض برای اجاره منزل و اسکان به ۳۶ خانوار که منازل مسکونی خود را بر اثر سیل 

بطور کامل از دست داده بودند، پرداخت شد.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان اظهار داشت: متقاضیان تسهیالت پس از 

انعقاد قرارداد با بانک های عامل و بر حسب پیشرفت کار، می توانند از وام های بالعوض برخوردار شوند.
وی بیان کرد: کار اجرایی برای احداث واحدهای مسکونی در شهرستان های سمیرم و فریدونشهر، بوئین ومیاندشت و منطقه پشت کوه که جزو 

مناطق سردسیر استان هستند شروع شده و روند کار راضی کننده است.
قوی بیان ادامه داد: با همکاری خوب بانک های عامل، کار احداث واحدهای مسکونی سرعت بیشتری می یابد.

حاال ســرمایه گذاران 
در بــازار ارز باور کردند 
که بایــد زیــان چند 
ردصدی را، تــا همین 
حاال، اواخر تیرماه تحل 
کنند، ریزش قیمت ها 
از پس تداوم چند روزه 
در بازار ارز، به بازار خودرو سریت کر تا 
متقاضیان مسکن چشم انتظار تحول 
در این بازار باشــند، بازار سرمایه ای 

ترین کاال در ایران.  
 مســکن را می توان عصاره یک عمر 
فعالیــت اقتصادی خانوار دانســت، 
کاالیی کــه بخش مهمــی از درآمد 
خانوار را می بلعــد و در اغلب موارد 
اجاره یک واحد مســکونی هزینه ای 
بیش از متوسط حقوق دریافتی روی 
دست مستاجران، حداقل در تهران به 

جا می گذارد.  
اکنون که قیمت هــر دالر آمریکا به 
۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده و حتی 
انتظار برخی از فعاالن بر تداوم کاهش 
قیمت اســت، این بازار دیگر بازدهی 

گذشته خود را نخواهد داشت. آیا این 
مهادله در بازار مســکن و خودرو نیز 
قابل حل است؟ نه فقط ارز، که مسکن 
و خودرو، همگی انفجاری قیمتی را در 
سال ۱۳۹۷ تجربه کرده اند، این بدان 
معناست که حاال فواره از پس رسیدن 

به اوج سرنگون شده است.  
بررســی ها نشــان می دهد قیمت 
مسکن در فاصله زمانی خرداد ۹۷ تا 
خرداد ۹۸ افزایش ۱۰۷ درصدی را در 
تهران تجربه کرده است اما این همه 
ماجرای حوزه مسکن نیست،   آن طور 
که نایب رییس اتحادیه امالک تهران 
می گوید: »مسکن بزرگترین رکود ۲۰ 
سال اخیر خود را از سر می گذارند، به 
گونه ای که اکنون معامالت نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷۰ 
درصدی داشته است. «به این اعتبار 
مسکن چون زمینی می ماند که  ورود 
بخشی از این ســرمایه ها می تواند تا 
حدودی از قفل شدن این بازار بکاهد. 
رکود بازار مسکن در سه ماهه نخست 
ســال به گونه ای بود که برخی آن را 
به سکته تشــبیه می کردند، سکته 
ای ناشی از رشــد انفجاری قیمت و 
از دســت رفتن قــدرت خرید طبقه 

متوسط.  
در این شرایط رییس کل بانک مرکزی 
وعده داده است رشد قیمت ها در بازار 

ارز دیگر اتفاق نخواهد افتاد و بازار ارز 
به تعدیل خود ادامه می دهد چرا که 
شوک ارزی تخلیه شده و نرخ بیکاری 
و تورم نیز رو به کاهش رفت  تاثیر این 

اتفاقات بر بازار مسکن چیست؟  

    دالر مسکن را ارزان می کند
حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه 
امالک تهران گفــت: »چنانچه روند 
کاهنده قیمتی ارز ادامه داشته باشد، 
تا پایان شهریور ماه قیمت واحدهای 
بزرگ بــا متراژ بیــش از ۱۵۰ متر با 
کاهش قیمت روبرو خواهند شد. این 
روند اگر تداوم یابد در نیمه دوم سال 
نیز کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی در کل 
بازار مسکن در نیمه دوم سال عملی 

خواهد شد. «
از طــرف دیگــر، مهدی ســلطان 
محمدی، کاشناس بازار مسکن نیز با 
اشاره به روند کاهشی بازار ارز، تاکید 
کرد: »قطعا مسکن از این روند تاثیر 
روانی خواهد گرفــت که این مهم در 
عمل افزایــش قیمت هــا را متوقف 
خواهد کرد و نرخ تورم در مسکن هم 
کاهش خواهد یافت. این امر احتماال 
کاهش تولید و رکود در بخش عرضه 
را به همراه می اورد چرا که اکنون در 
وضعیت پایان رونق و دوره رکود هم 
قرار داریم و اگر روند قیمت ها کاهشی 

شود، تولیدکنندگان کمتری حاضر 
به ســرمایه گذاری در بخش ساخت 
می شوند. به این اعتبار می توان گفت 
تداوم روند کاهشی در بازار ارز و تثبیت 
قیمت دالر در نرخ هــای پایین تر بر 
قیمت مســکن هم اثر گذاری مهمی 

خواهد داشت. «

    مسکن راکد می ماند
عقبایی در رابطه با رونق بازار و افزایش 
معامالت تصریح کرد: »قیمت هر متر 
مربع مسکن در تهران به طور میانگین 
۱۲ میلیون تومان است که این بیانگر 

آن است که بخش بزرگی از جمعیت 
کشــور با وجود نیاز امکان متقاضی 
شــدن را ندارند، حال آنکــه بازار ارز 

چنین نیست. 
به همین دلیل من برای کوتاه مدت 
نســبت به افزایش معامالت حتی با 
تصور کاهش نســبی و ۲۵ درصدی 
قیمت را در کوتــاه مدت ممکن نمی 
دانم و رکود بزرگی که از ابتدای امسال 
در معامالت آغاز شــده تا پایان سال 

احتماال ادامه می یابد. «
سلطان محمدی نیز به تعبیری دیگر 
این گفته هــا را تایید کــرد و افزود: 

»رکود معانی متفاوتی می تواند داشته 
باشد، برخی کاهش معامالت، برخی 
کاهش ساخت و ساز و برخی کاهش 
قیمتها یــا توقف افزایــش قیمتی را 
رکود تعریف می کنند. با این همه اگر 
قیمت ها آن قدر باال برود که متقاضی 
امکان خریــد را از دســت بدهد و یا 
آن قدر کاهش بیابد که فروشــنده و 
تولیدکننده تمایلی به عرضه نداشته 
باشند، رکود به وجود می اید. با توجه 
به کاهش قیمت ارز و تاثیر کاهشی آن 
بر قیمت مسکن فکر می کنم رکود بر 

مسکن حکمفرما شود. «

کاهشقیمتارز،نرخمسکنراتعدیلمیکند؟

بازار مسکن آماده ریزش قیمت ها

خبرآنالین
گــزارش
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ریزش قیمت ها در بازار ارز دوامی دارد؟ نرخ ها بر چه قیمتی 
تثبیت می شــود؟ تاثیر ریزش قیمت ارز در بازارهای موازی 
چیست؟ این ها سواالتی است که به کرات این روزها از فعاالن و 

کارشناسان اقتصادی پرسیده می شود.

چنانچه روند کاهنده 
قیمتی ارز ادامه 

داشته باشد، تا پایان 
شهریور ماه قیمت 
واحدهای بزرگ با 

متراژ بیش از ۱۵۰ متر 
با کاهش قیمت روبرو 

خواهند شد.
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نرخ بلیت هواپیما 
بروز رسانی شد

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
گفت:جدول دامنــه قیمتی بلیت 
هواپیما که در آذر پارسال از سوی 
شــرکت های هواپیمایــی مورد 
توافق قرار گرفت، در روزهای اخیر 
برمبنای ارز ۱۲هزارتومانی به روز 

رسانی شده است.
مقصود اســعدی ســامانی درباره 
مشــکالت ارزی شــرکت های 
هواپیمایــی اظهار داشــت: دولت 
نمی توانــد ارز نیمایــی در اختیار 
شــرکت های هواپیمایی قرار دهد. 
نرخ ارزی هم که در اختیار شرکت ها 
قرار می گیرد به ۱۲ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان می رسد. نرخ دالر در روزهای 
اخیر کاهــش یافتــه و امیدواریم 
گشایشــی در وضعیت هزینه های 
ارزی ایرالین ها و به تبع آن در قیمت 
بلیت ایجاد شود؛ اما تا این کاهش 
نرخ ارز بخواهد اثرگــذاری خود را 

نشان دهد، زمان می برد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به ما دالر 
نمی دهد و از ارزهــای دیگر مانند 
روپیه و یوآن چین به ما داده می شود 
که نرخ تبدیل آنها ۱۵ تا ۱۶ درصد 
است. مبلغی را هم صرافی ها بابت 
انتقال ارز دریافت می کنند که نهایتاً 
دالر را ایرالین ها می توانند به قیمت 

باالی ۱۲ هزار تومان دریافت کنند.
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان نعمت اله مومن دادخواستی به خواسته مطالبه 
مبلغ 10/946/000 تومان بابت یک سکه تمام بهار ازادی و 2 سکه نیم 
بهار ازادی به همراه هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت نقیب 
انصاری فرزند جیران به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که 
پس از ارجاع به شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 295/98 
ثبت و برای تاریخ 98/6/31 ساعت 11/30 صبح وقت رسیدگی تعیین 
گردیده ازآنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی 
حاضر شوید. 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 دفتر شعبه 8 شورای حل 

اختالف کاشان  شناسه: 533339
آگهی  اخطار اجرایی

شماره: 849/97-98/4/3 به موجب رای شماره 1118 تاریخ 97/11/30 
حوزه سیزدهم شورای حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه علی طوالبی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی خودرو 
پیکان سواری تیپ 16001 مدل 1383 رنگ سفید شماره شاسی 
83471219 شماره موتور 11283107064 شماره پالک 53 ایران 
112 هـ 56 هزینه نیم عشر دولتی قابل پرداخت است. مشخصات محکوم 
له: الهه گودرزی فرزند بهمن به نشانی مسکن مهر غدیر 135 واحد 13، 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. 
دفتر شعبه سیزدهم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف کاشان  

شناسه: 533334
آگهی حصر وراثت

آقای مهدی ورپائی به شناسنامه شماره 630 به شرح دادخواست به 
کالسه 601 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان امیرحسین ورپائی به شماره شناسنامه 
1250637211 در تاریخ 98/4/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه مسکری 
شهر فرزند عباس ش ش 1146 مادر 2- مهدی ورپائی فرزند حسین ش 
ش 630 پدر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/

متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان   شناسه: 531755
آگهی حصر وراثت

خانم زهرا نشاسته گیر به شناسنامه شماره 322 به شرح دادخواست به 
کالسه 471 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالرحیم نشاسته گیر به شماره شناسنامه 
666 در تاریخ 95/6/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  زهره نشاسته گیر فرزند 
عبدالرحیم ش ش 46540، 2- داود نشاسته گیر فرزند عبدالرحیم ش 
ش 2785، 3- زینت نشاسته گیر فرزند عبدالرحیم ش ش 569، 4- زهرا 
نشاسته گیر فرزند عبدالرحیم ش ش 322، 5- ریحانه نشاسته گیر فرزند 
عبدالرحیم ش ش 13490 فرزندان. . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه: 533322

آگهی
شماره پرونده: 502/97 شماره دادنامه: 98 بتاریخ 97/12/8 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه 8 شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی 
شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی خانم فاطمه صحرائی به طرفیت اقای مهرداد زارعی به خواسته 
مطالبه وجه به میزان 150/000/000 ریال به موجب یک فقره چک به 
شماره 256899 مورخ 94/6/25 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی 
و منضمات آن و وجود چک و گواهی عدم تادیه در ید خواهان که داللت 
بر اشتغال ذمه خوانده داشته و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی 
علیرغم ابالغ وقت رسیدگی حسب ماده 70 قانون ایین دادرسی مدنی 
و عدم ارائه الیحه دفاعیه که دعوی خواهان مصون از هر گونه ایراد و 
اعتراض باقی مانده است دعوی مزبور را مقرون به صحت تشخیص و 
مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی 
عدم تادیه 94/7/5 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص بانک مرکزی 
و مبلغ 3/045/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری کاشان 
می باشد. قاضی شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف کاشان  شناسه: 

531741
برگ دادخواست به دادگاه عمومی

خواهان: محمدرضا داودی فرزند عبدالرسول شغل آزاد به نشانی سمیرم 
خیابان مولوی کوچه فلسفی خواندگان: 1- موسی مرادی فرزند جواد 
شغل آزاد 2- امیرحسین منصوری فرزند عباسعلی شغل آزاد 3- امید 
فدایی حیدری فرزند عیدی محمد شغل آزاد به نشانی 1- سمیرم 
خیابان مولوی کوچه شهید نادری 2- اصفهان ملک شهر خیابان هفده 
شهریور کدپستی 819655481، 3- شاهین شهر گلدیس فاز 2 خیابان 
طیب طیب 1 فرعی 2 شرقی پالک 140، وکیل یا نماینده قانونی: رسول 
سلطانی سمیرمی فرزند کرامت اهلل شغل وکیل به نشانی سمیرم خیابان 
قدس روبروی بیت العباس، تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور 
حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل سواری ریو تیپ ال 
اس 1500 نوک مدادی مدل 1386 به شماره موتور 017785 و شاسی 
NAS61002261120622 و پالک انتظامی 13-727 ن 28 مقوم 
به 21/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل، دالیل و منضمات دادخواست: 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ 
1396/8/12، 2- تصویر مصدق کارت ماشین، تصویر قولنامه مورخ 
1396، ریاست محترم دادگستری شهرستان سمیرم موکل  /8 /5
اینجانب برابر قرارداد مورخ 1396/8/12  پیوست یک دستگاه اتومبیل 
سواری ریو با مشخصات ستون خواسته را از خوانده ردیف سوم به مبلغ 
یکصد و شصت و نه میلیون ریال خریداری نموده بدینصورت که مبلغ 
یکصد و سی میلیون ریال نقدا پرداخت شده و الباقی معادل سی و نه 
میلیون ریال بعد از انتقال سند به فروشنده پرداخت گردد و کلیه هزینه 
های انتقال و خالفی و دارایی نیز با فروشنده است. علیهذا وی )خوانده 
ردیف سوم( و سایر خواندگان )خوانده ردیف اول خریدار از مالک اول  
و خوانده ردیف دوم به عنوان مالک اول که مشخصات خودرو به نام 
اوست( از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و علی رغم درخواست مکرر 
موکل اقدامی در جهت تنظیم سند رسمی به نام موکل نمی نمایند. لذا 
مستدعیست ضمن استعالم از اداره راهنمایی و رانندگی نسبت به احراز 
مالکیت خودرو الزام خواندگان را به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو 
فوق به استناد مواد 10، 210 الی 225، 238، 239، 1301 قانون مدنی 
به انضمام جمیع لوازم قانونی و عرفی و کلیه خسارات دادرسی و حق 
الوکاله وکیل مورد تقاضاست. شعبه اول شورای حل اختالف سمیرم-  

شناسه: 533838
آگهی اخطاریه

اخطار شونده: موسی مرادی فرزند جواد پیشه آزاد به نشانی مجهول 
المکان محل حضور شورای حل اختالف سمیرم شعبه اول حقوقی 
 5 98 ساعت 30/ /6 واقع در مجتمع امور صنفی وقت حضور: 17/
عصر علت حضور در خصوص دادخواست تقدیمی محمدرضا داودی 
به طرفیت شما مبنی بر تنظیم سند رسمی خودرو ریو ال اس به 
شماره انتظامی 13-272 ن 28 الزم است در وقت مقرر فوق در این 
 شعبه حاضر شوید. شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سمیرم 

شناسه: 533838
آگهی

 ،88 /5 /19 22 شماره دادنامه: 346- 134 ش/ کالسه پرونده: 88/
9809976795200381-98/4/15 مرجع رسیدگی: شعبه 22 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا محمودزاده به نشانی بازار باغ قلندرها 
تریکو بهپوشان خوانده: رسول قربانی به نشانی مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه طلب، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی 
آقای حمیدرضا محمودزاده به طرفیت آقای رسول قربانی بخواسته مطالبه 
مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت مطالبه بخشی از مبلغ 43/000/000 
ریال مندرج در چک شماره 258125 مورخه 79/12/29 بانک صادرات و 
جبران خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان مدعیست در 
رابطه با داد و ستد کتبی خوانده مبلغ چهل و سه میلیون ریال به وی بدهکار 
و به تدریج مبالغی پرداخت تا اینکه در حال حاضر هنوز بیست و پنج میلیون 
ریال از وجه چک موصوف را بدهکار می باشد از سوی دیگر خوانده با وصف 
ابالغ قانونی وقت رسیدگی ار طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و الیحه ای هم که حکایت از رد دین یا انکار و تکذیب دعوی مطروحه 
باشد تقدیم شورا ننموده است. لهذا شورا با توجه به محتویات پرونده و اینکه 
صدور چک به خواهان دلیلی بر اشتغال ذمه خوانده است. دعوی مطروحه 
را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 198، 522، 515 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 310، 314 و 249 قانون تجارت خوانده را به 
پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ  صدور چک لغایت اجرای حکم به ماخذ شاخص بانک مرکزی 
و مبلغ سی هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس به مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
 عمومی اصفهان خواهد بود. قاضی شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان   

شناسه: 531795
آگهی ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002129000138/2 شماره بایگانی پرونده: 
9601012/2 شماره ابالغیه: 139805102004001585  بدینوسیله 
به خیراله ملکی چمگردانی ساکن اصفهان خیابان رودکی کوچه شهید 
فدا پالک 85 بدهکار پرونده کالسه 2/ 139604002129000138 
برابر گزارش مامور آدرس فوق شناسایی نگردیده که برابر سند رهنی 
شماره 8591-92/9/4 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 356 
زرین شهر بستانکار بانک تجارت زرین شهر به نشانی فوق مبادرت به 
صدور اجراییه نموده که برابر آن مبلغ 446064000 ریال اصل طلب و 
مبلغ 111542803 ریال سود و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/3/7 
به مبلغ 64807127 ریال و خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 580523 ریال 
و حق الوکاله طبق تعرفه و بانضمام هزینه های اجرایی و ثبتی و قانونی 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و بکالسه فوق در این 
اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد 
رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجراییه 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 و بنا 
به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه )ششدانگ پالک 

103/1072 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان قریه چمگردان لنجان( و 
قطعیت آن عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان شناسه: 531779
آگهی ابالغ اجراییه چک

شماره پرونده: 139804002003000996/1 شماره بایگانی پرونده: 
9801419/1 شماره آگهی ابالغیه: 139803802003000149 
بدینوسیله به محمد طلیعه گللو فرزند علی متولد 1329/10/10 شماره 
ملی 1464780501 شماره شناسنامه 674 به نشانی اصفهان بلوار 
کشاورز خیابان مفتح اباذر 3 پالک 5 ابالغ می شود که محمدحسین 
اولیائی فرزند اصغر متولد 1352/6/30 شماره ملی 1288922817 
باستناد شماره چک 734035-1395/2/30 بانک کشاورزی اصفهان 
جهت وصول اصل طلب به مبلغ 3/000/000/000 ریال علیه شما 
اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9801419 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت نامبرده به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه اخبار اصفهان 
آگهی می شود و طبق تبصره دوم ماده 113  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. اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

 شناسه: 531778
آگهی ابالغ اجراییه قرارداد بانکی 9801398/1

شماره پرونده: 139804002003000982/1 شماره بایگانی پرونده: 
9801398/1 شماره آگهی ابالغیه: 139803802003000141 
متولد  علیرضا  فرزند  بلداجی  طهماسبی  شیرین  به  بدینوسیله 
1271374579 شماره شناسنامه  1371 شماره ملی  /11 /15
1271374579 به نشانی اصفهان پل تمدن خیابان ش هدایت کوی 
گلها پالک 8 کدپستی 816894111، علیرضا طهماسبی بلداجی 
فرزند علی مومن متولد 1332/5/14 شماره ملی 6299768967 
شماره شناسنامه 30 به نشانی اصفهان پل تمدن خیابان ش هدایت 
کوی گلها پالک 8 کدپستی 816894111 ابالغ می شود که بانک 
ملی شعبه سروستان جی اصفهان به استناد قرارداد بانکی به شماره 
6603285122005 تاریخ 95/5/16 جهت وصول مبلغ 151786293 
ریال بابت اصل طلب مبلغ 16934768 ریال خسارت تاخیر تادیه تا 
تاریخ 98/2/29 و مبلغ 101190 ریال ذمه روزانه تا روز وصول علیه 
شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9801398/1 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت نامبرده 
به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه 
اخبار اصفهان آگهی می شود و طبق تبصره دوم ماده 113  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. اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

شناسه: 531777
آگهی ابالغ اجراییه قرارداد بانکی

شماره پرونده: 139704002003005134/1 شماره بایگانی پرونده: 
9707222/1 شماره آگهی ابالغیه: 139803802003000152 
بدینوسیله به منصور اسدی فرزند امراله متولد 1350/1/9 شماره ملی 
1291164871 شماره شناسنامه 27 به نشانی اصفهان خیابان گلزار 
ابتدای همائی چاپ تندیس کدپستی 81654154411، مریم اسدی 
جاجائی فرزند امراله متولد 1354/1/21 شماره ملی 1290964041 
شماره شناسنامه 67 به نشانی اصفهان کدپستی 8195763381، 
محمدجواد اسدی جاجائی فرزند امراله متولد 1360/7/8 شماره ملی 
1286027136 شماره شناسنامه 1141 به نشانی اصفهان خیابان 
عسکریه بعد از فلکه دشتستان خیابان طالقانی بن بست کیوانداران 
کدپستی 8136694153 ابالغ می شود که مدیریت شعب بانک سپه 

اصفهان به استناد قرارداد بانکی شماره 9611516809 تاریخ سند 
1396/6/30 جهت وصول مبلغ 480/000/000 ریال بابت اصل طلب 
و مبلغ 67/281/790 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/10/4 
و خسارت روزانه به 480/000 ریال تا روز تسویه کامل بدهی بانضمام 
کلیه هزینه های قانونی و اجرایی و حق الوکاله طبق مقررات علیه شما 
اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9707222 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت نامبرده به 
شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه محلی 
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می شود نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
 عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

شناسه: 531776
آگهی ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003000693/1 شماره بایگانی پرونده: 
9801027/1 شماره آگهی ابالغیه: 139803802003000140 
بدینوسیله به آقای مصطفی نجفی فرزند امامقلی به شماره ملی 
1287679137 به نشانی اصفهان خیابان کاوه خیابان بهارستان 
شرقی چهارراه ورزشگاه بن بست چهارم کدپستی 8159995637 
139804002003000693 که برابر  بدهکار پرونده کالسه 1/
گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می 
گردد که برابر قرارداد بانکی 94/9/18-6602524321000 بین 
شما و بانک ملی شعبه سروستان جی اصفهان مبلغ 64731254 
ریال بابت اصل 16164744 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 98/2/19 
و از آن به بعد روزانه مبلغ 53079 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 دراین اجرا مطرح می 
باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در 
روزنامه اخبار اصفهان آگهی می شود و طبق تبصره دوم ماده 113  
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. اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

شناسه: 533685
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آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 27/468 
بخش 14 ثبت اصفهان

شماره نامه: 139885602025004441 نظر به 
اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
شماره 27/468 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام وراث رضا جعفری 
دستجردی به اسامی بهمن و اسماعیل و شهناز و 
صدیقه همگی جعفری دستجردی در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز پنجشنبه مورخ 98/5/17 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: پنجشنبه 98/4/27 مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 533016
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بسیاری از افراد مشهور 
و ثروتمنــد بــا توجه و 
عالقه ای که به ســاده 
زندگی کــردن دارند، 
آرامش را به زندگی خود 
وارد کرده و خــود را از 
اسارت شــهرت و ثروت 
نجات داده اند. در ادامه بــا تعدادی از 
این افراد آشنا می شوید. ورود به زندگی 
ثروتمندان و کسانی که با وجود داشتن 
امکان رفاه دســت به انتخاب شــیوه 
متفاوتی از زندگی می زنند، درس های 

مهمی به همراه دارد.

   ۱.استیو جابز؛ پیچیدگی را ساده 
زندگی کن

اگر قرار باشــد زندگــی ثروتمندان را 
بررسی کنیم، قطعا استیو جابز یکی از 
مردانی است که درآمدی فوق العاده زیاد 
داشته است. استیو جابز فقید، طرفدار 
سرسخت سادگی بود. یکی از مهم ترین 
ویژگی های محصوالت شرکت او، اپل 
هم همین سادگی اســت. استیو جابز 
معتقد بود که همواره باید راه کارهایی 
ساده برای حل مسائل پیچیده مطرح 
کرد. رمز موفقیــت او در عمر پربارش 
هم دقیقا همین مســاله بود. این نابغه 
از دست رفته در تمام ابعاد زندگی خود 
به سبک مینیمالیستی عالقه داشت. 
آشنایان و دوســتان جابز می گویند، 
سادگی منزل او باورنکردنی بود. تقریبا 
اسباب و اثاثیه خاصی در خانه او وجود 
نداشته و همیشه برای انتخاب هر چیزی 
دقت زیادی به خرج می داده تا بهترین  و 
بهینه ترین گزینه را در نظر داشته باشد. 
استیو جابز با انتخاب سبک زندگی ساده 
و کمک کردن به خیریه های متعدد در 
دسته ثروتمندانی قرار داشت که پول، 

اولویت نخست زندگی شان نبود.

   ۲.آلبرت انیشتین؛ به سادگی 
عشق بورز

آلبرت انیشــتین را بــا نظریه معروف 
نسبیت می شناســید. این فیزیکدان 
برجســته دنیا هم به ســادگی عالقه 
داشــت. به نظر می رسد که دید عمیق 

و وســیع افراد موجود در این فهرست 
به زندگی، آنها را به نوعی ساده زیستی 
دعوت کرده است. این جنس از سادگی، 
ساده قابل دســت یافتن نیست. پشت 
فلســفه آن، درکی عمیق و نگاهی به 
شدت معنوی وجود دارد که رسیدن به 
آن کار هر کسی نیست. آلبرت انیشتین 
هم از جمله ثروتمندانی بود که ســاده 
زندگی می کرد، لباس هــای چندانی 
نداشــت، منزل او مجلل نبود و بیشتر 
درآمد خود را به خیریه ها اهدا می کرد. 
او تفریحــات و برنامه های مفرحی هم 
برای خود در نظر می گرفت اما هرگز به 
سبکی تجمالتی، آنها را دنبال نمی کرد.

   ۳.رابرت پتینسون؛ پسر نیکوکار 
خیریه ها

حتما رابــرت پتینســون یــا همان 
خون آشــام خوش تیپ و رویایی سری 
فیلم های گرگ و میش را می شناسید. 
او با وجود برخورداری از امکانات زیادی 
که زندگی ســینمایی اش فراهم کرده 
هرگز عالقه ای به داشتن زندگی مجلل و 
پرزرق و برق نداشته است. رابرت طرفدار 
ســادگی بوده و از مصرف گرایی دنیای 
امروز بیزار اســت. این بازیگر، مدل و 
موسیقی دان انگلیســی در خیریه ها 
فعالیــت زیــادی دارد و مبالــغ قابل 
توجهی را به خیریه های مخصوص به 
کودکان اهدا می کند. درس گرفتن از 
زندگی ثروتمندان و کسانی که خالف 
رفتارهــای معمــول را در خرج کردن 
ثروت پیش می گیرند، درس های مهمی 

برای شما در پی خواهد داشت.

   ۴.لئوناردو داوینچی؛ هنرمند 
بخشنده

داوینچی هم از آن ثروتمندانی بود که 
به بخشش و بزرگواری شهرت داشت. 
جمله جالبی از او به یادگار مانده است 
که با تفکر عمیق در آن می توان به نکات 
ارزشمند بســیاری پی برد. داوینچی 
معتقد بــود: ســادگی شــکل نهایی 
پیچیدگی است. یعنی پیچیدگی های 
مختلف و گره های کور این دنیا نهایتا 
برای باز شدن به دیدی ساده در طرح و 
حل مسائلی نیاز دارند که این گره های 

کور را باز می کند.

   ۵.مایــکل بلومبرگ؛ ثروتمند 
ساده زیست

امکان ندارد درباره زندگی ثروتمندان 
مطلبی وجود داشته باشد و در آن خبر 
و ردپایی از مایکل بلومبرگ نباشــد. 
شهردار سابق نیویورک با وجود ثروت 
کالن و افســانه ای خود سبک زندگی 
ساده را انتخاب کرده است. کمک های 

او به خیریه بســیار معروف هستند و 
در پوشش و ظاهر هم سادگی را حفظ 
می کند. به گــواه اطرافیانش، در طی 
چندین ســال فقط چند جفت کفش 
می خــرد و از اینکه خــود را غرق در 
تفریحات عجیــب و مجلل کند، لذتی 

نمی برد.

   ۶.اینگوار کامپراد؛ مدیری ساده
احتماال با نام اینگوار کامپراد آشــنایی 
ندارید اما نام شــرکت معتبر و معروف 
او ایکیا را حتما شنیده اید. اگر زندگی 
ثروتمندان را بررسی کنید قطعا با نام 
کامپراد هم برخــورد خواهید کرد. او 
ســال ۲۰۱۸ از دنیا رفت. نزدیکان او 
می گویند، اینگوار از تجمالت متنفر بود 
و حتی لباس های خود را از حراجی ها 
و مغازه های دســت دوم فروشی تهیه 
می کــرد و بخش عمــده ای از ثروتش 
را بابت کمــک به نیازمنــدان صرف 
می کــرد. خــود را به جای ایــن افراد 
بگذارید و صادقانه ببینیــد که اگر در 

جایگاه آنها قرار بگیرید، امکان گذشتن 
 از این همه ثــروت برای تان وجود دارد 

یا خیر؟

   ۷.راسل کرو
راسل کرو هم از آن دسته افرادی است 
که فقط به هالیوود به عنوان محلی برای 
کار کردن نگاه می کند و سبک زندگی 
خود را از زندگی ثروتمندان حاضر در 
هالیوود جدا کرده اســت. او عالقه ای 
به زندگی لوکس ندارد و دوســت دارد 
به خیریه ها و نیازمنــدان کمک کند. 
او هم از کسانی است که معتقدند باید 
زندگی خود را به ساده ترین شکل ممکن 
مدیریت کرد. این دیدگاه زمانی در این 
افراد شکل گرفته که ثروتمند و متمول 
بوده اند. باید دید که چنین عقیده ای در 
زمانی که چندان معروف نبوده اند هم 
وجود داشته اســت. البته هدف به نقد 
کشیدن ایده ساده زیستی آنها نیست. 
هدف برمال کردن روش فکری به شدت 
ارزشمند آنها اســت: این افراد اگر چه 

توانســته اند قلل موفقیت را فتح کنند 
ولی در دستاوردهای خود غرق نشده اند 
و در پی رسیدن به درک درستی از ابعاد 
مختلف زندگی، تالش خــود را به کار 

بسته اند.

   ۸. وارن بافت
شاید باور نکنید اما وارن بافت که یکی 
از ثروتمندترین سرمایه داران و مردان 
کســب و کار دنیا به شمار می رود اصال 
به تجمــالت عالقه ای نــدارد. او هنوز 
در منزلی زندگی می کند که در ســال 
۱۹۵۸ خریداری کــرده بود. این خانه، 
منزلی عادی در محله ای متوسط نشین 
اســت و در آن خبری از اسباب و اثاثیه 
گران قیمــت، محافظــان امنیتی و… 
نیست. وارن بافت، عالوه بر موفقیت های 
تجــاری و بازرگانی متعــددی که در 
زندگی داشته در ثبت نام خود به عنوان 
فردی انسان دوست و خِیر هم زبانزد عام 

و خاص است.

   ۹.کیانو ریوز
کیانو ریــوز را در ماتریکــس به خاطر 
دارید؟ همان نئو یا شــخصیت نخست 
داستان که تجربه های شگفت انگیزش، 
میلیون ها بیننده را در سراســر جهان 
به خود عالقه مند ســاخته بود. کیانو 
ریوز بارهــا در شــمار پردرآمدترین و 
ثروتمندترین افــراد جهان قرار گرفت 
اما جالب است بدانید که در خانه ای با 
دو اتاق خواب زندگی می کند. خانه ای 
معمولی که اثــر چندانــی از زندگی 
ثروتمندان در آن وجود ندارد. کیانو ریوز 
بخش اعظمی از درآمد خود را در اختیار 
موسساتی قرار می دهد که روی سرطان 
خون تحقیق می کنند. او آن قدر ساده و 

عادی زندگی می کند که برای تردد هم 
سوار مترو می شود.

   ۱۰. مارک زوکربرگ
مــارک زوکربرگ موســس شــرکت 
معروف فیسبوک است. این را احتماال 
همه می دانند. او یکی از معروف ترین و 
ثروتمندترین مردان دنیا است. اما سبک 
زندگی ساده او هم شباهتی به زندگی 
ثروتمندان ندارد. حتی لباس پوشیدن 
او هم بسیار ساده است و در بیشتر مواقع 
با یک تی شرت طوسی ســاده و شلوار 
جین دیده می شود. مارک زوکربرگ که 
از افراد فعال در خیریه ها است از ثروت 
زیاد خوشش نمی آید. او معتقد است که 
نباید وقتش را برای مسائل مادی صرف 
کند بلکه کارهای بسیار مهم تری دارد 
که باید به آنها رســیدگی کند. پس از 
تصمیم گیری درباره اموال و دالرهای 

زیادش سر باز می زند.

   در آخر
با نگاه به زندگی ثروتمندان فقط درباره 
پــول درآوردن و تولید ثروت اطالعات 
کسب نخواهید کرد. بلکه با روش های 
آنهــا در زندگی برای موفقیت آشــنا 
خواهید شد. پولی که شریف و مخلصانه 
به دست بیاید، نشان از توانمندی افراد 
در رسیدن به موفقیت های مالی دارد. 
کســی که بتواند به تولید ثروتی کالن 
دست بزند قطعا فردی است که قواعد 
بازی موفقیت در این عرصه را به خوبی 
درک می کند. اما فارغ از توانایی افراد در 
موفق شدن برای کسب و تولید ثروت، 
نگاهی که به مقوله خــرج کردن پول 
 و ثــروت دارند هم بســیار عبرت آموز

 است.

قصه بزرگان؛   

ثروتمندان معروفی که فقط به پول فکر نکردند

 سادگی شکل نهایی 
پیچیدگی است. یعنی 

پیچیدگی های مختلف 
و گره های کور این دنیا 
نهایتا برای باز شدن به 
دیدی ساده در طرح و 
حل مسائلی نیاز دارند 
که این گره های کور را 

باز می کند.

زندگی ثروتمندان در شبکه های اجتماعی و برنامه های مختلف 
دیده اید؟ ماشین ها و خانه های لوکس، مهمانی ها و تفریحات 
پرزرق و برق و… . اما در دنیای مصرف گرای امروز، ســبکی از 
زندگی، موسوم به سبک مینیمالیســتی وجود دارد. افرادی 
که از این روش برای زندگی خود اســتفاده می کنند از دنیای 
مصرف گرایی که نتیجه دل بســتن به آن، چیزی جز آشفتگی 
نیست خود را دور نگه می دارند و سعی می کنند با مدیریت زندگی 

آرام و قابل کنترل خود از هیاهوی ماشینی پرهیز کنند. 

ایجاد سیلیکون 
ولی نفتی، نشان از 

دوراندیشی زنگنه دارد 

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: 
برنامه و رویکرد مهندس زنگنه در 
خصوص ایجاد شــهرکی که در آن 
شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ های نفتی حضور داشته باشند، 
قابل ســتایش اســت و نشــان از 

دوراندیشی وی دارد. 
ایجاد سیلیکون ولی نفتی چندی 
اســت از ســوی بیژن زنگنه، وزیر 
نفت که مخالفــت مخالفانش این 
روزها تشدید هم شده، مطرح شده 
 Silicon( است. ســیلیکون ولی
Valley( در جنــوب خلیــج 
سان فرانسیســکو در کالیفرنیای 
شمالی آمریکا واقع شده است. این 
منطقه مقر بســیاری از غول های 
تکنولوژی دنیا از جمله اپل، سیسکو، 
گوگل، اچ پی، اینتل و اوراکل است. 
این دره به این دلیل دره سیلیکون 
نامیده می شــود که در ابتدا محل 
حضور بســیاری از تولید کنندگان 
و نوآوران تولید تراشــه بوده است، 
اما در نهایت به خاطر وجود کسب 
 و  کارهای مرتبط با تکنولوژی های 
 ،)High-tech ( پیشــرفت 
سیلیکون نامیده شــد. حال بیژن 
زنگنه وزیر نفت خبــر از راه اندازی 
»سیلیکون  ولی نفتی« داده است 
و می گویــد وزارت نفــت تصمیم 
گرفته است حدود ۱۷ هکتار زمین 
و ســاختمان را در انبار نفت »ری« 
که پیش از این متعلق به پژوهشگاه 
صنعت نفت بوده را در اختیار استارت 
آپ ها و شــرکت های دانش بنیان 
در حوزه نفت بگــذارد؛ اتفاقی که 
می تواند شــروع تحولی عظیم در 
حوزه صنعت نفت باشــد. فاطمه 
سعیدی، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلــس در این باره به 
اقتصاد۲۴ گفــت: برنامه و رویکرد 
مهندس زنگنــه در خصوص ایجاد 
شــهرکی که در آن شــرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ های نفتی 
حضور داشته باشند، قابل ستایش 
اســت و نشــان از دوراندیشی وی 
دارد و مطمئنــم در آینده با کمک 
جوانان و نخبگان فعال در این حوزه 
اتفاقات مبارکی برای کشــور رخ 
خواهد داد. وی افــزود: این رویکرد 
هم به کارآفرینی و اشتغال که بیشتر 
متوجه جوانان است منجر می شود 
و هم کمک می کند که نوآوری در 
صنعت نفت ما به وقــوع بپیوندد. 
گذشته نشــان داده که هرگاه و در 
هر بخشــی جوانان و نخبگان بکار 
گرفته شدند روند رو به رشد بوده و 
اکنون هم الزم و ضروری است که 
به این افراد خوش فکر در حوزه نفت 
بیش از پیش بها داده شــود. عضو 
فراکســیون امید مجلس تصریح 
کرد: پیش از این هــم، وزارت نفت 
به شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ ها توجه داشته ولی انتظار همگان 
بیش از این بود که ان شااهلل با تفکرات 
آقای زنگنه و زیرمجموعه ایشــان 
این روند ســرعت بیشتری به خود 
بگیرد. ســعیدی خاطرنشان کرد: 
ماه هاست که کشــور در محاصره 
اقتصادی است و فروش »نفت« که 
یک کاالی استراتژیکی برای ما است 
با مشکل روبرو شده و انتظار است که 
همگان به کمک وزیر نفت بیایند نه 
اینکه برخی با رویکردهای سیاسی 
و جناحی فضای کار را برای ایشان 
تنگ کنند. البته با شناختی که از 
آقای زنگنه دارم ایشان را فردی قوی 
و با صالبت می دانم و تردید ندارم با 

قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.

۰۸
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

سرمایه گذاری 60 میلیاردی در استارت آپ ها
دولت برای حمایت از استارت آپ های ایرانی در سال ۹۸ حدود 6۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است. 
دولت امسال بر حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های ایرانی تاکید دارد و حاال اعالم کرده که 
در این زمینه دو طرح را در سال ۹۸ اجرا می کند. دولت اعالم کرده که دو طرح حمایتی مالی از استارتاپ ها 
و شرکت های دانش بنیان، امسال اجرایی می شود. طرح »هم سرمایه گذاری« استارتاپ ها و شرکت های 

دانش بنیان یکی از این طرح های دولت در سال جاری است. در مدل هم سرمایه گذار، پروژه های دغدغه محور 
و بزرگ کشور که از ریسک باالیی برخوردار است و سرمایه گذاران نیز به سختی حاضر به مشارکت در آن پروژه 

می شوند، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت خواهند شد. در طرح دوم صندوق نوآوری با شرکت هایی که 
روی برخی از طرح های ریسک پذیر درخواست سرمایه گذاری دارند، اقدام به تاسیس صندوق های جسورانه بورسی می کند 

تا این صندوق تسهیالت مالی را برای تجاری سازی محصوالت در اختیار استارتاپ ها و صاحبان ایده قرار دهد. تاکنون در این پروژه 6۰ میلیارد 
تومان از سوی صندوق روی پروژه ها سرمایه گذاری شده، همچنین بودجه صندوق نوآوری شکوفایی برای هر طرح مدل هم سرمایه گذار ۵۰۰ 
میلیارد تومان است. در کل هم طبق اعالم دولت دوازدهم در سال ۹۸، ۲ هزار ۸۵۰ میلیارد ریال منابع مالی برای مشارکت در صندوق های 

پژوهش و فناوری و جسورانه و خطرپذیر تخصیص داده شده و هر دو طرح در فاز اجراست.

اقتصاد ۲۴
خـــبــر

ISFAHAN
N E W S

سلف مید
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

شکست اقتصاد سنتی در مقابل شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها

سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
با اشــاره به هزینه کرد دولت های مختلف در حوزه 
آموزش و پژوهش گفت: من معتقد هستم که کشوری با سابقه پنج هزار 
ساله در حوزه علم و تجارت و آقایی بر سایر کشورها در یک زمان، اشتباه 

عمل کرده است. آیا زمان ابن سینا و سایر بزرگان، ما به اندازه امروز 
در حوزه پژوهش و آموزش هزینه می کردیم؟ چه شد که با این همه 
هزینه و داشتن ۳۳ میلیون جوان و ۴.۵ میلیون دانشجو امروز به اینجا 

رسیدیم؟ کجای راه را اشتباه رفتیم؟

وی با اشاره به پژوهشگاه های دولتی گفت: در روزهای اول من که به دولت آمدم 
برخی وزرا می گفتند این همه هزینه هیئت علمی و تاسیس پژوهشگاه ها چه 

مشکلی از ما حل کرده است.
ســتاری ادامه داد: به نظر من، ما نقش بخش خصوصــی را در حوزه پژوهش 
فراموش کردیم و فکر کردیم فقط دولت باید در این حوزه سرمایه گذاری کند. 
ما نباید انتظار محصولی از پژوهشی داشته باشیم که سرمایه آن از سوی دولت 
تامین می شود. همچنین نمی توان از دانشگاهی که با پول دولت می چرخد انتظار 
محصول داشت. اگر دانشگاهی می خواهد موفق باشد نباید بیشتر از ۱۵ درصد 
هزینه های آن دولتی باشد و بایستی بقیه سرمایه مورد نیاز خود را از طریق فروش 

تکنولوژی و سهام تامین کند.
معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: محصول از شرکت بیرون می آید نه دانشگاه. 

اگر از پژوهش محصول می خواهیم باید بخش خصصوی در آن سرمایه گذاری کند. 
ما باید اکوسیستم درست کنیم که بخش خصوصی روی جوان ها به عنوان نیروی 
اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری کنند. متاسفانه در اکوسیستم قبلی که بر اساس 
اقتصاد نفتی ایجاد شده بود نمی توانستیم چنین بستری ایجاد کنیم اما اکنون با 
وجود آنکه از صفر آغاز کردیم و یک اکوسیستم جدیدی را تعریف کردیم توانستیم 

۴۴۰۰ شرکت دانش بنیان تاسیس کنیم.
ستاری با اشاره به تقابل اقتصاد سنتی و دانش بنیان خطاب به اعضای اتاق بازرگانی 
گفت: بیشتر شما عزیزان در حوزه اقتصاد سنتی فعال هستید اما من امروز به جرات 
به شــما می گویم که حتی یک درصد هم در تقابل با استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان شانس نداریم. هیچ گروهی در تقابل با این شرکت ها سود نمی برد نمونه 
آ ن تاکسی های اینترنتی بود که سرانجام روال سنتی قبلی را شکست داد. تنها راه 
سرمایه گذاری بر روی روش های نوین و استفاده از تکنولوژی در سیستم اقتصادی 

جدید است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در پایان افزود: ما به عنوان دولت وظیفه داریم ورود بخش 
خصوصی را به اکوسیســتم جدید تســهیل کنیم. اولویت ما سرمایه گذاری روی 
استارت آپ های حوزه تکنولوژی است زیرا معتقدم استارت آپ های حوزه خدمات 

راه شان را پیدا خواهند کرد.

مدیر اینفو
گــــــزارش

 این دیدگاه ها زمانی در این افراد 
شکل گرفته که ثروتمند و متمول

 بوده اند. باید دید که چنین 
عقیده ای در زمانی که چندان 

معروف نبوده اند هم وجود داشته 
است. البته هدف به نقد کشیدن 

ایده ساده زیستی آنها نیست. 
هدف برمال کردن روش فکری به 

شدت ارزشمند آنها است.
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