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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان مطرح کرد:   

جذب گردشگر از ترکیه در راستاى همکارى با «اکو»

با وجود سیل هاى
 جان فرسا ؛

هنوز هم برخى با 
انتقال آب کارون 

مخالفند!
انتقــال آب از کارون به ســایر
 استان ها موضوعى است که طى 
ســال هاى اخیر در دولت هاى 
مختلف بارها بیان شــده است 
اما عده اى با دالیــل واهى با آن 
مخالفت کرده اند . امسال نیز پس 
از آن سیل  مخرب و جان  فرسا، 
براى بار دیگر این مسئله در دولت 
بیان شــده اما با این حال هنوز 
عده اى انتقال آب را نا مناســب 
مى دانند! با وجود سپرى شدن 
یک ســال پــر بــارش و وقوع 
سیالب، بسیارى از مسئوالن باز 
هم به فکر انتقــال آب کارون به
 اســتان هاى دیگر افتاده اند، در 
حالى که این موضوع با واکنش 
بسیارى از کارشناسان روبرو شده 
است. کارشناسانى که عید امسال 
تعطیالت را  در خانه هاى خود و یا 
حتى در کشورهاى دیگر سپرى 
کردند و ندیدند و نمى دانند وقتى 
فرزندت را آب بــا خود ببرد چه 

حسى دارى و...

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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     جذب گردشگر ترك مى تواند بسیار براى اقتصاد و حوزه گردشگرى اصفهان کمک کننده و مفید باشد.

رنا 
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/4/29 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
3,994,0003,864,000قدیم

سکه طرح 
4,157,0004,063,000جدید

2,248,0002,028,000نیم سکه

1,399,0001,219,000ربع سکه

959,000949,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,728,0001,711,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18398,500392,000 عیار

یک گرم طالى 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالى 
24531,300529,100 عیار

فرماندار کاشان خبر داد:

رونمایى از سامانه معرفى 
پتانسیل هاى سرمایه گذارى 

کاشان
 فرماندار کاشــان گفت: به زودى با رونمایى از 
سامانه معرفى پتانســیل هاى سرمایه گذارى 
کاشان، قابلیت ها و ظرفیت هاى سرمایه گذارى 
در شهرستان کاشان بازنشانى و معرفى مى شود.
على اکبر مرتضایى در جمع مسئوالن شهرستان 
کاشــان به وجود آمدن یک تیم کارآمد براى 
معرفى فرصت ها و طرح هاى ویژه اقتصادى در 
این منطقه را مهمترین هدف شــوراى سرمایه 
گذارى شهرستان کاشان دانست و اظهار داشت: 
در همین راســتا با رونمایى از ســامانه معرفى 
پتانسیل هاى سرمایه گذارى کاشان، قابلیت ها 

و ظرفیت هاى سرمایه گذارى در...

وى افزود: بخش تعاون، مردمى 
ترین بخش اقتصاد در نظام هاى 
مختلف اقتصادى و مالى است و 
یکى از ابزار هاى تحقق اقتصاد 
مقاومتى توسعه بخش تعاون 
در همه مناطق از جمله مناطق 
آزاد، مناطق شــهرى و مناطق 
روستایى اســت. مدیر تعاون، اداره کل تعاون 
کارورفاه اجتماعى اســتان اصفهان با اشاره به 
فعالیت گسترده تعاونى ها در کشور خاطر نشان 
کرد: تعاونى هاى زیادى در بخش هاى مختلف 
اقتصاد شــهرى فعالیت مى کننــد و فعالیت
 تعاونى ها در بخش هــاى تولیدى، صنعتى و 
خدماتى نمونه بارز آن است. تیغ ساز اضافه کرد: 
در بسیارى از موارد اعضاى تعاونى ها را طبقات 
پایین و متوسط جامعه شهرى تشکیل مى دهد 
و همین امر موجب ارتباط تنگاتنگ تعاونى ها 
با مردم و بدنه جامعه شهرى مى شود. وى ادامه 

داد: تعاونى هاى مسکن و اصناف نقش مهمى 
در توسعه و عمران شــهرى دارند و در پروژه 
هاى مشارکتى و سرمایه گذارى هاى شهرى 
که منجر به توسعه پایدار شهر مى شود شرکت 
مى کنند. همچنین تعاونى هاى مصرف و تامین 
نیاز اصناف نیز نوع دیگرى از اصناف هستند که 

نقش چشمگیرى در اقتصاد شهرى دارند.

 تعاونى هاى فعال نماد پویایى اقتصاد شهر  
مدیر تعاون، اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعى 
استان اصفهان تعاونى هاى فعال را نماد هاى 
پویایى اقتصاد شــهر دانســت و تاکید کرد: 
تعاونى هاى خدماتى با ارائه خدمات متنوع در 
حوزه هاى مختلف نقش مهمى را در گردش 
پول در شــهر ایفا مى کنند و بخشى از اقتصاد 

شهرى را تشکیل مى دهند.
تیغ ساز یادآور شد: نقش تعاونى ها در اقتصاد 
شــهرى کمرنگ است اما ســعى مى کنیم با 

فراهم کردن بستر تشکیل تعاونى هاى مختلف 
نقش تعاونى ها در توســعه شــهر را افزایش 

دهیم.
وى با بیان اینکه یکى از اصلــى ترین اهداف 
تشکیل تعاونى جلب مشــارکت مردم است، 
افزود: در تعاونى هاى مختلف بر سرمایه گذارى 
گروهى به جاى ســرمایه گذارى فردى تاکید 
مى کنیم. اگر فعالیت هاى اقتصادى به صورت 
گروهى صورت بگیرد نتایج موفق ترى را در پى 

خواهد داشت. 
مدیــر تعــاون، اداره کل تعــاون کارورفــاه 
اجتماعــى اســتان اصفهــان خاطر نشــان 
کرد: تشــکیل تعاونــى ها موجــب تبدیل 
ســرمایه هاى خرد مردمى به ســرمایه هاى 
کالن و افزایش قدرت سرمایه مى شود. یکى از 
اصلى ترین مزایاى تشکیل تعاونى ها در کشور، 
مشــارکت آحاد مردم در طرح هاى اقتصادى 

است.

مدیر تعاون استان:

تعاونى ها ظرفیت قابل توجهى براى توسعه اقتصاد شهرى دارند

نقش تعاونى ها 
در اقتصاد شهرى 
کمرنگ است اما 
سعى مى کنیم با 

فراهم کردن بستر 
تشکیل تعاونى هاى 

مختلف نقش 
تعاونى ها در توسعه 

شهر را افزایش دهیم.

مدیر تعاون، اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: تعاونى ها ظرفیت قابل توجهى براى توسعه اقتصاد شهرى دارند و در تالشیم نقش آنها 
در این زمینه را پر رنگ تر کنیم. علیرضا تیغ ساز  با اشاره به نقش تعاونى ها در اقتصاد شهرى، اظهار کرد: بى شک نقش تعاونى ها در اقتصاد شهرى و توسعه 

آن، غیرقابل انکار است. تعاونى ها نیز همچون سایر واحد هاى صنعتى مى توانند در توسعه و رونق اقتصاد شهرى سهیم باشند.

ایمنا
گـــزارش
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سامانه نوآفرین چه تسهیالتى به 
استارت آپ ها ارائه مى کند؟

هفته  گذشته در رویدادى با حضور معاون اول 
رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و رئیس سازمان 

فناورى اطالعات، از سامانه  نوآفرین رونمایى شد. 
سامانه  نوآفرین و آیین نامه اى به همین نام، از 

مدت ها پیش در دستور کار وزارت ارتباطات بود و 
یکى از اهداف اصلى آن، حمایت از استارت آپ ها بیان 

شد. در مراسم رونمایى تعدادى از فعاالن استارت آپى ایران نیز 
حضور داشتند که دغدغه هاى خود را با مسئوالن در میان گذاشتند...

آگهی مناقصه طبخ غذا 
شرکت کشاورزي و دامپرورى فجر اصفهان ( سهامى خاص ) در نظر دارد  طبخ  غذاى پرسنل به تعداد تقریبى 100 پرس در هر وعده در واحد 
نطنز ( دامدارى رحمت آباد ) را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ، لذا متقاضیان و شرکت هاى داراى صالحیت مى توانند 
جهت بازدید از محل ، اخذ اسناد مناقصه و یا کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت 

دربسته  به دبیرخانه دفتر مرکزى شرکت تحویل نمایند.  
محل برگزارى مناقصه : شهرستان نطنز ،  کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز - اصفهان ، روستاى رحمت آباد  ، واحد گاودارى 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 12 ظهر مورخ 1398/5/10 تاریخ برگزارى :   1398/5/12   راس ساعت 10 صبح   
تلفن  : 03154335314     فاکس : 03154335316 مهلت ارائه پیشنهاد : از تاریخ انتشار آگهى تا ساعت 9 صبح مورخ 1398/5/12 

شرکت کشاورزي و دامپرورى فجر اصفهان

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهانسعید اکرم خانى - رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر 

محمد مغزى نجف آبادى - سرپرست شهردارى نجف آباد 

شناسه: 538594 شناسه: 538590

شناسه- 538587

آگهى مزایده عمومى-  نوبت اول

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى تعمیرات آزمایشگاه 
بیمارستان حضرت محمد رسول ا... (ص) مبارکه براساس فهارس بها سال 1398

آگهى مناقصه (نوبت سوم) 
چاپ اول

سازمان مدیریت حمل و نقل شــهردارى شاهین شهر به اســتناد مصوبه شوراى اسالمى محترم شــهر در نظر دارد
 بهره بردارى از بوفه ترمینال برون شهرى واقع در شاهین شهر – بلوار هسا – ترمینال شیشه اى با قیمت کارشناسى رسمى 
و از طریق مزایده عمومى مستند به ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها و طبق اسناد مندرج در آگهى به اشخاص حقیقى و 
حقوقى واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید. بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط و 
شرکت در مزایده به امور مالى سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت 
به تحویل مدارك  تا آخر وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1398/05/17 به حراست شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند. 
پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز شــنبه مورخ 1398/05/19 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و 

قرائت خواهد شد. 
سایر شرایط: 

1- ســپرده شــرکت در مزایده مبلغ 5٪ قیمت پایه که به صورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ به حســاب شماره 
0112216666001 به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر نزد بانک ملى مى باشد.

2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
3- بدیهى است شرکت در مزایده و ارایه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در 

رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
4- هزینه هاى کارشناسى و چاپ آگهى مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است. 

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 
شرایط متقاضیان حقوقى: 

1- تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تاسیس و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت 
2- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل داراى رتبه بندى 5 در رشته ساختمان) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور 

3- یک جلد دفترچه ارزیابى کیفى پیمانکاران که توسط مناقصه گر تکمیل و به اصل مهر و امضاى متقاضى رسیده باشد. 
4- پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه ارایه نمایند.

5- ارایه تایید صالحیت ایمنى کار از اداره کار الزامى مى باشد.
6- تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار پروژه هاى مشابه حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه و مفاصا حساب 

7- گواهى بازدید یکى از اعضا هیئت مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد. 
برآورد پروژه: 8,443,984,330 ریال براساس فهارس بها سال 1398

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 423,000,000 ریال 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1398/4/31 تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1398/5/6

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4433 مورخ 97/11/29 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت جهت معابر 
مناطق شهردارى نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 32,000,000,000 ریال با احتساب ما به التفاوت قیر، از محل اعتبارات عمرانى سال 1398 شهردارى 

و براساس کمترین قیمت پیشنهادى به صورت مناقصات جداگانه حسب جدول زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع 
مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، همراه داشتن مدارك و رزومه 
شرکت، تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/05/12 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. 

شرکت کنندگان باید مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را 
ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارایه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کلموضوع مناقصه

375,000,000 ریال7,500,000,000 ریالخرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه یک

450,000,000 ریال9,000,000,000 ریالخرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه دو

150,000,000 ریال3,000,000,000 ریالخرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه سه

275,000,000 ریال5,500,000,000 ریالخرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه چهار

350,000,000 ریال7,000,000,000 ریالخرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه پنج



هنوز هم برخى با انتقال 
آب کارون مخالفند!

ادامه از صفحه یک:
...   نمى دانند وقتــى خانه ات به زیر 
آب برود و نتوانى به ایــن زودى ها 
جبرانش کنى چه عکس العملى مى 
توانى داشته باشى؟ به غیر از اینکه از 
مسئوالن بخواهى جلوى این امر را 
براى بار دیگر بگیرند و تضمین دهند 
دیگر مردم شــاهد چنین روزهایى 
نباشند. کارشناسان مخالف انتقال 
آب کارون بر این باورند که  استقرار 
کارخانه هاى آببر همچون ذوب آهن، 
فوالد، پتروشیمى و...  وجود شهرك 
هاى صنعتى بزرگ در این اســتان، 
منجر به ضعیف شــدن سفره هاى 
زیرزمینى مى شود، از این رو امکان 
انتقال آب از رود کارون به استان هاى 
دیگر به سبب شرایط اقلیمى، کاهش 
بارندگى و فقدان تقویت سفره هاى 
زیرزمینى وجود ندارد. اما باید به این 
مسئوالن گفت انتقال آب مانند  ایجاد 
جاده اى است که هر موقع الزم باشد 
سریعا مى توان این جاده را بست اما 
وقتى که نیاز به ارتباط باشــد جاده 
وســیله موثرى براى این ارتباط و 
رساندن مزایاى حاصل از آن است . 
اگر عید امسال راه هایى بود تا بتوان 
سیل خوزستان و دیگر استان هاى 
درگیر را به اســتان هاى همجوار و 
مرکزى انتقال داد چقدر به همه مردم 
ایران کمک مى شد؟ کشاورزى که 
در دل کویر منتظر قطره اى آب بود 
تا با آن محصوالت کشــاورزى اش 
را آبیارى کند و در گوشــه اى دیگر 
کشــاورزى که محصوالتش را آب 
برد!  هر دو تاوان کارشناسى افراد غیر 

متخصص را دادند.
البته باید به این موضوع توجه کرد 
که  در برخى مواقــع روى رودخانه 
ها سدهایى به منظور  مهار سیالب، 
تولید انــرژى الکترونیکى و تأمین 
آب زمین هاى کشاورزى زیردست  

صورت مى گیرد. 
احداث این ســدها بایــد بر مبناى 
مطالعات همه جانبــه و بلند مدت 
باشد،  اما اینکه حتى اجازه صحبت 
در مــورد انتقــال آب کارون داده 
نشــود به نظر خــود خواهى بیش

 نیست. 

اقتصاد استان
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مشترکان برق در سمیرم، صرفه جویى را جدى بگیرند
مصرف برق در سمیرم به گفته مسووالن امر به دلیل کشــاورزى بودن منطقه باالست که ضرورى است 
مشترکان بخش هاى مختلف در مصرف این انرژى بیش از پیش صرفه جویى کنند تا با قطعى برق مواجه 

نشوند.
مدیر امور برق شهرستان سمیرم با اشاره به پیک بار همیشگى این منطقه در فصل تابستان اظهار داشت: 

میزان مصرف برق سمیرم به گونه اى است که در نقشه برق کشور که همه نقاط زرد رنگ نمایش داده شده 
محدوده جنوب استان اصفهان با رنگ قرمز نمایش داده مى شود.

اکبر ترابى علت این موضوع را تعداد زیاد چاه هاى کشاورزى سمیرم ذکر کرد و افزود: اعالم پیک بار ما از طرف استان 
روزانه است که در سمیرم از ساعت هفت صبح آغاز مى شود وحتى در چند مورد زودتر از این ساعت وارد پیک بار برق شده ایم.

وى خاطرنشان کرد: یکهزار و 305 مورد مجوز برق کشاورزى داریم که عمده آنها مربوط به چاه هاى آب کشاورزى برقدار شده در سال هاى 
گذشته است.

مدیر امور برق سمیرم با اشاره به اینکه از کشاورزان و باغداران خواسته ایم بین ساعت هاى 12 تا 16 چاه هاى خود را روشن نکنند ادامه داد: حتى 
مشوق هایى نیز براى معافیت از پرداخت قبوض برق آنها در نظر گرفتیم اما هنوز هم مصرف برق باالتر از حد مجاز است.

بازدید سر زده شهردار  و اعضاى شوراى شهر فالورجان  از فرهنگسراى غدیر 
به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان؛ مهندس جواد نصرى به همراه اعضاى 
شوراى اسالمى شهر فالورجان از ساعت 11 صبح جهت بازدید و  بررسى چگونگى عملکرد معاونت فرهنگى 

اجتماعى در فرهنگسراى غدیر شهردارى فالورجان حضور یافتند .
شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر فالورجان ضمن بازدید تمام بخش هاى فرهنگسرا از کالسهاى در 

حال برگزارى فرهنگسرا نیز بازدید بعمل آوردند. نایب رئیس شوراى اسالمى شهر نیز در جمع داوطلبان تحت 
آموزش به ایراد سخنرانى پرداخت و چنین گفت: امروزه نقش فرهنگسراها در غنى سازى اوقات فراغت خانواده ها 

به خصوص کودکان، نوجوانان، زنان خانه دار بر هیچ کس پوشیده نیست و توانمندسازى خانواده ها با آموزش فعالیت 
هاى متنوع فرهنگى و هنرى ،، ارتقاى سطح علمى، نهادینه کردن موضوعات مرتبط با دغدغه هاى فرهنگى، اجتماعى و... انکار 

ناپذیر است که اقبال چشمگیر و روزافزون شهروندان به این گونه مراکز فرهنگى ضرورت توجه بیش از پیش به این گونه مراکز را ایجاب 
مى کند.   مهندس على القاصى همچنین اذعان داشت: امید است با حمایت هاى شهردار و مسئولین شهردارى، فرهنگسراى غدیر بتواند بیش از 
پیش براى رفع نیازهاى شهروندان موثر واقع شود.  در این بازدید که بیش از یک ساعت به طول انجامید، شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر 

از بخش هاى مختلف فرهنگسرا بازدید نموده و در جریان برنامه ها، کالسها و دوره هاى آموزشى ارائه شده قرار گرفتند.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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خـــبــــر

معاون عمران روستایى بنیاد مسکن خبر داد:

جذب بیش از 45 میلیارد تومان بودجه قیر رایگان براى اصفهان
معاون عمران روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان گفت: در 
سال مالى گذشته حدود 10 میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار براى قیر رایگان 
به استان اصفهان تخصیص یافته بود، اما با پیگیرى هاى انجام شده، این اعتبار به 
45 میلیارد و 800 میلیون تومان افزایش یافت که براى 327 روستا اجرا مى شود.
على کریمى با بیان اینکه استان اصفهان نسبت به سایر استان ها بودجه بیشترى براى قیر 
رایگان جذب کرده است، اظهار کرد: با حدود 12 هزار و 199 تن قیر از مجموع 327 روستاى 
مذکور در 256 روستا عملیات اجراى آسفالت پایان یافته و 71 روستاى دیگر نیز در دست 
اقدام است. وى با بیان اینکه همکارى و مشــارکت دهیارى ها، بخشدارى ها و شوراهاى 
روستاها در کنار اعتبارات بنیاد مسکن، پیشرفت پروژه هاى عملیات آسفالت روستاها را 

سرعت بخشیده است، گفت: اجراى عملیات زیر سازى، جدول گذارى و حمل و پخش قیر بر 
عهده دهیارى ها است، بنیاد مسکن نیز قیر رایگان را در اختیار آنها مى گذارد.

معاون عمران روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان افزود: در سایر استان ها 
بودجه عملیات آسفالت به همراه اعتبارات عمرانى دریافت مى شود و به همین دلیل است 
که سایر استان ها نتوانسته اند این میزان بودجه براى تخصیص قیر رایگان دریافت کنند و 
اصفهان در این مورد موفق تر از سایر استان ها عمل کرده است. کریمى اضافه کرد: سعى 
مى کنیم روند تخصیص اعتبار براى قیر رایگان در سال 98 نیز ادامه یابد، هنوز رقم هاى 
بودجه سال جارى به ما ابالغ نشده اما پیش بینى مى کنیم بودجه اختصاص یافته به قیر 

رایگان به همین میزان باشد. 

جذب بیش از جذب بیش از 
معاون عمران روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان گفت: در 

سال مالى گذشته حدود 
به استان اصفهان تخصیص یافته بود، اما با پیگیرى هاى انجام شده، این اعتبار به 

45 میلیارد و 
على کریمى با بیان اینکه استان اصفهان نسبت به سایر استان ها بودجه بیشترى براى قیر 

رایگان جذب کرده است، اظهار کرد: با حدود 
مذکور در 

اقدام است. وى با بیان اینکه همکارى و مشــارکت دهیارى ها، بخشدارى ها و شوراهاى 
روستاها در کنار اعتبارات بنیاد مسکن، پیشرفت پروژه هاى عملیات آسفالت روستاها را 

ایمنا
خـــبــــر

گردشگرى در 
حوزه کشور ترکیه 

یک طرفه است و 
بیشتر گردشگر به 
سمت کشور ترکیه 

مى رود که در حال حاضر 
پرواز «ترکیش ایرالین» 

فرصت خوبى است در این 
مسیر که البته قرار است 

پرواز «ازمیر» نیز به آن 
اضافه شود.

رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان مطرح کرد:   

جذب گردشگر از ترکیه در راستاى همکارى با «اکو»

رئیس نمایندگى وزارت امــور خارجه در اصفهان با بیان 
اینکه جذب گردشگر ترك مى تواند بسیار براى اقتصاد 
و حوزه گردشــگرى اصفهان کمک کننده و مفید باشد 
گفت: جذب گردشگر از ترکیه در راستاى همکارى با اکو 

گسترش مى یابد.
علیرضا ساالریان با اشــاره به توســعه همکارى ها با 
کشــورهاى عضو ســازمان همکارى اقتصادى (اکو) و 
آمادگى اصفهان براى راه اندازى دفتر توسعه گردشگرى 
کشورهاى عضو اکو اظهار داشت: اکو شامل کشورهاى 
ترکیه، پاکستان، افغانستان و غیره است که به صورت ویژه 
برنامه ریزى شده که براى کشور ترکیه و جذب گردشگر از 

این کشور تمرکز بیشترى صورت گیرد.

تسنیم
گـــزارش
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     جذب گردشگر ترك مى تواند بسیار براى اقتصاد و حوزه گردشگرى اصفهان کمک کننده و مفید باشد.

فرماندار کاشان خبر داد:

رونمایى از سامانه معرفى پتانسیل هاى 
سرمایه گذارى کاشان

فرماندار کاشان گفت: به زودى با رونمایى از  
سامانه معرفى پتانسیل هاى سرمایه گذارى 
کاشــان، قابلیت ها و ظرفیت هاى سرمایه 

گذارى در شهرستان کاشان بازنشانى و معرفى مى شود.

على اکبر مرتضایى در جمع مسئوالن شهرستان کاشان به وجود آمدن یک 
تیم کارآمد براى معرفى فرصت ها و طرح هاى ویژه اقتصادى در این منطقه را 
مهمترین هدف شوراى سرمایه گذارى شهرستان کاشان دانست و اظهار داشت: 
در همین راستا با رونمایى از سامانه معرفى پتانسیل هاى سرمایه گذارى کاشان، 
قابلیت ها و ظرفیت هاى سرمایه گذارى در شهرستان کاشان بازنشانى و معرفى 
مى شود و در این راستا الزم است روساى ادارات این شهرستان فرصت هاى 

سرمایه گذارى را شناسایى و معرفى کنند.
وى ضمن تاکید به شفاف سازى آورده سرمایه گذاران در کاشان افزود: الزم 
است تا ســرمایه گذاران در مورد میزان توان و تخصص کافى در زمینه مورد 

درخواست شفاف سنجى و سنجیده شوند.
فرماندار کاشان با بیان اینکه قرارد در صورتى که سرمایه گذار به تعهداتش 
پایبند نباشد، به صورت یک طرفه فسخ مى شود، ابراز داشت: با توجه به نظر 
استاندار اصفهان و مصوبه اخیر شوراى ادارى استان اصفهان چنانچه ظرف 15 
روز، پاسخ استعالم وصول نشود، استعالم مثبت تلقى مى شود و بر همین اساس 

این موضوع باید مدنظر سرمایه گذران در منطقه کاشان باشد.
وى ضمن تاکید بر افزایش هماهنگى بین دستگاه ها با فرماندارى کاشان گفت: 
نظارت بر تنظیم بازار،  کمک به تولید داخلى، رفع مشکالت روستاییان،  ایجاد 
اشتغال، اتمام طرح هاى نیمه تمام،  تعامل با مردم،  خوددارى از ریخت و پاش 
هاى ادارى،  صرفه جویى در مصرف انرژى، ایجاد نشاط سیاسى و اجتماعى و  
حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از سیاست هاى فرماندارى کاشان 

است که تمام تالش خود را در تحقق این اهداف به کار گرفته است.

حمل و نقل

وى افزود: گردشــگرى 
در حوزه کشــور ترکیه 
یک طرفه است و بیشتر 
گردشگر به سمت کشور 
ترکیه مى رود که در حال 
حاضر پــرواز «ترکیش 
ایرالین» فرصت خوبى 
است در این مسیر که البته قرار است 

پرواز «ازمیر» نیز به آن اضافه شود.
رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه در 
اصفهان با بیان اینکه جذب گردشگر 
ترك مى تواند بســیار براى اقتصاد و 

حوزه گردشگرى اصفهان کمک کننده 
و مفید باشد خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه ترکیه کشــور بزرگى است و 
مردمانى دارد که با ما قرابت فرهنگى 
و دینى دارند و عالوه بر این هیچ مانعى 
هم براى رفت و آمــد وجود ندارد و لغو 
روادید شده، بنابر این جذب گردشگر از 
ترکیه و تمرکز بر این کشور بسیار حائز 

اهمیت است.
ســازمان همکارى اقتصــادى به طور 
مخفف اکــو یک ســازمان اقتصادى 
منطقه اى است که 10 کشــور ایران، 

پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهورى 
آذربایجان، قزاقســتان، ترکمنستان، 
قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان 
با حدود 330 میلیــون تن جمعیت و 
امکانات نفــت، گاز و صنعت عضو آن 

هستند.
مقر اصلــى اکو در تهران اســت و این 
ســازمان براى بهبود شــرایط توسعه 
اقتصادى پایدار کشورهاى عضو، حذف 
تدریجى موانع تجــارى، تهیه برنامه 
مشترك براى توسعه منابع انسانى در 
10 کشور عضو و تسریع برنامه توسعه 

حمل و نقل و ارتباطات فعالیت مى کند.
با توجه به اینکه گردشــگرى، یکى از 
ارکان توسعه اقتصادى در جوامع امروز 
به شمار مى آید، تعامالت بین المللى در 
قالب سازمان هاى همکارى مانند اکو 
مى تواند به ظرفیت سازى و توسعه آن 
کمک بســیارى کند، به همین دلیل، 
اداره کل میــراث فرهنگــى، صنایع 
دستى و گردشگرى اصفهان پیشنهاد 
راه اندازى 2 دفتر توســعه گردشگرى 
کشورهاى عضو اکو و همچنین اتباع 
خارجى مقیم ایران را مطرح کرده است.

مهر
خـــبــــر

 آگهی
بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست  آقاي مجتبی فقیهی  با وکالت آقاي 
اسدالهی به طرفیت خانم ندا بهار زاده به خواســته مطالبه  به این شعبه تسلیم نموده است که به 
کالســه 98/229  ثبت و براي روز  98/6/31 ساعت 17/30  وقت رســیدگی تعیین شده است 
، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشــد . لذا حســب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت چاپ در یکی از روزنامه هاي کثیراالنشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در 
وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شــود .  در صورت عدم حضور خوانده دادخواست ابالغ 
شده محســوب و شــورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدا نیازي به آگهی باشد فقط یک 
نوبت درج و مدت آن ده روز است. مدیر دفتر شعبه دوم شــوراي حل اختالف شهرستان برخوار 

شناسه : 531397
آگهی

تاریخ  98/2/29 پرونده کالسه 98/10 ش ح 5 شماره دادنامه  158_ 98/3/1   شعبه 5 شوراي حل 
اختالف برخوار خواهان :  خانم عاطفه خانی   فرزند : عبدالحسین  به آدرس : دستگرد برخوار _ خیابان 
وحدت _ پالك 13 خوانده :  مرتضی علی نژاد  فرزند : عزیز   آدرس : مجهول المکان خواسته : مطالبه 
وجه چک  گردشکار : پس از جري تشریفات قانونی با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظر مشورتی 
اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دعواي 
:   عاطفه خانی فرزند عبدالحسین به طرفیت :  مرتضی علی نژاد  فرزند عزیز   به خواسته : مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره   8770050_ 20 /1390/5  بانک کشاورزي به انظام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه ، نظر به مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت که 
همگی داللت بر اصل اســتقرار دین برعهده خواندگان داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان داللت بر استصحاب و بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد . از طرفی خوانده دفاع موجهی در قبال دعوي مطروحه ، معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه 
خود و ارائه نکرده ، دعوي مطروحه را وارد و ثابت دانسته ، مستندا به مواد 198 – 519 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 310 – 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
اصالح موادي از قانون صدور چک ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  5/700/000 ریال 
بابت چک مستند دعوا و احتساب تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/1/17 لغایت زمان تادیه 
و پرداخت مبلغ 1/111/250  ریال بابت هزینه دادرســی درحق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف 20 روز دیگر قابل 
تجدیدنظر خواهی در دادگستري برخوار می باشد. سید حسام الدین ارشش – قاضی شورا شعبه 

5 برخوار شناسه : 531327
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان برخوار

بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست  آقاي مهدي اشکبوس  به طرفیت رضا 
تیموري به خواسته مطالبه  به این شعبه تسلیم نموده است که به کالسه 98/220 ثبت و براي روز 
98/6/31 ساعت 17/45 وقت رسیدگی تعیین شده است ، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می 
باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت چاپ در یکی از روزنامه هاي 
کثیراالنشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود .  در 
صورت عدم حضور خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود . چنانچه 
بعدا نیازي به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است. مدیر دفتر شعبه دوم شوراي حل 

اختالف شهرستان برخوار شناسه : 531324

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان برخوار
بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست  آقاي سید اصغر حسینی به طرفیت 1_ 
علی معینی 2_ مهدي کارگریان به خواسته اعتراض ثالث  به این شعبه تسلیم نموده است که به 
کالسه 98/45  ثبت و براي روز  98/6/12 ساعت 17/30  وقت رسیدگی تعیین شده است ، نظر به 
اینکه خوانده مجهول المکان می باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
چاپ در یکی از روزنامه هاي کثیراالنشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 
رسیدگی حاضر شود .  در صورت عدم حضور خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم 
اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدا نیازي به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است .  مدیر 

دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان برخوار شناسه :531135 
آگهی 

شعبه 20 اجراي احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص کالسه 961001 ج 20 به آقاي 
علیرضا صفدري علیه آقاي غالمرضا پزشکی به نشانی اصفهان خیابان نشاط چهارراه نقاشی پالك 
422 مبنی بر مطالبه مبلغ 3/236/056/076 ریال بابت اصل خواسته و هزینه هاي دادرسی و اجرایی 
و مبلغ 161/700/000 ریال حق االجراي دولتی در روز پنج شنبه مورخ 98/5/17 از ساعت 8 صبح در 
محل این اجرا اصفهان، خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع قضایی شهید مطهري طبقه دوم جهت 
فروش 72 حبه از کل دانگ پالك ثبتی 4641/29 بخش 4 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان خیابان 
چهارباغ خواجو روبروي صدا و سیما پیتزا فروشی حلما که اکنون در تصرف آقاي خواجویی که از 
اداره اوقاف اجاره نموده است می باشد با وصف کارشناس ذیل الذکر که مصون از تعرض واقع گردیده 
برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود 
هزینه هاي اجرایی به عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس: ملک معرفی 
شده به صورت یک باب مغازه تجاري داراي پالك ثبتی 4641/29 بخش 4 ثبت اصفهان بمساحت 
34/85 مترمربع براي شغل پیتزافروشی حلما با پارتیشن بندي به دو قسمت جلویی و انتهاي مجزي 
گردیده که قسمت انتهایی داراي بالکن با دیوار و کف سرامیک و سقف پوشش pvc بعنوان مطبخ 
پیتزافروشی استفاده می گردد و قسمت جلویی یا پیشخوان با دکوراسیون و نورپردازي با سطوح 
داخلی از کف پوش و pvc و با درب شیشه سکوریت با حفاظ ریلی است و حسب االظهارات آقاي 
غالمرضا پزشکی مغازه با اشتراکات منصوبه آب و فاضالب برق و گاز در ید مستاجر پیتزا فروشی می 
باشد. حسب استعالم و جوابیه مورخ 96/7/1 از اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 آنچه مسلم است 
آقاي پزشکی بموجب مبایعه نامه عادي 92/12/14 عرصه و اعیان و سرقفلی مغازه مذکور را به موقوفه 
بتول دخت عبدالحمیدي فروخته و ثمن آن را اخذ و مورد معامله تحویل گردیده است ولی ملک 
جاري از سرقفلی در توقیف این اجرا بوده است . با عنایت به موارد صدراالشاره موقعیت و محل ملک 
مساحت و مشخصات و قدمت ساخت وضعیت عرصه را عیان نوع کاربري و با در نظر گرفتن جمیع 
عوامل موثر در قیمت گذاري ارزش ملک عرصه و اعیان به انضمام کلیه حقوق تجاري متصوره به مبلغ 
9/385/000/000 ریال برآورد و ارزش 6 دانگ سرقفلی در زمان مباشرت 6/569/500/000 ریال 
بنابراین ارزش 6 دانگ عرصه و اعیان مورد مزایده 2/815/500/000 ریال اعالم می گردد. اجراي 

احکام شعبه 20 حقوقی اصفهان شناسه : 536502
آگهی

شماره پرونده: 273/96 بتاریخ 96/9/4 در وقت فوق العاده جلسه شعبه هفتم شوراي حل اختالف 
کاشان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. در خصوص دعوي 
بانک قوامین شعبه کمال الملک کاشان به طرفیت خانم 1- زهرا نیري فرزند عباس میرزا 2- آقاي 
علی آقا نشاسته فرزند علی اکبر به خواسته مطالبه وجه به میزان 12/036/417 ریال بابت اصل سود 

و تسهیالت اعطایی شماره  1101414 به خوانده ردیف اول با ضمانت خوانده ردیف دوم با احتساب 
خسارات دادرســی و تاخیر تادیه قراردادي به ازاي هر روز مبلغ 10/200 ریال شورا با توجه به مفاد 
قرارداد عادي مشارکت مدنی مستند دعوي بانک خواهان که ممضی به امضاي خواندگان بوده و اینکه 
خواندگان دعوي علیرغم ابالغ قانونی (نشر آگهی) در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه 
ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود به نحوي از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوي 
مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازي نیز مبري از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا 
قاضی شورا توجها به مراتب فوق و نظریه مشورتی اعضا محترم شوراي حل اختالف دعوي مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 9 و 25  و 26 و 27 قانون شوراهاي حل اختالف و مواد 219 و 
231 و 1257 و 1284 و 1301 از قانون مدنی و مواد 194 و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی 
دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت 12/036/417 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/815/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت مبلغ 10/200  
ریال به صورت روزانه از تاریخ 87/10/16 تا زمان اداي دین بابت خسارت تاخیر تادیه قراردادي در حق 
بانک خواهان محکوم می نماید. راي صادره غیابی بدوا ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و با انقضاي آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی 
شهرستان کاشان می باشد. قاضی شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف کاشان  شناسه : 538211

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر آراي شماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باستاد 
اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادي تسلیمی تصرفات مفروزي و مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
برابر راي شماره 139860302018000365  کالسه پرونده  1397114402018000031 آقاي 
فرامرز کوهی اصفهانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 1271435969 صادره از  اصفهان نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/71 متر مربع احداثی بر روي قسمتی از پالك 2299 فرعی 

از445 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازاي مالکیت مشاعی اولیه .  
حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك برخوار

تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/4/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/30

شناسه : 517236
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: 981704031951830-1398/4/23 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه 
پالك ثبتى شماره 1244 فرعى از 128 اصلى واقع دربخش یک ثبتى سمیرم مزرعه ترس آباد حنا 
ذیل ثبت 17012 در صفحه 445 دفتر امالك جلد 86 به نام حجت اله رستمى فرزند عطاءاله ثبت و 
سند مالکیت سریال 795957 ب/91 صادر گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 

شماره وارده 981704031951830 مورخه 1398/4/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که 
امضاء شهود به گواهى دفترخانه 354 سمیرم رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
آتش سوزى از بین رفته است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به استناد تبصره پنج اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان سمیرم شناسه : 531340
آگهى فقدان سند مالکیت

شماره: 44479-98/4/23 طبق تقاضاى وارده 44479 مورخ 98/4/10 با استناد 2 برگ استشهادیه 
مصدق پیوست که امضاء شهود رسما گواهى شده آقاى محمد طاهرى مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان مسکن مهر به مساحت 81/14 مترمربع واقع در طبقه سوم بانضمام 
پارکینگ قطعه 6 به مساحت 10 مترمربع واقع در همکف به شماره 4681 فرعى مفروز و مجزى شده 
از 4160 فرعى از 33 اصلى واقع در بخش دو کاشان ذیل ثبت 113681 صفحه 399 دفتر 685 به نام 
محمد طاهرى ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است به علت جابجایى مفقود اینک درخواست 
سند مالکیت المثنى نموده است لذا طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى تا هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. 
بدیهى است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض  واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. ضمنا بموجب سند فروش اقساطى 
56479 مورخ 91/6/11 دفتر 26 کاشان در رهن بانک تجارت مى باشد. رئیس ثبت اسناد و امالك 

کاشان شناسه: 531018
آگهى فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى پالك ثبتى شماره 20 فرعى از 198 
اصلى واقع در بخش یک ثبتى سمیرم مزرعه نرمه کوچک معروف به گوى دره ذیل ثبت 8474 در 
صفحه 475 دفتر امالك جلد 43 به نام فاطمه یوســفى فرزند اله کرم ثبت و سند مالکیت سریال 
545448 صادر گردیده است سپس به موجب سند 28630 مورخ 1386/3/31 دفتر شش سمیرم در 
رهن بانک کشاورزى مهرگرد قرار گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
981704031951258 مورخه 1398/4/22 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
به گواهى دفترخانه 6 سمیرم رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت آتش سوزى از بین 
رفته است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
پنج اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى اشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان سمیرم  شناسه: 530761
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»هردک« بلوچی زیبا و 
جذاب برای گردشگران

 سنجاب بلوچی یا نخلی که در زبان 
محلی به آن "ِهرِدک" گفته می شود 
و نزد مردم بومی منطقه بلوچستان 
از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار 
است به سبب زیبایی بویژه هنگام 
جنب و جوش در میان نخلستان ها، 
جذابیت زیادی برای گردشــگران 

دارد.
 جثــه کوچک، دم بلند پشــمالو، 
پنجه هــای ظریف و زیبــا و نگاه 
مهربان، سنجاب بلوچی را به یکی از 
جذابیت های سیستان و بلوچستان 
تبدیل کرده که هنگام جست و خیز 
در میان نخلستان های این استان 
نظر هر رهگذر و گردشــگری را به 

خود جلب می کند.
این ســنجاب از گونه هــای نادر 
حیات وحش اســت که به سبب 
زیبایی خاص خــود می تواند یکی 
از عوامل جذب گردشگر در منطقه 

بلوچستان باشد.
جســت و خیزهای ایــن حیوان 
زیبا برای بســیاری از مردم بویژه 
گردشــگران غیر بومــی جذاب و 
دیدنی اســت و برخی افــراد برای 
دیدن آن از نخلستانی به نخلستان 
دیگر رفته و ضمن استفاده از هوای 
پــاک و طبیعت بکر بلوچســتان 
چســت چاالکی هردک را تماشا 

می کنند.

گردشگری
جاذبه
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ولی تیموری به روند افزایشی 
نرخ پروازها و سیاست هایی 
که در بخش حمــل و نقل 
هوایی وجود دارد، اشاره کرد 
و متذکر شد: وقتی قیمت ها 
باال مــی رود رقابت پذیری 
پکیج ســفر از بین می رود 
و ســفر و سیاســت هایی که برای توزیع و 
ارزان سازی آن داریم با مشکل مواجه می شود.

او درباره تاثیر این جریان بر سفرهای خارجی 
ایرانی ها گفت: حمل و نقــل هوایی یکی از 
شاخص های مهم سفر است که مستقیم از 
افزایش نرخ ارز تاثیر می گیــرد و اثر زیادی 
هم روی هزینه سفر دارد. بررسی ها و آمارها 
نشان می دهد بخشی از جمعیتی که هر سال 
به ترکیه یا کشورهای همسایه سفر می کرد، 
با وجود نرخ ارز، سفر خارجی را حذف نکرده 
بلکه شیوه  آن را از هوایی به زمینی تغییر داده 
است. یا مثال شــهرهای نزدیک تر همچون 
»وان« جایگزین شــهرهای دورتری چون 
»اســتانبول« شده اســت. کافی است یک 
تعطیلی پیش آید، مرزهای خاکی منتهی 
به ترکیه مملو از مســافران ایرانی می شود. 
این اتفاقی بود که در تعطیالت نوروز و عید 

فطر شاهد بودیم.وی درباره اثر افزایش نرخ 
بلیت هواپیما در سفرهای داخلی یادآور شد: 
ماموریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، توزیع سفر در استان های 
کم برخوردار است، اما وقتی نرخ بلیت هواپیما 
بدون سیاست افزایش پیدا می کند، طبیعتا 
مردم هم ترجیح می دهند به نقاط نزدیک تر 
و در دسترس سفر کنند. در واقع نرخ گذاری 
سفرهای هوایی، مزاحم سیاست های سفر 

شده است.
ما می گوییم سفر ارزان سفر شود، بلیت 

هواپیما گران می شود
معاون گردشــگری گفت: در تمام کشورها 
چند شاخص در سفر و هزینه آن اثر می گذارد 
که یکی از آن ها حمل و نقل است، وقتی ما به 
عنوان متولی سفر و گردشگری اختیاراتی 
در این بخــش نداریم، نمی توانیــم اقدام 
موثری انجام دهیــم. درحالی که تیر کمان 
انتقادها، ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری را به خاطر گرانی سفر، 
نشانه گرفته است. سازمان و یا شرکت های 
هواپیمایــی هرگز از ما دربــاره قیمت ها یا 
حتی تعیین مقصد برای برقراری پرواز، نظر 
مشورتی دریافت نمی کنند. مثال سیاست 
ما این است که مقصدی مثل غرب کشور در 
دسترس قرار گیرد و یا سفر به نقطه ای تعدیل 
شــود، اما هنگام تعریف خط پروازی، دقیقا 
برعکس سیاست های ما عمل می شود. در 
واقع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در یکی از اصلی ترین فرایندهای 
سیاست گذاری و برنامه ریزی سفر، حضور 

و نقشی ندارد، برای همین اتفاق تعطیالت 
نوروز رخ می دهد؛ سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اعالم می کند سفر 
باید ارزان شــود و همه بخش های خدماتی 
نرخ ها را تغییر ندهند، اما همان موقع قیمت 
بلیت پروازها چون در پیک سفر قرار گرفته، با 

توجیه آزادسازی، به اوج می رسد.
قدرتی برای مقابله با گران فروشــی 

پروازها نداریم
معاون گردشگری تصریح کرد: سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری این 
قدرت را ندارد که مانع برخی گران فروشی ها 
و افزایش نرخ ها در سفرهای هوایی شود. این 
خالء قانونی است؛ چرا که قیمت پرواز در سفر 
و گردشگری تاثیر مستقیم دارد اما متولی 

سفر هیچ نقشی در برنامه ریزی آن ندارد.
وی گفت: آزادســازی که بــه اصطالح در 
نرخ گذاری پروازها اتفاق افتاده متاســفانه 
باعث شده است سفر به وقت نیاز از دسترس 
عموم مردم خارج شود.تیموری با این باور که 
شاید مسائل پیش آمده در نرخ پروازها ناشی 
از تعداد محدود هواپیما باشــد، اظهار کرد: 
آزادسازی نرخ تابعی از عرضه و تقاضا ست، 
وقتی این دو شــاخص با یکدیگر هم خوانی 
ندارد نمی توان از آزادســازی صحبت کرد. 
شــاید برای همین هم بلیت یک مسیر که 
۳۵۰ هزار تومان قیمت دارد در زمان عرضه 
به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد.

این مقام مسؤول در سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری به چارترها که 
محل مناقشه است و درباره حذف آن همواره 

اظهارات نظرهای متفاوتی مطرح می شود، 
گفت: تعریف چارتر با اهداف گردشــگری 
است. این قانون رایج دنیا ست، پس چگونه 
است که سازمان هواپیمایی، چارترها را بدون 
نظر مشورتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری برنامه ریزی و مدیریت 
می کند و هر از گاهی هم اعالم می کند پرواز 
چارتری نداریم اما از آن طــرف و در عمل 
می بینیم که این پروازها انجام می شود. اگر 
پرواز چارتری مزاحمت ایجاد می کند، یا کال 
آن را برقرار نکنند یا مدیریت و برنامه ریزی آن 
با مشورت سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری باشد.
سخنگوی ســازمان تعزیرات، در روزهای 
گذشته با اعالم اعتراض نسبت به سیاست 

آزادســازی نرخ بلیت هواپیمــا، گفته بود: 
»هرچه مصاحبه می کنیم و فریاد می زنیم راه 
به جایی نمی بریم و شرکت های هواپیمایی 
آزادسازی را با رهاســازی اشتباه گرفته اند 
و برای چندمین بــار می گویم وضع قیمت 
بلیت هواپیما در برخی خطوط پرمصرف رها 
شده است و هیچ نظارتی نمی شود. این ظلم 
به مردم است و در شرایطی که قیمت بلیت 
هواپیما از تهران به مشهد حداکثر ۳۵۰ هزار 
تومان است چرا برخی روزها به یک میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان می رسد. «
با این وجود ســازمان هواپیمایی و انجمن 
صنفی شرکت های هواپیمایی این اظهارات 
را کذب خوانده و در واکنش به آن اعالم شد: 
»به هیچ عنوان فروش بلیت هواپیما رهاسازی 

نشده و شرکت های هواپیمایی سقف و کف 
قیمتی را رعایت می کنند. به هیچ عنوان در 
بلیت های »اکونومی« چنین قیمتی وجود 
ندارد این رقم، بــرای بلیت های »بیزینس 
کالس« است که بلیت های بیزینس مشمول 
رعایت کف و سقف قیمتی نیست. «انجمن 
صنفی شرکت های هواپیمایی که افزایش 
نرخ سفرهای هوایی را ناشی از مشکل تامین 
ارز دانســته اوایل تیرماه دامنه جدید نرخ 
پروازها را اعالم کرده که در برخی مسیرها 
تا ۳۰ درصد افزایش داشــته اســت. با این 
حال سازمان تعزیرات حکومتی اعالم کرده 
این قیمت ها در برخی مســیرها بیشتر از 
 سقف تعیین شــده و گاه تا ۶ برابر افزایش

 بوده است.

اعتراض معاون گردشگری به گرانی پروازها

آزادسازی 
نرخ تابعی از 

عرضه و تقاضا 
است، وقتی 

این دو شاخص 
با یکدیگر 
هم خوانی 

ندارد نمی توان 
از آزادسازی 
صحبت کرد. 

پس از واکنش ســازمان تعزیرات نسبت به افزایش 
نرخ بلیت پروازها در مســیرهای پرمسافر، این بار 
معاون گردشگری به گرانی سفرهای هوایی اعتراض 
کرد و گفت که مدل نرخ گذاری بلیت هواپیما، مزاحم 
سیاست های کالن سفر شده است و آزادسازی نرخ 

پروازها، سفر را از دسترس عموم خارج کرده است.

ایسنا
اقتصاد گردشگری
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بازسازی مدرسه قدیمی آزادگاِن آران و بیدگل با مشارکت خیران
دبیرستان قدیمی "آزادگان" آران و بیدگل با مشارکت ۶۰ درصدی خیر و 4۰ درصدی دولت بازسازی 

و نوسازی می شود.
 روز جمعه گذشته با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان مراسم گرامیداشت خیر مدرسه ساز مرحوم 

محمد غیرتی برگزار شد.
عباس غیرتی بانی و فرزند مرحوم محمد غیرتی اظهار کرد: پدرم عالقه خاصی به کارهای خیر داشت و 

در هفته های پایانی عمر خود در دیدار با فرزندان خود ما را به ساخت مدرسه ترغیب کرد.
وی افزود: در جلسه با مدیر آموزش و پرورش شهرستان سفارش ایشــان پیگیری شد و قرار شد دبیرستان 

پسرانه آزادگان در محله مسلم آباد که بیش از 4۰ سال قدمت داشت و فرسوده شده بود بازسازی و نوسازی کامل شود.
غیرتی تصریح کرد: این مدرسه حدود ۳۰۰۰ متر مساحت دارد و قرار شــد 1۰۰۰ متر ساختمان در 2 طبقه به نام و یاد 

مرحوم محمد غیرتی با مشارکت ۶۰ درصدی خیر و  4۰ درصدی دولت ساخته و برای تحصیل دانش آموزان تا یک سال آینده آماده 
شود.همچنین باغبان زاده - مدیر مدرسه آزادگان در حاشیه مراسم گفت: این مدرسه قدمتی بیش از 4۵ سال دارد، دانش آموز 

ابتدایی این مدرسه بودم و هم اکنون مدیر همین مدرسه هستم.

اآغاز پویش نه به قطع درختان در کاشان
مدیرعامل جمعیت کویر ســبز کاشــان از آغاز پویش اعتراضی و خودجوش »نه به قطع درختان« توسط 
دوستداران محیط زیست در این شهرستان خبر داد. خسرو اعتماد اظهار کرد: پویش نه به قطع درختان کاشان، 
توسط این انجمن در آستانه بیستمین سال فعالیت رسمی خود در سطح شهرستان با محورهای محیطی 
زیستی و به طور خاص، اعتراض به قطع درختان برای اجرای پروژه های شهری ایجاد شده است.وی افزود: 

مدیران شهری در سال های اخیر با وجود وعده های متعدد برای جابجایی درختان به جای قطع آن ها، اما در 
هنگام اجرای پروژه های عمرانی توجهی ندارند و متأسفانه در یک پروژه شهری، از یک هزار و 1۰۰ اصله درخت فقط 

4۰۰ درخت با همراهی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری جا به جا شده و بقیه کف بر شدند. مدیرعامل جمعیت 
کویر سبز کاشان تصریح کرد: با توجه به این شرایط در سومین هفته جنگ شهروندی در بام شهر کاشان با حضور سمن های 

محیط زیستی و با هدف آموزش شهروندی و شعار »نه به پالستیک« برای کاهش مصرف پالستیک در زندگی روزمره شهروندان برگزار 
شد، اعتراض خود را به گوش مسئوالن و شهروندان رساندیم. اعتماد گفت: عضوهای جمعیت کویر سبز کاشان در این جشنواره عالوه بر دعوت 
شهروندان برای کاهش مصرف پالستیک با در دست گرفتن پالکاردهای »نه به قطع درختان« و »توسعه پایدار« خواستار رعایت تمام مالک ها و 

معیارهای زیست محیطی در اجرای پروژه های شهری و توسعه پایدار کاشان شدند.
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 A project to maintain and 
enhance oil production at 
Sa’adat Abad oil field has begun 
with the aim of increasing the 
field’s crude oil output by 3,000 
b/d.
According to the Central Iranian 
Oil Fields Company, the project 
began on July 17, 2019, with 
IRR 2,245 billion of investment, 
SHANA reported.
Ramin Hatami, the CEO of the 
company, said the project was 
being carried out by domestic 
private companies in two 
phases of underground and 

surface.
He said two wells, an appraisal 
and a development well, were 
to be drilled in the field for the 
purposes of the project which 
also entails installation of power 
generation facilities near the 
field.
This project is a part of master 
plan to develop the three fields 
of Sa’adat Abad, Danan and Naft 
Shahr, he added.
The projects are being 
developed under EPC/
EPD contracts by domestic 
companies.

Iran exports 
petrochemicals 
to three 
continents

Iran exports 
p e t r o c h e m i c a l 
products to 
three continents, 
Director of South 
Pars Customs 
Office Ahmad Pour-
Heidari said on 
Saturday.Speaking 
exclusively with 
IRNA economic 
c o r r e s p o n d e n t 
on Saturday, 
Ahmad Pour-
Heidari said that 
some 1.57 million 
tons of non-oil 
products including 
p e t r o c h e m i c a l 
products worth 
above $700 million 
were exported via 
South Pars customs 
in the Iranian 
month of Khordad 
(ended on June 21).  
He said that the 
figure shows 
23% growth in 
terms of weight 
and 2% growth 
in terms of value 
compared to the 
same period last 
year.  Mozambique, 
South Africa, 
U z b e k i s t a n , 
A z e r b a i j a n , 
Armenia, Georgia 
and the UAE 
were the main 
destinations for 
Iranian products 
exported through 
South Pars customs 
office, he said, 
adding that Iraq, 
Afghanistan and 
Turkey had also 
land imports from 
this customs office.
P o u r - H e i d a r i 
also said that 
China, Romania, 
K y r g y z s t a n , 
Taiwan, Kuwait, 
Qatar, Oman, 
Pakistan and 
Italy were the 
main importers 
of Iranian 
p e t r o c h e m i c a l 
products during 
the one-month 
period.   
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ICOFC begins project to boost production 
at Sa’adat Abad oil field

Speaking Monday 
at Iran’s Water 
and Wastewater 
S e c t i o n 
Entrepreneurship 
Workshop in 
Tehran, Michael 

Kropac said that the 
Human Right to Water 
and Sanitation (HRWS) is 
recognized as a human right 
by the United Nations, the 
Energy Ministry news portal 
Paven reported.
According to its definition, 
HRWS entitles everyone to 
sufficient, safe, acceptable, 
physically accessible 
and affordable water for 
personal and domestic 
use.“Governments play 
a major role in water 
distribution and collection of 

wastewater. In Iran, the role 
of the government is very 
prominent in this regard,” 
Financial Tribune quoted 
Kropac as saying.
The significance of water 
and the important role the 
government plays in the field 
have caused entrepreneurs 
in many countries to have 
little interest in the key 
water sector, and as a result 
there is little innovation 
in this sector, he noted.“To 
deal with water issues, 
we need creativity, and to 
acquire innovation, we need 
young and creative forces in 
the business,” Kropac was 
quoted as saying by Paven.
Speaking about Iran’s status 
in this regard with start-
ups, Cewas co-director said, 

“Iran is very rich in the field 
of knowledge-based start-
ups as it has created many 
organizations in the water 
and wastewater sector.
Currently, there are 
several knowledge-based 
start-ups active in the 
water sector. They are 
involved in designing and 
manufacturing water 
filtration systems, modern 
desalination units and 
wastewater treatment 

plants, among others.Start-
ups are also involved in 
helping optimize water use 
in agriculture and industries, 
using unconventional water, 
management of drought, 
ecosystem, wetlands 
and lakes, monitoring 
pollutants in different urban 
environments, harvesting 
rainwater, development of 
underground dams, and 
reducing evaporation in 
dams.

Oil prices spike 
after Iran seizes two 
tankers
Oil prices jumped late Friday after 
Iran seized two tankers in the Strait of 
Hormuz, stoking fears of rising tensions 
in the Middle East.
Brent crude, the international 
benchmark, rallied into the close and 
extended its gains in post-settlement 
trade, climbing 2.1 per cent to $63.23 per 
barrel. US West Texas Intermediate was 
up 1.5 per cent at $56.15 per barrel.

Prices turned sharply higher on 
revelations that Iranian authorities had 
captured two tankers — one UK-flagged 

vessel and one Liberian-flagged vessel — 
that were travelling through the strait, a 
key international shipping route for oil.
Jeremy Hunt, British foreign secretary, 
said the UK government was looking into 
securing the release of the two vessels. 
Iranian news agencies suggested the 
Liberian-flagged ship was captured and 
later released.
The seizures added to worries over 
tensions between Iran and the west, 24 
hours after the US said its navy brought 
down an Iranian drone that came too 
close to one of its ships and failed to 
respond to warnings.
Meanwhile, Iran had threatened 
to retaliate after the UK’s decision to 
seize an Iranian tanker suspecting of 

smuggling oil to Syria this month.
“The oil market is now acting like the 
whole peace process with Iran has gone 
to pieces,” Phil Flynn, senior market 
analyst at Price Futures Group, wrote in 
a note Friday morning.
Oil prices were still down for full week, 
reflecting worries over weak global 
demand and trade uncertainty. Prices 
have come under pressure in recent 
weeks due to expectations that robust 
US production would offset supply cuts 
by OPEC.
Brent crude fell 6.4 per cent this week, 
its biggest weekly loss since December. 
West Texas Intermediate, down 7.6 per 
cent, posted its worst week in nearly two 
months.

Iran assures Int'l Airlines 
about safety of airspace
 Iran has assured all international airlines 
about security of the civilian corridor on Iran's 
airspace, Iranian Embassy in India said in a 
statement on Saturday.
“All international flight corridors from Iran's 
airspace are safe and secured and government 
of the Islamic Republic of Iran has ensured safe 
passage of international flights through its 

airspace," the statement said.
Recently, some Indian officials declared that 
Indian airlines are daily suffering about 60,000 
dollars loss due to the US sanctions against Iran.
Following tension between Iran and the US, 
some Indian airlines decided to avoid Iranian 
airspace and change their routes.
Meanwhile, Iranian Embassy said in a 
statement that  the Islamic Republic of Iran is 
committed to its all international obligations 
to provide necessary safety and security for 

international airlines over its territory and 
reiterates that there is no concern and need for 
any international operators to avoid Iranian 
airspace or re-route to other corridors.
At the early hours of June 20, the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) air force shot 
down an American spy drone, identified as 
RQ-4 Global Hawk, that according to the Iranian 
officials had violated Iran's airspace in the Kuh 
Mobarak (Mobarak Mountain) region located 
at Hormuzgan province, south of the country.

Iran’s economic ties with 
neighbors, essential to 
ward off intl. threats
An expert for international affairs Abbasali 
Mansouri Arani believes that Islamic Republic 
of Iran must focus on developing economic 
relations with neighboring countries in order to 
ward off global threats.
Further development of economic ties with 
neighboring and regional countries is the best 
way to decrease imminent threats, he added.
Turning to Europe's lack of commitment to the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
he said that Iran's full compliance has been 
confrimed time and again by International 
Atomic Energy Agency (IAEA).
Unfortunately, after more than a year since 
US pulled out from the JCPOA, European 
signatories to the Iran’s nuclear deal have failed 
to take practical steps in line with securing 
Iran’s interests under the deal, he said, adding, 
“under such circumstances, Iran was forced to 
decrease its commitments within the framework 
of JCPOA.”
Like any other European sides to the 2015 
nuclear deal, Iran is seeking to secure its 
interests and in this regard, it [Iran] will spare 
no effort, he stated.
"Iran has been making every effort to promote 
peace and stability in the international level and 
has been committed to observe all international 
rules and regulations in the best form possible," 
he stressed.

Iran to double IT share in 
economy
Manager of Iranian ICT Guild organization 
Rasool Saraeian said that Iran’s information 
technology (IT) share in economy will be 
doubled by 2022.
He made the remarks on the sidelines of the 25th 
ELECOMP Exhibition on Saturday.
Referring to the strategic plan of Iranian ICT 
Guild organization to increase the share of IT in 
the economy, Saraeian said that Iran’s IT share 
in economy will be doubled due to this strategic 
plan.
Facilitation, removal of barriers and setting 
up IT businesses are among the key steps of 
implementing this strategic plan, he added.

IRICA stands at 2nd 
rank in countering goods 
smuggling
Islamic Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA) stood at the second rank last year 
(ended March 20, 2019) in terms of dealing with 
smuggling goods.
In addition, IRICA won the first rank in the fight 
against drug trafficking.Deputy President of the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA) for Planning and Intl. Affairs Ali Baeidi 
Mofradnia made the remarks on Fri. and said, 
“monitoring cross-border trade is IRICA’s main 
task but this supervision has two completely 
opposite aspects.”On the one hand, enough 
control and supervision on the cross-border 
trade is expected from an organization like 
IRICA, he said, adding, “as a matter of fact, the 
main duty of IRICA is not to collect integrated 
tax and customs duties, rather, it is duty bound 
to safeguard right of people.”Supervision is the 
basic and fundamental duty of all customs offices 
in the world, so that streamlining and presenting 
facilities in the field of trade is another aspect of 
these duties, he added.

Iran has great potential for leading the water sector 
entrepreneurship in the region, co-director of Cewas, a Swiss 
non-profit association involved in improving business practices 
in water and sanitation, said.

Knowledge-Based Start-Ups Help 
Assuage Water Problems

news

Currently, there 
are several 
knowledge-
based start-ups 
active in the 
water sector.
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South Ossetia Willing to Boost 
Cooperation with Iran
South Ossetia’s Minister of Foreign Affairs 
Dmitry Medoyev voiced the autonomous region’s 
willingness 
South Ossetia Willing to Boost Cooperation with Iran
The people of South Ossetia have many historical and 
cultural commonalities with the Islamic Republic, 
Medoyev said in an interview with Sharh Online, 
a Persian-language news website, published on 
Saturday.
There are deep-rooted economic, scientific and 
cultural ties between Iran and South Ossetiam, 
he said, adding that Iran is a country with special 
steadiness in its development.
The Islamic Republic plays an influential role in 
regional and international political developments, 
the diplomat said.
Accordingly, the South Ossetian government seeks to 
expand its cooperation with the country in the region, 
Medoyev went on to say.
South Ossetia is a country that seceded from — but 
is still claimed by — Georgia. Central Georgia's Kartli 
region lies to its south and east and the Rioni Region 
to its west. To the north is the ethnically identical 
North Ossetia region of Russia's North Caucasus.
Only a few member states of the United Nations 
recognize the Republic of South Ossetia, including 
Russia, Nauru, Venezuela and Nicaragua. 

Russia welcomes any 
improvement in Iran-US ties: 
Putin
 Russian President Vladimir Putin said he would 
“welcome any improvement when it comes to 
relations between the US and Iran.”
Russian President Vladimir Putin has expressed 
concern over the confrontation between the United 
States and Iran. He said this to US director Oliver 
Stone in an interview published on the official 
Kremlin website on Friday, according to TASS.
"This worries us because this is happening near our 
borders. This may destabilize the situation around 
Iran, affect some countries with which we have very 
close relations, causing additional refugee flows on 
a large scale plus substantially damage the world 
economy as well as the global energy sector," Putin 
said.
"We would welcome any improvement when it 
comes to relations between the US and Iran. A simple 
escalation of tension will not be advantageous for 
anyone. It seems to me that this is also the case with 
the US," he added.
Tension has been building higher between Iran 
and the US ever since Donald Trump withdrew the 
US from the JCPOA (Joint Comprehensive Plan of 
Action) on May 2018, and re-imposed sanctions on 
Iran, also threatening countries and companies that 
do business with Tehran with secondary sanctions.
The US has continued with what it describes as a 
‘maximum pressure’ policy against Iran, which has 
led to a further deterioration of the situation in the 
Middle East region.

Trump wants to hide his failures and 
says fake news; Iran official

Spokesman of the Iranian 
parliamentary committee 
on national security and 
foreign policy Hossein 
Naghavi Hosseini refers 
to U.S. President Donald 
Trump's claim that the 

U.S. Navy downed an Iranian 
aircraft in the Strait of Hormuz 
and said to ILNA news agency 
that Washington's claim is part 
of an effort by the U.S. to "create 
tensions and psychological warfare 
in the region and in Iran, and hide its 
failures."He added: “Trump’s claim 
is not endorsed by anyone, because 
it is not true. It must be said that the 
U.S. president's remarks is because 
of his inability.”
Iran on Friday said President 

Donald Trump's claim that 
the American Navy shot down 
an Iranian drone in the Strait of 
Hormuz is "delusional" and 
suggested the U.S. may have 
accidentally destroyed its own 
aircraft.But Trump insisted Friday 
that he has "no doubt" the U.S. Navy 
downed an Iranian drone.
According to Al Jazeera, a Trump 

administration official said the 
Pentagon may release its own video 
of the incident."We have not lost any 
drone in the Strait of Hormuz nor 
anywhere else," Abbas Araghchi, 
Iran's deputy foreign minister, 
tweeted Friday. "I am worried that 
USS Boxer has shot down their own 
[unmanned aircraft system] by 
mistake!"

‘Don’t play with Iran’, 
Zarif tells New Yorker
Iranian Foreign Minister, Mohammad 
Javad Zarif, told the New Yorker while in 
New York on Thu. that Iran would always 
respond to any act of hostility against its 
territory and interests.
“We always respond,” the Iranian Foreign 
Minister, Mohammad Javad Zarif, told the 
New Yorker correspondent on Thursday, 
in New York. The lesson, he said, is “don’t 
play with Iran.”
“We say, ‘You may start a war, but you won’t 
be the ones who end it,’” Zarif told the New 
Yorker this week while in the American 
city for the United Nations Economic and 
Social Council session.
“We will survive, we will prosper, long 
after President Trump is gone,” Zarif said, 

at a second session with a small group of 
journalists, on Thursday. “Our time slots 
are in millennia.”
This comes as IRGC said in a statement on 
Friday that it seized a trespassing British 
tanker 'Stena Impero' “at the request 
of Hormozgan Ports and Maritime 
Organization when passing through the 
Strait of Hormuz, for failing to respect 
international maritime rules.” The oil 
tanker was transferred to the coast to 
undergo the required legal proceedings, 
the statement added.
An unnamed Iranian maritime official 
said the ship had breached international 
maritime regulations by passing through a 
prohibited maritime passage in the Strait, 
turning off its tracking signals and ignoring 
warnings issued by Iranian authorities.
On July 4, British Royal Marines in 

Gibraltar stormed the Iran-operated 
300,000-tonne Grace 1 and detained 
it, accusing it of carrying oil to Syria 
in possible violation of the European 
Union’s sanctions on the Arab country. 
Iran condemned the move as “piracy” and 
has called for the immediate release of the 
tanker.

Iran’s enrichment to 4.5 
percent not a proliferation 
issue: Expert
A Vienna-based Canadian Consultant 
on nuclear disarmament and non-
proliferation issues strongly believes 
that Iran’s decision to enrich uranium to 
4.5 percent is not a proliferation issue.
Tariq Rauf, said that people are 
unnecessarily making political 
propaganda out of it.He said Iran’s 

nuclear agreement has been endorsed by 
UN Security Council Resolution 2231 and 
under the UN charter all countries in the 
world are obligated to implement this, 
so in my view it was the wrong decision 
by the US government to withdraw from 
the JCPOA.“It sets a bad example for a 
government to negotiate a treaty and 
then start disregard it,” the expert noted.
“Only way forward for the US is to step 
back into the JCPOA and then Iran and 
the US can talk about other issues that are 

outstanding between the two countries,” 
he said.Former head of Verification and 
Security Policy at the IAEA expressing 
his views said unfortunately European 
states are not in a position to stand up 
against the US on economic issues.“80 
percent of international commerce 
is in dollars so no European country 
will want to jeopardize its business 
in the US by doing business with 
Iran and that is the problem,” he  
said.

“The United States has been pushing for false 
propaganda to respond to its failures in Persian 
Gulf,” said the spokesman for Parliament’s national 
security commission.
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Russian President 
Vladimir Putin 
said he had 
“ s y m p a t h i z e d ” 
with Donald 
Trump before the 
2016 presidential 
election that swept 
Trump to power 
because of his desire 
to restore normal 
relations with 
Russia.
In an interview with 
US filmmaker Oliver 
Stone dated June 19 
and published on 
the Kremlin web site 
on Friday, Putin also 
said that any alleged 
Russian hackers 
were still not able to 
influence the vote’s 
outcome, Reuters 
reported.
The Russian 
president reiterated 
that he had not and 
would not interfere 
in US elections.
The Moscow-
Washington ties 
have long been 
strained by US 
intelligence and 
law enforcement 
findings - denied 
by the Kremlin - 
that Russia tried 
to influence the 
results of the 2016 
US presidential 
election to boost 
Trump’s chances of 
winning the White 
House.
US intelligence and 
law enforcement 
agencies say Russia 
used disinformation 
and other tactics to 
support Trump’s 
2016 campaign. 
Putin has denied it.
“And whichever our 
bloggers - I don’t 
know who works 
there in the Internet 
- had expressed 
their point of view 
on the situation in 
the USA in this or 
that way, this had 
not been able to play 
a decisive role. This 
is nonsense,” Putin 
said.
“But we had 
sympathized with 
him (Trump), 
because he said that 
he wanted to restore 
normal relations 
with Russia. What’s 
bad in this? And of 
course, we couldn’t 
unwelcome such a 
position.”

 Russia's Putin 
Says He 'Sym-
pathized' with 
Trump before 
US Election

Iran
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Prosecutor General Asks Nigerian 
Judiciary to Help Send Sheikh 
Zakzaky to Iran
 Iran’s Prosecutor General Mohammad Jafar Montazeri called 
on Nigerian judicial officials to release top Shiite cleric and 
leader of the Islamic Movement in Nigeria (IMN) Sheikh 
Ibrahim al-Zakzaky and send him to Iran for medical treatment.
In a letter to Nigerian judicial officials released on Saturday, 
Montazeri condemned the Nigerian military for its moves 
against Sheikh Zakzaky, whose health condition has been 
deteriorating in prison, and said reports about the top cleric’s 
conditions have hurt the feelings of supporters of the oppressed 

people in Nigeria.“…I, as the prosecutor general of the Islamic 
Republic of Iran, urge the Nigerian judicial authorities (to take 
steps) in line with their judicial independence and support for 
a captive citizen, and provide the ground for his release and 
transfer him to the Islamic Republic of Iran for treatment,” he 
said in the letter.The Iranian top judicial official further called 
on international legal organizations to cooperate in pursuing 
this major issue.Sheikh Zakzaky has been held in detention 
since 2015 and was charged just in April 2018 with murder, 
culpable homicide, unlawful assembly, disruption of public 
peace and other accusations. He has pleaded not guilty.
In 2016, Nigeria’s federal high court ordered his unconditional 
release from jail following a trial, but the government has so 

far refused to set him free.The 
top cleric, who is in his mid-
sixties, lost his left eyesight 
in a raid which was carried 
out by the Nigerian army on 
his residence in the northern 
town of Zaria in December 
2015.
During the raid, Zakzaky’s wife 
sustained serious wounds too and 
more than 300 of his followers and three of 
his sons were killed. Zakzaky, his wife, and a large number of the 
cleric’s followers have since been in custody.

It must be said that 
the U.S. president's 
remarks is because 
of his inability.
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Rezaie reacts to seizure of 
British oil tanker in PG
The Secretary of Iran’s Expediency Council Mohsen 
Rezaei said that Iran will not back down on carrying out 
retaliatory measures against its enemies.
“We don’t seek war but will not budge an inch in carrying 
out retaliatory measures, be it [against] Saddam, Trump, or 
the Queen,” Mohsen Rezaei tweeted on Saturday in Persian.
In a statement on Friday, the IRGC said that the vessel 
named “Stena Impero” had been captured “at the request 
of Hormozgan Ports and Maritime Organization when 
passing through the Strait of Hormuz, for failing to 
respect international maritime rules.” The oil tanker was 
transferred to the coast to undergo the required legal 
proceedings, the statement added.
An unnamed Iranian maritime official said the ship had 

breached international maritime regulations by passing 
through a prohibited maritime passage in the Strait, 
turning off its tracking signals and ignoring warnings 
issued by Iranian authorities.
The vessel's numerous infringements counted as a 
violation of the "innocent passage," -- a maritime law 
related to the passage of vessels through the territorial 
waters of another state.
"The tanker had turned off its tracker and ignored several 
warnings by the IRGC before being impounded," the source 
said.
On July 4, British Royal Marines in Gibraltar stormed the 
Iran-operated 300,000-tonne Grace 1 and detained it, 
accusing it of carrying oil to Syria in possible violation of 
the European Union’s sanctions on the Arab country. Iran 
condemned the move as “piracy” and summoned Britain’s 
ambassador in protest over it. Mohsen Rezaei had called for 

t h e 
reciprocal seizure of a 

British oil tanker in case London refused to release the 
vessel.
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Iran not to accept words without action: 
senior MP
A senior Iranian lawmaker says that Tehran will not accept 
‘beautiful’ remarks of European countries while there are 
no actions followed.“Europeans have shown that they don’t 
want to pay for saving the agreement. They just make beautiful 
remarks while words without action are not acceptable for 
Iran,” Alaeddin Boroujerdi, a member of the Iranian Parliament’s 
National Security and Foreign Policy Commission, told Mehr News 
Agency on Saturday.One year after US unilateral withdrawal from the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and introducing sanctions against Iran, Tehran 
announced that it is reducing its commitments to the deal to create a balance in the agreement. 

 Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
said Sat. that the United 
States causes instability 
and insecurity everywhere 
in the world it sets foot 
in, including the Persian 
Gulf and South America.
Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
arrived in the Venezuelan 
capital early Saturday after 
a six-day stay in New York.
Speaking to reporters upon 
arriving in Caracas, Zarif 
said that “anywhere the 
United States sets foot in, 
it causes instability there.”
“At the moment, the US is 
causing insecurity with 
its presence in the Persian 
Gulf, the Middle East, and 
also the South American 
region,” said Zarif.He went 
on to add that, “I don’t know 
any place in the world 
where the US’s presence 
has brought stability.”
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‘Don’t play with Iran’, Zarif tells 
New Yorker

In a statemet on Friday, the IRGC 
said that the vessel named “Stena 
Impero” had been captured “at 
the request of Hormozgan Ports 
and Maritime Organization 
when passing through the Strait 
of Hormuz, for failing to respect 

international maritime rules.”The oil tanker 
was transferred to the coast to undergo the 
required legal proceedings, the statement 
added.An unnamed Iranian maritime official 
said the ship had breached international 
maritime regulations by passing through a 
prohibited maritime passage in the Strait, 
turning off its tracking signals and ignoring 
warnings issued by Iranian authorities.
The vessel's numerous infringements 
counted as a violation of the "innocent 
passage," referring to a maritime law 
related to the passage of vessels through 

the territorial waters of another state."The 
tanker had turned off its tracker and ignored 
several warnings by the IRGC before being 
impounded," the source said.The Northern 
Marine Management, which owns the Stena 
Impero, has said the vessel carried 23 crew 
members.Meanwhile, Britain's Foreign 
Secretary Jeremy Hunt said on Friday that a 
second vessel was also impounded by Iran. 
He described the capture of both tankers 
as "unacceptable".But later on, informed 
Iranian military sources said the second 
British-owned Liberian-flagged tanker, the 
Mesdar, was allowed to continue its pre-
scheduled course after "being briefed on the 
concept of innocent passage and observing 
environmental regulations”.

“I have spoken to Secretary 
of State Pompeo in the US 
earlier this evening about the 
situation. I’ve tried to speak to 
Foreign Minister Zarif of Iran, 
but I understand that he is on 
a plane, so I will speak to him 

as soon as I can,” Hunt addressed the 
media after attending a meeting of the 
UK government's emergency committee 
Cobra on Friday night.“We’re not looking 
at military options, we’re looking at a 
diplomatic way to resolve this situation. 
But we are very clear that it must be 
resolved,” he added, CNN reported. The 
IRGC’s Public Relations Department 
said in a statement on Friday that the 
vessel named “Stena Impero” had been 
impounded “at the request of Hormozgan 
Ports and Maritime Organization when 
passing through the Strait of Hormuz, for 
failing to respect international maritime 
rules.”
The oil tanker was transferred to the 
coast to undergo the required legal 

proceedings, the statement added.
The Northern Marine Management, which 
owns the Stena Impero, has said the vessel 
carried 23 crew members.
"Northern Marine Management has not 
been able to establish contact directly 
with the vessel since it was notified of the 
incident at approximately 1600 Today, 
19th July 2019," it said in a statement.
Reports also suggest that the British-
flagged oil tanker was heading to Saudi 
Arabia's port of Al-Jubail from the UAE 
port of Fujairah when it was captured 
by the IRGC.A diplomatic standoff broke 
out between Tehran and London after 
Britain’s naval forces unlawfully seized 
Iranian supertanker Grace 1 and its cargo 
in the Strait of Gibraltar earlier this month.
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei has denounced 
Britain’s illegal seizure of the oil tanker, 
warning that the act of “piracy” will not go 
unanswered.

British tanker violated ‘innocent 
passage’ in Strait of Hormuz: source

Hunt Says Eyes ‘Diplomacy’ after IRGC 
Seizure of UK Tanker

Iran’s Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) says it has 
seized a British oil tanker for breaching international maritime 
law while crossing the strategic Strait of Hormuz.

British Foreign Secretary Jeremy Hunt said the UK was 
looking at a "diplomatic way" to resolve the situation after 
Iran’s Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) captured a 
British oil tanker for breaching international maritime law 
while crossing the Strait of Hormuz.
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The oil tanker was 
transferred to the 
coast to undergo 
the required legal 
proceedings, the 
statement added.

"Northern Marine 
Management has 
not been able to 
establish contact 
directly with the 
vessel since it 
was notified of 
the incident at 
approximately 
1600 Today, 19th 
July 2019," Traffic lane in 

Strait of Hormuz 
and Persian Gulf is 
normal; Iran official 
Told 
A PMO official announced that shipping lanes in 
the Strait of Hormuz and the Persian Gulf is normal 
now.
Deputy Managing Director for Port Affairs of the 
Ports and Maritime Organization (PMO) Jalil 
Eslami told to ILNA correspondent that currently, 
the situation in the Strait of Hormuz is normal and 
other ships are moving in the area under their plan 
and route, and there is no tension.
Respond to questions about increasing insurance 
rates for shipping companies in the Strait of 

Hormuz, he said “While some countries are 
looking for tension in the region, rising costs are 
natural.
He added the activity of foreign shipping lines 
gives credit the country for indicating that Iran is 
a safe place which offers proper trade conditions.
Iran said it had seized a British oil tanker in the 
Strait of Hormuz on Friday. Iran military source 
as saying the vessel had turned off its tracker, 
ignored warnings from the Iran Revolutionary 
Guards and was sailing in the wrong direction in 
a shipping lane.
“We will respond in a way that is considered but 
robust and we are absolutely clear that if this 
situation is not resolved quickly there will be 
serious consequences,” British Foreign Secretary 
Jeremy Hunt told reporters.
Relations between Washington and Tehran 
worsened last year when U.S. President Donald 
Trump abandoned a 2015 nuclear deal between 
world powers and Iran.

Iran raps US for seizing 
every opportunity to 
distort realities
 Iran's Foreign Ministry spokesman Seyyed Abbas 
Mousavi has reacted to US Vice President Mike Pence’s 
anti-Iran claims on "destabilizing activities", saying the 
White House officials seize every opportunity to distort 
the reality and spread propaganda.
Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has 
traveled to Venezuela to take part in the Ministerial 
Meeting of the Non-Aligned Movement (NAM) 

Coordinating Bureau (CoB) in Caracas, Mousavi said, 
adding, “But unfortunately, US officials are using every 
opportunity to spread propaganda and distort the 
reality.”
Following Zarif ’s visit to the Latin American country, 
Pence accused Iran of extending its "destabilizing 
activities extend well beyond the Middle East."
Venezuela plunged into a political crisis in January, when 
US-backed opposition leader Juan Guaido abruptly 
proclaimed himself “interim president.” The elected 
government of President Nicolas Maduro has rejected 
the self-proclamation, but it has been negotiating with 
Guaido’s representatives to resolve the political crisis in 
the country.
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www.esfahan-news.comطرح استارت آپ آمریکایى براى حل معضل تنگى صندلى وسط هواپیما
صندلى هاى میانى هواپیما بدترین مکان براى نشستن مسافران هستند؛ به همین منظور یک شرکت 
استارت آپ در کلرادو ایاالت متحده طرحى براى بهتر شدن وضعیت مسافران صندلى هاى میانى ابداع 

کرده است.
به گزارش یورونیوز، صندلى هاى میانى هواپیماها براى اغلب مسافران راحت نیستند، چرا که جاى کافى 

براى گذاشتن آرنج ندارند، تنگ هستند و افراد را معذب مى کنند. بسیارى نیز براى رهایى از این مساله، مبالغ 
بیشترى براى خرید بلیط مى پردازند تا بتوانند صندلى خود را انتخاب کنند.

اکنون شرکت مولون لیب سیتینگ طرحى براى راحتى مسافران صندلى وسط ارائه کرده است. در این طرح صندلى 
وسط کمى عقب تر و پائین تر از صندلى هاى راهرو و پنجره نصب مى شود و به این ترتیب تماس فیزیکى مسافر صندلى 

وسط با مسافران صندلى هاى کنارى کمتر مى شود. همچنین این صندلى پهن تر از صندلى هاى پنجره و راهرو طراحى شده و مى تواند 
مشکل مسافرانى را که اضافه وزن دارند و صندلى هاى عادى براى آنها تنگ است، حل کند.

این طرح از سوى اداره هواپیمایى فدرال تایید شده و از ماه آوریل یا مه سال 2020 در برخى شرکت هاى هواپیمایى ایاالت متحده به اجرا 
گذاشته مى شود.

  نداشــتن اعتماد به 
نفس کارى چه اثراتى 

دارد؟
کسانى که اعتماد به نفس 
کارى ندارند، مدام احساس 
مى کننــد که بــه اندازه 
کافى خوب نیستند. آنها 
به توانایى هایى که در وجودشــان نهفته 
است، تسلط ندارند و پشت دیوار ترس و 
سکوتى پناه گرفته اند که روزى بر سرشان 
آوار خواهد شد. نداشتن اعتماد به نفس 
کارى باعث مى شود که فرد دچار احساس 
ضعف باشــد و به خاطر نیروهاى منفى 
متعددى که در وجود خود پرورانده است، 
قادر به شکوفا کردن استعدادهایش نباشد. 
چنین شخصى همیشه به حداقل ها قانع 
خواهد شد. او دوست ندارد که تجربه هاى 
جدیدى کشف کند زیرا همه اینها باعث 
خروجش از منطقه امنى خواهد شد که 

براى خود ساخته است.
متأسفانه سایر افراد مثال رئیس و همکاران 
هم سریعا متوجه کمبود اعتماد به نفس 
شخص خواهند شد و حتى اگر آنقدر خوب 
باشند که از فرد سؤاستفاده نکنند، باز هم 
او را در کارهاى مهم مشارکت نمى دهند 
و جدى نمى گیرند. زیرا شــخصى که از 
اعتماد بــه نفس کارى کافــى برخوردار 
نیست، از همان ابتدا به همه اعالم مى کند 
که انتخاب شایسته اى براى انجام کارهاى 

مهم نیست.

  عوارض نداشتن اعتماد به نفس 
کارى چیست؟

افــرادى که فاقد اعتماد بــه نفس کارى 
هســتند، ظرفیت هاى درونى خود را در 
وجودشــان محبوس مى کنند. این افراد 
قادر به فعالیت هــاى کارآفرینانه و توأم 

با ترقى نیســتند. آنها مدام در ترس ها و 
مشکالتى دست و پا مى زنند که خودشان 
براى خود ایجــاد کرده انــد. در نتیجه 
نمى توانند با تمرکز بر نقاط قوتى که دارند 
وارد حیطه هاى جدید فعالیت و کسب وکار 
بشوند. حتى اگر مغزشان خیلى خوب کار 
کند و فکرهاى خوبى داشــته باشند، در 
بهترین صورت به نیرویى بدل خواهند شد 

که براى دیگران کار مى کند.

از آنجایى که نداشــتن اعتماد به نفس 
کارى باعث از دست دادن جسارت و تهور 
در افراد مى شــود، این دسته از کارکنان 
حقــوق و درآمد کمترى هم نســبت به 
سایرین دریافت مى کنند. آنها قدرت ابراز 
توانایى هاى خود را ندارند و آن قدر دچار 
رخوت سکون شده اند که در صورت بروز 
نابرابرى ها در زمینــه پرداخت حقوق و 
دستمزد هم نمى توانند از خود دفاع کنند. 
به همین خاطر است که معموال در قبال 

آنها اجحاف مى شود.
براى پذیرفتن ریسک هاى حساب شده 
و قرار گرفتن در مســیر پیشــرفت باید 
گاهى اوقات دل را به دریــا بزنیم. اما اگر 
دچار فقدان اعتماد به نفس کارى باشیم، 
نمى توانیم ریسک کنیم و به همین خاطر 
همیشه در همان نقطه اى که قرار داریم، 
درجا خواهیم زد. قبول کنید، کسى که 
اعتماد به نفس ندارد دقیقا مانند پرنده اى 
بال و پرشکسته اســت. همه افراد داراى 
نقاط ضعف و قوت هستند، ناتوان بودن 
در برخى از زمینه ها به معناى زیر سؤال 
بردن تمــام توانایى ها نیســت. نباید به 
خاطر ضعف هایى که داریم، سرشکسته 
باشیم. زمانى باید سرشکسته باشیم که 
براى ایجاد تغییر در خود گامى رو به جلو 
برنداریم. بنابراین کارى که از دســت ما 
برمى آید، تالش براى رفع ضعف ها با کمک 
نقاط قوت مان است. در همین مسیر است 
که مى توانیم نقاط قوت مان را هم پررنگ و 

پررنگ تر کنیم.

   گام اول در افزایش اعتماد به نفس 
کارى چیست؟

تا وقتى که علت و ریشــه مشکالت خود 
را ندانید، قادر به حل کردن آنها نخواهید 
بود. براى اینکه مسأله تان حل بشود باید از 

خود بپرسید که چرا اعتماد به نفس کارى 
شما کم است؟ چرا نمى توانید خود را تغییر 
بدهید؟ دالیل کمبــود اعتماد به نفس 
بسیار متنوع و متعدد است. مثال برخى از 
افراد اعتماد به نفس کارى الزم را ندارند و 
علت آن چیزى نیست جز نداشتن کفایت 
و لیاقت کافى بــراى انجام وظایف کارى 
مختلفى که وجود دارد. اگر ریشه مشکل 
شما این است، باید تالش کنید تا به تسلط 
و مهارت خود در انجام شغل تان بیافزایید. 
هر چقدر بیشتر با اصول و فنون کارى تان 
آشنا باشید احتمال موفقیت و شکوفایى 

شما هم بیشتر خواهد بود
گاهى اوقات، علت کمبود اعتماد به نفس 
کارى شما ریشــه در همکاران تان دارد. 
براى مثال، اگر با کساى همکار هستید که 
اصطالحا قلدر و زورگو هستند، باز هم راه 
چاره اى پیش پاى شما است. باید شیوه 
برخورد با افراد زورگو و قلدر را شناسایى 
کنید و ببینید که چطور مى توان شــیوه 
تعامل با آنها را مدیریت کرد. در هر حال 
هر مشکلى راه حلى دارد که با کمى تالش 

و فکر به دست خواهد آمد.
در برخى موارد هم کمبود اعتماد به نفس 

کارى ریشه در مسائل بنیادى دارد. مثال 
شما از کودکى طورى رشــد کرده اید و 
تربیت شده اید که عزت نفس و اعتماد به 
نفس در وجودتان خشک شده است. در 
این صورت، کمک حرفه اى مشاوران زبده 
مى تواند به شما یارى برساند و به بیرون 

آمدن از این چاه عمیق کمک کند.
در مواردى هم علت کمبــود اعتماد به 
نفس کارى، خیلى ساده تر از این حرف ها 
است. مثال زمانى که شما حس مى کنید از 
نظر ظاهرى مشکل دارید و همین باعث 
مى شــود که کمى خجالتى و منفعل در 
جمع هاى مختلف ظاهر بشوید. ورزش 
کــردن، پوشــیدن لباس هــاى خوب، 
رسیدگى به رژیم غذایى و … به شما کمک 
مى کند تا احساس بهترى نسبت به خود 

پیدا کنید.

   براى افزایش اعتماد به نفس کارى 
چه باید کرد؟

براى اینکه اعتماد به نفس کارى خود را 
باال ببرید باید به خودتان حتى براى 1 بار 
هم که شده فرصت رشد و تغییر بدهید. 
قبول کنید که رشد و تغییر حق شما است. 
شاید شــروع تغییر و اصالحات رفتارى 
کمى سخت باشد اما واقعا این سختى ها 
ارزش رســیدن به آرامش و نشاط ناشى 
از اعتماد به نفس را دارد. پس تالش کنید 

که به خود فرصتى بــراى تغییر بدهید. 
مثال اگر در محیط کار به دنبال داوطلبى 
براى سخنرانى در جلسه و کنفرانس هفته 
بعد مى گردند، دواطلب بشــوید. به این 
موقعیت به چشم فرصتى در جهت تغییر 
نگاه کنید. یادتان باشد که قرار نیست شما 
به بهترین شــکل ممکن این کار را انجام 
بدهید. البته اصال منظورمان این نیست 
که به حد کافى تالش نکنید، … نه. منظور 
این است که چون براى اولین بارى است 
که به سراغ چنین کارى رفته اید، احتمال 
اشــتباه و خطا براى تان محفوظ است.
کم کم براى داوطلب شــدن در کارهاى 
این چنینى، راحت تر خواهید شد و روزى 
خواهد رسید که گذشته خود را حتى به 

خاطر هم نمى آورید.
کار دیگرى که مى توانیــد براى افزایش 
اعتماد به نفس کارى خود صورت بدهید، 
ایجاد تغییرات ظاهرى اســت. منظور از 
تغییرات ظاهرى این است که باید با مطالعه 
و جستجو درباره رفتار آدم هاى بااعتماد به 
نفس، شروع به تقلید از آنها بکنید. ببینید 
که زبان بدن آنها چگونه است؟ چه ژست ها 
و عادت هایى در حرف زدن دارند؟ شیوه 
رفتارشان با سایر افراد چگونه است و…. 
. با تقلید از رفتارهاى مختلف، به تدریج 
یاد مى گیرید که چطور معتمد به نفس تر 

به نظر برسید.

 پشت سدى بزرگ و خودساخته اسیر نشوید؛   

اثرات نداشتن اعتماد به نفس کارى

براى اینکه اعتماد به 
نفس کارى خود را باال 
ببرید باید به خودتان 
حتى براى 1 بار هم که 

شده فرصت رشد و 
تغییر بدهید. قبول 

کنید که رشد و تغییر 
حق شما است. 

داشتن اعتماد به نفس کارى درست مانند سایر ابعاد داشتن 
اعتماد به نفس براى موفقیت در زندگى و خرســندى الزم و 
ضرورى است. به طور کلى، اعتماد به نفس یکى از مهم ترین 
ویژگى هاى بشریت است. کسانى که اعتماد به نفس کارى و… 
ندارند، در حقیقت پشت سد و مانعى بزرگ و البته خودساخته 
اسیر مى شــوند. این افراد نه در زندگى کارى و نه در زندگى 
خصوصى، طعم شــادى را نمى چشــند. علت این است که 
توانمندى هاى خود را دست کم مى گیرند و با ایجاد موانع ذهنى 

به دشمن تراز اول خود تبدیل مى شوند.

 
استارت آپ

هفته  گذشــته در رویدادى با حضور معاون اول رئیس 
جمهور، وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناورى اطالعات، 
از سامانه  نوآفرین رونمایى شد. ســامانه  نوآفرین و آیین نامه اى به همین نام، 
از مدت ها پیش در دســتور کار وزارت ارتباطات بــود و یکى از اهداف اصلى 
آن، حمایت از استارت آپ ها بیان شــد. در مراسم رونمایى تعدادى از فعاالن 
استارت آپى ایران نیز حضور داشتند که دغدغه هاى خود را با مسئوالن در میان 

گذاشتند.

همان طور که گفته شد، حمایت از استارت آپ ها یکى از حوزه هاى اصلى سامانه  نوآفرین 
محسوب مى شود. دو ماه پیش از رونمایى، امیر ناظمى رئیس سازمان فناورى اطالعات، 
در مقاله اى به شرح ساده  سامانه  نوآفرین پرداخته بود. او در مراسم رونمایى هم حضور 
داشت و صحبت هایى تکمیلى درباره  سامانه  مذکور و خصوصا تسهیالت مد نظر دولت 
براى استارت آپ ها ارائه داد. در ادامه  این مطلب، خالصه اى از صحبت هاى ناظمى را بیان 

مى کنیم که به بخش  هاى تسهیالتى مرتبط با استارت آپ ها اختصاص دارد.
ناظمى در ابتداى صحبت هاى خود، طرح نوآفرین را برنامه اى با هدف کاهش چالش هاى 
حقوقى و ارزیابى استارت آپ ها دانست. درواقع در طرح نوآفرین استارت آپ ها برخالف 

طرح هاى حمایتى دیگر درگیر فرایندهاى وقت گیر ارزیابى نمى شوند و آسان تر 
به تسهیالت دسترسى خواهند داشت. ناظمى در صحبت هاى خود به نمونه هاى 
خارجى با هدف حمایت از استارت آپ ها اشاره کرد که براى کمک هرچه بیشتر 

به شرکت هاى نوپا در دوران ابتدایى فعالیت، تدوین شده اند.
تأسیس رسمى شــرکت و فعالیت تحت قوانین جارى کشور، از دالیل دیگرى 
بود که ناظمى به عنوان انگیزه براى توسعه  طرح نوآفرین بیان کرد. او چالش هاى 
حقوقى و مالیاتى را موانع مهمى بر سر راه ثبت شرکت از سوى تیم هاى استارت آپى 
بیان کرد. ازطرفى وقتى استارت آپ ها به سمت فعالیت هاى قانونى و ثبت شرکت 
حرکت نکنند، پیگیرى فعالیت ها و حمایت هاى قانونى نیز از آن ها دشوار خواهد 

بود.
استارت آپ هاى نوپا پس از تأسیس شرکت نیز فرایند آسانى در پیش ندارند. آن ها 
نیاز به سازوکارى دارند تا از مالکیت فکرى ایده ها و طرح هایشان دفاع کند. براى این 
منظور تغییرى ساختارى و ادارى در شوراى انفورماتیک رخ داد و شورا از سازمان 
برنامه و بودجه به وزارت  خانه انتقال یافت. برنامه اى که سازوکارهاى حمایت فکرى را 

آسان تر خواهد کرد و ثبت پتنت و موارد مشابه با سهولت بیشترى رخ خواهد داد.
فعالیت استارت آپ ها در فضاى کسب وکار سنتى، چالش هایى را براى تیم هاى نوپا به همراه 
دارد که ناظمى از میان آن ها به چالش هاى حقوقى بیمه، مالیات و انواع سازمان هاى دولتى 
جهت کسب مجوز اشاره کرد. ناظمى با اشاره به آیین نامه  نوآفرین اعالم کرد که برخى از 
این روندها آسان تر خواهند شد. به عنوان مثال اگر شرکتى نوپا متشکل از پنج سهام دار 
شروع به کار کند، الزامى به قرارداد مجزا با بیمه نخواهد داشت. البته رئیس سازمان فناورى 
اطالعات ایران در ادامه اشاره کرد که تمامى تسهیالت تا مدت محدودى به استارت آپ ها 
ارائه مى شود. از محدودیت هاى دیگر گزینش و تسهیالت استارت آپ ها در طرح نوآفرین 

مى توان موارد زیر را نام برد:
عمر شرکت نوپا باید کمتر از سه سال باشد.

سرمایه  شرکت بیش از 250 میلیون تومان نباشد. البته این مقدار به صورت ساالنه و با 
توجه به نرخ هایى همچون تورم تغییر مى کند.

درآمد ساالنه  شرکت بیش از 500 میلیون تومان نباشد. محدودیتى که قطعا در سال هاى 
آتى تغییر خواهد کرد.

شرکت نوپا فعالیت تقسیم سود نداشته باشد.

بخش دیگر صحبت هاى امیر ناظمى در رویداد نوآفرین 98 به جذب ســرمایه  بذرى 
استارت آپ ها اختصاص داشت. او از تأسیس صندوقى مرتبط با سامانه  نوآفرین صحبت 
کرد که به بیان ساده سرمایه  اولیه  مورد نیاز استارت آپ ها را از طریق شتاب دهنده ها یا 

سرمایه گذارهاى خطرپذیر به صورت وام ارائه مى کند.
اصالح قوانین سهام دهى و تقسیم مالکیت شرکت، بخش دیگرى از قوانین مصوب در 
نوآفرین است. استارت آپ ها با اجراى طرح نوآفرین براى اضافه کردن هم بنیان گذار یا 
عقد قراردادهاى اهداى سهام، نیازى به درگیرى با قوانین سنتى کار یا استخدام ندارند و 
قانون قراردادى جدید (به صورت کارورزى) جهت هماهنگى هرچه بیشتر با فضاى مدرن 
کسب وکار، تصویب شده  است. به عالوه شرکت هاى تسهیل گر استارت آپ ها مانند فضاهاى 
کار اشتراکى و شتابدهنده ها هم در نوآفرین به عنوان بازیگران اکوسیستم کسب وکار 

پذیرفته شده اند و به نوعى قوانین مخصوص به آن ها تدوین خواهد شد.
مشوق هاى مالى به صورت وام، بخش مهمى از طرح نوآفرین را شکل مى دهند. ناظمى 
درباره  این بخش گفت:  تعداد کاربران ســرویس هاى یک اســتارت آپ، در اهداى وام 
ارزان قیمت تأثیر خواهد داشت. به عنوان مثال استارت آپى که یک اپلیکیشن توسعه داده 
است، در مراحل متعدد جذب کاربر وام دریافت مى کند. به عنوان مثال در زمان رسیدن 
به تعداد سه، پنج و هشت هزار کاربر، وام به تیم استارت آپى اهدا مى شود. درواقع سامانه  

نوآفرین در مراحل رشد هم در کنار شرکت هاى نوپا خواهد بود.
ناظمى در ادامه  توضیحات خود پیرامون سامانه  نوآفرین، به بحث استخدام و جذب نیرو 
در استارت آپ ها پرداخت. بخشى که عمدتا چالش هاى حقوقى و مالى براى تیم هاى نوپا 
به همراه دارد. طبق صحبت هاى معاون وزیر ارتباطات، استارت آپى که در هر سال تا 50 
درصد از میانگین نیروى کار قبلى خود را استخدام کند، مى تواند از منابع دولتى براى 

پرداخت حق بیمه  سهم کارفرما بهره ببرد.
بخشى از برنامه هاى آتى سامانه  نوآفرین، به ارائه  زیرساخت هاى IT براى کسب وکارهاى 
نوپا اختصاص دارد. ناظمى مى گوید در بخشى از طرح، از مراکز داده اى متعدد موجود 
در کشــور براى ایجاد فضایى ابرى بهره گرفته مى شــود تا به عنوان زیرساخت داده اى 
استارت آپ هاى متقاضى عمل کند. به عالوه راهکارهایى براى آزمایش و ارزیابى ایده ها 
هم در اختیار استارت آپ ها قرار خواهد گرفت. دولت فضاها و زیرساخت هایى را براى آن ها 
فراهم مى کند تا در کنار رقابت، ایده  خود را ارزیابى هم بکنند و حتى شاید تصمیم به خروج 

از بازار یا تقویت فناورى بگیرند.

سلف مید
یـــادداشت
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،،
براى پذیرفتن ریسک هاى 

حساب شده و قرار گرفتن در 
مسیر پیشرفت باید گاهى اوقات 
دل را به دریا بزنیم. اما اگر دچار 

فقدان اعتماد به نفس کارى 
باشیم، نمى توانیم ریسک کنیم 

و به همین خاطر همیشه در 
همان نقطه اى که قرار داریم، 

درجا خواهیم زد.

زومیت
گـــزارش

سامانه نوآفرین چه تسهیالتى به استارت آپ ها ارائه مى کند؟

واعظى:
 باید با سرعت بیشتر 

خودکفا شویم

 رئیس دفتر رئیــس جمهورى به 
تحریم ها علیه ایران اشــاره کرد و 
گفت: باید بتوانیم با سرعت بیشتر 
بخش هایى که از خارج واردات دارند 

را خودکفا کنیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى دولت، 
«محمود واعظــى» روز جمعه در 
بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه 
بین المللى الکامــپ با توضیحات 
وزیر ارتباطــات و فناورى اطالعات 
و با حضور در غرفــه هاى مختلف 
شــرکت هاى، الکترونیک، تجارت 
الکترونیک، کامپیوتر (سخت افزار 
و نرم افــزار)، خدمــات اینترنتى و 
اســتارت آپ ها در عرصه تولید و 
عرضه محصوالت و خدمات صنایع 
الکترونیــک و کامپیوتر در جریان 
جدیــد دســتاوردها و تولیدات و 
خدمات الکترونیک و اینترنتى و فن 

آورى اطالعات کشور قرار گرفت.
رییس دفتر رییس جمهور با تقدیر 
و اعالم حمایــت قاطــع دولت از 
تولیدکننــدگان و ارایه دهندگان 
خدماتى ایرانى، لــزوم تالش براى 
ارتقاى هــر چه بیشــتر کیفیت 
محصــوالت داخلى بــراى جذب 
پایدار بازار در فضاى رقابتى را مورد 

تاکید قرار داد.
واعظى در حاشــیه بازدیــد از این 
نمایشگاه ها در نشست تخصصى 
رویکردهاى نوین در شــکل دهى 
اقتصاد هوشــمند، با بیــان اینکه 
تحوالت دیجیتــال و الکترونیک 
یکى از نیازهاى اساســى کشــور 
اســت، تصریح کرد: تحــوالت در 
فضاى مجازى و هوشمندســازى 
در بخش هــاى تصمیم گیــرى، 
برنامه ریزى و سیاســت گذارى در 
کشــور مغفول مانده اســت و باید 
براى اقتصاد کشور با چنین نگاهى 
برنامه ریزى کرد تا شاهد تحوالت 

اساسى و جهش باشیم.
رییس دفتر رییس جمهور با تاکید 
بر اینکه باید کشاورزى سنتى را به 
مدرن تغییر دهیم، ادامــه داد: در 
این صورت با کمک ابزار دیجیتال و 
ماهواره اى برداشت هاى کشاورزان 

چند برابر خواهد شد.
واعظى بر تدوین سند تحول با کمک 
تحوالت جدید دنیا از جمله اقتصاد 
دیجیتال و هوشــمند تاکید کرد و 
گفت: بسیارى از کشــورهاى دنیا 
این تحوالت فکرى را از ســال هاى 
گذشــته شــروع کردند و باید از 
تجربیات آنان در این زمینه استفاده 
کرد و با توجه بــه نیازمندى هاى 
داخلى یک سند تحول بومى و ملى 

داشته باشیم.
رییس دفتر رییــس جمهور بهره 
گیرى از پیشــنهادات، ایــده ها و 
توانمندى هــاى مــردم را یکى از 
ویژگى هاى مهم بیست و پنجمین 
نمایشگاه بین المللى الکامپ برشمرد 
و گفت: تجربه دولت این بود که در 
هر جایى مردم را مشارکت دهیم و به 
آنان اعتماد کنیم، موفق خواهیم بود.

واعظى در جمع خبرنــگاران نیز با 
تاکید بر اینکه برگزارى نمایشگاه 
فرصت هاى ساخت داخل و رونق 
تولید، کارى بســیار بزرگ است، 
گفت: مقام معظم رهبرى همواره 
بر تکیه به توان داخلى کشور تاکید 
دارند و در این نمایشــگاه نیز کلیه 
کارخانجات، محصوالت و تولیداتى 
را ارائه کرده اند که پیشتر از خارج 
وارد مــى شــد و دولــت آمادگى 
دارد بــا تولیدکننــدگان داخلى

 قرارداد ببندد.

پانا
گــزارش

ISFAHAN
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